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 ๑จัดโดย กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ในการประชุม 
ทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ ๗ เรื่อง “การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม” ในวันพุธที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๒  
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องแซฟไฟร์ ๕ อาคารคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี.

 “ปัญหาเรื่องความรุนแรงในครอบครัว”  นั้นถือเป็นปัญหาที่มีความสำคัญอีกปัญหาหนึ่ง 
ในหลาย ๆ ปัญหาของสังคมไทยและอาจเป็นที่มาของปัญหาต่าง  ๆ  ตามมาอีกมากมาย  เพราะความ 
รุนแรงในครอบครัวย่อมส่งผลให้คนในสังคมได้ใช้ความก้าวร้าวหรือความรุนแรงเมื่อได้ประสบกับ 
ปัญหาในด้านต่าง  ๆ  ของครอบครัว  ขณะที่ไม่อาจที่จะปฏิเสธได้ว่า  ครอบครัวคือรากฐานที่สำคัญ 
ของสังคม  เด็กและเยาวชนที่มาจากครอบครัวที่อบอุ่นย่อมจะไม่มีความก้าวร้าว  ในขณะเดียวกัน  
หากอยูใ่นครอบครวัทีพ่อ่แมห่รอืคนในครอบครวัใชค้วามรนุแรงในการแกไ้ขปญัหา เดก็และเยาวชนนัน้ ๆ   
ก็จะเรียนรู้หรือซึมซับกับพฤติกรรมดังกล่าวได้ง่าย  ส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมการใช้ 
ความรุนแรงในการกระทำผิดอันไม่แตกต่างจากผู้ใหญ่ ซึ่งจะเป็นปัญหาสังคมที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น 
ในอนาคต โดยนิยมปฏิเสธการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธีแต่หันมายุติปัญหาต่าง ๆ ด้วยความรุนแรงแทน 
  ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวถือเป็นเรื่องปิด  เพราะเมื่อเกิดปัญหาแล้วสังคมมักจะมองว่า  
เป็นเรื่องของสามีภรรยา  อย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยว  เหมือนภาพที่เคยเห็นติดตาว่าผู้หญิงถูกผู้ชายทำร้าย 
กลางถนน  เวลามีคนเข้าไปช่วยเหลือ  ผู้ที่ทำร้ายก็มักจะบอกว่าเป็นเรื่องของผัวเมียอย่ามายุ่ง  เป็นต้น 
นี่คือการรับรู้ของคนในสังคมไทย และยังมองว่าเป็นเรื่องของคนในครอบครัวที่ต้องจัดการแก้ไขปัญหา 
กันเอง  ซึ่งเป็นการรับรู้ที่ไม่ถูกต้อง  สำหรับในด้านกระบวนการยุติธรรม  อาทิ  ตำรวจ  อัยการ  ศาล  
หรือองค์กรของรัฐก็มักจะไม่ดำเนินการ  เช่น  เมื่อมีการร้องทุกข์แล้วก็จะดำเนินการไกล่เกลี่ย  
แล้วคืนผู้กระทำความรุนแรงนั้นกลับไปอยู่ในครอบครัวเหมือนเดิม ซึ่งท้ายที่สุดก็จะเป็นการสร้าง 
ความรนุแรงใหส้ะสมมากยิง่ขึน้ โดยไมม่กีารแกไ้ข ไมม่กีารคุม้ครอง และไมม่กีารปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม 
ของผูท้ีก่อ่เหต ุซึง่ลกัษณะทัง้หลายทัง้ปวงเหลา่นีเ้ปน็ปญัหาความรนุแรงในครอบครวัทีเ่กดิขึน้ในปจัจบุนั 
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  ดังนั้น เพื่อให้ได้แนวคิดในการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ตกผลึก และแสวงหาแนวทาง 
ร่วมกันในการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของทุกภาคส่วน 
และเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงนโยบายด้านกระบวนการยุติธรรมให้มีความเหมาะสม ทันสมัย 
และสอดคล้องกับทิศทางของสังคม  กระทรวงยุติธรรมโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมกับ 
คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย จึงจัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ ๗ 
เรื่อง “การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม”  ขึ้น  ในระหว่างวันที่  ๑  -  ๒  กันยายน ๒๕๕๒ ณ อาคาร 
คอนเวนชัน่เซน็เตอร์ ศนูยก์ารประชมุอมิแพค็ เมอืงทองธาน ีจงัหวดันนทบรุ ีซึง่การประชมุทางวชิาการ 
ในครั้งนี้ได้กำหนดให้มีการประชุมคู่ขนานในหัวข้อ  “การคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรง 
ในครอบครวั” ขึน้ เมือ่วนัที ่๒ กนัยายน ๒๕๕๒ เพือ่ใหบ้คุลากรในกระบวนการยตุธิรรมและหนว่ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนนักวิชาการ สถาบันการศึกษา องค์กรภาคเอกชน ผู้สื่อข่าว และประชาชนผู้สนใจ 
เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ 
  โดยการประชุมทางวิชาการในหัวข้อดังกล่าวนี้  ทางวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิได้มีการอภิปราย 
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้เข้าร่วมประชุมอย่างกว้างขวาง สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

  ดร. ปกป้อง  ศรีสนิท  อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้กล่าวถึงปัญหาเร่ืองความรุนแรง 
ในครอบครัวว่า ประเทศไทยนับว่าโชคดีที่มีหน่วยงานและ 
บุคลากรหลายฝ่ายต่างได้เห็นถึงความสำคัญของปัญหา 
และการร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหาไปด้วยกัน โดยเร่ิมต้ังแต่  
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์ เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงมี 
พระกรุณาธิคุณรับเป็นองค์ทูตสันถวไมตรี ให้กับกองทุน 
การพฒันาเพือ่สตรแีหง่สหประชาชาต ิUNIFEM Goodwill 
Ambassador ในการตอ่ตา้นความรนุแรงตอ่ผูห้ญงิ รวมทัง้ 
มีภารกิจที่พระองค์ทรงริเริ่มโครงการที่เกี่ยวกับการรณรงค์
ตอ่ตา้นความรนุแรงในสงัคมไทยหลายโครงการ ทำใหส้งัคม 
ได้ตระหนักเห็นว่าความรุนแรงเป็นเรื่องที่ ไม่ถูกต้อง 
และต้องร่วมกันแก้ไข 

  สถานการณ์ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเริ่มดีขึ้น เมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ 
คุม้ครองผูถ้กูกระทำดว้ยความรนุแรงในครอบครวั พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึง่เปน็เครือ่งมอืทางกฎหมายทีส่ำคญั 
ที่เข้ามาจัดการปัญหาความรุนแรงในครอบครัวโดยตรง  โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้มีเจตนารมณ์ 
ทีจ่ะเปดิเรือ่งทีเ่คยเปน็เรือ่งทีป่ดิของสงัคม โดยใหก้ระบวนการยตุธิรรมและผูเ้ชีย่วชาญภาคประชาสงัคม 
เข้ามาจัดการกับปัญหาให้ถูกต้องตามหลักวิชา 
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  พระราชบญัญตัฉิบบันีไ้ดก้ำหนดให้ “ความรนุแรงในครอบครวั” เปน็ความผดิทางอาญา ทัง้นี้ 
เพื่อที่จะให้ความคุ้มครองเยียวยาความเสียหายแก่ “ผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว” 
โดยการออก “คำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราว” โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ 
หรือโดยศาล  เช่น  คำสั่งห้ามผู้กระทำความรุนแรงในครอบครัวเข้าไปในที่พำนักของครอบครัว 
หรือเข้าใกล้ตัวบุคคลใดในครอบครัว  เป็นต้น  ซึ่งกระบวนการดังกล่าวถือเป็นหัวใจสำคัญของ 
พระราชบัญญัติฉบับนี้  อีกทั้ง  ยังมีกระบวนการ “ประนีประนอมยอมความแบบมีเงื่อนไข” โดยให้ 
ผู้กระทำความรุนแรงในครอบครัวเข้าสู่กระบวนการที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขในการยอมความ  เช่น 
การฝึกอบรม การฟื้นฟู การบำบัดรักษา หรือการคุมความประพฤติ เป็นต้น ซึ่งเมื่อผ่านการรายงานตัว 
หรือได้รับการปรับปรุงบุคลิกลักษณะอย่างครบถ้วนตามเงื่อนไขแล้วคดีจึงจะยุติ  แต่หากฝ่าฝืน 
หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขแล้ว พนักงานสอบสวนหรือศาลมีอำนาจยกคดีขึ้นมาดำเนินการต่อไปได้

  นอกจากนี้ยังได้กล่าวแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในเรื่องสภาพบังคับของกฎหมายด้วยว่า 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว  พ.ศ.  ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติ 
คุ้มครองเด็ก  พ.ศ.  ๒๕๔๖  เป็นกฎหมายที่มีเจตนารมณ์และหลักการที่ดี  ซึ่งอาจจะมีปัญหา 
ทางขอ้กฎหมายทีต่อ้งมกีารปรบัปรงุแกไ้ขหรอืตอ้งตคีวามอยูบ่า้ง แตใ่นเรือ่งสภาพบงัคบัของกฎหมายนัน้ 
ตอ้งถอืวา่ประเทศไทยเรายงัขาดความเขม้แขง็อยูม่ากพอสมควร ดงัจะเหน็ไดจ้ากขอ้มลูสถติจิำนวนคด ี
ที่มีไม่ถึง  ๒๐  คดีต่อปี  ซึ่งน้อยมากทั้ง ๆ  ที่มีปัญหาเกิดขึ้นมากมาย  ซึ่งชี้ให้เห็นได้ว่าเรายังไม่สามารถ 
ใช้กฎหมายเพื่อให้ความคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวได้อย่างจริงจัง  โดยปัญหา 
การใช้บังคับกฎหมายที่ขาดความเข้มแข็งนี้มิได้เกิดขึ้นเฉพาะแต่กฎหมายฉบับนี้เท่านั้น  แต่เกิดขึ้นกับ 
กฎหมายส่วนใหญ่ของประเทศ  ทั้งนี้  อาจมีสาเหตุมาจากการที่เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ 
อยา่งแทจ้รงิเพยีงพอ หรอืรูแ้ตย่งัปฏบิตัไิดไ้มต่รงตามจดุมุง่หมาย รวมทัง้ปญัหาการทจุรติคอรปัชัน่ดว้ย 
  สำหรับคำว่า “ปัญหาในครอบครัว” กับ “ความรุนแรงในครอบครัว” จำเป็นต้องทำความ 
เขา้ใจเสยีใหมว่า่อาจจะไมใ่ชเ่ปน็สิง่เดยีวกนัเสมอไป เพราะทกุครอบครวัตา่งกม็ปีญัหาดว้ยกนัทัง้นัน้  
ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็ก ๆ น้อย ๆ หรือปัญหาใหญ่  ซึ่งถือเป็นเรื่องธรรมดาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ 
ของคนในครอบครัวที่เกิดขึ้นได้กับทุกครอบครัว  เช่น  ภรรยาทำกับข้าวไม่อร่อยสามีก็หงุดหงิด  
สามกีลบับา้นดกึหรอืทำงานดกึภรรยากห็งดุหงดิ เหลา่นีเ้ปน็ปญัหาในครอบครวั ซึง่ยตุไิดด้ว้ยวธิกีารทาง 
สันติวิธี คือ การเจรจาโดยใช้เหตุผลคุยกัน อย่างไรก็ตาม หากปัญหาในครอบครัวไม่เลือกใช้การแก้ไข 
ปัญหาด้วยสันติวิธีแล้วก็จะพัฒนาไปเป็นความรุนแรงทางด้านร่างกาย  จิตใจ  และสุขภาพ  ซึ่งไม่ได้ 
เป็นเรื่องที่ภายในครอบครัวต้องหาทางแก้ไขปัญหากันเองโดยลำพังแล้ว  แต่จะกลายเป็นเรื่องของ 
สังคมที่รัฐและเจ้าพนักงานของรัฐต้องเข้าไปคุ้มครอง  หรือเยียวยาอย่างละมุนละม่อม โดยพึงระวัง 
ด้วยว่าการเข้าไปนั้นต้องไม่เข้าไปทำให้ครอบครัวยิ่งมีปัญหาหรือยิ่งแตกแยก  มิเช่นนั้น  ความเป็น 
ครอบครัวคงไม่เกิดขึ้นเลย 
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 ประเดน็ปญัหาหนึง่ทีต่อ้งพจิารณาคอืนยิามของคำวา่ “บคุคลในครอบครวั” ซึง่เปน็องคป์ระกอบ 
สำคัญของความรุนแรงในครอบครัวที่ได้บัญญัติไว้ในมาตรา ๓ ว่าหมายถึง “คู่สมรส คู่สมรสเดิม  
ผู้ที่อยู่กินหรือเคยอยู่กินกันฉันสามีภรรยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรส บุตร บุตรบุญธรรม สมาชิก 
ในครอบครัว รวมทั้งบุคคลใด  ๆ  ที่ต้องพึ่งพาอาศัยและอยู่ในครัวเรือนเดียวกัน”  ซึ่งคำว่า  
“บคุคลในครอบครวั” ไดข้ยายความไปถงึ “บคุคลใด ๆ  ทีต่อ้งพึง่พาอาศยัและอยูใ่นครวัเรอืนเดยีวกนั” 
ตัวอย่างเช่น คนรับใช้ และคู่รักร่วมเพศ เป็นต้น
  ปัญหาที่น่าคิด  คือ คนรับใช้ภายในบ้านเป็นบุคคลในครอบครัวหรือไม ่ คนรับใช้ภายในบ้าน 
ที่กินอยู่และหลับนอนในบ้าน  แม้ลักษณะความสัมพันธ์ที่แท้จริงจะเป็นสัญญาจ้างแรงงานก็ตาม  
แต่คนรับใช้ประเภทนี้ก็มีลักษณะของการผูกพันและพึ่งพาอาศัยกันอยู่มาก จึงเป็นบุคคลที่อยู่ใน 
ความหมายของบุคคลในครอบครัวได้  ต่างกับคนรับใช้ที่รับมาทำงานให้บางวัน  ซึ่งเป็นสัญญาจ้าง 
แรงงานอย่างแท้จริงที่คนรับใช้ไม่ต้องพึ่งพิงนายจ้างในเรื่องอื่นเลยนอกจากค่าจ้างแรงงาน
  ปัญหาประการต่อมา  คือ คนรับใช้ที่เป็นแรงงานสัญชาติต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย 
และมาทำงานแบบกินอยู่หลับนอนที่บ้านนายจ้าง แล้วคนรับใช้ดังกล่าวถูกนายจ้างกระทำ 
ความรุนแรงจะถือว่าเป็นความรุนแรงในครอบครัวหรือไม่ ประเด็นนี้ ต้องเริ่มจากการแยกกฎหมาย 
คุม้ครองสทิธสิว่นบคุคลออกจากกฎหมายคนเขา้เมอืง โดยกฎหมายคุม้ครองสทิธสิว่นบคุคลใชบ้งัคบักบั 
คนทุกชาติทุกภาษา  ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างด้าว  และไม่ว่าจะเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย 
หรือไม่ ก็อยู่ในนิยามความรุนแรงภายในครอบครัวทั้งนั้น แต่เมื่อให้ความคุ้มครองและดำเนินการตาม 
กฎหมายแล้ว  เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายคนเข้าเมืองจะต้องดำเนินการผลักดันบุคคลที่เข้าเมืองมา 
โดยผิดกฎหมายนี้ให้ออกนอกประเทศไป  เปรียบเทียบกับกรณีที่คนหลบหนีเข้าเมืองมาโดยมิชอบแล้ว 
ต่อมาถูกฆ่า  จะไม่ดำเนินคดีกับคนที่ฆ่าคนที่หลบหนีเข้าเมืองมานี้หรืออย่างไร  กฎหมายคงไม่ปล่อย 
ใหผู้ก้ระทำความผดิลอยนวลไปโดยอา้งเหตผุลวา่เขาเขา้เมอืงมาโดยผดิกฎหมายจงึไมไ่ดร้บัการคุม้ครอง 

   นายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ 
ศาลอุทธรณ์ ภาค ๒ ได้กล่าวว่าในฐานะที่อยู่ในกระบวนการ 
ยุติธรรมและมีส่วนในการบังคับใช้กฎหมาย จึงใคร่ที่จะ 
ชี้ ให้ เห็นถึงเจตนารมณ์และแนวคิดที่อยู่ เบื้องหลังของ 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงใน 
ครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ว่ามีมุมมองเช่นใด รวม ๖ ประเด็น 
ดังนี้
   ประเด็นที่ ๑ พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ปรับเปลี่ยน 
กระบวนทัศน์จากเดิมที่มองว่าผู้ที่กระทำความผิดเป็น 
คนร้ายหรืออาชญากรที่ก่อภัยให้กับสังคมซึ่งสมควรได้รับ 
การลงโทษ  มาเป็นความคิดที่ว่าผู้กระทำความผิดเป็นเพียง 
บุคคลที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนที่ก่อให้เกิดความร้าวฉาน 
สั่นคลอน  และทำร้ายสถาบันครอบครัวเท่านั้น ไม่ใช่คนร้าย 
หรืออาชญากร 
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 ประเด็นที่ ๒   กระบวนทัศน์เดิมที่มองว่าคนร้ายหรืออาชญากรที่กระทำความผิดทางอาญา 
ต่อผู้เสียหายเป็นผู้ที่สมควรจะได้รับการลงโทษให้เหมาะสมกับสภาพความผิดนั้น  ต้องเปลี่ยนใหม่ว่า 
ผู้กระทำความรุนแรงในครอบครัวได้กระทำต่อบุคคลในครอบครัวซึ่งเป็นผู้หญิงหรือเด็กสมควร 
ที่จะนำตัวมาบำบัดรักษา หรือฟื้นฟูดูแลให้เหมาะสมกับสภาพอาการที่เจ็บป่วยหรือความรุนแรง 
ตามที่ปรากฏ

 ประเด็นที่ ๓   ผู้ใช้กฎหมายหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายนั้นต้องเปลี่ยนมุมมองเสียใหม่ว่า 
ในคดีอาญาคนร้ายหรืออาชญากรส่วนใหญ่ไม่มีสายสัมพันธ์ผูกพันกับผู้เสียหาย ฉะน้ันจึงกระทำความผิดไป 
โดยมเีจตนาทีจ่ะมุง่รา้ย โดยหวงัผลใหเ้กดิอนัตรายแกร่า่งกาย จติใจ หรอืไมใ่ยดตีอ่ผล แตใ่นทางตรงกนัขา้ม 
ผู้กระทำความรุนแรงในครอบครัวนั้นเป็นบุคคลที่มีสายสัมพันธ์ในฐานะเป็นหุ้นส่วนชีวิต เป็นบุคคล 
ที่ได้ร่วมกันสร้างทายาท ฉะนั้น การกระทำของผู้กระทำความรุนแรงในครอบครัว แม้ผลจะเหมือนกับ 
อาชญากรที่ทำร้ายร่างกายแต่เจตนาเบื้องหลังของการกระทำผิดนั้นอาจจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง  
ทั้งนี้ ยังมีเยื้อใยของความรัก และไม่ได้หวังผลให้ถึงแก่ชีวิต

 ประเด็นที่ ๔   โทษทางอาญาในความผิดฐานทำร้ายร่างกายคือ  จำคุกหรือปรับ  ซึ่งบทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวฯ  นี้ก็ได้กำหนดบทลงโทษใน 
“ฐานกระทำความรุนแรงในครอบครัว” ว่าต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน  
๖,๐๐๐  บาท  ซึ่งแม้จะมีโทษถึงจำคุกก็ตาม  แต่เจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็มิได้ 
มุ่งหมายให้ผู้ใช้กฎหมายต้องเอาโทษจำคุกมาเป็นหลักในการดำเนินการกับผู้กระทำความรุนแรง 
ในครอบครัว กล่าวคือ ไม่ใช่ทางเลือกแรก แต่เป็นทางเลือกสุดท้ายที่จะป้องปรามให้ผู้กระทำความผิด 
เกรงกลัวและหลาบจำว่าหากกระทำผิดซ้ำอาจต้องได้รับโทษถึงจำคุกได้ 

 ประเด็นที่ ๕   พระราชบญัญตัฉิบบันีเ้ปรยีบเสมอืนวศิวกรทีอ่อกแบบกฎหมายใหเ้ปน็โรงพยาบาล 
โดยมีบุคลากรเป็นแพทย์หรือพยาบาลวิชาชีพเฉพาะทางที่เชี่ยวชาญเป็นผู้ทำการรักษาเยียวยาอาการ 
เจ็บไข้ได้ป่วยแก่ผู้เสียหายและผู้กระทำความรุนแรงในครอบครัวให้หายเป็นปกติ  ทั้งนี้  เพื่อฟื้นฟู 
ความสัมพันธ์ในครอบครัว และสร้างสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง และ 

 ประเดน็ที ่๖  กฎหมายอาญามุง่ประสงคจ์ะตดัโอกาสผูก้ระทำผดิและนำตวัไปลงโทษ เพือ่ความ 
สงบเรียบร้อยในสังคม  แต่การกระทำความรุนแรงในครอบครัวนั้นยังมุ่งที่จะปรับความสัมพันธ์ 
ในครอบครวั โดยมเีปา้หมายเดยีวกนัคอื ความสงบสขุของสถาบนัครอบครวั ชมุชน สงัคม และประเทศชาต ิ 

 จากแนวคิดที่อยู่เบื้องหลังของพระราชบัญญัติฯ  ทั้ง  ๖  ประเด็นดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า 
เป็นเครื่องมือที่ถูกออกแบบมาเพื่อส่งเสริมให้ทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ซึ่งถือเป็นกฎหมายที่มีมนต์เสน่ห์  โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้มีบทบัญญัติรวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๘  
มาตรา และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐๒  ซึ่งจนถึงปัจจุบันนี้เป็นระยะเวลาเกือบ  
๒ ป ีแตใ่นทางปฏบิตัปิรากฏวา่ยงัมไิดม้กีารนำมาใชบ้งัคบัอยา่งเปน็รปูธรรมเทา่ใดนกั เปรยีบประหนึง่วา่ 

 ๒มาตรา ๒ “พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป”  
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๐).
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เมื่อมีกฎหมายฉบับนี้ออกใช้บังคับแล้วจะสามารถป้องปรามให้สังคมเกรงกลัวกฎหมาย  และคนใน 
ครอบครัวมีความยับยั้งชั่งใจมากยิ่งขึ้นได้  ซึ่งความจริงแล้วอาจไม่ใช่เช่นนั้นเพราะความรุนแรง 
ในครอบครวัอาจจะยงัมจีำนวนเทา่เดมิหรอือาจจะมมีากขึน้ ทัง้นีอ้าจมสีาเหตเุกดิจากปจัจยัในหลาย ๆ   
ประการด้วยกัน ดังนี้

 ประการที่ ๑ พระราชบัญญัติฉบับนี้มีลักษณะที่ทับซ้อนกับความผิดตามประมวลกฎหมาย 
อาญา โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมชั้นต้นนั้น หาความผิด “ฐานกระทำความรุนแรง 
ในครอบครัว”  ไม่เจอ  จึงมองว่าการกระทำความรุนแรงในครอบครัวเป็นความผิดฐานทำร้ายร่างกาย 
ดังนั้นจึงมีการฟ้องคดีต่อศาลแขวงหรือศาลจังหวัดที่มีเขตอำนาจพิจารณาและพิพากษาตามแต่กรณี 
  ข้อหาหรือความผิดฐานกระทำความรุนแรงในครอบครัว บัญญัติอยู่ในมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง ที่ว่า 
“ผู้ใดกระทำการอันเป็นความรุนแรงในครอบครัว ผู้นั้นกระทำความผิดฐานกระทำความรุนแรง 
ในครอบครวั ตอ้งระวางโทษจำคกุไมเ่กนิ ๖ เดอืน หรอืปรบัไมเ่กนิ ๖,๐๐๐ บาท หรอืทัง้จำทัง้ปรบั” 
ซึ่งข้อหาดังกล่าวนี้ทับซ้อนกับความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐานทำร้ายร่างกาย 
  ซึง่หากทำรา้ยไมถ่งึกบัเปน็เหตใุหเ้กดิอนัตรายแกก่ายหรอืจติใจ ตามมาตรา ๓๙๑ ซึง่เปน็ลหโุทษ 
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท 
  ถ้าทำร้ายร่างกาย  จนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ  ตามมาตรา  ๒๙๕ ต้องระวาง 
โทษจำคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือปรับไม่เกิน ๔,๐๐๐ บาท 
  แต่ทำร้ายร่างกาย จนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัส ตามมาตรา ๒๙๗  เช่น ทุพพลภาพ หรือ 
เจ็บป่วยด้วยอาการทุกขเวทนาเกินกว่า ๒๐ วัน ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ ๖ เดือนถึง ๑๐ ปี 
  โดยที่การกระทำความรุนแรงในครอบครัวนี้ได้ทับซ้อนกับความผิดฐานทำร้ายร่างกายตาม 
ประมวลกฎหมายอาญาดังกล่าวข้างต้น  โดยเฉพาะที่  “บาดแผลทางกาย”  ซึ่งศาลฎีกาได้มีคำวินิจฉัย 
ในประเด็นดังกล่าวว่า  ถ้าการทำร้ายร่างกายโดยมีบาดแผลทางกายรักษาได้ไม่เกิน  ๕  วัน 
ถือเป็นลหุโทษ สามารถเปรียบเทียบปรับได้ แต่ถ้าบาดแผลนั้นรักษาเกินกว่า ๕ วัน แต่ไม่ถึง ๒๐ วัน 
เป็นความผิดข้อหาทำร้ายร่างกาย  ตามมาตรา  ๒๙๕  ปัญหาคือ พนักงานสอบสวนไม่แน่ใจว่า 
การทำรา้ยรา่งกายตามมาตรา ๓๙๑ หรอื ๒๙๕ ซึง่ไดก้ระทำตอ่บคุคลในครอบครวัทีต่อ้งระวางโทษ 
จำคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๖,๐๐๐ บาท และต้องฟ้องคดีต่อศาลเยาวชนและครอบครัว
นัน้ บาดแผลทางกายควรจะเปน็จำนวนกีว่นั หากบาดแผลนัน้รกัษาเกนิกวา่ ๕ วนัแตไ่มถ่งึ ๒๐ วนั 
เช่น รักษาระหว่าง ๘ - ๑๐ วัน ควรระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๖,๐๐๐ บาท 
หรือควรจะระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือปรับไม่เกิน ๔,๐๐๐ บาท ตามมาตรา ๒๙๕ 

 ประการที่ ๒ ผู้ที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมหรือผู้คนในสังคม  รวมทั้งผู้เสียหายหรือผู้ที่กระทำ 
ไม่ทราบว่าพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้บัญญัติขอบเขตคำนิยามของคำว่า “ความรุนแรงในครอบครัว” 
ไวก้วา้งกวา่คำวา่ “การทำรา้ยรา่งกายและจติใจ” เพราะความรนุแรงในครอบครวัทีเ่ปน็ความผดินัน้  
มุ่งคุ้มครองทั้งการกระทำที่ประสงค์ให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย  จิตใจ  หรือสุขภาพ  รวมทั้งลักษณะที่ 
น่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพด้วย เพราะแค่น่าจะเกิดก็เป็นความผิดแล้ว 
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 ตัวอย่างเช่น นาย ก. มีภรรยาคนหนึ่ง  เห็นภรรยาเจ็บป่วยใกล้ตาย ด้วยไม่อยากให้ภรรยาหาย 
เปน็ปกตจิงึใหอ้าหารและยาแบบไมต่รงเวลา การกระทำเชน่นีย้อ่มคาดหมายหรอืเลง็เหน็ไดว้า่ ถา้ นาย ก.  
ดูแลไม่ดีภรรยาก็คงจะต้องล้มตายได้ในไม่ช้า ซึ่งเป็นลักษณะที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายแล้ว
  นอกจากนี้  ความรุนแรงในครอบครัวยังหมายความรวมถึงอันตรายที่เกิดแก่สุขภาพด้วย  เช่น 
เมื่อเจ็บป่วยไม่ให้การรักษา หรือให้ยาพิษกินผ่อนส่งเพื่อหวังผลในทางใดทางหนึ่ง เป็นต้น 

 ประการที ่๓  พนกังานสอบสวนมทีศันคตเิกีย่วกบัคดคีวามรนุแรงในครอบครวัวา่เปน็คดเีลก็นอ้ย  
ไม่มีความสำคัญ และไม่ท้าทายในการทำงาน 

 ประการที ่๔  ระยะเวลาในการดำเนนิคดีความรนุแรงในครอบครัวกฎหมายกำหนดให้พนักงาน 
สอบสวนต้องทำการสอบสวนโดยเร็วและส่งตัวผู้กระทำความรุนแรงในครอบครัว สำนวนการ 
สอบสวน พร้อมทั้งความเห็นไปยังพนักงานอัยการเพื่อฟ้องคดีต่อศาลภายใน ๔๘ ชั่วโมงนับแต่ 
ได้ตัวผู้กระทำ หากไม่อาจฟ้องได้ทันภายในกำหนดก็ให้ขอผลัดฟ้องต่อศาลได้คราวละไม่เกิน ๖ วัน 
แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน ๓ คราว ซึ่งกำหนดเวลาดังกล่าวนั้นเป็นกำหนดเวลาที่สั้นเกินไป เพราะกว่าจะได้ 
ดำเนินการส่งตัวผู้เสียหายไปตรวจร่างกายและมีใบรับรองจากแพทย์จนครบถ้วน  ตลอดจนขั้นตอน 
การตรวจสอบประวัติผู้กระทำความผิดก็ใช้ระยะเวลาที่เกินกว่าที่กำหนดแล้ว  ซึ่งปัญหาเหล่านี้ 
กลายเป็นเงื่อนไขในทางปฏิบัติที่มาตัดทอนคดีไม่ให้มาสู่ศาลเยาวชนและครอบครัว 

 ประการที ่๕  กฎหมายใหอ้ำนาจพนกังานฝา่ยปกครองหรอืตำรวจชัน้ผูใ้หญต่ามประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญาในการออกคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ให้แก่บุคคล 
ผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวเป็นการชั่วคราว  ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติคือ  
ความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินการตามมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข ์ เช่น  การแจ้งคำสั่ง 
ของศาลดงักลา่วตอ่ผูถ้กูกระทำหรอืผูต้อ้งหาทีต่อ้งเยยีวยาความเสยีหาย มปีญัหาวา่บคุคลใดควรจะเปน็ 
ผู้ทำหน้าที่ส่งหมาย วางหมาย หรือดำเนินกระบวนการยึดทรัพย์เพื่อบังคับคดี เป็นต้น

 ประการที่ ๖  ปัญหาเรื่องอายุความ โดยที่พระราชบัญญัติฉบับนี้บัญญัติให้การกระทำ 
ความรุนแรงในครอบครัวนั้นเป็นความผิดอันยอมความได้ และยังบัญญัติเพิ่มเติมอีกว่าแม้จะเป็น 
ความผดิตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙๕ กต็าม กใ็หย้อมความไดด้ว้ย ซึง่เปน็การบญัญตัใิห ้
คดีซึ่งเป็นความผิดอาญาแผ่นดินหรือเป็นความผิดอันยอมความไม่ได้เป็นความผิดต่อส่วนตัวหรือ 
ความผิดอันยอมความได้
  โดยในคดีความผิดอันยอมความได้นี้  ตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  ๙๖  บัญญัติว่า  
หากผู้เสียหายมิได้ร้องทุกข์ภายใน  ๓  เดือนนับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิด 
เป็นอันขาดอายุความ  ปัญหาคืออายุความ  ๓  เดือนดังกล่าวนี้นั้นสั้นเกินไป  สำหรับผู้หญิงคนหนึ่งที่ 
ถกูทำรา้ย เพราะหญงินัน้กวา่จะรวบรวมสตปิญัญา ความเขม้แขง็ และพรอ้มทีจ่ะไปพบพนกังานสอบสวน 
เพื่อเปิดเผยเบื้องหลังของตนเอง  หรือนำความลับส่วนตัวภายในครอบครัวมาบอกเล่าต่อเจ้าพนักงาน  
ก็เป็นเวลาเกินกว่า ๓ เดือน 
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  ดังนั้น พระราชบัญญัติฉบับนี้จึงกำหนดอายุความไว้แตกต่างจากประมวลกฎหมายอาญา  
โดยบัญญัติให้ต้องร้องทุกข์ภายใน ๓ เดือนเท่ากัน แต่ให้นับตั้งแต่ผู้ถูกกระทำอยู่ในวิสัยและมี 
โอกาสที่จะแจ้งหรือร้องทุกข์ได้ ไม่ใช่นับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิด 
  อย่างไรก็ตาม  คำว่า  “วิสัยและโอกาส”  ก็ยังคงเป็นประเด็นปัญหากฎหมายและข้อเท็จจริง 
ว่าจะคิดคำนวณอย่างไร  เพราะหากปล่อยให้มีการแปลความตามอย่างประมวลกฎหมายอาญาแล้ว 
โอกาสที่จะขาดอายุความอาจมีมากขึ้น  ดังนั้นจึงควรแปลความคำว่า “วิสัยและโอกาส” ให้หมายถึง 
ความพร้อมทางร่างกาย จิตใจ สุขภาพ และสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้ผู้เสียหายที่ถูกกระทำ 
ความรุนแรงในครอบครัวสามารถที่จะไปใช้สิทธิได้ 
 ตวัอยา่งเชน่  ภรรยาถกูสามผีูม้อีทิธพิลทำรา้ยและถา่ยคลปิวดีโีอไว ้ตอ้งรกัษาตวัอยูโ่รงพยาบาล 
นานกว่า  ๒  เดือน  สามีขู่ว่าหากไปแจ้งความดำเนินคดีจะเปิดเผยคลิปวีดีโอและส่งคนไปทำร้าย  
ดว้ยความหวาดกลวัของภรรยาจงึไดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ อกี ๑ ปตีอ่มา ปรากฏวา่ภรรยามคีวามพรอ้ม 
ที่จะกลับมาดำเนินคดีแก่ชายผู้เป็นสามี ประเด็นปัญหาที่ตามมาคือขาดอายุความแล้วหรือไม่
  ต่อประเด็นดังกล่าว เมื่อพระราชบัญญัติฉบับนี้กำหนดอายุความให้ต้องร้องทุกข์ภายใน ๓ เดือน 
นับแต่ผู้ถูกกระทำอยู่ในวิสัยและมีโอกาสที่จะแจ้งหรือร้องทุกข์ได้  ดังนั้นจึงสามารถแจ้งความหรือ 
รอ้งทกุขภ์ายในเมือ่ใดกไ็ดท้ีผู่ถ้กูกระทำอยูใ่นวสิยัและมโีอกาสเกดิขึน้ แตอ่ยา่งไรกต็ามหากประสงคจ์ะ 
ดำเนนิคดตีามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙๕ แลว้จะตอ้งอยูภ่ายใตก้ำหนดอายคุวาม ๑๐ ปดีว้ย 

 พลตำรวจตรี อดุลย์  ณรงค์ศักดิ์  ผู้บัญชาการประจำ 
สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  กล่าวว่า จากข้อมูล 
สถิติในปี  ๒๕๕๐ พบว่ามีความรุนแรงเฉลี่ยวันละ  ๓๔  ราย 
ซึง่สง่ผลกระทบตอ่เศรษฐกจิ คดิเปน็มลูคา่ประมาณ ๓๖,๗๐๐ 
ล้านบาท  ทั้งนี้  ยังไม่รวมถึงความสูญเสียทางด้านจิตใจที่ 
ไม่สามารถประเมินมูลค่าได้  ด้วยเหตุนี้ปัญหาความรุนแรง 
ในครอบครัวจึงเป็นอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อสังคม 
เศรษฐกิจ  และประเทศชาติในอนาคตด้วย  ดังนั้น  จึงควรให้
ความสำคัญกับบทบาทของพนักงานสอบสวนในการปฏิบัติ 
หน้าที่ต่อผู้ต้องหาในคดีความผิดฐานใช้ความรุนแรงใน 
ครอบครัวในมุมมองด้านต่าง ๆ ดังนี้

 ดา้นที ่๑  ทฤษฎตีา่งๆ ไดแ้ก ่ทฤษฎกีฎหมาย จติวทิยา 
การเรียนรู้ทางสังคม และผู้หญิง 
  โดยทฤษฎีกฎหมายนั้น  มีแนวคิดว่า “รัฐจะต้องเข้ามาแทรกแซงเพื่อคุ้มครองสิทธิ  เสรีภาพ 
ให้มีความเหมาะสมในฐานะที่สังคมและรัฐต้องมีส่วนร่วมและผู้รับผิดชอบ”  โดยทั่วไปจะมีรูปแบบ 
ในการดำเนินการ ๒ ส่วน คือ การควบคุมอาชญากรรม และกระบวนยุติธรรม ซึ่งทั้ง ๒ สิ่งนี้ต้อง 
บังคับการเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยแก่สังคม รวมทั้งก่อให้เกิดสิทธิ เสรีภาพแก่บุคคลอย่างเต็มที่
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  ทฤษฎีด้านจิตวิทยา  คือ  ทฤษฎีของซิกมันฟรอยด์  เรื่องทฤษฎีจิตวิเคราะห์  ซึ่งกล่าวว่า  แรงขับ 
ทางชีวภาพและสัญชาติญาณโดยกำเนิดคือ  อีโก้  และซุปเปอร์อีโก้  ซึ่งเป็นระบบที่มีอิสระต่อกัน 
แต่มีความสัมพันธ์ในการเป็นเหตุให้เกิดการพัฒนาทางบุคลิกภาพและจริยธรรม  ซึ่งพฤติกรรมต่าง ๆ 
จะต้องเริ่มต้นจากการเลี้ยงดู ดังนั้น จริยธรรมที่จะเกิดขึ้นจะส่อให้เกิดแรงขับทางชีวภาพนั่นเอง
  ทฤษฎกีารเรยีนรูท้างสงัคม เชือ่วา่ความรนุแรงในครอบครวัเกดิจากการเรยีนรูท้างสงัคม โดยเฉพาะ 
เพศชายจะเรยีนรูค้วามรนุแรงจากบดิา ซึง่การเรยีนรูจ้ะเปน็การเรยีนรูจ้ากตวัแบบ (Model) ซึง่แมนดรูา่ 
ไดก้ลา่ววา่ การสรา้งพฤตกิรรมอยา่งถาวรนัน้จะตอ้งมาจากตวัแบบ ดงันัน้ หากครอบครวัใดมกีารทำรา้ยกนั 
ลูกก็จะเป็นผลผลิตที่ได้รับตัวแบบหรืออิทธิพล แล้วมาใช้ความรุนแรงในครอบครัวภายหลัง หลังจากที่ 
ตัวเองมีครอบครัวแล้ว 
  สำหรบัทฤษฎผีูห้ญงิ เปน็ทฤษฎทีีเ่ชือ่วา่ความรนุแรงในครอบครวัเกดิจากผูช้าย ซึง่สงัคมยอมรบั 
วา่เพศชายเปน็เพศทีม่คีวามเปน็ใหญใ่นครอบครวั สามารถใชค้วามรนุแรงตอ่เพศหญงิได ้และผูห้ญงินัน้ 
ถือเป็นสมบัติของผู้ชาย ซึ่งผู้ต้องหามักมองว่ากฎหมายฉบับนี้ออกมาขัดกับจารีตประเพณีของไทย 
  จากทฤษฎีดังกล่าวข้างต้น  เห็นสมควรว่ารัฐต้องให้ความสำคัญโดยกำหนดให้เรื่องความรุนแรง 
ในครอบครัวเป็นนโยบายเร่งด่วนและเป็นรูปธรรม ทั้งในการให้ความดูแล ช่วยเหลือ และเข้ามา 
คุ้มครองอย่างจริงจัง 

 ด้านที่ ๒ ด้านกฎหมาย  
  รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔ บญัญตัวิา่ “ศกัดิศ์รคีวามเปน็มนษุย ์
สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล ย่อมได้รับความคุ้มครอง” และ
  มาตรา ๓๐ บัญญัติว่า “บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย 
เท่าเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน ...” รวมทั้ง
  มาตรา ๓๒ บญัญตัวิา่ “บคุคลยอ่มมสีทิธแิละเสรภีาพในชวีติและรา่งกาย การทรมาน ทารณุกรรม 
หรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมจะกระทำมิได้...” 
  บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับพระราชบัญญัติคุ้มครอง 
ผูถ้กูกระทำดว้ยความรนุแรงในครอบครวั พ.ศ. ๒๕๕๐ เปน็อยา่งยิง่ กลา่วคอื บคุคลตอ้งมสีทิธเิสรภีาพ 
ในชวีติ รา่งกาย  ดงันัน้ หากถกูละเมดิสทิธดิว้ยการกระทำความรนุแรงโดยทำรา้ย ยำ่ย ีหรอืทารณุกรรม 
ย่อมเป็นการกระทำที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจน
   สำหรับการใช้กฎหมายอาญาเพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวนั้น เนื่องจากมีความ 
ละเอียดอ่อน  ซับซ้อน  และเกี่ยวพันกับบุคคลใกล้ชิด  รวมทั้งมีลักษณะพิเศษแตกต่างจากการทำร้าย 
ร่างกายระหว่างบุคคลโดยทั่วไป  ดังนั้น  การใช้มาตรการทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาจึงไม ่
เหมาะสม  เนื่องจากกฎหมายอาญามีเจตนารมณ์ที่จะลงโทษผู้กระทำความผิดมากกว่าที่จะแก้ไขฟื้นฟู 
ผู้กระทำผิดหรือปกป้องคุ้มครองผู้ที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว 
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 ด้านที่ ๓ การบังคับใช้กฎหมายของพนักงานสอบสวน  สำหรับในด้านนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้อง 
ศึกษาและทำความเข้าใจในประเด็นต่าง ๆ  ที่อาจเป็นปัญหาจากการใช้กฎหมายได้อย่างถี่ถ้วนเสียก่อน 
เช่น บทบัญญัติที่กำหนดให้การกระทำความรุนแรงในครอบครัวเป็นความผิดอันยอมความได้  และแม้ 
จะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙๕ ก็ตามก็ให้ยอมความได้ด้วย 
  หรือในเรื่องระยะเวลาการดำเนินคดีความรุนแรงในครอบครัว  กฎหมายกำหนดให้พนักงาน 
สอบสวนทำการสอบสวนและทำความเห็นไปยังพนักงานอัยการเพื่อฟ้องคดีต่อศาลภายใน ๔๘ ชั่วโมง 
นับแต่ได้ตัวผู้กระทำ  หากไม่อาจฟ้องได้ทันภายในกำหนดก็ให้ขอผลัดฟ้องต่อศาลได้คราวละไม่เกิน  
๖ วัน แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๓ คราว 
  ตลอดจนการใช้อำนาจดุลพินิจในการออกคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข ์
ให้แก่บุคคลผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวเป็นการชั่วคราวที่ยังไม่มีระเบียบที่กำหนด 
รายละเอียดวิธีการขั้นตอนในการออกคำสั่งดังกล่าว

 นอกจากนี้  ยังได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในเรื่องข้อสงสัยเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครอง 
ผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
      (๑)  ความไม่ชัดเจนของฐานความผิด  และคำนิยาม  ซึ่งเห็นสมควรให้มีการปรับปรุง  
และบัญญัติให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
      (๒) ความซ้ำซ้อนในเรื่องการทำร้ายร่างกาย  โดยให้เพิ่มเติมบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
กับการทำร้ายร่างกายแม่และเด็กเข้าไปด้วย
      (๓) ปัญหาการใช้อำนาจของเจ้าพนักงานในลักษณะกึ่งตุลาการ  ซึ่งไม่มีบทบัญญัติในการ 
ให้ความคุ้มครองพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการตามหน้าที่  เช่น  การเข้าไปในเคหะสถาน 
เพื่อไปสอบถามปัญหาต่าง  ๆ  หรือการตรวจค้นต้องมีหมายหรือไม่  หากดำเนินการไปโดยไม่มีหมาย  
และภายหลังปรากฏว่าทรัพย์สินเสียหายหรือเกิดปัญหาตามมาจะได้รับความคุ้มครองหรือไม่ เป็นต้น 
      (๔) การกำหนดจำนวนความถี่ในการกระทำความผิด  เห็นสมควรให้มีการกำหนดว่า 
หากมีการกระทำความผิดซ้ำตั้งแต่ ๕-๖ ครั้งขึ้นไปจะต้องถูกดำเนินคดีในขั้นเด็ดขาด เป็นต้น
      (๕) พนักงานสอบสวนไม่รับแจ้งความหรือไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  จากประสบการณ์ที่เป็น 
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย  พบว่าปัญหาความรุนแรงในครอบครัวที่ปรากฏเป็นคดีมีเพียง 
คดีเดียวในช่วงปีครึ่งที่ผ่านมา  ทั้ง  ๆ  ที่มีการปัญหาการตบตีหรือทะเลาวิวาทกันในครอบครัว 
เป็นจำนวนมาก จึงเห็นสมควรให้มีการเก็บรวบรวมเป็นสถิติเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลต่อไปในอนาคต 
แม้ว่าข้อพิพาทนั้นจะไม่รับเป็นคดีก็ตามโดยให้ทำเป็นบันทึกรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่กำหนด 
แล้วนำส่งเป็นข้อมูลให้แก่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อประโยชน์ในการศึกษา
วิเคราะห์สถิติความรุนแรง และสาเหตุของปัญหาต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
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   นายมนตร ี สนิทวชิยั  เลขาธกิารมลูนธิคิุม้ครองเดก็ 
ได้กล่าวแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กและ 
เยาวชนว่า  แม้พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก  พ.ศ.  ๒๕๔๖  
จะเปน็กฎหมายทีม่เีจตนารมณอ์ยา่งชดัเจนในการมุง่คุม้ครอง 
สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ  
และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสำคัญ  โดยมี 
รายละเอยีดเกีย่วกบัวธิกีารสงเคราะห ์คุม้ครองสวสัดภิาพเดก็ 
และสง่เสรมิความประพฤตเิดก็อยา่งชดัเจนแลว้กต็าม แตจ่าก 
สภาพสังคมในปัจจุบันสาเหตุของปัญหาเด็กและเยาวชน 
ซึ่งมีที่มาจากหลายปัจจัย  เช่น  ความยากจน ความเหลื่อมล้ำ 
ทางเศรษฐกิจ  โอกาสทางการศึกษา  การเมืองการปกครอง  
ตลอดจนการใชค้วามรนุแรงในครอบครวั ยงัไมไ่ดร้บัการแกไ้ข 
อย่างเป็นรูปธรรม  จึงทำให้เด็กและเยาวชนยังคงต้องประสบ 

กับปัญหาการถูกล่วงละเมิดอยู่ตลอดมา จึงเห็นสมควรให้มีการพัฒนากลไกและปรับปรุงขั้นตอน 
วิธีการปฏิบัติต่อเด็กให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  เพื่อให้เด็กได้รับการอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน  
และมีการพัฒนาการที่เหมาะสม  อันเป็นการส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันครอบครัว รวมทั้งป้องกัน
ไม่ให้เด็กถูกทารุณกรรมหรือตกเป็นเครื่องมือในการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  หรือถูกเลือกปฏิบัติ 
โดยไม่เป็นธรรม 

 นางเมทินี  พงษ์เวช  ผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริม 
สถานภาพสตรี  ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ความรุนแรง 
ต่อสตรี สรุปได้ดังนี้ 
  จากการทีไ่ดม้โีอกาสทำงานคลกุคลอียูก่บัผูห้ญงิทีป่ระสบ 
ปัญหาความรุนแรง  โดยสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีนั้น 
มีภารกิจหลักคือ  “บ้านพักฉุกเฉิน”  ซึ่งเป็นที่พักพิงชั่วคราว 
ทั้งทางกายและใจให้แก่ผู้หญิงและเด็กที่เดือดร้อนหรือประสบ
ปญัหาครอบครวัตา่ง ๆ รวมทัง้ปญัหาการตัง้ครรภเ์มือ่ไมพ่รอ้ม  
การถูกข่มขืน  การติดเชื้อเอดส์หรือเอชไอวี  ตลอดจนการถูก 
สามีละทิ้งหรือทำร้ายร่างกายและจิตใจ  เป็นต้น  โดยได้ให้ 
ความช่วยเหลือในด้านที่พักอาศัย  อาหาร การดูแลสุขภาพ 
อนามยั และการใหค้ำปรกึษาแนะนำทัง้ในเรือ่งทกัษะการใชช้วีติ 
และกำลังใจเพื่อนำไปสู่ความเชื่อมั่นในตนเองและสามารถ 
ดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข  ซึ่งในขณะนี้มีจำนวนเด็กและสตรีอยู่ในความดูแลทั้งสิ้น 
ประมาณ ๑๕๐ คน 
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  จากการพิจาณาสภาพปัญหาของเด็กและสตรีเหล่านี้แล้วพบว่า  ส่วนใหญ่มีสาเหตุจาก 
การใช้ความรุนแรงซึ่งถูกกระทำมาซ้ำแล้วซ้ำเล่า  ปัญหาการตั้งครรภ์เมื่อไม่พร้อม  หรือการถูกข่มขืน 
รวมทั้งการติดเชื้อเอชไอวี  ซึ่งกว่าร้อยละ ๙๕ ที่อาศัยอยู่ในสมาคมฯ ติดมาจากสามี  ซึ่งปัญหาเหล่านี้ 
เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่มีความรุนแรงไม่แพ้กัน ดังนั้น หากพิจารณาปัญหาดังกล่าวควบคู่กับคำนิยามของ 
คำวา่ “ความรนุแรงในครอบครวั” ตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองผูถ้กูกระทำดว้ยความรนุแรงในครอบครวั  
พ.ศ.  ๒๕๕๐  แล้วจะเห็นได้ว่ามีความหมายค่อนข้างกว้าง  โดยให้หมายความรวมถึงการเกิดอันตราย 
หรือน่าจะเกิดอันตรายแก่ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพ ด้วยเหตุนี้ปัญหาต่าง ๆ  ดังกล่าวข้างต้นจึงถือเป็น 
ความรุนแรงตามนัยแห่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ด้วย
  หากกล่าวถึงปัญหาความรุนแรงในครอบครัวย่อมเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าเป็นปัญหา
ที่มีความละเอียดอ่อนลึกซึ้งมาก  ซึ่งบางกรณีถึงขนาดมีการใช้ความรุนแรงทางด้านร่างกาย  เช่น 
การใชน้ำ้มนัราดแลว้จดุไฟเผา หรอืใชอ้าวธุทำรา้ยรา่งกายจนไดร้บัอนัตรายหรอืบาดเจบ็สาหสั เปน็ตน้ 
ซึ่งทุกปัญหาเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ย่อมส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ  ชีวิต  ร่างกาย  ตลอดจนสภาพจิตใจของ 
ผู้ถูกกระทำอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  และที่สำคัญประการหนึ่งที่อาจเกิดขึ้นคือพฤติกรรมลอกเลียนแบบ 
ซึ่งอาจส่งผลต่อถึงลูกด้วย  ดังนั้น  จึงมีหลายกรณีที่ผู้หญิงต้องอดทนต่อความสัมพันธ์หรือความรู้สึก 
ที่เลวร้ายเหล่านี้  ด้วยสาเหตุที่มองว่าสถาบันครอบครัวนั้นต้องมีพร้อมครบทั้งพ่อ  แม่  และลูก  
จึงไม่ต้องการให้ลูกต้องขาดพ่อไปเพราะการเลิกลากัน หรือมีความเชื่อที่ว่าทุกอย่างจะคลี่คลาย 
หรอืจะดขีึน้เองในไมช่า้ รวมทัง้มคีวามรูส้กึกลวัวา่หากขอความชว่ยเหลอืแลว้จะทำใหป้ญัหารนุแรงยิง่ขึน้  
ตลอดจนมีความรู้สึกอายจึงไม่กล้าที่จะบอกปัญหานั้นให้ผู้อื่นได้รับทราบ 
  สำหรับกระบวนการยุติธรรมนั้น  แม้ว่าผู้หญิงที่ถูกกระทำความรุนแรงจะมีความต้องการให้ 
กฎหมายได้เข้ามามีส่วนให้ตนได้รับการคุ้มครองมากยิ่งขึ้นก็ตาม แต่จากผลการศึกษาวิจัยต่าง ๆ  
และประสบการณ์โดยตรงของตนแล้วพบว่า  กระบวนการยุติธรรมทำให้ 
ผูห้ญงิรรีอไมอ่ยากจะขอความชว่ยเหลอืดว้ยสาเหตจุากหลายกรณดีว้ยกนั 
คือ ความไม่ชัดเจนของกระบวนการให้ความช่วยเหลือ เริ่มตั้งแต่บุคคล 
ที่จะเป็นผู้รับฟังปัญหาของตนอย่างเข้าใจ ขั้นตอนการรับคดี  
การประเมินคดีของเจ้าพนักงานสอบสวน  รวมทั้งกระบวนการ 
ให้ความช่วยเหลือ  ตลอดจนกระบวนการทางสั งคมและ 
ทางจิตวิทยาด้วย ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้มีเพียงเจตนารมณ์ 
ปลายทางที่ชัดเจนว่าประสงค์จะให้ครอบครัวและสังคม 
มีความสุขสงบ  และสันติ   โดยยั งคงมีปัญหาเกี่ ยวกับ 
กระบวนการเริ่ มต้นและตรงกลางที่ จะต้องพิจารณา 
ดำเนินการอย่างไรต่อไปซึ่ ง เป็นสิ่ งที่ขาดหายไปจาก 
กระบวนการยุติธรรมหรือพระราชบัญญัติฉบับนี้
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 สรุป ผลจากการประชุมทางวิชาการในครั้งนี้พบว่า  มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการ  
เจตนารมณ์  ความจำเป็น  และสภาพบังคับ  รวมทั้งสภาพปัญหาและอุปสรรคในการใช้บังคับ 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว  พ.ศ.  ๒๕๕๐ อย่างกว้างขวาง 
และหลากหลาย  โดยได้ชี้ให้เห็นว่าปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวและส่งผลกระทบ
ต่อสังคมโดยส่วนรวมจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรในทุกภาคส่วนต้องเข้ามาร่วมกันแก้ไขปัญหา 
ใหถ้กูตอ้งตามหลกัวชิา โดยพระราชบญัญตัคิุม้ครองผูถ้กูกระทำดว้ยความรนุแรงในครอบครวัฯ ถอืเปน็ 
เครื่องมือทางกฎหมายที่สำคัญประการหนึ่งที่สามารถเข้ามาจัดการกับสถานการณ์ปัญหาความรุนแรง
ในครอบครัวให้คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นได้ 
  นอกจากนี ้ในสว่นของการบงัคบัใชก้ฎหมายนัน้ไดช้ีใ้หเ้หน็วา่พระราชบญัญตัฉิบบันีไ้ดป้รบัเปลีย่น 
กระบวนทัศน์จากเดิมที่มองว่าผู้ที่กระทำความผิดเป็นคนร้ายหรืออาชญากรที่ก่อภัยให้กับสังคม 
ซึ่งสมควรได้รับการลงโทษ มาเป็นความคิดที่ว่าผู้กระทำความผิดเป็นเพียงบุคคลที่มีพฤติกรรม 
เบีย่งเบนทีก่อ่ใหเ้กดิความรา้วฉาน สัน่คลอน และทำรา้ยสถาบนัครอบครวัเทา่นัน้ ไมใ่ชค่นรา้ยหรอื 
อาชญากร จงึสมควรทีจ่ะนำตวัมาบำบดัรกัษา หรอืฟืน้ฟดูแูลใหเ้หมาะสมกบัสภาพอาการทีเ่จบ็ปว่ยหรอื
ความรนุแรงตามทีป่รากฏเทา่นัน้ เนือ่งจากปญัหาความรนุแรงในครอบครวัมคีวามละเอยีดออ่น ซบัซอ้น 
และเกี่ยวพันกับบุคคลใกล้ชิด  อันมีลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากการทำร้ายร่างกายระหว่างบุคคล 
โดยทัว่ไป ดงันัน้ การใชม้าตรการทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาจงึไมเ่หมาะสมดว้ยประการทัง้ปวง  
  อย่างไรก็ตาม  ในทางปฏิบัติอาจมีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายซึ่งจำเป็นที่จะต้องศึกษา 
และทำความเขา้ใจในประเดน็ตา่ง ๆ  ทีอ่าจเปน็ปญัหาอยา่งถีถ่ว้น เชน่ บทบญัญตัทิีก่ำหนดใหก้ารกระทำ 
ความรุนแรงในครอบครัวเป็นความผิดอันยอมความได้  และแม้จะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมาย 
อาญา มาตรา ๒๙๕ กต็ามกใ็หย้อมความไดด้ว้ย หรอืในเรือ่งระยะเวลาเกีย่วกบัอายคุวามในการดำเนนิคด ี
ความรุนแรงในครอบครัว  รวมทั้งการใช้อำนาจดุลพินิจในการออกคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการ 
เพื่อบรรเทาทุกข์ให้แก่บุคคลผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวเป็นการชั่วคราวด้วย
  อนึ่ง  สำหรับในส่วนของผู้เขียนนั้นมีความเห็นว่า  หากพิจารณาเจตนารมณ์และแนวคิด 
อันเป็นที่มาของพระราชบัญญัติฉบับนี้ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 
และคุ้มครองเยียวยาผู้ถูกกระทำ รวมทั้งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ที่ก่อเหตุแล้วก็ถือได้ว่า 
พระราชบัญญัติฉบับนี้มีความจำเป็นและมีส่วนสำคัญที่จะทำให้ครอบครัวและสังคมมีความสงบสุข 
ซึ่งแม้ว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายอยู่บ้างก็ตาม  แต่เนื่องจากกฎหมายทุกฉบับนั้น 
โดยหลกัการแลว้ไมส่ามารถทีจ่ะบญัญตัสิาระซึง่เปน็รายละเอยีดไวใ้หค้รบถว้นโดยครอบคลมุในทกุ ๆ  เรือ่ง 
หรือทุกกรณีได้  ดังนั้น  หากมีปัญหาในด้านการใช้บังคับกฎหมายเกิดขึ้นก็จะต้องยึดเจตนารมณ์ 
ของกฎหมายเป็นหลักการสำคัญในการที่จะหาทางแก้ไขปัญหาในเรื่องนั้น ๆ และในอนาคตอาจม ี
ความจำเป็นที่จะต้องเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายในประเด็นที่ยังมีความไม่ชัดเจนให้มี 
ความชัดเจนยิ่งขึ้นได้ แต่ก็จะต้องใช้เวลามากพอสมควรทีเดียว 




