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บทคัดยอ 
  
 วิทยานิพนธฉบับนี้มีวัตถุประสงคในการศึกษากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท
เปรียบเทียบกับพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550  
เนื่องมาจากในปจจุบันปญหาความรุนแรงในครอบครัวของสังคมไทยมีจํานวนเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง
และทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน ดังจะเห็นไดจากตามขาวสารตางๆ และปริมาณคดีท่ีเกี่ยวกับความ
รุนแรงในครอบครัวท่ีข้ึนสูศาล ซ่ึงมาตรการทางกฎหมายของไทยในปจจุบันท่ีมีการบังคับใชในคดี
ท่ีเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว คือ พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงใน
ครอบครัว พ.ศ. 2550 โดยมาตรการตามพระราชบัญญัติดังกลาวนั้นมีลักษณะผอนคลายและยืดหยุน
มากกวาการใชมาตรการทางอาญาปกติเนื่องจากเจตนารมณตามพระราชบัญญัตินี้มุงเนนในการ
แกไขเยียวยาใหครอบครัวกลับมาคืนดีมากกวาท่ีจะเนนการลงโทษ มาตรการตามพระราชบัญญัติ  
จึงมีรูปแบบ วิธีการ และข้ันตอนท่ีมีลักษณะแตกตางจากการดําเนินคดีอาญาโดยท่ัวไป ซ่ึงผูเขียน
เห็นวา มาตรการตามพระราชบัญญัติดังกลาวมีลักษณะคลายคลึงกับแนวคิดในเร่ืองกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท ซ่ึงเนนในเร่ืองของการฟนฟู เยียวยา มากกวาเนนการลงโทษเชนเดียวกัน  
ผูเขียนจึงทําการศึกษาเปรียบเทียบโดยนําหลักในเร่ืองกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาศึกษา
เปรียบเทียบกับพระราชบัญญัติดังกลาว วามีความแตกตาง ความสอดคลองในประเด็นใดบางและ   
มีขอควรปรับปรุงพระราชบัญญัติดังกลาวมากนอยแคไหน เพียงใด โดยวิธีการในการศึกษา ผูเขียน   
จะศึกษารวบรวมขอมูลจาก เอกสาร บทความทางวิชาการ รายงายวิจัยตางๆ หนังสือ วิทยานิพนธ 
ขอมูลทางอินเตอรเนตเกี่ยวกับเเนวคิดในเร่ืองปญหาความรุนเเรงในครอบครัว มาตรการทาง
กฎหมายท่ีเกี่ยวกับความรุนเเรงในครอบครัวเเละหลักในเร่ืองกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทท่ี
นํามาใชในเร่ืองความรุนเเรงในครอบครัว โดยจะศึกษาของไทยเปรียบเทียบกับของตางประเทศ 
อาทิเชน ประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา เปนตน 
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 ซ่ึงผลของการศึกษาพบวา มาตรการตามพระราชบัญญัติ ดังกลาว นั้นยังมีขอท่ีควรตอง
ปรับปรุง อาทิเชน ไมไดระบุไวอยางชัดเจนถึง รูปแบบ วิธีการในการยอมความไว การนําการไกล
เกล่ียมาใชไดในข้ันตอนใดบาง ดังนั้น ผูเขียน จึงนําระบบกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมา
ปรับปรุง เเกไข มาตรการตามพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนเเรงในครอบครัว 
พ.ศ. 2550 ใหมีรายละเอียดท่ีชัดเจน เปนระบบ เเละมีความสอดคลองกับหลักทฤษฎีดังกลาว ให
มากข้ึน อาทิเชน ใหนําหลักในเร่ืองการประชุมกลุมครอบครัวมาใชในเร่ืองของการยอมความ 
แนวคิดในเร่ืองดุลพินิจของอัยการท่ีสามารถจัดใหมีการไกลเกล่ียได เปนตน เพื่อใหมีการพัฒนา
มาตรการตามพระราชบัญญัติดังกลาวใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการแกไขปญหาความรุนแรงใน
ครอบครัว 
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ABSTRACT 
 

 To compare the process of restorative justice with Domestic Violence Victims 
Protection Act, 2550 BE. Due to a continuously increase of current problem in domestic violence 
in the Thai society, the problem exacerbates and is becoming more severe. This is evidenced by 
news on domestic violence cases and the amount of family violence in court. Thai’s current legal 
measures in cases related to domestic violence is the Domestic Violence Victims Protection Act, 
2550 BE. However, such legal measures are rather loose and flexible, comparing to other criminal 
measures. It is because the purpose of this Act focuses on the remedy to reconcile the family 
rather than focusing on a punishment. The Act, therefore, has a model and procedures that differ 
from other criminal proceedings in general. From the author’s perspective, the Act appears to be 
similar to the concept of restorative justice , which focuses on the restoration remedies rather than 
emphasizing on punishment as well. Therefore, a comparison between the principles of 
restorative justice  with the Domestic Violence Victims Protection Act is carried out in order to 
investigate differences and similarities between the two as well as acknowledge what issues 
should be improved. Data are collected from literature reviews, documentations, journals, texts, 
thesis, and internet on domestic violence problem, family legal measures and restorative justice 
from Thailand compared with international, such as the United Kingdom and the United States. It 
shows that the Domestic Violence Victims Protection Act, 2550 BE requires improvements 
because it does not clearly identify format, a way to settle down the case and when to conciliate. 
Therefore, the author has modified formats and systems, in detail, of the measures of this 
restorative justice to the Domestic Violence Victims Protection Act, 2550 BE, accordingly. The 
modifications include the use of main subject of family meeting in a matter of compromise and 
attorney’s consideration to conciliate, for instance, in order to optimize its effectiveness in solving 
domestic violence issues. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาเเละความสําคัญของปญหา 
              สถาบันครอบครัวถือเปนสถาบันพื้นฐานท่ีสุดในสังคมมนุษย โดยถือเปนสถาบันท่ีมี
ความสําคัญเปนอยางยิ่ง เนื่องจากเปนสถาบันท่ีบมเพาะท้ังทางรางกายเเละจิตใจ ความรูสึกนึกคิด
ตางๆใหเเกบุคคลในครอบครัวกอนท่ีจะกาวไปสูสังคมภายนอก ดังนั้นหากในครอบครัวใดมีความ
รักใครกลมเกลียว  มีความปรองดองเปนหนึ่งเดียวกัน สมาชิกภายในครอบครัวก็ยอมมีคุณภาพชีวิต
ท่ีดี มีความรูสึกนึกคิดในทางท่ีดี อันจะสงผลตอสภาพสังคมโดยรวมตอไป 
 อยางไรก็ตามในปจจุบัน สภาพสังคมไทยมีความเปล่ียนเเปลงไป มีอาชญากรรมตางๆ 
เกิดในสังคมมากข้ึน สาเหตุหนึ่งเนื่องมาจากสภาพภายในครอบครัวมีความกาวราวรุนเเรงเกิดข้ึน
อยางตอเนื่อง เปนลักษณะของความรุนเเรงในครอบครัว (domestic violence) ซ่ึงความหมายของ
ความรุนเเรงในครอบครัว โดยท่ัวไปเเลว ความรุนเเรงหมายถึงการท่ีฝายหนึ่งใชกําลังอํานาจเขาทํา
รายอีกฝายหนึ่งอันมีผลกระทบตอรางกายเปนสําคัญ เเตความรุนเเรงในครอบครัวไมไดมี
ความหมายเพียงเเคนั้น เเตรวมถึงการทํารายกันทางจิตใจ เเละอารมณ (physically and psycholo-
gically) ของอีกฝายหนึ่งดวย1 
 จึงอาจกลาวไดวา ความรุนเเเรงในครอบครัว หมายถึง ความรุนเเรงท่ีมีลักษณะเฉพาะท่ี
เกิดการทํารายรางกาย การทํารายทางเพศเเละจิตใจเเบบตางๆ ระหวางสมาชิกท่ีมีความสัมพันธฉัน
ครอบครัวเดียวกัน ไดเเก สามี ภรรยา บุตร ญาติผูใหญ เปนตน2 
 สาเหตุของการเกิดความรุนเเรงในครอบครัว จะเกิดจากเเนวทัศนคติดั้งเดิมของ
สังคมไทยท่ีมีความเชื่อวา ในครอบครัวนั้น ชายผูเปนหัวหนาครอบครัว มีอํานาจเหนือบุคคลใน
ครอบครัวท้ังหมด มีความไมเสมอภาคในครอบครัวเกิดข้ึน รวมท้ังลักษณะของสภาพสังคมตางๆ ท่ี
ทําใหเกิดความเครียด เชน ปญหาในเร่ืองเศรษฐกิจ การติดสุรา สารเสพติด หรือ การพนัน เปนสวน
เสริมใหเกิดความรุนเเรงในครอบครัวไดงาย ดังจะเห็นไดจาก ความรุนเเรงในครอบครัว (domestic 
                                                 

1  จิตฤดี วีระเวสส.  (2550, กันยายน).  “ความรุนเเรงภายในครอบครัว.”  วารสารศาลยุติธรรมปริทัศน, 
1, 9.  หนา 87. 

2  จุฑารัตน  เอื้ออํานวย.  (2552).  กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท  การเยียวยาความรุนเเรงใน
ครอบครัว.  สืบคนเมื่อ 10 พฤษภาคม 2552, จาก   http://www.panyathai.or.th/wiki/index.ph/    
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violence) ในรูปเเบบตางๆ เชน ในรูปของการทํารายรางกายระหวาง บิดามารดากับบุตร หรือการทํา
รายรางกายระหวางสามี ภรรยา โดยความรุนเเรงในลักษณะนี้มีลักษณะเปนความรุนเเรงท่ีสังคมมัก
ไมคอยใหความสนใจอันเนื่องมาจาก เเนวคิดทัศนคติของผูคนในสังคมสวนใหญท่ีมองวา เปนเร่ือง
ภายในครอบครัว บุคคลภายนอกไมควรเขาไปยุงเกี่ยว รวมท้ังพนักงานเจาหนาท่ี ก็ไมคอยใหความ
สนใจกับปญหาความรุนเเรงในครอบครัว อันเนื่องมาจาก การท่ีพนักงานเจาหนาท่ีมองวา  เร่ือง
เหลานี้เปนเพียงเรื่องเล็กนอยภายในครอบครัว ไมควรเปนคดีความเเตอยางใด จึงมักจะมีการเกล้ีย
กลอมใหยอมความกันตั้งเเตเเรก จึงทําใหความรุนเเรงในครอบครัวเปนปญหาท่ีคอยๆ เพิ่มพูนข้ึน 
จนนําไปสูปญหาท่ีใหญโตลุกลามมากข้ึน ดังเชนท่ีเห็นตามหนาหนังสือพิมพ ยกตัวอยางเชน ในคดี
ท่ีนายเเพทยฆาภรรยาที่เปนเเพทยหญิง อันเนื่องมาจากความขัดเเยงในครอบครัว โดยเปนขาวท่ีผูคน
ในสังคมใหความสนใจเปนอันมาก จนเกิดการตั้งคําถามข้ึนวา บุคคลท่ีมีสถานะะทางสังคมท่ีดี มี
การศึกษาสูง เหตุใดจึงกระทําการเชนนี้ หรือในกรณีคําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 554/2548 จําเลยกับผูเสียหาย 
เคยเปนสามีภริยากัน กอนเกิดเหตุประมาณ 5  เดือน  จําเลยและผูเสียหายไดหยารางกัน ผูเสียหายได
แตงงานอยูกินกับผูตาย ภายหลังหยารางจําเลยเคยไปขอคืนดีกับผูเสียหาย แตผูเสียหายไมยินยอม
พฤติการณท่ีจําเลยพกพาอาวุธมีดไปน่ังรอที่บริเวณท่ีเกิดเหตุกอนเกิดเหตุเปนเวลานาน จําเลยมี
โอกาสคิดทบทวนลวงหนากอนจะกระทําความผิด แลวจําเลยบุกรุกตรงเขาไปใชมีดฟนและแทง
ผูตายและผูเสียหายในทันที โดยมิไดพูดคุยเกี่ยวกับการท่ีผูเสียหายนําไมของจําเลยไปสรางบานหรือ
เร่ืองท่ีผูเสียหายใหบุตรออกจากโรงเรียนท้ังหมด ตลอดถึงเร่ืองท่ีจําเลยยอมหยากับผูเสียหายแลว
ผูเสียหายยอมใหจําเลยอยูดวยกันตามปกติ แสดงใหเห็นวาจําเลยไดวางแผนและตระเตรียมการที่จะ
ฆาผูตายและผูเสียหายมากอนแลว จําเลยจึงมีเจตนาฆาผูตายและพยายามฆาผูเสียหายโดยไตรตรอง
ไวกอน ซ่ึงจากกรณีตัวอยางนี้ ทําใหเห็นไดวา ปญหาเร่ืองความรุนเเรงภายในครอบครัว ไมใช
ปญหาท่ีจํากัดอยูเเตภายในครอบครัวอีกตอไป สังคมตองเขามามีสวนในการเเกไข เเละฟนฟูเยียวยา
ปญหาดังกลาวดวย ไมเชนนั้นหากปญหาทวีความรุนเเรงมากข้ึนก็จะกอใหเกิดความรุนเเรงในสังคม
ตามมา 
 สําหรับในเร่ืองมาตรการทางกฎหมายนั้น ในอดีตหากมีการกระทําความรุนเเรงใน
ครอบครัวเกิดข้ึนก็จะใชกระบวนการยุติธรรมปกติในการพิจารณาคดีเหลานี้ เชน การนําประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 295 มาปรับใช ซ่ึงการใชมาตรการทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา
ดังกลาว มีความไมเหมาะสม เนื่องมาจาก  มาตรการทางอาญาโดยท่ัวไปมุงเนน ในการลงโทษเปน
สําคัญมากกวาท่ีจะเนนในการเเกไขฟนฟูผูกระทําความผิด ซ่ึงปญหาในเร่ืองความรุนเเรงใน
ครอบครัวมีความละเอียดออนเเละซับซอน การเเกไขปญหาโดยมุงเเตการลงโทษเพียงอยางเดียวจึง
ไมเหมาะสม 
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 จากลักษณะสภาพปญหาดังกลาวจึงไดมีการออกพระราชบัญญัติ คุมครองผูถูกกระทํา
ความรุนเเรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ข้ึน โดยมีเจตนารมณ ท่ีสําคัญดังนี้ คือ 
 1) เเกไขฟนฟูเเละปกปองคุมครองผูกระทําความรุนเเรงในครอบครัวซ่ึงมีความ
ละเอียดออนซับซอนเกี่ยวพันกับบุคคลใกลชิดเเละมีลักษณะพิเศษเเตกตางจากการกระทําความผิด
อาญาโดยท่ัวไป  โดยใหโอกาสผูกระทําความรุนเเรงในครอบครัว ไดกลับตัวเเละยับยั้งการกระทํา
ความผิดซํ้าอีก รวมถึงสามารถรักษาความสัมพันธอันดีในครอบครัวไวได 
 2) ปกปองคุมครองเเละเยียวยาผูถูกกระทําความรุนเเรงในครอบครัว 
 3) ขยายการคุมครองเด็ก เยาวชน เเละบุคคลในครอบครัวจากการใชความรุนเเรงเเละ
การปฎิบัติอันไมเปนธรรมใหกวางขวางข้ึนจากพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 25463 
  โดยท่ีมาของกฎหมายฉบับนี้ไดนําเอาหลักการกวางๆ ของกฎหมายครอบครัวแตละ
ประเทศมารวมกันโดยไดบัญญัติใหความรุนเเรงในครอบครัว เปนความผิดทางอาญาข้ึนใหม โดย
เดิมถือวา เปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา เเตไดกําหนดใหเปนความผิดทางอาญาข้ึนใหม
เเตเปนความผิดอันยอมความได มีลักษณะผอนคลายมาตรการทางอาญา4 เเละไดนํามาตรการอยาง
อ่ืนมาใช ในการเเกไขเยียวยาปญหาดังกลาว เชน กําหนดมาตรการเกี่ยวกับการเเจงเหตุความรุนเเรง
ในครอบครัว เพื่อใหเจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจสามารถทราบเหตุดังกลาวได  เเละเขาไประงับ ปองกัน 
ชวยเหลือผูถูกกระทําความผิดไดอยางทันทวงที, กําหนดใหอํานาจเเกเจาพนักงานท่ีไดรับมอบหมาย
เเละศาลใหมีอํานาจที่จะกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขใหเเกผูถูกกระทําดวยความรุน
เเรงในครอบครัวไดกวางขวางตามเหตุการณหรือพฤติการณท่ีเกี่ยวของกับผูกระทําความรุนเเรงใน
ครอบครัวเเละผูถูกกระทําความรุนเเรงในครอบครัว, ใหศาลมีอํานาจท่ีจะกําหนดวิธีการเเกไขฟนฟู
ผูกระทําความรุนเเรงในครอบครัวเเทนการลงโทษได ทั้งนี้เปนไปตามระเบียบท่ีอธิบดีผูพิพากษา
ศาลเยาวชนเเละครอบครัวกลางประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา, ศาลมีอํานาจเปรียบเทียบให
คูความไดยอมความกัน โดยมุงถึงความสงบสุขเเละการอยูรวมกันในครอบครัวเปนสําคัญ โดย
คํานึงถึงการคุมครองครอบครัวเปนหลักสําคัญ ใหอํานาจพนักงานเจาหนาท่ีหรือ ศาลสามารถเเตง
ตั้งบุคคลหรือ คณะบุคคล เพื่อชวยเหลือในการไกลเกล่ียใหคูความไดยอมความกัน5เปนตน 
  โดยปจจุบันศาลเยาวชนเเละครอบครัวกลางไดออกระเบียบอธิบดีผูพิพากษาศาล
เยาวชนเเละครอบครัวกลาง วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ เเละระยะเวลาการดําเนินการเเกผูกระทําความ

                                                 
3  อมรรัตน  กิริยาผล.  (2551).  คําอธิบายในการบังคับใชพระราชบัญญัติ คุมครองผูถูกกระทําดวยความ

รุนเเรงในครอบครัว.   หนา 3. 
4  เเหลงเดิม.  หนา 3-4. 
5  เเหลงเดิม.  หนา 4-5. 
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รุนเเรงในครอบครัวเเทนการลงโทษเเละเงื่อนไขการยอมความ การถอนคํารองทุกขหรือ การถอน
ฟอง พ.ศ. 2550  ข้ึนโดยกําหนดรายละเอียดของมาตรา 12 ท่ีบัญญัติวา ศาลใชดุลพินิจพิจารณา
กําหนดวาจะใชวิธีการฟนฟู บําบัดรักษา คุมความประพฤติผูกระทําความผิด ใหผูกระทําความผิด
ชดใชเงินชวยเหลือบรรเทาทุกข ทํางานบริการสาธารณะ ละเวนการกระทําอันเปนเหตุใหเกิดการใช
ความรุนเเรงในครอบครัวหรือทําทัณฑบนไวอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน เเทนการ
ลงโทษเเกผูกระทําความผิดนั้นก็ได 
  ซ่ึงลักษณะของมาตรการเหลานี้ ถือ เปนมาตรการเฉพาะท่ีใชสําหรับคดีในเร่ืองของ
ความรุนเเรงในครอบครัว โดยผูเขียนมีความเห็นวา มาตรการดังกลาวมีลักษณะของการเเกไข 
เยียวยาผูกระทําความผิด เเละมุงคุมครองผูถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว ฟนสัมพันธอันดีให
เกิดข้ึนใหมในครอบครัว   
  พิจารณากรณีตัวอยางท่ีมีการนํามาตรการตามพระราชบัญญัติ คุมครองผูถูกกระทํา
ความรุนเเรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 มาใชดังตอไปนี้6 
  กรณีตัวอยางท่ี 1 
  สืบเนื่องจากขาวทางโทรทัศน  และหนังสือพิมพเม่ือตนป พ.ศ. 2548 รายงานวาพบ 
นางสาวเอ (นามสมมุติ) อายุ 26 ป นําเด็กชายเกง ทารกเพศชายอายุ 4 วันใสกระเปาผารม แตโชคดีท่ี
ตํารวจสายตรวจพบเห็นเสียกอนทารกจึงไมไดรับอันตรายใดๆ  โดยตํารวจสงตัวนางสาวเอและ
เด็กชายเกง เขาพักรักษาตัวท่ีโรงพยาบาล เธอถูกดําเนินคดีขอหาพยายามฆา และศาลอุทธรณส่ัง
จําคุกขอหาทํารายรางกาย 1 ป 4 เดือน 
  ทางตํารวจไดประสานงานใหสหวิชาชีพเขามาแกไขเยียวยา โดยผูวาราชการจังหวัด
ปทุมธานีไดมอบหมายให พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดปทุมธานี เขาใหความ
ชวยเหลือในเร่ืองสภาพจิตใจ ความเปนอยูเร่ืองครอบครัวและไดประสานมายังมูลนิธิเพื่อนหญิงเพื่อ
ชวยเหลือดานการตอสูคดี  ขอเท็จจริงท่ีทางนางสาวเอ ไดใหกับนักสังคมฯ ของ พม   อปทุมธานีคือ
นางสาวเอ เปนคนตางจังหวัด เคยมีบุตร ตอมาแยกทางกับสามี นายชาย (นามสมมติ) เนื่องจากสามี
มีภรรยาใหม พมจ. ปทุมธานีไดมอบหมายใหนักสังคมฯ พูดคุยทําความเขาใจกับนายชายวาจะ
ดําเนินการอยางไรกับเร่ืองท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงนายชายก็แจงวาตนไมเคยทราบมากอนเลยวานางสาวเอ
ตั้งครรภ แตเม่ือเด็กชายเกงเกิดมาแลวตนเองก็พรอมจะรับผิดชอบโดยจะใหนางสาวเอและเด็กชาย
เกงอยูท่ีบานพัก 

                                                 
6  มูลนิธิเพ่ือนหญิง ศูนยสหวิทยาการชุมชนศึกษา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช.  (2552).  การนิ่ง

เฉยของสังคม = การเพ่ิมความรุนแรงในครอบครัว.  หนา 40-47. 
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  หลังจากนั้นนักสังคมฯ ก็ติดตามความคืบหนาของครอบครัวของนางสาวเอ นายชาย
และเด็กชายเกงเปนระยะ และพบวา นางสาวเอและนายชายสามารถเล้ียงดูเด็กชายเกงไดเปนอยางดี
โดยนายชายเปนฝายหารายไดเล้ียงครอบครัวและนางสาวเอทําหนาท่ีเล้ียงดูเด็กชายเกงปจจุบันนี้
ความเปนอยูของครอบครัวของนางสาวเอ และนายชายดีข้ึน 
  ในสวนการตอสูคดีของนางสาวเอ ทางมูลนิธิเพื่อนหญิงไดจัดทนายความใหความ
ชวยเหลือในการตอสูคดีโดยพนักงานอัยการไดยื่นฟองนางสาวเอ ขอหาพยายามฆาผูอ่ืน ซ่ึงศาล
ช้ันตนพิพากษายกฟอง และศาลอุทธรณพิพากษากลับเปนลงโทษจําคุก 6 ป 8 เดือน ขณะน้ีคดีอยูใน
ระหวางการพิจารณาของศาลฎีกา 
  ซ่ึงประเด็นท่ีหยิบยกข้ึนเพื่อใหศาลฎีกาไดพิจารณาและวินิจฉัย คือ พ.ร.บ. คุมครอง
ผูกระทําดวยความรุนแรง พ.ศ.   2550 เพราะถือวานางสาวเอเปนผูถูกกระทําดวยความรุนแรงจาก
บุคคลในครอบครัวคือนายชาย ในฐานะท่ีนายชายเปนสามีท่ีไมไดจดทะเบียนสมรสแตอยูกิน
ดวยกันฉันสามีภรรยากับนางสาวเอ และแมวานายชายไมเคยทํารายทุบตีนางสาวเอ แตการท่ีนาย
ชาย ไมเคยรับรองสถานะของนางสาวเอวาเปนภรรยาของตน  นายชายบอกไววานางสาวเอจะ
ตั้งครรภไมได หากต้ังครรภเม่ือไรตองออกจากบานทันทีแตในท่ีสุดนางสาวเอก็ไดตั้งครรภ และไม
กลาบอกใหนายชายทราบ ตอมาจึงเกิดเปนคดีดังกลาวข้ึน 
  ซ่ึง พ  .ร .บ  .คุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว  พ  .ศ .  2550 นี้ มี
เจตนารมยฟนฟูและปกปองคุมครองผูถูกกระทําความรุนแรง ซ่ึงมีความซับซอนเกี่ยวพันกับบุคคล
ใกลชิดและมีลักษณะพิเศษแตกตางจากการกระทําความผิดอาญาโดยท่ัวไป โดยใหโอกาสผูกระทํา
ความรุนแรงในครอบครัวไดกลับตัวและยับยั้งการ กระทําความผิดซํ้า รวมถึงสามารถรักษาความ 
สัมพันธอันดีในครอบครัวได ทนายความของนางสาวเอจึงหยิบยกกฎหมายฉบับนี้เพื่อใหศาลนํามา
ประกอบการวินิจฉัยและนํามาใชยอนหลังในฐานะกฎหมายท่ีเปนคุณแกจําเลย ใหศาลลงโทษ
นางสาวเอ อยางเบาท่ีสุดหรือรอการลงโทษ 
  กรณีตัวอยางท่ี 2 
  พงษกับพลอย  )นามสมมติท้ังคู (  เปนสามีภรรยาที่ถูกตองตามกฎหมาย มีลูกดวยกัน 
1 คน พลอยมีอาชีพรับจาง สวนพงษ วางงาน พงษดาทอทํารายทุบตีพลอยเสมอ เขาชอบดื่มเหลา
และเลนการพนัน แตเม่ือมาขอเงินแลวเธอไมใหเขาจะทํารายเธอและทําลายทรัพยสินในบาน 
  พลอยไปยื่นฟองขอหยาตอศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ศาลสงหมายใหพงษไป
ท่ีภูมิลําเนา แตพงษไมเคยไปศาล ตอมาศาลมีคําพิพากษาใหหยา โดยท่ีพงษไมรูมากอน เขายังคง
อาศัยอยูบานของพลอย และมีพฤติกรรมเชนเดิม  
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  พลอยมาขอความชวยเหลือท่ีมูลนิธิแหงหนึ่ง เธอเลาวาเคยแจงความหลายคร้ัง แตไม
มีความคืบหนาอะไร เคยเรียกตํารวจสายตรวจมาที่บาน พอตํารวจสายตรวจมาเห็นฝายชายนอน 
เฉยๆ หลังจากทํารายเธอ และทําลายขาวของแลว ตํารวจสายตรวจถามวาเกิดอะไรขึ้น เขาก็บอกวา 
“ไมมีอะไรเร่ืองผัวเมีย มีปากเสียงนิดหนอย” ตํารวจสายตรวจก็กลับไป 
  เจาหนาท่ีมูลนิธิฯ ไดประสานงานกับพนักงานสอบสวนเจาของคดี ทําใหทราบวาท่ี
ไมไดมีการดําเนินการอะไรเพราะฝายผูถูกกระทําไมไดเขาไปสอบปากคํา เม่ือนัดหมายกับพนักงาน
สอบสวนเขาของคดี จึงไดพาพลอยไปท่ีสถานีตํารวจเพื่อดําเนินการตามข้ันตอนของพระราชบัญญัติ 
คุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 
  เม่ือไปถึงสถานีตํารวจ พนักงานสอบสวนไดเชิญตัวพงษมาพูดคุย และจัดสถานท่ีให
ท้ังสองคนไดพูดคุยเจรจา ซ่ึงท้ังสองฝายยินดีใหอาสาสมัครของมูลนิธิฯ รวมนั่งฟงอยูดวย 
  กรณีนี้ฝายหญิงหรือผูถูกกระทําความรุนแรงกับฝายชายหรือผูกระทําความรุนแรง มี
ความประสงคท่ีจะแยกกันอยูจึงไดทําบันทึกขอตกลง โดยฝายชายยินดีขนทรัพยสินสวนตัวออกจาก
บานเชาท่ีฝายหญิงอาศัยอยู หากฝายชายไมปฏิบัติตามฝายหญิงสามารถมาพบพนักงานสอบสวนได
ทันที 
  หลังจากท่ีแยกทางกัน ตอมาพลอยโทรศัพทมาขอความชวยเหลือท่ีมูลนิธิฯ อีกคร้ัง
เธอแจงวา พงษยังไมยอมออกจากบาน และยังตามมาทํารายขมขูเธอเหมือนเดิม เจาหนาท่ีมูลนิธิฯจึง
แนะนําใหไปยืนยันดําเนินคดีและขออํานาจศาลคุมครองช่ัวคราวตามพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูถูกกระทําฯ พรอมท้ังประสานกับพนักงานสอบสวนใหพลอยและอาสาสมัครมูลนิธิฯ ไปพบ
พนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินคดี หลังจากน้ันประมาณ 1 เดือน พลอยเขาไปในหองสอบสวน เพ่ือ
สอบถามความคืบหนาและเลาขอมูลเพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวน ในขณะท่ีเธอกําลังถาม เธอได
ยินผูชายคนหน่ึงซ่ึงนั่งอยูใกลกับเธอพูดวา “จะอะไรกันนักหนา ตอนมีผัวก็มีเอง แตพอมีเร่ืองก็ทํา
ใหคนอ่ืนเขาวุนวาย” คําพูดดังกลาวทําใหเธอรูสึกเหมือนถูกทํารายอีกคร้ัง และรูสึกหดหูเปนอยาง
มาก 
  กรณีนี้เปนคดีท่ีดําเนินการตามพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรง
ในครอบครัว พ.ศ. 2550 ซ่ึงถือเปนวิธีปฏิบัติแบบใหม เห็นไดวาเจาหนาท่ีหรือผูเกี่ยวของยังไม
เขาใจวิธีการปฏิบัติท่ีถูกตอง จึงทําใหปญหาความรุนแรงเกิดข้ึนซํ้าแลวซํ้าเลา      
  จากกรณีตัวอยางขางตน เห็นไดอยางชัดเจนวามาตรการตามพระราชบัญญัติ 
ดังกลาว นั้นยังมีขอท่ีควรตองปรับปรุง อาทิเชน ไมไดระบุไวอยางชัดเจนเพียงพอถึงรายละเอียดวา 
วิธีการที่จะตองกระทําในการเยียวยา ทําใหฟนคืนดีซ่ึงความสัมพันธในครอบครัวนั้นจะตองทํา
อยางไร เเละไมไดจัดวิธีการอยางเปนระบบสักเทาไร เพียงเเตกลาวถึงหลักการปฎิบัติอยางกวางๆ 
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เพียงเเคนั้น เชน ใหศาลพยามเปรียบเทียบใหคูความยอมความกัน โดยใชมาตรการตางๆ เพื่อ
ชวยเหลือสามี ภรรยา เเละบุคคลในครอบครัวใหปรองดองกันเเละปรับปรุงความสัมพันธระหวาง
กันเองเเละกับบุตร หรือ การนําการไกลเกล่ียมาใชได เปนตน และในทางปฏิบัติ พนักงานเจาหนาท่ี
ก็ยังไมใหความสําคัญกับการนําพระราชบัญญัติดังกลาวมาปรับใช จึงยังมีการนํามาตรการทางอาญา
ปกติมาใชอยูเปนนิจ 
  ผูเขียนมีความเห็นวา ในการเเกไขปญหาความรุนเเรงในครอบครัวนั้น ควรจะมี
มาตรการทางกฎหมายในลักษณะของการบูรณาการในหลายๆ ดานเขามาใช ซ่ึงในท่ีนี้ กระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท (restorative justice) จึงเปนเเนวคิดท่ีมีความสําคัญเเละเหมาะสมในการ
นํามาใชในการเเกปญหาดังกลาว เนื่องจากกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมีลักษณะของความ
ยืดหยุน ประนีประนอมมากกวามาตรการทางอาญาปกติ เเละชวยในการฟนฟูความสัมพันธอันดีใน
ครอบครัว   
  โดยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท นี้มีลักษณะถึงการปรับเปล่ียนเเนวคิด จาก
ท่ีเดิมมองวา การกระทําความผิดทางอาญาเปนการละเมิดตอรัฐ เปนมองวา การกระทําความผิดทาง
อาญาเปนการทําลายสัมพันธภาพท่ีดีระหวางบุคคลเเละความสมานฉันทในสังคม เเละจากเดิมท่ี
มองวา การกระทําความผิดทางอาญาเปนการละเมิดตอกฎหมาย เปนมองวา การกระทําความผิดทาง
อาญากอใหเกิดผลกระทบหรือความเสียหายท่ีจําตองมีการเเกไข เยียวยาหรือฟนฟู เปนลักษณะการ
ใชทฤษฎีอาชญาวิทยาเเนวสันติวิธี ภายใตกระบวนทัศนการไมใชความรุนเเรง7 
  การใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท มีหลักท่ี สําคัญอยู 5 ประการ กลาวคือ 
  1) มุงเนนท่ีความเสียหายเเละความตองการของผูเสียหาย อันเปนผลตอเนื่องมาจาก
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการกระทํานั้น  รวมท้ังความตองการของชุมชนเเละผูกระทําผิด 
  2)  ไดจัดการกําหนดภาระหนาท่ีในการเเกไข อันเปนผลมาจากการทําใหเกิดความ
เสียหายนั้น ในท่ีนี้ ไดเเก ภาระหนาท่ีของผูกระทําผิด ตลอดจนภาระหนาท่ีของชุมชนเเละของ
สังคมในการเเกไขเยียวยาท่ีเกิดความเสียหายดวย 
  3) ใชกระบวนการเปดโอกาสใหเขามามีสวนรวม โดยทุกฝายสามารถมีสวนรวมใน
กระบวนการนั้น 
  4) ใหทุกฝายท่ีมีสวนไดเสียในสถานการณนั้น เขามามีสวนเกี่ยวของ ซ่ึงรวมท้ัง 
ผูเสียหาย ผูกระทําความผิด  สมาชิกของชุมชนเเละสังคม 

                                                 
7  นิติธร  วงศยืน.  (2552).  กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทดวยวิธีการประชุมกลุมครอบครัว.  

สืบคนเมื่อ 10 พฤษภาคม 2552, จาก 
http://elib.coj.go.th/Article/data/Copy%20of%20RJ% 20) Nitithorn).pdf 
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  5) พยามหาทางทําส่ิงท่ีเสียหายไปใหกลับคืนดีดังเดิม 
   การใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท มิใชมาตรการที่มุงเเตการลงโทษเเต
เพียงอยางเดียว เเตมีลักษณะมาตรการท่ีมีการบูรณาการในหลายดานเขาไวรวมกัน ท้ังการปองกัน 
ฟนฟู เยียวยา เเกไขสัมพันธภาพระหวางคูกรณีใหกลับคืนดังเดิม โดยกระบวนการดังกลาวยังตอง
อาศัยกฎหมายเปนกรอบในการดําเนินการ 
   การนําหลักเร่ืองกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท มาใชในคดีความรุนเเรงใน
ครอบครัวนั้น มีความเหมาะสมเนื่องจาก เปนการมองในลักษณะท่ีเเยกปญหาสังคมกึ่งอาชญากรรม
ออกมา โดยการใชมาตรการทางอาญาโดยปกติอาจตึงเกินไปสําหรับปญหาในลักษณะเเบบน้ี เเละ
รูปเเบบของกระบวนการยังมีความเหมาะสมในการเเกไขปญหาความรุนเเรงในครอบครัว อาทิเชน 
การไกลเกล่ีย (mediation), การประชุมกลุมครอบครัว (family group discussion) เปนตน8  
   เ ม่ือพิจารณาถึงพระราชบัญญัติคุมครองผู ถูกกระทําดวยความรุนเเรงใน
ครอบครัว พ.ศ. 2550 เเลว จะพบวา มีการนําหลักในเร่ืองของการเเกไข เยียวยาผูกระทําความผิด 
เเละฟนฟูความสัมพันธในครอบครัวมาใชบางสวน เชน การคุมประพฤติผูกระทําความผิดเเทนการ
ลงโทษ การจัดใหมีการไกลเกล่ียยอมความกัน เเตมาตรการที่กําหนดเหลานี้ ยังไมมีความชัดเจน 
เเละยังไมเปนระบบเพียงพอ เชน ในเร่ืองของการยอมความกันนั้น อาจสามารถกําหนดรูปแบบใน
การเจรจา การไกลเกล่ีย โดยนําเร่ือง หลักการประชุมกลุมครอบครัวมาใช, การกําหนดใหอัยการมี
ดุลพินิจในการจัดใหมีการไกลเกล่ีย เปนตน เพื่อใหการแกปญหาความรุนแรงในครอบครัวมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
   ผูเขียน จึงมุงจะศึกษาถึงระบบกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทเพ่ือนําเขามา
ปรับปรุง เเกไข มาตรการตามพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนเเรงในครอบครัว 
พ.ศ. 2550 ใหมีรายละเอียดท่ีชัดเจน เปนระบบ เเละมีความสอดคลองกับหลักทฤษฎีดังกลาวใหมาก
ข้ึน เพื่อใหการเเกไขคดีความรุนเเรงในครอบครัว มีประสิทธิภาพเเละสัมฤทธิผลตามเจตนารมณ
ของกฎหมายฉบับนี้ 

 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 
 1.2.1 เพื่อศึกษาถึงสภาพปญหาความรุนเเรงในครอบครัวเเละผลกระทบที่เกิดข้ึน 
 1.2.2 เพ่ือศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายไทยท่ีเกี่ยวกับความรุนเเรงในครอบครัวเเละหลักใน
เร่ืองกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทท่ีนํามาปรับใชในเร่ืองปญหาความรุนเเรงในครอบครัว 
                                                 

8  นิติธร วงศยืน.  (2552).  กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทดวยวิธีการประชุมกลุมครอบครัว.  สืบคน
เมื่อ 10 พฤษภาคม 2552, จาก http://elib.coj.go.th/Article/data/Copy%20of%20RJ% 20) Nitithorn).pdf. 
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 1.2.3 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับความรุนเเรงในครอบครัวในไทยกับ
ในตางประเทศ รวมถึงศึกษาถึงหลักในเร่ืองกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทท่ีนํามาใชในเร่ือง
ความรุนเเรงในครอบครัวโดยเปรียบเทียบของไทยกับตางประเทศ 
 1.2.4 เพื่อศึกษาหา เเนวทางในการพัฒนา เเกไขปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายของไทยท่ี
เกี่ยวกับความรุนเเรงในครอบครัวใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
1.3 สมมติฐานของการศึกษา 
 จากการศึกษาจะพบวา ในปจจุบันประเทศไทยมีมาตรการทางกฎหมายท่ีเกี่ยวกับความ
รุนเเรงในครอบครัวไวโดยเฉพาะคือ พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนเเรงใน
ครอบครัว พ.ศ. 2550 ซ่ึงตามพระราชบัญญัตินี้ ไดกําหนดมาตรการตางๆ ท่ีนอกเหนือจากมาตรการ
ทางอาญาปกติ เชน การคุมประพฤติเเทนการลงโทษ การไกลเกล่ียยอมความกัน เเตมาตรการ
ดังกลาวยังมีความบกพรองอยูบางประการ เชน ในเร่ืองของการไกลเกล่ียท่ีควรกําหนดใหบุคคลท่ีมี
ความรูความสามารถโดยเฉพาะเขามาทําหนาท่ี, การที่ไมไดกําหนดหลักในเร่ืองการประชุมกลุม
ครอบครัวไวในมาตรการทางกฎหมายดังกลาว  เปนตน การปรับปรุงเเกไขมาตรการดังกลาวใหมี
ความสมบูรณเปนระบบ มากข้ึนจะตองนําหลักในเร่ืองของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมา
ใช โดยรูปเเเบบของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทท่ีจะนํามาใชนั้น มีอยูหลากหลายรูปเเบบ 
เชน ในเร่ืองของการประชุมกลุมครอบครัว, การประชุมเเบบลอมวง เปนตน โดยจะนําเฉพาะหลักท่ี
สอดคลองกับการเเกไขปญหาความรุนเเรงในครอบครัวในประเทศไทยมาเปนเเนวทางในการ
ปรับปรุง เเกไข พัฒนา พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนเเรงในครอบครัว พ.ศ. 
2550 ตอไป 

 
1.4 ขอบเขตของการศึกษา 
 โดยขอบเขตของการศึกษาตามกฎหมายไทย จะศึกษาตามพระราชบัญญัติ คุมครอง
ผูถูกกระทําดวยความรุนเเรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 เเละระเบียบอธิบดีผูพิพากษาศาลเยาวชนเเละ
ครอบครัวกลาง วาดวยหลักเกณฑ วิธีการเเละระยะเวลาการดําเนินการเเกผูกระทําความรุนเเรงใน
ครอบครัวเเทนการลงโทษเเละเง่ือนไขการยอมความ  การถอนคํารองทุกข หรือการถอนฟอง พ.ศ. 
2550 
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1.5  วิธีดําเนินการศึกษา 
 ผูเขียนจะศึกษารวบรวมขอมูลจาก เอกสาร บทความทางวิชาการ รายงายวิจัยตางๆ 
หนังสือ วิทยานิพนธ ขอมูลทางอินเตอรเนต เกี่ยวกับเเนวคิดในเร่ืองปญหาความรุนเเรงใน
ครอบครัวมาตรการทางกฎหมายท่ีเกี่ยวกับความรุนเเรงในครอบครัวเเละหลักในเร่ืองกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทท่ีนํามาใชในเร่ืองความรุนเเรงในครอบครัวโดยจะศึกษาของไทยเปรียบ 
เทียบกับของตางประเทศ เชน เปรียบเทียบกับของประเทศสหรัฐอเมริกา 

 
1.6  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.6.1 ไดทราบถึงสภาพปญหาความรุนเเรงในครอบครัวเเละผลกระทบที่เกิดข้ึน 
 1.6.2 ไดทราบถึงมาตรการทางกฎหมายไทยที่เกี่ยวกับความรุนเเรงในครอบครัวเเละหลักใน
เร่ืองกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทท่ีนํามาปรับใชในเร่ืองปญหาความรุนเเรงในครอบครัว 
 1.6.3 เพื่อทราบถึงมาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับความรุนเเรงในครอบครัวในตางประเทศ เเละ
หลักในเร่ืองกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทท่ีนํามาใชในเร่ืองความรุนเเรงในครอบครัวใน
ตางประเทศ เเละสามารถนํามาประยุกตใชกับมาตรการทางกฎหมายของไทยในเร่ืองความรุนเเรง
ในครอบครัว 
 1.6.4 เพื่อนําเสนอเเนะ เเนวทางในการพัฒนา เเกไขปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายของไทยท่ี
เกี่ยวกับความรุนเเรงในครอบครัวใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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บทที่ 2 
แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะของความรุนเเรงในครอบครัว กฎหมายที่เกี่ยวของกับ
การคุมครองความรุนเเรงในครอบครัว กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท  

แนวคิด ทฤษฎี กฎหมายที่ใชบังคับในประเทศไทย   
 

2.1 ความรุนแรงในครอบครัว 
 องคการสหประชาชาติ ไดใหความหมายของ “ความรุนแรงตอสตรี” ในปฏิญญาสากล
วาดวยการขจัดความรุนแรงตอสตรี หมายถึง “การกระทําใดๆ ท่ีเปนความรุนแรงท่ีเกิดจากอคติทาง
เพศ ซ่ึงเปนผลใหเกิดความทุกขทรมานแกสตรี รวมท้ังการขูเข็ญ คุกคาม กีดกันเสรีภาพท้ังในท่ี
สาธารณะและในชีวิตสวนตัว นอกจากนี้ยังให รวมถึงความรุนแรงตอไปนี้ 

 1) ความรุนแรงตอรางกาย ทางเพศ และจิตใจท่ีเกิดข้ึนในครอบครัว รวมท้ังการทุบตี 
การทารุณกรรมทางเพศตอเด็กและสตรีในบาน ความรุนแรงอันมีเหตุมาจากของหม้ันท่ีฝ ายหญิง 
ใหกับครอบครัวสามี การขมขืนโดยคูสมรส การขลิบอวัยวะเพศสตรี และขอปฏิบัติตามประเพณี
ตางๆ อันเปนอันตรายตอสตรี ความรุนแรงท่ีไมไดเกิดจากคูสมรส และความรุนแรงท่ีเปนการหา
ประโยชนจากสตรี 
 2) ความรุนแรงตอรางกาย เพศ และจิตใจท่ีเกิดข้ึนภายในชุมชนท่ัวไปรวมถึงการขมขืน 
การทารุณกรรมทางเพศ การลวนลามทางเพศ การขมขูในสถานท่ีทํางาน ในสถาบันการศึกษาและ
สถานท่ีตางๆ การคาหญิงและการบังคับคาประเวณี  

 3) ความเพิกเฉยของรัฐตอความรุนแรง ไมวาจะเปนความรุนแรงท่ีเกิดทางรางกาย ทาง
เพศ และจิตใจ  

  สําหรับความรุนแรงตอเด็ก หรือ การกระทําทารุณตอเด็ก หมายถึง การที่เด็กไดรับ
การปฏิบัติจากผูใหญไมวาจะเปนใน หรือนอกครอบครัว ในลักษณะท่ีไมเปนท่ียอมรับตามบริบท 
ทางสังคมวัฒนธรรมท่ีเด็กอยูในชวงเวลานั้น จนเปนเหตุใหเด็กไดรับอันตราย บาดเจ็บ กระทบ 
กระเทือนทางดานรางกาย จิตใจ และทางเพศ ตลอดจนการถูกละเลยไมสนองตอบความตองการ
พื้นฐาน เชน อาหาร การดูแลสุขภาพ และการอบรมเล้ียงดู ท้ังนี้ อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก ของ
สหประชาชาติ ไดระบุไววา เด็ก คือ ผูมีอายุต่ํากวา 18 ป และไดกลาวถึงความรุนแรงตอเด็ก ดังนี้ 
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   “รัฐภาคีจะดําเนินมาตรการท่ีเหมาะสมทั้งปวง ดานนิติบัญญัติ บริหารสังคม และ
การ ศึกษา ในอันท่ีจะคุมครองเด็กจากรูปแบบท้ังปวงของความรุนแรง ท้ังทางรางกายและจิตใจ การ
ทําราย หรือการกระทําอันมิชอบ การทอดท้ิงหรือการปฏิบัติโดยประมาท การปฏิบัติท่ีผิดหรือการ
แสวงประโยชน รวมถึงการกระทําท่ีมิชอบทางเพศ ขณะอยูในความดูแลของบิดามารดา ผูปกครอง
ตามกฎหมายหรือบุคคลอ่ืนใด ซ่ึงเด็กนั้นอยูในความดูแล ” 
  ความรุนเเรงในครอบครัวหมายถึง พฤติกรรมลวงละเมิด บังคับขูเข็ญ ทํารายโดย
บุคคลในครอบครัว ปรากฏออกมาหลายรูปเเบบ สวนใหญผูถูกทําราย คือ ผูหญิง เด็ก เเละผูสูงอายุ 
รูปเเบบบางประการ ของ ความรุนเเรงในครอบครัวมีดังนี้1 
  (1) การทํารายรางกาย  การชกตอย การตบตี การเตะ การผลัก การเขยา การใชอาวุธ 
  (2) การทํารายจิตใจ  การบังคับขมขู การบีบค้ันทางอารมณดวยพฤติกรรมตางๆ การ
ใชวาจา หยาบคาย ดุดา ทําใหเศราเสียใจ อับอาย 
  (3) การละเมิดทางเพศ  การขมขืน กระทําอนาจาร  การลวงเกินทางเพศดวยกายเเละ
วาจา 
  (4) การปดก้ันทางสังคม  การบังคับหามไมใหติดตอกับเพื่อน ญาติ เพ่ือใหตัดขาด
จากสังคมเเละโลกภายนอก 
  (5) การควบคุมการเงิน การควบคุมไมใหมีโอกาสในการใชจายเงิน ทําใหตอง
พึ่งพาเศรษฐกิจจากอีกฝายหนึ่ง 
  โดยท่ัวไป “ความรุนแรงในครอบครัว” หมายถึงการท่ีฝายหน่ึงใชกําลังเขาทํารายอีก
ฝายหนึ่งอันมีผลกระทบตอรางกายเปนสําคัญ แต “ความรุนแรงในครอบครัว” มิไดมีความหมาย
เพียงแคนั้นแตรวมถึงกรณีการทํารายกันทางดานจิตใจและอารมณ (physically and psychologically) 
ของอีกฝายหนึ่งดวย 
  การทํารายรางกายสวนใหญ อาจเร่ิมจากการตี ตบหนา เตะ ตอย หรือ อาจเปนการ
กระทําท่ีรุนเเรงหนักหนวงข้ึนไปอีกไดไมวากระทําโดยอวัยวะหรือโดยอาวุธจนถึงข้ันท่ีผูถูกทําราย
ไดรับอันตรายสาหัสหรือถึงเเกชีวิตได สวนการทํารายทางดานจิตใจมักเปนการพูดจา กาวราว การ
เพิกเฉยหรือ ละเลย รวมท้ังการกดข่ีขมเหงจิตใจ อันทําใหอีกฝายหน่ึงตกอยูในภาวะของความ
หวั่นไหว ความหวาดระเเวงเเละความกลัวซ่ึงกอใหเกิดการขาดความเช่ือม่ันในตนเอง2 

                                                 
1 สํานักงานกิจการสตรีเเละสถาบันครอบครัว.  (2552).  ความรุนเเรงในครอบครัว.  สืบคนเมื่อ  

10 พฤษภาคม 2552, จาก  http://www.women-family.go.th/p/p2.html30/5/2549 3:13:33 
2  จิตฤดี วีระเวสส.  (2550, กันยายน).  “ความรุนเเรงภายในครอบครัว.”  วารสารศาลยุติธรรมปริทัศน. 

หนา 87-88. 
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  โดยสรุปความรุนเเรงหมายถึง การท่ีบุคคลใชกําลังทําใหผูอ่ืนบาดเจ็บ การทําลาย
ทรัพยสินของผูอ่ืน หรือการขมขูวาจะทํารายใหผูอ่ืนบาดเจ็บ หรือขมขูวาจะทําลายทรัพยสินของ
ผูอ่ืน รวมท้ังการใชกําลังบังคับ กักขังหนวงเหนี่ยว เเละรุกรานสิทธิเสรีภาพสานบุคคล โดยคํานิยาม
ขางตน ความรุนเเรงในครอบครัวจะเกิดใน 2 ลักษณะ คือ ความรุนเเรงท่ีกระทําโดยผูใหญ ไดเเก 
การทํารายเด็ก การทํารายคูสมรส  เเละการทํารายผูสูงอายุ กับความรุนเเรงที่เด็กเปนผูกระทํา ไดเเก 
การทํารายพี่นองเเละการทํารายพอเเม สวนรูปเเบบของความรุนเเรงในครอบครัว ไดเเก การทารุณ
ทางกาย ทางจิตใจ เเละการทารุณทางเพศ ซ่ึงเเสดงออกในลักษณะขมขูทํารายรางกาย กักขังหนวง
เหนี่ยวหรือละเมิดทางเพศ อีกลักษณะหนึ่ง คือการปลอยปละละเลยไมใหการดูเเลเอาใจใสในดาน
ปจจัยส่ีเเละการดูเเลยามเจ็บปวย ทําใหเด็กขาดอาหาร ไมเจริญเติบโตตามเกณฑปกติ ไมใหความรัก 
ไมตอบสนองความตองการดานจิตใจของเด็กหรือไมปกปองคุมครองใหเด็กปลอดภัย รวมถึงการ
สนับสนุนใหเด็กเปนโสเภณี  เปนตน3 

 โดยในการนิยามความหมายยังอาจเเบงไดตามวัตถุประสงคในการศึกษาดังน้ี 

 2.1.1 การนิยามดานสังคม จิตวิทยา4 
 ความรุนแรงในครอบครัวหมายถึง รูปแบบพฤติกรรมท่ีชอบใชอํานาจบังคับและ
ควบคุมคูครองดวยวิธีขูเข็ญ คุกคาม ทําอันตรายหรือรบกวน กอความรําคาญ 
 Mary Ann Dutton นิยามความรุนแรงในครอบครัว หมายถึง รูปแบบพฤติกรรมใช
อํานาจควบคุมดวยวิธีการใชกําลังประทุษรายตอรางกาย เพศและจิตใจของผูถูกกระทํา นอกจากนี้ยัง
หมายรวมถึงการใชอํานาจควบคุมกระทําตอเด็ก ทรัพยสิน สัตวเล้ียง หรือบุคคลอ่ืน ผูใชความ
รุนแรงหรือขูเข็ญวาจะใชความรุนแรงตอเด็กยอมมีแนวโนมวาจะกระทําตอผูหญิงในครอบครัว
เชนกัน 
  Morris กลาววาคําวา “ความรุนแรงในครอบครัว” เปนถอยคําไมชัดเจน เพราะไมทราบ
วาใครเปนผูกอความรุนแรง และใครเปนผูถูกกระทํารุนแรงอันจะถือไดวาเปนผูเสียหายในความผิด
อาญา 
 Buzawa, S. & Buzawa G. นิยามคําวาความรุนแรงในครอบครัว หมายถึง ความรุนแรง
ระหวางชายหญิงซ่ึงอยูดวยกัน หรือเคยอยูดวยกันอยางสามีภรรยา เปนการนิยามในความหมายอยาง
กวางซ่ึงการสมรสจะชอบดวยกฎหมายหรือไมก็ตามและผูกอเหตุรุนแรงอาจเปนชายหรือหญิงก็ได 
                                                 

3 รณชัย  คงสกนธ.  (2551).  ความรุนเเรงในครอบครัว ทฤษฎี ผลกระทบ กฎหมาย.  หนา 2. 
4  วัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล, อุทัยวรรณ  แจมสุธี เเละ อํานาจ  เนตยสุภา.  (2546).  การประเมิน

กระบวนการยุติธรรมในการคุมครองสวัสดิภาพบุคคลท่ีไดรับความรุนแรงในครอบครัว (รายงานการวิจัย).   
หนา 24. 
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 Gelle: Status, Gelle & Steinmetz เห็นวาการนิยามความหมายความรุนเเรงในครอบครัว
ตองต้ังอยูบนพื้นฐานของสังคม ดังนั้น ผูกอเหตุความรุนเเรงในครอบครัวยอมเกิดข้ึนกับท้ังเพศชาย
เเละหญิง 
 กลาวโดยสรุปการนิยามคําวา “ความรุนแรงในครอบครัว” เพื่ออธิบายปรากฎการณ 
ดานสังคมจิตวิทยามักจะนิยามในความหมายอยางกวาง กระบวนการใชความรุนแรงเพ่ือนําไปสู
ความสําเร็จของผูกระทํา ในการใหไดมาซ่ึงอํานาจครอบงําและควบคุมบุคคลในครอบครัว หรือให
ไดมาซ่ึงการยอมรับจากบุคคลในครอบครัว อันเนื่องมาจากอารมณแปรปรวนของตน พฤติกรรม
ดังกลาวหากไมไดรับการแทรกแซงและควบคุมอยางเหมาะสมก็จะเกิดซํ้าและขยายความรุนแรงข้ึน
เร่ือยๆ ระหวางความสัมพันธในครอบครัว 

 2.1.2 การนิยามดานกฎหมาย 
 การนิยามคําวา “ความรุนแรงในครอบครัว” ในทางกฎหมายจะแคบกวาดานสังคม   
จิตวิทยาเพราะตองกําหนดถึงลักษณะของการกระทําและความสัมพันธระหวางผูกระทํากับ 
ผูท่ีไดรับผลรายใหชัดเจนโดยไมจํากัดวาเพศใดจะเปนผูกอเหตุความรุนแรงหรือไดรับผลรายจาก
ความรุนแรง  
  2.1.2.1 การนิยามของกลไกเเละกฎหมายระหวางประเทศ5 
     ในการประชุมเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนระดับโลก ท่ีกรุงเวียนนาเม่ือป 1993 ท่ี
ประชุมไดยอมรับวาสิทธิของผูหญิงเเละเด็กไมอาจโอนเปล่ียนเเปลงหรือเเบงเเยกออกจากสิทธิ
มนุษยชนได  ประเทศสมาชิกท่ีมารวมประชุมสมัชชาขององคการสหประชาชาติ เม่ือเดือนธันวาคม 
ค.ศ. 1993 ไดรับปฎิญญาวาดวยการขจัดความรุนเเรงตอผูหญิง สาระสําคัญของปฎิญญาฉบับนี้มี
ฐานความคิดเกี่ยวกับความรุนเเรงระหวางเพศ ชาย หญิง โดยมีสมมติฐานวาผูหญิงเปนเหยื่อของ
ความรุนเเรงทุกรูปเเบบ 
     โดยนิยามคําวาความรุนเเรงตอผูหญิง หมายถึงการกระทําใดๆ ท่ีเปนความ 
รุนเเรงตอผูหญิง ยังผลใหเกิดอันตรายตอกาย เพศ หรือเปนอันตรายตอจิตใจหรือเกิดความทุกข
ทรมาณเเกผูหญิง รวมท้ังขูเข็ญจะกระทําอันตรายเชนวานั้น บังคับ กดข่ีหรือจํากัดเสรีภาพไมวา 
จะเกิดในท่ีสาธารณะหรือท่ีรโหฐาน 
     เปนท่ีนาสังเกตวาการนิยามความรุนเเรงตอผูหญิงตามปฎิญญาวาดวยการ 
ขจัดความรุนเเรงตอผูหญิงมีความหมายกวางมากมิไดจํากัดเฉพาะความรุนเเรงที่เกิดจากคูหรือ
สมาชิกในครอบครัวเทานั้น เเตหมายรวมถึงความรุนเเรงตอผูหญิงอันเนื่องมาจากกลไกของสังคมท่ี
บังคับใหผูหญิงอยูในฐานะท่ีดอยกวาผูชาย ดังนั้นคํานิยามความรุนเเรงตอผูหญิงตามปฎิญญาวาดวย 

                                                 
5  วัชรินทร  ปจเจกวิญญสกุล, อุทัยวรรณ  แจมสุธี, และอํานาจ  เนตยสุภา.  เเหลงเดิม.  หนา 26-28. 
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การขจัดความรุนเเรงตอผูหญิงมีความหมายครอบคลุม ความรุนเเรงตอผูหญิงท่ีเกิดข้ึนในครอบครัว  
ความรุนเเรงตอผูหญิงในบริบทของชุมชนหรือชนกลุม เชน จารีตประเพณีปฎิบัติหรือ ความเช่ือ
ตางๆ เเละความรุนเเรงตอผูหญิงจากเจาหนาท่ีหรือกลไกของรัฐหรือรัฐยอมใหมีการกระทําความรุน
เเรงตอผูหญิง เเตในความหมายของเหยื่อกลับเเคบไปเพราะจํากัดเฉพาะผูหญิงเทานั้น 
     ในรายงาน Innocenti Digest ไดนิยามคําวาความรุนเเรงในครอบครัวหมายความ
วา ผูหญิงถูกกระทําความรุนเเรงโดยคูครองหรือบุคคลที่เปนสมาชิกภายในครอบครัว ดวยวิธีการ
อยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
     ก)  การกระทํารุนเเรงตอรางกาย เชน ตบหนา ทุบตี บิดเเขน กระทืบ กระชากผม 
ใชบุหร่ีจี้หรือเผา บีบคอ เคนคอ เตะถีบ ขูเข็ญจะทํารายดวยวัตถุส่ิงของหรือ อาวุธเละฆา การทําราย
รางกายรวมถึงการปฎิบัติตามพิธีกรรมจารีตประเพณีท่ีเปนอันตรายตอผูหญิง เชน การขลิบอวัยวะ
เพศในผูหญิง เเละการรับชวงภริยาเปนจารีตประเพณีของชนบางเผา หญิงหมายสามีตายจะโอนไป
เปนภริยาของพี่ชายสามีรวมท้ังทรัพยสินของหญิงหมายก็ตกไดเเกพี่ชายสามี 
     ข) การกระทํารุนเเรงทางเพศ เชน การมีเพศสัมพันธดวยการบังคับขมขู การใช
กําลังบังคับขูเข็ญเพื่อมีเพศสัมพันธ การบังคับใหผูหญิงมีเพศสัมพันธที่ไมตองการ หรือบังคับขูเข็ญ
ใหผูหญิงมีเพศสัมพันธกับชายอ่ืน 
     ค)  การกระทําอันตรายตอจิตใจ  การกระทําดวยประการใดๆ โดยมีเจตนาขูเข็ญ
หรือกล่ันเเกลง การขมขูจะทอดท้ิงหรือทํารายกักขังใหอยูในบาน ควบคุมทุกฝกาว ขมขูจะเอาบุตร
ไปจากความดูเเล ทําลายส่ิงของเคร่ืองใชฝายหญิง ปลอยใหอยูตามลําพัง ใชวาจารุนเเรงกาวราว  
ปฎิบัติอยางตํ่าตอยไรเกียรติเสมอ 
     ง) การกระทําความรุนเเรงดานความเปนอยู เชน การปฎิเสธไมใหความชวย 
เหลือดานฐานะความเปนอยู ปฎิเสธไมใหเงินชวยเหลือตอความเปนอยู ปฎิเสธไมใหอาหารการกิน
เเละส่ิงจําเปนตอการดํารงชีพ การปฎิเสธหรือลาชาในการไดรับการรักษาพยาบาลเวลาเจ็บปวยเเละ
กีดกันไมใหทํางานนอกบาน เปนตน 
     จ) การละเวนการกระทํา การไมใหส่ิงจําเปน เชน อาหารการกิน เส้ือผา เคร่ือง 
ใชสอย ไดรับของเลนระหวางเด็กผูชายกับเด็กผูหญิงตางกัน การเอาใจใสดูเเลเเตกตางกัน ถือเปน
การกระทํารุนเเรงตอผูหญิงเเละเด็กผูหญิง เชน การเลือกปฎิบัติตอผูหญิงหรือเด็กผูหญิงไมใหไดรับ
การศึกษาหรือไดรับการรักษาพยาบาลดานสุขภาพดอยกวาผูชาย เปนตน 
  2.1.2.2 การนิยามของกฎหมายไทย 
     คณะกรรมการสงเสริมเเละประสานงานสตรีเเหงชาติ (2539) ไดใหความหมาย
ของความรุนเเรงในครอบครัวไววา เปนการทํารายกันระหวางสมาชิกในครอบครัวใหบาดเจ็บทาง
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รางกาย เเละขมขืนจิตใจใหอีกฝายหนึ่งกระทําในส่ิงท่ีเคาไมปรารถนา ระดับความรุนเเรงนั้น 
เเตกตางกัน ตั้งเเตการการทะเลาะโตเถียงกัน การทําราย รางกายดวยอวัยวะหรืออาวุธ ไปจนถึงการ
ทําลายชีวิตหรือทําลายพัฒนาการทางบุคลิกภาพของบุคคล อาทิ การกระทําหรือละเลยท่ีเปน
ขอบกพรองในบทบาทหนาท่ีของสามี ภรรยา หรือบทบาทหนาท่ีของบิดามารดาในการเล้ียงดูบุตร
อยางเหมาะสม6 
     ในปจจุบันไดมีการออกพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนเเรง 
ในครอบครัว ซ่ึงในมาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้ ไดใหความหมายของความรุนเเรงในครอบครัว
ไวดังนี้ 
     “ความรุนเเรงในครอบครัว” หมายความวา การกระทําใดๆ โดยมุงประสงคให
เกิดอันตรายเเกรางกาย จิตใจ หรือสุขภาพ หรือกระทําโดยเจตนาในลักษณะท่ีนาจะกอใหเกิด
อันตรายเเกรางกายเเละจิตใจหรือสุขภาพของบุคคลในครอบครัว  หรือบังคับหรือใชอํานาจครอบงํา
ผิดคลองธรรมใหบุคคลในครอบครัวตองกระทําการ ไมกระทําการ หรือยอมรับการกระทําอยาง
หนึ่งอยางใดโดยมิชอบเเตไมรวมถึงการกระทําโดยประมาท 
     “บุคคลในครอบครัว” หมายความวา คูสมรส คูสมรสเดิม ผูท่ีอยูกินหรือเคยอยู
กินฉันสามีภริยาโดยมิไดจดทะเบียนสมรส บุตร บุตรบุญธรรม สมาชิกในครอบครัว รวมท้ังบุคคล
ใดๆ ท่ีตองพึ่งพาอาศัยเเละอยูในครัวเรือนเดียวกัน 
     ดังนั้น จากนิยามของความรุนเเรงในครอบครัว จึงครอบคลุมถึงการกระทําโดย
เจตนา ในการทําใหเกิดอันตรายหรือนาจะเกิดเเกกาย สุขภาพ เเละจิตใจ เเกบุคคลในครอบครัว ซ่ึง
กฎหมายคุมครองถึงอดีตคูสมรส ผูท่ีเคยอยูกินฉันสามีภริยา บุคคลที่ตองพึ่งพาอาศัยเเละอยูใน
ครัวเรือนเดียวกันดวย เเละการกระทําดังกลาวไมรวมถึงการกระทําโดยประมาท 
 
2.2 สภาพปญหาและผลกระทบของความรุนแรงในครอบครัว 
  2.2.1 สภาพปญหาโดยท่ัวไปในปจจุบัน 
 จากการศึกษาท่ัวโลกพบวา ผูหญิงประมาณรอยละ 20-50 เคยมีประสบการณถูกทุบตี
ทางกายไมจํากัดเฉพาะประเทศกลุมพัฒนา กําลังพัฒนาหรือดอยพัฒนามีปญหาคลายกันการสํารวจ
ขอมูลระดับชาติในป 1995-1996 พบวาผูหญิงเคยถูกสามีหรือคูทํารายทุบตีหรือถูกฆา โดยประเทศ
ออสเตรเลียสํารวจขอมูลระดับชาติในป 1996 พบวา ผูหญิงเคยถูกสามีทํารายหรือคูทุบตีรอยละ 3 
และในปจจุบันรอยละ 8 สวนประเทศอังกฤษพบวาในป ค.ศ. 1991 ผูหญิงเคยถูกสามีหรือท่ีเคยเปน
คูฆามากกวา 120 คน สวนผูชายถูกภริยาหรือเคยเปนภริยาฆาประมาณ 30 คนและในสหรัฐอเมริกา
                                                 

6  รณชัย คงสกนธ.  เลมเดิม.  หนา 4. 
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นั้นป ค.ศ. 1998 ผูหญิงถูกสามีหรือคูฆาถึงแกความตายประมาณ 1 ใน 3 ของผูหญิงท่ีถูกฆาตกรรม
ท้ังหมดหรือมากกวา 5 เทาของผูชายท่ีถูกภริยาหรือคูฆาถึงแกความตาย7  
 ความรุนเเรงตอผูหญิงในสังคมไทยเปนปรากฎการณท่ีเห็นชัดเจนดวยตาเปลา เเตในเชิง
สถิติตัวเลขเเลวประเทศไทยยังไมมีฐานขอมูลในเร่ืองนี้อยางชัดเจน ขอมูลเกี่ยวกับความรุนเเรงตอ
ผูหญิงในบานเราเทาท่ีมีอยูมักไมเปนระบบ โดยกระจัดกระจายอยูในเเหลงขอมูลท่ีสําคัญ 6 เเหงคือ8 
 1) รายงานขาวเเละบทความในส่ือสารมวลชน จากขอมูลขาวโดยหนังสือพิมพขาวสด  
ฉบับวันเสารท่ี 29 เมษายน 2549 ปท่ี 16 ฉบับท่ี 5630 พบวา เม่ือป 2548 ปญหาความรุนเเรงตอเด็ก
เเละสตรีของศูนยพึ่งไดมีผูถูกกระทําความรุนเเรงในโรงพยาบาล 109 เเหง จํานวน 11,700 ราย เกิด 
จากสาเหตุหึงหวงนอกใจกัน รอยละ 24.33 การดื่มสุรา ยาเสพติด รอยละ 21.52 สวนใหญเปนความ
รุนเเรงในครอบครัวจากคนใกลตัว ท้ัง พอ สามี พี่นอง ลุง อา นา โดยผูกระทําเปนสามีมากท่ีสุด 
 2) ขอมูลจากองคกรพัฒนาเอกชนดานเด็กเเละผูหญิงท่ีใหความชวยเหลือเด็กท่ีตกเปน
เหยื่อของความรุนเเรงตางๆ พบวา จํานวนของผูท่ีมาปรึกษาเเละขอความชวยเหลือจากองคกร
พัฒนาเอกชน โดยเฉพาะเร่ืองความรุนเเรงในบานเเละการถูกลวงเกินทางเพศมีจํานวนเพ่ิมข้ึนทุกป   
จากสถิติผูโทรศัพทมาปรึกษาศูนยฮอทไลน ใน 6 เดือนเเรกของป 2543 มีผูปรึกษาความรุนเเรงใน
บาน 891 ราย เเละปญหาถูกขมขืน 131 ราย (สุธีรา เเละเมทนี, 2543) เเละสถิติผูหญิงท่ีขอความ
ชวยเหลือจากมูลนิธิผูหญิงในป 2544 รวม 438 ราย เกิดจากปญหาความรุนเเรงในชีวิตคู 217 ราย 
หรือรอยละ 50 (จดหมายขาวศูนยขาวผูหญิง มีนาคม 2545) ซ่ึงใกลเคียงกันกับสถิติการใหคําปรึกษา
ของมูลนิธิเพื่อนหญิงในปเดียวกัน จากผูมาขอคําปรึกษา 869 ราย เปนกรณีความรุนเเรงที่ผูหญิง
ประสบจากสามีตนเองรอยละ 45 (มูลนิธิเพื่อนหญิง, 2545) 
 3) สถิติจํานวนคดีขมขืน กระทําอนาจาร กองวิจัยเเละวางเเผนสํานักงานตํารวจเเหง
ชาติ  จากตัวเลขท่ีมีรายงานอยางเปนทางการของสํานักงานตํารวจเเหงชาติ ถานํามาคิดเฉลี่ย จะ
พบวา  ผูหญิงท่ีถูกทํารายรางกายเเละลวงละเมิดทางเพศ เเละไดเขาเเจงความตอตํารวจเฉล่ีย ช่ัวโมง
ละ 1 ราย (สุธีราเเละเมทนี, 2543) 
 4) สถิติการเขารักษาพยาบาลของเด็กเเละผูหญิงท่ีถูกละเมิดทางเพศเเละหรือถูก 
ทํารายรางกายในโรงพยาบาลตางๆ ท่ัวประเทศ เชน สถิติผูปวยศูนยพิทักษสิทธิเด็กเเละสตรี  
โรงพยาบาลวชิรพยาบาล  เมื่อป 2542 ในจํานวนผูปวยท่ีถูกทํารายรางกายรวม 418 ราย สามีเปน
ผูกระทํา 238 รายหรือรอยละ 60 (สุธีรา เเละเมทนี, 2543) 

                                                 
7  วัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล, อุทัยวรรณ แจมสุธี เเละ อํานาจ เนตยสุภา.  เลมเดิม.  หนา 3. 
8  รณชัย  คงสกนธ.  เลมเดิม.  หนา  17-22. 

DPU



 

 

18

 

  การศึกษาเร่ืองความรุนเเรงในชีวิตคูเทาท่ีสํารวจจํานวนหน่ึง ประชากรในการศึกษา  
คือผูหญิงท่ีมารับบริการในโรงพยาบาลของรัฐ ไดเเก การศึกษาผูหญิงท่ีมาฝากครรภจํานวน 400  
ราย ในโรงพยาบาลเเหงหนึ่งในกรุงเทพ (ดนยา 2539) พบวา  รอยละ 12 ของผูหญิงกลุมนี้ ถูกสามี
ทํารายรางกายสงผลใหหญิงตั้งครรภบางสวน ในขณะท่ีการศึกษาผูหญิงท่ีเปนผูปวยนอก 400 ราย 
ในโรงพยาบาลชัยนาท (นิจวรรณ, 2540) พบวา รอยละ 66 มีประสบการณถูกทํารายทางจิตใจ 
รอยละ 27 เเละรอยละ 34 ถูกทํารายรางกายเเละทํารายทางเพศตามลําดับ 
 5) สถิติคดีความรุนเเรงตอผูหญิงท่ีข้ึนศาลเเละคําพิพากษาฏีกาของคดีเหลานี้มาจาก
สองเเหลงคือขอมูลทางสถิติของคดีท่ีข้ึนสูศาลชั้นตนท่ัวราชอาณาจักร สวนใหญเปนเปนเร่ือง
เกี่ยวกับการละเมิดทางเพศไมวาจะเปนการขมขืน การทําอนาจาร สวนคดีเกี่ยวกับครอบครัว เชน 
การฟองหยา ซ่ึงสวนหนึ่งมาจากสาเหตุของความรุนเเรงในชีวิตคูจะข้ึนสูศาลเเพง 
 6)  รายงานวิจัยเกี่ยวกับขนาดของความรุนเเรงในชีวิตคู ในการสํารวจภาพรวมของการ
วิจัยท่ีเกี่ยวกับความรุนเเรงในครอบครัว ไดเเบงการศึกษาออกเปน3 ดาน คือ การศึกษาทัศนคติของ
ผูประกอบวิชาชีพท่ีเกี่ยวของกับปญหา มุจลินทร (2544) ท่ีนาสนใจคือมีการศึกษาวิจัย ผูหญิงท่ีฆา 
สามี อันเปนผลจากการปองกันตัวหรือโตตอบการกระทําท่ีรุนเเรงท่ีสามีกอข้ึน ซ่ึงมักเปนการศึกษา
เชิงคุณภาพ (มณฑาทิพย 2527, โชติมา 2540 เเละ ปสาธนีย 2542) เเละการศึกษาวิเคราะหขอ
กฎหมายในประเด็นการขมขืน (ประสิทธ์ิ 2542, สาลินี 2543 เเละสุวรรณา 2544) 
  การศึกษาเพื่อคนหาขนาดความรุนเเรงมักสํารวจในพื้นท่ีเล็กๆ เชน ในชุมชน เชน 
การศึกษาของอัจฉรา (2541) ในชุมชนชานเมืองกรุงเทพ จํานวน 122 ครอบครัวโดยสัมภาษณ
เฉพาะผูหญิงพบวา ขนาดความรุนเเรงของความรุนเเรงทั้งทางกาย  เพศ เเละจิตใจท่ีภริยาตองเผชิญ
จากสามีตนเองสูงถึง รอยละ 88 เเยกไดเปนการถูกทําราย ทางใจรอยละ 86ในรอยละ 36 ตามลําดับ 
  จากฐานขอมูลท้ังหมดท่ีกลาวมาขางตน สะทอนใหเห็นวาปรากฎการณความรุนเเรง
เกิดข้ึนอยางตอเนื่องเเละมีจํานวนเพิ่มข้ึนตามลําดับ ซ่ึงปญหานี้ถือเปนปญหาท่ีสําคัญในสังคมไทย
ในอันท่ีจะหาวิธีเยียวยาเเกไขตอไป 
 2.2.2 ลักษณะการกระทํารุนแรงในครอบครัว9 
 Bechman ไดจําเเนกลักษณะการกระทําความรุนเเรงในครอบครัว เเยกไดเปน 7 กรณีได
เเก 
 
 
                                                 

9 G. Bechman.  (1996).  Domestic Violence.  อางถึงใน อารีรัตน  เลาหะพล.  (2547).  การแกไขปญหา
ความรุนแรงในครอบครัวกับกระบวนการยุติธรรม.  หนา 10-11.  
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 1)  การฆาตกรรมระหวางสมาชิกในครอบครัว 
  การฆากันตายระหวางสมาชิกในครอบครัวถือเปนอุบัติการณความรุนเเรงใน
ครอบครัวท่ีมีความรายเเรงท่ีสุด จากรายงานของผูรายงานพิเศษเกี่ยวกับความรุนเเรงตอผูหญิงของ
องคการสหประชาชาติ ในป 1996 พบวาประเทศออสเตรเลีย บังคลาเทศ เเคนาดา เคนยา ไทยเเละ
สหรัฐอเมริกา มีผูหญิงท่ีถูกฆาตายเกิดจากความรุนเเรงในครอบครัวเปนสวนใหญ 
 2) การกระทํารุนเเรงตอกายระหวางสมาชิกในครอบครัว 
  จากการศึกษาทั่วโลกตางยืนยันวาอุบัติการณความรุนเเรงในครอบครัวเกิดจากการ
ทํารายรางกายระหวางคูสมรสหรือเคยเปนคูสมรสหรือระหวางบิดามารดากับบุตรเกิดข้ึนทุกสังคม
โลก โดยประมาณวามีผูหญิงรอยละ 20 ถึง 50 เคยมีประสบการณถูกคูครองทํารายรางกาย 
  ในสังคมไทยจากขอมูลของกองกํากับการภูธรจังหวัดขอนเเกนกรณีเด็กเเละสตรีถูก
กระทํารุนเเรงเฉพาะทองท่ีสถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองขอนเเกนในป 2542 มีการเเจงความจํานวน 
895 คดี เปนคดีทํารายรางกาย 43.6 เปอรเซ็นตเเละมูลนิธิเพื่อนหญิงไดรวบรวมสถิติความรุนเเเรง 
ในครอบครัวจากขาวหนังสือพิมพรายวัน 5 ฉบับ ระหวางป 2543-2544 พบวามีขาวความรุนเเรงใน
ครอบครัวเกิดข้ึน ดังนี้ สามีทํารายรางกายภริยา ป 2543 จํานวน 17 ราย ป 2544 จํานวน 20 ราย สามี
ฆาภริยา ป 2544 จํานวน 30 ราย ป 2544 จํานวน 60 ราย ภริยาฆาสามีป 2543 จํานวน 13 รายป 2544 
จํานวน 19 ราย 
 3) การกระทํารุนเเรงตอเพศในครอบครัว 
  จากการสํารวจในหลายประเทศพบวาผูหญิงประมาณรอยละ 10 ถึง 15 เคยถูกสามี
บังคับใหมีเพศสัมพันธดวย 
  การกระทําความรุนเเรงทางเพศตอเด็กในครอบครัว โดยจารีตประเพณีเกือบทุก
ประเทศในสังคมท่ัวโลกหามการลวงละเมิดทางเพศหรือการมีเพศสัมพันธระหวางบิดามารดา 
กับบุตร เเตปรากฎการณดังกลาวเกิดข้ึนในทุกสังคมเเละเปนความรุนเเรงท่ียากเเกการคนพบโดย
การกระทําละเมิดจะเกิดซํ้า จนกวาจะมีการคนพบหรือมีการคนพบการลวงละเมิดก็มักจะสายเกิน 
เเกไข 
 4) การทําอันตรายตออารมณหรือจิตใจ 
  การทําอันตรายตออารมณหรือจิตใจอาจเกิดไดหลายรูปเเบบ  เชน 
  (1) ขูเข็ญจะทําอันตราย 
  (2) ถูกปลอยใหอยูโดดเดี่ยว 
  (3) เเสดงอาการหึงหวงเกินเหตุ 
  (4) จํากัด ไมใหส่ิงจําเปนเเกความเปนอยู 
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  (5) ขมขู ทําใหเกรงกลัว ทําใหขายหนา ไรเกียรติ ดูถูกเหยียดหยาม ทําใหต่ําตอย
ปฎิบัติเหมือนทาส 
  (6) การเรียกขานดวยคําไมเหมาะสมวิพากษวิจารณในทางเสียหาย ดูถูก เหยียด
หยาม ดูเเคลน 
  (7)  กลาวโทษ ใสความ ตําหนิ ติเตียนการกระทําของคูสมรสไปเสียทุกส่ิง 
  (8) เย็นชา เพิกเฉย ไมสนใจ ขับไลไสสง พูดจาเยาะเยยถากถางอยูเสมอ 
  (9) โกหก ไมทําตามสัญญาทําลายความเช่ือถือของคูสมรส 
  (10) ขมขูทําใหคูสมรสตกใจกลัว 
  (11) ปฎิเสธไมใหความชวยเหลือเม่ืออีกฝายเจ็บปวยหรือไดรับบาดเจ็บ 
  (12) ขมขูหรือทําลายทรัพยสินของอีกฝายหนึ่ง 
  การกระทําทารุณดานจิตใจมีสวนสัมพันธกับการฆาตัวตายและพยามฆาตัวตาย 
 5) ความรุนแรงจากจารีตประเพณีปฎิบัติ 
  ผูหญิงและเด็กผูหญิงในหลายประเทศท่ัวโลกไดรับความเจ็บปวดและทรมานจาก
การปฎิบัติตามความเช่ือในลัทธิศาสนาหรือชนเผาตางๆ เชน ความเช่ือในเร่ืองของการขลิบอวัยวะ
เพศหญิง  ถือเปนความรุนแรงตอเด็ก 
 6) ประเพณีการเลือกปฎิบัติตอลูกผูชายและผูหญิง 
  ในบางประเทศก็มีความตองการเด็กผูชายมากกวาเด็กผูหญิง  เชน การฆาทารกท่ี
เปนเพศหญิง 
 7) ความรุนแรงท่ีเกิดจากการบังคับการคาประเวณี 
  จากการรายงานพบวา ครอบครัวท่ียากจนหรือไรศีลธรรมไมสามารถเล้ียงดูบุตร  
มักจะขายหรือใหเชาบุตร  จึงอาจถูกบังคับคาประเวณี เด็กผูหญิงจึงเส่ียงตอการถูกทํารายหรือโดน
แสวงหาประโยชนทางเพศจากนายจาง 
 2.2.3 สาเหตุความรุนแรงในครอบครัว 
   สาเหตุของความรุนแรงในครอบครัวนั้นมิไดเกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งเปนการ
เฉพาะ แตหากมีหลายสาเหตุรวมกัน ดังนี้10  
 2.2.3.1  สาเหตุดานตัวบุคคล 
    กลาวไดวาความยากจนหรือการตกงานเปนปจจัยกดดันใหกอความรุนแรง
รวมทั้งประสบการณถูกทํารายทุบตีในวัยเด็ก บุคคลท่ีดอยวุฒิภาวะมีความรูสึกเก็บกด มีความ
ซึมเศราเก็บตัว และมีบุคลิกภาพแปรปรวน กาวราว ส่ิงแวดลอมเกี่ยวกับอาชีพ เชน ลักษณะงานท่ีทํา 
                                                 

10  วัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล, อุทัยวรรณ  แจมสุธี เเละ อํานาจ  เนตยสุภา.  เลมเดิม.  หนา 48-60. 
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กลุมคนท่ีมีความกดดันสูง ครอบครัวแตกแยก ผูท่ีเสพยาเสพติดใหโทษและดื่มสุรามีแนวโนมกอ
ความรุนแรงสูง อาจเกิดจากอาการปวยทางจิต 
    ในเร่ืองของบุคลิกภาพอันเปนผลมาจากพันธุกรรม การตั้งครรภ การคลอด  
พิการ ระดับสติปญญา ก็เปนสาเหตุของการใชความรุนแรง เชนเดียวกัน11 
    สาเหตุท่ีสําคัญประการหนึ่ง คือ ทฤษฎีอํานาจควบคุม ซ่ึงผูกระทําตองการไดรับ 
หรือรักษาอํานาจและควบคุมคูครองอีกฝาย โดยเช่ือวาตนกระทําไดโดยชอบและเปนรูปแบบ
พฤติกรรมใชกําลังบังคับระหวางความสัมพันธในครอบครัวผูกระทําตองการไดมาซ่ึงการควบคุม
ความคิด ความรูสึกและพฤติกรรมของคูครอง โดยใชวิธีการรุนแรง เชน การขมขูหรือการใชกําลัง 
ประทุษราย หรือกระทํารุนแรงทางเพศ นอกจากนี้การใชกําลังประทุษรายตอกาย หรือเพศเพื่อ
ควบคุมคูครองอาจทําใหผูถูกกระทําพยายามหรือหาวิธีหลบหลีกจากการถูกประทุษราย ดังนั้น
ผูกระทําอาจใชวิธีขมขู หรืออาฆาตใหคูครองเกิดความกลัว และผูกระทํารุนแรงจะพัฒนากลวิธี 
ท่ีพิสดารและอันตรายยิ่งข้ึนดวย 
 2.2.3.2   สาเหตุดานครอบครัว 
    ครอบครัวนั้นถือเปนหนวยทางสังคม โดยทฤษฎีแลวครอบครัวเกิดข้ึนดวยความ
รัก ความอบอุนและเกื้อกูลกัน ครอบครัวถูกกําหนดใหมีบทบาทและหนาท่ีความรับผิดชอบตอกัน 
โดยมีเง่ือนไขของอายุและเพศ ซ่ึงสภาพสังคมนั้นมีสวนกดดันใหโครงสรางของสถาบันครอบครัว
เปล่ียนแปลงไปและมีสวนเสริมใหเกิดปญหาครอบครัวมากข้ึน เชน แนวโนมในการเพ่ิมข้ึนของ
ครอบครัวเดี่ยวที่แยกตัวอยูลําพัง ปราศจากผูคอยยับยั้งหรือชวยเหลือในกรณีเกิดเหตุเผชิญหนาใน
ระหวางคูครอง เนื่องจากครอบครัวเหลานั้นขาดญาติหรือเพื่อนบาน ความสัมพันธในครอบครัวไม
ม่ันคงครอบครัวเหลานี้ลวนแตเส่ียงในการเกิดความรุนแรงสูง 
    จากการศึกษาพบวา บุคคลท่ีมีประสบการณความรุนแรงในวัยเด็ก เชน เห็น บิดา 
มารดาทํารายทุบตีกันบอยๆ มักจะกระทําความรุนแรงตอคูครองเม่ือเติบโตข้ึนเปนผูใหญเปน
ลักษณะของวัฎจักรความรุนแรง โดยทฤษฎีวัฎจักรความรุนแรงกลาววา สาเหตุท่ีผูใหญกระทําความ
รุนแรงตอคูครองเนื่องจากไดเรียนรูความรุนแรงจากครอบครัวตั้งแตวัยเด็ก และเห็นวาการเรียนรู
ความรุนแรงในครอบครัวหรือชุมชนระหวางเด็กผูชายกับเด็กผูหญิงก็มีผลแตกตางกัน  กลาวคือ
เด็กผูชายเรียนรูท่ีจะกอเหตุรุนแรง สวนเด็กผูหญิงเรียนรูท่ีจะเปนผูถูกกระทําความรุนแรงใน
ครอบครัวยอมทําใหสมาชิกในครอบครัวคุนเคยกับความรุนแรง เด็กท่ีถูกบิดา มารดาทําโทษรุนแรง  
มีสวนทําใหเด็กมีบุคลิกภาพกาวราว  การเล้ียงดูบุตรดวยวิธีเฆ่ียนตี  เด็กจะปรับตัวเขากับสังคมได
ยากและมักประพฤติฝาฝนกฎเกณฑของสังคมมากกวาเด็กท่ีถูกเล้ียงดูดวยความรัก 
                                                 

11  รณชัย  คงสกนธ.  เลมเดิม.  หนา  8. 
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 2.2.3.3 สาเหตุดานสังคม 
    การศึกษาสาเหตุปจจัยทางดานสังคม  พบวามีหลายดานท่ีกอใหเกิดความกดดัน
ใหเกิดความรุนแรงในครอบครัว เชน ปญหาการวางงาน ซ่ึงในสังคมท่ีมีภาวะคนวางงานมาก       
แนวโนมการใชความรุนแรงในครอบครัวมีสูงข้ึน นอกจากน้ีโครงสรางของสังคมก็มีสวนทําใหเกิด
ความรุนแรงได เชน สังคมคาดหวังวาผูชายตองเปนทุกอยาง ซ่ึงความจริงแลวโดยจารีตประเพณี
ผูชายตองเปนผูประสบความสําเร็จเปนผูหาเล้ียงครอบครัวและปกครองดูแลสมาชิกและคูสมรส 
ในทางตรงกันขามสังคมคาดหวังวาผูหญิงตองเปนแมบานและรับใชผูเปนสามี การบังคับใหเปนไป
ตามความคาดหวังของสังคมจึงนําไปสูการใชความรุนแรง สังคมก็ยอมรับเหตุการณความรุนแรงใน
ครอบครัว   
    สวนความสัมพันธดานสถานภาพยอมนําไปสูความรุนแรงในครอบครัว เชน 
กรณีภริยามีหนาท่ีการงานดีกวา หรือสถานะทางสังคมสูงกวาสามี ในกรณีเชนนี้สามีมักแสดง
อํานาจเพื่อยืนยันความเหนือกวาภริยาจึงนําไปสูการกระทําความรุนแรงในครอบครัวตอคูครองและ
บุตร แตอยางไรก็ตามปญหาความรุนแรงในครอบครัวมิไดจํากัดเฉพาะกลุมท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจ
ต่ําเทานั้นครอบครัวท่ีมีฐานะดีก็มีการทํารายรางกายกันระหวางคูครองได จึงไมอาจท่ีจะสรุปไดวา
ปญหาความรุนแรงในครอบครัวจะเกิดเฉพาะผูใชแรงงานเทานั้น 
   นอกจากนี้สาเหตุทางดานครอบครัว จึงอาจเกิดข้ึนจากพอแมมีอายุนอย เปน
พอเล้ียงหรือแมเล้ียง เปนพอแมท่ีเล้ียงดูลูกโดยลําพัง ครอบครัวใหญท่ีอยูกันอยางแออัด การ 
หยาราง ครอบครัวแตกแยก เปนตน12 
 2.2.3.4   สาเหตุความสัมพันธเชิงโครงสรางอํานาจ 
   กลุมสตรีศึกษาไดใชทฤษฎีความสัมพันธเชิงโครงสรางอํานาจอธิบายสาหตุ
ความรุนแรงในครอบครัววา  เนื่องจากความไมเทาเทียมกันระหวางชายหญิงในสังคม กลาววา 
ความไมเทาเทียมกันระหวางชาย หญิงในสังคม จึงทําใหหญิงตองพึ่งพาเศรษฐกิจกับสามีดวย 
เหตุนี้ผูหญิงจึงไมมีอํานาจในครอบครัว จากการศึกษาพบวา สาเหตุความรุนแรงท่ีเกิดแกผูหญิง
เนื่องจากวัฒนธรรมของสังคมที่เห็นวา ชาย หญิง ไมเทาเทียมกัน โดยมีขอสนับสนุนจากการศึกษา
กลุมวัฒนธธรรมยอยซ่ึงไดทําการศึกษากลุมวัฒนธรรมยอย จํานวน 90 กลุมจากท่ัวโลก พบวามี
เพียง 16 กลุมวัฒนธรรมยอยท่ีมีความรุนแรงตอผูหญิงนอยมาก หรือไมมีเลย ก็ปรากฎวา สาเหตุ
สําคัญเนื่องจากวัฒนธรรมท่ีมีความเสมอภาคระหวางชาย หญิง โดยชายหญิงมีสวนรวมตัดสินใจ
เกี่ยวกับความเปนอยูของครอบครัวรวมท้ังเกี่ยวกับรายไดและการอาชีพของครอบครัว 

                                                 
12  เเหลงเดิม.  
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   จากท่ีศึกษาขางตนพบวามีผูวิเคราะหสาเหตุของการเกิดอุบัติการณความรุนแรง
ในครอบครัวไวหลายทฤษฎี เชน สาเหตุจากตัวบุคคล ในกรณีท่ีมีประสบการณความรุนแรงในวัย
เด็กหรือมีปญหาดานสุขภาพรางกายและจิตใจหรือเปนบุคคลท่ีมีบุคลิกกาวราว แปรปรวน สาเหตุ
จากครอบครัวเกี่ยวกับความประพฤติของคูสมรส เชน ดื่มสุรา เสพยาเสพติด เลนการพนัน เปนตน 
ประการสุดทาย สาเหตุจากความสัมพันธเชิงโครงสรางอํานาจระหวางชายหญิงท่ีไมเทาเทียมกัน   
อยางไรก็ตามการวิเคราะหสาเหตุของความรุนแรงในครอบครัวไมอาจใชทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่ง
อธิบายไดอยางสมบูรณจําตองอาศัยหลายทฤษฎีอธิบายรวมกัน 

 2.2.4 ผลกระทบความรุนแรงในครอบครัว13 
 ผลกระทบความรุนแรงเกิดตอรางกายและจิตใจของผูถูกกระทําและคนท่ีอยูรอบขาง  
เชน กรณีพอทุบตีแม เด็กอาจถูกทุบตีไปดวย เด็กท่ีถูกทุบตีจะฝงใจเร่ืองความรุนแรง นอกจากนี้ 
การอยูในภาวะแวดลอมท่ีมีความรุนแรงเด็กจะซึมซับเลียนแบบและเม่ือเติบโตเปนผูใหญก็จะ
กระทําความรุนแรงตอครอบครัวของตนเอง ดังนั้น เราจึงตองปองกันมิใหความรุนแรงแพรขยาย
ถายทอดเปนวัฎจักรตอไป 
  2.2.4.1 ผลตอสตรีท่ีถูกทําราย 
   - ผลกระทบทางรางกาย สตรีท่ีถูกทํารายจะไดรับบาดเจ็บต้ังแตเล็กนอย 
จนบาดเจ็บสาหัส เสียชีวิต การบาดเจ็บเล็กนอย ไดแก ฟกชํ้า บวม เจ็บ จนกระท่ังถึงบาดเจ็บสาหัส  
ตองเขารับการรักษาท่ีโรงพยาบาล 
   - ผลกระทบทางจิตใจ สตรีจะรูสึกปวดราว กระทบกระเทือนใจ หวาดกลัว  
หวาดระแวงมีความรูสึกสูญเสียอํานาจและสูญเสียความภาคภูมิใจในตนเอง 
  2.2.4.2 ผลกระทบตอครอบครัว 
     พฤติกรรมความรุนแรงในครอบครัวจะทําลายสัมพันธภาพระหวางสมาชิกใน
ครอบครัว ครอบครัวจะไมสงบสุข เหินหาง ขาดความรัก ความสามัคคีและความไววางใจซ่ึงกัน
และกัน ครอบครัวลักษณะนี้จะไมสามารถดําเนินอยูในสังคมอยางปกติได ในท่ีสุดก็เกิดปญหาการ
หยารางเกิดปญหาครอบครัวแตกแยก  เปนตน 
  2.2.4.3  ผลกระทบตอสังคม 
     การใชความรุนแรงในครอบครัวมีผลตอท้ังดานความสุขและทางดานเศรษฐกิจ
ของสังคมท้ังยังเปนปญหาเร้ือรังถายทอดถึงรุนหลังไดอีกจึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีสังคมตองเขาใจ
ปญหาอยางชัดเจน ตระหนักถึงความรุนแรงและความพรอมใจกันทุกฝายเพื่อดูแลปองกันไมให

                                                 
13  เเหลงเดิม.  หนา 26-28. 

DPU



 

 

24

 

ปญหาเกิดข้ึนมาในอนาคต ในเร่ืองของปญหาเด็กเรรอน ท่ีมีสาเหตุสวนหนึ่งมาจากครอบครัวท่ี
แตกแยก รัฐตองสูญเสียทรัพยากรบุคคลและคาใชจายมากมายเพ่ือแกปญหาท่ีเกิดข้ึนดังกลาว 
 
2.3 ทฎษฎีในเรื่องกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท14                  
 กระบวนทัศนของความยุติธรรม (paradigm of justice)  

 - ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท (restorative justice)  
 - กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท (restorative practice, restorative justice pro-
gram, restorative justice process) 

 2.3.1 กระบวนทัศนของความยุติธรรม 
   กระบวนทัศนหมายถึงชุดของความคิด /ความเช่ือ ท่ีสงผลตอการปฏิบัติ หรือกระบวน 
การใหเปนไปตามความเช่ือ 
   กระบวนทัศนหลักของความยุติธรรม มี 2 กระบวนทัศนคือ (Zehr, 1995, p. 97) 
   1. กระบวนทัศนแบบแกแคนทดแทน (retributive justice) และ  
   2. กระบวนทัศนแบบความยุติธรรมเชิงสมานฉันท (restorative justice)  
  2.3.1.1 กระบวนทัศนแบบแกแคนทดแทน  (retributive justice)  
   เปนกระบวนทัศนของความยุติธรรมอาญา มีความเช่ือดังนี้ Marshall, 2001, p. 
111)   
   1) การกระทําผิดคือการทําผิดกฎหมาย  
   2) กฎหมายกําหนดความผิดไวอยางชัดเจนเม่ือมีการกระทําผิดเกิดข้ึน เจาหนาท่ี
ในกระบวนการยุติธรรมก็พยายามหาวา เกิดการกระทําผิดอะไรขึ้น ใครทําผิด และจะลงโทษคนทํา
ผิดอยางไร  
   3) การกระทําผิดตองไดรับการทดแทน ความผิดเปนเร่ืองสวนบุคคลของคนๆ
นั้น คนท่ีทําผิดตองรับผิดชอบการกระทําดวยตนเอง ดังนั้น จึงทําใหเกิดการกําหนดลักษณะของคน
และเปนตราบาปติดตัวไปจนวันตาย ไดแกคําวา อดีตนักโทษ อดีตผูถูกคุมความประพฤติ อดีตผู 
กระทําผิด เปนตน  
   4) การทดแทนการกระทําผิดตองทําโดยการทําใหเจ็บปวดหรือเกิดความทุกข  
   5) เม่ือผานกระบวนการยุติธรรมตามข้ันตอน ก็เรียกวาไดรับความยุติธรรมแลว 

                                                 
14  กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม.  (2552).  กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท.  สืบคนเมื่อ 10 

พฤษภาคม 2552, จาก http://203.154.185.6/web/index.php?q=node/60 
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   กระบวนทัศนและทฤษฎีแบบแกแคนทดแทนมองผูกระทําผิดหรืออาชญากร 
เปนเร่ืองสวนบุคคล เปนเพราะคนๆ นั้นเลือกท่ีจะกระทําผิดก็ตองรับผิดชอบการกระทําผิดของตน 
การลงโทษก็เพื่อแกแคนเทานั้น แกแคนเพราะคนทําผิดเลือกท่ีจะทําผิดเอง  (Marshall, 2001 p. 111) 
ดังนั้นกระบวนการยุติธรรมอาญาที่เปนผลสืบเนื่องมาจากกระบวนทัศนแบบแกแคนทดแทน 
(retributive justice) จึงมองวา เม่ือมีการกระทําผิดเกิดข้ึนก็ตองหาคําตอบวา ทําผิดกฎหมายขอใด 
ใครเปนคนทําผิดกฎหมาย และจะลงโทษคนกระทําผิดอยางไร และการลงโทษก็เปนการทําใหเกิด
ความทุกข/ความเจ็บปวด 
  2.3.1.2 กระบวนทัศนของความยุติธรรมเชิงสมานฉันท 
     การเปล่ียนกระบวนทัศนคือการเปล่ียนความคิด /ความเช่ือใหม การเปล่ียนวิธีคิด
จากความยุติธรรมทางอาญามาเปนความยุติธรรมเชิงสมานฉันท คือการเปล่ียนความคิด /ความเช่ือ
เกี่ยวกับอาชญากรรมเสียใหม การเปล่ียนกระบวนทัศนความยุติธรรมทางอาญาเปนกระบวนทัศน
ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท มีท่ีมาสําคัญคือการต้ังคําถามตอกระบวนทัศนอาญา 
     - การกระทําผิดเกิดข้ึนเพราะคนคนนั้นเลือกท่ีจะกระทําผิดเองเชนนั้นหรือ 
ปจจัยทางสังคม เศรษฐกิจ สภาพ แวดลอม และอ่ืนๆ ไมไดผลักดันหรือเปนปจจัยใหคนกระทําผิด
เลยหรือ  
     - มีการต้ังคําถามเร่ืองเปาหมาย วัตถุประสงค วิธีการ และประสิทธิภาพของการ
ลงโทษแบบแกแคนทดแทน ท่ีใชในกระบวนการยุติธรรมอาญาวา การจัดการกับผูกระทําผิดมีเพียง
วิธีการท่ีกําหนดไวในประมวลกฎหมายอาญาเทานั้นหรือ การลงโทษท่ีผานมามีประสิทธิภาพจริง
หรือ ถามีประสิทธิภาพ ทําไมจึงยังมีการกระทําผิดซํ้า  
     - มีการตั้งคําถามเร่ืองความหมายของคําวา “ยุติธรรม” วาความยุติธรรมคืออะไร
กันแน การลงโทษโดยการทําใหผูกระทําความผิดไดรับความทุกข, ความเจ็บปวดเปนความยุติธรรม
หรือ 
     ดังนั้น ในกระบวนทัศนของความยุติธรรมเชิงสมานฉันท มีการใหความหมาย
ของคําวา “ความยุติธรรม (justice)” ใหม เปนความยุติธรรมท่ีใหความสําคัญและยอมรับอยางให 
เกียรติ (respect) กับความแตกตางระหวางบุคคลการใหความหมายใดๆ ก็ตามตอส่ิงท่ีเปนนามธรรม 
คนแตละคนก็ใหความหมายแตกตางกัน ข้ึนอยูกับการเรียนรูทางสังคม (socialization) และบริบท
ทางสังคมนั้นๆ ความยุติธรรมก็เชนเดียวกัน คนแตละคนใหความหมายของคําวา “ความยุติธรรม” 
ไมเหมือนกัน ข้ึนอยูกับมุมมองและจุดยืน (stand point) ของแตละคน อยูที่วาในขณะน้ันใครเปน 
คนมีอํานาจในการกําหนดความหมายของ “ความยุติธรรม " สําหรับกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท เปนกระบวนการท่ีใหความสําคัญกับผูเสียหายเปนอันดับแรก ผูเสียหายจึงมีอํานาจ 
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ในการกําหนดความหมายของความยุติธรรม บอกไดวาความยุติธรรมท่ีตนตองการคืออะไร ใน
กระบวนทัศนความยุติธรรมเชิงสมานฉันท ความยุติธรรมเกิดข้ึนเม่ือความตองการของผูเสียหาย
ไดรับการตอบสนอง 
     ความยุติธรรมเชิงสมานฉันทจึงเกิดจากการเปล่ียนแนวคิดและวิธีคิดท่ีมีตอ
อาชญากรรมและการตกเปนเหยื่อ /ผูเสียหาย จากเดิมท่ีมองวาอาชญากรรมเปนการกระทําท่ีตอตาน/
เปนปฏิปกษตอรัฐ รัฐตองเขามาดําเนินการ เหยื่อ /ผูเสียหายไมมีสวนในกระบวนการ แตความ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทมองวา อาชญากรรมเปนการกระทําท่ีตอตาน /เปนปฏิปกษระหวางบุคคลตอ
บุคคลระหวางผูกระทําผิดและเหยื่อ /ผูเสียหาย ดังนั้น ความยุติธรรมเชิงสมานฉันทจึงมุงแกปญหา
ความขัดแยง โดยใหผูกระทําผิดไดแสดงความรับผิดชอบในการกระทําของเขา และใหความ
ชวยเหลือ/บรรเทาผลรายแกเหยื่อ/ผูเสียหาย โดยมีเปาหมายสุดทายอยูท่ีใหคูกรณีรูสึกวาปญหาความ
ขัดแยงท่ีเกิดข้ึนไดยุติ แตความยุติธรรมเชิงสมานฉันทก็ตระหนักถึงความจําเปนท่ีจะปฏิบัติตอ
ผูกระทําผิดดวยหลักการยอมรับ ใหมีการยอมรับและการบูรณาการเขาเหลานั้นเขาสู ชุมชนดวยการ
ปรับพฤติธรรมเขาใหเปนผูท่ีเคารพกฎหมาย ความยุติธรรมในกระบวนทัศนความยุติธรรมเชิง
สมานฉันทไดมาโดยการพูดคุยกันและทําขอตกลงรวมกัน   
     Howard Zehr (1990) ผูท่ีไดช่ือวาเปนบิดาของความยุติธรรมเชิงสมานฉันท 
ไดเขียนหนังสือ “changing lenses” นําเสนอกระบวนทัศนความยุติธรรมเชิงสมานฉันท (restorative 
justice) ซ่ึงแตกตางไปจากกระบวนทัศนเพื่อการแกแคนทดแทน (retributive justice) คือ ในขณะท่ี
มาตรการเพื่อการแกแคนทดแทนใหความสําคัญกับการลงโทษ แตกระบวนทัศนความยุติธรรมเชิง
สมานฉันทใหความสําคัญกับความรับผิดชอบ (accountability) การปรองดอง (healing) และการยุติ
ขอขัดแยง (closure)  
     กระบวนทัศนของความยุติธรรมเชิงสมานฉันทของ Zehr คือ 
     (1) อาชญากรรมเปนการทําลายความสัมพันธระหวางบุคคล การจัดการกับ
อาชญากรรมคือการฟนฟูความสัมพันธของบุคคล (to restore relationship)  
     (2) ความยุติธรรมคือความตองการของผูเสียหายไดรับการตอบสนอง และ
ผูกระทําผิดปฏิบัติตามพันธะสัญญา  
     (3) การเยียวยาความเสียหายคือการทําส่ิงท่ีดี, ส่ิงท่ีถูกตองท่ีสุดที่สามารถทําได  
     (4) ความยุติธรรมไดมาโดยการพูดคุยกัน, ทําขอตกลงรวมกัน (agreement 
making)  
     (5) การท่ีจะเรียกวาความยุติธรรมใหดูท่ีผลลัพธคือ  
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                  -  ความตองการของผูเสียหายไดรับการตอบสนอง 
                 -  ผูกระทําผิดไดแสดงความรับผิดชอบ (accountability) 
                  -  คูกรณีมีความปรองดองกัน 
     ความยุติธรรมเชิงสมานฉันทจึงมีกระบวนทัศนท่ีแตกตางจากกระบวนทัศน ใน
กระบวนการยุติธรรมแบบเดิม คือ 
     (1) ใหความสําคัญเร่ืองการเยียวยาความเสียหายแกเหยื่อ /ผูเสียหายและชุมชน 
ท่ีตกเปนเหยื่อมากกวาการใหคุณคาในเร่ืองการลงโทษผูกระทําผิด  
     (2) ยกระดับความสําคัญของเหยื่อ /ผูเสียหายในกระบวนการยุติธรรมใหมากข้ึน 
ท้ังการเขามามีสวนรวม และการใหบริการ/ใหความชวยเหลือแกเหยื่อ/ผูเสียหาย  
     (3) เรียกรองใหผูกระทําผิดแสดงความรับผิดชอบโดยตรงตอบุคคล /และหรือ
ชุมชนท่ีตกเปนเหยื่อหรือไดรับความเสียหายจากการกระทําของเขา  
     (4) กระตุนและสนับสนุนให ชุมชนเขามาเกี่ ยวของในการแสดงความ
รับผิดชอบของผูกระทําผิด และใหการชวยเหลือสนับสนุนในการตอบสนองความตองการของ
เหยื่อ/ผูเสียหาย และผูกระทําผิด  
     (5) ใหความสําคัญกับการท่ีผูกระทําผิดแสดงความรับผิดชอบตอการกระทํา
ของเขา  และการชดใช/บรรเทาผลรายจากการกระทําผิดมากกวาการลงโทษอยางเฉียบขาด  
     (6) ตระหนักถึงความรับผิดชอบของชุมชนในการปรับพฤติกรรมของผูกระทํา
ผิดท้ังนี้เพราะมองวาอาชญากรรมอยูในบริบทของสังคมและมีความสัมพันธกับองคประกอบอ่ืนๆ 
ของสังคม) ไมใชเปนระบบปดท่ีแยกสวนออกมาจากสังคม ดังนั้นการดําเนินการตามแนวคิด 
ของความยุติธรรมเชิงสมานฉันทจึงตองมีการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานในกระบวนการ
ยุติธรรม ผูกระทําผิด เหยื่อ/ผูเสียหาย และ/หรือชุมชน 
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ตารางท่ี 2.1  เปรียบเทียบกระบวนทัศนในงานยุติธรรม 
 

กระบวนทัศนแบบแกแคนทดแทน  กระบวนทัศนแบบความยตุธิรรมเชิงสมานฉันท 

อาชญากรรมหมายถึงการละเมิดตอรัฐ อาชญากรรมหมายถึงการละเมิดตอบุคคลหน่ึง
โดยบุคคลอ่ืน 

ใหความสําคัญกับการประณาม,  ความผิด และ 
การกระทําผิดในอดีต (เขาเคยทําส่ิงนี้หรือไม) 

ใหความสําคัญกับการแกปญหา, แนวโนมท่ีจะ
ปฏิบัติตามกฎหมาย  และเหตุการณในอนาคต 
(เขาควรจะทําอยางไร) 

ความสัมพันธท่ีเปนปรปกษกัน  และรูปแบบ 
ของกระบวนการพิจารณาคดี 

รูปแบบของการสนทนาและเจรจาตอรอง 

กําหนดใหมีการลงโทษ,การกักขัง  และการ
ปองกัน 
 

การชดใช/การบรรเทาผลรายเปนทางหนึ่งในการ
ฟนฟูคูความท้ังสองฝาย โดยมีเปาหมายสุดทาย
อยูท่ีการประนปีระนอม/การฟนฟ ู

กฎหมายเปนผูใหความหมายของคําวา 
“ยุติธรรม” โดยคํานึงถึงเจตนาในการกระทํา 
และกระบวนการในการดําเนินคดีเปนสําคัญ 

ความยุติธรรมหมายถึงความสัมพันธท่ี
ถูกตอง  การท่ีจะตัดสินวายุตธิรรมหรือไมให 
ดูท่ีผลลัพธ 

ความขัดแยงของอาชญากรรมไมชัดเจนมอง 
วาอาชญากรรมเปนความขัดแยงระหวาง 
บุคคลกับรัฐ 

อาชญากรรมเปนความขัดแยงระหวางบุคคลตอง
รูจักคานิยมของความขัดแยง (value of conflict) 

ชุมชนอยูขอบนอก  (sideline) ของ
กระบวนการโดยรัฐเปนผูดําเนินการแทน
ชุมชน 

ชุมชนเปนผูสงเสริมสนับสนุนในกระบวนการ
ฟนฟ ู

เปนการแขงขัน, คานิยมเร่ืองปจเจกชน กระตุนใหเกิดความรวมมือซ่ึงกันและกัน 
เปนบทบาทของรัฐท่ีจะดําเนินการตอ 
ผูกระทําผิดโดยตรง 
 เหยื่อถูกละเลย  
 ผูกระทําผิดเปนปรปกษกับรัฐ 

บทบาทของเหยื่อและผูกระทําผิดในการแกไข
ปญหารวมกัน  เปนการแกปญหาแบบองครวม
(holistic)  โดยตระหนักถึงความตองการ/สิทธิ
ของเหยื่อ  ผูกระทําผิดไดรับการกระตุน/
สนับสนุนใหแสดงความรับผิดชอบ 
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ตารางท่ี 2.1 (ตอ)   
 

กระบวนทัศนแบบแกแคนทดแทน  กระบวนทัศนแบบความยตุธิรรมเชิงสมานฉันท 

ความรับผิดชอบของผูกระทําผิดหมายถึง  
การไดรับโทษ 

ความรับผิดชอบของผูกระทําผิดหมายถึงความ
เขาใจผลกระทบท่ีเกิดจากการกระทําของตน 
และการชวยคิดตัดสินใจวาจะทําในส่ิงท่ี
ถูกตอง หรือแกไขผลรายจากการกระทํา 
ของตนอยางไร 

การกําหนดวาการกระทําใดเปนความผิด   
กําหนดโดยกฎหมายเทานั้น ไมไดคํานึงถึง 
มิติทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ 
ศีลธรรม  (เช่ือวาการกระทําผิดเกิดจากกาย 
และ/หรือจิตของผูกระทําผิด) 

การนําความเขาใจกับการกระทําผิดตองดบูริบท
ท้ังหมด ท้ังการเมือง  เศรษฐกิจ  และศีลธรรม 
(เช่ือวาปจจัยในการกระทําผิดเกิดจากสภาพ
สังคม) 

การตอบสนอง การลงโทษ: ผูศึกษาใหความ 
สําคัญโดยดูท่ีพฤติกรรมของผูกระทําผิด 
ในอดีต  (ใชหลัก determinism  การแกไข 
ฟนฟูผูกระทําผิดใชวิธี case work ซ่ึงไดรับ
อิทธิพลจากจติวิเคราะหเปนหลัก) 

การตอบสนอง การลงโทษ: ผูศึกษาใหความ 
สําคัญตอพฤติกรรมของผูกระทําผิดวาจะกระทํา
การท่ีเปนผลรายอีกหรือไมในอนาคต (ใชทฤษฎี
การทําหนาท่ี  ซ่ึงเช่ือวาการทําความเขาใจมนุษย
ควรพิจารณาจากสภาพความเปนจริงปจจุบัน) 

ตราบาปของความเปนอาชญากรจะติดตัว
ตลอดไป 

ตราบาปของความเปนอาชญากรจะหมดไปโดย
ผานกระบวนการฟนฟ ู

ไมมีการสงเสริม/สนับสนุนในเร่ืองความสํานึก
และการใหอภยั 

มีความเปนไปไดท่ีจะมีความสํานึกผิดของ
ผูกระทําผิด และการใหอภัยของเหยื่อ 

การดําเนนิการข้ึนอยูกับเจาหนาท่ีในวิชาชีพ 
ตางๆ ซ่ึงเปนตัวแทนของรัฐ 

ผูท่ีเกี่ยวของเขามามีสวนรวมโดยตรง 

Mark S. Umbreit (1998) “Restorative Justice Through Victim-Offender Mediation: A Multi-Site 
Assessment,http://wcr.sonoma.edu/umbeit.html. 
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      หลักการของความยุติธรรมเชิงสมานฉันท  
      - อาชญากรรมกอใหเกิดความเสียหายตอเหยื่อ /ผูเสียหาย ชุมชน และตัว
ผูกระทําผิดเอง และตองสรางภาระหนาท่ีในการกระทําส่ิงท่ีถูกตอง  
      - คูความทุกฝายตองมีสวนในการแกไขปญหาอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึน 
รวมท้ังเหยื่อ/ผูเสียหาย ถาเหยื่อตองการ 
      - ความเห็น /ทัศนะของเหยื่อ /ผูเสียหายเปนความเห็นหลักท่ีจะตัดสินวาจะ
แกไขผลรายจากอาชญากรรมอยางไร  
      - ความรับผิดชอบ (accoutability)ของผูกระทําผิดแสดงใหเห็นโดยการยอม
รับผิดชอบและทําการแกไขผลรายจากอาชญากรรมอยางเปนรูปธรรม  
      - ชุมชนตองสรางความมั่นใจวา กฎหมายซ่ึงเปนบรรทัดฐานในการควบคุม
พฤติกรรมของพลเมืองนั้นใหความคุมครองทุกคนโดยเสมอภาค โดยไมคํานึงถึงความแตกตางใน
เร่ืองวัฒนธรรมและภูมิหลังตางๆ ไมวาจะเปนเช้ือชาติ ศาสนา เศรษฐกิจ อายุ สถานภาพครอบครัว 
ความ สามารถ และภูมิหลังอ่ืนๆ  
      - อาชญากรรมเปนการละเมิดตอบุคคลไมใชการละเมิดตอรัฐ ดังนั้น รัฐจึง
ตองแกไขปญหาแตไมใชเปนตัวหลัก (main player)ในการแกปญหา แตเปนความรับผิดชอบของ
ผูกระทําผิดในการทําส่ิงท่ีถูกตองตอเหยื่อและชุมชน (เปนผูเสียหายโดยตรงและโดยออมไมใชตอ
รัฐ) 
      - การแกไขผลรายจากอาชญากรรมและการสรางความสัมพันธใหม 
(rebuild relationship) แทนการลงโทษเปนจุดมุงหมายลําดับแรกของงานยุติธรรม การชดใชความ
เสียหายเปนกฎ (rule) ไมใชขอยกเวน  
      - การวัดผลลัพธตองดูวาไดมีการแกไขผลรายจากอาชญากรรมอยางไร 
ไมใชดูวาจะลงโทษใหไดรับความทุกขทรมานอยางไร  
      - การควบคุมอาชญากรรมตองทําโดยชุมชนและสมาชิกในชุมชนเปนหลัก 
ระบบงานยุติธรรมมีความสําคัญนอยมาก เพราะระบบงานยุติธรรมจะทําไดก็ตอเม่ือมีอาชญากรรม
เกิดข้ึนแลว  
    รูปเเบบของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท จําเเนกไดเปน 4 รูปเเบบ ดังนี้15 

                                                 
15  จุฑารัตน  เอื้ออํานวย.  (2547, พฤษภาคม-สิงหาคม).  “กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันททางเลือก

ในการยุติขอขัดเเยงทางอาญาสําหรับสังคมไทย.”   ดุลพาห, 51, 2,  หนา 125-127.  อางถึงใน คณะทํางาน
โครงการนํารองพัฒนาระบบงานยุติธรรมชุมชน.  (2550).  กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท.  หนา 18-19. 
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    ก.  การไกลเกล่ีย วิธีการประกอบดวยการเผชิญหนาระหวางผูกระทําเเละผูถูก 
กระทํา  โดยมีคนกลางเปนผูประสานงานโดยท้ังผูกระทําเเเละผูถูกกระทําตองพูดคุยกันตามความ
เปนจริงบนฐานของความสมเหตุสมผล 
    ข. การประชุมกลุมครอบครัว การประชุมกลุมครอบครัวประกอบดวยผูกระทํา  
ผูถูกกระทํา  เเละสมาชิกในครอบครัวท่ีมีความสําคัญรวมท้ังบุคคลภายนอกเขามารวมพูดคุยกันโดย
มีคนกลางเปนผูประสานงาน 
  ค. การพิจารณาเเบบลอมวง ผูท่ีเขารวมในการสัมมนาเเบบลอมวง ไดเเกสมาชิกของ
ชุมชนผูท่ีเคยทํางานเปนผูพิพากษา ตํารวจ เเละอ่ืนๆ   
  ง. การพิจารณาโดยคณะกรรมการบูรณาการชุมชน คณะกรรมการนี้ใชเปนสวน
หนึ่งของการเบ่ียงเบนคดีหรือการคุมประพฤติ โดยประกอบดวย ผูคนในชุมชน ผูกระทําผิด เหยื่อ
อาชญากรรม ผูเเทนจากกระบวนการยุติธรรม บางคร้ังก็มีสมาชิกครอบครัวของผูกระทําผิดรวมอยู
ดวย  การดําเนินการก็เชนเดียวกับรูปเเบบอ่ืนๆ  
  อยางไรก็ตามในการดําเนินการ อาจใชรูปเเบบในลักษณะการผสมผสานก็ได โดย
ข้ึนอยูกับสถานการณเเละตัวเเปรอื่นๆ 
  อนึ่ง เราจะพบวากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทเปนกระบวนการยุติธรรม
ทางเลือกท่ีอาจใชคูกันกับกระบวนการยุติธรรมอาญาได Dan Van Ness (2002) ไดอธิบายรูปแบบ
การใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทกับกระบวนการยุติธรรมอาญาไว 4 รูปแบบ คือ16 
 1) Unified Model ใชเม่ือพบวากระบวนการยุติธรรมอาญาไมเพียงพอท่ีจะจัดการกับ
ปญหาอาชญากรรมไดอยางเต็มท่ี และใชความนิยมเร่ืองกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทใหเปน
ประโยชน ตัวอยางหนึ่งคือท่ี Genesee Country, New York โดยการใชในงานบริการสังคม 
(commu-nity service), การชดใชความเสียหายเเกชุมชน (community reparation), การสานสัมพันธ
ไมตรีกันใหม (reconciliation), การใหความชวยเหลือผูเสียหาย (victim assistance), การเล่ียงการ
พิจาณาคดี (pre-sentence diversion), การเขาเเทรกเเซงในกรณีเด็กถูกละเมิด, และโปรแกรมอ่ืนๆ  
 2) Dual Track Model คือการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทนอกกระบวนการ
ยุติธรรมอาญา Ron Claassen และทีมงานของเขา ใชวิธีการนี้ในช่ือ Victim-Offender Reconciliation 
Program ท่ีเมือง Fresno, California กระบวนการยุติธรรมอาญาเขามาเกี่ยวของกับโปรแกรมนี้โดย

                                                 
16  กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม.  (2552).  กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท.  สืบคนเมื่อ  

10 พฤษภาคม 2552, จาก  http:// 203.154.185.6/ web/index.php?q=node/ 145    
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การสงคดีใหทํา ปจจุบันพนักงานคุมประพฤติและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมอาญาใหความ
สนใจโปรแกรมน้ีมาก  
 3) Safety Net Model คือการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทเเทรกในข้ันตอน
ใดข้ันตอนหนึ่ง ในกระบวนการยุติธรรมอาญา เชน Terry O'Connell ประยุกตรูปแบบการประชุม
กลุมครอบครัวของ นิวซีแลนดมาใชในรัฐนิวเซาทเวลของออสเตรเลีย เรียกวา Wagga Wagga โดย
ใหเจาหนาท่ีตํารวจใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทกับเด็กกระทําผิด โดยท่ัวไปเด็กท่ีมี
พฤติกรรมไมเหมาะสมจะถูกสงมาสถานีตํารวจ เพ่ือวากลาวตักเตือนหรือสงไปยังศาลเยาวชนและ
ครอบครัว  
 4)  Hybrid Model เปนการผนวกผลลัพธของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทใน
กระบวนการยุติธรรมอาญา ผูพิพากษาอาจพิพากษาใหมีการชดใชความเสียหาย ตัวอยางเชน 
พิพากษาใหทํางานบริการสังคม พนักงานคุมประพฤติเขาไปมีสวนในการชดใชคาเสียหายโดยชวย
ผูกระทําผิดในการจัดระบบการเงินเพื่อใหมีเงินมาชดใชคาเสียหาย หรือใชการบริหาร จัดการใน
งานบริการสังคม 
 ผลการวิจัยเร่ืองแนวทางการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทในกระบวนการ
ยุติธรรมอาญาไทย  พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทใชได
ในทุกข้ันตอนของกระบวนการยุติธรรมอาญา แมวาศาลจะพิพากษาแลว แตกระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันทก็สามารถนําไปใชเยียวยาผูเสียหายได กลาวคือ 
 1) ใชไดในข้ันตอนการแจงความรองทุกขตอพนักงานสอบสวน เพราะเปนข้ันตอน 
เเรกของกระบวนการยุติธรรม ทําใหทราบถึงสิทธิและหนาท่ี โดยเฉพาะถาเปนคดีเล็กนอย และ
เพราะถือไดวาเร่ืองตางๆ ยังไมฟอง สามารถตกลงกันได  
 2) ใชไดในข้ันตอนการฟองรอง ในช้ันพนักงานอัยการ เพราะทําใหทราบสิทธิและ
หนาท่ี และเพราะพนักงานอัยการมีบทบาทสําคัญกอนสงคดีตอศาล ใชไดในบางคดีท่ีเปนเร่ือง
เล็กนอย ใชไดในบางความผิด เพราะสามารถตกลงกันได และนํามาปรึกษาหารือกันได  
 3) ใชไดในระหวางพิจารณาคดี เพราะทําใหทราบสิทธิและหนาท่ี และเพราะศาลเปน
หนวยงานท่ีประชาชนใหความเช่ือถือมาก ใชไดในคดีท่ีความผิดไมรายแรงไมกระทบตอสังคมมาก  
 4) ใชไดในข้ันตอนหลังคําพิพากษา เพราะเพื่อเยียวยาและฟนฟู เพ่ือกลับเขาสูสังคม 
เพราะชีวิตมนุษยยังตองดํารงอยูตอไป ใชไดในคดีความผิดท่ีไมรายแรง ไมกระทบตอสังคม 
 นอกจากนี้กลุมตัวอยางทุกกลุมยังเห็นวาผลจากกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท 
ไมควรนําไปใชประโยชนในการกําหนดโทษหรือลดหยอนผอนโทษ นั่นหมายความวา ผลจาก
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท กับการพิจารณาพิพากษาควรแยกสวนกัน  
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 เม่ือนําผลการวิจัยนี้เปรียบเทียบกับรูปแบบการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท
กับกระบวนการยุติธรรมอาญาท่ี Dan Van Ness เสนอ พบวา Hybrid Model นาจะเหมาะสมท่ีสุด 
นั่นหมายความวา การใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทในกระบวนการยุติธรรมอาญาสามารถ
ใชไดในทุกข้ันตอน รวมท้ังในศาลเยาวชนและครอบครัวดวย  
 2.3.2 เเนวคิดในเร่ืองครอบครัวสมานฉันท  การเยียวยาความรุนเเรงในครอบครัว       
 กลาวไดวา กระแสที่นํามาสูการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท ในระยะ
แรกเร่ิมข้ึนเม่ือปคริสตทศวรรษ 1960s และ 1970s ในสหรัฐอเมริกาเร่ิมตนจากการเคล่ือนไหว 
เพื่อเรียกรองสิทธิข้ันพื้นฐานของเหยื่ออยางจริงจัง จากการสนับสนุนเหยื่อในคดีสามีทํารายภรรยา 
(domestic violence) ซ่ึงเปนเร่ืองท่ีบรรดาผูหญิงท้ังหลายไดทําการเคล่ือนไหวคร้ังใหญ โดย Erin 
Pizzey ไดจัดต้ังบานพักพิงแหงแรกข้ึนท่ี Chiswick สําหรับผูหญิงท่ีถูกสามีทํารายรางกาย ในปค .ศ.
1972 และมีการเลียนแบบกันขามประเทศเปนกลุมเล็กๆ โดยเงินสนับสนุนของกลุมผูหญิง ดวยการ
จัดหาที่พักพิงช่ัวคราวใหแกหญิงท่ีถูกสามีทํารายรางกาย ภายในปเดียว (1977-8) มีผูหญิงจํานวน 
11,400 ราย และเด็กจํานวน 20,850 ราย เขาพักพิงในบานพักฉุกเฉินจํานวน 150 แหง (Binny et al., 
1985) ใน สหราชอาณาจักร องคการท่ีเปนศูนยกลางในการเคล่ือนไหวใหแกเหยื่อ คือ “Victim 
Support เร่ิมตนกิจกรรมในปค.ศ. 1974 ปจจุบันมีโครงการในเครือขายท่ัวประเทศ โดยมีอาสาสมัคร
ประมาณ 12,000 คน ใหความชวยเหลือแกเหยื่อมากกวาปละ 1 ลานคน (Home Office, 1996, p. 33)  
 การอํานวยความยุติธรรมเชิงสมานฉันท มีจุดมุงหมายสําคัญเพื่อทําใหเกิดการเยียวยา
ชดเชยความเสียหาย และสรางความสามัคคีปรองดองบนพ้ืนฐานความรูสึกท่ีเช่ือวา จะไดรับความ
ยุติธรรม การเยียวยาเพียงอยางเดียว โดยปลอยใหความอยุติธรรมยังคงลอยนวลอยูนั้นยังไมเพียงพอ 
“การสมานฉันทอยางสมดุล” (restoring balance) จึงไดรับการยอมรับวาเปนแนวคิดหลักของการ
อํานวยความยุติธรรมเชิงสมานฉันท ถาเพียงแตมีดุลภาพเกิดข้ึนระหวาง ผูกระทําผิดและเหยื่อ หรือ
การกระทําผิดนั้นไดรับการปฏิบัติในส่ิงท่ีสมควรอยางสมดุล โดย “การสมานฉันทอยางสมดุล”  
ระหวางเหยื่อกับผูกระทําผิด จะเปนไปไดก็เม่ืออยูภายใตบริบทท่ีไดมีการพูดคุยปรึกษาหารือกัน 
ระหวางท้ังสองฝายโดยมีคนกลางจากชุมชนเขามาชวยสนับสนุน และมีหนวยงานของรัฐชวย
ประสานการจัดการใหเกิดเวทีการพูดคุยสมานฉันทข้ึนอยางเปนรูปธรรม17  
  หากพิจารณาปญหาความรุนแรงในครอบครัวในฐานะท่ีเปนพฤติกรรมการกระทํา
ระหวางกันของมนุษยแทนท่ีการพิจารณาวาเปนพฤติกรรมการกระทําท่ีฝาฝนกฎหมายท่ียังมี
ขอจํากัดในการกําหนด ขอบเขตและบังคับใชกฎหมายเพ่ือควบคุมพฤติกรรมดังกลาวอยู การใช
                                                 

17 จุฑารัตน  เอื้ออํานวย.  (2552).  กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท  การเยียวยาความรุนเเรงใน
ครอบครัว.  สืบคนเมื่อ 10 พฤษภาคม 2552, จาก  http://www.panyathai.or.th/wiki/index.ph/      
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ความรุนแรงระหวางสามีภรรยา ยอมแสดงใหเห็นถึงสภาพของการทําลายสัมพันธภาพระหวาง 
บุคคลท้ังสองฝายไดอยางชัดเจน การมองความรุนแรงในครอบครัวในมิตินี้ จึงสอดคลองโดยตรง
กับแนวคิดของกระบวนทัศนยุติธรรมเชิงสมานฉันท (Restorative Justice) ท่ีมองวาการกระทําผิด
เปนการทําลายสัมพันธภาพระหวางบุคคลและการอํานวยความยุติธรรมใหเกิดกับท้ังสอง
ฝาย สามารถทําไดโดยใชการสนทนาพูดคุยและทําขอตกลงรวมกัน เพ่ือใหความตองการของผูท่ี
ไดรับความเสียหายไดรับการตอบสนอง ผูกระทําผิดไดแสดงความรับผิด (Accountability) และ
คูกรณีมีความปรองดองกัน 
 จากกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทขางตน จึงทําใหสามารถนําแนวคิดของกระบวน 
การยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาใชในการแกไขปญหาความรุนแรงในครอบครัว โดยใหผูถูกกระทํา
ความรุนแรงหรือผูเสียหายไดมีโอกาสบอกเลาถึงความรูสึกและความเสียหายและความตองการ
ชดเชยทดแทน ตลอดจนผลกระทบท่ีไดรับจากการกระทําความรุนแรง และใหผูกระทําความรุนแรง
หรือผูกระทําผิดไดแสดงความรับผิดชอบตอการกระทําของตนโดยการบรรเทาหรือเยียวยาความ
เสียหายท่ีเกิดจากการกระทําของตนดวยวิธีใดวิธีหนึ่งตามท่ีจะตกลงรวมกัน และเม่ือเสร็จส้ิน
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทแลว คูกรณีควรตองรูสึกวาปญหาความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนไดยุติลง
แลว และสามารถฟนฟูสัมพันธภาพใหดีดังเดิมไดตอไป นอกจากน้ัน กระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทยังตระหนักถึงความจําเปนท่ีตองปฏิบัติตอผูกระทําความรุนแรงดวยหลักการยอมรับและ
การบูรณาการการใหกลับสูครอบครัวดวยการปรับพฤติกรรมใหเปนไปในทางที่เหมาะสมอีกดวย 
 จึงเห็นไดวา หากจะไดนําเอาแนวคิดของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาใชใน
การแกไขปญหาความรุนแรงในครอบครัวตามท่ีไดกลาวมาน้ี ยอมจะเปนแนวทางใหสามารถแกไข
ปญหาดังกลาวไดโดยไมจําเปนตองอาศัยเพียงการบังคับใชกฎหมาย ดวยการดําเนินคดีตอผูกระทํา
ผิดเพียงอยางเดียว เนื่องจากปญหาความรุนแรงในครอบครัว มีความละเอียดออน ลึกซ้ึง ซับซอนท้ัง
ในมิติดานเพศ ความเชื่อ คานิยม ตลอดจนความสัมพันธในครอบครัว ดังนั้น ในการแกไขปญหา
ความรุนแรงในครอบครัวอยางบูรณาการนั้น จําเปนตองอาศัยความรวมมือจากหลายสาขาวิชาชีพท่ี
เกี่ยวของในการใหความชวยเหลือ บําบัดรักษา ตลอดจนควรมีบทบังคับอยางไมเปนทางการในบาง
ข้ันตอนของการปฏิบัติงาน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในการเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับผูถูก 
กระทําความรุนแรง และปรับเปล่ียนหรือบําบัดพฤติกรรมที่ไมพึงปรารถนาของผูกระทําความ
รุนแรง  ตลอดจนแกไขปญหาความขัดแยงท่ีมีอยูและฟนฟูสัมพันธภาพภายในครอบครัว18 

                                                 
18  กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม.  (2552).  กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท.  สืบคนเมื่อ  

10 พฤษภาคม 2552, จาก  http://203.154.185.6/web/index.php?q=node/149 

DPU



 

 

35

 

 ประเด็นท่ีควรพิจารณา คือกรณีท่ีวา การทํารายท่ีเกิดข้ึนนั้นมีลักษณะมาก-นอย หนัก-
เบา เชนไร หรือมีระดับความรุนแรงเพียงไร จึงไดช่ือวาเปนความรุนแรงท่ีสามารถเยียวยาได เชน 
สามีเพียงแตทํารายรางกาย หรือประทุษรายดวยวาจา หรือกรณีใดท่ีหนักเกินกวาจะเยียวยาได  
เชน กรณีพยายามฆา หรือ ฆาตกรรม นั้นมีระดับความรุนแรงของพฤติกรรมแตกตางกัน (cited in 
O'Leary, 1993, p. 20) ดังนี้19  
         ความกาวราวทางวาจา  /  ดูถูก เหยียดหยาม, ตะโกนใส, แสดงพลังความเปนชาย, อิจฉา
ริษยา, คูสมรสไมปรองดองกัน  
         ความกาวราวตอรางกาย  /ผลัก ตบตี กระแทก, ยอมรับและนําเอาการควบคุมโดยวิธีการ
ท่ีรุนแรงมาใช, เลียนแบบการแสดงความกาวราวรุนแรงตอรางกาย, ถูกกระทําทารุณกรรมตั้งแต 
เด็ก, มีบุคลิกภาพท่ีนิยมความกาวราว, ติดสุรา  
         ความกาวราวข้ันรุนแรง/ทุบตี, เตะตอย, ทํารายดวยวัตถุ หรืออาวุธ, มีบุคลิกภาพแปร 
ปรวน เก็บอารมณไมอยู, มีความยกยองนับถือตนเองตํ่า ฆาตกรรม จะเห็นไดวา ระดับความรุนแรง
ของพฤติกรรม เร่ิมจากพฤติกรรมที่มีระดับความรุนแรงนอยกวา ไปสูระดับความรุนแรงมากข้ึน 
จนกระท่ังมีระดับความรุนแรงสูงท่ีสุด คือ เร่ิมจาก ความกาวราวทางวาจา ไปสูความกาวราวทาง
รางกาย และพัฒนาไปสูความกาวราวข้ันรุนแรง ซ่ึงบางกรณีระดับความกาวราวท่ีส่ังสมตอเนื่องเปน
เวลานานอาจนําไปสูการเกิดความกาวราวรุนแรงสูงสุด ในระหวางคูสมรส คือ การฆาตกรรมคู
สมรส ไดแก สามีฆาภรรยาหรือภรรยาฆาสามี  
 อยางไรก็ตาม คดีความท่ีอยูในขอบเขตซ่ึงสามารถใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมาน 
ฉันทได คือคดีความในระดับท่ีสามีแสดงความกาวราวทางรางกาย และแสดงความกาวราวข้ัน
รุนแรง ซ่ึงอยูในวิสัยท่ีเยียวยาสมานฉันทกันได สวนการพยายามฆา หรือฆาตกรรมท่ีเกิดข้ึนนั้น    
จัดวาเปนความผิดตอชีวิตรางกายท่ีรายแรงท่ีสุด ซ่ึงสมควรใชวิธีการของกระบวนการยุติธรรมกอน 
สวนการบําบัดเยียวยา หรือการแสวงหาวิธีการท่ีเหมาะสมในการแกไขฟนฟูพฤติกรรม ควรกําหนด
ข้ึนภายหลังกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท                                      
 สาระสําคัญเกี่ยวกับความเหมาะสม และความเปนไปไดของการนํากระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท มาใชกับคดีความรุนแรงในครอบครัว ดังนี้20  
 

                                                 
19  จุฑารัตน  เอื้ออํานวย.  (2552).  กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท การเยียวยาความรุนเเรงใน

ครอบครัว.  สืบคนเมื่อ 10 พฤษภาคม 2552, จาก http://www.panyathai.or.th/wiki/index.ph/         
20  จุฑารัตน  เอื้ออํานวย.  (2552).  กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท  การเยียวยาความรุนเเรงใน

ครอบครัว.  สืบคนเมื่อ 10 พฤษภาคม 2552, จาก  http://www.panyathai.or.th/wiki/index.ph/       
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 ประการเเรก วิธีการของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมีความเหมาะสม  
         วิธีการท่ีจะนํามาใชกับคดีความรุนแรงในครอบครัวกรณีสามีทํารายภรรยา ซ่ึงมีความ
ละเอียดออนนี้ ควรเปนวิธีการท่ีมีลักษณะพิเศษแตกตางไปจากวิธีการท่ัวไป โดยกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท มีลักษณะเฉพาะท่ีมีความเหมาะสม ดังนี้  
         1) กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท จัดวาเปนพัฒนาการอีกข้ันหนึ่งของการปรับ 
เปล่ียนปรัชญาในการมองอาชญากรรมที่แตกตางไปจาก “การใหความหมายอาชญากรรมตามปกติ
แบบเหมารวม” และ “การแยกอาชญากรรมออกจากพฤติกรรมเบ่ียงเบน” คือ เปนการมองและแยก
วิธีการปฏิบัติตอปญหาสังคมกึ่งอาชญากรรม ออกจากปญหาอาชญากรรมท่ัวไป ซ่ึงโดยปกติแลวคดี
สามีทํารายภรรยาเหลานี้เม่ือเร่ืองมาถึงโรงพัก ตํารวจมักจะทําการไกลเกล่ียประนีประนอมโดยมอง
วาเปนเร่ืองในครอบครัว ทําใหเหยื่อเสียเปรียบและคับของใจ เพราะไมไดรับความเปนธรรม ทําให
เกิดความทุกขทรมานในการใชชีวิตครอบครัว ท่ีไมไดรับการบําบัดเยียวยาแตอยางใด  
          ขณะเดียวกันหากเร่ืองดังกลาวถูกดําเนินคดีแบบคดีทํารายรางกาย ตามแบบวิธีท่ี
ดําเนินการกับอาชญากรรมและการกระทําผิดท้ังหลายก็เปนวิธีการท่ี  “ตึง” เกินไป สงผลกระทบตอ
การทํามาหากิน และความสัมพันธของครอบครัวตามมาหลายประการ ดังนั้น กระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันทจึงเปน "ทางเลือก" ท่ีเหมาะสมสําหรับคดีท่ีมีลักษณะเฉพาะเชนนี้  
 2) กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทเปนวิธีการที่มีลักษณะของ “กระบวนการ
ยุติธรรมทางเลือก” ที่รัฐและสังคมรับรูและใหการยอมรับในความถูกตองชอบธรรม ท้ังมีลักษณะ 
“กึ่งทางการ” ท่ีไมเปนแบบแผนพิธีการมากเกินไป จนดูเหมือนเปนการดําเนินคดีความท่ีมีขาว
ครึกโครม ขณะเดียวกันก็มิใชท้ิงรางใหเกิดชองวางทางสังคม ท่ีรัฐไมเขาไปดูแลรับรูปญหาเหลานี้ 
ท้ังๆ ท่ีสังคมปจจุบันมีการเปล่ียนแปลงไปสูสังคมแหงความเสมอภาคแลวก็ตาม นอกจากนี้ยัง
สามารถเลือกใชกับกรณีสามีทํารายภรรยาไดเปนรายกรณี โดยพิจารณาจากพฤติการณแหงคดี และ
ความยินยอมพรอมใจของเหยื่อและผูกระทําประกอบกันสวนกรณีการกระทําท่ีมีลักษณะอุกฉกรรจ
มีโทษรายแรง ก็สามารถใชวิธีการของกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักตามปกติได ประการท่ีสอง 
เปนเร่ืองของลักษณะเฉพาะของปญหาความรุนแรงในครอบครัวกรณีทํารายคูสมรส  
 ปญหาความรุนแรงในครอบครัวกรณีการทํารายคูสมรส หรือสามีทํารายภรรยาน้ัน มี
ลักษณะเฉพาะท่ีนาสนใจ ดังนี้  
 1) เหยื่อและผูกระทําผิดในกรณีนี้สวนใหญเปน “บุคคลคนเดียวกันตามกฎหมาย” 
กรณีท่ีทําการจดทะเบียนสมรส หรือไมก็มีบุตรซ่ึงเปนบุคคลที่สามผูกพันโยงใยอยูดวย และไดรับ
ผลกระทบจากการทํารายรางกายกัน ระหวางคนสองคนท่ีอยูในครอบครัวเดียวกันดวย กอใหเกิด
ปญหาลําบากใจท่ียากแกการจัดการอยางเด็ดขาดกับสามีผูกระทําความรุนแรงแกเหยื่อซ่ึงเปนภรรยา
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ของตน เพราะเหตุท่ีไมสามารถสวมบทบาทสามี บิดา หรือผูนําครอบครัวไดอยางสมบทบาทตามท่ี
ควรจะเปนเพราะการพรากสามีและบิดาไปจากตนเองและบุตร ยอมกอใหเกิดผลกระทบตอ
ครอบครัวของตน แตหากไมกระทําการอยางใดอยางหน่ึง เหยื่อก็ตองยอมทนทุกขทรมานตอสภาพ
ความรุนแรงตอไปเชนกัน  
 2) ความรุนแรงในครอบครัวท่ีเกิดจากสามีทํารายภรรยานั้นมีลักษณะเปน “ความ
รุนแรงสองชั้น” กลาวคือในครอบครัวท่ีมีบุตรและบุตรทราบถึง หรือเห็นพฤติกรรมความรุนแรง 
ท่ีบิดามารดากระทําโตตอบกันในลักษณะตบตี ทํารายรางกาย ขวางปาส่ิงของ หรือตะโกนใสกันนั้น 
บุตรจะตกเปน “เหยื่อโดยออม” ในเหตุการณเหลานี้ โดยเรียนรูบทบาททางเพศควบคูกับความ
รุนแรง ยอมรับความกาวราวรุนแรงวาเปนเร่ืองธรรมดาท่ีพวกเขายอมรับได  
 การแกไขปญหาความรุนแรงในครอบครัวดวยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท 
จําเปนตองอาศัยการดําเนินงานเชิงบูรณาการรวมกันแบบพหุภาคีของภาคสวนตางๆ ท่ีมีสวน
เกี่ยวของกับสภาพปญหาทั้งท่ีเปนหนวยงานภาครัฐและเอก โดยอาศัยรูปเเบบของทีมงานสห
วิชาชีพ (Professional Team Work) เพื่อใหสามารถจัดการกับปญหาความรุนแรงในครอบครัวท่ีมี
ความสลับซับซอนไดดวยการพิจารณาปญหาและแนวทางแกไขปญหาท่ีคลองตัว กวางขวางและ
หลายรอบดาน โดยอาศัยความชํานาญพิเศษเฉพาะของบุคลากรแตละดาน ท่ีจะรวมกันทํางานสอด
ประสานและสนับสนุนซ่ึงกันและกันใหเกิดประโยชนในการแกไขปญหา 
 ทีมงานสหวิชาชีพในการแกไขปญหาความรุนแรงในครอบครัว ประกอบดวยบุคลากร
ตางๆ ซ่ึงมีบทบาทหนาท่ี  ดังตอไปนี้21 

 เจาพนักงานตํารวจ   
 มีบทบาทหนาท่ีในการรับแจงเหตุจากผูถูกกระทําความรุนแรงและใหคําช้ีแจงแนะนํา
เบ้ืองตน ติดตามตัวผูกระทําความรุนแรง และรวมใหขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินคดีในทีมงาน
สหวิชาชีพ ตลอดจนประสานงานในการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท และสงตอเพื่อให
ความชวยเหลือสงเคราะหและรักษาพยาบาลอาการบาดเจ็บแกผูถูกกระทําความรุนแรง 
 เเพทย/จิตเเพทย 
 มีบทบาทหนาท่ีในการตรวจวินิจฉัยและรักษาพยาบาลอาการบาดเจ็บทางกายหรือ   
ความเจ็บปวยทางจิตใจของผูถูกกระทําความรุนแรงและผูกระทําความรุนแรง และรวมใหขอมูล 
ทางการแพทยในทีมงานสหวิชาชีพ ตลอดจนใหการแกไขเยียวยาหรือบําบัดรักษาอาการทางจิต

                                                 
21  กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม.  (2552).  กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท.  สืบคนเมื่อ  

10 พฤษภาคม 2552, จาก  http://203.154.185.6/web/index.php?q=node/150 
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ประสาทท่ีเกี่ยวเน่ืองกับการปรับพฤติกรรม ท้ังของผูถูกกระทําความรุนแรงและผูกระทําความ
รุนแรง 
 พยาบาล 
 มีบทบาทหนาท่ีในการประเมินอาการบาดเจ็บ ตลอดจนสุขภาพรางกายและจิตใจ
เบ้ืองตนของผูถูกกระทําความรุนแรงและผูกระทําความรุนแรงและชวยใหขอมูลในทีมงาน 
สหวิชาชีพ 
 นักจิตวิทยา 
 มีบทบาทหนาท่ีในการตรวจและประเมินทางจิตวิทยา เพ่ือสนับสนุนการวินิจฉัยโรค
โดยแพทย /จิตแพทยของผูถูกกระทําความรุนแรงและผูกระทําความรุนแรง โดยอาศัยแบบทดสอบ
ทางจิตวิทยาและเคร่ืองมืออ่ืนๆ พรอมท้ังวิเคราะหและสรุปผลการทดสอบ และชวยใหขอมูลใน
ทีมงานสหวิชาชีพ 
 นักสังคมสงเคราะห    
        มีบทบาทหนาท่ีในการประเมิน วิเคราะหขอมูลทางกาย จิตใจ และสังคมท่ีเกี่ยวของกับ
ปญหาความรุนแรงในครอบครัวของผูถูกกระทําความรุนแรงและผูกระทําความรุนแรง ตลอดจน
ประมวลและวิเคราะหขอเท็จจริงทางกาย จิตใจ และสังคม ตลอดจนใหการสังคมสงเคราะหเฉพาะ
รายแกผูถูกกระทําความรุนแรงและผูกระทําความรุนแรง และชวยใหขอมูลในทีมงานสหวิชาชีพ 
 พนักงานคุมประพฤติ     
 มีบทบาทหนาท่ีในการประสานงานการทํางานของทีมงานสหวิชาชีพและดําเนินการ
ดวยกระบวนการครอบครัวสมานฉันทกับคูสามีภรรยาที่มีปญหาความรุนแรงในครอบครัว   
ตลอดจนติดตามประเมินผลการเยียวยาฟนฟูผูถูกกระทําความรุนแรงและบําบัดรักษาผูกระทําความ
รุนแรง 
 องคกรเอกชนใหความชวยเหลือ     
 มีบทบาทหนาท่ีในการใหความชวยเหลือแกผูถูกกระทําความรุนแรงตามบทบาทหนาที่
ขององคกร  และรวมใหขอมูลใหทีมงานสหวิชาชีพ 
 รูปแบบของการทํางานแบบสหวิชาชีพในการแกไขปญหาความรุนแรงในครอบครัว
ดวยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท  มี 2 รูปแบบ ไดแก 
 1) Interdisciplinary หมายถึง การประสานความรวมมือจากหลายสาขาวิชาชีพท่ีเกี่ยว 
ของกับการปฎิบัติงาน โดยใชวิธีการสงตอขอมูลและประสานทรัพยากรท่ีมีอยูอยางเปนทางการ 
เพื่อใชในการดําเนินงานในกระบวนการตางๆ โดยไมจําเปนตองมีการประชุมกัน  
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 2) Multidisciplinary หมายถึง การทํางานแบบบูรณาการหรือการประชุมทีมสหวิชาชีพ 
เปนการทํางานท่ีผูเกี่ยวของท้ังหมดในกรณีนั้นๆ มาประชุมปรึกษาหารือกัน เพื่อระดมความคิดเห็น
และกําหนดแนวทางการชวยเหลือรวมกัน โดยอาศัยพื้นฐานความรู ทักษะ และความสามารถพิเศษ
ของแตละสาขาวิชาชีพ 
 ในการดําเนินการสามารถเเบงกระบวนการหลักออกไดเปน 4 สวน ดังนี้22 
 สวนท่ี 1  การประสานงานเเรกรับเเละดําเนินการเบ้ืองตนโดยทีมงานสหวิชาชีพ 
 เปนกระบวนการเเรกเร่ิมต้ังเเตเกิดกรณีความรุนเเรงในครอบครัวโดยผูถูกกระทําความ
รุนเเรงเเจงเหตุตอเจาหนาท่ีตํารวจ จากน้ันเจาหนาท่ีตํารวจประสานงานสงตัวผูถูกกระทําความรุน
เเรงพบทีมงานสหวิชาชีพซ่ึงประกอบดวย เเพทย พยาบาล นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห เเละ
พนักงานคุมประพฤติ เพื่อประเมินขอมูลเบื้องตนของผูถูกกระทําความรุนเเรง พรอมท้ังสอบถาม
ความประสงคเเละความสมัครใจใชกระบวนการครอบครัวสมานฉันทในการเเกปญหาความรุนเเรง
ในครอบครัว กรณีผูถูกกระทําความรุนเเรงประสงคเเละสมัครใจ ทีมงานสหวิชาชีพจะประสานงาน
สงตอเจาพนักงานคุมประพฤติตอไป 
 สวนท่ี 2  การใชกระบวนการครอบครัวสมานฉันท 
 เปนกระบวนการการประชุมประสานสัมพัธภาพตามเเนวคิดกระบวนการยุติธรรม 
เชิงสมานฉันท ซ่ึงเปดโอกาสใหผูถูกกระทําความรุนเเรงพูดถึงความรูสึกเเละความเสียหายท่ีไดรับ
จากการกระทํารุนเเรงของผูกระทําความรุนเเรงเเละใหผูกระทําผิดไดสํานึกเเละเเสดงความรับผิด 
ตอการกระทําของตน พนักงานคุมประพฤติสมานฉันทเปนผูดําเนินการประชุมใหท้ังสองฝาย 
หาขอตกลงรวมกัน โดยพนักงานคุมประพฤติจะเปนผูติดตามผลการปฎิบัติตามขอตกลงน้ัน กรณี
ผูถูกกระทําความรุนเเรงไมพอใจผลการปฎิบัติตามขอตกลง พนักงานคุมประพฤติประสานงาน 
สงพนักงานสอบสวนดําเนินคดีกับผูกระทําความรุนเเรงตอไป 
 สวนท่ี 3 การชวยเหลือผูถูกกระทําความรุนเเรง 
 เปนกระบวนการใหความชวยเหลือตั้งเเตผูถูกกระทําความรุนเเรงขอรับความชวยเหลือ
จากองคกรใหความชวยเหลือ หรือเขารับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาล กระบวนการเยียวยา
เเละบําบัดรักษาผูถูกกระทําความรุนเเรงทางรางกาย จิตใจ ตลอดจนการปรับตัวกลับสูครอบครัวใช
ชีวิตรวมกับผูกระทําความรุนเเรงโดยปกติสุขอีกคร้ัง 

 

                                                 
22  รณชัย  คงสกนธ.  เลมเดิม.  หนา 188-189. 

 

DPU



 

 

40

 

 สวนท่ี 4 การเเกไขฟนฟูผูกระทําผิด 
 เปนกระบวนการใหความชวยเหลือผูกระทําความรุนเเรงในการเเกไขฟนฟู หรือ
บําบัดรักษาทั้งทางรางกาย จิตใจ ตลอดจนการปรับตัวกลับสูครอบครัวใชชีวิตรวมกับผูถูกกระทํา
ความรุนเเรงโดยปกติสุขอีกคร้ังหนึ่งเชนเดียวกัน 
 เนื่องจากปญหาในเร่ืองความรุนเเรงในครอบครัวเปนปญหาท่ีซับซอน ในการเเกไข
ปญหาดังกลาวจําตองมีการบูรณาการทักษะในหลายดานเขามาในการเเกปญหา ดังนั้น การนํา
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาใช จึงมีความเหมาะสม เพราะเปนเเนวคิดท่ีมีการบูรณการใน
หลายดานรวมกัน เชน ในเรื่องการเเพทย  การสังคมสงเคราะห เปนตน เเละไมไดมุงท่ีจะลงโทษ
ผูกระทําความผิดเเตเพียงอยางเดียว เเตยังเนนในเร่ืองของการเเกไข ฟนฟู เยียวยาผูกระทําความผิด
ใหสามารถกลับคืนเขาสูครอบครัวของตนไดอยางเปนปกติสุขอีกดวย 
 
2.4 กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการคุมครองความรุนเเรงในครอบครัวในประเทศไทย 
 2.4.1 กฎหมายรัฐธรรมนูญ  
   รัฐธรรมนูญเเหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ไดบัญญัติใหความคุมครองบุคคล
ในครอบครัวไว  ดังนี้23 
 มาตรา 35 บัญญัติวา 
  “สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ช่ือเสียง ตลอดจนความเปนอยูสวนตัวยอม
ไดรับความคุมครอง......” 
 มาตรา 52 บัญญัติวา 
 “เด็กเเละเยาวชน มีสิทธิในการอยูรอดเเละไดรับการพัฒนาดานรางกาย จิตใจเเละ
สติปญญา ตามศักยภาพในสภาพเเวดลอมท่ีเหมาะสม โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของเด็กเเละ
เยาวชนเปนสําคัญ 
 เด็ก เยาวชน สตรี เเละบุคคลในครอบครัว มีสิทธิไดรับความคุมครองจากรัฐ ให
ปราศจากการใชความรุนเเรงเเละการปฎิบัติอันไมเปนธรรม ท้ังมีสิทธิไดรับการบําบัดฟนฟูในกรณี
ท่ีมีเหตุดังกลาว 
 การเเทรกเเซง เเละการจํากัดสิทธิของเด็ก  เยาวชน เเละบุคคลในครอบครัว จะกระทํา
มิได เวนเเตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติเเหงกฎหมาย เฉพาะเพ่ือสงวนเเละรักษาไวซ่ึงสถานะ
ของครอบครัวหรือประโยชนสูงสุดของบุคคลนั้น...” 

                                                 
23  รัฐธรรมนูญเเหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550. 
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 การที่รัฐธรรมนูญกําหนดหลักเกณฑดังกลาวข้ึนนี้เทากับเปนการกําหนดใหรัฐตองมี
หนาท่ีปกปองคุมครองบุคคลในครอบครัวจากการใชความรุนแรงในครอบครัว ดังนั้น เม่ือ
รัฐธรรมนูญอันเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศบัญญัติรับรองถึงสิทธิดังกลาว รัฐจึงตองบัญญัติ
กฎหมายท่ีเกี่ยวของใหสอดคลองกับบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญเพื่อปกปองคุมครองบุคคลใน
ครอบครัวจากการใชความรุนแรงในครอบครัว 
 2.4.2 พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนเเรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 
   ในปจจุบันไดมีการออกพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนเเรงใน
ครอบครัว พ.ศ.  2550 ข้ึน24เนื่องจากปญหาความรุนเเรงในครอบครัวเปนปญหาท่ีมีความละเอียด 
ออน  มีลักษณะพิเศษเเตกตางจากการทํารายรางกายระหวางบุคคลท่ัวไป การใชมาตรการทางอาญา
ตามประมวลกฎหมายอาญาจึงไมเหมาะสม เนื่องจากขาดความยืดหยุน มุงประสงคจะลงโทษเเต
เพียงอยางเดียวไมไดเนนในเร่ืองการฟนฟู เเกไขผูกระทําความผิดเเตอยางใด ดังนั้นจึงจําตองมีการ
ตราพระราชบัญญัตินี้ เพื่อคุมครองผูถูกกระทําความรุนเเรงในครอบครัวเเละเเกไข เยียวยา ผูกระทํา
ความผิด เพื่อชวยในการรักษาสัมพันธภาพ ความสัมพันธภายในครอบครัวไว โดยในพระราช 
บัญญัติดังกลาว มีสาระสําคัญดังนี้25 
   1) การกําหนดบทนิยาม 
    มาตรา 3 ไดใหคํานิยามคําสําคัญไว โดยในความหมายของความรุนเเรงใน
ครอบครัว  สามารถเเยกพิจารณาการกระทําออกเปน 3 ลักษณะ คือ 
    (1)  การกระทําใดๆ โดยมุงประสงคใหเกิดอันตรายเเกรางกาย จิตใจ หรือ สุขภาพ 
    (2) การกระทําโดยเจตนาในลักษณะท่ีนาจะกอใหเกิดอันตรายเเกรางกาย  จิตใจ  
หรือสุขภาพของบุคคลในครอบครัว 
    (3) บังคับหรือใชอํานาจครอบงําผิดคลองธรรมใหบุคคลในครอบครัวตองกระทํา
การ  ไมกระทําการ  หรือยอมรับกระทําการอยางหนึ่งอยางใดโดยมิชอบ เเตไมรวมถึงการกระทํา
โดยประมาท 
    สําหรับความหมายของบุคคลในครอบครัวนั้น เปนการบัญญัติคุมครองความ 
สัมพันธระหวางสามี ภรรยา ท้ังท่ีจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายเเละผูท่ีอยูกินหรือเคยอยูกิน 
ฉันสามีภรรยาโดยมิไดจดทะเบียนสมรส เเละคูสมรสเดิมท่ีเเมจะหยาขาดกันไปเเลวก็ตาม รวมถึง
บุตรบุญธรรม  สมาชิกในครอบครัวเเละบุคคลใดๆ ท่ีตองพึ่งพาอาศัยเเละอยูในครัวเรือนเดียวกัน 
 
                                                 

24  รายละเอียดโปรดดูภาคผนวก 
25  นฤมล โพธิ์เเจม.  (2551).  ความรุนเเรงในครอบครัว.  หนา 309-315. 
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   2)  การกําหนดฐานความผิดเเละการยอมความ 
    มาตรา 4 กําหนดให “การกระทําความรุนเเรงในครอบครัว” เปนความผิดข้ึนมาอีก
ฐานหนึ่ง โดยความผิดฐานกระทําความรุนเเรงในครอบครัวเเละความผิดฐานทํารายรางกายตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 สามารถยอมความได ท้ังนี้ เพื่อเปนการหันเหผูกระทําความผิด
ออกจากกระบวนการยุติธรรม เเตอยางไรก็ดี ในกรณีท่ีไมยอมความกัน เเละการกระทําความรุนเเรง
ในครอบครัวเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอ่ืนดวย ผูกระทําความผิดนั้น
ตองรับโทษตามกฎหมายอีก 
    มาตรา 12 ใหพนักงานสอบสวนกําหนดเง่ือนไขเเหงการยอมความ การถอนคํารอง
ทุกข โดยใชวิธีการฟนฟู บําบัดรักษา คุมความประพฤติ ชดใชเงิน ชวยเหลือบรรเทาทุกข ทํางาน
บริการสาธารณะ ละเวนการกระทําอันเปนเหตุใหเกิดการใชความรุนเเรงในครอบครัว หรือทําทัณฑ
บนไดนั้น  เปนกรณีท่ีใหอํานาจเเกพนักงานสอบสวนในการหันเหคดีออกจากกระบวนการยุติธรรม 
   3) หนาท่ีเเจงตอพนักงานเจาหนาท่ี 
    มาตรา 5 กําหนดหนาท่ีใหบุคคลท่ีถูกกระทําความรุนเเรงในครอบครัวหรือผูพบเห็น
หรือทราบการกระทําความรุนเเรงในครอบครัวเเจงตอพนักงานเจาหนาท่ีเเละการเเจงตอพนักงาน
เจาหนาท่ีโดยสุจริต ผูเเจงยอมไดรับการคุมครองเเละไมกอใหเกิดความรับผิดเเกผูเเจงท้ังทางเเพง  
ทางอาญา  เเละทางปกครอง 
   4) อํานาจของพนักงานเจาหนาท่ี 
    มาตรา 6 ในกรณีท่ีไดรับเเจงเหตุการกระทําความรุนเเรงในครอบครัวใหพนักงาน
เจาหนาท่ีมีอํานาจเขาไปในเคหสถานหรือสถานท่ีเกิดเหตุเพื่อสอบถามผูกระทําเเละผูถูกกระทํา
ความรุนเเรงในครอบครัวเเละบุคคลอ่ืนในสถานท่ีนั้นได เปนกรณีท่ีใหอํานาจพนักงานเจาหนาท่ีเขา
ไปในเคหสถานไดโดยไมตองขอใหศาลออกหมายคน หมายจับ 
   5) หนาท่ีของพนักงานสอบสวน 
    (1) การสอบสวน  
      มาตรา 8 เม่ือมีการรองทุกขภายในอายุความ 3 เดือน นับเเตผูถูกกระทําความรุน
เเรงในครอบครัวอยูในวิสัยเเละมีโอการสที่จะเเจงหรือรองทุกขได ใหพนักงานสอบสวนทําการ
สอบสวนโดยเร็วเเละสงตัวผูกระทําความรุนเเรงในครอบครัว สํานวนการสอบสวนพรอมท้ัง
ความเห็นไปยังพนักงานอัยการเพ่ือฟองคดีตอศาลภายใน 48 ช่ัวโมง นับเเตไดตัวผูกระทําความ 
รุนเเรงในครอบครัว  เเตหากมีเหตุจําเปนทําใหไมอาจยื่นฟองไดทันภายในกําหนดเวลาดังกลาว 
ใหขอผัดฟองตอศาลไดคราวละไมเกิน 6 วัน 
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     ในการสอบปากคําผูถูกกระทําความรุนเเรงในครอบครัว พนักงานสอบสวน
ตองจัดใหมีจิตเเพทย นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห หรือบุคคลท่ีผูถูกกระทําความรุนเเรงใน
ครอบครัวรวมอยูดวยในขณะสอบปากคําเพื่อใหคําปรึกษา 
    (2)  การยอมความและการถอนคํารองทุกข 
     การถอนคํารองทุกข มาตรา 12 วรรคสอง ในกรณีท่ีมีการยอมความ การถอนคํา
รองทุกข ใหพนักงานสอบสวนจัดใหมีการทําบันทึกขอตกลงเบ้ืองตนกอนการยอมความ การถอน
คํารองทุกขนั้น เเละกําหนดใหนําวิธีการฟนฟูบําบัดรักษา คุมความประพฤติผูกระทําความผิดให
ผูกระทําความผิดชดใชเงินชวยเหลือ บรรเทาทุกข ทํางานบริการสาธารณะ ละเวนการกระทําอัน
เปนเหตุใหเกิดการใชความรุนเเรงในครอบครัว หรือทําทัณฑบนไวมาเปนเง่ือนไขในการปฎิบัติ
ตามบันทึกขอตกลงดังกลาวโดยอนุโลม โดยอาจรับฟงความคิดเห็นของผูเสียหายหรือบุคคลใน
ครอบครัวประกอบดวยก็ได หากไดปฎิบัติตามบันทึกขอตกลงเเละเง่ือนไขดังกลาวครบถวนเเลว    
จึงใหมีการยอมความ การถอนคํารองทุกขได หากผูตองหาฝาฝนหรือไมปฎิบัติตามเง่ือนไขให
พนักงานสอบสวนมีอํานาจส่ังยกคดีข้ึนดําเนินการตอไป 
    (3)   การไกลเกล่ีย 
     มาตรา 16 เพื่อประโยชนในการยอมความในคดีการกระทําความรุนเเรงใน
ครอบครัว  พนักงานเจาหนาท่ีอาจต้ังผูประนีประนอมประกอบดวยบุคคลหรือคณะบุคคลซ่ึงเปน  
บิดามารดา ผูปกครอง ญาติของคูความหรือบุคคลท่ีพนักงานเจาหนาท่ีเห็นสมควร เพื่อใหคําปรึกษา 
หรือชวยเหลือในการไกลเกล่ียใหคูความไดยอมความกัน หรืออาจมอบหมายใหนักสังคมสงเคราะห  
หนวยงานสังคมสงเคราะห หรือ บุคคลใดชวยเหลือไกลเกล่ียใหคูความยอมความกันก็ได 
   6) คําส่ังกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข 
    (1)  อํานาจพนักงานเจาหนาท่ีออกคําส่ัง  
      มาตรา 10 ใหพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงมีฐานะเทียบไดไมต่ํากวาพนักงานฝาย
ปกครองหรือตํารวจช้ันผูใหญตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและไดรับมอบหมายจาก
รัฐมนตรีมีอํานาจออกคําส่ังกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขใหแกบุคคลผูถูกกระทํา 
ดวยความรุนแรงในครอบครัวเปนการช่ัวคราว ไมวาจะมีคํารองขอจากบุคคลดังกลาวหรือไม โดย
ใหมีอํานาจออกคําส่ังใดๆ ไดเทาท่ีจําเปนและสมควร ซ่ึงรวมถึงการใหผูกระทําความรุนแรงใน
ครอบครัวเขารับการตรวจรักษาจากแพทย การใหผูกระทําความรุนแรงในครอบครัวชดใชเงินชวย 
เหลือบรรเทาทุกขเบ้ืองตนตามสมควรแกฐานะ การออกคําส่ังหามผูกระทําความรุนแรงใน
ครอบครัวเขาไปในที่พํานักของครอบครัวหรือเขาใกลตัวบุคคลใดในครอบครัว ตลอดจนการ
กําหนดวิธีการดูแลบุตร 
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    (2)  ศาลเห็นชอบหรือไมเห็นชอบกับคําส่ัง 
     เม่ือพนักงานเจาหนาท่ีออกคําส่ังกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข
อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางตามวรรคหน่ึงแลว ใหเสนอมาตรการหรือวิธีการเพ่ือบรรเทาทุกข
ตอศาลภายในส่ีสิบแปดช่ัวโมงนับแตวันออกคําส่ังกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพ่ือบรรเทาทุกข 
หากศาลเห็นชอบกับคําส่ังกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขดังกลาว ใหคําส่ังกําหนด
มาตรการหรือวิธีการ เพื่อบรรเทาทุกขมีผลตอไป 
     ในกรณีท่ีศาลไมเห็นชอบดวยกับคําส่ังกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อ 
บรรเทาทุกขท้ังหมดหรือแตบางสวน หรือมีขอเท็จจริงหรือพฤติการณเปล่ียนแปลงไป ใหศาลทํา
การไตสวนและมีคําส่ังโดยพลัน หากขอเท็จจริงหรือพฤติการณเพียงพอแกการวินิจฉัยออกคําส่ัง 
ศาลอาจแกไขเพิ่มเติมเปล่ียนแปลง หรือเพิกถอนคําส่ังกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพ่ือบรรเทาทุกข
หรือออกคําส่ังใดๆ รวมท้ังกําหนดเง่ือนไขเพิ่มเติมก็ได 
   7) การฝาฝนหรือไมปฎิบัติตามคําส่ัง 
    มาตรา 10 วรรคหา ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานเจาหนาท่ีหรือ
ศาล  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินสามพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
   8) อํานาจศาล 
    (1) ศาลมีอํานาจออกคําส่ัง 
     มาตรา 11ในระหวางการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี ใหศาลมีอํานาจออก
คําส่ังกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข หรือออกคําส่ังใดๆ ไดตามท่ีเห็นสมควร 
    (2)  ศาลพิพากษา 
     มาตรา 12ในกรณีท่ีศาลพิพากษาวา ผูกระทําความรุนแรงในครอบครัวมีความ 
ผิด ศาลมีอํานาจกําหนดใหใชวิธีการฟนฟู บําบัดรักษา คุมความประพฤติผูกระทําความผิดให
ผูกระทําความผิดชดใชเงินชวยเหลือบรรเทาทุกข ทํางานบริการสาธารณะ ละเวนการกระทําอันเปน
เหตุ  ใหเกิดการใชความรุนแรงในครอบครัว หรือทําทัณฑบนไว ตามวิธีการและระยะเวลาท่ีศาล
กําหนด  แทนการลงโทษผูกระทําความผิดก็ได 
    (3)  การยอมความ การถอนคํารองทุกข  
     มาตรา 12 วรรคสอง ในกรณีท่ีมีการยอมความ การถอนคํารองทุกข หรือการ
ถอนฟองใหพนักงานสอบสวนหรือศาล แลวแตกรณี จัดใหมีการทําบันทึกขอตกลงเบ้ืองตนกอน
การยอมความ  การถอนคํารองทุกข หรือการถอนฟองนั้น และกําหนดใหนําวิธีการตามวรรคหน่ึง
เปนเง่ือนไขในการปฏิบัติตามบันทึกขอตกลงดังกลาวโดยอนุโลม โดยอาจรับฟงความคิดเห็นของ
ผูเสียหายหรือบุคคลในครอบครัวประกอบดวยก็ได หากไดปฏิบัติตามบันทึกขอตกลงและเง่ือนไข
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ดังกลาวครบถวนแลวจึงใหมีการยอมความ การถอนคํารองทุกข หรือการถอนฟอง หากผูตองหา
หรือจําเลยฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเง่ือนไขดังกลาวใหพนักงานสอบสวนหรือศาลมีอํานาจยกคดีข้ึน
ดําเนินการตอไป 
     หลักเกณฑและวิธีดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหเปนไปตาม
ระเบียบท่ีอธิบดีผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
หรือรัฐมนตรีประกาศกําหนด แลวแตกรณี 
    (4)  การไกลเกล่ีย 
     มาตรา 16 เพื่อประโยชนในการยอมความในคดีการกระทําความรุนแรงใน
ครอบครัวพนักงานเจาหนาท่ีหรือศาล แลวแตกรณี อาจต้ังผูประนีประนอมประกอบดวยบุคคลหรือ
คณะบุคคลซ่ึงเปนบิดามารดา ผูปกครอง ญาติของคูความหรือบุคคลท่ีพนักงานเจาหนาท่ี หรือศาล
เห็นสมควรเพ่ือใหคําปรึกษา หรือชวยเหลือในการไกลเกล่ียใหคูความไดยอมความกัน หรืออาจ
มอบหมายใหนักสังคมสงเคราะห หนวยงานสังคมสงเคราะห หรือบุคคลใดชวยเหลือไกลเกล่ียให
คูความไดยอมความกันก็ได 
   9)  หลักในการพิจารณาคดีการกระทําความรุนเเรงในครอบครัว 
    มาตรา 15 ไมวาการพิจารณาคดีการกระทําความรุนแรงในครอบครัวจะไดดําเนินไป
แลวเพียงใด ใหศาลพยายามเปรียบเทียบใหคูความไดยอมความกัน โดยมุงถึงความสงบสุขและการ
อยูรวมกันในครอบครัวเปนสําคัญ ท้ังนี้ ใหคํานึงถึงหลักการดังตอไปนี้ ประกอบดวย 
    (1) การคุมครองสิทธิของผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว 
    (2) การสงวนและคุมครองสถานภาพของการสมรสในฐานะท่ีเปนศูนยรวมของ
ชายและหญิงท่ีสมัครใจเขามาอยูกินฉันสามีภรรยา หากไมอาจรักษาสถานภาพของการสมรสได ก็
ใหการหยาเปนไปดวยความเปนธรรมและเสียหายนอยท่ีสุด โดยคํานึงถึงสวัสดิภาพและอนาคตของ
บุตรเปนสําคัญ 
     (3) การคุมครองและชวยเหลือครอบครัว โดยเฉพาะอยางยิ่งในขณะท่ีครอบครัว
นั้นตองรับผิดชอบในการดูแลใหการศึกษาแกสมาชิกท่ีเปนผูเยาว 
     (4) มาตรการตางๆ เพ่ือชวยเหลือสามีภรรยาและบุคคลในครอบครัวใหปรองดอง
กันและปรับปรุงความสัมพันธระหวางกันเองและกับบุตร 
หมายเหตุทายพระราชบัญญัติ 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปญหาการแกไขการใช
ความรุนแรงในครอบครัวมีความละเอียดออนซับซอนเก่ียวพันกับบุคคลใกลชิด มีลักษณะพิเศษ
แตกตางจากการทํารายรางกายระหวางบุคคลโดยท่ัวไป การใชมาตรการทางอาญาตามประมวล
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กฎหมายอาญามาบังคับกับการกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวจึงไมเหมาะสม เนื่องจาก
กฎหมายอาญามีเจตนารมณท่ีจะลงโทษผูกระทําความผิดมากกวาท่ีจะแกไขฟนฟูผูกระทําผิดหรือ
ปกปองคุมครองผูท่ีถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว ดังนั้น การมีกฎหมายคุมครอง
ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว จึงมีความเหมาะสมกวาการใชกระบวนการทางอาญา 
เพราะสามารถกําหนดรูปแบบ วิธีการ และข้ันตอนท่ีมีลักษณะแตกตางจากการดําเนินคดีอาญา
โดยท่ัวไป โดยใหผูกระทําความผิด มีโอกาสกลับตัวและยับยั้งการกระทําผิดซํ้า รวมท้ังสามารถ
รักษาความสัมพันธอันดีในครอบครัวไวได ประกอบกับเด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัว มี
สิทธิไดรับความคุมครองโดยรัฐจากการใชความรุนแรงและการปฏิบัติอันไมเปนธรรม จึงจําเปน 
ตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 

2.5 ระเบียบอธิบดีผูพิพากษาศาลเยาวชนเเละครอบครัวกลางวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ เเละ
ระยะเวลาการดําเนินการเเกผูกระทําความรุนเเรงในครอบครัวเเทนการลงโทษ เเละเงื่อนไขการ 
ยอมความ  การถอนคํารองทุกข  หรือการถอนฟอง พ.ศ. 2550 

 อนึ่ง เน่ืองจากในมาตรา 12 วรรคทายของพระราชบัญญัติดังกลาว ไดกําหนดใหอํานาจ
อธิบดีผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง หรือรัฐมนตรี สามารถออกระเบียบหลักเกณฑ วิธี
การเเละระยะเวลาการดําเนินการ การยอมความ การถอนคํารองทุกข หรือการถอนฟองได  
 ดังนั้น จึงไดมีการออกระเบียบอธิบดีผูพิพากษาศาลเยาวชนเเละครอบครัวกลางวาดวย
หลักเกณฑ วิธีการ เเละระยะเวลาการดําเนินการเเกผูกระทําความรุนเเรงในครอบครัวเเทนการ
ลงโทษเเละเง่ือนไขการยอมความ การถอนคํารองทุกข หรือการถอนฟอง พ.ศ. 2550 ข้ึน26 โดยมี
สาระสําคัญดังนี้ 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 12 วรรคทาย แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทํา
ดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 อธิบดีผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เห็นควร
ออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและระยะเวลาการดําเนินการแกผูกระทําความรุนแรงใน
ครอบครัว แทนการลงโทษและเง่ือนไขการยอมความ การถอนคํารองทุกขหรือการถอนฟองเพื่อให
การดําเนินการ เปนไปดวยความเรียบรอยตามบทบัญญัติดังกลาวไวดังตอไปนี้ 
 การกําหนดวิธีการฟนฟู  บําบัดรักษา คุมความประพฤติ ทํางานบริการสาธารณะ ละเวน
การกระทําอันเปนเหตุใหเกิดการใชความรุนเเรง 
 ขอ 3 ใหศาลใชดุลพินิจพิจารณากําหนดวาจะใชวิธีการฟนฟู บําบัดรักษา คุมความ
ประพฤติผูกระทําความผิด ใหผูกระทําความผิดชดใชเงินชวยเหลือบรรเทาทุกข ทํางานบริการ

                                                 
26  รายละเอียดโปรดดู ภาคผนวก. 
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สาธารณะ ละเวนการกระทําอันเปนเหตุใหเกิดการใชความรุนแรงในครอบครัวหรือทําทัณฑบน 
ไวอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางรวมกัน แทนการลงโทษแกผูกระทําความผิดนั้นก็ไดโดยให 
พิจารณาถึงสาเหตุแหงการกระทําความผิด พฤติการณแหงคดี อายุ ประวัติ ความประพฤติ สติ 
ปญญาการศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแหงจิต นิสัย อาชีพ และฐานะของผูกระทําความผิด ตลอดจน
ส่ิงแวดลอมท้ังปวงเก่ียวกับผูกระทําความผิด ประกอบดุลพินิจท่ีจะใชวิธีการดังกลาวใหเหมาะสม
กับผูกระทําความผิดแตละราย และเหมาะสมกับพฤติการณเฉพาะเร่ือง โดยมุงถึงความสงบสุข และ
การอยูรวมกันในครอบครัวเปนสําคัญ และศาลอาจสอบถามหรือรับฟงความคิดเห็นของผูเสียหาย
หรือบุคคลในครอบครัวประกอบดุลพินิจดวยก็ได 
 วิธีการฟนฟูเเเละบําบัดรักษาผูกระทําความผิด 
 ขอ 4 วิธีการฟนฟูและบําบัดรักษาผูกระทําความผิดแทนการลงโทษนั้น ศาลอาจกําหนด
ขอเดียวหรือหลายขอ ดังตอไปนี้ 
  1) ใหฟนฟูโดยการอบรมผูกระทําความผิด ดวยการวากลาวตักเตือนหรือใหเขารวม
โครงการฝกอบรมทางศีลธรรมหรือฝกวินัยหรือโครงการอ่ืน เปนระยะเวลาและในสถานท่ีท่ี 
เหมาะสมตามท่ีศาลเห็นสมควร  
 2)  ใหเขารับการฟนฟูบําบัดรักษาเกี่ยวกับอาการติดยาเสพติดใหโทษ ในสถานพยาบาล
สถานท่ีของราชการ หรือสถานท่ีอ่ืนท่ีเห็นสมควร และอาจจะใหผูกระทําความผิดอยูภายใตการดูแล
ของพนักงานคุมประพฤติดวยก็ได 
 3) ใหสงตัวผูกระทําความผิด ซ่ึงมีความบกพรองทางรางกายและจิตใจ หรือความเจ็บ 
ปวยอยางอ่ืน ไปบําบัดรักษายังโรงพยาบาล สถานท่ีของราชการหรือสถานท่ีอ่ืนท่ีเห็นสมควรหรือ
มอบใหแกผูอ่ืนท่ีเต็มใจรับไปดูแลรักษาก็ไดตามแตศาลจะเห็นสมควร 
 4) ใหสงตัวผูกระทําความผิดเขารับการบําบัดรักษาอาการติดสุราหรือของมึนเมา 
อยางอ่ืน ในสถานพยาบาล  สถานท่ีของราชการ หรือสถานท่ีอ่ืนท่ีเห็นสมควร  
 วิธีการคุมความประพฤติผูกระทําความผิดแทนการลงโทษ 
 ขอ 5 วิธีการคุมความประพฤติผูกระทําความผิดแทนการลงโทษน้ัน ใหศาลกําหนดให
ผูกระทําความผิดไปรายงานตัวตอพนักงานคุมประพฤติหรือพนักงานสังคมสงเคราะห หรือบุคคล
อ่ืนท่ีศาลเห็นสมควร เพื่อใหคําแนะนําชวยเหลือ ตักเตือนในเร่ืองความประพฤติและการประกอบ
อาชีพ โดยอาจจะกําหนดเง่ือนไขเพื่อคุมความประพฤติขอเดียวหรือหลายขอ ดังตอไปนี้ดวยก็ได 
 1) หามมิใหผูกระทําความผิดเขาไปในสถานที่อันจูงใจใหประพฤติช่ัวหรือกระทําการ
ใดอันเปนเหตุใหประพฤติช่ัว 
 2)  ใหฝกหัดหรือประกอบอาชีพอันเปนกิจจะลักษณะ 
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 3)  ใหละเวนการคบหาสมาคมหรือการประพฤติใดอันอาจนําไปสูการกระทําความผิด
อีก 
  4)  หามเลนการพนันหรือหามดื่มสุราหรือเสพส่ิงเสพติดทุกชนิดและอาจใหไปรับการ
บําบัดรักษาการติดสุราหรือส่ิงเสพติดหรือความบกพรองทางรางกายและจิตใจ หรือความเจ็บปวย
อยางอ่ืน ณ สถานพยาบาลหรือสถานท่ีอ่ืนท่ีเห็นสมควร  
 5)  เงื่อนไขอ่ืนๆ ตามท่ีศาลเห็นสมควรกําหนด เพื่อแกไขฟนฟู หรือปองกันมิใหผู 
กระทําความผิดกระทําหรือมีโอกาสกระทําความผิดซํ้าข้ึนอีก   
 วิธีการใหผูกระทําความผิดชดใชเงินชวยเหลือบรรเทาทุกขแทนการลงโทษ 
 ขอ 6  วิธีการใหผูกระทําความผิดชดใชเงินชวยเหลือบรรเทาทุกขแทนการลงโทษน้ัน
ใหศาลกําหนดใหผูกระทําความผิดชดใชคาเสียหายเบื้องตน สําหรับเงินหรือทรัพยสินใดๆ ท่ี
ผูเสียหายไดสูญเสียไป เพราะผลของการกระทําความผิดนั้น ตามจํานวนเงินและระยะเวลาท่ี
กําหนดใหชําระตามท่ีศาลเห็นสมควรกําหนด โดยเฉพาะคาเสียหายดังตอไปนี้ ใหกําหนดดังน้ี 
 1)  สําหรับรายไดท่ีสูญเสียไป  
 2)  คาใชจายในการรักษาพยาบาล  
 3)  คาใชจายในการหาที่อยูใหม  
 4)  คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปน  
 การใหทํางานบริการสาธารณะแทนการลงโทษ 
 ขอ 7 การใหทํางานบริการสาธารณะแทนการลงโทษน้ัน ใหศาลกําหนดประเภทของ
การทํางานบริการสาธารณะประโยชน สถานท่ี และระยะเวลาตามท่ีศาลและผูกระทําความผิด
เห็นสมควร แตท้ังนี้ ไมควรกําหนดใหเกินวันละสามช่ัวโมง และไมเกินเจ็ดวัน โดยใหพิจารณาดวย
วาการทํางานนั้น ตองไมกอความเสียหายแกสังคมหรือบุคคลอ่ืนและไมกอใหเกิดภาระเกินสมควร
ท้ังใหพิจารณาจากวิถีชีวิต การดํารงชีพ ความรับผิดชอบตอครอบครัวและพิจารณาจากลักษณะ 
หรือ ประเภทและความเหมาะสมของงาน รวมท้ังระยะทางและความสะดวกในการเดินทางไป
ทํางานดวย 
 การใหละเวนการกระทําอันเปนเหตุใหเกิดการใชความรุนแรงในครอบครัวแทนการ
ลงโทษ 
 ขอ 8 การใหละเวนการกระทําอันเปนเหตุใหเกิดการใชความรุนแรงในครอบครัวแทน
การลงโทษ เม่ือศาลเห็นวาตามพฤติการณแหงคดี ยังไมสมควรลงโทษผูกระทําความผิด แตการ
กระทําของผูกระทําความผิดอยางใดอยางหน่ึงเปนเหตุใหเกิดการใชความรุนแรงในครอบครัว ศาล
มีอํานาจที่จะส่ังหามมิใหผูกระทําความผิดกระทําหรือใหละเวนการกระทําดังกลาว หรือมีคําส่ังอ่ืน
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ใดในอันท่ีจะบรรเทาความเดือดรอนเสียหายท่ีผูเสียหาย อาจไดรับตอไปเนื่องจากการกระทําของ
ผูกระทําความผิด ตามท่ีศาลเห็นสมควรได โดยศาลอาจกําหนดเง่ือนไขเพ่ิมเติมใหผูกระทําความผิด
ปฏิบัติ เพื่อปองกันมิใหผูนั้นกระทําความผิดข้ึนอีกก็ไดตามแตศาลจะเห็นสมควร  
 การทําทัณฑบนแทนการลงโทษ 
 ขอ 9 การทําทัณฑบนแทนการลงโทษ เม่ือศาลเห็นวาตามพฤติการณแหงคดียังไม
สมควรลงโทษผูกระทําความผิด แตมีเหตุอันควรเช่ือวาผูกระทําความผิดอาจจะกอเหตุราย ใหเกิด
ภยันตรายแกบุคคลในครอบครัวข้ึนอีก ใหศาลมีอํานาจท่ีจะส่ังใหผูนั้นทําทัณฑบนไวโดยกําหนด  
จํานวนเงินไมเกินหาพันบาท วาผูนั้นจะไมกอเหตุรายดังกลาวอีกตลอดระยะเวลาท่ีศาลกําหนดแต
ไมเกินสองป และจะส่ังใหมีประกันดวยหรือไมก็ได 
 ถาผูทําทัณฑบนกระทําผิดทัณฑบน ใหศาลมีอํานาจส่ังใหผูนั้นชําระเงินไมเกินจํานวน
ท่ีไดกําหนดไวในทัณฑบน ถาผูนั้นไมชําระใหนําบทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29
และมาตรา 30 มาใชบังคับ เวนแตผูทําผิดทัณฑบนเปนเด็กหรือเยาวชน ใหนําบทบัญญัติตามพระ
ราช บัญญัติจัดต้ังศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 
มาตรา 107 มาใชบังคับ 
 การยอมความ การถอนคํารองทุกขหรือการถอนฟอง 
 ขอ 10 ในกรณีท่ีมีการยอมความ การถอนคํารองทุกขหรือการถอนฟองในความผิดตาม
มาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ใหศาล
จัดใหมีการทําบันทึกขอตกลงเบ้ืองตนกอนการยอมความ การถอนคํารองทุกขหรือการถอนฟองนั้น 
และกําหนดใหนําวิธีการตามขอ 4 ถึงขอ 9 ขอเดียวหรือหลายขอ มาเปนเง่ือนไขในการปฏิบัติ 
ตามบันทึกขอตกลงดังกลาวโดยอนุโลม โดยอาจรับฟงความคิดเห็นของผูเสียหายหรือบุคคลใน
ครอบครัวประกอบดวยก็ได หากไดปฏิบัติตามบันทึกขอตกลงและเง่ือนไขดังกลาวครบถวนแลวจึง
ใหมีการยอมความ การถอนคํารองทุกข หรือการถอนฟองในความผิดดังกลาวได หากจําเลยฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตามเง่ือนไขดังกลาว ในขอนี้หรือขออ่ืนๆ ขอใดขอหนึ่ง ใหศาลมีอํานาจยกคดีข้ึน
ดําเนินการตอไป 
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บทที่ 3 
แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท  
และกฎหมายความรุนแรงในครอบครัวในตางประเทศ 

 
3.1 มาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวกับการเเกปญหาความรุนเเรงในตางประเทศ 
 3.1.1 ประเทศอังกฤษ 
 ในประเทศอังกฤษกอนมีการใชพระราชบัญญัติวาดวยวิธีพิจารณาคดีครอบครัว 
เเละความรุนเเรงในครอบครัว ค.ศ. 1976 (The domestic violence and matrimonial proceedings act 
1976) เเละพระราชบัญญัติวาดวยวิธีพิจารณาคดีครอบครัวในศาลเเขวงป ค.ศ. 1978 (The domestic 
proceedings and magistrate’s courts act 1978) ผูถูกกระทํารุนเเรงในครอบครัวมีสิทธิขอใหศาล
ออกคําส่ังคุมครองทางเเพงไดเพียง 2 กรณีเทานั้นกลาวคือ1 
 กรณีเเรก การคุมครองช่ัวคราวระหวางการพิจารณาคดีขอเเยกกันอยูหรือคดีฟองหยา  
ศาลมีอํานาจออกคําส่ังหามหรือควบคุมมิใหคูความฝายใดรบกวน ทําราย หรือเเทรกเเซงอีกฝายหนึ่ง  
เเเตจํากัดเฉพาะคูสมรสท่ีชอบดวยกฎหมายเทานั้น 
 กรณีท่ีสอง การขอคุมครองช่ัวคราวในคดีละเมิด กลาวคือ ผูถูกกระทํารุนเเรงมิไดเปนคู
สมรสโดยชอบดวยกฎหมายกับผูกระทํารุนเเรงจะตองฟองเปนคดีละเมิดกอนเเลวจึงขอคุมครอง
ช่ัวคราวได 
 ตอมาประเทศอังกฤษไดบัญญัติกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการเเกไขปญหาความรุนเเรงใน
ครอบครัวข้ึน 5 ฉบับ ไดเเก 
  1) พระราชบัญญัติวาดวยการพิจารณาคดีความรุนเเรงในครอบครัว  ค.ศ. 1976 
(Domestic violence and matrimonial proceeding act 1976) ใหการคุมครองเฉพาะชาย หญิงท่ีอยูกิน
ดวยกันอยางสามี  ภริยา เทานั้น โดยคุมครองท้ังการสมรสท่ีชอบดวยกฎหมายเเละการอยูดวยกัน
โดยมิไดสมรสตามกฎหมาย ซ่ึงใชถอยคําวา “อยูกินดวยกันฉันสามี ภริยา ภายในครัวเรือนเดียวกัน”  
จึงกอใหเกิดปญหาในการตีความวาจะใหการคุมครองเฉพาะชาย หญิง ซ่ึงอยูดวยกันดวยความถาวร

                                                 
1  วัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล, อุทัยวรรณ  แจมสุธี เเละ อํานาจ  เนตยสุภา.  (2546).  การประเมิน

กระบวนการยุติธรรมในการคุมครองสวัสดิภาพบุคคลท่ีไดรับความรุนแรงในครอบครัว (รายงานการวิจัย).   
หนา 132-137.   
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เเละไมคํานึงวาคูสมรสจะยังคงอยูดวยกันหรือไม โดยท่ีไมใหความคุมครองการอยูรวมกันในรูป  
เเบบอ่ืน เชน การอยูดวยกันอยางเพื่อน หรือครอบครัว การอยูดวยกันของผูรักรวมเพศจะตองไปใช
กฎหมายอาญาหรือกฎหมายเเพงวาดวยละเมิดคุมครอง 
    2) พระราชบัญญัติวาดวยการพิจารณาคดีครอบครัวในศาลเเขวง ค.ศ. 1978 (Domestic  
proceeding and magistrates court act 1978) คุมครองเฉพาะคูสมรสชอบดวยกฎหมายเทานั้น ดังนั้น 
คูสมรสท่ีอยูกินดวยกันฉันทสามีภริยาเเตมิไดสมรสกันโดยชอบ สมาชิกในครอบครัว รวมท้ังคู
สมรสท่ีหยากันยอมไมไดรับการคุมครอง 
 3) พระราชบัญญัติวาดวยบานท่ีเปนสินสมรส ค.ศ. 1983 (Matrimonial Homes Act 
1983) เปนกฎหมายคุมครองสิทธิของคูสมรสในการครอบครองบานท่ีเปนสินสมรส คูสมรสอาจได
สิทธิครอบครองโดยกฎหมายหรือโดยสัญญา การคุมครองศาลมีอํานาจพิจารณารับรองสิทธิ
ครอบครอง ขับไล หาม หรือระงับการใชสิทธิครอบครองบานท่ีเปนสินสมรสชั่วคราวได 
 4) พระราชบัญญัติกฎหมายครอบครัว ค.ศ. 1996 (Family Law Act 1996) ไดบัญญัติ
เพ่ิมเติมมาตรการทางเเพงในการคุมครองเหยื่อผูถูกกระทําความรุนเเรงในครอบครัว โดยใหศาลมี
อํานาจออกคําส่ังคุมครองเหยื่อผูถูกกระทําความรุนเเรงในครอบครัวเพื่อยุติความรุนเรงท่ีจะเกิดกับ
คูสมรส บุตร ผูเยาว หรือสมาชิกในครอบครัวกอนเร่ิมดําเนินคดีอาญากับผูกระทําความรุนเเรง  เเต
เหยื่อผูถูกกระทําความรุนเเรง ยังมีสิทธิท่ีจะดําเนินคดีอาญาเเละฟองเรียกคาเสียหายทางเเพงจาก
ผูกระทําความรุนเเรงได 
 5) พระราชบัญญัติวาดวยการคุมครองจากการถูกคุกคาม (Protection from harassment 
act 1997) ใหการคุมครองคูสมรสท่ีถูกคุกคามจากคูสมรสอีกฝายหนึ่งเเละขยายการคุมครองไปถึง
บุคคลอื่นท่ีถูกคุกคาม (Harassment) เเมไมเกี่ยวของเปนคูสมรสกันก็ตาม โดยใหอํานาจศาลออก
คําส่ังคุมครองบุคคลจากการถูกคุกคามหรือการกระทําใดอันมีลักษณะคลายกันจากบุคคลท่ีไมมี
ความสัมพันธในครอบครัว 
  ในท่ีนี้ จะขอกลาวถึงเพียงบางพระราชบัญญัติดังนี้ 
 3.1.1.1 พระราชบัญญัติกฎหมายครอบครัว ค.ศ. 1996  (Family Law  Act 1996)  
      มีเจตนารมณเพื่อวางขอกําหนดเกี่ยวกับการหยาเเละเเยกกันอยู การชวยเหลือ
ทางกฎหมายในกรณีกําหนดใหมีการไกลเกล่ียขอพิพาทเกี่ยวกับครอบครัว กระบวนการพิจารณาคดี
ในกรณีการสมรสส้ินสุดลง สิทธิการครอบครองทรัพยสินระหวางสมรส การคุมครองการรบกวน  
รวมท้ังการออกคําส่ังภายใตพระราชบัญญัติวาดวยเด็ก ค.ศ. 1989 ขอกําหนดเกี่ยวกับการครอบครอง
ท่ีอยูอาศัย การโอนการครอบครองทรัพยสินระหวางคูสมรส เเละบุคคลซ่ึงอยูอาศัยรวมกันเสมือน
สามี ภริยา เเละเพื่อประสานประโยชนในครอบครัว ซ่ึงไดบัญญัติเพิ่มเติมมาตรการทางเเพงในการ
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คุมครองเหย่ือผูถูกกระทําความรุนเเรงในครอบครัว เพื่อยุติความรุนเเรงท่ีจะเกิดกับคูสมรส บุตร  
ผูเยาว หรือสมาชิกในครอบครัว กอนเร่ิมดําเนินคดีอาญากับผูกระทําความรุนเเรง เเตเหยื่อผูถูก 
กระทําความรุนเเรงยังมีสิทธิจะดําเนินคดีอาญาเเละฟองเรียกคาเสียหายทางเเพงจากผูกระทําความ
รุนเเรงได 
    พระราชบัญญัติกฎหมายครอบครัว (The family law act 1996) ในสวนท่ีเกี่ยวกับ
การคุมครองความรุนเเรงในครอบครัวไดบัญญัติไวในสวนท่ี 4 ของบทท่ี 27 วาดวยครอบครัวเเละ
ความรุนเเรงในครอบครัว ตั้งเเตมาตรา 30-63 กลาวคือ2 
    มาตรา 30-32 วาดวยสิทธิการครอบครองบานอยูอาศัยระหวางสมรส 
    มาตรา 33-41 วาดวยการออกคําส่ังใหครอบครองบานอยูอาศัย 
    มาตรา 42-63 วาดวยการออกคําส่ังหามรบกวน 
    กฎหมายครอบครัวใหการคุมครองทรัพยสินท่ีอยูอาศัย เเละการคุมครองใหพน
จากการถูกรบกวนทําราย  เเตจํากัดเฉพาะผูกอเหตุความรุนเเรงในครอบครัวท่ีมีสวนสัมพันธทาง
ครอบครัวกับผูรองหรือเด็กท่ีถูกทารุณกรรมเทานั้น 
    สาระสําคัญตามพระราชบัญญัติ FLA 1996 ใหศาลมีอํานาจออกคําส่ังคุมครอง
คูครองได 2 กรณี คือ การออกคําส่ังใหครอบครองท่ีอยูอาศัย (occupation order) และคําส่ังหาม
รบกวนหรือทําราย (non-molestation order)  
    กรณีแรก การออกคําส่ังใหครอบครองท่ีอยูอาศัย กลาวคือพระราชบัญญัติ FLA 
1996 มาตรา 30-41 ไดขยายสิทธิของคูสมรสในการครอบครองและอยูอาศัยใหกวางข้ึน ผูมีสิทธิยื่น
คํารองขอใหศาลออกคําส่ังคุมครองเกี่ยวกับการครอบครองท่ีอยูอาศัยตองเปนบุคคลที่มีความ 
สัมพันธกัน เชน คูสมรสหรือเคยเปนคูสมรส ผูที่อยูกินดวยกันฉันทสามีภริยา ผูท่ีอยูอาศัยหรือเคย
อยูอาศัยในบานเดียวกัน เปนญาติกัน ผูท่ีตกลงจะแตงงานกัน บิดามารดาของเด็ก ผูท่ีมีความรับผิด 
ชอบตอเด็ก ผูท่ีเกี่ยวของกับฝายใดฝายหนึ่งของครอบครัว ศาลมีอํานาจออกคําส่ังตามมาตรา 33  
ดังตอไปนี้ 
    1) ออกคําส่ังใหผูรองขอคงมีสิทธิครอบครองทรัพยสินตอไป 
    2) ออกคําส่ังใหจําเลยตองอนุญาตใหผูรองขอเขาไปหรืออยูในบานพักอาศัย
ท้ังหมด หรือเพียงบางสวน 
    3) ออกคําส่ังใหฝายใดฝายหนึ่งหรือท้ังสองฝายครอบครองทรัพยสิน 
    4) ออกคําส่ังหาม / เล่ือน / จํากัด การใชสิทธิครอบครองในบาน 

                                                 
2  เเหลงเดิม.  หนา 137-141.   
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    5) ออกคําส่ังหามมิใหคูสมรสฝายท่ีมีสิทธิในบานซ่ึงเปนสินสมรสอยูอาศัย
รวมกันช่ัวคราว หรือระงับซ่ึงสิทธิในท่ีอยูอาศัยดังกลาว เพื่อใหคูสมรสอีกฝายไดอยูอาศัย 
    6) ออกคําส่ังใหผูกอเหตุรุนแรงออกจากบานหรือบางสวนของบานท่ีอยูอาศัย
รวมกัน 
    7) ออกคําส่ังจํากัดมิใหผูกอเหตุรุนแรงเขาเขตกําหนดซ่ึงอาจรวมถึงท่ีอยูอาศัย 
    นอกจากศาลมีอํานาจออกคําส่ังดังกลาวเเลว ผูรองยังมีสิทธิรองขอใหศาลมี
คําส่ังวาผูรองมีสิทธิครอบครองท่ีอยูอาศัยหรือมีสิทธิครอบครองบานอันเปนสินสมรสได 
    กอนศาลออกคําส่ังคุมครองเกี่ยวกับท่ีอยูอาศัย หรือท่ีอยูอาศัยอันเปนสินสมรส
ใหศาลพิเคราะหพฤติการณเเวดลอมท้ังปวง โดยเฉพาะขอตอไปนี้ 
    1) ความจําเปนท่ีตองอยูอาศัยเเละความสามารถในการหาท่ีอยูอาศัยของเเตละ
ฝายรวมทั้งของบุตรดวย 
    2) รายไดของเเตละฝาย 
    3) ผลกระทบของคําส่ังคุมครองท่ีตามมาจะมีผลตอสุขภาพ ความปลอดภัย  
สภาพความเปนอยูของเเตละฝายรวมทั้งของบุตรดวย 
    4) การกระทําหรือพฤติกรรมของเเตละฝายท่ีมีตอกันเเละอ่ืนๆ 
    อยางไรก็ตามศาลไมอาจออกคําส่ังคุมครองไดถาปรากฎวาผูมีสิทธิยื่นคํารองขอ
คุมครองเเละผูมีสิทธิครอบครองท่ีอยูอาศัยหรือท่ีอยูอาศัยอันเปนสินสมรสไดถึงเเกความตายท้ังสอง
ฝายเวนเเตถาศาลไดออกคําส่ังคุมครองโดยท่ีผูรองขอมีสิทธิในท่ีอยูอาศัยอันเปนสินสมรส เเมตอมา
อีกฝายจะถึงเเกความตายคําส่ังก็ไมส้ินผล 
    ผลของคําส่ังคุมครองเกี่ยวกับท่ีอยูอาศัย เม่ือศาลมีคําส่ังแลวยอมมีผลตลอด
ระยะเวลาท่ีกําหนดในคําส่ัง หรือจนกระท่ังเกิดเหตุการณตามท่ีระบุในคําส่ัง เชน คูสมรสท่ีไดรับ
การคุมครองแตงงานใหม หรือจนกระท่ังบุตรบรรลุนิติภาวะแลว หรือศาลมีคําส่ังเปล่ียนแปลงแกไข
คําส่ังเดิม เม่ือออกคําส่ังคุมครองเกี่ยวกับท่ีอยูอาศัยแลวภายหลังตอมาไมวาเวลาใดๆ ศาลมีอํานาจ
บังคับใหปฏิบัติตามคําส่ังหรือใหฝายใดหรือท้ังสองฝายบํารุงรักษาซอมแซมท่ีอยูอาศัยรวมท้ัง
อุปกรณเคร่ืองใชท่ีจําเปนภายในครัวเรือนได รวมท้ังบังคับใหชําระคาใชจายตางๆ ท่ีเกิดจากการใช
สอยและคาเชาถามีดวย 
    กรณีท่ีสอง  การออกคําส่ังคุมครองจากการถูกรบกวน (non-molestation order) 
ตามพระราชบัญญัติ FLA 1996 มาตรา 42-62 ใหสิทธิผูไดรับความรุนแรงหรือผูปกครองเด็กท่ีถูก
กระทําทารุณกรรมรองขอคุมครองจากการถูกรบกวนทําราย คําส่ังคุมครองจากการถูกรบกวนตาม 
มาตรา 42 (1) หมายถึงคําส่ังกรณีใดกรณีหนึ่งหรือท้ังสองกรณีดังนี้ 
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    1) คําส่ังวางขอกําหนดหามมิใหผูใดกระทําการรบกวนทํารายผูซ่ึงมีความ 
สัมพันธกับตน 
    2) คําส่ังวางขอกําหนดหามมิใหผูใดกระทําการรบกวนทํารายเด็กซ่ึงมีความ
เกี่ยวของกับตน 
    ผูมีความสัมพันธกับผูกระทําความรุนแรงมีสิทธิยื่นคํารองขอใหศาลออกคําส่ัง
คุมครองการรบกวนทํารายได    
    การออกคําส่ังคุมครองจากการถูกรบกวนทํารายตามมาตรา 42 (5) ใหศาล
พิจารณาถึงการรักษาสุขภาพ ความปลอดภัยและความเปนอยูท่ีดีของผูยื่นคํารองขอคุมครองท่ีจะ
ไดรับประโยชนจากการคุมครอง 
    ลักษณะของคําส่ังคุมครองประกอบดวย 
    1) คําส่ังหามรบกวนเปนการท่ัวไปหรือกลาวเปนการเฉพาะหามกระทําการใด
อันเปนการรบกวน หรือทํารายหรือท้ังสองกรณีก็ได 
    2) คําส่ังหามรบกวนโดยกําหนดระยะเวลาแนนอน หรือจนกวาจะมีคําส่ังใหม 
    3) คําส่ังหามรบกวนระหวางคูความในคดีครอบครัวท่ีอยูระหวางการพิจารณา
ของศาลจนกวาจะมีคําพิพากษา การถอนฟองหรือการจําหนายคดี 
      การออกคําส่ังท่ีอยูอาศัย และคําส่ังคุมครองจากการถูกรบกวน ศาลตองไตสวน
ฟงพยานทั้งสองฝาย เวนแตมีเหตุ  ฉุกเฉินเรงดวนศาลอาจจะไตสวนฝายเดียวและออกคําส่ังฝาย
เดียวได กลาวคือไมวาในกรณีใดเม่ือศาลเห็นวาเพ่ือความเปนธรรมและความสะดวก ศาลอาจออก
คําส่ังคุมครองท่ีอยูอาศัยหรือ คุมครองจากการถูกรบกวน แมวาผูถูกฟองหรือจําเลยไมไดรับ
หมายเรียก ในพฤติการณดังตอไปนี้ เชน มีภยันตรายอาจเกิดกับผูรองหรือเด็กท่ีเกี่ยวของ ถาไมออก
คําส่ังคุมครองทันทีผูรองหรือเด็กนั้นอาจไดรับอันตรายจากผูกอเหตุหรือจําเลยอีก หรือความปรากฏ
วาผูกอเหตุหรือจําเลยจะกระทําการยับยั้งหรือขัดขวางไมใหผูรองใชสิทธิยื่นคํารองขอคุมครอง หรือ
มีเหตุนาเช่ือวาผูกอเหตุหรือจําเลยแทรกแซงการใชสิทธิยื่นคํารองขอคุมครองจนนาจะเกิดความ
เสียหายหรือไมไดรับการคุมครอง 
    กรณีท่ีสาม   กรณีมีการฝาฝนคําส่ังคุมครองและอํานาจจับกุม ถาปรากฏวาผูกอ
เหตุรุนแรงในครอบครัวมีพฤติการณนาเช่ือวาจะขมขู หรือกอเหตุรบกวนทํารายผูรองหรือเด็กอีก 
ศาลจะออก  คําส่ังใหจับกุมพรอมกับคําส่ังคุมครองก็ได เวนแตศาลจะไดพิจารณาพฤติการณท้ังปวง
แลวเปนท่ีพอใจ วาผูรองหรือเด็กไดรับการปกปองคุมครองอยางเพียงพอ ศาลจะไมออกคําส่ังให   
จับพรอมกับคําส่ังคุมครองก็ได ในกรณีศาลไดออกคําส่ังใหจับกุมถาผูท่ีจะตองปฏิบัติตามคําส่ัง
คุมครองกระทําการฝาฝนขอกําหนดในคําส่ังคุมครองขอหนึ่งขอใด เจาพนักงานตํารวจมีอํานาจ
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จับกุมไดทันทีโดยไมตองใหศาลออกหมายจับไดท้ังนี้ เพ่ือบังคับใหเปนไปตามคําส่ังคุมครอง เม่ือ
จับกุม  แลวจะตองรีบนําตัวไปมอบใหเจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจภายใน 24 ช่ัวโมงนับแตเวลาจับกุม เม่ือ
เจาหนาท่ีไดรับตัวไวเเลวมีอํานาจควบคุมตัว  เวนเเตไดรับการประกันตัวไป  
    ในกรณีท่ีศาลไมไดออกคําส่ังใหจับกุมดวย หากผู ท่ีตองปฏิบัติตามคําส่ัง
คุมครองไมปฏิบัติตามขอกําหนดในคําส่ังคุมครองท้ังหมดหรือบางขอผูรองมีสิทธิรองขอใหศาล
ออกหมายจับได แตศาลจะออกหมายจับไดตอเม่ือผูรองตองสาบานตนและแถลงใหศาลทราบวามี
เหตุนาเช่ือวาผูท่ีตองปฏิบัติตามคําส่ังคุมครองจงใจไมปฏิบัติตามขอกําหนดในคําส่ังคุมครอง ใน
กรณีนี้เม่ือมีการจับกุมตัวผูฝาฝนไมปฏิบัติตามคําส่ังคุมครองตามหมายจับแลวใหนําตัวสงศาลท่ี
ออกหมายจับทันที ศาลมีอํานาจใหขังไดเวนแตศาลจะอนุญาตใหประกันตัวไป 
         จากท่ีกลาวมาขางตน คือมาตรการทางกฎหมายท่ีเกี่ยวกับคดีความรุนเเรงใน
ครอบครัว ในสวนของการนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาใชนั้น ประเทศอังกฤษได
นํามาใชในลักษณะดังตอไปนี้ 
    การชดเชยความเสียหายใหแกผูเสียหายตามแนวทางของกระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันทไดเร่ิมในทศวรรษ 1980 โดยการพัฒนาจากแนวทางขางตนวา รัฐควรตองมีความ
รับผิดชอบตอการชดเชยความเสียหายใหแกผูเสียหาย โดยตรงหรือโดยกระบวนการกําหนดโทษ
ของศาล ดังนั้น การประนอมขอพิพาทระหวางผูเสียหายกับผูกระทําความผิดโดยท้ังสองฝายมีสวน
กําหนดผลสุดทายของขอตกลงจะนําไปสูความเขาใจซ่ึงกันและกัน ภายใตหลักการของการชดใช
คาเสียหายใหแกผูเสียหายและการท่ีผูกระทําผิดไดขอโทษตอผูเสียหาย ท้ังนี้ ขอตกลงที่ไดจะตอง
เกิดจากความสมัครใจในการเจรจาและหาขอยุติ กระบวนการที่นํามาใชของสหราชอาณาจักรนั้น 
นํามาใชท้ังสามระดับคือ กอนฟอง ระหวางกระบวนการท่ีตัดสินวาผิดแลวแตยังไมกําหนดโทษ 
และในกรณีของการกําหนดโทษซ่ึงในระยะเร่ิมแรกการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทกอน
ฟองไดรับผลสําเร็จสูงสุด โดยเฉพาะการเตือนโดยตํารวจ3 
    ตัวอยางของการนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาใชกับผูกระทํา
ความผิดท่ีเปนผูใหญซ่ึงมีหลายโครงการท่ีนํามาใชกับข้ันตอนในการกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญา รวมถึงการกําหนดโทษของศาล โดยเนนการดําเนินการกอนกําหนดโทษ ซ่ึงมีรายงานของ 
Home Office เกี่ยวกับการประเมินผลการดําเนินงานของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท ซ่ึง
ดําเนินการเปนโครงการนํารองจํานวนสามโครงการ และมีขอสรุปวา กระบวนการที่จะเยียวยาความ

                                                 
3  Susan  Eaton  and Christine Piper.  (2005).  Sentencing  and  Punishment: A Quest  for  justice.  

p. 173.  อางถึงใน สถาบันวิจัยเเละใหคําปรึกษาเเหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.  (2552).  รางรายงานฉบับสมบูรณ 
เร่ืองกระบวนการสรางความยุติธรรมเชิงสมานฉันทในศาลยุติธรรม.  หนา 42. 

DPU



 

 

56

 

เสียหายใหแกผูเสียหายนั้น ซ่ึงมีคณะกรรมการอาสาสมัครในการไกลเกล่ียใน South Yorkshire 
Probation service ไดนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาใชท้ังผูกระทําความผิดท่ีเปนผูใหญ
และเยาวชน ซ่ึงไดรับโทษจําคุกหรือโทษในชุมชนสวนในการประสานงานเพ่ือความเขาใจระหวาง
ผูกระทําความผิด ผูเสียหาย ในอาสาสมัครของ Sout London ไดนํามาใชกับผูกระทําผิดท่ีเปนผูใหญ
และผูเสียหายท่ีเกี่ยวของ โดยนํามาใชตั้งแตหลังการถูกตัดสินวาผิดและในชวงกอนการกําหนดโทษ 
ซ่ึงผลของการประเมินการดําเนินงานพบวา ทุกโครงการประสบปญหาอุปสรรคในชวงท่ีมีกระบวน 
การ referral และการดําเนินคดีท่ีตอเนื่องในชวงแรกๆ เพื่อจะใหเกิดความแนใจวามาตรการท่ี
กําหนดไวในขอตกลงสามารถปฏิบัติไดจริงกอนท่ีจะมีกระบวนการพิพากษาโทษ4 
                 สวนการนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาใชกับคดีกระทําความรุนแรง
ในครอบครัว (domestic violence) มีการนํามาใชในอังกฤษอยางจํากัด เชน ใน Hampshire Police 
โดยรวมกับองคกรเอกชนท่ีเขามาทําหนาท่ีไกลเกล่ียในชั้นตํารวจ และมีขอโตแยงท่ีจะนํามาใชกับ
คดีดังกลาว ในการสัมมนาระดับชาติวาดวยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทในค.ศ. 2004 และ
ในทํานองเดียวกัน สมาคมหัวหนาตํารวจในอังกฤษปฏิเสธท่ีจะใชแนวทางปฏิบัติท่ีดีในการนํา
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาใชกับคดีกระทําความรุนแรงในครอบครัว ถาไมมีกฎหมาย
ใหอํานาจไว5 
 3.1.2  ประเทศสหรัฐอเมริกา (มลรัฐนิวยอรก) 

    กระบวนวิธีพิจารณาเกี่ยวกับคําส่ังคุมครองในแตละรัฐมีความแตกตางกัน โดยคําส่ัง
คุมครองสวนใหญออกโดยศาลแพง หรือศาลครอบครัว แตบางรัฐออกโดยศาลอาญา อยางไรก็ดี
การรองขอคําส่ังคุมครองไมตัดสิทธิผูเสียหายท่ีจะฟองรองดําเนินคดีอาญา ยิ่งกวานั้นในบางรัฐอาจ
มีคําส่ังคุมครองแตกตางกันโดยส้ินเชิง 2 รูปแบบ เชน รูปแบบหนึ่งคําส่ังคุมครองอาจออกมาโดย
ศาลอาญาในระหวางการฟองรองคดีอาญาเพื่อเปนเง่ือนไขของการประกันตัว แตอีกรูปแบบหนึ่ง
คําส่ังคุมครองอาจออกโดยศาลครอบครัวหรือศาลแพงระหวางการดําเนินคดีฟองหยาหรือเปนการ
ดําเนินคดีทางแพงโดยลําพังก็ได6 

                                                 
4   http//homeoffice.gov.th  อางถึงใน  สถาบันวิจัยเเละใหคําปรึกษาเเหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.  

(2552).  รางรายงานฉบับสมบูรณ เร่ืองกระบวนการสรางความยุติธรรมเชิงสมานฉันทในศาลยุติธรรม.  หนา 43. 
5  Les Davey.  (2005).  The Development of Restorative Justice in The United Kingdom.  หนา 93.  

อางถึงใน  สถาบันวิจัยเเละใหคําปรึกษาเเหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.  (2552).  รางรายงานฉบับสมบูรณ เร่ือง
กระบวนการสรางความยุติธรรมเชิงสมานฉันทในศาลยุติธรรม.  หนา 44. 

6  Gail A. Goolkasian. supra onte 6.  pp. 40 –41. อางถึงใน  เเสงระวี  เเพงสุภา.  (2548).  มาตรการ
ทางกฎหมายในการคุมครองสวัสดิภาพคูสมรสจากความรุนเเรงในครอบครัว.  หนา 77.     
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 แตอยางไรก็ตามคําส่ังคุมครองท่ีออกโดยศาลอาญามักจะใหความคุมครองผูเสียหาย
นอยกวาคําส่ังคุมครองที่ออกโดยศาลครอบครัวหรือศาลแพง ท้ังนี้เพราะคําส่ังคุมครองท่ีออกโดย
ศาลอาญามักจะไมมีอํานาจพิจารณาถึงคําส่ังเกี่ยวกับการเย่ียมเยียนหรืออุปการะเล้ียงดูบุตรผูเยาว 
หรือการส่ังใหผูกระทําความผิดเขารวมในโปรแกรมใหคําปรึกษาแนะนํา และไมสามารถออกคําส่ัง
ขับไลจําเลยใหออกจากบานได7 
 โดยมลรัฐนิวยอรก ไดตราพระราชบัญญัติศาลครอบครัวต้ังเเตป ค.ศ. 1962 (The  
Family Law Act 1962) โดยกําหนดวิธีการพิจารณาคดีคุมครองสวัสดิภาพบุคคลท่ีไดรับความ 
รุนเเรงในครอบครัวในหมวด 8 ตอมาในป ค.ศ. 1994 สภาคองเกรสไดออกกฎหมาย Federal Law 
ช่ือวา พระราชบัญญัติวาดวยการขจัดความรุนเเรงตอผูหญิง (Violence Again Woman Act 1994) 
ข้ึนเพื่อใหรัฐบาลกลางมีอํานาจดําเนินคดีความรุนเเรงในครอบครัว8 
 New York Family Court Act 1962 เปนกฎหมายท่ีกลาวถึงกระบวนพิจารณาคดีความ 
ผิดอาญาเกี่ยวกับครอบครัว  โดยในระยะเเรกศาลครอบครัวมีอํานาจเปนพิเศษเหนือความผิดอาญา
เกี่ยวกับครอบครัวท้ังหมด คดีดังกลาวตองฟองเพื่อนํามาพิจารณาในศาลครอบครัวเทานั้น เเตศาล
ครอบครัวอาจใชดุลพินิจโอนคดีไปยังศาลอาญาได อยางไรก็ตามในป ค.ศ. 1977 ไดเปล่ียนเเปลง
กฎหมาย เเละในป 1981 ไดเเกไขกฎหมายอีก เนื่องมาจาก การวิพากษวิจารณเเละเเรงกดดันอยาง
หนักขององคกรสตรี นอกจากนั้นยังมีการเปลี่ยนเเปลงวัตถุประสงคเดิมของศาลครอบครัวจาก  
“เพื่อรักษาความสัมพันธในครอบครัว” มาเปน “ความพยายามท่ีจะยุติความรุนเเรงระงับความเเต
กราวในครอบครัวเพื่อใหความคุมครองสมาชิกในครอบครัว” เเทน โดยอนุญาตใหคูสมรสท่ีถูกอีก
ฝายหน่ึงทํารายสามารถเลือกท่ีจะดําเนินการในศาลครอบครัวได 2 ประการ คือ ยื่นคําขอประนอม
ขอพิพาท (Conciliation Procedures) หรือยื่นคํารองตอศาล (file a court  petition) ก็ได9 
  3.1.2.1 พระราชบัญญัติศาลครอบครัว (New  York  Family  Court Act 1962)  
             ตามพระราชบัญญัติศาลครอบครัวของมลรัฐนิวยอรค ค.ศ. 1962 (the family 
court act of the state of New York 1962) หรืออาจเรียกอีกอยางวาพระราชบัญญัติศาลครอบครัว 
(The Family Court Act 1962) FCA ไดบัญญัติกระบวนการพิจารณาคดีคุมครองสวัสดิภาพบุคคล 
ท่ีไดรับความรุนแรงในครอบครัว หมวด 8 และกระบวนพิจารณาคุมครองเด็กถูกกระทําทารุณกรรม

                                                 
7  Peter Finn.  (1989). “Statutory Authority  in  the use and Enforcement of Civil Protection Order 

Against Domestic Abuse.” Family Law Quarterly, 23.  p. 44.  อางถึงใน เเสงระวี  เเพงสุภา.  (2548).  มาตรการ
ทางกฎหมายในการคุมครองสวัสดิภาพคูสมรสจากความรุนเเรงในครอบครัว.  หนา 77.       

8  นฤมล  โพธิ์เเจม.  เลมเดิม.  หนา 295. 
9  เเหลงเดิม. 
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ในหมวด 10 โดยจะกลาวเฉพาะในหมวด 8 วาดวยกระบวนพิจารณาคดีคุมครองสวัสดิภาพบุคคล 
ท่ีไดรับความรุนแรงในครอบครัว (domestic violence) 
     กระบวนการดําเนินคดีคุมครองสวัสดิภาพบุคคลท่ีไดรับความรุนแรงใน
ครอบครัวตามพระราชบัญญัติศาลครอบครัวของมลรัฐนิวยอรค หรือพระราชบัญญัติศาลครอบครัว
มีสาระสําคัญดังนี้ 10 
     1) การกระทําท่ีเปนความรุนแรงในครอบครัว หรือความผิดในครอบครัว เชน 
การประพฤติไมเหมาะสมท้ังในสาธารณะและสวนบุคคล การคุกคาม ขมขู ประมาทเลินเลอ หรือทํา
รายรางกาย การกระทําดังกลาวเกิดข้ึนระหวางคูสมรสหรือเคยเปนคูสมรส ระหวางบิดามารดากับ
บุตรหรือระหวางสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน หรือครัวเรือนเดียวกัน ซ่ึงผูมีบุตรดวยกันโดยไม
คํานึงวาจะเคยสมรสกันหรือเคยอยูดวยกันไมวาเวลาใดๆ ตามพระราชบัญญัติ FCA  
     2) การใหขอมูลแกผูรองหรือฟองในการดําเนินคดีความรุนแรงในครอบครัว 
กลาวคือบัญญัติใหเปนหนาท่ีของเจาหนาท่ีในกระบวนยุติธรรม ประกอบดวยเจาพนักงานศาล 
อัยการ ท่ีปรึกษากฎหมาย ผูปฏิบัติงานชวยเหลือผูถูกกระทําทารุณกรรม พนักงานคุมประพฤติ            
นายอําเภอ เจาพนักงานตํารวจหรือเจาพนักงานตามกฎหมาย จะตองใหขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการ
ดําเนินคดีภายใตพระราชบัญญัติศาลครอบครัวนี้และอยางนอยตองใหขอมูล ซ่ึงความรุนแรงใน
ครอบครัวนั้นอยูในอํานาจพิจารณาของศาลครอบครัวและศาลอาญา การดําเนินกระบวนพิจารณา
คดีในศาลอาญาโดยมีวัตถุประสงคเพื่อลงโทษทางอาญาแกผูกอเหตุความรุนแรงในครอบครัว ซ่ึง
กระบวนการฟองรองตามมาตรานี้ผูเสียหายหรือผูประสบเหตุรุนแรงมีสิทธิยื่นฟองขอคุมครอง 
ตอศาลครอบครัวไดเสมอ แมขณะยื่นคําฟองเจาพนักงานจะยังไมไดจับกุมหรือยังไมมีคํารองขอให
จับกุมผูกอความรุนแรงและแมจะมีการจับกุมกอนเร่ิมพิจารณาคดีในศาลครอบครัวหรือศาลอาญา 
แตการจับกุมไมเปนขอสําคัญในการเร่ิมพิจารณาคดี  
     3) การแนะนําผูเสียหายภายใตบทบัญญัตินี้เจาพนักงานตํารวจหรือพนักงาน
รักษาความเรียบรอยหรือัยการท่ีทําการสืบสวนคดีความรุนแรงในครอบครัวจะตองใหคําแนะนํา 
ผูประสบความรุนแรงในครอบครัวเกี่ยวกับท่ีพักฉุกเฉินช่ัวคราวหรือบริการอ่ืนๆ ในชุมชน และตอง
แจงสิทธิตามกฎหมาย สิทธิเรียกคาเสียหายภายใตกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือกฎหมาย
อ่ืนๆ และตองมีสาระสําคัญดังตอไปนี้ 
      (1) ความปลอดภัย ผูประสบเหตุความรุนแรงมีสิทธิขอความชวยเหลือจาก   
เจาหนาท่ีเพื่อความปลอดภัยของตนเองและบุตร การรักษาพยาบาลหากจําเปน 

                                                 
10  วัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล, อุทัยวรรณ  แจมสุธี เเละ อํานาจ  เนตยสุภา.  เลมเดิม.  หนา 147. 
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      (2) คําส่ังคุมครองช่ัวคราวตองแนะนําวิธีการยื่นคํารองตอศาลครอบครัวเพื่อ
ออกคําส่ังคุมครองช่ัวคราว 
      (3) การตั้งท่ีปรึกษากฎหมาย ผูประสบเหตุความรุนแรงอาจรองขอใหศาล
ครอบครัวต้ังท่ีปรึกษากฎหมายใหโดยไมตองเสียคาใหจาย 
      (4) การรองทุกขหรือฟองคดีอาญาตอผูกอเหตุความรุนแรง ผูเสียหายหรือ
ประสบเหตุความรุนแรงมีสิทธิรองทุกขดําเนินคดีอาญากับผูกอเหตุ ในระหวางดําเนินคดีอาญากับ 
ผูกอเหตุ ผูเสียหายก็มีสิทธิรองขอใหศาลอาญาออกคําส่ังคุมครองไดเชนกัน 
      (5) การรองขอใหศาลครอบครัวออกคําส่ังคุมครอง หามมิใหผูกอเหตุความ
รุนแรงกอเหตุอีก เชน หามเขาใกลคูสมรสหรือบุตร หามกระทําการใดอันเปนการทารุณกรรม 
คูสมรสหรือบุตร เปนตน 
      (6) การใชอํานาจปกครองบุตรช่ัวคราว ผูประสบเหตุความรุนแรงมีสิทธิรอง
ศาลครอบครัวใหมีคําส่ังเกี่ยวกับอํานาจปกครองบุตร การจายคาอุปการะเล้ียงดูบุตร 
      (7) การรองทุกข หรือฟองวามีการกระทําความผิดในครอบครัวอันเปนเท็จ
ตอศาลอาญาหรือศาลครอบครัว ถือเปนความผิดทางอาญา 
  3.1.2.2 การออกคําส่ังคุมครองสวัสดิภาพชั่วคราว  
      เม่ือมีเหตุฉุกเฉินและมีพฤติกรรมนาเช่ือวาจําเลยจะกอความรุนแรงตอโจทก 
หรือบุตร หรือสมาชิกในครอบครัวอีก โดยศาลจะทําการไตสวนฝายเดียวและออกคําส่ังคุมครอง
ช่ัวคราวไดทันที ในการไตสวนมูลฟองนั้นหมายถึง การพิจารณาคําฟองและพยานของโจทกภายใต
บทบัญญัติมาตรา 821 วามีพยานหลักฐานสนับสนุนขอกลาวหาเพียงพอหรือไม และในการรับฟง
พยานหลักฐานแมเปนเพียงพยานวัตถุหรือส่ิงท่ีคลายกันก็ใหศาลรับฟงในช้ันไตสวนมูลฟองช้ัน
พิจารณาวางขอกําหนดการออกคําส่ังคุมครองไมจําตองรับฟงพยานโดยปราศจากขอสงสัยอยางใน
การพิสูจนการกระทําความผิดทางอาญา การออกคําส่ังคุมครองสวัสดิภาพ เพื่อใหโจทกหรือจําเลย
ปฏิบัติตามตองมีระยะเวลาไมเกิน 1 ป ในกรณีจําเลยกอเหตุกระทํารุนแรงในครอบครัวรายแรง การ
ออกคําส่ังคุมครองสวัสดิภาพตองไมเกิน 3 ป ท้ังนี้ขึ้นอยูกับการรับฟงพยานหลักฐานของศาลวา
พฤติการณความรุนแรงยังปรากฏอยูหรือไม ถามีพยานหลักฐานนาเช่ือวาพฤติการณความรุนแรงยัง
มีอยูจะตองระบุพฤติการณดังกลาวไวในคําส่ังคุมครอง คําส่ังคุมครองอาจจะกําหนดใหโจทกหรือ
จําเลยกระทําดังตอไปนี้11 
       1) ใหอยูหางจากบาน โรงเรียน สถานท่ีทําธุรกิจหรือสถานท่ีทํางานของอีกฝาย
หนึ่ง คูสมรสอีกฝายหนึ่งบิดามารดา หรือเด็กหรือใหหางไกลจากสถานท่ีใดๆ ตามที่ศาลกําหนด          
                                                 

11  เเหลงเดิม.  หนา 159-160. 
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คําพิพากษาหรือคําส่ังคุมครองสวัสดิภาพศาลจะตองกลาวถึงเหตุผลในการช้ีขาดและตองพิจารณา
คําส่ังคุมครองสวัสดิภาพกอนหนานั้นถามีพฤติการณหรือความประพฤติกอนหนานั้น บาดแผลท่ีถูก
ทํารายท้ังในอดีตและปจจุบัน การขมขู การใชยาเสพติดใหโทษ การเสพสุรา และการใชอาวุธ 
       2) คําส่ังอนุญาตใหบิดามารดา หรือบุคคลท่ีศาลมีคําส่ัง หรือบุคคลที่มีขอตกลง
แยกกันอยูไดเขาเยี่ยมเด็กตามวันเวลาที่ศาลกําหนด 
      3) คําส่ังใหละเวนจากการกอเหตุกระทําความรุนแรงในครอบครัวตามท่ีกําหนด
ไวในพระราชบัญญัตินี้หรือละเวนการกระทําความผิดตอเด็ก หรือบิดามารดาหรือบุคคลใดท่ีศาลต้ัง
เปนผูปกครองเด็ก ตองไมกระทําการคุกคาม ขมขู ขูเข็ญดวยประการใดๆ 
      4) คําส่ังใหบุคคลฝายท่ีศาลกําหนดเขาไปในท่ีพักอาศัยระหวางเวลาท่ีศาล
กําหนด หรือขนส่ิงของเคร่ืองใชสวนตัว แมจะไมเกี่ยวกับการดําเนินคดีหรือการกระทําภายใตการ
ฟองคดีตาม  พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
      5) คําส่ังใหละเวนการกระทําหรืองดเวนการกระทําอันอาจกอใหเกิดอันตราย
ตอสุขอนามัย ความปลอดภัยหรือสวสัดิภาพของเด็กโดยปราศจากเหตุอันควร 
      6) คําส่ังใหชําระคาใชจายอันควรแกท่ีปรึกษาหรือใหชําระคาธรรมเนียมแทน
อีกฝายท่ีเกิดจากการดําเนินคดี 
      7) คําส่ังใหจําเลยไปรับการบําบัดแกไขหรือเขาหลักสูตรเพ่ือชวยใหยุติ
พฤติกรรมรุนแรงกาวราว ซ่ึงอาจรวมถึงการบังคับใหไปรับการแกไขฟนฟูอาการพ่ึงยาเสพติดให
โทษ หรือการเสพสุรา โดยคาใชจายของจําเลยเอง 
       8) คําส่ังใหชําระคารักษาพยาบาล คาบําบัดฟนฟูอันเนื่องมาจากการกอเหตุ
รุนแรงในครอบครัวหรือกรณีศาลส่ังใหไปรับการรักษาบําบัดแกไขฟนฟู กลาวคือใหชําระโดยตรง
หรือผานประกันสุขภาพก็ได 
     9) คําส่ังใหปฏิบัติตามเง่ือนไขอ่ืนๆ ท่ีจําเปนเพื่อปองกันจําเลยไมใหกอเหตุ
รุนแรง 
     คําส่ังคุมครองสวัสดิภาพนั้นเปนการใหอํานาจศาลใชดุลพินิจกําหนดคําส่ังใน
การใหความคุมครองไดอยางกวางขวาง โดยใน 38 มลรัฐบัญญัติใหอํานาจศาลอยางเดนชัดท่ีจะให
ความชวยเหลือใดๆ ท่ีเปนประโยชนโดยไมขัดกับรัฐธรรมนูญ เชน กฎหมายของฟลอริดาอนุญาต
ใหศาลสามารถออกคําส่ัง ใหความชวยเหลืออยางอ่ืนท่ีศาลเห็นวาจําเปนสําหรับคุมครองผูท่ีถูก
กระทํารุนแรงในครอบครัว โดยท่ัวไปคําส่ังคุมครองนี้มักจะเปนคําส่ังใหผูกระทําความผิดระงับการ
ทํารายรางกายและจิตใจ หรือจํากัดการติดตอ นอกจากนั้นศาลยังมีอํานาจในการยับยั้งการกระทํา
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ใดๆ ท่ีไมเหมาะสมโดยจะไมจํากัดเฉพาะท่ีกลาวมาเทานั้น แตศาลยังสามารถท่ีจะออกคําส่ังเพื่อ
กําหนดใหเหมาะสมในแตละกรณี12 
  3.1.2.3  การละเมิดคําส่ังศาล  
     ในกรณีท่ีจําเลยไมปฏิบัติตามคําส่ังศาลที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราช 
บัญญัติศาลครอบครัว กลาวคือ การออกหมายเรียกหรือหมายนัด ในกรณีท่ีมีการยื่นคําฟอง ศาลมี
คําส่ังใหสงสําเนาคําฟองและหมายนัดเพื่อสงไปยังจําเลย เมื่อจําเลยไดรับสําเนาคําฟองและหมาย
นัดโดยชอบแลวจงใจไมไปศาลตามนัด ศาลมีอํานาจออกหมายจับ ภายหลังเม่ือจับจําเลยไดหรือ
จําเลยปรากฏตัวตอหนาศาล ถาปรากฏวาจําเลยจงใจไมปฏิบัติตามหมายนัด ถือวาเปนการละเมิด
อํานาจศาลมีโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน ในกรณีจําเลยไมปฏิบัติตามคําส่ังคุมครองสวัสดิภาพถาศาล
เห็นเองหรือโจทกรองขอ ศาลมีอํานาจลงโทษจําเลยไดทันทีฐานละเมิดอํานาจศาล แตถาการกระทํา
นั้นเปนความผิดอาญาก็ใหโอนคดีไปใหอัยการฟองท่ีศาลอาญา หรือ ศาลอาจโอนทั้งคดีไปให
อัยการฟองยังศาลอาญา 
     จากท่ีกลาวมาขางตน คือมาตรการทางกฎหมายท่ีเกี่ยวกับคดีความรุนเเรงใน
ครอบครัว  ในสวนของการนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาใชนั้น ประเทศสหรัฐอเมริกา
ไดนํามาใชในลักษณะดังตอไปนี้ 
     ในสมัยปฏิวัติอุตสาหกรรม ประเทศสหรัฐอเมริกามีการระงับขอพิพาทของชน
เผา Lakota และ Dakota โดยผูเสียหายและผูกระทําผิดมาพบกันตอหนาผูอาวุโสซ่ึงอาจมีคนเดียว
หรือหลายคนเพื่อพูดคุยเร่ืองความบาดหมางท่ีเกิดข้ึนรวมกับผูท่ีไดรับผลกระทบจากการกระทําผิด 
และเสนอแนวทางในการชดใชของผูกระทําผิดทําใหผูกระทําผิดสามารถกลับเขาสูสังคมใหม 
ไดอีก13  
     กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทในประเทศสหรัฐอเมริกามองอาชญากรรม
เปนเร่ืองการกระทําท่ีมีตอประชาชนและชุมชนไมใชการละเมิดตอกฎหมายจึงจําเปนตองแกไขให 
ถูกทาง14 การจําคุกเปนการลงโทษผูกระทําผิดเพื่อปกปองสังคม แตการลงโทษมีความหมายมากกวา
นั้นท่ีควรจะตองเปล่ียนความประพฤติและทัศนคติของผูกระทําผิดหลังจากพนโทษกลับเขาสูสังคม
ดวย และกระบวนการดังกลาวไมใชการแทนท่ีกระบวนการทางศาล แตเปนแนวทางเลือกในการให

                                                 
12  เเหลงเดิม.  หนา 113. 
13  ณัฐวสา  ฉัตรไพฑูรย.  (2550).  กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทจากทฤษฎีสูทางปฎิบัติใน

นานาชาติ.  หนา 7.  
14  สถาบันวิจัยเเละใหคําปรึกษาเเหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.  (2552).  รางรายงานฉบับสมบูรณ เร่ือง

กระบวนการสรางความยุติธรรมเชิงสมานฉันทในศาลยุติธรรม.  หนา 71. 
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การเยียวยาแกไขสําหรับประชาชนท่ีตองการใชกระบวนการยุติธรรมแนวทางใหม15 โดยประเทศ
สหรัฐอเมริกาไดเร่ิมโครงการประนอมขอพิพาทระหวางผูเสียหายและผูกระทําความผิด หรือ 
Victim-Offender Mediation (VOM) ใชในคดีอาญาต้ังแตป 1970 โดยเจาหนาท่ีตํารวจ พนักงาน
อัยการ และศาลท่ีสํานักงานของ Attorney-General ของรัฐหรือองคกรไมแสวงหากําไร16 และในป 
2000 รัฐตางๆ รวม 23 รัฐของประเทศสหรัฐอเมริกามีบทบัญญัติเปนกฎหมายหรือนโยบายของรัฐ
ในการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทกับความผิดตามท่ีกําหนดเพื่อลดความขัดแยงและ
สรางสันติสุขภายในรัฐ17 โดยแตละรัฐเลือกใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทในรูปแบบท่ี
แตกตางกัน  
     ประเทศสหรัฐอเมริกาไดนําโครงการประชุมแบบ  Wagga Wagga ของประเทศ
ออสเตรเลียมาใชในรัฐ Minnesota และรัฐ Philadelphia ดวย ในบางชุมชนท่ีหางไกล ยังมีการนํา
จารีตท่ีปฏิบัติกันในชุมชนซ่ึงเปนกระบวนการยุติธรรมพื้นบานอันเปนวัฒนธรรมเกาแกมาใช และ
พบวาชุมชนดังกลาวมีอาชญากรรมหรือการกระทําความผิดท่ีนอยกวาชุมชนอ่ืน18 
     Child & Family Services เปนโครงการชวยเหลือคดีการกระทําผิดของเยาวชน
และคดีความรุนแรงในครอบครัว เร่ิมโครงการเม่ือป 2001 ตามหลักกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท เนื่องจากคดีดังกลาวไมสามารถแกไขไดดวยกระบวนการยุติธรรมอยางเดียวซ่ึง
เปล่ียนแปลงชาและอาจไมทันตอสถานการณ19 กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทจึงเหมาะสม 
 

                                                 
15 Restorative Justice from www.ccky.org/Pastoral%20Resour ces/Southern%20Bishops/A% 

20to%20Heal%20April%202004.pdf  อางถึงใน สถาบันวิจัยเเละใหคําปรึกษาเเหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.  
(2552).  รางรายงานฉบับสมบูรณ เร่ืองกระบวนการสรางความยุติธรรมเชิงสมานฉันทในศาลยุติธรรม.  หนา 72. 

16 David Miers.  (2001).  An International  Review of  Restorative  Justice.  pp. 73-75  อางถึงใน
สถาบันวิจัยเเละใหคําปรึกษาเเหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.  (2552).  รางรายงานฉบับสมบูรณ เร่ืองกระบวนการ
สรางความยุติธรรมเชิงสมานฉันทในศาลยุติธรรม.  หนา 72. 

17 Howard Zehr.  (2008).  “Doing Justice, Healing Trauma: The Role of Restorative Justice in  
Peacebuliding.”  Peace Print: South Asian Journal of  Peacebuilding, 1, 1.  pp. 4, 12.  อางถึงใน สถาบัน 
วิจัยเเละใหคําปรึกษาเเหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.  (2552).  รางรายงานฉบับสมบูรณ เร่ืองกระบวนการสราง
ความยุติธรรมเชิงสมานฉันทในศาลยุติธรรม.  หนา 72. 

18 ณัฐวสา  ฉัตรไพฑูรย.  เลมเดิม.  หนา 74. 
19 Jean  Ferguson.  From  http://works.bepress.com/jean_ferguson1/ อางถึงใน สถาบันวิจัยเเละให

คําปรึกษาเเหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.  (2552).  รางรายงานฉบับสมบูรณ เร่ืองกระบวนการสรางความยุติธรรม
เชิงสมานฉันทในศาลยุติธรรม.  หนา 74. 
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กวาและมีหลายรูปแบบ เชน โครงการเสวนาผูกระทําความผิดและผูเสียหาย (Victim Offender Dia-
logue) และโครงการประชุมผูกระทําผิดและผูเสียหาย (Victim Offender Conferencing)20นอกจากนี้ 
ยังมีการใชโครงการประชุมกลุมครอบครัวใน The North Carolina Family Group Conferen-cing 
Project โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปกปองคุมครองเด็กสมาชิกในครอบครัว สงเสริมความสัมพันธอันดี
ในครอบครัว เพ่ือนบาน ผูนําและสมาชิกในชุมชน และหนวยงานของรัฐมากกวาตามหลักการของ
ความเปนกระบวนการเชิงยุติธรรมเชิงสมานฉันท21 และ “Restorative Conferencing for Youth 
Justice” ภายใต The Juvenile Justice and Delinquency Prevention Act (JJDPA) ท่ีท่ีชุมชนมีสวน
รวม และรัฐสภาอเมริกันไดอนุมัติใหใชโครงการ JJDPA ในมลรัฐตางๆ ใชเปนแนวทางดําเนินการ
เพื่อสงเสริมระบบยุติธรรมแกเยาวชนและครอบครัวเพื่อลดปญหาอาชญากรรม22 
 3.1.3  ประเทศออสเตรเลีย 
     3.1.3.1 คําสั่งคุมครองสวัสดิภาพ (Protective order) 

   ศาลอาจมีอํานาจคําส่ังคุมครองในรูปแบบตางๆ โดยอาศัยอํานาจตาม กฎหมาย
ครอบครัว Family law Act 1975 มาตรา 114 และตองสอดคลองกับกฎหมายของมลรัฐและควรให
ศาลแขวงของมลรัฐตางๆ มีอํานาจออกคําส่ังคุมครองไดดวย คําส่ังคุมครองมีวัตถุประสงคเพื่อหาม 
มิใหคูสมรสฝายหน่ึงกอความรุนแรง หรือคุกคามแกคูสมรสอีกฝาย หากมีการฝาฝนควรมีโทษ 
แตไมถึงกับรายแรง ในกรณมีเหตุฉุกเฉินเรงดวนสมควรกําหนดใหศาลมีอํานาจออกคําส่ังคุมครอง
ช่ัวคราวได วัตถุประสงคสําคัญในการออกคําส่ังคุมครองท่ีควรคํานึงถึงคือการเปล่ียนพฤติกรรม
ของผูกอเหตุความรุนแรงในครอบครัว และเหตุผลสําคัญในการออกคําส่ังคุมครอง คือ เม่ือความ
ปรากฏวาผูกอเหตุ (respondent) ไดกอเหตุความรุนแรงหรือคุกคามผูเสียหายและมีพฤติการณนาเช่ือ 
 

                                                 
20  www.cfsbny.org/programs/RJ/default.aspx  and  Jean Ferguson.  Ibid.  อางถึงใน สถาบันวิจัย 

เเละใหคําปรึกษาเเหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.  (2552).  รางรายงานฉบับสมบูรณ เร่ืองกระบวนการสรางความ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทในศาลยุติธรรม.  หนา 74. 

21  Julie Stubbs.  (2004).  “Restorative Justice, Domestic Violence and Family Violence.” Australian 
domestic & Family Violence Clearinghouse, 9.  p. 10.  อางถึงใน สถาบันวิจัยเเละใหคําปรึกษาเเหงมหา
วิทยาลัยธรรมศาสตร.  (2552).  รางรายงานฉบับสมบูรณ เร่ืองกระบวนการสรางความยุติธรรมเชิงสมานฉันท 
ในศาลยุติธรรม. หนา 75. 

22  www.americanhumane,org/protecting-children/progress/restorative-justice/ อางถึงใน สถาบัน 
วิจัยเเละใหคําปรึกษาเเหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.  (2552).  รางรายงานฉบับสมบูรณ เร่ืองกระบวนการสราง
ความยุติธรรมเชิงสมานฉันทในศาลยุติธรรม.  หนา 75. 
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วาจะกระทํารุนแรงหรือคุกคามผูเสียหายอีก และมีความจําเปนเรงดวนท่ีจําตองคุมครองผูเสียหาย
จากการทํารายหรือคุกคาม หรือมีความจําเปนเรงดวนท่ีจําตองคุมครองผูเสียหายจากการทํารายหรือ
คุกคาม หรือมีความจําเปนตองสงวนรักษาเด็กใหพนจากการทํารายหรือคุกคาม หรือมีความ
จําเปนตองสงวนรักษาเด็กใหพนจากถูกกระทําทารุณหรือเหตุการณความรุนแรง (witnessing 
violence) ระหวางบิดามารดาหรือบุคคลในครอบครัวซ่ึงรูปแบบคําส่ังคุมครองควรจะมีดังตอไปนี้23 
    1) คําส่ังหามเขาใกลหรืออยูในครอบครัว 
    2) คําส่ังหามเขาใกลหรืออยูในสถานท่ีทํางานของสมาชิกในครอบครัว 
    3)  คําส่ังหามเขาใกลหรืออยูในสถานท่ีใดท่ีกําหนด 
    4) คําส่ังหามเขาใกลสมาชิกในครอบครัว 
 3.1.3.2 คําสั่งขับไล (ouster order) 
    คําส่ังใหครอบครองหรือขับไล (ouster order) ออกจากท่ีพักอาศัยในกรณีศาลมี
คําส่ังใหผูกอเหตุความรุนแรงในครอบครัวซ่ึงมีสิทธิครอบครองหรือเปนเจาของใหออกจากบาน
หรือท่ีพักอาศัยถือวาเปนเร่ืองสําคัญ โดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายครอบครัว (Family law Act 
1975) และควรใชเปนมาตรการช่ัวคราวโดยถือเปนสวนหนึ่งของคําส่ังคุมครอง คําส่ังใหขับไล 
(ouster order) และจะไมมีผลกระทบตอสิทธิในทรัพยสินของผูกอเหตุความรุนแรงแตอยางใด 
กลาวคือคําส่ังใหครอบครองหรือใหขับไลออกจากบานหรือท่ีพักอาศัยตองไมมีวัตถุประสงคอ่ืนใด
นอกจากความยุติความรุนแรงและเปนมาตรการช่ัวคราว 
               ความจําเปนในการปกปองคุมครองผูถูกกระทํารุนแรง คําส่ังขับไล (ouster 
order) ยอมมีผลกระทบตอผูกอเหตุความรุนแรงอยางมาก โดยเฉพาะคําส่ังใหขับไลออกจากบานอัน
เปนสินสมรสหรือท่ีเปนของตัวเอง ท้ังนี้ เพื่อปองกันมิใหผูกอเหตุความรุนแรงเขาใกลผูเสียหาย
หรือเขาไปยังสถานท่ีกําหนดยอมเปนการจํากัดสิทธิเสรีภาพ ดวยเหตุนี้ ศาลครอบครัวจะออกคําส่ัง
ใหขับไลเฉพาะมีเหตุจําเปนและตองเปนกรณีจําตองปกปองผูเสียหายจริงๆ หรือกรณีผูกอเหตุความ
รุนแรงผิดเง่ือนไขหรือฝาฝนคําส่ังคุมครองบอยคร้ังเทานั้นคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเห็นวา 
คําส่ังใหขับไล (ouster order) โดยเฉพาะคําส่ังใหผูกอเหตุความรุนแรงออกจากบานพักอาศัยอันเปน
สิทธิในทรัพยสิน (property rights) และอิสรภาพที่จะเดินทางไปไหน (freedom of movement) แตก็
ยังมี ความสําคัญนอยกวาสิทธิมนุษยชน (human rights) ซ่ึงเปนสิทธิของผูเสียหายท่ีจะอยูอยาง
ปราศจากความรุนแรง (free from violence) หรือถูกรบกวน (molestation) หรือถูกคุกคาม คําส่ัง
ดังกลาวยอมมีผลกระทบตอจิตใจของผูถูกคําส่ังบังคับอยางรายแรงและมีผลกระทบกระเทือน
นอกเหนือจากผูถูกคําส่ังบังคับ เชน เด็ก หรือสมาชิกอ่ืนในครอบครัว อยางไรก็ตามในมลรัฐนิว
                                                 

23  นฤมล โพธิ์เเจม.  เลมเดิม.  หนา  302. 
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เซาสเวลสออสเตรเลียใตและออสเตรเลียตะวันตกและตามกฎหมายครอบครัวของสหพันธรัฐ 
(Family Law Act 1975) กระบวนการออกคําส่ังหรือคําบังคับคุมครองสวัสดิภาพยังไมการออก
คําส่ังใหขับไล (ouster order) เปนพิเศษ ดังนั้น ควรกําหนดกระบวนการออกคําส่ังใหขับไล (ouster 
order) ดังนี้ 
    1) ตองมีการแจงคําส่ังใหขับไลแกผูกอเหตุความรุนแรงหรือผูถูกบังคับทราบ 
    2) ผูพิจารณาคดีศาลแขวงจําตองคํานึงถึงความจําเปนเกี่ยวกับท่ีพักอาศัยและ 
ส่ิงอํานวยความสะดวกของคูกรณีท้ังสองฝายตลอดจนผลกระทบท่ีอาจเกิดกับบุตรดวยเปนสําคัญ 
    3) ผลของคําส่ังขับไล ถาในกรณีออกคําส่ังลับหลังผูกอเหตุความรุนแรง 
(Respondent) คําส่ังใหขับไลจะมีผลตอเม่ือมีการรับทราบคําส่ังโดยชอบแลว การสงคําส่ังจะเปน
บุคคลใดก็ไดรวมท้ังผูเสียหายจะเปนผูสงคําส่ังใหขับไลแกผูกอเหตุความรุนแรงทราบดวยตนเอง 
ก็ได24 
 3.1.3.3 การฝาฝนคําส่ังคุมครอง 
                   เม่ือศาลครอบครัวออกคําส่ังคุมครองคูสมรสฝายใดฝายหนึ่งตามกฎหมาย
ครอบครัวมาตรา 114  ) 1  (ผูไดรับคําส่ังจะตองปฏิบัติตามคําส่ังศาล หากมีพฤติการณปรากฏวาฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตามคําส่ังศาลมาตรา  114 )1  ((a), (b) และ (c) ใหศาลมีอํานาจลงโทษปรับไมเกิน 

1 ,000 เหรียญออสเตรเลีย หรือใหหาประกันหรือเอาหลักประกันมาวางศาล หรือลงโทษฐานละเมิด
อํานาจศาล ตามมาตรา  114    ) 5   (ซ่ึงอาจเปนโทษปรับหร  ือจําคุก หรือท้ังจําท้ังปรับก็ได นอกจากน้ัน
ศาลอาจกําหนดอํานาจจับกุมตามคําส่ังคุมครองบุคคลหากจําเลยไดกระทําหรือขูเข็ญวาจะทําราย
รางกายหรือเมื่อมีพฤติการณนาเช่ือวาจําเลยจะกระทําเชนนั้น อยางไรก็ตาม ศาลจะออกคําส่ังให
จับกุมผูกระทําการฝาฝนคําส่ังไดเฉพาะเม่ือผูรองไดรองขอโดยเจาะจงใหกระทําเชนนั้น เม่ือเจา
พนักงานตํารวจ    มีเหตุอันควรสงสัยวาคําส่ังท่ีใหอํานาจจับกุมไดถูกฝาฝนก็สามารถจับกุมไดทันที
โดยไมตองมีหมายจับและตองนําตัวผูกระทําผิดมายังศาลภายใน 24 ช่ัวโมง ถาการจับกุมไดกระทํา
ในวันเสารหรืออาทิตยหรือวันหยุดพักผอนประจําปใหขยายเวลาออกไปเปน 48 ช่ัวโมง อยางไรก็
ตามศาลจะลงโทษผูกระทําผิดไดตอเม่ือผูรองขอใหศาลดําเนินการกับผูกระทําการฝาฝนคําส่ัง 
มิฉะนั้นศาลจะตองปลอยตัวผูกระทําความผิดทันที25 

                                                 
24  วัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล, อุทัยวรรณ  แจมสุธี เเละ อํานาจ  เนตยสุภา.  เลมเดิม.  หนา 177-178. 
25  สุวรรณา  จารุทัศนีย.  (2544).  มาตรการทางกฎหมายเพ่ือคุมครองและปองกันหญิงท่ีถูกสามีทําราย: 

ศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายตางประเทศ.  หนา 49-50. 
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    จากท่ีกลาวมาขางตน คือมาตรการทางกฎหมายท่ีเกี่ยวกับคดีความรุนเเรงใน
ครอบครัว ในสวนของการนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาใชนั้น ประเทศออสเตรเลียได
นํามาใชในลักษณะดังตอไปนี้ 
    ประเทศออสเตรเลียไดพัฒนากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยเร่ิม 
จากโครงการในรูปแบบของการประชุมเม่ือป 1991 ท่ีเมือง Wagga Wagga รัฐ New South Wales 
(NSW) เรียกวา  “โครงการประชุม Wagga Wagga”26 เปนโครงการท่ีดําเนินการกับเยาวชนท่ีกระทํา
ความผิดโดยเจาหนาท่ีตํารวจ ซ่ึงเดิมเปนโครงการประชุมท่ีไมมีตัวบทกฎหมายรองรับ ตอมา 
เม่ือป 1996 ไดมีการประเมินผลโครงการโดย The NSW Attorney-General ท่ีเปนจุดเร่ิมตนจนมีการ
ตรากฎหมาย The Young Offenders Act 1997  (NSW) ข้ึนเพื่อรองรับโครงการประชุม Wagga 
Wagga และมาตรา 37  )3 ( ไดบัญญัติใหหนวยงานเฉพาะดานเยาวชน ซ่ึงไดแก The Youth Justice 
onferencing Directorate ใน The Department of Juvenile Justice27 เปนหนวยงานท่ีดูแลรับผิดชอบ
โครงการเยาวชนผูกระทําผิด และ The Circle Sentencing Pilot Program for Indigenous Offenders 
ของ NSW ไดเปนแบบอยางของระบบกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทใหกับรัฐตางๆ ใน
ประเทศออสเตรเลีย 
    สําหรับการใชโครงการประชุมกับคดีความรุนแรงในครอบครัวถือเปนการถาย
โอนอํานาจจากรัฐสูอํานาจการตัดสินของประชาชนเพ่ือรวมกันแกปญหาเนนการพัฒนาชุมชนและ
ลดชองวางทางสังคมของกลุมคนท่ีแตกตางกัน ซ่ึงโครงการประชุมจะเปนกระบวนการท่ีไมเปน
ทางการไมใชภาษากฎหมาย ถาสามารถควบคุมและสรางความเช่ือม่ันใหแกทุกฝายไดก็จะสามารถ
เยียวยาแกปญหาไดสําเร็จ28 แตตองใชความระมัดระวังเปนพิเศษในการดําเนินการและการกําหนด
โทษซ่ึงมีหลายรูปแบบและยากในการปฏิบัติใหเต็มรูปแบบ29 
 
                                                 

26  Kathleen Daly and Hennessey Hayes.  (2001).  Restorative Justice and Conferencing in 
Australia.  p. 5.  อางถึงใน สถาบันวิจัยเเละใหคําปรึกษาเเหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.  (2552).  รางรายงาน
ฉบับสมบูรณ เร่ืองกระบวนการสรางความยุติธรรมเชิงสมานฉันทในศาลยุติธรรม.  หนา 66  

27  David Miers.  Op.cit.  pp. 61 – 63.  อางถึงใน สถาบันวิจัยเเละใหคําปรึกษาเเหงมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร.  (2552).  รางรายงานฉบับสมบูรณ เร่ืองกระบวนการสรางความยุติธรรมเชิงสมานฉันทในศาล
ยุติธรรม.  หนา 66. 

28  Julie Stubbs, op.cit, pp. 6-7.  อางถึงใน สถาบันวิจัยเเละใหคําปรึกษาเเหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.  
(2552).  รางรายงานฉบับสมบูรณ เร่ืองกระบวนการสรางความยุติธรรมเชิงสมานฉันทในศาลยุติธรรม.  หนา 70. 

29  Ibid, pp. 16-17.  อางถึงใน สถาบันวิจัยเเละใหคําปรึกษาเเหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.  (2552).   
รางรายงานฉบับสมบูรณ เร่ืองกระบวนการสรางความยุติธรรมเชิงสมานฉันทในศาลยุติธรรม.  หนา 70. 
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 3.1.4  ประเทศฝร่ังเศส 
  ประเทศฝรั่งเศสมีการกําหนดในเร่ืองกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทท่ีใชในปญหา
ความรุนเเรงในครอบครัวไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส  ดังตอไปนี้30 
 3.1.4.1 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝร่ังเศส 
    ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝร่ังเศสมาตรา 40-1 บัญญัติใหอํานาจ
ดุลพินิจกับพนักงานอัยการฝร่ังเศสในการส่ังคดีอาญาท่ีปรากฎหลักฐานวามีการกระทําความผิด
เกิดข้ึนและปรากฏตัวผูกระทําความผิดและไมปรากฏเหตุยกเวนความผิดและเหตุยกเวนโทษ โดย
พนักงานอัยการสามารถท่ีจะส่ังใหใชมาตรการเบ่ียงเบนคดีได 
    โดยมาตรการเกี่ยวกับการเบ่ียงเบนคดีในเร่ืองความรุนแรงในครอบครัวนั้น 
มี สองมาตรการ 
    1) การไกลเกล่ียขอพิพาท 
    2) คําส่ังคุมครองชั่วคราวเพื่อประโยชนกับผู ถูกกระทําความรุนแรงใน
ครอบครัว 
     ก. การไกลเกล่ียขอพิพาท 
      การไกลเกล่ียขอพิพาทเปนกระบวนการสมานฉันทบางสวนท่ีมีเปาหมาย
ในการยุติคดีเล็กนอยไมตองถึงช้ันศาล โดยเปดโอกาสใหผูเสียหายและผูกระทําความผิดได
ประนีประนอมยอมความกัน 
       การไกลเกล่ียขอพิพาทเปนกระบวนการสายกลางระหวางการฟอง
คดีอาญากับการส่ังไมฟองคดีอาญา  อัยการฝรั่งเศสมักใชกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทสําหรับคดี
ความรุนแรงในครอบครัว31 
      ขอสําคัญคือ อัยการจะส่ังใหมีการไกลเกล่ียตอเม่ือผูเสียหายไดรองทุกข
ไวแลว  ขอเท็จจริงในคดีไมซับซอนและปรากฎชัดแจงวาผูกระทําไดกระทําความผิดและผูกระทํา
ความผิดไดยอมรับขอเท็จจริงดังกลาว 
      ท้ังผูกระทําความผิดและผูเสียหายมีสิทธิท่ีจะพบและปรึกษาทนายความ
เม่ือมีการใชมาตรการไกลเกล่ียขอพิพาท 

                                                 
30  สถาบันวิจัยเเละใหคําปรึกษาเเหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.  (2552).  รางรายงานฉบับสมบูรณ เร่ือง

กระบวนการสรางความยุติธรรมเชิงสมานฉันทในศาลยุติธรรม.  หนา 85-87. 
31  www.service-public.fr  อางถึงใน สถาบันวิจัยเเละใหคําปรึกษาเเหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.  

(2552).  รางรายงานฉบับสมบูรณ เร่ืองกระบวนการสรางความยุติธรรมเชิงสมานฉันทในศาลยุติธรรม.  หนา 85. 
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      เง่ือนไขในการใชอํานาจส่ังการไกลเกี่ยขอพิพาทคือ  พนักงานอัยการมี
อํานาจส่ังการไกลเกล่ียขอพิพาทในคดีความรุนแรงในครอบครัว โดยมีเง่ือนไขสองประการ 
      ประการท่ีหน่ึง  พนักงานอัยการเห็นวาการส่ังใหมีการไกลเกล่ียขอพิพาท
จะทําใหผูเสียหายไดรับการชดใชคาสินไหมทดแทน 
      ประการท่ีสอง   พนักงานอัยการเห็นวาการส่ังใหมีการไกลเกล่ียขอพิพาท
จะยุติปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการกระทําความผิดได หรือทําใหผูกระทําความผิดไดกลับตัวเปนคนดีและ
กลับคืนสูสังคมไดอยางเปนปกติสุข 
      โดยเม่ือพนักงานอัยการตัดสินใจใชกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทแลว  
พนักงานอัยการจะต้ังผูไกลเกล่ีย ซ่ึงเปนบุคคลที่เปนตัวกลางและชวยหาทางออกในเชิงสมานฉันท
ใหเปนท่ีพอใจท้ังสองฝาย 
      กระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทจะกระทําท่ีศาล สมาคม หรือหนวยงาน
ราชการก็ได  โดยผูไกลเกล่ียจะดําเนินการไกลเกล่ียตอหนาท้ังสองฝาย 
      เม่ือผูไกลเกล่ียไดรับมอบหมายจากอัยการแลว ผูไกลเกล่ียจะเรียกคูกรณี
คือ ผูเสียหายและผูกระทําความผิดมาพูดคุยเปนการสวนตัว โดยอธิบายหลักกฎหมายและกระบวน 
การไกลเกล่ียใหฟง หลังจากนั้นทุกฝายจะรวมหาทางออกท่ีเหมาะสมเปนท่ีพอใจกับทุกฝาย 
      ท้ังผูเสียหายและผูกระทําความผิดมีสิทธิปฎิเสธท่ีจะไมเขากระบวนการ
ไกลเกล่ียไดตลอดเวลา  นอกจากนี้ผูเสียหายและผูกระทําผิดมีสิทธิท่ีจะพบและปรึกษาทนายความ 
หากคูกรณีตกลงเชิงสมานฉันท ผูไกลเกล่ียจะทํารายงานเปนลายลักษณอักษรและใหผูเสียหายและ
ผูกระทําความผิดลงลายมือช่ือและเสนออัยการตอไป 
      หากคูกรณีไมสามารตกลงกันได ผูไกลเกล่ียก็จะทํารายงานเปนลาย
ลักษณอักษรเสนออัยการตอไป 
      บทบาทของผูไกลเกล่ียนั้นนอกจากจะเปนคนกลางท่ีหาทางออกเชิง
สมานฉันทใหกับคูกรณีแลว ยังมีบทบาทในการติดตามการปฎิบัติตามเง่ือนไขท่ีตกลงกันระหวาง
ไกลเกล่ียอีกดวย กลาวคือ 
      ผลทางกฎหมายในการไกลเกล่ียขอพิพาท เม่ือพนักงานอัยการไดรับ
รายงานจากผูไกลเกล่ียวา  คูกรณีไดปฏิบัติตามเง่ือนไขของขอตกลงสมานฉันทครบถวนแลวอัยการ
จะทําคําส่ังไมฟองคดีอาญา 
      ในทางตรงขามหากผูไกลเกล่ียรายงานพนักงานอัยการวา คูกรณีไม
สามารถตกลงกันได คูกรณีไมมาไกลเกล่ีย หรือคูกรณีไมปฎิบัติตามขอตกลงสมานฉันท พนักงาน
อัยการจะมีคําส่ังฟองคดีอาญาหรือส่ังใหใชมาตรการเบ่ียงเบนคดีแบบอ่ืนๆ ตอไป 
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     ข. การส่ังมาตรการคุมครองชั่วคราว 
      ในคดีความรุนแรงในครอบครัวนั้น กอนท่ีจะดําเนินการไกลเกล่ีย 
ขอพิพาท ในหลายกรณีท่ีผูเสียหายมีความเส่ียงท่ีจะถูกกระทําความผิดซํ้า ดังนั้น ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาฝร่ังเศสมาตรา 41-1 )6   (กําหนดใหอัยการส  ั่งมาตรการคุมครองผูเสียหายได 
โดยพนักงานอัยการจะส่ังไดตอเม่ือ หากส่ังแลว ผูเสียหายมีโอกาสไดรับคาสินไหมทดแทน ทําให
ยุติความเสียหายท่ีเกิดจากการกระทําความผิดและแกไขใหผูกระทําความผิดกลับคืนสูสังคม 
      มาตรการคุมครองช่ัวคราวประกอบดวย 
      (1) มาตรการในการแยกกันอยู 
      (2) มาตรการใหผูกระทําความรุนแรงในครอบครัวไมปรากฏตัวท่ีพํานัก
ของผูเสียหาย 
      (3) มาตรการใหผูกระทําความรุนแรงในครอบครัวเขารับการตรวจ
รางกายและจิตใจ 
  โดยสรุปในคดีความรุนเเรงในครอบครัวนั้น ในบางประเทศมีการนํากระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาใชอยางชัดเจน เชน ในประเทศฝรั่งเศส เเตในบางประเทศยังไมมีการ
กําหนดรูปเเบบของการนํามาใชใหชัดเจน เชน ประเทศอังกฤษ เปนตน   
ละอนุสัญญาองคกรแรงงานระหวางประเทศ (ILO) เปรียบเทียบกับประเทศไท 
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บทที่ 4 
แนวคิด ทฤษฎี กฎหมายที่ใชบังคับในประเทศไทย   

และบทวิเคราะหเปรียบเทียบ 
 
4.1 บทวิเคราะห กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท การเยียวยาความรุนแรงในครอบครัวศึกษา

เปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 
 พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนเเรงในครอบครัว พ.ศ 2550 เสนอโดย
คณะรัฐมนตรี ตอสภานิติบัญญัติเเหงชาติ เม่ือวันท่ี 28 มีนาคม 2550 เพื่อใหสภานิติบัญญัติเเหงชาติ 
พิจารณาตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญเเหงราชอาณาจักรไทย โดยหลักการเพ่ือใหมีกฎหมายวาดวย
การคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนเเรงในครอบครัว โดยมีเหตุผลเน่ืองจากปญหาการแกไขการใช
ความรุนแรงในครอบครัวมีความละเอียดออนซับซอนเกี่ยวพันกับบุคคลใกลชิดมีลักษณะพิเศษ
แตกตางจากการทํารายรางกายระหวางบุคคลโดยท่ัวไป การใชมาตรการทางอาญาตามประมวล
กฎหมายอาญามาบังคับกับการกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวจึงไมเหมาะสม เนื่องจาก
กฎหมายอาญามีเจตนารมณท่ีจะลงโทษผูกระทําความผิดมากกวาท่ีจะแกไขฟนฟูผูกระทําผิดหรือ
ปกปองคุมครองผูท่ีถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว ดังนั้นการมีกฎหมายคุมครอง
ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว จึงมีความเหมาะสมกวาการใชกระบวนการทางอาญา 
เพราะสามารถกําหนดรูปแบบวิธีการ และข้ันตอนท่ีมีลักษณะแตกตางจากการดําเนินคดีอาญา
โดยท่ัวไป โดยใหผูกระทําความผิดมีโอกาสกลับตัวและยับยั้งการกระทําผิดซํ้า รวมท้ังสามารถ
รักษาความสัมพันธอันดีในครอบครัวไวไดประกอบกับเด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัว มีสิทธิ
ไดรับความคุมครองโดยรัฐจากการใชความรุนแรงและการปฏิบัติอันไมเปนธรรม จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
 โดยเนื้อหาสาระสําคัญของพระราชบัญญัตินี้1 นิยามความหมายของความรุนแรงใน
ครอบครัวใหหมายความวา “การกระทําใดๆ โดยมุงประสงคใหเกิดอันตรายแกรางกาย จิตใจหรือ   
สุขภาพ หรือกระทําโดยเจตนาในลักษณะท่ีนาจะกอใหเกิดอันตรายแกรางกาย จิตใจหรือสุขภาพ
ของบุคคลในครอบครัว หรือบังคับหรือใชอํานาจครอบงําผิดคลองธรรมใหบุคคลในครอบครัว 
ตองกระทําการ ไมกระทําการ หรือยอมรับการกระทําอยางใดอยางหนึ่งโดยมิชอบ แตไมรวมถึงการ

                                                 
1  รายละเอียดโปรดดูภาคผนวก. 
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กระทําโดยประมาท” และกําหนดใหความรุนแรงในครอบครัวเปนความผิดตามกฎหมายมีโทษตาม
ประมวลกฎหมายอาญาจําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ และ
เปนความผิดอันยอมความได ซ่ึงหากเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 295 ก็บัญญัติ
ใหเปนความผิดยอมความไดเชนกัน    
 เม่ือมีการกระทําความรุนแรงเกิดข้ึนผูถูกกระทํารุนแรงหรือบุคคลอ่ืนใดท่ีพบเห็นมี
หนาท่ีตองแจงใหเจาหนาท่ีทราบและกําหนดใหเจาหนาท่ีเขาไปในเคหสถานเพื่อสอบถามผูกระทํา 
ความรุนแรงรวมท้ังมีอํานาจจัดการใหผูถูกกระทํารุนแรงไดรับการตรวจรักษา และไดรับคําปรึกษา
แนะนําจากนักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห กอนท่ีจะจัดใหผูถูกกระทํารุนแรงรองทุกขตามระเบียบ 
หรือ เจาพนักงานรองทุกขแทนไดหากผูเสียหายไมอยูในภาวะท่ีสามารถรองทุกขได    
 สวนในดานเกี่ยวกับการฝาฝนคําส่ังคุมครองน้ัน เม่ือเจาพนักงานทําการสอบสวนและ

ยื่นฟองตอศาลภายในกําหนดส่ีสิบแปดช่ัวโมงโดยใหนําวิธีพิจารณาความอาญ าในศาลแขวงมาใช
บังคับโดยอนุโลม หลักเกณฑและวิธีการในการมอบหมายใหเจาพนักงานทําการสอบสวนและการ
สอบปากคํา และรวมท้ังในระหวางดําเนินการสอบสวนหรือสอบปากคํา การกําหนดมาตรการหรือ
วิธีการอยางใดๆ หรือการกําหนดวิธีการชั่วคราวและออกคําส่ังใดๆ เพื่อชวยเหลือบรรเทาทุกข หรือ
ในกรณีเกี่ยวกับหามผูกระทํารุนแรงเขาไปในท่ีพํานักของครอบครัวนั้น ซ่ึงในมาตรา10วรรคทาย  
แหงพระราชบัญญัตินี้ ไดกําหนดวาเม่ือผูใดฝาฝนคําส่ังหรือมาตรการหรือวิธีการใดๆ เพื่อบรรเทา
ทุกขเปนความผิดตามกฎหมายมีโทษจําคุกไมเกินสามเดือนหรือปรับไมเกินสามพันบาทหรือท้ังจํา 
ท้ังปรับ 
 ในกรณีท่ีศาลพิพากษาวา ผูกระทําความรุนแรงในครอบครัวมีความผิด ศาลมีอํานาจ
กําหนดใหใชวิธีการฟนฟู บําบัดรักษา คุมความประพฤติผูกระทําความผิด ใหผูกระทําความผิด
ชดใชเงินชวยเหลือบรรเทาทุกข ทํางานบริการสาธารณะ ละเวนการกระทําอันเปนเหตุใหเกิดการ 
ใชความรุนแรงในครอบครัว หรือทําทัณฑบนไว ตามวิธีการและระยะเวลาท่ีศาลกําหนดแทนการ
ลงโทษผูกระทําความผิดก็ได 
 ในดานการพิจารณาคดีของศาลเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวนั้นใหศาลพยายาม
เปรียบเทียบใหคูความยอมความกันในขอพิพาทเชนเดียวกับท่ีบัญญัติไวในวิธีพิจารณาคดีใน
พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวเชน 
เดียวกัน 
 ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากหลักการ เหตุผล เเละสาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติดังกลาว  
จะพบวาพระราชบัญญัตินี้ เนนในเร่ืองของการเเกไข ฟนฟู เยียวยาผูกระทําความผิดเเละมุงปกปอง
คุมครองผูถูกกระทําความผิด รวมท้ังมุงหมายท่ีจะรักษาสัมพันธภาพอันดี ภายในครอบครัวไว ซ่ึง
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หลักการดังกลาวนี้ สอดคลองกับ หลักในเร่ืองกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท เนื่องจากใน
เร่ืองของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทนั้น มีหลักการวา ความยุติธรรมเชิงสมานฉันทเกิดจาก
การเปล่ียนแนวคิดและวิธีคิดท่ีมีตออาชญากรรมและการตกเปนเหย่ือ  /ผูเสียหาย จากเดิมท่ีมองวา
อาชญากรรมเปนการกระทําท่ีตอตาน  /เปนปฏิปกษตอรัฐ รัฐตองเขามาดําเนินการ เหยื่อ  /ผูเสียหายไม
มีสวนในกระบวนการ แตความยุติธรรมเชิงสมานฉันทมองวาอาชญากรรมเปนการกระทําท่ีตอตาน/
เปนปฏิปกษระหวางบุคคลตอบุคคล ระหวางผูกระทําผิดและเหยื่อ  /ผูเสียหาย ดังนั้นความยุติธรรม
เชิงสมานฉันทจึงมุงแกปญหาความขัดแยง โดยใหผูกระทําผิดไดแสดงความรับผิดชอบในการ
กระทําของเขา และใหความชวยเหลือ  /บรรเทาผลรายแกเหยื่อ /ผูเสียหา โดยมีเปาหมายสุดทายอยูท่ี
ใหคูกรณีรูสึกวาปญหาความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนไดยุติ แตความยุติธรรมเชิงสมานฉันทก็ตระหนักถึง
ความจําเปนท่ีจะปฏิบัติตอผูกระทําผิดดวยหลักการยอมรับ ใหมีการยอมรับและการบูรณาการเขา
เหลานั้นเขาสูชุมชนดวยการปรับพฤติธรรมเขาใหเปนผูท่ีเคารพกฎหมาย ความยุติธรรมในกระบวน
ทัศนความยุติธรรมเชิงสมานฉันทไดมาโดยการพูดคุยกันและทําขอตกลงรวมกัน   
 การศีกษาถึงหลักกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท จึงมีความสอดคลองกับ
เจตนารมณตามพระราชบัญญัติดังกลาว ผลของการศึกษาจะเปนแนวทางในการแกไข ปรับปรุง
พระราชบัญญัติฉบับนี้ใหมีความสมบูรณและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 ดังนั้นผูเขียน จึงประสงคจะศึกษารายละเอียดสาระสําคัญในพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ .ศ  . 2550  วามีความสอดคลองกับหลักเร่ืองกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทมากนอยเพียงไร เเละควรเเกไข ปรับปรุงใหสอดคลองโดยวิธีใดบาง   

 4.1.1 วิเคราะหสาระสําคัญในพระราชบัญญัติคุมครองผู ถูกกระทําดวยความรุนแรงใน
ครอบครัว พ .ศ.  2550 เปรียบเทียบกับหลักเร่ืองกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท 
 1)  บทนิยาม ความรุนเเรงในครอบครัว ตามมาตรา 3 กําหนดวา “ความรุนแรงใน
ครอบครัว” หมายความวา การกระทําใดๆ โดยมุงประสงคใหเกิดอันตรายแกรางกาย จิตใจ หรือ
สุขภาพ หรือกระทําโดยเจตนาในลักษณะท่ีนาจะกอใหเกิดอันตรายแกรางกาย จิตใจ หรือสุขภาพ
ของบุคคลในครอบครัว หรือบังคับหรือใชอํานาจครอบงําผิดคลองธรรมใหบุคคลในครอบครัวตอง
กระทําการ ไมกระทําการ หรือยอมรับการกระทําอยางหนึ่งอยางใดโดยมิชอบแตไมรวมถึงการ
กระทําโดยประมาท  
 “บุคคลในครอบครัว” หมายความวา คูสมรส คูสมรสเดิม ผูท่ีอยูกินหรือเคยอยูกินฉัน
สามีภริยา โดยมิไดจดทะเบียนสมรส บุตร บุตรบุญธรรม สมาชิกในครอบครัว รวมท้ังบุคคลใดๆ ท่ี
ตองพึ่งพาอาศัยและอยูในครัวเรือนเดียวกัน 

DPU



 

 

73

 

 ผูเขียนเห็นวาจากบทนิยามดังกลาว ทําใหเกิดปญหาในการตีความไดวา คําวา บุคคลใน
ครอบครัวนั้น ท่ีกําหนดใหรวมท้ังบุคคลใดๆ ท่ีตองพึ่งพาอาศัยและอยูในครัวเรือนเดียวกัน หมายถึง
บุคคลใดบาง พิจารณาหลักกฎหมายของตางประเทศท่ีมีการกําหนดในเร่ืองนี้ไว ดังนี้ 
 ตามพระราชบัญญัติกฎหมายครอบครัวของประเทศอังกฤษ ไดกําหนดใหผูมีสิทธิยื่นคํา
รองขอใหศาลออกคําส่ังคุมครองเกี่ยวกับการครอบครองท่ีอยูอาศัยตองเปนบุคคลท่ีมีความสัมพันธ
กัน เชน คูสมรสหรือเคยเปนคูสมรส ผูท่ีอยูกินดวยกันฉันทสามีภริยา ผูท่ีอยูอาศัยหรือเคยอยูอาศัย
ในบานเดียวกัน เปนญาติกัน ผูท่ีตกลงจะแตงงานกัน บิดามารดาของเด็ก ผูท่ีมีความรับผิดชอบตอ
เด็ก ผูท่ีเกี่ยวของกับฝายใดฝายหนึ่งของครอบครัว 
  ตามพระราชบัญญัติศาลครอบครัวของมลรัฐนิวยอรค การกระทําท่ีเปนความรุนแรงใน
ครอบครัว การกระทําดังกลาวเกิดข้ึนระหวางคูสมรสหรือเคยเปนคูสมรส ระหวางบิดามารดากับ
บุตรหรือระหวางสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน หรือครัวเรือนเดียวกัน ซ่ึงผูมีบุตรดวยกันโดยไม
คํานึงวาจะเคยสมรสกันหรือเคยอยูดวยกันไมวาเวลาใดๆ 
  เม่ือพิจารณาจากหลักกฎหมายของตางประเทศแลว ก็ยังไมไดมีการกําหนดไวอยาง
ชัดเจนเพียงพอ วาบุคคลท่ีอาศัยอยูในครอบครัวเดียวกันนั้น หมายถึงใครบาง จะตีความรวมถึงคน
ใชหรือไม ซ่ึงในกรณีนี้ ไดมีการใหความเห็นโดยสํานักงานศาลยุติธรรม วาในกรณีท่ีจะตีความ
รวมถึงคนใชวาเปนบุคคลในครอบครัวนั้น จะตองมีกําหนดระยะเวลาไว วาจะตองอยูอาศัยมาอยาง
นอยเปนเวลานานเทาใด แตอยางไรก็ตามยังคงเปนเพียงความเห็นของสํานักงานศาลยุติธรรมเทานั้น 
คงตองรอแนวบรรทัดฐานของศาลฎีกาตอไปวาจะตีความในกรณีนี้วาอยางไร 
  พิจารณากรณีถัดมาในเร่ืองการตีความ ความหมายในเร่ืองความรุนแรงในครอบครัววา
หมายถึงการกระทําใดบาง โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับกฎหมายตางประเทศ ดังนี้ 
 ตามพระราชบัญญัติศาลครอบครัวของมลรัฐนิวยอรค การกระทําท่ีเปนความรุนแรงใน
ครอบครัว หรือความผิดในครอบครัวเชน การประพฤติไมเหมาะสมท้ังในสาธารณะและสวนบุคคล 
การคุกคาม ขมขู ประมาทเลินเลอ หรือทํารายรางกาย 
 จากนิยามของกฎหมายไทยเปรียบเทียบกับนิยามของกฎหมายสหรัฐอเมริกา ผูเขียนมี
ขอสังเกตวา การนิยามความหมายของความรุนแรงในครอบครัวของประเทศสหรัฐอเมริกาคอนขาง
จะกําหนดไวคอนขางเฉพาะเจาะจงมากกวาของประเทศไทยซ่ึงกําหนดไวอยางกวางๆ จึงอาจทําให
เกิดปญหาในการตีความได เนื่องจากการนิยามวา ความรุนแรงในครอบครัว หมายความวา การ
กระทําใดๆ โดยมุงประสงคใหเกิดอันตรายแกรางกายและจิตใจนั้น การนิยามดังกลาวทําให 
เกิดความสับสนไดวา การกระทําท่ีมุงประสงคใหเกิดอันตรายแกรางกายและจิตใจน้ัน มีความ
ครอบคลุมถึงการกระทําประเภทใดบาง มากนอยเพียงใด รวมถึงการฆาผูอ่ืนโดยเจตนาหรือไม ซ่ึง
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การบัญญัติในลักษณะกวางๆ เชนนี้ อาจทําใหมีการตีความบทบัญญัติดังกลาว วารวมถึง การฆา
ผูอ่ืนโดยเจตนาดวย และในสวนของอันตรายแกจิตใจน้ัน ตีความถึงเพียงใดหมายถึงเพียงดาน
อารมณ หรือสุขภาพทางจิต ซ่ึงผูเขียนเห็นวา ถาตีความการกระทําความรุนแรงในครอบครัว รวมถึง
การฆาผูอ่ืนนั้น เปนการไมสอดคลองกับหลักเหตุผลในการออกพระราชบัญญัติ รวมถึงในเร่ืองของ
หลักกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทดวย เนื่องจากเหตุผลในการออกพระราชบัญญัติดังกลาว 
มีจุดประสงคเพ่ือแกไข ฟนฟู ผูกระทําความผิดและมุงปกปองคุมครองผูถูกกระทําความผิด ดังนั้น 
วิธีการตามพระราชบัญญัติจึงมีความยืดหยุน มากกวาวิธีการทางอาญาปกติ ไมเนนในเร่ืองการ
ลงโทษเหมือนมาตรการทางอาญาท่ัวไป รวมท้ังยังมีการกําหนดมาตรการพิเศษเพื่อชวยในการรักษา
สัมพันธภาพอันดีของครอบครัวไวตอไป ซ่ึงสอดคลองกับหลักในเร่ืองกระบวนการยุติธรรม 
เชิงสมานฉันท ท่ีเนนในเร่ืองการเยียวยาชดเชยความเสียหายและการสรางดุลภาพระหวางผูกระทํา
ความผิดและผูถูกกระทําความผิด มากกวาเนนท่ีการลงโทษแตเพียงอยางเดียว ซ่ึงการกระทํา
ความผิดฐานฆาผูอ่ืนเม่ือผูกระทําความผิดถึงแกความตายแลวนั้น ผูเขียนมองวา ไมอาจท่ีจะทําการ
ฟนฟูความสัมพันธภายในครอบครัวไดอีกตอไป เนื่องจากเปนการกระทําท่ีมีความรุนแรงมาก 
เกินกวาท่ีจะรักษาสัมพันธภาพภายในครอบครัวไวได และหากใชมาตรการตามพระราชบัญญัติใน
การลงโทษก็จะเบาบางเกินไป  เนื่องจากตามมาตรการตามพระราชบัญญัติเนนในเร่ืองการเยียวยา 
การกลับคืนซ่ึงความสัมพันธอันดีในครอบครัว ไมเนนการลงโทษ หากตีความ ความหมายของ
ความรุนแรงในครอบครัวรวมถึง การกระทําความผิดฐานฆาผูอ่ืน ก็จะเปนการผิดเจตนารมณของ
พระราชบัญญัติ และเม่ือพิจารณาในเร่ืองของหลักกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท ดร.จุฑารัตน  
เอ้ืออํานวย ไดอธิบายไววา “คดีความท่ีอยูในขอบเขตซ่ึงสามารถใชกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทได คือคดีความในระดับท่ีสามีแสดงความกาวราวทางรางกาย และแสดงความกาวราว
ข้ันรุนแรง ซ่ึงอยูในวิสัยท่ีเยียวยาสมานฉันทกันได สวนการพยายามฆา หรือฆาตกรรมท่ีเกิดข้ึนนั้น 
จัดวาเปนความผิดตอชีวิตรางกายท่ีรายแรงที่สุด ซ่ึงสมควรใชวิธีการของกระบวนการยุติธรรม 
กอน...”  ซ่ึงแสดงใหเห็นวา การนําหลักในเร่ืองของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท ไปบังคับ
ใชนั้น จะไมรวมถึง การกระทําความผิดฐานฆาผูอ่ืน นอกจากนี้ยังมีความเห็นของสํานักงานศาล
ยุติธรรมวา ความรุนแรงในครอบครัวนาจะไมหมายความถึงการกระทําความผิดฐานฆาผูอ่ืน 
เชนเดียวกัน 
 ดังนั้นผู เขียน จึงเห็นวาในการตีความความหมายของความรุนแรงในครอบครัว 
ไมควรจะตีความรวมถึงการกระทําความผิดฐานฆาผูอ่ืน เพราะไมสอดคลองกับหลักเจตนารมณ 
ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวและหลักในเร่ืองของ
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท สวนในเร่ืองของการตีความทางดานอันตรายแกจิตใจน้ัน ตาม
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นิยามในมาตรา 3 ตามพรบ.ดังกลาวท่ีกําหนดในเรื่องอันตรายแกจิตใจน้ัน ยังไมมีความชัดเจนวา 
อันตรายแกจิตใจนั้นตีความครอบคลุมเพียงใด ในทางอาญาในเร่ืองของการประทุษราย ตีความใน
ลักษณะสุขภาพทางจิต มากกวาจะหมายถึงทางดานอารมณเปนหลัก  เชน ตามนัยยะคําพิพากษาฎีกา
ท่ี 3782/2542 ปจจุบันมีความเห็นของสํานักงานศาลยุติธรรมได ตีความอันตรายแกสุขภาพจิตไว 
เชนในกรณีท่ีสามีมีภรรยานอยไมถือวาเกิดอันตรายแกจิตใจเวนแตจะมีพฤติกรรม เยาะเยย ถากถาง 
เปนตน แตอยางไรก็ตามคงตองรอบรรทัดฐานของศาลฎีกาตอไปวาจะตีความในกรณีดังกลาววา
อยางไร 
 2) ในเร่ืองของความผิด ตามหลักในมาตรา 4 ผูใดกระทําการอันเปนความรุนแรงใน
ครอบครัว ผูนั้นกระทําความผิดฐานกระทําความรุนแรงในครอบครัว โดยเปนความผิดอันยอม
ความได แตไมลบลางความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอ่ืน หากการกระทํา
ความผิดเปนความผิดฐานทํารายรางกายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 ดวย ใหความผิด
ดังกลาวเปนความผิดอันยอมความได 
  ในทัศนะของผูเขียน เห็นวาการท่ีกฎหมายกําหนดใหความผิดฐานกระทําความ
รุนแรงในครอบครัวเปนความผิดอันยอมความไดนั้น ถือเปนแนวคิดท่ีดีและสอดคลองกับสภาพ
ปญหาท่ีเนนการแกไข ฟนฟู ความสัมพันธในครอบครัวมากกวาการลงโทษ  อันเปนการสอดคลอง
กับเจตนารมณตามพระราชบัญญัติและกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท แตในเร่ืองของการ
กําหนดความผิดท่ีวา ความผิดฐานกระทําความรุนแรงในครอบครัวเปนความผิดอันยอมความได  
แตไมลบลางความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอื่นนั้น ผูเขียนเห็นวาการกําหนด
ความผิดในลักษณะท้ังสองทางดังกลาว ท้ังกําหนดใหเปนความผิดตามพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว และตามประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายอ่ืนนี้ ไม
สอดคลองกับเจตนารมณและหลักในเร่ืองของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท  ดังนี้2 
  ประการแรก เปนการซํ้าซอนในการลงโทษ และไมสอดคลองกับหลักท่ัวไป ท่ีกลาว
วา “บุคคลไมสมควรไดรับการลงโทษซํ้าในการกระทําความผิดเพียงคร้ังเดียว” 
  ประการท่ีสอง ทําใหเกิดความสับสนวาแทท่ีจริงแลวพระราชบัญญัติฉบับนี้ไดถูก
กําหนดข้ึนเพื่อหลีกเล่ียงการบังคับใชกฎหมายอาญาซ่ึงเปนกฎหมายที่แข็งกราวเกินไปในการปรับ

                                                 
2  มาตาลักษณ  ออรุงโรจน.  (2547, ตุลาคม).  รางพระราชบัญญัติการขจัดความรุนแรงในครอบครัว 

พ.ศ. ศึกษาวิเคราะหความเหมาะสมในการบังคับใชกฎหมายในประเทศไทยเปรียบเทียบกฎหมสหรัฐอเมริกา  
อังกฤษ คานาดา ออสเตรเลีย สิงคโปร และมาเลเซีย ( เอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณากฎหมายของสมาชิก
รัฐสภา เลมที่ 20).  หนา 60-61.  
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ใชกับความรุนแรงในครอบครัว จึงเสนอใหมีการออกพระราชบัญญัติฉบับนี้3 แตการท่ีกําหนดให
เปนความผิดในทางอาญาดวยก็ไมเปนการสอดคลองกับวัตถุประสงคดังกลาว การกําหนดใหเปน
ความผิดในลักษณะนี้เทากับวา กําหนดใหเปนการกระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหรือ
กฎหมายอ่ืนและเปนความผิดฐานกระทําความรุนแรงในครอบครัวอีกดวย เทากับวา ในการกระทํา
ความรุนแรงในครอบครัว เราตองรับผิดท้ังสองทาง ทําใหเกิดความขัดแยงกันอยูในตัว เนื่องจาก
มาตรการทางอาญาปกติมุงเนนในการลงโทษผูกระทําความผิดเปนสําคัญ มองลักษณะความผิดเปน
อาชญากรรม แตตามพระราชบัญญัติดังกลาวมุงเนน ในการแกไข ฟนฟู ผูกระทําความผิดมากกวา
การลงโทษ มาตรการจึงมีลักษณะของความยืดหยุนมากกวา การกําหนดใหเปนความผิดท้ังสองทาง
ทําใหเกิดความลักล่ัน สับสนวาในกรณีมีการกระทําความรุนแรงในครอบครัวเกิดข้ึน เราจะตอง
มุงเนนการลงโทษในทางใดเปนสําคัญและอาจทําใหมีผูเขาใจไปไดวาพระราชบัญญัติดังกลาว 
มีความประสงคท่ีจะใหมีการลงโทษในกรณีท่ีใชความรุนแรงในครอบครัวหนักกวากรณีท่ัวไปคือ
ลงโทษท้ังทางอาญาปกติและทางความผิดฐานกระทําความรุนแรงในครอบครัว  
  ประการท่ีสาม การไมตัดสิทธิในการดําเนินการตามประมวลกฎหมายอาญาหรือ
กฎหมายอ่ืนนาจะเปนการขัดแยงกับแนวคิดในเร่ืองกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท เพราะใน
เร่ืองของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท  การเยียวยาความรุนแรงในครอบครัวนั้น จะมุงให
การดําเนินคดีในการกระทําความรุนแรงในครอบครัวมีความยืดหยุนมากกวากรณีปกติท่ัวไป เพราะ
เปนเร่ืองอันเกี่ยวแกความสัมพันธและการธํารงอยูของสถาบันครอบครัว การท่ีกฎหมายกําหนดเปน
ความผิดท้ังทางอาญาปกติและความผิดฐานกระทําความรุนแรงในครอบครัวนั้น ทําใหเสมือนเปน
การลงโทษท้ังทางอาญาและความผิดฐานกระทําความรุนแรงในครอบครัว ทําใหการลงโทษเพ่ิมข้ึน
จาการลงโทษปกติคือ นอกจากจะใชมาตรการเครงครัดทางอาญาแลวยังใชมาตรการตามพระราช 
บัญญัตินี้เพิ่มข้ึนไปอีก การลงโทษในลักษณะนี้ จึงไมสอดคลองกับหลักกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทและเจตนารมณของกฎหมายฉบับนี้ ท่ีตองการใหใชเพียงมาตรการท่ียืดหยุนเทานั้นใน
การลงโทษผูกระทําความผิด  ตามเหตุผลในการรักษาไวซ่ึงสถาบันครอบครัวเปนสําคัญ 
 พิจารณาหลักกฎหมายของประเทศฝร่ังเศส ดังตอไปนี้ 
  การไกลเกล่ียขอพิพาทเปนกระบวนการสายกลางระหวางการฟองคดีอาญากับการส่ัง
ไมฟองคดีอาญา อัยการฝร่ังเศสมักใชกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทสําหรับคดีความรุนแรงใน
ครอบครัว4 
                                                 

3 รายละเอียดโปรดดูภาคผนวก. 
4  www.service-public.fr  อางถึงใน สถาบันวิจัยเเละใหคําปรึกษาเเหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.  

(2552).  รางรายงานฉบับสมบูรณ เร่ืองกระบวนการสรางความยุติธรรมเชิงสมานฉันทในศาลยุติธรรม.  หนา 85. 
 

DPU



 

 

77

 

    ผลทางกฎหมายในการไกลเกล่ียขอพิพาท  คือ เม่ือพนักงานอัยการไดรับรายงานจากผู
ไกลเกล่ียวา คูกรณีไดปฏิบัติตามเง่ือนไขของขอตกลงสมานฉันทครบถวนแลวอัยการจะทําคําส่ังไม
ฟองคดีอาญา 
  ในทางตรงขามหากผูไกลเกล่ียรายงานพนักงานอัยการวา คูกรณีไมสามารถตกลงกันได  
คูกรณีไมมาไกลเกล่ีย หรือคูกรณีไมปฎิบัติตามขอตกลงสมานฉันท พนักงานอัยการจะมีคําส่ังฟอง
คดีอาญาหรือส่ังใหใชมาตรการเบ่ียงเบนคดีแบบอ่ืนๆ ตอไป 
  จะเห็นไดวา หลักฎหมายของประเทศฝร่ังเศสนําหลักการในเร่ืองของกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาใชอยางชัดเจน คือ ใหนําหลักเร่ืองการไกลเกล่ียซ่ึงเปนหนึ่งในรูปแบบ
ของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาใชกอน หากวาไมสามารถทําได เชน คูกรณีไมตองการ
ใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทอีกตอไป ก็สามารถกลับไปใชมาตรการทางอาญาปกติได   
ซ่ึงการกําหนดในลักษณะนี้ทําใหการนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาใชนั้น เปนลักษณะ
คูขนานกับกระบวนการยุติธรรมปกติ คือ สามารถท่ีจะเลือกใชทางใดทางหน่ึงไดเสมอ ยอนกลับไป
มาไดตลอด เพียงแตจะใชท้ังสองทาง พรอมกันไมไดเทานั้น นอกจากนี้ยังเห็นไดอยางชัดเจนวาใน
ช้ันอัยการนั้น ถาพนักงานอัยการเห็นควรที่จะใชมาตรการเบ่ียงเบนคดี เชนการไกลเกล่ีย หากไกล
เกล่ียไดสําเร็จ ก็จะไมมีการส่ังฟองคดีอาญาเลย ซ่ึงถือวาเปนมาตรการท่ีชวยฟนฟูความสัมพันธใน
ครอบครัวไดเปนอยางดี เพราะหากมีการส่ังฟองคดีอาญาแลว การกลับมาฟนคืนดีในครอบครัวอาจ
เปนไปไดโดยยาก แมจะมีการไกลเกล่ียภายหลังในช้ันศาลก็ตาม เนื่องจากมีความรูสึกในแงของการ
เปนปฎิปกษมากข้ึนหากมีการส่ังฟองคดีอาญา 
  ผูเขียนจึงเห็นวา ประเทศไทยควรจะนําหลักกฎหมายของประเทศฝรั่งเศสในเร่ือง
ดังกลาวมาใช เพราะไดกําหนดทางออกในการแกปญหาของมาตรา 4 พรบ. ความรุนแรงใน
ครอบครัว พ.ศ. 2550 ไวอยางชัดเจน วาการกําหนดใหกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทนั้นมี
ลักษณะคูขนานกับมาตรการทางอาญาปกติตั้งแตในช้ันของพนักงานอัยการ สอดคลองกับหลัก
สากลในเร่ืองกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท โดยไมทําใหเกิดความผิดข้ึนท้ังสองทางต้ังแตตน
อันจะทําใหเกิดความลักล่ัน และผิดวัตถุประสงคในการลงโทษได  
 3) ในเร่ืองของการเปดโอกาสใหผูท่ีอยูรวมกันในสังคมมีโอกาสเขามามีสวนรวม 
ในการช้ีเบาะแสการกระทําความรุนแรงในครอบครัว เพื่อปองปราม และใหความคุมครองแก
ผูถูกกระทําตามท่ีกําหนดในมาตรา 5 ท่ีบัญญัติวา ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว หรือ 
ผูท่ีพบเห็นหรือทราบการกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว มีหนาท่ีแจงตอพนักงานเจาหนาท่ี 
เพ่ือดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ การแจงตอพนักงานเจาหนาท่ี เม่ือไดกระทําโดยสุจริต ยอม 
ไดรับความคุมครองและไมตองรับผิดท้ังทางแพง ทางอาญา และทางปกครอง 
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  ซ่ึงเม่ือไดอานพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว 
ในมาตรานี้แลว จะพบวาพระราชบัญญัตินี้ใหสิทธิเต็มท่ีสําหรับผูถูกกระทําดวยความรุนแรงใน 
ครอบครัวและบุคคลอ่ืนท่ีพบเห็นการกระทํารุนแรงในครอบครัว สามารถท่ีจะเขารองเรียนเกี่ยวกับ
การกระทําความรุนแรงในครอบครัวตอเจาพนักงานได โดยไมจํากัดวีธีการส่ือสาร ซ่ึงเจาพนักงาน
จะตองดําเนินการสอบสวน   
  ท้ังนี้ หลักการดังกลาวเปนการชวยใหเกิดกลไกการตรวจสอบการกระทําความ
รุนแรงในครอบครัวและเพิ่มการมีสวนรวมของประชาคมในสังคมโดยหลักการนี้มีความสอดคลอง
กับหลักในเร่ืองของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท ที่วาความยุติธรรมเชิงสมานฉันทจึงมี
กระบวนทัศนท่ีแตกตางจากกระบวนทัศน ในกระบวนการยุติธรรมแบบเดิม คือ ยกระดับความ 
สําคัญของเหยื่อ /ผูเสียหายในกระบวนการยุติธรรมใหมากข้ึน ท้ังการเขามามีสวนรวม และการ
ใหบริการ/ใหความชวยเหลือแกเหยื่อ/ผูเสียหาย และกระตุนและสนับสนุนใหชุมชนเขามาเกี่ยวของ
ในการแสดงความรับผิดชอบของผูกระทําผิด และใหการชวยเหลือสนับสนุนในการตอบสนอง
ความตองการของเหยื่อ /ผูเสียหาย และผูกระทําผิด5 การที่ใหผูถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว
และผูท่ีพบเห็นหรือทราบ มีหนาท่ีแจงตอพนักงานเจาหนาท่ี จึงเปนการใหเหยื่อและชุมชนเขามามี
สวนรวมในการเยียวยาปญหาความรุนแรงในครอบครัวมากข้ึน 
  หากแตยังมีขอสังเกตในบางประเด็นท่ีวา ขอบเขตในการใชอํานาจดังกลาวจะ 
กระทําแคไหน เพียงใด และมีกระบวนการคัดกรองและตรวจสอบความถูกตองของขอมูล ขาวสาร
อยางไร มิเชนนั้นอาจกลับกลายเปนวา เจาหนาท่ีผูเกี่ยวของในการดําเนินการตามกฎหมายน้ีอาจเปน
ผูท่ีเดือดรอนจากขอมูล ขาวสาร ท่ีไมเท่ียงตรง หรือไมมีความถูกตอง ท้ังท่ีเกิดจากความจงใจและ
ไมจงใจของบุคคลภายนอก6  
  พิจารณาหลักกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ดังตอไปนี้ 
     กระบวนการดําเนินคดีคุมครองสวัสดิภาพบุคคลที่ไดรับความรุนแรงในครอบครัว
ตามพระราชบัญญัติศาลครอบครัวของมลรัฐนิวยอรค หรือพระราชบัญญัติศาลครอบครัวมีสาระ 
สําคัญดังนี้7  
 

                                                 
5  กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม.  (2552).  กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท.  สืบคนเมื่อ  

10 พฤษภาคม 2552, จาก www.probation.go.th  
6  มาตาลักษณ  ออรุงโรจน.  (2550).  ผลสะทอนกฎหมายใหมตอความมั่นคงในสถาบันครอบครัว.      

หนา 30. 
7  วัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล, อุทัยวรรณ  แจมสุธี เเละ อํานาจ  เนตยสุภา.  เลมเดิม.  หนา 147. 
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    (1)…………………………………………….. 
    (7) การรองทุกข หรือฟองวามีการกระทําความผิดในครอบครัวอันเปนเท็จตอศาล
อาญาหรือศาลครอบครัว ถือเปนความผิดทางอาญา 
  ดังนั้น ผูเขียนจึงเห็นวา แมหลักในเร่ืองของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท 
จะเปดโอกาสใหชุมชนเขามาตรวจสอบ  แกไข เยียวยาผูกระทําความผิดก็ตาม แตการเขามามีสวน
รวมของชุมชน บุคคลภายนอกนั้น จะตองมีการควบคุมอยางเปนระบบ โดยอาจตองกําหนดใหมี
เจาหนาท่ีท่ีมีความรูในเร่ืองการกระทําความรุนแรงในครอบครัวเปนผูคอยตรวจสอบความถูกตอง
ของขอมูลขาวสารท่ีไดรับ เพื่อไมใหเกิดการหลอกลวงใหรายของบุคคลที่มาแจง อันจะทําใหเกิด
ความเสียหายแกบุคคลในครอบครัวและสังคมสวนรวม หรืออาจกําหนดใหเปนความผิดทางอาญา
เชนเดียวกับกฎหมายของสหรัฐอเมริกาก็ได 
 4) จากมาตรา 6 ท่ีบัญญัติวา  “... เม่ือพนักงานเจาหนาท่ีไดพบเห็นการกระทําดวยความ
รุนแรงในครอบครัวหรือไดรับแจงแลว ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจเขาไปในเคหสถานหรือ
สถานท่ีท่ีเกิดเหตุเพื่อสอบถามผูกระทําความรุนแรงในครอบครัว ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงใน
ครอบครัวหรือบุคคลอ่ืนท่ีอยูในสถานท่ีนั้นเกี่ยวกับการกระทําท่ีไดรับแจง รวมท้ังใหมีอํานาจจัดให
ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวเขารับการตรวจรักษาจากแพทย และขอรับคําปรึกษา
แนะนําจากจิตแพทย นักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห ในกรณีท่ีผูถูกกระทําดวยความรุนแรงใน
ครอบครัวประสงคจะดําเนินคดี ใหจัดใหผูนั้นรองทุกขตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา แตถาผูนั้นไมอยูในวิสัยหรือมีโอกาสท่ีจะรองทุกขไดดวยตนเองใหพนักงานเจาหนาท่ีเปน 
ผูรองทุกขแทนได ...”      
    ผูเขียนมีความเห็นวา จากแนวความคิดในเร่ืองกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท  
การเยียวยาความรุนแรงในครอบครัวนั้น มีการกําหนดในเร่ืองการประสานงานเเรกรับเเละ
ดําเนินการเบ้ืองตนโดยทีมงานสหวิชาชีพ ซ่ึงเปนกระบวนการเเรกเร่ิมต้ังเเตเกิดกรณีความรุนเเรงใน
ครอบครัวโดยผูถูกกระทําความรุนเเรงเเจงเหตุตอเจาหนาท่ีตํารวจ จากน้ันเจาหนาท่ีตํารวจ 
ประสานงานสงตัวผูถูกกระทําความรุนเเรงพบทีมงานสหวิชาชีพซ่ึงประกอบดวย เเพทย พยาบาล 
นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห เเละพนักงานคุมประพฤติ เพื่อประเมินขอมูลเบ้ืองตนของ 
ผูถูกกระทําความรุนเเรง พรอมท้ังสอบถามความประสงค เเละความสมัครใจใชกระบวนการ 
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทในการเเกปญหาความรุนเเรงในครอบครัว กรณีผูถูกกระทําความรุนเเรง
ประสงคเเละสมัครใจ ทีมงานสหวิชาชีพจะประสานงานสงตอเจาพนักงานคุมประพฤติตอไป8 ซ่ึง
ลักษณะของการกําหนดการแกไขปญหาในลักษณะองครวมแบบสหวิชาชีพเชนนี้ ไดนํามากําหนด
                                                 

8  รณชัย  คงสกนธ.  (2551).  ความรุนเเรงในครอบครัว.  หนา 188-189. 
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ไวในหลักของมาตรา 6 ตามพระราชบัญญัตินี้ แตในเร่ืองของการนํากระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทมาใชในข้ันตอนดังกลาวโดยถามถึงความสมัครใจนั้น ในพระราชบัญญัตินี้ไมไดมีการ
กําหนดไว  
   ซ่ึงในผลงานวิจัยในเร่ืองกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท ไดหาขอสรุปไววา
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทสามารถนําไปใชไดในทุกข้ันตอนของกระบวนการยุติธรรม
ปกติ ดังนี้9   
            ผลการวิจัยเร่ืองแนวทางการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทในกระบวนการ
ยุติธรรมอาญาไทย พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทใชได
ในทุกข้ันตอนของกระบวนการยุติธรรมอาญา แมวาศาลจะพิพากษาแลว แตกระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันทก็สามารถนําไปใชเยียวยาผูเสียหายได กลาวคือ 
  (1) ใชไดในข้ันตอนการแจงความรองทุกขตอพนักงานสอบสวน เพราะเปน
ข้ันตอนเเรกของกระบวนการยุติธรรม ทําใหทราบถึงสิทธิและหนาท่ี โดยเฉพาะถาเปนคดีเล็กนอย 
และเพราะถือไดวาเร่ืองตางๆ ยังไมฟอง สามารถตกลงกันได  
  (2) ใชไดในข้ันตอนการฟองรอง ในช้ันพนักงานอัยการ เพราะทําใหทราบสิทธิและ
หนาท่ี และเพราะพนักงานอัยการมีบทบาทสําคัญกอนสงคดีตอศาล ใชไดในบางคดีท่ีเปนเร่ือง
เล็กนอย ใชไดในบางความผิด เพราะสามารถตกลงกันได และนํามาปรึกษาหารือกันได  
  (3) ใชไดในระหวางพิจารณาคดี เพราะทําใหทราบสิทธิและหนาท่ี และเพราะศาล
เปนหนวยงานท่ีประชาชนใหความเช่ือถือมาก ใชไดในคดีท่ีความผิดไมรายแรง ไมกระทบตอสังคม
มาก  
  (4) ใชไดในข้ันตอนหลังคําพิพากษา เพราะเพื่อเยียวยาและฟนฟู เพื่อกลับเขาสู
สังคม เพราะชีวิตมนุษยยังตองดํารงอยูตอไป ใชไดในคดีความผิดท่ีไมรายแรง ไมกระทบตอสังคม 
  ผู เ ขียนจึงมีความเห็นวาในชวงของการรับแจงเหตุความรุนแรงและมีการ 
ประสานงานในลักษณะของสหวิชาชีพนี้ หากผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวประสงคจะ
ใหใชวิธียุติธรรมเชิงสมานฉันทแทนการประสงคจะดําเนินคดีตอไปก็เปนสิทธิท่ีผูเสียหายดังกลาว
สามารถทําไดเนื่องจาก 
  (1) คดีความผิดฐานกระทําความรุนเรงในครอบครัวนี้ ถือวาเปนความผิดตอสวนตัว 
ดังนั้นผูถูกกระทําความรุนแรงมีสิทธิท่ีจะรองทุกขหรือไมก็ได 

                                                 
9  กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม.  (2552).  กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท.  สืบคนเมื่อ  

10 พฤษภาคม 2552, จาก http:// 203.154.185.6/ web/index.php?q=node/ 145    
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  (2) กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทสามารถนํามาใชไดในทุกช้ันของกระบวน 
การยุติธรรมทางอาญา ดังนั้นผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว หากสมัครใจจะใชกระบวน 
การยุติธรรมเชิงสมานฉันทยอมสามารถทําได 
     ผูเขียน จึงเห็นวา การท่ีกฎหมายในมาตรา 6 ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ กําหนดใน
เชิงบังคับท่ีจะใหมีการดําเนินกระบวนการรองทุกขตอไป โดยการกําหนดวา “... แตถาผูนั้นไมอยู
ในวิสัยหรือมีโอกาสที่จะรองทุกขไดดวยตนเองใหพนักงานเจาหนาท่ีเปนผูรองทุกขแทนได ...” นั้น
เปนการไมสอดคลองกับหลักในเร่ืองของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทท่ีตองการใหปญหา
ความรุนแรงในครอบครัวออกจากกระบบกฎหมายอาญาตามปกติ การที่กฎหมายกําหนดใน
ลักษณะน้ีจึงเทากับเปนการดึงใหการกระทําความรุนแรงในครอบครัวกลับเขาไปสูมาตรการทาง
อาญาท่ีเขมงวดอีกคร้ังประกอบกับมาตรา 4 ท่ีกําหนดใหความผิดฐานกระทําความรุนแรงใน
ครอบครัว ไมลบลางการกระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาและตามกฎหมายอ่ืน จึงเทากับ
เปนการตอกย้ําใหเขาไปสูมาตรการทางอาญาปกติ อีก  
  ดังนั้น การกําหนดใหสามารถนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาใชไดใน
ข้ันตอนของการแจงเหตุและการประสานงานของสหวิชาชีพนั้น จึงมีความเหมาะสมเปนอยางมาก 
โดยเปนการดึงปญหาออกจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญาปกติอยางชัดเจน เปนรูปธรรม ซ่ึงใน
บางคร้ังจะเห็นไดวา ตัวผูถูกกระทําความผิดเองก็ไมอยากท่ีจะรองทุกขใหเปนคดีความเพราะอาจมี
ความอับอาย เปนตน และการดึงคดีออกจากกระบวนการยุติธรรมปกติ ก็เปนการลดภาระใหแก
เจาหนาท่ีซ่ึงปกติแลวมักไมคอยมีความรู ความเขาใจ ความละเอียดออนในเร่ืองปญหาความรุนแรง
ในครอบครัวอยางเพียงพอ ทําใหการแกปญหามักไมคอยมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร เพราะมักมองวา
เปนเร่ืองในครอบครัว บุคคลภายนอกไมควรยุงเกี่ยว  นอกจากนี้ยังทําใหคดีข้ึนสูศาลนอยลงดวย  
เปนการลดปริมาณคดีในศาล 
  ผูเขียนจึงเห็นวา ในมาตรา 6 ของพระราชบัญญัตินี้ จึงควรกําหนดเพ่ิมเติมใหผูถูก 
กระทําความรุนแรงในครอบครัว สามารถ เลือกท่ีจะใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทไดโดย
สมัครใจ ซ่ึงในเร่ืองของรูปแบบกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทนั้น อาจต้ังหนวยงานเฉพาะเขา
มารับไปดําเนินงานโดยตรงก็ได ทําใหเปนการลดคดีข้ึนสูศาล การดําเนินการในลักษณะดังกลาว  
จะเปนผลดีตอการพัฒนากระบวนการยุติธรรมของไทยเปนอยางมาก 
 5) ในมาตรา 8 ท่ีกําหนดวา “เม่ือมีการรองทุกขภายในอายุความตามมาตรา 7 แลว ให
พนักงานสอบสวนทําการสอบสวนโดยเร็วและสงตัวผูกระทําความรุนแรงในครอบครัว สํานวน 
การสอบสวนพรอมท้ังความเห็นไปยังพนักงานอัยการเพ่ือฟองคดีตอศาลภายในส่ีสิบแปดช่ัวโมง
นับแตไดตัวผูกระทําความรุนแรงในครอบครัว แตหากมีเหตุจําเปนทําใหไมอาจยื่นฟองไดทันภาย 
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ในกําหนดเวลาดังกลาว ใหขอผัดฟองตอศาลไดคราวละไมเกินหกวัน แตท้ังนี้ ตองไมเกินสามคราว
โดยใหนํากฎหมายวาดวยการจัดต้ังศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใชบังคับ
โดยอนุโลม” 
  ผูเขียนมีความเห็นดังนี้ ในมาตรา 8 กําหนดใหนําวิธีพิจารณาคดีในศาลแขวงมา     
ใชโดยอนุโลมโดยตองยื่นฟองผูกระทําความรุนแรงภายใน 48 ช่ัวโมง จึงเปนการนํารูปแบบ
กระบวนการทางอาญาอันมีลักษณะเครงครัดเกินไปมาใชแกคดีความรุนแรงในครอบครัวอาจทําให
ครอบครัว แตกสลาย เพราะสวนใหญคูสมรสท่ีถูกกระทํารุนแรงไมตองการใหคูของตนตองถูก
ดําเนินคดี หรือไดรับโทษ แคตองการใหยุติพฤติกรรมรุนแรงดังกลาวเทานั้น การบัญญัติในลักษณะ
นี้ จึงขัดตอกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทอยางชัดเจน 
  สําหรับในเร่ืองการสงสํานวนสอบสวนไปยังพนักงานอัยการเพื่อฟองคดีตอศาลนั้น 
พิจารณากฎหมายของประเทศฝร่ังเศสดังตอไปนี้   
  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝร่ังเศสมาตรา 40-1 บัญญัติใหอํานาจ
ดุลพินิจกับพนักงานอัยการฝร่ังเศสในการส่ังคดีอาญาท่ีปรากฎหลักฐานวามีการกระทําความผิด
เกิดข้ึนและปรากฏตัวผูกระทําความผิดและไมปรากฏเหตุยกเวนความผิดและเหตุยกเวนโทษ โดย
พนักงานอัยการสามารถท่ีจะส่ังใหใชมาตรการเบ่ียงเบนคดีได โดยมาตรการเกี่ยวกับการเบ่ียงเบน
คดีในเร่ืองความรุนแรงในครอบครัวนั้นมีสองมาตรการ 
  1) การไกลเกล่ียขอพิพาท 
  2) คําส่ังคุมครองช่ัวคราวเพื่อประโยชนกับผูถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว 
  จะเห็นไดวา พนักงานอัยการของประเทศฝร่ังเศสมีดุลพินิจท่ีจะส่ังใหใชมาตรการ
เบ่ียงเบนคดีได โดยไมจําตองส่ังฟองตอศาลเหมือนของไทย ซ่ึงผูเขียนเห็นวาการใหอํานาจ
พนักงานอัยการในการใชมาตการเบ่ียงเบนคดีไดเปนการสอดคลองกับหลักในเร่ืองกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท ท่ีสามารถนํามาใชไดในทุกข้ันตอนแมคดีจะยังไมข้ึนสูศาลก็ตามและการ
กําหนดใหอัยการสามารถใชดุลพินิจดังกลาวในการไกลเกล่ียได ทําใหปริมาณคดีท่ีจะขึ้นสูสาลนอย
ลง การท่ีกฎหมายไทยกําหนดใหพนักงานอัยการส่ังฟองคดีตอศาลคอนขางจํากัดและเครงครัด
เกินไป ไมสอดคลองกับหลักในเร่ืองกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท 
 6) ในเร่ืองของการยอมความ การถอนคํารองทุกข การถอนฟอง ตามมาตรา 12 วรรค
สอง ท่ีกําหนดวา “... ในกรณีท่ีมีการยอมความ การถอนคํารองทุกข หรือการถอนฟองในความผิด
ตามมาตรา 4 ใหพนักงานสอบสวนหรือศาล แลวแตกรณี จัดใหมีการทําบันทึกขอตกลงเบ้ืองตน
กอนการยอมความการถอนคํารองทุกข หรือการถอนฟองนั้น และกําหนดใหนําวิธีการตามวรรค
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หนึ่งเปนเง่ือนไขในการปฏิบัติตามบันทึกขอตกลงดังกลาวโดยอนุโลม โดยอาจรับฟงความคิดเห็น
ของผูเสียหายหรือบุคคลในครอบครัวประกอบดวยก็ได...” 
  ผู เ ขียนมีความเห็นวาในการรับฟงความคิดเห็นของผู เสียหายหรือบุคคลใน
ครอบครัวประกอบดวยนั้น การที่กฎหมายกําหนดเพียงส้ันๆ เชนนี้ ทําใหไมสามารมองภาพรวมได
วา จะรับฟงมากนอยเพียงใด และใครเปนผูรวบรวมขอมูล และนํามาสังเคราะห ดังนั้น ผูเขียนจึง
เห็นวา ควรนําหลักกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท ในเร่ืองการประชุมกลุมครอบครัวมาใช 
โดยการประชุมกลุมครอบครัวนี้ไดมีการนํามาใชในคดีความรุนแรงในครอบครัวท่ีเกี่ยวกับเด็กและ
เยาวชน เนื่องมาจาก การแกปญหาความรุนแรงในครอบครัวท่ีเกี่ยวของกับเด็กและเยาวชนนั้น ตัว
เด็กและเยาวชน นั้นยังออนดอยในแงของวุฒิภาวะ การตัดสินใจ ความม่ันคงทางอารมณ การ
แกปญหาดังกลาว จึงจําตองมีบุคคลใกลชิด บุคคลที่มีความรูความสามารถ มีวุฒิภาวะท่ีดีเขามาแก 
ปญหาดังกลาว จึงไดริเร่ิมจัดโครงการประชุมกลุมครอบครัวข้ึน โดยกําหนดใหมีบุคคลตางๆ เขามา
มีสวนรวมในการแกปญหา ซ่ึงผูเขียนมองวาเราสามารถนํารูปแบบของการประชุมกลุมครอบครัว 
มาปรับใชกับกระบวนการ การยอมความ การถอนคํารองทุกข การถอนฟอง ตามมาตรา 12 วรรค 2 
ขางตนได โดยมีรูปแบบ วิธีการ โดยสังเขป ดังตอไปนี้ 
   วิธีการประชุมกลุมครอบครัวใหดําเนินการ ดังนี้10 
  (1) ในการประชุมกลุมครอบครัวนั้นใหสถานพินิจ จัดใหมีการประชุมข้ึนในวัน 
เวลาและสถานท่ี ซ่ึงเห็นวาสะดวกและเหมาะสม ท้ังนี้โดยคํานึงถึงความสะดวกของผูเขารวม
ประชุมทุกฝาย  
  (2) ผูเขารวมประชุมประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี ้
   ก.  เด็กหรือเยาวชน ครอบครัวของเด็กหรือเยาวชน ไดแก บิดามารดา ผูปกครอง
หรือบุคคลท่ีเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยูดวย ปู ยา ตา ยาย หรือญาติใกลชิดซ่ึงมีอิทธิพลตอการปรับ 
เปล่ียนพฤติกรรมของเด็กหรือเยาวชนนั้น หากสถานพินิจสงเด็กหรือเยาวชนไปอยูในความดูแลของ
หนวยงานใหเชิญผูแทนของหนวยงานดังกลาวเขารวมประชุมดวย 
   ข.  คณะสหวิชาชีพไดแก ผูอํานวยการสถานพินิจ พนักงานอัยการ พนักงาน
สอบสวน พนักงานคุมประพฤติ นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห หรือบุคคลอ่ืนท่ีเกี่ยวของ และ
สมควรเขารวมประชุมดวย เชน ครู อาจารย ผูนําชุมชน กํานัน ผูใหญบาน 
   ค.  ผูไดรับความเสียหายจากการกระทําผิดของเด็กหรือเยาวชน บิดา มารดา
ผูปกครองของผูเสียหายกรณีผูเสียหายเปนผูเยาว  
                                                 

10  นิติธร  วงศยืน.  (2552).  กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทดวยวิธีการประชุมกลุมครอบครัว.  
สืบคนเมื่อ 10 พฤษภาคม 2552, จาก http://elib.coj.go.th/Article/data/Copy%20of%20RJ% 20) Nitithorn).pdf 
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  (3) ระหวางประชุม ใหดําเนินการโดยใหทุกฝายตกลงกันในเชิงสมานฉันท 
  (4) ใหท่ีประชุมกําหนดแนวทางแกไข 
  (5) นอกจากมาตรการแกไข อาจกําหนดใหมีการติดตามความประพฤติโดยใหมา
พบพนักงานคุมประพฤติเปนคร้ังคราว เพื่อติดตามผลการปฏิบัติตน 
  (6) จัดใหมีบันทึกขอตกลง ใหทุกฝายลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐานหากคดีนั้นมี
ผูเสียหาย ก็ใหจัดทําบันทึกความยินยอมของผูเสียหายไวดวย  
  การประชุมกลุมครอบครัวยังมีขอดีอีกหลายประการ คือ เปนการหันเหคดี และลด
ปริมาณคดีในศาล ทําใหทุกฝายท่ีไดรับผลกระทบไดกลับคืน สูสภาวะท่ีดีดังเดิม สรางความเขาใจท่ี
ดีตอกันเกิดการใหอภัย ผูเสียหายไดรับการชดใชในรูปตัวเงิน ทํางานชดใช หรือทํางานบริการสังคม 
ลดบทบาทของรัฐท่ีแข็งกระดางโดยใหชุมชน ครอบครัว และผูเสียหาย เขามามีบทบาทมากข้ึน 
เสริมสรางครอบครัวใหเขมแข็ง ลดความรูสึกโกรธแคนแตเปนการแกไขอยางแทจริงใหความ 
สําคัญกับผูเสียหายโดยใหมีสวนเสนอความเห็นในการแกไขปญหาโดยตรง 
 7) ในเรื่องของการใหอํานาจ เจาพนักงาน อัยการ ศาล ในการมีบทบาทในเร่ืองตางๆ
ตามพระราชบัญญัติ เชน ในเรื่องของการไกลเกล่ีย ยอมความ การทําบันทึกตกขอตกลง เปนตน 
ผูเขียนมองวาในเร่ืองเหลานี้ เปนเร่ืองของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท ผูท่ีจะนําวิธีการนี้ไป
ใชจะตองมีความชํานาญ เช่ียวชาญในเร่ืองการสมานฉันทพอควร การท่ีพระราชบัญญัตินี้กําหนดให
ท้ัง พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ และศาลเขามามีบทบาทสําคัญตามกระบวนการในพระราช 
บัญญัติดังกลาว โดยขาดการคํานึงถึงความรู ความสามารถ ในการปฎิบัติงานของบุคคลดังกลาว จึง
อาจทําใหเกิดขอดอยในกระบวนการข้ึนมาได  ดังนั้น ผูเขียน จึงเห็นวา ควรกําหนดใหบุคคลเฉพาะ
ดาน เขามาทําคดีความรุนแรงในครอบครัว อาทิเชน ตั้งพนักงานอัยการและผูพิพากษาซ่ึงมีความ
เช่ียวชาญโดยเฉพาะในแผนกคดีนี้โดยตรง  เปนตน 
   8) ควรลดปริมาณคดีท่ีค่ังคางในศาล โดยใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท เปน
ตัวดึงหันเหใหคดีออกจากกระบวนการยุติธรรม และอาจมอบหมายใหหนวยงานอื่น มารับชวง
ตอไป  เชน กรมคุมประพฤติ  ซ่ึงท่ีผานมาจะพบวา กรมคุมประพฤติมีบทบาทสําคัญในการริเร่ิมใช
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท เปนอยางมาก และประสบผลสําเร็จพอควร 
   9) ควรจัดสวัสดิการเขามาสงเสริมกระบวนการตามพระราชบัญญัติใหมากข้ึน เชน  
การจัดสวัสดิการบานพักสําหรับหญิงท่ีถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว เปนตน ซ่ึงมาตรการ
เหลานี้เปนตัวเสริมใหมาตรการหลักมีแประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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 10) ควรมีการศึกษาถึงขอมูลในเชิงคุณภาพ และปริมาณในเร่ืองของกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทเปนระยะ เพื่อนํามาใชปรับปรุงมาตรการตามพระราชบัญญัติใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 DPU



บทที่ 5 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
 จากท่ีไดศึกษาวิเคราะหกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท การเยียวยาความรุนแรงใน
ครอบครัวเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 
2550 ผูเขียนมีขอสรุปและขอเสนอแนะดังนี้ 
 
5.1 สรุป 
 ปญหาความรุนแรงในครอบครัว เปนปรากฏการณทางสังคมอยางหนึ่งท่ีทุกสังคม
ประสบอยูตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน การทํารายรางกาย ถือเปนความผิดอาญาและละเมิดสิทธิ
มนุษยชน โดยถือเปนการกระทํารุนแรงในครอบครัว  ความรุนแรงในครอบครัวนั้นมีหลายรูปแบบ 
ตั้งแตการกระทําท่ีไมถึงกับเปนความผิดอาญา เชน การคุกคาม การรบกวน สวนการกระทําท่ีเปน
การทํารายรางกายน้ัน เชน ตบ ตี ชก กระทืบ ซอม หรือการกระทําประการอ่ืนๆ แมกระท่ังการ
ไมใหส่ิงจําเปนในการดํารงชีพถือวาเปนความรุนแรงในครอบครัวเชนกัน 
  ปญหาดังกลาวเพ่ิงไดรับความสนใจอยางจริงจังเม่ือไมนานมานี้สังคมไดตระหนักวา
เปนปญหาสําคัญท่ีสงผลกระทบถึงบุคคลในครอบครัวและสังคม มาตรการในการคุมครองคูสมรส
จากความรุนแรงในครอบครัวในประเทศไทยน้ัน สถานะทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมใน
ปจจุบันไมสามารถสนองตอบตอปญหาความรุนแรงท่ีเกิดในครอบครัวไดอยางมีประสิทธิภาพ
เทาท่ีควร โดยท่ีปญหาความรุนแรงในครอบครัวมีความละเอียดออนซับซอนแตกตางจากการทําราย
ระหวางบุคคลท่ัวไป การใชมาตรการทางกฎหมายท่ีมีอยูในปจจุบันในการดําเนินคดีทางอาญาหรือ
ทางแพงแกผูกอเหตุความรุนแรงในครอบครัวไมอาจยับยั้งพฤติกรรมรุนแรงท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต
ไดอยางมีประสิทธิภาพกลับกอใหเกิดปญหาไมพึงประสงคตามมา เชน ครอบครัวแตกแยกไมมีผูหา
เล้ียง 
  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 52 
 “เด็กเเละเยาวชน มีสิทธิในการอยูรอดเเละไดรับการพัฒนาดานรางกาย จิตใจเเละ
สติปญญา ตามศักยภาพในสภาพเเวดลอมท่ีเหมาะสม โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของเด็กเเละ
เยาวชนเปนสําคัญ 
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 เด็ก เยาวชน สตรี เเละบุคคลในครอบครัว มีสิทธิไดรับความคุมครองจากรัฐ ให
ปราศจากการใชความรุนเเรงเเละการปฎิบัติอันไมเปนธรรม ท้ังมีสิทธิไดรับการบําบัดฟนฟูในกรณี
ท่ีมีเหตุดังกลาว 
 การเเทรกเเซง เเละการจํากัดสิทธิของเด็ก เยาวชน เเละบุคคลในครอบครัว จะกระทํา
มิได เวนเเตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติเเหงกฎหมาย เฉพาะเพ่ือสงวนเเละรักษาไวซ่ึงสถานะ
ของครอบครัวหรือประโยชนสูงสุดของบุคคลนั้น ... ” 
  การท่ีรัฐธรรมนูญกําหนดหลักเกณฑดังกลาวข้ึนนี้เทากับเปนการกําหนดใหรัฐตอง      
มีหนาท่ี ปกปองคุมครองบุคคลในครอบครัวจากการใชความรุนแรงในครอบครัว ดังนั้นเม่ือ
รัฐธรรมนูญอันเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศบัญญัติรับรองถึงสิทธิดังกลาว รัฐจึงตองบัญญัติ
กฎหมายท่ีเกี่ยวของใหสอดคลองกับบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญเพื่อปกปองคุมครองบุคคลใน
ครอบครัวจากการใชความรุนแรงในครอบครัว 
 ซ่ึงในปจจุบันไดมีการออกพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนเเรงใน
ครอบครัว พ.ศ. 2550 ข้ึน1 โดยเจตนารมณในการออกพระราชบัญญัติฉบับนี้ ก็เนื่องมาจากปญหา
การแกไขการใชความรุนแรงในครอบครัวมีความละเอียดออนซับซอนเกี่ยวพันกับบุคคลใกลชิด 
มีลักษณะพิเศษแตกตางจากการทํารายรางกายระหวางบุคคลโดยท่ัวไป การใชมาตรการทางอาญา
ตามประมวลกฎหมายอาญามาบังคับกับการกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวจึงไมเหมาะสม 
เนื่องจากกฎหมายอาญามีเจตนารมณท่ีจะลงโทษผูกระทําความผิดมากกวาท่ีจะแกไขฟนฟูผูกระทํา
ผิดหรือปกปองคุมครองผูท่ีถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว ดังนั้น การมีกฎหมายคุมครอง
ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว จึงมีความเหมาะสมกวาการใชกระบวนการทางอาญา 
เพราะสามารถกําหนดรูปแบบ วิธีการ และข้ันตอนที่มีลักษณะแตกตางจากการดําเนินคดีอาญา
โดยท่ัวไป โดยใหผูกระทําความผิด มีโอกาสกลับตัวและยับยั้งการกระทําผิดซํ้า รวมท้ังสามารถ
รักษาความสัมพันธอันดีในครอบครัวไวได ประกอบกับเด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัวมีสิทธิ
ไดรับความคุมครองโดยรัฐจากการใชความรุนแรงและการปฏิบัติอันไมเปนธรรม 
 เจตนารมณตามพระราชบัญญัติดังกลาวจึงสอดคลองกับหลักในเร่ืองกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท การนําไปใชในคดีความรุนแรงในครอบครัวนั้น หากพิจารณาปญหาความ
รุนแรงในครอบครัวในฐานะท่ีเปนพฤติกรรมการกระทําระหวางกันของมนุษยแทนท่ีการพิจารณา
วาเปนพฤติกรรมการกระทําท่ีฝาฝนกฎหมายท่ียังมีขอจํากัดในการกําหนด ขอบเขตและบังคับใช
กฎหมายเพื่อควบคุมพฤติกรรมดังกลาวอยู การใชความรุนแรงระหวางสามีภรรยา ยอมแสดงให 
 
                                                 

1  รายละเอียดโปรดดูภาคผนวก. 
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เห็นถึงสภาพของการทําลายสัมพันธภาพระหวางบุคคลทั้งสองฝายไดอยางชัดเจน การมองความ
รุนแรงในครอบครัวในมิตินี้ จึงสอดคลองโดยตรงกับแนวคิดของกระบวนทัศนยุติธรรมเชิง
สมานฉันท (Restorative Justice) ท่ีมองวาการกระทําผิดเปนการทําลายสัมพันธภาพระหวางบุคคล
และการอํานวยความยุติธรรมใหเกิดกับท้ังสองฝาย สามารถทําไดโดยใชการสนทนาพูดคุยและทํา
ขอตกลงรวมกัน เพ่ือใหความตองการของผูท่ีไดรับความเสียหายไดรับการตอบสนอง ผูกระทําผิด
ไดแสดงความรับผิด (Accountability) และคูกรณีมีความปรองดองกัน 
 ดังนั้น ผูเขียนจึงทําการศึกษาเปรียบเทียบถึงความสอดคลองระหวางกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทกับพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนเเรงในครอบครัว 
พ .ศ. 2550 วามีความสอดคลองมากนอย เพียงใด เพื่อนํามาใชปรับปรุงพระราชบัญญัติดังกลาว
ตอไป 
 
5.2 ขอเสนอแนะ 
 ผู เขียนใครขอเสนอแนะแนวทางในเร่ืองของการนําหลักกระบวนการยุติธรรม           
เชิงสมานฉันทมาใชตามพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนเเรงในครอบครัว พ.ศ.  
2550 ดังนี้ 
 1) บัญญัติถึงนิยามของความรุนแรงในครอบครัวใหชัดเจนวา หมายถึงการทําอันตราย
ตอรางกายและจิตใจในลักษณะใดบาง และใหบัญญัติวา ไมรวมถึงการกระทําความผิดฐานฆาผูอ่ืน 
 2) ตัดทอนบทบัญัติในมาตรา 4 ในสวนท่ีวา “ ... แตไมลบลางความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญาหรือกฎหมายอ่ืน ...” ออก เนื่องจากเปนการขัดแยงตอหลักในเร่ืองของกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทอยางชัดเจน เพราะเปนการดึงเอามาตรการทางอาญาปกติเขามาอีก 
 3) กําหนดขอบเขตการตรวจสอบของชุมชน วาตองมากนอย แคไหน เพียงใด โดย
จะตองมีการควบคุมอยางเปนระบบ และควรกําหนดเจาหนาท่ีเขามาในการตรวจสอบขอมูลการรับ
แจงเหตุจากบุคคลภายนอก 
 4) กําหนดใหสามารถดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทไดในทุกข้ันตอนของ
กระบวนการตามพระราชบัญญัติ เนื่องจากจะเปนการดึงปญหาออกจากระบบปกติและเขาสูรูปแบบ
ของการการสมานฉันทอยางสมบูรณ   
 5) ไมควรกําหนดใหนํามาตรการทางอาญาท่ีเครงครัดมาใชในพระราชบัญญัติ เชน ใน
เร่ืองของการนํากฎหมายวาดวยการจัดต้ังศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช
บังคับโดยอนุโลม ในมาตรา 8 เนื่องจากไมสอดคลองกับหลักกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท
และเจตนารมณตามพระราชบัญญัติ 

DPU



 

 

89

 

 6) นําหลักในเร่ืองการประชุมกลุมครอบครัวมาใช โดยเฉพาะในกรณีความรุนแรง 
ท่ีเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนท้ังท่ีเด็กเปนผูกระทําความผิดและเปนผูเสียหาย 
 7) พัฒนาบุคลากรท่ีเกี่ยววของใหมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับความรุนแรงใน
ครอบครัว กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับความรุนแรงในครอบครัว 
เพื่อประโยชนในการปฎิบัติจะไดมีประสิทธิภาพและมีขอบกพรองเกิดข้ึนนอย 
 8) สงเสริมใหมีการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท เพื่อเปนตัวดึงใหคดีออก
จากกระบวนการยุติธรรมตามปกติ ลดปริมาณคดีท่ีค่ังคางในศาล 
 9) จัดสวัสดิการใหกับผูถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัวเพื่อเขามาสงเสริม
กระบวนการตามพระราชบัญญัติ ใหมากข้ึน เชน การจัดสวัสดิการบานพักสําหรับผูท่ีถูกกระทํา
ความรุนแรงในครอบครัว เปนตน   
 10) ศึกษาถึงขอมูลในเชิงคุณภาพ และปริมาณในเร่ืองของกระบวนการยุติธรรม 
เชิงสมานฉันทเปนระยะ เพื่อนํามาใชปรับปรุงมาตรการตามพระราชบัญญัติใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 
 11) จัดหาหนวยงานท่ีรองรับการแกไขปญหาความรุนแรงในครอบครัวโดยใช
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท หรือจัดระบบการแกปญหาโดยใชกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทแบบองครวมข้ึนในศาลเยาวชนและครอบครัว เพื่อใหคดีท่ีเกี่ยวกับความรุนแรงใน
ครอบครัวทุกคดีไดรับการแกปญหาอยางเปนระบบ สอดคลองกับหลักในเร่ืองกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท 
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พระราชบัญญัต ิ

คุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

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

เปนปท่ี ๖๒ ในรัชกาลปจจบัุน 
 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ 
ใหประกาศวา 
 โดยท่ีเปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงใน
ครอบครัว 
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอม
ของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้ 
 มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความ
รุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐” 
 มาตรา ๒1[๑]  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ความรุนแรงในครอบครัว” หมายความวา การกระทําใดๆ โดยมุงประสงคใหเกิดอันตรายแก
รางกาย จิตใจ หรือสุขภาพ หรือกระทําโดยเจตนาในลักษณะท่ีนาจะกอใหเกิดอันตรายแกรางกาย 
จิตใจ หรือสุขภาพของบุคคลในครอบครัว หรือบังคับหรือใชอํานาจครอบงําผิดคลองธรรมใหบุคคล
ในครอบครัวตองกระทําการ ไมกระทําการ หรือยอมรับการกระทําอยางหนึ่งอยางใดโดยมิชอบแต
ไมรวมถึงการกระทําโดยประมาท 
 “บุคคลในครอบครัว” หมายความวา คูสมรส คูสมรสเดิม ผูท่ีอยูกินหรือเคยอยูกินฉัน
สามีภริยาโดยมิไดจดทะเบียนสมรส บุตร บุตรบุญธรรม สมาชิกในครอบครัว รวมท้ังบุคคลใดๆ ท่ี
ตองพึ่งพาอาศัยและอยูในครัวเรือนเดียวกัน 
 “ศาล” หมายความวา ศาลเยาวชนและครอบครัวตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาล
เยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
  

 
1[๑] ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔/ตอนท่ี ๔๑ ก/หนา ๑//๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ 
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 “เงินชวยเหลือบรรเทาทุกข” หมายความวา คาทดแทนความเสียหายเบ้ืองตนสําหรับเงิน
หรือทรัพยสินใดๆ ท่ีผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวสูญเสียไป โดยผลของการกระทํา
ดวยความรุนแรงในครอบครัว และใหหมายความรวมถึงรายไดท่ีสูญเสียไป คาใชจายในการรักษา 
พยาบาล คาใชจายในการหาที่อยูใหม และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน 
 “นักจิตวิทยา” หมายความวา นกัจิตวิทยาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 “นักสังคมสงเคราะห” หมายความวา นักสังคมสงเคราะหตามประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา 
“พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้และให
หมายความรวมถึงพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 “พนักงานสอบสวน” หมายความวา พนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรี
ใหเปนพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในทองท่ีใดไมมีพนักงาน
เจาหนาท่ีซ่ึงไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรี ใหพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาเปนพนักงานสอบสวนตามพระราชบัญญัตินี้ 
 “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา ๔  ผูใดกระทําการอันเปนความรุนแรงในครอบครัว ผูนั้นกระทําความผิดฐาน
กระทําความรุนแรงในครอบครัว ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหกพันบาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 ใหความผิดตามวรรคหน่ึง เปนความผิดอันยอมความได แตไมลบลางความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอ่ืน หากการกระทําความผิดตามวรรคหน่ึงเปนความผิดฐานทํา
รายรางกายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙๕ ดวย ใหความผิดดังกลาวเปนความผิดอันยอม
ความได 
 มาตรา ๕  ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว หรือผูท่ีพบเห็นหรือทราบการ
กระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว มีหนาท่ีแจงตอพนักงานเจาหนาท่ี เพื่อดําเนินการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
 การแจงตอพนักงานเจาหนาท่ีตามวรรคหนึ่ง เม่ือไดกระทําโดยสุจริต ยอมไดรับความ
คุมครองและไมตองรับผิดท้ังทางแพง ทางอาญา และทางปกครอง 
 มาตรา ๖  การแจงตอพนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา ๕ อาจกระทําโดยวาจา เปนหนังสือ 
ทางโทรศัพท วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือวิธีการอ่ืนใด 
 เม่ือพนักงานเจาหนาท่ีไดพบเห็นการกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวหรือไดรับ
แจงตามมาตรา ๕ แลว ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจเขาไปในเคหสถานหรือสถานท่ีท่ีเกิดเหตุเพื่อ
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สอบถามผูกระทําความรุนแรงในครอบครัว ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว หรือบุคคล
อ่ืนท่ีอยูในสถานที่นั้น เกี่ยวกับการกระทําท่ีไดรับแจง รวมท้ังใหมีอํานาจจัดใหผูถูกกระทําดวย
ความรุนแรงในครอบครัวเขารับการตรวจรักษาจากแพทย และขอรับคําปรึกษาแนะนําจากจิตแพทย 
นักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห ในกรณีท่ีผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวประสงค
จะดําเนินคดี ใหจัดใหผูนั้นรองทุกขตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แตถาผูนั้นไมอยู
ในวิสัยหรือมีโอกาสที่จะรองทุกขไดดวยตนเองใหพนักงานเจาหนาท่ีเปนผูรองทุกขแทนได 
 หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการตามวรรคสอง ใหเปนไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรี
ประกาศกําหนด 
 มาตรา ๗  ถามิไดมีการแจงตอพนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา ๕ หรือมิไดมีการรองทุกข
ตามมาตรา ๖ ภายในสามเดือนนับแตผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวอยูในวิสัยและมี
โอกาสที่จะแจงหรือรองทุกขได ใหถือวาคดีเปนอันขาดอายุความ แตไมตัดสิทธิผูถูกกระทําดวย
ความรุนแรงในครอบครัวหรือผูมีสวนไดเสียจะรองขอคุมครองสวัสดิภาพตามกฎหมายวาดวยการ
จัดต้ังศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
 มาตรา ๘  เม่ือมีการรองทุกขภายในอายุความตามมาตรา ๗ แลว ใหพนักงานสอบสวน
ทําการสอบสวนโดยเร็วและสงตัวผูกระทําความรุนแรงในครอบครัว สํานวนการสอบสวนพรอมท้ัง
ความเห็นไปยังพนักงานอัยการเพื่อฟองคดีตอศาลภายในส่ีสิบแปดช่ัวโมงนับแตไดตัวผูกระทํา
ความรุนแรงในครอบครัว แตหากมีเหตุจําเปนทําใหไมอาจยื่นฟองไดทันภายในกําหนดเวลา
ดังกลาว ใหขอผัดฟองตอศาลไดคราวละไมเกินหกวัน แตท้ังนี้ ตองไมเกินสามคราวโดยใหนํา
กฎหมายวาดวยการจัดต้ังศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใชบังคับโดยอนุโลม 
 ในกรณีท่ีการกระทําความผิดตามมาตรา ๔ วรรคหน่ึง เปนความผิดกรรมเดียวกับ
ความผิดตามกฎหมายอ่ืน ใหดําเนินคดีความผิดตามมาตรา ๔ วรรคหน่ึง ตอศาลรวมไปกับความผิด
ตามกฎหมายอื่นนั้น เวนแตความผิดตามกฎหมายอ่ืนนั้นมีอัตราโทษสูงกวาใหดําเนินคดีตอศาลท่ีมี
อํานาจพิจารณาความผิดตามกฎหมายอ่ืนนั้น โดยใหนําบทบัญญัติท้ังหลายแหงพระราชบัญญัตินี้ไป
ใชบังคับโดยอนุโลม 
 ในการสอบปากคําผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พนักงานสอบสวนตองจัด
ใหมีจิตแพทย นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห หรือบุคคลท่ีผูถูกกระทําดวยความรุนแรงใน
ครอบครัวรองขอรวมอยูดวยในขณะสอบปากคําเพื่อใหคําปรึกษา 
 ในกรณีจําเปนเรงดวน ซ่ึงมีเหตุอันควรไมอาจรอจิตแพทย นักจิตวิทยา นักสังคม
สงเคราะห หรือบุคคลท่ีผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวรองขอ ใหพนักงานสอบสวนทํา 
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การสอบปากคําไปกอนโดยไมตองมีบุคคลดังกลาวรวมอยูดวย แตตองบันทึกเหตุท่ีไมอาจรอบุคคล
ดังกลาวไวในสํานวนการสอบสวน 
 หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการของพนักงานสอบสวน ใหเปนไปตามระเบียบท่ี
รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
 มาตรา ๙  เม่ือมีการแจงตามมาตรา ๕ หรือมีการรองทุกขตามมาตรา ๖ แลว หามมิให
ผูใดลงพิมพโฆษณา หรือเผยแพรตอสาธารณชนดวยวิธีใดๆ ซ่ึงภาพ เร่ืองราว หรือขอมูลใดๆ อัน
นาจะทําใหเกิดความเสียหายแกผูกระทําความรุนแรงในครอบครัวหรือผูถูกกระทําดวยความรุนแรง
ในครอบครัวในคดีตามพระราชบัญญัตินี้ 
 ผูใดฝาฝนบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไม
เกินหกหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 มาตรา ๑๐ ในการดําเนินการตามมาตรา ๘ ใหพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงมีฐานะเทียบได 
ไมต่ํากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจช้ันผูใหญตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
และไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรีมีอํานาจออกคําส่ังกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพ่ือบรรเทาทุกข
ใหแกบุคคลผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวเปนการช่ัวคราว ไมวาจะมีคํารองขอจาก
บุคคลดังกลาวหรือไม โดยใหมีอํานาจออกคําส่ังใดๆ ไดเทาท่ีจําเปนและสมควร ซ่ึงรวมถึงการให
ผูกระทําความรุนแรงในครอบครัวเขารับการตรวจรักษาจากแพทย การใหผูกระทําความรุนแรงใน
ครอบครัวชดใชเงินชวยเหลือบรรเทาทุกขเบ้ืองตนตามสมควรแกฐานะ การออกคําส่ังหามผูกระทํา
ความรุนแรงในครอบครัวเขาไปในท่ีพํานักของครอบครัวหรือเขาใกลตัวบุคคลใดในครอบครัว 
ตลอดจนการกําหนดวิธีการดูแลบุตร 
 เม่ือพนักงานเจาหนาท่ีออกคําส่ังกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพ่ือบรรเทาทุกขอยางใด
อยางหนึ่งหรือหลายอยางตามวรรคหน่ึงแลว ใหเสนอมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขตอศาล
ภายในส่ีสิบแปดช่ัวโมงนับแตวันออกคําส่ังกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพ่ือบรรเทาทุกข หากศาล
เห็นชอบกับคําส่ังกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพ่ือบรรเทาทุกขดังกลาว ใหคําส่ังกําหนดมาตรการ
หรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขมีผลตอไป 
 ในกรณีท่ีศาลไมเห็นชอบดวยกับคําส่ังกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข
ท้ังหมดหรือแตบางสวน หรือมีขอเท็จจริงหรือพฤติการณเปล่ียนแปลงไป ใหศาลทําการไตสวนและ
มีคําส่ังโดยพลัน หากขอเท็จจริงหรือพฤติการณเพียงพอแกการวินิจฉัยออกคําส่ัง ศาลอาจแกไข 
เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง หรือเพิกถอนคําส่ังกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขหรือออก
คําส่ังใดๆ รวมท้ังกําหนดเง่ือนไขเพิ่มเติมก็ได 
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 ผูมีสวนไดเสียเกี่ยวกับคําส่ังของพนักงานเจาหนาท่ีหรือศาลตามมาตรานี้ สามารถยื่น
อุทธรณคําส่ังเปนหนังสือขอใหศาลทบทวนคําส่ังไดภายในสามสิบวันนับแตทราบคําส่ัง ใหคํา
พิพากษาหรือคําส่ังของศาลเปนท่ีสุด 
 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานเจาหนาท่ีหรือศาล ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินสามพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 มาตรา ๑๑  ในระหวางการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี ใหศาลมีอํานาจออกคําส่ัง
กําหนดมาตรการหรือวิธีการเพ่ือบรรเทาทุกขตามมาตรา ๑๐ หรือออกคําส่ังใดๆ ไดตามท่ี
เห็นสมควร 
 ในกรณีท่ีเหตุการณหรือพฤติการณเกี่ยวกับผูกระทําความรุนแรงในครอบครัว หรือ
ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวเปล่ียนแปลงไป ศาลมีอํานาจแกไขเพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง 
หรือเพิกถอนคําส่ังกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข หรือคําส่ังใดๆ รวมท้ังกําหนด
เง่ือนไขเพิ่มเติมก็ได 
 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําส่ังศาล ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับ
ไมเกินหกพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 มาตรา ๑๒  ในกรณีท่ีศาลพิพากษาวา ผูกระทําความรุนแรงในครอบครัวมีความผิดตาม
มาตรา ๔ ศาลมีอํานาจกําหนดใหใชวิธีการฟนฟู บําบัดรักษา คุมความประพฤติผูกระทําความผิด ให
ผูกระทําความผิดชดใชเงินชวยเหลือบรรเทาทุกข ทํางานบริการสาธารณะ ละเวนการกระทําอันเปน
เหตุใหเกิดการใชความรุนแรงในครอบครัว หรือทําทัณฑบนไว ตามวิธีการและระยะเวลาที่ศาล
กําหนดแทนการลงโทษผูกระทําความผิดก็ได 
 ในกรณีท่ีมีการยอมความ การถอนคํารองทุกข หรือการถอนฟองในความผิดตามมาตรา 
๔ ใหพนักงานสอบสวนหรือศาล แลวแตกรณี จัดใหมีการทําบันทึกขอตกลงเบ้ืองตนกอนการ 
ยอมความ  การถอนคํารองทุกข หรือการถอนฟองนั้น และกําหนดใหนําวิธีการตามวรรคหน่ึงเปน
เง่ือนไขในการปฏิบัติตามบันทึกขอตกลงดังกลาวโดยอนุโลม โดยอาจรับฟงความคิดเห็นของ
ผูเสียหายหรือบุคคลในครอบครัวประกอบดวยก็ได หากไดปฏิบัติตามบันทึกขอตกลงและเง่ือนไข
ดังกลาวครบถวนแลวจึงใหมีการยอมความ การถอนคํารองทุกข หรือการถอนฟองในความผิดตาม
มาตรา ๔ ได หากผูตองหาหรือจําเลยฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเง่ือนไขดังกลาวใหพนักงานสอบสวน
หรือศาลมีอํานาจยกคดีข้ึนดําเนินการตอไป 
 หลักเกณฑและวิธีดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหเปนไปตามระเบียบท่ี
อธิบดีผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา หรือรัฐมนตรี
ประกาศกําหนด แลวแตกรณี 
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 มาตรา ๑๓  ใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจัดใหมีระบบงาน
เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานและการบังคับใหเปนไปตามมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ 
โดยกําหนดในกฎกระทรวง 
 
 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 เพื่อชวยเหลือสามีภริยาและบุคคลในครอบครัวใหปรองดองกัน
และปรับปรุงความสัมพันธระหวางกันเองและกับบุตร 
 มาตรา ๑๖  เพ่ือประโยชนในการยอมความในคดีการกระทําความรุนแรงในครอบครัว 
พนักงานเจาหนาท่ีหรือศาล แลวแตกรณี อาจตั้งผูประนีประนอมประกอบดวยบุคคลหรือคณะ
บุคคลซ่ึงเปนบิดามารดา ผูปกครอง ญาติของคูความหรือบุคคลท่ีพนักงานเจาหนาท่ี หรือศาล
เห็นสมควรเพื่อใหคําปรึกษา หรือชวยเหลือในการไกลเกล่ียใหคูความไดยอมความกัน หรืออาจ
มอบหมายใหนักสังคมสงเคราะห หนวยงานสังคมสงเคราะห หรือบุคคลใดชวยเหลือไกลเกล่ียให
คูความไดยอมความกันก็ได 
 เม่ือผูประนีประนอมหรือผูท่ีไดรับมอบหมายตามวรรคหน่ึงไดดําเนินการไกลเกล่ียตาม
คําส่ังพนักงานเจาหนาท่ีหรือศาลแลว ใหรายงานผลการไกลเกล่ียตอพนักงานเจาหนาท่ีหรือศาล
แลวแตกรณีดวย ในกรณีท่ีการไกลเกล่ียเปนผลสําเร็จ บุคคลดังกลาวจะจัดใหมีการทําสัญญายอม
ความข้ึนหรือจะขอใหเรียกคูความมาทําสัญญายอมความกันตอหนาพนักงานเจาหนาท่ี หรือศาลก็
ได 
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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 
 กฎกระทรวงและระเบียบนั้น เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก สุรยุทธ  จุลานนท 
นายกรัฐมนตรี 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปญหาการแกไขการใช
ความรุนแรงในครอบครัวมีความละเอียดออนซับซอนเกี่ยวพันกับบุคคลใกลชิด มีลักษณะพิเศษ
แตกตางจากการทํารายรางกายระหวางบุคคลโดยท่ัวไป การใชมาตรการทางอาญาตามประมวล
กฎหมายอาญามาบังคับกับการกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวจึงไมเหมาะสม เนื่องจาก
กฎหมายอาญามีเจตนารมณท่ีจะลงโทษผูกระทําความผิดมากกวาท่ีจะแกไขฟนฟูผูกระทําผิดหรือ
ปกปองคุมครองผูท่ีถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว ดังนั้น การมีกฎหมายคุมครอง
ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว จึงมีความเหมาะสมกวาการใชกระบวนการทางอาญา 
เพราะสามารถกําหนดรูปแบบ วิธีการ และข้ันตอนท่ีมีลักษณะแตกตางจากการดําเนินคดีอาญา
โดยท่ัวไป โดยใหผูกระทําความผิดมีโอกาสกลับตัวและยับยั้งการกระทําผิดซํ้า รวมท้ังสามารถ
รักษาความสัมพันธอันดีในครอบครัวไวไดประกอบกับเด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัว มีสิทธิ
ไดรับความคุมครองโดยรัฐจากการใชความรุนแรงและการปฏิบัติอันไมเปนธรรม  จึงจําเปนตอง
ตราพระราชบัญญัตินี้ 
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ประวัติผูเขียน 

 
ช่ือ-นามสกุล อุมาพันธ  ตังคจิวางกูร 

 
ประวัติการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร 
 ปการศึกษา 2547 

 เนติบัณฑิตไทย สมัยท่ี 59 DPU
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