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บทนำ
โดยท่ีปญหาการใชความรุนแรงในครอบครัวน้ันเปนประเด็นปญหาท่ีสำคัญหน่ึง

ทีข่ัดตอหลักสิทธิมนุษยชน และถือวาเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั ้นพื ้นฐาน 
ซึ่งมาตรการทางกฎหมายที่มอียูแตเดมินั้นยังไมอาจท่ีจะแกไขปญหาการใชความรนุแรง
ในครอบครวัท่ีเกดิขึ้นไดเพราะปญหาดงักลาวมคีวามละเอยีดออนซบัซอนเก่ียวพนักบั
บุคคลใกลชดิท่ีมีลักษณะพเิศษแตกตางจากการทำรายรางกายระหวางบคุคลโดยทั่วไป 
การนำมาตรการทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาใชบังคับกับการกระทำ
ดวยความรุนแรงในครอบครัวจึงไมเหมาะสม เนื่องจากกฎหมายอาญามีเจตนารมณ
ที่จะลงโทษผูกระทำความผิดมากกวาที่จะแกไขฟนฟูผูกระทำผดิหรือปกปองคุมครอง
ผูถูกกระทำดวยความรุนแรงในครอบครัว และไมสามารถที่จะยับยัง้พฤติกรรมความ
รุนแรงที่เกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การออกกฎหมายมาเพื่อคุมครอง
ผูถกูกระทำดวยความรนุแรงในครอบครวัจงึมคีวามจำเปนเพื่อขจดัปญหาที่เกดิขึ้น ดงัที่
เราไดพบเหน็ขาวเกี่ยวกบัความรนุแรงในครอบครวัอยูเปนประจำ ตามสื่อวทิยุ โทรทศัน 
หรอืแมแตหนังสือพมิพ โดยความรนุแรงดังกลาวมีแนวโนมท่ีจะเพิ่มมากขึ้นในทุกระดบั
ของสังคม 

ดังนั้น เพื่อใหผู อานไดรับทราบวาเมื่อเกิดคดีเกี ่ยวกับการใชความรุนแรง
ในครอบครัวขึ้นจะมทีางใดที่จะสามารถแกไขหรอืเยยีวยาผูถกูกระทำดวยความรนุแรง
ในครอบครัวนัน้ใหไดรับการชดใชความเสียหาย หรือมีสิทธิไดรับการชวยเหลือ
เยียวยาจากรัฐหรือไมประการใด รวมทั้งมีมาตรการลงโทษผูกระทำความผิดดวย 
“สารพันปญหากฎหมาย” ฉบับนี้จึงใครขอเสนอบทความเรื่อง “มาตรการคุมครอง
ผูถูกกระทำดวยความรุนแรงในครอบครัว” ดังนี้
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 ๑. ความหมายของความรุนแรงในครอบครัว  
  “ความรุนแรงในครอบครัว” ในท่ีนี้หมายความวา “การกระทำใด ๆ 

โดยมุงประสงคใหเกิดอันตรายแกรางกาย จิตใจ หรือสุขภาพ หรือกระทำ
โดยเจตนาในลักษณะท่ีนาจะกอใหเกิดอันตรายแกรางกาย จิตใจ หรือสุขภาพของบุคคล
ในครอบครัว หรือบังคับหรือใชอำนาจผิดคลองธรรมใหบุคคลในครอบครัวตองกระทำการ
ไมกระทำการ หรือยอมรับการกระทำอยางหนึ่งอยางใดโดยมิชอบ แตไมรวมถึง
การกระทำโดยประมาท”๑  

  โดยทั่วไปแลว “ความรุนแรง” หมายถึง การกระทำ
ที่ฝายหน่ึงใชกำลังเขาทำรายรางกายของอีกฝายหน่ึง อันมี
ผลกระทบตอรางกายเปนสำคัญ แตความรุนแรงในครอบครัวนั้น
มิไดมีความหมายเฉพาะการทำรายรางกายเทาน้ัน แตมี
ความหมายรวมถึงกรณีการทำรายทางดานจิตใจและอารมณ
ของอีกฝายหนึ่งดวย เชน กอการรบกวน การคุกคามทางเพศ 
การทอดทิง้ หรอืการไมใหสิง่จำเปนในการดำรงชพีแกอกีฝายหนึง่
ก็ถือเปนการกระทำดวยความรุนแรงในครอบครัวดวยเชนกัน

  สวนคำวา “บุคคลในครอบครัว” หมายความวา “คูสมรส คูสมรสเดิม 
ผูที่อยูกินหรือเคยอยูกินฉันสามีภริยา โดยมิไดจดทะเบียนสมรส บุตร บุตรบุญธรรม 
สมาชกิในครอบครัว รวมทัง้บคุคลใด ๆ  ทีต่องพึง่พาอาศยัและอยูในครวัเรอืนเดยีวกนั”
ดังนั้น บุคคลในครอบครัวจึงมีความหมายรวมถึงบุคคลทุกคนที่อาศัยอยูในบาน
หรือในครอบครัวเดียวกัน

๒. สาเหตุที่กอใหเกิดปญหาความรุนแรงในครอบครัว
  ปญหาความรุนแรงในครอบครัวน้ันมิไดเกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง

แตเพยีงสาเหตุเดยีว แตอาจเกิดจากหลายปจจัยดวยกันไมวาจะเปนปญหาความสัมพนัธ
ระหวางบุคคลในครอบครัว รวมถึงปญหาความเชื่อและวิธีปฏิบัติดานจารีตประเพณี
ซึ่งเกิดจากคานิยมทางสังคมท่ีมีการยกยองใหผูชายเปนใหญ เปนผูนำครอบครัว 
ใหสามเีปนเจาชีวติของภรรยา มสีทิธดิดุา ทำรายทบุต ีหรอืบงัคบัขูเขญ็ตามความตองการ
ของตน จนทำใหภรรยาตองตกอยูในภาวะจำยอมและตองจำนนตอการกระทำ
ของสามี ซึง่การกระทำความรุนแรงนั้นจะสงผลกระทบตอสุขภาพกายและสุขภาพจิต
ของภรรยา โดยท่ัวไปปญหาหรือปจจัยสำคัญที่กอใหเกิดการกระทำความรุนแรง
ในครอบครัว๒  ไดแก

  ๑พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทำดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓.
  ๒สมภาพ ผลเจริญ “อำนาจหนาที่ของศาลเยาวชนและครอบครัวในคดีความรุนแรงในครอบครัว” วิทยานิพนธ 
นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ๒๕๕๑ หนา ๓๔ - ๓๕. 

 ิ
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 (๑) กรณีทีผู่ กระทำความรุนแรงในครอบครัวนั ้นตองการเปนผู นำ
ครอบครวัเพื่อใหตนเองมอีำนาจเหนือและสามารถควบคมุคูครองอกีฝายใหอยูภายใต
อำนาจของตน โดยเชื่อวาตนมีสิทธิทีจ่ะกระทำได ทั้งนี้ เพื่อใหไดมาซึ่งการควบคุม
คูครองอีกฝายหนึ่งโดยใชวิธีการที่รุนแรง เชน การขมขูหรือการใชกำลังประทุษราย
ตอรางกาย หรือจิตใจ หรือกระทำรุนแรงทางเพศ เปนตน 

 (๒) ปญหาเกี่ยวกับยาเสพติด หรือการดื่มสุราจนมึนเมาจนไมสามารถ
ควบคุมตนเองไดก็เปนสาเหตุหนึ่งทีท่ำใหมีการกระทำความรุนแรงในครอบครัว
และมีแนวโนมที่จะกอเหตุความรุนแรงในครอบครัวใหสูงขึ้น 

 (๓) ปญหาในวัยเด็ก จากประสบการณทีเ่คยถูกทำรายทุบตี ถูกเลี้ยงดู
อยางทารณุโหดราย หรอืไดพบเหน็การกระทำรนุแรงของบคุคลในครอบครวั เมื่อเตบิโต
ขึ้นมาก็เลือกที่จะกระทำรุนแรงหรือเปนผูถูกกระทำรุนแรงในครอบครัวไดเชนกัน

 (๔) ปญหาการวางงาน เนื่องจากปจจุบันจะพบวาคนในสังคมกำลัง
ประสบกบัปญหาการวางงานมากขึ้น โดยในสงัคมทีม่ภีาวะคนวางงานเปนจำนวนมาก 
มีแนวโนมท่ีจะใชความรนุแรงในครอบครวัสงู เพราะเมื่อเกดิการวางงานขึ้นกจ็ะทำให
ขาดรายได เกิดความเครียด จึงมีแนวโนมที่จะทำรายบุคคลในครอบครัวได 

 (๕) โครงสรางของสงัคมกมี็สวนทำใหเกดิความรนุแรงในครอบครวัได เชน 
สังคมคาดหวังวาผูชายตองเปนผูนำครอบครัว และปกครองดูแลสมาชิกในครอบครัว 
แตในทางตรงกันขามสังคมก็ยังคงคาดหวังวาผูหญิงตองเปนแมบานและรับใชสามี 
การบังคับใหเปนไปตามความคาดหวังของสังคมจึงนำไปสู การใชความรุนแรง
ในครอบครัวได 

๓. มาตรการคุ มครองผู ถ ูกกร ะทำดวยความรุนแรง
ในครอบครัว

   ปจจุบนัรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ ไดบญัญตัิ
หลักการใหความคุมครองเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวไวอยางชัดเจนกลาวคือ 
“เด็ก เยาวชน สตร ีผูสงูอาย ุหรอืผูพิการหรอืทพุพลภาพ มสีทิธไิดรบัความคุมครอง
ในการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีอยางเหมาะสม และมีสิทธิไดรับการปฏิบัติ
ที่เหมาะสมในคดทีี่เกี่ยวกบัความรนุแรงทางเพศ ทั้งมสีทิธไิดรบัความคุมครองจากรฐั 
ใหปราศจากการใชความรุนแรงและการปฏิบัติอันไมเปนธรรม และมีสิทธิไดรับ
การบำบัดฟนฟูในกรณีที่มีเหตุดังกลาว”๓ และพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทำ
ดวยความรนุแรงในครอบครวั พ.ศ. ๒๕๕๐ ก็ไดกำหนดใหการรบัรองและคุมครองสทิธิ
ของบุคคลท่ีถกูกระทำดวยความรนุแรงในครอบครวั เพื่อใหผูถกูกระทำดวยความรนุแรง

  ๓รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔๐ (๖) และมาตรา ๕๒ วรรคสอง.
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ในครอบครัวไดรับการคุมครองสวัสดิภาพ และไดรับการเยียวยา เพื่อใหครอบครัว
กลับคืนสูสภาวะปกติสุขอีกดวย

   โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้ มุงคุมครองผูถูกกระทำดวยความรุนแรง
ในครอบครัวใหพนจากการกระทำความรุนแรงอันเปนการละเมิดตอสิทธิมนุษยชน
อยางหนึ่ง นอกจากนี้ยังมุงใหการแกไขฟนฟู บำบัดรักษาผูถูกกระทำดวยความรุนแรง
ในครอบครัว ทั้งมีเจตนารมณมุงเนนใหการชวยเหลือ คุมครอง และฟนฟูผูถูกกระทำ
ใหดีขึ้น แตไมไดมุงเนนที่จะลงโทษผูกระทำความรุนแรง เพราะถือวาเปนบุคคล
ในครอบครัวเดียวกัน แตจะเนนใหการบำบัด ฟนฟู แกไข
ผูกระทำมิใหกระทำผิดซ้ำอีก และใหโอกาสผูกระทำกลับ
ตนเปนคนดี โดยมีมาตรการและวิธีการแกไขเพื่อใหปญหา
ความรุนแรงในครอบครัวหมดไป และเพ่ือเปนการดำรงรักษา
สถาบันครอบครัวไว เพราะถือวาการลงโทษอาญาเพียงอยางเดียวน้ัน
ไมสามารถลดความรุนแรงในครอบครัวลงได   

   สำหรับหลักเกณฑและเงื่อนไขในการคุมครอง
ผูถูกกระทำดวยความรุนแรงในครอบครัว มีดังนี้๔  

   ๓.๑ หลักเกณฑและเ ง่ือนไขในการคุมครองผูถูกกระทำดวย
ความรุนแรงในครอบครัว

      ในกรณีที่รัฐจะใหความชวยเหลือหรือเยียวยาผูเสียหายที่ไดรับ
ความเสยีหายจากการกระทำดวยความรนุแรงในครอบครวัมหีลกัเกณฑและเงือ่นไขวา 
ผูถูกกระทำดวยความรุนแรงในครอบครัว หรือผูที่พบเห็นหรือทราบการกระทำ
ดวยความรุนแรงในครอบครัว จะตองแจงตอพนักงานเจาหนาที่เพื่อใหทราบ
ถึงเหตุแหงการกระทำรุนแรงในครอบครัวนั้น เพื่อใหเจาหนาที่เขาไปตรวจสอบ
ในสถานที่เกิดเหตุ และสอบถามผูกระทำความรุนแรงในครอบครัว ผูถูกกระทำ 
หรอืบคุคลอืน่ทีอ่ยูในสถานทีน่ัน้ หากมผีูไดรบับาดเจบ็หรอืตองเสยีหายจากการกระทำ
รุนแรงดังกลาว ก็ใหจัดสงผูถูกกระทำดวยความรุนแรงเขารับการตรวจรักษาพยาบาล
และในกรณีที่ผูถูกกระทำดวยความรุนแรงในครอบครัวประสงคจะดำเนินคดี ก็ให
เจาหนาที่จัดการเพื่อใหมีการรองทุกขตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
แตถาผูถูกกระทำดวยความรุนแรงน้ันไมสามารถท่ีจะรองทุกขไดดวยตนเอง
ก็ใหพนักงานเจาหนาที่เปนผูรองทุกขแทนได โดยการรองทุกขนั้นตองกระทำ
ภายใน ๓ เดือน นับแตผูถูกกระทำดวยความรุนแรงในครอบครัวอยูในวิสัยที่จะแจง

  ๔พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทำดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ และมาตรา ๘. 
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พ.ย. - ธ.ค. ๕๔ ๑๗๑จุลนิติ

สารพันปญหากฎหมาย

หรือรองทุกขได แตหากมิไดรองทุกขภายในระยะเวลาดังกลาว ใหถือวาคดีนั้น
เปนอันขาดอายคุวาม และเมื่อมกีารรองทกุขแลว ใหพนักงานสอบสวนทำการสอบสวน
โดยเร็วและใหสงตัวผูกระทำความรุนแรงในครอบครัว พรอมสำนวนการสอบสวน
ไปยังพนักงานอัยการเพือ่ฟองคดีตอศาลภายใน ๔๘ ชัว่โมง นับแตไดตัวผูกระทำ
ความผิด

   ๓.๒  มาตรการลงโทษผูกระทำดวยความรุนแรงในครอบครัว 
      พระราชบญัญตัคิุมครองผูถกูกระทำดวยความรนุแรงในครอบครวั 

พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดกำหนดใหศาลเยาวชนและครอบครัวเปนศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดี
ความรุนแรงในครอบครัว และมีอำนาจในการออกคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการ
เพื่อบรรเทาทุกขแกผูถูกกระทำดวยความรนุแรงในครอบครัว เพื่อคุมครองสวัสดิภาพ
ของผูถูกกระทำดวยความรุนแรงในครอบครัว โดยมีขั้นตอน ดังนี้๕ 

      (๑) ในกรณีทีม่ีการฟองคดีตอศาล ใหพนักงานเจาหนาทีก่ำหนด
มาตรการหรือวิธีการเพื ่อบรรเทาทุกขใหแกบุคคลผู ถูกกระทำดวยความรุนแรง
ในครอบครัวเปนการชั่วคราว รวมถึงการใหผูกระทำความรุนแรงในครอบครัวเขารับ
การตรวจรักษาจากแพทย และกำหนดใหผูกระทำความรุนแรงในครอบครัวชดใชเงิน
ชวยเหลือบรรเทาทุกขเบื้องตนแกผูถูกกระทำดวยความรุนแรงนั้น รวมทั้งออกคำสั่ง
หามมิใหผู กระทำความรุนแรงในครอบครัวเขาไปในสถานที่พักอาศัยหรือเขาใกล
ตัวบุคคลในครอบครัว ตลอดจนการกำหนดวิธีการดูแลบุตรดวย

      (๒) เมื่อพนักงานเจาหนาที่ออกคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการ
เพื่อบรรเทาทุกขอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางแลว ใหเสนอมาตรการหรือวิธีการ
เพื่อบรรเทาทุกขตอศาลภายใน ๔๘ ชั่วโมง นับแตวันออกคำสั่ง แตหากศาลเห็นชอบ
กบัคำส่ังดงักลาว ก็ใหคำสั่งกำหนดมาตรการหรอืวิธีการเพื่อบรรเทาทกุขน้ันมผีลบงัคบั
ตอไป แตในกรณีทีศ่าลไมเห็นชอบดวยกับคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อ
บรรเทาทกุขท้ังหมดหรอืแตบางสวน หรอืมีขอเทจ็จรงิหรอืพฤตกิารณเปลี่ยนแปลงไป 
ใหศาลทำการไตสวนและมีคำสั่งโดยพลัน หากขอเท็จจริงหรือพฤติการณเพียงพอ
แกการวินิจฉัย ศาลอาจแกไขเพิ่มเตมิ เปลี่ยนแปลง หรอืเพกิถอนคำสั่งกำหนดมาตรการ
หรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขหรือออกคำสั่งใด ๆ รวมทั้งกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมก็ได

      (๓) ในระหวางการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี ใหศาลมีอำนาจ
ออกคำสั ่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการเพื ่อบรรเทาทุกข หรือออกคำสั ่งใด ๆ 
ไดตามที่เห็นสมควร แตในกรณท่ีีเหตกุารณหรอืพฤตกิารณเกี่ยวกบัผูกระทำความรนุแรง

  ๕พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทำดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒.
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พ.ย. - ธ.ค. ๕๔๑๗๒

มาตรการคุมครองผูถูกกระทำดวยความรุนแรงในครอบครัว

จุลนิติ

ในครอบครัวหรือผูถูกกระทำดวยความรุนแรงในครอบครัวเปล่ียนแปลงไปใหศาล
มีอำนาจแกไขเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง หรือเพิกถอนคำส่ังกำหนดมาตรการหรือวิธีการ
เพื่อบรรเทาทุกข หรือคำสั่งใด ๆ รวมทั้งกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมก็ได

     (๔) ในกรณีที่ศาลพิพากษาวาผูกระทำความรุนแรงในครอบครัวมี
ความผดิฐานกระทำความรุนแรงในครอบครัว ศาลมอีำนาจพิพากษาลงโทษจำคุกไมเกิน
๖ เดือน หรือปรับไมเกิน ๖,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หรือศาลอาจกำหนดให
ใชวิธีการฟนฟู บำบัดรักษา คุมความประพฤติผูกระทำความผิด ใหผูกระทำความผิด
ชดใชเงินชวยเหลือบรรเทาทุกข ทำงานบริการสาธารณะ ละเวน
การกระทำอันเปนเหตุใหเกิดการใชความรุนแรงในครอบครัว 
หรือทำทัณฑบนไว ตามวิธีการและระยะเวลาที่ศาลกำหนดแทน
การลงโทษผูกระทำความผิดก็ได 

    นอกจากมาตรการดังกลาวขางตนแลว กฎหมาย
ยังไดกำหนดใหศาลมีอำนาจกำหนดวิธีการใหผูกระทำความผิด
ชดใชเงนิชวยเหลอืบรรเทาทกุขแทนการลงโทษได โดยการกำหนด
ใหผูกระทำความผิดชดใชคาเสียหายเบื้องตน สำหรับเงิน
หรือทรัพยสินใด ๆ ที่ผูเสียหายไดสูญเสียไป เพราะผลของการกระทำความผิดน้ัน 
ตามจำนวนเงินและระยะเวลาท่ีกำหนดใหชำระตามท่ีศาลเห็นสมควรกำหนด 
โดยเฉพาะคาเสียหายดังตอไปนี้ ใหกำหนดดังนี้

     (๑) สำหรับรายไดทีส่ญูเสียไป ใหชดใชคาเสียหายเบ้ืองตนในวงเงิน
ที่สูญเสียไป แตทั้งนี้ไมเกินวงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท เวนแตมีเหตุสมควรอยางอื่น

     (๒) คาใชจายในการรักษาพยาบาล ใหชดใชเบือ้งตนเทาทีผู่เสยีหาย
ไดใชจายไปจริง แตทั้งนี้ไมเกินวงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท เวนแตมีเหตุสมควรอยางอื่น

     (๓) คาใชจายในการหาท่ีอยูใหม ใหชดใชเบื้องตนเทาที่ผูเสียหาย
ไดใชจายไปจริง แตทั้งนี้ไมเกินเดือนละ ๔,๐๐๐ บาท เปนเวลาไมเกิน ๑ ป 
เวนแตมีเหตุสมควรอยางอื่น

     (๔) คาใชจายอื่น ๆ ที่จำเปน ใหชดใชเบื้องตนตามที่จำเปน 
ตามจำนวนเงินและระยะเวลาท่ีกำหนดใหชำระตามท่ีศาลเห็นสมควรกำหนด 
แตทั้งนี้ไมเกินวงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท เวนแตมีเหตุสมควรอยางอื่น๖ 

  ๖ระเบียบอธิบดีผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง วาดวยหลักเกณฑ วิธีการและระยะเวลาการดำเนินการแก

ผูกระทำความรุนแรงในครอบครัวแทนการลงโทษและเงื่อนไขการยอมความ การถอนคำรองทุกข หรือการถอนฟอง พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ขอ ๖.

ำ ิ ั้
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สารพันปญหากฎหมาย

 ๔. การบำบัดฟนฟูผูกระทำความรุนแรงในครอบครัว
  ในกรณีทีศ่าลจะลงโทษผูกระทำความรุนแรงในครอบครัว กฎหมาย

ไดกำหนดแนวทางแทนการลงโทษผูกระทำความผิด โดยใหศาลใชดุลพินิจพิจารณา
กำหนดวาจะใชวิธกีารฟนฟ ูบำบดัรกัษา คมุความประพฤติผูกระทำความผดิ ใหผูกระทำ
ความผิดชดใชเงินชวยเหลือบรรเทาทุกข ทำงานบริการสาธารณะ ละเวนการกระทำ
อันเปนเหตุใหเกดิการใชความรนุแรงในครอบครวัหรอืทำทณัฑบนไวอยางใดอยางหนึ่ง
หรอืหลายอยางรวมกัน แทนการลงโทษแกผูกระทำความผดิน้ันก็ได โดยใหพจิารณาถงึ
สาเหตแุหงการกระทำความผดิ พฤตกิารณแหงคด ีอาย ุประวตั ิความประพฤต ิสตปิญญา 
การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแหงจิต นิสัย อาชีพ และฐานะของผูกระทำความผิด 
ตลอดจนสิ่งแวดลอมทั้งปวงเกี่ยวกับผูกระทำความผิด ประกอบดุลพินิจที่จะใชวิธีการ
ดังกลาวใหเหมาะสมกับผูกระทำความผิดแตละราย และเหมาะสมกับพฤติการณ
เฉพาะเรื่อง โดยมุงถงึความสงบสขุ และการอยูรวมกันในครอบครวัเปนสำคญั และศาล
อาจสอบถามหรือรับฟงความคิดเห็นของผูเสียหายหรือบุคคลในครอบครัวประกอบ
ดลุพนิิจดวยกไ็ด๗  โดยวธิกีารฟนฟแูละบำบดัรกัษาผูกระทำความผดิแทนการลงโทษน้ัน 
ศาลอาจกำหนดขอเดียวหรือหลายขอ ดังตอไปนี้

  (๑) ใหฟนฟโูดยการอบรมผูกระทำความผดิ ดวยการวากลาวตกัเตอืนหรอืให
เขารวมโครงการฝกอบรมทางศีลธรรมหรือฝกวินัยหรือโครงการอื่น เปนระยะเวลา
และในสถานที่ที่เหมาะสมตามที่ศาลเห็นสมควร แตทั้งนี้เปนเวลาไมเกิน ๗ วัน

  (๒) ใหเขารับการฟนฟูบำบัดรักษาเกี่ยวกับอาการติดยาเสพติดใหโทษ 
ในสถานพยาบาล สถานที่ของราชการ หรือสถานที่อื ่นทีเ่ห็นสมควร จนกวาจะ
ครบขั้นตอนการบำบัดแตทัง้นี้เปนเวลาไมเกิน ๖ เดือน นับแตวันถูกสงตัวเขารับการ
ฟนฟ ูบำบัดรกัษา เวนแตมเีหตจุำเปนอยางอ่ืนโดยคำนึงถงึอายุ เพศ ประวัต ิพฤตกิรรม
ในการกระทำความผิดทีเ่กิดจากการติดยาเสพติดใหโทษตลอดจนสภาพแวดลอม
ทัง้ปวงของผูกระทำความผิดประกอบดวย และอาจจะใหผูกระทำความผิดอยูภายใต
การดูแลของพนักงานคุมประพฤติดวยก็ได

   (๓) ใหสงตัวผูกระทำความผิด ซึ่งมีความบกพรองทางรางกายและจิตใจ 
หรือความเจ็บปวยอยางอืน่ ไปบำบัดรักษายังโรงพยาบาล สถานที่ของราชการ
หรอืสถานท่ีอ่ืนท่ีเหน็สมควร หรอืมอบใหแกผูอื่นท่ีเตม็ใจรบัไปดแูลรกัษากไ็ด ตามแตศาล
จะเห็นสมควร จนกวาผูนั้นจะหาย หรอืตามระยะเวลาที่ศาลเหน็สมควรกำหนดเปนเวลา
ไมเกิน ๑ ป เวนแตมีเหตุจำเปนอยางอื่น

  ๗ระเบียบอธิบดีผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง วาดวยหลักเกณฑ วิธีการและระยะเวลาการดำเนินการแก
ผูกระทำความรุนแรงในครอบครัวแทนการลงโทษและเงื่อนไขการยอมความ การถอนคำรองทุกข หรือการถอนฟอง พ.ศ. ๒๕๕๐
ขอ ๓ และขอ ๔.
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มาตรการคุมครองผูถูกกระทำดวยความรุนแรงในครอบครัว

จุลนิติ

   (๔) ใหสงตัวผูกระทำความผิดเขารับการบำบัดรักษาอาการติดสุรา
หรือของมึนเมาอยางอื่นในสถานพยาบาล สถานที่ของราชการ หรือสถานที่อื่นที่เห็น
สมควร จนกวาจะหายจากการติดสุราหรือของมึนเมาอยางอ่ืน แตทัง้นีเ้ปนเวลาไมเกนิ 
๖ เดือน นับแตวันที่ถูกสงตัวเขารับการบำบัดรักษา เวนแตมีเหตุจำเปนอยางอื่น 

  ในกรณีที่ศาลลงโทษผูกระทำความรุนแรงในครอบครัว โดยกำหนดให
ทำงานบริการสาธารณะแทนการลงโทษนั้น ใหศาลกำหนดประเภทของการทำงาน
บริการสาธารณประโยชน สถานที่ และระยะเวลาตามที่ศาลและผูกระทำความผิด
เห็นสมควร แตทั้งนี้ ไมควรกำหนดใหเกินวันละ ๓ ชั่วโมง และไมเกิน ๗ วัน 
โดยใหพิจารณาดวยวาการทำงานน้ัน ตองไมกอความเสียหายแกสังคมหรือบุคคลอ่ืน
และไมกอใหเกิดภาระเกินสมควร ทั้งใหพิจารณาจากวิถีชีวิต การดำรงชีพ 
ความรับผิดชอบตอครอบครัวและพิจารณาจากลักษณะหรือประเภทและความเหมาะสม
ของงาน รวมทั้งระยะทางและความสะดวกในการเดินทางไปทำงานดวย

  แตอยางไรกต็าม ไมวาการพจิารณาคดกีารกระทำความรนุแรงในครอบครวั
จะไดดำเนนิไปแลวเพยีงใดก็ตาม ใหศาลพยายามเปรียบเทยีบใหคูความไดยอมความกนั 
โดยมุงถึงความสงบสุขและการอยูรวมกันในครอบครัวเปนสำคัญ โดยใหคำนึงถึง
หลกัการดังตอไปนี้ประกอบดวย๘ 

   (๑) การคุมครองสิทธิของผูถูกกระทำดวยความรุนแรงในครอบครัว
   (๒) การสงวนและคุมครองสถานภาพของการสมรสในฐานะทีเ่ปนศนูยรวม

ของชายและหญิงที่สมัครใจเขามาอยูกินฉันสามีภริยา หากไมอาจรักษาสถานภาพ
ของการสมรสได ก็ใหการหยาเปนไปดวยความเปนธรรมและเสียหายนอยท่ีสุด 
โดยคำนึงถึงสวัสดิภาพและอนาคตของบุตรเปนสำคัญ

  (๓) การคุมครองและชวยเหลือครอบครัว โดยเฉพาะอยางยิ่งในขณะที่
ครอบครัวนั้นตองรับผิดชอบในการดูแลใหการศึกษาแกสมาชิกที่เปนผูเยาว

  (๔) มาตรการตาง ๆ เพื่อชวยเหลือสามีภริยาและบุคคลในครอบครัวให
ปรองดองกันและปรับปรุงความสัมพันธระหวางกันเองและกับบุตร

บทสรุป
จะพิจารณาเห็นไดวาปญหาความรุนแรงในครอบครัวน้ันนอกจากจะมี

ผลกระทบตอสถาบันครอบครัว คูสมรสโดยตรงหรือบุคคลในครอบครัวแลวยังสงผล
กระทบไปถึงบุตรและบุคคลอื่น ๆ ซึ่งอาศัยอยูในครอบครัวเดียวกันน้ันดวย และยัง

  ๘พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทำดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๕.
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สารพันปญหากฎหมาย

สงผลกระทบตอสังคมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งถือเปนปญหาที่กอใหเกิด
ความเสียหายและเปนอันตรายตอบุคคลในครอบครัวและสังคมสวนรวม ดังนั้น 
จึงจำเปนทีห่นวยงานภาครัฐและบุคคลทีเ่กี่ยวของทุกฝายจะตองใหความสำคัญ 
โดยไมมองวาปญหาความรุนแรงในครอบครัวนั ้นเปนปญหาสวนตัวของคน
ในครอบครวัเทานัน้ และไมอยากทีจ่ะเขาไปเกีย่วของ แตควรใหความสำคญัในการ
ชวยเหลอืแกไขปญหาอยางจรงิจัง โดยใหความคุมครองดแูลไมใหเกิดการลวงละเมดิ
ตอสิทธแิละศกัด์ิศรคีวามเปนมนุษยของผูท่ีตกเปนเหยื่อในคดีท่ีเก่ียวกับความรนุแรง
ในครอบครัว เพื ่อเปนการเยียวยาผู เสียหายที ่เกิดจากการกระทำรุนแรง
ในครอบครวัน้ันใหทุเลาเบาบางลง เพื่อความสงบสขุของคนในครอบครวั และสงัคม 
โดยหวังเปนอยางยิง่วาการบังคับใชกฎหมายคุมครองผูถูกกระทำดวยความรุนแรง
ในครอบครัวดังกลาว จะแกไขและเยียวยาตลอดจนสามารถรักษาความสัมพันธ
อันดีในครอบครัวไวได ทั้งนี้ เพื ่อใหสอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมาย 
รวมทั ้งสามารถตอบสนองตอสถานการณความรุนแรงในครอบครัวไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เพื่อดำรงไวซึ่งความยุติธรรมและใหสถาบันครอบครัวมีความมั่นคง
และความสุขสถาพรตลอดไป.
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