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กฎหมำยนำ่รู้

สถาบันครอบครัว๒  คือ แบบแผนพฤติกรรมของคนที่มา
ตดิต่อเกีย่วข้องกนัในเรือ่งเกีย่วกบัครอบครัวและเครอืญาติ 

ทั้งโดยสายโลหิต หรือการแต่งงาน หรือการรับไว้เป็นญาติ  
เช่น เป็นบตุรบญุธรรม ซึง่ต้องปฏบิตัติามแบบแผนของสงัคมเพือ่
ให้สังคมด�ารงอยูไ่ด้ตลอดไป นอกจากนี ้สถาบันครอบครวัยงัเป็น
สถาบันพื้นฐานของสังคม ซึ่งท�าหน้าที่ควบคุมความสัมพันธ์ 
ทางเพศ การมีบุตร การอบรมเลี้ยงดู ตลอดถึงการสร้างระบบ
เครือญาติ แต่อย่างไรก็ดี การรวมตัวกันเป็นสถาบันครอบครัว 
ของบุคคลตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไปนั้น มักเกิดปัญหากระทบกระทั่ง 
จนท�าให้เกิดความรุนแรงขึน้ได้ โดยเฉพาะความรนุแรงในครอบครวั 
น้ันกเ็ป็นปัญหาทีเ่กดิขึน้มาตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจบัุน โดยทีค่นใน
สงัคมส่วนใหญ่มคีวามเชือ่ว่าปัญหาความรนุแรงในครอบครัวเป็น
เพียงเรื่องส่วนตัวภายในครอบครัวเท่านั้น จึงท�าให้ปัญหาความ
รนุแรงในครอบครวัดงักล่าวไม่ได้รับความสนใจและยงัคงเกดิขึน้
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการถูกกระท�าความรุนแรงส่วนใหญ่มักจะเกิด
กับเด็กและผู้หญิงทั้งในบทบาทของภรรยา บุตร และบุตร
บุญธรรม ที่ถูกอบรมสั่งสอนมาโดยตลอดว่า “ความในอย่าน�า
ออก” นี่จึงเป็นเหตุผลที่ท�าให้เด็กและผู้หญิงที่ถูกกระท�าความ
รุนแรงต้องทนทุกข์ทรมาน
 จากข้อมูลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย์ที่ผ่านสายด่วน ๑๓๐๐ และส�านักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๑ พบว่า  
มีผู้ถูกกระท�าความรุนแรง จ�านวน ๑,๕๐๐ ราย ซึ่งเพศหญิงจะ
เป็นผูถ้กูกระท�าความรุนแรงมากทีสุ่ดถงึ ๘๐%  อกีทัง้ยงัพบสถิต ิ
ผู้ถูกกระท�าความรุนแรงที่เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล 

กระทรวงสาธารณสุข เฉลี่ยวันละ ๕๐ - ๖๐ คน ไม่นับรวมกรณี
ที่ปรากฏเป็นข่าวรายวัน และที่ถูกปิดบังซ่อนเร้นไม่ได้เข้าสู่
กระบวนการอกีจ�านวนมาก นีค่อืภาพสะท้อนถงึความรนุแรงใน
สังคมไทยซึ่งยังคงเป็นปัญหาใหญ่ที่น่าห่วง และปัญหาดังกล่าว 
เป็นปัญหาที่เกิดข้ึนจากครอบครัวอันเป็นจุดเร่ิมต้นในการ 
ก่อปัญหาอาชญากรรม หากเราเสริมสร้างสถาบันครอบครัวให้
เข้มแข็ง ก็จะช่วยลดหรือขจัดปัญหาความรุนแรงให้หมดไปได้ 
 จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นนี้ กระทรวงการพัฒนา
สงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ โดยกรมกจิการสตรแีละสถาบนั
ครอบครัว จึงได้เสนอให้มีการตราพระราชบัญญัติส่งเสริมการ
พฒันาและคุม้ครองสถาบนัครอบครวั พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึง่ประกาศ
ในราชกจิจานเุบกษา เมือ่วนัที ่๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และมผีล 
บังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ซึ่งพระราชบัญญัต ิ
ฉบับดังกล่าวได้มีการส่งเสริมพัฒนาครอบครัวตามวงจรชีวิต 

๑ พัชรา พุกเศรษฐี วิทยากรช�านาญการ  ส�านักกฎหมาย
๒ ข้อมูลออนไลน์ สืบค้นได้จาก, http://www.digitalschool.club/digitalschool/health4-6/health5_1/lesson3/3_3.php, (สืบค้น 

เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒).

“ทิศทางของการส่งเสริมพัฒนาและคุ ้มครอง

สถาบันครอบครัวตามกฎหมายไทย”
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(Family Life Cycle) ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาของครอบครัว
และสมาชกิในครอบครัวโดยเริม่จากการทีผู่ห้ญงิและผูช้ายแต่งงาน 
หรืออยู่กินฉันสามีภรรยา จนกระทั่งคู่แต่งงานสิ้นชีวิตลง อีกทั้ง
ยังได้น�ามาตรการทางสังคมเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนา
ครอบครัว การคุ้มครองป้องกัน และการเยียวยาบ�าบัดฟื้นฟู 
มาใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับบุคคลในครอบครัว โดย 
แยกออกมาต่างหากจากการใช้มาตรการทางอาญา น�าไปสู่การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้ความรนุแรงในครอบครวัได้อย่าง
เหมาะสมและเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับหลักการคุ้มครองสิทธิ
ของบุคคลในครอบครัวอันจะท�าให้การใช้ความรุนแรงและการ
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมในครอบครัวลดลง และผู้ถูกกระท�าด้วย
ความรุนแรงในครอบครัวได้รับการบ�าบัดฟื้นฟู อันเป็นการ
สอดคล้องกบัรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย ทีก่�าหนดให้รฐั
พึงเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวอันเป็นองค์ประกอบ
พื้นฐานของสังคม รวมทั้งคุ้มครองป้องกันบุคคลในครอบครัว
จากการกระท�าความรุนแรงหรือปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมและ
ก�าหนดให้มกีารบ�าบดัฟ้ืนฟแูละเยยีวยาผูถ้กูกระท�าการดงักล่าว 
ซึ่งท้ายที่สุดในภาพรวมแล้วกฎหมายฉบับนี้จะส่งผลดีต่อสังคม
และประเทศชาติ
 แต่เมื่อพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวได้ประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาก็มีเสียงคัดค้านจากภาคประชาชน มูลนิธิฯ 
และเครือข่ายต่าง ๆ ที่ไม่เห็นด้วยกับพระราชบัญญัติฉบับนี้ 
เป็นอย่างมาก เนือ่งจากผู้ทีถ่กูกระท�าไม่ได้รับการคุม้ครองอย่าง
มีประสิทธิภาพ แต่กลับไปให้โอกาสผู้กระท�าความผิด ซึ่งท�าให้
ผู้ถกูกระท�ารูสึ้กไม่ปลอดภยั นอกจากนี ้ยังปรากฏปัญหาทัง้ในด้าน 
กลไก บทบาท อ�านาจและหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ทั้งใน
ระดับหน่วยปฏิบัติ และการด�าเนินการในกระบวนการยุติธรรม
ตัง้แต่ชัน้พนกังานสอบสวนไปจนถงึกระบวนการในชัน้ศาลทีจ่ะ
ต้องอาศัยความพร้อมในด้านความรู ้ ความสามารถ ความ
เชีย่วชาญ และประสบการณ์ของบคุลากรทีเ่กีย่วข้อง โดยเฉพาะ
ความพร้อมในด้านบุคลากรที่ต้องมีจ�านวนเพียงพอต่อการ
ป้องกันแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวได้อย่างทันท่วงที 
รวมทั้งยังต้องมีการเตรียมการรองรับการด�าเนินกระบวนการ
พิจารณาคดีตามหลักการใหม่ของพระราชบัญญัติส่งเสริมการ
พัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้เป็นไป

อย่างสอดคล้อง อีกทั้งปรากฏข้อเท็จจริงว่าหน่วยงานที่จะเป็น
ผูป้ฏบัิตกิารหรือบังคับการตามกฎหมายยังมีปัญหาและอปุสรรค
เกี่ยวกับความพร้อมด้านบุคลากรและขั้นตอนการปฏิบัติ จึงมี
ความจ�าเป็นต้องขยายก�าหนดเวลาในการมีผลใช้บังคับของ
พระราชบัญญัตินี้ออกไปก่อน เนื่องจากหากมีการใช้บังคับ 
ตามก�าหนดเวลาเดมิในขณะทีย่งัไม่มคีวามพร้อมอาจเกดิผลร้าย
ต่อสังคมเป็นอย่างยิ่ง
 ดังนั้น รัฐบาลจึงอาศัยอ�านาจตามความในมาตรา  
๑๗๒๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๖๐ ตราพระราชก�าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ 
ส่งเสรมิการพัฒนาและคุม้ครองสถาบนัครอบครวั พ.ศ. ๒๕๖๒ 
พ.ศ. ๒๕๖๒๔  ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๖ 
สิงหาคม ๒๕๖๒ เพื่อแก้ปัญหาในเร่ืองดังกล่าว และให้น�า 
พระราชบญัญตัคิุม้ครองผูถ้กูกระท�าด้วยความรนุแรงในครอบครวั 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสวัสดิภาพ
ในครอบครัวมาใช้บังคับต่อไปก่อนเป็นการช่ัวคราว เพื่อให้เกิด
ความต่อเนื่องในการให้ความดูแลสถาบันครอบครัวในระหว่าง
การเตรียมการด้านบคุลากรให้มปีระสทิธิภาพ ซึง่จะท�าให้หน่วยงาน 
ที่จะเป็นผู ้ปฏิบัติหรือบังคับใช้ตามพระราชบัญญัติส่งเสริม 
การพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๒ มีความ
พร้อมทั้งด้านงบประมาณ ด้านระบบการท�างานและมีบุคลากร
ทีม่คีณุภาพและเพยีงพอต่อการท�าภารกจิ นอกจากน้ี ยงัท�าให้มี 
มาตรการและกลไกในการส่งเสริมพัฒนาและคุ้มครองสถาบัน
ครอบครวัได้อย่างเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพตามเจตนารมณ์
ของกฎหมายอย่างแท้จริง เกิดความชัดเจนในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการใช้ความรนุแรงในครอบครวั ท�าให้สถาบนัครอบครวั 
เกิดความมั่นคง เข้มแข็ง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุก ๆ  ด้าน
 ต่อมา เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ ประธานคณะ
กรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) ได้น�า
รายชื่อสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรฝ่ายค้านที่เข้าชื่อร่วมกัน 
ไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๕ ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด 
เท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร เข้ายื่นเรื่องต่อประธานสภา 
ผู้แทนราษฎร เพื่อขอให้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย 
กรณีการออกพระราชก�าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัต ิ
ส่งเสรมิการพัฒนา และคุม้ครองสถาบนัครอบครวั พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๗๒ วรรคหนึ่งและวรรคสอง บัญญัติว่า 
 “มาตรา ๑๗๒ ในกรณีเพ่ือประโยชน์ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความม่ันคงในทางเศรษฐกิจ 

ของประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ พระมหากษัตริย์จะทรงตราพระราชก�าหนดให้ใช้บังคับดังเช่นพระราชบัญญัติก็ได้
 การตราพระราชก�าหนดตามวรรคหนึ่ง ให้กระท�าได้เฉพาะเม่ือคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นกรณีฉุกเฉิน ที่มีความจ�าเป็นรีบด่วนอันมิอาจ 

จะหลีกเลี่ยงได้
๔ พระราชก�าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๒, ราชกิจจานุเบกษา 

เล่มที่ ๑๓๖ ตอนที่ ๙๒ ก (๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒): ๑-๓.

ธันวาคม ๒๕๖๒
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พ.ศ. ๒๕๖๒ ว่าขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ เนื่องจากข้ออ้างของ
รัฐบาลเรื่องความไม่พร้อมในการจัดตั้งหน่วยงานและบุคลากร
ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๒ ที่มีเงื่อนไขการออก 
พระราชก�าหนดไว้ ๔ ประการ คือ ๑. เพื่อรักษาความปลอดภัย
ของประเทศ ๒. ความปลอดภยัสาธารณะ ๓. ความมัน่คงในทาง
เศรษฐกิจของประเทศ และ ๔. การปัดป้องภัยพิบัติสาธารณะ 
ซึ่งตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๗๓๕ ได้ก�าหนดกรอบเวลาว่า 
ศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วันนับแต่ 
วนัทีไ่ด้รบัเรือ่ง ซึง่ศาลรัฐธรรมนญูได้รับเรือ่งดงักล่าวไว้เมือ่วันที่ 
๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ 
 จากนั้น  เมื่ อวันที่  ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชก�าหนดแก้ไขเพ่ิมเติม 
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ ้มครองสถาบัน
ครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ

มาตรา ๑๗๒ วรรคหนึ่ง๖  ดังนั้น จึงส่งผลให้พระราชก�าหนด 
ดงักล่าวด�าเนนิการตามกระบวนการต่อไป เพือ่ให้สภาผูแ้ทนราษฎร 
และวุฒิสภาอนุมัติพระราชก�าหนดต่อไป 
 ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติอนุมัติพระราชก�าหนดฯ 
ในคราวประชมุสภาผูแ้ทนราษฎร ครัง้ที ่๕ (สมยัสามญัประจ�าปี 
ครั้งที่สอง) เมื่อวันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และวุฒิสภา 
ได้ลงมตอินมุตัพิระราชก�าหนดฯ ในคราวประชมุวฒุสิภา ครัง้ที ่๖ 
(สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่สอง) เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ ธันวาคม 
๒๕๖๒
 ต่อจากนี ้ ต้องตดิตามกนัต่อไปว่ากฎหมายฉบับดงักล่าว 
จะสามารถปลดล็อกความรุนแรงของสถาบันครอบครัวได ้
หรือไม่ และจะสามารถส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบัน
ครอบครัวไปในทิศทางใด 

๕ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๗๓ บัญญัติว่า
 “มาตรา ๑๗๓ ก่อนที่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาจะได้อนุมัติพระราชก�าหนดใด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจ�านวน 

ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา มีสิทธิเข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกว่า 
พระราชก�าหนดนั้นไม่เป็นไปตามมาตรา ๑๗๒ วรรคหน่ึง และให้ประธานแห่งสภานั้นส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญภายในสามวันนับแต่วันที ่
ได้รับความเห็นเพื่อวินิจฉัย และให้รอการพิจารณาพระราชก�าหนดนั้นไว้ก่อน จนกว่าจะได้รับแจ้งค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 

 ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีค�าวินิจฉัยภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง และให้ศาลรัฐธรรมนูญแจ้งค�าวินิจฉัยนั้นไปยังประธานแห่งสภา 
ที่ส่งความเห็นนั้นมา

 ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชก�าหนดใดไม่เป็นไปตามมาตรา ๑๗๒ วรรคหนึ่ง ให้พระราชก�าหนดนั้นไม่มีผลใช้บังคับมาแต่ต้น”
๖ ข่าวส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ข่าวที่ ๒๕/๒๕๖๒ ข้อมูลออนไลน์ สืบค้นได้จาก, http://www.constitutionalcourt.or.th/occ_web/

download/article/article_20191113145307.pdf  (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)
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