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ABSTRACT 
 

This thesis aims to generate an awareness of family violence problems among the 
Thai society and the justice system, especially the problems of spouse violence which has 
significantly escalated as a result of recent social development and progress that allow for more 
liberated ideas and actions, which when expressed negatively may lead to family crime.  

Many offenses that are entered into a criminal justice process involve spouse crime 
under the Criminal Code. The majority of these offences are the outcome of family violence 
which is regarded as a violation of privacy right under the Constitution of the Kingdom of 
Thailand B.E. 2550. The provisions of this Constitution provide a framework for the protection of 
individual rights, particularly those of children, women and the elderly who are the most 
vulnerable society members and whose rights are presently most violated. The laws have 
recognized the gravity of the problems and have endorsed a legislation of the Domestic Violence 
Victim Protection Act B.E.2550 to protect these vulnerable individuals. The Act was designed to 
specifically deal with family violence. Its principal objective is to recognize the importance of 
victims through the arrangement of victim’s physical and mental rehabilitation as well as 
rehabilitation programs to instill offenders with a sense of criminal awareness and accountability 
of their actions. The main emphasis is also on family reconciliation. Nevertheless, certain 
limitations prevent this Act from providing comprehensive protection for all relevant parties. The 
Act only covers the violence that falls within the provision of Article 295 of the Criminal Code, 
which stipulates that only minor assaults that do not cause severe bodily or mentally harm can be 
processed under the Domestic Violence Victim Protection Act B.E.2550. Cases of family 
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violence that cause serious bodily harm or death have to be processed under normal justice 
procedure. There is no clear alternative process that can be used in conjunction with the normal 
justice process which focuses solely on punishment and does not recognize the significance of 
remedial or rehabilitative measures, offender’s awareness of their criminal act or restoration of 
family harmony. Family crime differs from other criminal offenses in which offenders, after 
being judged in the court of law, are subjected to a jail term. In the case of spouse crime 
offender’s punishment alone may be inadequate to deal with disputes involved members of the 
same family. This thesis proposes an adaptation of the restorative justice process to the existing 
legislations. Restorative justice process puts emphasis on the remedy, rectification and 
rehabilitation of victims, offenders and relevant parties. Many countries have recognized and 
approved the use of this process in dealing with criminal offenses. Germany, the United States 
and Japan have adopted dispute mediation (a conciliation between victims and offenders) while 
Australia employs family group meeting in criminal offense justice processing.  

The thesis discusses modification of operative personnel or organization, choices of 
operation procedure and their limitations as well as identifies cases where restorative justice 
process can be modified and adapted to normal justice process. While some family crimes are 
committed out of habits or malice, others are the results of sheer negligence, carelessness or 
anger. It is important that restorative justice process be adopted for the latter cases in order to 
better achieve the effectiveness and objectives of the Domestic Violence Victim Protection Act 
B.E.2550 and relevant legislations as well as to restore decent relationship among family 
members.  
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

สภาพสังคมปจจุบันมีอาชญากรรมเกิดข้ึนมากมายและหลายรูปแบบ  ซ่ึงสวนหนึ่งของ
อาชญากรรมท่ีวานี้คืออาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนภายในครอบครัว  ท้ังท่ีแสดงออกมาในลักษณะท่ีไม
รุนแรง  ไปจนถึงขนาดรุนแรงมากท่ีอาจจะสงผลใหผูถูกกระทําไดรับอันตราย  อาทิเชน  มีการทําราย
รางกายตอกันอาจจะเปนการทุบตีไมวาเพราะเปนการตักเตือนหรือเพราะความโกรธ  ซ่ึงบาง
ครอบครัวอาจจะรุนแรงถึงขนาดบาดเจ็บ  บาดเจ็บสาหัส  หรือถึงแกชีวิตก็มีซ่ึงถือเปนการกระทํา
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาในหมวดความผิดตอชีวิตและรางกาย  เนื่องจากสถาบัน
ครอบครัวเปนหนวยพื้นฐานท่ีมีความเกี่ยวเนื่องตอสังคมและตอประเทศ  หากครอบครัวเกิดความ
เสียหายก็จะสงผลกระทบใหสังคมและประเทศอาจเกิดความเสียหายไดดวย  โดยจุดเร่ิมตนในการ
แกปญหาความรุนแรงในครอบครัวตองเร่ิมจากจิตสํานึกทางสังคม  ซ่ึงในทางกฎหมายตองอาศัย
หนวยงานโดยเฉพาะหนวยงานในสหวิชาชีพ  หนวยงานแพทย  และพยาบาล  ซ่ึงถือเปนหนวยงาน
ตนๆ ที่ไดรับรูขอมูลดังกลาว  โดยหนวยงานท่ีสําคัญท่ีสุดคือหนวยงานสหวิชาชีพท่ีจะเขาไปชวย
ปกปองคุมครองผูถูกกระทํา  หรือเหยื่อใหรูสึกอบอุนและเกิดความม่ันใจวาเขาจะไดรับการ
ชวยเหลือ 

ปญหาความรุนแรงในครอบครัว  โดยเฉพาะความรุนแรงระหวางสามีภริยาเปน
ปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนในสังคมปจจุบันดังปรากฏตามขาวตางๆ อยูบอยคร้ัง  ท้ังในกรณีท่ีมีการใช
กําลังความรุนแรงเปนเหตุใหไดรับบาดเจ็บทางรางกาย  บางรายพิการ  บาดเจ็บสาหัส  หรือ
จนกระท่ังถึงแกชีวิตในท่ีสุด  สวนใหญปญหาในครอบครัวท่ีปรากฏเปนขาวตามหนาหนังสือพิมพ
หรือส่ือตางๆ ตามท่ีสังคมรับรูเปนเร่ืองท่ีไมไดเกิดข้ึนเปนคร้ังแรก  แตเปนเร่ืองท่ีสะสมมาเร่ือยๆ 
จนเกิดเหตุการณรุนแรงข้ึน  ในอดีตท่ีผานมาแนวความคิดของสังคมไทยในเร่ืองสถานภาพภายใน
ครอบครัวฝายชายเปนผูนําของครอบครัว  แสดงใหเห็นวาสังคมในสมัยกอนยอมรับวาฝายหญิงเปน
ทรัพยสมบัติของฝายชายทําใหสถานภาพทางกฎหมายไมเสมอภาคกัน  แตในปจจุบันกฎหมาย
บัญญัติใหท้ังชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน  มีความเสมอภาคกันในทางกฎหมาย  และไดรับความ
คุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.  2550  ไดบัญญัติ
คุมครองเด็ก  เยาวชน  และบุคคลในครอบครัวมีสิทธิไดรับความคุมครองโดยรัฐจากการใชความ
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เหตุหามลงโทษเฉพาะตัว  คือขอเท็จจริงหรือเหตุการณท่ีมีผลทําใหหามลงโทษ
ผูกระทําความผิด  และขอเท็จจริงหรือเหตุการณนั้นตองมีอยูแลวในเวลากระทําความผิดเชนความเปน
สามีภริยาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา  71 วรรคหนึ่ง  อยางไรก็ตามการหามลงโทษน้ีอาจเปน
การหามลงโทษเลยหรืออาจเปนการหามลงโทษเต็มตามท่ีกฎหมายกําหนด  และนอกจากนั้นในบางกรณี
กฎหมายใหดุลพินิจแกศาลท่ีจะไมลงโทษผูกระทํา  เหลานี้ถือวาเปนเหตุหามลงโทษเฉพาะตัวท้ังส้ิน   

เหตุยกโทษใหเฉพาะตัวคือขอเท็จจริงหรือเหตุการณท่ีเกิดข้ึนภายหลังการกระทํา
ความผิด  และเปนขอเท็จจริงหรือเหตุการณท่ีมีผลยอนหลังไปเปนการยกเวนโทษใหแกผูกระทํา
ความผิดนั้น  เชน  การยับยั้งเสียเองไมกระทําการใหตลอด  และการกลับใจไมใหการกระทํานั้น
                                                 

1  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  2550,  มาตรา  52  วรรคสอง.  
2  ระเบียบสํานักงานตํารวจแหงชาติขอ  583  กําหนดวา  ในกรณีที่สามีหรือภริยากลาวหาอีกฝายหน่ึงวา

ทํารายรางกายน้ัน  หากมิไดใชอาวุธหรือบาดเจ็บถึงสาหัส  หรือเหตุมิไดเกิดในถนนหลวง  ประกอบกับการ
กระทําน้ันไดกระทําไปโดยมิไดมีเจตนาช่ัวราย  เชน  ทําเพ่ือตักเตือนสั่งสอน  ใหพนักงานสอบสวนพยายามช้ีแจง
ตักเตือนใหเรื่องยุติกันเสีย  เมื่อไมเปนผลสําเร็จจึงจัดการตอไปตามรูปคดี  แตใหเสนอสํานวนสอบสวนน้ัน
ตามลําดับใหผูบังคับการพิจารณาสั่งการ. 

3  มาตรา  71  บัญญัติวา  ความผิดตามที่บัญญัติไวในมาตรา  334  ถึง  มาตรา  336  วรรคแรก  และ
มาตรา  341  ถึงมาตรา  364  นั้น  ถาเปนการกระทําที่สามีกระทําตอภริยา  หรือภริยากระทําตอสามี  ผูกระทํา
ไมตองรับโทษ. 

4  คณิต  ณ นคร  ก  (2540).  รวมบทความดานวิชาการ.  หนา  249. 
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ปจจุบันกฎหมายไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในเร่ืองการใหความคุมครองบุคคลใน
ครอบครัวจากความรุนแรงมากข้ึน  โดยไดบัญญัติกฎหมายเพ่ือบังคับใชเกี่ยวกับเร่ืองดังกลาวเปน
การเฉพาะ  คือ  พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว  พ.ศ. 2550  เพื่อเปน
กรอบในการคุมครองผูถูกกระทํา  ตลอดจนฟนฟูแกไขผูกระทําความผิด  แตกฎหมายฉบับดังกลาว
ก็ยังไมครอบคลุมถึงปญหาท่ีเกิดข้ึนจริงในปจจุบันเทาท่ีควร  เนื่องจากความรุนแรงท่ีสามารถใช
กระบวนการตามท่ีพระราชบัญญัติดังกลาวกําหนดไวนั้นจะตองไมเกินระดับฐานความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา  295  กลาวคือ  เปนความรุนแรงท่ีแสดงในลักษณะการทําราย
รางกายหรือจิตใจท่ีไมกอใหเกิดอันตรายมากนัก 

ระบบกระบวนการยุติธรรมทางอาญากรณีมีการกระทําความรุนแรงเกิดข้ึนระหวางสามี
ภริยานั้น  เม่ือผูเสียหายไดแจงความรองทุกขตอพนักงานสอบสวนหากเปนความรุนแรงท่ีเล็กนอย
ไมถึงขนาดกอใหเกิดอันตรายมากนัก  พนักงานสอบสวนมักจะใหคูความเจรจากันเพื่อยุติขอพิพาท
ดังกลาว  ซ่ึงเปนการดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบสํานักงานตํารวจแหงชาติขอ  583  ถือไดวา
ระเบียบฉบับดังกลาวมุงเนนในเร่ืองของการกอใหเกิดความปรองดองในครอบครัว  แตหากความ
รุนแรงนั้นสงผลใหผูถูกกระทําไดรับอันตรายสาหัส  หรือถึงแกชีวิตกรณีดังกลาวตองเขาสู
กระบวนการยุติธรรมแบบปกติ  กลาวคือ  ดําเนินการในช้ันเจาพนักงานสอบสวน  ในช้ันอัยการ  
ในช้ันศาล  ไปจนถึงเขาระบบราชทัณฑเม่ือศาลพิพากษาใหลงโทษจําคุก  แสดงใหเห็นวามาตรการ
ทางกฎหมายในการลงโทษในปญหาความรุนแรงท่ีเปนความผิดอาญาระหวางสามีภริยาในปจจุบัน
ท่ีเกินขอบเขตความรุนแรงตามพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว  
พ.ศ. 2550  มีแตบทกฎหมายท่ีมุงลงโทษตอผูกระทําผิดโดยการจําคุกเพื่อใหปราศจากอิสรภาพให
สาสมกับการกระทําความผิด  เปนการเขาสูกระบวนการยุติธรรมแบบปกติซ่ึงเปนกระบวนการ
ยุติธรรมกระแสหลัก5  หรือเรียกอีกอยางหน่ึงวากระบวนการยุติธรรมเชิงแกแคนตอบแทน  
กลาวคือ   อาชญากรรมเปนเ ร่ืองการกระทําท่ีกระทําตอรัฐ   เปนการละเมิดกฎหมายและ
แนวความคิดท่ีเปนนามธรรม  ผลของการลงโทษของกระบวนการยุติธรรมทางอาญามี  2  ประเภท  
คือ  เพื่อปองกันอาชญากรรม  ปรับปรุงใหผูกระทําเปนคนดี  ความรับผิดชอบในการกระทํา
                                                 

5  กิตติพงษ  กิตยารักษ  ก  (2545).  กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท  ทางเลือกใหมสําหรับ
กระบวนการยุติธรรมไทย.  หนา  10. 
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กรณีการกระทําความผิดอาญาระหวางสามีภริยาท่ีกลาวมาในขางตนไมวาจะเปน
ความผิดตอรางกายหรือตอชีวิต  การท่ีจะนําตัวผูกระทําความผิดท่ีจะตองพ่ึงพาอาศัยกันไปจําคุก
เพื่อทดแทนตอความผิดท่ีไดกระทําเพียงอยางเดียวอาจไมไดประโยชนอะไร  มีแตจะยิ่งสรางปญหา
ตางๆ ตามมามากมายไมวาจะเปนการสงผลใหบุตรขาดคนอุปการะเล้ียงดู  ขาดความอบอุนทําให
ครอบครัวมีปญหา  สมควรที่จะมีกระบวนการหรือมาตรการในการเยียวยาตอปญหาดังกลาว
อยางเชนท่ีเรียกวาโรงซอมสามี6  จึงมีความเห็นวาการนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมา
ปรับใชกับกฎหมายที่บังคับใชอยูกับกรณีดังกลาวนาจะเกิดผลดีมากที่สุด  เนื่องจากกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทจะเห็นวา7 อาชญากรรมเปนเร่ืองการท่ีบุคคลหน่ึงกระทําตออีกบุคคลหนึ่ง  
ดังนั้นบุคคลท่ีไดรับผลกระทบจากอาชญากรรมมากท่ีสุด  จึงควรจะไดรับโอกาสท่ีจะมีสวนรวมในการ
แกปญหาจากการกระทําความผิดท่ีเกิดข้ึนมากท่ีสุด  และใหผูเสียหายไดรับการบรรเทาความสูญเสีย
โดยใหผูกระทําผิดชดใชในส่ิงท่ีตนเองไดทําลงไป  เพื่อใหโอกาสที่จะไดรับการอภัยจากผูเสียหาย
และชุมชน  และสรางความสํานึกแกผูกระทําผิดท่ีจะไมไปประพฤติตัวแบบเดิมๆ อันจะกลับมา
กระทําผิดท่ีจะตองรับโทษหนักข้ึน   กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทได เสริมสราง
ความสัมพันธระหวางผูกระทําผิดและผูเสียหายยิ่งกวาการเนนย้ําขอบกพรองของผูกระทําความผิด
โดยการประณาม   กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทไดเนนถึงความสําคัญในการปฏิบัติดีตอ
ผูกระทําความผิด  และชวยใหคนเหลานั้นสามารถปรับตัวเขากับชุมชนเพื่อกลับไปทําส่ิงท่ีชอบดวย
กฎหมายตอไป 

แนวคิดนี้ เปนการเปล่ียนแปลงแนวคิดกระบวนการยุติธรรมแบบเดิมซ่ึงเปน
กระบวนการยุติธรรมเชิงแกแคนทดแทนเพื่อใหเกิดความเข็ด  หลาบจํา  กระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทจะเปนแนวคิดและกลวิธีในการเยียวยาสรางความสมัครสมานสามัคคีปรองดองระหวาง

                                                 
6  แหลงเดิม.  หนา  171. 
7  ณัฐวสา  ฉัตรไพฑูรย.  (2550).  กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท  จากทฤษฎีสูทางปฏิบัติใน

นานาชาติ.  หนา  10. 
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 ดังนั้นในการศึกษานี้จึงสนใจท่ีจะศึกษาการนําแนวคิดกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทมาปรับใชกับกฎหมายท่ีมีบังคับใชอยูแลว  เพ่ือเปนแนวทางในการแกไขการลงโทษใน
ปญหาความรุนแรงระหวางสามีภริยา  ซ่ึงตามวิธีการลงโทษแบบเดิมดังท่ีกลาวมาแลววาจะเปนการ
ลงโทษในเชิงการแกแคนทดแทน  แตปรากฏวากระบวนการดังกลาวไมไดเปนการแกปญหาท่ี
ตนเหตุซ่ึงไมใชวิธีการที่ถูกตองโดยเฉพาะกับบุคคลที่ยังคงตองเกื้อกูลซ่ึงกันและกัน  และก็จะไม
สงผลกระทบไปถึงบุตรมากนักหากนํากระบวนการดังกลาวมาปรับใชควบคูไปกับกระบวนการ
ยุติธรรมแบบเดิม  หรือท่ีเรียกวากระบวนการยุติธรรมแบบคูขนาน  โดยมีพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 เปนกฎหมายท่ีสามารถรองรับกระบวนการ
ดังกลาวได  เพื่อใหกฎหมายท่ีใชบังคับอยูในขณะน้ีบรรลุตามวัตถุประสงคของกฎหมายมากข้ึน  
และท่ีสําคัญเปนการทําใหกระบวนการยุติธรรมของไทยมีศักยภาพในการชวยพัฒนาสังคมและ
ประเทศเพ่ิมข้ึนอยางมีประสิทธิภาพ  แตท้ังนี้ตองพิจารณาจากความรุนแรงประกอบกับเจตนาท่ี
กระทําวาสามารถนํากระบวนการดังกลาวมาปรับใชใหเกิดความเหมาะสมไดหรือไมเพียงใด  หรือ
สามารถปรับใชไดในข้ันตอนใดบางดังจะกลาวในบทวิเคราะหตอไป 
 
1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา 
       1.2.1  เพื่อศึกษาถึงเร่ืองความรุนแรงในครอบครัวท่ีเกิดระหวางสามีภริยา  และแนวคิดทฤษฎี
การลงโทษตามกระบวนการยุติธรรมในปจจุบัน    
       1.2.2  เพ่ือศึกษาถึงกฎหมายท่ีเปนบทลงโทษตอผูกระทําตลอดจนคุมครองผูถูกกระทําในกรณี
ความรุนแรงท่ีเปนความผิดอาญาระหวางสามีภริยา  และปญหาท่ีเกิดจากการใชกฎหมายดังกลาว  
โดยนํามาตรการทางกฎหมายในตางประเทศมาเปนแนวความคิดในการศึกษา 
       1.2.3  เพื่อศึกษาถึงความเปนมา  แนวความคิด  ตลอดจนรูปแบบของกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท 
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       1.2.4  เพื่อศึกษาถึงการนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาปรับใชกับกรณีความรุนแรงท่ี
เปนความผิดอาญาระหวางสามีภริยา  ควบคูกับกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักใหเกิดความ
เหมาะสม 
 
1.3  สมมติฐานของการศึกษา 

กระบวนการทางกฎหมายในการลงโทษตอความรุนแรงท่ีเปนความผิดอาญาระหวาง
สามีภริยาท่ีมีอยูเดิมจะเปนไปในลักษณะกระบวนการยุติธรรมเชิงแกแคนตอบแทน  จะมีโทษใน
รูปแบบของการปรับ  และการจําคุก  อยางเดียวเหมือนกับการกระทําความผิดท่ีเปนอาชญากรรม
ท่ัวไปท่ีผูกระทําความผิดและผูเสียหายอาจจะไมเคยรูจักกันมากอน  หรืออาจจะไมมีความสัมพันธ
กันเปนพิเศษ  การลงโทษตามกระบวนการยุติธรรมเชิงแกแคนตอบแทนอยางเดียวอาจจะไมไดเปน
การชวยแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนระหวางสามีภริยา  ตลอดจนอาจทําใหเกิดปญหาตางๆ ข้ึนตอ
ครอบครัวในภายหลัง  หากมีการนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาปรับใชควบคูกับ
กฎหมายท่ีใชบังคับอยูเกี่ยวกับเร่ืองดังกลาวตามกระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก  จะสงผลทําให
ผูกระทําความผิดมีความสํานึกผิดและรับผิดชอบในผลของการกระทํา  สามารถชวยแกปญหาไมให
การกระทําความผิดท่ีเกิดข้ึนในลักษณะดังกลาวกระทบตอบุคคลท่ีเกี่ยวของมากข้ึนกวาเดิม 

 
1.4  ขอบเขตของการศึกษา 

งานวิจัยฉบับนี้มุงศึกษาถึงเร่ืองความรุนแรงในครอบครัวโดยเฉพาะความรุนแรงท่ีเปน
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาท่ีเกิดระหวางสามีภริยา  ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับเหยื่อวิทยา  
ศึกษาทฤษฎีการลงโทษในปจจุบัน  ศึกษากฎหมายที่ใหความสําคัญเกี่ยวกับการสรางความ
ปรองดองใหเกิดในครอบครัว  อาทิเชน  ระเบียบสํานักงานตํารวจแหงชาติขอ 583 พระราชบัญญัติ
คุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550  ศึกษาถึงมาตรการดานโทษตอความ
รุนแรงท่ีเปนความผิดอาญาระหวางสามีภริยาท้ังของไทยและตางประเทศ  และศึกษาแนวความคิด
ตลอดจนรูปแบบของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท  เสนอแนวทางในการนํากระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาปรับใชควบคูกับกฎหมายท่ีใชบังคับเกี่ยวกับเร่ืองความรุนแรงดังกลาวตาม
กระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก  เพื่อเปนอีกทางเลือกหน่ึงในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมของ
ประเทศไทย   
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1.5  วิธีดําเนินการศึกษา 
เปนการศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร  โดยศึกษาจากการรวบรวมเอกสาร  ท้ังจากตําราหนังสือ  

วิทยานิพนธ  งานวิจัย  ผลงานทางวิชาการอื่นๆ  ตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวของกับความรุนแรงที่เปน
ความผิดอาญาระหวางสามีภริยา  รวมท้ังขอมูลทางส่ืออิเล็กทรอนิกส 

 
1.6  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
        1.6.1  เพื่อทราบและเขาใจถึงเร่ืองความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดระหวางสามีภริยา  และ
ทฤษฎีการลงโทษตามกระบวนการยุติธรรมท่ีใชอยูในปจจุบัน 
        1.6.2  เพื่อทราบและเขาใจถึงกฎหมายท่ีเปนบทลงโทษตอผูกระทําและคุมครองผูถูกกระทําใน
กรณีความรุนแรงท่ีเปนความผิดอาญาระหวางสามีภริยา  ตลอดจนปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการใช
กฎหมายดังกลาวเม่ือเปรียบเทียบกับมาตรการทางกฎหมายในตางประเทศ 
        1.6.3  เพื่อทราบและเขาใจถึงแนวความคิด  ตลอดจนรูปแบบของกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท 
        1.6.4  เพื่อทราบและเขาใจถึงประโยชนของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท  หากนํามา
ปรับใชควบคูกับกฎหมายท่ีบังคับใชเกี่ยวกับความรุนแรงระหวางสามีภริยาตามกระบวนการ
ยุติธรรมกระแสหลัก 
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บทท่ี  2 

ความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดระหวางสามีภริยา   
แนวคิดทฤษฎีการลงโทษทางอาญา  และมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับความ

รุนแรงที่เปนความผิดอาญาระหวางสามีภริยา 
 

 บทนี้จะกลาวถึงเร่ืองความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนภายในครอบครัว  โดยเฉพาะท่ีเกิดข้ึน
ระหวางสามีภริยาซ่ึงถือไดวาเปนอาชญากรรมภายในครอบครัว  เม่ือถึงขนาดรุนแรงก็อาจเปน
ความผิดอาญาไดในท่ีสุด  ซ่ึงเปนอาชญากรรมท่ีคอนขางแตกตางจากอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนโดย
ท่ัวๆ ไปท่ีผูกระทํากับผูถูกกระทําอาจจะไมรูจักกันหรือคุยเคยกันเปนพิเศษเหมือนคนในครอบครัว
เดียวกัน  ซ่ึงจะไดกลาวตอไปวาอาชญากรรรมท่ัวไป  และอาชญากรรมในครอบครัวมีลักษณะ
อยางไร  กลาวถึงแนวคิดเกี่ยวกับเหยื่อวิทยา  แนวคิดทฤษฎีการลงโทษทางอาญา  และมาตรการทาง
กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองดังกลาวตามลําดับ  
 
2.1  ความหมายของอาชญากรรม 

คําวา  อาชญากรรม พิจารณาความหมายจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  
อาชญา  แปลความถึงส่ิงท่ีเกี่ยวเนื่องกับอํานาจ  โทษ  หรือความอาญาศาลท่ีชําระความเกี่ยวกับโทษหลวง  
เรียกวา  ศาลอาญา  คําวา  กรรม  หมายถึงการกระทําไดท้ังในทางดีก็ไดช่ัวก็ไดซ่ึงพอจะอนุมาน
สรุปไดวา  อาชญากรรม  หมายถึง  การกระทําซ่ึงกฎหมายบัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว1 

อยางไรก็ตาม  ความหมายของคําวา  อาชญากรรม ตามความหมายท่ีเปนอยูจริงๆ 
ขณะน้ี  สามารถแปลความหมายแตกตางกันไปตามแนวความคิดเห็นของนักกฎหมาย  นักสังคมวิทยา  
นักจิตวิทยา  จิตแพทย  นักอาชญาวิทยา  นักวรรณคดี  และนักการศาสนา  ซ่ึงใหความหมายท้ังในแง
เปรียบเทียบความแตกตางและสัมพันธภาพระหวางกัน  ดังตอไปนี้ 

อาชญากรรมในแงของกฎหมาย  วิลเล่ียม  แบล็คสโตน  (William Blackstone) นัก
ประวัติศาสตรกฎหมายแหงประเทศอังกฤษ  ไดใหคําอธิบายความหมายของอาชญากรรมไวอยาง
ชัดเจนวา  อาชญากรรมไดแกการกระทําหรือละเวนการกระทําใดๆ อันเปนปฏิปกษตอบทบัญญัติ
                                                 

1  ประเสริฐ  เมฆมณี.  (2519).  ตํารวจและกระบวนการยุติธรรม  (คูมือเสริมสรางความกาวหนาของ
ตํารวจ  พนักงานสอบสวน  นักกฎหมาย  นักการศึกษาและสิ่งที่ประชาชนควรรู).  หนา  9. 

DPU



 9 

สาระสําคัญแหงการตีความหมายของอาชญากรรมตามนัยดังกลาวนี้  หลักกฎหมายไทย
ไดยอมรับนับถือปฏิบัติในทํานองเดียวกันปรากฏตามความในมาตรา 23  แหงประมวลกฎหมายอาญา
เหลานี้เปนอุทาหรณแสดงใหเห็นวาการพิจาณาความหมายของอาชญากรรมในแงของกฎหมาย  
เปนการตีความตามตัวบทกฎหมายท่ีชัดแจงปราศจากการคลุมเครือในทุกกรณี 

อาชญากรรมในแงสังคมวิทยา  ความหมายของอาชญากรรมในแงสังคมเปนการมุง
วิเคราะหถึงพฤติกรรมของบุคคลหรือกลุมบุคคล  ท่ีแสดงหรือสอเจตนาเปนปฏิปกษและภยันตราย
ตอผลประโยชนพื้นฐานแหงความสงบของสังคม  และมีเหตุผลเพียงพอท่ีรัฐจะไดกําหนดวิธีการ
ปฏิบัติ  หรือแทรกแซงเพ่ือควบคุมและระงับพฤติกรรมอันเปนภัยตอสังคมเหลานั้นโดยชอบธรรม  
ราฟฟาเอล  กาโรฟาโล  (Raffaele Garofalo)  นักคิดทางอาชญาวิทยาแหงอิตาลี  ไดใหความเห็นวา
อาชญากรรมถือไดวาเปนส่ิงปกติธรรมดาท่ีจะตองมีผูแสดงพฤติกรรมความรูสึกเปนปฏิปกษตอ
ชุมชน  แนวความคิดดังกลาวไดถูกหยิบยกข้ึนมากลาวอางสนับสนุนโดย  ธอรสเทน  เชลลิน  
(Thorsten Sellin)  ศาสตราจารยทางอาชญาวิทยาที่วา4  อาชญากรรมไดแกพฤติกรรมเปนปฏิปกษ
ตอปทัสถานแบบอยางความประพฤติของชุมชน  

 อาชญากรรมในแงชีววิทยา  จิตวิทยา  และจิตแพทย  เปนการมุงพิจารณาถึงสภาพ
สาเหตุปญหาอาชญากรรมในแงของความสัมพันธระหวางพฤติกรรมอันเปนลักษณะจําเพาะตัวของ
บุคคล (Individual Characteristics) กับความผิดปกติแหงพฤติกรรมของผูกระทําผิดเอง (Individual 

                                                 
2  แหลงเดิม.  หนา  10. 
3  ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 2  บัญญัติวา  บุคคลจักตองรับโทษในทางอาญาตอเมื่อไดกระทําการ

อันกฎหมายท่ีใชในขณะกระทําน้ันบัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว  และโทษท่ีจะลงแกผูกระทําความผิด
น้ันตองเปนโทษที่บัญญัติไวในกฎหมาย.   

   ถาตามบทบัญญัติของกฎหมายที่บัญญัติในภายหลังการกระทําเชนน้ันไมเปนความผิดตอไป  ใหผูที่ได
กระทําการน้ันพนจากการเปนผูกระทําความผิด  และถาไดมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษแลว  ก็ใหถือวาผูน้ันไมเคย
ตองคําพิพากษาวาไดกระทําความผิดน้ัน  ถารับโทษอยูก็ใหการลงโทษน้ันสิ้นสุดลง. 

4  ประเสริฐ  เมฆมณี.  เลมเดิม.  หนา  14. 
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 อาชญากรรมในแงนักอาชญาวิทยา  นักอาชญาวิทยาตามความหมายรากศัพทท่ีใชกัน
อยางกวางขวางในปจจุบันตรงกับคําภาษาอังกฤษวา Criminologist หมายความรวมถึงบุคคลผูไดรับ
การฝกฝนอบรมในสาขาวิชาการแขนงอาชีพท่ีสําคัญตางๆ ดังตอไปนี้6 

(1)  หนวยงานนักสืบและการบังคับใชกฎหมายประกอบดวย  ตํารวจ  เจาหนาท่ีเทคนิค
สมองกล  ผูเช่ียวชาญวิทยาการตํารวจ  และนักกฎหมาย 

(2)  หนวยงานบริหารยุติธรรมประกอบดวย  นักกฎหมาย  นักสังคมสงเคราะห  และ  
นักจิตวิทยา 

(3)  หนวยงานราชทัณฑประกอบดวย   นักสังคมสงเคราะห   นักสังคมวิทยา  
นักจิตวิทยา  จิตแพทย  แพทย  นักการศึกษา  และนักกฎหมาย 

(4)  หนวยงานวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมของอาชญากรประกอบดวย  นักมนุษยวิทยา  
นักจิตวิทยา  จิตแพทย  นักสังคมวิทยา  นักเศรษฐศาสตร  และนักระบบวิเคราะห 

การวิเคราะหศัพทนักอาชญาวิทยา  จะเห็นไดวา  การพิจารณาอาชญากรรมในทัศนะของ
นักอาชญาวิทยาเปนการมุงพิจารณาถึงปรากฏการณอาชญากรรม  และพฤติกรรมของอาชญากรใน
ลักษณะวิทยาการผสมซ่ึงมีความสัมพันธเกี่ยวของกับกฎหมาย  สังคมวิทยา  มนุษยวิทยา  จิตวิทยา  
จิตแพทย  และสังคมศาสตรแขนงอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของอยางใกลชิด 

 อาชญากรรมในแงวรรณคดี  การพิจารณาสาระสําคัญของอาชญากรรมในทัศนวรรณคดี
เพื่อมุงแสดงใหเห็นวาเ ร่ืองราวประวัติความเปนมาของอาชญากรรมกับวรรณคดี  ตางก็มี
ความสัมพันธอยางใกลชิด  กลาวคือ  ในประการแรกเปนการมุงพิจารณาถึงการใชความรูท่ี
เกี่ยวเน่ืองกับวรรณคดี  เปนประโยชนตอการเขียนรายงานหรือแสวงหาขอเท็จจริงของอาชญากร  
และในประการตอมาไดแกการใชวรรณคดี  เปนเชิงอธิบายปรากฏการณอาชญากรรมในสังคมตางยุค
ตางสมัย  เพื่อประโยชนในการศึกษาอาชญาวิทยาเปรียบเทียบท้ังโดยตรงและปริยาย 
                                                 

5  แหลงเดิม.  หนา  16. 
6  แหลงเดิม.  หนา  17. 
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 อาชญากรรมในแงศาสนา  การศึกษาพฤติกรรมของอาชญากรจะบังเกิดความเขาใจ
อยางสมบูรณถองแทมิไดเลย  หากไมนําปจจัยหลักความเช่ือและแนวทางกําหนดขอบเขตความ
ประพฤติของมนุษยตามหลักการแหงศาสนาท่ีบุคคลพึงยึดถือปฏิบัติมาประกอบการพิจารณา
วิเคราะห  เพราะโดยเนื้อแทนั้นศาสนาเปนระบบความเช่ือและหลักปฏิบัติในลักษณะกลมกลืน
สมานฉันทเพื่อผูกพันสมาชิกในสังคมนั้นๆ ใหดํารงอยูดวยความผาสุกและสรางความเปนอันหนึ่ง
อันเดียวกันทางศีลธรรมของชุมชน  หากมนุษยทุกคนตางยึดม่ันถือปฏิบัติตามคําส่ังสอน  หรือขอหาม
ของศาสนาอยางเครงครัดในการดํารงชีวิตประจําวันแลวการปกครองของฝายบานเมืองยอมจะมีแต
ความสงบราบร่ืน7 เม่ือทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับอาชญากรรมในลักษณะตางๆ ท่ีกลาวมาแลวใน
ขางตน  ลําดับตอไปจะนําเสนอในเร่ืองสาเหตุในการกออาชญากรรม   
 
2.2 สาเหตุในการกออาชญากรรม 
         2.2.1  สาเหตุการกระทําผิดทางชีววิทยา  ทางทฤษฎีมีขอสมมุติฐานวาอาชญากรรมไดรับ
อิทธิพลจากพันธุกรรม  ความบกพรองของพันธุกรรมทําใหเกิดอาชญากรรมขึ้น  แมผูกระทําผิด
จะไดมีประสบการณใหมของชีวิตในระยะหลังก็ไมอาจจะแกความบกพรองของพันธุกรรมได 
         2.2.2  สาเหตุการกระทําผิดทางจิตวิทยา  สาเหตุการเกิดอาชญากรรมหรือการกระทําผิดดาน
จิตวิทยา  บุคลิกภาพ  สวนมากจะเปนการศึกษาวิเคราะหใน 2  ลักษณะ  คือลักษณะทางจิตวิทยาทั่วไป
ซ่ึงศึกษาวิเคราะหปญหาในดานการพัฒนาทางดานความเจริญเติบโตทั้งทางรางกายและจิตใจ  
ปญหาเกี่ยวกับอุปนิสัยท่ีตอตานสังคม  และการศึกษาลักษณะความสัมพันธระหวางพฤติกรรมของ
อาชญากรรมกับจิตท่ีมีแนวโนมเบ่ียงเบน  อาจเกี่ยวเนื่องกับหนาท่ีของจิตแพทย  นักจิตวิเคราะห  
โดยหลักการท่ัวไปการศึกษาสาเหตุกระทําผิดทางจิตวิทยาและบุคลิกภาพจะหมายถึง  ความไม
สมประกอบทางบุคลิกภาพ   ความกระทบกระเทือนทางอารมณ   การควบคุมตนเองและ
ประสบการณควบคุมตนเองซ่ึงมีบทบาทตอการศึกษา  เขาใจถึงสาเหตุของอาชญากรรมและ
พฤติกรรมของอาชญากร 
         2.2.3  สาเหตุการกระทําผิดทางสังคมวิทยา  การศึกษาดานสังคมวิทยาเพ่ือมุงจะหาคําอธิบาย
ถึงสาเหตุการเกิดอาชญากรรมหรือกระทําผิดนั้น  แนวความคิดหรือทฤษฎีทางดานนี้สามารถ
จําแนกออกไดเปน  2  ลักษณะ  คือ 

1)  ทฤษฎีโครงสรางทางสังคม  ซ่ึงกลาวถึงระบบโครงสรางของสังคมอันเปนตัว
กําหนดใหเกิดอาชญากรรม  โครงสรางทางสังคมดานเศรษฐกิจซึ่งเชื่อวาปญหาตางๆ ในสังคม
รวมตลอดถึงปญหาอาชญากรรมดวยนั้นมีผลมาจากสภาวะไรระเบียบของสังคม  ไดมีคําอธิบายอยูวา
                                                 

7  แหลงเดิม.  หนา  22. 
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2)  ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการทางสังคม  เปนทฤษฎีท่ีอธิบายถึงสาเหตุของพฤติกรรม
อาชญากรรมของบุคคลหรือกลุมบุคคลแตละกลุมวามีขบวนการอยางไร  อันมีผลทําใหเขากลายเปน
อาชญากรหรือมีพฤติกรรมอาชญากร  ทฤษฎีประเภทนี้มีสมมติฐานวาพฤติกรรมของมนุษยเรียนรูได
ดังนั้นพฤติกรรมอาชญากรก็อาจไดรับมาโดยกระบวนการเรียนรูเชนเดียวกับพฤติกรรมท่ีมิใช
อาชญากร  เม่ือทราบถึงความหมายของอาชญากรรม  ตลอดถึงสาเหตุในการกออาชญากรรมตามทฤษฎี
ในขางตนแลว  ตอไปจะนําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับเหยื่อวิทยาวาผูเช่ียวชาญไดกลาวถึงไวอยางไร   
 
2.3  แนวคิดเก่ียวกับเหยื่อวิทยา 

เหยื่อวิทยา  แปลมาจากคําวา  Victimology  หมายถึง  ศาสตรท่ีศึกษาเกี่ยวกับเหยื่อ
หมายคุมถึงบุคคลท่ีไดรับความเสียหาย  ความสูญเสีย  ความลําบากเดือดรอนจากการกระทําตางๆ  
ซ่ึงอาจเกิดจากคนหรือธรรมชาติได  เชน  เหยื่อจากอุบัติเหตุ  เหยื่อจากอุบัติภัยทางธรรมชาติ  เปนตน
อยางไรก็ตามความหมายท่ีจะกลาวถึงคําวาเหยื่อจะหมายเฉพาะถึงกรณีเหยื่ออาชญากรรมซ่ึง
แบงเปน  2  ลักษณะ  คือ8 

(1)  ผูเสียหาย/เหยื่อโดยตรง  (Direct Victims)  คือ  บุคคลผูถูกลวงละเมิดและไดรับ
ความเสียหายท่ีเกิดจากผลของการกระทําผิดกฎหมายน้ัน 

(2)  ผูเสียหาย/เหยื่อโดยออม  (Indirect  Victims)  คือ  บุคคลท่ีสามท่ีไดรับผลกระทบ
จากการกระทําผิดกฎหมาย  แมวาการกระทํานั้นจะไมไดเกิดข้ึนกับเขาโดยตรง 

ผูเช่ียวชาญในศาสตรวาดวยเหยื่อวิทยาไดใหความหมายและแนวคิดไว  กลาวคือ9   
Benjamin Mendelsohn  ผูบุกเบิกวิชาเหยื่อวิทยา  ไดใหความหมายคําวา  Victimology  

วาเปนการศึกษาทางวิทยาศาสตรเกี่ยวกับเหยื่อทุกประเภทไมใชเฉพาะเหย่ืออาชญากรรมเทานั้น  
และเสนอแนวคิดวาเหยื่อเปนผลผลิตของโครงสรางทางสังคม  การเมือง  เทคโนโลยีสมัยใหม  
อุบัติภัยตางๆ  รวมถึงปญหาอาชญากรรม 
 Hans Von Hentig  ผูไดช่ือวาเปนบิดาของวิชาเหยื่อวิทยา  ไดกําหนดขอบเขตของ
ความหมายของคําวาเหยื่อวิทยาใหแคบลงโดยจํากัดความหมายเฉพาะเหยื่ออาชญากรรม  หลังจาก  
Von Hentig ไดเสนอแนวคิดนี้  Henri Ellenberger เห็นดวยวา  ศาสตรวาดวยเหยื่อวิทยาควร
หมายถึง  เหยื่ออาชญากรรมท้ัง  Von Hentig  และ  Ellenberger  เสนอแนวคิดวา  ลักษณะของเหยื่อ
                                                 

 8  สุดสงวน  สุธีสร.  (2543).  เหย่ืออาชญากรรม.  หนา  2.  
9  แหลงเดิม.  หนา  3 – 4.  
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ทฤษฏีและประเภทของเหยื่ออาชญากรรม 
ทฤษฏีการตกเปนเหยื่ออาชญากรรม  Hans Von Hentig  ไดอธิบายเหยื่ออาชญากรรม  

เปรียบเทียบเหมือนชางปนอาชญากร  อาชญากรเหมือนคนลาเหยื่อ  และเหยื่อเหมือนผูถูกลา  
นักเหยื่อวิทยาผูบุกเบิกอีกทานคือ  Stephen Schafer  ไดศึกษาตัวเหยื่อและไดเสนอแนวคิดวาตัวเหยื่อ
ไดยั่วหรือกระตุนใหผูกระทําผิดทําผิด  แนวคิดเกี่ยวกับการตกเปนเหยื่อในปจจุบันสามารถกลาว
แบงเปนทฤษฏีไดดังตอไปนี้10 

(1)  ทฤษฏี Victim Precipitation  (การมีสวนรวมของเหยื่อ) โดย Marvin Wolfgang  
อธิบายวาเหยื่อบางคนเปนตัวกระตุนทําใหตัวเองเผชิญกับเหตุการณท่ีนําไปสูการบาดเจ็บ  หรือ
ความตายได  ซ่ึงตัวเหยื่ออาจมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกหรือนิ่งเฉยก็ได 

 (2)  ทฤษฏี Live style  (รูปแบบของวิถีชีวิต) นักอาชญาวิทยา Gary Sensen & David 
Brownfield  เช่ือวารูปแบบของวิถีชีวิตของคนทําใหตนเปนเหยื่ออาชญากรรมได  อาจเปนเพราะ
การไปเท่ียวตามสวนสาธารณะยามวิกาลและอาศัยอยูแถบชานเมือง   

(3)  Routive Activities นักทฤษฏี Lawrence Cohen & Marcus Felson ไดทําวิจัย
เกี่ยวกับกิจวัตรประจําวันของคน  ทําใหตกเปนเหยื่ออาชญากรรมไดจากแนวความคิดท่ีวาทุกวันนี้
คนหลายหลากอยากฝาฝนกฎหมายเพื่อแกแคน  ความโลภ  และแรงจูงใจอ่ืนๆ  

ประเภทของเหยื่ออาชญากรรม 
 นักเหยื่อวิทยาไดแบงประเภทของเหยื่ออาชญากรรมไวหลายรูปแบบ  ท้ังนี้อาจกลาว
โดยสรุปไดดังตอไปนี้11 
 Von  Hentig  ไดแบงประเภทเหยื่ออาชญากรรมโดยนําปจจัยทางกายภาพ  จิตวิทยา
และสังคมวิทยามาประกอบการพิจารณา  โดยแบงเหยื่ออาชญากรรมออกเปน 

(1)  ผูเยาว  คือ  พวกที่ออนแอขาดประสบการณ  งายตอการถูกหลอก  เชน  กรณีเด็ก
ตกเปนเหยื่อของพอคายาเสพติด 

(2)  ผูหญิง  เปนเพศท่ีออนแอ  ไมสามารถตอสูกับเพศชายได  ในกรณีผูหญิงถูกขมขืน
และถูกทํารายรางกายและจิตใจ  และมักตกเปนเหยื่อเกี่ยวกับทรัพย 

(3)  คนชรา  ในที่นี้คือ  ผูสูงอายุ  ซึ่งรวมทั้งหญิงและชาย  คนชราเปนผูที่ออนแอ
ท้ังรางกายและจิตใจ  มักตกเปนเหยื่อเกี่ยวกับทรัพย 
                                                 

10  แหลงเดิม.  หนา  6 – 9.  
11  แหลงเดิม.  หนา  13 – 18. 
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(4)  ผูท่ีเปนโรคจิต  หรือจิตบกพรอง  นอกจากตกเปนเหยื่ออาชญากรรมแลวยังเปน
เหยื่อท่ีกระทําผิดตอตนเองอีกดวย  เนื่องจากบุคคลประเภทน้ีจิตใจไมสมประกอบ  ไมมีการพจิารณา
ถึงเหตุและผลของการกระทํา 
 Fattah  ไดแบงประเภทของเหยื่อโดยยึดหลักการมีสวนรวมในการกระทําผิด  และ
ภาวะทางอารมณ  ไดแบงประเภทของเหยื่อ  ดังตอไปนี้ 
 (1)  เหยื่ออาชญากรรมท่ีไมมีสวนรวมในการประกอบอาชญากรรม 
 (2)  เหยื่อท่ีมีจิตใจโนมเอียงใหเกิดอาชญากรรม 
 (3)  เหยื่อท่ีมีความกาวราวและมีนิสัยยั่วยุ 
 (4)  เหยื่อท่ีมีสวนรวมในการประกอบอาชญากรรม 
       (5)  เหยื่อปลอม  

ดังท่ีไดศึกษาถึงแนวความคิดเกี่ยวกับเหยื่อวิทยา   ตลอดจนประเภทของเหย่ือ
อาชญากรรมตามแนวทฤษฎีท่ีผูเช่ียวชาญเกี่ยวกับเร่ืองดังกลาวไดกลาวไวนั้น  จะเห็นไดวาลักษณะ
การเกิดอาชญากรรมน้ันมีความแตกตางกันออกไป  แตท่ีจะศึกษาตอไปนั้นจะเปนกรณีท่ีเกิดจาก
การกออาชญากรรมภายในครอบครัวโดยเฉพาะท่ีเกิดระหวางสามีภริยา  โดยจะไดนําเสนอใน
หัวขอตอไป 
 
2.4  ความรุนแรงในครอบครัวท่ีเกิดจากการกระทําระหวางสามีภริยา 

โลกแหงความรุนแรงท่ีมากข้ึนอยางทุกวันนี้  มนุษยพรอมจะแสดงพฤติกรรมแหงความ
รุนแรงเขาหากันผูท่ีออนแอกวามักจะเสียเปรียบและเปนผูถูกกระทําไดงาย  พฤติกรรมของความ
รุนแรงมีไดตั้งแต  การถูกทํารายรางกาย  เชนทุบตี  ทําใหเจ็บปวดดวยวิธีตางๆ การถูกทํารายทาง
จิตใจ  เชน  การถูกทรยศ  ถูกขูอาฆาตเอาเปรียบ  การถูกทํารายทางสังคม  เชน  ไดรับอคติจากสังคม
ถูกกีดกันปดกั้นโอกาสในดานการงานและสถานภาพทางสังคม  เปนตน  ความรุนแรงในครอบครัว
เปนเร่ืองสลับซับซอนหลายรูปแบบ  ตางมุมมอง  ตางสาเหตุ  และตางปจจัย  ตั้งแตปจจัยสวนตัว  
ปจจัยสังคม  ปจจัยระดับชุมชน  และปจจัยระดับสังคม  รวมถึงความเช่ือ  จารีตประเพณี  และ
วัฒนธรรม 12 ก็ลวนเปนปจจัยพื้นฐานสําคัญท่ีทําใหความรุนแรงยังคงดําเนินอยูตอไป  โดยเฉพาะ
บทบาทและสถานภาพของผูหญิงและผูชาย  และความเช่ือของผูชายท่ีวาความรุนแรงเปนวิธีการ
แกไขปญหาความขัดแยงในครอบครัวไดวิธีหนึ่ง13 

                                                 
12  รณชัย  คงสกนธ.  (2543).  ขจัดความรุนแรงดวยรักและเขาใจ  รอยเร่ืองรักรุนแรง.  หนา  6. 
13  แหลงเดิม.  
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ปจจุบันความรุนแรงยังคงเปนเสมือนมรดกท่ีตกทอดจากคนรุนหนึ่งไปสูคนอีกรุนหนึ่ง  
ดังท่ีองคการอนามัยโลกพบวา14 ลูกชายและลูกสาวท่ีมีแมถูกกระทํารุนแรงหลายรายไดเจริญรอยตาม
พฤติกรรมรุนแรงของพอซ่ึงเปนผูกระทํา  หรือไมก็ยอมรับสภาพการถูกกระทําโดยไมมีเง่ือนไข  
สวนเด็กท่ีประสบพบเห็นแมท่ีถูกกระทํารุนแรงก็ไดรับผลกระทบตอจิตใจและอารมณไมตางจากแม
เชนเดียวกัน  ความสูญเสียอันเนื่องมาจากความรุนแรงในครอบครัวนั้นสงผลกระทบตอสุขภาพ
มากมายท้ังระยะส้ันและระยะยาว  ผลกระทบตอรางกายมีตั้งแตฟกชํ้าไปจนถึงพิการและตาย  แมวา
ประเด็นความรุนแรงในครอบครัวจะไดรับความสนใจมากข้ึน  แตการแกไขปญหาในปจจุบันอาจยัง
ไมครอบคลุมเต็มท่ี  แนนอนท่ีสุดวาไมมีใครทนอยูกับสภาพความรุนแรงท่ีบ่ันทอนสุขภาพกายและใจ
และชีวิตท่ีปราศจากความสุขได  และแมวาปญหาความรุนแรงในครอบครัวจะเปนปญหาท่ี
สลับซับซอนเพราะมีความเกี่ยวพันกับความสัมพันธเชิงอํานาจของผูชายท่ีเติบโตมาภายใตกรอบ
สังคมจารีตประเพณีท่ีเกาแก  และปลูกฝงในความรูสึกอยางแนนแควนมาชานานยากที่จะเปล่ียน
ทัศนคติและความเช่ือท่ีฝงรากลึก  แตสังคมไทยตองมีความเขมแข็งในการแกไขปญหาตอไป  
กอนท่ีจะกลาวถึงความรุนแรงท่ีเปนความผิดอาญาท่ีตองไดรับโทษทางกฎหมาย  จําเปนตองมีความ
เขาใจถึงความหมายของความรุนแรงในครอบครัว   ซ่ึงไดมีผูกลาวไวดังนี้ 
         2.4.1  ความหมายของความรุนแรงในครอบครัว 

ความรุนแรง  ถือไดวาเปนอาชญากรรมเงียบในครอบครัวท่ีผูถูกกระทําโดยมากจะเปน
ภรรยาและลูก  หลายรายรุนแรงถึงข้ันเสียชีวิต  ความรุนแรงเปนเร่ืองละเอียดออนและซึมซับอยูใน
ความคิดและจิตวิญญาณของผูคน  หลายคนแสดงความรุนแรงออกมาท้ังโดยไมตั้งใจและไมเจตนา  
ทําไปโดยไมรูวานั่นคือความรุนแรง 

ความรุนแรง  คือ  พฤติกรรมการใชอํานาจในการควบคุม  หรือบังคับขูเข็ญผูอ่ืนใหเกิด
ความกลัว  เชน  การทํารายรางกาย  การขมขืน  และการทารุณกรรมทางดานจิตใจ  เปนการ
แสดงออกทางอารมณท่ีผิดปกติ  สาเหตุสวนใหญจะมาจากปญหาเศรษฐกิจ  ปญหาทางเพศ  ปญหา
การกดข่ีแรงงานเด็ก  โดยผูหญิง  เด็ก  และผูสูงอายุ  มักจะตกเปนเหย่ือของความรุนแรงใน
ครอบครัวถึงรอยละ  70 – 80 15 

ความรุนแรง  เปนการใชกําลังบังคับ  ควบคุม  ทําใหไดรับอันตรายทางรางกายหรือทาง
จิตใจ  วัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  และคณะ16 ไดใหความหมายของความรุนแรงในครอบครัววา

                                                 
14  แหลงเดิม.  หนา  7. 
15  แหลงเดิม.  หนา  22 – 23.   
16  วัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  และคณะ.  (2545).  รายงานการวิจัยการประเมินกระบวนการยุติธรรม

ในการคุมครองสวัสดิภาพบุคคลท่ีไดรับความรุนแรงในครอบครัว.  หนา  19. 
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ความหมายในทางกฎหมายของความรุนแรงในครอบครัว  หมายถึง  การใชกําลัง  หรือ
อาวุธ  ประทุษราย  หรือขูเข็ญวาจะใชกําลังประทุษรายแกกายรวมถึงการประทุษรายทางเพศหรือ
ประทุษรายตอจิตใจ  หรือกอความเดือดรอนรําคาญ  อันมีผลตอสุขภาพกาย  จิตใจ  อนามัย  ความ
เปนอยูอยางปกติ17  อยางเชน  กฎหมายของฟลอริดา  นิยามคําวา  ความรุนแรงในครอบครัวหรือ
ครัวเรือนเดียวกัน  ทําราย  ทํารายสาหัส  ทุบตี  ทุบตีสาหัส  กระทํารุนแรงทางเพศ  กระทํารุนแรง
ทางเพศสาหัส  เฆ่ียนตี  เฆ่ียนตีรุนแรง  ลักพา  กักขัง  หรือกระทําผิดอาญาแกสมาชิกท่ีอาศัยอยูใน
ครอบครัว  หรือครัวเรือนเดียวกันจนไดรับอันตรายแกกายหรือถึงแกความตาย 

รายงาน  Innocenti Digest18 ไดใหนิยามความรุนแรงในครอบครัววา  หมายถึง ผูหญิง
ถูกกระทําความรุนแรงโดยคูครอง  หรือบุคคลที่เปนสมาชิกภายในครอบครัวดวยวิธีการอยางใด
อยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

(1)  การกระทํารุนแรงตอรางกาย  เชน  ตบหนา  ทุบตี  บิดแขน  กระทืบ กระชากผม  
ใชบุหร่ีจี้หรือเผา  บีบคอ  เคนคอ  เตะถีบ  ขูเข็ญจะทํารายดวยวัตถุหรืออาวุธและฆา  การกระทํา
รุนแรงทางเพศ  เชน  การมีเพศสัมพันธดวยการบังคับ  ขมขู  การบังคับใหผูหญิงมีกิจกรรมทางเพศ
ท่ีผูหญิงไมตองการหรือบังคับใหผูหญิงมีเพศสัมพันธกับชายอ่ืน 

(2)  การกระทําอันตรายแกจิตใจ  การกระทําการใดๆ โดยมีเจตนาขูเข็ญหรือกล่ันแกลง  
การขมขูจะทอดทิ้ง  หรือทํารายกักขังใหอยูในบาน  ควบคุมทุกฝเกา  ขมขูจะเอาบุตรไปจากความ
ดูแล  ทํารายส่ิงของเคร่ืองใช  และปลอยใหอยูตามลําพัง 

สรุปความหมายความรุนแรงในครอบครัว  เปนการกระทํารุนแรงทางรางกาย  จิตใจ  
แตในทางกฎหมายมิไดมีการกําหนดถึงลักษณะความรุนแรงท่ีตองรับผิดทางอาญาไวอยางชัดเจนแต
ประการใด 

ผูท่ีถูกทํารายจะเกิดภาวะภยันตรายรุนแรง  เปนโรคทางภาวะจิตใจท่ีเรียกวา  พีทีเอสดี
(Post Traumatic Stress Disorder)  มีอาการวิตกกังวลเปนประจํา  ผวา  นอนฝนราย  หากมี
อาการมากจะหาทางออกดวยการฆาตัวตาย  หรือตอบโตสามีจนถึงกับพล้ังมือฆาได  ผลของความ
                                                 

17  จิตฤดี  วีระเวสส.  (2543, กันยายน).  “ความรุนแรงในครอบครัว.”  บทบัณฑิตย,  56, 3.  หนา  223. 
18  วัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  และคณะ.  เลมเดิม.  หนา  27 – 28. 
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        2.4.2  สาเหตุของความรุนแรงในครอบครัว 
ตัวแปรท่ีทําใหเกิดความรุนแรงในครอบครัว  คือ  ความเปราะบาง  ความตึงเครียด  

ความเปราะบาง  คือ  แนวโนมท่ีจะเกิดปญหา  ความตึงเครียด  คือ  ส่ิงท่ีทําใหบุคคลเสียสมดุล  ซ่ึง
อาจเกิดจากภายในตัวบุคคลเองท่ีมีความสัมพันธกับผูอ่ืน  หรือมีความสัมพันธกับสภาพแวดลอม 

โอกาสที่จะกอใหเกิดการกระทําความกาวราวรุนแรงมากหรือนอย  จะข้ึนอยูกบัน้าํหนกั
ของตัวแปรท้ังสอง  ถาคนๆ หนึ่งมีท้ังความเปราะบางและความตึงเครียดสูง  บุคคลนั้นก็จะปรับตัว
ไมได  เกิดการเสียสมดุลและแสดงพฤติกรรมความรุนแรงออกมา  ในทางกลับกันถาคนๆ หนึ่งมี
ความเปราะบางในตัวเองสูงแตมีความตึงเครียดนอย  หรือมีความเปราะบางในตัวเองตํ่าแตมีความ
ตึงเครียดสูงก็จะไมเกิดปญหาความรุนแรงตามมา 

 
                                                 

19  รณชัย  คงสกนธ.  เลมเดิม.  หนา  24.   
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ครอบครัวท่ีใชความรุนแรงในการแกปญหามักเกิดจากความกดดัน  และความเครียด
จากปจจัยตาง ๆ ดังนี้20 

ระดับบุคคล  ไดแก  บุคลิกภาพอันเปนผลจากพันธุกรรม  การต้ังครรภ  การคลอด  
น้ําหนักแรกเกิดตํ่า  พิการ  ปญญาออน  การเลี้ยงดู  ระดับสติปญญา  เคยเห็น  หรือเคยถูกทําราย
ในวัยเด็ก  มีความภูมิใจในตัวเองต่ํา  มีการใชสุราสารเสพติดตางๆ การขาดทักษะการควบคุม
อารมณ  เจ็บปวยทางจิต 

ระดับครอบครัว  เชน  ความยากจน  ปญหาทางเศรษฐกิจ  พอแมมีอายุนอย  เปน
พอเล้ียงหรือแมเล้ียง  เปนพอหรือแมท่ีเล้ียงลูกโดยลําพัง  เปนครอบครัวใหญอยูอยางแออัด  การ
หยาราง  ครอบครัวแตกแยก  ผูปกครองมีการศึกษาไมสูง  มีทัศนคติในการใชความรุนแรงใน
ทางบวก  หรือเคยกระทําตอกัน 

ระดับเพื่อนบานและชุมชน  ไดแก  ยายท่ีอยูบอยๆ อยูในชุมชนท่ียากจน  ขาดแคลน  
แออัด  เปนครอบครัวเดี่ยวไมคอยไดติดตอจากสังคมภายนอก  มีอัตราการตกงานสูง  มีแหลงสุรา  
สารเสพติด  มีแกงค  เปนชุมชนไมชวยเหลือไมรวมมือกัน  และชุมชนยอมรับวาความรุนแรงเปน
เร่ืองปกติของสามีภรรยา 

ระดับสังคม  ไดแก  สังคมท่ีกําลังมีปญหาทางเศรษฐกิจ  มีการแบงชนช้ัน  เช้ือชาติ  
วัฒนธรรม  มีการจําหนายสุรา  สารเสพติด  รวมท้ังอาวุธตางๆ ท่ัวไป  ส่ือตางๆ มักแสดงเร่ืองความ
รุนแรง  เห็นไดวาปจจัยกลุมนี้มักถูกกลาวอางวาเปนเหตุหลักของปญหาน้ีซ่ึงไมตรงกับความจริง 

สาเหตุการใชความรุนแรงท่ีพบเห็นอยูท่ัวไป  สามารถวิเคราะหไดจากปจจัยหลัก  ดังนี้ 
(1)  ความเชื่อของผูใชความรุนแรง  โดยมักจะมีความเชื่อท่ีผิดๆ วา 
      -  การทุบตีดาวาเปนส่ิงท่ีทําได 
      -  การใชความรุนแรงเปนวิธีการแกไขปญหา 
      -  ความรุนแรงควบคุมอีกฝายหนึ่งได 
      -  ผูมีอํานาจมีสิทธิทําอะไรก็ไดกับผูท่ีดอยกวา 
      -  สามีเปนใหญ  ลูก  ภรรยาคือผูออนแอ  เปนสมบัติของสามี  หรือบิดามารดา 
      -  ความรุนแรงเปนเร่ืองสวนตัว  มิใชประเด็นสาธารณะ 
 
 
 

                                                 
20  แหลงเดิม.  หนา  91. 
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(2)  ความสัมพันธระหวางผูใชความรุนแรงและผูถูกกระทํา 
       -  ครอบครัวแบบสามีหรือบิดาเปนใหญ  สามีมีอํานาจเหนือภรรยาท้ังทาง

พละกําลัง  รายได  การศึกษา  สามีใชอํานาจในทางที่ผิดมาขมเหงภรรยา  เรียกวาสามีตองเปนชาง
เทาหนา  ตองเปนผูนํา  ภรรยาตองเปนชางเทาหลัง  เปนผูตาม  ตองเช่ือฟง 

 -  ครอบครัวท่ีสามีดอยอํานาจ  ทําใหสามีเกิดปมดอยจะขมภรรยาเพื่อสรางปมเดน    
 -  ความเช่ือวาสามีเปนเจาของภรรยา 
 -  ความขัดแยงไมลงตัวในชีวิตแตงงาน 
 -  การขาดความรูในการดําเนินชีวิตคู 
 -  การไมจดทะเบียนสมรส  ฝายหญิงยายไปอยูกับฝายชาย 

(3)  ลักษณะสวนตัวของผูกระทําความรุนแรง 
 -  เปนการถูกปลูกฝงมาตั้งแตเด็ก  เลียนแบบบิดามารดาท่ีชอบใชความรุนแรง  ได
แบบอยางจากหนังสือ  โทรทัศน  ไมไดรับการอบรมส่ังสอนในเร่ืองรับผิดชอบช่ัวดี  มาจาก
ครอบครัวท่ีขาดความอบอุน 
 -  เปนการเรียนรูวาหากทําแลวไดผล  ไมมีใครวาจะทําซํ้าและรุนแรงข้ึน 
 -  เครียดและระบายออกโดยใชความรุนแรงกับคนอ่ืนท่ีดอยอํานาจกวา  บางคร้ัง
ดื่มสุราเพ่ือใหกลาแสดงความรุนแรงออกมา  และโทษวาเปนความผิดของสุรา  บุคคลประเภทน้ี
มักจะไมกลากระทํากับคนท่ีมีอํานาจมากกวา  จะสุภาพนอบนอมกับคนอ่ืน 
 -  เจ็บปวยดวยโรคบางอยางท่ีทําใหควบคุมตนเองไมได  เชน  โรคสมอง 

(4)  เกิดขึ้นจากการท่ีสังคมมีความเปล่ียนแปลงจากเดิม21 
 -  การเปล่ียนแปลงโครงสรางครอบครัวจากครอบครัวขยายมาเปนครอบครัวเดี่ยวมี

มากข้ึน  ดังนั้นการแกไขปญหาตางๆ ตองเผชิญดวยตนเองไมมีผูเขามาไกลเกล่ียปญหา  ขาดการ
ควบคุมอารมณและทักษะในการแกไขความขัดแยงอยางสรางสรรค  สงผลใหเกิดความรุนแรงใน
ครอบครัวและการหยาราง   

         -  ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมท่ีนํามาใชเพื่อพัฒนาประเทศ  ทําใหมีการยายท่ีอยู
เพ่ือหางานทําเปนผลใหความสัมพันธในครอบครัวไมแนนแฟน  เด็กและผูสูงอายุไมมีผูดูแล  และใน
ภาวะท่ีมีการเลิกจางงาน  ผูตกงานตองยายท่ีอยูกลับก็จะเกิดปญหาในการปรับตัวเขากับครอบครัว 

         -  ผูหญิงสวนใหญยังตองพึ่งพาทางเศรษฐกิจจากผูชาย  ทําใหขาดอํานาจในการ
ตอรองตองอยูในสภาพท่ียอมจํานน 
                                                 

21  แหลงเดิม.  หนา  100 – 101.   
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        2.4.3  ผลกระทบของความรุนแรง 
                   ผลกระทบตอผูถูกกระทํา 
                   (1)  ผูท่ีถูกกระทําทารุณกรรมจะมีปญหาสุขภาพจิตตามมา  ซ่ึงอาจทําใหเปนอุปสรรค
ในการดํารงชีวิตและกลายเปนภาระของสังคม  ประสบการณของผูท่ีตกเปนเหยื่อความรุนแรง  จะสงผล
กระทบตอสุขภาพจิต  มีอาการหวาดผวา  ไมไววางใจใคร  ขาดความเช่ือม่ันในตนเอง  สุขภาพจิตเสีย   
                   (2)  ผูท่ีเคยถูกทํารายหรือตกเปนเหยื่อความรุนแรงจะมีพฤติกรรมกาวราว  เปนอันธพาล  
หากไมไดรับการบําบัดเยียวยาอยางถูกวิธีอาจจะกลายเปนอาชญากร  หรือเปนผูใชความรุนแรงกับ
ผูอ่ืนตอไป 
                   (3)  ผูท่ีเคยตกอยูในสถานการณท่ีรุนแรง  หรือเคยพบเห็นเหตุการณรุนแรง  จะเกิดการ
เรียนรูตนแบบการแกไขปญหาดวยความรุนแรงและเห็นวาเปนเร่ืองปกติ 
                  ผลกระทบตอครอบครัว 
                  (1)  ไมสามารถทําหนาท่ีสมาชิกในครอบครัวได  เพราะความสัมพันธระหวางสมาชิกใน
ครอบครัวถูกทําลาย  ครอบครัวไมสงบสุข  เกิดความหางเหิน  ขาดความรัก  และความเขาใจใน
ครอบครัว  กลายเปนครอบครัวแตกราว 
                  (2)  มีการหยารางมากข้ึน  สงผลกระทบถึงสถานภาพของลูก   ไมมีคนดูแล  ขาดความรัก  
ความอบอุน  กลายเปนเด็กเก็บกด  มีพฤติกรรมกาวราว  และหนีออกจากบานเพื่อเขากลุมเพื่อน  
และติดยาเสพติด 
                   ผลกระทบตอชุมชนและสังคม 
                   (1)  สังคมไทยกลายเปนสังคมไมปลอดภัย  โดยเฉพาะกับเด็กและสตรี 
                   (2)  การทะเลาะเบาะแวง  การดาทอทุบตีทํารายกันในครอบครัว  สงผลใหเกิดความ
รําคาญกับเพื่อนบานและชุมชน  ทําใหขาดความสันติสุข 
                   (3)  ครอบครัวบางครอบครัวเปนหนวยผลิตทางเศรษฐกิจโดยตรง  ดังนั้นเม่ือเกิดความ
รุนแรงข้ึน  จึงสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ  สังคมการเมือง  และส่ิงแวดลอม 
                   (4)  ปญหาสังคมจะเพ่ิมมากข้ึน  เนื่องจากสถาบันครอบครัวไมสามารถรวมตัวเปนพลังกลุม
หรือชุมชนท่ีจะบําเพ็ญตนเปนประโยชนตอสังคมได 
                   (5)  ปญหาความรุนแรงตอผูหญิงเปนอุปสรรคในการพัฒนาศักยภาพของสตรี  พัฒนา
ความเจริญกาวหนาในการประกอบอาชีพ  และเปนการทําลายเสรีภาพข้ันพื้นฐานในการดํารงชีวิต
อยูในสังคมอยางเสมอภาคและสันติสุข 

ปญหาความรุนแรงในครอบครัว  จึงเปนเสมือนจุดเร่ิมตนของปญหาสังคมทางดานตางๆ 
เพราะครอบครัวเปนสถาบันแรกของชีวิตเด็ก  เพราะถาเด็กเกิดมาในครอบครัวท่ีไมแข็งแรง  ก็จะเกิด
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         2.4.4  ความรุนแรงในกรณีเปนความผิดอาญา 
มาตรการในกฎหมายอาญาเกี่ยวการใชความรุนแรงนั้นสามารถใชไดผลสมความมุงหมาย

ในการปองกันมิใหเกิดความรุนแรงในระหวางบุคคล  เนื่องจากเม่ือเกิดความรุนแรงข้ึนไมวาใน
ลักษณะใดก็จะเปนความผิดทางอาญา  ตองเขาไปดําเนินคดีดวยรูปแบบของกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาอยางเครงครัด  แตบทบัญญัติของกฎหมายเดียวกันไมสามารถนํามาใชใหไดผลในการ
ปองกันความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนระหวางสามีภริยาได  เพราะวาความรุนแรงท่ีเกิดจากการทําราย
รางกายหรือจิตใจเปนเหตุใหไดรับอันตรายตามประมวลกฎหมายอาญาท่ีเกิดระหวางสามีภริยา  
พนักงานเจาหนาก็มักจะไมเขาไปแทรกแซง  แมวาจะไดรับการแจงความรองทุกขจากฝายท่ีถูกทําราย
เพราะศึกษาจากประสบการณของพนักงานสอบสวน  การทํารายรางกายหรือจิตใจระหวางสามี
ภริยานั้นมักจะไมเอาความกันในภายหลังไมวาดวยคูกรณีนี้เองหรือโดยญาติพี่นอง  หรือเพราะ
ตองการรักษาและดํารงสถานะครอบครัวไวหลังจากโกรธ  หรือเพื่อใหลูกไมรูสึกมีปมดอยจากการ
ท่ีพอแมแยกทางกัน  เนื่องจากความรุนแรงท่ีปรากฏนั้นมีลักษณะคอนขางหลายรูปแบบ  จึงได
นําเสนอประเภทของความรุนแรง  ดังนี้ 
                    1)  ประเภทของความรุนแรง 
                           องคการสหประชาชาติไดทําการประกาศปฏิญญา วาดวยการขจัดความรุนแรงตอสตรี23  
ในเดือนธันวาคม  พ.ศ. 2538  ปฏิญญาสากลนี้ไดใหความหมายของความรุนแรงตอสตรี  หมายถึง  
การกระทําใดๆ ท่ีเปนความรุนแรงทางเพศซ่ึงเปนผลหรืออาจจะเปนผลใหเกิดการทํารายทางรางกาย  
ทางเพศ  หรือทางจิตใจเปนผลใหเกิดความทุกขทรมานแกสตรีรวมท้ังการขูเข็ญคุกคาม  กีดกัน
เสรีภาพ  ท้ังในท่ีสาธารณะและในชีวิตสวนตัว  นอกจากนี้ยังไดแบงประเภทความรุนแรงตอสตรี  ดังนี้ 
                            ความรุนแรงตอรางกาย  ความรุนแรงทางเพศและจิตใจ  ท่ีเกิดข้ึนในครอบครัว  การทุบตี  
การทารุณกรรมทางเพศตอเด็กผูหญิง  การขมขืนโดยคูสมรส  และขอปฏิบัติตามประเพณีตางๆ อันเปน
อันตรายตอสตรี  ความรุนแรงท่ีไมไดเกิดจากคูสมรส  และความรุนแรงท่ีเปนการหาประโยชนจากสตรี 

                                                 
22  แหลงเดิม.  หนา  160. 
23  สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานสตรีแหงชาติ.  (2538, 4 – 15  กันยายน).  

“ปฏิญญาปกก่ิงและแผนปฏิบัติการเพ่ือความกาวหนาของสตรี  การประชุมระดับโลกวาดวยเร่ืองสตรี  คร้ังท่ี 4.”  
ณ กรุงปกก่ิง  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน. 
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ความรุนแรงตอรางกาย  ทางเพศและจิตใจ  ท่ีเกิดข้ึนภายในชุมชนทั่วไป รวมถึงการ
ขมขืนการทารุณกรรมทางเพศ  การลวนลามทางเพศ  การขมขูในสถานท่ีทํางานในสถาบันการศึกษา  
และสถานท่ีตางๆ การคาหญิงและการบังคับใหคาประเวณี 

กรมอนามัย   กระทรวงสาธารณสุข 24  ไดแบงประเภทของความรุนแรงตอสตรีไว   ดังน้ี 
ความรุนแรงตอสตรี  หมายถึง  การกระทําใดๆ ก็ตาม  ท่ีเปนผลหรืออาจเปนผลใหเกิด

การทํารายรางกาย  ทางเพศ  และทางจิตใจ  เปนผลใหเกิดความทุกขทรมานแกสตรี รวมท้ังการขูเข็ญ
กีดกันจํากัดเสรีภาพทั้งในท่ีสาธารณะและในชีวิตสวนตัว 

ความรุนแรงตอรางกาย  หมายถึง  การใชกําลัง  และหรืออุปกรณใดๆ เปนอาวุธแลวมีผล
ทําใหผูถูกกระทําบาดเจ็บตอรางกาย  เชน  การตบ ผลัก  ตี  เตะ ตอย  ระดับความรุนแรงแตกตางกัน
ออกไป 

ความรุนแรงตอจิตใจ  หมายถึง  การกระทําหรือละเวนไมกระทํา  ทอดท้ิง เพิกเฉยไม
ดูแลไมใสใจ  ไมใหเกียรติ  การทํารายจิตใจมีผลทําใหผูถูกกระทําไดรับความเสียใจ  เสียสิทธิและ
เสรีภาพ  เชน  การพูดจา  ดูถูก  ดาทอ  เหยียดหยาม  ทอดท้ิง  ปฏิเสธสิทธิท่ีพึงมีพึงได 

ความรุนแรงทางเพศ  หมายถึง  การกระทําในลักษณะการขมขืน ลวนลามทางเพศ  
ละเมิดสิทธิทางเพศตางๆ การจับตองลูบคลํา  ท้ังการทํากับเด็กหรือวาใหเด็กจับอวัยวะเพศของตน  
ใหเด็กดูส่ือลามก  ถายรูปโปเด็ก  กระทําการสําเร็จความใครกับเด็กหรือกระทําตอหนาเด็ก  ถือวา
เปนการลวนลามทางเพศท้ังส้ิน 

วัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล และคณะ 25 ไดสรุปถึงลักษณะการกระทํารุนแรงใน
ครอบครัว  ดังนี้  

(1)  การฆาตกรรมระหวางสมาชิกในครอบครัว  การฆากันตายระหวางสมาชิกใน
ครอบครัวถือเปนอุบัติการณความรุนแรงในครอบครัวท่ีมีความรายแรงที่สุด  ในประเทศไทยยังไมมี
หนวยงานใดจัดเก็บสถิติการฆาตกรรมท่ีสมาชิกในครอบครัวกระทําตอกัน  เทาท่ีตรวจพบมีมูลนิธิ
เพื่อนหญิงจัดเก็บขาวหนังสือพิมพรายวันรวม  5  ฉบับ  ระหวางป 2543 – 2544  พบวา  สามีฆา
ภริยาในป 2543  จํานวน  30  ราย  ป 2544  จํานวน  60  ราย  ภริยาฆาสามีในป  2543  จํานวน 13 ราย  
ป  2544  จํานวน  19  ราย 

(2)  การกระทํารุนแรงรางกาย   (Physical abuse)  ระหวางสมาชิกในครอบครัว
อุบัติการณรายแรงในครอบครัวเกิดจากการทํารายรางกาย  ระหวางคูสมรสหรือเคยเปนคูสมรส   

                                                 
24  โครงการพัฒนากฎหมายอาญาฐานความผิดทางเพศ.  (2546).  รายงานการวิจัยเร่ืองแนวทางแกไข

กฎหมายอาญาในฐานความผิดทางเพศ: สังคมไทยพรอมเพียงใด.  หนา  10. 
25  วัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  และคณะ.  เลมเดิม.  หนา  29 – 36. 
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  1.  ใชกําลังกาย  ผลัก  ตบ  ตี  ชก  เตะ 
  2.  มัด  ผูก  กักขัง 
  3.  ใชกําลังทํารายจนเปนแผลถลอก  ฟกชํ้า  เลือดออก  รอยเจาะ  รอยแตก 
  4.  รอยไหม  รอยขีด  ขูด  ขวนตอรางกาย 
  5.  ใชกําลังเคนคอ  บีบคอ 
  6.  ใชกําลังดึงผม  กระชากผม  จับผมหรือแขน  ขา  ลาก 
  7.  ใชอาวุธทํารายรางกาย 
  8.  ใชกําลังทํารายหรือทําใหเสียหายซ่ึงสัตวเล้ียง หรือทรัพยสินของอีกฝาย 
  9.  การกระทํารุนแรงตอเพศ  (sexual abuse)  ในครอบครัว   

(3)  การกระทําความรุนแรงทางเพศระหวางคูสมรสหรือคูครอง (intimate partner) 
บอยครั้งเปนเรื่องยุงยากและลําบากใจที่ผูหญิงจะพูด  การกระทําความรุนแรงทางเพศสวนใหญ
จะเปนการใชกําลังประทุษรายรางกายดวยหรือบังคับใหมีกิจกรรมทางเพศ  โดยอีกฝายไมสมัครใจ  
เชน  พยายามกระทําหรือทําใหอีกฝายกระทํากิจกรรมทางเพศโดยไมสมัครใจ  การรวมประเวณีโดย
อีกฝายไมเต็มใจ  หรือไมถาม  หรือกลัวจะถูกปฏิเสธ  ใชกําลังทํารายขณะรวมประเวณี  หรือทํา
อันตรายตออวัยวะเพศ  ใชกําลังบังคับรวมประเวณีโดยไมปองกันการต้ังครรภ  หรือปองกัน
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ 

(4)  การทําอันตรายตออารมณหรือจิตใจ (Emotional or psychological abuse) บางคร้ัง
เกิดกอนหรือเกิดพรอมกับการกระทําความรุนแรงตอรางกายหรือเพศ  เปนการกอใหเกิดความกลัว  
หรือรูสึกวาตนไรคา  การทําอันตรายตออารมณหรือจิตใจอาจเกิดไดหลายรูปแบบ  เชน 

 1.  ขูเข็ญจะทําอันตราย 
 2.  ถูกปลอยใหอยูโดดเดี่ยว 
 3.  แสดงอาการหึงหวงจนเกินเหตุ 
 4.  จํากัดไมใหส่ิงจําเปนแกความเปนอยู 
 5.  ขมขู  ทําใหเกรงกลัว  ทําใหขายหนา  ไรเกียรติ  ดูถูก  เหยียดหยาม  
 6.  การเรียกขานดวยคําไมเหมาะสม  วิพากษวิจารณในทางเสียหาย  ดูถูกเหยียดหยาม    
 7.  กลาวโทษ  ใสความ   ตําหนิติเตียนการกระทําของคูสมรสไปเสียทุกส่ิง 
 8.  เย็นชา  เพิกเฉย  ไมสนใจ  ขับไลไสสง  พูดจาเยาะเยย 
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 9.  โกหก ไมทําตามสัญญา ทําลายความเช่ือถือของคูสมรส 
 10. แกลงปลอยท้ิงใหอีกฝายตกอยูในท่ีนาจะเกิดอันตราย 
 11. ปฏิเสธไมใหความชวยเหลือเม่ืออีกฝายเจ็บปวดหรือไดรับบาดเจ็บ 
 12. ขมขูหรือทําลายทรัพยสินของอีกฝาย 

                   2)  ระดับความรุนแรงของการกระทําผิด 
     ประเภทของความรุนแรง  และลักษณะของความรุนแรงสามารถจัดระดับความ

รุนแรงของการกระทําผิดออกเปนระดับดังตอไปนี้  คือ 
     (1)  ระดับเบา  เปนชนิดไมรุนแรง  กลาวคือ  เปนเหตุการณท่ีไมใหญโตและไมมี

อันตรายมากเปนอยูไมนาน  หรือเปนการทํารายทางจิตใจ  เชน  บาดแผลอยูในเนื้อเยื่อ  หรือ
เฉพาะท่ีผิว  ตลอดจนรอยขวน  รอยฟกชํ้าเล็กๆ  แผลไฟไหม  รอยเฆ่ียน  ทางจิตใจอาจจะเปนการ
ดาทอ  เปนตน 

     (2)  ระดับกลาง  เปนชนิดท่ีรุนแรงปานกลาง  กลาวคือ เปนเหตุการณท่ีมีการทารุณ
แรงข้ึน  แตยังไมเปนการคุกคามถึงชีวิต  เชน  บาดแผลต้ืนแตกวางมาก  รอยนูนแดงใหญ มีเลือดค่ัง
เปนกอนเล็กๆ ไฟลวกเล็กนอย   ท่ีตองใหแพทยทําการรักษาและตองนอนพักรักษาตัวใน
โรงพยาบาล 

     (3)  ระดับหนัก  เปนชนิดท่ีรุนแรงมาก  กลาวคือ  เปนเหตุการณท่ีมีการกระทําอยาง
ตอเน่ือง  หรือมีอันตรายตอรางกาย  เชน  บาดแผลยาวลึก  กระดูกหัก  และชนิดท่ีปางตาย  กลาวคือ
เปนเหตุการณท่ีอันตรายและเปนอยูนาน  หรือรุนแรงตอรางกายหรือตอจิตวิทยาซ่ึงอาจเปนผล
คุกคามชีวิต  ตามคําวา  “ อันตรายสาหัส ”  ท่ีรวมถึง 
      1.  ตาบอด  หูหนวก  ล้ินขาด  เสียฆานประสาท 
      2.  เสียอวัยวะสืบพันธุ  หรือความสามารถสืบพันธุ 
      3.  เสียแขน  ขา  มือ  เทา  นิ้ว  หรืออวัยวะอ่ืนใด 
      4.  หนาเสียโฉมอยางติดตัว 
      5.  แทงลูก 
      6.  จิตพิการติดตัว 
      7.  ทุพพลภาพ  หรือเจ็บปวยเร้ือรังซ่ึงอาจถึงตลอดชีวิต 
      8.  ทุพพลภาพ หรือเจ็บปวยดวยอาการทุกขเวทนาเกินกวา 20 วัน หรือจน
ประกอบกรณีกิจตามปกติไมไดเกินกวา 20 วัน  นอกจากนี้ยังรวมถึงกรณีท่ีเสียชีวิต ใหถือวาเปน
ความผิดท่ีรายแรงอยางมาก 
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ดังท่ีนําเสนอไปแลววาความรุนแรงในครอบครัว  โดยเฉพาะความรุนแรงท่ีเกิดระหวาง
สามีภริยานั้นเปนอาชญากรรมที่นับวันจะมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น  ดังนั้นจะตองใหความสําคัญ
ในเร่ืองการแกไขฟนฟูท้ังผูกระทําและผูถูกกระทํา  ใหผูกระทําไดแสดงความรับผิดชอบตอบุคคลท่ี
ไดรับผลกระทบ  จึงยกตัวอยางคดีความรุนแรงท่ีเกิดระหวางสามีภริยาท่ีเกิดข้ึนจริงในปจจุบัน  วามี
ลักษณะและเกิดจากสาเหตุอะไรบางท่ีกอใหเกิดความรุนแรงดังกลาวข้ึน 
 3)  ตัวอยางแนวปฏิบัติตามกระบวนการยุติธรรมกรณีเกิดความรุนแรงระหวางสามีภริยา 
       ลักษณะของความรุนแรงในครอบครัว  โดยเฉพาะความรุนแรงท่ีเกิดระหวางสามี
ภริยานั้นมีหลายรูปแบบ  หลายระดับ  แตในปจจุบันมักมีความรุนแรงมากข้ึน  ซ่ึงสังคมสามารถ
รับรูถึงปญหาดังกลาวไดชัดเจน  อาจจะเนื่องจากส่ือท่ีมีการพัฒนาใหสามารถนําเสนอไดรวดเร็ว
สงผลทําใหบุคคลในสังคมมีการแสดงออกไมวาจะเปนการตอบโตในลักษณะตางๆ อาทิเชน  การ
วิจารณจากนักวิชาการ  หรือแมแตบุคคลท่ัวไปในสังคม  จึงไดศึกษาและขอนําเสนอคดีตัวอยางท่ีมี
ความโดงดังมากพอสมควร  และเปนท่ีจับตามองของบุคคลในสังคมวากระบวนการยุติธรรมของไทย
มีแนวปฏิบัติอยางไรในคดีอาญาดังกลาวท่ีเกิดข้ึนระหวางสามีภริยา 
       ศาลอาญากรุงเทพใตมีคําพิพากษาคดี  ดอกเตอรพิพัฒน  ลือประสิทธ์ิสกุล  อดีต
อาจารยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  ทํารายนางวรรณี  ลือประสิทธ์ิสกุล  ภรรยาจนเสียชีวิต
โดยศาลใหรอลงอาญาโทษจําคุกเปนเวลา 3 ป26 
       จุดเร่ิมตนของคดีนี้เกิดข้ึนเม่ือกลางดึกวันท่ี  17  กรกฎาคม  2544  สภาพนางวรรณี
ที่ตํารวจพบนั้นรางกายบอบชํ้า  ใบหนาบวม  และเชาวันรุงขึ้นก็เสียชีวิต  แพทยระบุวามามแตก  
มีเลือดออกใตเยื่อบุสมอง  สาเหตุเพราะถูกทํารายอยางรุนแรง  พนักงานอัยการเปนโจทกยื่นฟอง
ดอกเตอรพิพัฒน  ตอศาลอาญากรุงเทพใตเปนจําเลยในความผิดฐานทํารายรางกายภรรยาจน
เสียชีวิตตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 290 วรรคแรก  ระวางโทษจําคุกตั้งแต  3 – 15  ป   
       ศาลพิเคราะหพยานหลักฐานและขอเท็จจริงฟงไดวา  จําเลยไดทํารายรางกายผูตาย
เนื่องจากไมพอใจท่ีผูตายขับรถชา  และมีอาการคลายดื่มสุราเมา  ท้ังยังสงสัยเร่ืองท่ีผูตายยัง
โทรศัพทติดตอกับคนรักเกาจําเลยจึงทํารายรางกายโดยใชหนังสือขวางใส  ใชรมตีท่ีใบหนา  และ
เตะผูตายเปนเหตุใหเสียชีวิต  แมผูตายจะพยายามตอสูก็เพราะสืบเนื่องมาจากจําเลยเปนฝายหาเร่ือง
จับผิดและทํารายรางกายกอน  แมผูตายพูดเกี่ยวกับคนรักเกาก็สืบจากจําเลยเปนฝายหาเรื่องและ
ทํารายรางกายกอนเพราะไมไววางใจจึงเปนลักษณะประชดประชันจําเลยมากกวาท่ีจะเปนการขมเหง
จําเลย  กรณีนี้จึงฟงไมไดวาจําเลยบันดาลโทสะเพราะถูกขมเหงอยางรายแรง  ดวยเหตุอันไมเปนธรรม
ตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 72  ท่ีจําเลยยกข้ึนตอสูการกระทําของจําเลยจึงมิใชการกระทํา
                                                 

26  วิจารณคดี  ดร.นิดา.  สืบคนเมื่อ  30  มกราคม  2552,  จาก http://board.dserver.org/d/damrong/00000011.html. 
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       จากกรณีดังกลาวมีนักวิชาการไดใหความเห็นไว  ดังนี้27 
       คดีนี้ศาลคงตองมีการช้ีแจงขอเท็จจริงและเหตุผลท่ีพิพากษาใหรอลงอาญาวา
ขอเท็จจริงเปนอยางไรท่ีทําใหตองรอลงอาญา  ซ่ึงเร่ืองนี้เปนเร่ืองละเอียดออน  กระบวนการ
ยุติธรรมท่ีผานมาเร่ืองของสามีทํารายภรรยามักมองวาเปนเร่ืองภายในครอบครัวทําใหฝายหญิงเปนฝาย
เสียเปรียบอยูเสมอจึงทําใหผูหญิงเกิดความรูสึกวากระบวนการยุติธรรมไมคุมครองสิทธิของผูหญิง
เทาท่ีควร  ประกอบกับมีการตัดสินคดีนี้ข้ึนจึงจําเปนท่ีศาลตองช้ีแจงใหเขาใจวาการตัดสินคดีเชนนี้
จะไมเปนการสงสัญญาณไปถึงคดีอื่นๆ วาสามีทํารายภรรยาแลวถือเปนเร่ืองภายในครอบครัว  
อยางไรก็ตามแมผูพิพากษาจะช้ีแจงเหตุผลประกอบรวมท้ังยกตัวอยางหลายๆ คดีท้ังชายและหญิง
เปนจําเลยในลักษณะเดียวกันนี้ก็มีท่ีรอลงอาญาเชนกัน  แตเนื่องจากคดีดอกเตอรพิพัฒนนั้นโดงดัง
เกินไปและมีคนติดตามสนใจมาต้ังแตเกิดเร่ืองใหมๆ  กระแสสังคมจึงใหความสนใจเปนพิเศษ    

      แถลงการณของเครือขายและองคกรผูหญิง  สรุปวา  จากกรณีของนายพิพัฒน
สะทอนใหเห็นถึงการมีมาตรฐานสองระดับในการตัดสินคดีท่ีเกิดจากความแตกตางทางเพศและ
สถานภาพทางสังคม  จากประสบการณการทํางานขององคกรผูหญิงหลายแหงท่ีใหความชวยเหลือ
ผูหญิงและเด็กท่ีถูกละเมิดสิทธิ  พบวาผูหญิงท่ีตกเปนจําเลยในคดีทํารายสามีตนเองถึงแกความตาย
โดยไมเจตนานั้น  กระบวนการยุติธรรมมิไดเห็นใจ  ผูหญิงสวนใหญกลับถูกตั้งขอหาหนักสุดคือ
เจตนาฆาท้ังท่ีสาเหตุมาจากผูหญิงถูกกระทํารุนแรงท้ังทางรางกายและจิตใจจากสามีเปนเวลานาน  
และสวนใหญผูหญิงกระทําผิดเพื่อปองกันตัวเอง  นอกจากนี้คดียังสะทอนใหเห็นถึงความเหล่ือมลํ้าของ
กระบวนการยุติธรรม  เพราะมีการใหสิทธิพิเศษแกบุคคลท่ีมีสถานภาพทางสังคมและเปนผูมี
การศึกษาสูง  เครือขายองคกรผูหญิงมีขอสังเกตวา  กระบวนการยุติธรรมทุกข้ันตอนในคดีนี้
สะทอนความออนแอของกระบวนการยุติธรรมขัดตอสามัญสํานึกความเปนธรรมของสาธารณชน  

                                                 
27  แหลงเดิม. 

DPU



 27 

      (1)  ควรมีแนวทางปฏิบัติสําหรับผูท่ีเกี่ยวของในกระบวนการยุติธรรม  กรณีความ
รุนแรงในครอบครัวโดยบุคคลท่ีเกี่ยวของตั้งแตเจาหนาท่ีตํารวจ  พนักงานอัยการ  ศาล  ตองแกไข
ทัศนคติท่ีเห็นวาความรุนแรงในครอบครัวเปนเร่ืองสวนตัว  บุคคลภายนอกไมควรเขาไปเกี่ยวของ  

      (2)  คดีอาญาท่ีบุคคลกระทําผิด  เปนบุคคลในครอบครัวเกี่ยวของกับผูเสียหายนั้น  
ควรเปนความผิดอาญาแผนดิน  และตองใชวิธีพิจารณาความอาญาที่มีความละเอียดออนโดย
คํานึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอบุคคลในครอบครัวเดียวกันโดยเฉพาะกรณีสามีภรรยา  กําหนดโทษ
ตอผูกระทําผิดจะตองกําหนดวิธีการรับผิดชอบตอความเสียหายใหเปนสวนหน่ึงของวิธีการ
พิจารณาคดีดวย  เชน  กําหนดมาตรการในการดูแลคุมครองลูกท่ียังเปนเด็ก  รวมทั้งมาตรการอ่ืนๆ 
ท่ีปองกันไมใหผูกระทําผิดไปกระทําตอบุคคลในครอบครัวซํ้าอีก  

      (3)  พนักงานอัยการตองอุทธรณคําพิพากษาของศาล  ขอใหศาลกําหนดโทษจําเลย
ในคดีนี้ใหมีบรรทัดฐานท่ีสามารถแกไขปองกันมิใหจําเลยไปกระทําผิดซํ้าอีก  โดยเฉพาะอยางยิ่ง
สามีภรรยา  การกําหนดโทษตอผูกระทําผิดตองมีเง่ือนไขใหผูกระทําผิดไปรับการบําบัดเยียวยาจาก
นักจิตวิทยา  และนักสังคมสงเคราะหตามระยะเวลาที่ศาลกําหนดโดยมีระยะเวลาเพียงพอท่ีจะแกไข
เยียวยาผูกระทําผิดไดจริง  รวมท้ังตองคํานึงถึงการใชวิธีการเพื่อความปลอดภัยตามประมวล
กฎหมายอาญาที่จะปองกันไมใหจําเลยไปกระทําผิดตอบุคคลในครอบครัวซํ้าอีก  การกําหนดโทษ
ทางอาญาตอผูกระทําผิดท่ีเปนบุคคลในครอบครัวเดียวกับผูเสียหาย  ตองสรางความเขาใจตอ
สาธารณชนและทําใหสังคมตระหนักถึงความรุนแรงในครอบครัว  โดยเฉพาะกรณีสามีทําราย
ภรรยาถึงแกความตายเชนคดีนี้ 

      ตัวอยางคดีท่ียกมาในขางตนนั้นเปนปญหาท่ีหนวยงานตลอดจนบุคคลท่ีเกี่ยวของ
ตองรวมมือกันในการแกไข  และหาทางออกท่ีดีท่ีสุดเนื่องจากเปนอาชญากรรรมท่ีแตกตางจาก
อาชญากรรมท่ัวไป  แตเปนอาชญากรรมที่มีความละเอียดออนตองใหความสําคัญเปนอยางมากในการ
แกปญหา  เนื่องจากเม่ือเกิดข้ึนแลวถือไดวาเปนการกระทําความผิดอาญาตามกฎหมาย   

      กฎหมายเปนมาตรการควบคุมพฤติกรรมของบุคคลในสังคม  ซ่ึงวิธีการควบคุมท่ี
แพรหลายและเห็นผลไดแก  การใชกฎหมายอาญา  ซ่ึงการใชกฎหมายอาญานั้นมุงท่ีตัวผูกระทํา
ความผิดยิ่งกวาผลของการกระทําความผิด  เม่ือมีการกระทําท่ีฝาฝนกฎหมายเกิดข้ึนก็ยอมมีการ
ลงโทษอันเปนวิธีการตอบโตของชุมชนตอผูละเมิดกฎระเบียบของสังคมในการกระทําท่ีตองโทษ
นั้นๆ กลาวคือ  เม่ือมีการบังคับก็จะมีการลงโทษกํากับการบังคับนั้นเพื่อใหผลเปนไปตาม
วัตถุประสงคท่ีตองการ  การลงโทษเปนวิธีการหนึ่งท่ีตองมีการนํามาใชสําหรับผูท่ีกระทําผิดเพื่อ
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2.5  แนวความคิดเร่ืองโทษและทฤษฎีการลงโทษผูกระทําความผดิทางอาญา 

มนุษยเมื่อมีการอยูรวมกันเปนสังคมหรือชุมชน  จึงจําเปนตองมีกฎเกณฑซึ่งอาจ
ไดแก  ขอตกลงของสังคมหรือชุมชนนั้น  จารีตประเพณีหรือกฎหมายตางๆ ท่ีกําหนดข้ึนเพื่อใหเกิด
ความเปนระเบียบเรียบรอยและความสงบสุข  การลงโทษผูกอความเดือดรอนหรือผูกระทําความผิด
จึงเปนส่ิงท่ีจําเปน  มีการดําเนินการติดตอกันมาเปนเวลาชานานและถือไดวาเปนสวนหนึ่งของสังคม  
การท่ีมนุษยไดนําเอาการลงโทษมาใชกับมนุษยดวยกัน  กลาวกันวาโดยท่ัวไปแลวเพราะมนุษยเปน
สัตวสังคมจะอยูอยางโดดเดี่ยวไมไดตองอยูรวมๆ กัน28 ดังนั้นเม่ือบุคคลในสังคมกระทําการฝาฝน
ตอกฎเกณฑท่ีกําหนดไวจึงเปนความผิดและสมควรจะตองไดรับโทษ  สวนโทษท่ีจะลงแกผูกระทํา
ความผิดนั้นจะตองกอใหเกิดผลรายแกตัวผูกระทําความผิด  โดยสวนใหญการลงโทษผูกระทําผิด
เปนการลงโทษจากรัฐเปนผูกําหนดเพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการควบคุมสังคม 
         2.5.1  ความหมายของโทษและโทษทางอาญา 

โทษ  ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พุทธศักราช  2525  ในความหมาย
ท่ัวไป  หมายถึง  ความราย  ความผิด  ผลแหงความผิดท่ีตองรับ29 สวนความหมายของโทษในทาง
กฎหมายนั้นจะหมายถึง  มาตรการที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับลงโทษแกผูกระทําความผิดอาญา  
ตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  18  อันไดแก  การประหารชีวิต  การจําคุก  การกักขัง  การปรับ  
และการริบทรัพยสิน 

นอกจากนั้นยังมีผูใหความหมายของโทษไวอีกหลายบุคคล  ในท่ีนี้จะยกข้ึนมาเปนกรณีสังเขป  ดังนี้ 
Grotius30 กลาวไววา  โทษ  มีความหมายถึง  เปนผลรายท่ีผูกระทําไดรับเนื่องจากการ

กระทําท่ีเขาไดกอข้ึน 

                                                 
28  ไชยเจริญ   สันติศิ ริ .   (2506) .   คําบรรยายอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา ช้ันปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.  หนา  6. 
29  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน.  (2525).  หนา  4.  
30  อรรถชัย  วงศอุดมมงคล.  (2548).  การใชมาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา: ศึกษาเฉพาะกรณีความผิด

บางประเภท.  หนา  8. 
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Sue Titus Reid  ไดกลาวถึงโทษไววาหมายถึง  โทษท่ีลงโดยผูมีอํานาจคือรัฐ  ตาม
บทบัญญัติของกฎหมายภายหลังจากท่ีศาลพบวาจําเลยกระทําความผิด31  

Johannes  Andenaes  ใหคํานิยามวา  โทษจะตองประกอบไปดวยสาระสําคัญ  3  ประการ  คือ 
(1)  โทษตองเปนผลรายที่รัฐนํามาใชตอผูกระทําผิด 
(2)  การลงโทษจะกระทําไดตอเม่ือมีการกระทําผิดตอกฎหมาย 
(3)  เปนส่ิงตอบแทน  เพื่อใหผูกระทําผิดรูถึงโทษซ่ึงเปนผลรายท่ีตนไดรับจากการ

กระทําความผิด32 
นักกฎหมายที่มีช่ือเสียงอีกทานหนึ่งคือ  Herbert L. Packer33 ไดวิเคราะหและใหคํา

จํากัดความของโทษ  ซ่ึงอาจสรุปความหมายไววา  หมายถึง  การใชกฎหมาย  ทําใหผูท่ีตองรับโทษ
ตองประสบกับความยากลําบากหรือเหตุการณรูปแบบอื่นๆ ซ่ึงเปนท่ียอมรับโดยทั่วไปวาเปน
สภาวะท่ีไมพึงปรารถนา  ท้ังนี้  เม่ือเปนไปตามผลแหงการกระทําความผิดซ่ึงไดถูกกําหนดไวให
เปนความผิดโดยกฎหมาย 

จิตติ  ติงศภัทิย  กลาวถึงโทษไววา  เปนวิธีการบังคับท่ีรัฐใชปฏิบัติตอผูกระทําความผิด
อาญา34 ซ่ึงมีลักษณะสําคัญดังตอไปนี้ 

(1)  โทษตองเปนไปตามกฎหมาย 
(2)  โทษตองเปนไปโดยเสมอภาค 
(3)  โทษตองมีลักษณะเปนการเฉพาะตัวของบุคคล 
นอกจากนี้ยังกลาวกันอีกวา  ลักษณะท่ีเปนโทษนั้น  ไดแก  ลักษณะท่ีตองเปนการ

กระทําท่ีเปนผลรายแกผูท่ีไดรับโทษ  เชน  ใหไดรับความทุกขทรมานในทางเน้ือตัว  และชีวิตจิตใจ  
หรือทางทรัพยสิน  ซ่ึงตองมีองคประกอบ  2  ประการ  คือ 

(1)  ตั้งใจใหผูท่ีไดรับโทษไดรับผลราย  เชน  ถูกประหารชีวิต  ถูกจําคุก  ถูกกักขัง  ถูกปรับ  
ถูกริบทรัพยสิน 

(2)  ตองเปนการกระทําตอสมาชิกชุมชนเดียวกัน  โดยอํานาจอธิปไตยท่ีจะทําตอชุมชนน้ัน35 
 

                                                 
31  แหลงเดิม.   
32  แหลงเดิม.   
33  Herbert  L.  Packer.  (1968).  The  Limits  of  The  Criminal  Sanction.  p. 21. 
34  จิตติ  ติงศภัทิย  ก  (2546).  คําอธิบายประมวลกฎหมายอาญาภาค  1.  หนา  840.  
35  ไชยเจริญ  สันติศิริ.  เลมเดิม.  หนา  5. 
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  ดังนั้นกลาวโดยสรุป  ความหมายของคําวาโทษ  ท่ีใชกันโดยทั่วไป  ไดแก  การปฏิบัติ
อยางใดท่ีจะทําใหผูท่ีไดรับการปฏิบัตินั้นจะตองประสบผลรายเนื่องมาจากการท่ีผูนั้นไดฝาฝนแนวปฏิบัติ36 
  กอนท่ีจะพิจารณาถึงวัตถุประสงคทางอาญา  มีความจําเปนท่ีจะตองพิจารณาถึง
ความหมายของโทษทางอาญาเสียกอนวา  โทษทางอาญามีความหมายอยางไร  ดังนี้ 
  โทษทางอาญา  คือผลโดยซ่ึงผูกระทําความผิดไดรับเนื่องจากการฝาฝนกฎหมายอาญา  
โดยท่ีผูซ่ึงมีอํานาจใหผลรายจะตองมีอํานาจตามกฎหมายกําหนด  และผลรายท่ีผูกระทําความผิด
ไดรับนั้นเปนการตอบแทนการฝาฝนกฎหมาย  ซ่ึงการตอบแทนนี้จะมีลักษณะตําหนิการกระทํา
ความผิดนั้น37 กรณีดังเชนมาตรการท่ีกฎหมายกําหนดไวสําหรับลงโทษแกผูกระทําความผิดอาญา
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา  18  ไดกําหนดประเภทของโทษทางอาญาไว  คือ  ประหารชีวิต  
จําคุก  กักขัง  ปรับ  และริบทรัพยสิน 
  นอกจากนี้ยังมีผูใหคํานิยามและแนวความคิดของ  โทษอาญา  ไวโดยสังเขป  ดังนี้ 
  ศาสตราจารยฮารท38 ใหความหมายของโทษทางอาญาเพิ่มเติมวา  ตองประกอบดวย
สาระสําคัญ  5  ประการ  คือ 
  (1)  โทษทางอาญาตองกอใหเกิดความเจ็บปวดหรือผลอยางอ่ืนท่ีกอใหเกิดความไมพึงพอใจ 
  (2)  โทษทางอาญาตองใชเพื่อตอบแทนความผิด 
  (3)  โทษทางอาญาตองใชบังคับแกผูกระทําความผิดหรือสงสัยวาเปนผูกระทําความผิด 
  (4)  โทษทางอาญาจะตองเปนวิธีการซ่ึงบุคคลอันนอกจากผูกระทําความผิดนํามาใช 
  (5)  ผูท่ีกําหนดโทษทางอาญาตองเปนผูมีอํานาจท่ีกฎหมายใหอํานาจในการลงโทษเพ่ือ
ตอบแทนการกระทําผิดทางอาญา 
  Professor Packer ไดกลาวถึงโทษทางอาญา   ซ่ึงนํามาใช เปนหลักเกณฑในการ
กําหนดการกระทําความผิดทางอาญาของบุคคล  3  ประการ39  คือ 
  (1)  การนําโทษทางอาญามาใชกับการกระทําความผิดนั้นตองเปนการกระทําท่ีคนสวนใหญ
ในสังคมเห็นวากอใหเกิดอันตรายกับสังคมหรือเกิดผลกระทบกับบุคคลอ่ืน 
  (2)  โทษทางอาญาท่ีกําหนด  จะตองมีผลใหการกระทําความผิดนั้นลดนอยลง  และขอ
สําคัญประการสุดทาย 

                                                 
36  อุททิศ  แสนโกศิก  ก  (2525).  หลักกฎหมายอาญา: การลงโทษ.  หนา  1. 
37  สหธน  รัตนไพศาล.  (2527).  ความประสงคของการลงโทษอาญา: ศึกษาเฉพาะประเทศไทยสมัยใช

กฎหมายลักษณะอาญาและประมวลกฎหมายอาญา.  หนา  10.  
38  H.L.A.  Hart.  (1968).  Punishmont  and  Responsibility.  p. 4 – 5.   
39  อรรถชัย  วงศอุดมมงคล.  เลมเดิม.  หนา  10.  
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  (3)  โทษทางอาญาจะตองเปนมาตรการสุดทาย  จะตองไมมีทางเลือกอ่ืนท่ีเหมาะสม
กวานี้อีกแลว40 
  Law  Reform  Commission  of  Cannada  ไดพิจารณาถึงโทษทางอาญา  ในสวนของ
การนําโทษทางอาญามาใชในการกําหนดการกระทําท่ีเปนความผิด  2  ประการ  คือ 
  (1)  การนําโทษทางอาญามาบังคับใชกับการกระทํานั้นจะตองเปนความผิดอาญาท่ีแทจริง 
  (2)  โทษทางอาญาท่ีกําหนดนั้นจะตองสามารถแกปญหาที่เกิดจากการกระทํานั้นไดจริง41 
          2.5.2  วัตถุประสงคและทฤษฎีการลงโทษทางอาญา 
  1)  วัตถุประสงคในการลงโทษทางอาญา 

      การลงโทษตามกฎหมายอาญาน้ันหากพิจารณาในแงทัศนะทางสังคม42 จะเหน็ไดวา
กฎหมายอาญามีวัตถุประสงคหลายประการ  ดังนี้ 
        (1)  การคุมครองมนุษย  ( และบางกรณีรวมถึงสัตวดวย )  จากการกระทําตางๆ โดย
เจตนา  โดยใชความรุนแรง  โหดรายทารุณ  และความประพฤติท่ีสังคมไมพึงประสงค 
        (2)  การคุมครองบุคคลจากภยันตรายซ่ึงกระทําโดยไมเจตนา  เชน  การกระทํา
ความผิดกฎหมายจราจร  มลพิษ  โรคระบาด  เปนตน 
        (3)  การคุมครองบุคคลผูออนแอ  หรือผูถูกชักจูงไดโดยงาย  มิใหถูกเอารัดเอาเปรียบ
ท้ังทางรางกายและทรัพยสิน  เชน  เด็ก  คนชรา  คนปวย  หรือผูมีปญหาทางรางกายและจิตใจ 
                (4)  การปองกันการกระทําท่ีผิดปกติหรือวิปริตผิดธรรมชาติ  แมวาผูกระทําจะเปน
ผูใหญหรือมีสวนรวมจะยินยอม  เชน  การใชยาเสพติด  โสเภณี  การพนัน  เปนตน 
        (5)  การปองกันการกระทําอันไมสมควรตางๆ ซ่ึงมิไดรวมไวในขอตางๆ ท่ีกลาว
มาแลวโดยกระทําในท่ีสาธารณะ  เชน  การมีความสัมพันธทางเพศ  กอด  หรือจูบ  หรือเปลือยกาย
ในท่ีสาธารณะ 
                 (6)  การหามการกระทําท่ียั่วยุ  หรือความประพฤติท่ีจะนําไปสูความไมสงบสุขใน
สังคม  เชน  การดูหม่ิน  และหม่ินประมาทบุคคลอ่ืน 
                 (7)  การคุมครองทรัพยสินของบุคคลจากการถูกลัก  ฉอโกง  ยักยอก  หรือทําลาย   

                                                 
40  สรุปผลการสัมมนา  โครงการสัมมนาเพ่ือพัฒนาระบบการบังคับใชกฎหมาย.  (2548).  การกําหนด

ความผิดอาญาในกฎหมายไทย  ปญหาที่ยังไมไดรับการแกไข.  หนา  6.  
41  แหลงเดิม.  หนา  7.  
42  ประธาน  วัฒนวาณิชย  ก  (2541, ธันวาคม).  “การปฏิรูประบบการลงโทษ  แนวทางสหวิทยาการ

โดยเนนทางดานอาชญาวิทยา.”  บทบัณฑิตย,  54, 4.  หนา  11. 
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         (8)  การปองกันความไมสะดวก  หรือความไมเปนระเบียบ  เชน  การขัดขวางหรือ
กีดขวางการจราจร 
         (9)  การเก็บภาษีอากรและรายไดตางๆ ใหแกรัฐ  และบัญญัติความผิดสําหรับผูฝาฝน 
         (10)  การกําหนดความผิดตอความม่ันคงของรัฐ 
         (11)  การบัญญัติความผิดสําหรับการไมทําตามนโยบายของรัฐ  เชน  กฎหมาย
บังคับใหบุคคลไปเลือกตั้ง  ใหสงบุตรไปเขารับการศึกษาภาคบังคับและเกณฑทหาร 
         (12)  การคุมครองสถาบันทางสังคม  เชน  สถาบันครอบครัวและศาสนา  เปนตน 
         (13)  การบังคับใชกฎหมายท่ีรัฐเห็นวามีความสําคัญตอการอํานวยความยุติธรรม
ของรัฐ  เชน  ความผิดตอเจาพนักงาน  เจาพนักงานในการยุติธรรม  และเจาพนักงานผูมีอํานาจ
หนาท่ีใดโดยเฉพาะใหไดรับโทษสูงข้ึน  หรือความผิดเกี่ยวกับการดําเนินการตามกระบวนการ
ยุติธรรมในเร่ืองการจับผูกระทําผิด  ชวยเหลือผูกระทําความผิดใหรอดพนจากการลงโทษและเปน
พยานในช้ันศาล 

      กรณีของการพิจารณาวัตถุประสงคในการลงโทษทางอาญาในแงทัศนะทางสังคม
ตามท่ีกลาวมา  มีเปาหมายในการควบคุมความประพฤติของมนุษยท่ีมีอยูอยางหลากหลายยากท่ีจะวาง
หลักเกณฑการกําหนดความผิดและโทษสําหรับการกระทําท่ีเห็นวาไมเหมาะสมและเปนอันตราย
ตอสังคม  การอยูรวมกันและระเบียบของสังคม  ความประพฤติใดควรบัญญัติหามมิใหกระทําหรือ
ความประพฤติท่ีควรจะยกเลิกมิใหเปนความผิด  จึงข้ึนอยูกับสถานการเปล่ียนแปลงของสังคมดวย 

      อยางไรก็ตาม  ในปจจุบันมีนักกฎหมายสมัยใหมไดแยกวัตถุประสงคของการ
ลงโทษทางอาญาออกเปน  2  ประการใหญๆ คือ 

      (1)  การปองกันท่ัวไป  (General Prevention)43   เปนวัตถุประสงคของการลงโทษ
ประการหนึ่งท่ีไดรับการยอมรับในทางกฎหมายอาญา  กลาวคือ  เปนการใชโทษเพือ่การขมขูผูอ่ืนมิให
กระทําความผิดในทํานองเดียวกันนั้น  หรือเพื่อมิใหเปนแบบอยางซึ่งบังคับจิตใจใหบุคคลทั่วไป
ท่ีจะคิดกระทําความผิดอยางเดียวกันใหงดเวนความคิดนั้นๆ เสีย 

      (2)  การปองกันพิเศษ  (Special Prevention)  ก็เปนวัตถุประสงคอีกประการหนึ่ง
ของกฎหมายอาญาที่จะปองกันมิใหผูกระทําความผิดนั้นกระทําในลักษณะเดียวกันนั้นซํ้าอีก  ท้ังนี้
โดยการลงโทษผูนั้นหรือโดยการใชวิธีการเพื่อความปลอดภัยแกผูนั้น  

      วัตถุประสงคของการลงโทษทางอาญาน้ันเพื่อคุมครองสังคมมากกวาเหตุผลอ่ืน  แต
แมวาการคุมครองสังคมจะเปนจุดหมายข้ันสุดทายของการลงโทษ  แตปญหาท่ีจะตองพิจารณาก็คือ

                                                 
43  คณิต  ณ นคร  ข  (2547).  กฎหมายอาญาภาคท่ัวไป.  หนา  361. 
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  2)  ทฤษฎีการลงโทษทางอาญา 
      โทษทางอาญาน้ันคือการลงอาญาตอผูกระทําความผิด  หรืออีกนัยหนึ่งก็คือปฏิกิริยา

ท่ีผูกระทําความผิดจะพึงไดรับจากผลของความผิดท่ีไดกระทําลง  ฉะนั้นการลงโทษผูกระทํา
ความผิดทางอาญาจึงหมายถึงปฏิกิริยาท่ีผูกระทําความผิดในทางอาญาจะพึงไดรับจากผลของ
ความผิดท่ีไดกระทําตามท่ีบัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญา  หรือกฎหมายอื่นอันมีลักษณะและ
บทกําหนดโทษทางอาญา 

      อดีตแนวความคิดในเร่ืองของการกระทําความผิดของบุคคลและการลงโทษน้ีมีมา
อยูแตดั้งเดิม  เพราะเหตุผลท่ีวาความคิดเชนนี้เปนส่ิงท่ีมีอยูในความรูสึกรวมกันของคนในสังคมแตจะ
ลงโทษดวยวิธีใดนั่นยอมแตกตางกันไปในแตละสังคมแตละสมัย  โดยไดมีการพัฒนาแนวความคิด
และทฤษฎีในการลงโทษข้ึนมาตามลําดับ  จากเดิมที่มุงเนนการลงโทษใหหลาบจําเพียงอยางเดียว
ก็เปล่ียนเปนมุงแกไขพฤติกรรมของผูกระทําความผิดแทน  และจากเหตุดังกลาวนี้การลงโทษดวย
การแกแคนทดแทน  รวมท้ังการลงโทษดวยวิธียับยั้งขมขูเปนการมุงเนนในการตัดความสัมพันธ
ของผูกระทําความผิดใหออกจากสังคมและใหเกิดความเกรงกลัวตอความผิดท่ีตนไดกระทําข้ึน  ทําให
พฤติกรรมของผูกระทําความผิดไมสามารถปรับเปล่ียนไปในทางท่ีดีข้ึนได  ฉะนั้นจึงกอใหเกิด
วิธีการและมาตรการตางๆ ในการแกไขฟนฟูพฤติกรรมของผูกระทําความผิด  เพื่อใหกลับตัวเปน
คนดีคืนสูสังคมตอไป  ฉะนั้นในการลงโทษผูกระทําความผิดอาญานั้น  จึงจําเปนตองพิจารณาถึง
ทฤษฎีการลงโทษทางอาญาประกอบดวย   ซ่ึงแตละทฤษฎีนั้นจะมีรูปแบบและสนองตอ
วัตถุประสงคในการลงโทษท่ีแตกตางกัน  โดยทฤษฎีการลงโทษผูกระทําความผิดอาญาท่ีปรากฏอยู
สามารถแยกออกมาพิจารณาได  ดังนี้ 
               (1)  การลงโทษเพื่อแกแคนและทดแทน (Punishment as retribution retaliation 
or revenge)45 

              การลงโทษเพื่อการแกแคนและทดแทนนี้ มีวัตถุประสงคใชในการลงโทษ
ผูกระทําความผิดท่ีมีมาแตสมัยโบราณและแพรหลายมากท่ีสุด และถือไดวาเปนวัตถุประสงคท่ีเกา
ท่ีสุด  ท้ังนี้เนื่องจากสัญชาติญาณแหงการแกแคนของคนและสัตวซ่ึงมีมาแตดึกดําบรรพและมาจาก
ความคิดท่ีวาจะเปนการไมยุติธรรมเลย  หากวาผูกระทําความผิดจะไมไดรับผลอันเนื่องมาจากการที่
กระทําความผิดนั้น  ซ่ึงสอดคลองกับแนวความคิดระบบศีลธรรมโดยในการลงโทษควรเปนโทษท่ี
                                                 

44  ประธาน  วัฒนวาณิชย  ก  เลมเดิม.  หนา  12.  
45  อรัญ  สุวรรณบุบผา.  (2518).  หลักอาชญาวิทยา.  หนา  139. 
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              ปจจุบันการลงโทษเพ่ือการแกแคนและทดแทน ไมเปนท่ีนิยมของนักทฤษฎี
ท่ัวไปเพราะแนวคิดนี้เปนส่ิงท่ีลาสมัยและไมชอบดวยมนุษยธรรมแตก็ยังคงมีการใชกันอยู  เพราะ
ความรูสึกนึกคิดของคนสวนมากยังตองการใหอาชญากรไดรับผลจากการกระทําผิดท่ีหนักพอกับ
ความอุกฉกรรจของความผิดท่ีไดกระทําลงไป  จึงไมอาจจะท้ิงวัตถุประสงคการลงโทษเพ่ือการแกแคน
และทดแทนนี้ได 

              นอกจากนี้การปฏิบัติหนาท่ีของรัฐคือ  ผูพิพากษาจะกําหนดโทษแกผูกระทําผิด
รายใดก็มักจะนึกถึงพฤติการณแหงความรายแรงของการกระทําผิดวาสมควรจะลงโทษหนักเบา
เพียงใด  วัตถุประสงคการลงโทษเพ่ือการแกแคนและทดแทนนี้จึงยังใชอยูในปจจุบัน 
               (2)  การลงโทษเพื่อการยับยั้ งหรือปองกัน  (Punishment as a deterence or 
restraint or prevention) 

              วัตถุประสงคก็เพื่อจะทําใหผูกระทําผิดเข็ดหลาบ  และเกรงกลัวไมกลากระทําผิด
อีกตอไปและเพ่ือเปนการเตือนมิใหคนอ่ืนๆ ทําตามอยางผูกระทําความผิด46  เพราะจะถูกลงโทษ
เชนเดียวกัน  สมมติฐานภายใตแนวคิดนี้มีอยูวาถาสังคมไมสามารถจะนําตัวผูกระทําความผิดมาสู
ระบบงานยุติธรรมและลงโทษผูกระทําความผิดแลวก็เทากับสังคมสงเสริมอาชญากรรมใหเกิดข้ึน  
เพราะฉะน้ันการลงโทษจึงมุงท่ีจะหยุดหรือลดอาชญากรรมมิใหเกิดข้ึน และใหมีผลยับยั้งพฤตกิรรม
ท่ีผิดกฎหมายดวย 

              การลงโทษเพ่ือการยับยั้งหรือปองกันเพื่อเปนการขมขูบุคคลใหเกรงกลัวนั้น
เปนการไมยุติธรรม  เพราะบุคคลใดจะถูกลงโทษประการใดยอมข้ึนอยูกับการกระทําของผูกระทําผิด
และไมควรถูกลงโทษเพราะความตองการท่ีจะใชการลงโทษเปนเคร่ืองมือใหบังเกิดผลตอบุคคลอ่ืน  
เพราะมนุษยทุกคนยอมมีสิทธิท่ีจะไมถูกกระทําเชนนั้น  สวนในเร่ืองการลงโทษเพื่อการยับยั้งหรือ
ปองกันของผูกระทําผิดเองเพ่ือใหเกิดความหลาบจํานั้น  มีขอโตแยงไดวาอาจไมเปนจริงเสมอไป
แตจะกลับมีผลตรงขาม  เพราะเหตุผลประการหน่ึงท่ีบุคคลท่ัวไปไมอยากกระทําผิดเพราะช่ือเสียง
เกียรติยศของตนเอง  ไมตองการถูกตราหนาวาเคยไดรับโทษทัณฑมาแลว  แตถาไดถูกลงโทษ
มาแลวคร้ังหนึ่งความกลัวดังกลาวยอมหมดไปเพราะไมวากระทําความผิดอีกหรือไมช่ือเสียง
เกียรติยศก็ไมอาจกลับคืนมาได  ดังนั้นการลงโทษเพื่อการยับยั้งหรือปองกันเพื่อใหเข็ด  กลัว  หลาบจาํ
จึงไมเปนจริงเสมอไป 
                                                 

46  ผจงจิตต  อธิคมนันทะ.  (2525).  สังคมวิทยาวาดวยอาชญากรรมและการลงโทษ.  หนา  128 – 129.   
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               (3)  การลงโทษเพื่อเปนการคุมครองสังคม (Punishment as a protection of society 
or an incapacitation) 

              การลงโทษเพ่ือเปนการคุมครองสังคมเร่ิมข้ึนเม่ือมีการนําเอาวิธีการลงโทษ
จําคุกมาใช  แตกอนหนานี้การลงโทษเพ่ือเปนการแกแคนทดแทนและเพื่อเปนการยับยั้งมีใชอยูเปน
อันมากในการกําจัดศัตรูทางการเมืองผูมีอํานาจปกครองเนรเทศนักโทษการเมือง หรืออาจจํากัดดวย
วิธีการประหารชีวิต หรือขังในหองใตดิน  แตสําหรับผูประกอบอาชญากรรมถูกการกําจัดออกไป
จากสังคมเพ่ือเปนการคุมครองสังคมยังมิไดนํามาใช 

              ตอมาเม่ือมีการนําโทษจําคุกมาใช  การจําคุกจึงถือเปนมาตรการเพ่ือความ
ปลอดภัยดวยคือ  นักโทษท่ีถูกจําคุกอยูยอมไมสามารถจะออกไปกออาชญากรรมหรือความ
เดือดรอนแกสังคมไดอีกอยางนอยเปนการช่ัวคราวระหวางท่ีถูกจําคุก 
       (4)  การลงโทษเพื่อเปนการปรับปรุงแกไข  (Punishment as a mean of formation) 

             วัตถุประสงคของการลงโทษในสมัยปจจุบัน ไดเปล่ียนแปลงไปจากสมัยกอน 
คือ  การลงโทษท่ีมุงการปรับปรุงแกไขตัวบุคคลเพ่ือใหกลับตัวเปนคนดี  และเพื่อปองกันสังคมให
ปลอดภัยจากการประกอบอาชญากรรม 

              การลงโทษเพ่ือเปนการแกแคนทดแทนนั้น  นอกจากจะไมเกิดผลดีแกสังคมแลว
ยังกลับเปนโทษแกสังคมอีกดวย  จึงไดมีการปรับปรุงแกไขในดานการคุมประพฤติและการดูแล
นักโทษในทัณฑสถานและการพักการลงโทษ  ท่ีมุงมิใหบุคคลกลับมากระทําผิดอีกโดยการแกไข
ปรับปรุงตัวบุคคลผูกระทําผิด 

              หลักการนี้มีแนวความคิดเห็นวา การลงโทษซ่ึงเปนผลรายนั้นไมนาจะทําให
บุคคลกลับตัวเปนคนดีได  จึงควรเปล่ียนมาใชการปฏิบัติแทนโดยวิธีการปฏิบัติ  ดังนี้ 

              (1)  พยายามไมใหผูกระทําความผิดประสบกับส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงบุคลิกภาพ
ของเขาในทางท่ีเส่ือมลง  เชน  การรอการลงโทษ  หรือการแยกประเภทของนักโทษ 

              (2)  วิธีการปรับปรุงผูตองโทษในระหวางคุมขัง ไดแก การฝกหัดอาชีพและให
การศึกษาอบรมทางศีลธรรม  ศาสนา  ท่ีจะใหผูกระทําผิดกลับตนเปนพลเมืองดีตอไป 

              (3)  การใหความชวยเหลือหลังพนโทษ  นักโทษสวนมากเมื่อพนโทษแลว
ตองการกลับตัวเปนคนดีแตพบอุปสรรค  คือ  ไมสามารถสมัครเขาทํางานได 

              ดังนั้น  การชวยเหลือจึงเปนส่ิงสําคัญในการชวยปรับปรุงผูกระทําความผิด
โดยการตั้งกองทุนชวยเหลือการบริการจัดหางานให  เปนตน 
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ลําดับตอไปจะกลาวถึงกฎหมายท่ีเกี่ยวกับความรุนแรงท่ีเกิดระหวางสามีภริยา  ไมวาจะเปน
กฎหมายท่ีมุงใหความคุมครองผูถูกกระทํา  กฎหมายท่ีมุงลงโทษผูกระทํา  และกฎหมายท่ีมุงระงับ
ขอพิพาทท่ีเกิดข้ึน  กลาวคือ 

 
2.6  มาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิดอาญาระหวางสามีภริยา 
        2.6.1  มาตรการทางกฎหมายกรณีเกิดความรุนแรงระหวางสามีภริยาในประเทศไทย 
     1)  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  2550 

    กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวไดกําหนดสิทธิและคุมครองบุคคลทุกคนท่ีอยู
ภายใตกฎหมายไทย  โดยบัญญัติเร่ืองการใหความสําคัญกับเร่ืองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเปน
สําคัญ  ดังปรากฏอยูในมาตราตอไปนี้  กลาวคือ 

    มาตรา  4  ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  สิทธิ  เสรีภาพ  และความเสมอภาคของบุคคล
ยอมไดรับความคุมครอง 

    มาตรา  5  ประชาชนชาวไทยไมวาเหลากําเนิด  เพศ  หรือศาสนาใด  ยอมอยูในความ
คุมครองแหงรัฐธรรมนูญนี้เสมอกัน 

    มาตรา   30  บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดร ับความคุมครองตาม
กฎหมายเทาเทียมกัน  ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน 

    มาตรา  32  บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย   
    มาตรา  35  สิทธิของบุคคลในครอบครัว  เกียรติยศ  ช่ือเสียง  ตลอดจนความเปนอยู

สวนตัวยอมไดรับความคุมครอง 
    มาตรา  52  วรรคสอง  เด็ก  เยาวชน  สตรี  และบุคคลในครอบครัวมีสิทธิไดรับความ

คุมครองจากรัฐใหปราศจากการใชความรุนแรงและการปฏิบัติอันไมเปนธรรม  ท้ังมีสิทธิไดรับการ
บําบัดฟนฟูในกรณีท่ีมีเหตุดังกลาว 

    วรรคสาม  การแทรกแซงและการจํากัดสิทธิของเด็ก  เยาวชน  และบุคคลใน
ครอบครัวจะกระทํามิไดเวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  เฉพาะเพ่ือสงวนและ
รักษาไวซ่ึงสถานะของครอบครัวหรือประโยชนสูงสุดของบุคคลนั้น 

    มาตรา  81  รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานกฎหมายและการยุติธรรม  ดังตอไปนี้ 
    (5)  สนับสนุนการดําเนินการขององคกรภาคเอกชนที่ใหความชวยเหลือทางกฎหมาย

แกประชาชน  โดยเฉพาะผูไดรับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว 
    มาตราดังกลาวในขางตนท่ีนําเสนอมาในเร่ืองการท่ีกฎหมายมุงใหความคุมครองเด็ก  

สตรี  ตลอดจนใหความสําคัญตอสถาบันครอบครัว  สามารถสรุปแนวทางในเร่ืองการคุมครอง  ดังนี้ 
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    (1)  ความเสมอภาคระหวางชายและหญิงท่ีจะไดรับความคุมครองจากรัฐและจาก
กฎหมายอยางเทาเทียมเสมอภาคกัน  โดยไมถูกกีดกันหรือเลือกปฏิบัติดวยสาเหตุทางเพศ 

    (2)  เปดชองใหรัฐกําหนดมาตรการพิเศษ  เพื่อขจัดอุปสรรคหรือเพื่อสงเสริมบุคคลท่ี
ถูกกีดกันหรือถูกเลือกปฏิบัติ  เชน  สตรี  ผูพิการ  หรือผูดอยโอกาสกลุมอ่ืนๆ ใหสามารถบรรลุถึง
ความเสมอภาคไดโดยไมใหถือวามาตรการดังกลาวนี้เปนการเลือกปฏิบัติตอคนอ่ืนๆ โดยท่ัวไป 

    (3)  กําหนดใหรัฐใหความคุมครอง  เด็ก  เยาวชน  สตรี  และบุคคลในครอบครัวจาก
ความรุนแรง  และการปฏิบัติท่ีไมเปนธรรมเปนการปองกันปญหาความรุนแรงในครอบครัวที่
กระทําตอภริยาและบุตร 

    (4)  ใหผูแทนองคกรเอกชนที่เกี่ยวของกับสตรี  เด็ก  และคนชรา  เขามีสวนรวมในการ
คุมครองบุคคลใหปราศจากความรุนแรงในครอบครัว 

     บทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวจะเห็นไดวามีการใหความสําคัญในเร่ืองการกระทํา
ดวยความรุนแรงในครอบครัวเปนอยางมาก  ดังนั้นสามีหรือภริยาตองไดรับสิทธิการคุมครองตาม
กฎหมายเชนกัน  และกระบวนการยุติธรรมก็ควรใหความสําคัญกับการฟนฟูสภาพทางจิตใจ  และ
การชดใชคาเสียหายกรณีท่ีเหยื่อไดรับการเจ็บปวย  ทุพพลภาพ  เพื่อดํารงชีวิตอยูตอไป  เพือ่เปนการ
บรรเทาและสรางความสํานึกผิดตอผูกระทําผิด  ตลอดจนบําบัดฟนฟูบุคคลดังกลาวใหมีสภาพที่ดีข้ึน  
ซ่ึงถือไดวาเปนประเด็นหลักท่ีทุกองคกร  หรือทุกบุคคลท่ีเกี่ยวของควรที่จะตระหนักและให
ความสําคัญในการท่ีจะตองดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกฎหมายดังกลาวใหมากท่ีสุด 
                  2)  ประมวลกฎหมายอาญา 

    กฎหมายอาญาเปนกฎหมายหรือขอบังคับท่ีเกี่ยวกับความประพฤติของบุคคลท่ีเปน
อาชญากร  หรือเกี่ยวกับความประพฤติท่ีฝาฝนตอขอบังคับในการรักษาไวซึ่งความสงบเรียบรอย
ในสังคม47 กฎหมายอาญานั้นไดมีผูใหความหมายไวหลายความหมาย  เชน 
     กฎหมายอาญา  คือบรรดากฎหมายท้ังหลายท่ีระบุถึงความผิดอาญา  โทษ  วิธีการเพื่อ
ความปลอดภัยและมาตรการบังคับทางอาญาอ่ืน  และเปนกฎหมายท่ีกําหนดใหความผิดอาญาเปน
เง่ือนไขของการใชโทษ  วิธีการเพื่อความปลอดภัย  และมาตรการบังคับทางอาญาอ่ืนนั้น48   
     กฎหมายอาญา  คือบรรดากฎหมายท้ังหลายที่บัญญัติถึงความผิดและกําหนดโทษไว  
ซ่ึงรัฐจะเปนผูลงโทษในกรณีท่ีมีการกระทําผิดนั้นๆ49  
 

                                                 
47  อุททิศ  แสนโกศิก  ข  (2528).  กฎหมายอาญาภาค 1.  หนา  2. 
48  คณิต  ณ นคร  ค  (2543).  กฎหมายอาญาภาคท่ัวไป.  หนา  26. 
49  อุททิศ  แสนโกศิก  ข  เลมเดิม.  หนา  2. 
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     กฎหมายอาญา  ไดแก  กฎหมายท่ีบัญญัติถึงความผิดและโทษ50   
     กฎหมายอาญา  คือ  กฎหมายท่ีบัญญัติวาการกระทําหรือไมกระทําการอยางใดเปน
ความผิดและกําหนดโทษท่ีจะลงแกผูกระทําความผิดไวดวย51 
     กฎหมายอาญา  ไดแก  การกระทําหรืองดเวนการกระทําท่ีจักตองกระทําเพื่อปองกันผล
ในส่ิงท่ีกฎหมายบัญญัติหามหรือใหกระทํา  เพื่อรักษาความสงบของชุมชนหรือรักษาศีลธรรม52 
     กฎหมายอาญา  คือกฎหมายซ่ึงมีความมุงหมายในอันท่ีจะปองกันความเสียหายตอ
สังคมโดยบัญญัติวาการกระทําใดเปนความผิดและกําหนดโทษท่ีจะลงแกการกระทํานั้น53 
     กฎหมายอาญา  เปนกฎขอบังคับตางๆ ท่ีกําหนดเกี่ยวกับความประพฤติของมนุษยซ่ึง
ประกาศใชบังคับโดยผูมีอํานาจในทางการเมือง  และใชบังคับแกบุคคลทุกคนทุกชนช้ันโดยเสมอกัน  
และการบังคับนั้นกระทําโดยการลงโทษโดยรัฐ54 
     คํานิยามของกฎหมายอาญาตางๆ เหลานี้  จะเห็นไดวากฎหมายอาญาเปนกฎหมายท่ี
กําหนดถึง 

    (1)  ความผิด  กฎหมายจะบัญญัติหามไววาไมใหกระทําการอยางใดอยางหน่ึง  ถาได
กระทําการท่ีหามไวจะถือวามีความผิด  (เชนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 2 เปนตน)  
และบัญญัติใหมีหนาท่ีกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง  ถาไมกระทําตามหนาท่ีนั้นถือวามีความผิด  
(เชนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา  126  เปนตน) 

    (2)  มาตรการบังคับทางอาญา  ไดแก  โทษ  วิธีการเพื่อความปลอดภัย  หรือมาตรการ
บังคับทางอาญาอ่ืน 55 กฎหมายอาญามีวัตถุประสงคท่ีสําคัญประการหน่ึงคือเพื่อปองกันความ
เสียหายของสังคมหรือเพ่ือปองกันอันตรายตออนามัย  ตอความปลอดภัยและศีลธรรมของสวนรวม  
ดังนั้นการที่จะทําใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวไดก็ตองทําโดยใหกฎหมายอาญามีสภาพบังคับ
หรือมีการลงโทษผูที่กอใหเกิดความเสียหายนั่นเอง  ความเสียหายท่ีกฎหมายอาญาประสงคจะ
ปกปองหรือคุมครองนั้นบางเร่ืองก็เปนความเสียหายท่ีเปนรูปธรรม  เชน  การฆาคนหรือการทํารายคน

                                                 
50  หยุด  แสงอุทัย  ก  (2545).  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมายท่ัวไป.  หนา  119. 
51  เกียรติขจร  วัจนะสวัสด์ิ  ก  (2544).  คําอธิบายกฎหมายอาญาภาค 1.  หนา  1. 
52  ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ.  (2547).  กฎหมายอาญาหลักและปญหา.  หนา  3 – 4.   
53  Wayne R. Lafave & Austin W Scott. Jr.  (1992).  Criminal Law.  p  5. 
54  Edwin  Sutherland  and  Donald  Cressey.  (1996).  Principle  of  Criminology  (7th. ed.).  p. 4. 
55  มาตรการบังคับทางอาญาอื่น  เชน  การยึดและทําลายวัตถุหรือสวนของวัตถุที่มีขอความหมิ่น

ประมาท  การใหโฆษณาคําพิพากษาของศาลในหนังสือพิมพโดยใหจําเลยเปนผูชําระคาโฆษณา  ตามมาตรา  332  
(อางถึงใน  คณิต  ณ นคร  ค,  2543 : 325, 356).  
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    โทษในทางอาญาเปนการบังคับโดยรัฐเปนผูใชอํานาจลงโทษตอผูกระทําความผิด
อาญา  ท้ังนี้เพื่อเปนการแสดงวาชุมชนไมตองการใหการกระทําความผิดเชนนั้นมีข้ึนและเปนการ
ตอบแทนผูกระทําความผิดเพื่อใหหลาบจําดวย  ดังน้ันการลงโทษจึงหมายถึงการท่ีรัฐทําใหผูกระทํา
ความผิดตองไดรับผลรายเพราะเหตุท่ีผูนั้นฝาฝนกฎหมาย  ท้ังนี้โดยเจตนาใหผูไดรับโทษรูสึกวาส่ิงนั้น
เปนผลราย  ในสวนท่ีเกี่ยวกับโทษทางอาญานั้นมีทฤษฏีท่ีเกี่ยวของอยู  2  ทฤษฏี  คือ “ทฤษฏี
เด็ดขาด”  และ  “ทฤษฏีสัมพันธ” 57   

    (1)  ทฤษฏีเด็ดขาด  (Absolute Theory)  ถือวาการลงโทษเปนส่ิงท่ีมีอยูโดยธรรมชาติ
ในทุกความผิด  ถือเปนผลที่หลีกเล่ียงไมไดของความผิด  ดังนั้นผูใดกระทําความผิดจะตองถูก
ลงโทษ  หรืออาจกลาวไดอีกนัยหนึ่งวาการกระทําความผิดเปนกรรมช่ัวผูใดกระทําความผิดจะตอง
ชดใชกรรมของตนโดยตองยอมรับการลงโทษตามทฤษฎีนี้  แมจะไมมีรัฐก็สามารถลงโทษผูกระทํา
ความผิดได  เพียงแตรัฐรับดําเนินการลงโทษเสียเองเพ่ือบรรลุถึงความมุงหมายบางประการ  ทฤษฏีนี้
เห็นวาการลงโทษเปนของควบคูกับการกระทําผิด  ถาสังคมไมลงโทษผูกระทําความผิดก็เทากับวา
สังคมยอมรับการกระทําความผิดของผูนั้น  ซ่ึงจะมีผลเหมือนวาสังคมเปนผูสนับสนุนใหมีการ
กระทําความผิด  ทฤษฎีนี้ยังเห็นวาจะใชการลงโทษเปนเคร่ืองมือเพื่อใหเกิดประโยชนอยางอ่ืน
ไมไดไมวาจะเพื่อใหเกิดประโยชนแกผูลงโทษเองหรือแกสังคมก็ตาม  ดังนั้นการลงโทษทุกกรณี
จะตองเนื่องมาจากเหตุท่ีบุคคลผูถูกลงโทษไดกระทําความผิดเทานั้น 

            ทฤษฏีเด็ดขาดไดรับการคัดคานดวยเหตุผลหลายประการ  เชน  ลักษณะของ
ทฤษฏีนี้เปนเร่ืองลาสมัยเพราะเปนการมองแตอดีตคือเอาการลงโทษเปนการตอบแทนแกแคน
ความผิดท่ีไดกระทําไปแลวไมไดมุงถึงประโยชนในอนาคตเลย  กลาวคือไมไดคํานึงถึงวาการ
ลงโทษนั้นจะมีผลในทางปองกันไมใหมีการกระทําความผิดเกิดข้ึนอีกหรือไม  การลงโทษเกิดข้ึน
โดยกฎหมายและกฎหมายก็เปนเคร่ืองมือของรัฐซ่ึงจุดมุงหมายพ้ืนฐานของรัฐยอมไดแกสวัสดิภาพ
ของบรรดาสมาชิกในรัฐ  ดังนั้นการลงโทษตามกฎหมายก็ควรทําเพื่อวัตถุประสงคดังกลาว  การ
ลงโทษจะเปนส่ิงท่ีถูกตองยุติธรรมก็ตอเม่ือเกิดประโยชนตอผูถูกลงโทษเองหรือตอประชาชน
                                                 

56  วิสาร  พันธุนะ.  (2545).  ลักษณะท่ัวไปของกฎหมายอาญาและปร ัชญากฎหมายอาญา.  หนา  6 – 7. 
57  หยุด  แสงอุทัย  ก  เลมเดิม.  หนา  20. 
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    (2)  ทฤษฏีสัมพันธ  (Relative Theory)  ทฤษฏีนี้ไมไดพิจารณาในแงการกระทํา
ความผิดแตพิจารณาในแงท่ีวาควรจะลงโทษอยางไรจึงจะเกิดประโยชนท้ังแกตัวผูกระทําความผิดเอง
และแกสังคมสวนรวม  การลงโทษจะตองคํานึงถึงตัวผูกระทําความผิดและสภาพแวดลอมอ่ืนดวย  
และโทษนั้นควรจะมีผลทําใหผูกระทําความผิดเกิดความหวาดกลัว  ทําใหผูกระทําความผิดกลับตัว
เปนคนดี  ทําใหสังคมปลอดภัยจากการกระทําความผิด  ทฤษฏีสัมพันธมีลักษะเปนการมองไปใน
อนาคตเพื่อปองกันไมใหมีการกระทําความผิดเกิดข้ึนอีก  ซ่ึงอาจจะโดยการขมขูไมใหคนท่ัวไป
กระทําความผิดหรือแกไขผูกระทําความผิดใหกลับตัวเปนคนดี  แตทฤษฎีสัมพันธถือวาลําพังแตการ
ขมขูดวยโทษอยางเดียวยอมไมเพียงพอตอการปองกันการกระทําความผิดอาญาในอนาคต  ดังนั้น
การลงโทษจึงตองมีลักษณะเปนการแกไขตัวผูกระทําความผิดดวย  เพื่อปองกันไมใหผูกระทํา
ความผิดไปกระทําความผิดซํ้าอีก59   

    การลงโทษเปนเคร่ืองมือของรัฐท่ีใชตอบโตการกออาชญากรรมหรือการกระทํา
ความผิด   ซ่ึงถือวาเปนผลเสียหายตอสาธารณชนและกระทบกระเทือนถึงความสงบเรียบรอย  การลงโทษ
จึงเปนเคร่ืองมือสงเสริมประสิทธิภาพของกฎหมายในอันท่ีจะตอบสนองความตองการของสังคม
เพื่อวัตถุประสงคในการอยูรวมกันอยางสงบ  เพราะการลงโทษมีลักษณะเปนการบังคับใหผูกระทํา
ความผิดรับผิดตอผลของการกระทําของตนตอชุมชนหรือรัฐ60 
     การลงโทษอาจเปนการกระทําตอตัวบุคคลท่ีกระทําความผิดนั้นเอง  หรือตอ
ทรัพยสินของผูนั้นก็ได  ซ่ึงการลงโทษโดยวิธีการตางๆ  จะมีลักษณะท่ีสําคัญดังนี้61 

    (1)  มีลักษณะเปนผลราย  ท้ังนี้เนื่องมาจากวัตถุประสงคเพื่อการทดแทน  โทษเปนการ
ทําใหไดรับความลําบากทําใหผูตองโทษรูสึกลําบากทุกขทรมาน  หรืออยางนอยก็ถูกจํากัดสิทธิ 

    (2)  มีลักษณะนาอาย  โทษเปนเคร่ืองแสดงความไมเห็นชอบของมหาชน  เพราะเปน
เคร่ืองแสดงวาความประพฤติปฏิบัติของผูถูกลงโทษนั้นไมเพียงแตไมสมควรเทานั้น  แตควรตองถูก

                                                 
58  อุททิศ  แสนโกศิก  ก  เลมเดิม.  หนา  7 – 11.   
59  แหลงเดิม.  หนา  17 – 35.   
60  ประธาน  วัฒนวาณิชย  ข  (2544).  “แนวความคิดในการลงโทษ.”  วารสารนิติศาสตร.  12, 2.  หนา  9. 
61  โกเมน  ภัทรภิรมย.  (2518).  กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยาเปรียบเทียบ.  หนา  1. 
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    (3)  มีลักษณะเปนการกําหนดไวกอนเพื่อเปนการขมขูและตอบแทน 
    (4)  มีลักษณะเปนการแนนอน 

     การลงโทษไมใชเปนสาระสําคัญของกฎหมายแตเปนเพียงสวนประกอบท่ีมีหนาท่ี
คํ้าจุนและสนับสนุนใหกฎหมายไดรับการยอมรับนับถือและปฏิบัติจนบรรลุ  เปนปจจัยท่ีมุงหวังผล
ในทางจิตใจของสมาชิกในสังคมเพ่ือใหเกิดความเกรงกลัวและเคารพกฎหมายและปฏิบัติตาม
บทบัญญัติของกฎหมาย  เม่ือมีผูไมปฏิบัติตามกฎหมายซ่ึงมีผลเปนการกระทบกระเทือนตอสังคม
สวนรวมก็จะมีการลงโทษทางอาญาซ่ึงอาจเปนการบังคับตอตัวบุคคลหรือทรัพยสิน 
      การลงโทษยอมเปล่ียนแปลงและแตกตางกันไปตามสถานท่ีและเวลา  ตลอดจน
วัฒนธรรมประเพณีของสังคมในแตละทองถ่ิน  แตการลงโทษที่ดีคือการบังคับใดๆ ก็ตามไมวา
บังคับตอรางกายหรือทรัพยสินท่ีไดคํานึงถึงการเคารพหลักมนุษยธรรม  การลงโทษท่ีปาเถ่ือน  
ทารุณโหดรายยอมถือไดวาเปนการละเมิดหลักพ้ืนฐานแหงมนุษยธรรม 
      การลงโทษไมวาจะพิจารณาจากทฤษฎีหรือวัตถุประสงคในการลงโทษยอมมีผลตอ
ผูกระทําความผิดอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางดังนี้62  

     (1)  ทดแทนความผิดหรือแกแคน  (Retribution Justification)  ผูกระทําความผิด
สมควรไดรับโทษเพราะเขาไดกระทําความผิดและตองรับผิดชอบตอการกระทําของตนเอง  และโทษ
ท่ีจะลงแกผูกระทําความผิดนั้นตองเหมาะสมกับความผิด  (Culpability)  ความรับผิดจะมีมากหรือนอย
ข้ึนอยูกับผลรายของการกระทําวาเปนการกระทําความผิดโดยเจตนา  ไมเจตนา  หรือประมาท  
แรงจูงใจ  พฤติการณแวดลอม  เหตุเพิ่มโทษ  ลดโทษและเหตุบรรเทาโทษ  แตอยางไรก็ตาม
แนวความคิดนี้ก็ยังยอมรับการทดแทนความผิดโดยมีขอบเขตจํากัดหรือความแตกตางระหวาง
บุคคลไดตามหลักผูสมควรไดรับโทษ  (Distributive Justice)  ตามสถานะของบุคคล  หรือความช่ัว  
เปนตน  ดังนั้นกฎหมายอาญาจึงไดบัญญัติโทษข้ันต่ําและข้ันสูงไวซ่ึงทําใหกฎหมายอาญามีความ
ยืดหยุนและทําใหศาลสามารถใชดุลพินิจในการกําหนดโทษไดตามความเหมาะสมหรือตามสมควร 

     (2)  การยับยั้งขมขู  (Utilitarian  or  Reductive  Justification)  การลงโทษมีเหตุผล
ในการลดจํานวนอาชญากรรม  การลงโทษที่รุนแรงจะเปนการยับยั้งการกระทําความผิดหรือมีผล
เปนการปองกันอาชญากรรมเพราะ 

            -  ยับยั้งผูกระทําความผิดมิใหกระทําความผิดอีก 

                                                 
62

  ประธาน  วัฒนวาณิชย  ค  (2546).  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับอาชญาวิทยา.  หนา  360 – 364.   
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            -  ยับยั้งผูท่ีอาจจะกระทําความผิดหรือผูท่ีจะเลียนแบบ 
            -  แกไขฟนฟูผูกระทําความผิด 

             -  ใหการศึกษาแกสาธารณชนเพ่ือจะไดตระหนักถึงการกระทําความผิดและมี
ความระมัดระวังอันเปนการชวยลดอาชญากรรม 

             -  ใหความคุมครองแกสาธารณชนหรือผูท่ีอาจตกเปนเหยื่ออาชญากรรมโดย
การแยกผูกระทําความผิดออกจากสังคม 

    (3)  การไมยอมรับหรือการประณามการกระทําความผิด (Expressive or  Denunciatory  
Justification)  แนวความคิดนี้เช่ือวาการลงโทษผูกระทําความผิดเปนการไมยอมรับการกระทํานั้น 

     เหตุผลในการลงโทษผูกระทําความผิดนั้นบางคร้ังก็แยงหรือไมสอดคลองกัน  แมวาจะได
มีความพยายามในการแบงแยกลงโทษผูกระทําความผิดในตัวของมันเอง  (Mala  in  se)  โดยอาง
เหตุผลการทดแทนความผิด  และความผิดท่ีกฎหมายหาม  (Mala  prohibita)  โดยอางเหตุผลในทาง
อรรถประโยชน  ซ่ึงการอางเหตุผลดังกลาวก็ไมสามารถท่ีจะแยกใหเห็นไดชัดเจนระหวางความ
พอใจ  ความสงสาร  หรืออคติท่ีผูกําหนดโทษมีความรูสึกตอผูกระทําความผิด 

     จุดมุงหมายในการลงโทษน้ันไมไดมีจุดมุงหมายอยางหนึ่งอยางใดหรืออยางเดียว  
และจุดมุงหมายหลายประการอาจสนับสนุนซ่ึงกันและกันหรืออาจขัดแยงกันได  การลงโทษ
ผูกระทําความผิดไมจําเปนตองสนับสนุนระบบการลงโทษในสถานเบา  หรือมีการทดแทนความผิด  
การลงโทษนั้นไมจําเปนตองใชวิธีการท่ีปราศจากมนุษยธรรม  แตการลงโทษโดยจุดมุงหมายเพ่ือ
การทดแทนความผิดก็ยังคงมีอยูในจิตสํานึกของสาธารณชนโดยท่ัวไป  อยางไรก็ตามระบบการ
ลงโทษควรจะเปนอิสระจากการแกแคนทดแทนผูกระทําความผิดแตเพียงอยางเดียว63 แตเนื่องจาก
อาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนจริงนั้นมีลักษณะหลายรูปแบบ  และลักษณะท่ีกฎหมายตองใหความสําคัญ
เปนพิเศษคือกรณีท่ีเปนความรุนแรงในครอบครัวโดยเฉพาะความรุนแรงกรณีเปนความผิดอาญา
ระหวางคูสามีภริยา  กลาวคือ 

     กฎหมายท่ีกําหนดโทษในกรณีปญหาความรุนแรงของสามีภริยาที่ทํารายรางกาย  
จิตใจตอกันคือ  ประมวลกฎหมายอาญาในหมวดของความผิดตอรางกาย  ซ่ึงกําหนดวา  การทําราย
รางกายผูอ่ืนจนเปนเหตุใหไดรับอันตรายแกรางกายหรือจิตใจตองระวางโทษ64 

 
 

                                                 
63  แหลงเดิม.  หนา  365. 
64  ประมวลกฎหมายอาญา,  มาตรา  295. 
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     กรณีหากผูถูกกระทําไดรับอันตรายถึงสาหัสโทษจะสูงข้ึน  และหากถึงแกความตายก็จะ
มีโทษสูงข้ึนตามลักษณะการกระทําวาเปนการฆาโดยไตรตรองไวกอน หรือโดยไมเจตนา  ซ่ึงตาม
กฎหมายไดกําหนดกรณีท่ีเปนอันตรายสาหัส  ดังนี้65 

     (1)  ตาบอด  หัวหนวก  ล้ินขาด  เสียฆานประสาท 
     (2)   เสียอวัยวะสืบพันธุ  หรือความสามารถสืบพันธุ 
     (3)  เสียแขน  ขา  มือ  เทา  นิ้ว  หรืออวัยวะอ่ืนใด 
     (4)  หนาเสียโฉมอยางติดตัว 
     (5)  แทงลูก 
     (6)  จิตพิการอยางติดตัว 
     (7)  ทุพพลภาพ  หรือเจ็บปวยเร้ืองรังซ่ึงอาจถึงตลอดชีวิต 
     (8)  ทุพพลภาพ  หรือเจ็บปวยดวยอาการทุกขเวทนาเกินกวา 20 วัน หรือจนประกอบ

กรณียกิจตามปกติไมไดเกินกวา  20  วัน 
     กรณีท่ีมิไดมีเจตนาฆา  แตมีการทํารายจนเปนเหตุใหผูถูกทํารายถึงแกความตายตอง

ระวางโทษ66  และ 
     กรณีที่มีการใชกําลังทํารายโดยไมถึงกับเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกกายหรือจิตใจ

ก็ตองระวางโทษเชนกัน67  (เปนความผิดลหุโทษ) 
     มาตรการในกฎหมายอาญาเก่ียวกับการทํารายรางกายนั้นสามารถใชไดผลสมความ

มุงหมายในการท่ีจะปองกันไมใหมีการทํารายรางกายกันระหวางสามีภริยา  เนื่องจากเม่ือมีการทําราย
รางกายตอกันไมวาในระดับใดก็จะเปนความรับผิดตองเขาไปดําเนินคดีดวยรูปแบบของ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาอยางเครงครัด  แตบทกฎหมายดังกลาวไมสามารถนํามาใชใหไดผล
ในการปองกันปญหาความรุนแรงของสามีภริยาได  เพราะวาการทํารายรางกายเปนเหตุใหไดรับ
อันตรายแกกายถึงบาดเจ็บตามกฎหมายอาญาในกรณีท่ีเกิดระหวางสามีภริยาพนักงานเจาหนาท่ี
มักจะไมเขาไปแทรกแซงแมวาจะไดรับการแจงความรองทุกขจากฝายท่ีถูกทําราย  เนื่องจากการทําราย
รางกายระหวางสามีภริยานั้นมักจะไมเอาความกันในภายหลังไมวาดวยคูกรณีเอง  ญาติพี่นอง  หรือ
เพราะตองการรักษาและดํารงสถานะครอบครัวไว  หรือเพื่อใหลูกไมรูสึกมีปมดอยจากการที่พอแม
แยกทางกันก็ตาม  และหากเมื่อมีการสอบสวนหรือตองดําเนินคดีในช้ันศาลฝายท่ีถูกทํารายก็อาจจะ
ไมมาใหการก็เปนได  แตจะทําการไกลเกล่ียแทนโดยมีเจตนาเพ่ือพยายามรักษาสถาบันครอบครัว  

                                                 
65  ประมวลกฎหมายอาญา,  มาตรา  297. 
66  ประมวลกฎหมายอาญา,  มาตรา  290. 
67  ประมวลกฎหมายอาญา,  มาตรา  391. 
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      3)  ระเบียบสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
      ระเบียบสํานักงานตํารวจแหงชาติวาดวยกรณีเร่ืองท่ีมีวิธีปฏิบัติเปนพิเศษ  พ.ศ. 2543  
ขอ  583  กําหนดวา  ในกรณีท่ีสามีหรือภริยากลาวหาอีกฝายหน่ึงวาทํารายรางกายน้ัน  หากมิไดใช
อาวุธหรือบาดเจ็บถึงสาหัส  หรือเหตุมิไดเกิดในถนนหลวง  ประกอบกับการกระทํานั้นไดกระทํา
ไปโดยมิไดมีเจตนาช่ัวราย  เชน  ทําเพื่อตักเตือนส่ังสอน  เปนตน  ใหพนักงานสอบสวนพยายาม
ช้ีแจงตักเตือนใหเร่ืองยุติกันเสีย  เม่ือไมเปนผลสําเร็จจึงจัดการตอไปตามรูปคดี  แตใหเสนอสํานวน
สอบสวนนั้นตามลําดับใหผูบังคับการพิจารณาส่ังการ 
      การทํารายรางกายกันระหวางสามีภริยานั้น  จะไดใชอาวุธหรือบาดเจ็บสาหัสหรือ
เหตุเกิดในถนนหลวงก็ดี  หากเห็นเปนการสมควรก็ใหเสนอเพ่ือผูบังคับการพิจารณาส่ังการตาม
ความเหมาะสมได  ท้ังนี้เฉพาะทางราชการตองการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคงของ
ครอบครัวเปนสําคัญ 
      ใหพนักงานสอบสวนใชดุลยพินิจในการไกลเกล่ีย  หากการกระทําความผิดเกิดข้ึน
บอยคร้ัง  มิเข็ดหลาบและมีพฤติการณวาจะเกิดการทํารายรุนแรงยิ่งข้ึนก็ใหดําเนินคดีตามกฎหมายทุกราย 
      ระเบียบสํานักงานตํารวจแหงชาติฉบับดังกลาว  กฎหมายนั้นมุงที่จะใหคูสามี
ภริยาคืนดีกันเพื่อผสานความสัมพันธภายในครอบครัวใหมีอยูตอไป  แตก็มีบุคคลท่ีมีความเห็นแยง  
กลาวคือ68  ขอมูลจากการเสวนาองคกรหญิง  ระบุวาตองแกไขระเบียบสํานักงานตํารวจแหงชาติ
เร่ืองสามีภริยาตีกันท่ีใหดําเนินการแคไกลเกล่ียไมตองลงบันทึกประจําวัน  และตองแกกระบวนการ
ยุติธรรมและกฎหมายอาญา  มาตรา 56  เพราะทําใหเหล่ือมลํ้าทางสังคม  กรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติทําความเห็นวา  รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันกําหนดใหบุคคลทุกคนมีสิทธิเทาเทียมกัน  แต
ระเบียบของสํานักงานตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2543  ขอ 583  นั้นกลับระบุวาถาสามีภรรยาทะเลาะ
เบาะแวงกันโดยไมใชอาวุธใหไกลเกล่ียกันไดโดยไมตองแจงความหรือลงทะเบียนบันทึกประจําวัน  
เพราะถือวาสามีสามารถอบรมส่ังสอนภรรยาได  ซ่ึงยังเปนการเปดชองใหมีความรุนแรงอยูใน
                                                 

68  ขอคิดของการดําเนินการตามระเบียบสํานักงานตํารวจแหงชาติ.  สืบคนเมื่อ  1  เมษายน  2552,  จาก  
http://www.yimsiam.com/club/board/topicRead.asp. 
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    ขอมูลขางตนนั้นเปนขอวิจารณของผูท่ีเกี่ยวของในการดูแลเร่ืองความรุนแรงใน
ครอบครัว  ทําใหหนวยงานในระบบกระบวนการยุติธรรมตองหยิบยกปญหาดังกลาวมาตรวจสอบ
วาตองมีการแกไขขอบกพรองในสวนใดบาง  เพื่อใหกฎหมายท่ีมีอยูนั้นมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
      4)  พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว  พ.ศ.  2550 

     พระราชบัญญัติดังกลาวคอนขางท่ีจะเปนเร่ืองใหมท่ีระบบกฎหมายตลอดจนสังคม
ไดใหความสําคัญในลักษณะท่ีมีความชัดเจนเปนรูปธรรมมากข้ึน  เนื่องจากปญหาความรุนแรงใน
ครอบครัวมีเกิดข้ึนบอยคร้ังในเกือบทุกครอบครัวจนทําใหเกิดเปนการกระทําความผิดอาญาระหวาง
สามีภริยาข้ึนในท่ีสุด 

     เหตุผลในการตราพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  เนื่องจากปญหาการแกไขการใชความ
รุนแรงในครอบครัวมีความละเอียดออน  ซับซอนเกี่ยวพันกับบุคคลใกลชิด  มีลักษณะพิเศษ
แตกตางจากการทํารายรางกายระหวางบุคคลโดยท่ัวไป  การใชมาตรการทางอาญาตามกฎหมาย
อาญามาบังคับกับการกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวจึงไมเหมาะสม  เนื่องจากกฎหมายอาญา
มีเจตนาที่จะลงโทษผูกระทําความผิดมากกวาท่ีจะแกไข  ฟนฟู  ผูกระทําความผิด หรือปกปอง
คุมครองผูท่ีถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว  ดังนั้น  การมีกฎหมายคุมครองผูถูกกระทํา
ดวยความรุนแรงในครอบครัวจึงมีความเหมาะสมกวาการใชกระบวนการทางอาญา เพราะสามารถ
กําหนดรูปแบบ  วิธีการ  และข้ันตอนท่ีมีลักษณะแตกตางจากการดําเนินคดีอาญาโดยท่ัวไป โดยให
ผูกระทําความผิดมีโอกาสกลับตัว  และยับยั้งการกระทําความผิดซํ้า  รวมท้ังสามารถรักษา
ความสัมพันธอันดีในครอบครัวไวได  ประกอบกับเด็ก  เยาวชน  และบุคคลในครอบครัวมีสิทธิ
ไดรับความคุมครองโดยรัฐจากการใชความรุนแรง  และการปฏิบัติอันไมเปนธรรม 

     ความรุนแรงในครอบครัวตามความหมายในพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทํา
ดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550  หมายความวา  การกระทําใดๆ โดยมุงประสงคใหเกิด
อันตรายแกกาย  จิตใจ  หรือสุขภาพ  หรือกระทําโดยเจตนาในลักษณะท่ีนาจะกอใหเกิดอันตรายแกกาย  
จิตใจ  หรือสุขภาพของบุคคลในครอบครัว  หรือบังคับหรือใชอํานาจครอบงําผิดคลองธรรม  
ใหบุคคลในครอบครัวตองกระทําการ  ไมกระทําการ  หรือยอมรับการกระทําอยางหนึ่งอยางใดโดยมิชอบ  
แตไมรวมถึงการกระทําโดยประมาท69 

     โดยไดขยายความคําวาบุคคลในครอบครัวไวดังนี้  คือ ใหหมายความวา  คูสมรส  คูสมรสเดิม  
ผูที่อยูกินหรือเคยอยูกินฉันสามีภริยาโดยมิไดจดทะเบียนสมรส  บุตร  และหมายความรวมถึง
                                                 

69  พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว  พ.ศ. 2550,  มาตรา  3.   
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     พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว  พ.ศ. 2550 ฉบับนี้
ไดกําหนดขอปฏิบัติ  ตลอดจนสิทธิ  และอํานาจของบุคคลที่มีความเก่ียวของกับเร่ืองดังกลาวไว
คอนขางท่ีจะมีความชัดเจนมากพอสมควรในการที่จะใหมีผลในการแกปญหาในกรณีเกิดความ
รุนแรงในครอบครัวระหวางสามีภริยา  เพื่อสงผลใหทุกฝายท่ีเกี่ยวของไดรับประโยชนมากท่ีสุด 
สามารถอธิบายได  ดังนี้ 

     (1)  การกระทําการอันเปนความรุนแรงในครอบครัว  พระราชบัญญัติฉบับดังกลาว
ยังคงมีการกําหนดโทษท่ีเปนลักษณะของการจําคุก  และการปรับ  ตอผูท่ีไดกระทําความผิด โดยได
กําหนดใหเปนความผิดอันยอมความได  เชน  กรณีความผิดฐานทํารายรางกายตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 29571 แตไมลบลางความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอ่ืน72 

     (2) ใหอํานาจบุคคลท่ีพบเห็นการกระทําท่ีรุนแรงดังกลาวแจงเจาหนาท่ีเพื่อ
ดําเนินการจัดใหผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวเขารับการตรวจรักษาจากแพทย  กรณี
ผูถูกกระทําประสงคจะดําเนินคดี  พนักงานสอบสวนตองดําเนินการสอบสวนโดยเร็ว 

     (3)  ในกรณีท่ีศาลพิพากษาวาผูกระทําความรุนแรงในครอบครัวมีความผิด  ไดมีการ
กําหนดใหศาลมีอํานาจกําหนดใหมีการฟนฟู   บําบัดรักษา  หรือคุมความประพฤติผูกระทําความผิด
ถือไดวาเปนการใหความสําคัญตอตัวบุคคลมากกวาการที่จะมุงลงโทษตอการกระทําความผิดนั้น
แตเพียงอยางเดียว 

     (4)  และกรณีท่ีสําคัญท่ีแสดงใหเห็นวากฎหมายฉบับนี้ไดตอบสนอง  หรือถือไดวา
เปนการสานตอใหบรรลุวัตถุประสงคของกฎหมายรัฐธรรมนูญในเร่ืองการบําบัด  ฟนฟู  และการ
รักษาสถาบันครอบครัว  กลาวคือ  มีการใหอํานาจแกศาลในการท่ีจะใหศาลพยายามเปรียบเทียบให

                                                 
70  พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว  พ.ศ. 2550,  มาตรา  8  วรรคสาม. 
71  ประมวลกฎหมายอาญามาตรา  295  บัญญัติวา  ผูใดทํารายผูอื่นจนเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกกายหรือ

จิตใจของผูอื่น  ผูน้ันกระทําความผิดฐานทํารายรางกาย  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป  หรือปรับไมเกินสี่พันบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ. 

72  พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว  พ.ศ. 2550,  มาตรา  4  วรรคสอง. 
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     สาระสําคัญของกฎหมายฉบับนี้ท่ีสงผลตอตัวผูถูกกระทําและผูกระทําความรุนแรง
ในครอบครัวโดยตรงมีอยูดวยกัน  2  ประการเดนๆ   

     ประการท่ีหนึ่ง   คือการใหบุคคลท่ีถูกกระทําดวยความรุนแรงจากบุคคลใน
ครอบครัวไดรับการชวยเหลืออยางทันทวงที  ไดรับการรักษาดูแล  ฟนฟู  ไดรับคาชดใชเสียหาย  
รวมถึงไดรับการปกปองคุมครองไมใหตองเผชิญกับความเลวรายอีก  
      ประการท่ีสอง  บุคคลท่ีเปนผูกระทําความรุนแรงจะไดมีโอกาสบําบัดจิตใจใหมี
โอกาสสํานึกในความผิดแหงตน  ไดชดใชคาเสียหายแกบุคคลท่ีตนไดลงมือทําราย  ท้ังนี้จะตอง
ไดรับโทษทางอาญาดวยหากการกระทํานั้นเปนการกระทําท่ีรุนแรงเกินกวาท่ีกฎหมายฉบับนี้
กําหนดไว 

     ดังนั้นตามพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวฉบับ
ดังกลาว  สามารถสรุปข้ันตอนการดําเนินการเม่ือเกิดกรณีความรุนแรงในครอบครัว   โดยเฉพาะคู
สามีภริยาใหสามารถมองเห็นภาพไดชัดเจนมากข้ึนดังนี้ 
       มาตรการการขจัดความรุนแรง  ในสวนของมาตรการท่ีไดบัญญัติไวในกฎหมายก็คือ 
บุคคลท่ีถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว  หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีพบเห็น  หรือทราบการกระทํา
ดวยความรุนแรงในครอบครัวมีหนาท่ีแจงตอพนักงานเจาหนาท่ีเพื่อดําเนินการ  ซ่ึงการแจงความตอ
พนักงานจะไดรับความคุมครอง  และไมกอใหเกิดความรับผิดแกผูแจงท้ังทางแพงและอาญาโดยอาจ
แจงความทางวาจา  เปนหนังสือ  ทางโทรศัพท  หรือวิธีการอยางใดอยางหน่ึงทางอิเล็กทรอนิกสก็ได73 
       กรณีหากผูเสียหายไดดําเนินการรองทุกขใหพนักงานสอบสวนทําการสอบสวน
โดยเร็วและสงตัวผูกระทํา  สํานวนการสอบสวนพรอมท้ังความเห็นไปยังพนักงานอัยการเพ่ือฟองคดี
ตอศาลภายในส่ีสิบแปดช่ัวโมง 74 ในข้ันตอนของการสอบปากคําผูท่ีถูกกระทําดวยความรุนแรง  
พนักงานเจาหนาท่ีตองจัดใหมีจิตแพทย  นักจิตวิทยา  นักสังคมสงเคราะห  หรือบุคคลท่ีผูถูกกระทํา
ดวยความรุนแรงขอรวมอยูดวยในขณะสอบปากคําเพื่อใหคําปรึกษา75  
 

                                                 
73  พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว  พ.ศ. 2550,  มาตรา  5  และมาตรา  6 

วรรคหน่ึง.     
74  พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว  พ.ศ. 2550,  มาตรา  8  วรรคหน่ึง.   
75  พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว  พ.ศ. 2550,  มาตรา  8  วรรคสาม.   
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      จากน้ันพนักงานเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของมีอํานาจกําหนดมาตรการหรือวิธีการใดๆ เพื่อ
บรรเทาทุกขใหแกบุคคลผูถูกกระทําดวยความรุนแรงเปนการช่ัวคราวในช้ันสอบสวน  รวมถึงการ
ใหผูกระทําความรุนแรงชดใชเงินชวยเหลือบรรเทาทุกขเบ้ืองตน  และการหามผูกระทําความรุนแรง
เขาไปในท่ีพํานักของครอบครัว  หามเขาใกลบุคคลในครอบครัวหรือบุตร76 
                 กรณีเหตุการณหรือพฤติการณเกี่ยวกับผูกระทําความรุนแรงหรือผูถูกกระทําความ
รุนแรงไดเปล่ียนไป  เม่ือพนักงานเจาหนาท่ีเห็นสมควรก็อาจใหเพิกถอนมาตรการท่ีไดกระทําไว
กอนหนาหรือจะกําหนดเง่ือนไขอ่ืนๆ เพิ่มเติมก็ได   
      กรณีอยูในข้ันการพิจารณาของศาล  การพิจารณาพิพากษาคดีความรุนแรงใน
ครอบครัวไมวาการพิจารณาคดีจะไดดําเนินไปแลวเพียงใด  ใหศาลพยายามเปรียบเทียบใหคูความ
ไดยอมความกันในขอพิพาท  โดยคํานึงถึงความสงบสุขและการอยูรวมกันในครอบครัว  โดย
คํานึงถึงหลักการสําคัญตอไปนี้77 
      (1)  การคุมครองสิทธิของผูท่ีถูกกระทําดวยความรุนแรง 
      (2)  การสงวนและคุมครองสถานภาพของการสมรสในฐานะท่ีเปนศูนยรวมของชาย
และหญิงท่ีสมัครใจเขามาอยูกินดวยกันฉันทสามีภริยา  หากไมอาจรักษาสถานภาพของการสมรสได
ก็ใหการหยาเปนไปดวยความเปนธรรมและเสียหายนอยท่ีสุด  โดยคํานึงถึงสวัสดิภาพและอนาคต
ของบุตรเปนสําคัญ 
      (3)  การคุมครองและชวยเหลือครอบครัว  โดยเฉพาะอยางยิ่งในขณะท่ีครอบครัวนั้น
ตองรับผิดชอบในการดูแลใหการศึกษาแกสมาชิกท่ีเปนผูเยาว 
      (4)  มาตรการตางๆ เพื่อชวยเหลือสามีภริยาและสมาชิกในครอบครัวใหปรองดองกัน 
และปรับปรุงความสัมพันธระหวางกันเองและกับบุตร 
         เพื่อประโยชนในการหาทางใหเกิดการยอมความกันในคดีการกระทําความรุนแรง
ในครอบครัว  ศาลหรือพนักงานเจาหนาท่ีอาจต้ังผูไกลเกล่ีย  ประกอบดวยบุคคล  หรือคณะบุคคล
ซ่ึงเปนบิดามารดา  ผูปกครอง  ญาติของคูความ  หรือบุคคลท่ีศาลเห็นสมควร  เพื่อใหคําปรึกษา  
หรือชวยเหลือในการไกลเกล่ียใหคูความไดยอมความกัน  หรืออาจมอบหมายใหนักสังคม
สงเคราะห  หนวยงานสังคมสงเคราะห  หรือบุคคลใดชวยเหลือไกลเกล่ียใหคูความไดยอมความกันได  
เม่ือผูท่ีไดรับมอบหมายไดดําเนินการไกลเกล่ียตามคําส่ังศาลหรือพนักงานเจาหนาท่ีแลวใหรายงาน
ผลการไกลเกล่ียประนีประนอมตอศาลหรือพนักงานเจาหนาท่ีแลวแตกรณี  

                                                 
76  พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว  พ.ศ. 2550,  มาตรา  10  วรรคหนึ่ง. 
77  พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว  พ.ศ. 2550,  มาตรา  15.    
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                กรณีท่ีการไกล เกล่ียเปนผลสําเร็จ   บุคคลดังกลาวจะจัดใหมีการทําสัญญา
ประนีประนอมยอมความข้ึน  หรือจะขอใหเรียกคูความมาทําสัญญายอมความกันตอหนาศาลหรือ
พนักงานเจาหนาท่ีก็ได  เม่ือศาลหรือพนักงานเจาหนาท่ีเห็นวาสัญญายอมความไมฝาฝนตอ
กฎหมายก็ใหพนักงานเจาหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามสัญญายอมความน้ัน 

     พระราชบัญญัติคุมครองผูกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว  พ.ศ. 2550  มาตรา  13  
กําหนดใหมีกฎกระทรวงจัดระบบงานเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานและการบังคับใชใหเปนไปตาม
มาตรา  10  (พนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจออกคําส่ังกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข
ใหแกบุคคลผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวเปนการช่ัวคราว)  มาตรา  11  (ศาลมีอํานาจ
ออกคําส่ังกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพ่ือบรรเทาทุกข)  และมาตรา  12  (ศาลมีอํานาจกําหนดให
ใชวิธีการตางๆ ตอผูกระทําผิดแทนการลงโทษ  จัดใหมีบันทึกขอตกลงกอนการยอมความ  การถอน
คํารองทุกขหรือการถอนฟอง)  จึงจําเปนตองจัดระบบหนวยงานที่เกี่ยวของในการประสานและ
ปฏิบัติการดําเนินการคุมครองผูถูกกระทํา  และสนับสนุนการดําเนินงานของพนักงานเจาหนาท่ีและศาล
ตามขบวนการของกฎหมายดังกลาวเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการบังคับใช  กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษยซ่ึงเปนหนวยงานท่ีตองรับผิดชอบในการออกกฎกระทรวงเกี่ยวกับ
เร่ืองดังกลาวไดเสนอรางกฎกระทรวง  โดยสาระสําคัญของรางกฎหมายดังกลาวมีดังนี้78 

     (1)  กําหนดใหสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเปนหนวยงานหลักในการ
ประสานการปฏิบัติหนาท่ีกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการดําเนินการคุมครองผูถูกกระทําดวยความ
รุนแรงในครอบครัว  และมีอํานาจหนาท่ีกําหนดนโยบายแผนปฏิบัติงาน  ประสานติดตามผลการ
ปฏิบัติงานคุมครองความรุนแรงในครอบครัว  และจัดขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศเก่ียวกับการ
กระทําความรุนแรงในครอบครัว 

     (2)  จัดใหมีศูนยปฏิบัติการเพื่อปองกันการกระทําความรุนแรงในครอบครัวเปน
หนวยงานปฏิบัติในการรับแจงเหตุ  ประสานพนักงานเจาหนาท่ีเขาระงับเหตุความรุนแรงใน
ครอบครัว  รวมท้ังใหขอเท็จจริงตอพนักงานเจาหนาท่ีและศาลโดยกําหนดใหกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการปฏิบัติในเขตกรุงเทพมหานคร  สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด
ปฏิบัติในเขตตางจังหวัดรวมท้ังประสานกับศูนยพึ่งได  (OSCC)79และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

                                                 
78  หนวยงานดําเนินการเรื่องความรุนแรง.  สืบคนเมื่อ  11  กันยายน  2552,  จาก  http://www.ryt9.com/s/cabt/293198. 
79  ยอมาจาก  One Stop Crisis Center  เดิมเปนศูนยชวยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกทํารายดวยความรุนแรง  

มีจุดมุงหมายการชวยเหลือแบบครบวงจร  นับแตการรักษากาย  ฟนฟูจิตใจ  และการสงเคราะหดานตางๆ โดยมี
การประสานงานไปยังหนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือชวยเหลือเด็กและสตรีใหสามารถพ่ึงพาตนเองได  และไดรับความ
เปนธรรมเมื่อถูกขมเหงทําราย.   
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      (3)  กําหนดใหกรณีพนักงานเจาหนาท่ีหรือศาลมีคําส่ังกําหนดมาตรการหรือวิธีการ
บรรเทาทุกขเพื่อระงับความรุนแรงในครอบครัว  แลวใหศูนยปฏิบัติการดําเนินการประสานรวมมือ
กับแพทย  นักจิตวิทยา  หรือนักสังคมสงเคราะหใหการรักษาท้ังรางกายและจิตใจ  และใหคําปรึกษา
แกผูถูกกระทําในสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนและประสานหนวยงานบําบัด  ฟนฟู  รักษา
ผูถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว  รวมท้ังรายงานการปฏิบัติตามคําส่ังหรือคําพิพากษาตอศาล 

      (4)  กอนท่ีพนักงานเจาหนาท่ีและศาลจะออกคําส่ังกําหนดมาตรการหรือวิธีการ
บรรเทาทุกขเพื่อระงับความรุนแรง  มีอํานาจใหสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวและ
ศูนยปฏิบัติการใหขอเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติผูถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัวและผูกระทํา  
รวมท้ังมูลเหตุท่ีเกิดและสาเหตุเพื่อวิเคราะหพิจารณาในการออกคําส่ังดังกลาว 

      (5)  ในช้ันพนักงานเจาหนาท่ี  ช้ันสอบสวน  และในช้ันศาลกอนท่ีจะทําบันทึก
ขอตกลงในการยอมความถอนคํารองทุกข  หรือถอนฟองโดยมีเง่ือนไขตามมาตรา  12  แหง
พระราชบัญญัตินี้  กําหนดใหตํารวจรับฟงความคิดเห็นของพนักงานเจาหนาท่ี  ผูเสียหาย  หรือบุคคลอ่ืน
ในครอบครัวประกอบดวย  รวมท้ังศูนยปฏิบัติประสานกับบุคคลท่ีเกี่ยวของใหความคิดเห็นดวย 

      (6)  กําหนดใหสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  จัดทําระบบขอมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศพิเศษกับการกระทําความผิดฐานกระทําความรุนแรงในครอบครัวเพ่ือให
กําหนดแผนการและการวางแผนปองกัน 

      (7)  กําหนดใหพนักงานเจาหนาท่ีท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษยแตงต้ังหรือไดรับมอบหมายเปนพนักงานสอบสวนและผูประนีประนอมยอมความ  
ท่ีใหคําปรึกษาหรือไกลเกล่ียตางๆ ตองผานการอบรมตามหลักสูตรท่ีกําหนด 

      (8)  กําหนดใหพนักงานเจาหนาท่ี  พนักงานสอบสวน  แพทย  จิตแพทย  นักพัฒนา
สังคม  ผูประนีประนอมยอมความ  มีสิทธิรับคาตอบแทนในการปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้     

      ภาพรวมของกฎหมายฉบับดังกลาวถือไดวาเปนการพัฒนาทางดานกฎหมายไปได
อีกระดับหนึ่ง  ในการที่จะไดคุมครองผูท่ีออนแอกวาจากการถูกกระทําดวยความรุนแรงภายใน
ครอบครัว  ซ่ึงถือไดวาเปนเร่ืองท่ีคอนขางละเอียดออนหากรัฐเขาไปแทรกแซง  ชวยเหลือและ
เขาถึงปญหาที่แทจริงก็จะทําใหความรุนแรงที่เกิดขึ้นระหวางบุคคลที่ตองใชชีวิตอยูรวมกัน
ท่ีเรียกวาเปนครอบครัวอาจจะลดนอยลงไปไดในท่ีสุดโดยการแกไขท่ีตัวบุคคลเปนหลัก 
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2.7 มาตรการทางอาญาท่ีนํามาใชกับการกระทําความผิดอาญาระหวางสามีภริยาในทางกระบวนการ  
       ยุติธรรมเชิงลงโทษ  

การศึกษาพบวา  มาตรการทางอาญาท่ีนํามาใชกับผูกระทําความผิดในกรณีความรุนแรง
ระหวางสามีภริยา  ตามกฎหมายอาญาไดวางหลักใหศาลมีทางเลือกในการพิจารณาพิพากษาลงโทษ
ผูกระทําความผิดซ่ึงมีแนวทางกวางๆ  ดังนี้ 
         2.7.1  การปรับ  ( Fine ) 

การปรับเปนวิธีการที่ใชมากที่สุดในคดีความรุนแรงในครอบครัว โดยท่ัวไปจํานวน
คาปรับอาจกําหนดไวตายตัวในกฎหมาย  นอกจากนั้นกฎหมายอาจกําหนดวาจะนําคาปรับไปใชทํา
อะไร  เชน  การนําคาปรับไปใชสมทบกองทุนท่ีพักพิงใหกับหญิงท่ีประสบปญหาความรุนแรงใน
ครอบครัว 
         2.7.2  การคุมประพฤติ  ( Probation ) 

ศาลอาจพิพากษาใหรอการลงโทษจําคุกพรอมกับส่ังคุมประพฤติได  โดยศาลจะกําหนด
เง่ือนไขการคุมประพฤติไว  หากผูกระทําความผิดปฏิบัติตามเง่ือนไขดังกลาวคดีก็จะส้ินสุดลงอยาง
เด็ดขาด  แตถาผูกระทําความผิดไมปฏิบัติตามก็จะยกเลิกการคุมประพฤติและอาจส่ังจําคุกผูกระทํา
ความผิดได  แนวทางในการควบคุมความประพฤติท่ีศาลส่ังใหจําเลยปฏิบัติ เชน หามจําเลยกระทํา
การรังควาน  รบกวน  หรือกอความยุงยาก  ขูเข็ญ  หรือกระทํารุนแรงกับโจทก  เขารวมในโครงการ
ใหคําปรึกษา  และหามลวงละเมิดบทบัญญัติในกฎหมายอาญาหรือในคําส่ังใดๆ มิฉะนั้นจะเปน
ความผิดอาญาแยกออกมาตางหากทันที  หรือขอกําหนดอ่ืนๆ  ท่ีเห็นวาเหมาะสมในการคุมครองเหยื่อ  
เชน  หามดื่มสุรา  หรือเสพยาเสพติด  เปนตน 
         2.7.3  การจําคุก  ( Incarceration ) 

ปกติการกระทําความผิดเปนคร้ังแรกมักจะไมมีการลงโทษจําคุกผูกระทําความผิด  
อยางไรก็ตามจําคุกอาจจําเปนและเหมาะสมในกรณีท่ีมีความผิดรายแรง  เชน  มีประวัติการทําราย
ตอเนื่องมาเปนเวลานาน  หรือมีพฤติกรรมนาเช่ือวาถาปลอยตัวจะกอใหเกิดอันตรายกับผูเสียหาย  
นอกจากนั้นหากผูกระทําความผิดละเมิดคําส่ังการคุมครองก็อาจลงโทษผูกระทําความผิดได 

ดังท่ีนําเสนอทฤษฎีตางๆ ตลอดจนกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับความรุนแรงระหวางสามี
ภริยานั้น  ถึงแมวาระบบกระบวนการยุติธรรมและหนวยงานท่ีเกี่ยวของพยายามท่ีจะนําเสนอ
แนวทางเพื่อแกไขปญหาดังกลาว  ผูเขียนมีความเห็นวา  มีกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท
ที่ตางประเทศกําลังใหความสําคัญนํามาปรับใชกับคดีอาญามากข้ึน  อาจจะเปนอีกทางเลือกหนึ่งท่ี
จะนํามาเสริมหรือปรับใชควบคูไปกับกฎหมายไทยที่มีอยูแลวใหบรรลุวัตถุประสงคของกฎหมาย
มากข้ึน  โดยจะนําเสนอรายละเอียดของกระบวนการดังกลาวในบทตอไป 
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แนวความคดิของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท 
และการนํามาปรับใชกับการกระทําความผิดอาญาในตางประเทศ 

 
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท  ถือไดวาเปนส่ิงใหมท่ีเกิดข้ึนแตขณะน้ีนานา

ประเทศกําลังใหความสําคัญเปนอยางมากในการนํามาใชกับการกระทําความผิดอาญา  ในบทนี้จะ
ศึกษาถึงรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการดังกลาววาเกิดข้ึนไดอยางไร  มีรูปแบบลักษณะอยางไร  
และสามารถนํามาปรับใชไดอยางไรบางใหเกิดความเหมาะสม  ซ่ึงจะไดนําเสนอตามลําดับตอไป 

 
3.1  ประวัติความเปนมาของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท 

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท  (Restorative Justice)  เปนแนวคิดใหมท่ีมีการ
เคล่ือนไหวผลักดันใหมีการนํามาใชกันท้ังในระบบกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  และนอก
กระบวนการยุติธรรม  ผูสนับสนุนกระบวนทัศนใหมในกระบวนการยุติธรรมแนวใหมนี้ตาง
สนับสนุนใหกรอบความคิดใหมนี้ เปนรูปแบบใหมท่ีจะนํามาใชในกระบวนการยุติธรรม 
โดยเฉพาะการต้ังคําถามจากสังคมอยางมากมายเก่ียวกับกระบวนการยุติธรรมหลักในรูปแบบเกา 
(Retributive Justice)  ในเชิงแกแคนทดแทนที่ไมสามารถแกไขฟนฟูผูกระทําผิดอยางไดผล
ในขณะเดียวกันก็มีผลการศึกษาเปรียบเทียบระหวางแนวคิด Retributive Justice กับ Restorative 
Justice ของ Howard Zehr  ท่ี  Zehr  มีความเห็นวา1 ระบบกระบวนการยุติธรรมแบบเกายังมีการฝาฝน
กฎหมายมีการกระทําผิดซํ้าอยูอยางตอเนื่อง  ในขณะท่ีแนวคิดกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท
นั้นเปนแนวคิดท่ีจะแกไขฟนฟูผูท่ีกระทําผิดในสังคมโดยไมมองเพียงแตวาอาชญากรคือผูท่ีกระทําผิด
ตอรัฐเทานั้น  แตอาชญากรนั้นกระทําผิดแลวเกิดผลกระทบตอสังคม  สังคมตองรวมรับผิดชอบ
ตอผลอันนั้น  ดังนั้น  Zehr  จึงพยายามคิดแสวงหาวิธีท่ีจะนํากระบวนการแกไขฟนฟูโดยคํานึงถึง
เหยื่ออาชญากรรม  จําเลย  และชุมชน  ที่จะหาทางออกรวมกันทั้งการแกไขฟนฟูผูกระทําผิด  
การไกลเกล่ีย  และการเยียวยา 

                                                  
1  จํารัส  รุงเรือง.  (2547).  การนําเอากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาใชในกระบวนการยุติธรรม

สําหรับเด็ก: ศึกษากรณีการประชุมกลุมครอบครัว.  หนา  54.  
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กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท  (Restorative Justice)  เกิดข้ึนคร้ังแรกท่ีประเทศ
แคนาดาในชวงป  ค.ศ. 1970  เปนแนวคิดท่ีใชในการไกลเกล่ียระหวางเหยื่อและผูกระทําผิด2 โดย
ผูกระทําผิดจะถูกนํามาท่ีบานของเหยื่อเพื่อใหเห็นวาผลของการกระทําของตนเองทําใหเหยื่อ
รวมท้ังครอบครัว  และชุมชนท่ีเหยื่อเปนสมาชิกไดรับความเดือดรอนเพียงใด  ถือไดวาโบสถเปน
ผูนําในการเคล่ือนไหวในการนําระบบนี้มาใชเปนคร้ังแรก  โดยเนนหลักคําสอนของชาวคริสเตียน
ท่ีเนนการเล่ือมใสในศาสนาเพ่ือชวยใหตนเองพนจากทุกขเพื่อใหเกิดความสันติสุขเปนหลัก  แมวา
ชวงป  ค.ศ. 1980 – 1990  แนวคิดดังกลาวจะเปล่ียนไปเปนหลักในทางโลกมากกวาทางศาสนาก็ตาม  
แตหลักดังกลาวยังคงเปนพื้นฐานความเช่ือของศาสนาคริสตในเร่ืองการใหอภัยและการเยียวยารักษา 

 Restorative Justice เร่ิมจากในชวงป  ค.ศ. 1970  ในประเทศแคนาดานั้นไดมีโครงการ
ไกลเกล่ียระหวางเหยื่อและผูกระทําผิด ถูกเร่ิมนํามาใชกับผูกระทําผิดท่ีเปนผูเยาว  และขยายไปเปน
โครงการสําหรับผูตองหาท่ีรอลงอาญา  โดยใหเหยื่อและผูกระทําผิดรวมกันกําหนดโทษเพื่อ
นําเสนอตอผูพิพากษาเพื่อพิจารณา  ซ่ึงวิธีการนี้จะเปนประโยชนแกผูกระทําความผิดในลักษณะท่ี
เปนไปตามความตองการของเหยื่อ  และจะชวยลดอัตราการกระทําความผิดซํ้าซอน  และเปนการ
ชดใชความเสียหายท่ีเกิดข้ึนไดอยางมีประสิทธิภาพ และส่ิงท่ีคาดไมถึงอีกประการหนึ่งก็คือ
ประโยชนท่ีเหยื่อจะไดรับกลาวคือ  เหยื่อมีความพอใจตอการตัดสินคดีโดยวิธีการนี้มากกวาการใช
กระบวนการทางศาลท่ีใชในปจจุบัน 

ชวง  20  ปท่ีผานมา  Restorative Justice  ไดเร่ิมมีอิทธิพลในหลายประเทศ Michael 
Tony  ทําการวิจัยเกี่ยวกับนโยบายการตัดสินคดีของสหรัฐอเมริกา3 วามีแนวคิดหลัก ๆ อยู 4 
แนวคิดคือการตัดสินท่ีไมไดกําหนดตายตัว  การตัดสินตามมาตรฐานหรือแนวทางที่วางไว  การ
ตัดสิน      แบบเส่ียง  และ Restorative Justice เหตุท่ี Tony นําแนวคิด Restorative Justice รวมไว
ดวยกับแนวคิด  3  ประการแรก  เนื่องจากเขามีความคิดวาไมมีแนวคิดใดแนวคิดหนึ่งท่ีสมบูรณซ่ึง 
Restorative Justice  ไดเขามามีบทบาทสําคัญในคดีท่ีมีความรุนแรงโดยถูกนํามาปรับประยุกตใชใน
ทุกข้ันตอนของการพิจารณาคดี และ Restorative Justice ไดรับความนิยมอยางรวดเร็วในรูปแบบ
ของการมีสวนรวมของชุมชน  และการเนนความรับผิดชอบของผูกระทําผิด  การมีสวนรวมของเหยื่อ  
การรอมชอม  การฟนฟู  การรักษา  บรรเทา การทําใหดีเหมือนเดิม  ซ่ึงเปนเปาหมายหลัก  หรืออีกนัย
หนึ่งนั้น Restorative Justice มีบทบาทสําคัญตอการอภิปรายการจัดทํานโยบายการตัดสินคดีของ
สหรัฐอเมริกา  เพราะเปนวิธีการที่สามารถนําไปใชไดในทุกข้ันตอนของการพิจารณาคดี และมี

                                                  
2  Howard  Zehr.  (1990).  Changing  Lenses : A New Focus for Crime and  Justice.  p.  2. 
3  จํารัส  รุงเรือง.  เลมเดิม.  หนา  55. 
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Restorative Justice  มีแนวโนมท่ีพัฒนามาจากการไกลเกล่ียระหวางเหยื่อและผูกระทําผิด  
หรือลักษณะการประนีประนอมซ่ึงเร่ิมตนมีข้ึนในแคนาดาและสหรัฐอเมริกาในชวงตนทศวรรษที่ 
1970  ผูเขียนเกี่ยวกับกระบวนการดังกลาวหลายคนใชคําวา  กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท 
และการไกลเกล่ียระหวางเหยื่อและผูกระทําผิดทดแทนกัน  คําศัพทท่ีเกี่ยวของรวมไปถึง
กระบวนการที่เกี่ยวกับความสัมพันธและวิธีการท่ีเรียกวาการทําใหรูสึกละอายใจ  

Restorative Justice พยายามท่ีจะใหคําจํากัดความของอาชญากรรมเสียใหม โดยการให
ความหมายของคํานี้ในแนวคิดใหมไมไดครอบคลุมไปถึงข้ันการฝาฝนกฎหมายหรือการกระทําผิด
ตอรัฐ  แตเปนแคเพียงการทํารายหรือกระทําผิดตอผูอ่ืน และกระตุนใหเหยื่อและผูกระทําผิดท่ี
เกี่ยวของโดยตรงในการแกไขขอขัดแยงผานทางคําพูดและการเจรจา  ดังนั้น  เหยื่อและผูกระทําผิด
จึงกลายเปนศูนยกลางของกระบวนการ  ซ่ึงท้ังรัฐและผูเช่ียวชาญดานกฎหมายจะกลายเปนผูอํานวย
ความสะดวกและสนับสนุนระบบซ่ึงมุงเนนท่ีการมีความรับผิดชอบของผูกระทําผิด  การรวมมือกัน
ของเหยื่อและผูกระทําผิดท่ีจะสํานึกในการกระทําของตน  และแกไขเยียวยาส่ิงท่ีตนไดกระทําลงไป 
เพื่อใหผูท่ีไดรับผลกระทบจากการกระทําผิดไดรับการชดใช  และผูกระทําผิดเองก็ไดทํางานให
สังคมเปนการทดแทนซ่ึงเปนกระบวนการหน่ึงของการฟนฟูนิสัย 

ขณะท่ี Susan Sharpe ชาวแคนาดา ไดนําเสนอหลักการ 5 ประการของ Restorative 
Justice เพื่อสนับสนุนแนวคิด Restorative Justice ท่ีจะนํามาใชในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา คือ
4 

ขณะเดียวกัน

งไดรับเบาบางลงไป  หรือไดรับการ
แกไขปญหาท่ีถูกจุด หรือไดรับโอกาสในการกลับตัวเปนคนดี 

                                                 

(1)  Restorative Justice  เชิญชวนใหเกิดการมีสวนรวมอยางเต็มท่ีและความเห็นท่ีเปน
เอกฉันท  หมายความวา  ท้ังเหยื่อและผูกระทําความผิดจะตองเขามามีสวนรวม   และใน

ก็เปดโอกาสใหคนอ่ืนๆ ท่ีไดรับผลกระทบตอการกระทําความผิดเขามามีสวนรวมดวย  
(2)  Restorative Justice  ตองชวยในการเยียวยาสิ่งที่เสียหายไปซึ่งมักจะมีคําถาม

ถามเขามา  เหยื่อตองการไดรับการเยียวยาหรือบรรเทาในเรื่องใด  หรือตองการไดรับความรูสึก
ปลอดภัยกลับคืนมา  เหยื่ออาจจะตองการขอเท็จจริงหรือตองการแสดงตอผูท่ีทํารายตนเองใหรูวา
ตนเองโกรธหรือตองการไดรับการแกไข  สวนผูกระทําความผิดเองก็จะไดรับการเยียวยา
เชนเดียวกัน  คือผอนคลายจากความกลัวหรือรูสึกวาโทษท่ีตอ

 
4  Susan  Sharpe.  (1998).  Restorative Justice : A Vision for Healing and Change.  p. 7 – 12. 
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(3)  Restorative Justice   ตองการกอใหเกิดความรับผิดชอบท่ีสมบูรณ  ความรับผิดชอบ
ตอการกระทํา ไมไดหมายถึงเฉพาะการที่ผูกระทําความผิดตองรับสภาพท่ีตนเองละเมิดกฎหมาย  
แตเขาตองเผชิญหนากับเหยื่อท่ีถูกเขากระทํา และผลที่เกิดจากการกระทําของเขาเอง  ผูกระทําผิด
จะตองหาคําอธิบายใหเหยื่อและชุมชนเขาใจไดวาทําไมตนถึงตองกระทําเชนนั้น  และจะตอง
รับผิดชอบในการแกปญหาท่ีตนเองกระทําข้ึนมา 

(4)  Restorative Justice  ตองการเสริมสรางใหคนกลับมาสามัคคีกัน  ประสานรอยราว
เพราะอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนสรางความแตกแยกในชุมชนซ่ึงเปนผลกระทบตอดานจิตใจของผูคน
ในชุมชน  ดังนั้น  Restorative Justice  ชวยในการรอมชอม ประนีประนอมระหวางเหยื่อ ผูกระทํา
ความผิด  และชุมชน  

(5)  Restorative Justice  ตองการทําใหชุมชนมีความเขมแข็งเพื่อชวยกันปองกันปญหา
ความเสียหายในอนาคต  อาชญากรรมเปนภัยแตอาจแสดงใหเห็นถึงความอยุติธรรมท่ีปรากฏอยูของ
กระบวนการพิจารณาคดีได  ซ่ึงจําเปนตองไดรับการจัดรูปแบบเพื่อทําใหชุมชนนาอยูและเต็มไปดวย
ความเทาเทียมกัน 

กลาวโดยสรุป  กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท   (Restorative Justice)  คือ 
กระบวนการที่คูความ  (ผูกระทําผิดและเหยื่อ)  และชุมชนเปนตัวหลักในการรวมกันแกไขปญหา 
โดยดูวาจะทําอยางไรกับผลที่เกิดข้ึนจากอาชญากรรม  และการดําเนินการตอไปในอนาคตเปนการ
สรางความสัมพันธเชิงบวกมากกวาการลงโทษเพ่ือใหเกิดความทุกขทรมานอยางเดียว 
 
3.2  ความหมายของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท 

West Encyclopedia of American Law ไดใหความหมาย Restorative Justice ไวดังนี้ 
Restorative Justice : กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทเปนกรอบแนวคิดเชิงปรัชญาและ
โครงการตางๆ ท่ีใชในระบบการพิจารณาคดีอาญา  ซ่ึงมุงเนนการบรรเทาความเสียหายท่ี
ผูถูกกระทําหรือเหยื่อไดรับผานการใชกระบวนการเจรจา การประนีประนอม  รวมไปถึงการชดใช
คาเสียหายในอดีตท่ีผานมา  ระบบการพิจารณาคดีอาญาในประเทศสหรัฐอเมริกาใชรูปแบบวิธี
พิจารณาคดี  2  รูปแบบดวยกัน  คือ  ระบบการลงโทษ  (Retributive)  ซ่ึงเนนการลงโทษเพ่ือตอบโต
ตอการกระทําความผิด  และระบบการฟนฟู  (Rehabilitation)  ท่ีมุงใหสังคมชวยเหลือผูกระทํา
ความผิดในการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรม  และตอมาในชวงศตวรรษที่ 70  ไดมีการ
นําระบบที่สามมาใชที่เรียกกันวากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท  (Restorative Justice)  ซึ่ง
ไดรับการยอมรับกันอยางกวางขวางในสหรัฐอเมริกา Restorative Justice  เปนระบบการพิจารณา
คดีอาญามุงเนนใหความสําคัญท่ีตัวเหยื่อและผูกระทําความผิดอยางเทาเทียมกัน  โดยลดบทบาทการ
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นักวิชาการไทยก็ไดใหความหมายกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท  ในลักษณะ
ทํานองเดียวกันวา  กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาจากคําในภาษาอังกฤษ  Restorative 
Justice ซ่ึง Restorative  แปลวาการฟนฟู  การซอมแซม  การทํากลับใหคืนดีดังเดิม  หรือการ
ปฏิสังขรณ  ซ่ึงหากจะแปลตรงตัวตามศัพทก็อาจจะแปลไดวา กระบวนการยุติธรรมเชิงปฏิสังขรณ  
แตอาจจะมีการเขาใจผิดไปอีกแบบหนึ่ง  ซ่ึงความจริงแลวเคยมีการใชคําวา  การฟนฟูความยุติธรรม  
ความยุติธรรมเชิงสรางสรรค  ความยุติธรรมแบบบูรณาการ แตในที่สุดก็ไดมีการใชคําวา  
การอํานวยความยุติธรรมเชิงสมานฉันท  เพราะมองวาเปาหมายสุดทายของ Restorative Justice นั้น  
คือตองการทําใหทุกฝายที่ไดรับผลกระทบไดกลับคืนสูสภาพดีเชนเดิมอันเปนการสรางความ
สมานฉันทในสังคม5  

                                                  
5  กิตติพงษ  กิตยารักษ  ก  (2545).  กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท  ทางเลือกใหมสําหรับ

กระบวนการยุติธรรมไทย.  หนา  12. 
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กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท  (Restorative Justice)  เปนกระบวนการหรือ
แนวทางท่ีเปนทางเลือก  ในระบบกระบวนการยุติธรรมทางอาญาหลักท่ีจะเสริมใหกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญามีแนวทางปฏิบัติท่ีเปนการประนีประนอม  เนนการแกไขฟนฟูผูกระทําความผิด  
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมนิสัย  และคืนคนดีสูสังคมมากกวาท่ีจะเนนการลงโทษ  ในบางคร้ังการ
ลงโทษในระบบคดีอาญาปกติอาจจะเกิดผลรายมากกวาผลดี  โดยเฉพาะคดีท่ีเปนการกระทํา
ความผิดอาญาระหวางสามีภริยา  ซ่ึงการนําแนวทางกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท 
(Restorative Justice)  มาใชนั้นจะทําใหเกิดความสมานฉันทแกทุกฝาย  ไมวาผูท่ีไดรับความเสียหาย  
เหยื่อ  ผูกระทําความผิด  รวมทั้งชุมชนท่ีผูกระทําผิดนั้นเปนสมาชิกท่ีจะมีสวนรวมในการกําหนด
แนวทาง  และวิธีการแกไขฟนฟูสมาชิกของชุมชนท่ีกระทําความผิด 

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท (Restorative Justice)  เปนแนวความคิดดานงาน
ยุติธรรม  (Criminal Justice)  ท่ีถือไดวาเปนการพัฒนาคร้ังสําคัญในดานอาชญาวิทยาและงาน
ยุติธรรมในปจจุบัน  ความยุติธรรมในแนวทางดังกลาวนี้มีรากฐานการพัฒนามาจากระบบงาน
ยุติธรรมท่ีเกาแกท่ีปรากฏอยูในหลายๆ ระบบดวยกัน แตละระบบจะมีพัฒนาการท่ีแตกตางกัน
ออกไป  ท้ังนี้ในปจจุบันรูปแบบของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทปรากฏในรูปแบบของการ
ปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรมของประเทศตางๆ ที่แตกตางกันออกไป เชน ในอเมริกาเหนือ
มีแนวทางปฏิบัติในกระบวนการยุติธรรมท่ีเขาขายกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทถึง 300 
รูปแบบ  และในยุโรปพบวามีแนวทางปฏิบัติงานในลักษณะเชนเดียวกันนี้มากกวา 500 รูปแบบ 
ดังนั้นรูปแบบของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท จึงไดรับความสนใจจากผูท่ีเกี่ยวของกับงานใน
กระบวนการยุติธรรมท่ัวโลก  จนกลาวไดวากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทจะเปนแนวทางหนึ่ง
ของการปฏิรูประบบงานยุติธรรมของประเทศตางๆ เปนกระบวนการยุติธรรมแหงศตวรรษที่ 216 
ในฐานะกระบวนการยุติธรรมทางเลือกท่ีจะนํามาใชเสริมกระบวนการยุติธรรมหลักใหคลองตัวยิ่งข้ึน 
 
3.3 แนวคิดและหลักการสําคัญของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท 
        3.3.1  แนวคิดของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท 

Retributive Justice  เปนช่ือท่ีตั้งข้ึนเพื่อเรียกกระบวนการพิจารณาคดีอาญารูปแบบใหม 
แนวความคิดใหม หรือกระบวนทัศนใหม  (Paradigm Shift)  ที่ตั้งคําถามเกี่ยวกับอาชญากรรม

                                                  

 6  เดชา  สังขวรรณ.  (2545).  ความยุติธรรมเชิงสมานฉันทกับกระบวนการยุติธรรม  (ในเอกสารประกอบ
โครงการสัมมนาทางวิชาการ  เรื่องกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท  ทางเลือกใหมสําหรับกระบวนการ
ยุติธรรมไทย).  หนา  1. 
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สําหรับ Retributive Justice นั้น  มีลักษณะท่ีแตกตางออกไป  คืออาชญากรรมเปนการ 
ฝาฝนหรือเปนการละเมิดตอบุคคลและความสัมพันธของบุคคล  ซ่ึงกระบวนการยุติธรรมแบบ 
Retributive Justice  มีพันธะผูกพันท่ีจะตองทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงในทางที่ดีข้ึนหรือทําให
ถูกตอง  กระบวนการยุติธรรมดังกลาวจะตองไดรับความรวมมือจากเหยื่อ  ผูกระทําผิด  และชุมชน  
เพื่อท่ีจะรวมกันหาแนวทางแกไขในลักษณะฟนฟู  การประนีประนอมหรือการรอมชอม  และสราง
ความม่ันใจในระหวางกันและกัน 

โดยท่ัวไปปรัชญาของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท  จะต้ังอยูบนพื้นฐานของ
ความเช่ือ  3  ประการ  ไดแก8 

(1)  อาชญากรรมมีผลรายตอเหยื่อ  ผูกระทําผิด  และชุมชน 
(2) ไมเพียงแตรัฐบาลเทานั้น  เหยื่อ  ผูกระทําผิด  และชุมชนควรมีสวนรวมใน

กระบวนการยุติธรรม  และ 
(3)  ในการสนับสนุนกระบวนการยุติธรรม  รัฐบาลควรมีหนาท่ีรับผิดชอบตอระเบียบ

การคุมครอง  และชุมชนควรมีหนาท่ีรับผิดชอบตอการสรางความสงบเรียบรอย 
Marshall  พิจารณาวากระบวนการยตุิธรรมเชิงสมานฉันทควรจะมุงท่ีจะกอใหเกดิผลลัพธ  

6  ประการ  ซ่ึงไดแก 
(1)  การกลาวโทษทางอาชญากรรม  การกระทําท่ีเกี่ยวของกับอาชญากรรมจะกําหนด

ขอบเขตของพฤติกรรมซ่ึงประชาชนไมควรจะเบี่ยงเบนไป  การแสดงออกของการกลาวโทษจะอยูใน
รูปแบบของการลงโทษ  หรือภาระบางอยางท่ีผูกระทําผิดจะตองรับผิดชอบ 

(2)  การกลับตัวกลับใจของผูกระทําผิด 

                                                  
7  อมร  เจริญเกษ.  (2546).  ทัศนะของประชาชนตอการนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาใชใน

กระบวนการยุติธรรมไทย.  หนา  11.   
8  เอกธิชัย  สอดศรี.  (2547).  กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทกับงานคุมประพฤติ.  หนา  14. 
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(3)  การปองกันอาชญากรรมโดยท่ัวไป  หลักของการฟนฟูจะสนับสนุนบทบาทของ
ชุมชนในการควบคุมและลดจาํนวนอาชญากรรม  การแทรกแซงเกีย่วกับการฟนฟจูะมีจดุมุงหมายทีจ่ะ
เพิ่มพูนความสามารถของชุมชน  ท่ีจะรับบทบาทน้ีหรือขยายศักยภาพของตน 

(4)  การชวยเหลือเหยื่อ 
(5)  การแกไขความเจ็บปวดท่ีมีสาเหตุมาจากอาชญากรรม 
(6)  การควบคุมคาใชจายในการจัดการดานกฎหมายใหนอยท่ีสุด  เงินท่ีจายในเร่ืองของ

อาชญากรรมไมมีเพียงพอท่ีจะนําไปใชในการศึกษา  สาธารณสุข  หรือการบริการดานความเปนอยู 
ดังนั้นจึงเปนเร่ืองสําคัญท่ีคาใชจายในการแกไขปญหาท่ีเกี่ยวของกับอาชญากรรม  ท้ังดานการเงิน
และสังคมจะไมมีมากไปกวาผลจากการที่ไมทําอะไรเลย9 

ความสําคัญของ Retributive Justice  คือ อาชญากรรมเปนการทํารายบุคคลหรือกลุม
บุคคลโดยบุคคลอื่นมากกวาท่ีจะเปนการกระทําความผิดของรัฐ  ในอนาคตการแกไขปญหาจะเปน
ส่ิงสําคัญมากกวาการกลาวโทษพฤติกรรมในอดีต10 

Zehr  เสนอแนะวาควรถามคําถาม  3  ขอ  ตอไปนี้ 
(1)  ความเสียหายท่ีเกิดจากการกระทําผิดคืออะไร 
(2)  การแกไขความเสียหายสามารถทําไดอยางไร 
(3) ใครคือผูมีหนาท่ีรับผิดชอบในเร่ืองนั้น 
ผลท่ีตามมาคือการหาหนทางแกไขปญหาไมไดเกิดข้ึนมาจากความรับผิดชอบทุกอยาง

ท่ีตกอยูกับผูกระทําผิดภายใตกฎหมายท่ัวไป  หนาท่ีรับผิดชอบตออาชญากรรมจะตกอยูกับผูกระทําผิด
ในสวนท่ีเขาถูกกลาวหา  อยางไรก็ตามในทางตรงกันขามผูกระทําผิดมีทรัพยากรเพียงเล็กนอยท่ีจะ
ชดเชยความเสียหาย  หรือจะเปล่ียนนิสัยของตนเองจึงควรมีมุมมองและความรูท่ีจะทําใหเร่ืองนี้เสร็จส้ิน 

Retributive Justice  พิจารณาเร่ืองของความมีอคติ  ความไมยุติธรรมของสังคม  และ
ความไมเทาเทียมกันวาสนับสนุนสภาพแวดลอมท่ีกอใหเกิดอาชญากรรมและการตกเปนเหยื่อ11 
Zehr  และ  Marshall เสนอวาการใหความเคารพเปนสวนหนึ่งท่ีสําคัญของอาชญากรรม  การกระทําผิด
เกิดข้ึนมาจากการขาดความเคารพในผูอ่ืน  และคุณคาของสังคม  การไมใหความเคารพนี้สวนมาก
เกิดมาจากคนท่ีแตกแยกออกจากผลประโยชนของสมาชิกในชุมชน  หรือคนท่ีขาดการใหความ
เคารพเนื่องมาจากความมีอคติ  ตัวอยางเชน  การคํานึงถึงเร่ืองชนชาติ  สีผิว  หรือระดับการศึกษา  

                                                  
9  แหลงเดิม.  หนา  16. 
10  แหลงเดิม.  หนา  18. 
11  กระทรวงยุติธรรม.  (2550).  ยุติธรรมชุมชน  รวมงานวิจัย  บทความ.  หนา  47. 
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การเร่ิมตนของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทท่ีตองการจะใหการดําเนินคดี
ภายในระบบกฎหมายอาญามีแนวโนมท่ีจะนําเอาวิธีการท่ีไมเปนทางการมาใชดวย  โดยไดรับความ
เห็นชอบจากผูพิพากษา  ทนายความ  และผูจัดการทัณฑบน  โครงการเหลานี้มีระบบและ
กระบวนการที่เกี่ยวเนื่องกับโครงสรางของระบบกฎหมายอาญาหลัก  จุดมุงหมายของโครงการเหลานี้
จะรวมถึงจุดมุงหมายโดยท่ัวไปของระบบกฎหมายอาญา  และจุดมุงหมายเฉพาะของกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทมีข้ันตอนอยู  3  ข้ันตอน  ซ่ึงโครงการของกระบวนการนี้เปนแบบท่ีทางการ
นําไปใช   ซ่ึงไดแก 

(1)  กอนการตัดสินใจ  (Pre-Conviction) โครงการเหลานี้ดําเนินการเมื่อจําเลยไม
ปฏิเสธขอกลาวหา  หรือแจงวาเขาไมมีความประสงคจะตอสูคดีตามข้ันตอนการคุมครอง  มีการ
คาดหวังวาตัวแทนการดําเนินคดีแสดงความประสงคท่ีจะดําเนินคดีโดยอาจมีท้ังการใหคําแนะนํา 
หรือรายงานตอศาล  หรือคดีจะยุติลงโดยขอตกลงระหวางเหยื่อ  ผูกระทําผิด  และตัวแทนดําเนินคดี
โดยไมนําคดีเขามาสูกระบวนการศาล 

(2)  กอนการลงโทษ (Pre-Sentence)  เม่ือไดมีการยอมรับหรือพิสูจนความผิดแลวศาลอาจจะ
พิจารณาใหเปนการไกลเกล่ียกันระหวางเหยื่อและผูกระทําผิด 
 (3)  หลังการลงโทษ (Post-Sentence)  โครงการไกลเกล่ียระหวางเหยื่อกับผูกระทําผิด
บางโครงการ  ดําเนินการกับผูกระทําผิดท่ีถูกลงโทษตามบทลงโทษของชุมชน  หรือการจําคุก 
โครงการเหลานี้อาจจะดําเนินการระหวางเหยื่อและผูกระทําผิด  ซ่ึงมีความสัมพันธกันโดยตรง  
หรือระหวางกลุมของเหยื่อและกลุมผูกระทําผิดซ่ึงไมเกี่ยวของกันเลย  การไกลเกล่ียระหวางผูท่ีอยู
ในคุกกับชุมชน   ซ่ึงเขาจะไดรับการปลอยตัวไดถูกนํามาใชชวยเหลือการประสานชุมชน13 
 
 

                                                  
12  จํารัส  รุงเรือง.  เลมเดิม.  หนา  43. 
13  แหลงเดิม.  หนา  52. 
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        3.3.2  หลักการสําคัญของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท 
การนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาใชเปนกระบวนการยุติธรรมทางเลือก

เสริมระบบกระบวนการยุติธรรมปกตินั้น  มาจากการอํานวยความยุติธรรมเชิงแกแคนทดแทน  หรือ 
Retributive Justice  ท่ีมองวารัฐเปนผูเสียหายอาชญากรรมเปนเร่ืองท่ีกระทําตอรัฐ  จึงมีการนําคดี
เขาสูระบบมากจนเกิดคดีลนคุก  รัฐไมสามารถดูแลแกไขฟนฟูผูกระทําผิดเพ่ือคืนคนดีสูสังคมได  
ผูตองขังใหมจะเขาไปอยูรวมกับผูตองขังเกาท่ีเปนอาชญากรทําใหมีโอกาสที่จะไดรับการถายทอด
พฤติกรรมนิสัยอาชญากร  และมีโอกาสที่จะกระทําผิดซํ้าไดมาก  กระบวนการแกไขฟนฟูจึงลมเหลว  
ซ่ึงประการหนึ่งท่ีกลาวมาแลวก็คือการมองวารัฐเปนผูถูกกระทําจึงมองขามสังคมหรือชุมชนในการ
รวมกันดูแลแกไขปญหาเหลานี้  ดังนั้นจึงตองปรับกระบวนทัศนการมองใหมวาอาชญากรรมนั้น
ไมใชเปนเร่ืองท่ีกระทบตอรัฐตอความสงบเรียบรอยของรัฐเทานั้น  แตเปนเร่ืองท่ีกระทบตอ
ความสัมพันธสวนบุคคลระหวางผูกระทําความผิด  ผูเสียหาย  และชุมชนท่ีอาชญากรรมไดเกิดข้ึน  
ดังนั้นภายใตกระบวนทัศนการมองอาชญากรรมตามแนวคิดใหมนี้  ทุกฝายท่ีไดรับผลกระทบจาก
อาชญากรรม ไมวาจะเปนผูกระทําความผิด  ผูเสียหาย  หรือชุมชน  ควรจะมีสวนรวมและมีบทบาท
ในการแกไขปญหา14  เพื่อท่ีจะใหสังคมมีความสงบสุขไมเส่ียงภัยตอการประกอบอาชญากร  โดย
ชุมชนน้ันเองมีสวนรวมในการแกไขฟนฟูนิสัยของผูกระทําผิดจนมีความเช่ือม่ันไดวาผูนั้นไดรับการ
ฟนฟูนิสัยจนสามารถเขามาอยูเปนคนดีในชุมชนนั้นไดอยางสงบสุข 

นักวิชาการไทยไดกลาวถึงหลักการสําคัญของการดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท  ภายใตกระบวนทัศนการมองปญหาอาชญากรรม  ดังนี้15 

 (1)  อาชญากรรมไมเพียงแตเปนการฝาฝนกฎหมาย  ซึ่งจะตองนําเอาตัวผูกระทําผิด
มาลงโทษใหไดเทานั้น  แตในความเปนจริงแลวอาชญากรรมทําใหเกิดความเสียหายดวย  และความ
เสียหายนั้นเปนส่ิงท่ีเกิดข้ึนแทจริงและสงผลกระทบตอผูเสียหายดวย 

(2)  กระบวนการยุติธรรมไมควรจะมุงเพียงแตจับตัวผูกระทําผิดมาลงโทษ  แตควรจะ
เนนการบรรเทาความเสียหายใหทุกฝายกลับคืนสูสภาพดีดังเดิมดวย   

(3)  เพ่ือใหบรรลุถึงวัตถุประสงคดังกลาว  รัฐจึงไมควรผูกขาดการดําเนินการท่ีมุงเนน
การลงโทษเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยเพียงอยางเดียว  แตควรเปดโอกาสใหผูเสียหายหรือเหย่ือ 
ผูกระทําความผิด  และชุมชนไดมีโอกาสรวมกันหาทางออกในการแกไขปญหาเหลานี้ 

                                                  
14  จุฑารัตน  เอื้ออํานวย  ก  (2548).  กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท  การคืนอํานาจแกเหย่ือ

อาชญากรรมและชุมชน.  หนา  23. 
15  กิตติพงษ  กิตยารักษ.  เลมเดิม.  หนา  8 – 9. 
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 ท้ังนี้เพ่ือใหเขาใจปรัชญา  วิธีการคิด  และการมองปญหาภายใตกระบวนทัศนการมอง
อาชญากรรมแนวใหมนี้ไดชัดเจนยิ่งขึ้น  จะตองมองปญหาในลักษณะเทียบเคียงกับแนวคิดเกา
ในลักษณะการลงโทษเชิงแกแคนทดแทนดวย  ดังนี้16 

ประเด็นท่ีหนึ่ง   แนวคิดดั้งเดิมจะมองวาการกระทําความผิดอาญา  ถือวาเปนการ
กระทําละเมิดตอรัฐ   คือเปนเร่ืองท่ีเกิดข้ึนจากเร่ืองสวนบุคคล  และเปนเร่ืองท่ีกระทําผิดตอรัฐ  ดังนั้น 
รัฐจึงตองเขามามีบทบาท  แตแนวความคิดเร่ืองกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทนั้นมองวาการ
กระทําความผิดทางอาญาเปนการทําลายสัมพันธภาพที่ดีระหวางบุคคล  และความสมานฉันทใน
สังคม  ดังนั้นเปาหมายการมองจะแตกตางกันระหวางการมองท่ีรัฐกับการมองท่ีตัวบุคคลท่ีไดรับ
ผลกระทบเปนสําคัญ 

ประเด็นท่ีสอง  แนวคิดดั้งเดิมมองวาการกระทําความผิดอาญา  เปนการละเมิดตอ
กฎหมาย  ดังนั้น  จึงมีความจําเปนท่ีจะตองนําตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษใหไดเพื่อใหเกิดความ
หลาบจํา  แตแนวคิดเชิงสมานฉันทมองวาการกระทําความผิดอาญากอใหเกิดผลกระทบหรือความ
เสียหายเม่ือมีความเสียหายเกิดข้ึนจึงจําเปนตองมีการเยียวยาหรือฟนฟู  (Restoration) 

ประเด็นท่ีสาม  แนวคิดดั้งเดิมในประเด็นนี้ทําใหเกิดวัตถุประสงคหลักของการลงโทษ
วาตองนําตัวผูกระทําผิดมาลงโทษโดยมุงผลในเชิงของการแกแคนทดแทน (Retribution)  ตองการ
จะสรางความขมขูยับยั้ง  (Deterrent)  และตองการจะตัดโอกาสไมใหเขากระทําความผิดอีก 
(Incapacitation)  แตวัตถุประสงคหลักของแนวคิด Restorative Justice  ก็คือตองการท่ีจะฟนฟูความ
เสียหายหรือผลกระทบจากการกระทําความผิด  (Restoration)  ใหทุกฝายท่ีไดรับผลรายซ่ึงรวมท้ัง
ผูเสียหาย ผูกระทําความผิด และชุมชนเพื่อใหมีการชดใช  (Restitution)  เพื่อใหมีการแกไขฟนฟู  
(Rehabilitation)  และเพื่อใหมีการกลับคืนสูสังคม  (Reintegration)  ซ่ึงประเด็นนี้เปนปรัชญาสําคัญ
ซ่ึงทําใหกระบวนทัศนการมองปญหาเปล่ียนไปจากเดิม 

ประเด็นท่ีส่ี  บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมมองอาชญากรรมดวยกระบวนทัศนการมอง
ภายใตแนวคิดเกา  จึงมีคําถามพื้นฐานท่ีวาการกระทําเปนความผิดเร่ืองใด  มาตราใด  ใครเปนผูกระทํา
ความผิด  และจะนําตัวผูกระทําผิดนั้นมาลงโทษไดอยางไร  แตแนวคิดแบบ Restorative Justice  
คําถามพ้ืนฐานจะเปนความเสียหายและผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการกระทําผิดเร่ืองนี้คืออะไร  จะเยียวยา
แกไขใหทุกคนกลับคืนสูสภาพเดิมไดอยางไร  และใครจะเปนผูเยียวยาแกไขดวยวิธีการอยางไร  
การมองปญหาพื้นฐานจึงแตกตางกันโดยส้ินเชิง  การปฏิบัติตอผูกระทําผิดจึงแตกตางกันไปดวย  
โดยแนวคิดเกาแนวคิด  Retributive Justice นั้นมุงท่ีจะนําตัวผูกระทําผิดมาลงโทษเปนหลักเนนการ

                                                  
16  แหลงเดิม.  หนา  10. 
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3.4  ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท 

ตนกําเนิดทางทฤษฎีของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาจากความคิดของ
นักวิชาการในยุโรป  แตตอมาแนวความคิดนี้ก็ไดมีการแพรหลายไปในนานาประเทศ เชน ในสหรัฐ 
อเมริกา และออสเตรเลีย จะกลาวถึงทฤษฎีเร่ืองกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท 3 ทฤษฎี17 
ทฤษฎีแรกเปนเร่ืองกระบวนการยุติธรรมอยางไมเปนทางการของ Nils Christie ชาวนอรเวย  ทฤษฎี
ท่ีสองเปนเร่ืองรูปแบบของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทของ Howard Zehr ชาวอเมริกัน 
และทฤษฎีสุดทายแนวความคิดเร่ืองการตําหนิเพื่อการมีความสัมพันธใหมท่ีดีตอกัน (Reintegrative 
Shaming) ของ John Braithwaite  ชาวออสเตรเลีย 
        3.4.1  ทฤษฎีกระบวนการยุติธรรมอยางไมเปนทางการ  (Informal Justice) 

กระบวนการยุติธรรมอยางไมเปนทางการ  เปนทฤษฎีท่ีถือกันวาเปนจุดเร่ิมตนของ
แนวความคิดเร่ืองกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท   ทฤษฎีนี้ไดเกิดข้ึนในนอรเวย ในทศวรรษท่ี 
1970  ตามความคิดท่ีวาโดยท่ัวไปแลวกฎหมายและวิธีคิดทางกฎหมายจะมีขอจํากัดตามปจจัยของ
เวลาและสถานที่   ดังนั้นจึงควรมีกระบวนการยุติธรรมอยางไมเปนทางการควบคูไปกับ
กระบวนการยุติธรรมท่ีเปนทางการ  และหากการนํากระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายมาใชไม
ไดผล ก็ควรจะนําระบบของกระบวนการยุติธรรมอยางไมเปนทางการมาใชในฐานะที่เปน
ทางเลือก  เพื่อลดการตอสูคดีที่อิงอยูกับความสามารถของนักกฎหมาย  กระจายอํานาจ  ลดการ
ประทับตราบาป  และลดการใชมาตรการบังคับขูเข็ญแกผูกระทําความผิด  บุคคลผูเร่ิมกลาวถึง
แนวความคิดเร่ืองกระบวนการยุติธรรมอยางไมเปนทางการนี้คือ  Nils Christie โดยในป  1977  Christie 
ไดเขียนบทความเร่ือง  Conflict as Property  ซ่ึงกลาววาท่ีจริงแลวความขัดแยงไมใชเร่ืองเลวรายอัน
จะตองทําใหหมดไป  หากแตเปนสิ่งที่อาจจะนํามาใชประโยชนไดและอธิบายวาการขัดแยงเรื่อง
คดีความก็ถือเปนประโยชนอยางหน่ึง  การที่รัฐเขามาจัดการระบบกระบวนการยุติธรรมจึงถือวารัฐได
แยงเอาประโยชนจากความขัดแยงของผูเสียหายและชุมชนไป  เชน  ทําใหผูเสียหายสูญเสียโอกาสท่ีจะ
มีการปรับความเขาใจกับผูกระทําผิด  ชุมชนเสียโอกาสท่ีจะไดเขามาทบทวนกฎหมายซ่ึงเปนกติกา
ของชุมชนวากฎหมายน้ันมีจุดประสงคอยางไร  และตรงตามความตองการของคนในชุมชนหรือไม  

                                                  
17  ณัฐวสา  ฉัตรไพฑูรย.  (2550).  กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท  จากทฤษฎีสูทางปฏิบัติใน

นานาชาติ.  หนา  17. 
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        3.4.2  ทฤษฎีรูปแบบของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท  (Pattern of Restorative Justice) 
นับแตทศวรรษท่ี  19  นักวิชาการจากสหรัฐอเมริกาไดแสดงการตอบรับตอหลักการ

เร่ืองระบบการยุติธรรมอยางไมเปนทางการ  (Informal Justice)  ของทางยุโรปและไดมีการผลิตผลงาน
ทางวิชาการในเร่ืองกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทจํานวนมากจึงทําใหแนวความคิดเร่ือง
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทของสหรัฐอเมริกาเจริญรุดหนากวาท่ี อ่ืนๆ ในบรรดา
นักวิชาการท่ีมีแนวความคิดสนับสนุนกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทไดมีการยอมรับ Howard 
Zehr  ในฐานะผูริเร่ิมคิดในเร่ืองรูปแบบของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท  แนวความคิดของ  
Zehr ปรากฏในหนังสือเร่ืองกระบวนการยุติธรรมเชิงแกแคนตอบแทน  กระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท  (Retributive Justice, Restorative Justice)  และเร่ือง  Changing Lenses Zehr  ไดกลาวถึง
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทในฐานะท่ีเปนทางเลือกในกระบวนการยุติธรรม  และเปน
หลักการท่ีตรงกันขามกับหลักการของกระบวนการยุติธรรมเชิงแกแคนตอบแทน  เนื่องจาก
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทไดเนนถึงประโยชนท่ีผูเสียหายจะไดรับ  และใหโอกาส
ผูกระทําผิดท่ีจะแสดงความรับผิดชอบดวยการทําความดีชดใชใหแกผูเสียหาย  โดยเช่ือวาวิธีการนี้
จะกระตุนจิตสํานึกของผูกระทําผิดยิ่งกวาการรับโทษจากศาล  และปฏิสัมพันธระหวางผูกระทํา
ความผิดและผูเสียหายจะเปนเร่ืองของการประนอมขอพิพาท  การชดเชย  และการใหอภัย   

ผลงานของ  Zehr  ไดมีอิทธิพลตอนักวิชาการเร่ืองกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท
ไปท่ัวโลกดังเชน  Mark Umbreit  ชาวอเมริกัน  Martin Wright  และ  John Harding  ชาวอังกฤษ 
นักวิชาการเหลานี้โดยเฉพาะ Umbreit  และ  Wright ไดนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทไปใช
ในรูปแบบของการประนอมขอพิพาทระหวางผูเสียหายและผูกระทําความผิด  โดยเนนถึงการเจรจา
ระหวางบุคคลสองฝายเพื่อหาขอยุติท่ีเหมาะสมของการกระทําความผิดท่ีเกิดข้ึน  ในป 1987  
นักวิชาการในสหรัฐอเมริกาท่ีช่ือวา Shonholtz  ไดนําแนวความคิดเร่ืองกระบวนการยุติธรรมเชิง
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        3.4.3  ทฤษฎีมุมมองทางสังคมของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท  (Social  Dimension  
of  Restorative Justice) 

แนวความคิดเร่ืองมุมมองทางสังคมของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมีปรากฏ
อยูในวัฒนธรรมของชนเผาพื้นเมือง  เชน  เร่ืองการขออภัยและการใหอภัยในญ่ีปุน  แมหนังสือเร่ือง
ยุติธรรมชุมชนสวนใหญจะออกโดยศูนยยุติธรรมชุมชนในหมูเพ่ือนบาน (Neighbourhood Justice 
Centers)  ในสหรัฐอเมริกา  แตเม่ือไมนานมานี้แนวความคิดในเร่ืองยุติธรรมชุมชนไดเปนท่ีนิยมใน
ออสเตรเลีย โดย John Braithwaite ไดเสนอแนวความคิดเร่ืองการตําหนิเพื่อใหมีความสัมพันธใหม
ท่ีดีตอกัน (Reintegrative Shaming) ซ่ึงเปนรูปแบบหนึ่งของการควบคุมโดยชุมชนท่ีใหชุมชนตําหนิ
การกระทําความผิดในกระบวนการท่ีจัดข้ึนอยางไมเปนทางการนัก  อันจะทําใหบุคคลที่เกี่ยวของ
รูสึกวาไดมีการลงโทษผูกระทําความผิดแลว  กระบวนการตําหนินี้จะทําใหผูมีสวนรวมใหอภัยและ
ยอมรับผูกระทําความผิดกลับเขาสูชุมชน Braithwaite ไดอธิบายวาชุมชนท่ีมีความรวมมือรวมใจกัน
จะมีการกระทําความผิดไมมากนัก   และชุมชนโดยภาพรวมก็จะดี ข้ึน  Gerry Johnstone ได
สนับสนุนความคิดเห็นของ Braithwaite วากระบวนการที่พูดถึงการกระทําความผิดท่ีเกิดข้ึนตามท่ี 
Braithwaite เสนอสามารถนํามาใชรวมกับระบบกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  และการตําหนิ
ดังกลาวจะเปนกลไกสําคัญในการตรวจสอบและควบคุมของชุมชน  ซ่ึงจะทําใหระบบกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญามีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ประเด็นเร่ืองกระบวนการกลับคืนสูชุมชนอยางมีความสัมพันธใหม ท่ีดีตอกัน 
Braithwaite  ไดกลาววา  กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทจะทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงทาง
วัฒนธรรมอยางลึกซ้ึง  ในทํานองเดียวกันกับท่ีผูกระทําผิดท่ีเขาสูกระบวนการจะมีความประพฤติดีข้ึน 
ท้ังนี้เพราะผูกระทําผิดในความผิดบางประเภท  เชน  ความรุนแรงในครอบครัว  และอาชญากรรม
เศรษฐกิจ  ถือวาเปนบุคคลพิเศษท่ีปกติแลวจะไมถูกดําเนินคดี เนื่องจากชุมชนไมไดใหความสนใจ
กับความผิดประเภทนี้  ระบบกระบวนการยุติธรรมทางอาญาจึงไมอาจเอาผิดและลงโทษกับบุคคล
เหลานี้  หากมีการนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาใชก็จะเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บังคับใชกฎหมาย  พฤติกรรมการไมยอมรับอยางยิ่งตอการกระทําความผิดของคนในชุมชนจะมีผล
ทําใหผูท่ีเคยกระทําผิดตลอดจนคนอ่ืนๆ ในชุมชนนั้นไมกลาไปกระทําผิด  การนําเร่ืองการตําหนิ
เพื่อสรางสัมพันธใหมท่ีดีตอกันจึงเปนมาตรการในการปองกันการกระทําผิดซํ้าอยางดี  ดังนั้นจึง
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3.5  รูปแบบของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทท่ีนิยมใชในนานาประเทศ  

การสรางความปรองดองโดยการนําผูเสียหาย  ผูกระทําผิด  และชุมชนเขามารวมใน
กระบวนการนั้นมีหลายรูปแบบ  ซ่ึงสามารถท่ีจะเลือกใชไดตามความเหมาะสมกับสถานการณ 
สภาพสังคม  วัฒนธรรม  ไดมีโครงการทดลองในเร่ืองกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทเปน
จํานวนมาก  ซ่ึงในโครงการเหลานี้จะมีรูปแบบท่ีนาสนใจ  ดังนี้18 
        3.5.1  การประนอมขอพิพาทระหวางผูเสียหายและผูกระทําความผิด (Victim Offender 
Mediation) 

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทในรูปแบบของการประนอมขอพิพาทระหวาง
ผูเสียหายและผูกระทําความผิด หรือท่ีเรียกกันวา Victim Offender Mediation จะเปนการนําเอา
บุคคลสองฝายคือผูเสียหายและผูกระทําผิดมาพบปะกันเพื่อพูดคุยประนอมขอพิพาท  โดยผู
ประนอมขอพิพาทซ่ึงเปนอาสาสมัครและไดรับการอบรมมาอยางดี  ซ่ึงโดยท่ัวไปแลวผูประนอมขอ
พิพาทจะทําหนาท่ีโนมนาวใหท้ังผูเสียหายและผูกระทําความผิดพูดถึงเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึน  ความ
เดือดรอนและเสียหายจากการกระทําผิด  ตั้งคําถาม (ท่ีอาจมี) ตออีกฝาย  และจบลงดวยหาขอสรุป
เพื่อการชดใชและเยียวยาผลของการกระทําความผิดท่ีเกิดข้ึน โครงการประนอมขอพิพาทนี้เกิดข้ึน
คร้ังแรกในเมือง Elmira, Ontario เม่ือป 1974 ท่ี Mark Yantzi  เจาพนักงานคุมประพฤติไดขอใหศาล
ส่ังใหผูกระทําผิดไปพบผูเสียหายในคดีท่ีเยาวชนสองคนไดใหการรับสารภาพวาไดทําลายทรัพยสิน
จํานวน 22 รายการของผูอ่ืน  ซ่ึงศาลก็เห็นดวยและไดมีคําส่ังใหผูกระทําผิดดังกลาวไปพบผูเสียหาย
และกลับมารายงานความเสียหายท่ีบุคคลเหลานั้นไดรับ  นับจากจุดเร่ิมตนในคดีนั้นกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทในรูปแบบของการประนอมขอพิพาทก็ไดเกิดข้ึน 
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Howard Zehr  กลาวถึงเร่ืองการประนอมขอพิพาทวากระบวนการดังกลาวจะตองไดรับ
ความรวมมือจากผูท่ีเกี่ยวของ โดยเฉพาะผูเสียหายและผูท่ีกระทําความผิด  และมีกระบวนการ
ผลักดันใหคูกรณีตกลงกันเพื่อเปดโอกาสใหผูกระทําผิดชดใชความเสียหายท่ีเกิดข้ึน  กระบวนการ
ประนอมขอพิพาทจะต้ังอยูบนจุดหมายหลัก 3 ประการคือ  ประการแรกความยุติธรรม  ประการท่ีสอง
การทําความดีเพื่อแกตัว  และประการที่สามมาตรการในการปรับปรุงตัวเพื่อไมใหผูกระทําผิด
ไปกระทําความผิดข้ึนในอนาคต  โดยความยุติธรรมจะเกิดจากการท่ีคูกรณีหันหนามาพูดคุย
เกี่ยวกับเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนอันทําใหผูเสียหายมีโอกาสท่ีจะพูดวาผูกระทําผิดไดทําอะไร  ผูเสียหาย
ไดรับผลกระทบจากการกระทําผิดอยางไร  ท้ังมีโอกาสรับฟงเหตุท่ีผูกระทําความผิดไดกระทําผิด
ลงไป  ซึ่งข้ันตอนตอมาจะเปดโอกาสใหผูกระทําทําความดีเพ่ือชดใชความผิดโดยการแสดงความ
รับผิดชอบวาจะแกไขหรือเยียวยาส่ิงท่ีตนเองไดกระทําผิดไปแลวอยางไร  ซ่ึงกระบวนการเหลานี้จะ
แสดงใหเห็นภาพท่ีชัดเจนของการกระทําความผิดและความเสียหายท่ีเกิดข้ึน  และมีการตกลงท่ี
เกี่ยวเนื่องกับการชดใช  และกระบวนการติดตามผล  คือ  การกําหนดมาตรการในการปรับปรุงตัว
เพื่อไมใหผูกระทําผิดไปกระทําความผิดข้ึนใหมในอนาคต  
        3.5.2  การประชุมกลุมครอบครัว  (Family Group Conference) 

การประชุมกลุมครอบครัว หรือ Family Group Conference ไดเกิดข้ึนในนิวซีแลนด
ตั้งแตป  1989  ตอมาไดมีการนํามาใชในออสเตรเลีย  สหรัฐอเมริกา  สหภาพยุโรป  และอาฟริกา  ท่ีจริงแลว
รูปแบบของการประชุมกลุมครอบครัวนี้ไดมีใชกันมานานแลวในหมูชนเผาเมารี  มีการกลาวกันวา
การประชุมนี้ไมใชเพียงแตการรับเอาปรัชญาและวิธีการระงับขอพิพาทของชนเผาเมารีมาใช  แตยัง
เปนวิธีการที่เหมาะสมที่สุดท่ีใชกับเยาวชนชาวเผาเมารีท่ีไดกระทําความผิด  แมในปจจุบันนี้ 
โดยท่ัวไปแลวการประชุมกลุมครอบครัวจะมีลักษณะคลายๆ กันกับเร่ืองการประนอมขอพิพาทท่ีเปด
โอกาสใหคูกรณีเขารวมในกระบวนการ  สามารถแสดงความรูสึกและเปดเผยขอเท็จจริงจากการ
กระทําความผิดเพื่อนําไปสูการเจรจาหาขอตกลง  แตการประชุมกลุมครอบครัวจะเปดโอกาสให
บุคคลอื่นๆ ในชุมชนเขามารวมในกระบวนการระงับขอพิพาท  หรืออีกนัยหนึ่งการประชุมกลุม
ครอบครัวจะแตกตางจากการประนอมขอพิพาทตรงท่ีนอกจากผูเสียหายและผูกระทําผิดแลว  บุคคล
อ่ืนๆ ไมวาจะเปนคนในครอบครัวของคูกรณี  คนรูจัก  ตํารวจ  ทนายความ  และผูแทนของคนใน
ชุมชนจะเขามารวมในกระบวนการ 

คร้ังแรกไดมีการนําโครงการประชุมกันในครอบครัวนี้มาใชกับเยาวชนท่ีกระทํา
ความผิด  แตตอมาไดมีการนํามาใชกับการกระทําความผิดของผูใหญ  ตามรูปแบบแลวการประชุม
กลุมครอบครัวมักจะมีผูเขารวมประชุมจํานวน  12  คน  และมีข้ันตอนกําหนดไวชัดเจน เร่ิมจากจะมี
ผูประสานงานอธิบายถึงข้ันตอนของกระบวนการประชุม  และผูกระทําความผิดเร่ิมพูดถึงเร่ืองราว
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โครงการการประชุมกลุมครอบครัวเปนเรื่องที่คอนขางใหม  แตจากการประเมินผล 
ก็ไดผลลัพธท่ีนาพอใจโดยพบวาผูเสียหายมีความพึงพอใจกับกระบวนการดังกลาวสูงถึงรอยละ 90   
มีการใชคาเสียหายแกผูเสียหาย (โดยไมตองใหเจาหนาท่ีตํารวจทําการติดตาม) สูงถึงกวารอยละ 90 
พบการกระทําผิดซ้ําเพียงหนึ่งในสามถึงครึ่งหนึ่งของตัวเลขที่คาดเอาไว19 คณะผูวิจัยไดสรุปวา 
การประชุมกลุมครอบครัวทําใหผูกระทําความผิดเพ่ิมความเห็นอกเห็นใจผูเสียหาย  ครอบครัวของ
ผูกระทําความผิดจํานวนมากไดรายงานวาความประพฤติของผูกระทําความผิดดีข้ึน  โครงขายท่ีให
ความชวยเหลือผูกระทําความผิดมีความเขมแข็งข้ึน  และความสัมพันธระหวางครอบครัวของคูกรณี
และเจาหนาท่ีตํารวจก็ดีข้ึน 
        3.5.3  การเตือนแบบ Wagga  Wagga 

โครงการเตือนแบบ Wagga Wagga เกิดข้ึนโดยเจาหนาท่ีตํารวจชุมชนในออสเตรเลีย 
ในตนทศวรรษท่ี 1990 โดยเจาหนาท่ีตํารวจในเมือง Wagga Wagga ซ่ึงเปนเมืองเล็กๆ ใน New 
South Wales ไดเริ่มโครงการทดลองการประชุมในการเตือน  (Caution) ที่มีอํานาจไดตาม
คอมมอนลอว  รูปแบบการเตือนแบบใหมท่ีนํามาใชนี้ไดรับอิทธิพลจากโครงการการประชุมกลุม
ครอบครัว หรือ Family Group Conference ของนิวซีแลนดตามแนวความคิดเร่ืองการตําหนิเพ่ือ
สรางความสัมพันธใหมท่ีดีตอกันของ  John  Braithwaite  ท่ีเช่ือกันวามีจุดแบงแยกระหวางการ
ตําหนิท่ีจะสรางตราบาปแกผูกระทําผิดกับการตําหนิท่ีทําใหผูกระทําผิดไดรูวาตนเองทําผิดไป  โดยการ
ตําหนิแบบหลังนี้จะตองทําดวยความรักและนับถือกันอันนํามาซ่ึงการใหอภัยและความสมานฉันท  
การตําหนิของกลุมครอบครัวซ่ึงกระทําตอผูท่ีกระทําผิดอยางเคารพในสิทธิของเขา  และมุงท่ีทําให
เกิดความสมานฉันทจึงเปนรูปแบบของการควบคุมโดยชุมชนแบบโบราณที่มีประสิทธิภาพ 
การเตือนแบบ Wagga Wagga  จึงมีแกนความคิดอยูท่ีการนําผูกระทําผิดมาเขากระบวนการตําหนิ
โดยชุมชนดังกลาว 
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โครงการเตือนแบบ  Wagga Wagga  นี้ตํารวจจะยังทําหนาท่ีหลักในการเตือนแตจะเพิ่ม
เง่ือนไขเขาไปหลายประการ  เชน  กําหนดใหแกนกลางของกระบวนการเตือนมุงไปท่ีพฤติกรรม
อาชญากรไมใชท่ีตัวผูกระทําความผิด  กระบวนการพูดจาและแสดงความคิดเห็นจะกระทําไปตาม
ข้ันตอนและบทท่ีกําหนดไวไมปลอยใหพูดกันอยางไมมีขอบเขตหรือทะเลาะกัน  การเตือนแบบ 
Wagga Wagga ยังเนนถึงเร่ืองการกระทําความผิดท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต  แตเรื่องดังกลาว
ก็มักจะมีปญหาในการแบงแยกระหวางผูกระทําความผิดและการกระทําความผิด  เพราะปกติแลว
การใชมาตรการปองกันการกระทําความผิดอีกจะตองนําประวัติการกระทําความผิดมาพิจารณาถึง
แนวโนมที่จะกระทําผิดในอนาคต  แตในทางปฏิบัติแลวมักจะพบกันอยูเสมอวาผูกระทําผิด
จะไดรับการเตือนวาจะยกเวนใหเฉพาะคร้ังนี้  และหากพบการกระทําความผิดอีกจะตองถูก
ดําเนินคดีโดยไมคํานึงวาจะทําผิดรายแรงเพียงใด  กระบวนการนี้จึงดูประหนึ่งจะเปนสัญญาณเตือนวา
ผูกระทําผิดไดทําเร่ืองผิดพลาดท่ีคนในชุมชนไมยอมรับ  และไดรับใบเตือนวาจะตองไมทําเร่ือง
ผิดพลาดใดๆ ข้ึนอีก 

การประเมินผลในป 1994 David Moore พบวาการเตือนแบบ Wagga Wagga ไดผลดี  
โดยโครงการดังกลาวทําใหสถิติการกระทําผิดซํ้าของเด็กในช้ันตํารวจลดลงถึงรอยละ 50  มีจํานวน
ผูกระทําผิดทําตามขอตกลงมากถึงรอยละ 9320 นอกจากนี้แลวยังพบวาผูเสียหายพึงพอใจและ
รวมมือสูง  โครงการนี้ยังไดรับความพึงพอใจจากเจาหนาท่ีตํารวจสูงเชนกัน 

รูปแบบการเตือนแบบ Wagga Wagga ถือเปนตนแบบท่ีมีการนําไปใชในสถานีตํารวจ
อ่ืนๆ ในออสเตรเลีย  อเมริกาเหนือ  ยุโรปและอาฟริกาใต  โดยในสหรัฐอเมริกาไดเร่ิมนําโครงการเตือน
แบบสมานฉันทนี้มาใชในมลรัฐ Minnesota  และเมือง Philadelphia และพบวาโครงการดังกลาว
ไดผลดีและมีพัฒนาการอยางรวดเร็ว  นอกจากนี้แลวยังไดมีการนําโครงการเตือนแบบ Wagga 
Wagga ไปใชกับคนพ้ืนเมืองในแคนาดา (Canadian First Nation people) รวมท้ังคนดําท่ีอยูใน Cape 
Town อาฟริกาใต  สําหรับในยุโรปพบวาสถานีตํารวจ Thames Valley ของสหราชอาณาจักรไดเปน
สถานีตํารวจตัวอยางท่ีนําเอาโครงการดังกลาวมาใชตั้งแตป 1994 โดยหัวหนาตํารวจ (Chief 
Constable) Charles Polland จากการประเมินผลพบวาโครงการดังกลาวไดเพ่ิมประสิทธิภาพของ
งานตํารวจในสหราชอาณาจักรเปนอยางมาก  ดังนั้นจึงมีการเพ่ิมประสิทธิภาพของโครงการดวย
การจัดต้ังท่ีปรึกษาดานกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท (Restorative Justice Consultancy) เพื่อ
ฝกอบรมและชวยเหลือตํารวจในการทําโครงการกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทดังกลาว  และ
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        3.5.4  การลงโทษโดยท่ีประชุม  (Circle Sentencing)  
การลงโทษโดยท่ีประชุมหรือ Circle Sentencing เปนรูปแบบกระบวนการยุติธรรมเชิง

สมานฉันทแบบหนึ่งท่ีเกิดข้ึนในแคนาดา  ตั้งแตป 1992 Yukon Territorial ท่ีมักมีปญหาเร่ืองชน
พื้นเมืองชอบทํารายเจาหนาที่ของรัฐ  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อดูแลผูเสียหาย  ดึงชุมชนใหเขามามี  
สวนรวมกับระบบกระบวนการยุติธรรม  และกระตุนใหผูกระทําความผิดปรับปรุงตนเอง  การลงโทษ
โดยท่ีประชุมตางจากกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีวาการลงโทษในท่ีประชุมนี้
จะเปนสวนหนึ่งของข้ันตอนการพิจารณาลงโทษของศาล  และมีสภาพเปนกระบวนการยุติธรรม
ชุมชนที่ใชรวมกันไปกับระบบกระบวนการยุติธรรม 

ระยะแรกๆ โครงการลงโทษโดยที่ประชุมจะใชในกรณีที่ปรากฏการกระทําผิด
บางประเภทของชนเผาอาบอริจิน (Aborigin) แตตอมาก็ไดมีการนําเอาวิธีการดังกลาวมาใชกับ
ผูกระทําผิดคนอ่ืนๆ ท่ีไมใชพวกชาวเผาอาบอริจิน (Aborigin) ดวย  นอกจากน้ีแลวยังไดมีการใช
โครงการนี้ท้ังในกรณีการกระทําความผิดของเยาวชนและผูใหญ  วิธีการดังกลาวจะตองมีสวนรวม
ของคนในชุมชนเพื่อพิจารณาโทษของผูกระทําความผิดท่ีฝาฝนกติกาของชุมชนน้ัน  ปกติแลวในการ
นําการลงโทษโดยที่ประชุมมาใชผูกระทําผิดจะใหการรับสารภาพในช้ันใดช้ันหนึ่งระหวาง
ดําเนินคดี  และยอมรับผิดชอบตอความผิดท้ังหมดที่ไดกระทํา  การลงโทษโดยท่ีประชุมจะใช
เฉพาะกับคดีท่ีเปนความผิดรายแรง  หรือเฉพาะกรณีท่ีสมควรจะนําวิธีการดังกลาวมาใชกับผูกระทําผิด  
ปกติแลวจะไมใชการลงโทษโดยที่ประชุมกับความผิดเล็กๆ นอยๆ เพราะการลงโทษโดยท่ีประชุม
ของคนในชุมชนจะมีข้ันตอนท่ีตองใชเวลานานและตองการการมีสวนรวมของผูท่ีเกี่ยวของสูง   

 การลงโทษโดยท่ีประชุมไมใชรูปแบบหนึ่งของการเบ่ียงคดี (Diversion) แตเปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการทางศาลท่ีจะมีผลตอคําพิพากษาหรือประวัติของผูกระทําความผิด  การลงโทษโดย
ท่ีประชุมเปนกระบวนการท่ีทุกๆ  คนในชุมชนจะไดรับเชิญใหเขามามีสวนรวมในระบบ
กระบวนการยุติธรรม  ซ่ึงในข้ันตอนดังกลาวนี้จะมีการประชุมของคนในชุมชนโดยจัดท่ีนั่งเปน
วงกลมและใหคนท่ีไดรับความยอมรับนับถือในชุมชนน้ันเปนประธานในท่ีประชุม  ท่ีประชุมนี้จะมี
คนเขามามีสวนรวมประมาณ 15 – 50 คน ผูเขารวมในท่ีประชุมแตละคนจะแนะนําตัวเอง  จะมีการ
อานขอกลาวหา  พนักงานอัยการและทนายจําเลยจะแถลงเปดคดีส้ันๆ จากนั้นคนในท่ีประชุมจะเร่ิมพูด  
ซ่ึงการพูดคุยในท่ีประชุมมักจะมีประเด็น  ดังนี้ 

(1)  การกระทําผิดในลักษณะเดียวกันท่ีมีอยูในชุมชน 
(2)  สาเหตุของการกระทําผิด  
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(3)  การวิเคราะหอยางสมานฉันท  วาวิถีชีวิตของชุมชนกอนท่ีอาชญากรรมชนิดนั้นๆ  
จะเกิดข้ึนเปนอยางไร 

(4)  ผลกระทบท่ัว  ๆไปของอาชญากรรมน้ัน  ๆท่ีมีตอผูเสียหาย  ครอบครัว  และคนในชุมชน 
(5)  ชุมชนจะตองทําอยางไรเพ่ือปองกันไมใหมีอาชญากรรมเชนนี้ 
(6)  จะตองทําอยางไรเพ่ือชวยเยียวยาท้ังตัวผูกระทําผิด  ผูเสียหาย  และชุมชนใหดีข้ึน 
(7)  แผนการลงโทษควรเปนอยางไร 
(8)  ใครจะเปนผูรับผิดชอบในการทําตามแผนนั้น  และใครจะคอยสนับสนุนท้ังฝาย

ผูกระทําผิดและผูเสียหายเพื่อใหสามารถดําเนินการตามแผนได 
(9)  วันท่ีท่ีจะมีการทบทวนคําพิพากษา  และเปาหมายท่ีตองการกอนท่ีจะมีการทบทวน

คําพิพากษานั้น 
ทั่วไปแลวผูเสียหายจะไดรับหนังสือแจงความจํานงของผูกระทําความผิดลวงหนา 

และแบงรายละเอียดออกเปนสองคร้ัง  ในทายการประชุมคร้ังแรกผูกระทําความผิดจะไดรับ
ขอเสนอหลายขอเพื่อใหผูกระทําผิดกลับไปคิดทบทวนวาจะทําอะไรไดกอนท่ีจะมีการกําหนด
แผนการลงโทษ  ระยะเวลาระหวางการประชุมคร้ังแรกและคร้ังท่ีสองจะทอดออกไปหลายสัปดาห 
หรืออาจจะเปนหลายเดือน  เพื่อตามดูพฤติกรรมของผูกระทําความผิดและเพ่ือแกไขขอแนะนําใน
แผนการลงโทษ  ปกติแลวศาลจะกําหนดโทษใหสอดคลองกับคําแนะนําของท่ีประชุม  ในการ
ลงโทษโดยท่ีประชุมศาลจะใหความสําคัญกับขอเท็จจริงของบุคคลท่ีไดรับผลกระทบไมวาทางตรง
หรือทางออมจากการกระทําผิดไดนําเสนอเปนอยางมาก 

อยางไรก็ตามเร่ืองการลงโทษโดยท่ีประชุมนี้ไมไดมีกฎหมายกําหนดไว  แตเปนเร่ือง       
ท่ีศาลจะใชดุลพินิจใหมีข้ึน  ดังนั้นจึงตองถือวาการลงโทษโดยท่ีประชุมเปนสวนหนึ่งของการทํา        
คําพิพากษาของศาล  และการลงโทษโดยท่ีประชุมนี้แมจะไมมีข้ันตอนท่ีเขมงวดแตก็ตองปฏิบัติ
ตามหลักนิติธรรมและกฎหมายตางๆ ไมวาจะเปนพระราชบัญญัติหรือคอมมอนลอว  เชน ไดมีการ
วางหลักเกณฑเร่ืองการลงโทษโดยท่ีประชุมไวในคดี Rv. Richard James Gingell  ดังนี้  

(1)  จะตองตรวจดูประวัติการกระทําความผิดหรือรายงานอ่ืนๆ ของผูกระทําความผิด  
(2)  ขอกลาวอางท่ีเปนขอเท็จจริงจะตองผานการพิจารณาของศาลโดยกระบวนการ

สืบพยานภายใตการสาบานตน  
(3)  การประชุมตองกระทําโดยเปดเผยตอสาธารณะ  
(4)  ผูกระทําความผิดตองสมัครใจเขารวมในการประชุมและมีสิทธิท่ีจะแตงทนายเขารวม

เปนปากเสียงในการประชุม  
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(5)  พนักงานอัยการจะรวมในการประชุมและสามารถกลาวแสดงความคิดเห็นเพื่อ
ประโยชนของสาธารณะ  เพื่อใหเกิดความมั่นใจวามีการพูดถึงการกระทําความผิดอยางครอบคลุม 
ท้ังใหคําแนะนําเร่ืองโทษท่ีจะใชกับผูกระทําความผิด  

(6)  ผูรวมในการประชุมจะตองไดอานสํานวนคดีของศาล  รวมถึงรายงานในช้ันกอนมี
คําพิพากษา (Pre-sentence Report)  และ  

(7)  ศาลจะทําคําพิพากษาซ่ึงตองสอดคลองกับบทบัญญัติของกฎหมายและมติของท่ี
ประชุม  และคําพิพากษานั้นสามารถอุทธรณไดเชนเดียวกันกับคําพิพากษาของศาลท่ัวๆ ไป  

กลาวไดวากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทนั้นเปนการพลิกฟนบทบาทของชุมชน
ในการแกปญหาอาชญากรรมครั้งสําคัญ  หลังจากที่มีการปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่ 5 
ที่มีการรวมศูนยอํานาจการปกครอง  และดึงอํานาจการตัดสินคดีจากทุกสวนของสังคมมารวม
ศูนยท่ีศาลยุติธรรม  ซ่ึงทําใหระบบการปกครองตนเองของชุมชนสูญเสียไป21 กระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันทท่ีเคยถูกมองวาเปนแนวความคิดแบบผลพลอยไดกลับไดรับความนิยมและการ
ยอมรับเพิ่มมากขึ้นในชวงป  1990  สวนหนึ่งก็เนื่องมาจากการลงโทษเปนวิธีการที่สิ้นเปลือง 
และดูเหมือนจะไมมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะจัดการแกปญหาอาชญากรรม  ผูซ่ึงสนับสนุน
แนวความคิดนี้มีความเห็นวาวิธีการนี้ เปนทางเลือกหนึ่งสําหรับการพิจารณาคดีแบบลงโทษ 
(Retribution) โดยเนนใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการกําหนดพฤติกรรมความผิดทางอาญา โดย
โครงการและแนวความคิดตางๆ ท่ีหลากหลายอันเกี่ยวเนื่องกับ Restorative Justice ท่ีบางประเทศ
นําไปใชจนทําใหไดรับความนิยมและไดขยายตัวอยางรวดเร็วในหลายประเทศ   ดังน้ี22  

(1)  การเผชิญหนาระหวางเหยื่อและผูกระทําความผิดในเรือนจําในสหรัฐอเมริกา 
แคนาดา  อังกฤษ  เบลเยียม  เนเธอรแลนด  เปนการเผชิญหนาหลังจากผูกระทําความผิดไดรับการ
ตัดสินใหรับโทษไปแลว  โดยเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของไดถามตอบ  ช้ีแจงขอเท็จจริงตางๆ  

(2)  การไกลเกล่ียและการประชุมหารือไดถูกนําไปใชในกระบวนการพิจารณาคดี 
ภายใตการดําเนินการของตํารวจ  เชน ในประเทศออสเตรเลีย  อังกฤษ  และเบลเยียม  หรือ
ดําเนินการโดยเจาหนาท่ีราชทัณฑ  เชน  ในประเทศแคนาดา  ซ่ึงลวนเปนโครงการระดับชุมชน
แทบท้ังส้ินและไดรับความนิยมมากเชนกัน   

                                                  
21  อังคณา  บุญสิทธิ์.  (2545).  ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท  ทางเลือกใหมสําหรับกระบวนการยุติธรรมไทย  

(อางถึงในเอกสารประกอบโครงการสัมมนาทางวิชาการ  เรื่องกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันททางเลือกใหม
สําหรับกระบวนการยุติธรรมไทย).  หนา  15. 

22  จํารัส  รุงเรือง.  เลมเดิม.  หนา  77. 
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(3)  กลุมการปกครองของประเทศตางๆ หันมาใหความสนใจและใหการยอมรับตอ
โครงการ Restorative Justice มากขึ้น โดยจะเห็นไดจากการอภิปรายและถกประเด็นเกี่ยวกับ
โครงการในระดับนานาชาติอยางกวางขวางซ่ึง Committee of Ministers of the Council of Europe 
ไดมีมติเห็นชอบในแนวปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการไกลเกล่ียในสวนของการลงโทษผูกระทําความผิด 
กลุมสหภาพยุโรปใหความชวยเหลือในการเปดเวทีอภิปรายเกี่ยวกับการไกลเกล่ียระหวางผูกระทํา
ความผิดและผูเสียหายกับวิธีการ Restorative Justice ซ่ึงจุดประสงคของการอภิปรายในครั้งนี้เพื่อ
แลกเปล่ียนความรูและประสบการณ  และเพื่อพิจารณาเก่ียวกับการใหความรวมมือตอกันในการ
ดําเนินการวิจัยเปรียบเทียบระดับนานาชาติเกี่ยวกับวิธีการไกลเกล่ียดังกลาว 

 
3.6  การนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาใชกับการกระทําความผิดอาญาในตางประเทศ 

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทเปนแนวคิดท่ีใหความสําคัญกับผูเสียหายใน
คดีอาญาหรือเหยื่อของอาชญากรรมกับบทบาทในการมีสวนรวมในกระบวนการโดยมีชุมชนเปน
พื้นฐาน ใหความสําคัญกับการเยียวยาความเสียหายซ่ึงผูเสียหายไดรับไมดอยไปกวาการแกไข
ปรับปรุงผูกระทําผิด จึงกลาวไดวาการดําเนินคดีอาญาตามโครงการกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทเปนการทําใหชุมชนและสมาชิกของชุมชนรวมกันแกไขปญหาอาชญากรรมอันเปน
หนทางหนึ่งท่ีนํามาซ่ึงความสงบสุข  และปลอดภัยของชุมชน  เปนปรากฏการณท่ีสังคมตะวันตก
ไดใหความสนใจอยางมากในชวง  2  ทศวรรษท่ีผานมา  โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาท่ีเปนสังคม
แหงคดีความ (Litigious Society) ทางเลือกใหมไมวาจะเปนการไกลเกล่ียหรือประนีประนอมยอมความ
หรือระบบอนุญาโตตุลาการนอกศาลลวนไดรับความนิยมอยางยิ่ง  แมในคดีอาญาอัยการก็เร่ิมนิยม
ท่ีจะใชการเบ่ียงคดีในคดีท่ีเห็นวาการฟองผูตองหาไมเปนประโยชนตอสาธารณะโดยเฉพาะคดีท่ี
เปนการกระทําโดยประมาท  โดยอัยการอาจกําหนดเงื่อนไขใหผูตองหาตองดําเนินการภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด  เชน  ใหทําประโยชนสาธารณะหรืออยูภายใตการควบคุมความประพฤติใน
ระยะเวลาหน่ึงกอนท่ีจะมีคําส่ังไมฟองเด็ดขาด แนวคิดกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทนี้
สามารถสรางความพอใจตอทุกฝาย  ท้ังผูกระทําผิด  ผูเสียหาย  และผูท่ีเกี่ยวของไดมากกวาการ
ดําเนินคดีตามปกติ  ทําใหองคกรในระบบยุติธรรมสามารถนําทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดไปจัดการ
กับเร่ืองอ่ืนท่ีมีความสําคัญมากกวา23 

                                                  
23  วิยะดา  วังวรรณรัตน.  (2543).  วิธีการดําเนินคดีอาญาท่ีไมเปนทางการ.  หนา  136. 
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ลําดับตอไปจะกลาวถึงกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทในนานาประเทศ  และแนว
ปฏิบัติในกระบวนการดังกลาวท่ีคอนขางเปนท่ีใหความสนใจจากนานาประเทศท่ีจะนํา
กระบวนการดังกลาวมาใชในคดีอาญา 
         3.6.1  ประเทศเยอรมนี 

การดําเนินคดีอาญาในเยอรมันเปนหนาท่ีของรัฐซ่ึงรับผิดชอบโดยอัยการ  เอกชนจะ
ฟองคดีอาญาไดอยางจํากัด 24  อัยการจะดําเนินคดีโดยยึดตามหลักการดําเนินคดีตามกฎหมาย  
กลาวคือ  เม่ือทราบและมีเหตุอันควรเชื่อวาไดมีการกระทําผิดอาญาตามกฎหมายข้ึน  อัยการมี
หนาท่ีตองดําเนินคดีนั้นทุกคดี  เวนแตจะมีเหตุยกเวนตามกฎหมายในการดําเนินคดี25 
 ระบบในการดําเนินคดีอาญาของเยอรมันเปนแบบกลาวหา (Akkusations  Prozess) แยก
อํานาจหนาท่ีสอบสวนฟองรองและหนาท่ีพิจารณาพิพากษาคดีออกจากกันโดยใหอัยการ 
รับผิดชอบดานการสอบสวนฟองรอง  สวนศาลหรือผูพิพากษาใหมีหนาท่ีตัดสินคดี  จากการใช
ระบบนี้ฐานะของผูถูกกลาวหาจึงไดเปล่ียนไปจากการเปนวัตถุแหงการซักฟอกกลายเปนประธาน
ในคดี  (Prozess-Subjekt)26 
 การสอบสวนฟองรอง (Vorverfahren)  ถือเปนกระบวนการเดียวกันท่ีรับผิดชอบโดย
อัยการ27  ตํารวจมีฐานะเปนเพียงเคร่ืองมืออัยการเทานั้น  การกระทําใดท่ีตํารวจไดกระทําไปกอน
ตองสงเร่ืองใหอัยการโดยไมชักชา28  อัยการมีอํานาจสอบสวนคดีเองในขอเท็จจริงทุกประเภท  
กลาวคือ  ขอเท็จจริงท่ีเปนผลดี  ผลรายแกผูถูกกลาวหา  ตลอดจนถึงพฤติการณแวดลอมตางๆ ท่ี
อาจจะมีผลตอการกําหนดโทษ  เพื่อใหมีขอมูลเพียงพอในการใชดุลพินิจประกอบการสั่งคดี  
จึงสรุปไดวา  อํานาจในการเร่ิมคดี  การดําเนินคดีตอไป  และการวินิจฉัยสั่งคดีเปนอํานาจแตเพียง
ผูเดียวของอัยการ  แตถึงแมวาอัยการจะดําเนินคดีอาญาตามหลักกฎหมายแตก็มีขอยกเวนใหอัยการ
ไมดําเนินคดี  หรือไมฟองผูกระทําผิดไดในกรณีตอไปนี้ 
 
 
 

                                                  
24  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเยอรมัน,  มาตรา  374. 
25  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเยอรมัน,  มาตรา  152  วรรคสอง. 
26  คณิต  ณ นคร  ง  อัยการเยอรมันและการดําเนินคดีอาญาของอัยการเยอรมันกอนฟอง  อัยการกับการ

สอบสวนคดีอาญา  สํานักงานอัยการสูงสุด.  หนา  76.  
27  แหลงเดิม.  หนา  79. 
28  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเยอรมัน,  มาตรา  163  วรรคสอง. 
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1)  กรณีเนื่องจากความผิดเล็กนอยของคดี  อัยการอาจไมดําเนินคดี 
      (1)  ในความคิดอาญาโทษปานกลาง  อัยการพิจารณาเห็นวาความช่ัว  (Schuld)  ของ

ผูตองหามีนอย  และการดําเนินคดีนั้นไมมีประโยชนตอสาธารณะ  (Offertiches  Interesse)  ซ่ึงโดย
ปกติตองไดรับความเห็นชอบจากศาลท่ีพิจารณาพิพากษาคดีนั้น 

     (2)  ในความผิดท่ีตามกฎหมายศาลอาจไมลงโทษผูกระทําได 
      (3)  อัยการอาจไมยื่นฟองขอหาใดก็ได  หากพิจารณาเห็นวาโทษหรือวิธีการเพื่อความ

ปลอดภัยท่ีเกี่ยวพันกับโทษ  หรือวิธีการเพื่อความปลอดภัยท่ีไดมีคําพิพากษาเสร็จเด็ดขาดแลว  หรือ
กําหนดใชแกผูกระทําผิดนั้นเล็กนอย  หรือเบาไมมีน้ําหนักเลย29 

      (4)  การกระทําบางอยางแยกออกเปนสวนหนึ่งตางหากได  ซ่ึงเกี่ยวกับการกระทํานั้น
เปนท่ีคาดหมายวาโทษ  หรือวิธีการเพ่ือความปลอดภัยท่ีกระทํานั้นไมมีน้ําหนัก  อัยการอาจจํากัด
การสอบสวนเฉพาะการกระทําสวนอ่ืนของความผิดเฉพาะบางฐานได30 

      (5)  อัยการอาจรอการยื่นฟองไวช่ัวคราวในความผิดอาญาโทษปานกลาง  โดยความ
เห็นชอบของศาลท่ีจะพิจารณาพิพากษาคดีนั้นและของผูตองหา  แลวกําหนดใหผูตองหาปฏิบัติ
อยางใดอยางหนึ่ง  เม่ือเห็นวาเปนมาตรการท่ีเหมาะสมและความช่ัวของผูตองหามีนอยภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดไว  หากผูตองหาปฏิบัติตามคดีเปนอันยุติ31 

2)  กรณีเนื่องจากความเก่ียวของกับตางประเทศ 
      (1)  ความผิดอาญาท่ีไดกระทําลงในตางประเทศ  หรือท่ีตัวการในความผิดอาญาท่ี

กระทําลงในตางประเทศนั้นไดกระทําในสวนของตนในประเทศ 
      (2)  ความผิดท่ีคนตางดาวไดกระทําผิดในเรือ  หรืออากาศยานตางประเทศขณะท่ี

เรือหรืออากาศยานนั้นอยูในอาณาเขตของประเทศ 
      (3)  ความผิดท่ีผูกระทําไดกระทําในตางประเทศ  และศาลตางประเทศไดมีคํา

พิพากษาลงโทษและไดพนโทษแลว  เม่ือคํานึงถึงโทษตามคําพิพากษาของศาลตางประเทศแลว  ไมมี
น้ําหนักพอหรือไดมีคําพิพากษาของศาลตางประเทศถึงท่ีสุดใหปลอยตัว 

      (4)  อัยการจะไมยื่นฟองผูกระทําผิดท่ีอาจสงเปนผูรายขามแดนใหตางประเทศหรือ
อาจเนรเทศออกไปจากประเทศได 

 

                                                  
29  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเยอรมัน,  มาตรา  154. 
30  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเยอรมัน,  มาตรา  154  เอ. 
31  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเยอรมัน,  มาตรา  153  เอ. 
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3)  กรณีใชดุลพินิจในความผิดอาญาตอความม่ันคงของรัฐ 
     การใชดุลพินิจไมดําเนินคดีนี้แยกไดเปน  2  กรณีคือ  กรณีเนื่องจากขอหาของ

ความผิดโดยตรง  ผูมีอํานาจดําเนินคดีคือ  อธิบดีอัยการสหพันธรัฐ  อาจไมดําเนินคดีไดหากเห็นวา
การดําเนินคดีจะนําผลเสียหายอยางยิ่งมาสูประเทศในแงความปลอดภัยและความม่ันคง  หรือการ
ดําเนินคดีนั้นจะขัดตอประโยชนอันสําคัญของประเทศ  และกรณีท่ีไมเกี่ยวกับขอหาโดยตรงแตการ
ดําเนินคดีกระทําตอความมั่นคงของรัฐ  ผูมีอํานาจดําเนินคดีคืออัยการ  ท่ัวไปอาจไมดําเนินคดีท่ีผล
ของการกระทําเกิดในประเทศ  โดยการกระทําท่ีกระทําลงในตางประเทศถาเห็นวาการดําเนินคดีจะเปน
อันตรายตอประเทศในแงความปลอดภัยและความม่ันคง 

4)  กรณีเนื่องจากผูกระทํากลับใจและชวยปองกันผลราย 
     เปนกรณีท่ีเกี่ยวของตามมาตรา 153 e ในขอหาเกี่ยวกับความม่ันคงของรัฐ  หาก

หลังจากกระทําผิด  ผูกระทําผิดไดทําการปองกันภัยอันเกี่ยวแกความมั่นคงปลอดภัยของรัฐ  หรือ
ระเบียบแบบแผนตามรัฐธรรมนูญ  อธิบดีอัยการสหพันธรัฐโดยความเห็นชอบของศาลสูงมลรัฐอาจไม
ดําเนินคดีแกผูนั้นได 

5)  กรณีเหยื่อในความผิดอาญาฐานกรรโชกหรือรีดเอาทรัพย 
     กรณีความผิดอาญาฐานกรรโชกหรือรีดเอาทรัพย  กระทําลงโดยขูเข็ญวาจะเปดเผย

การกระทําความผิดอาญาฐานใดฐานหน่ึงท่ีผูเสียหายไดกระทําลงไว  อัยการอาจไมดําเนินคดีใน
สวนความผิดอาญาท่ีถูกขูเข็ญวาจะเปดเผยได  ถาความผิดนั้นไมเปนความผิดอาญาท่ีเนื่องจากความ
รายแรงของความผิดอาญานั้น 

6)  กรณีความผิดอาญาฐานกลาวหาเท็จและดูหม่ินหรือหม่ินประมาท 
     อัยการจะไมยื่นฟองคดีอาญาฐานกลาวหาเท็จและดูหม่ินหรือหม่ินประมาท  

ตลอดเวลาท่ีคดีวินัยท่ีเนื่องจากความผิดดังกลาวยังดําเนินการอยู 
7)  กรณีท่ีไดมีการสงคดีเขาสูโครงการไกลเกล่ียขอพิพาท 
     หลังจากอัยการไดสงคดีเขาสูโครงการไกลเกล่ียขอพิพาท  และคดียังอยูระหวางการ

ดําเนินการภายใตโครงการไกลเกล่ียขอพิพาทนั้น  อัยการจะไมดําเนินการอื่นจนกวาจะทราบผล
ของการไกลเกล่ียตามโครงการไกลเกล่ียนั้น 
 ในสวนของประเภทความผิด  แตเดิมเยอรมันไดรับเอาแบบมาจากฝร่ังเศส  จึงมีการ
แบงประเภทความผิดออกเปน  3  ประเภทคือ 

 (1)  ความผิดอาญาโทษอุกฉกรรจ  (Verbrechen) 
 (2)  ความผิดอาญาโทษปานกลาง  (Vergehen) 
 (3)  ลหุโทษ  (Ubertretungen) 
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กระท่ังในป  ค.ศ. 1975  เยอรมันไดมีการประกาศใชกฎหมายอาญาฉบับใหม  โดยนํา
ความผิดลหุโทษ (Ubertretungen) ไปบัญญัติไวในกฎหมายท่ีช่ือวา Ordnungs-widrigkeitengesetz 
(OWIG)  ซ่ึงเปนกฎหมายทางปกครองอันเกี่ยวกับละเมิดความเปนระเบียบอันเปนผลมาจากจํานวน
ความผิดลหุโทษเปนความผิดท่ีมีโทษจําคุกนอยและมีคาปรับตํ่า  ผูกระทําผิดลหุโทษจึงไมควรรับโทษ
ทางอาญาเพื่อใหมีมลทินและประวัติติดตัว  จึงไดยกเลิกมาตรการบังคับท้ังหมดท่ีใชแกความผิด
เล็กนอย  ซ่ึงไมมีคาควรแกการลงโทษออกจากความผิดอาญา32 

ดังนั้นในปจจุบันในประมวลกฎหมายอาญาเยอรมันจึงมีความผิดเพียง  2  ประเภท  คือ 
(1)  ความผิดอาญาโทษอุกฉกรรจ  (Verbrechen)  ซ่ึงมีอัตราระวางโทษจําคุกข้ันต่ํา  

ตั้งแต  1  ปข้ึนไป  หรือความผิดท่ีตองระวางโทษหนักกวานั้น 
(2)  ความผิดอาญาโทษปานกลาง  (Vergehen)  ไดแก  ความผิดท่ีตองระวางโทษจําคุก

ไมเกิน  1  ป  หรือความผิดท่ีตองระวางโทษปรับ 
ตลอดระยะเวลาที่ผานมาแนวทางในการดําเนินคดีอาญาของเยอรมันจะอยู ท่ีการ

ลงโทษผูกระทําผิด  และเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยใหเกิดข้ึนในสังคม  แตแนวทางทั้งสอง
ก็ไมไดเกิดผลสําเร็จแตอยางใดเพราะในชวงระยะเวลาไมนานนี้เยอรมันก็เปนประเทศหน่ึงท่ี
ประสบปญหาจํานวนอาชญากรรม  และการกระทําความผิดอาญามากข้ึน33  เพื่อแกปญหาท่ีเกิดข้ึน
ในปจจุบันเยอรมันไดมีแนวทางที่สามเกิดข้ึน  โดยมุงเปาไปท่ีการแกไขตัวผูกระทําผิดและผูเสียหาย
อันสงผลใหเยอรมันนํามาตรการการไกลเกล่ียขอพิพาทระหวางผูกระทําผิดและผูเสียหายมาใชใน
กระบวนการยุติธรรม34  ซ่ึงการไกลเกล่ียขอพิพาทดังกลาวนี้เองเปนวิธีการหนึ่งของกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท  จึงกลาวไดวาประเทศเยอรมันเปนประเทศที่นํากระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทมาใชในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

ขอกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการระงับขอพิพาท  โดยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท 
การดําเนินคดีอาญาของเยอรมันต้ังอยูบนหลักพ้ืนฐานท่ีวา  การกระทําความผิดอาญา

เปนการกระทําผิดตอรัฐ  เจาหนาท่ีของรัฐเทานั้นท่ีมีอํานาจในการดําเนินคดี  แตก็ไดมีขอยกเวนไว
บางกรณีเทานั้นท่ีใหผูเสียหายมีสวนรวมในการดําเนินคดี  ดังนั้นการท่ีจะนําขอกฎหมายท่ีเกี่ยวกับ
การระงับขอพิพาทโดยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาปรับใชในระบบกฎหมายเยอรมันจึง

                                                  
32  พรรณรายรัตน  ศรีไชยรัตน.  (2536).  ความเหมาะสมในการบัญญัติความผิดลหุโทษไวในประมวล

กฎหมายอาญา.  หนา  45 – 53. 
33  Deiter Dolling.  Victim – Offender Mediation.  p. 45.  (อางถึงใน  ณภัทร  กตเวทีเสถียร,  2547 : 84). 
34  แหลงเดิม.  หนา  85. 
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ป  ค.ศ. 1991  เปนปท่ีระบบยุติธรรมเยอรมันไดเร่ิมรับเอากฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการ
ระงับขอพิพาทโดยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาใชเปนคร้ังแรก  โดยไดนํามาบัญญัติไวใน
กฎหมายท่ีเกี่ยวกับการกระทําผิดของเยาวชน  (Juvenile  Criminal  Code) ในมาตรา 10, 45  ท่ีให
อํานาจอัยการละเวนจากการดําเนินคดี  ถาเห็นวาเยาวชนผูทําผิดมีความต้ังใจท่ีจะดําเนินการไกลเกล่ีย
ขอพิพาทท่ีเกิดข้ึน  และไดบัญญัติไวในเร่ืองการกระทําความผิดท่ีเปนผูใหญ  ในประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา  153 a  ทําใหอัยการละเวนหรืองดการดําเนินคดีโดยความยินยอม
ของศาลท่ีพิจารณาและความยินยอมของผูถูกกลาวหา  หากไดมีการชดใชความเสียหาย  หรือหาก
การไกลเกล่ียตามโครงการไกลเกล่ียเปนผล 

ป  ค.ศ. 1994 ไดมีการบัญญัติเพ่ิมเติมในประมวลกฎหมายอาญา  (German  Criminal  
Code)  มาตรา  46 a ใหศาลมีอํานาจทุเลาการลงโทษไดในความผิดที่มีอัตราโทษจําคุกอยางสูง
ไมเกิน 1 ป หรือละเวนการลงโทษหากเห็นวาคูกรณีไดมีการไกลเกล่ีย  หรือชดใชคาเสียหายกันได  
และบัญญัติเพิ่มเติมในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 153 b ท่ีใหอํานาจอัยการยุติ
การดําเนินคดีไดโดยความยินยอมของศาล  หากคดีนั้นอยูในเง่ือนไขท่ีศาลจะยกเวนการลงโทษ 

ป  ค.ศ. 1999  ไดมีการแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาอีกคร้ังในมาตรา  155 a,  155 b ท่ีใหอัยการและศาลมีหนาท่ีตองตรวจดูวาในแตละข้ันตอน
ของการดําเนินคดีมีข้ันตอนใดท่ีมีความเปนไปไดในการไกลเกล่ียขอพิพาท  นอกจากนี้ยังตอง
สนับสนุนใหมีการไกลเกล่ียขอพิพาทดวย  โดยใหมีอํานาจสงคดีเขาสูโครงการไกลเกล่ียขอพิพาท  
(Victim - Offender  Mediation - Program)  ไมวาจะเปนโครงการของรัฐหรือเอกชน 

วิวัฒนาการขางตนสามารถสรุปไดวา  เยอรมันไดมีการยอมรับการระงับขอพิพาทโดย
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทแลว  และไดมีการนํามาบัญญัติไวในกฎหมาย  ซ่ึงสรุปไดดังนี้คือ   

(1)  กฎหมายท่ีเกี่ยวกับการกระทําผิดของเยาวชน  (Juvenile Criminal Code)  มาตรา 10  
มาตรา  45  ท่ีใหอํานาจอัยการละเวนการดําเนินคดีหากเห็นวาผูกระทําผิดเปนเยาวชน  และมีความ
ตั้งใจท่ีจะไกลเกล่ียขอพิพาทท่ีเกิดข้ึน 

(2)  ประมวลกฎหมายอาญา  (German Criminal Code)  มาตรา  46 a ใหอํานาจศาลใน
กรณีท่ีผูกระทําผิดไดมีการไกลเกล่ียกับผูเสียหาย  หรือในคดีนั้นไดมีการชดใชคาเสียหายแก
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(3)  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  (German  Criminal  Procedure Code)   
   มาตรา  153 a  ในคดีความผิดเล็กนอยโดยความยินยอมของศาลท่ีพิจารณาคดีนั้น  
และความยินยอมของผูถูกกลาวหา  อัยการมีอํานาจระงับคดีและกําหนดเง่ือนไขใหผูถูกกลาวหา
ปฏิบัติ  เชน  ใหชดใชความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 
   มาตรา  153 b  ภายใตเง่ือนไขท่ีศาลมีอํานาจยกเวนโทษได  อัยการโดยความ
ยินยอมของศาลท่ีมีเขตอํานาจมีอํานาจระงับการฟองคดีอาญาได  และกรณีท่ีไดยื่นฟองตอศาลแลว  
โดยการยินยอมของอัยการและผูถูกกลาวหา  ศาลมีอํานาจยุติการดําเนินกระบวนพิจารณาลงไดกอน
มีการสืบพยาน 
   มาตรา  155 a ท่ีใหอัยการและศาลมีหนาท่ีตองตรวจสอบในทุกข้ันตอนของ
กระบวนการ  ถามีความเปนไปไดท่ีจะดําเนินการตามโครงการไกลเกล่ียขอพิพาทระหวางผูกระทําผิด
และผูเสียหาย  ในคดีท่ีเหมาะสมใหริเร่ิมใหมีการไกลเกล่ียตลอดจนใชสงเสริมและสนับสนุนการ
ไกลเกล่ียที่เกิดข้ึนโดยคูกรณี  แตไมใหดําเนินการใดหากผูเสียหายไมยินยอม 
   มาตรา  155 b ใหอัยการและศาลมีอํานาจสงคดีเขาสูโครงการไกลเกล่ียขอพิพาทซ่ึง
โครงการดังกลาวอาจเปนของรัฐ  ชุมชน  หรือของเอกชน 

วิธีการระงับขอพิพาทโดยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท 
ระบบการฟองคดีของเยอรมัน  เปนระบบการฟองคดีตามระบบกฎหมาย  ซ่ึงบังคับใหตอง

ดําเนินคดีในทุกกรณีท่ีพบวามีการกระทําความผิดเกิดข้ึน  อัยการจะไมดําเนินคดีตอเม่ือมีกฎหมาย
ใหอํานาจไวเทานั้น  เยอรมันไดนําหลักดุลพินิจมาใชในการดําเนินการของอัยการ  อัยการจึง
สามารถใชดุลพินิจในการส่ังฟองหรือไมฟองคดีก็ได 

การนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาใชในเยอรมัน  จึงเปนการดําเนินการ
เพ่ือใหไดผลของการนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาใชประกอบดุลพินิจของอัยการในการ
ส่ังชะลอการฟอง  หรือใชประกอบดุลพินิจของศาลในการกําหนดคําพิพากษา 

การใหไดมาซ่ึงผลของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทนั้นมีอยูหลายวิธีดวยกัน  แต
สําหรับประเทศเยอรมันไดเลือกนํามาใชในระบบยุติธรรมทางอาญาเพียงวิธีเดียว คือ  การไกลเกล่ียขอ
พิพาทระหวางผูกระทําผิดและผูเสียหาย  (Victim – Offender  Mediation)  หรือ  (Tater - Opfer - 
Ausgleich)  โดยจะนํามาใชในคดีความผิดเล็กนอยหรือคดีท่ีมีโทษปานกลาง   

การไกลเกล่ียจะกระทําโดยองคกรท่ีมีหนาท่ีไกลเกล่ียขอพิพาทโดยตรง  ซ่ึงในเยอรมัน
จะมีองคกรท่ีทําการไกลเกล่ียดังกลาวประมาณ  400  องคกรท่ีเปนท้ังหนวยงานของรัฐและเอกชน  
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ข้ันตอนการไกลเกล่ีย (Victim – Offerder – Midiation  Program)  จะเร่ิมตนไดโดย  3  วิธีคือ 
(1)  เม่ืออัยการเห็นวาคดีท่ีอยูระหวางการดําเนินการพิจารณาส่ังฟองหรือไมฟอง

สามารถทําการไกลเกล่ียได  ก็จะสงคดีเขาสูโครงการไกลเกล่ียในข้ันตอนกอนการฟองคดี  และรอผล
การไกลเกล่ียเพ่ือนําไปประกอบการพิจารณาส่ังฟองหรือไมฟอง 

(2)  เม่ือผูพิพากษาหรือศาลท่ีพิจารณาคดีนั้นเห็นวา  คดีท่ีอยูระหวางการพิจารณานั้น
สามารถทําการไกลเกล่ียได  ก็จะสงคดีเขาสูโครงการไกลเกล่ียในข้ันตอนระหวางการพิจารณาคดี  
และนําผลของการไกลเกล่ียมาประกอบการทําคําพิพากษา 

(3)  เม่ือผูกระทําผิดหรือผูเสียหาย  ไมวาคดีอยูระหวางการพิจารณาชั้นอัยการหรือช้ันศาล  
คูกรณีสามารถติดตอขอใหศูนยไกลเกลี่ยทําการไกลเกลี่ยขอพิพาทไดดวยตนเอง  เพื่อนําผลการ
ไกลเกล่ียสงแกอัยการ  หรือศาลเพ่ือพิจารณาตอไป 

        ภายหลังจากไดรับเร่ืองเขาสูโครงการไกลเกล่ียแลว  คณะทํางานซ่ึงประกอบดวย
ผูทําหนาท่ีไกลเกล่ียจํานวน  2  คน  ทนายความจํานวน  1  คน  ผูชํานาญการในการไกลเกล่ียจํานวน  
1  คน  และนักสังคมสงเคราะหหญิง  จํานวน  1  คน  จะทําการติดตอกับผูเสียหายกอน  หาก
ผูเสียหายตกลงเขารวมโครงการก็จะติดตอกับผูกระทําความผิด  หลังจากติดตอแตละฝายจนพรอมท่ีจะ
พบปะกันซ่ึงหนาก็จะจัดใหพบกัน  โดยใหแตละฝายไดแสดงความรูสึกและแสดงความรับผิดชอบ
ตอกัน  โดยฝายผูเสียหายมีโอกาสที่จะแสดงความรูสึก  ผลความเสียหายท่ีเกิดข้ึนเพื่อใหผูกระทําผิด
ไดมีโอกาสรับรู  ผูกระทําผิดรูสึกผิดและสํานึกในการกระทําและพยายามบรรเทาผลรายท่ีเกิดข้ึน  
กรณีท่ีมีการตกลงกันไดผูไกลเกล่ียก็จะทํารายงานสงไปยังอัยการหรือศาลตามลําดับ 

        ผลของการดําเนินการตามโครงการนี้  หากการไกลเกล่ียไมประสบความสําเร็จก็จะ
สงเรื่องกลับคืนไปดําเนินการตามขั้นตอนปกติของกระบวนการยุติธรรม  แตถาการไกลเกลี่ย
เปนผลสําเร็จ  ผลของการดําเนินการพรอมดวยรายงานของผูทําการไกลเกล่ียจะถูกสงกลับไปยังผูท่ี
สงคดีเขาสูโครงการกลาวคือหากเปน   

        (1)  กรณีท่ีผูกระทําผิดหรือผูเสียหายสงเร่ืองเขาสูโครงการเองก็จะสงผลการ
ดําเนินการไปยังอัยการหากคดีอยูระหวางการดําเนินการของอัยการ  หรือสงไปยังศาลท่ีพิจารณาคดี
นั้นหากคดีอยูระหวางการพิจารณาของศาล   
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(2)  กรณีท่ีอัยการเปนผูสงคดีเขาโครงการไกลเกล่ีย  ก็จะสงผลไปยังอัยการเพื่อ
ประกอบการพิจารณาไมฟอง   

(3)  กรณีท่ีศาลเปนผูสงคดีเขาโครงการไกลเกล่ียก็จะสงผลไปยังศาลท่ีพิจารณาคดี
ดังกลาวเพื่อประกอบการทําคําพิพากษาวาจะบรรเทาโทษหรือยกเวนโทษ 

สรุปไดวากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทท่ีเกิดขึ้นในเยอรมันนี้  เปนการดําเนินการ
ตามท่ีกฎหมายกําหนดอํานาจไวใหกระทําได  โดยสามารถกระทําไดใน  2  ข้ันตอน  กลาวคือ 

(1)  เปนกรณีที่ดําเนินการเพื่อยุติคดีในชั้นอัยการ  โดยพิจารณาจากผลการไกลเกลี่ย
ท่ีเกิดข้ึน  หากผลการไกลเกล่ียเปนผลสําเร็จก็ใหอัยการยุติคดี  และ 

(2)  เปนการดําเนินการในช้ันศาลเพ่ือนําผลของการไกลเกล่ียท่ีเกิดข้ึน  เพื่อใหศาลใช
ประกอบการทําคําพิพากษาวาจะลงโทษสถานเบา  หรือจะยกเวนโทษแกผูกระทําผิด 
         3.6.2  ประเทศสหรัฐอเมริกา 

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทในประเทศสหรัฐอเมริกามีมากวา  30  ปแลว โดย
พัฒนามาจากโครงการ Victim Offender Reconciliation  (VOR)  ซ่ึงเนนการทํางานกับอาชญากรรม
ตอทรัพยสิน  การทํารายรางกายท่ีไมรุนแรง โดยชวยเหลือผูเขารวมโครงการในการตอรองขอตกลง
ระหวางคูกรณี  การชดใชคาเสียหายและแกไขปญหาวิธีอ่ืนนอกเหนือจากกระบวนการทางศาล
จนกระท่ังปจจุบันเปนกระบวนการไกลเกล่ียระหวางผู เสียหายกับผูกระทําผิดซ่ึงแทรกใน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา  อาจใชเปนมาตรการเสริมในช้ันตํารวจ  อัยการ  หรือช้ันศาล โดยมี
จุดมุงหมายใหผูท่ีไดรับผลกระทบมีการตอบสนองที่ถูกวิธีตอความเจ็บปวดและความสูญเสียท่ี
ไดรับจากอาชญากรรม โครงการไกลเกล่ียนี้ทํางานโดยใชความตองการของผูไดรับผลกระทบเปนหลัก  
มุงบําบัดและไมใหเกิดความเสียหายและความสูญเสียเพิ่มมากข้ึน  กระบวนการไกลเกล่ียระหวาง
ผูกระทําผิดกับผูเสียหายนี้สามารถใชไดกับคดีเกือบทุกประเภทความผิด  ไมวาความผิดรายแรงซ่ึง
รวมถึงการทํารายรางกายอันตรายสาหัส  ความผิดฐานประมาทเปนเหตุใหผูอ่ืนถึงแกความตาย  และ
ความผิดทางเพศ  ยกเวนความผิดฐานเจตนาฆาผูอ่ืน  กระบวนการไกลเกล่ียในประเทศสหรัฐอเมริกา
นี้มีการพัฒนามาอยางตอเนื่องโดยปรากฏในบางมลรัฐ  เชน  รัฐแคลิฟอรเนีย  รัฐมินิสโซตา  รัฐ
นิวเม็กซิโก และรัฐเท็กซัส โดยแตละรัฐก็จะมีการนํากระบวนการไกลเกล่ียมาใชในข้ันตอน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาและประเภทความผิดท่ีตางกัน ท้ังนี้  เนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกา
เปนประเทศท่ีมีการปกครองแบบสหพันธรัฐนั่นเอง 
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ประเทศสหรัฐอเมริกามีองคกรท่ีทําหนา ท่ีในการไกล เก ล่ียคือ  The American 
BarAssociation’s Special Committee on Alternative Means Disputes Resolution ซ่ึงการใช
กระบวนการน้ีอาจทําได ท้ังในภาคเอกชน  (Private Sector) กระบวนการในระดับชุมชน 
(Community Process)  และในสวนของท่ีเปนองคกรสาธารณะ  (Public Agency)  ซ่ึงวิธีการไกลเกล่ีย
โดยองคกรนี้สงผลดีใหกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในประเทศสหรัฐอเมริกาหลายประการ  
เชน ทําใหจํานวนคดีความท่ีจะข้ึนสูศาลลดลง  จํานวนคําพิพากษาลงโทษจําคุกลดลงเปนการ
สนับสนุนใหเกิดสันติภาพ  ท้ังนี้ยังเปนการตอบสนองความตองการของสาธารณชนท่ีคัดคานและ
ไมพอใจกับระบบกระบวนการยุติธรรมของประเทศท่ีมีปญหาเร่ืองความลาชาในการดําเนินคดีและ
คูกรณีพิพาทตองเสียคาใชจายในการดําเนินคดีที่สูง  องคกรท่ีทําหนาท่ีไกลเกล่ียทางอาญาจะถูก
จัดต้ังข้ึนในรูปแบบของศูนยการไกลเกล่ีย ศูนยเหลานี้จะเปนหนวยงานอิสระแตก็ไดรับการ
สนับสนุนจากรัฐบาลกลางและหนวยงานตางๆ  แตละศูนยจะมีจุดประสงคและเปาหมายที่ชัดเจน
ของตนเองและสรางกลไกในการปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีศูนยไดตั้งไว35  ผูท่ีจะทําหนาท่ี
ไกลเกล่ียประจําศูนยนอกจากจะตองเปนผูท่ีมีความเปนกลาง  ซ่ือสัตย สุจริตเปนท่ียอมรับแลว 
บุคคลดังกลาวยังตองจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีดานกฎหมาย  หรือวิชาชีพอ่ืนท่ีเหมาะสม
และทําหนาท่ีนี้ดวยความสมัครใจของตนอีกดวย 

ลักษณะการทํางานของศูนยไกลเกลี่ยนั้นไมมีกฎหมายบังคับใหคูกรณีตองนําคดีมา
ไกลเกลี่ยกันกอนนําคดีข้ึนสูการพิจารณาของศาล แตเปนทางเลือกหนึ่งท่ีเปดโอกาสใหคูกรณี
สามารถเลือกวิธีท่ีจะยุติขอพิพาทของตนเองลง  ซ่ึงหากคูกรณีไมสมัครใจท่ีจะเลือกใชวิธีการไกลเกล่ีย
เพื่อระงับขอพิพาทของตนเองแลวก็จะไมมีใครไปบังคับได  ดังนั้นความเช่ือม่ันของประชาชนในการ
ใชบริการของศูนยไกลเกลี่ยจึงขึ้นอยูกับประสิทธิภาพและคุณธรรมของศูนยเปนสําคัญ  ดังนั้น
ศูนยตางๆ จึงตองประชาสัมพันธถึงวิธีการทํางานและทําการคัดเลือกผูทําหนาท่ีประนอมขอพิพาท
ประจําศูนยใหเปนท่ีเช่ือถือและยอมรับได  กระบวนการไกลเกล่ียของประเทศสหรัฐอเมริกานั้น
สามารถนํามาใชเกือบทุกประเภทคดีความผิด  แมจะเปนความผิดท่ีรายแรงก็ตามเนื่องจากกฎหมาย
ของประเทศสหรัฐอเมริกานั้นไมมีความผิดประเภทยอมความกันได  ศาลสูงสุดของสหรัฐไดเคย
ประกาศซํ้าในหลายคดีวาผลประโยชนของรัฐและสังคมยอมอยูเหนือผลประโยชนของเหยื่อในการ
กระทําความผิด  รัฐฟองคดีเพื่อสังคมมิใชเพื่อพยานผูกลาวโทษ  พนักงานอัยการทําหนาท่ีเพื่อสังคม
มิใชเพื่อผูประสบเคราะหกรรมจากการกระทําความผิด  ผลประโยชนท่ีพยานผูกลาวโทษไดรับจาก

                                                  
35  Sander, Frank  E. A.  (1976).  “Varieties of Dispute Processing.”  Federal  Rules  Decisions, vol. 

70,  p. 111 – 134.   
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ดังนั้นกระบวนการไกลเกล่ียของสหรัฐอเมริกาตามโครงการตางๆ ท่ีเกิดข้ึนนั้นเปนการ
แกไขปญหาโดยอาศัยความเช่ือมั่นขององคกรในกระบวนการยุติธรรมของรัฐ  และปญหาเร่ือง
คาใชจายโดยเฉพาะคูกรณีพิพาทอาจเลือกใชบริการของศูนยดวยความสมัครใจของตน  การทํางาน
ของศูนยจะบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการท่ีตั้งข้ึนหรือไมจึงข้ึนอยูกับความเช่ือม่ันโดยตรงตอศูนย  

                                                  
36  วิษณุ  เครืองาม.  (2517).  “ความยินยอม-ยอมความตามกฎหมายอาญาสหรัฐอเมริกา.”  วารสาร

กฎหมายจุฬาลงกรณ,  2.  หนา  162 – 165.   
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อยางไรก็ดีในรัฐ  Montana  รัฐ  Minnesota  และรัฐ  Winconsin  ไดมีการออกกฎหมาย
มารองรับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทนี้อยางชัดเจน  วิธีการไกลเกล่ียระหวางผูกระทําผิด
และผูเสียหาย (Victim Offender Mediation) สามารถนํามาใชในทุกข้ันตอนของกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา  แตที่ปรากฏอยางชัดเจนมี  3  ข้ันตอน  คือ 

(1)  การไกลเกล่ียเฉพาะคดีท่ีสงตอมาจากศาล หากคูกรณีทําความตกลงกันไดเปน
ผลสําเร็จผูกระทําผิดจะไดรับการชะลอการฟองไวภายใตการควบคุมและสอดสอง 

(2)  การไกลเกล่ียเฉพาะคดีท่ีสงตอมาจากศาล  เม่ือศาลไดยอมรับแลววาจําเลยกระทํา
ความผิดโดยใหถือวาการไกลเกล่ียเปนเง่ือนไขขอหนึ่งของการควบคุมและสอดสอง  ท้ังนี้ข้ึนอยูกับ
ความสนใจของเหยื่อหรือผูเสียหาย 

(3)  การไกลเกล่ียคดีท่ีสงมาจากพนักงานอัยการในช้ันกอนฟอง  และจากศาลภายหลัง
พิพากษาการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทในบางมลรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกานั้น
สามารถนําไปใชไดกับความผิดเกือบทุกประเภทแมจะเปนความผิดรายแรง  และในทุกข้ันตอนไมวา
จะเปนช้ันตํารวจ  อัยการ  หรือศาล  โดยอาศัยความสมัครใจของคูกรณีเปนหลัก   

โครงการกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทท่ีเกิดข้ึนทําใหสหรัฐอเมริกาเหนือ
คอนขางจะประสพความสําเร็จ ไมวาจะเปนโครงการประนอมขอพิพาทระหวางผูเสียหายและ
ผูกระทําความผิด (VOM) ในสหรัฐอเมริกา  และโครงการระงับขอพิพาทอยางสมานฉันทหรือ 
Restorative Resolutions โครงการเยยีวยาของที่ประชุมอันศักดิ์สิทธิของชุมชน   

สหรัฐอเมริกาไดมีการนําโครงการประนอมขอพิพาทระหวางผูเสียหายและผูกระทํา
ความผิด หรือ Victim Offender Mediation มาใชรวมกับระบบกระบวนการยุติธรรม โดยใหดุลพินิจ
แกตํารวจ  พนักงานอัยการ  และศาลในการเบ่ียงคดี โดยทั่วไปแลวบริการระงับขอพิพาทต้ังอยูท่ี
สํานักงานตํารวจ  สํานักงานอัยการ  และองคกรท่ีไมไดแสวงหากําไรของชุมชนหรือของโบสถ        

                                                  
37  สุภัทรา  กรอุไร.  (2543).  การประนอมขอพิพาททางอาญา.  หนา  48 – 51. 
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กระบวนการประนอมขอพิพาทอาจเกิดข้ึนไดในหลายข้ันตอน  มากกวาหนึ่งในสาม
ของโครงการจะเปนการเบ่ียงคดีกอนช้ันศาล (คือกอนท่ีจะมีการนําคดีข้ึนสูศาล) มีโครงการ
หลังจากท่ีศาลมีการพิจารณาจํานวน 28 โครงการ  และโครงการสวนใหญเปนโครงการของ
ภาคเอกชนโดยรอยละ 43 ของโครงการเปนของหนวยงานภาคเอกชนและชุมชน รอยละ 22 เปน
โครงการของวัด  นอกจากน้ีแลวยังมีโครงการประนอมขอพิพาทของกรมคุมประพฤติ  สํานักงาน
คุมครองและดูแลผูเสียหาย  สํานักงานอัยการ  และกรมราชทัณฑ  โครงการท้ังหมดไดรับการ
สนับสนุนทางดานการเงินจากท้ังภาครัฐและเอกชน  เชน  มูลนิธิ  วัด  เงินบริจาค โครงการสวนใหญ
จะใชเงินอุดหนุนจากแหลงทุนมากกวาหนึ่งแหลง  คาใชจายเฉล่ียแตละโครงการจะตกประมาณ 
55,007  เหรียญสหรัฐอเมริกาตอปซ่ึงจริงๆ แลวแตละโครงการอาจใชเงินต้ังแต 1 ถึง 413,671 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 

จํานวนคดีท่ีนําโครงการกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาใชจะแตกตางกันในแต
ละป  จํานวนเฉล่ียของคดีท่ีเยาวชนกระทําความผิดมีปละ 136 เร่ือง  จํานวนเฉล่ียของคดีท่ีผูใหญ
กระทําความผิดมีปละ 74  เร่ือง จากการสํารวจประเภทคดีพบวามีคดีความผิดอาญารายแรงที่เรียกวา 
felony  จํานวนรอยละ 33 คดีท่ีเปนความผิดอาญารายแรง  ลําดับรองลงมาท่ีเรียกวา Misdemeanor 
จํานวนรอยละ 67 บุคคลกลุมแรกที่มีบทบาทท่ีสุดในการแจงเร่ืองเพื่อใหมีการใชการประนอม         
ขอพิพาทตามโครงการคือ  พนักงานคุมประพฤติ  ศาล  และพนักงานอัยการ  ความผิดท่ีพบบอย
ท่ีสุดในโครงการประนอมขอพิพาทคือ  ทําใหเสียทรัพย  ทํารายรางกาย  ลักทรัพยในเคหสถาน 
ตัวอยางคดีอาญาความผิดรายแรงท่ีมีการประนอมขอพิพาท  เชน  ทํารายรางกายสาหัส  ความรุนแรง
ในครอบครัว  ทําใหผูอ่ืนตายโดยประมาท  ความผิดทางเพศ  ความผิดฐานพยายามฆา  และฆาผูอ่ืน 

การประเมินผลโครงการสวนใหญในสหรัฐอเมริกาไดผลเปนท่ีนาพอใจท้ังในเร่ืองสถิติ
การกระทําผิดซํ้าและความพึงพอใจของผูเสียหาย  ตัวอยางเชน ในการวิเคราะหโครงการท่ีทํา
รวมทั้งทวีปอเมริกาเหนือ  คือ  ในแคนาดา  มินนิสโซตา  นิวเม็กซิโก  และเท็กซัสของ Mark 
Umbreit และ Robert Coates ในป 1990/91 พบวา 
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(1)  การประนอมขอพิพาทระหวางผูเสียหายและผูกระทําความผิด (VOM) สรางความ
พึงพอใจแกผูเขารวมโครงการ (ผูเสียหายรอยละ 79 และ ผูกระทําผิดรอยละ 87) และรูสึกวาไดรับ
ความเปนธรรม (ผูเสียหายรอยละ 83 และผูกระทําผิดรอยละ 89) 

(2)  ผูเขารวมโครงการรูสึกวาการประนอมขอพิพาทระหวางผูเสียหายและผูกระทํา
ความผิด  ทําใหเกิดความรวมมือในกระบวนการยุติธรรมท้ังจากฝายผูเสียหายและผูกระทําความผิด 

(3)  การประนอมขอพิพาทระหวางผูเสียหายและผูกระทําความผิด ไดลดความ
หวาดกลัวและความกังวลของผูเสียหาย 

(4)  ผูกระทําความผิดท่ีเปนเยาวชนท่ีไมไดนําเร่ืองการประนอมขอพิพาทระหวาง
ผูเสียหายและผูกระทําความผิดมาใช  จะมีความรูสึกตองรับผิดชอบตอการกระทําผิดของตนเอง
นอยกวากรณีท่ีมีการนําโครงการดังกลาวมาใช 

(5)  โครงการประนอมขอพิพาทระหวางผูเสียหายและผูกระทําความผิด ใชไดอยางมี
ประสิทธิภาพกับกรณีการกระทําความผิดของเยาวชนทุกเร่ือง โดยเฉพาะในช้ันกอนมีคําพิพากษา 
และไมใชเพียงแตกรณีมีการกระทําความผิดคร้ังแรก 

(6)  โครงการประนอมขอพิพาทระหวางผูเสียหายและผูกระทําความผิด ใชไดดีในกรณี
ท่ีมีการกระทําความผิดรายแรง  เชน  ลักทรัพยในเคหสถาน  ปลนทรัพย  และทํารายรางกาย 

(7)  การประนอมขอพิพาทระหวางผูเสียหายและผูกระทําความผิด ไดรับความรวมมือ
อยางมากจากศาลและเจาหนาท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 

(8)  ผูกระทําผิดสวนใหญจะแสดงใหเห็นวาเต็มใจท่ีจะเขารวมโครงการ 
(9)  ผูเสียหายสวนใหญ (รอยละ 91) เต็มใจเขารวมโครงการ มีเพียงบางสวน (รอยละ 9) 

ท่ีแจงวารูสึกเหมือนถูกบังคับ 
(10) จํานวนผูกระทําผิดท่ีเปนเยาวชนท่ีเขาโครงการประนอมขอพิพาทระหวาง

ผูเสียหายและผูกระทําความผิดท่ีกลับไปกระทําผิด (ภายใน 1 ป) จะมีจํานวนนอยมาก  และหากมีก็
พบวาเปนความผิดท่ีเบากวาท่ีทําในคร้ังแรก 

(11) โครงการประนอมขอพิพาทระหวางผูเสียหายและผูกระทําความผิด  มีสวนสําคัญ
ในการทําใหผูกระทําความผิดจายเงินชดใชแกผูเสียหาย (รอยละ 81) ตางจากกรณีท่ีศาลส่ังใหใชเงิน
แมในผูกระทําความผิดรายเดียวกัน  (รอยละ 58) 
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         3.6.3  ประเทศญ่ีปุน  
เอเชียเปนอีกภูมิภาคหนึ่งท่ีมีวัฒนธรรมในการระงับขอพิพาทของชุมชนตนเอง 

โดยเฉพาะในเร่ืองขนบธรรมเนียมการขออภัยและใหอภัย   จากน้ีจะกลาวถึงรูปแบบของ
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทท่ีทํากันในญ่ีปุนอันถือเปนตัวอยางซ่ึงสะทอนวัฒนธรรมแบบ
ประนีประนอมของคนเอเชีย John O Haley38 ไดกลาวไวในบทความเร่ือง A Spiral Of Success 
Community Support is Key to Restorative Justice in Japan วาญ่ีปุนประสพความสําเร็จเปนอยางมาก
ในการลดและจัดการกับอาชญากรรม  ในระยะเวลาสองทศวรรษที่ผานมานี้จํานวนผูกระทํา
ความผิด (เวนเฉพาะความผิดเร่ืองการจราจร) ในญ่ีปุนไดลดลงอยางมาก  ท้ังนี้เพราะเจาหนาท่ี
บานเมืองของญ่ีปุนไดเรียนรูวาการแกไขผูกระทําความผิด  และการฟนฟูชุมชนเปนเร่ืองสําคัญและ
ไดมีการพิสูจนแลววาวิธีการดังกลาวมีประสิทธิภาพในการแกไขพฤติกรรมอาชญากรในญ่ีปุนไมวา
ตํารวจ  พนักงานอัยการ  และศาล  ตางมีความคิดรวมกันท่ีจะแกไขผูกระทําผิดยิ่งกวาลงโทษโดยตัด
ผูกระทําความผิดออกจากสังคม 

ปกติแลวผูกระทําผิดสวนใหญในญ่ีปุนจะใหการรับสารภาพ  แสดงความเสียใจตอ
เหตุการณท่ีเกิดข้ึน  ขอใหผูเสียหายใหอภัย  และยื่นหนังสือท่ีเปนผลจากการเจรจาตกลงกับ
ผูเสียหายและผูเสียหายไดใหอภัยแลวใหแกเจาหนาท่ีบานเมือง  ซ่ึงจะมีผลใหผูกระทําผิดไดรับโทษ
สถานเบา  หรือมีการส่ังยุติคดี  จากสถิติแสดงวาแนวปฏิบัติเร่ืองการขออภัยนี้จะมีผลทําใหมีการส่ัง
ยุติคดีในช้ันตํารวจประมาณรอยละ 40  ของคดีท้ังหมด  และพนักงานอัยการจะชะลอการฟอง
จํานวนหนึ่งในสามของคดีท่ีไดรับ  และถึงแมคดีท่ีถึงมือศาลจะสามารถพิพากษาลงโทษไดถึงรอยละ 
99.5  แตโดยท่ัวไปศาลจะใหรอการลงโทษประมาณรอยละ  60  ของคดีท่ีข้ึนสูศาล39 

การพิจารณาเหตุแหงความปราณี  เจาหนาท่ีบานเมืองของญ่ีปุนจะตองไดความวา
ผูกระทําผิดและชุมชนไดรวมกันทํางานเพ่ือชดใชคาเสียหายและสรางความสงบสุขใหเกิดข้ึนใน
ชุมชนน้ัน  ลําพังการท่ีผูกระทําผิดยอมรับผิด  แสดงความเสียใจในส่ิงท่ีตนเองกระทํา  และยินดี
ชดใชคาเสียหายใหแกผูเสียหายยังไมเพียงพอ  ผูกระทําผิดจะตองไดรับการใหอภัยจากผูเสียหาย 
นอกจากนี้แลวครอบครัวของผูกระทําผิดและชุมชนจะตองเขามารวมกันรับผิดชอบ  และวางเปน
มาตรการในการควบคุมเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาผูกระทําผิดจะไมไปทําส่ิงท่ีไมพึงประสงคอีก 

                                                  
38  J.O.  Haley.  (1994).  A Spiral of Success Community support is key to Restorative Justice in Japan in 

The Ecology of  Justice.  Retrieved  16  April  2008,  from  http://www.context.org/ICLIB/IC38/Heley.htm.  
39  ณัฐวสา  ฉัตรไพฑูรย.  เลมเดิม.  หนา  55. 
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การขอหนังสือแสดงการใหอภัยจากผูเสียหาย  จึงเปนเร่ืองท่ีปฏิบัติกันอยูท่ัวไปในญ่ีปุน
โดยผูกระทําความผิดจะมอบหนังสือท่ีไดมาดังกลาวใหแกตํารวจ  พนักงานอัยการ  และศาล  โดย
หนังสือนั้นมักจะตองแสดงวาผูเสียหายไดรับคาเสียหายครบถวนแลว  และใหอภัยแกผูกระทําผิดแลว
40 และขอใหเจาหนาท่ีบานเมืองยุติคดีหรืองดการลงโทษแกผูกระทําผิดซ่ึงเปนดุลพินิจของ
เจาหนาท่ีบานเมืองท่ีนําหนังสือดังกลาวมาพิจารณาประกอบการดําเนินการกับผูกระทําความผิด 
จากการนําวิธีการดังกลาวมาใชแมจะทําใหเกิดผลดีในการปองกันการกระทําความผิดท่ีจะเกดิข้ึนใน
อนาคต  แตญ่ีปุนก็ไมไดผอนผันหรือใหอภัยแกผูกระทําผิดทุกราย  และยังคงใชโทษจําคุกและโทษ
ประหารชีวิตเพื่อการตัดผูกระทําผิดออกจากชุมชนหรือปองกันไมใหมีการกระทําผิด  หากไดความวา
ผูกระทําผิดดังกลาวไมอาจแกไขไดดวยวิธีขออภัยและใหอภัยดังกลาว  ในญ่ีปุนจะมีการควบคุม
โดยชุมชนท่ีมีประสิทธิภาพ  และเปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งในระบบกระบวนการยุติธรรม  ระบบ
กระบวนการยุติธรรมญ่ีปุนไดเนนใหชุมชนเขามาทําหนาท่ีรวมกับเจาหนาท่ีบานเมืองเพื่อชวยใน
การทําใหผูกระทําผิดกลับเขาสูชุมชนได  ในญี่ปุนจะมีอาสาสมัครชุมชนมากกวาจํานวนผูกระทํา
ความผิด  มีสมาคมปองกันอาชญากรรมใน 3,405 เมือง มีหนวยประสานงาน (liaison units) 
540,000 หนวยงาน  มีสมาคมวิชาชีพเพื่อการปองกันอาชญากรรม (Vocational Unions for Crime 
Prevention) จํานวน 10,725 สมาคม  มีหนวยงานเพื่อการแกปญหาของเยาวชนท้ังในระดับชาติและ
ทองถ่ินเพื่อทําหนาท่ีแนะนําและคุมครองเยาวชน เชน การรณรงคทําชุมชนใหงดงาม (Brighter 
Society Campaign) ทุกปเพื่อปองกันการกระทําผิดของเด็ก  มีอาสาสมัครจํานวน 38,000 คน เพื่อทํา
หนาท่ีประสานงานตามแนวทางสําหรับเยาวชน  หรือท่ีเรียกวา Juvenile Guidance  เพื่อทํางานบน
ทองถนนรวมกับเยาวชน  และมีอาสาสมัครสตรีจํานวน 320,000 คน ในสมาคมฟนฟูผูหญิง 
(Women’s Association for Rehabilitation) จากความรวมมือของชุมชนไดมีผลทําใหอาชญากรรม
ลดลง  การจับตัวผูกระทําผิดทําไดงายขึ้น  ลดความหวาดกลัวอาชญากรรมของผูเสียหาย  ลดการ
กระทําความผิด  และทําใหเจาหนาที่บานเมืองนําวิธีการของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท
มาใชไดสําเร็จ 
       3.6.4  ประเทศออสเตรเลีย   

การประชุมกลุมครอบครัว หรือท่ีเรียกวา Family Group Conference เปนรูปแบบหนึ่ง
ของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทท่ีเกิดข้ึนในทวีปออสเตรเลีย  จากนี้จะกลาวถึงเร่ืองการ
ประชุมกลุมครอบครัวและรูปแบบอื่นของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทท่ีใชกันใน
ออสเตรเลีย 
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มีการเร่ิมนําโครงการกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาใชในสถานีตํารวจในเมือง 
Wagga Wagga ซ่ึงเปนเมืองเล็กๆ ใน New South Wales ในป 1991 ในคร้ังแรกไดมีการนําโครงการ
ดังกลาวมาใชปฏิบัติกันโดยไมมีพระราชบัญญัติมารองรับ  จนกระทั่งในป 1996 ท่ี Patrick Power    
ไดประเมินผลโครงการนี้ตามส่ังของ the NSW Attorney-General จึงทําใหมีการบัญญัติ the Young 
Offenders Act 1997 มารับรองมาตรการดังกลาว  ขณะเดียวกันรัฐอ่ืนๆ ในออสเตรเลียก็ไดมีการ
นําเอาประชุมดังกลาวมาใชกับเยาวชนท่ีกระทําความผิด เชน ใน Queensland (เร่ิมในป 1992) ใน 
the Australian Capital Territory  (เริ่มในป 1993) ใน South Australia (เริ่มในป 1994) ใน 
Western Australian (เร่ิมในป 1994) และใน Tasmania (เร่ิมในป 1997)41 ในปจจุบันนี้มีการบัญญัติ
กฎหมายเพื่ออนุญาตใหทําการประชุมดังกลาวในหลายๆ รัฐในออสเตรเลีย  เชน ใน New South 
Wales ไดบัญญัติ the Young Offenders Act 1997 (NSW) ใน South Australia ไดบัญญัติ the Young 
Offenders Act 1993 (SA) และ ใน the Australian Capital Territory ไดบัญญัติ the Children 
Services Ordinance 1986 (ACT) มาบังคับใช 

ใน New South Wales โครงการการประชุม Wagga Wagga เปนโครงการเตือนเยาวชน
ท่ีกระทําความผิดของตํารวจ  ซ่ึงนําเอาแนวความคิดของ John Braithwaite มาปฏิบัติในป 1997 
ตอมาจึงไดมีการบัญญัติกฎหมายมารองรับทางปฏิบัตินี้และกําหนดใหการทําการประชุมนี้อยูใน
ความรับผิดชอบของผูอํานวยการประชุมของงานยุติธรรมเยาวชน  หรือท่ีเรียกวา Youth Justice 
Conferencing Directorate ในกระทรวงยุติธรรมของเยาวชน หรือท่ีเรียกวา Department of Juvenile 
Justice 

ใน South Australia ไดมีการเร่ิมทําโครงการประชุมกลุมครอบครัว หรือท่ีเรียกวา 
Family Group Conference ในตนป 1994 หลังจากท่ีมีการบัญญัติ the Young Offender Act 1993 
(SA) ซ่ึงกฎหมายน้ีไดกําหนดใหมีคณะกรรมการเลือกสรร (Select Committee) ข้ึน และส่ิงท่ีคณะ 
กรรมการเลือกสรรใหคําแนะนําประการหนึ่งก็คือ  การนําการประชุมของคนในครอบครัวดังกลาว
มาใชภายใตการควบคุมของผูพิพากษาในศาลเยาวชน 

โครงการประชุมท่ีทํากันใน  South Australia นี้จะตางจากโครงการท่ีทํากันใน
นิวซีแลนดโดยเฉพาะเม่ือเขามาสูข้ันตอนของระบบกระบวนการยุติธรรมแลว  เพราะในนิวซีแลนด
จะมีคดีเพียงรอยละ 10 ของที่มีการจับกุมเทานั้นที่จะเขาสูการพิจารณาชั้นศาล  และคดีประมาณ
รอยละ 70  จะถูกเบี่ยงคดีในช้ันตํารวจ โดยใชการประชุมกลุมครอบครัว  หรือท่ีเรียกวา Family 
Group Conference ในขณะท่ีใน South Australia ซ่ึงตํารวจก็เปนดานแรกของกระบวนการยุติธรรม
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Power ไดบันทึกไวโครงการประชุมไดรับความรวมมือจากหลายๆ หนวยงาน เชน 
ตํารวจ  ศาล  กลุมคุมครองสิทธิเด็ก  พรรคการเมือง  และไดสรุปผลการประเมินโครงการไว  ดังนี้42 

(1)  ใน New South Wales (NSW)  ศาลทําหนาท่ีเสมือนเปนดานแรกของระบบ
กระบวนการยุติธรรม  และรับผิดชอบคดีท่ีทําการประชุมเกินกวารอยละ 50 

(2)  กฎหมายใน South Australia (SA) กําหนดวาตํารวจจะตองเอาใจใสในความคิดเห็น
ของเยาวชนตอการกระทําผิดของเขาไมวาจะเปนเร่ืองเล็กๆ นอยๆ  

(3) โดยทั่วไปแลวจํานวนผูกระทําผิดที่ศาลออสเตรเลียทําการประชุมไมมากนัก 
เม่ือเทียบกับจํานวนคดีท่ีมีอยูในศาลหรือคดีของตํารวจ 

(4)  มีความเห็นกันวาการประชุมท่ีทําในศาลนั้นลาชา  เพราะเหตุปจจัยเร่ืองบุคลากร
และช้ันการบังคับบัญชา 

(5)  โดยเฉล่ียแลวจะมีผูเสียหายเขารวมในการประชุมรอยละ 51 (ใน SA) และรอยละ 72  
(ใน NSW) 

(6)  ผูเขารวมประชุมมีสิทธิคัดคานผลการทําการประชุมโดยใน Australian Capital 
Territory (ACT)  เปดโอกาสใหท้ังผูกระทําผิด  ผูเสียหาย  และคนในชุมชนคัดคาน  แตโดยท่ัวไปแลว
ก็ไมคอยไดทํากัน 

(7)  มีทางเลือกหลายประการท่ีจะสามารถใชตกลงกันในการทําการประชุม โดย
กฎหมายในหลายรัฐไดใหแนวทางเอาไว  เชน  การขออภัย  การทํางานบริการสังคม  และการชดใช
คาเสียหาย 

(8)  ผูท่ีกระทําผิดไดปฏิบัติตามขอตกลงมีจํานวนมาก จากสถิติเม่ือเร็ว ๆ นี้เอง SA 
พบวาผูกระทําผิดทําตามขอตกลงทุกเร่ืองมากถึงรอยละ 80 และทําตามขอตกลงเร่ืองท่ีใหขอโทษ
ผูเสียหายสูงถึงรอยละ 97 
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(9)  งานวิจัยแสดงใหเห็นวาทั้งผูเสียหายความผิดใน ACT และ NSW  ตางแสดง
ความพึงพอใจอยางสูงตอผลการทําการประชุมโดยตัวเลขใน NSW แสดงวาประมาณ  รอยละ 90 
ของผูเสียหาย  และผูกระทําความผิดพอใจในผลการประชุม  และรอยละ 90 ของผูเสียหายเห็นวา
ไดรับความเปนธรรมแลว  นอกจากนี้แลวยังพบวารอยละ 97 ของครอบครัวของผูกระทําผิดพอใจ
กับผลการทําการ  และมากกวารอยละ 95 ของบุคคลดังกลาวเห็นวาผูเสียหายไดรับความเปน
ธรรมแลว 

(10)  ท้ังผูเสียหายและผูกระทําความผิดตางแสดงการยอมรับกระบวนการทําการ
ประชุมสถิติใน NSW แสดงใหเห็นวามากกวารอยละ 90 ของท้ังผูเสียหายและผูกระทําความผิดรูสึกวา
ไดรับการปฏิบัติดี  และมีโอกาสใหแสดงความคิดเห็นและความคิดเห็นของตนไดรับการเอาใจใส 

(11)  ผูเสียหาย (รอยละ 79) ผูกระทําความผิด (รอยละ 90) และครอบครัวผูกระทํา
ความผิด (รอยละ 95) แสดงความพึงพอใจตอวิธีการท่ีมีการดําเนินคดีโดยระบบการประชุม          
 
3.7  มาตรการทางกฎหมายท่ีนํามาใชกับความรุนแรงท่ีเกิดระหวางสามีภริยาในตางประเทศ 

มาตรการทางกฎหมายของตางประเทศท่ีเกี่ยวของกับปญหาความรุนแรงระหวางสามีภริยา 
สรุปไดดังนี้ 
        3.7.1  มาตรการตามกระบวนการทางอาญา 

ปจจุบันนี้ประเทศตางๆ มีการต่ืนตัวถึงปญหาความรุนแรงในครอบครัวจึงพยายาม
คนหามาตรการทางกฎหมายตางๆ มาเสริมการคุมครองผูประสบปญหาความรุนแรงในครอบครัว
เพ่ิมนอกเหนือจากความคุมครองตามกฎหมายอาญาในกรณีทํารายรางกาย  จากการศึกษาพบวาใน
ตางประเทศมีวิธีการหรือมีมาตรการพิเศษเกี่ยวกับปญหาความรุนแรงในครอบครัว  สรุปไดดังนี้43 

1)  กระบวนการทางอาญาเก่ียวกับปญหาความรุนแรงในครอบครัวเปนพิเศษ  ในบาง
ประเทศเร่ิมมีแนวคิดในการดําเนินคดีกับผูกระทําผิดเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวอยาง
เครงครัด  เชน  แนวนโยบาย Mandatory Arrest Policy Mandatory และ Prosecution Policy เปนตน 

2)  แนวคิดในการเบ่ียงเบนคดีความผิดเล็กนอยออกจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
นอกจากนั้นยังมีมาตรการดานโทษและมาตรการอ่ืนท่ีใชปฏิบัติกับผูกระทําความผิดในคดีความ
รุนแรงในครอบครัวโดยเฉพาะ  เชน  การคุมประพฤติ   การจําคุกวันสุดสัปดาห  การส่ังใหผูกระทําผิด
เขารับการบําบัดทางจิต  เปนตน 
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 3)  คําส่ังคุมครอง (Protection in order) เปนกฎหมายท่ีบัญญัติข้ึนเพื่อดําเนินการ
แกปญหาความรุนแรงในครอบครัวเปนพิเศษโดยท่ัวไปเรียกวา Domestic Violence Act คําส่ัง
คุมครองของแตละประเทศมีลักษณะรวมกันท่ีสําคัญ  คือ  เปนคําส่ังศาลหามมิใหคูสมรสทําราย
รางกายคูสมรสอีกฝายหนึ่ง  หรือเปนคําส่ังศาลใหขับไลคูสมรสออกไปจากที่อยูอาศัยของ
ครอบครัว  กระบวนการพิจารณาในการออกคําส่ังคุมครองอาจจะเปนกระบวนการพิจารณาในคดี
ทางแพง ท่ี เปนให อํานาจศาลครอบครัวพิจารณาพิพากษาคดีการทํารายระหวางคูสมรส 
นอกเหนือจากการพิจารณาคดีแพง  โดยมีกระบวนการใหความชวยเหลือคูความ  คือ  กระบวนการให
คําปรึกษาปญหาครอบครัว  และกระบวนการประนอมขอพิพาท  กระบวนการเกี่ยวกับคําส่ังคุมครอง 

การจัดการแกปญหาความรุนแรงในครอบครัวดังกลาว  จะเร่ิมตนท่ีเจาพนักงานซ่ึงมี
อํานาจจับกุมเพื่อนํามาดําเนินคดีตามกฎหมายอยางเครงครัด  หรือจะใชวิธีการอยางไมเปนทางการ 
เชน  การใหคําปรึกษาแนะนํากับคูความหรือไกลเกล่ียประนีประนอมขอพิพาท  หรือใชวิธีวากลาว
ตักเตือนผูกระทําความผิด  หรือการตําหนิโทษดวยวาจา  หรือแยกใหคูความอยูหางกันโดยส่ังให
สามีออกไปอยูท่ีอ่ืน  จะเห็นไดวาเจาพนักงานตํารวจมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการจัดการกับปญหา
เพราะเจาพนักงานตํารวจเปนตัวแทนของรัฐและเปดทําการตลอด  24  ชั่วโมง 

ประเทศตางๆ  มีการกําหนดบทบาทของตํารวจในปญหาดังกลาวเพิ่มเติมไวเปนพิเศษ
ท้ังทางดานการใหคําปรึกษาและชวยเหลือคูความ  รวมท้ังจัดใหมีการอบรมใหความรูแกเจาหนาท่ี
ตํารวจเปนพิเศษเพื่อเปล่ียนแปลงทัศนคติของตํารวจ  และเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติงานท่ี
เหมาะสมไมวาจะเปนเร่ืองสาเหตุของปญหา  วิธีการแทรกแซง  บทบัญญัติของกฎหมาย  และ
แนวนโยบาย รวมทั้งบทบาทของตํารวจในการแนะนําหนวยงานที่จะใหความชวยเหลือผูเสียหาย
ในดานตางๆ  เชน บริการทางดานการแพทยและทางกฎหมาย  ตลอดจนท่ีพักพิงของสตรี  เชน  ใน
ประเทศออสเตรเลียและประเทศอังกฤษกําหนดใหตํารวจจัดต้ังกองทุนข้ึนเพื่อใหบริการดานการ
ปรึกษาแนะนําครอบครัวและใหบริการแทรกแซงฉุกเฉินตลอด  24  ช่ัวโมง 

ประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดใหสถานีตํารวจหลายแหงมีการดําเนินการเพื่อให
เจาพนักงานตํารวจมีความเช่ียวชาญในการแทรกแซงคูความอยางฉุกเฉิน  และการใหคําปรึกษา
แนะนําตลอดจนมีกฎหมายท่ีบัญญัติไวเปนพิเศษท่ีกําหนดอํานาจหนาท่ีตํารวจเก่ียวกับคดีปญหา
การทํารายระหวางคูสมรสไวเปนพิเศษ  กําหนดใหตํารวจมีหนาท่ีในการชวยเหลือหรือนําคูสมรสท่ี
ถูกทํารายไปยังสถานพยาบาลทางการแพทยหรือท่ีพักพิงท่ีใกลท่ีสุด  และหากผูเสียหายประสงคจะ
ยายออกจากบานท่ีตนอาศัยอยูตํารวจก็มีหนาท่ีใหความชวยเหลือและใหความสะดวกในการขนยาย
ทรัพยสินสวนตัวเพื่อใหผูเสียหายหลบไปอยูในสถานท่ีอ่ืนท่ีมีความปลอดภัยกวา  มีหนาท่ีแนะนํา
ขอมูลเกี่ยวกับสิทธิทางกฎหมาย  รวมท้ังมีหนาท่ีแนะนําขอมูลเกี่ยวกับสิทธิทางกฎหมายในกรณีท่ีมี
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        3.7.2  มาตรการทางอาญาท่ีนํามาใชกับผูกระทําความผิด 
มาตรการทางอาญาท่ีจะนํามาใชกับผูกระทําความผิดนั้นมีหลากหลายรูปแบบ  สรุปไดดังนี้

44 
                   

ทบัญญัติในกฎหมายอาญา
าแยกออกมาตางหากทันที 

                   

อหรือกระทําความผิดข้ึนอีก
าแลวก็อาจลงโทษจําคุกผูกระทําผิดได 

                   

                                                 

 1)  การคุมประพฤติ  (Probation) 
      ศาลอาจพิพากษาใหรอการลงโทษจําคุกพรอมกับส่ังคุมประพฤติก็ได  โดยศาลจะ

กําหนดเง่ือนไขการคุมประพฤติไว  หากผูกระทําความผิดปฏิบัติตามเง่ือนไขดังกลาวคดีก็จะส้ินสุดลง
อยางเด็ดขาด  แตถาผูกระทําความผิดไมปฏิบัติตามก็จะยกเลิกการคุมประพฤติและอาจส่ังจําคุก
ผูกระทําความผิดได  กรณีที่มีโปรแกรมการใหคําปรึกษาศาลจะสามารถสั่งใหผูกระทําผิดไปเขา
รวมได  ศาลก็อาจส่ังขยายเวลาการควบคุมความประพฤติผูกระทําผิดออกไปเพ่ือใหม่ันใจวาผูนั้นจะ
ไมกระทําการรุนแรงซํ้าอีก  ศาลมีอํานาจกําหนดเง่ือนไขการควบคุมความประพฤติไดอยาง
กวางขวางและไดวางแนวทางเงื่อนไขการควบคุมความประพฤติที่ศาลสั่งใหจําเลยปฏิบัติตามใน
ระหวางการถูกควบคุมความประพฤติ เชน หามจําเลยกระทําการรังควาน รบกวน หรือกอความ
ยุงยาก  ขูเข็ญ  หรือกระทําการรุนแรงกับโจทก  และหามลวงละเมิดบ
หรือในคําส่ังใดๆ มิฉะนั้นจะเปนความอาญ

 2)  การจําคุก  (Incarceration) 
      ปกติการกระทําความผิดเปนคร้ังแรกมักไมมีการลงโทษจําคุกผูกระทําผิด  อยางไรก็ตาม

โทษจําคุกจําเปนและเหมาะสมในกรณีท่ีเปนความผิดรายแรง เชน มีประวัติการทํารายตอเนื่องมาเปน
เวลานาน หรือพฤติกรรมนาเช่ือวาผูกระทําความผิดถูกปลอยตัวจะกอใหเกิดอันตรายกับผูเสียหาย  
นอกจากนั้นหากผูกระทําผิดละเมิดคําส่ังคุมครอง  หรือคําส่ังหามติดต
หลังจากไดมีการบําบัดเยียวยาม

 3)  มาตรการอ่ืนๆ 

 
44  สุนิสา  เจิมพิพัฒน.  (2546).  การนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาใชในปญหาความรุนแรง

กรณีเปนความผิดอาญาระหวางสามีภริยา.  หนา  65. 
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นในคดี
สัปดาห  หรือการควบคุมในเวลากลางคืน  รวมทั้งการส่ังให

ผูกระทําผิด

ัก  รวมถึงปรัชญาในการทํางานท่ีตองกระทําเพื่อประโยชนสูงสุดของ
ครอบครัวแ

จากนั้นยังมีการเปล่ียนแปลงวัตถุประสงคเดิมของศาลครอบครัวจากเพื่อดํารงรักษา
ความสัมพัน

รือใชความรุนแรงในรูปแบบอ่ืนๆ โดยศาลจะส่ังมิใหสามี
กระทํารุนแรงตอภริยาอีก โดยรูปแบบและข้ันตอนวิธีการในการออกคําส่ังทางแพงของประเทศ
สหรัฐอเมริกา  และอังกฤษ  เปนดังนี้ 

ท่ีไมรุนแรงยังอาจใชการควบคุมในวันสุด
เขารับการบําบัดเยียวยาโดยถือเปนสวนหนึ่งของคําพิพากษาลงโทษผูกระทําผิด 

        3.7.3  มาตรการของศาลครอบครัว 
ปจจุบันประเทศตางๆ ไดมีการจัดต้ังศาลครอบครัวข้ึนเปนพิเศษโดยเฉพาะแยกออกมา

จากศาลธรรมดา  โดยศาลครอบครัวท่ีจัดต้ังข้ึนเปนพิเศษนี้จะมีอํานาจในการพิจารณาคดีเกี่ยวกับ
ปญหาครอบครัว  แมแตความผิดอาญาตางๆ ท่ีเกี่ยวกับครอบครัว เชน การทํารายระหวางคูสมรสก็
ตกอยูในอํานาจของศาลครอบครัวดวย  การพิจารณาคดีเกี่ยวกับปญหาครอบครัวนี้เกิดจากเหตุผล
และแนวความคิดท่ีวาศาลครอบครัวมีกระบวนการทางศาลท่ีแตกตางจากศาลธรรมดาท่ีไมเครงครัด
เปนทางการเกินไปน

ละสังคม  เนื่องจากศาลครอบครัวมีลักษณะท่ีเปนการปกปองคุมครองและพิทักษความ
เปนครอบครัวเอาไว 

กระบวนการพิจารณาคดีความผิดอาญาเกี่ยวกับครอบครัวท่ีตราข้ึนในป ค.ศ. 1962 ใน
ระยะแรกศาลครอบครัวมีอํานาจเปนพิเศษเหนือความผิดอาญาเกี่ยวกับครอบครัวทั้งหมด  
คดีดังกลาวตองฟองเพื่อนํามาพิจารณาในศาลครอบครัวเทานั้น  แตศาลครอบครัวอาจใชดุลยพินิจ
โอนคดีไปยังศาลอาญาไดโดยใน ป ค.ศ. 1977 ไดเปล่ียนแปลงกฎหมายและกําหนดใหศาล
ครอบครัวมีอํานาจซอนกับศาลอาญาในความผิดอาญาเกี่ยวกับครอบครัว และป 1981 ไดแกไข
กฎหมายอีก  โดยลดอํานาจพิจารณาคดีของศาลครอบครัวแตเดิม  มอบใหมีอํานาจพิจารณาเหนือคดี
ทํารายรางกายใหยกเลิกและเปล่ียนแปลงอํานาจ  เพราะมีการวิพากษวิจารณและแรงกดดันอยางหนัก
ขององคกรสตรีผูเสียหาย  และบุคลากรท่ีทํางานเก่ียวกับสถาบันครอบครัวท่ีรูสึกวาการเนนบําบัด
เยียวยาผูกระทําผิดทําใหเจาพนักงานละเลยความรับผิดชอบในการคุมครองเหยื่อความรุนแรงใน
ครอบครัว  นอก

ธในครอบครัว  มาเปนความพยายามที่จะยุติความรุนแรงระงับความแตกราวใน
ครอบครัวแทน 

เห็นไดวาคําสั่งคุมครองทางแพงนี้ไดใหการเยียวยาโดยทันทีแกสตรีที่ตกเปนเหยื่อ
ในกรณีท่ีมีการทุบตีทํารายรางกายห
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ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ใน New York County Act ใหอํานาจคูสมรสท่ีถูกฝายหนึ่งทํารายสามารถตั้งตัวแทน

เพื่อรับมอบอํานาจหรือมอบอํานาจใหเจาพนักงานตํารวจ  หรือบุคคลอ่ืนท่ีศาลเห็นควรยื่นคํารองตอ
ศาลครอบครัวขอใหออกคําส่ังคุมครองคูสมรสท่ีถูกอีกฝายหนึ่งทํารายได  ในกรณีเรงดวนศาลก็มี
อํานาจออกคําส่ังคุมครองในเบ้ืองตน  หรือคําส่ังคุมครองช่ัวคราว  เม่ือยื่นคํารองแลวผูรองสงสําเนา
คํารองใหกับ

าจจะมี

จําเลยเหมือนกับเปนหมายเรียกใหจําเลยมาศาลเพ่ือแกตางตามคํารอง  จําเลยตองไดรับ
หมายเรียกภายใน 24 ช่ัวโมง  กอนกําหนดเวลาใหไปศาลแตจําเลยอาจขอขยายเวลาไดอีก 3 วัน 

กระบวนการนี้จะมีการพิจารณาโดยอาศัยหลักการคนหาขอเท็จจริงเพื่อพิจารณาวา
ขอกลาวหาตามคํารองมีมูลหรือไมโดยใชมาตรฐานการพิสูจนทางแพง  คือ หลักพยานหลักฐานท่ีมี
ความนาเช่ือถือ  หากเห็นวาคดีไมมีหลักฐานเพียงพอท่ีจะพิสูจนความผิดศาลก็จะยกคํารอง  แตถา
พยานหลักฐานมีน้ําหนักเพียงพอศาลก็มีอํานาจส่ังอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปนี้  คือ รอการพิพากษา
เปนระยะเวลาไมเกิน 6 เดือน  หรือส่ังคุมประพฤติจําเลยเปนระยะเวลาไมเกิน 1 ป  และส่ังใหจําเลย
เขาไปรวมโปรแกรมการศึกษาและชําระคาเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการกระทําของจําเลย  หรือออก
คําส่ังคุมครอง   ดังนั้นคําส่ังคุมครองจึงเปนวิธีการในการคุมครองผูเสียหายท่ีศาลใชมากท่ีสุด โดยศาล
อาจกําหนดเงื่อนไขของความประพฤติท่ีเหมาะสมเปนระยะไมเกิน 1 ป ใหผูรองหรือจําเลยปฏิบัติ
ตามคําส่ังอาจจะมีเง่ือนไขของความประพฤติท่ีสมควรใดๆ ก็ได ซึ่งมีการกําหนดสภาพเงื่อนไขท่ี
ศาลอาจส่ังใหคูความปฏิบัติ  ไดแก  ใหคูความอยูหางจากบานคูสมรสอีกฝายหน่ึง  อนุญาตใหบิดา
มารดามาเยี่ยมเยียนบุตรตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว  ระงับการกระทําความผิดตอคูสมรสอีกฝายหน่ึง
ระงับการกระทําผิดหรืองดเวนการกระทําอันมีแนวโนมจะทําใหบานเปนสถานที่ไมเหมาะสม
กับบุตร  ชําระคาธรรมเนียมท่ีปรึกษาท่ีพอสมควรรวมท้ังคาใชจายในสวนท่ีเกี่ยวของกับการไดรับ
และบังคับตามคําส่ังคุมครองบุคคล  หากคําส่ังนั้นออกมาหรือมีการบังคับตามคําส่ังนั้นวาใหเขารวม
ในโปรแกรมการใหการศึกษา และชําระคาใชจายเกี่ยวกับการนั้น ชําระคาเสียหายท้ังท่ีเกิดข้ึน
โดยตรงหรือเกี่ยวกับคารักษาพยาบาลและคาประกันสุขภาพ สําหรับคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากการดูแล
รักษาทางแพทยและการบําบัดเยียวยาที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ หรือรูปแบบเหตุการณที่เปนพื้นฐาน
ในการออกคําส่ังนั้น อยางไรก็ดีเง่ือนไขนี้เปนเพียงขอแนะนําจากศาลเทานั้นคําส่ังคุมครองอ
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เง่ือนไขเกี่ย

  และตองนําตัวบุคคลนั้นมาสงศาล  
นอกจากนั้น วจยังมีอํานาจในการปองกันอันตรายเทาท่ีกระทําได ภายในขอบเขต
อํานาจเพื่อช

ีภริยาท่ีสมรสกันโดยชอบ
ดวยกฎหมา

                                                 

วกับความประพฤติอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมนอกจากนี้ก็ได เชน ศาลอาจกําหนดใหบุตรอยูใน
ความปกครองของคูสมรสฝายใดฝายหนึ่ง หรืออยูในความปกครองของญาติสนิท  เปนตน45 

เม่ือออกคําส่ังคุมครองแลวศาลจะสงสําเนาคําส่ังไปยังหนวยงานท่ีอยูในเขตอํานาจศาล
ในกรณีศาลไมไดสงสําเนาคําส่ังดังกลาวผูรองก็อาจเปนผูสงได  ซ่ึงเม่ือศาลครอบครัวออกคําส่ัง
คุมครองคูสมรสท่ีถูกอีกฝายหนึ่งทํารายแลวผูไดรับคําส่ังจะตองปฏิบัติตามคําส่ังศาล หากผูนั้นไม
ปฏิบัติตามคําส่ังศาลผูรองอาจแสดงคําส่ังคุมครองแกเจาพนักงานตํารวจซ่ึงกระทําตามหนาท่ีพิเศษ  
มีอํานาจจับกุมบุคคลท่ีถูกกลาวหาวากระทําการฝาฝนคําส่ังคุมครอง

เจาพนักงานตําร
วยเหลือในการรับประกันการคุมครองตามคําส่ังนั้น 
ประเทศอังกฤษ 
ประเทศอังกฤษบทบาทของศาลท่ีเกี่ยวกับคดีความผิดท่ีภริยาถูกสามีทําราย  คือศาล

สามารถที่จะออกคําส่ังเพื่อคุมครองได  ดังตอไปนี้ 
1 )  ศาลสามารถออกคํา ส่ัง คุมครองบุคคล  (Order for personal protection) ศาล 

Magistrate Court มีอํานาจออกคําส่ังหามหรือระงับการกระทําใดๆ ของคูสมรสอีกฝายหนึ่งซ่ึง
ยังผลใหเกิดอันตรายแกรางกายของผูรองได อยางไรก็ดีตองเปนกรณีท่ีจําเลยไดใชความรุนแรงหรือ
ขูเข็ญวาจะใหใชความรุนแรงดังกลาวแกผูรอง และคําส่ังคุมครองดังกลาวเปนส่ิงจําเปนเพื่อ
คุมครองผูรอง  คําส่ังคุมครองในกรณีนี้จะใหความคุมครองแตเฉพาะสาม

ยเทานั้น นอกจากนั้นคําส่ังคุมครองจะใชเฉพาะการกระทํารุนแรงตอรางกายเทานัน้ไมรวม 
ถึงการกระทําตอสภาวะทางจิตหรือการรบกวนหรือกอความยุงยากอ่ืนๆ  

        นอกจากนั้นศาล Magistrate มีอํานาจขับไลคูสมรสอีกฝายหนึ่งออกจากบานท่ีคู
สมรสอาศัยอยูดวยกัน (Matrimonial home) และอาจออกคําส่ังใหจําเลยออกไปจากบานหามเขาไป
ในบานหรือส่ังใหจําเลยยินยอมใหผูรองเขาไปอยูท่ีนั้นได  อยางไรก็ตามคําส่ังประเภทนี้มีเง่ือนไข
วาตองเปนกรณีท่ีมีพยานหลักฐานชัดแจงวา  จําเลยมีพฤติการณท่ีใชความรุนแรงและศาลตองเช่ือวา
ผูรองหรือบุตรอยูในภยันตรายของการทําราย  หากผูรองหรือบุตรเขาไปในบานท่ีอยูอาศัยของ
ครอบครัว และจําเลยไดกระทําการอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปนี้  คือ ไดใชความรุนแรงตอรางกาย
กับผูรองหรือบุตรแลว  หรือไดขูเข็ญวาจะใชความรุนแรงตอผูรองอันเปนการฝาฝนคําส่ังท่ีไดออกมา
และเม่ือศาลไดรับคํารองจะตองรีบทําการไตสวน หากเห็นวาเปนกรณีเรงดวน เชน ภยันตรายตอ
รางกายของผูรองใกลจะมาถึง ศาลมีอํานาจเด็ดขาดท่ีจะออกคําส่ังฉุกเฉินหามจําเลยกระทําการ

 
45  แหลงเดิม.  หนา  68. 
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รุนแรงได แ

สกําลังอยูในระหวางการพิจารณาใดๆ ในศาล High Court หรือ 
County Co

าจ County Court สามารถออกคําส่ังใหความคุมครองแกคูสมรสท่ีรองขอได
ไมวาผูรองจ

หความสําคัญกับกระบวนการดังกลาวมาก  ซ่ึงผูเขียนเห็นวาถือเปนทางเลือกท่ีดีทางเลือกหนึ่งท่ี
ประเทศไทยจะหยิบยกมาปรับใชกับคดีอาญาท่ีเกิดข้ึน โดยเฉพาะกับความรุนแรงท่ีเกิดระหวางสามี
ภริยาเพื่อนํามาเสริมกฎหมายท่ีใชบังคับอยูใหมีความสมบูรณยิ่งข้ึน  โดยจะไดนําเสนอในบทตอไป 
 

ตคําส่ังฉุกเฉินมีผลบังคับใชไดเพียง 28 วัน หรือเม่ือมีการไตสวนคดีนั้นตอไป  ในบาง
กรณีศาลอาจออกคําส่ังฉุกเฉินไดแมไมมีการสงหมายใหกับจําเลยก็ตามซ่ึงคลายกับคําส่ังโดยการ
ขอใหศาลพิจารณาดีไปฝายเดียว 

2)  ศาลสามารถออกคําส่ังหามรบกวนหรือกอความยุงยาก คูสมรสอาจขอใหศาลออก
คําส่ังหามหรือยับยั้ง และมักใชประกอบคําส่ังขับไลคูสมรสอีกฝายหนึ่งใหออกจากบาน  โดยไม
คํานึงถึงวาจะมีคดีระหวางคูสมร

urt หรือไมก็ตามคูสมรสสามารถอางขอคําส่ังดังกลาวในคดีนั้นๆ ได  เชน ในคดีท่ีภริยา
ฟองเรียกคาสินไหมทดแทนฐานละเมิดจากสามีท่ีทํารายรางกาย  หรือในคดีเกี่ยวกับการสมรสอ่ืนๆ 
ท่ียังอยูในระหวางการพิจารณา 

       นอกจากนั้นคูสมรสยังอาจรองขอคําส่ังหามรบกวน หรือกอความยุงยากจากศาล 
โดยกฎหมายน้ีใหอําน

ะดําเนินคดีอ่ืนๆ ดวยหรือไม  นอกจากนั้นคูสมรสในท่ีนี้ยังรวมถึงผูท่ีอยูรวมกนัฉันสามี
ภริยาดวย  คําส่ังในการใหความคุมครองคูสมรสฝายใดฝายหน่ึงอาจมีขอกําหนดตามท่ีบัญญัติไวใน
มาตรา 1 ดังตอไปน้ี 

       หามคูสมรสอีกฝายหนึ่งรบกวนหรือกอความยุงยากตอผูรอง ส่ังขับไลคูสมรสอีก
ฝายหนึ่งใหออกไปจากบานท่ีคูสมรสอาศัยอยูรวมกัน หรือสวนใดสวนหน่ึงของบานและส่ังใหคู
สมรสอีกฝายหนึ่งยินยอมใหผูรองเขามาอยูในบานหรือสวนใดสวนหนึ่งของบานนั้น 

       โดยสรุปจะเห็นไดวา  กฎหมายท่ีเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวจะไมเปนการ
ลงโทษท่ีเปนการจําคุกอยางเดียว  แตเนนท่ีชวยเหลือเหยื่อใหไดรับการคุมครองและบําบัดผูกระทํา
ความผิด  และนอกจากน้ียังมีการจัดต้ังศาลครอบครัวเพื่อประนอมขอพิพาทในกรณีดังกลาวดวย 

       กรณีท่ีไดนําเสนอแนวความคิดของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท  และการ
นํากระบวนการดังกลาวมาปรับใชกับคดีอาญาในตางประเทศ  จะเห็นวาตางประเทศคอนขางท่ีจะ
ใ
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บทท่ี  4 

วิเคราะหกฎหมายไทยทีเ่กี่ยวกับความรุนแรงที่เปนความผิดอาญาระหวางสามีภริยา
และการนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาปรับใชในประเทศไทย 

 
แนวคิดทฤษฎีตางๆ  ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวโดยเฉพาะท่ีเกิด

ระหวางสามีภริยาที่นําเสนอไปแลวในบทกอนหนานี้  ในบทนี้จะไดวิเคราะหถึงประเด็นที่ผูเขียน
มีความเห็นวายังเปนปญหาในเร่ืองดังกลาว  พรอมท้ังนําเสนอทางเลือกใหมในการนํากระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาปรับใชควบคูไปกับกระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก  เพื่อใหการ
ดําเนินการตอผูกระทําความผิดและผูถูกกระทําใหไดรับการเยียวยา  และฟนฟูแกไขไปพรอมกัน  
มิใชมุงแตลงโทษตอส่ิงท่ีไดกระทําผิดไปเพียงอยางเดียว  โดยจะนําเสนอตามลําดับ  ดังนี้ 

  
4.1  วิเคราะหปญหาทางกฎหมายในกรณีความรุนแรงท่ีเปนความผิดอาญาระหวางสามีภริยา 

กฎหมายท่ีใชในเร่ืองของความรุนแรงท่ีเปนความผิดอาญาระหวางสามีภริยานั้นยังมี
ปญหาอยูในบางประเด็น  และถึงแมวาขณะน้ีไดมีกฎหมายท่ีใหความคุมครองตอผูถูกกระทําดวยความ
รุนแรงในครอบครัวอยูแลว  ก็คือ  พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงใน
ครอบครัว  พ.ศ. 2550  แตกฎหมายดังกลาวก็ยังคงมีขอบกพรองไมสามารถคุมครองไดดีเทาท่ีควร
ในทุกกรณีท่ีเกิดข้ึน  ซ่ึงในเร่ืองของความรุนแรงท่ีเปนความผิดอาญาระหวางสามีภริยา  เปนเร่ือง
ภายในครอบครัวท่ีแตละคนตองพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกันและตองใชความละเอียดออน  ตลอดจน
ตองไดรับการดูแลและการใหความสําคัญจากภาครัฐ  ซ่ึงสามารถวิเคราะหไดดังน้ี 

ปญหาในเร่ืองการใหความสําคัญตอสิทธิ  เสรีภาพ  การใหความคุมครองตอชีวิตและ
รางกาย  ตลอดจนทางดานจิตใจของบุคคล  ความเสมอภาคของบุคคล  ซ่ึงตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.  2550 ไดกําหนดและใหความสําคัญในเร่ืองการคุมครองสตรี  ตลอดจน
บุคคลในครอบครัวใหปราศจากความรุนแรง  ดังปรากฏในมาตรา 4  (ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย)  
มาตรา 5  (ความเสมอภาคโดยไมคํานึงวาจะเปนเพศใด  ศาสนาใด)  มาตรา 30  (บุคคลทุกคนไดรับการ
คุมครองตามกฎหมายอยางเทาเทียมกัน)  มาตรา 32  (บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและ
รางกาย)  มาตรา 35  (บุคคลในครอบครัวไดรับความคุมครองตอช่ือเสียง  ตลอดจนความเปนอยู
สวนตัว)  มาตรา  52  วรรคสอง  (บุคคลในครอบครัวมีสิทธิไดรับความคุมครองจากรัฐใหปราศจาก
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ปญหาในเร่ืองของมาตรการลงโทษตอความรุนแรงท่ีเปนความผิดอาญาระหวางสามี
ภริยา  ไมวาจะเปนการกระทําความผิดตอชีวิต  การกระทําความผิดตอรางกายหรือจิตใจ  เปนตน  
ดังปรากฏในบทบัญญัติของประมวลกฎหมายอาญา  กลาวคือ 

มาตรา  295  กรณีการทํารายผูอ่ืนจนเปนเหตุใหไดรับอันตรายแกกาย  หรือจิตใจ 
กฎหมายกําหนดใหระวางโทษจําคุก 

มาตรา  297  กรณีมีการกระทําผิดฐานทํารายรางกายจนผูถูกกระทําไดรับอันตรายสาหัส 
กฎหมายก็ไดกําหนดตองระวางโทษจําคุก 

มาตรา  290  กรณีมิไดมีเจตนาฆาแตมีการทํารายจนทําใหผูถูกกระทําถึงแกความตาย 
กฎหมายก็ไดกําหนดใหระวางโทษจําคุกเชนกัน 

ตลอดจนมาตรา  391  ท่ีเปนความผิดลหุโทษกรณีใชกําลังทํารายแตไมถึงกับเปนเหตุให
ไดรับอันตรายแกกายหรือจิตใจ  ประมวลกฎหมายอาญาก็ลวนแลวแตกําหนดใหลงโทษจําคุก  หรือ
ปรับท้ังส้ิน 

เห็นไดวาฐานความผิด  หรือประเภทของความผิดท่ีเกี่ยวกับความรุนแรงท่ีมีผลตอชีวิต
และรางกายของผูอ่ืน  ตามประมวลกฎหมายอาญาท่ีใชกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาน้ันมี
วัตถุประสงคมุงในเร่ืองการลงโทษที่เปนการจํากัดเสรีภาพของบุคคลผูกระทําความผิดโดยการ  
ปรับ  จําคุก  กักขัง  และประหารชีวิต  เพื่อเปนการขมขู  บังคับใหผูกระทําผิดเกิดความกลัว  เข็ดหลาบ  
หลาบจํา  ไมมีการมุงในเร่ืองการปรับปรุง  แกไข  บําบัด  และฟนฟูบุคคลท่ีเกี่ยวของดังกลาวใหเกิด
ความสํานึกผิดแตอยางใด  ทําใหผูท่ีจะกระทําไมกลาท่ีจะกระทําความผิดเน่ืองจากกลัวถูกลงโทษ  
มิไดมีการสรางความตระหนักตอบุคคลใหรูสึกวาท่ีไมทําผิดเนื่องจากแยกแยะออกถึงความดีความช่ัว
การลงโทษดังกลาวอาจจะเหมาะสมกับอาชญากรรมทั่วไป  หรือตอบุคคลที่กระทําความผิดท่ี
ซํ้าแลวซํ้าเลายากแกการแกไขเยียวยา  ซ่ึงผูเขียนมีความเห็นวาไมเหมาะสมกับการกระทําความผิด

DPU



 100 

มาตรา  334  เปนเร่ืองการลักทรัพยของผูอ่ืน  กฎหมายก็กําหนดใหตองระวางโทษจําคุก 
แตกฎหมายยังมีขอกําหนดบางประการตามมาตรา  71  ในกรณีท่ีเปนความผิดเกี่ยวกับทรัพย  หาก
กรณีดังกลาวเกิดจากการกระทําระหวางสามีภริยา  กฎหมายกําหนดวาผูกระทํานั้นมีความผิดแต
ไมตองรับโทษ  จะเห็นไดวาการกระทําในกรณีความผิดดังกลาวเปนกรณีกฎหมายยกเวนโทษให  
(เปนเหตุยกเวนโทษเฉพาะตัว)  ซ่ึงผูเขียนมีความเห็นวา  บทกฎหมายดังกลาวก็ยังเล็งเห็นถึง
ความสัมพันธระหวางสามีภริยาในระดับหนึ่ง  แตหากมองอีกแงมุมหนึ่งเห็นวาผูท่ีไดรับความ
เสียหายไมไดรับความเปนธรรม  และจําตองยอมรับถึงความเสียหายท่ีเกิดข้ึน  ทําใหบทกฎหมาย
ดังกลาวอาจไมเหมาะสมกับคูสามีภริยาท่ีมีพฤติกรรมดังกลาวเปนประจํายากแกการแกไขเยียวยา 

ระเบียบสํานักงานตํารวจแหงชาติขอ  583  กรณีการดําเนินการทางกฎหมายเม่ือเกิด
ความรุนแรงข้ึนระหวางสามีภริยา  หากความรุนแรงดังกลาวเปนเพียงการกอใหเกิดอันตรายตอ
รางกายหรือจิตใจโดยท่ีมิไดมีการใชอาวุธ  แตอาจจะเปนเพียงการกระทําท่ีออกมาในลักษณะสามี
ตักเตือนภริยา  หรือความรุนแรงเล็กนอยอาจจะไมมีบาดแผล  เปนตน  เม่ือผูเสียหายไดแจงความ
รองทุกขตอพนักงานสอบสวน  ในทางปฏิบัติพนักงานสอบสวนจะใหคูกรณีไดมีการพูดคุยเจรากัน
เพื่อยุติขอพิพาทดังกลาว  ซ่ึงเปนการดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบสํานักงานตํารวจแหงชาติขอ 
583  ท่ีใหอํานาจแกพนักงานสอบสวนใหสามารถดําเนินการดังกลาวได  เพื่อมุงผสานความสัมพันธ
ในครอบครัว  สรางความปรองดองใหเกิดภายในครอบครัว  เนื่องจากระเบียบดังกลาวเล็งเห็นวา
การดํารงชีวิตของบุคคลในครอบครัวเปนธรรมดาท่ีจะตองมีการกระทบกระท่ังกันบาง  แตภายใต
ความรุนแรงดังกลาวนั้นยังคงมีความสัมพันธอันดีท่ีเคยทําใหแกกันมากอน  โดยระเบียบดังกลาวคง
เล็งเห็นความสัมพันธในครอบครัวมากกวาการมุงลงโทษตอผูกระทําความผิด  และสืบเนื่องจาก
ประเด็นดังกลาวสงผลทําใหผูเขียนมีความเห็นวา  กฎหมายของประเทศไทยมิไดละเลยในการท่ีจะสราง
ใหเกิดความปรองดองข้ึนในครอบครัว  และเม่ือสามารถที่จะยุติขอพิพาทท่ีเกิดข้ึนจากความรุนแรง
ดังกลาวไดจะสงผลทําใหลดปริมาณคดีท่ีเขาสูศาลตอไป  และจะไมกระทบตอบุตรหรือบุคคลใน
ครอบครัว 
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อยางไรก็ตามถึงแมวาระเบียบสํานักงานตํารวจแหงชาติขอ  583  จะเปนกฎหมายท่ี
แสดงใหเห็นถึงการท่ีกฎหมายของประเทศไทยยังคงไมละเลยตอความรุนแรงท่ีเกิดระหวางสามี
ภริยา  พยายามที่จะสรางสัมพันธอันดีใหเกิดในครอบครัวอีกคร้ัง  แตก็ยังมีขอบกพรองอีกประเด็น
ท่ีผูเขียนมีความเห็นวากฎหมายดังกลาวยังไมสมบูรณเทาท่ีควร  กลาวคือ  ยังขาดกลไกในการ
ติดตามผล  เชน  ติดตามพฤติกรรมของผูกระทําความรุนแรงวาเม่ือผูเสียหายไดใหอภัยแลวและ
กลับไปใชชีวิตรวมกันดังเดิมจะไมกระทําความรุนแรงดังกลาวใหเกิดข้ึนอีก  สะทอนใหเห็นวามีการ
สรางความปรองดองแตไมมีการบําบัด  ฟนฟู  แกไขท้ังผูกระทําความรุนแรงและผูถูกกระทํา   

ขณะนี้ถึงแมจะมีพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว 
พ.ศ. 2550  มาคุมครองบุคคลจากความรุนแรงในครอบครัวแลว  แตพระราชบัญญัติดังกลาวมุงที่จะ
คุมครองในกรณีท่ีมีการกระทําความรุนแรงของบุคคลในครอบครัวในระดับความรุนแรงท่ีไมเกิน
ขอบเขตความผิดฐานทํารายรางกายดังปรากฏในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 295  ตลอดจนยัง
กําหนดใหความผิดตามมาตราดังกลาวเปนความผิดอันยอมความได  แตภาพรวมของกฎหมายฉบับ
ดังกลาวก็ยังคงมุงท่ีจะผสานความสัมพันธภายในครอบครัวใหคงมีอยูเปนหลัก  กลาวคือ  กฎหมาย
ฉบับดังกลาวมุงท่ีจะคุมครองตอบุคคลทุกคนภายในครอบครัวมิใชแคคูสามีภริยาเทานั้น  และใน
กรณีมีความรุนแรงเกิดข้ึนภายในครอบครัวหนึ่ง  กฎหมายดังกลาวมองวามิใชเปนแคเร่ืองภายใน
ครอบครัวเทานั้น  บุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวของตองเรงเขามาดูแลและใหความคุมครองตอผูถูกกระทํา 
ไมวากรณีการใหอํานาจตอบุคคลผูพบเห็น  หรือรับรูตอการกระทําความรุนแรงตางๆ สามารถแจง
เจาหนาท่ีเพื่อดําเนินการชวยเหลือได  ตลอดจนใหอํานาจตอพนักงานเจาหนาท่ีในการที่จะเขาไปใน
ท่ีเกิดเหตุและสอบถามถึงความรุนแรงดังกลาวไดมากข้ึน  และรวมไปถึงการดําเนินการให
ผูถูกกระทําไดรับการตรวจรักษาจากแพทย  ตลอดจนขอคําปรึกษาจากนักจิตวิทยาได  กรณีดังกลาว
ถือเปนการฟนฟูผูถูกกระทําอยางหนึ่งเชนกัน   

กฎหมายฉบับดังกลาวก็ยังมีขอดีท่ีสําคัญมากประการหนึ่ง  คือ  ในกรณีท่ีศาลได
พิพากษาวาผูกระทําความรุนแรงในครอบครัวมีความผิดแลว ศาลยังมีอํานาจกําหนดใหใชวิธีการ
ฟนฟู  บําบัดรักษา  คุมความประพฤติผูกระทําผิด  และใหผูกระทําผิดชดใช  เชน  ชวยเหลือบรรเทาทุกข  
ทํางานบริการสาธารณะ  ละเวนการกระทําท่ีอาจกอใหเกิดความรุแรงในครอบครัวไดอีก  และศาลก็ยังมี
บทบาทท่ีสําคัญอยางมากอีกอยางหนึ่งคือ  ศาลตองพยายามเปรียบเทียบใหคูความไดยอมความกัน  
ไมวาการพิจารณาคดีการกระทําความรุนแรงในครอบครัวจะไดดําเนินไปแลวเพียงใดก็ตาม โดยมุงถึง
ความสงบสุขและการอยูรวมกันในครอบครัวเปนสําคัญ 

พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550  ถึงแมจะไมได
ระบุอํานาจหนาท่ีของพนักงานอัยการไวเปนพิเศษแตจากข้ันตอนของการดําเนินการตามกฎหมายน้ัน
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กรณี ท่ี ผู เ ขียนไดนํ า เสนอวัตถุประสงคตลอดจนข้ันตอนการดํา เนินการตาม
พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550  ซ่ึงเปนกฎหมายท่ีเนน
ในเร่ืองการสรางความปรองดองในครอบครัว  การแกไขตัวผูกระทําความผิด  ตลอดจนการบําบัด  
ฟนฟูผูถูกกระทํา  แตกฎหมายฉบับดังกลาวยังคงมีประเด็นท่ีผูเขียนเห็นวายังเปนปญหาไมครอบคลุม
ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนจริงในปจจุบันซ่ึงมีหลายระดับและหลายรูปแบบ  ดังน้ี 

กฎหมายฉบับดังกลาวกําหนดระดับความรุนแรงท่ีไมเกินขอบเขตของการทํารายตาม
ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  295  เทานั้น   

ความรุนแรงดังกลาวไมรวมถึงการกระทําโดยประมาท   
ประเด็นปญหาที่นําเสนอมานั้นเห็นวาเนื่องจากลักษณะความรุนแรงในปจจุบันนั้น

มีหลายระดับ  แตก็ลวนแลวแตเกิดข้ึนระหวางคูสามีภริยาซ่ึงกฎหมายก็ไมควรที่จะละเลยในเรื่อง
การแกไขผูกระทําผิด  และบําบัดฟนฟูผูถูกกระทํา  แตความรุนแรงท่ีเกินขอบเขตท่ีกลาวมาน้ันตอง
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นับแตพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550  มีผล
บังคับใช  บุคลากรในหนวยงานตางๆ เชน  ทีมเจาหนาท่ีศูนยพึ่งได1  ของโรงพยาบาลตางๆ ไดแก  
แพทย  จิตแพทย  พยาบาล  นักจิตวิทยา  นักสังคมสงเคราะห  ตํารวจ  พนักงานฝายปกครอง  
เจาหนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และอีกหลายหนวยงานในฐานะอาจเปนผูรับแจง  หรือผูพบ  
ผูทราบเร่ืองเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวตางเกิดความกังวลในทางปฏิบัติวากฎหมายกําหนด
อะไรบาง  และจะปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายน้ีอยางไร  ซ่ึงปญหาเหลานี้กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษยซ่ึงเปนหนวยงานที่มีอํานาจในการออกกฎกระทรวงเก่ียวกับการจัด
ระบบงานตามท่ีมาตรา  13  กําหนดใหอํานาจไว  เพ่ือใหเกิดการประสานงานระหวางหนวยงานตางๆ 
ของพนักงานเจาหนาท่ี  ตํารวจ  พนักงานสอบสวน  โรงพยาบาลตางๆ พนักงานอัยการ  ศาล  และ
องคกรพัฒนาเอกชนใหเปนไปตามมาตรา  10  มาตรา  11  และมาตรา  12  ไดแกวิธีการปฏิบัติ  การรับ
แจงเหตุ  การเขาไปยังเคหสถานที่เกิดเหตุ  การออกคําส่ังกําหนดมาตรการและวิธีปฏิบัติของ
พนักงานเจาหนาท่ี  วิธีการใหผูถูกกระทําเขารับการบําบัดรักษา  การฟนฟูจิตใจ  เปนตน  ซ่ึงจากท่ี
ผู เขียนศึกษามาวิธีการปฏิบัติดังกลาวเพื่อใหกฎหมายนั้นมีกลไกท่ีชัดเจนมากข้ึนไดมีราง
กฎกระทรวงวาดวย  ระบบงานเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานและการบังคับใหเปนไปตามมาตรา  10  
มาตรา  11  มาตรา  12  แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกระทําความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550  
ซ่ึงรางดังกลาวหากมีการบังคับใชจะทําใหระบบการดําเนินการดังกลาวเกี่ยวกับความรุนแรงใน
ครอบครัวมีระบบและข้ันตอนมากข้ึน2     
 การดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกฎหมายฉบับดังกลาว  หากมองใน
ประเด็นของสิทธิมนุษยชนนับวาพระราชบัญญัติดังกลาวมีสวนในการสงเสริมและคุมครองสิทธิ
มนุษยมากในระดับหนึ่งทีเดียว  กลาวคือ 

                                                        
1  ไดกลาวถึงมาแลวในบทท่ี  2.  ขอที่  2.6.4. 
2  แหลงเดิม. 
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 ประการท่ีหนึ่ง  สิทธิในการไดรับความคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  การถูกทําราย
รางกายหรือไดรับความรุนแรงแมภายในครอบครัวก็ถือเปนการละเมิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษยแลว  
เพราะฉะน้ันบุคคลยอมมีสิทธิในความเปนอยูท่ีปราศจากความหวาดกลัว หรือภัยขูเข็ญใดๆ ตาม
พระราชบัญญัติดังกลาวเองก็มีการคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษยดวยการใหการชวยเหลือเพื่อ
ไมใหเกิดเหตุรุนแรงข้ึนอีก  เชน  การพิจารณาพิพากษาคดีความรุนแรงในครอบครัวนั้นไมวาการ
พิจารณาคดีจะไดดําเนินไปแลวเพียงใด  ใหศาลพยายามเปรียบเทียบใหคูความไดยอมความกันใน
ขอพิพาทโดยคํานึงถึงความสงบสุขและการอยูรวมกันในครอบครัว  โดยคํานึงถึงหลักการดังท่ีกลาว
มาแลวในขางตน  ซ่ึงสอดคลองกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ  มาตรา 4  ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  สิทธิ 
เสรีภาพ  และความเสมอภาคของบุคคลยอมไดรับความคุมครอง 
 ประการท่ีสอง  สิทธิในชีวิตรางกาย  กลาวคือบุคคลผูไดรับความรุนแรงมีสิทธิไดรับ
การเยียวยาเพื่อบรรเทาทุกขเบ้ืองตน  เชน  เจาหนาท่ีอาจใหบุคคลผูกระทําความรุนแรงแยกออกจาก
ผูไดรับความรุนแรงเพื่อปองกันไมใหมีเหตุรายซํ้าอีก  ท้ังผูที่ไดรับความรุนแรงเจาหนาท่ีก็อาจใหมี
การพบจิตแพทยหรือใหเขารักษาตัวท่ีโรงพยาบาลแลวแตกรณี  ซ่ึงสอดคลองกับกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ  มาตรา 32  บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย  การทรมาน  ทารุณกรรม 
หรือการลงโทษดวยวิธีการโหดรายหรือไรมนุษยธรรมจะกระทํามิได  แตการลงโทษตามคําพิพากษา
ของศาลหรือตามท่ีกฎหมายบัญญัติไมถือวาเปนการลงโทษดวยวิธีการโหดรายหรือไรมนุษยธรรม
ตามความในวรรคนี้ 
 ประการที่สาม  สิทธิในกระบวนการยุติธรรม  ดังกลาวไปแลวในประการท่ีหนึ่ง  แตมีขอ
เพิ่มเติมรวมไปถึงการสอบสวนท่ีตองเปนธรรมและตองละเอียดรอบคอบเพราะเปนประเด็นทาง
จิตใจ  เชน  ในข้ันตอนของการสอบปากคําผูท่ีถูกกระทําดวยความรุนแรง  พนักงานเจาหนาท่ีตองจัด
ใหมีจิตแพทย  นักจิตวิทยา  นักสังคมสงเคราะหหรือบุคคลท่ีผูถูกกระทําดวยความรุนแรงขอรวมอยูดวย
ในขณะสอบปากคําเพื่อใหคําปรึกษา  ซ่ึงสอดคลองกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ  มาตรา 40 บุคคลยอม
มีสิทธิในกระบวนการยุติธรรม  ดังตอไปนี้   

(1)  บุคคลยอมมีสิทธิท่ีจะใหคดีของตนไดรับการพิจารณาอยางถูกตอง  รวดเร็ว   และเปนธรรม   
(2)  ผูเสียหาย  ผูตองหา โจทก จําเลย คูกรณี ผูมีสวนไดเสีย หรือพยานในคดีมีสิทธิ

ไดรับการปฏิบัติท่ีเหมาะสมในการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรม  รวมทั้งสิทธิในการไดรับ
การสอบสวนอยางถูกตอง  รวดเร็ว  เปนธรรม  และการไมใหถอยคําเปนปฏิปกษตอตนเอง   

(3)  ผูเสียหาย  ผูตองหา  จําเลย  และพยานในคดีอาญามีสิทธิไดรับความคุมครอง  และ
ความชวยเหลือท่ีจําเปนและเหมาะสมจากรัฐ  สวนคาตอบแทน  คาทดแทน และคาใชจายท่ีจําเปน 
ใหเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ   
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(4)  เด็ก  เยาวชน  สตรี ผูสูงอายุ หรือผูพิการหรือทุพพลภาพ  ยอมมีสิทธิไดรับความ
คุมครองในการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีอยางเหมาะสม  และยอมมีสิทธิไดรับการปฏิบัติท่ี
เหมาะสมในคดีท่ีเกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศ 

เห็นไดวากฎหมายท่ีเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวโดยเฉพาะความรุนแรงท่ีเกิด
ระหวางสามีภริยาที่ไดนําเสนอตลอดจนวิเคราะหประเด็นตางๆ มีความสอดคลองกับระบบ
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทเปนอยางมากท่ีไดเล็งเห็น  ตลอดจนใหความสําคัญตอ
ความสัมพันธภายในครอบครัวเปนหลัก  และยังเห็นถึงความสําคัญในการบําบัด  รักษา  ตลอดจนฟนฟู
ท้ังผูกระทําและผูถูกกระทําดวยความรุนแรงภายในครอบครัว  และเพื่อใหบรรลุตามเจตนารมณของ
กฎหมายมากข้ึน  เห็นควรนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาปรับใชควบคูไปดวย 
 
4.2 วิเคราะหเปรียบเทียบกฎหมายไทยท่ีเก่ียวของกับความรุนแรงท่ีเปนความผิดอาญาระหวางสามี  
       ภริยากับกฎหมายตางประเทศ 

ประเทศไทยขณะน้ีปญหาความรุนแรงในครอบครัวถือไดวาเปนอาชญากรรมอยางหน่ึง
ท่ีเกิดขึ้นภายในครอบครัวซ่ึงสวนมากจะเกิดข้ึนระหวางสามีภริยาและมีแนวโนมเพิ่มและรุนแรงข้ึน 
ในขณะเดียวกันระบบกฎหมายก็ตองมีการพัฒนาใหมีความกาวหนาและใชไดเหมาะสมกับสภาพ
เหตุการณจริงที่เกิดขึ้นในสังคม  ซึ่งหากกลาวถึงปญหาเรื่องความรุนแรงระหวางสามีภริยาแลว
ในตางประเทศนั้นไดเล็งเห็นและใหความสําคัญกวาประเทศไทย  เนื่องจากตางประเทศไดมีการ
พัฒนากฎหมายในเร่ืองดังกลาวมากอนประเทศไทย  ดังท่ีกลาวถึงมาตรการทางกฎหมายกรณีความ
รุนแรงระหวางสามีภริยาในตางประเทศไมวาจะเปนมาตรการทางอาญา เชน แนวคิดในเร่ืองการ
เบ่ียงเบนคดีความผิดเล็กนอยออกจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  โดยการใชมาตรการอ่ืนแทน
การดําเนินคดีอาญา  เชน  การชะลอการฟอง  และยังมีมาตรการดานโทษ  เชน  การคุมประพฤติ  
การจําคุกวันสุดสัปดาห  การใหผูกระทําผิดเขารับการบําบัดทางจิต  หรือกรณีการมีคําส่ังคุมครอง 
เชน คําส่ังศาลหามมิใหคูสมรสทํารายซ่ึงกันและกันอีก  และยังมีกระบวนการใหคําปรึกษา 
กระบวนการประนอมขอพิพาทในบางประเทศ  เชน  ประเทศออสเตรเลีย  และประเทศอังกฤษไดมีการ
กําหนดบทบาทของตํารวจมากขึ้น  เชน  การใหตํารวจจัดต้ังกองทุนข้ึนเพ่ือใหบริการดานการ
ปรึกษาแนะนําครอบครัว  และใหบริการแทรกแซงฉุกเฉินตลอด 24 ช่ัวโมง  และอยางเชนใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาไดกําหนดใหสถานีตํารวจมีการพัฒนาตํารวจใหมีความเช่ียวชาญในการให
คําปรึกษาแนะนํา  และกําหนดอํานาจหนาท่ีตํารวจไวเปนพิเศษในการชวยเหลือนําคูสมรสท่ีถูกทําราย
ไปยังสถานพยาบาลทางการแพทย  และหากผูเสียหายประสงคจะยายออกจากบานตํารวจก็มีหนาท่ี
ใหความชวยเหลือในการขนยายทรัพยสินสวนตัวเพ่ือใหผูเสียหายไปอยูในสถานที่อ่ืนท่ีปลอดภัยกวา  
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ภาพรวมของกฎหมายในตางประเทศที่ไดใหความสําคัญกับปญหาความรุนแรงใน
ครอบครัวทําใหเปนบรรทัดฐานใหกฎหมายไทยมีการพัฒนาตามไปดวยในเร่ืองดังกลาว โดยได
กําหนดพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ข้ึนมาเพื่อ
คุมครองบุคคลผูไดรับผลกระทบจากการกระทําดังกลาวโดยเฉพาะ  ซ่ึงถือไดวามีการพัฒนา
กฎหมายใหมีความกาวหนาทัดเทียมกับนานาประเทศ  ซ่ึงกฎหมายฉบับดังกลาวก็ไดกลาวถึงใน
ลักษณะท่ีคลายๆ กับของตางประเทศ  กลาวคือ  มุงใหความคุมครองเหยื่อตลอดจนฟนฟูเหยื่อ  และ
บําบัดรักษา  แกไขผูกระทําความผิด  ปองกันมิใหมีการกระทําความผิดซํ้า  นึกถึงความสัมพันธ
ภายในครอบครัวเปนหลัก  แตถึงอยางไรกฎหมายตางประเทศก็มิไดหยุดในการที่จะพัฒนากฎหมาย
ใหสามารถใชใหไดผลในเร่ืองของการลดอาชญากรรมกลับยังคงพัฒนาไปอีกระดับ  โดยใน
ตางประเทศไดเล็งเห็นและใหความสําคัญกับแนวคิดใหม  คือ  แนวความคิดของกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท  ซ่ึงในหลายๆ ประเทศกําลังใหความสนใจเปนอยางมากในขณะน้ี  ไมวาจะเปน
ประเทศเยอรมนีท่ีใหความสําคัญตอกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทเปนอยางมากอีกประเทศหนึ่ง  
เนื่องจากชวงระยะเวลาไมนานมานี้ประเทศเยอรมนีเปนประเทศหนึ่งท่ีประสบปญหาจํานวนการเกิด
อาชญากรรมมากข้ึน  และเพ่ือตองการท่ีจะแกไขปญหาดังกลาวประเทศเยอรมนีจึงเนนในเร่ืองการ
แกไขตัวผูกระทําความผิดและผูเสียหาย  สงผลใหประเทศเยอรมนีนํามาตรการในการไกลเกลี่ย
ขอพิพาทมาใชกับการกระทําความผิดอาญา  โดยเร่ิมนํามาใชเปนคร้ังแรกในคดีความผิดเกีย่วกบัเดก็
ซ่ึงบัญญัติไวในกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการกระทําความผิดของเยาวชนใน  มาตรา  10  และมาตรา  45  
ท่ีใหอํานาจอัยการละเวนจากการดําเนินคดี  ถาเห็นวาเยาวชนผูกระทําความผิดต้ังใจท่ีจะดําเนินการ
ไกลเกล่ีย  และไดพัฒนามาเร่ือยๆ จนใชในการกระทําความผิดของผูใหญดวย  ซ่ึงไดบัญญัติไวใน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเยอรมัน  มาตรา  153 a  ท่ีใหอัยการละเวนหรืองดเวนการ
ดําเนินคดีโดยความยินยอมของศาลท่ีพิจารณา  และความยินยอมของผูถูกกลาวหา  หากไดมีการ
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ประเทศสหรัฐอเมริกาไดมีการนําโครงการประนอมขอพิพาทระหวางผูเสียหายและ
ผูกระทําความผิดมาใชรวมกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยใหดุลยพินิจแกตํารวจ  พนักงาน
อัยการ  และศาลในการเบ่ียงเบนคดี  กระบวนการไกลเกล่ียของประเทศสหรัฐอเมริกาสามารถ
นํามาใชไดเกือบทุกประเภทความผิด  ซ่ึงจํานวนคดีท่ีนําโครงการกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทมาใชจะใชท้ังคดีท่ีเด็กกระทําความผิด  และรวมถึงคดีท่ีมีความรายแรงอยางเชน  
ความผิดฐานประมาทเปนเหตุใหผูอื่นถึงแกความตาย  ซึ่งมีองคกรเฉพาะที่รับผิดชอบทําหนาท่ี
ในการไกลเกล่ีย 3 โดยเปดโอกาสใหผูท่ีเกี่ยวของไดมีสวนรวมในการกําหนดวาจะเขาสูโครงการ
ไกลเกล่ียหรือไมกอนท่ีจะเขาสูกระบวนการยุติธรรม   

ประเทศญ่ีปุนซ่ึงประสบความสําเร็จมากในการลดและจัดการกับอาชญากรรมเพราะ
เจาหนาท่ีบานเมืองของญ่ีปุนไดเรียนรูวา  การแกไขผูกระทําผิดและการฟนฟูชุมชนเปนเร่ืองสําคัญ 
ไมวาตํารวจ  พนักงานอัยการ  และศาลตางมีความคิดรวมกันท่ีจะแกไขผูกระทําผิดยิ่งกวาการ
ลงโทษโดยตัดผูกระทําผิดออกจากสังคม  ซ่ึงสวนใหญแลวผูกระทําความผิดในประเทศญ่ีปุนมักจะ
ใหการรับสารภาพ  ผูกระทําความผิดจะตองขอใหผูเสียหายใหอภัยโดยการทําเปนหนังสือ  พรอม
ท้ังชดใชคาเสียหายเพื่อบรรเทาทุกข  ตลอดจนบุคคลในครอบครัวท่ีเกี่ยวของตองรวมกันวาง
มาตรการควบคุมเพื่อไมใหผูกระทําผิดกลับไปกระทําผิดซํ้าอีก  โดยนําหนังสือดังกลาวมามอบ
ใหกับพนักงานสอบสวน  อัยการ  ศาล  เพื่อนํามาพิจารณาประกอบการดําเนินการกับผูกระทํา
ความผิด  ซ่ึงในประเทศญ่ีปุนนั้นมีองคกรท่ีทํางานเกี่ยวกับเร่ืองดังกลาวอยางเปนระบบสงผลให
อาชญากรรมในประเทศญ่ีปุนลดลงเปนอยางมาก   

ประเทศออสเตรเลียก็เชนกันท่ีใหความสนใจกับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท
โดยนํามาใชในสถานีตํารวจในเมือง Wagga Wagga  กับการกระทําความผิดอาญา ไดมีการ
นํามาใชกับการกระทําความผิดของเด็กเปนอันดับแรก  ไดเร่ิมมีการประชุมครอบครัวใชในตนป 
1994 และขยายมาใชกับการกระทําความผิดของผูใหญดวยประมาณป 1995 โดยประเทศ

                                                        
3  กลาวถึงรายละเอียดแลวในบทที่  3  ขอ  3.6.2.  

DPU



 108 

 
4.3  วิเคราะหกระบวนการยุติธรรมเชิงลงโทษท่ีใชกับความรุนแรงท่ีเปนความผดิอาญาระหวางสามี   
        ภริยากับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท 

การลงโทษทางอาญาแบบเดิมเปนการที ่ร ัฐไดบัญญัต ิกฎหมายขึ ้นเพื ่อที ่จะใช
กฎหมายนั้นเปนเคร่ืองมือในการรักษาความสงบเรียบรอย  และการลงโทษเปนเคร่ืองมือสงเสริม
ประสิทธิภาพของกฎหมายโดยวัตถุประสงคท่ีแทจริง  คือ  ตองการใหสมาชิกของรัฐอยูรวมกันดวย
ความสงบเรียบรอยและเพื่อคุมครองสังคม  แมวาการคุมครองสังคมจะเปนจุดมุงหมายขั้นสุดทายของ
การลงโทษ  โดยในปจจุบันการลงโทษท่ีใชกันอยูคือการลงโทษเพื่อการแกแคนและทดแทน  เพราะ
ความรูสึกนึกคิดของคนสวนมากยังตองการใหอาชญากรไดรับผลจากการกระทําผิดท่ีหนักพอกับ
ความอุกฉกรรจของความผิดท่ีไดกระทําลงไป  นอกจากนี้การปฏิบัติหนาท่ีของรัฐคือผูพิพากษาจะ
กําหนดโทษแกผูกระทําผิดรายใด  ก็มักจะนึกถึงพฤติการณแหงความรายแรงของการกระทําผิดวา
สมควรจะลงโทษหนักเบาเพียงใด  วัตถุประสงคการลงโทษเพ่ือการแกแคนและทดแทนนี้จึงยังใชอยู
ในปจจุบัน  สวนการลงโทษเพื่อการยับยั้งหรือปองกันมีวัตถุประสงคก็เพื่อจะทําใหผูกระทําผิด
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1.  พยายามไมใหผูกระทําความผิดประสบกับส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงบุคลิกภาพของเขา
ในทางท่ีเส่ือมลง  เชน  การรอการลงโทษ  หรือการแยกประเภทของนักโทษ 
 2.  วิธีการปรับปรุงผูตองโทษในระหวางคุมขัง  ไดแก  การฝกหัดอาชีพและให
การศึกษาอบรมทางศีลธรรม  ศาสนา  ท่ีจะใหผูกระทําผิดกลับตนเปนพลเมืองดีตอไป 
 3.  การใหความชวยเหลือหลังพนโทษ  นักโทษสวนมากเม่ือพนโทษแลวตองการกลับตัว
เปนคนดีแตพบอุปสรรค  คือ ไมสามารถสมัครเขาทํางานได 

ดังนั้น  การชวยเหลือจึงเปนส่ิงสําคัญในการชวยปรับปรุงผูกระทําความผิด โดยการตั้ง
กองทุนชวยเหลือการบริการจัดหางานให  เปนตน 

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทเกิดจากการเปล่ียนแนวคิดและวิธีคิดท่ีมีตอ
อาชญากรรมและการตกเปนเหยื่อ  จากเดิมท่ีมองวาอาชญากรรมเปนการกระทําท่ีตอตานและเปน
ปฏิปกษตอรัฐ  รัฐตองเขามาดําเนินการ  เหยื่อและผูเสียหายไมมีสวนในกระบวนการ  แตกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทมองวาอาชญากรรมเปนการกระทําท่ีตอตาน  และเปนปฏิปกษระหวาง
บุคคลตอบุคคล  ระหวางผูกระทําผิดและเหยื่อ  ดังนั้นกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทจึงมุง
แกปญหาความขัดแยงโดยใหผูกระทําผิดไดแสดงความรับผิดชอบในการกระทําของเขา  และให
ความชวยเหลือและบรรเทาผลรายแกเหยื่อ  โดยมีเปาหมายสุดทายอยูท่ีใหคูกรณีรูสึกวาปญหาความ
ขัดแยงท่ีเกิดข้ึนอาจยุติได  กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทใหความสําคัญกับเหยื่อโดยให
ผูกระทําผิดยอมรับในหลักการตัดสินของเหยื่อและสมาชิกในชุมชน  ดวยการฟนฟูบําบัด  และปรับ
พฤติกรรมใหเปนคนดี  ซ่ึงแตกตางจากกระบวนทัศนเพื่อการแกแคนทดแทนท่ีใหความสนใจใน
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1.  ใหความสนใจในการฟนฟูเหยื่อในกระบวนการยุติธรรมมากกวาใหคุณคาในเร่ือง
การลงโทษผูกระทําผิด 

2.  ยกระดับความสําคัญของเหยื่อในกระบวนการยุติธรรมใหมากข้ึน  ท้ังการใหเหยื่อเขามา
มีสวนรวมในการแกไขผูกระทําความผิด  

3.  เรียกรองใหผูกระทําผิดแสดงความรับผิดชอบโดยตรงตอบุคคล  และหรือชุมชนท่ีตก
เปนเหยื่อจากการกระทําของเขา 

4.  กระตุนและสนับสนุนใหชุมชนเขามาเกี่ยวของในการแสดงความรับผิดชอบของ
ผูกระทําผิด  และใหการชวยเหลือสนับสนุนในการตอบสนองความตองการของเหยื่อและผูกระทําผิด 

5.  ใหความสําคัญกับผูกระทําผิด  แสดงความรับผิดชอบตอการกระทําของเขา  และ
การชดใชและบรรเทาผลรายจากการกระทําผิดมากกวาการลงโทษอยางเฉียบขาด 

6.  ตระหนักถึงความรับผิดชอบของชุมชน ในการปรับพฤติกรรมของผูกระทําผิดเพราะ
มองวาอาชญากรรมอยูในบริบทของสังคมและมีความสัมพันธกับองคประกอบอ่ืนๆ ของสังคม 
ดังนั้นการดําเนินงานตามแนวคิดของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทจึงตองมีการทํางาน
รวมกันระหวางหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม  ผูกระทําผิด  เหยื่อ  และชุมชนท่ีไมเหมือนกับ
กระบวนการยุติธรรมแบบเดิมที่เปนความสัมพันธระหวางหนวยงานศาล  กรมคุมประพฤติ 
ระบบราชทัณฑ  และผูกระทําผิดเทานั้น 

 
4.4  วิเคราะหขอดีขอเสียในการนาํกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาใชกับความรุนแรงท่ีเปน 
        ความผิดอาญาระหวางสามีภริยา 

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทเปนเร่ืองใหมในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  
การที่จะนําแนวคิดกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาใชกับความรุนแรงท่ีเปนความผิดอาญา
ระหวางสามีภริยาในประเทศไทยน้ัน  ตองพิจารณาถึงขอดีขอเสียที่จะเกิดข้ึนเพื่อแสดงใหเห็นถึง
ความนาเช่ือถือและคุณภาพของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท  ตลอดจนประสิทธิภาพของ
วิธีการสมานฉันทท่ีสามารถนํามาปรับใชกับความรุนแรงท่ีเปนความผิดอาญาระหวางสามีภริยา  
จากผลการศึกษาผูเขียนเห็นวามีขอดีและขอเสียดังตอไปนี้ 
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ขอดี  
1.  เปนกระบวนการที่ชวยประหยัดคาใชจายแกผูเสียหายในกรณีท่ีสามารถบรรลุ

ขอตกลงการไกลเกล่ียได  ขอตกลงดังกลาวจะถูกจัดทําเปนเอกสารเปนสัญญาท่ีผูกพันคูพิพาท 
สงผลใหเปนการระงับขอพิพาททางแพง  ผูเสียหายจึงไมตองฟองรองคดีแพงเกี่ยวเนื่องคดีอาญาเพ่ือ
เรียกรองคาเสียหายอีก 

2.  แมการไกลเกลี่ยไมสําเร็จ  คูพิพาทยังมีความรูสึกเขาใจกัน  มีความรูสึกที่ดีตอกัน 
เขาใจความตองการของแตละฝาย  เขาใจถึงปญหาอันเปนสาเหตุแหงขอขัดแยง  จุดออนจุดแข็งของ
จุดยืนของแตละฝาย  จึงกลาวไดวากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทเปนการเปดโอกาสใหคูกรณี
ไดปรับความเขาใจและรับรูความรูสึกรวมกันในเหตุการณท่ีเกิดขึ้น 

3.  เปนทางออกท่ีดีสําหรับผูกระทําผิดท่ีอาจไมตองรับโทษจําคุก  ใหอยูภายใตการ
ควบคุมและสอดสอง  และ/หรือซอมแซมความเสียหายใหกับเหยื่ออาชญากรรม  และหรือทํางาน
บริการสาธารณะทดแทนความเสียหาย  โดยใหถือวาเปนสวนหนึ่งของเง่ือนไขการควบคุมความ
ประพฤติ  

4.  เปนการเปดโอกาสใหแกผูกระทําผิด  ดังนี้ 
      -  แสดงออกซ่ึงความรูสึกสํานึกเสียใจในการกระทําของตน  ตลอดจนผลอันเกิดจาก
การกระทํานั้น 
      -  ผูกระทําผิดไดรับการเตรียมตัวใหพรอมท่ีจะไดรับความชวยเหลือและสงเคราะห
ในข้ันตอนการควบคุมและสอดสองตอไป  อันจะเปนประโยชนตอการแกไขฟนฟูซ่ึงโอกาสน้ีหาก
ผูกระทําผิดแสดงความรูสึกรับผิดชอบ  เสียใจตอการกระทําของตนและขอขมาผูเสียหายอาจเปน
การจูงใจใหไดรับการอภัยจากผูเสียหาย 

5.  เปนการเปดโอกาสใหผูเสียหาย  ดังนี้ 
       -  ระบายความรูสึกอันไดรับจากการกระทํานั้น 
       -  มีโอกาสไดรับคําช้ีแจงจากผูกระทําผิดสําหรับคําถามท่ีผูเสียหายยังติดใจอยู 
       -  ไดรับความชวยเหลือและสงเคราะห  เพื่อบรรเทาผลรายอันเกิดจากการกระทํานั้น 
                    -  มีโอกาสไดเขาใจถึงสาเหตุของการกระทําผิด  
                    -  การที่คูกรณีและผูเกี่ยวของท่ีไดรับผลกระทบจากการกระทํานั้น  รวมถึงผูมี
หนาท่ีในการแกไขฟนฟูและชวยเหลือสงเคราะหไดมีโอกาสเต็มท่ีในการเจรจาและแสดงความ
คิดเห็นอยางเปดใจในสภาพท่ีมีกติกา  ทุกคนใหความเคารพในความเสมอภาค  ปฏิบัติตอกันฉันทมิตร
จึงเปนบรรยากาศท่ีดียิ่งกวาบรรยากาศเครงเครียดในศาล 
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                 -  การไกลเกล่ียนี้มุงสงเสริมสัมพันธภาพระหวางคูกรณี  เฝาระวังสัมพันธภาพให
ม่ันคงตลอดเวลา  เปนการรักษาความสงบเรียบรอยในชุมชนทําใหชุมชนเกิดความเขมแข็ง 

6.  เปนการปองกันการกระทําความผิดซํ้าในระดับจิตสํานึก 
7.  ผูกระทําผิดสามารถกลับเขาสูสังคมไดอีกคร้ังจากการใหอภัยของผูเสียหาย 
8.  กระบวนการนี้ไมไดเปนการลิดรอนอํานาจศาลแตอยางใด   
9.  เปนการสรางสันติภาพและความสมานฉันทข้ึนในสังคม 
10. เปนการลดปริมาณคดีท่ีจะข้ึนสูศาลหากมีการนํากระบวนการยุติธรรมเชิง

สมานฉันทมาใชในข้ันตอนของพนักงานสอบสวบ  หรือประกอบดุลยพินิจในการส่ังไมฟองของ
พนักงานอัยการ 

ขอเสีย 
1.  ตองเรงพัฒนาบุคคลากรที่มีอํานาจในการไกลเกล่ียระหวางผูกระทําผิดและผูเสียหาย 
2.  ทําใหกรมคุมประพฤติมีภาระหนาท่ีเพิ่มข้ึน 
3.  อาจมิไดเปนการลดปริมาณคดีข้ึนสูศาลหากมิไดนํากระบวนการยุติธรรมเชิง

สมานฉันทมาใชประกอบดุลยพินิจในการส่ังไมฟองของพนักงานอัยการ 
ฉะนั้นจะเห็นไดวาการนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาใชกับการกระทํา

ความผิดอาญาระหวางสามีภริยามีขอดีมากกวาขอเสีย  จึงสมควรท่ีประเทศไทยจะปรับกระบวนทัศน
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาใหม  โดยการนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาปรับใช
กับความรุนแรงท่ีเปนความผิดอาญาระหวางสามีภริยา  เพื่อใหกระบวนการยุติธรรมทางอาญาใน
ความผิดดังกลาวมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน 

 
4.5  วิเคราะหการปรับใชและความเหมาะสมในการนํากระบวนการยุตธิรรมเชิงสมานฉันทมาใชกับ 
        ความรุนแรงท่ีเปนความผิดอาญาระหวางสามีภริยาในประเทศไทย 

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทถือเปนกระบวนการท่ีสามารถชวยปองกันการ
กระทําความผิดซํ้าไดในระดับจิตสํานึก  การนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาเสริมใน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาสําหรับความรุนแรงท่ีเปนความผิดอาญาระหวางสามีภริยา  จึงเปน
การเสริมสรางความยุติธรรม  สงเสริมสิทธิมนุษยชน  และไมทอดท้ิงเหยื่ออาชญากรรม โดยจะมี
กระบวนการชดเชยเยียวยาใหแกผูเสียหาย  ทําใหกระบวนการยุติธรรมทางอาญาสําหรับความผิดท่ี
เกิดจากความรุนแรงระหวางสามีภริยาของประเทศไทยมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ดังท่ีไดวิเคราะหมาแลวในขอท่ี  4.1  เกี่ยวกับกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับความรุนแรงท่ีเปน
ความผิดอาญาระหวางสามีภริยา  เนื่องจากประเทศไทยมีกฎหมายรัฐธรรมนูญซ่ึงเปนกฎหมาย
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เม่ือมีการพัฒนากฎหมายในเร่ืองดังกลาวสงผลใหพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทํา
ดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550  บังคับใชโดยมีวัตถุประสงคในการผสานความสัมพันธ
ในครอบครัว  ปรับปรุงแกไขผูกระทํา  บําบัดรักษาผูถูกกระทํา  ซ่ึงกฎหมายฉบับดังกลาวมีท้ังขอดี  
และขอพกพรองในบางประการดังท่ีนําเสนอมาแลวกอนหนานี้  แสดงใหเห็นวากฎหมายใน
ประเทศไทยมิไดละเลยท่ีจะคุมครองตลอดจนรักษาความสัมพันธอันดีใหคงมีอยูในครอบครัวได
ตอไป  ซ่ึงเห็นวามีความสอดคลองกับแนวคิดของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท  เม่ือมี
กฎหมายท่ีสามารถรองรับกับหลักการของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทอยูบางแลว  ทําใหมี
ชองทางในการท่ีจะนํากระบวนการดังกลาวมาปรับใชกับความรุนแรงท่ีเปนความผิดอาญาระหวาง
สามีภริยาใหเกิดความเหมาะสม  กลาวคือ 

เนื่องจากกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมีหลายรูปแบบ  ซ่ึงรูปแบบการประนอม
ขอพิพาทระหวางผูเสียหายและผูกระทําความผิด  สอดคลองกับกลไกทางกฎหมายตามระเบียบ
สํานักงานตํารวจแหงชาติในเร่ืองการใหอํานาจพนักงานสอบสวนในการพยายามใหคูความเจรจา
ไกล เกล่ียกันเ พ่ือยุติขอพิพาท   และรูปแบบดังกลาวยังสอดคลองกับการดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550  ท่ีเปดโอกาสใหศาล
พยายามใหคูความไกลเกล่ียยอมความกันไมวาจะดําเนินกระบวนการพิจารณาไปแลวเพียงใดก็ตาม 

ดังท่ีนําเสนอมาแลววากฎหมายท่ีสามารถรองรับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท
ไดนั้นยังคงมีขอบกพรองในบางประการ  เนื่องจากความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนจริงในปจจุบันนั้นมีหลาย
รูปแบบ  และมีระดับท่ีคอนขางจะรุนแรง  เพื่อใหสามารถนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมา
ปรับใชใหเกิดความเหมาะสมและมีลักษณะท่ีชัดเจนมากข้ึน  โดยเสนอการปรับใชดังนี้ 
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1.  เนื่องจากพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 
2550  วางกรอบระดับความรุนแรงวาความรุนแรงนั้นจะตองไมเกินขอบเขตการทํารายตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา  295  จึงสามารถดําเนินการตามข้ันตอนของกฎหมายดังกลาวได  แตเนื่องจาก
ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนจริงในปจจุบันคอนขางอยูในระดับรุนแรงมากแตกฎหมายก็ไมควรที่จะละเลย
ในเร่ืองการฟนฟูแกไขผูกระทํา  และบําบัดรักษาบรรเทาทุกขแกผูถูกกระทําถึงแมจะเปนระดับ
ความรุนแรงท่ีไมสามารถใชวิธีการไกลเกล่ียเพื่อยุติขอพิพาทได  จึงควรท่ีจะกําหนดระดับความ
รุนแรงใหชัดเจน  โดยวางกรอบระดับความรุนแรงดังนี้   

      ระดับเบา  เปนความรุนแรงท่ีไมกอใหเกิดบาดแผล  รวมถึงความรุนแรงตอจิตใจ 
       ระดับกลาง  เปนความรุนแรงท่ีกอใหเกิดบาดแผล  แตไมถึงกับกอใหเกิดอันตรายมากนัก 
      ระดับหนัก  เปนความรุนแรงท่ีทําใหไดรับอันตรายสาหัส  หรือถึงแกความตาย  ไมวา

ความรุนแรงนั้นจะเกิดข้ึนโดยเจตนา  หรือการกระทําโดยประมาท 
2.  เม่ือมีการวางกรอบระดับความรุนแรงใหมีความชัดเจนแลว  สามารถที่จะแยกการ

ดําเนินการใหเหมาะสมกับความรุนแรงในแตละระดับไดชัดเจนข้ึน  กลาวคือ  หากปรากฏวาความ
รุนแรงนั้นอยูในระดับเบา  และระดับกลาง  ใหนํารูปแบบการประนอมขอพิพาทระหวางผูเสียหาย
กับผูกระทําผิด  (การไกลเกล่ียขอพิพาท)  มาใชกับกรณีดังกลาว  โดยมีองคท่ีเกี่ยวของและมี
กระบวนการ  ดังนี้ 

    ใหสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเปนหนวยงานหลักในการประสาน
การปฏิบัติหนาท่ีกับหนวยงานที่เกี่ยวของ  และมีอํานาจหนาท่ีกําหนดนโยบายและแผนปฏิบัติงาน  
รวมถึงติดตามผล 

    ใหมีศูนยปฏิบัติการเพ่ือปองกันการกระทําความรุนแรงเปนหนวยงานปฏิบัติในการ
รับแจงเหตุพรอมท้ังประสานพนักงานเจาหนาท่ีเขาระงับเหตุ 

    กอนท่ีพนักงานเจาหนาท่ีและศาลจะออกคําส่ังกําหนดมาตรการหรือวิธีการบรรเทา
ทุกข  มีอํานาจใหสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  และศูนยปฏิบัติการใหขอเท็จจริง
เกี่ยวกับประวัติผูกระทํา  รวมทั้งมูลเหตุและสาเหตุท่ีเกิดความรุนแรงเพื่อวิเคราะหพิจารณาในการ
ออกคําส่ัง 

    เม่ือพนักงานเจาหนาท่ีหรือศาลมีคําส่ังกําหนดมาตรการหรือวิธีบรรเทาทุกขเพื่อ
ระงับความรุนแรงแลว  ใหศูนยปฏิบัติการดําเนินการประสานความรวมมือกับแพทย  นักจิตวิทยา  
หรือนักสังคมสงเคราะหในการบําบัดรักษา  ฟนฟูผูถูกกระทํา 

3.  หากความรุนแรงท่ีปรากฏนั้นเปนความรุนแรงท่ีอยูในระดับหนัก  การท่ีจะใชวิธีการ
ประนอมขอพิพาทระหวางผูเสียหายและผูกระทําผิดนั้นคงเปนไปไดยาก  แตกฎหมายก็ไมควรที่จะ
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ความรุนแรงในครอบครัวเปนปญหาสังคมก่ึงอาชญากรรมท่ีตองใชชองทางพิเศษของ
กระบวนการยุติธรรม  หรือใชกระบวนการยุติธรรมท่ีมีลักษณะเฉพาะ  เพื่อใหความสําคัญกับเหยื่อหรือ
ผูเสียหายในฐานะประธานของปญหามากยิ่งข้ึนกวาเดิม  โดยคํานึงถึงความรูสึกนึกคิดของผูเสียหาย  
และแสวงหาวิธีการท่ีจะใหผูกระทําผิดเยียวยาชดใชและปรับปรุงนิสัยความประพฤติอยางเปน
รูปธรรมมากข้ึน  ซ่ึงผูเขียนเห็นวากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทเปนมาตรการท่ีสามารถใชได
ในทุกข้ันตอนท้ังกอนพิจารณาคดี  ระหวางพิจารณาคดี  และภายหลังจากการพิพากษาคดี  ดังนี้ 

1.  ข้ันตอนกอนคดีความเขาสูกระบวนการยุติธรรม  เหมาะสําหรับความผิดท่ีไม
รายแรงกอนมีการรองทุกขกลาวโทษตอพนักงานสอบสวน 

2.  ข้ันตอนเม่ือคดีความเขาสูกระบวนการยุติธรรม  และกอนพิพากษาคดี  ใชวิธีการเชิง
สมานฉันทในช้ันพนักงานสอบสวนเพ่ือไกลเกล่ียยุติขอพิพาท  ช้ันพนักงานอัยการกรณีประกอบ
ดุลยพินิจในการส่ังฟอง  หรือยุติคดี  ถือเปนมาตรการท่ีสอดคลองและเอ้ือตอการนํากระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาใชปฏิบัติ  เพราะนอกจากจะเปนการแกไขปญหาคดีลนศาลโดยตรงแลว
ยังมีความยืดหยุนตอสถานการณในอนาคต  สงเสริมใหมีการแกไขฟนฟูผูกระทําผิด  และใชในช้ัน
พิจารณาคดีของศาลกอนท่ีจะมีคําพิพากษาอยางหน่ึงอยางใด โดยใหศาลเปนผูมีอํานาจในการ
รับรองขอตกลงระหวางผูเสียหายกับผูกระทําผิด  อาศัยบทบัญญัติตามมาตรา 56 (5) แหงประมวล
กฎหมายอาญา  ซึ่งใหอํานาจแกศาลตามที่เห็นสมควรในการกําหนดเงื่อนไขอื่นๆเพื่อเปนการ
แกไข  ฟนฟู  หรือปองกันการกระทําความผิดซํ้า 

3.  ข้ันตอนหลังการพิจารณาคดี  ใชวิธีการเชิงสมานฉันทในช้ันราชทัณฑ  กลาวคือ  
เม่ือมีการจําคุกผูกระทําความผิดไประยะหนึ่งแลว  เม่ือผูกระทําผิดไดรับการพักโทษ  และในชวง
กอนท่ีผูกระทําผิดจะส้ินสุดการรับโทษจําคุกกลับคืนสูชุมชน 

การพิจารณาถึงความเหมาะสมในการท่ีจะนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาใช
ในสังคมไทยนั้น  ก็คงจะตองคํานึงถึงลักษณะของสังคมไทยและกระบวนการยุติธรรมท่ีเปนอยูใน
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ประชาชนมีบทบาทในการรักษาความสงบและปลอดภัยในสังคมนอยลงหรือไมมีเลย
และรูสึกวามิใชธุระของตน  จึงผลักภาระในการรักษาความสงบและปลอดภัยไปใหเจาหนาท่ี  เชน  
ตํารวจและฝายปกครอง  คดีความบางประเภทเปนเร่ืองท่ีสามารถไกลเกล่ียประนอมขอพิพาทกันได
ในชุมชนกลับผลักภาระไปใหกระบวนการยุติธรรมเปนผูดําเนินการช้ีขาด ผลท่ีตามมาก็คือ
เจาหนาที่ตองรับภาระหนักทั้งๆ ที่จํานวนและความสามารถจํากัด  การทํางานของเจาหนาที่จึง
มิไดผลสมความตองการท้ังของประชาชนและของเจาหนาท่ีเอง5  การท่ีจะใหชุมชนเขามามีสวนรวม
ในกระบวนการยุติธรรมนั้น บุคลากรในองคกรตางๆ ซ่ึงประสบปญหาในกระบวนการยุติธรรมตางก็
เห็นชอบดวย  เพราะเปนการลดภาระในเร่ืองคดีค่ังคาง คดีลาชา ตลอดจนนักโทษลนคุก  ดังปรากฏ
ตามบทความขององคกรราชทัณฑ6 ซ่ึงกลาวไววา  กระบวนการยุติธรรมไมอาจทํางานใหบรรลุผล
สําเร็จไดหากขาดความรวมมือของประชาชน  เพราะประชาชนเปนผูรูเหตุการณหรือยูใกลชิดกับ
การเกิดอาชญากรรม  ดังนั้น การดําเนินการของกระบวนการยุติธรรมในการจับกุม  การสืบสวน
สอบสวน  การพิจารณาพิพากษาคดี  การแกไขฟนฟูผูกระทําความผิดจึงตองอาศัยการสนับสนุน
จากประชาชน  

                                                        
4  บุษบา  เกตุอุดม.  (2546).  ทัศนะผูตองขังหญิงทัณฑสถานบําบัดพิเศษคลองไผตอกระบวนการ

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท: ศึกษาเฉพาะกรณีวิธีการไกลเกลี่ย.  หนา  13 – 14.   
5  จุฑารัตน  เอื้ออํานวย  ข  (2545).  การปรับกระบวนทัศนกระบวนการยุติธรรมไทย: จากการแกแคน

ทดแทนสูการสมานฉันท  (อางถึงในเอกสารประกอบโครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง  กระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท: ทางเลือกใหมสําหรับกระบวนการยุติธรรมไทย).  หนา  10. 

6  อายุตม  สินธพพันธ.  (2540).  “การพัฒนาขององคกรกระบวนการยุติธรรมทางอาญา.”  วารสาร
ราชทัณฑ, 45, 1.  หนา  54 – 55. 
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สําหรับในประเทศไทยน้ัน  การนําแนวคิดกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาใช
เปนกระบวนการยุติธรรมทางเลือกใหมในประเทศไทย  เร่ิมจากการจัดการสัมมนาทางวิชาการเร่ือง  
ยุทธศาสตรการพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย  ไดมีการนําเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนา
กระบวนการยุติธรรมหลายเร่ือง  ประเด็นหลักๆ ไดแก7 

1.  กระบวนการยุติธรรมนั้นถูกผูกขาดโดยรัฐบาลมากเกินไป  เปนเร่ืองท่ีรัฐเขามา
จัดการเองท้ังหมด  ท้ังระบบโดยไมมีพื้นท่ีใหชุมชนและประชาสังคมเขามามีบทบาทหรือมีสวนรวม
เปนปญหาหนึ่งซ่ึงมีความสําคัญ 

2.  กระบวนการยุติธรรมนั้นมุงเนนท่ีจะเอาผูกระทําผิดมาลงโทษ  ในบางคร้ังลืมท่ีจะ
ใหความสําคัญตอผูเสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรม 

3.  กระบวนการยุติธรรมจะดึงคดีขอพิพาทเขามาสูระบบ ไมมีกระบวนการสงเสริมให
มีการแกไขปญหาในชุมชน  การยุติปญหาในชั้นตํารวจ  ชั้นอัยการเทาท่ีควร  มีแตการดึงคดีเขา
ไปสูระบบของศาลซ่ึงจะทําใหศาลมีภารกิจมากข้ึน  จํานวนคดีก็จะไหลไปสูราชทัณฑ  ทําให
ราชทัณฑมีภารกิจคอนขางมากเกินกวากําลังที่จะรับได  ทําใหผูกระทําผิดไมไดรับการฟนฟูท่ี
เหมาะสมเพราะทรัพยากรที่จํากัด  และไมสามารถท่ีจะกลับมาเปนพลเมืองดีของสังคม   

ดังนั้นตองมีระบบการปฏิบัติตอผูกระทําผิดท่ีมีประสิทธิภาพในการแกไขฟนฟู  เพื่อให
สามารถกลับตัวเปนพลเมืองดีของสังคมโดยไมหวนกลับไปกระทําความผิด ซํ้าอ ีก   ซึ ่ง
กระบวนการยุติธรรมของไทยยังไมประสบความสําเร็จในสวนนี้  กลาวคือ8 

1.  ยังคงละเลยหรือมองขามความสําคัญของกระบวนการแกไขฟนฟูผูกระทําผิด 
เพราะวาความคิดของนักกฎหมายในกระบวนการยุติธรรม  ยังผูกติดอยูเพียงการวินิจฉัยขอถูกผิด
ของการกระทํา  แตหลังจากการชี้ขอถูกผิดเชนนั้นแลวผูกระทําผิดจะไดกลับตัวเปนคนท่ีมี
ประโยชนแกสังคมไดหรือไมเพียงใดยังมีการคํานึงถึงนอยมาก  

2.  ระบบการกําหนดโทษยังมิไดคํานึงถึงภูมิหลังของผูกระทําผิดกันอยางจริงจัง          
ซ่ึงกฎหมายเปดชองใหทําไดมีการนํารายงานของพนักงานคุมประพฤติมาใชบาง  แตก็ยังไมแพรหลาย
ในทุกกรณีทําใหการกําหนดโทษในบางคดีไมเหมาะสมกับความผิด 

3.  ระบบราชทัณฑไมสามารถแกไขฟนฟูผูกระทําผิดไดอยางแทจริง  ดวยเหตุท่ี
ราชทัณฑในปจจุบันตองรับภาระควบคุมผูตองขังและนักโทษจํานวนมากเกินกวาความสามารถที่จะ

                                                        
7  กิตติพงษ  กิตยารักษ  ก  (2545).  กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท  ทางเลือกใหมสําหรับ

กระบวนการยุติธรรมไทย.  หนา  7. 
8  กิตติพงษ  กิตยารักษ  ข  (2544).  ยุทธศาสตรการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทย.  

หนา  38 – 40. 
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เห็นไดวาการนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาใชในสังคมไทยเปนเร่ืองท่ี
เหมาะสม  ซ่ึงกลาวโดยสรุปได  คือ 

1.  ลักษณะของสังคมไทยเอ้ืออํานวยให  เนื่องจากการแกปญหาเพื่อใหมีการระงับขอ
พิพาทที่กระทําโดยชุมชนเคยมีมาชานานแลว 

2.  ชุมชนยอมเกิดความพึงพอใจท่ีเปดโอกาสใหเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการยตุธิรรม
โดยเฉพาะอยางยิ่งในเร่ืองท่ีตองการใหมีความสมัครสมานฉันท 

3.  คนไทยยอมรับการเปล่ียนแปลงหากการเปล่ียนแปลงนั้นเปนการริเร่ิมจากองคกรท่ี
ไดรับการยอมรับ  ประกอบกับคนไทยเปนคนมีน้ําใจใหอภัยพรอมจะลืมอดีตเร่ิมใหมไดไมยาก 
โดยสามารถปรับตัวไดเร็ว 

4.  บุคลากรในองคกรของกระบวนการยุติธรรมในปจจุบันตางก็ยอมรับวากระบวนการ
ยุติธรรมไทยเทาท่ีเปนอยูนั้นมีขอบกพรองและกอใหเกิดภาระแกองคกรเปนอยางมาก  ซ่ึงควรท่ีจะ
ใหมีการแกไขโดยใหชุมชนเขามามีบทบาทในกระบวนการซ่ึงเปนการแบงเบาภาระ 

ดังท่ีกลาวมาขางตนการนําแนวคิดกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท (Restorative 
Justice) มาใชกับความรุนแรงท่ีเปนความผิดอาญาระหวางสามีภริยาในประเทศไทยจึงมีความ
เหมาะสม  เนื่องจากเปนการมองความผิดท่ีเกิดระหวางสามีภริยาวามิใชเร่ืองท่ีกระทบตอความสงบ
เรียบรอยของสังคมเทาน้ัน  แตเปนเร่ืองท่ีมีผลกระทบตอความสัมพันธระหวางบุคคลดวย  ทุกฝายที่
ไดรับผลกระทบจากอาชญากรรมไมวาจะเปนผูเสียหาย  ผูกระทําผิด  และชุมชนจึงตองเขามามี
บทบาทและมีสวนรวมในการแกไขปญหารวมกัน  เปนการประสานสัมพันธทุกฝายท่ีเกี่ยวของใน
กระบวนการปฏิบัติ  โดยเนนการฟนฟูความเสียหายใหทุกฝายท่ีไดรับผลกระทบไดกลับคืนสูสภาพเดิม
มากท่ีสุด  เพื่อการสรางสรรคความสันติใหกลับคืนสูสังคมและชุมชนใหมีความสามัคคีปรองดอง
กันไดตอไป 
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บทท่ี 5 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 

5.1 บทสรุป 
ความรุนแรงในครอบครัวโดยเฉพาะความรุนแรงท่ีเกิดระหวางสามีภริยา  สังคมไทยในอดีต

ท่ีผานมาแทบกลาวไดวาเกิดข้ึนมานานแลว  เพียงแตยังมิไดรับการกลาวขานถึงสาเหตุและผลที่
เกิดขึ้นในสังคมอยางกวางขวางมากนัก  แตในปจจุบันนี้ผูคนในสังคมเริ่มตระหนักถึงปญหา
ท่ีเกิดข้ึนบางแลว  โดยมีนักวิชาการสาขาตางๆ ไดแสดงความคิดเห็นและพยายามคนหาสาเหตุท่ีทําให
เกิดความรุนแรงข้ึนรวมท้ังหาวิธีท่ีจะแกไขปญหาเหลานั้น  แตปรากฏวาในสังคมปจจุบันลักษณะ
ความรุนแรงท่ีเกิดระหวางสามีภริยานั้นคอนขางท่ีจะรุนแรงมาก  ไมวาจะถึงขนาดทําใหผูถูกกระทํา
ไดรับอันตรายสาหัส  หรืออาจถึงแกชีวิตในท่ีสุด  เม่ือเกิดการกระทําเหลานั้นข้ึนมาแลวถือไดวาเปน
ความผิดอาญาท่ีเกี่ยวกับชีวิตและรางกาย  ผูกระทําความผิดตองถูกดําเนินการตามกระบวนการ
พิจารณาคดี  ซ่ึงไดมุงเนนในการลงโทษแกผูกระทําใหสาสมตอการกระทําท่ีเขาไดทําข้ึน  แต
สําหรับกรณีท่ีเกิดระหวางสามีภริยานั้นเปนส่ิงท่ีละเอียดออนมาก  การท่ีรัฐจะดําเนินการแตฝายเดียว
โดยมุงเนนแตการลงโทษ  มิไดมีการแกไขและฟนฟูพฤติกรรมของบุคคลดังกลาวจึงไมคอย
เหมาะสมมากนัก  ดังนั้นวิธีการปฏิบัติตอผูกระทําความผิดโดยการใชเรือนจําอยางเดียวจึงเปนการ
ไมเหมาะสม  และแมศาลจะใชดุลยพินิจรอการลงโทษแกผูกระทําผิดก็ไมไดทําใหผูกระทําผิดได
สํานึกในความผิดของตน  ตลอดจนผูถูกกระทําไมไดรับการเยียวยา  ทําใหกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาของไทยในคดีความรุนแรงท่ีเปนความผิดอาญาระหวางสามีภริยาไมมีประสิทธิภาพ
เทาท่ีควร 

ท้ังนี้ถึงแมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาญาจักรไทย พ.ศ. 2550 จะไดกําหนดสิทธิ
เสรีภาพตลอดจนการใหความสําคัญในกรณีการใหความคุมครองบุคคลในเร่ืองการถูกกระทําดวย
ความรุนแรงจากบุคคลในครอบครัว  แตปรากฏวายังไมบรรลุวัตถุประสงคของกฎหมายผูถูกกระทํา
ไมไดรับการเยียวยาเทาท่ีควร  ตลอดจนตามประมวลกฎหมายอาญานั้นการดําเนินการตาม
กระบวนการยุติธรรมทางอาญายังมีการตีความหมายของเหยื่อจากการกระทําความผิดอาญาระหวาง
สามีภริยาเหมือนกับเหยื่ออาชญากรรมทั่วไป  ซึ่งทําใหไมสามารถไดผลสมตามความมุงหมาย
ของการแกปญหาตอความรุนแรงท่ีเปนความผิดอาญาระหวางสามีภริยา  ในเร่ืองของการฟนฟู  แกไข
ตัวผูกระทําผิดตลอดจนเยียวยาตอผูถูกกระทํา  และถึงแมวากฎหมายจะเล็งเห็นถึงปญหาดังกลาว  
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กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทยมีมุมมองวาการกระทําความผิดอาญาระหวาง
สามีภริยาเปนการกระทําละเมิดตอรัฐ  กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทยซ่ึงมุงเนนเพียงการ
นําตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษโดยไมไดใหความสําคัญตอผูเสียหายเทาใดนัก  ซ่ึงมาตรการ
ลงโทษทางอาญาสําหรับความรุนแรงที่เปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาในภาพรวมนั้น  
มีท้ังการแกแคนทดแทน  การขมขูยับยั้ง  การปองกันสังคม  แตไมมีการแกไขฟนฟู  เพื่อใหผูกระทํา
ความผิดไดกลับคืนมาเปนสวนหนึ่งของสังคม  และแมศาลจะใชมาตรการทางกฎหมายตาม
ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  56  กับผูกระทําความผิด  ภายใตการคุมประพฤติตามระยะเวลาท่ี
กําหนด  กลาวคือ  หากผูกระทําผิดไมกระทําผิดภายใตเง่ือนไขการคุมประพฤติ  หรือไมกระทําผิด
ในคดีอาญาอ่ืนๆ อีกก็จะพนโทษเปนอิสระ  แตหากมีการกระทําผิดเง่ือนไขของการคุมประพฤติ  
หรือกระทําความผิดทางอาญาอื่นๆ อีกก็จะถูกลงโทษตามที่ศาลรอลงอาญา  อยางไรก็ดีแมการ
คุมประพฤติจะเปนการแกไขฟนฟูผูกระทําความผิดอยูบาง  แตก็มิใชมาตรการหรือกระบวนการ
แกไขฟนฟูในระดับจิตสํานึกของผูกระทําความผิด  จึงอาจกอใหเกิดการกระทําความผิดซํ้าอีก  
ทําใหผูกระทําความผิดไมไดสํานึกผิดหรือตระหนักในความผิดของตน  การคุมประพฤติจึงเปน
เพียงเงื่อนไขหน่ึงท่ีผูกระทําความผิดตองปฏิบัติตามเพื่อหลีกเล่ียงโทษจําคุกเทานั้น  ในสวน
ทางดานผูเสียหายกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทยในปจจุบันก็ไมไดใหการเยียวยา   
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ดวยเหตุนี้ทําใหเกิดแนวความคิดของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทซ่ึงเปนการ
เปล่ียนมุมมอง  แนวความคิด  และวิธีคิดท่ีมีตออาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนระหวางสามีภริยา  ซ่ึง
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมุงแกปญหาความขัดแยง  โดยใหผูกระทําผิดไดแสดงความ
รับผิดชอบในการกระทําของเขา  และใหความชวยเหลือบรรเทาผลรายแกเหยื่อ  โดยมีเปาหมาย
สุดทายอยูท่ีคูกรณีรูสึกถึงวาปญหาความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนไดยุติ  และกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทก็ตระหนักถึงความจําเปนท่ีจะปฏิบัติตอผูกระทําผิดดวยหลักการยอมรับและบูรณาการ
เขาเหลานั้นสูชุมชนดวยการปรับเปล่ียนพฤติกรรม  กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทจึงมี
กระบวนทัศนท่ีแตกตางจากกระบวนการยุติธรรมแบบเดิมในเร่ืองการใหความสนใจฟนฟูหรือ  
ตลอดจนบําบัดแกไขพฤติกรรมของผูกระทําความผิด  มีการกระตุนและสนับสนุนใหชุมชนเขามา
เกี่ยวของในการแสดงความรับผิดชอบของผูกระทําความผิดและการใหการชวยเหลือสนับสนุนในการ
ตอบสนองความตองการของเหยื่อและผูกระทําความผิด  นอกจากนี้ยังใหโอกาสกับผูกระทํา
ความผิดโดยใหแสดงความรับผิดชอบตอการกระทําของเขาและการชดใชบรรเทาผลรายจากการ
กระทําผิดมากกวาการลงโทษอยางเฉียบขาด  แตการนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาปรับใช
กับกรณีดังกลาวก็มีขอจํากัดมิไดใชในทุกกรณี  กลาวคือหากผูกระทําผิดมีการกระทําท่ีติดนิสัย  การ
กระทํานั้นมีความเส่ียงสูง  เชน  อาจจะมีการทํารายรางกายคูสมรสเปนประจําและคอยๆ รุนแรงข้ึน
เร่ือยๆ จนมิอาจแกไขพฤติกรรมไดแลว  เชนนี้การท่ีจะนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาใช
ก็อาจจะไมไดผลดีเทาท่ีควร  ควรใหศาลใชดุลยพินิจลงโทษแลวแตกรณีท่ีศาลเห็นสมควร 

หากไดมีการพัฒนาใหเกิดกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทท่ีมีวิธีการจัดการกับ
ปญหาอาชญากรรมท่ีเกิดระหวางสามีภริยา  โดยใหความสําคัญกับเหยื่อ  ตลอดจนคํานึงถึง
ความรูสึกของผูเสียหายเปนการแสวงหาวิธีการที่จะใหผูกระทําความผิด  เยียวยา  ชดใช  และ
ปรับปรุงนิสัยความประพฤติอยางเปนรูปธรรมมากข้ึน  อยางไรก็ตามในการนําเอากระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาปรับใชกับการกระทําความผิดอาญาระหวางสามีภริยาไดนั้น
มีขอเสนอแนะดังนี้ 
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5.2  ขอเสนอแนะ 
1.  ควรมีการกําหนดรูปแบบความรุนแรงใหชัดเจนวาความรุนแรงขนาดไหน  ถือเปน

ความรุนแรงท่ีอยูในระดับเบา  ระดับกลาง  ระดับหนัก  เพื่อประโยชนในการที่จะนํากระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาปรับใชใหเหมาะสมในแตละกรณี  กลาวคือ 

     ระดับเบา  เปนความรุนแรงท่ีไมกอใหเกิดบาดแผล  รวมถึงความรุนแรงตอจิตใจ  
(ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 391) 

     ระดับกลาง  เปนความรุนแรงท่ีกอใหเกิดอันตรายแกกายหรือจิตใจ  หรือกอใหเกิด
บาดแผล  (ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 295) 

     ระดับหนัก  เปนความรุนแรงท่ีทําใหไดรับอันตรายสาหัส  หรือถึงแกความตาย  ไมวา
ความรุนแรงนั้นจะเกิดข้ึนโดยเจตนา  ไมเจตนา  หรือการกระทําโดยประมาท  (ตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 297 มาตรา 290 มาตรา 291)  

2.  สามารถนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทในรูปแบบการประนอมขอพิพาท
ระหวางผูเสียหายและผูกระทําความผิด  (การไกลเกล่ียขอพิพาท)  มาใชกับความรุนแรงในระดบัเบา  
และระดับกลาง  ภายใตระเบียบสํานักงานตํารวจแหงชาติขอ  583  และพระราชบัญญัติคุมครอง
ผู ถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว  พ .ศ .  2550  ซ่ึงเปนกฎหมายท่ีสามารถรองรับ
กระบวนการดังกลาวได 

3.  สามารถนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทในรูปแบบการประชุมกลุม
ครอบครัวมาใชกับความรุนแรงในระดับกลางโดยใชในช้ันพนักงานอัยการ  เพื่อเปดโอกาสใหบุคคล
ในครอบครัวและผูท่ีเกี่ยวของไดรวมในการกําหนดมาตรการใหผูกระทําผิดปฏิบัติตาม  เพื่อเปน
แนวทางสําหรับพนักงานอัยการท่ีจะใชประกอบดุลยพินิจในการส่ังฟองคดี  กลาวคือ  อัยการมีอํานาจ
ในการระงับการฟองคดีไวแลวกําหนดเงื่อนไขใหผูกระทําผิดปฏิบัติตามภายในเวลาท่ีกําหนด  โดย
อาจจะกําหนดวาผูกระทําความผิดท่ีจะขอใชมาตรการดังกลาวรวมกับการประชุมกลุมครอบครัว
จะตองใหการรับสารภาพในชั้นสอบสวน  โดยผูกระทําความผิดตองยินยอมปฏิบัติตามเง่ือนไขที่
กําหนดไวทุกประการ  ตลอดจนอาจจะกําหนดวาผูเสียหายจะตองใหความยินยอมในการดําเนินการ
ดังกลาวดวย 

4.  สามารถนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทในรูปแบบการประชุมกลุม
ครอบครัวมาใชกับความรุนแรงในระดับหนัก  กอนศาลจะทําคําพิพากษาอาจจัดใหผูกระทํา
ความผิด  ผูเสียหาย  บุคคลในครอบครัว  บุคคลในหนวยงานสหวิชาชีพ  รวมหารือเพื่อเยียวยาตอ
ความรุนแรงดังกลาวในกรณีท่ีคูกรณีใหการยินยอม  โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ  มาตรา 56 (5)  
แหงประมวลกฎหมายอาญา  ซ่ึงบัญญัติวา  เง่ือนไขอ่ืนๆ ตามที่ศาลเห็นสมควรกําหนดเพ่ือแกไข  
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5.  สามารถนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทรูปแบบการประชุมกลุมครอบครัว
มาใชหลังจากท่ีศาลพิพากษาลงโทษผูกระทําความผิดคือใชในช้ันราชทัณฑ  กลาวคือ  เมื่อมีการ
จําคุกผูกระทําความผิดไประยะหนึ่งแลว  เม่ือผูกระทําผิดไดรับการพักโทษ  และในชวงกอนท่ี
ผูกระทําผิดจะส้ินสุดการรับโทษจําคุกเพื่อกลับคืนสูครอบครัวและชุมชนอีกคร้ัง 

6.  ควรจัดใหมีสถานบําบัดหรือฟนฟูผูกระทําความผิด  ตลอดจนผูถูกกระทําในกรณีท่ี
เกิดความรุนแรงระหวางสามีภริยา  เพื่อใหสอดคลองกับการใชอํานาจของพนักงานอัยการ  และศาล
ในการใชดุลยพินิจกําหนดมาตรการช่ัวคราวดังกลาวขางตน   

7.  หนวยงานของรัฐหรือหนวยงานเอกชนที่เกี่ยวของตองมีการสรางจิตสํานึกของ
บุคลากรท่ีมีหนาท่ีดําเนินการเกี่ยวกับเร่ืองดังกลาว  กอนการนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท
ตามรูปแบบท่ีนําเสนอมาใชอยางจริงจัง  โดยอาจจะมีการจัดอบรมข้ันตอนการดําเนินการอยาง
จริงจัง  เพื่อใหบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงไดเขาใจจุดประสงคของกระบวนการดังกลาวใหชัดเจนมากข้ึน  
เพื่อสงผลใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางรวดเร็วและเปนธรรมแกบุคคลท่ีเกี่ยวของมากท่ีสุด 

อยางไรก็ตามผูเขียนมีความเห็นวาการนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมา
ปรับใชกับความรุนแรงท่ีเปนความผิดอาญาระหวางสามีภริยามีความเหมาะสมเปนอยางมาก  และ
เพื่อใหไดผล  และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  ท้ังระบบบุคลากร  ตลอดจนระบบขององคกรท่ีใช
กฎหมายท้ังหมดท่ีเกี่ยวของตองตระหนัก  ตลอดจนใหความสําคัญตอการนํากระบวนการดังกลาว
มาใชอยางจริงจัง  โดยอาจจะนํามาปรับใชในแตละแนวทางที่ผู เขียนไดเสนอไวขางตนให
เหมาะสมกับในแตละกรณี  เพื่อพัฒนากฎหมายท่ีใชบังคับอยูใหเกิดผลมากท่ีสุด  เพื่อผสาน
ความสัมพันธของบุคคลภายในครอบครัว  ตลอดจนเครือญาติใหมีอยูตอไปได  โดยองคกรท่ี
เกี่ยวของคงอาจจะนําขอเสนอแนะของผูเขียนไปเปนองคประกอบ  หรือแนวทางในการแกไข
ปฏิรูประบบกระบวนการยุติธรรมตอไปไดในอนาคต 
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พระราชบัญญัติ 
คุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันท่ี ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 

เปนปท่ี ๖๒ ในรัชกาลปจจบัุน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ
ใหประกาศวา 

โดยท่ีเปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงใน
ครอบครัว 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอม
ของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความ
รุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ความรุนแรงในครอบครัว” หมายความวา การกระทําใด ๆ โดยมุงประสงคใหเกิด

อันตรายแกรางกาย จิตใจ หรือสุขภาพ หรือกระทําโดยเจตนาในลักษณะที่นาจะกอใหเกิดอันตราย
แกรางกายจิตใจ หรือสุขภาพของบุคคลในครอบครัว หรือบังคับหรือใชอํานาจครอบงําผิดคลอง
ธรรมใหบุคคลในครอบครัวตองกระทําการ ไมกระทําการ หรือยอมรับการกระทําอยางหน่ึงอยางใด
โดยมิชอบแตไมรวมถึงการกระทําโดยประมาท 

“บุคคลในครอบครัว” หมายความวา คูสมรส คูสมรสเดิม ผูท่ีอยูกินหรือเคยอยูกินฉัน
สามีภริยาโดยมิไดจดทะเบียนสมรส บุตร บุตรบุญธรรม สมาชิกในครอบครัว รวมท้ังบุคคลใด ๆ ท่ี
ตองพึ่งพาอาศัยและอยูในครัวเรือนเดียวกัน 

“ศาล” หมายความวา ศาลเยาวชนและครอบครัวตามกฎหมายวาดวยการจัดต้ังศาล
เยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
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“เงินชวยเหลือบรรเทาทุกข” หมายความวา คาทดแทนความเสียหายเบ้ืองตนสําหรับเงิน
หรือทรัพยสินใด ๆ ท่ีผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวสูญเสียไป โดยผลของการกระทํา
ดวยความรุนแรงในครอบครัว และใหหมายความรวมถึงรายไดท่ีสูญเสียไป คาใชจายในการ
รักษาพยาบาล คาใชจายในการหาที่อยูใหม และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน 

“นักจิตวิทยา” หมายความวา นักจิตวิทยาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
“นักสังคมสงเคราะห” หมายความวา นักสังคมสงเคราะหตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา 
“พนักงานเจ าหนา ท่ี” หมายความว า  ผู ซ่ึ ง รัฐมนตรีแตง ต้ังใหปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้และใหหมายความรวมถึงพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา 

“พนักงานสอบสวน” หมายความวา พนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรี
ใหเปนพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในทองท่ีใดไมมีพนักงาน
เจาหนาท่ีซ่ึงไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรี ใหพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาเปนพนักงานสอบสวนตามพระราชบัญญัตินี้ 

“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๔ ผูใดกระทําการอันเปนความรุนแรงในครอบครัว ผูนั้นกระทําความผิดฐาน

กระทําความรุนแรงในครอบครัว ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหกพันบาท
หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ใหความผิดตามวรรคหนึ่ง เปนความผิดอันยอมความได แตไมลบลางความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอ่ืน หากการกระทําความผิดตามวรรคหน่ึงเปนความผิดฐานทํา
รายรางกายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙๕ ดวย ใหความผิดดังกลาวเปนความผิดอันยอม
ความได 

มาตรา ๕ ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว หรือผูท่ีพบเห็นหรือทราบการ
กระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว มีหนาท่ีแจงตอพนักงานเจาหนาท่ี เพื่อดําเนินการตาม
พระราชบัญญัตินี้การแจงตอพนักงานเจาหนาท่ีตามวรรคหนึ่ง เม่ือไดกระทําโดยสุจริต ยอมไดรับ
ความคุมครองและไมตองรับผิดท้ังทางแพง ทางอาญา และทางปกครอง 

มาตรา ๖ การแจงตอพนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา ๕ อาจกระทําโดยวาจา เปนหนังสือ
ทางโทรศัพท วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือวิธีการอ่ืนใด 

เมื่อพนักงานเจาหนาท่ีไดพบเห็นการกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวหรือไดรับ
แจงตามมาตรา ๕ แลว ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจเขาไปในเคหสถานหรือสถานท่ีท่ีเกิดเหตุเพื่อ
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หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการตามวรรคสอง ใหเปนไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรี
ประกาศกําหนด 

มาตรา ๗ ถามิไดมีการแจงตอพนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา ๕ หรือมิไดมีการรองทุกข
ตามมาตรา ๖ ภายในสามเดือนนับแตผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวอยูในวิสัยและมี
โอกาสท่ีจะแจงหรือรองทุกขได ใหถือวาคดีเปนอันขาดอายุความ แตไมตัดสิทธิผูถูกกระทําดวย
ความรุนแรงในครอบครัวหรือผูมีสวนไดเสียจะรองขอคุมครองสวัสดิภาพตามกฎหมายวาดวยการ
จัดต้ังศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 

มาตรา ๘ เม่ือมีการรองทุกขภายในอายุความตามมาตรา ๗ แลว ใหพนักงานสอบสวน
ทําการสอบสวนโดยเร็วและสงตัวผูกระทําความรุนแรงในครอบครัว สํานวนการสอบสวนพรอมท้ัง
ความเห็นไปยังพนักงานอัยการเพ่ือฟองคดีตอศาลภายในส่ีสิบแปดช่ัวโมงนับแตไดตัวผูกระทํา
ความรุนแรงในครอบครัว แตหากมีเหตุจําเปนทําใหไมอาจยื่นฟองไดทันภายในกําหนดเวลา
ดังกลาว ใหขอผัดฟองตอศาลไดคราวละไมเกินหกวัน แตท้ังนี้ ตองไมเกินสามคราวโดยใหนํา
กฎหมายวาดวยการจัดต้ังศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใชบังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีท่ีการกระทําความผิดตามมาตรา ๔ วรรคหน่ึง เปนความผิดกรรมเดียวกับ
ความผิดตามกฎหมายอ่ืน ใหดําเนินคดีความผิดตามมาตรา ๔ วรรคหน่ึง ตอศาลรวมไปกับความผิด
ตามกฎหมายอ่ืนนั้น เวนแตความผิดตามกฎหมายอ่ืนนั้นมีอัตราโทษสูงกวาใหดําเนินคดีตอศาลท่ีมี
อํานาจพิจารณาความผิดตามกฎหมายอ่ืนนั้น โดยใหนําบทบัญญัติท้ังหลายแหงพระราชบัญญัตินี้ไป
ใชบังคับโดยอนุโลม 

ในการสอบปากคําผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พนักงานสอบสวนตองจัด
ใหมีจิตแพทย นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห หรือบุคคลท่ีผูถูกกระทําดวยความรุนแรงใน
ครอบครัวรองขอรวมอยูดวยในขณะสอบปากคําเพื่อใหคําปรึกษา 

ในกรณีจําเปนเรงดวน ซ่ึงมีเหตุอันควรไมอาจรอจิตแพทย นักจิตวิทยา นักสังคม
สงเคราะหหรือบุคคลที่ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวรองขอ ใหพนักงานสอบสวนทํา
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หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการของพนักงานสอบสวน ใหเปนไปตามระเบียบท่ี
รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

มาตรา ๙ เม่ือมีการแจงตามมาตรา ๕ หรือมีการรองทุกขตามมาตรา ๖ แลว หามมิให
ผูใดลงพิมพโฆษณา หรือเผยแพรตอสาธารณชนดวยวิธีใด ๆ ซ่ึงภาพ เร่ืองราว หรือขอมูลใด ๆอัน
นาจะทําใหเกิดความเสียหายแกผูกระทําความรุนแรงในครอบครัวหรือผูถูกกระทําดวยความรุนแรง
ในครอบครัวในคดีตามพระราชบัญญัตินี้ 

ผูใดฝาฝนบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกนิ
หกหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

มาตรา ๑๐ ในการดําเนินการตามมาตรา ๘ ใหพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงมีฐานะเทียบไดไม
ต่ํากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและ
ไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรีมีอํานาจออกคําส่ังกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพ่ือบรรเทาทุกขใหแก
บุคคลผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวเปนการช่ัวคราว ไมวาจะมีคํารองขอจากบุคคล
ดังกลาวหรือไม โดยใหมีอํานาจออกคําส่ังใดๆ ไดเทาท่ีจําเปนและสมควร ซ่ึงรวมถึงการใหผูกระทํา
ความรุนแรงในครอบครัวเขารับการตรวจรักษาจากแพทย การใหผูกระทําความรุนแรงในครอบครัว
ชดใชเงินชวยเหลือบรรเทาทุกขเบ้ืองตนตามสมควรแกฐานะ การออกคําส่ังหามผูกระทําความ
รุนแรงในครอบครัวเขาไปในท่ีพํานักของครอบครัวหรือเขาใกลตัวบุคคลใดในครอบครัวตลอดจน
การกําหนดวิธีการดูแลบุตร 

เม่ือพนักงานเจาหนาท่ีออกคําส่ังกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพ่ือบรรเทาทุกขอยางใด
อยางหน่ึงหรือหลายอยางตามวรรคหน่ึงแลว ใหเสนอมาตรการหรือวิธีการเพ่ือบรรเทาทุกขตอศาล
ภายในส่ีสิบแปดชั่วโมงนับแตวันออกคําส่ังกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพ่ือบรรเทาทุกข หากศาล
เห็นชอบกับคําส่ังกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขดังกลาว ใหคําส่ังกําหนดมาตรการ
หรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขมีผลตอไป 

ในกรณีท่ีศาลไมเห็นชอบดวยกับคําส่ังกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข
ท้ังหมดหรือแตบางสวน หรือมีขอเท็จจริงหรือพฤติการณเปล่ียนแปลงไป ใหศาลทําการไตสวน
และมีคําส่ังโดยพลัน หากขอเท็จจริงหรือพฤติการณเพียงพอแกการวินิจฉัยออกคําส่ัง ศาลอาจแกไข
เพิ่มเติมเปล่ียนแปลง หรือเพิกถอนคําส่ังกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขหรือออก
คําส่ังใดๆรวมท้ังกําหนดเง่ือนไขเพิ่มเติมก็ได 
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ผูมีสวนไดเสียเกี่ยวกับคําส่ังของพนักงานเจาหนาท่ีหรือศาลตามมาตราน้ี สามารถยื่น
อุทธรณคําส่ังเปนหนังสือขอใหศาลทบทวนคําส่ังไดภายในสามสิบวันนับแตทราบคําส่ัง ใหคํา
พิพากษาหรือคําส่ังของศาลเปนท่ีสุด 

ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานเจาหนาท่ีหรือศาล ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินสามพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

มาตรา ๑๑ ในระหวางการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี ใหศาลมีอํานาจออกคําส่ัง
กําหนดมาตรการหรือวิธีการเพ่ือบรรเทาทุกขตามมาตรา ๑๐ หรือออกคําส่ังใดๆไดตามท่ี
เห็นสมควร 

ในกรณีท่ีเหตุการณหรือพฤติการณเกี่ยวกับผูกระทําความรุนแรงในครอบครัว หรือ
ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวเปล่ียนแปลงไป ศาลมีอํานาจแกไขเพิ่มเติม เปล่ียนแปลง 
หรือเพิกถอนคําส่ังกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพ่ือบรรเทาทุกข หรือคําส่ังใดๆ รวมทั้งกําหนด
เง่ือนไขเพิ่มเติมก็ได 

ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําส่ังศาล ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับ
ไมเกินหกพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

มาตรา ๑๒ ในกรณีท่ีศาลพิพากษาวา ผูกระทําความรุนแรงในครอบครัวมีความผิดตาม
มาตรา ๔ ศาลมีอํานาจกําหนดใหใชวิธีการฟนฟู บําบัดรักษา คุมความประพฤติผูกระทําความผิดให
ผูกระทําความผิดชดใชเงินชวยเหลือบรรเทาทุกข ทํางานบริการสาธารณะ ละเวนการกระทําอันเปน
เหตุใหเกิดการใชความรุนแรงในครอบครัว หรือทําทัณฑบนไว ตามวิธีการและระยะเวลาท่ีศาล
กําหนดแทนการลงโทษผูกระทําความผิดก็ได 

ในกรณีท่ีมีการยอมความ การถอนคํารองทุกข หรือการถอนฟองในความผิดตามมาตรา 
๔ ใหพนักงานสอบสวนหรือศาล แลวแตกรณี จัดใหมีการทําบันทึกขอตกลงเบ้ืองตนกอนการยอม
ความการถอนคํารองทุกข หรือการถอนฟองนั้น และกําหนดใหนําวิธีการตามวรรคหนึ่งเปน
เง่ือนไขในการปฏิบัติตามบันทึกขอตกลงดังกลาวโดยอนุโลม โดยอาจรับฟงความคิดเห็นของ
ผูเสียหายหรือบุคคลในครอบครัวประกอบดวยก็ได หากไดปฏิบัติตามบันทึกขอตกลงและเง่ือนไข
ดังกลาวครบถวนแลวจึงใหมีการยอมความ การถอนคํารองทุกข หรือการถอนฟองในความผิดตาม
มาตรา ๔ ได หากผูตองหาหรือจําเลยฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเง่ือนไขดังกลาวใหพนักงานสอบสวน
หรือศาลมีอํานาจยกคดีข้ึนดําเนินการตอไป 

หลักเกณฑและวิธีดําเนินการตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง ใหเปนไปตามระเบียบท่ี
อธิบดีผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา หรือ
รัฐมนตรีประกาศกําหนด แลวแตกรณี 
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มาตรา ๑๓ ใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจัดใหมีระบบงาน
เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานและการบังคับใหเปนไปตามมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒โดย
กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๑๔ วิธีพิจารณา การยื่น และการรับฟงพยานหลักฐาน หากพระราชบัญญัตินี้
มิไดบัญญัติไวโดยเฉพาะ ใหนํากฎหมายวาดวยการจัดต้ังศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณา
คดีเยาวชนและครอบครัวมาใชบังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๕ ไมวาการพิจารณาคดีการกระทําความรุนแรงในครอบครัวจะไดดําเนินไป
แลวเพียงใด ใหศาลพยายามเปรียบเทียบใหคูความไดยอมความกัน โดยมุงถึงความสงบสุขและการ
อยูรวมกันในครอบครัวเปนสําคัญ ท้ังนี้ ใหคํานึงถึงหลักการดังตอไปนี้ ประกอบดวย 

(๑) การคุมครองสิทธิของผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว 
(๒) การสงวนและคุมครองสถานภาพของการสมรสในฐานะท่ีเปนศูนยรวมของชาย

และหญิงท่ีสมัครใจเขามาอยูกินฉันสามีภริยา หากไมอาจรักษาสถานภาพของการสมรสได ก็ใหการ
หยาเปนไปดวยความเปนธรรมและเสียหายนอยท่ีสุด โดยคํานึงถึงสวัสดิภาพและอนาคตของบุตร
เปนสําคัญ 

(๓) การคุมครองและชวยเหลือครอบครัว โดยเฉพาะอยางยิ่งในขณะท่ีครอบครัวนั้น
ตองรับผิดชอบในการดูแลใหการศึกษาแกสมาชิกท่ีเปนผูเยาว 

(๔) มาตรการตางๆ เพ่ือชวยเหลือสามีภริยาและบุคคลในครอบครัวใหปรองดองกัน
และปรับปรุงความสัมพันธระหวางกันเองและกับบุตร 

มาตรา ๑๖ เพื่อประโยชนในการยอมความในคดีการกระทําความรุนแรงในครอบครัว
พนักงานเจาหนาท่ีหรือศาล แลวแตกรณี อาจตั้งผูประนีประนอมประกอบดวยบุคคลหรือคณะ
บุคคลซ่ึงเปนบิดามารดา ผูปกครอง ญาติของคูความหรือบุคคลที่พนักงานเจาหนาท่ี หรือศาล
เห็นสมควรเพ่ือใหคําปรึกษา หรือชวยเหลือในการไกลเกล่ียใหคูความไดยอมความกัน หรืออาจ
มอบหมายใหนักสังคมสงเคราะห หนวยงานสังคมสงเคราะห หรือบุคคลใดชวยเหลือไกลเกล่ียให
คูความไดยอมความกันก็ได 

เม่ือผูประนีประนอมหรือผูท่ีไดรับมอบหมายตามวรรคหน่ึงไดดําเนินการไกลเกล่ียตาม
คําส่ังพนักงานเจาหนาท่ีหรือศาลแลว ใหรายงานผลการไกลเกล่ียตอพนักงานเจาหนาท่ีหรือศาล
แลวแตกรณีดวย ในกรณีท่ีการไกลเกล่ียเปนผลสําเร็จ บุคคลดังกลาวจะจัดใหมีการทําสัญญายอม
ความข้ึนหรือจะขอใหเรียกคูความมาทําสัญญายอมความกันตอหนาพนักงานเจาหนาท่ี หรือศาลก็ได 
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เม่ือพนักงานเจาหนาท่ีหรือศาลเห็นวาสัญญายอมความไมฝาฝนตอกฎหมายและความ
สงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ใหพนักงานเจาหนาท่ีหรือศาลดําเนินการใหเปนไป
ตามสัญญายอมความนั้น 

มาตรา ๑๗ ใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจัดทํารายงาน
ประจําปแสดงจํานวนคดีการกระทําความรุนแรงในครอบครัว จํานวนคําส่ังกําหนดมาตรการหรือ
วิธีการเพื่อบรรเทาทุกข และจํานวนการละเมิดคําส่ังกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข
ของพนักงานเจาหนาท่ีและศาล และจํานวนการยอมความ และรายงานตอคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา
เพื่อทราบปละคร้ัง 

มาตรา ๑๘ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงต้ังพนักงานเจาหนาท่ีกับออกกฎกระทรวงและ
ระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงและระเบียบน้ัน เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
 
 

           ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
                                                                                                               พลเอก สุรยุทธ จุลานนท 
                                                                                                                       นายกรัฐมนตรี 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปญหาการแกไขการใช
ความรุนแรงในครอบครัวมีความละเอียดออนซับซอนเกี่ยวพันกับบุคคลใกลชิด มีลักษณะพิเศษ
แตกตางจากการทํารายรางกายระหวางบุคคลโดยท่ัวไป การใชมาตรการทางอาญาตามประมวล
กฎหมายอาญามาบังคับกับการกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวจึงไมเหมาะสม เนื่องจาก
กฎหมายอาญามีเจตนารมณท่ีจะลงโทษผูกระทําความผิดมากกวาท่ีจะแกไขฟนฟูผูกระทําผิดหรือ
ปกปองคุมครองผูท่ีถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว ดังนั้น การมีกฎหมายคุมครอง
ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว จึงมีความเหมาะสมกวาการใชกระบวนการทางอาญา 
เพราะสามารถกําหนดรูปแบบวิธีการ และข้ันตอนท่ีมีลักษณะแตกตางจากการดําเนินคดีอาญา
โดยท่ัวไป โดยใหผูกระทําความผิดมีโอกาสกลับตัวและยับยั้งการกระทําผิดซํ้า รวมทั้งสามารถ
รักษาความสัมพันธอันดีในครอบครัวไวไดประกอบกับเด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัว มีสิทธิ
ไดรับความคุมครองโดยรัฐจากการใชความรุนแรงและการปฏิบัติอันไมเปนธรรม จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
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บันทึก หลักการและเหตุผลประกอบ 
ราง กฎกระทรวง 

วาดวย ระบบงานเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานและการบังคับใหเปนไป ตามมาตรา 10 
มาตรา 11 และมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว 

พ.ศ. 2550 
 

หลักการ 
ใหมีกฎกระทรวง วาดวย ระบบงานเพือ่ใหการสนับสนุนการดําเนนิงานและการบังคับใหเปนไปตาม 

มาตรา 10 มาตรา 11 และมาตรา 12 
 

เหตุผล 
เนื่องจากมาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 
กําหนดใหมีกฎกระทรวงจัดระบบงานเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานและการบังคับใหเปนไปตาม
มาตรา 10 มาตรา 11 และมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัตินี้ จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวง 
เพื่อกําหนดใหมีระบบงานดังกลาว 
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ราง 
กฎกระทรวง 

วาดวย ระบบงานเพ่ือสนบัสนุนการดาํเนนิงานและการบงัคับใหเปนไป ตามมาตรา 10 มาตรา 11 และ 
มาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความ

รุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย ออกกฎกระทรวง ไวดังตอไปนี้ 

ขอ 1 ในกฎกระทรวงนี ้
“พระราชบัญญัติ” หมายความวา พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรง

ในครอบครัว พ.ศ. 2550 
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานกจิการสตรีและสถาบันครอบครัว 
“ศูนยปฏิบัติการ” หมายความวา ศูนยปฏิบัติการเพ่ือปองกันการกระทําความรุนแรงใน

ครอบครัว 
“พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา พนักงานเจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัติคุมครอง

ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 
“พนักงานสอบสวน” หมายความวา พนักงานสอบสวนตามพระราชบัญญัติคุมครอง

ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 
“ศาล” หมายความวา ศาลตามพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงใน

ครอบครัว พ.ศ. 2550 
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสงเสริมและประสานงานสตรีและ

สถาบันครอบครัวแหงชาติ 
“ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการสํานักงานกจิการสตรีและสถาบันครอบครัว 
“ปลัดกระทรวง” หมายความวา ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย 
ขอ 2 กฎกระทรวงนี้ ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป 
ขอ 3 ใหปลัดกระทรวงรักษาการตามกฎกระทรวงน้ี 
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หมวด 1 
อํานาจหนาท่ีของสํานักงานและศูนยปฏิบตัิการ 

 
ขอ 4 ใหสํานักงาน เปนหนวยงานหลักและประสานงานกับ คณะกรรมการ ศูนย

ปฏิบัติการและหนวยงานอื่นเพื่อใหการสนับสนุนแกพนักงานเจาหนาท่ีและศาลในการดําเนินการ
และการบังคับใหเปนไปตามมาตรา 10 มาตรา 11 และมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัตินี้ 

          ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง ใหสํานักงาน มีหนาท่ีดังน้ี 
           (1) กําหนดนโยบาย แผนปฏิบัติการ และประสานงานกับศูนยปฏิบัติการ และ

หนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของ เพื่อใหการสนับสนุนการดําเนินการและบังคับใหเปนไปตามกฎหมายของ
พนักงานเจาหนาท่ีและศาล 

           (2) รวบรวมและติดตามผลการปฏิบัติงานของหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการบังคับ
ใชกฎหมายตามมติของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

           (3) ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ 
           (4) จัดทําแผนงานงบประมาณ ใหแกสํานักงาน ศูนยปฏิบัติการ และหนวยงาน

อ่ืนเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัติและกฎกระทรวงนี้ 
ขอ 5 ใหหนวยงานดังตอไปนี้ เปน “ศูนยปฏิบัติการเพ่ือปองกันการกระทําความรุนแรง

ในครอบครัว” ทําหนาท่ีเปนหนวยปฏิบัติการในการสนับสนุนแกพนักงานเจาหนาท่ีและศาล 
           (1) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ในความผิดท่ีเกิดในเขตกรุงเทพมหานคร 

หรือความผิดท่ีประมวลกฎหมายอาญาใหถือวาเกิดในราชอาณาจักรและไมอยูในเขตจังหวัดใด หรือ
ความผิดท่ีเกิดนอกราชอาณาจักร 

           (2) สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด ในความผิดท่ีเกิด
ในเขตจังหวัดนั้น 

ใหศูนยปฏิบัติการตามวรรคหน่ึง ประสานงานกับศูนยพึ่งได (OSCC) และองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อใหการสนับสนุนพนักงานเจาหนาท่ีและศาลตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไว
ในกฎกระทรวงนี้ 

ขอ 6 ใหสํานักงานและศูนยปฏิบัติการดําเนินงานสนับสนุนท้ังในความผิดฐานกระทํา
ความรุนแรงในครอบครัวท่ีเกิดในราชอาณาจักรไทยและนอกราชอาณาจักรไทย 
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หมวด 2 
ขอบเขตของการสนับสนุน 

 
ขอ 7 ใหศูนยปฏิบัติการใหขอเท็จจริงแกพนักงานเจาหนาท่ีและศาล เพื่อดําเนินการและ

บังคับใหเปนไป ตามมาตรา 10 มาตรา 11 และ มาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติ ดังน้ี 
         (1) ใหขอเท็จจริงเกีย่วกับตัวผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว ไดแก 

                                        (1.1) ความเสียหายเบื้องตนท่ีผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว
ไดรับ หรือสูญเสียไป รายไดท่ีสูญเสียไป คาใชจายในการรักษาพยาบาล คาใชจายในการหาท่ีอยู
ใหมและคาใชจายอ่ืนๆท่ีจําเปนจากการถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว 
                                        (1.2) ขอเท็จจริงท่ีเกี่ยวกับอันตรายท่ีผูถูกกระทําดวยความรุนแรงใน
ครอบครัวอาจถูกกระทําดวยความรุนแรงซํ้าจากผูกระทําความรุนแรงในครอบครัว 

        (2) ใหขอเท็จจริงเกีย่วกบัผูกระทําความรุนแรงในครอบครัว ไดแก 
                                       (2.1) สภาพความจําเปนท่ีผูกระทําความรุนแรงในครอบครัวจะตองเขารับ
การตรวจรักษาจากแพทย รวมท้ังการฟนฟูและปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
                                       (2.2) พฤติการณของผูกระทําความรุนแรงในครอบครัวท่ีจะกอใหเกิดการ
กระทําความรุนแรงในครอบครัวซํ้า เพื่อใหพนักงานเจาหนาท่ีและศาลพิจารณาส่ังหามผูกระทํา
ความรุนแรงในครอบครัวเขาไปในท่ีพํานักของครอบครัว หรือเขาใกลตัวบุคคลใดๆในครอบครัว 
                                       (2.3) พฤติการณของผูกระทําความรุนแรงในครอบครัวท่ีเปล่ียนแปลงไป
หลังจากมีคําส่ังกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขของพนักงานเจาหนาท่ีและศาล 
                                       (2.4) สภาพขอเท็จจริงท่ีเกี่ยวกับตัวผูกระทําความรุนแรงในครอบครัว
สภาพครอบครัวและความสัมพันธของบุคคลในครอบครัว เพื่อใหศาลมีคําส่ัง หรือคําพิพากษาตาม
มาตรา 12 แหงพระราชบัญญัตินี้ เพื่อกําหนดวิธีการใหใชการฟนฟู บําบัดรักษา คุมความประพฤติ 
ใหชดใชเงินชวยเหลือบรรเทาทุกข ทํางานบริการสาธารณะ ละเวนการกระทําอันเปนเหตุใหเกิดการ
ใชความรุนแรงในครอบครัว หรือทําทัณฑบน แทนการลงโทษจําคุก 

         (3)  ขอเท็จจริงท่ีเปนมูลเหตุกอใหเกดิการใชความรุนแรงในครอบครัว 
         (4) ขอเท็จจริงท่ีเกี่ยวกับสภาพการดูแลบุตร เพ่ือใหพนักงานเจาหนาท่ีและศาล

ออกคําส่ังเกี่ยวกับการดูแลบุตร ดังนี้ 
                                       (4.1) การดูแลบุตรซ่ึงเปนเด็กซ่ึงไมถึงเกณฑมาตรฐานข้ันตํ่าท่ีกําหนดไวใน
กฎกระทรวงซ่ึงออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 
 

DPU



 145 

                                        (4.2) สภาพอันตรายท่ีจะเกิดอันตรายแกกายหรือจิตใจของบุตรอันเกิดจาก
การท่ีบุตรอยูในความดูแลของผูปกครอง 
                                        (4.3) สภาพความเปนอยู การเล้ียงดู อุปนิสัย และความประพฤติของบุตร
อันนาจะทําใหเกิดความเส่ียงในการกระทําความผิดหรือจําเปนตองคุมครองสวัสดิภาพ 

ขอ 8 ใหศูนยปฏิบัติการประสานงานกับหนวยงานหรือเจาพนักงาน ดังตอไปน้ี เพื่อ
สนับสนุนการบังคับตามคําส่ังของเจาพนักงานหรือคําส่ังและคําพิพากษาของศาล 

          (1) รับเร่ืองราวเกี่ยวกับการฝาฝนคําส่ังของพนักงานเจาหนาท่ีหรือคําส่ังหรือคํา
พิพากษาของศาล ซ่ึงส่ังตามมาตรา 10 มาตรา 11 และมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัตินี้ และแจงให
พนักงานเจาหนาท่ีและศาลทราบ 

          (2) ประสานงานกับหนวยงานของรัฐหรือเอกชน เชน กรมสุขภาพจิต กรม
อนามัยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ องคกรเอกชนที่ทําหนาท่ีเกี่ยวกับเด็ก 
สตรีและครอบครัว บานพักฉุกเฉิน เครือขายชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อใหความ
ชวยเหลือหรือคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวตามพระราชบัญญัตินี้ 

          (3) ประสานงานกับหนวยงานหรือเจาพนักงานในกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญา เชน สํานักงานตํารวจแหงชาติ สํานักงานอัยการสูงสุด ศาล กรมราชทัณฑ กรมการปกครอง 
และกรมคุมประพฤติ ในการดําเนินการแกผูกระทําผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

การดําเนินการตามอํานาจและหนาท่ีตามวรรคแรก ศูนยปฏิบัติการ อาจมอบหมายให
องคกรเอกชน หรือหนวยงานของรัฐท่ียินยอมดําเนินการแทนได และใหถือวาผูท่ีไดรับมอบหมาย
นั้นมีอํานาจหนาท่ีเชนเดียวกับผูท่ีมอบหมาย 

 
หมวด 3 

การบังคับตามคําส่ังของเจาพนักงาน คําส่ังหรือคําพิพากษาของศาล 
 

ขอ 9 ใหศูนยปฏิบัติการ ประสานงานกับหนวยงานอื่นเพื่อดําเนินงานท่ีเกี่ยวกับ
ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว ดังตอไปนี้ 

             (1) ประสานความรวมมือกับแพทย จิตแพทย นักจิตวิทยา หรือนักสังคม
สงเคราะห เพื่อตรวจรางกายหรือจิตใจและใหคําปรึกษาแกผูถูกกระทําดวยความรุนแรงใน
ครอบครัวในสถานพยาบาลของรัฐ หรือสาธารณสุขจังหวัด หรือสถานพยาบาลของเอกชน หรือ
สถานท่ีพักพิงของรัฐหรือเอกชนที่อยูในเขตรับผิดชอบ 
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             (2) ในกรณีท่ีมีความจําเปน อาจจัดใหมีสถานท่ีการสอบปากคําผูถูกกระทําดวย
ความรุนแรงในครอบครัว ในสถานท่ีท่ีเหมาะสมกับสภาพรางกายและจิตใจของผูถูกกระทําดวย
ความรุนแรงในครอบครัวโดยคํานึงถึง เพศ อายุ สภาพจิตใจ และพฤติการณอ่ืนๆ ประกอบ และจัด
ใหมีอุปกรณหรือส่ิงอํานวยความสะดวกอ่ืนใด เพ่ือใหพนักงานเจาหนาท่ีหรือพนักงานสอบสวน
สามารถรวบรวมขอเท็จจริงหรือสอบปากคําผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวไดโดยไมทํา
ใหผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวไดรับผลกระทบตอรางกายหรือจิตใจซํ้าจากการ
สอบปากคํา 

             (3) จัดใหมีท่ีพักท่ีเหมาะสมและปลอดภัยแกผูถูกกระทําดวยความรุนแรงใน
ครอบครัว นับแตไดรับแจงเหตุ หรือประสานงานเพ่ือใหผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว
เขาพักในบานพักฉุกเฉินหรือสถานแรกรับ จนกวาจะปลอดภัยจากการถูกกระทําดวยความรุนแรงซํ้า 

             (4) ประสานกับหนวยงานราชการหรือหนวยงานเอกชนเพ่ือใหผูถูกกระทําดวย
ความรุนแรงในครอบครัวไดรับการรักษารางกายหรือฟนฟูจิตใจ ในกรณีท่ีไดรับอันตรายจากการ
กระทําความรุนแรงในครอบครัว 

             (5) จัดหาอุปกรณหรือส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีจําเปนแกการดํารงชีพ หรือจัด
ใหมีการทํางานระหวางท่ีผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวพักอยูในศูนยปฏิบัติการ หรือ
บานพักฉุกเฉินหรือสถานแรกรับ ในกรณีท่ีผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวรองขอ 

             (6) ในกรณีท่ีผูถูกกระทําดวยความรุนแรงรองขอคาตอบแทนผูเสียหายใน
คดีอาญา ใหประสานงานกับ กรมคุมครองสิทธิเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เพื่อใหผูนั้นยื่นขอรับ
คาตอบแทน 

ขอ 10 เม่ือมีคําส่ังของพนักงานเจาหนาที่และศาลเกี่ยวกับผูกระทําความรุนแรงใน
ครอบครัวใหศูนยปฏิบัติการดําเนินการ ดังตอไปนี้ 

              (1) ประสานความรวมมือกับแพทย จิตแพทย นักจิตวิทยา หรือนักสังคม
สงเคราะหเพื่อตรวจรางกายหรือ จิตใจ และใหคําปรึกษาแกผูกระทําความรุนแรงในครอบครัว ใน
สถานพยาบาลของรัฐ หรือสาธารณสุขจังหวัด หรือสถานพยาบาลของเอกชนหรือสถานท่ีพักพิง
ของรัฐหรือเอกชนที่อยูในเขตรับผิดชอบ เม่ือมีคําส่ังใหผูกระทําความรุนแรงในครอบครัวเขารับ
การตรวจรักษาจากแพทยตามมาตรา 10 และ 11 แหงพระราชบัญญัตินี้ 

             (2) จัดใหมีท่ีพักที่เหมาะสมและปลอดภัยแกผูกระทําความรุนแรงในครอบครัว 
นับแตมีคําส่ังหามเขาท่ีพํานัก หรือหามเขาใกลตัวผูถูกกระทําดวยความรุนแรง หรือประสานงานกับ
หนวยงานอ่ืน เพื่อใหผูกระทําความรุนแรงในครอบครัวเขาพักในสถานท่ีท่ีเหมาะสมเพื่อปองกันมิ
ใหผูนั้นกระทําความรุนแรงซํ้า 
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             (3) ประสานกับหนวยงานราชการหรือหนวยงานเอกชนเพื่อใหผูกระทําความ
รุนแรงในครอบครัวไดรับการฟนฟูจิตใจ บําบัดรักษา คุมความประพฤติ หรือทํางานบริการ
สาธารณะ ตามคําส่ังหรือคําพิพากษาของศาลตามมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัตินี้ 

            (4) รายงานผลการปฏิบัติตามคําส่ัง หรือพิพากษา ตอศาล เกี่ยวกับการฟนฟู
บําบัดรักษา การปฏิบัติตามเง่ือนไขระหวางถูกคุม ความประพฤติ การทํางานบริการสาธารณะ ละ
เวนการกระทําอันเปนเหตุใหเกิดการใชความรุนแรงในครอบครัว และการทําทัณฑบนของผูกระทํา
ความรุนแรงในครอบครัว 

            (5) ติดตามและประเมินผลความสัมพันธระหวางผูกระทําความรุนแรงใน
ครอบครัวและผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว ตลอดจนสมาชิกในครอบครัว ท้ังกอนและ
หลังการมีคําส่ังของพนักงานเจาหนาท่ีหรือคําส่ังหรือคําพิพากษาของศาล เพื่อใหศาลพิจารณาการ
ออกคําส่ังเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเงื่อนไขในคําส่ังหรือคําพิพากษา ตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

หมวด 4 
การไดขอเท็จจริงและจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็น 

 
ขอ 11 กอนท่ีจะมีการออกคําส่ังตามมาตรา 10 และมาตรา 11 แหงพระราชบัญญัตินี้ 

พนักงานเจาหนาที่และศาล มีอํานาจขอใหสํานักงาน และศูนยปฏิบัติการ แจงขอเท็จจริงอันเกี่ยวกับ
อายุ ประวัติความประพฤติ สุขภาพกายและจิตของผูกระทําความรุนแรงในครอบครัว ผูถูกกระทํา
ดวยความรุนแรงในครอบครัว และสมาชิกอ่ืนๆ ในครอบครัว รวมถึงมูลเหตุของการท่ีกอใหเกิดการ
กระทําความรุนแรงในครอบครัว เพื่อใชในการวิเคราะหสภาพปญหาและสาเหตุเพื่อพิจารณาส่ังการ
ไดอยางถูกตอง 

ในกรณีฉุกเฉินโดยมีเหตุอันสมควร ท่ีตองรีบส่ังการตามมาตรา 10 และ 11 แหง
พระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจาหนาท่ีและศาลอาจออกคําส่ังเทาท่ีจําเปนกอนท่ีจะไดรับขอเท็จจริง
ตามวรรคหน่ึงได 

ขอ 12 ในกรณีท่ีพนักงานเจาหนาท่ีเห็นสมควรรับฟงความคิดเห็นของผูเสียหายหรือ
บุคคลอื่นในครอบครัวประกอบกอนการทําบันทึกขอตกลงเบ้ืองตนเพื่อการยอมความ ถอนคํารอง
ทุกข หรือถอนฟอง ตามมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัตินี้ ใหศูนยปฏิบัติการประสานงานกับบุคคลท่ี
เกี่ยวของเพ่ือเขารวมใหความคิดเห็นตามหลักเกณฑ และวิธีการท่ีกําหนดไวในระเบียบกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยท่ีออกตามความมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัตินี้ 
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หมวด 5 
ระบบขอมูลเก่ียวกับการกระทําความรุนแรงในครอบครัว 

 
ขอ 13 ใหสํานักงานจัดทําระบบขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับการกระทํา

ความผิดฐานกระทําความรุนแรงในครอบครัว ดังตอไปนี้ 
             (1) จัดทําระบบขอมูลเกี่ยวกับจํานวนสถิติคดีการกระทําความรุนแรงใน

ครอบครัวจํานวนคําส่ังกําหนดมาตรการ หรือวิธีการบรรเทาทุกข และ จํานวนการละเมิดคําส่ัง
กําหนดมาตรการหรือวิธีการบรรเทาทุกข จํานวนการยอมความ โดยจัดทําระบบขอมูลเพื่อให
หนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการจัดเก็บขอมูลดังกลาว ท้ังนี้ เพื่อรายงานตอคณะรัฐมนตรี และ
รัฐสภา และเพื่อทราบสถานการณการกระทําความผิด การปฏิบัติตามมาตรการทางกฎหมาย และ
การวางแผนในการปองกันและควบคุมการกระทําความรุนแรงในครอบครัว 

             (2) จัดทําระบบขอมูลเกี่ยวกับประวัติครอบครัวและการใชความรุนแรงใน
ครอบครัวประวัติของงผูกระทําความรุนแรงในครอบครัวและการดําเนินคดีการกระทําความรุนแรง
ในครอบครัวท่ีเปนระบบเดียวกันและสามารถใหพนักงานเจาหนาท่ี พนักงานสอบสวน พนักงาน
อัยการศาล พนักงาน คุมประพฤติ เจาหนาที่ราชทัณฑ หรือหนวยงานอื่นที่บังคับใชกฎหมาย
นําขอมูลเขาสูระบบ รวมถึงสามารถสืบคนขอมูลและแลกเปล่ียนขอมูลระหวางหนวยงานท่ีเกี่ยวของได 

การจัดเก็บขอมูลตาม (1) และ (2) ใหจัดเก็บเปนเอกสารหรือจัดเก็บดวยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระบบขอมูลใน (2) ตองมีมาตรการควบคุมการใชและการรักษาความลับของขอมูลตาม
ระดับของผูใชขอมูล เพ่ือใหการติดตามผลการดําเนินคดีและการสืบคนประวัติการกระทําความ
รุนแรงในครอบครัวของผูกระทําความรุนแรงในครอบครัวสามารถตรวจสอบไดรวดเร็ว ถูกตอง 
และรักษาความลับของผูกระทําความรุนแรงในครอบครัว และผูถูกกระทําดวยความรุนแรงใน
ครอบครัว 

ใหคณะกรรมการประสานงานใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการบังคับใชพระราชบัญญัติ
นี้จัดเก็บขอมูลและแลกเปล่ียนขอมูลเกี่ยวกับการกระทําความรุนแรงในครอบครัวในระบบขอมูลท่ีได
จัดทําตามวรรคหน่ึง 
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หมวด 6 
การฝกอบรม การแตงตั้ง และคาตอบแทน 

 
ขอ 14 ใหสํานักงาน และหนวยงานอ่ืน จัดฝกอบรม พนักงานเจาหนาท่ี พนักงาน

เจาหนาท่ีท่ีรัฐมนตรีมอบหมายใหเปนพนักงานสอบสวน และผูประนีประนอมซ่ึงทําหนาท่ีให
คําปรึกษา หรือไกลเกล่ียตามพระราชบัญญัตินี้ตามหลักสูตรท่ีสํานักงานกําหนด ท้ังนี้ ศูนย
ปฏิบัติการหรือหนวยงานอ่ืนจะจัดฝกอบรมเองหรือสงบุคลากรของตนเขารับการฝกอบรมซ่ึงจัด
โดยสํานักงานก็ได 

ใหสํานักงานจัดเพ่ิมเติมความรูพนักงานเจาหนาท่ีท่ีเปนพนักงานฝายปกครองหรือ
ตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมาย
อาญา เกี่ยวกับพระราชบัญญัตินี้ 

ใหสํานักงานมีหนาท่ีชวยเหลือศูนยปฏิบัติการและหนวยงานตามวรรคหน่ึง โดยให
ขอมูลเอกสารหรือส่ิงอ่ืนใดในการจัดฝกอบรมพนักงานเจาหนาท่ี พนักงานสอบสวนและผูทําหนาท่ี
ไกลเกล่ียโดยศูนยปฏิบัติการหรือหนวยงานนั้น 

ขอ 15 ผูท่ีไดรับการฝกอบรมพนักงานเจาหนาท่ี พนักงานสอบสวน ตามหลักสูตรของ
สํานักงาน มีสิทธิไดรับการเสนอช่ือเพื่อใหรัฐมนตรีแตงตั้งเปนพนักงานเจาหนาท่ีหรือพนักงาน
สอบสวนตามพระราชบัญญัตินี้ 

ผูประนีประนอมท่ีไดรับการฝกอบรมตามหลักสูตรของสํานักงานมีสิทธิไดรับการ
แตงต้ังจากพนักงานเจาหนาท่ีหรือศาลเพ่ือใหคําปรึกษาและชวยเหลือในการไกลเกล่ีย 

ขอ 16 ใหพนักงานเจาหนาท่ี พนักงานสอบสวน แพทย จิตแพทย นักจิตวิทยา นักสังคม
สงเคราะห ผูเช่ียวชาญ ผูประนีประนอม ซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ มีสิทธิไดรับคา
พาหนะเดินทาง คาเชาที่พัก และคาตอบแทนอยางอ่ืนตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีกําหนดโดยความ
เห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 
 
 
                                                                                         ประกาศ ณ วันท่ี 
 
 
                                                 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
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ช่ือ – นามสกุล      นางสาวทัศนยี  แสวงสุข 
 
วัน  เดือน  ปเกิด    วันท่ี  1  เมษายน  พ.ศ.  2526   
 
ท่ีอยู     33  หมู  2  ตําบลพรุดินนา   
     อําเภอคลองทอม  จังหวดักระบ่ี 
 
วุฒิการศึกษา    นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

 ปการศึกษา  2547    
 

ตําแหนงและสถานที่ทํางานปจจุบัน เจาหนาท่ีแผนกหลักสูตรและการสอน  (สํานักวิชาการ) 
     มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย 
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