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บทคัดย่อ 
 
 ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหวา่งบุคคลภายในครอบครัว ซ่ึง
มีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ด ละเอียดและซับซ้อนกว่าปัญหาความรุนแรงทัว่ไป การใชม้าตรการทาง
อาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาบงัคบักบัการกระท าความรุนแรงในครอบครัวจึงไม่เหมาะสม 
เน่ืองจากกฎหมายอาญามีเจตนารมณ์ท่ีจะลงโทษผูก้ระท าความผิดมากกว่าแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท า
ความผิด การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวจึงต้องใช้กระบวนการท่ีสามารถก าหนด
รูปแบบ ขั้นตอน และมีวิธีการท่ีมีลกัษณะพิเศษกว่าการด าเนินคดีอาญาทัว่ไป เพ่ือแก้ไขฟ้ืนฟู
ผูก้ระท าความรุนแรงไม่ใหก้ระท าความผิดซ ้า และมุ่งรักษาสมัพนัธภาพของครอบครัวไว ้ 
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ก าหนดใหศ้าลเยาวชนและศาลธรรมดามีอ านาจพิจารณาคดีความรุนแรงในครอบครัว แต่เน่ืองจาก
ศาลธรรมดาไม่มีกระบวนการเหมาะสมท่ีสามารถก าหนดรูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการท่ีมีลกัษณะ
พิเศษได้ การให้ศาลธรรมดามีอ านาจพิจารณาคดีความรุนแรงในครอบครัว จึงไม่เป็นไปตาม
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อาญาทัว่ไป เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัคุม้ครองผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรงใน
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ABSTRACT 
 

 Domestic violence is a problem that occurs between individuals within a family that 
is more closely related and more complex than general violence. Criminal enforcement under the 
Penal Code is not appropriate for domestic violence. The criminal law is intended to punish the 
offender rather than rehabilitate the offender. Domestic violence resolution requires a process that 
can be defined in a procedural and procedural manner that is more specific than typical criminal 
proceedings to rectify the offender, repeat the offense and to maintain the relationship of the family.  
 Currently, the Family Violence Prevention Act, BE 2550 (2007), requires juvenile 
courts and ordinary courts to have jurisdiction over domestic violence cases. The ordinary court 
does not have the appropriate procedures to determine the types, procedures, and procedures that 
have special characteristics. Common court rulings have jurisdiction over domestic violence cases. 
It is not in accordance with the intent of the Domestic Violence Victims Protection Act. 
 This thesis proposes the amendment of the provisions on the determination of 
domestic violence jurisdiction in the jurisdiction of the court of first Instance and the civil court. 
The domestic violence trial is considered by the process that can determine the pattern of domestic 
violence, procedures and procedures that are more specific than general criminal proceedings that 
is in accordance with the intent of the Domestic Violence Victims Protection Act, BE 2550 (2007). 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 การพิจารณาความผิดเก่ียวกบัการกระท าความรุนแรงในครอบครัวของศาลไทยนั้น มี
วิวฒันาการเร่ิมตน้เม่ือปี พ.ศ. 2494 ฝ่ายนิติบญัญติัไดต้ราพระราชบญัญติัจดัตั้ งศาลคดีเด็กและ
เยาวชน ข้ึนเป็นคร้ังแรก มีอ  านาจในการพิจารณาพิพากษาคดีอาญาท่ีมีขอ้หาว่าเด็กหรือเยาวชน
กระท าการอนักฎหมายบญัญติัไวเ้ป็นความผิด และมีอ านาจพิจารณาคดีแพ่งท่ีฟ้องหรือร้องขอต่อ
ศาลหรือกระท าการใดๆ ในทางศาลเก่ียวกบัผูเ้ยาว ์ส่วนปัญหาเร่ืองความรุนแรงในครอบครัวก็ยงัคง
อยู่ในเขตอ านาจของศาลยุติธรรม จนกระทั่ง เ ม่ือปี  พ.ศ.  2534 ฝ่ายนิ ติบัญญัติได้ยกเลิก
พระราชบัญญัติจัดตั้ งศาลคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2494 และได้ตราพระราชบัญญัติจัดตั้ งศาล
เยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 และให้ “ศาลเยาวชน
และครอบครัว” มีอ  านาจพิจารณาคดีครอบครัวเพิ่มเติมดว้ย โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหก้ารพิจารณา
พิพากษาคดีเก่ียวกบัครอบครัวในทางแพ่งซ่ึงแต่เดิมเป็นอ านาจของศาลธรรมดา ใหมี้วิธีการพิเศษท่ี
ช่วยเหลือและคุม้ครองสถานภาพของการสมรส สามี ภริยา และบุตรไดอ้ย่างเต็มท่ี เพ่ือลดปัญหา
การแตกแยกของครอบครัว แต่ศาลเยาวชนและครอบครัว ยงัไม่มีอ  านาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญา
เก่ียวกบัความรุนแรงในครอบครัว  
 ต่อมาเม่ือปี พ.ศ. 2550 ไดมี้การตราพระราชบญัญติัคุม้ครองผูถู้กกระท าความรุนแรงใน
ครอบครัว พ.ศ. 2550 ข้ึนใชบ้งัคบัเพ่ือวตัถุประสงคใ์นแกไ้ขปัญหาการใชค้วามรุนแรงในครอบครัว 
ซ่ึงมีความละเอียดซบัซอ้นเก่ียวพนักบับุคคลใกลชิ้ด ไม่เหมาะสมท่ีจะใชก้ารใชม้าตรการทางอาญา
ตามประมวลกฎหมายอาญามาบงัคบักบัการกระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครัว เน่ืองจากกฎหมาย
อาญามีเจตนารมณ์ท่ีจะลงโทษผูก้ระท าความผิดมากกว่าท่ีจะแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท าผิดหรือปกป้อง
คุม้ครองผูท่ี้ถูกกระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครัว และสามารถก าหนดรูปแบบ วิธีการ และ
ขั้นตอนท่ีมีลกัษณะแตกต่างจากการด าเนินคดีอาญาโดยทัว่ไป โดยให้ผูก้ระท าความผิดมีโอกาส
กลบัตวัและยบัย ั้งการกระท าความผิดซ ้า รวมทั้งสามารถรักษาความสมัพนัธ์อนัดีในครอบครัวไวไ้ด ้
โดยกฎหมายฉบบัน้ี มีการก าหนดใหศ้าลเยาวชนและครอบครัวมีอ  านาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญา
เก่ียวกบัการกระท าความรุนแรงในครอบครัวเป็นคร้ังแรก  
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 ต่อมาได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญติัจัดตั้ งศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 โดยมาตรา 10 (5)1 ก าหนดให้ศาลเยาวชนและ
ครอบครัวมีอ  านาจพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีค าสั่งในคดีอ่ืนท่ีกฎหมายบญัญติัใหเ้ป็นอ านาจหนา้ท่ี
ของศาลเยาวชนและครอบครัว ซ่ึงเป็นการสอดรับกบัมาตรา 4 วรรคแรก2 ประกอบกบัมาตรา 8 
วรรคสอง3แห่งพระราชบญัญติัคุม้ครองผูถู้กกระท าความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ให้ศาล
เยาวชนและครอบครัวมีอ  านาจในการพิจารณาพิพากษาคดีอาญาเก่ียวกบัความรุนแรงในครอบครัว 
 พระราชบญัญติัคุม้ครองผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 มาตรา 8 
วรรคสอง บญัญติัไวว้่า “ในกรณีท่ีมีการกระท าความผิดตามมาตรา 4 วรรคหน่ึง เป็นความผิดกรรม
เดียวกบัความผิดตามกฎหมายอ่ืน ใหด้  าเนินคดีความผิดตามมาตรา 4 วรรคหน่ึง ต่อศาลรวมไปกบั
ความผิดตามกฎหมายอ่ืนนั้น เวน้แต่ความผิดตามกฎหมายอ่ืนนั้นมีโทษสูงกวา่ใหด้  าเนินคดีต่อศาลท่ี
มีอ  านาจพิจารณาความผิดตามกฎหมายอ่ืนนั้น โดยใหน้ าบทบญัญติัทั้งหลายแห่งพระราชบญัญติัน้ี
ไปใชบ้งัคบัโดยอนุโลม...” นั้น หมายความว่า หากการกระท าความผิดฐานกระท าความรุนแรงใน
ครอบครัว ตามมาตรา 4 วรรคแรก เป็นการกระท าความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทกบั
ความผิดตามกฎหมายอ่ืน ให้ด าเนินคดีต่อศาลเยาวชนและครอบครัว แต่ถา้หากความผิดตาม
กฎหมายอ่ืนนั้นมีโทษสูงกวา่ความผิดอาญาฐานกระท าความรุนแรงในครอบครัว ซ่ึงมีโทษจ าคุกไม่
เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท ให้ด าเนินคดีต่อศาลท่ีมีอ  านาจพิจารณาความผิดตาม

                                                         
 1 มาตรา 10 บัญญติัว่า “ศาลเยาวชนและครอบครัวมีอ านาจพิจารณาพิพากษาหรือมีค  าสั่งในคดี
ดงัต่อไปน้ี 

(1) คดีอาญาท่ีมีขอ้หาวา่เดก็หรือเยาวชนกระท าความผิด 
(2) คดีอาญาท่ีศาลซ่ึงมีอ  านาจพิจารณาคดีธรรมดาไดโ้อนมาตามมาตรา 97 วรรคหน่ึง 
(3) คดีครอบครัว 
(4) คดีคุม้ครองสวสัดิภาพ 
(5) คดีอ่ืนท่ีมีกฎหมายบญัญติัใหเ้ป็นอ านาจหนา้ท่ีของศาลเยาวชนและครอบครัว” 

 2 มาตรา 4 วรรคแรก บญัญติัไวว้่า “ผูใ้ดกระท าการอนัเป็นความรุนแรงในครอบครัว  ผูน้ั้นกระท า
ความผิดฐานกระท าความรุนแรงในครอบครัว ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหกพนับาท
หรือทั้งจ  าทั้งปรับ” 
 3 มาตรา 8 วรรคสอง บัญญติัไวว้่า “ในกรณีท่ีการกระท าความผิดตามมาตรา  4 วรรคหน่ึง เป็น
ความผิดกรรมเดียวกบัความผิดตามกฎหมายอ่ืน ใหด้ าเนินคดีความผิดตามมาตรา 4 วรรคหน่ึง ต่อศาลรวมไปกบั
ความผิดตามกฎหมายอ่ืนนั้น เวน้แต่ความผิดตามกฎหมายอ่ืนนั้นมีอตัราโทษสูงกวา่ใหด้  าเนินคดีต่อศาลท่ีมีอ  านาจ
พิจารณาความผิดตามกฎหมายอ่ืนนั้น โดยให้น าบทบัญญติัทั้ งหลายแห่งพระราชบัญญติัน้ีไปใช้บังคบัโดย
อนุโลม” 
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กฎหมายอ่ืนนั้น เช่น หากสามีท าร้ายร่างกายภริยา เป็นความผิดตามกฎหมายอาญา มาตรา 2954 มี
ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4,000 บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ เป็นความผิดกรรมเดียว
ผิดต่อกฎหมายหลายบทซ่ึงความผิดตามมาตรา 295 นั้ นมีโทษหนักกว่า ให้ศาลท่ีมีเขตอ านาจ
พิจารณาความผิดอ่ืนนั้ นเป็นผูพิ้จารณาตามความผิดกฎหมายอ่ืนนั้น ซ่ึงก็คือ ศาลแขวง กรณี
เช่นเดียวกนั หากสามีท าร้ายร่างกายภริยาให้ไดรั้บอนัตรายสาหัส ตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 2975 ซ่ึงมีระวางโทษจ าคุก ตั้งแต่ 6 เดือนถึง 10 ปีแลว้ ศาลท่ีมีเขตอ านาจพิจารณาคดีความ
รุนแรงในครอบครัวกรณีน้ี คือ ศาลจงัหวดัหรือศาลอาญา6  
 เม่ือพิจารณาจากเหตุผลทา้ยพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 มีวตัถุประสงค์เน่ืองจากตอ้งการศาลเยาวชนและ
ครอบครัวมีวิธีพิจารณาเป็นการพิเศษท่ีจะช่วยเหลือและมีเจตนารมณ์ท่ีมุ่งคุม้ครองสถานภาพของ
การสมรส สามี ภริยาและบุตรได้อย่างเต็มท่ี แต่การด าเนินคดีอาญาเก่ียวกับความรุนแรงใน
ครอบครัวในศาลยุติธรรมทัว่ไป ซ่ึงมีรูปแบบ วิธี และขั้นตอนท่ีไม่มีวิธีการพิเศษและไม่สามารถ
ยืดหยุ่นได ้ประกอบกบัเป็นการน าเร่ืองความสัมพนัธ์ภายในครอบครัวไปพิจารณาคดีปะปนกบั
คดีอาญาทัว่ไป จึงไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค์ในอนัท่ีจะมุ่งรักษาความสัมพนัธ์อนัดีในครอบครัว 
และไม่เป็นการคุม้ครองและรักษาสถานภาพของครอบครัวไดต้ามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติั
คุม้ครองผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
   
1.2  วัตถุประสงค์    
        1.  เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ถึงลกัษณะของปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ทฤษฎีเก่ียวกบั
ความรุนแรงในครอบครัว ทฤษฎีการลงโทษทางอาญา เจตนารมณ์ของการจดัตั้งศาลเยาวชนและ

                                                         
 4 มาตรา 295 บญัญติัวา่ “ผูใ้ดท าร้ายผูอ่ื้น จนเป็นเหตุใหเ้กิดอนัตรายแก่กายหรือจิตใจของผูอ่ื้นนั้น ผู ้
นั้นกระท าความผิดฐานท าร้ายร่างกาย ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินส่ีพนับาทหรือทั้งจ  าทั้ง
ปรับ” 
 5 มาตรา 297 วรรคแรก บญัญติัวา่ “ผูใ้ดกระท าความผิดฐานท าร้ายร่างกาย จนเป็นเหตุใหผู้ถู้กกระท า
ร้ายรับอนัตรายสาหสั ตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสิบปี” 
 6 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 มาตรา 19 วรรคสอง บญัญติัไวว้่า “ศาลอาญา ศาลอาญา
กรุงเทพใต ้และศาลอาญาธนบุรีมีอ  านาจพิจารณาพิพากษา คดีอาญาทั้งปวงท่ีมิไดอ้ยูใ่นอ านาจของศาลยติุธรรมอ่ืน 
รวมทั้งคดีอ่ืนใดท่ีมีกฎหมายบญัญติัใหอ้ยูใ่นอ านาจของศาลท่ีมีอ  านาจพิจารณาคดีอาญา แลว้แต่กรณี” 
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ครอบครัว ตลอดจนความเหมาะสมเก่ียวกบัเขตอ านาจของศาลไทยในการพิจารณาคดีความรุนแรง
ในครอบครัว 
        2.  เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ถึงปัญหาของศาลในประเทศไทยในการพิจารณาคดีความรุนแรงใน
ครอบครัวตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550  
        3.  เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์เปรียบเทียบเขตอ านาจของศาลในต่างประเทศในการพิจารณาคดี
ความรุนแรงในครอบครัว 
        4.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการแกไ้ขและพฒันาบทบญัญติัพระราชบญัญติัคุม้ครองผูถู้กกระท า
ดว้ยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 เก่ียวกบัการก าหนดเขตอ านาจศาลในกรณีพิจารณาคดี
ความรุนแรงในครอบครัวให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัคุม้ครองผูถู้กกระท าดว้ย
ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 
        5.  เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างและความเหมาะสมในการท าหนา้ท่ีแกต่้างว่าต่างใหก้บัผูก้ระท า
ความรุนแรงในครอบครัวระหวา่งทนายความและท่ีปรึกษากฎหมาย และการมีท่ีปรึกษากฎหมายเขา้
ร่วมในการพิจารณาคดีความรุนแรงในครอบครัว 
 
 1.3 สมมติฐำน 
 ตามมาตรา 8 วรรคสองแห่งพระราชบญัญติัคุม้ครองผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรงใน
ครอบครัว พ.ศ. 2550 นั้น ก าหนดให้ศาลท่ีมีอ  านาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาเก่ียวกบัการกระท า
ความรุนแรงในครอบครัว อยู่ในเขตอ านาจของศาลเยาวชนและครอบครัว และศาลธรรมดา โดย
ศาลยติุธรรมทัว่ไปนั้น มีกระบวนวิธีพิจารณาท่ีเคร่งครัด ไม่มีความยดืหยุน่ ไม่มีบุคลากรและองคก์ร
ท่ีให้ความช่วยเหลือหรือสนบัสนุนการท างาน และไม่มีความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์
ในการพิจารณาคดีความรุนแรงในครอบครัว ท าให้การพิจารณาคดีความรุนแรงในครอบครัวไม่มี
ประสิทธิภาพ ทั้ งยงัเป็นการน าเร่ืองความสัมพนัธ์ภายในครอบครัวไปพิจารณาคดีปะปนกับ
คดีอาญาทัว่ไป จึงไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค์ในอนัท่ีจะมุ่งรักษาความสัมพนัธ์อนัดีในครอบครัว 
และไม่เป็นการคุม้ครองและรักษาสถานภาพของครอบครัวตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติั
คุม้ครองผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550  
 จึงมีความจ าเป็นจะตอ้งมีการปรับปรุงแกไ้ขพระราชบญัญติัคุม้ครองผูถู้กกระท าดว้ย
ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 มาตรา 8 วรรคสอง เพ่ือก าหนดเขตอ านาจในการพิจารณาคดี
ความรุนแรงในครอบครัว ใหอ้ยูใ่นเขตอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัวทุก
กรณี เพ่ือท่ีจะมุ่งรักษาสัมพันธภาพและสถานภาพของครอบครัวไว้ ตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบญัญติัคุม้ครองผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 
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1.4 ขอบเขตของกำรศึกษำ 
 วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี เป็นการศึกษาเชิงเอกสาร โดยมุ่งศึกษาถึงท่ีมา วตัถุประสงค์ และ
เจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัคุม้ครองผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 กบั
พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 โดย
มุ่งท่ีจะศึกษาในมาตรา 4 ประกอบมาตรา 8 ของบทบญัญติัดงักล่าว และศึกษาเปรียบเทียบกบัการ
พิจารณาคดีอาญาเก่ียวกบัความรุนแรงในครอบครัวของต่างประเทศ รวมทั้งศึกษาถึงขอบเขตของ
ศาลต่างประเทศท่ีมีอ  านาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาเก่ียวกบัความรุนแรงในครอบครัว  
 
1.5 วิธีกำรด ำเนินกำรศึกษำ 

 วิธีการศึกษาใชว้ิธีการทางนิติศาสตร์ (Legal Research) โดยจะคน้ควา้ศึกษาจากเอกสาร
ทางกฎหมายเป็นหลกั (Documentary Research) โดยเปรียบเทียบขอ้มูลในส่วนต่างๆ โดยศึกษาจาก
แนวคิด ทฤษฎีความสัมพนัธ์เก่ียวกบัครอบครัว สาเหตุของปัญหาความรุนแรงในครอบครัวของ
สังคมไทย แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการลงโทษทางอาญา อ  านาจของศาลเยาวชนและครอบครัวของ
ประเทศไทย โดยศึกษา วิเคราะห์และเปรียบเทียบกบัต่างประเทศ ไดแ้ก่ องักฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย 
สิงคโปร์ มาเลเซีย รวมทั้งถึงเจตนารมณ์ของการจดัตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวในประเทศไทย 
และเอกสารอ่ืนๆ ทัว่ไป เช่น หนงัสือ บทความ งานวิจยั เอกสารส่ิงพิมพต่์างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหา
ความรุนแรงในครอบครัว 

 
1.6  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.  ท าใหท้ราบถึงลกัษณะของปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ทฤษฎีเก่ียวกบัความรุนแรงใน
ครอบครัว ทฤษฎีการลงโทษทางอาญา เจตนารมณ์ของการจัดตั้ งศาลเยาวชนและครอบครัว 
ตลอดจนความเหมาะสมเก่ียวกับเขตอ านาจของศาลไทยในการพิจารณาคดีความรุนแรงใน
ครอบครัว 

2.  ท าให้ทราบถึงปัญหาเก่ียวกับศาลในประเทศไทยในการพิจารณาคดีความรุนแรงใน
ครอบครัวตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550  

3.  ท าให้ทราบถึงเขตอ านาจของศาลในต่างประเทศในการพิจารณาคดีความรุนแรงใน
ครอบครัว 

4.  ท าให้ทราบถึงแนวทางในการแก้ไขและพัฒนาบทบัญญัติพระราชบัญญัติคุ ้มครอง
ผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 เก่ียวกบัการก าหนดเขตอ านาจศาลในกรณี
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พิจารณาคดีความรุนแรงในครอบครัวให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติคุ ้มครอง
ผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 

5.  ท าใหท้ราบถึงความแตกต่างและความเหมาะสมในการท าหนา้ท่ีแกต่้างวา่ต่างใหก้บัผูก้ระท า
ความรุนแรงในครอบครัวระหว่างทนายความและท่ีปรึกษากฎหมาย และความเหมาะสมของท่ี
ปรึกษากฎหมายในการท าหนา้ท่ีในคดีความรุนแรงในครอบครัว DPU



 
 

บทที่ 2 
แนวคดิ ทฤษฎเีกีย่วกบัการกระท าความรุนแรงในครอบครัว  

 
2.1  ที่มาและปัญหาเกี่ยวกบัการใช้ความรุนแรงในครอบครัว 
   ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวในประเทศไทยนั้ น เป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนภายใน
ครอบครัวระหว่างบุคคลภายในครอบครัว ไดแ้ก่ สามี ภริยา บุตร หรือบุคคลท่ีอาศยัอยู่ภายใน
ครอบครัว ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวนั้น เป็นผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อร่างกายและจิตใจต่อ
บุคคลในครอบครัวและคนรอบขา้ง ไม่ว่าจะเป็นเด็ก สตรี หรือคนชราก็ตาม ซ่ึงในปัจจุบนัมีการ
กระท าความรุนแรงในครอบครัวส่วนใหญ่จะกระท าต่อเดก็และสตรี ร้อยละ 70-807  
   เน่ืองจากครอบครัวเป็นสถาบันพ้ืนฐานท่ีส าคัญของมนุษย์ ประชากรจะมีคุณภาพ
หรือไม่ ปัจจยัหน่ึงท่ีมีความส าคญั คือ จะตอ้งมีสถาบนัครอบครัวท่ีเขม้แข็ง ดงันั้น เม่ือเกิดปัญหา
ความรุนแรงในครอบครัว ก็จะส่งผลกระทบถึงความเขม้แข็งของครอบครัวดว้ย ในปัจจุบนั ปัญหา
ความรุนแรงในครอบครัวได้ทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน มีการบัญญัติกฎหมายเพ่ือคุ้มครอง
ผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครัว มีหน่วยงานราชการและความร่วมมือจากหลายฝ่าย เพื่อ
พยายามแกไ้ขและให้ความช่วยเหลือแก่ผูถู้กกระท ารุนแรงในครอบครัว และมีกระบวนการต่างๆ 
เขา้มาใหค้วามช่วยเหลือ คุม้ครองและมีมาตรการเพ่ือป้องกนัมิใหผู้ก้ระท าความรุนแรงในครอบครัว
กระท าความรุนแรงในครอบครัวกบับุคคลภายในครอบครัวอีก ทั้งน้ี ผูเ้ขียนจะขอศึกษาเก่ียวกบั
ความหมาย ลักษณะ สาเหตุ สภาพปัญหา รูปแบบของปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และ
ผลกระทบท่ีเกิดจากการใชค้วามรุนแรงในครอบครัว  
 2.1.1  ความหมายและลกัษณะของการใชค้วามรุนแรงในครอบครัว 
    “ครอบครัว” นั้ น เป็นหน่วยของสังคมหน่วยเล็กๆ เม่ือเทียบกับสังคมอ่ืนๆ แต่ 
“ครอบครัว” กลบัเป็นหน่วยทางสังคมท่ีมีความส าคญัท่ีสุด เพราะสังคมจะดีไดก้็ต่อเม่ือมนุษยท่ี์อยู่
ในสังคม ไดรั้บการขดัเกลาใหเ้ป็นคนดีในสังคม ในการพฒันาความคิด ลกัษณะนิสัยของมนุษยใ์น
การอยู่ร่วมกนัในสังคม แต่การให้ค  านิยามหรือความหมายของค าว่า “ครอบครัว” มีความแตกต่าง
กนัไป ข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคข์องผูนิ้ยามวา่ประสงคจ์ะน าไปอธิบายในแง่ใดหรือมุมมองใด เช่น ใน
แง่ของสงัคมวิทยา ในแง่ของกฎหมาย เป็นตน้ 

                                                         
7 ท่ีมาจากเวปไซต ์http://www.vcharkarn.com/blog/36292 

DPU



8 
 
   กระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์และสารานุกรมไทยฉบบัเยาวชน ให้
ความหมายของค าว่า “ครอบครัว” หมายถึง ความสัมพนัธ์ของกลุ่มคนทางสายโลหิต และการ
แต่งงาน วฒันธรรมการจดัระบบครอบครัวและเครือญาติของสังคมไทย โดยเฉพาะอยา่งยิ่งต่อการ
ก าหนดวิถีชีวิตของชุมชนหมู่บา้น หรือหมายถึงกลุ่มคนท่ีประกอบดว้ยบุคคล 2 คนข้ึนไป อนัมี
ความเก่ียวขอ้งผูกพนักนัทางสายโลหิต การสมรส หรือการรับไว ้เช่น บุตรบุญธรรม คนรับใช ้คน
สวน เป็นตน้ ซ่ึงอาศยัอยูด่ว้ยกนัเป็นครัวเรือน8 
   พจนานุกรมศพัท์กฎหมายไทย ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน9 ซ่ึงไดใ้ห้ค  าจ  ากดัของค าว่า 
“ครอบครัว” ไว ้ว่า “สถาบันสังคมท่ีประกอบด้วยสามีภรรยาและบุตรเป็นต้น” เป็นการให้
ความหมายในลกัษณะขององค์ประกอบของความเป็นครอบครัว ตอ้งประกอบดว้ยบุคคลใดบา้ง 
และมีความหมายอย่างแคบ ท าให้ไม่สามารถรู้ไดว้่า บุคคลอ่ืนท่ีอาศยัอยู่ในครอบครัวนั้น เป็น
ครอบครัวดว้ยหรือไม่ 
   จากค านิยามของ “ครอบครัว” ประกอบดว้ยสามี ภริยา บุตร บุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์
ทางสายโลหิต รวมทั้งบุคคลท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งทางสายโลหิต แต่อาศยัอยูด่ว้ยกนั เช่น คนรับใช ้
บุตรบุญธรรม เป็นตน้ บุคคลเหล่าน้ีลว้นแต่เป็น “บุคคลในครอบครัว” ซ่ึงค าน้ี พระราชบญัญติั
คุม้ครองผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครัว มาตรา 3 วรรคสอง10 หมายถึง คู่สมรส คู่สมรส
เดิม ผูท่ี้อยูกิ่น หรือเคยอยูกิ่นฉนัสามีภริยาโดยมิไดจ้ดทะเบียนสมรส บุตร บุตรบุญธรรม สมาชิกใน
ครอบครัว รวมทั้งบุคคลใดๆ ท่ีตอ้งพ่ึงพาอาศยัและอยูใ่นครัวเรือนเดียวกนั ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผูห้ญิง 
ผูช้าย หรือผูสู้งอายหุรือชราภาพ11 

                                                         
8 พิชญาภา เจียมแท้,  “ความหมายและมาตรการทางกฎหมายต่อการกระท าด้วยความรุนแรงใน

ครอบครัว : ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศ”, (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2555) น. 12 – 15.   

9 พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน , พิมพ์คร้ังท่ี  3 (กรุงเทพมหานคร : 
ราชบณัฑิตยสถาน, 2544) น.113. 

10 พระราชบญัญติัคุม้ครองผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครัว มาตรา 3 วรรคสอง บญัญติัไวว้่า 
“บุคคลในครอบครัว” หมายความว่า คู่สมรส คู่สมรสเดิม ผูท่ี้อยู่กิน หรือเคยอยู่กินฉันสามีภรรยา โดยมิไดจ้ด
ทะเบียนสมรส บุตร บุตรบุญธรรม สมาชิกในครอบครัว รวมทั้งบุคคลใดๆ ท่ีตอ้งพึ่งพาอาศยัและอยูใ่นครัวเรือน
เดียวกนั” 

11 องัคณา ช่วยค ้าชู, “ความรุนแรงในครอบครัว : สาเหตุ ผลกระทบและแนวทางการช่วยเหลือ”, น. 3. 
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   จากค านิยามดงักล่าว ท าให้สามารถเขา้ใจไดว้่า “บุคคลในครอบครัว” มีความหมาย
กวา้งนอกเหนือจากความหมายตามกฎหมายครอบครัวในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ท่ี
จ  ากดัไวเ้ฉพาะความสมัพนัธ์ระหวา่งสามีภริยาและบุตรเท่านั้น ไม่รวมถึงบุคคลอ่ืน  
   บุคคลในครอบครัวตามพระราชบัญญัติคุ ้มครอบผูถู้กกระท าด้วยความรุนแรงใน
ครอบครัว พ.ศ. 2550 ใหค้  านิยามบุคคลต่างๆ ไวด้งัน้ี  
   “คู่สมรส” หมายถึง ชายและหญิงท่ีอยูร่่วมกนัโดยจดทะเบียนสมรส 
   “คู่สมรสเดิม” หมายถึง ชายและหญิงท่ีเคยจดทะเบียนสมรส ต่อมาภายหลงัได้จด
ทะเบียนหยา่ 
   “ผูท่ี้อยูกิ่น หรือเคยอยูกิ่นฉนัสามีภรรยาโดยมิไดจ้ดทะเบียนสมรส” คือ ชายและหญิงท่ี
อยู่กินกนัเป็นผวัเมียกนั โดยมิไดจ้ดทะเบียนสมรส และปัจจุบนัยงัคงอยู่กินกนัฉันสามีภรรยาอยู่
หรือแยกทางกนัแลว้ 
   “บุตร” หมายถึง บุตรตามความเป็นจริง (บุตรท่ีสืบสายโลหิตจากบิดามารดาของตน) ไม่
วา่จะชอบดว้ยกฎหมายหรือไม่กต็าม12 
   “บุตรบุญธรรม” จะตอ้งมีการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมตามพระราชบญัญติัการรับ
เดก็เป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ. 2522 
   “สมาชิกในครอบครัว” มีความหมายกว้าง หมายถึงบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทาง
สายโลหิตหรือทางญาติพ่ีนอ้งกนั เช่น บิดามารดา พ่ีนอ้งร่วมบิดามารดาหรือร่วมแต่บิดาหรือมารดา 
ลุง ป้า นา้ อา ปู่ ยา่ ตา ยาย เป็นตน้ 
   “บุคคลใดๆ ท่ีตอ้งพ่ึงพาอาศยัและอยู่ในครัวเรือนเดียวกนั” หมายถึง บุคคลใดท่ีมิใช่
บุคคลขา้งตน้ ท่ีจ  าเป็นตอ้งพ่ึงพาอาศยัไม่ว่าจะทางเศรษฐกิจหรือสังคม และจะตอ้งปรากฏว่าบุคคล
นั้นตอ้งพ่ึงพาอาศยัหรืออยู่ในครัวเรือนเดียวกนั ในขณะท่ีมีการกระท าความรุนแรงในครอบครัว 
เช่น คนรับใช ้โดยคนรับใชน้ั้น จะตอ้งเป็นคนรับใช ้จะตอ้งเป็นคนเก่าแก่อยูด่ว้ยกนัมาเป็นเวลานาน 
และมีการดูแลแบบญาติ จึงจะถือวา่เป็นบุคคลในครอบครัว แต่หากเพ่ิงมาอยูไ่ม่นานและมิไดใ้หก้าร
ดูแลแบบญาติ แมจ้ะอาศยัอยูใ่นครัวเรือนเดียวกนั ยอ่มไม่เป็นบุคคลในครอบครัว 
   ความหมายของค าวา่ “ความรุนแรงในครอบครัว” (Domestic Violence) 

                                                         
12 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, รายงานฉบบัสมบูรณ์ ชุดความรู้ส าหรับพฒันาบุคลากร

เพื่อปฏิบติังาน ศูนยป์ฏิบติัการเพื่อป้องกนัการกระท าความรุนแรงในครอบครัว กรมพฒันาสังคมและสวสัดิการ, 
น. 3 - 4. 
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   ความรุนแรงในครอบครัว (Domestic Violence)13 คือ ปรากฏการณ์ของการใช้ก าลงั
ประทุษร้ายหรือการกระท ารูปแบบอ่ืนๆ ท่ีคุกคามต่อชีวิต จิตใจ เสรีภาพ หรือกระท าการล่วงเกิน
ทางเพศระหว่างคู่ครองโดยไม่ไดรั้บความยินยอม หรือระหว่างบุคคลในครอบครัว เพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึง
อ  านาจท่ีเหนือกว่าและการควบคุมผูถู้กกระท า โดยความรุนแรงในครอบครัวท่ีเกิดจากการท าร้ายมี
หลายกรณี เช่น สามีท าร้ายภรรยา ผูห้ญิงถูกท าร้ายจากคู่รักของตนเอง บิดาหรือมารดาท าร้ายบุตร  ผู ้
ท่ีแข็งแรงกว่าท าร้ายบุพการีท่ีมีความชราภาพหรือญาติผูใ้หญ่ท่ีมีความอ่อนแอทางสรีระ รวมทั้งผูท่ี้
ตอ้งพ่ึงพาทางเศรษฐกิจสงัคม โดยภรรยาท่ีท าร้ายสามีนั้นมีเพียงส่วนนอ้ย 
   คนโดยทัว่ไปส่วนใหญ่เช่ือว่า การกระท ารุนแรงในครอบครัวนั้นเกิดไม่บ่อย  สาเหตุ
เกิดมาจากสุราเท่านั้น  บางส่วนเห็นว่าผูถู้กกระท าท าความผิดอะไรบางอยา่งจึงสมควรโดนลงโทษ 
เป็นเร่ืองส่วนตวัในครอบครัวไม่ควรไปยุ่งเก่ียว และมกัจะไม่น่าจะอนัตรายร้ายแรง น่าจะเป็นการ
สั่งสอนกนัดว้ยก าลงัมากกว่า แต่จะสถิติพบว่า พบอุบติัการณ์ของการถูกกระท ารุนแรง 5-20% ใน
ผูป่้วยหญิงท่ีมารับบริการในบริการปฐมภูมิสถิติจากผู ้ขอความช่วยเหลือของมูลนิธิเพ่ือนหญิง 
พบว่ามีผูห้ญิงท่ีมาขอความช่วยเหลือเร่ืองปัญหาความรุนแรงในชีวิตคู่ถึง 50% และ 45% ในจ านวน
นั้ น เ กิดจากสามีของตนเองเกือบทั้ งหมด และจากการส ารวจพบว่า  50% ของผู ้หญิงใน
กรุงเทพมหานคร และจงัหวดัท่ีส ารวจ เคยประสบปัญหาความรุนแรงทางกายหรือทางเพศในช่วง
ชีวิตหน่ึง 23% ของผูห้ญิงในกรุงเทพมหานคร เคยโดนคู่ของตนท าร้าย ในขณะท่ีต่างจงัหวดัมีถึง 
34%   และจากระบบขอ้มูลภายใตเ้วบ็ไซต์14 พบว่า จ  านวนเหตุการณ์การกระท าความรุนแรงต่อเดก็ 
สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ในปี 2553 มีจ  านวน 916 เหตุการณ์ มีจ  านวนผูก้ระท าความ
รุนแรงเป็นเพศชาย (645 ราย) มากกว่าเพศหญิง (86 ราย) หรือร้อยละ 86.23 ไม่ระบุเพศผูก้ระท า 17 
ราย หรือร้อยละ 2.27 ของจ านวนผูก้ระท าทั้งหมด  มีจ  านวนผูถู้กกระท าความรุนแรงในครอบครัว
เป็นเพศหญิง (653 ราย) มากกวา่เพศชาย (77 ราย) หรือร้อยละ 87.18 ไม่ระบุเพศผูถู้กกระท า 19 ราย 
หรือร้อยละ 2.54 ของจ านวนผูถู้กกระท าความรุนแรงทั้งหมด 
   จากสถิติการใหบ้ริการของศูนยพ่ึ์งไดใ้นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ พ.ศ. 2552  มีเด็ก สตรี 
และผูสู้งอายุ ท่ีถูกกระท าทารุณเขา้รับบริการจ านวนทั้งส้ิน 26,565 ราย เพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ. 2550 
จ านวน 7,497 ราย  เฉล่ียมีผูห้ญิงและเด็กถูกท าร้ายวนัละ 73 ราย หรือทุก 20 นาที มีเด็ก สตรีถูก

                                                         
13 จาก http://fmkkh.com/FMKKH/bthkhwam_wichakar/Entries/2013/10/14_kark_ra_tha_runrng_n_ 

khrxbkhraw___Domestic_Violence.html 
14 สืบคน้เม่ือ 30 เมษายน 2560, จาก www.violence.in.th 
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กระท าความรุนแรง 1 รายท่ีน่าตกใจคือผูก้ระท าความรุนแรงเป็นคนใกล้ชิด สามี หรือคนใน
ครอบครัวมากถึง 80 %15  
   การนิยามค าว่า “ความรุนแรงในครอบครัว” จึงตอ้งก าหนดถึงลกัษณะของการกระท า
และความสัมพนัธ์ระหว่างผูก้ระท ากบัผูท่ี้ถูกกระท าใหช้ดัเจน โดยไม่จ  ากดัเพศใดจะเป็นผูก่้อเหตุ
ความรุนแรงหรือได้รับผลกระทบจากความรุนแรง ซ่ึงในภาษาอังกฤษมีค าศัพท์หลายค าท่ี
หมายความถึงความรุนแรงในครอบครัว เช่น family violence , domestic abuse , violence to women 
from known men และ domestic violence เป็นตน้ แต่ค าว่า domestic violence เป็นค าท่ีใช้กนัอย่าง
กวา้งขวางท่ีสุด16 เป็นภาษาทางกฎหมายท่ีหลายๆ ประเทศ น าเอาไปใชใ้นกฎหมายเก่ียวกบัความ
รุนแรงในครอบครัว  
   ความหมายของความรุนแรงในครอบครัวไดมี้การใหค้  าจ  ากดัความไวด้งัน้ี  
   ความหมายของค าวา่ “ความรุนแรง” หมายความวา่ การท่ีฝ่ายหน่ึงใชก้  าลงัเขา้ท าร้ายอีก
ฝ่ายหน่ึง โดยมุ่งประสงคเ์ขา้ท าร้ายต่อร่างกายเป็นส าคญั แต่ “ความรุนแรงในครอบครัว” นั้น มิได้
จ  ากดัไวเ้พียงการกระท าต่อร่างกายเท่านั้น แต่ยงัหมายความรวมถึง การท าอนัตรายต่อจิตใจและ
อารมณ์ของอีกฝ่ายหน่ึงดว้ย (Physically and Psychologically)17 
   ความรุนแรง (Violence) หมายถึง การกระท าใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดสิทธ์ิส่วนบุคคลทั้ง
กาย วาจา จิตใจและทางเพศ โดยการบงัคบัขู่เข็ญ ท าร้ายทุบตี คุกคาม จ ากดักีดกนัสิทธิเสรีภาพทั้ง
ในท่ีสาธารณะและในการด าเนินชีวิตส่วนตวั ซ่ึงเป็นผลหรืออาจจะเป็นผลใหเ้กิดความทุกขท์รมาน
ทั้งทางร่างกายและจิตใจแก่ผูก้ระท า18 
   ความรุนแรง (Violence) หมายถึง การท่ีบุคคลใช้ก  าลังท าให้ผูอ่ื้นบาดเจ็บ ท าลาย
ทรัพยสิ์น ข่มขู่ รวมทั้งการใชก้  าลงับงัคบั กกัขงั หน่วงเหน่ียว และรุกรานสิทธิหรือเสรีภาพส่วน
บุคคล19 

                                                         
15 สืบคน้เม่ือ 30 เมษายน 2560 , จาก http://www.phdb.moph.go.th/phdb/site/index.php?p=4 
16 Marianne Hester, Chris Pearson, and Nicole Harwin, “Making an Impact : Children and Domestic 

Violence”, (London: Jessica Kingsley Publishes Ltd., 2000), p. 14. 
17 จิตฤดี วีระเวสส์, “ความรุนแรงในครอบครัว”, บทบณัฑิตย,์ 56, 3, น. 223. 
18 คณะกรรมาธิการกิจการสตรี เยาวชน และผูสู้งอาย ุวฒิุสภา, “ความรุนแรงต่อเดก็ สตรี และผูสู้งอายใุน

ครอบครัว”, ล  าดบัท่ี 19, (กรุงเทพมหานคร: ส านกัการพิมพ ์ส านกังานเลขาธิการ วฒิุสภา, ม.ป.ป.), น. 3. 
19 ส านกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย,์  

หลกัสูตรฝึกอบรมพนกังานเจา้หนา้ท่ี ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 
2550, น. 38. 
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   ส านักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้ให้ค  านิยามของค าว่า ความรุนแรงใน
ครอบครัว (Domestic Violence) หมายถึง การใชค้วามรุนแรงใดๆ ระหว่างบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์
กนัในครอบครัว เช่น สามีภรรยา บุตร เป็นตน้ ซ่ึงมีผลใหเ้กิดอนัตรายหรือความเดือดร้อนทางกาย 
ทางจิตใจหรือทางเพศต่อฝ่ายท่ีถูกกระท า และรวมไปถึงการขู่เข็ญหรือคุกคามว่าจะใชค้วามรุนแรง 
การบีบบงัคบัเพ่ือท าใหสู้ญเสียอิสรภาพโดยพลการ ไม่ว่าจะเกิดข้ึนในชีวิตส่วนตวัหรือสาธารณะก็
ตาม สอดคลอ้งกบัค านิยามของ ศ.พญ. อุมาพร ท่ีหมายถึง การกระท าท่ีมีหรือส่อวา่มีเจตนาจะท าให้
บุคคลอ่ืนไดรั้บบาดเจ็บ การบาดเจ็บน้ีอาจเน่ืองมาจากการกระท าทางกายหรือทางเพศ อาจจะ
บาดเจบ็เลก็นอ้ยไปจนถึงรุนแรงหรือถึงขั้นเสียชีวิตได้20  
   ส าหรับนกักฎหมายในประเทศไทย ให้ค  าจ  ากดัความไวว้่า ความรุนแรงในครอบครัว 
หมายถึง ความรุนแรงต่อร่างกาย (Physical Abuse) การกระท าทารุณกรรมทางเพศ เช่น ลวนลาม 
อนาจาร ข่มขืน ฯลฯ การกระท าท่ีเป็นอนัตรายต่ออารมณ์หรือจิตใจ (Emotional Abuse) เช่น ขู่วา่จะ
ท าร้ายร่างกาย หึงหวงเกินเหตุ ต าหนิกล่าวโทษ เยน็ชา เยาะเยย้ถากถาง แกลง้ท าให้ตกใจ ไม่ดูแล 
ทอดท้ิงเวลาเจบ็ป่วย แกลง้ปล่อยสตัวเ์ล้ียงของอีกฝ่าย ฯลฯ 
   นอกจากน้ี ยงัมีความรุนแรงในจารีตประเพณี เช่น การขลิบอวยัวะเพศ การเลือกปฏิบติั
ต่อเพศชายและเพศหญิง การบงัคบัให้คา้ประเวณี (การขายลูกสาว/การตกเขียวทางภาคเหนือของ
ประเทศไทย กเ็ขา้ข่ายน้ี)21 
   ในแง่ของสังคมจิตวิทยานั้น ความรุนแรงในครอบครัว หมายถึง รูปแบบพฤติกรรมท่ี
ชอบใชอ้  านาจบงัคบัและควบคุมคู่ครอง (Intimate relationship) ดว้ยวิธีขู่เข็ญ คุกคาม ท าอนัตราย
หรือรบกวน ก่อความร าคาญ 
   Mary Ann Dutton นิยามความรุนแรงในครอบครัว หมายถึง รูปแบบพฤติกรรมใช้
อ  านาจควบคุมดว้ยวิธีการใชก้  าลงัประทุษร้ายต่อร่างกาย เพศและจิตใจของผูถู้กกระท า นอกจากน้ียงั
หมายความรวมถึงการใชอ้  านาจควบคุมกระท าต่อเด็ก ทรัพยสิ์น สตัวเ์ล้ียง หรือบุคคลอ่ืน ผูใ้ชค้วาม
รุนแรงหรือขู่เข็ญว่า จะใชค้วามรุนแรงต่อเด็กย่อมมีแนวโนม้ว่า จะกระท าต่อผูห้ญิงในครอบครัว
เช่นกนั 
   Buzawa, Eva S. & Buzawa Carl G. (1990) นิยามค าว่า “ความรุนแรงในครอบครัว” 
หมายถึง ความรุนแรงระหว่างชายและหญิง ซ่ึงอยูด่ว้ยกนัหรือเคยอยูด่ว้ยกนัฉนัสามีภริยา เป็นการ

                                                         
20 เพิ่งอา้ง, น.38 - 39. 
21 ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 

รายงานการสัมมนา การใชก้ฎหมายในการแกไ้ขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว, น. 9-10.  
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นิยามในความหมายกวา้ง ไม่จ  าเป็นตอ้งจดทะเบียนสมรสโดยชอบดว้ยกฎหมาย และผูก้ระท าความ
รุนแรงอาจเป็นชายหรือหญิงกไ็ด ้
   กล่าวโดยสรุป การนิยามค าว่า “ความรุนแรงในครอบครัว” เพื่ออธิบายปรากฏการณ์
ดา้นสังคมจิตวิทยามกัจะนิยามในความหมายอยา่งกวา้ง หมายถึง กระบวนการใชค้วามรุนแรงเพ่ือ
น าไปสู่ความส าเร็จของผูก้ระท า (Batterer) ในการใหไ้ดม้าซ่ึงอ านาจครอบง าและควบคุมบุคคลใน
ครอบครัว หรือให้ได้มาซ่ึงการยอมรับ (Self-respect) จากบุคคลในครอบครัว อนัเน่ืองมาจาก
อารมณ์แปรปรวนของตน พฤติกรรมดังกล่าวหากไม่ได้รับการแทรกแซงและควบคุมอย่าง
เหมาะสมก็จะเกิดซ ้ าอีก และอาจจะขยายความรุนแรงข้ึนไปเร่ือยๆ ระหว่างความสันพนัธ์ใน
ครอบครัว 
   ในแง่กฎหมาย การใหค้  านิยามค าวา่ “ความรุนแรงในครอบครัว”  มีลกัษณะแคบกวา่
ดา้นสงัคมจิตวิทยา เพราะตอ้งก าหนดถึงลกัษณะของการกระท าและความสมัพนัธ์ระหวา่งผูก้ระท า
กบัผูท่ี้ถูกกระท าใหช้ดัเจนโดยไม่จ  ากดัวา่เพศใดจะเป็นผูก้ระท าความรุนแรงหรือผูถู้กกระท าความ
รุนแรง  
   คณะกรรมการกฎหมาย (The Law Commission) ของประเทศองักฤษไดใ้หค้  านิยามค า
วา่ “ความรุนแรง” ไวใ้นรายงานฉบบัท่ี 207 (1992) วา่ถอ้ยค า “รุนแรง” (Violence)” ในตวัของมนัเอง
มกัใชใ้นสองความหมาย กล่าวคือ ในความหมายอยา่งแคบ หมายถึง การใชก้  าลงัหรืออาวธุ
ประทุษร้าย หรือขู่เขญ็วา่จะใชก้  าลงัประทุษร้ายแก่กายผูอ่ื้น แต่ถา้เป็นความรุนแรงในครอบครัวมี
ความหมายกวา้งกวา่การใชก้  าลงัประทุษร้ายแก่กาย แต่หมายความรวมถึง การประทุษร้ายทางเพศ 
จิตใจ อนามยัและความเป็นอยูต่ามปกติสุข หรือก่อความเดือดร้อนร าคาญ อนัมีผลกระทบต่อ
สุขภาพกาย จิตใจ อนามยัและความเป็นอยูป่กติสุข แมว้า่จะไม่มีการใชก้  าลงัประทุษร้ายกต็าม ความ
ร้ายแรงและผลกระทบแห่งการกระท ายอ่มข้ึนอยูก่บัสภาพธรรมชาติของผูก้ระท า โดยนิยามความ
รุนแรงตามกฎหมายไดด้งัน้ี 
   1) การนิยามของกฎหมายต่างประเทศ 
   Deborah Lockton & Richard Ward22 นิยามค าว่า “ความรุนแรงในครอบครัว” หมายถึง 
ความรุนแรงเกิดข้ึนหรือถูกกล่าวหาว่าเกิดข้ึนระหว่างคู่สมรสหรือผู ้ท่ีอาศัยอยู่ด้วยกันหรือ
ผูถู้กกระท ามีความสมัพนัธ์เป็นคู่ครองกบัผูก้ระท าความรุนแรง 

                                                         
22 Deborah Lockton , Richard Ward, “Domestic Violence”, Cavendish Publishing Limited , 1997 
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   ตามกฎหมายครอบครัว ค.ศ. 1966 ของประเทศอังกฤษคุ้มครองความรุนแรงใน
ครอบครัวเฉพาะความสัมพนัธ์ระหว่างเพศชายและหญิงท่ีเป็นคู่สมรส หรือเคยเป็นคู่สมรสมาก่อน 
ไม่รวมถึงความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนกบัคู่ครองเพศเดียวกนั 
   กฎหมายฟอร์ริดา นิยามค าวา่ “ความรุนแรงในครอบครัว” หมายถึง บุคคลท่ีอยูใ่น
ครอบครัว หรือครัวเรือนเดียวกนั ท าร้าย ท าร้ายสาหสั ทุบตี ทุบตีสาหสั กระท ารุนแรงทางเพศ 
กระท ารุนแรงทางเพศสาหสั เฆ่ียนตีรุนแรง ลกัพา กกัขงั หรือกระท าอาญาแก่สมาชิกท่ีอาศยัอยูใ่น
ครอบครัว หรือครัวเรือนเดียวกนั จนไดรั้บอนัตราย หรือถึงแก่ความตาย  
   “สมาชิกท่ีอาศยัอยูใ่นครอบครัวหรือครัวเรือนเดียวกนั” หมายถึง คู่สมรส ผูท่ี้เคยเป็นคู่
สมรส ผูท่ี้มีความเก่ียวพนัทางสายโลหิตหรือการสมรส ผูอ้าศยัอยูด่ว้ยกนัเหมือนครอบครัวหรือเคย
อาศยัอยูด่ว้ยกนัเหมือนครอบครัว และผูท่ี้มีบุตรดว้ยกนั โดยไม่ค านึงถึงวา่จะสมรสกนัโดยชอบดว้ย
กฎหมายหรือไม่ หรือเคยอยูด่ว้ยกนัมาก่อน 
   ตามกฎหมาย Woman Charter ของประเทศสิงคโปร์ มาตรา 64 นิยามค าวา่ “ความรุนแรง
ในครอบครัว” หมายถึงการกระท าดงัต่อไปน้ี 
   1. กระท าโดยจงใจหรือพยายามกระท าด้วยประการใดๆ จนน่าจะเกิดอนัตรายแก่
สมาชิกในครอบครัว 
   2. การกระท าใดโดยรู้ หรือควรจะรู้วา่จะเกิดอนัตรายแก่สมาชิกในครอบครัว 
   3. กกัขงั หรือควบคุมสมาชิกในครอบครัวโดยมิชอบ และฝืนเจตนาของบุคคลนั้น 
   4. ก่อความเดือดร้อนร าคาญต่อเน่ือง โดยเจตนาให้สมาชิกในครอบครัวไดรั้บความ
เสียหายหรือเป็นอนัตรายแก่กายหรือจิตใจ การกระท าความรุนแรงดงักล่าวไม่รวมถึง การกระท า
ป้องกนัโดยชอบ หรือเพ่ือการอบรมสัง่สอนเดก็อายตุ  ่ากวา่ 21 ปี 
   2) การนิยามของกฎหมายระหวา่งประเทศ 
   ตามอนุสญัญาวา่ดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบติัต่อสตรีทุกรูปแบบ ค.ศ. 1979 (Convention 
on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women CEDAW 1979) ไม่มีฐานความผิด
เก่ียวกบัความรุนแรงระหวา่งเพศ ต่อมาในการประชุมเก่ียวกบัสิทธิมนุษยชนระดบัโลก (The World 
Conference on Human Rights) ท่ีกรุงเวียนนาเม่ือปี 1993 ท่ีประชุมไดย้อมรับวา่สิทธิของผูห้ญิงและ
เดก็ไม่อาจโอนเปล่ียนแปลงหรือแบ่งแยกออกจากสิทธิมนุษยชนได ้ (an inalienable integral and 
indivisible part of universal human rights) ประเทศสมาชิกท่ีมาร่วมประชุมสมชัชาขององคก์าร
สหประชาชาติเม่ือเดือนธนัวาคม ค.ศ. 1993 ไดรั้บปฏิญญาวา่ดว้ยการขจดัความรุนแรงต่อผูห้ญิง 
สาระส าคญัของปฏิญญาฉบบัน้ีมีฐานความคิดเก่ียวกบัความรุนแรงระหวา่งเพศชายหญิง โดยมี
สมมติฐานวา่ ผูห้ญิงเป็นเหยือ่ของความรุนแรงทุกรูปแบบ โดยนิยามค าวา่ “ความรุนแรงต่อผูห้ญิง” 
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หมายถึง การกระท าใดๆ ท่ีเป็นความรุนแรงต่อผูห้ญิง ยงัผลใหเ้กิดอนัตรายต่อกายและจิตใจ หรือเกิด
ความทุกขท์รมานแก่ผูห้ญิง รวมทั้งการขู่เขญ็วา่จะท าอนัตราย เช่น การบงัคบั กดข่ีหรือการจ ากดั
สิทธิเสรีภาพไม่วา่จะเกิดข้ึนในท่ีสาธารณะหรือท่ีรโหฐาน อีกทั้งปฏิญญาวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนได้
กล่าวถึงสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานส าหรับชายหญิงทุกแห่งในโลกโดยไม่มีการเลือกปฏิบติั อีกทั้งได้
วางหลกัการพ้ืนฐานแห่งความเท่าเทียมกนั23 
   เป็นท่ีน่าสงัเกตวา่ การนิยามความรุนแรงในครอบครัวต่อผูห้ญิงตามปฏิญญาวา่ดว้ยการ
ขจดัความรุนแรงต่อผูห้ญิงมีความหมายกวา้งมาก มิไดจ้  ากดัเฉพาะความรุนแรงท่ีเกิดจากคู่ครอง 
หรือสมาชิกในครอบครัวเท่านั้น แต่หมายความรวมถึง ความรุนแรงต่อผูห้ญิงอนัเน่ืองมาจากกลไก
ของสงัคมท่ีบงัคบัใหผู้ห้ญิงอยูใ่นฐานะดอ้ยกวา่ผูช้าย ดงันั้น ค านิยามความรุนแรงต่อผูห้ญิงตาม
ปฏิญญาวา่ดว้ยการขจดัความรุนแรงต่อผูห้ญิง มีความหมายครอบคลุมความรุนแรงต่อผูห้ญิงท่ี
เกิดข้ึนในครอบครัว ความรุนแรงต่อผูห้ญิงในบริบทของของชุมชนหรือชนกลุ่ม เช่น จารีตประเพณี
ปฏิบติัหรือความเช่ือต่างๆ และความรุนแรงต่อผูห้ญิงจากเจา้หนา้ท่ี หรือกลไกของรัฐ หรือรัฐยอม
ใหมี้การกระท าความรุนแรงต่อผูห้ญิง แต่ในความหมายของเหยือ่กลบัแคบไป เพราะจ ากดัเฉพาะ
ผูห้ญิงเท่านั้น 
   3)  การนิยามของกฎหมายไทย24 
   ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูถู้กกระท าความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 มาตรา 3 
วรรคหน่ึง ใหค้วามหมายค าวา่ “ความรุนแรงในครอบครัว” หมายถึง การกระท าใดๆ โดยมุ่ง
ประสงคใ์หเ้กิดอนัตรายแก่ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพ หรือกระท าโดยเจตนาในลกัษณะท่ีน่าจะ
ก่อใหเ้กิดอนัตรายแก่ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพของบุคคลในครอบครัวหรือบงัคบัหรือใชอ้  านาจผิด
คลองธรรมใหบุ้คคลในครอบครัวตอ้งกระท าการ ไม่กระท าการหรือยอมรับการกระท าอยา่งหน่ึง
อยา่งใดโดยมิชอบ แต่ไม่รวมถึงการกระท าโดยประมาท 
   โดยทัว่ไป “ความรุนแรง” หมายความวา่ การท่ีอีกฝ่ายหน่ึงใชก้  าลงัเขา้ท าร้ายอีกฝ่าย
หน่ึง อนัมีผลกระทบต่อร่างกายเป็นส าคญั แต่ “ความรุนแรงในครอบครัว” มิไดห้มายความเพียงแค่
นั้น แต่หมายความรวมถึง กรณีการท าร้ายกนัทางดา้นจิตใจและอารมณ์ของอีกฝ่ายหน่ึงดว้ย25 

                                                         
23 ไพโรจน ์พลเพชร, ศราวธุ ประทุมราช และอญัลี เอมะ, “สิทธิมนุษยชน”, 2540. หนา้ 3-17. 
24 อุมาพนัธ์ ตงัคจิวางกูร, “กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ การเยียวยาความรุนแรงในครอบครัว 

ศึกษาเปรียบเทียบกบัพระราชบญัญติัคุม้ครองผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550”, (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์ 2554). น.35 - 47.  

 25 อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 17 
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   ลกัษณะของการกระท าความรุนแรงในครอบครัวนั้น สามารถแบ่งออกได ้ 3 ลกัษณะ 
ดงัน้ี 
   การกระท าใดๆ โดยมุ่งประสงคใ์หเ้กิดอนัตรายแก่ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพของบุคคล
ในครอบครัว คือ ผูก้ระท ากระท าการหรือละเวน้การกระท าใดๆ โดยมีเจตนาเพ่ือใหเ้กิดอนัตรายแก่
ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพของบุคคลในครอบครัว กถื็อเป็นการกระท า “ความรุนแรงในครอบครัว” 
ไม่วา่การกระท านั้นจะก่อใหเ้กิดผลบาดเจบ็สาหสั บาดเจบ็ธรรมดา หรือไม่ถึงกบัเป็นอนัตรายใดๆ 
ดงันั้น จะตอ้งพิจารณาจากเจตนาท่ีมุ่งประสงคเ์ป็นส าคญัวา่ถึงขนาดท่ีจะก่อใหเ้กิดอนัตรายแก่กาย 
จิตใจ หรือสุขภาพดว้ยหรือไม่26  
   1. การกระท าโดยเจตนาในลกัษณะท่ีน่าจะก่อใหเ้กิดอนัตรายแก่ร่างกาย จิตใจ หรือ
สุขภาพของบุคคลในครอบครัว คือ ผูก้ระท ากระท าการใดๆ โดยเจตนาซ่ึงการกระท าดงักล่าว “น่าจะ
ก่อใหเ้กิดอนัตราย” แก่ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพ แมว้า่ผูก้ระท าจะไม่รู้วา่การกระท าดงักล่าวน่าจะ
ก่อใหเ้กิดอนัตรายแก่ร่างกาย จิตใจหรือสุขภาพของบุคคลในครอบครัว27 และอาจหมายความรวมถึง
การทอดท้ิงบุคคลในครอบครัว การไม่ใหส่ิ้งจ าเป็นในการด ารงชีพ 
   2. บงัคบัหรือใชอ้  านาจครอบง าผิดคลองธรรมใหบุ้คคลในครอบครัวตอ้งกระท าการ ไม่
กระท าการ หรือยอมรับการกระท าอย่างหน่ึงอย่างใดโดยมิชอบ แต่ไม่รวมถึงการกระท าโดย
ประมาท 
   ลกัษณะของการใชค้วามรุนแรงหรือการกระท ารุนแรงในครอบครัว สามารถแบ่ง
ออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได ้4 ประเภท ดงัน้ี28 
   1. ความรุนแรงท่ีกระท าต่อชีวิตและร่างกาย (Physical Abuse) หมายถึง การกระท าไม่วา่
โดยวิธีการใดๆ โดยมีเจตนากระท าต่อเน้ือตวัร่างกายของผูไ้ดรั้บผลร้าย โดยปราศจากอ านาจตาม

                                                         
26 ส านกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย,์ 

คู่มือการปฏิบติังานของพนกังานเจา้หนา้ท่ี พนกังานสอบสวน และผูป้ระนีประนอม ตามพระราชบญัญติัคุม้ครอง
ผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย,์ 2552) น. 3-5.   

27 เพ่ิงอ้าง, น. 6. 
28 มาตาลกัษณ์  ออรุ่งโรจน,์ รายงานวิจยั ร่างพระราชบญัญติัการขจดัความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ..... 

: ศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมในการบงัคบัใช้กฎหมายในประเทศไทยเปรียบเทียบกฎหมายสหรัฐอเมริกา 
องักฤษ แคนาดา ออสเตรเลีย สิงคโปร์และมาเลเซีย, (ส านกัวิจยัและพฒันา สถาบนัพระปกเกลา้, ตุลาคม 2547), น.
11-14. 
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กฎหมาย ซ่ึงอาจมีการใชก้  าลงัประทุษร้ายหรือไม่ก็ได ้และไม่ว่าการกระท าดงักล่าวจะส่งผลเป็น
การฆาตกรรม29หรือเป็นเพียงการร้ายร่างกาย30กต็าม 
   2. ความรุนแรงท่ีส่งผลกระทบต่อเสรีภาพ หมายถึง การกระท าใดๆ ท่ีกระทบต่อ
เสรีภาพในการตดัสินใจและเสรีภาพในการเคล่ือนไหวร่างกาย โดยเทียบกบัการกระท าท่ีอาจเป็น
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 309 และ 310 เป็นหลกั 
   3. ความรุนแรงทางเพศ (Sexual Abuse) หมายถึง การกระท าใดๆ ท่ีเป็นการฝ่าฝืนต่อ
ความสมคัรใจในการมีความสัมพนัธ์ทางเพศหรือท าใหผู้เ้สียหายขาดเสรีภาพทางเพศ อาทิเช่น การ
ข่มขืนกระท าช าเรา (Rape) ภริยาของตน การกระท าอนาจาร เป็นตน้ 
   4. ความรุนแรงท่ีกระทบต่อช่ือเสียง เกียรติยศและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์(Emotion 
abuse) หมายถึง การกระท าใดๆ ท่ีกระทบต่อสภาวะทางจิตใจและอารมณ์เป็นอาจิณ อนัเป็นผลให้
ผูถู้กกระท ารู้สึกถูกลดคุณค่า รู้สึกดอ้ยค่า ถูกดูหม่ินเกลียดชงั ถูกเหยียดหยามในศกัด์ิศรีความเป็น
มนุษย ์โดยเทียบเคียงกบัการกระท าท่ีเป็นความผิดฐานดูหม่ินหรือหม่ินประมาท ตามมาตรา 393 
และ 326 แห่งประมวลกฎหมายอาญาตามล าดบั การขบัไล่ไสส่งใหอ้อกจากบา้น การพูดจาเยาะเยย้
ถากถางท าใหข้ายหนา้ หรือเรียกขานดว้ยถอ้ยค าท่ีไม่เหมาะสมท าใหรู้้สึกต ่าตอ้ยไร้เกียรติ การบงัคบั
ให้ภริยาหรือบุตรคา้ประเวณี รวมถึงการเพิกเฉยเยน็ชาไม่สนใจและปฏิเสธความช่วยเหลือเม่ืออีก
ฝ่ายเจบ็ป่วย เป็นตน้ 
 2.1.2  สภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 
   สถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวมีแนวโนม้สูงมากข้ึน หน่วยงานของรัฐท่ี
เก่ียวขอ้งในเร่ืองน้ีจึงไดร้วบรวมจ านวนคดีท่ีเกิดจากการใชค้วามรุนแรงในครอบครัวทุกๆ ปี 
รวบรวมเป็นสถิติ ทั้งน้ีเพ่ือใหท้ราบถึงแนวโนม้สถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว และสามารถ
หาวิธีหรือแนวทางรณรงคป้์องกนัการใชค้วามรุนแรงในครอบครัวใหเ้ท่ากนัต่อสถานการณ์ดงักล่าว 
อยา่งไรกต็าม การเกบ็ขอ้มูลของแต่ละหน่วยงานไดแ้บ่งแยกเป็นหลายรูปแบบและมีจ านวนมาก  
   กรมสุขภาพจิต เปิดเผยว่าสถานการณ์ความรุนแรงต่อเด็กและสตรีเพิ่มสูงข้ึนในทุกๆ ปี 
โดยขอ้มูลของคณะกรรมาธิการสงัคม กิจการเดก็ เยาวชน สตรี ผูสู้งอายคุนพิการ และผูด้อ้ยโอกาส31 
พบวา่ ในปี 2558 เกบ็สถิติความรุนแรงกวา่ 30,000 ราย เพ่ิมข้ึนจากปี 2557 มีจ  านวนกวา่ 28,000 คน 

                                                         
29 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288 บญัญติัวา่ “ผูใ้ดฆ่าผูอ่ื้น ตอ้งระวางโทษ....” 
30 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 290 บญัญติัวา่ “ผูใ้ดมิไดมี้เจตนาฆ่า แต่ท าร้ายร่างกายผูอ่ื้นจนเป็นเหตุ

ใหผู้อ่ื้นถึงแก่ความตาย ตอ้งระวางโทษ...” 
31เอกสารการประชุมสภานิติบญัญติัแห่งชาติ. “ยกระดบั...การยุติความรุนแรงในครอบครัว สตรีและ

เดก็”, วนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2558. 
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โดยแบ่งเป็นเด็กกว่า 19,000 คน สตรีกว่า 12,000 รายในกลุ่มของเด็กพบว่าร้อยละ 90 เป็นหญิงอายุ
ระหว่าง 10-15 ปี โดยอนัดบัหน่ึงเป็นกระท ารุนแรงต่อร่างกายทั้งกกัขงั บงัคบั ทุบตี อนัดบัสองเป็น
คดีทางเพศทั้ งข่มขืน กระท าช าเรา ล่วงละเมิดทางเพศและข้อมูลของศูนย์พ่ึงได้ กระทรวง
สาธารณสุข พบว่า สตรีและเด็กท่ีถูกกระท าความรุนแรงและเข้ารับบริการศูนย์พ่ึงได้ ตาม
โรงพยาบาลในสังกดักระทรวงสาธารณสุขมีจ านวนเพ่ิมข้ึน โดยปี 2556 มีสตรีและเด็กท่ีถูกกระท า
ความรุนแรง 31,866 ราย เฉล่ียการถูกท าร้าย 87 รายต่อวนัหรือกล่าวไดว้่า ในทุกชัว่โมงมีเด็กและ
สตรีถูกกระท าความรุนแรง 4 รายในขณะท่ีปี 2555 มีสตรีและเด็กท่ีถูกกระท าความรุนแรง 20,572 
ราย หรือเฉล่ีย 56 ราย/วนั ทั้งน้ี พบว่าเดก็ถูกกระท าความรุนแรงทางเพศมากท่ีสุด ในขณะท่ีสตรีถูก
กระท าความรุนแรงทางกายมากท่ีสุดส าหรับผูก้ระท าความรุนแรงในเด็กมากท่ีสุด คือแฟน เพื่อน 
และคนในครอบครัว ขณะท่ีผูก้ระท าความรุนแรงในสตรีมากท่ีสุด ไดแ้ก่ สามี แฟน และคนใน
ครอบครัว ส่วนสาเหตุของการกระท าความรุนแรงในเด็ก อนัดบั 1 ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้ม อาทิ ส่ือ
ลามกต่างๆ หรือความใกลชิ้ด รองลงมา คือ การใชส้ารกระตุน้ อาทิ การด่ืมสุราใชส้ารเสพติดอ่ืนๆ 
และสัมพนัธภาพในครอบครัว ขณะท่ีสาเหตุการกระท าความรุนแรงในสตรี อันดับ  1 ได้แก่ 
สัมพนัธภาพในครอบครัว เช่น การนอกใจ ทะเลาะ หึงหวง รองลงมา คือการใชส้ารกระตุน้ และ
สภาพแวดลอ้ม 
   สาเหตุของปัญหาความรุนแรงในครอบครัวนั้น มีหลายสาเหตุ และมีแนวความคิดต่างๆ 
มากมายท่ีพยายามอธิบายถึงสาเหตุของการใช้ความรุนแรงดังกล่าว ซ่ึงในปัจจุบันย ังไม่มี
แนวความคิดใดท่ีสามารถอธิบายไดอ้ย่างชดัเจนและครอบคลุมพฤติการณ์ไดท้ั้งหมด แต่สามารถ
สรุปได ้3 แนวคิดได ้คือ32 
   1. แนวคิดวิเคราะห์เชิงจิตวิทยา (Psychological Approach) แนวคิดน้ีมองว่า ความ
รุนแรงต่อคู่สมรสเกิดจากความผิดปกติทางจิต (Psychopathological) ของบุคคล จึงไดส้นใจศึกษา
บุคลิกภาพ ลกัษณะนิสัย หรือความผิดปกติในบางลกัษณะของบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบั
การแสดงพฤติกรรมกา้วร้าวรุนแรง เช่น ผูท่ี้มีนิสัยเป็น Sadism หรือผูท่ี้มีความสุขทางเพศดว้ยการ
ท าใหผู้อ่ื้นไดรั้บความเจบ็ปวด ผูท่ี้ด่ืมแอลกอฮอลม์าก เป็นตน้ 
   2. แนวคิดวิเคราะห์เชิงสตรีนิยม (Ferninist Approach) แนวคิดน้ีมองวา่ ความรุนแรงต่อ
คู่สมรสเป็นผลมาจากสภาพสงัคมท่ีชายมีอ  านาจ (Patriarchal) สงัคมและวฒันธรรมมีส่วนสนบัสนุน
ใหผู้ช้ายแสดงความกา้วร้าวรุนแรงต่อเดก็และผูห้ญิงในปกครองของตนได ้ ความรุนแรงท่ีสามีจะ

                                                         
32 ปัญชลี  โชติคุต, “การใช้ความรุนแรงต่อคู่สมรส,” (วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต คณะสังคมวิทยาและ

มานุษยวิทยา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2541), น.14-15. 
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กระท าต่อภริยาเป็นเคร่ืองมือในการธ ารงไวซ่ึ้งอ  านาจของตน (Gelles and Loseke 1982 : 49) แต่
อยา่งไรกต็ามประเดน็ท่ีแนวคิดไดใ้หค้วามน่าสนใจ คือ ประเดน็ท่ีเพศชายจะเป็นผูแ้สดงความ
รุนแรงต่อเพศหญิง เช่น การใชค้วามรุนแรงต่อภริยา (wife violence) มากกวา่จะเป็นการใชค้วาม
รุนแรงต่อสามี (husband violence) หรือการใชค้วามรุนแรงต่อคู่สมรส (spouse violence)  
   3. แนวคิดวิเคราะห์เชิงสงัคมวิทยา (Sociological Approach) มองวา่โครงสร้างของ
สงัคมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคล อน่ึง สถาบนัสงัคม วฒันธรรม ค่านิยม และบรรทดัฐานของ
สงัคมต่างกมี็อิทธิพลต่อการเกิดความรุนแรงในครอบครัวทั้งส้ิน 
   นอกจากน้ี สาเหตุของปัญหาการใชค้วามรุนแรงระหวา่งบุคคลในครอบครัว33 อาจแยก
สาเหตุในภาพรวมไดด้งัต่อไปน้ี คือ 

1. บุคลิกลกัษณะของบุคคล  
   ทฤษฎีศึกษาถึงบุคลิกลกัษณะสามีภริยา บุตร และบุคคลในครอบครัว จากการศึกษา
พบวา่สาเหตุของความรุนแรงภายในครอบครัวอยูท่ี่ความบกพร่องของบุคลิกภาพของสามีหรือภริยา 
หรือบุคคลในครอบครัวนัน่เอง หรือเป็นกรณีท่ีเกิดจากความกดดนัจากสภาพภายนอกท่ีมากระทบ
กนักบับุคคลในครอบครัว สาเหตุส่วนหน่ึงเกิดจากความบกพร่องทางบุคลิกภาพ ไดแ้ก่ ความ
เบ่ียงเบนทางจิตใจ หรือลกัษณะเฉพาะตวัท่ีผิดปกติหรือบกพร่อง เช่น การติดสุรา การเสพส่ิงเสพติด 
การติดการพนนั ความเจบ็ป่วยทางจิต และการควบคุมตนเองไดร้ะดบัต ่า หรือมีความรู้และ
ประสบการณ์การเล้ียงดูมาอยา่งผิดปกติท่ีตนไดรั้บและน าวิธีการท่ีตนเคยไดรั้บหรือเคยไดเ้ห็นใน
วยัเดก็มาใชก้บับุตรของตนจึงกลายเป็นการท าร้ายเดก็ไป ส่วนสาเหตุจากสภาพภายนอกท่ีเป็นปัจจยั
ใหมี้การใชค้วามรุนแรงระหวา่งบุคคลในครอบครัว ไดแ้ก่ ปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาการวา่งงาน 
ซ่ึงท าใหส้ภาวะจิตใจตึงเครียด คบัขอ้งใจ รู้สึกส้ินหวงั ปัจจยัเหล่าน้ีจะก่อใหเ้กิดความรุนแรงหรือไม่ 
ข้ึนอยูก่บัจริยธรรมหรือระดบัชนชั้นทางสงัคมตลอดจนวฒันธรรมต่างๆ ประกอบกนัในพ้ืนฐาน
ของบุคคลนัน่เอง 
   2. ลกัษณะของครอบครัว  
   สาเหตุหน่ึงของปัญหาการใชค้วามรุนแรงต่อบุตรหรือผูเ้ยาวม์กัเกิดข้ึนในครอบครัวท่ีมี
บิดามารดาคนเดียวท่ีเป็นผูเ้ล้ียงดูบุตร บุตรนั้นมกัถูกกระท ารุนแรงหรือปล่อยปละละเลยมากกว่า
เด็กธรรมดา เน่ืองจากบิดาหรือมารดาท่ีเหลืออยู่จะท าหนา้ท่ีทั้งบิดาและมารดาในเวลาเดียวกนัซ่ึง

                                                         
33 ฐะปะนีย ์จุฬารมย,์ “มาตรการทางกฎหมายในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว”, 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต คณะนิติศาสตร์. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์ 2549). น. 35-38. 
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มกัจะท าหน้าท่ีไม่สมบูรณ์นกั ถา้หากในเร่ืองการเล้ียงดูเด็กบกพร่องไปอนัจะเป็นการปล่อยปละ
ละเลยเด็กซ่ึงอาจจะตอ้งรับผิดทางกฎหมาย บิดามารดาจึงมกัใชว้ิธีการท าโทษเพื่อเป็นการควบคุม
ความประพฤติของเด็กมากกว่าการอบรมสั่งสอน นอกจากน้ีการเป็นครอบครัวเด่ียวท าให้มีความ
กดดนัต่อการเผชิญปัญหาเศรษฐกิจตามล าพงั บุตรหรือผูเ้ยาวอ์าจจะเป็นท่ีระบายหรือรองรับอารมณ์
ของบิดามารดาไดง่้าย ถา้เด็กมีส่วนท าใหเ้กิดปัญหาต่างๆ ดว้ยแลว้ โอกาสท่ีเด็กจะถูกทุบตีหรือถูก
ท าร้ายมีมากข้ึน เม่ือเพ่ือนบา้นพบเห็นบิดามารดาอาจจะอา้งว่าเป็นการอบรมสั่งสอนลงโทษบุตรท่ี
กระท าผิด ส่วนครอบครัวท่ีมีพ่อเล้ียงหรือแม่เล้ียงอาศยัอยู่ดว้ยมกัจะมีการท าร้ายเด็กเกิดข้ึนใน
ครอบครัวนั้น เน่ืองจากพ่อเล้ียงหรือแม่เล้ียงไม่มีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัเด็กเท่าบิดามารดาท่ี
แทจ้ริงของเด็ก นอกจากน้ียงัมีสาเหตุจากตวัเด็กเองท่ีมีความพิการหรือมีความผิดปกติ มีอาการ
ปัญญาอ่อนท่ีไม่ปรากฏอยา่งชดัเจน สภาพร่างกายภายนอกปกติแต่มีสภาพจิตใจอ่อนแอหรือไม่สม
วุฒิภาวะหรือเกิดมารูปร่างลกัษณะท่ีผิดปกติหรือเป็นเด็กท่ีมีปัญหาทางพฤติกรรม เป็นเด็กเจ้า
อารมณ์ เด็กพวกน้ีตอ้งการการดูแลเป็นพิเศษ ความยุ่งยากล าบากน้ีท าใหบิ้ดามารดาหรือบุคคลใน
ครอบครัวเดียวกนัส่วนใหญ่ใชค้วามรุนแรงต่อเดก็ 
   3. สถานะไม่เป็นท่ีตอ้งการของสงัคม  
   สาเหตุหลักของการใช้ความรุนแรงท่ีเกิดกับผู ้สูงอายุเกิดจากกรณีของผู ้สูงอายุ
จ  าเป็นตอ้งพ่ึงพาผูอ่ื้นในการดูแลตามท่ีถูกจดัให ้ท าใหต้วัผูดู้แลไม่เห็นคุณค่าของคนชราจนอาจท า
ให้เกิดการท าร้าย การใช้ความรุนแรง หรือการทอดท้ิงเกิดข้ึนไดใ้นท่ีสุด ประกอบกบัการดูแล
ผูสู้งอายุท่ีมีสภาพร่างกายอ่อนแอเป็นเร่ืองท่ีมีความยุ่งยากและซับซ้อน ภาระหน้าท่ีในการดูแล
คนชราก่อให้เกิดความเครียดอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูสู้งอายุท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย
หรือจิตใจซ่ึงตอ้งการดูแลเป็นพิเศษ อาจก่อใหเ้กิดความเครียดแก่ผูดู้แลมากข้ึนในบางกรณีตวัผูดู้แล
เองกอ็าจมีปัญหาดา้นสุขภาพ ดา้นการเงิน หรือดา้นอารมณ์ท่ีจะยิ่งเพ่ิมความเครียดข้ึนอีก ซ่ึงเป็นผล
ใหมี้โอกาสเส่ียงท่ีคนชราจะถูกท าร้ายหรือทอดท้ิง นอกจากน้ีผูดู้แลอาจมีปัญหาความเครียดกดดนั
จากสภาพบีบบงัคบัทางสังคม มีการใชย้าเสพติด การติดสุรา ประวติัการเจ็บป่วยทางดา้นจิตใจ 
ปัญหาจากการจา้งงาน หรือมีความประพฤติท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชค้วามรุนแรง ปัจจยัต่างๆ เหล่าน้ี
ลว้นท าใหส้ภาวะทางอารมณ์ของผูดู้แลมีความไม่มัน่คง อนัจะส่งผลใหเ้กิดพฤติกรรมกา้วร้าวและ
ใชค้วามรุนแรงต่อผูสู้งอายุ เพราะผูสู้งอายุอยู่ในสภาพท่ีอ่อนแอกว่าและอยู่ในสภาวะท่ีอาจจะไม่
สามารถดูแลตนเองได ้
   4. โครงสร้างทางสงัคม  
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   ทฤษฎีโครงสร้างทางสังคมยอมรับการใชค้วามรุนแรงระหว่างบุคคลในครอบครัว34 
สะทอ้นให้เห็นโครงสร้างของสังคมในมุมกวา้งว่ามีความไม่เท่าเทียมทางเพศและเศรษฐกิจใน
สังคมนั้นเองท่ีมีจากความเช่ือว่าหญิงมีคุณค่าและความส าคญันอ้ยกว่าชาย สังคมจึงไม่ไดใ้หค้วาม
เคารพนบัถือเท่าเทียมกนั ดว้ยเหตุน้ีความรุนแรงในครอบครัวจึงเป็นส่วนหน่ึงของบริบททางสังคม
ท่ียอมรับว่าฝ่ายหญิงดอ้ยกว่าฝ่ายชาย ในการเลือกปฏิบติัในการท างาน การศึกษา รวมทั้งในการ
ด าเนินชีวิตอ่ืนๆ และการใชค้วามรุนแรงเป็นวิธีจดัการกบัความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนอยา่งแพร่หลาย การ
ใชค้วามรุนแรงระหว่างบุคคลในครอบครัวจึงไม่ใช่เพียงเร่ืองส่วนตวัหรือปัญหาครอบครัวเพียง
อย่างเดียว แต่อาศยัท่ีมาจากวฒันธรรมของสังคมดว้ย นอกจากน้ี ประเพณีในสังคมโบราณบิดา
มารดาชอบท่ีจะน าบุตรไปขายเป็นทาสได ้สะทอ้นเห็นค่านิยมของสังคมในอดีตท่ีมีการยอมรับ
อ านาจเด็ดขาดของบิดามารดาเหนือชีวิตบุตร และถือว่าอ  านาจของบิดามารดาคลา้ยกรรมสิทธ์ิใน
ทรัพยสิ์นวฒันธรรมท่ีสืบทอดต่อมาฝังรากลึกอยูใ่นสังคมไทย ในปัจจุบนับิดามารดายงัมีความคิด
ว่าบุตรคือสมบติัของตนและมีสิทธิท่ีจะปฏิบติัอยา่งไรกบับุตรของตนก็ได ้การท่ีบิดามารดาท าโทษ
เฆ่ียนตีบุตรแมจ้ะรุนแรงทารุณเพียงไร สงัคมเขา้ใจวา่เป็นส่ิงท่ีถูกตอ้ง บุคคลภายนอกจึงไม่เขา้ไปยุง่
เก่ียวห้ามปราม แต่ความสัมพนัธ์ท่ีชัดเจนท่ีสุด คือ ความสัมพนัธ์ระหว่างคู่สมรสหรือระหว่าง
ภายในครอบครัวท่ีถือวา่ฝ่ายชายเป็นฝ่ายท่ีมีอ  านาจเหนือกวา่ฝ่ายหญิง เดก็ คนชราท่ีอยูใ่นครอบครัว
เพราะเป็นบุคคลท่ีอ่อนแอกว่าตอ้งพ่ึงพาฝ่ายชายในดา้นเศรษฐกิจ ท าให้ปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัวไดรั้บการยอมรับจากสังคมซ่ึงมีมุมมองท่ียอมรับความเป็นส่วนตวัและอ านาจปกครอง
ภายในครอบครัวตนเอง 
   หากพิจารณาแนวความคิดในทางสงัคมศาสตร์ มองวา่โครงสร้างของสงัคม สถาบนัทาง
สังคม วฒันธรรม ค่านิยม และบรรทดัฐานของสังคมต่างก็มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลท่ี
ก่อใหเ้กิดความรุนแรงในครอบครัวทั้งส้ิน เน่ืองจากสถาบนัครอบครัวเกิดความตึงเครียดท่ีปรับตวั
ตอบสนองต่อสถาบนัอ่ืนๆ การท าร้ายร่างกายท่ีเกิดจากการกระท าของสามีภริยาหรือบุคคลใน
ครอบครัวเดียวกนัมกัจะเกิดซ ้ าอีก สาเหตุและกระบวนการท่ีความรุนแรงต่อบุคคลในครอบครัว
เดียวกนัมกัจะเกิดซ ้ าอีก สาเหตุและกระบวนการท่ีความรุนแรงต่อบุคคลในครอบครัวเดียวกนั
เกิดข้ึนและด ารงอยู่ต่อไปสอดคลอ้งกบัแนวคิดเร่ืองความรู้สึกของบุคคลท่ีเรียนรู้ว่าไม่สามารถ

                                                         
34 UNITED NATIONS, “Violence Against Women in the Family”, 1989 pp. 30-31.อา้งถึงใน ฐะปะนีย ์

จุฬารมย ,์ “มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว”, (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์ 2549) 
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ช่วยเหลือตวัเองได้35 บุคคลท่ีถูกคนในครอบครัวเดียวกนักระท ารุนแรงรู้สึกไม่มีความปลอดภยัใน
ร่างกายและชีวิตของตนและไม่สามารถเปล่ียนแปลงสถานการณ์ความรุนแรงนั้นได ้และจะทนอยู่
กบัปัญหาต่อไปอนัเป็นการสร้างวงจรของความรุนแรง (cycle of violence) ใหค้งอยู่36 
 2.1.3  รูปแบบของการใชค้วามรุนแรงในครอบครัว 
   ความรุนแรงในครอบครัวท่ีเกิดข้ึน มี 3 รูปแบบใหญ่ คือ37 
   1. ความรุนแรงต่อคู่สมรส (Spousal abuse) เป็นการกระท าท่ีใชค้วามรุนแรงทางดา้น
ร่างกายและทางเพศจนไดรั้บบาดเจ็บ ตั้งแต่ระดบัของความรุนแรงท่ีปรากฏต่อร่างกายบาดเจ็บไม่
มากนัก อาการฟกช ้ า ไปจนถึงขั้นอาการกระดูกหักบางรายร่างกายอาจพิการหรือถึงแก่ชีวิตได ้
รวมถึงการท าร้ายทางจิตใจอนัเป็นผลใหเ้กิดความทุกขท์รมานใจ การพูดจาด่าทอ ดูถูกเหยียดหยาม 
การบงัคบัใหร่้วมหลบันอนและมีเพศสัมพนัธ์โดยไม่ยินยอม การแสดงอาการหึงหวงเป็นเจา้ของท่ี
มากเกินควร การลิดรอนสิทธิดา้นทรัพยสิ์นหรือท าลายทรัพยสิ์นของผูอ่ื้น การควบคุมค่าใชจ่้าย การ
ขบัไล่ใหอ้อกจากบา้นไม่ใหอ้ยูบ่า้น การปล่อยปละละเลยไม่ดูแลไม่ใจ การท าใหอ้บัอาย การปิดกั้น
ทางสังคมโดยก าหนดหา้มไม่ใหติ้ดต่อพบปะกบัคนอ่ืน การกกัขงัหน่วงเหน่ียว การนอกใจคู่สมรส 
เป็นตน้ ในขณะท่ีความรุนแรงระหว่างคู่สมรสท่ีปรากฏส่วนใหญ่มกัเป็นกรณีท่ีสามีเป็นฝ่ายใช้
ความรุนแรงต่อภริยา แต่มีในบางกรณีภริยาใชค้วามรุนแรงท าร้ายร่างกายสามี เพ่ือป้องกนัตนเองให้
พน้จากการถูกท าร้ายจากสามีหรืออีกเหตุผลหน่ึงก็เพ่ือแกแ้คน้สามี แต่บาดแผลและการบาดเจ็บท่ี
เกิดข้ึนกย็งัมีความรุนแรงนอ้ยกวา่ท่ีสามีกระท าต่อภริยา 
   2. ความรุนแรงต่อเดก็ (child abuse) 
   ความหมายของอนุสญัญาวา่ดว้ยสิทธิเดก็แห่งสหประชาชาติไดร้ะบุวา่ “เดก็” คือผูท่ี้อายุ
ต  ่ากว่า 18 ปี ความรุนแรงต่อเด็กเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนมานานในสังคมไทยจนกระทัง่บุคคลในสังคม
ยอมรับวา่เป็นเหตุการณ์ปกติท่ีบิดามารดาสามารถลงโทษต่อบุตรหรือผูเ้ยาวไ์ด ้ส่วนใหญ่มกัปรากฏ
ในลกัษณะบิดามารดาหรือผูป้กครองอา้งว่าการใชค้วามรุนแรง เพ่ือเป็นการอบรมสั่งสอนหรือแค่
เป็นการลงโทษแต่เพียงเล็กนอ้ย และในกรณีท่ีบุตรหรือผูเ้ยาวไ์ดรั้บการปฏิบติัจากผูใ้หญ่ไม่ว่าจะ
เป็นบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลภายนอกก็ตาม จนเป็นเหตุให้บุตรหรือผูเ้ยาวไ์ดรั้บอนัตรายแก่

                                                         
35 Mollie Whalen, “Counseling to end violence against women”, 1996, pp.62-65. อ้างถึงใน ฐะปะนีย์ 

จุฬารมย ,์ “มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว”, (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์ 2549), น.21. 

36 วิลาสินี พนานครทรัพย,์ “ความรุนแรงต่อผูห้ญิงในคู่ : เสียงของผูห้ญิง”, (วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต 
คณะศิลปศาสตร์ สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2545). น. 17. 

37 รณชยั คงสกนธ์, 100(ร้อย) เร่ืองรักรุนแรง, (กรุงเทพมหานคร : สหประชาพาณิชย ์2549), น. 35-36. 
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ร่างกาย หรือ กระทบกระเทือนดา้นจิตใจ และทางเพศ ตลอดจนการกกัขงัหน่วงเหน่ียวหรือละเลย
ไม่สนองตอบต่อความตอ้งการพ้ืนฐานของเดก็ในชีวิตประจ าวนั38 เช่น อาหาร เส้ือผา้ ท่ีอยูอ่าศยั การ
ขาดความรักและการอบรมเล้ียงดู การทอดท้ิงให้อดอยาก เป็นตน้ และในจ านวนหลายครอบครัว
บุตรหรือผูเ้ยาวถู์กล่วงเกินทางเพศจากบิดาของตน พ่อเล้ียง ญาติพ่ีนอ้ง และบุคคลในครอบเดียวกนั 
นอกจากน้ียงัพบลกัษณะบางประการของบิดามารดาท่ีมีแนวโน้มในการท าร้ายบุตร เช่น มีการ
ทะเลาะเบาะแวง้ตบตีกนัเป็นประจ า บิดามารดาเคยถูกทอดท้ิงตั้งแต่เด็กและขาดท่ีพ่ึงพิง การติดยา
เสพติด การด่ืมสุราเป็นอาจิณ ชอบเล่นการพนนั หมกมุ่นในเร่ืองเพศ เป็นตน้ 
   3. ความรุนแรงต่อผูสู้งอาย ุ(elder abuse)  
   ความหมายท่ีชดัเจนและเหมาะสมกบัสภาพสังคมไทยยงัไม่ปรากฏชดัเจน ความหมาย
จากองค์การสหประชาชาติน ามาปรับใช้ในสังคมไทย ความรุนแรงต่อผูสู้งอายุ หมายถึงการท่ี
ผูสู้งอายุถูกกระท าการใดท่ีล่วงละเมิดทางร่างกาย จิตใจ การเงิน ทางเพศ หรือการถูกทอดทิ้งการ
กระท ารุนแรงกบัผูท่ี้มีอายุตั้งแต่ 65 ปีข้ึนไป เป็นการใชค้วามรุนแรงในลกัษณะการท าร้ายร่างกาย
โดยการผลกั การตบตี หรือเป็นการกระท าเพียงการพูดจาอนัเป็นการท าร้ายจิตใจแก่ผูสู้งอาย ุหรือ
เป็นการทอดท้ิงบิดามารดาผูช้ราไวใ้หอ้ยูต่ามล าพงั อนัมีสาเหตุมาจากการขาดการดูแลคนชราซ่ึงมี
ร่างกายอ่อนแอกว่าบุคคลปกติทัว่ไป รวมทั้งการบ าบดัดูแลรักษาสุขภาพในชีวิตประจ าวนัอนัเป็น
เร่ืองท่ีมีความยุง่ยากพอสมควร ประกอบกบัค่าใชจ่้ายท่ีค่อนขา้งสูง ท าใหค้นชราอยูใ่นสถานะอนัไม่
เป็นท่ีตอ้งการของสังคม รวมถึงความบกพร่องทางร่างกายหรือจิตใจในบางกรณีซ่ึงผิดปกติท าให้
คนชราตอ้งการดูแลเป็นพิเศษ บุคคลท่ีท าหนา้ท่ีดูแลจ าเป็นตอ้งเขา้ใจถึงความผิดปกติและตอ้งมี
ทกัษะในการดูแลหากบุคคลผูมี้หนา้ท่ีดูแลไม่เขา้ใจถึงความผิดปกติ ท าใหมี้การใชค้วามรุนแรงต่อ
คนชราเกิดข้ึนได ้
 2.1.4  ผลกระทบจากปัญหาความรุนแรงในครอบครัว39 
   ผลกระทบความรุนแรงเกิดต่อร่างกายและจิตใจของผูก้ระท าและคนท่ีอยูร่อบขา้ง เช่น 
กรณีพ่อทุบตีแม่ เด็กอาจถูกทุบตีไปดว้ย เด็กท่ีถูกทุบตีจะฝังใจเร่ืองความรุนแรง นอกจากน้ี การอยู่
ในภาวะแวดลอ้มท่ีมีความรุนแรง เด็กจะซึมซับและเลียนแบบ เม่ือเติบโตเป็นผูใ้หญ่ก็จะกระท า
ความรุนแรงต่อครอบครัวของตนเอง โดยคิดวา่เม่ือบิดามารดาสามารถท าได ้ตนเองกส็ามารถท าได้
เช่นกนั เป็นเร่ืองธรรมดา 
   1. ผลต่อสตรีท่ีถูกท าร้าย 
                                                         

38 มานะ ขิตตะสั งคะ ,  “ความรุนแรงในครอบครัว ”  สืบค้น เ ม่ือ  30 พฤษภาคม 2560,  จาก 
htpp://www.nu.ac.th/office/gentle/violence.htm 

39อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 37, น. 26-28. 
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   - ผลกระทบทางร่างกาย เด็ก สตรี หรือคนชราท่ีถูกท าร้ายจะได้รับบาดเจ็บตั้ งแต่
เล็กน้อยจนถึงบาดเจ็บสาหัส เสียชีวิต การบาดเจ็บเล็กน้อย ไดแ้ก่ ฟกช ้ า บวม เจ็บ จนกระทัง่ถึง
บาดเจบ็สาหสั ตอ้งเขา้รับการรักษาท่ีโรงพยาบาล 
   - ผลกระทบทางจิตใจ เด็ก สตรี หรือคนชราจะรู้สึกปวดร้าว กระทบกระเทือนใจ 
หวาดกลวั หวาดระแวง มีความรู้สึกสูญเสียอ านาจและสูญเสียความภาคภูมิใจในตนเอง 
   2. ผลกระทบต่อครอบครัว 
   - พฤติกรรมความรุนแรงในครอบครัวจะท าลายความสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิกใน
ครอบครัว ครอบครัวจะไม่สงบสุข เหินห่าง ขาดความรัก ความสามคัคีและความไวว้างใจซ่ึงกนั
และกนั ครอบครัวลกัษณะน้ีจะไม่สามารถด าเนินอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งปกติ ในท่ีสุดก็เกิดปัญหาการ
หยา่ร้าง ครอบครัวแตกแยก เป็นตน้ 
   3. ผลกระทบต่อสงัคม 
   - การใชค้วามรุนแรงในครอบครัวมีผลต่อทั้งดา้นความสุขและทางดา้นเศรษฐกิจของ
สงัคมทั้งยงัเป็นปัญหาเร้ือรังถ่ายทอดถึงคนรุ่นหลงัไดอี้ก  
   นอกจากน้ีอาจแบ่งประเภทของปัญหาการใชค้วามรุนแรงในครอบครัวส่งผลกระทบต่อ
บุคคลในครอบครัว ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ดงัน้ี 
   1. ผลกระทบในระยะสั้ น การท าร้ายภริยาก่อให้เกิดอันตรายทั้ งต่อร่างกาย ตั้ งแต่
บาดแผลเลก็นอ้ยจนถึงขั้นบาดเจบ็สาหสั หรืออาจเสียชีวิตแลว้ ยงัส่งผลกระทบต่อจิตใจและอารมณ์
ของหญิงท่ีถูกท าร้าย กระทบต่อศกัยภาพและความสามารถในการพฒันาตนเองทุกๆ ดา้น ทั้งยงั
ส่งผลกระทบต่อฐานะความเป็นอยู่ทางดา้นเศรษฐกิจ เช่น ค่ารักษาพยาบาลและการฟ้ืนฟูจิตใจ 
ค่าใชจ่้ายระหวา่งรักษาพยาบาล ค่าขาดรายไดเ้น่ืองจากตอ้งหยดุงาน เป็นตน้ 
   2. ผลกระทบในระยะยาว นอกเหนือจากผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจในระยะสั้ น
แล้ว การท าร้ายภริยายงัส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชีวิตสมรส คุณภาพชีวิตครอบครัว 
ตลอดจนกระบวนการอบรมขดัเกลาทางสังคมของบุตร นอกจากนั้น ความรุนแรงในครอบครัวยงั
เป็นรากฐานของการใชค้วามรุนแรงในครอบครัวในภายหนา้เพราะเด็กท่ีเจริญเติบโตมาจากบา้นท่ี
บิดามารดาใชค้วามรุนแรงในครอบครัวต่อกนันั้น จะส่งผลใหบุ้ตรมีอารมณ์กา้วร้าวและมีแนวโนม้
ท่ีจะใชค้วามรุนแรง และอาจก่อใหเ้กิดการกระท าความผิดอาญาในภายหนา้ได ้ทั้งยงัมีผลกระทบต่อ
สังคมโดยรวม เช่น ท าใหรั้ฐตอ้งส้ินเปลืองงบประมาณเก่ียวกบัการรักษาพยาบาล การบ าบดัแกไ้ข
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ ทั้งผูถู้กกระท าและผูก้ระท า กระบวนการยติุธรรมท่ีตอ้งเขา้
มาคุม้ครองป้องกนั ตลอดจนกระบวนการทางสังคมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ท าให้สูญเสียศกัยภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศโดยรวม 
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2.2  ทฤษฎกีารลงโทษผู้กระท าความผดิทางอาญา40 
   มนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคมประเภทหน่ึง ซ่ึงมีความคิดในการด ารงชีวิตของแต่ละคนแตกต่าง
กนัไป เม่ือมนุษยเ์ขา้มารวมตวักนัเป็นสังคมหรือชุมชน จึงจ าเป็นตอ้งมีระเบียบกฎเกณฑ์เพ่ือใหมี้
แนวทางในการด าเนินชีวิตในสังคมไปในทางเดียวกนั โดยกฎเกณฑ์ท่ีก  าหนดข้ึนนั้น อาจไดแ้ก่ 
จารีตประเพณีหรือกฎหมายต่างๆ ดงันั้น เม่ือมนุษยค์นหน่ึงคนใดไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลงท่ีสังคม
หรือชุมชนก าหนดกฎเกณฑใ์หป้ฏิบติัตามไว ้มนุษยผ์ูน้ั้นก็จะตอ้งถูกลงโทษจากการกระท าท่ีฝ่าฝืน
กฎเกณฑข์องสังคม การลงโทษจากชุมชนหรือสังคมจึงเป็นส่ิงจ าเป็นและมีความส าคญัอนัจะท าให้
สงัคมหรือชุมชนนั้นอยูอ่ยา่งปรกติสุข 
   การท่ีมนุษยไ์ดน้ าเอาการลงโทษมาใชก้บัมนุษยด์ว้ยกนั กล่าวกนัโดยทัว่ไปแลว้ก็เพราะ
มนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคมจะอยูอ่ยา่งโดดเด่ียวไม่ได ้ตอ้งอาศยัอยูร่วมๆ กนั41 ดงันั้น เม่ือบุคคลในสังคม
กระท าการฝ่าฝืนต่อกฎเกณฑ์ท่ีสังคมก าหนดไว ้จึงเป็นความผิดและสมควรจะตอ้งไดรั้บโทษจาก
การกระท านั้น ส่วนโทษท่ีจะลงแก่ผูก้ระท าความผิดนั้น จะตอ้งก่อใหเ้กิดผลร้ายแก่ผูก้ระท าความผดิ 
โดยส่วนใหญ่การลงโทษผูก้ระท าความผิดเป็นการลงโทษจากรัฐเท่านั้นเป็นผูก้  าหนด เพ่ือใชเ้ป็น
เคร่ืองมือในการควบคุมสงัคม 
 2.2.1  ความหมายของโทษและโทษทางอาญา 
   โทษ ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พุทธศกัราช 2525 หมายถึง ความร้าย 
ความผิด ผลแห่งความผิดท่ีตอ้งรับ42 ส่วนความหมายของโทษในทางกฎหมายนั้น จะหมายถึง 
มาตรการท่ีกฎหมายก าหนดไวส้ าหรับลงโทษแก่ผูก้ระท าความผิดอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 18 อนัไดแ้ก่ การประหารชีวิต การจ าคุก การกกัขงั การปรับและการริบทรัพยสิ์น 
   นอกจากน้ี ยงัมีผูใ้หค้วามเห็นของโทษไวอี้กหลายบุคคล ดงัน้ี 
   Kant ใหเ้หตุผลว่า การลงโทษเป็นของคู่กบัการกระท าผิดเพ่ือความยุติธรรม ผูซ่ึ้งจงใจ
กระท าอนัไม่ธรรมจะตอ้งถูกลงอาญา ซ่ึงไดส้ดัส่วนพอดีทั้งในสภาพ และความหนกัเบากบัความผดิ
ของเขา ถา้สงัคมไม่ลงโทษผูก้ระท าความผิดกเ็ท่ากบัสงัคมยอมรับการกระท าของเขา 

                                                         
40 วิทยาลยัขา้ราชการตุลาการศาลยุติธรรม, “การใช้ดุลพินิจในการก าหนดโทษของศาลยุติธรรม”. 

(รายงานวิชาการหลกัสูตรผูพ้ิพากษาผูบ้ริหารในศาลชั้นตน้ รุ่นท่ี 3 สถาบนัพฒันาขา้ราชการฝ่ายตุลาการศาล
ยติุธรรม, 2549), น. 30-67. 

41 ไชยเจริญ  สันติศิริ, อาชญาวิทยาและทณัฑวิทยา : ค าบรรยายชั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ภาค 2, พิมพค์ร้ังท่ี 3, (พระนคร : โรงพิมพไ์ทยวิทยา), 2506, น. 6. 

42 พจนานุกรมราชบณัฑิตยสถาน, 2525, น. 4. 

DPU



26 
 
   Grotius กล่าวไวว้่า โทษ มีความหมายถึง เป็นผลร้ายท่ีผูก้ระท าไดรั้บเน่ืองจากการ
กระท าท่ีเขาไดก่้อข้ึน43 
   Sue Titus Reid ไดก้ล่าวถึงโทษไวว้่าหมายถึง โทษท่ีลงโดยผูมี้อ  านาจ ซ่ึงก็คือ รัฐ ตาม
บทบญัญติัของกฎหมายภายหลงัจากท่ีศาลพบวา่จ าเลยกระท าความผิด44 
   Johannes Andenaes ใหค้  านิยามว่า โทษจะตอ้งประกอบไปดว้ยสาระส าคญั 3 ประการ 
คือ 
   (1) โทษจะตอ้งเป็นผลร้ายท่ีรัฐน ามาใชต่้อผูก้ระท าผิด 
   (2) การลงโทษจะกระท าไดต่้อเม่ือมีการกระท าผิดต่อกฎหมาย 
   (3) โทษเป็นส่ิงตอบแทน เพ่ือให้ผูก้ระท ารู้ถึงโทษซ่ึงเป็นผลร้ายท่ีตนไดรั้บจากการ
กระท าความผิด45 
   นกักฎหมายท่ีมีช่ือเสียงอีกท่านหน่ึงคือ Herbert L.Packer46 ไดว้ิเคราะห์และใหค้  าจ  ากดั
ความของโทษ ซ่ึงอาจสรุปความหมายไดว้่า หมายถึง การใชก้ฎหมาย ท าใหผู้ท่ี้ตอ้งไดรั้บโทษตอ้ง
ประสบกบัความยากล าบากหรือเหตุการณ์รูปแบบอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไปว่าเป็นสภาวะท่ี
ไม่พึงปรารถนา ทั้งน้ี เม่ือเป็นไปตามผลแห่งการกระท าความผิดซ่ึงไดถู้กก าหนดไวใ้หเ้ป็นความผิด
โดยกฎหมาย 
   จิตติ  ติงศภทิัย ์กล่าวถึงโทษไวว้่า เป็นวิธีการบงัคบัท่ีรัฐใชป้ฏิบติัต่อผูก้ระท าความผิด
อาญา47 ซ่ึงมีลกัษณะส าคญัดงัต่อไปน้ี 
   1. โทษตอ้งเป็นไปตามกฎหมาย 
   2. โทษตอ้งเป็นไปโดยเสมอภาค 
   3. โทษตอ้งมีลกัษณะเป็นการเฉพาะตวัของบุคคล 
   นอกจากน้ียงักล่าวกนัอีกวา่ ลกัษณะท่ีเป็นโทษนั้น ไดแ้ก่ ลกัษณะท่ีตอ้งเป็นการกระท า
ท่ีเป็นผลร้ายแก่ผูท่ี้ไดรั้บโทษ เช่น ใหไ้ดรั้บความทุกขท์รมานในทางเน้ือตวั ชีวิตและจิตใจ หรือทาง
ทรัพยสิ์น ซ่ึงตอ้งมีองคป์ระกอบ 2 ประการคือ 

                                                         
43 อรรถชยั  วงศ์อุดมมงคล. การใชม้าตรการอ่ืนแทนการลงโทษทางอาญา: ศึกษาเฉพาะกรณีความผิด

บางประเภท, (กรุงเทพมหานคร : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์), 2549, น. 8. 
44อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 41 
45อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 41 
46 Herbert L. Packer, The Limited of The Criminal Sanction, 1968, p. 21.  
47 จิตติ  ติงศภทิัย,์ ค  าอธิบายประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1, พิมพค์ร้ังท่ี 9, (กรุงเทพมหานคร : ส านัก

อบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา), 2536, น. 840. 
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   (1) ตั้งใจใหผู้ท่ี้ไดรั้บผลร้าย เช่น ถูกประหารชีวิต ถูกจ าคุก ถูกกกัขงั ถูกปรับ หรือถูกริบ
ทรัพยสิ์น 
   (2) ตอ้งเป็นการกระท าต่อสมาชิกชุมชนเดียวกนั โดยอ านาจอธิปไตยท่ีจะท าต่อชุมชน
นั้น48 
   การลงโทษ49 คือ การปฏิบติัการอยา่งใดอยา่งหน่ึงท่ีท าใหผู้ท่ี้ไดรั้บปฏิบติันั้นตอ้งไดรั้บ
ผลร้าย เน่ืองมาจากการท่ีบุคคลนั้นฝ่าฝืนแนวปฏิบติัอนัเป็นกติกาของสังคม โดยท่ีรัฐจะเป็นผูท้  า
หนา้ท่ีจดัการให้ผูก้ระท าความผิดไดรั้บผลร้ายนั้นๆ การลงโทษเป็นรูปแบบหน่ึงของการป้องกนั
สังคมจากผูก้ระท าความผิด ทั้งน้ี การป้องกนัแบ่งออกเป็น “การป้องกนัทัว่ไป” และ “การป้องกนั
พิ เศษ” มาตรการบังคับทางอาญาท่ีมีว ัตถุประสงค์ เ ป็นการป้องกันโดยทั่วไป (General 
Prevention/Generalpravention) คือ การลงโทษตามบทบัญญัติมาตรา 18 แห่งประมวลกฎหมาย
อาญา ไดแ้ก่ ประหารชีวิต จ  าคุก กกัขงั ปรับ ริบทรัพยสิ์น เน่ืองจากเป็นมาตรการบงัคบัทางอาญาท่ี
ใชข่้มขู่มิให้บุคคลอ่ืนกระท าความผิดในทางเดียวกนั หรือเป็นแบบอย่างซ่ึงบงัคบัจิตใจของบุคคล
ทัว่ไปท่ีคิดจะกระท าความผิดอยา่งเดียวกนัใหง้ดความคิดนั้นๆ ในขณะท่ีวิธีการเพ่ือความปลอดภยั 
เ ป็ น ม า ต ร ก า ร บั ง คับ ท า ง อ าญ า ซ่ึ ง มี ว ัต ถุ ป ร ะส ง ค์ เ ป็ น ก า ร ป้ อ ง กัน พิ เ ศ ษ  (Special 
Prevention/Spezialpravention) เน่ืองจากวิธีการเพ่ือความปลอดภัยใช้เพ่ือป้องกันมิให้ผูก้ระท า
ความผิดกลบัมากระท าความผิดเดียวกนัซ ้ าอีก และเพ่ือป้องกนัมิให้มีการกระท าความผิดท่ีอาจ
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ชีวิตหรือทรัพยสิ์นของผูอ่ื้นอนัอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต วิธีการเพ่ือ
ความปลอดภยัเป็นทางเลือกท่ีศาลสามารถมีค าสั่งใชค้วบคู่ไปกบัการลงโทษ ทั้งน้ี เพ่ือตอบสนอง
ต่อภารกิจหลกัในการคุม้ครองสงัคมและป้องกนัการกระท าความผิดของกฎหมายอาญา 
   กฎหมายคู่ขนาน (Zweispuriges Strafrecht) ไม่มุ่งเน้นเพียงแต่การใช้ “โทษ” เป็น
มาตรการบงัคบัทางอาญาเพ่ือลงโทษแก่บุคคลท่ีกระท าความผิด แต่ให้โอกาสบุคคลท่ีจะแกไ้ข
ประพฤตินิสัยให้กลบัเป็นคนดีและกลบัคืนสู่สังคมโดยการเลือกใชว้ิธีการเพ่ือความปลอดภยัเป็น
มาตรการป้องกนัพิเศษอีกประการหน่ึง โดยการน ามาบงัคบัใชแ้ทนมาตรการลงโทษทางอาญาหรือ
ใช้ควบคู่กนัไปเพ่ือการด าเนินคดีอาญาและการอ านวยความยุติธรรมทางอาญา สามารถบรรลุ
วตัถุประสงคข์องกฎหมายอาญา ไดแ้ก่ 

                                                         
48 อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 41, น. 5. 
49 ธานี  วรภทัร์, หลกักฎหมายว่าดว้ยการบงัคบัโทษจ าคุก, (กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน, 2549), น. 31-

32. 
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   1. “การป้องกนัทัว่ไป” กล่าวคือ การลงโทษการกระท าท่ีละเมิดต่อกฎหมายเพ่ือให้
ผูก้ระท าความผิดทราบว่า ไดก้ระท าในส่ิงท่ีสังคมไม่ยอมรับและให้บุคคลอ่ืนเห็นว่าหากมีการ
กระท าเช่นน้ีเกิดข้ึน การกระท านั้นก็ไม่เป็นท่ียอมรับ บุคคลยอ่มจกัตอ้งไดรั้บโทษจากการกระท าท่ี
ผิดต่อกฎหมาย 
   2. “การป้องกนัพิเศษ” กล่าวคือ เป็นการป้องกนัมิให้ผูท่ี้เคยกระท าความผิดกลบัมาก่อ
อนัตรายต่อสงัคมอีกในอนาคต โดยการใชม้าตรการฟ้ืนฟูและป้องกนัประเภทต่างๆ 
   การลงโทษ หมายถึง การกระท าท่ีเป็นผลร้ายแก่ผูท่ี้ตอ้งรับโทษ ซ่ึงอาจจะเป็นผลร้ายต่อ
ร่างกาย จิตใจหรือทรัพยสิ์น ซ่ึงการลงโทษนั้นเป็นเสมือนเคร่ืองมือของการตดัสินสาธารณะ50 
   การลงโทษ ไดแ้ก่ วิธีการท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเจ็บปวดหรือการทรมาน ซ่ึงเป็นผลจาก
การตดัสินโดยค่านิยมบางอยา่งของสงัคม51 
   ดงันั้น กล่าวโดยสรุป ความหมายของค าว่าโทษท่ีใชก้นัโดยทัว่ไป ไดแ้ก่ การปฏิบติั
อย่างใดท่ีจะท าให้ผูไ้ดรั้บปฏิบติันั้นจะตอ้งประสบผลร้าย เน่ืองมาจากการท่ีผูน้ั้นไดฝ่้าฝืนแนว
ปฏิบติั52 
   โทษทางอาญา คือผลโดยซ่ึงผูก้ระท าความผิดไดรั้บเน่ืองจากการฝ่าฝืนกฎหมายอาญา 
โดยท่ีซ่ึงผูมี้อ  านาจให้ผลร้ายจะตอ้งมีอ  านาจตามกฎหมายก าหนด และผลร้ายท่ีผูก้ระท าความผิด
ไดรั้บนั้น จะตอ้งเป็นการตอบแทนในการกระท าอนัเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ซ่ึงการตอบแทนน้ีจะมี
ลกัษณะเป็นการต าหนิการกระท าความผิดนั้น53 กรณีดงัเช่นมาตรการท่ีกฎหมายก าหนดไวส้ าหรับ
ลงโทษแก่ผูก้ระท าความผิดอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 18 ไดก้  าหนดประเภทของ
โทษทางอาญาไว ้คือ ประหารชีวิต จ  าคุก กกัขงั ปรับ ริบทรัพยสิ์น 
   นอกจากน้ี ยงัมีผูใ้หค้  านิยามและแนวความคิดของ โทษทางอาญา ไวโ้ดยสงัเขปดงัน้ี 

                                                         
50 อจัฉรียา  ชูตินนัทน์, อาชญาวิทยาและทณัฑวิทยา, พิมพค์ร้ังท่ี 2, (กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน, 2557), 

น. 130. 
51 ผจงจิตต์  อธิคมนันทะ, สังคมวิทยาว่าดว้ยลงโทษ, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 

2525), น. 126. 
52 อุททิศ  แสนโกศิก, หลกักฎหมายอาญา: การลงโทษ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพก์รมสรรพสามิต, 

2515), น. 1. 
53 สหธน  รัตนไพศาล, “ความประสงคข์องการลงโทษอาญา: ศึกษาเฉพาะประเทศไทยสมยัใชก้ฎหมาย

ลกัษณะอาญาและประมวลกฎหมายอาญา”, (นิติศาสตรมหาบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 
2527). น. 10. 
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   ศาสตราจารยฮ์าร์ท54 ให้ความหมายของโทษทางอาญาเพิ่มเติมว่า ตอ้งประกอบดว้ย
สาระส าคญั 3 ประการ คือ โทษทางอาญาตอ้งก่อให้เกิดความเจ็บปวดหรือผลอย่างอ่ืนท่ีก่อใหเ้กิด
ความไม่พึงพอใจ 
   (1) โทษทางอาญาตอ้งใชเ้พื่อตอบแทนความผิด 
   (2) โทษทางอาญาตอ้งใชบ้งัคบัแก่ผูก้ระท าความผิดหรือสงสยัวา่เป็นผูก้ระท าความผิด  
   (3) โทษทางอาญาจะตอ้งเป็นวิธีการซ่ึงบุคคลอนันอกจากผูก้ระท าผิดน ามาใช ้
   ผูท่ี้ก  าหนดโทษทางอาญาตอ้งเป็นผูท่ี้มีอ  านาจท่ีกฎหมายให้อ  านาจในการลงโทษเพ่ือ
ตอบแทนการกระท าความผิดทางอาญา 
   Professor Packer ไดก้ล่าวไวถึ้งโทษทางอาญา ซ่ึงน ามาใชเ้ป็นหลกัเกณฑใ์นก าหนดการ
กระท าความผิดทางอาญาของบุคคล 3 ประการ55 คือ 
   (1) การน าโทษทางอาญามาใชก้บัการกระท าความผิดนั้น ตอ้งเป็นการกระท าท่ีคนส่วน
ใหญ่ในสงัคมเห็นวา่ ก่อใหเ้กิดอนัตรายกบัสงัคมหรือเกิดผลกระทบกบับุคคลอ่ืน 
   (2) โทษทางอาญาท่ีก าหนด จะตอ้งมีผลให้การกระท าความผิดนั้นลดนอ้ยลง และขอ้
ส าคญัประการสุดทา้ย 
   (3) โทษทางอาญาจะตอ้งเป็นมาตรการสุดทา้ย จะตอ้งไม่มีทางเลือกอ่ืนท่ีเหมาะสมกวา่
น้ีอีกแลว้56 
   Law Reform Commission of Canada ไดพิ้จารณาถึงโทษทางอาญาในส่วนของการน า
โทษทางอาญามาใชใ้นการก าหนดการกระท าท่ีเป็นความผิด 2 ประการ คือ 
   (1) การน าโทษทางอาญามาบงัคบัใชก้บัการกระท านั้น จะตอ้งเป็นความผิดทางอาญาท่ี
แทจ้ริง 
   (2) โทษทางอาญาท่ีก าหนดนั้น จะตอ้งสามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดจากการกระท านั้นได้
จริง57 
   เม่ือเขา้ใจถึงความหมายของโทษทางอาญาแลว้ หัวขอ้ต่อไปจะกล่าวถึงวตัถุประสงค์
และทฤษฎีการลงโทษทางอาญา 
 2.2.2  วตัถุประสงคแ์ละทฤษฎีการลงโทษทางอาญา 

                                                         
54 H.L.A. Hart, Punishment and Responsibility, 1986, pp. 4-5. 
55 อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 43, น. 10. 
56 “การก าหนดความผิดอาญาในกฎหมายไทย ปัญหาท่ียงัไม่ได้รับการแก้ไข”, สรุปผลการสัมมนา 

โครงการสัมมนาเพื่อพฒันาระบบการบงัคบัใชก้ฎหมาย, 2548,  น. 6. 
57เพ่ิงอ้าง, น. 7. 
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            2.2.2.1 วตัถุประสงคใ์นการลงโทษทางอาญา 
   การลงโทษตามกฎหมายอาญานั้น หากพิจารณาในแง่ทศันะทางสังคม58 จะเห็นไดว้่า 
กฎหมายอาญามีวตัถุประสงคห์ลายประการ ดงัน้ี 
   (1) คุม้ครองมนุษย ์(และบางกรณีรวมถึงสตัวด์ว้ย) จากการกระท าต่างๆ โดยเจตนา โดย
ใชค้วามรุนแรง โหดร้ายทารุณ และความประพฤติท่ีสงัคมไม่พึงประสงค ์
   (2) การคุม้ครองบุคคลจากภยนัตรายซ่ึงกระท าโดยไม่เจตนา เช่น การกระท าความผิด
กฎหมายจราจร มลพิษ โรคระบาด เป็นตน้ 
   (3) การคุม้ครองบุคคลผูอ้่อนแอ หรือผูถู้กชกัจูงใจไดโ้ดยง่าย มิให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ
ทั้งทางร่างกายและทรัพยสิ์น เช่น เดก็ คนชรา คนป่วย หรือผูมี้ปัญหาทางร่างกายและจิตใจ 
   (4) การป้องกนัการกระท าความผิดท่ีผิดปกติหรือวิปริตผิดธรรมชาติ แมว้่าผูก้ระท าจะ
เป็นผูใ้หญ่หรือมีส่วนร่วมจะยนิยอม เช่น การใชย้าเสพติด โสเภณี การพนนั เป็นตน้ 
   (5) การป้องกนัการกระท าอนัไม่สมควรต่างๆ ซ่ึงมิไดร้วมไวใ้นขอ้ต่างๆ ท่ีกล่าวมาแลว้
โดยกระท าในท่ีสาธารณะ เช่น การมีความสัมพนัธ์ทางเพศ กอดหรือจูบ หรือเปลือยกายในท่ี
สาธารณะ 
   (6) การหา้มการกระท าท่ีย ัว่ย ุหรือความประพฤติท่ีจะน าไปสู่ความไม่สงบสุขในสงัคม 
เช่น การดูหม่ิน และหม่ินประมาทบุคคลอ่ืน 
   (7) การคุม้ครองทรัพยสิ์นของบุคคลจากการถูกลกั ฉอ้โกง ยกัยอก หรือท าลาย 
   (8) การป้องกนัความไม่สะดวก หรือความไม่เป็นธรรม เช่น การขดัขวางหรือกีดขวาง
การจราจร 
   (9) การเกบ็ภาษีอากรและรายไดต่้างๆ ใหแ้ก่รัฐ และบญัญติัความผิดส าหรับผูฝ่้าฝืน 
   (10) การก าหนดความผิดต่อความมัน่คงของรัฐ 
   (11) การบญัญติัความผิดส าหรับการไม่ท าตามนโยบายของรัฐ เช่น กฎหมายบงัคบัให้
บุคคลไปเลือกตั้ง ใหส่้งบุตรไปเขา้รับการศึกษาภาคบงัคบัและเกณฑท์หาร 
   (12) การคุม้ครองสถาบนัทางสงัคม เช่น สถาบนัครอบครัวและศาสนา เป็นตน้ 
   (13) การบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีรัฐเห็นวา่ มีความส าคญัต่อการอ านวยความยติุธรรมของรัฐ 
เช่น ความผิดต่อเจา้พนักงาน เจา้พนักงานในการยุติธรรม และเจา้พนักงานผูมี้อ  านาจหน้าท่ีใด

                                                         
58 ประธาน  วฒันวาณิชย,์ “การปฏิรูประบบการลงโทษ แนวทางสหวิทยาการโดยเนน้ทางดา้นอาชญา

วิทยา”, บทบณัฑิตย,์ 54, 4, (ธนัวาคม 2541) : 11. 
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โดยเฉพาะให้ไดรั้บโทษสูงข้ึน หรือความผิดเก่ียวกบัการด าเนินการตามกระบวนการยุติธรรมใน
เร่ืองการจบัผูก้ระท าผิด ช่วยเหลือผูก้ระท าผิดใหร้อดพน้จากการลงโทษและเป็นพยานในชั้นศาล59 
   กรณีของการพิจารณาวตัถุประสงคใ์นการลงโทษทางอาญาในแง่ทศันะทางสงัคมตามท่ี
กล่าวมา มีเป้าหมายในการควบคุมความประพฤติของมนุษยท่ี์มีอยู่อย่างหลากหลาย ยากท่ีจะวาง
หลกัเกณฑ์การก าหนดความผิดและโทษส าหรับการกระท าท่ีเห็นว่าไม่เหมาะสมและเป็นอนัตราย
ต่อสังคม การอยู่ร่วมกนัและระเบียบของสังคม ความประพฤติใดควรบญัญติัหา้มมิให้กระท าหรือ
ความประพฤติท่ีควรจะยกเลิกมิใหเ้ป็นความผิด จึงข้ึนอยูก่บัสถานการณ์เปล่ียนแปลงของสงัคมดว้ย 
   อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบนัมีนกักฎหมายสมยัใหม่ไดแ้ยกวตัถุประสงค์ของการลงโทษ
ทางอาญา ออกเป็น 2 ประการใหญ่ๆ คือ60 
   1. การป้องกนัทัว่ไป (General Prevention) เป็นวตัถุประสงค์ของการลงโทษประการ
หน่ึงท่ีไดรั้บการยอมรับในทางกฎหมาย กล่าวคือ เป็นการใชโ้ทษเพ่ือการข่มขู่ผูอ่ื้นมิให้กระท า
ความผิดในท านองเดียวกนันั้น หรือเพ่ือมิให้เป็นแบบอย่างซ่ึงบงัคบัจิตใจให้บุคคลทัว่ไปท่ีคิดจะ
กระท าความผิดอยา่งเดียวกนัใหง้ดเวน้ความผิดนั้นๆ เสีย 
   2. การป้องกันพิเศษ (Special Prevention) ก็เป็นวัตถุประสงค์อีกประการหน่ึงของ
กฎหมายท่ีจะป้องกนัมิให้ผูก้ระท าความผิดนั้นกระท าในลกัษณะเดียวกนันั้นซ ้ าอีก ทั้งน้ีโดยการ
ลงโทษผูน้ั้นหรือโดยการใชว้ิธีการเพ่ือความปลอดภยัแก่ผูน้ั้น 
   นอกจากน้ี วตัถุประสงคข์องการลงโทษ61 มีอยู ่5 เร่ือง คือ การแกแ้คน้ทดแทน การข่มขู่
ยบัย ั้ง การตดัความสามารถผูก้ระท าความผิด การแกไ้ขฟ้ืนฟู และการน ากลบัสู่สงัคม62 
   1. แกแ้คน้ทดแทน (Retribution) 
   เป็นวตัถุประสงค์ในการลงโทษดั้งเดิมท่ีเกิดข้ึนในสมยัท่ียงัไม่มีระบบรัฐทนัสมยั การ
แกแ้คน้ส่วนตวั เป็นเร่ืองท่ียอมรับไดใ้นสังคมดั้ งเดิม (Primitive society) กฎหมาย Lex Talionis 
หรือ Talion Law ไดจ้ดัระเบียบการแกแ้คน้ใหไ้ดส้ัดส่วน โดยก าหนดว่า “อาชญากรควรไดรั้บการ

                                                         
59 เพ่ิงอ้าง 
60 คณิต ณ นคร, กฎหมายอาญาภาคทัว่ไป, พิมพค์ร้ังท่ี 2, (กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน, 2547), น. 361. 
61 เกียรติขจร ว ัจนะสวัสด์ิ, ค  าอธิบายกฎหมายอาญา ภาค 1, พิมพ์คร้ังท่ี 10, (กรุงเทพมหานคร : 

ส านกัพิมพพ์ลสยาม พร้ินต้ิง (ประเทศไทย)), น. 846-848. 
62 ปกป้อง ศรีสนิท, กฎหมายอาญาชั้นสูง, พิมพค์ร้ังท่ี 1, (กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน, 2559), น. 165-

168.  
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ลงโทษเสมอกับการบาดเจ็บและความเสียหายท่ีอาชญากรก่อข้ึนให้กับผูเ้สียหาย”63 กฎเกณฑ์
ดงักล่าวต่อมาถูกเรียกว่า “กฎตาต่อตา” (an eye for an eye principle) เป็นท่ีมาแห่งหลกัความได้
สัดส่วนท่ียงัปรากฏอยูใ่นหลกักฎหมายปัจจุบนั และท าใหก้ารแกแ้คน้ไม่เกินไปกวา่ความเสียหายท่ี
ผูเ้สียหายไดรั้บ โทษประหารชีวิตในคดีฆาตกรรมโดยเจตนาสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ในการ
ลงโทษขอ้น้ี เพราะญาติผูต้ายคงมีความรู้สึกตอ้งการแกแ้คน้ฆาตกร แต่โทษประหารชีวิตไม่ได้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ข้อน้ีทุกกรณี เช่น การประหารชีวิตผู ้ค้ายาเสพติด ไม่ได้ตอบ
วตัถุประสงคเ์ร่ืองการแกแ้คน้ แต่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคเ์ร่ืองการข่มขู่ยบัย ั้ง 
   2. การข่มขู่ ยบัย ั้ง (Intimidation , Deterrence) เป็นวตัถุประสงคใ์นการลงโทษเพื่อสร้าง
ประโยชน์สังคม (Social Benefits) เพราะการลงโทษใดสามารถยบัย ั้งผูก้ระท าผิดมิใหก้ลบัไปท าผิด
ไดอี้ก และยบัย ั้งมิใหผู้อ่ื้นเลียนแบบการกระท าผิดได ้การลงโทษนั้นจะเกิดประโยชน์ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัแนวคิด “อรรถประโยชน์นิยม” (Utilitarianism)  
   การประหารชีวิตหรือจ าคุกระยะยาว มีลกัษณะเร่ืองของการข่มขู่ ยบัย ั้ง การเฆ่ียน 
(Caning) ก็เป็นโทษท่ีใชใ้นสิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน ท่ีสอดคลอ้งกบัการข่มขู่ยบัย ั้งไดเ้ป็นอย่างดี 
และมีประสิทธิภาพในการยบัย ั้งผูก้ระท าความผิดอย่างดี แต่การเพ่ิมลกัษณะของการยบัย ั้งข่มขู่ใน
การลงโทษมากข้ึน กจ็ะส่งผลกระทบสิทธิมนุษยชนมากข้ึนเช่นกนั เช่น ในกติการะหวา่งประเทศวา่
ดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ซ่ึงประเทศไทยเป็นรัฐภาคี ขอ้ 7 ไดก้  าหนดหา้มมิ
ให้มีการลงโทษท่ีทรมาน ทารุณโหดร้าย หรือย  ่ายีศกัด์ิศรี64 ดงันั้นอาจกล่าวไดว้่า ลกัษณะของการ
ข่มขู่ยบัย ั้งกบัสิทธิมนุษยชน มกัจะแปรผกผนัเสมอ 
   3. การตดัความสามารถในการกระท าความผิด (Incapacitation)  
   การจ าคุก เป็นการตดัความสามารถมิใหผู้ก้ระท าไดก้ระท าความผิดอีกภายในระยะเวลา
ท่ีอยู่ในเรือนจ าเช่นเดียวกนักบัการประหารชีวิตก็ตดัความสามารถมิให้กระท าความผิดตลอดไป 
การริบทรัพยท่ี์ไดใ้ชห้รือมีไวเ้พื่อใชใ้นการกระท าความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 33(1) 
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์อ้น้ีเช่นเดียวกนั และการฉีดยาลดความตอ้งการทางเพศใหก้บัผูก้ระท า
ความผิดข่มขืนกเ็ป็นการลงโทษรูปแบบใหม่ท่ีใชใ้นบางประเทศซ่ึงสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคน้ี์ 
   4. การฟ้ืนฟูแกไ้ขผูก้ระท าความผิด (Rehabilitation)  

                                                         
63 Talion Law “Criminal should receive as punishment precisely those injuries and damages they had 

inflicted upon their victim”. See http://global.britannica.com/topic/talion retrieved on 4 December 2015. 
64 ICCPR Article 7 “No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or 

punishment. In particular, no one shall be subjected without his free consent to medical or scientific 
experimentation. 
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   เป็นวตัถุประสงค์ในการลงโทษท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัสิทธิมนุษยชนมากท่ีสุด และหาก
การฟ้ืนฟูส าเร็จ สังคมจะไดรั้บประโยชน์จากการลงโทษดงักล่าว เพราะผูก้ระท าจะไม่หวนกลบัไป
กระท าความผิดอีก อาชญากรทุกคนเป็นเสมือนผูป่้วยท่ีสามารถฟ้ืนฟูแกไ้ขรักษาได ้แต่อย่างไรก็
ตาม การฟ้ืนฟูอยา่งเดียวอาจไม่มีผลถึงการยบัย ั้งอาชญากรรมเลียนแบบ เพราะผูท่ี้ไม่เคยท าผิดอาจ
ไม่เกรงกลวัต่อมาตรการลงโทษท่ีมีมิติของการฟ้ืนฟูเพียงอยา่งเดียว นอกจากน้ี เม่ือผูก้ระท าความผดิ
พน้โทษ ก็จะถูกสังคมตีตราบาป (Stigma) ไม่มีนายจา้งรับเขา้ท างาน ปล่อยใหโ้ดดเด่ียวและอาจจะ
กลบัมากระท าความผิดอีกคร้ัง ดงันั้น การฟ้ืนฟูอยา่งเดียวไม่น่าจะแกไ้ขปัญหาได ้จึงตอ้งมีแนวคิด
ในการน าผูก้ระท าความผิดกลบัสู่สงัคมหรือท่ีเรียกวา่ Resocialization 
   5. การน าผูก้ระท าความผิดกลบัสู่สงัคม 
   การน าผูก้ระท าความผิดกลบัสู่สังคม (Resocialization) เป็นวตัถุประสงค์ท่ีต่อยอดมา
จากการฟ้ืนฟูผูก้ระท าความผิด เป็นแนวคิดแห่งการให้โอกาสคนในสังคม ตวัอย่างของวิธีการน า
ผูก้ระท าความผิดกลบัสู่สังคม เช่น ก่อนท่ีจะพน้โทษ เรือนจ าท าความตกลงกับนายจ้างให้รับ
นกัโทษไปท างานตอนกลางวนัและกลบัมานอนเรือนจ าตอนกลางคืน เพื่อเตรียมสังคม เตรียมงาน 
และสภาพแวดลอ้มให้นักโทษ เม่ือพน้โทษออกไป จะไดรั้บการยอมรับและไม่กลบัมาท าผิดอีก 
นอกจากน้ี หลงัจากท่ีพน้โทษจากเรือนจ ามาระยะหน่ึงแลว้ ควรมีระบบท่ีท าใหน้กัโทษสามารถร้อง
ขอใหล้า้งมลทินตวัเอง ดงัเช่น ปรากฏในประมวลกฎหมายอาญาฝร่ังเศส มีการแยกทะเบียนประวติั
อาชญากรหลายระดบั และในระดบัท่ีเปิดเผยใหบุ้คคลภายนอกรวมทั้งนายจา้งทราบนั้น ผูท่ี้พน้โทษ
สามารถท่ีจะลบช่ือตนออกจากทะเบียนในระดับดังกล่าวได้ (Rehabilitation Judiciaire) เพื่อให้
โอกาสผูก้ระท าความผิดไดก้ลบัตวั โดยหากเป็นคดีประเภท crime (จ  าคุกตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไป) ผูพ้น้
โทษสามารถร้องขอต่อศาลให้ลบทะเบียนประวติัไดเ้ม่ือพน้โทษมาแลว้ 5 ปี หากเป็นคดีประเภท 
Délit (จ  าคุกไม่เกิน 10 ปี) ผูพ้น้โทษสามารถร้องขอต่อศาลใหล้บประวติัไดเ้ม่ือพน้โทษมาแลว้ 3 ปี 
และหากคดีประเภท contravention (ลหุโทษท่ีมีแต่โทษปรับหรือจ ากดัสิทธิ) สามารถร้องขอใหล้บ
ได้เ ม่ือพ้นโทษแล้ว 1 ปี65 นอกจากน้ี ย ังมีการให้ลบทะเบียนประวัติโดยผลของกฎหมาย 

                                                         
65 Code de procédure pénale, Article 786 
“La demande en rehabilitation ne peut être formée qu’aprés un délai de cinq ans pour les condamnés á 

une peine criminelle, de trois ans pour condamnés á une peine correctionnelle et d’un an pour les condamnés á 
une peine contraventionnelle. 

Ce délai part, pour les condamnés á une amende, du jour où la comdamnation est devenue irrevocable 
et, pour les condamnés á une peine privative de liberté, du jour de leur liberation definitive ou, comformément au 
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(Réhabilitation Légale) ซ่ึงมีผลเป็นการลบประวติัเหมือนกนั แต่ตอ้งรอเวลานานกว่าการยื่นขอต่อ
ศาลแบบ rehabilitation judiciaire ระบบกฎหมายฝร่ังเศสจะมีการบนัทึกทะเบียนประวติัท่ีใหโ้อกาส
ผูพ้น้โทษแลว้ สามารถกลบัเขา้สู่สังคมแบบท่ีสังคมไม่หวาดระแวงโดยมีทั้งระบบการลบช่ือจาก
ทะเ บียนประวัติแบบค าสั่ งศาล  (Réhabilitation Judiciaire) กับแบบโดยผลของกฎหมาย 
(rehabilitation légale)66 โดยประวติัท่ีไม่เปิดเผยยงัคงเก็บความลับท่ีหน่วยงานในกระบวนการ
ยติุธรรมเท่านั้น ท่ีเขา้ถึงได ้เพ่ือคุม้ครองสงัคม ซ่ึงการคดัแยกหรือลบช่ือออกอนัเป็นการใหโ้อกาสผู ้
ตอ้งโทษในการกลบัตนคืนสังคมดงักล่าว ยงัไม่ปรากฏในประเทศไทย67 การท าให้นกัโทษท่ีพน้
โทษมาระยะหน่ึงแลว้และแสดงให้สังคมเห็นได้แลว้ว่าเป็นคนดีไม่มีแนวโน้มกลบัไปกระท า
ความผิดอีก สามารถท่ีจะใหเ้ขามีชีวิตใหม่อยา่งแทจ้ริง 
   ดงันั้น วตัถุประสงคข์องการลงโทษทางอาญานั้น เพ่ือคุม้ครองสงัคมมากกวา่เหตุผลอ่ืน 
แต่แมว้่าการคุม้ครองสังคมจะเป็นจุดหมายขั้นสุดทา้ยของการลงโทษ แต่ปัญหาท่ีจะตอ้งพิจารณาก็
คือ ควรจะใช้การลงโทษอย่างใดจึงจะไดผ้ลเป็นการคุม้ครองสังคมท่ีดีท่ีสุด68 ซ่ึงจะไดก้ล่าวถึง
ทฤษฎีการลงโทษทางอาญาประกอบในหวัขอ้ถดัไป 
   2.2.2.2 ทฤษฎีการลงโทษทางอาญา 
   โทษทางอาญานั้น คือการลงอาญาต่อผูก้ระท าความผิด หรืออีกนยัหน่ึงก็คือปฏิกิริยาท่ี
ผูก้ระท าความผิดจะพึงไดรั้บจากผลของความผิดท่ีไดก้ระท าลง ฉะนั้น การลงโทษผูก้ระท าความผิด
อาญาจึงหมายถึง ปฏิกิริยาท่ีผูก้ระท าความผิดในทางอาญา จะพึงไดรั้บจากผลของความผิดท่ีได้
กระท าตามท่ีบญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมายอาญา หรือกฎหมายอ่ืนอนัมีลกัษณะและบทก าหนด
โทษทางอาญา 

                                                         
dernier alinéa de I’article 733, du jour de leur liberation conditionnelle lorsque celleci n’a pas été suivie de 
revocation 

A I’égard des condamnés á une sanction pénale autre I’emprisonnement ou I’amende, prononcée á titre 
principle, ce délai part de I’expiration de la sanction subie.” 

66 สืบค้นเม่ือ 21 พฤษภาคม 2560 จาก http://fr.jurispedia.org/index.php/R%C3%A9habilitation_(fr) 
retrieved on 3 September 2015. 

67 สุรศักด์ิ ลิขสิทธ์ิวฒันกุล และ ปกป้อง ศรีสนิท, “โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง การศึกษาพฒันาแนว
ทางการลงโทษ : หลกัการลงโทษท่ีไดส้ัดส่วน กรณีคดียาเสพติดให้โทษ,” ส านักงานปลดักระทรวงยุติธรรม, 
2558, หนา้ 69-70. ; ศิรสา พูลสนอง. “การลา้งมลทินในประเทศไทย”, (วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบณัฑิต คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2543) ; ทวีศกัด์ิ ภกัดีโต, “ทะเบียนประวติัอาชญากร”, (วิทยานิพนธ์นิติ
ศาสตรมหาบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2544). 

68 อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 58, น. 12. 
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   อดีตแนวความคิดในเร่ืองของการกระท าความผิดของบุคคลและการลงโทษน้ีมีมาอยู่
แต่ดั้งเดิม เพราะเหตุผลท่ีวา่ความคิดเช่นน้ีเป็นส่ิงท่ีมีอยูใ่นความรู้สึกร่วมกนัของคนในสังคม แต่จะ
ลงโทษดว้ยวิธีใดนั้นยอ่มแตกต่างกนัไปในแต่ละสังคมแต่ละสมยั โดยไดมี้การพฒันาแนวความคิด
และทฤษฎีในการลงโทษข้ึนมาตามล าดบั จากเดิมท่ีมุ่งเนน้การลงโทษใหห้ลาบจ าเพียงอยา่งเดียวก็
เปล่ียนเป็นมุ่งแกไ้ขพฤติกรรมของผูก้ระท าความผิดแทน และจากเหตุดงักล่าวน้ีการลงโทษดว้ยการ
แกแ้คน้ทดแทน รวมทั้งการลงโทษดว้ยวิธียบัย ั้งข่มขู่เป็นการมุ่งเนน้ในการตดัความสัมพนัธ์ของ
ผูก้ระท าความผิดให้ออกจากสังคมและให้เกิดความเกรงกลวัต่อความผิดท่ีตนไดก้ระท าข้ึน ท าให้
พฤติกรรมของผูก้ระท าความผิดไม่สามารถปรับเปล่ียนไปในทางท่ีดีข้ึนได ้ฉะนั้น จึงก่อให้เกิด
วิธีการและมาตรการต่างๆ ในการแกไ้ขฟ้ืนฟูพฤติกรรมของผูก้ระท าความผิดเพื่อใหก้ลบัตนเป็นคน
ดีสู่สังคมต่อไป ฉะนั้น ในการลงโทษผูก้ระท าความผิดอาญานั้น จึงจ าเป็นตอ้งพิจารณาถึงทฤษฎี
การลงโทษทางอาญาประกอบดว้ย ซ่ึงแต่ละทฤษฎีนั้นจะมีรูปแบบและสนองต่อวตัถุประสงค์ใน
การลงโทษท่ีแตกต่างกนั โดยทฤษฎีการลงโทษผูก้ระท าความผิดอาญาท่ีปรากฏอยู่ สามารถแยก
ออกพิจารณาได ้ดงัน้ี 
   (1) การลงโทษเพ่ือแกแ้คน้ตอบแทนและทดแทน (Punishment as retribution retaliation 
or revenge)69 
   การลงโทษเพ่ือการแกแ้คน้และทดแทนน้ี มีวตัถุประสงค์ใช้ในการลงโทษผูก้ระท า
ความผิดท่ีมีมาตั้งแต่สมยัโบราณและแพร่หลายมากท่ีสุด และถือไดว้่าเป็นวตัถุประสงค์ท่ีเก่าแก่
ท่ีสุด ทั้งน้ีเน่ืองจากสัญชาตญาณแห่งการแกแ้คน้ทดแทนของมนุษยแ์ละสัตวท์ั้งหลาย เป็นส่ิงท่ีเกิด
มาควบคู่มาตั้ งแต่ดึกด าบรรพ์ และมาจากแนวความคิดท่ีว่า จะไม่เป็นการยุติธรรมเลย หากว่า
ผู ้กระท าความผิดจะไม่ได้รับผลอันเน่ืองมาจากการท่ีกระท าความผิดนั้ น ซ่ึงสอดคล้องกับ
แนวความคิดระบบศีลธรรม โดยในการลงโทษควรเป็นโทษท่ีหนักและสาสมกบัความผิดท่ีได้
กระท าตามทฤษฎี Free Will โดย Jeremy Bentham มีความเห็นว่า กฎหมายควรก าหนดโทษให้
เหมาะสมกบัความผิดและควรก าหนดลกัษณะของโทษไวห้ลายๆ ประเภท เพราะว่าโทษอย่าง
เดียวกนัจะใหเ้หมาะสมกบัความผิดทุกอยา่งยอ่มเป็นไปไม่ได ้
   ปัจจุบนัการลงโทษเพ่ือการแก้แคน้และทดแทน ไม่เป็นท่ีนิยมของนักทฤษฎีทั่วไป 
เพราะแนวคิดน้ีเป็นส่ิงท่ีลา้สมยัและไม่ชอบดว้ยมนุษยธรรม แต่ก็ยงัคงปฏิเสธไม่ไดว้่า ยงัคงมีการ
ใชท้ฤษฎีแนวความคิดน้ีอยู ่เพราะมนุษยย์งัคงเช่ือวา่ ผูก้ระท าความผิดสมควรท่ีจะไดรั้บผลจากการ

                                                         
69 อรัญ  สุวรรณบุบผา, หลกัอาชญาวิทยา, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวฒันาพานิช, 2518), น. 139. 
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กระท าความผิดของตนใหเ้หมาะสมกบัความอุจฉกรรจข์องการกระท าความผิดของตน จึงไม่อาจท้ิง
วตัถุประสงคข์องการลงโทษเพ่ือแกแ้คน้และทดแทนน้ีได ้
   นอกจากน้ีการปฏิบติัหนา้ท่ีของรัฐ คือ ผูพิ้พากษาจะก าหนดโทษแก่ผูก้ระท าผิดรายใด 
มกัพิจารณาถึงพฤติการณ์แห่งความร้ายแรงของการกระท าผิดว่าสมควรจะไดรั้บโทษหนักเบา
เพียงใด วตัถุประสงคใ์นการลงโทษทางอาญาเพ่ือแกแ้คน้และทดแทนจึงยงัคงมีใชอ้ยูจ่นถึงปัจจุบนั 
   (2) การลงโทษเพ่ือการยบัย ั้งหรือป้องกัน (Punishment as a deterrence or restraint or 
prevention) 
   วตัถุประสงค์ในทางลงโทษทางอาญาน้ี ก็เพ่ือท่ีจะท าให้ผูก้ระท าความผิดเข็ดหลาบ 
และเกรงกลวัไม่กลา้กระท าความผิดอีกต่อไป และเพ่ือเป็นการเตือนมิให้คนอ่ืนๆ ท าตามอย่าง
ผูก้ระท าความผิด70 เพราะจะถูกลงโทษเช่นเดียวกนั สมมติฐานภายใตแ้นวคิดน้ีมีอยูว่่า ถา้สังคมไม่
สามารถจะน าตวัผูก้ระท าความผิดมาสู่กระบวนการยติุธรรมและลงโทษผูก้ระท าความผิดไดแ้ลว้ ก็
เท่ากับสังคมส่งเสริมอาชญากรรมให้เกิดข้ึน เพราะฉะนั้ นการลงโทษจึงมุ่งท่ีจะหยุดหรือลด
อาชญากรรมมิใหเ้กิดข้ึน และใหมี้ผลยบัย ั้งพฤติกรรมท่ีผิดกฎหมายดว้ย 
   การลงโทษเพ่ือการยบัย ั้งหรือป้องกนัเพ่ือเป็นการข่มขู่บุคคลใหเ้กรงกลวันั้น เป็นการไม่
ยติุธรรม เพราะบุคคลใดจะถูกลงโทษประการใดแลว้ยอ่มข้ึนอยูก่บัการกระท าของผูก้ระท าความผิด
และไม่ควรถูกลงโทษเพราะความตอ้งการท่ีจะใช้การลงโทษเป็นเคร่ืองมือเพ่ือให้บงัเกิดผลต่อ
บุคคลอ่ืน เพราะมนุษยทุ์กคนยอ่มมีสิทธิท่ีจะไม่ถูกกระท าเช่นนั้น ส่วนในเร่ืองการลงโทษเพ่ือการ
ยบัย ั้งหรือป้องกนัของผูก้ระท าเองเพ่ือให้เกิดความหลาบจ านั้น มีขอ้โตแ้ยง้ว่าอาจไม่จริงเสมอไป 
แต่จะกลบัมีผลตรงกันขา้ม เพราะเหตุผลประการหน่ึงท่ีบุคคลทัว่ไปไม่อยากกระท าผิดเพราะ
ช่ือเสียงเกียรติยศของตนเอง ไม่ตอ้งการถูกตราหนา้เคยไดรั้บโทษทณัฑม์าแลว้ แต่ถา้ไดถู้กลงโทษ
มาแลว้คร้ังหน่ึง ความกลวัดงักล่าวย่อมหมดไปเพราะไม่ว่าจะกระท าความผิดอีกหรือไม่ ช่ือเสียง
เกียรติยศก็ไม่กลบัคืนมาได ้ดงันั้น การลงโทษเพ่ือการยบัย ั้งหรือป้องกนัเพ่ือให้เข็ด กลวั หลาบจ า 
จึงไม่เป็นจริงเสมอไป 
   (3) การลงโทษเพื่อเป็นการคุม้ครองสังคม (Punishment as a protection of society or an 
incapacitation) 
   การลงโทษเพ่ือเป็นการคุม้ครองสังคมเร่ิมข้ึนเม่ือมีการน าเอาวิธีการลงโทษจ าคุกมาใช ้
แต่ก่อนหนา้น้ีการลงโทษเพ่ือเป็นการแกแ้คน้ทดแทนและเพ่ือเป็นการยบัย ั้งมีใชอ้ยูเ่ป็นอนัมากใน
การก าจดัศตัรูทางการเมือง ผูมี้อ  านาจปกครอง เนรเทศนกัโทษการเมือง หรืออาจก าจดัดว้ยวิธีการ

                                                         
70 อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 51, น. 128-129. 
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ประหารชีวิต หรือขงัในหอ้งใตดิ้น แต่ส าหรับผูป้ระกอบอาชญากรรมถูกการก าจดัออกไปจากสงัคม
เพื่อเป็นการคุม้ครองสงัคมยงัมิไดน้ ามาใช ้
   ต่อมาเม่ือมีการน าโทษจ าคุกมาใช ้การจ าคุกจึงถือเป็นมาตรการเพ่ือความปลอดภยัดว้ย 
คือ นกัโทษท่ีถูกจ าคุกอยู ่ยอ่มไม่สามารถจะออกไปก่ออาชญากรรมหรือความเดือดร้อนแก่สังคมได้
อีก อยา่งนอ้ยเป็นการชัว่คราวระหวา่งท่ีจ  าคุก 
   1. การลงโทษเพ่ือเป็นการปรับปรุงแกไ้ข (Punishment as a mean of formation) 
   วตัถุประสงคข์องการลงโทษในสมยัปัจจุบนั ไดเ้ปล่ียนแปลงไปจากสมยัก่อน คือ การ
ลงโทษท่ีมุ่งการปรับปรุงแกไ้ขตวับุคคลเพ่ือใหก้ลบัตวัเป็นคนดี และเพ่ือป้องกนัสังคมใหป้ลอดภยั
จากการประกอบอาชญากรรม 
   การลงโทษเพ่ือการแกแ้คน้ทดแทนนั้น นอกจากจะไม่เกิดผลดีแก่สงัคมแลว้ ยงักลบัเป็น
โทษแก่สังคมอีกด้วย จึงได้มีการปรับปรุงแก้ไขในด้านการคุมประพฤติและการดูแลนักโทษ
ในทณัฑสถานและการพกัการลงโทษ ท่ีมุ่งมิให้บุคคลกลบัมากระท าความผิดอีก โดยการแกไ้ข
ปรับปรุงตวัผูก้ระท าความผิด 
   หลกัการน้ีมีแนวคิดเห็นว่า การลงโทษซ่ึงเป็นผลร้ายนั้นไม่น่าจะท าให้บุคคลกลบัตวั
เป็นคนดีได ้จึงควรเปล่ียนมาใชก้ารปฏิบติัแทนโดยวิธีการปฏิบติัดงัน้ี 
   (1) พยายามไม่ให้ผูก้ระท าความผิดประสบกบัส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงบุคลิกภาพของเขา
ในทางท่ีเส่ือมลง เช่น การรอการลงโทษ หรือการแยกประเภทนกัโทษ 
   (2) วิธีการปรับปรุงผูต้อ้งโทษในระหวา่งคุมขงั ไดแ้ก่ การฝึกหดัอาชีพและใหก้ารศึกษา 
อบรมทางศีลธรรม ศาสนา ท่ีจะให้ผูก้ระท าความผิดกลบัตนเป็นคนดีสู่สังคม และน าวิชาชีพท่ีได้
ฝึกหดัไปประกอบอาชีพภายหลงัพน้โทษได ้
   (3) การใหค้วามช่วยเหลือหลงัพน้โทษ นกัโทษส่วนมากเม่ือพน้โทษแลว้ ตอ้งการท่ีจะ
กลบัเขา้สู่สงัคม แต่กต็อ้งพบอุปสรรค คือ เคยมีประวติัอาชญากรรมจึงไม่อาจเขา้สมคัรท างานได ้  
   นอกจากจากน้ี ในปัจจุบนันกักฎหมายมองวา่ การลงโทษเป็นการท าใหไ้ดรั้บผลร้าย จึง
ท าใหมี้ลกัษณะไปในทางลบ (negative) แมล้กัษณะเช่นน้ีจะลดนอ้ยลงในปัจจุบนั โดยไดน้ าเอาการ
แกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท าความผิดมาใชป้ระกอบ แต่เจตนาท่ีจะท าใหผู้ก้ระท าความไดรั้บผลร้ายก็ยงัคง
เป็นสาระส าคัญของการลงโทษอยู่ ดังนั้ น การศึกษาวตัถุประสงค์ของการลงโทษ จึงย่อมมี
ความส าคญัต่อการบญัญติักฎหมายอาญา และวิธีการปฏิบติัต่อผูก้ระท าความผิด จึงไดมี้การอธิบาย
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ถึงเหตุผลท่ีมีการลงโทษและวตัถุประสงค์ของการลงโทษ ดว้ยทฤษฎีต่างๆ ซ่ึงทฤษฎีท่ีส าคญัมี
ดงัน้ี71 คือ 
   (1) ทฤษฎีการลงโทษเพื่อชดใชค้วามผิด (Retribution) 
   ทฤษฎีการลงโทษเพ่ือเป็นการชดใชค้วามผิดตั้งอยู่บนความคิดของลทัธิเจตจ านงเสรี 
(Free will) ซ่ึงมีทศันะว่าการกระท าของบุคคล อยู่ภายใตก้ารตดัสินใจโดยเสรีของบุคคลนั้น การ
กระท าของบุคคลแต่ละอยา่ง เป็นเพราะบุคคลนั้นเลือกกระท าเองโดยสมคัรใจ ไม่มีส่ิงภายนอกมา
บีบบงัคบัการตดัสินใจของเขา ดงันั้น เม่ือเขาเลือกกระท าส่ิงต่างๆ ไดด้ว้ยตนเองแลว้ เขาจึงตอ้ง
รับผิดชอบในการกระท าของเขา เม่ือการกระท าของเขาไม่ดีหรือการกระท าของเขาผิดกฎหมาย เขา
จึงตอ้งรับผิดดว้ย 
   ในปัจจุบนั ทฤษฎีการชดใชก้ารกระท าความผิดไม่เป็นท่ีนิยมในหมู่นักทฤษฎีทัว่ไป 
เน่ืองจากการลงโทษเพ่ือชดใชค้วามผิดไม่มีทางแกไ้ขผูก้ระท าความผิดใหก้ลบัคืนเป็นคนดีในสังคม
ได ้อีกทั้งยงัส่งผลกระทบต่อครอบครัว ญาติพ่ีนอ้ง เพ่ือนฝงู ซ่ึงเป็นผูบ้ริสุทธ์ิของผูก้ระท าผิดดว้ย 
   (2) ทฤษฎีการลงโทษเพ่ือข่มขู่ยบัย ั้ง 
   ตามทฤษฎีน้ี วตัถุประสงคใ์นการลงโทษผูก้ระท าผิดกเ็พ่ือประโยชน์ 2 ประการคือ 
   ประการแรก มีผลเป็นการข่มขู่ยบัย ั้งตวัผูก้ระท าผิดเอง คือ ท าให้ผูก้ระท าผิดซ่ึงถูก
ลงโทษมีความเข็ดหลาบไม่กลา้กระท าความผิดซ ้ าอีก เรียกว่า การข่มขู่เฉพาะตัวผูก้ระท าผิด 
(Specific Deterrence) 
   ประการท่ีสอง เพ่ือเป็นเยี่ยงอย่างแก่บุคคลอ่ืนเห็นว่า ถา้กระท าความผิดแลว้จะตอ้ง
ได้รับโทษอย่างเดียวกัน เพ่ือคนอ่ืนท่ีเห็นตัวอย่างแลว้จะเกิดความกลวัไม่กลา้กระท าความผิด 
เรียกวา่ การข่มขู่โดยทัว่ไป (General Deterrence) 
   ตามทฤษฎีการลงโทษเป็นไปเพ่ือข่มขู่เท่านั้น แต่ไม่ค านึงถึงการปรับปรุงตวับุคคล ไม่มี
การป้องกนัไม่ใหบุ้คคลกระท าความผิดซ ้ าอีก เม่ือลงโทษแลว้ก็ปล่อยใหบุ้คคลนั้นเขา้ไปในสังคม
โดยไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงใหเ้หมาะสมในการด ารงชีวิตใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย 
   (3) ทฤษฎีการลงโทษเพ่ือป้องกนัสงัคม (Social Prevention of Crime) 
   ผูต้ ั้ งทฤษฎีการป้องกนัสังคม ก็คือ Gramatica และ Ancel เป็นผูข้ยายความหมายของ
ทฤษฎีออกไปกวา้งขวางยิ่งข้ึน ทฤษฎีน้ีไม่สนบัสนุนการแกแ้คน้และการสนองผลกรรมต่ออาชญา
กร ทั้งน้ี เพราะการกระท าความผิดมีผลมาจากทั้งทางดา้นบุคคลและสังคม ดงันั้น การแกไ้ขปัญหา

                                                         
71 อุททิศ แสนโกศิก, “วตัถุประสงคข์องการลงโทษ,” บทบณัฑิตย,์ เล่มท่ี 27, ตอนท่ี 2, (2513), น. 271. 

DPU



39 
 
อาชญากรรม จึงควรมีแนวทางกวา้งไกลกว่าการตัดสินใจและการลงโทษอาชญากร หลกัการ
พ้ืนฐานของทฤษฎีป้องกนัสงัคม โดยสรุปมี 5 ประการ72 ดงัต่อไปน้ี คือ 
   1. มีแนวทางว่าในการปฏิบติัต่ออาชญากรนั้น ควรจะใชว้ิธีป้องกนัสังคมมากกว่าการ
ลงโทษผูก้ระท าความผิด 
   2. วิธีการป้องกนัสังคมเก่ียวขอ้งกบัการแกไ้ขตวัผูก้ระท าความผิด โดยการเคล่ือนยา้ย
หรือแยกผูก้ระท าความผิด หรือโดยการเยยีวยาและการใหก้ารศึกษา 
   3. มีนโยบายในการลงโทษผูก้ระท าความผิดในแนวทางท่ีพิจารณาพฤติกรรมของแต่ละ
บุคคลมากกว่าท่ีจะพิจารณาพฤติกรรมของกลุ่ม โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะท าใหผู้ก้ระท าความผิดแต่ละ
คนไดป้รับปรุงตวัในสงัคมเสียใหม่ 
   4. การใหผู้ก้ระท าความผิดไดป้รับปรุงในสังคมนั้น ยอ่มเก่ียวพนักบัความมีมนุษยธรรม
ตามกฎหมายท่ีมุ่งฟ้ืนฟูความมัน่ใจและความรับผิดชอบของตวัผูก้ระท าความผิด 
   5. การท าให้มีมนุษยธรรมในระบบงานยุติธรรมนั้น จะตอ้งอาศยัหลกัวิทยาศาสตร์ใน
การท าความเขา้ใจปรากฏการณ์ของอาชญากรรม และบุคลิกภาพของผูก้ระท าความผิด 
   หลกัส าคญัของทฤษฎีป้องกนัสังคม ก็คือ การยกเลิกการลงโทษผูก้ระท าความผิด การ
ป้องกันสังคมสามารถประสบความส าเร็จได้ด้วยการแก้ไขฟ้ืนฟูและปรับปรุงบุคลิกภาพของ
ผูก้ระท าผิดในสังคม แทนการลงโทษและการแกแ้คน้ผูก้ระท าความผิด คือ บุคคลท่ีพฒันาการทั้ง
ทางดา้นร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ มีปัญหาเกิดข้ึนจากการปรับตวัภายในสังคม จึงควรอาศยัวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์ศึกษาตวัผูก้ระท าความผิด และให้ความช่วยเหลือในการปรับตวัภายในสังคม 
ระบบความคิดแบบป้องกันสังคมแตกต่างจากระบบความคิดแบบริเร่ิม เพราะว่ากฎหมายนั้น
น ามาใชเ้พ่ือสนองตอบต่อความจ าเป็นของผูก้ระท าความผิดเป็นรายๆ ไป มิไดพิ้จารณาในแง่ความ
ร้ายแรงของอาชญากรรมแต่ประการใด 
   (4) ทฤษฎีการลงโทษเพ่ือแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท าความผิด (Rehabilitation) 
   ทฤษฎีน้ีเนน้การปฏิบติัต่อตวัผูก้ระท าความผิดโดยตรงเพ่ือแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท าความผิด
และเพ่ือป้องกนัไม่ใหบุ้คคลท่ีไดก้ระท าผิดมาแลว้กลบักระท าผิดซ ้ าอีก ไม่ไดมุ่้งหมายจะใหมี้ผลถึง
บุคคลอ่ืนดว้ย ทฤษฎีน้ีมีเป้าหมายท่ีจะใชก้ารลงโทษเป็นวิธีการเปล่ียนหรือแกไ้ขเยยีวยารักษาจิตใจ
ของผูก้ระท าใหล้ดความรู้สึกต่อตา้นกฎหมาย และกลบัมีความเห็นดีเห็นชอบดว้ยกบัการปฏิบติัตาม
กฎหมาย ตลอดจนมีความสามารถยบัย ั้งตนเองมิใหคิ้ดหรือกระท าการอนัเป็นความผิดอีกต่อไป ผล

                                                         
72 อณัณพ ชูบ ารุง, อาชญาวิทยาและอาชญากรรม, พิมพค์ร้ังท่ี 1, (กรุงเทพมหานคร : ภาควิชารัฐศาสตร์

และรัฐประสาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2532), น.48-49. 
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ของการลงโทษในลกัษณะน้ีจึงคลา้ยคลึงกบัการข่มขู่โดยเฉพาะตวัผูก้ระท าความผิด เพราะมีความ
ประสงคจ์ะมิใหบุ้คคลนั้นกระท าความผิดข้ึนอีก แต่ต่างกนัตรงท่ีวิธีการสร้างแรงจูงใจมิให้กระท า
ผิดอีก กล่าวคือ การข่มขู่ใชก้ารลงโทษท่ีรุนแรงท าให้ผูน้ั้นกลวัจนเข็ดหลาบไม่กลา้กระท าผิดอีก 
เม่ือนึกถึงโทษท่ีตนเคยได้รับกับผลดีท่ีจะได้จากการกระท าความผิด แต่การแก้ไขฟ้ืนฟูจิตใจ
ผูก้ระท าความผิดใช้มาตรการคุมประพฤติหรือการบ าบดัทางกายภาพหรือจิตใจแทน ทั้ งน้ีโดย
พิจารณาลกัษณะเฉพาะของผูก้ระท าความผิดเป็นรายบุคคล73 
   (5) ทฤษฎีการลงโทษเพื่อตดัมิใหมี้โอกาสกระท าผิดอีก (Incapacitation)  
   ทฤษฎีน้ีเห็นว่า การลงโทษควรมีวตัถุประสงคเ์พื่อตดัโอกาสไม่ใหผู้ก้ระท าผิดมีโอกาส
กระท าความผิดซ ้าอีก โดยการลงโทษจะตอ้งท าใหผู้น้ั้นหมดความสามารถท่ีจะกระท าผิดอีก ดงันั้น 
ระหว่างท่ีผูน้ั้นไดรั้บโทษ สังคมจะปลอดภยัจากการกระท าความผิดของผูน้ั้น ทั้งน้ี แมว้่าผูจ้ะเกรง
กลวัโทษหรือจะไดรั้บการแกไ้ขฟ้ืนฟูจิตใจให้กลบัตวัเป็นคนดีจากการรับโทษหรือไม่ ก็ไม่ส าคญั 
แต่ในระหว่างท่ีผูต้อ้งโทษไดรั้บโทษอยู่ จะถูกตดัความสามารถในการกระท าผิดอีก ดงันั้น การ
ลงโทษตามทฤษฎีน้ีจึงเนน้การลงโทษท่ีท าใหผู้น้ั้นไม่มีโอกาสกระท าความผิดอีก ซ่ึงอาจเป็นโทษ
ประหารชีวิต จ าคุกตลอดชีวิต การเนรเทศ เป็นตน้ 
   อย่างไรก็ตาม ความประสงค์แห่งการลงโทษนั้น จะตอ้งเป็นไปเพ่ือประโยชน์ทั้ งห้า
ประการดงัท่ีไดก้ล่าวไวแ้ลว้ แต่วิธีการท่ีจะให้บรรลุถึงจุดประสงคใ์นแต่ละประการ บางกรณีอาจ
เขา้กนัได ้แต่บางกรณีก็ขดักนั ดงันั้น การจะใหส้มประโยชน์ในการลงโทษผูก้ระท าความผิดนั้นจึง
ข้ึนอยู่กับการบญัญติักฎหมายโดยระวางโทษให้เหมาะสมกับความผิด  ประกาศให้เป็นท่ีรู้กนั
โดยทัว่ไป และศาลจะตอ้งใชดุ้ลพินิจในการก าหนดโทษใหเ้หมาะสมโดยค านึงถึงความร้ายแรงของ
การกระท า เพ่ือมิให้ผูอ่ื้นเอาเยี่ยงอย่าง ประกอบดว้ย สภาพของผูก้ระท าความผิด ความเสียหายท่ี
เกิดข้ึนและวิธีการแกไ้ขบุคคลใหไ้ดส้ัดส่วนกนั มิใช่น าทฤษฎีใดทฤษฎีหน่ึงมาใชเ้พียงอยา่งเดียว74 
การลงโทษจึงจะใกลเ้คียงกบัความประสงคอ์ยา่งแทจ้ริง 
 2.2.3  กฎหมายเฉพาะกบักฎหมายทัว่ไป 
   กฎหมายเฉพาะ คือ กฎหมายท่ีบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะเ ร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเพื่อ
วตัถุประสงค์อย่างหน่ึงอย่างใด เช่น พระราชบญัญติัลม้ละลาย ก็จะเป็นเร่ืองเฉพาะเก่ียวกับการ
ลม้ละลาย หรือพระราชบญัญติัสญัชาติ กจ็ะเก่ียวขอ้งเฉพาะสญัชาติของบุคคล  

                                                         
73 อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 71, น.292-294. 
74 อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 69, น. 162-168. 
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   กฎหมายทัว่ไป คือ กฎหมายท่ีรวบรวมเอาหลกักฎหมายในเร่ืองใหญ่ๆ ซ่ึงเป็นเร่ือง
ทัว่ไปมาจดัเรียงเป็นหมวดหมู่ใหเ้ป็นระเบียบ เช่น ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย ์เป็นตน้ ประมวลกฎหมายต่างๆ ถือเป็นกฎหมายท่ีเป็นหลกัทัว่ไปท่ีกล่าวถึงสิทธิและ
หนา้ท่ีของบุคคลแต่ละคน บุคคลในสังคมตอ้งประพฤติปฏิบติัตนอยา่งไรและหา้มประพฤติปฏิบติั
ตนอย่างไรบา้ง และรวมไปถึงการให้ความคุ้มครองต่อสิทธิต่างๆ ของบุคคลแต่ละคนดว้ย ซ่ึง
ทั้งหมดน้ีอยูภ่ายใตก้ฎเกณฑต่์างๆ ท่ีรัฐธรรมนูญวางไว้75 
 
2.3  อ านาจหน้าที่ของศาลเยาวชนและครอบครัวในประเทศไทย 
 2.3.1  วิวฒันาการและเจตนารมณ์ของการจดัตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวในประเทศไทย 
  2.3.1.1  วิวฒันาการของศาลเยาวชนและครอบครัวในประเทศไทย 
   ศาลเยาวชนและครอบครัวนั้ น เป็นศาลพิเศษท่ีใช้วิธีพิจารณาเฉพาะต่างหากจาก
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เพ่ือให้เหมาะสมกบัคดีท่ีมี
ลกัษณะพิเศษ แต่เดิมใชช่ื้อว่า “ศาลเด็กและเยาวชน” จดัตั้งข้ึนมาเน่ืองจาก การด าเนินคดีอาญากบั
เด็กหรือเยาวชนนั้น จ  าเป็นท่ีจะตอ้งมีวิธีพิจารณาคดีท่ีแตกต่างไปจากคดีอาญาทัว่ไป ยงัไม่ไดมี้เขต
อ านาจในการด าเนินคดีเก่ียวกบัครอบครัว จึงเป็นท่ีมาและเจตนารมณ์ก่อใหเ้กิดการจดัตั้งศาลท่ีมีวิธี
พิจารณาคดีท่ีเป็นพิเศษแตกต่างจากศาลยติุธรรมทัว่ไป ศาลเด็กและเยาวชนของประเทศไทยนั้น มี
จุดเร่ิมตน้เม่ือปี วนัท่ี 28 มกราคม 249576 ฝ่ายนิติบญัญติัไดมี้การตราพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลคดี
เด็กและเยาวชน โดยมุ่งคุม้ครองเด็กและเยาวชนท่ีมีอายุกว่า 7 ปี แต่ยงัไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์77  ต่อมา
จนถึง พ.ศ. 2527 กระทรวงยติุธรรมไดเ้ลง็เห็นวา่การท่ีจะคุม้ครองเดก็และเยาวชนอยา่งเดียว ไม่เป็น
การเพียงพอเพราะเด็กและเยาวชนต้องอยู่กับครอบครัว คือ บิดามารดา หรือผูป้กครอง หาก
ครอบครัวแตกแยกหรือไม่สงบสุข เช่น บิดามารดาหยา่ร้าง ทอดท้ิงบุตร หรืออยูด่ว้ยกนัไม่ราบร่ืน มี

                                                         
75 สืบคน้เม่ือ 25 เมษายน 2560 จาก http://oknation.nationtv.tv/blog/knownledgelaw/2007/09/01/entry-

2 
76สุธิณี รัตนวราห , กฎหมายเ ก่ียวกับการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน Law on Juvenile 

Delinquency, (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 2531), น. 15. 
77 พระราชบญัญติัจดัตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชนและพระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ. 

2494 มาตรา 4 “เด็ก” หมายความว่า บุคคลอายเุกินกว่าเจ็ดปีบริบูรณ์ แต่ไม่ใหห้มายถึงบุคคลผูบ้รรลุนิติภาวะแลว้
ดว้ยการสมรส. 

“เยาวชน” หมายความว่า บุคคลอายุเกินกว่าสิบส่ีปีบริบูรณ์ แต่ยงัไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์ แต่ไม่ให้
หมายความถึงบุคคลผูบ้รรลุนิติภาวะแลว้ดว้ยการสมรส. 
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ปากเสียงกนั ย่อมส่งผลกระทบกระเทือนจิตใจเด็กและเยาวชน ท าให้เด็กและเยาวชนเบ่ือบา้น
ออกไปมัว่สุมกบัเพ่ือนและหันหนา้เขา้หายาเสพติด และอาจเป็นอาชญากรไดใ้นภายหนา้ ฉะนั้น 
การมุ่งคุ้มครองเด็กและเยาวชนโดยไม่ได้คุม้ครองครอบครัวย่อมไม่เป็นการคุม้ครองเด็กและ
เยาวชนอย่างเพียงพอ จึงมีการน าเสนอร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 ข้ึน โดยยกเลิกพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลคดีเด็กและ
เยาวชน และพระราชบัญญติัวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชนทุกฉบับ มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัท่ี 22 
ธนัวาคม 2535 และโดยผลของมาตรา 8 แห่งพระราชบญัญติัดงักล่าว มีผลใหศ้าลคดีเดก็และเยาวชน
ต่างๆ และศาลจงัหวดัแผนกคดีเด็กและเยาวชน เปล่ียนฐานะเป็นศาลเยาวชนและครอบครัว และ
ศาลจงัหวดัแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ซ่ึงต่อมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยประกาศใช้
เม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม 2540 จากบทบัญญัติมาตรา 275 จึงท าให้เกิดโครงการแยกศาลออกจาก
กระทรวงยติุธรรม ซ่ึงท าใหต้อ้งแยกหน่วยงานธุรการในสังกดักระทรวงยติุธรรมออกจากกระทรวง
ยติุธรรม โดยใหไ้ปสงักดัส านกังานศาลยติุธรรม ซ่ึงมีเลขาส านกังานศาลยติุธรรมเป็นผูบ้งัคบับญัชา 
และตอ้งจดัหน่วยงานต่างๆ ในสังกดัส านกังานศาลยุติธรรมเป็นส านกังาน ทั้งในส่วนกลาง และ
ส่วนภูมิภาค โดยมีฐานะเทียบเท่ากรมในระบบบริหารราชการพลเรือน ต่อมาเกิดวิกฤตบา้นเมตตา
และบ้านกรุณาข้ึน รวมทั้ งการตีความของศาลรัฐธรรมนูญให้สถานพินิจและคุม้ครองเด็กและ
เยาวชนอยู่ในกระทรวงยุติธรรม จึงมีผลให้ศาลเยาวชนและครอบครัวอยู่ในกรอบของโครงสร้าง
ศาลยติุธรรมใหม่ ส่วนสถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนอยูใ่นกรอบของโครงสร้างกระทรวง
ยติุธรรมใหม่78 
   ปัจจุบัน ได้มีพระราชบัญญัติฉบับใหม่ข้ึนใช้แทนพระราชบัญญัติฉบับเดิม คือ 
พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 โดย
มีเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญติัฉบับน้ี กล่าวคือ เน่ืองจากปัจจุบนัไดมี้การแยกศาล
ยติุธรรมออกจากกระทรวงยติุธรรม โดยมีส านกังานศาลยติุธรรมเป็นหน่วยธุรการของศาลยติุธรรม
ท่ีเป็นอิสระ และกรมพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน ซ่ึงเป็นหน่วยงานสังกดักระทรวงยติุธรรม 
สมควรปรับปรุงกฎหมายว่าดว้ยการจดัตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครัวให้สอดคลอ้งกบัอ านาจหนา้ท่ีและโครงสร้างใหม่ ประกอบกบัสมควรปรับปรุงใน
ส่วนท่ีเก่ียวกบัการใหค้วามคุม้ครองสิทธิ สวสัดิภาพ และวิธีปฏิบติัต่อเด็ก เยาวชน สตรี และบุคคล
ในครอบครัว รวมทั้งในส่วนของกระบวนการพิจารณาของศาลเยาวชนและครอบครัว เพ่ือให้

                                                         
78 อจัฉรียา ชูตินนัทน,์ กฎหมายเก่ียวกบัคดีเดก็ เยาวชน และคดีครอบครัว, พิมพค์ร้ังท่ี 3, 2552, น.38-39.  
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สอดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญ อนุสัญญาว่าดว้ยสิทธิเด็ก และอนุสัญญาว่าดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบติั
ต่อสตรีในทุกรูปแบบ จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี79 
  2.3.1.2  เจตนารมณ์ของการจดัตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวในประเทศไทย 
   ศาลเยาวชนและครอบครัวในประเทศไทยนั้น แต่เดิมใชช่ื้อว่า “ศาลเด็กและเยาวชน” มี
การจัดตั้ งศาลท่ีใช้วิธีพิจารณาคดีอาญาส าหรับเด็กเป็นการเฉพาะ โดยใช้ช่ือว่า “ศาลเด็กและ
เยาวชน” เพ่ือแยกการพิจารณาคดีอาญาของเด็กและเยาวชนออกจากคดีอาญาทัว่ไป ไม่ใหพิ้จารณา
ปะปนกนักบัคดีอาญาทัว่ไปเท่านั้น ต่อมามีการแกไ้ขกฎหมายให้อ  านาจศาลเด็กและเยาวชน มี
อ  านาจพิจารณาพิพากษาในส่วนคดีแพ่งท่ีเก่ียวกบัผูเ้ยาวด์ว้ย แต่ในส่วนคดีครอบครัวยงัคงอยู่ใน
อ านาจของศาลธรรมดา จนกระทัง่ในปี พ.ศ. 2534 มีการตราพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลเยาวชนและ
ครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 ซ่ึงมีการเปล่ียนช่ือศาลเป็น “ศาล
เยาวชนและครอบครัว” และก าหนดใหศ้าลเยาวชนและครอบครัวมีอ  านาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่ง
และส่วนท่ีเก่ียวกบัครอบครัวทั้งหมด จึงเป็นจุดเร่ิมตน้ของท่ีมาและเจตนารมณ์ของศาลเยาวชนและ
ครอบครัวในประเทศไทย 
   เม่ือพิจารณาจากเหตุผลทา้ยพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ีไวว้า่ 
“โดยท่ีกฎหมายว่าดว้ยการจดัตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชนและกฎหมายว่าดว้ยวิธีพิจารณาคดีเด็กและ
เยาวชนมีบทบญัญติัท่ีไม่เหมาะสมหลายประการ เช่น มิไดใ้ห้อ  านาจพนักงานสอบสวนในการ
เปรียบเทียบปรับคดีอาญาท่ีเด็กหรือเยาวชนตอ้งหาว่ากระท าการอนักฎหมายบญัญติัเป็นความผิด 
ศาลไม่อาจควบคุมการสั่งค  าร้องขอใหป้ล่อยชัว่คราวของผูอ้  านวยการสถานพินิจไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ไม่มี
บทบญัญติัท่ีเร่งรัดให้พนักงานสอบสวนรีบส่งส านวนการสอบสวนเด็กหรือเยาวชนท่ีตอ้งหาว่า
กระท าความผิดไปยงัพนกังานอยัการเพ่ือฟ้องคดีต่อศาล และศาลไม่อาจแต่งตั้งบุคคลภายนอกมา
เป็นผูช่้วยพนักงานคุมประพฤติได ้นอกจากน้ี การพิจารณาพิพากษาคดีเก่ียวกบัครอบครัวเป็น
อ านาจของศาลธรรมดา โดยไม่มีวิธีการเป็นพิเศษท่ีจะช่วยเหลือและคุม้ครองสถานภาพของการ
สมรส สามี ภริยาและบุตรไดอ้ยา่งเตม็ท่ี สมควรปรับปรุงวิธีพิจารณาพิพากษาคดีเด็กและเยาวชนให้
เหมาะสมเพ่ือคุม้ครองเด็กและเยาวชนใหก้ารช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กและเยาวชนซ่ึงเป็นทรัพยากร
มนุษยท่ี์มีคุณค่าของประเทศเพ่ือใหเ้ป็นผูใ้หญ่ท่ีดีในวนัหนา้ ทั้งใหค้ดีเก่ียวกบัครอบครัวซ่ึงเป็นคดี
ท่ีมีปัญหาละเอียดอ่อนเก่ียวเน่ืองสัมพนัธ์กบัคดีเด็กและเยาวชนไดรั้บการพิจารณาในศาลท่ีมีวิธี

                                                         
79 หมายเหตุทา้ยพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 

พ.ศ. 2553 
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พิจารณาเป็นพิเศษแตกต่างจากคดีธรรมดา80 โดยการจดัตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวข้ึนแทนศาล
คดีเด็กและเยาวชน เพ่ือปรับปรุงคุณภาพและเสริมสร้างค่านิยมทางจริยธรรมและความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของเด็กและเยาวชน ตลอดจนลดปัญหาความแตกแยกของครอบครัวและปัญหาเด็กและ
เยาวชนท่ีเกิดจากครอบครัวไม่ปกติสุข จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี”  
   ต่อมาเม่ือปี พ.ศ. 2553 มีการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัว และ
วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ี 
คือ “โดยท่ีปัจจุบนัไดมี้การแยกศาลยุติธรรมออกจากกระทรวงยุติธรรม โดยมีส านกังานยุติธรรม
เป็นหน่วยธุรการของศาลยุติธรรมท่ีเป็นอิสระและกรมพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน เป็น
หน่วยงานในสังกดักระทรวงยุติธรรม สมควรปรับปรุงกฎหมายว่าดว้ยการจดัตั้งศาลเยาวชนและ
ครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวใหส้อดคลอ้งกบัอ านาจหนา้ท่ีและโครงสร้าง
ใหม่ ประกอบกบัสมควรปรับปรุงในส่วนท่ีเก่ียวกบัการใหค้วามคุม้ครองสิทธิ สวสัดิภาพ และวิธี
ปฏิบติัต่อเด็ก เยาวชน สตรี และบุคคลในครอบครัว รวมทั้งในส่วนของกระบวนการพิจารณาคดี
ของศาลเยาวชนและครอบครัว เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญ อนุสัญญาว่าดว้ยสิทธิเด็กและ
อนุสญัญาวา่ดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบติัต่อสตรีในทุกรูปแบบ จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี”  
   จากเหตุผลในการประกาศใชท้า้ยพระราชบญัญติัทั้งสองฉบบัดงักล่าว ท าให้เห็นถึง
เจตนารมณ์และความมุ่งหมายในการจดัตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว เจตนารมณ์ของศาลเยาวชน
และครอบครัว81 ได ้4 ประการ คือ 
   1. เพื่อสงเคราะห์และคุม้ครองสวสัดิภาพของเดก็และเยาวชน 
   อ านาจของศาลเยาวชนและครอบครัวจะมีอ านาจกวา้งขวางกว่าศาลธรรมดา เน่ืองจาก
ศาลมีวิธีการท่ีจะด าเนินการกบัเด็กและเยาวชนท่ีมีความประพฤติไม่เหมาะสมได ้ถึงแมว้่าจะยงั
ไม่ไดก้ระท าความผิดตามกฎหมายอาญา และรวมถึงเด็กท่ีอยูใ่นสภาวะสมควรไดรั้บการสงเคราะห์
คุม้ครอง เพ่ือช่วยเหลือสงเคราะห์ใหเ้ด็กและเยาวชนกลบัคนเป็นคนดีเพ่ือการป้องกนัไม่ใหก้ระท า
ความผิด และศาลยงัมีหลกัการด าเนินการเพ่ือระวงัรักษาผลประโยชน์เก่ียวกบัสิทธิและทรัพยสิ์น
ของผูเ้ยาวอี์กดว้ย 
   2. เพื่อน าความยติุธรรมท่ีค านึงถึงลกัษณะเฉพาะบุคคลมาใช ้

                                                         
80 หมายเหตุท้ายพระราชบัญญัติจัดตั้ งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ

ครอบครัว พ.ศ. 2534 
81 ประเทือง ธนิยผล, กฎหมายเก่ียวกบัการกระท าผิดของเด็กและเยาวชนและวิธีพิจารณาคดีครอบครัว,  

พิมพค์ร้ังท่ี 2, (กรุงเทพมหานคร: ส านกัพิมพม์หาวิทยาลยัรามค าแหง, 2546), น. 22-24. 
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   การพิจารณาของศาลเยาวชนและครอบครัวมิไดค้  านึงถึงเฉพาะการกระท าความผิดท่ี
เด็กหรือเยาวชนไดก้ระท าเท่านั้น แต่จะมุ่งเนน้คน้หาสาเหตุท่ีท าใหเ้ด็กหรือเยาวชนกระท าความผิด 
ตลอดจนสภาพแวดลอ้มทั้งปวงเก่ียวกบัตวัผูก้ระท าความผิด เช่น ขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัอายุ ประวติั 
ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม ภาวะแห่งจิต นิสัย อาชีพ ฐานของเด็กหรือเยาวชน ฐาน
ของบิดามารดา ผูป้กครอง หรือบุคคลซ่ึงเด็กหรือเยาวชนอาศยัอยู ่ตลอดจนส่ิงแวดลอ้มทั้งปวงท่ีมี
ส่วนผลกัดนัใหก้ระท าความผิด ซ่ึงศาลจะตอ้งค านึงถึงขอ้เท็จจริงต่างๆ เหล่านั้นเป็นประเดน็ส าคญั 
นอกเหนือไปจากขอ้เท็จจริงท่ีว่าเด็กหรือเยาวชนกระท าความผิดหรือไม่ เพ่ือศาลเยาวชนและ
ครอบครัวจะไดก้ าหนดมาตรการท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะของเดก็หรือเยาวชนนั้น 
   3. เพ่ือน าวิธีการแกไ้ขท่ีเหมาะสมมาใชก้บัเดก็และเยาวชนเป็นรายบุคคล 
   ศาลเยาวชนและครอบครัวจะน าสาเหตุแห่งการกระท าผิด ประกอบกับข้อเท็จจริง
ส่ิงแวดลอ้มเก่ียวกบัตวัเด็กและเยาวชนท่ีกระท าผิดแลว้ จึงจะพิพากษาลงโทษหรือใชว้ิธีการส าหรับ
เดก็หรือเยาวชนโดยค านึงถึงสวสัดิภาพและอนาคตของเด็ก ซ่ึงควรจะไดรั้บการฝึกอบรมสั่งสอนยิ่ง
กว่าการลงโทษ และวิธีการท่ีศาลสั่งใชน้ี้ยงัสามารถเปล่ียนแปลงแกไ้ขไดอี้กในภายหลงั แลว้แต่
พฤติการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปของผูก้ระท าความผิดโดยไม่ตอ้งฟ้องเป็นคดีใหม่ และในกรณีท่ีเด็ก
หรือเยาวชนร่วมกนักระท าความผิด เช่น ร่วมกนัลกัทรัพย ์หรือชิงทรัพย ์เม่ือศาลพิจารณาขอ้เทจ็จริง
ต่างๆ เก่ียวกบัตวัเดก็หรือเยาวชนแลว้ ศาลอาจก าหนดวิธีการท่ีแตกต่างกนัได ้
   4. เพื่อคุม้ครองสถานภาพของครอบครัว 
   มีการศึกษาพบว่า เด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผิดส่วนมากมาจากสภาพครอบครัวท่ี
บา้นแตก เช่น ครอบครัวท่ีบิดามารดาแยกกนัอยู ่บิดามีภริยาใหม่ มารดามีสามีใหม่ หรือบิดามารดา
ทะเลาะตบตีกนับ่อย เป็นตน้ ศาลเยาวชนและครอบครัวจึงตอ้งมีวิธีการคุม้ครองสถานภาพของ
ครอบครัว เพราะถือวา่ครอบครัวเป็นสถาบนัท่ีส าคญัท่ีสุด โดยใหศ้าลตั้งผูป้ระนีประนอมไกล่เกล่ีย
ใหส้ามีภริยาประนีประนอมกนั หรือถา้ไม่สามารถรักษาสถานภาพของครอบครัวไวไ้ด ้ก็หยา่หรือ
การเลิกร้างก็จะตอ้งพอใจแก่สามีภริยาทั้งสองฝ่าย และเสียหายท่ีสุดโดยค านึงถึงสวสัดิภาพและ
อนาคตของบุตรเป็นส าคญั เพ่ือให้คดีครอบครัวไดรั้บการพิจารณาพิพากษาแตกต่างไปจากศาล
ธรรมดาส าหรับผูใ้หญ่ 
  2.3.2 อ านาจหน้าท่ีของศาลเยาวชนและครอบครัวกบัเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติั
คุม้ครองผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 
   แมว้า่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 จะไดบ้ญัญติัรับรองใหเ้ดก็ เยาวชน 
สตรีและบุคคลในครอบครัวมีสิทธิไดรั้บความคุม้ครองจากรัฐ ใหป้ราศจากการใชค้วามรุนแรงและ
ปฏิบติัอนัไม่เป็นธรรม อย่างไรก็ตาม ผลจากการศึกษาวิจยัมีขอ้มูลยืนยนัว่า ปัญหาการใชค้วาม
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รุนแรงในครอบครัวยงัเกิดข้ึนในสังคมยคุปัจจุบนัท่ีมีความกา้วหนา้อยา่งมากเก่ียวกบัแนวความคิด
เร่ืองสิทธิมนุษยชน ความเท่าเทียมกนั และศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์
   ทั้ งน้ี เป็นท่ียอมรับตรงกันว่า ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเป็นปัญหาท่ีมีความ
ละเอียดอ่อน ซบัซอ้น และเก่ียวพนักนัระหวา่งบุคคลใกลชิ้ด และมีลกัษณะพิเศษแตกต่างจากการท า
ร้ายร่างกายระหว่างบุคคลโดยทั่วไป ดังนั้น การใช้มาตรการทางอาญาในการลงโทษผูก้ระท า
ความผิดเพียงอย่างเดียว จึงอาจไม่เพียงพอในการท่ีจะป้องกนัไม่ให้เกิดการกระท าความผิดซ ้ าอีก 
ทั้งน้ี เน่ืองจากมาตรการทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามีเจตนารมณ์ท่ีจะลงโทษผูก้ระท า
ความผิดเป็นส าคญั จึงส่งผลใหก้ารบงัคบัใชม้าตรการทางอาญากบัการกระท าดว้ยความรุนแรงใน
ครอบครัวขาดความยดืหยุน่ และไม่เหมาะสม 
   ดว้ยเหตุน้ีเอง การมีมาตรการในการแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท าความผิดหรือปกป้องคุม้ครองผู ้
ท่ีถูกกระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครัวจึงเป็นมาตรการท่ีมีความจ าเป็น ทั้งน้ีเพ่ือให้ผูก้ระท า
ความผิดมีโอกาสกลบัตวัและยบัย ั้งการกระท าความผิดซ ้า ตลอดจนช่วยใหผู้ถู้กกระท าความรุนแรง
ในครอบครัวไดรั้บการเยียวยาความเสียหายไดท้นัท่วงที ดงันั้น การมีกฎหมายคุม้ครองผูถู้กกระท า
ดว้ยความรุนแรงในครอบครัวเป็นกรณีเฉพาะ จึงมีความเหมาะสมกว่ามาตรการทางอาญาตาม
ประมวลกฎหมายอาญา เพราะสามารถก าหนดรูปแบบวิธีการ ขั้นตอนท่ีมีลกัษณะแตกต่างจากการ
ด าเนินคดีอาญาโดยทั่วไป รวมถึงสามารถรักษาความสัมพนัธ์อนัดีในครอบครัวไวไ้ด้ ดังนั้น 
พระราชบญัญติัคุม้ครองผูถู้กกระท าความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 จึงถูกตราข้ึนใชบ้งัคบักบั
การกระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครัว นบัแต่วนัท่ี 14 สิงหาคม 2550 อนัเป็นวนัท่ีมีประกาศใช้
กฎหมายฉบบัน้ีในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้มา 
   เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญติัคุ้มครองผูถู้กกระท าด้วยความรุนแรงใน
ครอบครัว พ.ศ. 2550 สะทอ้นใหเ้ห็นถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายท่ีมีความส าคญั 3 ประการ82คือ 
   1. เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัว กล่าวคือ เม่ือได้
พิจารณาหลกัการ ตลอดจนมาตรการทางกฎหมายท่ีส าคญัท่ีก  าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัคุม้ครอง
ผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 อาทิเช่น การก าหนดโทษทางอาญาต่อผูก้ระท า
ความรุนแรงในครอบครัวไวโ้ดยเฉพาะตามพระราชบญัญติัน้ีโดยไม่ลบลา้งการกระท าความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอ่ืน หากการกระท าดงักล่าวเขา้ข่ายเป็นความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญาหรือกฎหมายอ่ืนดว้ยหรือการก าหนดใหผู้ท่ี้พบเห็นหรือทราบการกระท าดว้ยความ

                                                         
82 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, คู่มือการ

ปฏิบติังานของหน่วยงานในการช่วยเหลือคุม้ครองผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครัว, น. 17-19. 
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รุนแรงในครอบครัวมีหน้าท่ีตอ้งแจง้ต่อพนักงานเจา้หน้าท่ีเพ่ือด าเนินการตามพระราชบญัญติัน้ี 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การก าหนดให้ใชว้ิธีการในการฟ้ืนฟูบ าบดัรักษา คุมความประพฤติผูก้ระท า
ความผิด ฯลฯ แทนการลงโทษผูก้ระท าความผิด เพื่อให้ผูก้ระท าความผิดกลบัตวัและเป็นการ
ป้องกนัมิใหเ้กิดการกระท าความผิดซ ้า เป็นตน้ เหล่าน้ีลว้นเป็นมาตรการท่ีก าหนดข้ึนเพ่ือใหเ้กิดการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการใชค้วามรุนแรงในครอบครัวทั้งส้ิน 
   2. เพื่อปกป้องคุ้มครองผู ้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว กล่าวคือ การ
ก าหนดให้พนกังานเจา้หน้าท่ีมีอ  านาจจดัให้ผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครัวเขา้รับการ
ตรวจรักษาจากแพทย ์ขอรับค าปรึกษาแนะน าจากจิตแพทย ์นกัจิตวิทยาหรือนกัสังคมสงเคราะห์ 
ตลอดจนจดัให้ผูน้ั้ นร้องทุกข์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือการให้อ  านาจ
พนักงานเจา้หน้าท่ีหรือศาลออกค าสั่งก าหนดมาตรการหรือวิธีการเพ่ือบรรเทาทุกข์ให้แก่บุคคล
ผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครัวเป็นการชัว่คราว เหล่าน้ีลว้นเป็นมาตรการทางกฎหมายท่ี
พระราชบญัญติัน้ีก าหนดข้ึนโดยมุ่งหวงัใหเ้กิดการปกป้องคุม้ครองผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรงใน
ครอบครัวซ่ึงอยูใ่นสภาวะท่ีตอ้งบอบช ้าทั้งทางสภาพร่างกายและจิตใจ เป็นตน้ 
   3. เพื่อรักษาสัมพนัธภาพในครอบครัว ปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัวเป็น
ปัญหาท่ีมีความละเอียดอ่อน ซบัซอ้นและเก่ียวพนักบับุคคลใกลชิ้ดในครอบครัว หากผูถู้กกระท า
ดว้ยความรุนแรงในครอบครัวยงัประสงค์ท่ีจะรักษาความสัมพนัธ์ในครอบครัวต่อไป กฎหมายก็
เปิดช่องให้โดยการก าหนดให้ความผิดฐานกระท าความรุนแรงในครอบครัวเป็นความผิดท่ียอม
ความได ้โดยพนกังานเจา้หนา้ท่ีหรือศาลอาจตั้งผูป้ระนีประนอมเพ่ือใหค้  าปรึกษาหรือช่วยเหลือใน
การไกล่เกล่ียใหคู่้ความไดย้อมความกนั หรืออาจมอบหมายใหน้กัสงัคมสงเคราะห์ หน่วยงานสงัคม
สงเคราะห์ หรือบุคคลใดช่วยเหลือไกล่เกล่ียให้คู่ความไดย้อมความกันซ่ึงการประนีประนอม
ดงักล่าว สามารถกระท าไดใ้นทุกขั้นตอน อนัแตกต่างจากการด าเนินคดีอาญาในกรณีทัว่ไป หรือ
การห้ามมิให้ส่ือมวลชนเสนอข่าวเก่ียวกบัความรุนแรงในครอบครัวในลกัษณะท่ีอาจท าให้บุคคล
อ่ืนรู้จักหรือรู้ตัวผูถู้กกระท าความรุนแรงในครอบครัว เด็กหรือสมาชิกในครอบครัว ดังกล่าว 
รวมถึงตวัผูก้ระท าดว้ยความรุนแรงดว้ย เป็นตน้ 
   ในการพิจารณาคดีความรุนแรงในครอบครัวของศาลเยาวชนและครอบครัว ไม่ว่าการ
พิจารณาคดีการกระท าความรุนแรงในครอบครัวจะอยูใ่นขั้นตอนใดแลว้ก็ตาม ใหศ้าลเยาวชนและ
ครอบครัวพยายามเปรียบเทียบใหคู่้ความไดย้อมความกนั โดยมุ่งถึงความสงบสุขและการอยูร่่วมกนั
ในครอบครัวเป็นส าคญั โดยจะตอ้งพิจารณาถึง83 การคุม้ครองสิทธิของผูถู้กกระท าความรุนแรงใน

                                                         
83 พระราชบญัญติัคุม้ครองผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 มาตรา 15 บญัญติัไวว้า่  
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ครอบครัว การสงวนและคุม้ครองสถานภาพของการสมรสเอาไว ้แต่หากคู่ความไม่สามารถรักษา
สถานภาพของการสมรสได ้การหยา่เป็นจะตอ้งเป็นธรรมและเสียหายนอ้ยท่ีสุด โดยค านึงถึงสวสัดิ
ภาพและอนาคตของบุตรเป็นส าคญั โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะท่ีครอบครัวนั้นตอ้งรับผิดชอบใน
การดูแลให้การศึกษาแก่สมาชิกท่ีเป็นผูเ้ยาว ์รวมถึงมาตรการต่างๆ เพ่ือช่วยเหลือสามีภริยาและ
บุคคลในครอบครัวใหป้รองดองกนัและปรับปรุงความสมัพนัธ์ระหวา่งกนัเองและกบับุตร 
   เพื่อประโยชน์ในการยอมความในคดีการกระท าความรุนแรงในครอบครัว พนักงาน
เจา้หนา้ท่ีหรือศาล แลว้แต่กรณี อาจตั้งผูป้ระนีประนอมประกอบดว้ยบุคคลหรือคณะบุคคลซ่ึงเป็น
บิดามารดา ผูป้กครอง ญาติของคู่ความหรือบุคคลท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ี หรือศาลเห็นสมควร เพ่ือให้
ค  าปรึกษา หรือช่วยเหลือในการไกล่เกล่ียใหคู่้ความไดย้อมความกนั หรืออาจมอบหมายใหน้กัสงัคม
สงเคราะห์ หน่วยงานสังคมสงเคราะห์ หรือบุคคลใดช่วยเหลือไกล่เกล่ียใหคู่้ความไดย้อมความกนั
ได ้ 
   ในกรณีท่ีมีการยอมความ การถอนค าร้องทุกข ์หรือการถอนฟ้องในความผิดฐานกระท า
ความรุนแรงในครอบครัว ให้ศาลจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ก่อนมีการยอมความ ถอนค าร้อง
ทุกข์ หรือถอนฟ้อง และก าหนดมาตรการตามมาตรา 12 วรรคหน่ึง โดยก าหนดให้ใชว้ิธีการฟ้ืนฟู 
บ าบดัรักษา คุมความประพฤติ ใหผู้ก้ระท าความผิดชดใชเ้งินช่วยเหลือบรรเทาทุกข ์ท างานบริการ
สาธารณะ ละเวน้การกระท าอนัเป็นเหตุใหเ้กิดการใชค้วามรุนแรงในครอบครัว หรือท าทณัฑบ์นไว้
ตามวิธีการและระยะเวลาท่ีศาลก าหนดแทนการลงโทษผูก้ระท าความผิด หากไดป้ฏิบติัตามบนัทึก
ขอ้ตกลงและเง่ือนไขภายในระยะเวลาท่ีศาลก าหนดแลว้ จึงใหมี้การยอมความ ถอนค าร้องทุกขห์รือ

                                                         
“ในการพิจารณาคดีความรุนแรงในครอบครัวจะไดด้ าเนินไปแลว้เพียงใด ให้ศาลพยายามเปรียบเทียบ

ให้คู่ความไดย้อมความกนั โดยมุ่งถึงความสงบสุขและการอยู่ร่วมกนัในครอบครัวเป็นส าคญั ทั้งน้ี ให้ค  านึงถึง
หลกัการดงัต่อไปน้ี ประกอบดว้ย 

1. การคุม้ครองสิทธิของผูถู้กกระท าความรุนแรงในครอบครัว 
2. การสงวนและคุม้ครองสถานภาพของการสมรสในฐานะท่ีเป็นศูนยร์วมของชายและหญิงท่ีสมคัรใจ

เขา้มาอยู่กินกนัฉันสามีภริยา หากไม่อาจรักษาสถานภาพของการสมรสได ้ก็ให้การหย่าเป็นไปดว้ยความเป็น
ธรรมและเสียหายนอ้ยท่ีสุด โดยค านึงถึงสวสัดิภาพและอนาคตของบุตรเป็นส าคญั 

3. การคุม้ครองและช่วยเหลือครอบครัว โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในขณะท่ีครอบครัวนั้นตอ้งรับผิดชอบในการ
ดูแลให้การศึกษาแก่สมาชิกท่ีเป็นผูเ้ยาว์มาตรการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือสามีภริยาและบุคคลในครอบครัวให้
ปรองดองกนัและปรับปรุงความสัมพนัธ์ระหวา่งกนัเองและกบับุตร 
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ถอนฟ้องได ้แต่หากผูก้ระท าความรุนแรงในครอบครัวฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขดงักล่าว ให้
ศาลยกคดีข้ึนพิจารณาต่อไป84 
   ถา้ในระหว่างการด าเนินคดีแต่ศาลยงัไม่มีค าพิพากษา คู่กรณีไม่สามารถยอมความกนั
ได ้ศาลตอ้งพิจารณาคดีต่อไป เม่ือสืบพยานโจทกแ์ละจ าเลยเสร็จส้ิน ศาลจะตอ้งพิจารณาว่า จ  าเลย
ไดก้ระท าความผิดหรือไม่ หากจ าเลยมีความผิดฐานกระท าความรุนแรงในครอบครัว ศาลมีอ านาจ
ก าหนดใหใ้ชว้ิธีการฟ้ืนฟู บ าบดัรักษา คุมประพฤติผูก้ระท าความผิด ใหผู้ก้ระท าชดใชเ้งินช่วยเหลือ
บรรเทาทุกข์ ท างานบริการสาธารณะ ละเวน้การกระท าอนัเป็นเหตุให้เกิดการใชค้วามรุนแรงใน
ครอบครัว หรือท าทณัฑ์บนไวต้ามวิธีการและระยะเวลาท่ีศาลก าหนดแทนการลงโทษผูก้ระท า
ความผิดกไ็ด ้
 
2.4  แนวคิดเกีย่วกบัการมีผู้พพิากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว 
   ก่อนท่ีเราจะรู้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น จะตอ้งเขา้ใจก่อนว่าการ
มีส่วนร่วมของประชาชนนั้ น มีความส าคัญอย่างไร ซ่ึงการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น
กระบวนการซ่ึงประชาชนหรือผูมี้ส่วนไดเ้สียไดมี้โอกาสแสดงทศันคติและเขา้ร่วมในกิจกรรม
ต่างๆ ท่ีมีผลต่อชีวิตความเป็นอยูข่องประชาชน รวมทั้งการน าความคิดเห็นดงักล่าวต่อไป ประกอบ
กับการพิจารณาก าหนดนโยบายและการตัดสินใจของรัฐ การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น
กระบวนการส่ือสารในระบบเปิด กล่าวคือ การส่ือสารทั้ งสองทางทั้ งท่ีเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการซ่ึงประกอบไปด้วยการแบ่งสรรข้อมูลร่วมกันระหว่างผูมี้ส่วนได้เสียและยงัเป็นการ
เสริมสร้างความสามคัคีในสงัคม ทั้งน้ี เป็นผลสืบเน่ืองจากการมีส่วนร่วมของประชาชนนัน่เอง  
 2.4.1  ความหมายและรูปแบบของหลกัการมีส่วนร่วมของประชาชน85 
   ค าว่า “การมีส่วนร่วม (Participation)” นั้น ตามพจนานุกรมองักฤษฉบบัอ๊อกฟอร์ด ได้
ใหค้  านิยามไวว้า่ “เป็นการมีส่วน (ร่วมกบัคนอ่ืน) ในการกระท าบางอยา่งหรือบางเร่ือง” ค าว่าการมี
ส่วนร่วมโดยมากมกัจะใชใ้นความหมายตรงกนัขา้มกบัค าว่า “การเมินเฉย (Apathy)” ฉะนั้น ค าว่า
การมีส่วนร่วมตามความหมายขา้งตน้ จึงหมายถึง การท่ีบุคคลร่วมกนักระท าการในเร่ืองใดเร่ือง
หน่ึงหรือในประเด็นใดประเด็นหน่ึงท่ีบุคคลนั้นสนใจ ไม่ว่าเขาจะไดป้ฏิบติัการเพ่ือแสดงถึงความ

                                                         
84ระเบียบอธิบดีผูพ้ิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์วิธีการและระยะเวลาการ

ด าเนินการแก่ผูก้ระท าความรุนแรงในครอบครัวแทนการลงโทษและเง่ือนไขการยอมความ การถอนค าร้องทุกข ์
หรือการถอนฟ้อง พ.ศ. 2550. 

85 ภัทราวุธ มกรเวส, “การมีส่วนร่วมของประชาชนในอ านาจตุลาการ”, (วิทยานิพนธ์นิติศาสตร
มหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์ 2553), น. 6-8. 
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สนใจอย่างจริงจงัหรือไม่ก็ตามและไม่จ  าเป็นท่ีบุคคลนั้นจะตอ้งเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมนั้น
โดยตรงก็ได ้เพียงแค่มีทศันคติความคิดเห็น ความสนใจ ความห่วงใยกเ็พียงพอแลว้ท่ีจะเรียกวา่การ
มีส่วนร่วมได ้
   การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การท่ีกลุ่มประชาชนหรือขบวนการท่ีสมาชิก
ชุมชนท่ีกระท าการออกมาในลกัษณะของการท างานร่วมกนัท่ีจะแสดงให้เห็นถึงความตอ้งการ
ร่วมกนั ความสนใจร่วมกนัและมีความตอ้งการท่ีจะบรรลุถึงเป้าหมายทางเศรษฐกิจและสังคมหรือ
การเมืองหรือการด าเนินการร่วมกนัเพ่ือให้เกิดอิทธิพลต่อรองอ านาจมติชนไม่ว่าจะเป็นทางตรง
หรือทางออ้มหรือการด าเนินคดีเพ่ือให้เกิดอิทธิพลต่อรองทางดา้นอ านาจ การเมือง เศรษฐกิจเพ่ือ
การปรับปรุงสถานภาพทางสงัคมในกลุ่มชุมชน เป็นตน้86 
   มองเตสกิเออ ไดอ้ธิบายกล่าวไวว้่า รัฐควรใชอ้  านาจในลกัษณะท่ีเป็นเอกเทศแยกขาด
จากกนั ไม่ควรท่ีจะรวมอ านาจทั้งหมดไวท่ี้ฝ่ายรัฐแต่เพียงอยา่งเดียว รัฐควรใชอ้  านาจผา่น 3 ช่องทาง
อิสระ อนัไดแ้ก่ ฝ่ายนิติบญัญติัซ่ึงหมายถึงอ านาจในการเป็นผูก้  าหนดกฎหมายหรือตรากฎหมายข้ึน
ใชบ้งัคบัภายในรัฐ (Law Maker) ซ่ึงอ  านาจบริหารหมายถึง ฝ่ายท่ีใชอ้  านาจในการเป็นผูบ้ริหารและ
ด าเนินการบังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย (Law Enforcement) และสุดท้ายฝ่ายอ านาจตุลาการ
หมายถึงฝ่ายท่ีใชอ้  านาจในการตีความ ตดัสินวินิจฉยัช้ีขาดขอ้พิพาทอนัเน่ืองมาจากการใชก้ฎหมาย
ภายในรัฐ (Law Interpretation)87  
   ฝ่ายตุลาการ (Judiciary) จดัเป็นองคก์รท่ีใชอ้  านาจอธิปไตยของรัฐในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
อ านาจตุลาการ ซ่ึงอ  านาจตุลาการหมายถึงอ านาจในการอ านวยประโยชน์แห่งความยุติธรรมในรัฐ
อย่างทัว่หนา้กนัเพ่ือใหเ้กิดความสงบสุขภายในรัฐ ฝ่ายตุลาการหรือศาลมีอ านาจหนา้ท่ีการตีความ 
วินิจฉยัช้ีขาดวา่การกระท านั้นเป็นการกระท าผิดกฎหมายหรือไม่อยา่งไร และผูก้ระท าผิดนั้นจะตอ้ง
ถูกลงโทษหรือชดใชค่้าความเสียหายอยา่งไรจึงจะเหมาะสมกบัการกระท าความผิดท่ีไดก้ระท า 
   ในระบบกฎหมายไม่วา่จะเป็นประเทศท่ีเป็นระบบกฎหมายคอมมอนลอว ์หรือประเทศ
ท่ีใช้ระบบกฎหมายซีวิลลอว์ ต่างก็เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
ยุติธรรมทั้งส้ิน เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความเจริญกา้วหนา้ทางประชาธิปไตย แต่ทั้งน้ีรูปแบบอาจจะ
แตกต่างกันไปบ้างแลว้แต่ท่ีมาและเหตุผลทางประวติัศาสตร์ อาทิในประเทศท่ีใช้ระบบคอม
มอนลอว์ จะมีการให้ประชาชนทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมโดยผ่านช่อง
ทางการเป็นลูกขนุในการวินิจฉยัขอ้เท็จจริงในคดีนั้น แลว้จึงใหผู้พิ้พากษาเป็นผูก้  าหนดอตัราโทษ

                                                         
86 Pearse & Stiefel. (อา้งถึงใน จารุวรรณ ชาวศรีทอง และ นรินยา สุภาพพลู, 2546 : 25-26. 
87 เพ่ิงอ้าง 
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หรือก าหนดค่าเสียหายต่อไปหากลูกขุนวินิจฉัยว่าจ  าเลยกระท าความผิดตามท่ีถูกกล่าวหาจริง แต่
ส าหรับประเทศท่ีใชร้ะบบกฎหมายแบบซีวิลลอว ์การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมไดมี้
การพฒันารูปแบบบางประการท่ีคลา้ยกบัระบบลูกขนุ แต่พฒันาใหมี้ความสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตและ
ประวติัศาสตร์ทางกฎหมายภายในประเทศ กล่าวคือ ในสมยัก่อนทวีปยโุรปก็ไดมี้การน าเอาระบบ
ลูกขุนมาใชเ้ช่นเดียวกนั แต่ก็เป็นท่ีวิพากษว์ิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมในหลายๆ ประการ เพราะ
การด าเนินคดีอาญาในทวีปยโุรปเนน้หลกัเกณฑท่ี์จะใหสิ้ทธิจ าเลยต่อสู้คดีไดอ้ยา่งเตม็ภาคภูมิ หรือ
อยูใ่นฐานะ “ประธานแห่งคดี” จึงท าใหก้ารคน้หาความจริงโดยวิธีการถามคา้น (cross-examination) 
และระบบลูกขนุ (Jury) ไม่สอดคลอ้งกบัวิธีการของประเทศในภาคพ้ืนทวีปยโุรป จึงไดมี้การพฒันา
รูปแบบให้เหมาะสมกับปัญหาท่ีเกิดข้ึนโดยเปล่ียนแปลงเป็นระบบผูพิ้พากษาสมทบ เพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นไปของประชาชนในทวีปยุโรป จากนั้นเม่ือมีการแสวงหาประเทศ
อาณานิคมในทวีปเอเชีย ระบบวิธีพิจารณาความทั้งของระบบคอมมอนลอวแ์ละระบบซีวิลลอวก์็ได้
มีการถ่ายเทมาสู่ประเทศในทวีปเอเซียดงัปรากฏอยูใ่นปัจจุบนั 
   การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การก่อให้เกิดกระบวนการและโครงสร้างท่ี
ประชาชนสามารถท่ีจะแสดงออกซ่ึงความตอ้งการของตน การจดัล าดบัความส าคญั การเขา้ร่วมใน
การพฒันา และได้รับประโยชน์จากการพฒันานั้น โดยเน้นการให้อ  านาจในการตัดสินใจแก่
ประชาชนในชุมชน เป็นการท่ีรัฐคืนอ านาจอธิปไตยบางส่วนกลบัคืนสู่ประชาชนในรูปของการ
สร้างวิถีทางในการใช้สิทธิเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน อีกทั้ งเป็นกระบวนการกระท าท่ี
ประชาชนเกิดความสมคัรใจเขา้มามีส่วนร่วมในการก าหนดการเปล่ียนแปลงเพ่ือประชาชน โดยให้
ประชาชนได้มีส่วนในการตัดสินใจเพ่ือตนเอง ทั้ งน้ีโดยมิใช่การก าหนดกรอบความคิดจาก
บุคคลภายนอกและจะตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมอยา่งมีจิตส านึก การมีส่วนร่วมของประชาชนในฐานะ
สมาชิกของสังคม ไม่ว่าจะในบริบทของการพฒันาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองหรือวฒันธรรม ย่อม
เป็นส่ิงท่ีแสดงออกใหเ้ห็นถึงพฒันาการของประเทศท่ีเจริญแลว้เก่ียวกบัการรับรู้การใชสิ้ทธิเสรีภาพ
และภูมิปัญญาในการก าหนดชีวิตของตนอยา่งเป็นตวัของตวัเอง ในการจดัการควบคุมการใช ้และ
การกระจายทรัพยากรท่ีมีอยูเ่พ่ือประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตทางเศรษฐกิจและสังคมตามความจ าเป็น
อย่างสมศกัด์ิศรี เพ่ือให้สมกบัรากฐานของหลกัประชาธิปไตย 3 ประการ กล่าวคือ เป็นระบบของ
ประชาชน(Rule of People) โดยประชาชน (Rule by People) และเพื่อประชาชน (Rule for People) 
   วิธีการเขา้มามีส่วนร่วมของประชาชนอาจมีไดห้ลายวิธี อาทิเช่น การเขา้ร่วมประชุม 
การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติ การออกเสียงแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ การ
แสดงออกซ่ึงการสนบัสนุนหรือการคดัคา้นปัญหา การออกเสียงเลือกตั้ง การบริจาค การช่วยเหลือ
ดา้นแรงงาน เป็นตน้ 
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   กระบวนการยุติธรรมทางอาญา หมายถึง กระบวนการปฏิบติัการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การพิสูจน์บุคคลผูซ่ึ้งถูกกล่าวหาวา่กระท าความผิด หรือตอ้งสงสัยว่ากระท าความผิดทางอาญาและ
การหาบุคคลผูต้อ้งรับผิดชอบต่อการกระท าความผิดนั้น88 ดงันั้น การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาจึงหมายถึง กระบวนการท่ีรัฐถ่ายเทอ านาจตุลาการบางส่วนใหแ้ก่
ประชาชนโดยเข้ามาในกระบวนการยุติธรรมเพ่ือให้มีโอกาสในการตัดสินใจ มีส่วนร่วมใน
กระบวนการพิจารณาคดีในการพิสูจน์ถึงความท่ีผิดบุคคลท่ีถูกกล่าวหาภายใตค้วามอิสระเสรี ความ
เป็นกลางและเป็นไปโดยทัว่ถึง มีก าหนดระยะเวลาแน่นอน เป็นตน้ว่า การใหเ้บาะแสแก่เจา้หนา้ท่ี 
การเขา้เป็นคณะกรรมการต่างๆ การให้ประชาชนเขา้มาเป็นพยาน การให้ประชาชนเขา้ท าหนา้ท่ี
เป็นลูกขุนในการวินิจฉัยข้อเท็จจริง หรือการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู ้
พิพากษาสมทบในระบบศาลต่างๆ ซ่ึงระบบการพิจารณาคดีของศาลท่ีใชผู้พิ้พากษาสมทบน้ี อยา่ง
น้อยถือว่าเป็นการยืนยนัและเป็นหลกัประกนัว่าประชาชนสามารถท่ีจะเขา้ถึงและมีส่วนร่วมใน
อ านาจอธิปไตยของประเทศโดยผ่านองคก์รตุลาการอนัเป็นหน่ึงในสามอ านาจของอ านาจอธิปไตย
ของประเทศไดอ้ยา่งแทจ้ริงอีกดว้ย 
   ส าหรับประเทศไทยเองก็ได้มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการยติุธรรม โดยการเป็นผูพ้ิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว ศาลแรงงาน  และ
ศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศ หรืออาจเป็นรูปแบบท่ีคลา้ยกบัการมีส่วนร่วม
ของประชาชน คือ กรณีผูเ้ช่ียวชาญท่ีศาลเชิญมาให้ความเห็นอาทิในศาลภาษีอากรและศาล
ลม้ละลาย 
   จากการศึกษารูปแบบของการมีส่วนร่วม มีดงัน้ี89 
   1. การมีส่วนร่วมแบบเป็นไปเอง ซ่ึงเป็นโดยการอาสาสมคัร หรือการรวมตวักนัเองเพ่ือ
แกปั้ญหาของตวัเอง เป็นการกระท าท่ีไม่ไดรั้บความช่วยเหลือจากภายนอก ซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีเป็น
เป้าหมาย 
   2. การมีส่วนร่วมแบบชักน า เป็นการเข้าร่วมโดยต้องการความเห็นชอบหรือการ
สนบัสนุนโดยรัฐบาลซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีเป็นลกัษณะทัว่ไปของประเทศก าลงัพฒันา 
   3. การมีส่วนร่วมแบบบงัคบั เป็นผูมี้ส่วนร่วมภายใตก้ารด าเนินการตามนโยบายของรัฐ
ภายใตก้ารจดัการของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ หรือโดยการบงัคบัโดยตรง รูปแบบน้ีเป็นรูปแบบท่ีส่งผลให้

                                                         
88 วิฑูรย ์อ้ึงประพนัธ์, กระบวนการยติุธรรมกบัมาตรฐานสากล” ใน ทิศทางกระบวนการยติุธรรมไทย

ในศตวรรษใหม่, ดร. กิตติพงษ ์ กิตยารักษ,์ บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั, 2543), 
น. 64. 

89 เพ่ิงอ้าง 
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ผูก้ระท าได้รับผลทันที แต่จะไม่ได้ผลในระยะยาว หรืออาจเกิดผลเสียท่ีไม่ได้สนับสนุนจาก
ประชาชนในท่ีสุด 
 2.4.2  ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
   ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมของประชาชน มีดงัน้ี 
   1. เพ่ิมคุณภาพของการตดัสินใจ กระบวนการปรึกษาหรือสาธารณชนช่วยให้เกิดการ
กระจ่างในวตัถุประสงค์ และความตอ้งการของโครงการหรือนโยบายนั้นๆ ไดเ้สมอ สาธารณชน
สามารถท่ีจะผลกัดนัให้เกิดการทบทวนขอ้สันนิษฐานท่ีปิดบงัอยู ่บ่อยคร้ังกระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนก่อใหเ้กิดการพิจารณาถึงทางเลือกใหม่แทนวิธีการท่ีไดเ้คยใชก้นัมาในอดีต 
   2. การลดค่าใชจ่้ายและการสูญเสียเวลา กระบวนการหรือโครงการการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนอย่างเต็มรูปแบบ มกัจะส้ินเปลืองและเสียเวลา แต่ในทางปฏิบติั การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนตั้งแต่ตน้ สามารถท่ีจะลดค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัความขดัแยง้ของประชาชนได ้
   3. การสร้างฉันทามติ โครงการมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถท่ีจะสร้างขอ้ตกลงท่ี
มัน่คงและยนืยาว การยอมรับระหวา่งกลุ่ม 
   4. การเพ่ิมความง่ายต่อการน าไปปฏิบติั การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจท าใหบุ้คคลรู้สึก
ถึงความเป็นเจา้ของการตดัสินใจนั้น และคร้ังหน่ึงเม่ือไดร่้วมตดัสินใจแลว้ ยอ่มตอ้งการท่ีจะเห็นส่ิง
นั้นไดถู้กน าไปปฏิบติั 
   5. การหลีกเล่ียงการเผชิญหนา้ใน “กรณีท่ีร้ายแรงท่ีสุด” กระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนก่อให้เกิดโอกาสท่ีคู่กรณีจะแสดงความต้องการของกลุ่มเขาและความห่วงกังวลท่ี
ปราศจากความรู้สึกท่ีเป็นปฏิปักษ ์การมีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่ตน้สามารถลดการเผชิญหนา้
กนัอยา่งรุนแรงท่ีอาจเป็นไปได ้
   6. การด ารงไวซ่ึ้งความน่าเช่ือถือ และความชอบธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือการ
ตัดสินใจก่อให้เกิดความขัดแยง้ ก็ต้องใช้กระบวนการตัดสินใจซ่ึงโปร่งใสและน่าเช่ือถือต่อ
สาธารณชนและประชาชนมีส่วนร่วม 
   7. การพฒันาความเช่ียวชาญและความคิดสร้างสรรค์ของสาธารณชน ผูมี้ส่วนร่วมไม่
เพียงแต่เรียนรู้เน้ือหา แต่เขายงัไดเ้รียนรู้กระบวนการตดัสินใจโดยองค์กรส่วนทอ้งถ่ินของเขาควร
จะเป็นอยา่งไร และท าไมจึงตอ้งตดัสินใจดงักล่าว 
 
 2.4.3  การเขา้มามีส่วนร่วมของประชาชนในดา้นกระบวนการยติุธรรมทางอาญา90 

                                                         
90 เพ่ิงอ้าง, น. 11-17. 
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   การมีส่วนร่วมของประชาชนในการใชอ้  านาจอธิปไตยนั้น ประชาชนสามารถเขา้มามี
ส่วนร่วมไดท้ั้งในดา้นนิติบญัญติัซ่ึงมีหนา้ท่ีออกกฎหมาย โดยมีการเลือกบุคคลจากประชาชนเขา้มา
ท าหนา้ท่ีแทนประชาชน เพ่ือผลกัดนักฎหมาย ก่อใหเ้กิดความเจริญในสังคม และการเขา้มามีส่วน
ร่วมในดา้นบริหารนั้น ประชาชนสามารถเขา้มามีส่วนร่วมโดยวิธีการตรวจสอบการใช้อ  านาจ
บริหารของรัฐบาล เช่น การกระท าท่ีไม่ชอบหรือเป็นการทุจริตของฝ่ายบริหาร ประชาชนกมี็อ  านาจ
ในการเขา้ช่ือเพื่อขอใหมี้การถอดถอนได ้และการเขา้มามีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ
ยติุธรรมทางอาญานั้น ถือเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัมาก ทั้งน้ีเพราะกระบวนการยติุธรรมโดยเฉพาะ
ทางอาญานั้น เป็นเร่ืองท่ีจะตอ้งมีความชดัเจนและความโปร่งใสในการลงโทษผูก้ระท าความผิด 
ดว้ยเหตุน้ี การให้ประชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา จะมีผลท าให้
ประชาชนทัว่ไปมีความเขา้ใจถึงกระบวนการยุติธรรมและมีความเช่ือมัน่ในกระบวนการยุติธรรม
ของตนว่ามีความเป็นธรรมอยา่งแทจ้ริง ส าหรับประเทศไทยไดเ้ลง็เห็นความส าคญัของการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในกระบวนการยติุธรรม จึงมีการบญัญติัหลกัการส าคญัไวใ้นรัฐธรรมนูญฉบบั
ปัจจุบนั โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ส่วนท่ี 5 มาตรา 81 ไดบ้ญัญติัถึงการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการยติุธรรมไวด้งัน้ี91 
   1. ดูแลให้มีการปฏิบติัและการบงัคบัการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างถูกตอ้ง รวดเร็ว
เป็นธรรม และทัว่ถึง ส่งเสริมการใหค้วามช่วยเหลือและให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน และ
จัดระบบราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืนในกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ โดยให้
ประชาชนและให้องค์กรวิชาชีพมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมและการช่วยเหลือประชาชน
ทางกฎหมาย 
   2. คุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลให้พน้จากการล่วงละเมิด ทั้งน้ีโดยเจา้หน้าท่ี
ของรัฐและโดยบุคคลอ่ืน และตอ้งอ านวยความยติุธรรมแก่ประชาชนอยา่งเท่าเทียมกนั 
   3. จดัใหมี้กฎหมายเพ่ือจดัตั้งองคก์รเพ่ือการปฏิรูปกฎหมายท่ีด าเนินการเป็นอิสระ เพ่ือ
ปรับปรุงและพฒันากฎหมายของประเทศ รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ โดย
ตอ้งรับฟังความคิดเห็นของผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากกฎหมายนั้นประกอบดว้ย 
   4. จดัให้มีกฎหมายเพ่ือจดัตั้งองค์กรเพ่ือการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมท่ีด าเนินการ
เป็นอิสระ เพ่ือปรับปรุงและพฒันาการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการยติุธรรม 

                                                         
91 จิรนิติ หะวานนท์, “ตุลาการและสิทธิหน้าท่ีของประชาชน ,” รัฐสภาสาร , ปีท่ี 39, ฉบับท่ี 11, 

(พฤศจิกายน 2534), น. 10-11. 
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   5. สนบัสนุนการด าเนินการขององคก์รภาคเอกชนท่ีใหค้วามช่วยเหลือทางกฎหมายแก่
ประชาชน โดยเฉพาะผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว 
   จากขอ้ความดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นวา่ รัฐธรรมนูญมีเจตนารมณ์ก าหนดใหภ้าคประชาชน
มีส่วนร่วมในการพฒันากฎหมายและการยติุธรรม โดยท่ีรัฐบาลตอ้งด าเนินการดงัน้ี92 
   1. การบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งถูกตอ้ง เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และไม่เลือกปฏิบติั 
   2. คุ ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนให้พน้จากการกระท าละเมิด และให้
หมายความรวมถึง การถูกกระท ารุนแรงไม่วา่ทางใดๆ 
   3. ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการยติุธรรม และเขา้ถึงไดส้ะดวก 
   4. จดัใหมี้การช่วยเหลือหรือสนบัสนุนใหอ้งคก์รภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ
ทางกฎหมายทั้งทางแพ่ง ทางอาญา และทางปกครองแก่ประชาชน โดยเฉพาะผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ
จากความรุนแรงในครอบครัว 
   5. จดัใหมี้องคก์รอิสระในการพฒันาและปฏิรูปกฎหมาย และตรวจสอบกฎหมายต่างๆ 
ว่าขดัหรือแยง้รัฐธรรมนูญหรือไม่ โดยให้นักกฎหมายหรือบุคคลจากภาคส่วนต่างๆ มีส่วนร่วม
อยา่งกวา้งขวาง 
 2.4.4  ผูพ้ิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวในประเทศไทย93 
   ศาลเยาวชนและครอบครัว มีเจตนารมณ์ในการจดัตั้งข้ึนมาเพ่ือคุม้ครองสิทธิ ประโยชน์
ของเดก็และเยาวชน รวมทั้งสวสัดิภาพของครอบครัวเป็นส าคญั ในกรณีคดีเก่ียวดว้ยครอบครัว กจ็ะ
มุ่งเนน้เพ่ือรักษาผลประโยชน์ในสิทธิและทรัพยสิ์นของผูเ้ยาว ์ผูพิ้พากษาสมทบในศาลเยาวชนและ
ครอบครัว จึงควรจะตอ้งเป็นผูมี้ความรู้ความเขา้ใจและจะตอ้งมีประสบการณ์โดยตรงเก่ียวกบั
ครอบครัวและเด็กเป็นอยา่งดี และสามารถใชป้ระสบการณ์ในการช่วยผูพิ้พากษาเม่ือหาสาเหตุและ
ทางแกไ้ขท่ีดีท่ีสุด94 ทั้งน้ีเพ่ือคุม้ครอง สิทธิประโยชน์และส่วนไดเ้สียของผูเ้ยาว ์และเพ่ือเสริมสร้าง
ค่านิยมทางจริยธรรม และความรับผิดชอบของเด็กและเยาวชนต่อสังคมและลดปัญหาความ
แตกแยกของครอบครัวท่ีไม่ปกติสุข95 

                                                         
92 รายงานการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ คร้ังท่ี 27/2550, วนัท่ี 18 มิถุนายน พ.ศ. 2550. 
93 ผกากรอง ศรีทองสุก, “บทบาท หนา้ท่ีของผูพ้ิพากษาสมทบในศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้

ระหวา่งประเทศ”, (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, 2545), น. 70.  
94 สุกญัญา ประจวบเหมาะ,  “ความคาดหวงัของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็กท่ีมีต่อ

บทบาทหนา้ท่ีของผูพ้ิพากษาสมทบ”, บทคดัยอ่ หลกัสูตร ปรอ. รุ่นท่ี 15 หนา้ ก.  
95 บุญเพราะ แสงเ ทียน,  ค  าบรรยายกฎหมายเ ก่ียวกับการกระท าผิดของเด็กและเยาวชน, 

(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลยัสยาม, 2540), น. 37.  
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  2.4.4.1 คุณสมบติัของผูพ้ิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว 
   ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 2596 ไดก้ าหนดคุณสมบติัของบุคคลท่ีจะเขา้ท าหนา้ท่ีเป็นผูพิ้พากษา
สมทบของศาลเยาวชนและครอบครัว  โดยการคัดเลือกผูพ้ิพากษาสมทบ และคุณสมบัติของผู ้
พิพากษาสมทบวา่ผูพิ้พากษาสมทบแห่งศาลเยาวชนและครอบครัวตอ้งไดรั้บพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ 
แต่งตั้งจากบุคคลท่ีคณะกรรมการตุลาการไดค้ดัเลือกไวต้ามหลกัเกณฑ ์และวิธีการท่ีก าหนดไวใ้น
กฎกระทรวงตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 3 (พ.ศ. 2519) ผูส้มคัรเป็นผูพ้ิพากษาสมทบตอ้งเป็นผูท่ี้จะได้

                                                         
96 มาตรา 25 บญัญติัว่า “ผูพ้ิพากษาสมทบตามมาตรา 15 จะไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้งจาก

บุคคลซ่ึงคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบขา้ราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
คดัเลือกตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบขา้ราชการ
ฝ่ายตุลาการศาลยติุธรรมก าหนดในระเบียบ และตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปน้ี 

1. มีอายไุม่ต  ่ากวา่สามสิบหา้ปีบริบูรณ์ 
2. มีหรือเคยมีบุตร หรือเคยอบรมเล้ียงดูเด็ก หรือเคยท างานเก่ียวกบัการสงเคราะห์หรือการคุม้ครอง

สวสัดิภาพเดก็ เยาวชน หรือครอบครัว มาเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่สามปี 
3. มีคุณสมบติัท่ีจะเป็นขา้ราชการศาลยติุธรรมไดต้ามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการฝ่ายตุลาการศาล

ยติุธรรม เวน้แต่พื้นฐานความรู้ซ่ึงตอ้งไม่ต ่ากวา่ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นผูพ้ิพากษาสมทบ 
4. มีความสุขมุรอบคอบ ทศันคติ อธัยาศยั และความประพฤติเหมาะสมแก่การพิจารณาคดีท่ีอยู่ในเขต

อ านาจของศาลเยาวชนและครอบครัว 
5. ไม่เป็นขา้ราชการหรือผูป้ฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ขา้ราชการการเมือง สมาชิกรัฐสภาหรือ

ทนายความ 
ก่อนท่ีจะเขา้รับต าแหน่ง ผูพ้ิพากษาสมทบจะตอ้งได้รับการอบรมความรู้และผ่านการทดสอบเร่ือง

เจตนารมณ์และการพิจารณาคดีของศาลเยาวชนและครอบครัว ความรู้เก่ียวกบัจิตวิทยา การสังคมสงเคราะห์การ
ให้ค  าปรึกษาแนะน า และการคุม้ครองสวสัดิภาพเด็ก เยาวชน และครอบครัว ตลอดจนหนา้ท่ีของตุลาการ ทั้งน้ี 
ตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และระยะเวลาท่ีก าหนดในระเบียบประธานศาลฎีกา และจะตอ้งปฏิญาณตนต่อหนา้อธิบดี
ผูพ้ิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ผูพ้ิพากษาหัวหนา้ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดั หรือผูพ้ิพากษา
หวัหนา้ศาลจงัหวดัแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ซ่ึงตนจะเขา้สังกดั แลว้แต่กรณี  ว่าจะปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความ
ซ่ือสัตยสุ์จริต ดว้ยความเท่ียงธรรม และรักษาความลบัในราชการ 

ผูพ้ิพากษาสมทบใหด้ ารงต าแหน่งคราวละสามปี และจะทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้งผูท่ี้พน้จาก
ต าแหน่งเน่ืองจากครบวาระให้ด ารงต าแหน่งต่อไปอีกก็ได ้แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกนัไม่ได ้ผู ้
พิพากษาสมทบท่ีพน้จากต าแหน่งเน่ืองจากครบวาระใหค้งปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไปจนกว่าผูพ้ิพากษาสมทบคนใหม่จะ
เขา้รับหนา้ท่ี” 
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ประกาศนียบตัรไม่ต ่ากว่ามธัยมศึกษาตอนตน้สายสามญั หรือเทียบเท่าและตอ้งมีคุณสมบัติดัง
บญัญติัไวใ้นมาตราน้ี 
   การอบรมตามอนุมาตรา 3 น้ี กระทรวงยติุธรรมจะแต่งตั้งคณะกรรมการอบรมข้ึนคณะ
หน่ึงประกอบดว้ย อธิบดีผูพ้ิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ผูพ้ิพากษาศาลเยาวชนและ
ครอบครัว ผูอ้  านวยการสถานพินิจ และหวัหนา้กองต่างๆ ในสถานพินิจ การอบรมปกติมีก าหนด 2 
สปัดาห์ วิชาท่ีอบรม ไดแ้ก่ 
   1. วตัถุประสงคข์องศาลเยาวชนและครอบครัว 
   2. การปฏิบติัต่อเดก็และเยาวชนก่อนศาลมีค าพิพากษา 
   3. การปฏิบติัต่อเดก็และเยาวชนหลงัศาลมีค าพิพากษา 
   4. พระธรรมนูญศาลยติุธรรม 
   5. กฎหมายลกัษณะพยาน 
   6. กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
   7. กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่ 
   8. อ านาจหนา้ท่ีของผูพ้ิพากษา 
   เม่ือผูส้มคัรเขา้เป็นผูพิ้พากษาสมทบไดอ้บรมวิชาการต่างๆ เสร็จส้ินแลว้ ตอ้งเขา้สอบ
ขอ้เขียนในวิชาต่างๆ ท่ีอบรมไปแลว้นั้น เม่ือสอบขอ้เขียนเสร็จแลว้จะตอ้งสมัภาษณ์ทุกคน 
   ผูท่ี้มีคุณสมบติัครบถว้นและสอบคดัเลือกไดแ้ลว้ คณะกรรมการตุลาการจะได้เสนอช่ือ
เรียงตามล าดบัคะแนน ให้กระทรวงยุติธรรมด าเนินการเพ่ือให้พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวทรง
พระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งเป็นผูพิ้พากษาสมทบ97 
  2.4.4.2 อ านาจหนา้ท่ีของผูพ้ิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว 
   ศาลเยาวชนและครอบครัวตามพระราชบัญญติัศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 10 มีอ  านาจพิจารณาคดีอาญาท่ีมีขอ้หาว่าเด็ก
หรือเยาวชนกระท าความผิดหรือคดีอาญาซ่ึงศาลท่ีมีอ  านาจพิจารณาคดีธรรมดาโอนมาตามมาตรา 
97 วรรคหน่ึง คดีครอบครัว คดีคุม้ครองสวสัดิภาพ และคดีอ่ืนท่ีมีกฎหมายบญัญติัให้เป็นอ านาจ
หนา้ท่ีของศาลเยาวชนและครอบครัว 
   การพิจารณาคดีอาญาท่ีมีขอ้หาวา่เดก็หรือเยาวชนกระท าความผิดหรือคดีอาญาซ่ึงศาลท่ี
มีอ  านาจพิจารณาคดีธรรมดาโอนมาตามมาตรา 97 วรรคหน่ึงนั้น พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและ

                                                         
97 อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 95, น. 128-129. 
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ครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 23 วรรคหน่ึง98 ก าหนดองค์
คณะในศาลเยาวชนและครอบครัวไวว้า่ ศาลเยาวชนและครอบครัวตอ้งมีผูพิ้พากษาไม่นอ้ยกว่าสอง
คน และผูพิ้พากษาสมทบอีกสองคนซ่ึงอยา่งนอ้ยคนหน่ึงตอ้งเป็นสตรี จึงจะเป็นองคค์ณะพิจารณา
คดีพิพากษาคดีหรือค าสั่งของศาลนั้นได ้และในการท าค าสั่งหรือค าพิพากษาท่ีจะตอ้งท าโดยองค์
คณะพิจารณาคดีหลายคนตอ้งบงัคบัตามคะแนนเสียงฝ่ายขา้งมากของผูพ้ิพากษาและผูพ้ิพากษา
สมทบท่ีเป็นองคค์ณะพิจารณาคดีนั้น  
   ในการพิจารณาคดีครอบครัวนั้น ตามพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 23 วรรคสอง99ประกอบมาตรา 147100 ก าหนด
หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัองคค์ณะของศาลเยาวชนและครอบครัวในการพิจารณาคดีครอบครัวไวว้่า หาก
คดีครอบครัวนั้น ผูเ้ยาวไ์ม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียก่อนเร่ิมพิจารณาคดี ให้ศาลสอบถาม

                                                         
98 มาตรา 23 บญัญติัไวว้่า “ภายใตบ้งัคบัมาตรา 24 ศาลเยาวชนและครอบครัวตอ้งมีผูพ้ิพากษาไม่นอ้ย

กว่าสองคน และผูพ้ิพากษาสมทบอีกสองคนซ่ึงอย่างนอ้ยคนหน่ึงตอ้งเป็นสตรี จึงเป็นองคค์ณะพิจารณาคดีได้
ส่วนการท าค  าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลนั้น ถา้ค  าพิพากษาหรือค าสั่งจะตอ้งท าโดยองค์คณะพิจารณาคดีค  า
พิพากษาหรือค าสั่งนั้นจะตอ้งบงัคบัตามคะแนนเสียงฝ่ายขา้งมากของผูพ้ิพากษาและผูพ้ิพากษาสมทบท่ีเป็นองค์
คณะพิจารณาคดีนั้น ในกรณีท่ีมีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้น าบทบญัญติัแห่งพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

ในการพิจารณาพิพากษาคดีครอบครัวใดจะตอ้งมีผูพ้ิพากษาสมทบเป็นองคค์ณะหรือไม่ใหเ้ป็นไปตาม
มาตรา 147” 

99 พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 
23 วรรคสอง บญัญติัไวว้า่ “ในการพิจารณาพิพากษาคดีครอบครัวใดจะตอ้งมีผูพ้พิากษาสมทบเป็นองคค์ณะหรือ
ไม่ใหเ้ป็นไปตามมาตรา 147” 

100 พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 
มาตรา 147 บญัญติัไวว้่า “ในการก าหนดองคค์ณะตามมาตรา 23 ถา้ศาลเห็นว่าคดีครอบครัวใดท่ีศาลจะพิจารณา
พิพากษาเป็นคดีท่ีผูเ้ยาวไ์ม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียก่อนเร่ิมพิจารณาคดีใหศ้าลสอบถามคู่ความว่าประสงค์
จะใหมี้ผูพ้ิพากษาสมทบเป็นองคค์ณะดว้ยหรือไม่ ถา้คู่ความทั้งสองฝ่ายหรือฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่ประสงคจ์ะใหมี้ผู ้
พิพากษาสมทบเป็นองคค์ณะดว้ย ใหผู้พ้ิพากษาไม่นอ้ยกวา่สองคนเป็นองคค์ณะพิจารณาพิพากษาคดีได ้

ในระหว่างการพิจารณาของศาลท่ีไม่มีผูพ้ิพากษาสมทบเป็นองคค์ณะ ถา้ขอ้เท็จจริงปรากฏแก่ศาลวา่คดี
นั้นเป็นคดีท่ีผูเ้ยาวมี์ผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สีย ให้ศาลก าหนดให้มีผูพ้ิพากษาสมทบตามมาตรา 23 เป็นองค์
คณะ แต่ทั้งน้ีไม่มีผลกระทบกระเทือนกระบวนพิจารณาท่ีไดด้  าเนินไปแลว้ 

ในกรณีจ าเป็นตอ้งฟังความเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญดา้นการแพทย์ จิตวิทยา การให้ค  าปรึกษา แนะน าการ
สังคมสงเคราะห์ และการคุ้มครองสวสัดิภาพ  หรือผูเ้ช่ียวชาญด้านอ่ืนศาลอาจเรียกบุคคลดังกล่าวมาร่วม
ปรึกษาหารือหรือใหค้วามเห็นตามมาตรา 31 กไ็ด”้ 
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คู่ความว่าประสงคจ์ะใหมี้ผูพิ้พากษาสมทบเป็นองคค์ณะดว้ยหรือไม่ ถา้คู่ความทั้งสองฝ่ายหรือฝ่าย
ใดฝ่ายหน่ึงไม่ประสงคจ์ะใหมี้ผูพิ้พากษาสมทบเป็นองคค์ณะดว้ย ใหผู้พิ้พากษาไม่นอ้ยกว่าสองคน
เป็นองคค์ณะพิจารณาพิพากษาคดีได ้แต่ถา้หากภายหลงัปรากฏขอ้เท็จจริงว่า ผูเ้ยาวมี์ผลประโยชน์
หรือมีส่วนไดเ้สีย ศาลจะตอ้งก าหนดใหมี้ผูพิ้พากษาสมทบเป็นองคค์ณะ โดยไม่กระทบกระเทือน
ถึงกระบวนพิจารณาท่ีไดด้  าเนินการไปแลว้  
   ในการพิจารณาคดีอ่ืนท่ีมีกฎหมายบญัญติัให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของศาลเยาวชนและ
ครอบครัวนั้น ในท่ีน้ีผูเ้ขียนขอกล่าวถึง คดีอาญาเก่ียวกับความผิดฐานกระท าความรุนแรงใน
ครอบครัว ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ซ่ึงเป็น
คดีอ่ืนท่ีก าหนดใหศ้าลเยาวชนและครอบครัวมีอ  านาจพิจารณาพิพากษาคดีนั้น มาตรา 14 ก าหนดไว้
ว่า ในกรณีท่ีพระราชบญัญติัคุม้ครองผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ไม่ได้
บัญญัติไว้เก่ียวกับวิธีพิจารณา การยื่น และการรับฟังพยานหลักฐานเป็นการเฉพาะ ให้น า
พระราชบญัญติัจดัตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวมาบงัคบั
ใชโ้ดยอนุโลม แต่เน่ืองจากพระราชบญัญติัคุม้ครองผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 
2550 ไม่ไดมี้บทบญัญติัไวเ้ป็นการเฉพาะ ประกอบกบัพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัว 
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ไม่ได้ก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกับการมีผู ้
พิพากษาสมทบไวใ้นหมวดเก่ียวกบัวิธีพิจารณา การยืน่ และการรับฟังพยานหลกัฐานไว ้ดงันั้น การ
ด าเนินคดีความรุนแรงในครอบครัวจึงไม่จ  าเป็นต้องผูพิ้พากษาสมทบเป็นองค์คณะร่วมกับผู ้
พิพากษา 
  2.4.4.3 สถานะของผูพ้ิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว 
   พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
พ.ศ. 2553 มาตรา 26101 ก าหนดให้ผูพิ้พากษาสมทบเป็นเจ้าพนักงานในต าแหน่งตุลาการตาม
ประมวลกฎหมายอาญา กเ็พ่ือประโยชน์ในการท่ีจะไดรั้บความคุม้ครองจากกฎหมายท่ีจะถูกกระท า
ต่อหรือในทางท่ีจะเป็นผูก้ระท าต่อหน้าท่ีเสียเอง ก็จะไดรั้บโทษทณัฑ์สูงกว่าบุคคลธรรมดาตาม
ประมวลกฎหมายอาญาในหมวดท่ีว่าดว้ยความผิดต่อเจา้พนกังานในการยุติธรรม และหมวดท่ีว่า
ดว้ยความผิดต่อต าแหน่งหนา้ท่ีในการยติุธรรม ในส่วนท่ีเก่ียวกบัเจา้พนกังานในต าแหน่งตุลาการ 
นอกจากน้ีกฎหมายยงับญัญติัใหน้ าบทบญัญติัว่าดว้ยวินยั และการรักษาวินยัส าหรับขา้ราชการตุลา
การตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบขา้ราชการฝ่ายตุลาการมาใชบ้งัคบัแก่ผูพิ้พากษาสมทบโดยอนุโลม 

                                                         
101 มาตรา 26 บญัญติัว่า “ผูพ้ิพากษาสมทบเป็นเจา้พนกังานในต าแหน่งตุลาการตามประมวลกฎหมาย

อาญา”. 
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ตามมาตรา 30102 แห่งพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. 2553 
 
2.5  เขตอ านาจและวิธีพจิารณาความอาญาของศาลไทยในคดีความรุนแรงในครอบครัว 
   ดงัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว นบัวนัยิ่งทวีความรุนแรงมาก
ข้ึนและมีจ านวนคดีเพิ่มมากข้ึนในทุกๆ ปี ซ่ึงปัญหาความรุนแรงในครอบครัวนั้น เป็นปัญหาท่ีมี
ความส าคญั เน่ืองจากครอบครัวเป็นรากฐานของสังคมท่ีถึงแมจ้ะมีขนาดเล็กท่ีสุด แต่กลบัเป็น
หน่วยของสังคมท่ีมีความส าคญัท่ีสุด เพราะบุคคลในครอบครัวนั้น มีความสัมพนัธ์ท่ีผูกพนัใกลชิ้ด
และมีความละเอียดอ่อน เม่ือเทียบกบัหน่วยของสังคมอ่ืนๆ ดงันั้น เม่ือเกิดปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัว แลว้จึงจ าเป็นจะตอ้งมีมาตรการท่ีเขา้มาคุม้ครองให้สถานะของความเป็น “ครอบครัว” 
ด ารงอยู่ต่อไปได ้การน ามาตรการทางกฎหมายอาญาซ่ึงไม่มีความยืดหยุ่นและมีวตัถุประสงค์เพ่ือ
การลงโทษผูก้ระท าความผิดมาใชบ้งัคบักบัปัญหาความรุนแรงในครอบครัวนั้น จึงไม่อาจใชบ้งัคบั
ไดอ้ยา่งเต็มท่ีและอาจเป็นการท าลายความสัมพนัธ์ของบุคคลภายในครอบครัว จึงจ าเป็นตอ้งมีการ
บัญญัติกฎหมายเ พ่ือแก้ไขให้สอดคล้องกับการแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวให้มี
ประสิทธิภาพ โดยการน ามาตรการอ่ืนๆ มาช่วยเหลือ เพ่ือช่วยฟ้ืนฟูผูถู้กกระท าความรุนแรงใน
ครอบครัวและผูก้ระท าความผิดไดดี้กว่าการน ากฎหมายอาญามาใชบ้งัคบัเพียงอยา่งเดียว มาตรการ
ท่ีน ามาแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวนั้น มีลกัษณะเป็นการประนีประนอมเพื่อรักษา
สัมพนัธภาพอนัดีของบุคคลในครอบครัว มีวิธีการระงบัขอ้พิพาทดว้ยสันติวิธี เช่น การก าหนด
ความผิดฐานท าร้ายร่างกาย เป็นความผิดอนัยอมความได ้เป็นตน้ ดงันั้น ดว้ยรูปแบบและวิธีการ
พิจารณาคดีของศาลเยาวชนและครอบครัวจึงมีความเหมาะสมท่ีจะพิจารณาคดีความรุนแรงใน
ครอบครัวดียิ่งกว่าการด าเนินกระบวนพิจารณาคดีความรุนแรงในครอบครัวในศาลยติุธรรมทัว่ไป 
พระราชบญัญติัคุม้ครองผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 จึงไดก้  าหนดใหศ้าล
เยาวชนและครอบครัวมีอ านาจพิจารณาคดีความรุนแรงในครอบครัว 
   พระราชบญัญติัคุม้ครองผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครัว มาตรา 8 วรรค
สอง103 เป็นบทบญัญติัเก่ียวกบัเขตอ านาจศาลไทยในการพิจารณาคดีความรุนแรงในครอบครัว 

                                                         
102 มาตรา 30 บญัญติัไวว้า่ “ใหน้ าบทบญัญติัวา่ดว้ยวินยัและการรักษาวินยัส าหรับขา้ราชการตุลาการตาม

กฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการฝ่ายตุลาการศาลยติุธรรมมาใชบ้งัคบัแก่ผูพ้ิพากษาสมทบดว้ยโดยอนุโลม”. 
103 พระราชบญัญติัคุม้ครองผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครัว มาตรา 8 วรรคสอง บญัญติัไวว้่า 

“ในกรณีท่ีมีการกระท าความผิดตามมาตรา 4 วรรคหน่ึง เป็นความผิดกรรมเดียวกบัความผิดตามกฎหมายอ่ืน ให้
ด าเนินคดีความผิดตามมาตรา 4 วรรคหน่ึง ต่อศาลรวมไปกบัความผิดตามกฎหมายอ่ืนนั้น เวน้แต่ความผิดตาม
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บทบญัญติัดงักล่าวก าหนดเขตอ านาจศาลในการพิจารณาคดีความรุนแรงในครอบครัวได ้โดย
ก าหนดให้ “ศาล” ซ่ึงตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 
2550 มาตรา 3104 หมายถึง ศาลเยาวชนและครอบครัวตามพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัว 
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มีอ  านาจพิจารณาคดีความรุนแรงใน
ครอบครัว105 หรือในกรณีการกระท าความผิดฐานกระท าความรุนแรงในครอบครัวเป็นความผิด
กรรมเดียวกับความผิดตามกฎหมายอ่ืนให้ด าเนินคดีกับความผิดฐานกระท าความรุนแรงใน
ครอบครัว ต่อศาลเยาวชนและครอบครัวรวมไปกบัความผิดตามกฎหมายอ่ืนนั้น เวน้แต่ความผิด
ตามกฎหมายอ่ืนนั้นมีอตัราโทษสูงกว่าใหด้  าเนินคดีต่อศาลท่ีมีอ  านาจพิจารณาคดีตามกฎหมายอ่ืน
นั้น 
   จากบทบญัญติัดงักล่าว สามารถสรุปเขตอ านาจศาลกบัความผิดฐานกระท าความรุนแรง
ในครอบครัวได ้ดงัน้ี 
   1. ใหค้วามผิดฐานกระท าความรุนแรงในครอบครัวอยูใ่นอ านาจพิจารณาพิพากษาของ
ศาลเยาวชนและครอบครัว 
   2. ให้ด าเนินคดีความผิดฐานกระท าความรุนแรงในครอบครัวท่ีเป็นกรรมเดียวกบั
ความผิดตามกฎหมายอ่ืนและมีอตัราโทษสูงกวา่ความผิดตามกฎหมายอ่ืน ใหพ้ิจารณาคดีรวมไปกบั
ความผิดฐานอ่ืนต่อศาลเยาวชนและครอบครัว  
   3. ใหด้ าเนินความผิดฐานกระท าความรุนแรงในครอบครัวท่ีเป็นกรรมเดียวกบัความผิด
ตามกฎหมายอ่ืนและมีอตัราโทษน้อยกว่าความผิดตามกฎหมายอ่ืน ให้พิจารณาคดีรวมไปกับ
ความผิดตามกฎหมายอ่ืนต่อศาลท่ีมีอ  านาจพิจารณาคดีความผิดตามกฎหมายอ่ืนนั้น 
   4. ในกรณีความผิดฐานกระท าความรุนแรงในครอบครัวเป็นความผิดหลายฐานหรือ
เป็นความผิดหลายกระทง ใหด้  าเนินคดีรวมกนัไปต่อศาลซ่ึงมีอ  านาจพิจารณาคดีในฐานความผิดท่ีมี
อตัราโทษสูงกวา่ ตามมาตรา 24 ประกอบมาตรา 160 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

                                                         
กฎหมายอ่ืนนั้นมีอตัราโทษสูงกว่าให้ด าเนินคดีต่อศาลท่ีมีอ  านนาจพิจารณาความผิดตามกฎหมายอ่ืนนั้น โดยให้
น าบทบญัญติัทั้งหลายแห่งพระราชบญัญติัน้ีไปใชบ้งัคบัโดยอนุโลม” 

104 พระราชบญัญติัคุม้ครองผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครัว มาตรา 3 “ศาล” หมายความว่า 
ศาลเยาวชนและครอบครัวตามกฎหมายวา่ดว้ยการจดัตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว 

105 พระราชบญัญติัคุม้ครองผูถ้กูกระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครัว มาตรา 4 วรรคหน่ึง บญัญติัไวว้า่ 
“ผูใ้ดกระท าการอนัเป็นความรุนแรงในครอบครัว ผูน้ั้นกระท าความผิดฐานกระท าความรุนแรงในครอบครัว ตอ้ง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหกพนับาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ” 
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   5. กรณีท่ีผูก้ระท าความรุนแรงในครอบครัวเป็นทหาร อ  านาจพิจารณาพิพากษาคดีของ
ศาลเป็นไปตามหลกัเดียวกนักบัคดีอาญาทัว่ไป กล่าวคือ หากคดีความรุนแรงในครอบครัว ผูก้ระท า
ความรุนแรงในครอบครัวเป็นทหารไม่ไดก้ระท าความผิดกบัพลเรือน ให้คดีอยู่ในอ านาจของศาล
ทหาร แต่หากถา้ผูก้ระท าความรุนแรงซ่ึงเป็นทหารนั้น ร่วมกนักระท าความผิดกบัพลเรือน ใหค้ดีอยู่
ในเขตอ านาจของศาลพลเรือน แต่มีขอ้ยกเวน้หากคดีความรุนแรงในครอบครัวท่ีพระราชบญัญติัน้ี
ก าหนดให้อยู่ในเขตอ านาจของศาลเยาวชนและครอบครัว ถา้ทหารเป็นผูก้ระท าผิด อ  านาจการ
พิจารณาพิพากษาเป็นของศาลเยาวชนและครอบครัว ตามนยัในมาตรา 14(3)106 แห่งพระราชบญัญติั
ธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498  
   สามารถสรุปเขตอ านาจศาลในคดีความรุนแรงในครอบครัว ไดด้งัน้ี107 
 

ฐานความผิด เขตอ านาจศาล 
ฐานกระท าความรุนแรงในครอบครัว ศาลเยาวชนและครอบครัว 
ฐานกระท าความรุนแรงในครอบครัว + ม.391 (ประมวลกฎหมายอาญา) ศาลเยาวชนและครอบครัว 
ฐานกระท าความรุนแรงในครอบครัว + ม.295 (ประมวลกฎหมายอาญา) ศาลแขวง 
ฐานกระท าความรุนแรงในครอบครัว + ม.297 (ประมวลกฎหมายอาญา) ศาลจงัหวดั , ศาลอาญา 
ทหาร + กระท าความรุนแรงในครอบครัว + โทษไม่สูงกวา่ ศาลเยาวชนและครอบครัว 
ทหาร + กระท าความรุนแรงในครอบครัว + โทษสูงกวา่ ศาลทหาร 
เดก็กระท าความรุนแรงในครอบครัว ศาลเยาวชนและครอบครัว 

 
   ในกรณีท่ีคดีความรุนแรงในครอบครัวอยู่ในเขตอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลอ่ืน
มิใช่ศาลเยาวชนและครอบครัว ให้น าบทบญัญติัทั้งหลายแห่งพระราชบญัญติัคุม้ครองผูถู้กกระท า
ดว้ยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ไปใชโ้ดยอนุโลม ซ่ึงก็หมายถึงให้ใชว้ิธีพิจารณาความ

                                                         
106 มาตรา 14(3) บญัญติัไวว้า่ คดีท่ีไม่อยูใ่นอ านาจศาลทหาร คือ 
(1) คดีท่ีบุคคลท่ีอยูใ่นอ านาจศาลทหารกบับุคคลท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นอ านาจศาลทหารกระท าผิดดว้ยกนั 
(2) คดีท่ีเก่ียวพนักบัคดีท่ีอยูใ่นอ านาจของศาลพลเรือน 
(3) คดีท่ีตอ้งด าเนินคดีในศาลคดีเดก็และเยาวชน 
(4) คดีท่ีศาลทหารเห็นวา่ไม่อยูใ่นเขตอ านาจศาลทหาร 
107 ส านกังานอยัการสูงสุด. แนวทางการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความ

รุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550. หนา้ 13. 

DPU



63 
 
ของศาลนั้นๆ เป็นหลกั และน าวิธีพิจารณาคดีและมาตรการตามกฎหมายน้ีไปใชไ้ดเ้ท่าท่ีไม่ขดัหรือ
แยง้ 
   ตารางสรุปการพิจารณาพิพากษาของศาลไทยในคดีความรุนแรงในครอบครัว 
 

คดีความรุนแรงในครอบครัว วิธีพจิารณาความ 
คดีท่ีข้ึนศาลเยาวชนและครอบครัว ใหใ้ชว้ิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวโดยอนุโลม 
คดีท่ีข้ึนศาลแขวง ใหใ้ชว้ิธีพิจารณาคดีความอาญาในศาลแขวง 
คดีท่ีข้ึนศาลจงัหวดั/ศาลอาญา ใหใ้ชป้ระมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
คดีท่ีเดก็เป็นผูต้อ้งหา ใหใ้ชว้ิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 

 
   นอกจากความผิดฐานกระท าความรุนแรงในครอบครัว ตามมาตรา 4 แห่ง
พระราชบญัญติัคุม้ครองผูถู้กกระท าความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 นั้น ในพระราชบญัญติั
ฉบบัน้ี ยงัมีบทบญัญติัความผิดไวอี้ก 2 ฐานความผิด ซ่ึงฐานความผิดเหล่าน้ีไม่ใช่ความผิดเก่ียวกบั
การกระท าความรุนแรงในครอบครัวโดยตรง แต่เป็นบทบัญญัติความผิดเก่ียวกับการโฆษณา
เผยแพร่ความรุนแรงในครอบครัวและความผิดฐานฝ่าฝืนค าสัง่ของพนกังานเจา้หนา้ท่ี ดงัน้ี 
   1. ความผิดฐานโฆษณาเผยแพร่ความรุนแรงในครอบครัวต่อสาธารณชน108 ซ่ึงความผิด
ฐานน้ีมิไดก้  าหนดให้อยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัว จึงต้องไป
เป็นไปตามพระธรรมนูญศาลยติุธรรม เม่ือความผิดน้ีมีโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน
หกหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ ความผิดฐานน้ีจึงอยูใ่นอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลแขวงท่ีมี
อ  านาจพิจารณาพิพากษาคดีท่ีมีอตัราโทษจ าคุกอยา่งสูงไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท 
หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

                                                         
108 มาตรา 9 แห่งพระราชบญัญติัคุม้ครองผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550  
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   2. ความผิดฐานฝ่าฝืนค าสั่งของพนกังานเจา้หนา้ท่ีชั้นผูใ้หญ่ท่ีรัฐมนตรีมอบหมายหรือ
ค าสั่งของศาลตามมาตรา 10109 หรือมาตรา 11110 ซ่ึงความผิดฐานน้ีมิไดก้  าหนดให้ความผิดฐานฝ่า
ฝืนค าสั่งของพนกังานเจา้หนา้ท่ีชั้นผูใ้หญ่ท่ีรัฐมนตรีมอบหมาย อยูใ่นอ านาจพิจารณาพิพากษาของ

                                                         
109 พระราชบญัญติัคุม้ครองผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 มาตรา 10 บญัญติัไวว้า่  
“ในการด าเนินการตามมาตรา 8 ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีซ่ึงมีฐานะเทียบไดไ้ม่ต  ่ากวา่พนกังานฝ่ายปกครอง

หรือต ารวจชั้นผูใ้หญ่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและไดรั้บมอบหมายจากรัฐมนตรีมีอ  านาจออก
ค าสั่งก าหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขใ์หแ้ก่บุคคลผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครัวเป็นการ
ชัว่คราว ไม่ว่าจะมีค  าร้องขอจากบุคคลดงักล่าวหรือไม่ โดยใหมี้อ านาจออกค าสั่งใดๆ ไดเ้ท่าท่ีจ  าเป็นและสมควร 
ซ่ึงรวมถึงการใหผู้ก้ระท าความรุนแรงในครอบครัวเขา้รับการตรวจรักษาจากแพทย ์การใหผู้ก้ระท าความรุนแรง
ในครอบครัวชดใช้เงินช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เบ้ืองตน้ตามสมควรแก่ฐานะ การออกค าสั่งห้ามผูก้ระท าความ
รุนแรงในครอบครัวเขา้ไปในท่ีพ  านกัของครอบครัวหรือเขา้ใกลต้วับุคคลใดในครอบครัว ตลอดจนการก าหนด
วิธีการดูแลบุตร 

เม่ือพนกังานเจา้หนา้ท่ีออกค าสั่งก าหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขอ์ย่างใดอย่างหน่ึงหรือ
หลายอยา่งตามวรรคหน่ึงแลว้ ใหเ้สนอมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขต่์อศาลภายในส่ีสิบแปดชัว่โมงนบัแต่
วนัออกค าสั่งก าหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข ์หากศาลเห็นชอบกบัค าสั่งก าหนดมาตรการหรือวิธีการ
เพื่อบรรเทาทุกขด์งักล่าว ใหค้  าสั่งก าหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขมี์ผลต่อไป 

ในกรณีท่ีศาลไม่เห็นชอบดว้ยกบัค  าสั่งก าหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ทั้งหมดหรือแต่
บางส่วน หรือมีขอ้เท็จจริงหรือพฤติการณ์เปล่ียนแปลงไป ให้ศาลท าการไต่สวนและมีค  าสั่งโดยพลนั หาก
ขอ้เท็จจริงหรือพฤติการณ์เพียงพอแก่การวินิจฉัยออกค าสั่ง ศาลอาจแกไ้ขเพิ่มเติม เปล่ียนแปลง หรือเพิกถอน
ค าสั่งก าหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขห์รือออกค าสั่งใดๆ รวมทั้งก าหนดเง่ือนไขเพิ่มเติมกไ็ด ้

ผูมี้ส่วนไดเ้สียเก่ียวกบัค  าสั่งของพนกังานเจา้หนา้ท่ีหรือศาลตามมาตราน้ี สามารถยื่นอุทธรณ์ค าสั่งเป็น
หนงัสือขอใหศ้าลทบทวนค าสั่งไดภ้ายในสามสิบวนันบัแต่ทราบค าสั่ง ใหค้  าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลเป็นท่ีสุด 

ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามค าสั่งของพนกังานเจา้หนา้ท่ีหรือศาล ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน 
หรือปรับไม่เกินสามพนับาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ” 

110 มาตรา 11 แห่งพระราชบญัญติัคุม้ครองผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2553 บญัญติั
ไวว้า่ 

“ในระหว่างการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี ให้ศาลมีอ านาจออกค าสั่งก าหนดมาตรการหรือวิธีการ
เพื่อบรรเทาทุกขต์ามมาตรา 10 หรือออกค าสั่งใดๆ ไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

ในกรณีท่ีเหตุการณ์หรือพฤติการณ์เก่ียวกบัผูก้ระท าความรุนแรงในครอบครัว หรือผูถู้กกระท าความ
รุนแรงในครอบครัวเปล่ียนแปลงไป ศาลมีอ านาจแกไ้ขเพิ่มเติม เปล่ียนแปลงหรือเพิกถอนค าสั่งก าหนดมาตรการ
หรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข ์หรือค าสั่งใดๆ รวมทั้งก าหนดเง่ือนไขเพิ่มเติมกไ็ด ้

ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามค าสั่งศาล ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหกพนับาท 
หรือทั้งจ  าทั้งปรับ” 
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ศาลเยาวชนและครอบครัวหรือศาลใด เขตอ านาจศาลในการพิจารณาพิพากษาความผิดฐานน้ี จึง
ตอ้งเป็นไปตามพระธรรมนูญศาลยติุธรรม 
   เม่ือความผิดตามมาตรา 10 มีโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามพนับาท 
หรือทั้งจ  าทั้งปรับ จึงอยู่ในเขตอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลแขวงเช่นเดียวกนักบัความผิดตาม
มาตรา 9 แต่ถา้ความผิดฐานฝ่าฝืนค าสั่งของศาลท่ีออกตามความในมาตรา 10 ไดฟ้้องรวมกนัไปกบั
ความผิดฐานกระท าความรุนแรงในครอบครัว ศาลท่ีมีอ  านาจช าระคดีไดแ้ก่ศาลแขวง เน่ืองจากโทษ
ตามมาตรา 10 สูงกว่าโทษฐานกระท าความรุนแรงในครอบครัว อนัเป็นศาลซ่ึงมีอ  านาจช าระคดีใน
ฐานความผิดท่ีมีอตัราโทษสูงกว่า ตามมาตรา 8 วรรคสองแห่งพระราชบญัญติัคุม้ครองผูถู้กกระท า
ดว้ยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ประกอบดว้ยมาตรา 24 และมาตรา 160 แห่งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แต่ถา้ความผิดตามมาตรา 9 ซ่ึงมีโทษนอ้ยกว่าความผิดฐานกระท า
ความรุนแรงในครอบครัว ศาลท่ีมีอ  านาจช าระคดีคือศาลเยาวชนและครอบครัว 
 
2.6  เหตุผลของการบัญญัติมาตรา 8 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความ
รุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2553 
    กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์ไดเ้สนอร่างพระราชบญัญติัขจดั
ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.... ต่อส านกังานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี พร้อมบนัทึกหลกัการและ
เหตุผล โดยมีสาระส าคญัในส่วนท่ีเก่ียวกบัการฟ้องคดีความรุนแรงในครอบครัว โดยการฟ้องคดีต่อ
ศาล พนักงานอยัการอาจท าเป็นหนงัสือหรือฟ้องดว้ยวาจาต่อศาล111 ซ่ึงหมายถึงศาลเยาวชนและ

                                                         
111 ร่างจากกระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์มาตรา 8 บญัญติัวา่  
“เม่ือไดรั้บการแจง้เหตุตามมาตรา 5 และผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรงไดร้้องทุกขต์ามมาตรา 6 วรรคสอง 

ภายในอายคุวามแลว้ ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากรัฐมนตรีเป็นผูมี้อ  านาจสอบสวน โดยจะตอ้ง
ท าการสอบสวนโดยเร็วและพนกังานอยัการจะตอ้งยื่นฟ้องต่อศาลภายในก าหนดเวลาส่ีสิบแปดชัว่โมง แต่หากมี
เหตุจ าเป็น ท าให้ไม่อาจยื่นฟ้องไดท้นัภายในก าหนดเวลาดงักล่าว ให้ขอผดัฟ้องต่อศาลไดค้ร้ังละไม่เกินเจ็ดสิบ
สองชัว่โมง แต่ไม่เกินหกคร้ัง 

การฟ้องคดีต่อศาลตามวรรคหน่ึง อาจท าเป็นหนงัสือหรือฟ้องดว้ยวาจาก็ได ้แต่ถา้ศาลเห็นสมควรจะสั่ง
ใหฟ้้องเป็นหนงัสือกไ็ด ้

ในการสอบปากค าผูท่ี้ถูกกระท าดว้ยความรุนแรงตามวรรคหน่ึง พนกังานเจา้หนา้ท่ีตอ้งจดัใหมี้จิตแพทย ์
นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ หรือบุคคลท่ีผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรงร้องขออยู่ร่วมในขณะสอบปากค า
เพื่อใหค้  าปรึกษา 
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ครอบครัว เน่ืองจากคดีความรุนแรงในครอบครัวเป็นคดีท่ีเกิดข้ึนในครอบครัว โดยระหว่าง
ด าเนินการน้ี พนกังานเจา้หนา้ท่ีหรือศาลแลว้แต่กรณีมีอ  านาจก าหนดมาตรการหรือวิธีการใดๆ เพื่อ
บรรเทาทุกข์เป็นการชั่วคราวรวมถึงการให้ผูก้ระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัวชดใช้เงิน
ช่วยเหลือบรรเทาทุกขเ์บ้ืองตน้ 
    ร่างพระราชบญัญติัขจดัความรุนแรงในครอบครัวท่ีกระทรวงการพฒันาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์เสนอมานั้ น มีความเห็นของกระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม 
ส านกังานศาลยติุธรรม ส านกังานอยัการสูงสุด และส านกังานต ารวจแห่งชาติเสนอความเห็นมาเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาร่างดว้ย หลงัจากนั้นกระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยป์ระชุม
หารือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพฒันากฎหมายกระทรวงการ
พฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยแ์ลว้ ไดด้  าเนินการแกไ้ขปรับปรุงร่างพระราชบญัญติัขจดั
ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ..... โดยไดมี้การเสนอใหป้รับปรุงมาตรา 4 วรรคสอง วรรคส่ี วรรค
ห้าและเพ่ิมมาตรา 8 วรรคสอง ทั้ งน้ี เน่ืองจากร่างเดิมให้ถือว่าความผิดฐานท าร้ายร่างกายเป็น
ความผิดคนละกระทงกบัความผิดตามร่างพระราชบญัญติัน้ี อาจท าให้สับสนว่าจะใชก้ฎหมายใด
และใชอ้ะไรก่อนหลงั ซ่ึงกจ็ะตอ้งใชก้ฎหมายทุกฉบบั  
    ในชั้นพิจารณากฎหมายของส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการกฤษฎีกา 
(คณะท่ี 9) เพ่ือพิจารณาตรวจร่างพระราชบญัญติัป้องกนัและแกไ้ขการใชค้วามรุนแรงในครอบครัว 
พ.ศ...... ในวาระท่ี 1 ไดแ้ก่ นายไพศิษฐ์ พิพฒันกุล ประธานกรรมการกฤษฎีกา คณะท่ี 9 นายเกษม
สันต ์      วิลาวรรณ นายจรัญ ภกัดีธนากุล นายนพนิธิ สุริยะ นางสาวพวงเพชร สารคุณ นางสุดาศิริ 
วศวงศ ์       พลต ารวจเอกอรรถพล แช่มสุวรรณวงศ ์และนายกิตติพงษ ์กิตยารักษ ์กรรมการกฤษฎีกา 
คณะท่ี 9 โดยร่างมาตรา 8 วรรคสองท่ีเขา้สู่การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะท่ี 9 ใน
วาระ 1 นั้น บญัญติัว่า “ในกรณีท่ีการกระท าความผิดตามมาตรา 4 วรรคหน่ึง เป็นความผิดกรรม
เดียวกบัความผิดตามกฎหมายอ่ืนซ่ึงมีอตัราโทษจ าคุกเกินสามปีข้ึนไป ให้ด าเนินคดีความผิดตาม
มาตรา 4 วรรคหน่ึง ต่อศาลรวมไปกบัความผิดตามกฎหมายอ่ืนนั้น และให้น าบทบญัญติัทั้งหลาย
แห่งพระราชบญัญติัน้ีไปบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม” ซ่ึงตามค านิยามมาตรา 3 “ศาล” หมายความว่า ศาล
เยาวชนและครอบครัว  

                                                         
ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วน ซ่ึงมีเหตุอนัควรไม่อาจรอจิตแพทย ์นกัจิตวิทยา นกัสังคมสงเคราะห์ หรือบุคคลท่ี

ผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรงร้องขอ ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีท าการสอบปากค าไปก่อนโดยไม่ตอ้งมีบุคคลดงักล่าว
ร่วมอยูด่ว้ย แต่ตอ้งบนัทึกเหตุท่ีไม่อาจรอบุคคลดงักล่าวไวใ้นส านวนการสอบสวน 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการมอบหมายให้พนกังานเจา้หนา้ท่ีเป็นผูมี้อ  านาจสอบสวนตามวรรคหน่ึง 
และการสอบปากค าผูถู้กกระท าตามวรรคสามและวรรคส่ี ใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีก าหนด”   
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    นายเกษมสันต์ วิลาวรรณ กรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี 9) เสนอว่า การให้ด าเนินคดี
ความผิดตามมาตรา 4 วรรคหน่ึงรวมไปกบัความผิดตามกฎหมายอ่ืน เช่น การท าร้ายร่างกายจนเป็น
เหตุให้ผูถู้กกระท าร้ายรับอนัตรายสาหัสตามมาตรา 297 แห่งประมวลกฎหมายอาญา โดยหลกั
จะตอ้งฟ้องรวมกนัยงัศาลท่ีมีอ  านาจในฐานความผิดซ่ึงมีอตัราโทษสูงกวา่ คือ ศาลอาญา  
    นางจนัทร์ศิริ สุคนธฉายา ตวัแทนจากส านักงานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว 
กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์ใหเ้หตุผลว่า เน่ืองจากพระราชบญัญติัฉบบัน้ี
ตอ้งการใหช้ าระคดีท่ีศาลเยาวชนและครอบครัว แต่จะตอ้งเป็นการกระท าท่ีอยูใ่นความหมายของค า
นิยามค าวา่ “ความรุนแรงในครอบครัว”112  
    คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี 9) มีมติให้ตดัค าว่า “...ซ่ึงมีอตัราโทษจ าคุกเกินสามปี
ข้ึนไป...” ออก เพ่ือให้สามารถด าเนินคดีกับผูก้ระท าความผิดตามร่างพระราชบัญญัติน้ีท่ีเป็น
ความผิดกรรมเดียวกบัความผิดตามกฎหมายอ่ืนต่อศาลเยาวชนและครอบครัวได ้โดยไม่จ  ากดัว่า 
จะตอ้งเป็นความผิดซ่ึงมีอตัราโทษจ าคุกเกินสามปีข้ึนไปเท่านั้น แต่ยงัคงใหก้ าหนดใหศ้าลเยาวชน
และครอบครัวมีอ านาจพิจารณาคดีความรุนแรงในครอบครัวเพียงศาลเดียว 
    ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี 9) ในส่วนของมาตรา 8 ให้
ความเห็นว่า แกไ้ขเพ่ิมเติมร่างเดิมมาตรา 8 เก่ียวกบัการด าเนินการของพนักงานสอบสวน โดย
ปรับปรุงเน้ือหาสาระของร่างใหส้อดคลอ้งกบัการก าหนดบทนิยาม “พนกังานสอบสวน” และตดัค า
ว่า “...ซ่ึงมีอตัราโทษจ าคุกเกินสามปีข้ึนไป...” ออก เพ่ือให้สามารถด าเนินคดีกบัผูก้ระท าความผิด
ตามร่างพระราชบญัญติัท่ีเป็นความผิดกรรมเดียวกบัความผิดตามกฎหมายอ่ืนต่อศาลเยาวชนและ
ครอบครัวได ้โดยไม่จ  ากดัว่า จะตอ้งเป็นเป็นความผิดซ่ึงมีอตัราโทษจ าคุกเกินสามปีเท่านั้น เพ่ือให้
เป็นไปตามขอ้สังเกตของคณะกรรมการกลัน่กรองเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 4 (ฝ่ายการ
ต่างประเทศ แรงงาน และการพฒันาสงัคม) และส านกังานอยัการสูงสุด 
    ภายหลงั ท่ีประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี 9) ไดพิ้จารณาทบทวนร่างมาตรา 8 
วรรคสองแลว้ แกไ้ขเพ่ิมเติมในกรณีความผิดฐานกระท าความรุนแรงในครอบครัวท่ีเป็นความผิด
กรรมเดียวกบัความผิดตามกฎหมายอ่ืนซ่ึงมีอตัราโทษจ าคุกสูงกว่าความผิดตามพระราชบญัญติัน้ี 
ให้ด  าเนินคดีต่อศาลท่ีมีอ  านาจพิจารณาความผิดตามกฎหมายอ่ืนนั้น ทั้งน้ีเพ่ือให้เกิดความชดัเจน
ยิ่งข้ึน113 โดยแกไ้ขเพ่ิมเติมว่า “ในกรณีท่ีการกระท าความผิดตามมาตรา 4 วรรคหน่ึง เป็นความผิด

                                                         
112 บนัทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี 9), “พระราชบญัญติัป้องกนัและแกไ้ขการใชค้วาม

รุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ....”, คร้ังท่ี 3, วนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2548. 
113 ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา, “บนัทึกเร่ืองพิจารณาเสร็จ เร่ือง ร่างพระราชบญัญติัป้องกนัและ

แกไ้ขการใชค้วามรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.....” ลงวนัท่ี 16 มีนาคม 2549, น. 3.  
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กรรมเดียวกบัความผิดตามกฎหมายอ่ืน ให้ด าเนินคดีความผิดตามมาตรา 4 วรรคหน่ึง ต่อศาลรวม
ไปกบัความผิดตามกฎหมายอ่ืนนั้น เวน้แต่ความผิดตามกฎหมายอ่ืนนั้นมีอตัราโทษสูงกว่า ให้
ด  าเนินคดีต่อศาลท่ีมีอ  านาจพิจารณาความผิดตามกฎหมายอ่ืนนั้น โดยใหน้ าบทบญัญติัทั้งหลายแห่ง
พระราชบญัญติัน้ีไปใชบ้งัคบัโดยอนุโลม” 
 DPU



 

 

 
 

บทที่ 3 
เขตอ ำนำจของศำลในต่ำงประเทศในกำรพจิำรณำคดคีวำมรุนแรงในครอบครัว 

 
  อ ำนำจหน้ำท่ีของศำลในคดีควำมรุนแรงในครอบครัวตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ ใน
สหรัฐอเมริกำบำงรัฐรวมถึงออสเตรเลียและอังกฤษ ได้มีกำรตั้ งศำลครอบครัวข้ึนเป็นพิเศษ
โดยเฉพำะแยกออกมำจำกศำลธรรมดำ โดยศำลครอบครัวท่ีจดัตั้งข้ึนเป็นพิเศษน้ีจะมีอ  ำนำจในกำร
พิจำรณำคดีเก่ียวกบัปัญหำครอบครัว แมแ้ต่ควำมผิดอำญำต่ำงๆ ท่ีเก่ียวกบัครอบครัว เช่น กำรท ำร้ำย
ระหว่ำงคู่สมรสก็ตกอยู่ในอ ำนำจของศำลครอบครัว ศำลครอบครัวท่ีจดัตั้งข้ึนเป็นพิเศษเพ่ือให้มี
อ  ำนำจในกำรพิจำรณำคดีเก่ียวกบัปัญหำครอบครัวน้ีเกิดจำกเหตุผลและแนวควำมคิดท่ีว่ำ ศำล
ครอบครัวมีกระบวนกำรทำงศำลท่ีแตกต่ำงจำกศำลธรรมดำท่ีไม่เคร่งเครียดหรือเป็นทำงกำรเกินไป
นัก รวมถึงมีปรัชญำในกำรท ำงำนท่ีต้องกระท ำเพื่อประโยชน์สูงสุดของครอบครัวและสังคม 
เน่ืองจำกศำลครอบครัวมีลกัษณะท่ีเป็นกำรปกป้องคุม้ครองและพิทกัษรั์กษำควำมเป็นครอบครัว
เอำไว ้ 
 
3.1  ประเทศสหรัฐอเมริกำ 
  ในประเทศสหรัฐอเมริกำมีกำรกระท ำควำมรุนแรงในครอบครัวจ ำนวนมำก โดยเฉพำะ
กำรใชค้วำมรุนแรงกบัเด็กซ่ึงเป็นบุคคลในครอบครัว โดยเฉพำะตวัเลขทำงสถิติของกำรใชค้วำม
รุนแรงโดยรวมทั้งประเทศเพ่ิมข้ึนถึง 134 เปอร์เซ็นต ์นบัตั้งแต่ปี 1980 เป็นตน้มำ114  
  อน่ึง เน่ืองดว้ยเหตุท่ีประเทศสหรัฐอเมริกำประกอบดว้ยมลรัฐต่ำงๆ ถึง 51 มลรัฐ และ
ต่ำงกมี็อ  ำนำจในทำงนิติบญัญติัท่ีจะตรำกฎหมำยของตนข้ึนโดยเฉพำะอยำ่งยิง่กฎหมำยคุม้ครองกำร
ใช้ควำมรุนแรงต่อเด็ก รวมไปถึงเด็กท่ีมีปัญหำในกรณีต่ำงๆ เช่นใน  Colorado Children’s Code 
1967 เป็นตน้ ดงันั้น ในกำรศึกษำจึงเลือกเฉพำะกฎหมำยของบำงรัฐเท่ำนั้น 

                                                         
 114 สลิดำ  สิงหพนัธ์, “กำรปฏิบติัของแพทยเ์พื่อกำรคุม้ครองสิทธิเด็กท่ีถูกกระท ำรุนแรง”, (วิทยำนิพนธ์
วิทยำศำสตร์มหำบัณฑิต (สำธำรณสุขศำสตร์) สำขำวิชำบริกำรกฎหมำยกำรแพทย์และสำธำรณสุข 
มหำวิทยำลยัมหิดล, 2542) หนำ้ 75-77. 
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  ดงัท่ีกล่ำวไปแลว้ในเบ้ืองตน้ มลรัฐต่ำงๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกำไดพ้ฒันำกฎหมำย
ใหคุ้ม้ครองสิทธิบุคคลท่ีไดรั้บควำมรุนแรงในครอบครัวมำเป็นเวลำนำนแลว้ เช่น มลรัฐนิวยอร์คได ้
ออกพระรำชบัญญัติศำลครอบครัวตั้ งแต่ปี ค.ศ. 1962 (the Family  Law Act 1962) ในหมวด 8 
บญัญติัใหศ้ำลครอบครัวมีอ  ำนำจออกค ำสั่งคุม้ครองบุคคลท่ีไดรั้บควำมรุนแรงในครอบครัว ต่อมำ
ในปี 1994 สภำคองเกรสจึงไดอ้อกพระรำชบญัญติัว่ำดว้ยกำรขจดัควำมรุนแรงต่อผูห้ญิง (Violence 
Against Women Act 1994) ซ่ึงต่อมำได้กลำยเป็นกฎหมำยต้นแบบให้มลรัฐต่ำงๆ น ำไปใช้
ประกอบกำรออกกฎหมำยระดบัมลรัฐ 
  จะเห็นไดว้ำ่ กฎหมำยดงักล่ำวใหก้ำรคุม้ครองเฉพำะเดก็หรือผูห้ญิงท่ีไดรั้บควำมรุนแรง
ในครอบครัว ซ่ึงอำจแคบไปเพรำะผูท่ี้ไดรั้บควำมรุนแรงในครอบครัวมิไดจ้  ำกดัเฉพำะผูห้ญิงเท่ำนั้น 
หำกแต่รวมถึงผูช้ำยและคนชรำดว้ย  
  กระบวนวิธีพิจำรณำเก่ียวกบัค ำสั่งคุม้ครองในแต่ละรัฐของอเมริกำมีควำมแตกต่ำงกนั 
โดยค ำสั่งคุม้ครองส่วนใหญ่ออกโดยศำลแพ่งหรือศำลครอบครัว แต่บำงรัฐออกโดยศำลอำญำ 
อยำ่งไรกดี็ กำรร้องขอค ำสัง่คุม้ครองไม่ตดัสิทธิผูเ้สียหำยท่ีจะฟ้องร้องด ำเนินคดีอำญำ ยิง่กวำ่นั้นใน
บำงรัฐอำจมีค ำสั่งคุม้ครองแตกต่ำงกนัโดยส้ินเชิง 2 รูปแบบ เช่น รูปแบบหน่ึงค ำสั่งคุม้ครองอำจ
ออกมำโดยศำลอำญำในระหวำ่งกำรฟ้องคดีอำญำเพ่ือเป็นเง่ือนไขของกำรประกนัตวั แต่อีกรูปแบบ
หน่ึงค ำสัง่คุม้ครองอำจออกโดยศำลครอบครัวหรือศำลแพ่งระหวำ่งด ำเนินคดีฟ้องหยำ่ หรือเป็นกำร
ด ำเนินคดีทำงแพง่โดยล ำพงักไ็ด ้
  แต่อย่ำงไรก็ตำม ค ำสั่งคุม้ครองท่ีออกโดยศำลอำญำมกัจะให้ควำมคุม้ครองผูเ้สียหำย
นอ้ยกว่ำค ำสั่งคุม้ครองท่ีออกโดยศำลครอบครัวหรือศำลแพ่ง ทั้งน้ีเพรำะค ำสั่งคุม้ครองท่ีออกโดย
ศำลอำญำ มกัจะไม่มีอ  ำนำจพิจำรณำถึงค ำสั่งเก่ียวกบักำรเยี่ยมเยียนหรืออุปกำระเล้ียงดูบุตรผูเ้ยำว์
หรือกำรสั่งให้ผูก้ระท ำควำมผิดเขำ้ร่วมกำรในส่วนกำรให้ค  ำปรึกษำแนะน ำ และไม่สำมำรถออก
ค ำสัง่ขบัไล่จ ำเลยใหอ้อกจำกบำ้นได้115 
  ตำมพระรำชบญัญติัศำลครอบครัวของมลรัฐนิวยอร์ค ค.ศ. 1962 (The Family Court 
Act of the State of New York 1962) หรืออำจเรียกอีกอย่ำงว่ำ พระรำชบญัญติัศำลครอบครัว (The 
Family Court  Act 1962) ไดบ้ญัญติักระบวนกำรด ำเนินคดีควำมรุนแรงในครอบครัว ไวใ้นหมวด 8 

                                                         
 115 Finn, Peter, “Statutory Authority in the Use and Enforcement of Civil Protection Orders Against 
Domestic Abuse”, Family Law Quarterly, 23, 1989, p. 414-433. 
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และกระบวนกำรด ำเนินคดีคุม้ครองเด็กถูกทำรุณกรรมไวใ้นหมวด 10 ซ่ึงอยูใ่นขอบเขตกำรปัญหำ
ควำมรุนแรงอนัเก่ียวกบัปัญหำควำมรุนแรงในครอบครัว 
  กระบวนกำรด ำเนินคดีคุม้ครองสวสัดิภำพของบุคคลเก่ียวกบัควำมรุนแรงในครอบครัว
ตำมพระรำชบญัญติัศำลครอบครัวมลรัฐนิวยอร์ค หรือพระรำชบญัญติัศำลครอบครัวมีสำระส ำคญั
ดงัน้ี 
  1. กำรกระท ำท่ีเป็นควำมรุนแรงในครอบครัว หรือควำมผิดในครอบครัว เช่น กำร
ประพฤติไม่เหมำะสมทั้งในท่ีสำธำรณะและส่วนบุคคล กำรคุกคำม กำรข่มขู่ ประมำทเลินเล่อ หรือ
ท ำร้ำยร่ำงกำย กำรกระท ำดงักล่ำวเกิดข้ึนระหว่ำงคู่สมรสหรือเคยเป็นคู่สมรส ระหว่ำงบิดำมำรดำ
กบับุตรหรือระหว่ำงสมำชิกในครอบครัวเดียวกนั หรือครัวเรือนเดียวกนั ซ่ึงมีบุตรดว้ยกนั โดยไม่
ค ำนึงถึงวำ่จะเคยสมรสกนัหรือเคยอยูด่ว้ยกนัไม่วำ่เวลำใดๆ ตำมพระรำชบญัญติั FCA 
  2. กำรใหข้อ้มูลแก่ผูร้้องหรือผูฟ้้องในกำรด ำเนินคดีควำมรุนแรงในครอบครัว กล่ำวคือ 
บญัญติัใหเ้ป็นหนำ้ท่ีของเจำ้หนำ้ท่ีในกระบวนกำรยุติธรรม ประกอบดว้ย เจำ้พนกังำนศำล อยักำร 
ท่ีปรึกษำกฎหมำย ผูป้ฏิบติังำนช่วยเหลือผูถู้กกระท ำทำรุณกรรม พนกังำนคุมประพฤติ นำยอ ำเภอ 
เจำ้พนกังำนต ำรวจหรือเจำ้พนกังำนตำมกฎหมำย จะตอ้งให้ขอ้มูลเก่ียวกบักระบวนกำรด ำเนินคดี
ภำยใต้พระรำชบัญญัติศำลครอบครัวน้ีและอย่ำงน้อยต้องให้ข้อมูลเก่ียวกับควำมรุนแรงใน
ครอบครัวนั้น อยูใ่นอ ำนำจพิจำรณำของศำลครอบครัวและศำลอำญำ กำรด ำเนินกระบวนพิจำรณำ
ในศำลอำญำโดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือลงโทษทำงอำญำแก่ผูก่้อเหตุควำมรุนแรงในครอบครัว ซ่ึง
กระบวนกำรฟ้องร้องตำมมำตรำน้ี ผูเ้สียหำยหรือผูป้ระสบเหตุรุนแรง มีสิทธิยื่นฟ้องขอคุม้ครองต่อ
ศำลครอบครัวไดเ้สมอ แมข้ณะยื่นค ำฟ้องเจำ้พนักงำนจะยงัไม่ไดจ้บักุมหรือยงัไม่มีค  ำร้องขอให้
จบักุมผูก้ระท ำควำมรุนแรงก็ตำม หรือแมจ้ะมีกำรจบักุมก่อนเร่ิมพิจำรณำคดีในศำลครอบครัวหรือ
ศำลอำญำ แต่กำรจบักมุไม่เป็นขอ้ส ำคญัในกำรเร่ิมพิจำรณำคดี 
  3. กำรแนะน ำผูเ้สียหำยภำยใตบ้ทบญัญติัน้ี เจำ้พนกังำนต ำรวจหรือพนกังำนรักษำควำม
เรียบร้อยหรืออัยกำรท่ีท ำกำรสืบสวนคดีควำมรุนแรงในครอบครัว จะต้องให้ค  ำแนะน ำแก่
ผูถู้กกระท ำควำมรุนแรงในครอบครัวเก่ียวกบัท่ีพกัฉุกเฉินชัว่ครำวหรือกำรใหค้วำมช่วยเหลืออ่ืนๆ 
ในชุมชน และตอ้งแจง้สิทธิตำมกฎหมำย สิทธิเรียกร้องค่ำเสียหำยภำยใตก้ฎหมำยวิธีพิจำรณำควำม
อำญำหรือกฎหมำยอ่ืนๆ และตอ้งมีสำระส ำคญั ดงัต่อไปน้ี 
   3.1 ควำมปลอดภยั ผูถู้กกระท ำควำมรุนแรงในครอบครัวมีสิทธิขอควำมช่วยเหลือ
จำกเจำ้หนำ้ท่ีเพื่อควำมปลอดภยัของตนเองและบุตร กำรรักษำพยำบำลหำกจ ำเป็น 
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   3.2. ค ำสั่งคุม้ครองชัว่ครำว ตอ้งแนะน ำวิธีกำรยื่นค ำร้องต่อศำลครอบครัวเพ่ือออก
ค ำสัง่คุม้ครองชัว่ครำว 
   3.3 กำรตั้งท่ีปรึกษำกฎหมำย ผูถู้กกระท ำควำมรุนแรงในครอบครัว อำจร้องขอให้
ศำลครอบครัวตั้งท่ีปรึกษำกฎหมำยให ้โดยไม่ตอ้งเสียค่ำใชจ่้ำย 
  4. กำรร้องทุกข์หรือฟ้องคดีอำญำต่อผูก้ระท ำควำมรุนแรงในครอบครัว ผูถู้กกระท ำ
ควำมรุนแรงในครอบครัวมีสิทธิร้องทุกข์ด  ำเนินคดีอำญำกบัผูก้ระท ำควำมรุนแรงในครอบครัว 
ระหวำ่งด ำเนินคดีอำญำกบัผูก้ระท ำควำมรุนแรงในครอบครัว ผูเ้สียหำยกมี็สิทธิร้องขอใหศ้ำลอำญำ
ออกค ำสัง่คุม้ครองไดเ้ช่นกนั 
  5. กำรร้องขอให้ศำลครอบครัวออกค ำสั่งคุม้ครอง ห้ำมมิให้ผูก้ระท ำควำมรุนแรงใน
ครอบครัวก่อเหตุข้ึนอีก เช่น ห้ำมเขำ้ใกลคู่้สมรสหรือบุตร ห้ำมกระท ำกำรใดๆ อนัเป็นกำรทำรุณ
กรรมคู่สมรสหรือบุตร เป็นตน้ 
  6. กำรใชอ้  ำนำจปกครองบุตรชัว่ครำว ผูก้ระท ำควำมรุนแรงในครอบครัวมีสิทธิร้องขอ
ต่อศำลครอบครัวใหมี้ค ำสัง่เก่ียวกบัอ ำนำจปกครองบุตร กำรจ่ำยค่ำอุปกำระเล้ียงดูบุตร 
  7. กำรร้องทุกขห์รือฟ้องว่ำมีกำรกระท ำควำมผิดในครอบครัวอนัเป็นเท็จต่อศำลอำญำ
หรือศำลครอบครัว ถือเป็นควำมผิดอำญำ 
  เน่ืองจำกประเทศสหรัฐอเมริกำมีสถิติปัญหำกำรหย่ำร้ำงท่ีเพ่ิมมำกข้ึนเร่ือยๆ ถึง
ประมำณร้อยละ 60 และเกิดปัญหำกำรละเมิดสิทธิทำงเพศต่อสตรี และปัญหำกำรก่ออำชญำกรรม
ต่อเน่ืองจำกปัญหำกำร “หยำ่ร้ำง” ดว้ยสำเหตุหลกัคือปัญหำกำรใชค้วำมรุนแรงในครอบครัว116 
  ในหลำยรัฐก ำหนดให้ผูร้้องตอ้งแจง้ต่อศำลเก่ียวกบักำรด ำเนินคดีท่ียงัอยู่ในระหว่ำง
พิจำรณำของศำลครอบครัว อยำ่งไรกต็ำม ในมลรัฐเทกซสั และมลรัฐเวอร์จิเนียตะวนัตก ก ำหนดวำ่ 
ศำลไม่อำจออกค ำสั่งคุม้ครองได ้หำกว่ำคู่ควำมยงัอยู่ในระหว่ำงกำรด ำเนินคดีเก่ียวกบักำรแยกกนั
อยู ่โดยค ำพิพำกษำของศำลหรือกำรส้ินสุดแห่งกำรสมรส 
  กำรออกค ำสั่งคุม้ครองสวสัดิภำพชัว่ครำว เม่ือมีเหตุฉุกเฉินและมีพฤติกรรมน่ำเช่ือว่ำ
จ  ำเลยจะก่อเหตุควำมรุนแรงต่อโจทก์หรือบุตร หรือสมำชิกในครอบครัวอีก โดยศำลจะท ำกำรไต่
สวนฝ่ำยเดียวและออกค ำสั่งคุ ้มครองชั่วครำวไดท้ันที ในกำรไต่สวนมูลฟ้องนั้น หมำยถึงกำร
พิจำรณำ ค ำฟ้อง และพยำนของโจทก์ภำยใตบ้ทบญัญติัมำตรำ 821 มีพยำนหลกัฐำนสนับสนุน
กล่ำวหำเพียงพอหรือไม่ และในกำรรับฟังพยำนหลกัฐำน แมเ้ป็นเพียงพยำนวตัถุหรือส่ิงท่ีคลำ้ยกนั 

                                                         
 116 สืบคน้เม่ือ 22 มีนำคม 2560 จำก http://news.muslimthaipost.com/news/9315 
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ก็ใหศ้ำลรับฟังในชั้นไต่สวนมูลฟ้องและพยำนชั้นพิจำรณำวำงขอ้ก ำหนดในกำรออกค ำสั่งคุม้ครอง 
ไม่จ ำตอ้งรับฟังพยำนหลกัฐำนโดยปรำศจำกขอ้สงสัยอย่ำงในกำรพิสูจน์กำรกระท ำควำมผิดทำง
อำญำ  กำรออกค ำสัง่คุม้ครองสวสัดิภำพเพ่ือใหโ้จทกห์รือจ ำเลยปฏิบติัตำมตอ้งมีระยะเวลำไม่เกิน 1 
ปี ในกรณีจ ำเลยกระท ำควำมรุนแรงในครอบครัวอย่ำงร้ำยแรง กำรออกค ำสั่งคุม้ครองสวสัดิภำพ
ตอ้งไม่เกิน 3 ปี ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กบักำรรับฟังพยำนหลกัฐำนของศำลว่ำมีพฤติกำรณ์ควำมรุนแรงยงั
ปรำกฏอยู่หรือไม่ ถ้ำมีพยำนหลักฐำนน่ำเช่ือว่ำ พฤติกำรณ์ควำมรุนแรงยงัมีอยู่ จะต้องระบุ
พฤติกำรณ์ดงักล่ำวไวใ้นค ำสัง่คุม้ครอง โดยอำจจะก ำหนดใหโ้จทกห์รือจ ำเลยกระท ำกำรดงัต่อไปน้ี 
  1. ให้อยูห่่ำงจำกบำ้น โรงเรียน สถำนท่ีท ำธุรกิจหรือสถำนท่ีท ำงำนของอีกฝ่ำยหน่ึง คู่
สมรสอีกฝ่ำยหน่ึง บิดำมำรดำหรือเด็ก ให้ห่ำงจำกสถำนท่ีใดๆ ตำมท่ีศำลก ำหนด ค ำพิพำกษำหรือ
ค ำสั่งคุม้ครองสวสัดิภำพ ศำลจะตอ้งกล่ำวถึงเหตุผลในกำรช้ีขำดและตอ้งพิจำรณำค ำสั่งคุม้ครอง
สวสัดิภำพก่อนหนำ้นั้น ถำ้มีพฤติกำรณ์หรือควำมประพฤติก่อนหนำ้นั้น บำดแผลท่ีถูกท ำร้ำยทั้งใน
อดีตและปัจจุบนั กำรข่มขู่ กำรใชย้ำเสพติดใหโ้ทษ กำรเสพสุรำ และกำรใชอ้ำวุธ ค ำสั่งอนุญำตให้
บิดำมำรดำหรือบุคคลท่ีศำลมีค ำสั่ง หรือบุคคลท่ีมีขอ้ตกลงแยกกนัอยูไ่ดเ้ขำ้เยี่ยมเด็กตำมวนัเวลำท่ี
ศำลก ำหนด 
  2. ค ำสั่งให้ละเวน้จำกกำรก่อเหตุกระท ำควำมรุนแรงในครอบครัวตำมท่ีก ำหนดไวใ้น
พระรำชบญัญติัน้ีหรือละเวน้จำกกำรกระท ำควำมผิดต่อเด็ก หรือบิดำมำรดำหรือบุคคลใดท่ีศำลตั้ง
เป็นผูป้กครองเดก็ ตอ้งไม่กระท ำกำรคุกคำม ข่มขู่หรือขู่เขญ็ดว้ยประกำรใดๆ 
  3. ค ำสั่งใหบุ้คคลฝ่ำยท่ีศำลก ำหนดเขำ้ไปในท่ีพกัอำศยัระหว่ำงเวลำท่ีศำลก ำหนดหรือ
ขนส่ิงของเคร่ืองใชส่้วนตวั แมจ้ะไม่เก่ียวกบักำรด ำเนินคดีหรือกำรกระท ำภำยใตก้ำรฟ้องคดีตำม
พระรำชบญัญติัน้ีหรือกฎหมำยอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
  4. ค ำสัง่ละเวน้กำรกระท ำหรืองดเวน้กำรกระท ำอนัอำจก่อใหเ้กิดอนัตรำยต่อสุขอนำมยั 
ควำมปลอดภยัหรือสวสัดิภำพของเดก็โดยปรำศจำกเหตุอนัสมควร 
  5. ค ำสั่งให้ช ำระค่ำใชจ่้ำยอนัควรแก่ท่ีปรึกษำหรือให้ช ำระค่ำธรรมเนียมแทนอีกฝ่ำยท่ี
เกิดจำกกำรด ำเนินคดี 
  6. ค ำสั่งใหจ้  ำเลยไปรับกำรบ ำบดัแกไ้ขหรือเขำ้หลกัสูตรเพ่ือช่วยเหลือใหย้ติุพฤติกรรม
รุนแรงกำ้วร้ำว ซ่ึงอำจรวมไปถึงกำรบงัคบัใหไ้ปรับกำรแกไ้ขฟ้ืนฟูอำกำรติดยำเสพติดใหโ้ทษ หรือ
กำรเสพสุรำ โดยจ ำเลยเป็นผูอ้อกค่ำใชจ่้ำย  
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  7. ค ำสั่งใหรั้กษำพยำบำล ค่ำบ ำบดัฟ้ืนฟูอนัเน่ืองมำจำกกำรก่อเหตุรุนแรงในครอบครัว
หรือกรณีศำลสั่งให้ไปรับกำรรักษำบ ำบดัแกไ้ขฟ้ืนฟู กล่ำวคือ ให้ช ำระโดยตรงหรือผ่ำนประกนั
สุขภำพกไ็ด ้
  8. ค ำสัง่ใหป้ฏิบติัตำมเง่ือนไขอ่ืนๆ ท่ีจ  ำเป็นเพ่ือป้องกนัจ ำเลยไม่ใหก่้อเหตุควำมรุนแรง
ในครอบครัวข้ึนอีก 
  ค ำสั่งคุม้ครองนั้นเป็นกำรให้อ  ำนำจศำลท่ีจะใชดุ้ลพินิจก ำหนดค ำสั่งในกำรให้ควำม
คุม้ครองไดอ้ย่ำงกวำ้งขวำง โดยใน 38 มลรัฐบญัญติัให้อ  ำนำจศำลอย่ำงชัดเจนในกำรให้ควำม
ช่วยเหลือใดๆ ท่ีเป็นประโยชน์โดยไม่ขดัต่อรัฐธรรมนูญ เช่น กฎหมำยฟลอริดำบญัญติัให้อ  ำนำจ
ศำลสำมำรถออกค ำสั่งช่วยเหลืออยำ่งอ่ืนท่ีศำลเห็นวำ่จ ำเป็นส ำหรับคุม้ครองผูท่ี้ถูกกระท ำดว้ยควำม
รุนแรงในครอบครัว โดยทัว่ไปค ำสั่งคุม้ครองน้ีมกัจะเป็นค ำสั่งใหผู้ก้ระท ำระงบักำรท ำร้ำยร่ำงกำย
และจิตใจ หรือจ ำกัดกำรติดต่อ นอกจำกนั้น ศำลยงัมีอ  ำนำจในกำรยบัย ั้งกำรกระท ำใดๆ ท่ีไม่
เหมำะสมโดยจะไม่จ  ำกดัเฉพำะท่ีกล่ำวมำเท่ำนั้น แต่ศำลยงัสำมำรถท่ีจะออกค ำสั่งเพ่ือก ำหนดให้
เหมำะสมในแต่ละกรณี117 
  กำรละเมิดค ำสั่งศำล ในกรณีท่ีจ  ำเลยไม่ปฏิบติัตำมค ำสั่งศำลท่ีออกโดยอำศยัอ  ำนำจตำม
พระรำชบญัญติัครอบครัว กล่ำวคือ กำรออกหมำยเรียกหรือหมำยนดั ในกรณีท่ีมีกำรยืน่ค  ำฟ้อง ศำล
มีค ำสั่งใหส่้งส ำเนำค ำฟ้องและหมำยนดัเพ่ือส่งไปยงัจ ำเลย เม่ือจ ำเลยไดรั้บส ำเนำค ำฟ้องและหมำย
นัดโดยชอบแลว้จงใจไม่ไปศำลตำมนดั ศำลมีอ ำนำจออกหมำยจบั ภำยหลงัเม่ือจบัจ ำเลยไดห้รือ
จ ำเลยปรำกฏตวัต่อหนำ้ศำล ถำ้ปรำกฏว่ำจ  ำเลยจงใจไม่ปฏิบติัตำมหมำยนดั ถือว่ำเป็นกำรละเมิด
อ ำนำจศำล มีโทษจ ำคุกไม่เกิน 6 เดือน ในกรณีจ ำเลยไม่ปฏิบติัตำมค ำสั่ง ถำ้ศำลเห็นเองหรือโจทก์
ร้องขอ ศำลมีอ ำนำจลงโทษจ ำเลยไดท้นัทีฐำนละเมิดอ ำนำจศำล แต่ถำ้กำรกระท ำนั้นเป็นควำมผิด
อำญำ ก็ให้โอนคดีไปให้อยักำรฟ้องท่ีศำลอำญำ หรือศำลอำจโอนทั้งคดีไปให้อยักำรฟ้องยงัศำล
อำญำ 
 
3.2  ประเทศองักฤษ 
  ประเทศองักฤษไดพ้ฒันำกฎหมำยคุม้ครองควำมรุนแรงในครอบครัว ตั้ งแต่ ปี ค.ศ. 
1976 ซ่ึงรัฐสภำประเทศองักฤษไดอ้อกกฎหมำยทั้ งหมด 5 ฉบบั คือ พระรำชบญัญติัว่ำดว้ยกำร

                                                         
 117 Buzawa, Eva S. and Buzawa, Carl G. (1990), “Domestic Violence : The Criminal justice response”, 
p. 113. 
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พิจำรณำคดีควำมรุนแรงในครอบครัว ค.ศ. 1976 (Domestic Violence and Matrimonial Proceeding 
Act 1976) พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรพิจำรณำคดีครอบครัวในศำลแขวง ค.ศ. 1978 (Domestic 
Proceeding and Magistrate’s Court Act 1978) พระรำชบญัญติัวำ่ดว้ยบำ้นท่ีเป็นสินสมรส ค.ศ. 1983 
(Matrimonial Homes Act 1983) และพระรำชบญัญติักฎหมำยครอบครัว ค.ศ. 1996 (Family Law 
Act 1996) 
  ประเทศองักฤษมีกฎหมำยเก่ียวกบักำรคุม้ครองสวสัดิภำพอยูส่องพระรำชบญัญติั 
  1. กำรคุม้ครองตำมพระรำชบญัญติักฎหมำยครอบครัว ค.ศ. 1996 (The Family Law Act 
1996) FLA 1996 
  เจตนำรมณ์ของพระรำชบญัญติักฎหมำยครอบครัว ค.ศ. 1996 ปรำกฏดงัน้ี กำรหยำ่และ
กำรแยกกันอยู่ กำรช่วยเหลือทำงกฎหมำยในกรณีก ำหนดให้มีกำรไกล่เกล่ียขอ้พิพำทเก่ียวกบั
ครอบครัว กระบวนกำรพิจำรณำคดีในกรณีกำรสมรสส้ินสุดลง สิทธิกำรครอบครองทรัพยสิ์น
ระหวำ่งสมรส กำรคุม้ครองกำรรบกวน รวมทั้งกำรออกค ำสัง่ภำยใตพ้ระรำชบญัญติัวำ่ดว้ยเดก็ 1989 
ขอ้ก ำหนดเก่ียวกบักำรครอบครองท่ีอยูอ่ำศยั กำรโอนกำรครอบครองทรัพยสิ์นระหวำ่งคู่สมรสและ
บุคคลซ่ึงอำศยัอยูร่่วมกนัเสมือนสำมีภริยำและเพื่อประสำนประโยชน์ในครอบครัว 
  พระรำชบญัญติัครอบครัว (The Family Law Act 1996) FLA 1996 ในส่วนท่ีเก่ียวกบั
กำรคุม้ครองควำมรุนแรงในครอบครัวไดบ้ญัญติัไวใ้นส่วนท่ี 4 ของบทท่ี 27 ว่ำดว้ยครอบครัวและ
ควำมรุนแรงในครอบครัว กล่ำวคือ 
  มำตรำ 31-32 ว่ำดว้ยสิทธิกำรครอบครองบำ้นอยู่อำศยัระหว่ำงสมรส (right to occupy 
matrimonial home) 
  มำตรำ 33-41 วำ่ดว้ยกำรออกค ำสัง่ใหค้รอบครองบำ้นอยูอ่ำศยั (occupation order) 
  มำตรำ 42-63 วำ่ดว้ยกำรออกค ำสัง่หำ้มรบกวน (non-molestation order) 
  สำระส ำคญัตำมพระรำชบญัญติั FLA 1996 ให้ศำลมีอ ำนำจออกค ำสั่งคุม้ครองคู่ครอง
ได ้2 กรณี คือ กำรออกค ำสัง่ใหค้รอบครองท่ีอยูอ่ำศยั (occupation order) และค ำสัง่หำ้มรบกวนหรือ
ท ำร้ำย (non-molestation order) 
  ซ่ึงกรณีแรกกำรออกค ำสัง่ใหค้รอบครองท่ีอยูอ่ำศยั กล่ำวคือ พระรำชบญัญติั FLA 1996 
มำตรำ 30-41 ไดข้ยำยสิทธิของคู่สมรสในกำรครอบครองและอยู่อำศยัให้กวำ้งข้ึน ผูมี้สิทธิยื่นค ำ
ร้องขอใหศ้ำลออกค ำสั่งคุม้ครองเก่ียวกบักำรครอบครองท่ีอยูอ่ำศยัตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีควำมสัมพนัธ์
กนั เช่น คู่สมรสหรือเคยเป็นคู่สมรส ผูท่ี้อยูกิ่นดว้ยกนัฉนัท์สำมีภริยำ ผูท่ี้อยูอ่ำศยัหรือเคยอำศยัใน
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บำ้นเดียวกนั เป็นญำติกนั ผูท่ี้ตกลงจะแต่งงำนกนั บิดำมำรดำของเด็ก ผูท่ี้มีควำมรับผิดชอบต่อเด็ก 
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึงกบัครอบครัว ศำลสำมำรถมีค ำสัง่ดงัต่อไปน้ี 
  1. ออกค ำสัง่ใหผู้ร้้องขอคงมีสิทธิครอบครองทรัพยสิ์นต่อไป 
  2. ออกค ำสั่งให้จ  ำเลยต้องอนุญำตให้ผูร้้องขอเข้ำไปหรืออยู่อำศยัในบ้ำนพกัอำศัย
ทั้งหมดหรือเพียงบำงส่วน 
  3. ออกค ำสัง่ใหฝ่้ำยใดฝ่ำยหน่ึงหรือทั้งสองฝ่ำยครอบครองทรัพยสิ์น 
  4. ออกค ำสัง่หำ้มหรือจ ำกดักำรใชสิ้ทธิครอบครองในบำ้น 
  5. ออกค ำสั่งห้ำมมิให้คู่สมรสฝ่ำยท่ีมีสิทธิในบำ้นซ่ึงเป็นสินสมรสอยู่อำศยัร่วมกัน
ชัว่ครำว หรือระงบัซ่ึงสิทธิในท่ีอำศยัดงักล่ำว เพ่ือใหคู่้สมรสอีกฝ่ำยไดอ้ยูอ่ำศยั 
  6. ออกค ำสัง่ใหผู้ก่้อเหตุรุนแรงออกจำกบำ้นหรือบำงส่วนของบำ้นท่ีอยูอ่ำศยัร่วมกนั 
  7. ออกค ำสัง่จ  ำกดัมิใหผู้ก่้อเหตุรุนแรงเขำ้เขตก ำหนด ซ่ึงอำจรวมถึงท่ีอยูอ่ำศยั 
  ผลของกำรออกค ำสั่งคุม้ครองเก่ียวกบัท่ีอยู่อำศยั เม่ือศำลมีค ำสั่งแลว้ย่อมมีผลตลอด
ระยะเวลำท่ีก ำหนดในค ำสัง่ หรือจนกระทัง่เกิดเหตุกำรณ์ตำมท่ีระบุไวใ้นค ำสั่ง เช่น คู่สมรสท่ีไดรั้บ
กำรคุม้ครองแต่งงำนใหม่ หรือจนกระทัง่บุตรบรรลุนิติภำวะแลว้ ภำยหลงัต่อมำไม่วำ่เวลำใดๆ ศำล
มีอ ำนำจบงัคบัใหป้ฏิบติัตำมค ำสั่งหรือใหฝ่้ำยใดฝ่ำยหน่ึงหรือทั้งสองฝ่ำยบ ำรุงรักษำซ่อมแซมท่ีอยู่
อำศยั รวมทั้งอุปกรณ์ เคร่ืองใชท่ี้จ  ำเป็นภำยในครัวเรือนได ้รวมทั้งบงัคบัใหช้ ำระค่ำใชจ่้ำยต่ำงๆ ท่ี
เกิดจำกกำรใชส้อยและค่ำเช่ำถำ้มีดว้ย 
  กรณีท่ีสอง กำรออกค ำสั่งคุม้ครองจำกกำรถูกรบกวน (non-molestation order) ตำม
พระรำชบญัญติั FLA 1996 มำตรำ 42-62 ใหสิ้ทธิผูไ้ดรั้บควำมรุนแรงหรือผูป้กครองเดก็ท่ีถูกกระท ำ
ทำรุณกรรมร้องขอคุม้ครองจำกกำรถูกรบกวนท ำร้ำย 
  ค ำสัง่คุม้ครองจำกกำรถูกรบกวนตำมมำตรำ 42(1) หมำยถึง ค ำสัง่กรณีใดกรณีหน่ึงหรือ
ทั้งสองกรณี ดงัน้ี 
  1. ค ำสัง่วำงขอ้ก ำหนดหำ้มมิใหผู้ใ้ดกระท ำกำรรบกวนท ำร้ำยผูซ่ึ้งมีควำมสมัพนัธ์กบัตน 
  2. ค ำสัง่วำงขอ้ก ำหนดหำ้มมิใหผู้ใ้ดกระท ำกำรรบกวนท ำร้ำยเดก็ซ่ึงมีควำมเก่ียวขอ้งกบั
ตน 
  ผูมี้ควำมสมัพนัธ์กบัผูก้ระท ำควำมรุนแรง มีสิทธิยืน่ค  ำร้องขอใหศ้ำลออกค ำสัง่คุม้ครอง
กำรรบกวนท ำร้ำยได ้กำรออกค ำสั่งคุม้ครองจำกกำรถูกรบกวนท ำร้ำยให้ศำลพิจำรณำถึงกำรรักษำ
สุขภำพ ควำมปลอดภยัและควำมเป็นอยู่ท่ีดีของผูย้ื่นค ำร้องคุม้ครองท่ีจะไดรั้บประโยชน์จำกกำร
คุม้ครอง 
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  ลกัษณะของค ำสัง่คุม้ครองประกอบดว้ย 
  1. ค ำสั่งหำ้มรบกวนเป็นกำรทัว่ไปหรือกล่ำวเป็นกำรเฉพำะห้ำมกระท ำกำรใด อนัเป็น
กำรรบกวนหรือท ำร้ำยหรือทั้งสองกรณีกไ็ด ้
  2. ค ำสัง่หำ้มรบกวนโดยก ำหนดระยะเวลำแน่นอนหรือจนกวำ่จะมีค ำสัง่ใหม่ 
  3. ค ำสั่งห้ำมรบกวนระหว่ำงคู่ควำมในคดีครอบครัวท่ีอยู่ระหว่ำงพิจำรณำของศำล
จนกวำ่จะมีค ำพิพำกษำ กำรถอนฟ้องหรือกำรจ ำหน่ำยคดี 
  ซ่ึงผูร้้องขอคุม้ครองอำจแต่งตั้งใหบุ้คคลอ่ืนยื่นค ำร้องคุม้ครองแทนตนโดยตอ้งปฏิบติั
ตำมระเบียบท่ีศำลก ำหนดโดยอำศยัอ  ำนำจตำมมำตรำ 60 กำรออกค ำสัง่คุม้ครองท่ีอยูอ่ำศยัและค ำสั่ง
คุม้ครองจำกกำรถูกรบกวน ศำลตอ้งไต่สวนฟังพยำนทั้งสองฝ่ำย เวน้แต่มีเหตุฉุกเฉินเร่งด่วน ศำล
อำจไต่สวนฝ่ำยเดียวและออกค ำสั่งฝ่ำยเดียวได ้กล่ำวคือ ไม่ว่ำกรณีใดเม่ือศำลเห็นว่ำเพ่ือควำมเป็น
ธรรมและควำมสะดวก ศำลอำจออกค ำสั่งคุม้ครองท่ีอยูอ่ำศยัหรือคุม้ครองจำกกำรถูกรบกวน แมว้่ำ
ผูถู้กฟ้องหรือจ ำเลยไม่ไดรั้บหมำยเรียกในพฤติกำรณ์ดงัต่อไปน้ี เช่น มีภยนัตรำยอำจเกิดกบัผูร้้อง
หรือเด็กท่ีเก่ียวขอ้ง ถำ้ไม่ออกค ำสั่งคุม้ครองทนัที ผูร้้องหรือเด็กนั้นอำจไดรั้บอนัตรำยจำกผูก่้อเหตุ
หรือจ ำเลยอีก หรือควำมปรำกฏวำ่ผูก่้อเหตุหรือจ ำเลยจะกระท ำกำรยบัย ั้งหรือขดัขวำงไม่ใหผู้ร้้องใช้
สิทธิยื่นค ำร้องขอคุม้ครอง หรือมีเหตุน่ำเช่ือว่ำ ผูก่้อเหตุหรือจ ำเลยแทรกแซงกำรใชสิ้ทธิยื่นค ำร้อง
ขอคุม้ครองจนกวำ่จะเกิดควำมเสียหำยหรือไม่ไดรั้บกำรคุม้ครอง 
  กรณีกำรฝ่ำฝืนค ำสั่งคุ ้มครองและอ ำนำจจับกุม ถ้ำปรำกฏว่ำผู ้ก่อเหตุรุนแรงใน
ครอบครัวมีพฤติกำรณ์น่ำเช่ือว่ำจะข่มขู่ หรือก่อเหตุรบกวนท ำร้ำยผูร้้องหรือเด็กอีก ศำลจะออก
ค ำสั่งใหจ้บักุม พร้อมกบัค ำสั่งคุม้ครองก็ได ้เวน้แต่ศำลจะไดพิ้จำรณำพฤติกำรณ์ทั้งปวงแลว้เป็นท่ี
พอใจว่ำ ผูร้้องหรือเด็กไดรั้บกำรปกป้องอย่ำงเพียงพอ ศำลจะไม่ออกค ำสั่งให้จบัพร้อมกบัค ำสั่ง
คุม้ครองกไ็ด ้ในกรณีท่ีศำลไดอ้อกค ำสัง่ใหจ้บักุม ถำ้ผูท่ี้จะตอ้งปฏิบติัตำมค ำสั่งคุม้ครองกระท ำกำร
ฝ่ำฝืนขอ้ก ำหนดในค ำสั่งคุม้ครองขอ้หน่ึงขอ้ใด เจำ้พนกังำนต ำรวจมีอ ำนำจจบักุมไดท้นัทีโดยไม่
ตอ้งใหศ้ำลออกหมำยจบัได ้ทั้งน้ี เพ่ือบงัคบัใหเ้ป็นไปตำมค ำสั่งคุม้ครอง เม่ือจบักุมแลว้จะตอ้งรีบ
น ำตวัไปมอบให้เจำ้หน้ำท่ีท่ีมีอ  ำนำจภำยใน 24 ชัว่โมง นับแต่เวลำจบักุม ในกรณีศำลไม่ไดอ้อก
ค ำสั่งใหจ้บักุมดว้ย หำกผูท่ี้ตอ้งปฏิบติัตำมค ำสั่งคุม้ครองไม่ปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดในค ำสั่งคุม้ครอง
ทั้งหมดหรือบำงขอ้ ผูร้้องมีสิทธิร้องขอให้ศำลออกหมำยจบัได ้แต่ศำลจะออกหมำยจบัได ้ผูร้้อง
ตอ้งสำบำนตนและแถลงใหศ้ำลทรำบว่ำ มีเหตุน่ำเช่ือว่ำผูท่ี้ตอ้งปฏิบติัตำมค ำสั่งคุม้ครองนั้น จงใจ
ไม่ปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดในค ำสั่งคุม้ครอง ในกรณีน้ีเม่ือมีกำรจบักุมตวัผูฝ่้ำฝืนไม่ปฏิบติัตำมค ำสั่ง
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คุม้ครองตำมหมำยจบัแลว้ ใหน้ ำตวัส่งศำลท่ีออกหมำยจบัทนัที ศำลมีอ ำนำจใหข้งัได ้เวน้แต่ศำลจะ
อนุญำตใหป้ระกนัตวัไป 
  2. กำรคุม้ครองผูท่ี้ถูกคุกคำมตำมพระรำชบญัญติัว่ำดว้ยกำรคุม้ครองจำกกำรถูกคุกคำม 
(The Protection from Harassment Act 1997) PHA 1997 
  โดยท่ีกฎหมำยครอบครัว FLA 1996 ใหก้ำรคุม้ครองเก่ียวกบักำรครอบครองทรัพยสิ์น
หรือท่ีอยู่อำศยัและให้กำรคุม้ครองให้พน้จำกกำรถูกรบกวนท ำร้ำย แต่จ ำกดัเฉพำะผูก่้อเหตุควำม
รุนแรงในครอบครัวท่ีมีส่วนสัมพนัธ์ทำงครอบครัวกบัผูร้้องหรือเด็กท่ีถูกทำรุณกรรมเท่ำนั้น ดว้ย
เหตุน้ี พระรำชบญัญติัว่ำดว้ยกำรคุม้ครองจำกกำรถูกคุกคำม PHA 1997 จึงใหอ้  ำนำจศำลออกค ำสั่ง
คุ ้มครองบุคคลจำกกำรถูกคุกคำมหรือกำรกระท ำใดอันมีลักษณะคล้ำยคลึงจำกบุคคลท่ีไม่มี
ควำมสัมพนัธ์ในครอบครัว เจตนำรมณ์ของพระรำชบญัญติัว่ำดว้ยกำรคุม้ครองจำกกำรถูกคุกคำม 
PHA 1997 ก ำหนดให้กำรคุกคำมเป็นควำมผิดอำญำเกิดข้ึนมำอีกฐำนหน่ึง และก ำหนดวิธีกำร
เยยีวยำทำงแพง่ กำรคุกคำมนั้นจะตอ้งประกอบดว้ย กำรกระท ำใดๆ หรือพฤติกรรมท่ีน่ำอบัอำยและ
ร ำคำญ (pursuing a course of conduct) สำระส ำคญัของพระรำชบญัญติัว่ำดว้ยกำรคุม้ครองจำกกำร
ถูกคุกคำม PHA 1997 แยกไดด้งัน้ี 
  1. กำรคุม้ครองจำกกำรถูกคุกคำม (protection from harassment) 
  พระรำชบัญญัติ PHA 1997 ห้ำมกระท ำกำรอันมีลักษณะเป็นกำรคุกคำม กล่ำวคือ 
มำตรำ 1(1) บญัญติัว่ำ บุคคลจะตอ้งไม่กระท ำกำรอนัมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี คือ กำรกระท ำกำรใดซ่ึง
ถือไดว้ำ่ เป็นกำรคุกคำมบุคคลอ่ืน หรือกระท ำกำรใดท่ีผูก้ระท ำรู้วำ่เป็นกำรคุกคำมบุคคลอ่ืน 
  2. กำรกระท ำอนัเป็นกำรคุกคำมผูอ่ื้นเป็นควำมผิด คือ ผูใ้ดกระท ำควำมผิดคุกคำมผูอ่ื้น
เป็นควำมผิดลหุโทษ มีโทษจ ำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกินกว่ำระดบั 5 ของมำตรฐำนโทษ
หรือทั้งจ  ำทั้งปรับ 
  3. กำรกระท ำคุกคำมและกำรเยยีวยำทำงแพง่ 
  ซ่ึงก ำหนดวิธีกำรเยียวยำทำงแพ่งในกรณีท่ีมีกำรคุกคำมดงัต่อไปน้ี คือผูท่ี้ไดรั้บควำม
เดือดร้อนจำกกำรคุกคำม มีสิทธิฟ้องและเรียกค่ำเสียหำยจำกผูก่้อเหตุคุกคำมได ้และมีสิทธิร้องขอ
ต่อศำลสูง หรือศำลเมืองใหอ้อกค ำบงัคบัหรือขอ้ก ำหนด มิใหก้ระท ำกำรใดๆ ซ่ึงเป็นกำรฝ่ำฝืนค ำสัง่
หำ้มของศำล ในกรณีเช่นน้ี โจทกมี์สิทธิยืน่ค  ำร้องขอใหศ้ำลออกหมำยจบั เพ่ือจบักมุจ ำเลยท่ีกระท ำ
กำรฝ่ำฝืนค ำสั่งหำ้มของศำล ถือว่ำเป็นควำมเม่ือเป็นควำมผิดตำมพระรำชบญัญติัน้ีแลว้ ยอ่มไม่เป็น
ควำมผิดฐำนละเมิดอ ำนำจศำลอีก 
  4. กำรออกค ำสัง่หำ้มรบกวนหรือจ ำกดักำรคุกคำม 
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  ในกรณีท่ีมีกำรลงโทษผูก้ระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติ PHA 1997 แลว้ศำลมี
อ ำนำจออกค ำสั่งห้ำมจ ำเลยมิให้กระท ำกำรใดอนัเป็นกำรคุกคำมผูเ้สียหำย ค ำสั่งท่ีศำลจะออกได้
ตอ้งเพ่ือคุม้ครองผูเ้สียหำยหรือบุคคลใดๆ ท่ีระบุไวใ้นค ำสั่งเพ่ือให้พน้จำกอนัตรำย ค ำสั่งห้ำม
ดงักล่ำว ยอ่มมีผลเฉพำะระยะเวลำใดเวลำหน่ึงหรือจนกว่ำศำลจะมีค ำสั่งใหม่ พนกังำนอยักำรหรือ
จ ำเลยหรือบุคคลใดท่ีถูกระบุไวใ้นค ำสั่งคุม้ครองกำรคุกคำม มีสิทธิยื่นค ำร้องต่อศำลท่ีออกค ำสัง่ให้
เปล่ียนแปลงหรือเพิกถอนเสียได ้และในกรณีจ ำเลยกระท ำกำรใดๆ อนัเป็นกำรฝ่ำฝืนค ำสั่งตำม
บทบญัญติัน้ี โดยปรำศจำกเหตุผลอนัสมควร ถือเป็นควำมผิดทำงอำญำและมีโทษจ ำคุกไม่เกิน 5 ปี 
ถำ้เป็นคดีลหุโทษ จ ำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกินกวำ่ท่ีกฎหมำยก ำหนด หรือทั้งจ  ำทั้งปรับ 
  อย่ำงไรก็ดี  ศำล Magistrate จะให้อ  ำนำจจับกุมเฉพำะเม่ือจ ำเป็นเพ่ือให้ค  ำสั่งมี
ประสิทธิภำพเท่ำนั้น หำกเจำ้พนักงำนมีเหตุอนัสมควรสงสัยว่ำจ  ำเลยไดก้ระท ำกำรฝ่ำฝืนค ำสั่ง
ดงักล่ำวกอ็ำจถูกจบักมุได ้และตอ้งน ำตวัผูถู้กจบักมุมำส่งศำล Magistrate ภำยใน 24 ชัว่โมง ในกรณี
ท่ีศำล Magistrate ไม่ไดใ้หอ้  ำนำจจบักุมไวใ้นค ำสั่งและจ ำเลยไม่ปฏิบติัตำมค ำสั่ง ผูร้้องอำจขอออก
หมำยจบัเพ่ือใหจ้บักมุจ ำเลยได ้ผูท่ี้กระท ำควำมผิดในกำรฝ่ำฝืนค ำสัง่ศำลดงักล่ำว อำจถูกปรับตั้งแต่ 
1,000 ปอนด ์หรือจ ำคุกไม่เกิน 2 เดือน118 
  กำรคุม้ครองควำมรุนแรงในครอบครัวขององักฤษนั้น ตำมพระรำชบญัญติั FLA 1996 
และ PHA 1997 ไดใ้ห้กำรคุม้ครองผูท่ี้ไดรั้บควำมรุนแรงกวำ้งขวำงข้ึน มิไดจ้  ำกดัเฉพำะบุคคลท่ีมี
ควำมเก่ียวข้องทำงครอบครัวเท่ำนั้ น โดยเฉพำะพระรำชบัญญัติ PHA 1997 ให้กำรคุ้มครอง
กวำ้งขวำงยิง่ข้ึน ก ำหนดใหผู้เ้สียหำยไดรั้บกำรเยยีวยำทำงแพง่ โดยเฉพำะขอ้ก ำหนดใหก้ำรฝ่ำฝืนค ำ
บงัคบัหรือค ำสัง่คุม้ครองเป็นควำมผิดอำญำดว้ย 
 
3.3  ประเทศออสเตรเลยี  
  เม่ือวนัท่ี 29 พฤษภำคม ค.ศ. 1984 นำย Gareth Evans รัฐมนตรียติุธรรมออสเตรเลียได้
มอบหมำยใหค้ณะกรรมกำรปฏิรูปกฎหมำย (Law Reform Commission) ท ำกำรศึกษำทบทวนและ
รำยงำนสถำนกำรณ์กำรบงัคบัใชก้ฎหมำยเก่ียวกบัควำมรุนแรงในครอบครัวและแนวทำงแกไ้ข ซ่ึง
ต่อมำคณะกรรมกำรปฏิรูปกฎหมำยไดจ้ดัท ำรำยงำนฉบบัท่ี 30 ค.ศ. 1986 โดยสรุปผลกำรศึกษำ 
ขอ้เสนอแนะแนวทำงกำรปฏิรูปกฎหมำย โดยเสนอให้น ำมำตรกำรออกค ำสั่งคุม้ครองทำงแพ่ง 
(Civil protection order) มำใช้ในกำรคุม้ครองผูท่ี้ถูกกระท ำควำมรุนแรงในครอบครัว (survivor) 

                                                         
 118 Bromley, P.M. and Lowe, N.V, “Family Law”, 1987, p. 165-166. 
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และยบัย ั้งพฤติกรรมรุนแรงของผูก่้อเหตุอนัจะมีข้ึนในอนำคต ซ่ึงจำกขอ้เสนอแนะดงักล่ำวท ำใหใ้น
ปี ค.ศ. 1986 รัฐสภำออสเตรเลียไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติมกฎหมำยอำญำของสหพนัธรัฐ ค.ศ. 1914 (Crime 
Act 1914) โดยเพ่ิมเติมอ ำนำจใหก้บัเจำ้หนำ้ท่ีต ำรวจในกำรจบักมุผูก่้อเหตุควำมรุนแรงในครอบครัว
โดยไม่ตอ้งมีหมำยจบั 
  ในขณะเดียวกัน ในระดับมลรัฐ ก็ได้มีกำรออกกฎหมำยอำญำของมลรัฐ (Crime 
Domestic Violence Ordinance 1986 ACT) ให้อ  ำนำจศำลแขวงออกค ำสั่งคุม้ครองสวสัดิภำพแก่ผู ้
ไดรั้บควำมรุนแรงในครอบครัวและไดมี้กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมกฎหมำยของต ำรวจฉบบัปี 1927 (Police 
Ordinance 1927 ACT) ให้ต ำรวจมลรัฐมีอ  ำนำจจับกุมกรณีท่ีมีกำรฝ่ำฝืนค ำสั่งคุ ้มครอง ซ่ึงใน
ขณะนั้นกฎหมำยครอบครัวของสหพนัธรัฐ (Family Law Act 1975) มำตรำ 114 บัญญัติให้ศำล
ครอบครัวแห่งออสเตรเลียและศำลครอบครัวมลรัฐออสเตรเลียตะวนัตกรวมถึงศำลทอ้งถิ่นในทุก
มลรัฐ มีอ  ำนำจออกค ำสั่งในคดีระหว่ำงคู่สมรสในกรณีท่ีเกิดจำกควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงคู่สมรส 
รวมทั้งกำรออกค ำสั่งคุม้ครองบุคคล (personal protection) ใหก้บัคู่สมรสฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึง ซ่ึงบญัญติั
ไวท้  ำนองเดียวกนักบัประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชยข์องไทย มำตรำ 1530 อย่ำงไรก็ตำม ใน
ปัจจุบนัประเทศออสเตรเลียมีเสียงเรียกร้องจำกผูป้ฏิบติังำน (พนกังำนเจำ้หนำ้ท่ี) ในศำลครอบครัว
และศำลคดีเด็กว่ำอ  ำนำจออกค ำสั่งคุม้ครองในคดีเก่ียวกบัควำมรุนแรงในครอบครัว ควรจะอยู่ใน
เขตอ ำนำจของศำลคดีเดก็และศำลครอบครัว เพรำะควำมรุนแรงในครอบครัวเป็นประเด็นท่ีมีควำม
เก่ียวขอ้งสมัพนัธ์กบัครอบครัวและเดก็อยำ่งใกลชิ้ด สมควรใหศ้ำลท่ีมีควำมช ำนำญเฉพำะดำ้นเป็นผู ้
พิจำรณำ ซ่ึงยงัมิไดมี้ขอ้สรุปท่ีชดัเจนในกำรเปล่ียนแปลงตำมขอ้เรียกร้องน้ีแต่อยำ่งใด  
  ค ำสั่งคุม้ครองบุคคลเป็นค ำสั่งท่ีห้ำมรบกวนหรือก่อควำมยุ่งยำก (non-molestation) 
รวมทั้งค  ำสั่งในกรณีอ่ืนๆ เพ่ือห้ำมหรือยบัย ั้ง (restrain) พฤติกรรมท่ีเป็นควำมผิดอำญำ (offensive 
behavior) หรือกำรรบกวนผูร้้องอยำ่งเกินสมควร (undue interference) นอกจำกนั้น ยงัให้ศำลออก
ค ำสั่งเก่ียวกบักำรใชห้รือกำรครอบครองบำ้นท่ีคู่สมรสอำศยัอยู่ร่วมกนั (matrimonial home) ค  ำสั่ง
ประเภทน้ี อำจมีผลขบัไล่คู่สมรสท่ีท ำร้ำยอีกฝ่ำยหน่ึงออกไปจำกบำ้นได ้หรือสถำนท่ีอ่ืนใดท่ีผูร้้อง
อยู่อำศยัหรือท ำงำน หรือสถำนศึกษำ หรือสถำนท่ีท ำงำนของบุตร แมส้ถำนท่ีนั้นจ ำเลยจะเป็น
เจำ้ของแต่ผูเ้ดียวก็ตำม ค ำสั่งคุม้ครองบุคคลตำมมำตรำ 114(1) น้ี คู่สมรสอำจร้องขอไดโ้ดยไม่ตอ้ง
ด ำเนินคดีหย่ำหรือกระบวนกำรอ่ืนๆ ตำมกฎหมำยครอบครัว และในกรณีเร่งด่วน ศำลอำจออก

DPU



81 
 

 

ค ำสัง่โดยกระบวนพิจำรณำค ำร้องฝ่ำยเดียวได้119 อีกทั้งกระบวนกำรในกำรพิจำรณำคดีเก่ียวกบั
ค ำสัง่คุม้ครองของศำลครอบครัวใชก้ำรพิสูจน์พยำนหลกัฐำนในทำงแพง่ท่ีมีควำมน่ำเช่ือถือกวำ่ 
  เม่ือศำลครอบครัวออกค ำสั่งคุม้ครองคู่สมรสฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึงตำมกฎหมำยครอบครัว
มำตรำ 114(1) ผูไ้ดรั้บค ำสั่งจะตอ้งปฏิบติัตำมค ำสั่งศำล หำกมีพฤติกำรณ์ปรำกฏว่ำฝ่ำฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตำมค ำสั่งศำล ให้ศำลมีอ ำนำจลงโทษปรับไม่เกิน 1,000 เหรียญออสเตรเลีย หรือให้หำ
ประกนัหรือลงโทษฐำนละเมิดอ ำนำจศำลซ่ึงอำจเป็นโทษปรับหรือจ ำคุกหรือทั้ งจ  ำทั้ งปรับก็ได ้
นอกจำกนั้น ศำลอำจก ำหนดอ ำนำจจบักุมตำมค ำสั่งคุม้ครองบุคคล หำกจ ำเลยไดก้ระท ำหรือขู่เข็ญ
ว่ำจะท ำร้ำยร่ำงกำยหรือมีพฤติกำรณ์น่ำเช่ือว่ำจ  ำเลยจะกระท ำกำรเช่นนั้น อยำ่งไรก็ตำมศำลจะออก
ค ำสั่งให้จบักุมผูก้ระท ำกำรฝ่ำฝืนค ำสั่งไดเ้ฉพำะเม่ือผูร้้องไดร้้องขอโดยเจำะจงให้กระท ำเช่นนั้น 
เม่ือเจำ้พนกังำนต ำรวจมีเหตุอนัควรสงสัยว่ำค ำสั่งท่ีใหอ้  ำนำจจบักุมไดถู้กฝ่ำฝืนก็สำมำรถจบักุมได้
ทนัที แต่ศำลจะลงโทษผูก้ระท ำควำมผิดไดก้็ต่อเม่ือผูร้้องให้ศำลด ำเนินกำรกบัผูก้ระท ำกำรฝ่ำฝืน 
มิฉะนั้นศำลตอ้งปล่อยตวัผูก้ระท ำควำมผิดทนัที โดยไม่ตอ้งมีหมำยจบัและตอ้งน ำตวัผูก้ระท ำ
ควำมผิดมำยงัศำลภำยใน 24 ชัว่โมง   
  ผูมี้สิทธิร้องขอคุม้ครองจำกศำล โดยปกติเฉพำะคู่สมรสท่ีถูกอีกฝ่ำยหน่ึงท ำร้ำยเท่ำนั้น 
ท่ีสำมำรถร้องขอคุม้ครองได ้แต่ในบำงรัฐ เช่น มลรัฐนิวเซำทเ์วลล ์มลรัฐออสเตรเลียใต ้และมลรัฐ
ออสเตรเลียตะวนัตก อนุญำตใหเ้จำ้พนกังำนต ำรวจสำมำรถร้องขอใหศ้ำลมีค ำสั่งคุม้ครองจำกศำล
เพ่ือประโยชน์ของผูเ้สียหำยไดด้ว้ย กระบวนพิจำรณำเก่ียวกบักำรร้องขอค ำสั่งคุม้ครองในมลรัฐ
ออสเตรเลียใตแ้ละออสเตรเลียตะวนัตก คือ ตอ้งร้องขอใหศ้ำลออกหมำยเรียกผูก้ระท ำควำมผิดมำ
ท ำกำรไต่สวน แต่มลรัฐนิวเซำท์เวลล์นั้น ผูก้ระท ำควำมผิดอำจถูกเรียกตวัมำศำล โดยหมำยเรียก
และถำ้เป็นกรณีควำมผิดร้ำยแรงกอ็ำจจะใชห้มำยจบัได ้
  มลรัฐออสเตรเลียใตมี้กฎหมำยเก่ียวกบัค ำสั่งคุม้ครองโดยกำรแกไ้ขกฎหมำย ซ่ึงใน
มำตรำ 99 ให้ Court of summary jurisdiction มีอ  ำนำจเหนือคดีท่ีจ  ำเลยไดก้ระท ำ หรือขู่เข็ญว่ำจะ
กระท ำกำรบำงอยำ่ง และน่ำเช่ือว่ำจะมีกำรกระท ำซ ้ ำต่อไปหำกไม่มีกำรยบัย ั้งจำกศำล จึงใหอ้  ำนำจ
ศำลออกค ำสั่งยบัย ั้งมิใหจ้  ำเลยกระท ำกำรใดๆ ท่ียงัผลใหเ้กิดอนัตรำยใดๆ ต่อร่ำงกำยหรือทรัพยสิ์น
ของผูร้้อง หรือลกัษณะท่ีเป็นควำมผิดอำญำซ่ึงมีทีท่ำจะน ำไปสู่กำรฝ่ำฝืนต่อควำมสงบเรียบร้อย 
โดยศำลมีอ ำนำจออกค ำสั่งยบัย ั้งจ  ำเลยไดเ้ท่ำท่ีจ  ำเป็นเพ่ือป้องกนัมิใหจ้  ำเลยกระท ำกำรในลกัษณะท่ี
น่ำหวำดกลัวดังกล่ำว ส่วนกฎหมำยของมลรัฐควีนแลนด์ Peace and Good Behavior Act 1982 

                                                         
 119 Australian Law Reform Commission, “Domestic Violence”, Report No. 30, 1986, p. 35. 
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อนุญำตใหศ้ำล Magistrate’s Court มีอ  ำนำจออกค ำสัง่ไดห้ำกเห็นวำ่จ ำเลยมีพฤติกรรมท่ีน่ำเช่ือว่ำจะ
ท ำร้ำยร่ำงกำยผูร้้อง และหำกจ ำเลยฝ่ำฝืนค ำสัง่คุม้ครองของศำลจะเป็นควำมผิดอำญำอยำ่งหน่ึง120 
  มลรัฐนิวเซำท์เวลล์ มำตรำ 547 AA ได้ก ำหนดกระบวนกำรพิจำรณำเก่ียวกับค ำสั่ง
ส ำหรับควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งสำมีภริยำ โดยอนุญำตใหคู่้สมรสหรือเจำ้พนกังำนต ำรวจยืน่ค  ำร้องถึง
ควำมหวำดกลวัต่อสถำนกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนในครอบครัว ดงันั้นในกำรพิจำรณำคดี ศำลจึงมีอ  ำนำจ
ก ำหนดเง่ือนไขเก่ียวกบัควำมประพฤติของจ ำเลย ซ่ึงปกติจะก ำหนดให้จ  ำเลยแยกไปอยู่ห่ำงจำกผู ้
ร้อง และหำกเป็นกรณีท่ีผูร้้องตอ้งกำรอยูร่่วมกนัต่อไป ค ำสัง่ของศำลอำจก ำหนดเพียงวำ่ หำ้มจ ำเลย
ท ำร้ำยร่ำงกำย หรือกระท ำกำรรบกวนหรือก่อควำมยุ่งยำก หรือรังควำนผูร้้องอีก ค ำสั่งน้ีมีผลใช้
บงัคบัไดไ้ม่เกิน 6 เดือน นอกเหนือจำกกระบวนพิจำรณำดงักล่ำวขำ้งตน้แลว้ ในมลรัฐออสเตรเลีย
ใต ้มลรัฐออสเตรเลียตะวนัตก มลรัฐนิวเซำท์เวลล ์และ Australian Capital Territory ศำลมีอ ำนำจ
ออกค ำสัง่ผูร้้องไดท้นัที แต่หลงัจำกนั้นตอ้งส่งหมำยเรียกใหจ้  ำเลยมำศำลเพ่ือใหโ้อกำสจ ำเลยโตแ้ยง้
คดัคำ้นค ำสั่งได ้นอกจำกนั้น ศำลยงัมีอ  ำนำจออกค ำสั่งขบัไล่จ ำเลยใหอ้อกไปจำกบำ้นของคู่สมรส
ได ้โดยเป็นมำตรกำรชัว่ครำวส่วนหน่ึงของค ำสั่งคุม้ครองท่ีออกโดยศำล แต่ค ำสั่งน้ีไม่มีผลกระทบ
ต่อกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นแต่อยำ่งใด 
  ผลจำกกำรท่ีศำลออกค ำสั่งคุม้ครอง กำรฝ่ำฝืนไม่ปฏิบติัตำมค ำสั่งเป็นควำมผิดอำญำใน
ตวัเอง นอกจำกนั้น เจำ้พนกังำนต ำรวจในมลรัฐออสเตรเลียใต ้มลรัฐออสเตรเลียตะวนัตก มลรัฐนิว
เซำท์เวลล์ และ Australian Capital Territory อำจท ำกำรจับกุมผูก้ระท ำกำรฝ่ำฝืนค ำสั่งโดยไม่มี
หมำยจบัได ้กำรท่ีกฎหมำยบญัญติัให้กำรฝ่ำฝืนค ำสั่งของศำลเป็นควำมผิดอำญำข้ึนใหม่เช่นน้ี ก็
เท่ำกบัเป็นกำรเพ่ิมควำมรับผิดในทำงอำญำให้กบัตวัจ ำเลยเพ่ิมข้ึน และยิ่งไปกว่ำนั้น กำรพิสูจน์ว่ำ
ตวัจ  ำเลยกระท ำกำรฝ่ำฝืนค ำสั่งคุม้ครองหรือไม่กจ็ะมีควำมง่ำยกวำ่กำรพิสูจน์ในเร่ืองอ่ืนๆ เช่น กำร
พิสูจน์ในเร่ืองของลกัษณะหรือรูปแบบท่ีจะถือวำ่เป็นกำรท ำร้ำยท่ีเกิดข้ึนจำกกำรกระท ำของสำมี 
 
3.4  ประเทศสิงคโปร์ 
  แต่เดิมในปี ค.ศ. 1985 รัฐสภำประเทศสิงคโปร์ไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติมพระรำชบญัญติัว่ำดว้ย
ผูห้ญิงฉบบั ค.ศ. 1961 (Woman’s Charter 1961) บทท่ี 353 หมวดท่ี 7 ตั้งแต่มำตรำ 64-67 บญัญติั
คุม้ครองควำมรุนแรงในครอบครัว โดยให้ศำลจงัหวดั (District Court) หรือศำลแขวง (Magistrate 

                                                         
 120 Lansdowne, Robyn,“Domestic Violence Legislation in New South Wales”,  UNSW Law Journal, 
1985, p. 80-105. 
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Court) มีอ  ำนำจออกค ำสัง่คุม้ครองสวสัดิภำพ (protective order) หรือ PO หรือค ำสัง่คุม้ครองในเหตุ
ฉุกเฉิน (Expedited Order) หรือ EO เม่ือผูถู้กค ำสั่งบงัคบักระท ำกำรฝ่ำฝืนมีบทลงโทษปรับหรือ
จ ำคุก ถำ้เป็นกำรฝ่ำฝืนค ำสัง่คุม้ครองซ ้ำมีบทเพ่ิมโทษปรับหรือจ ำคุก ในกรณีฝ่ำฝืนค ำสัง่อุปกรณ์ถือ
เป็นละเมิดอ ำนำจศำล มีบทบงัคบัลงโทษทำงอำญำเช่นกนั จึงท ำใหค้  ำสัง่คุม้ครองสวสัดิภำพท่ีไดรั้บ
ควำมรุนแรงในครอบครัวมีประสิทธิภำพมำกกวำ่ของบำงประเทศ โดยพระรำชบญัญติัวำ่ดว้ยผูห้ญิง 
ค.ศ. 1961 (Woman’s Charter 1961) นั้ นได้ให้ค  ำนิยำมของค ำว่ำ “ควำมรุนแรงในครอบครัว” 
หมำยถึง จงใจหรือเจตนาหรือพยายามท่ีจะข่มขู่สมาชิกในครอบครัวอยู่ในความกลวั กำรท ำร้ำย
ร่ำงกำยบุคคลในครอบครัว กำรหน่วงเหน่ียวกกัขงั กำรล่วงละเมิดต่อบุคคลในครอบครัว โดยบุคคล
ในครอบครัวตำมกฎหมำยฉบบัน้ี หมำยถึง คู่สมรสหรืออดีต คู่สมรส บุตร หมำยควำมรวมถึงบุตร
บุญธรรม บิดำมำรดำ พ่อตำหรือแม่ยำย พ่ีชำยหรือนอ้งสำว รวมทั้งญำติอ่ืนๆ ท่ีมีสถำนะเป็นบุคคล
ในครอบครัว ต่อมำภำยหลงัในปี ค.ศ. 2014 รัฐสภำประเทศสิงคโปร์ไดต้รำพระรำชบญัญติั Family 
Justice Act 2014 มำตรำ 5 ก ำหนดให้จดัตั้งศำลครอบครัวและศำลเยำวชนข้ึน ก ำหนดให้มีอ  ำนำจ
ศำลครอบครัวเช่นเดียวกนักบัศำลแขวง121 กล่ำวคือ มีเขตอ ำนำจในกำรด ำเนินคดีอำญำในกรณีท่ี
ควำมรุนแรงในครอบครัวเกิดในอำณำเขตของประเทศสิงคโปร์ บนเรือหรืออำกำศยำน หรือบุคคล
ซ่ึงมีสญัชำติสิงคโปร์และเหตุเกิดในทะเลหรืออำกำศยำน และกรณีใดๆ ท่ีกฎหมำยก ำหนดให้อยูใ่น

                                                         
 121 Section 50.—(1) Subject to subsection (2), a District Court exercisingcriminal jurisdiction shall 
have — 
 (a) the jurisdiction and powers conferred on it by the Criminal Procedure Code (Cap. 68) and any other 
written law; and 
 (b) without prejudice to the generality of paragraph (a), the power to order medical examination of a 
person who is an accused in any criminal proceedings where the physical or mental condition of the person is 
relevant to any matter in question in the proceedings. 
 (2) The criminal jurisdiction of a District Court shall be exercisable where the offence is committed 
— 
 (a) within Singapore; 
 (b) on board any ship or aircraft registered in Singapore; 
 (c) by any person who is a citizen of Singapore on the high seas or on any aircraft; and 
 (d) in any place or by any person if it is provided in any written law that the offence is triable in 
Singapore. 
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อ ำนำจของศำลแขวงสิงคโปร์  โดยมำตรำ 76 (a)(b) บญัญติัให้แกไ้ขเพ่ิมเติม Woman’s Charter 
1961 ในส่วนของค านิยามมาตรา 2 ให ้“ศาล” ในส่วนท่ี 7 ใหห้มายถึง ศาลครอบครัว122 
 
3.5  มำเลเซีย 
  รัฐสภำมำเลเซียไดผ้่ำนร่ำงพระรำชบญัญติัว่ำดว้ยกำรขจดัควำมรุนแรงในครอบครัว 
เม่ือปี ค.ศ. 1994 (Domestic Violence Act 1994 หรือ DVA) และมีผลบงัคบัใชใ้นปี ค.ศ. 1995 ซ่ึง
พระรำชบญัญติั DVA ฉบบัน้ีให้อ  ำนำจศำลออกค ำสั่งคุม้ครองสวสัดิภำพ (Protective Order หรือ 
PO) บุคคลท่ีไดรั้บควำมรุนแรงในครอบครัวและในกรณีมีเหตุฉุกเฉินเร่งด่วน ศำลมีอ ำนำจออก
ค ำสัง่คุม้ครองชัว่ครำวในเหตุฉุกเฉิน IPO ได ้โดยในพระรำชบญัญติัน้ีใหค้วำมหมำยของกำรกระท ำ
ควำมรุนแรงในครอบครัว หมำยถึง กำรจงใจหรือเจตนำวำงหรือพยำยำมท่ีจะวำงเหยือ่ในควำมกลวั
ของกำรบำดเจบ็ทำงกำยภำพ ท ำใหเ้กิดกำรบำดเจ็บทำงกำยภำพ กำรบงัคบัหรือกำรคุกคำมหรือกำร
กระท ำทำงเพศ หรือกำรกกัขงัหน่วยเหน่ียว หรือก่อให้เกิดควำมเสียหำยหรือกำรท ำลำยหรือควำม
เสียหำยต่อทรัพยสิ์นมีเจตนำท่ีจะก่อให้เกิดหรือรู้ว่ำมนัมีแนวโน้มท่ีจะก่อให้เกิดควำมทุกข์หรือ
ควำมร ำคำญ โดยบุคคลภำยในครอบครัวนั้น ตำมพระรำชบญัญติัฉบบัน้ีหมำยถึง คู่สมรส อดีตคู่
สมรส เดก็ คนชรำ หรือสมำชิกคนอ่ืนในครอบครัว 
  อยำ่งไรกต็ำม จำกกำรรำยงำนขององคก์รช่วยเหลือผูห้ญิง (Woman’s Aid Organization 
หรือ WAO) เม่ือเดือนสิงหำคม ค.ศ. 2001 พบว่ำ ยงัมีปัญหำในทำงปฏิบติัอนัเน่ืองมำจำกปัญหำ
ควำมไม่ลงตวัเก่ียวกบักำรจดัหน่วยงำนในระบบรำชกำรท่ีจะเขำ้มำรับผิดชอบดูแลในส่วนน้ี รวมทั้ง
ปัญหำเก่ียวกบัทศันคติของเจำ้หนำ้ท่ีต ำรวจท่ียงัเห็นว่ำ กำรใชค้วำมรุนแรงในครอบครัวเป็นเร่ือง
ส่วนตวัภำยในครอบครัวจึงไม่อยำกเขำ้ไปเก่ียวขอ้ง นอกจำกน้ี ตวับทกฎหมำยเองก็มีปัญหำในทำง
ปฏิบัติ กล่ำวคือ ขำดมำตรกำรบังคบัท่ีทรงประสิทธิภำพ เน่ืองจำกในกรณีท่ีมีกำรฝ่ำฝืนค ำสั่ง
คุม้ครองกไ็ม่มีบทบญัญติัก ำหนดควำมรับผิดและโทษเอำไว ้และแมจ้ะมีกำรฝ่ำฝืนค ำสัง่คุม้ครองซ ้ำ 
กไ็ม่มีบทลงโทษหรือเพ่ิมเติมท่ีชดัเจนนัน่เอง 

                                                         
 122 Section 76. “The Women’s Charter (Cap. 353, 2009 Ed.) is amended — 
 (a) by inserting, immediately after the definition of “Conciliation Officer” in section 2, the following 
definition: 

“ “court” — 
 (b) for the purposes of Part VII, means a Family Court; and...” 
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  หำกมองในแง่เน้ือหำกฎหมำยเก่ียวกบักำรคุม้ครองเด็กจำกกำรกระท ำควำมรุนแรงใน
ครอบครัวแลว้ ประเทศมำเลเซียนบัไดว้่ำเป็นประเทศท่ีมีกำรคุม้ครองและฟ้ืนฟูผูเ้ยำวท่ี์ถูกกระท ำ
รุนแรงโดยบุคคลในครอบครัวท่ีมีควำมก้ำวหน้ำประเทศหน่ึง โดยจะเห็นได้ว่ำมีกฎหมำยท่ี
เก่ียวขอ้งกบักำรคุม้ครองและฟ้ืนฟูผูเ้ยำวถึ์ง 2 ฉบบัดว้ยกนั กล่ำวคือ 
  1. The Child Act 2001 ซ่ึงเป็นกฎหมำยท่ีเกิดจำกกำรอนุวติัตำมอนุสัญญำว่ำดว้ยสิทธิ
เด็กโดยสำระส ำคญัของกฎหมำยไดก้ ำหนดมำตรกำรคุม้ครองและฟ้ืนฟูแก่เด็กหรือเยำวชนในกลุ่ม
เส่ียง ดงัต่อไปน้ี 
   1) เดก็ซ่ึงตอ้งกำรกำรดูแลและคุม้ครอง 
   2) เดก็ซ่ึงไดรั้บกำรคุม้ครองและไดรั้บกำรฟ้ืนฟู 
   3) เดก็ซ่ึงถูกลกัพำหรือถูกขำย 
   4) เดก็ซ่ึงถูกกระท ำควำมผิด 
   5) เดก็ซ่ึงไดรั้บกำรควบคุม 
  นอกจำกน้ี ยงัไดมี้กำรก ำหนดให้มีกำรจดัตั้งศำลเด็กข้ึนมำโดยเฉพำะ รวมทั้งไดจ้ดัตั้ง
กระทรวงพฒันำสังคมและควำมเป็นเอกภำพของชำติ (The Ministry of National Unity and Social 
Development) อีกดว้ย 
  2. The Domestic Violence Act 1994 เป็นกฎหมำยท่ีเก่ียวกบักำรฟ้ืนฟูเด็กท่ีถูกกระท ำ
รุนแรงในครอบครัว โดยมีเง่ือนไขส ำคญั คือ เดก็ซ่ึงไดรั้บกำรคุม้ครองตำมกฎหมำยตอ้งมีอำยไุม่ต  ่ำ
กวำ่ 18 ปี และเป็นสมำชิกในครอบครัวของผูก้ระท ำควำมผิด 
   1) กำรกระท ำ คือ กำรพยำยำมหรือกระท ำโดยเจตนำท่ีท ำให้เด็กกลัวว่ำจะเป็น
อนัตรำยต่อร่ำงกำย (Physical injury) 
   2) กำรก่อให้เกิดอนัตรำยแก่ร่ำงกำยเด็กโดยใชก้  ำลงัหรือขู่ว่ำจะกระท ำใดๆ อนัพึง
คำดหมำยไดว้่ำ เป็นอนัตรำยแก่ร่ำงกำย กำรบงัคบัหรือขู่เข็ญให้เด็กมีควำมสัมพนัธ์ทำงเพศ กำร
หน่วงเหน่ียวหรือกกัขงัฝ่ำฝืนต่อควำมสมคัรใจของเด็ก และในขณะเดียวกนั กฎหมำยไดใ้หค้  ำจ  ำกดั
ควำมเก่ียวกบั “บุคคลในครอบครัว” ท่ีท ำร้ำยเด็กไวว้่ำ อำจหมำยถึงบุคคลหน่ึงบุคคลใดหรือหลำย
คน ดงัต่อไปน้ี 
   - พอ่หรือแม่ 
   - พี่หรือนอ้ง 
   - ญำติอ่ืนใด 
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  นอกจำกน้ี The Domestic Violence Act 1994 ได้ก ำหนดหน้ำท่ีของเจ้ำหน้ำท่ีต ำรวจ
หรือเจ้ำหน้ำท่ีสังกัดกระทรวงสวสัดิกำรสังคมเพ่ือคุ้มครองเด็กท่ีถูกกระท ำควำมรุนแรงใน
ครอบครัวไวด้งัน้ี 
  1. ช่วยเหลือผูเ้ยำวท่ี์เป็นเหยื่อของกำรกระท ำควำมรุนแรงในครอบครัว เพ่ือฟ้องร้อง
โทษในควำมผิดดงักล่ำว 
  2. จัดหำหรือจัดเตรียมกำรเดินทำงให้เด็กไปยงัสถำนท่ีพัก หรือสถำนท่ีให้ควำม
ช่วยเหลือ 
  3. จดัหำหรือจดัเตรียมกำรเดินทำงให้เด็กไปยงัโรงพยำบำลท่ีใกลท่ี้สุด หรือรับบริกำร
ทำงกำรแพทยเ์พื่อบ ำบดัและรักษำอำกำรบำดเจบ็ 
  4. ตอ้งอธิบำยใหเ้ดก็ซ่ึงเป็นเหยือ่ไดเ้ขำ้ใจถึงสิทธิของตน 
  5. เดินทำงไปกบัผูเ้ยำวซ่ึ์งเป็นเหยือ่ไปยงัท่ีพกัของเดก็เพ่ือเกบ็ของใชส่้วนตวั 
  ในส่วนของมำตรกำรในกำรป้องกนัเด็กจำกกำรถูกกระท ำรุนแรงในครอบครัว The 
Domestic Violence Act 1994 ไดก้ ำหนดใหบุ้คคลซ่ึงอยูใ่นเหตุกำรณ์หรือพบเห็นกำรกระท ำรุนแรง
ในครอบครัว หรือมีเหตุอนัควรเช่ือว่ำจะมีกำรกระท ำควำมผิดโดยใชค้วำมรุนแรงในครอบครัวมี
หนำ้ท่ีในกำรแจง้เหตุต่อเจำ้หนำ้ท่ีซ่ึงสังกดักระทรวงสวสัดิกำรสังคม ทั้งน้ี ผูแ้จง้เหตุท่ีไดก้ระท ำ
โดยสุจริต จะไดรั้บกำรยกเวน้ไม่ตอ้งรับผิดฐำนหม่ินประมำทหรือควำมผิดอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
  ในประเด็นสุดทำ้ยเก่ียวกบัมำตรกำรในกำรฟ้ืนฟูเด็กท่ีถูกกระท ำรุนแรงในครอบครัว 
จำกกำรศึกษำพบว่ำ The Domestic Violence Act 1994 ไดบ้ญัญติัให้อ  ำนำจศำลในกำรออกค ำสั่ง
เพ่ือฟ้ืนฟูเดก็ซ่ึงถูกกระท ำรุนแรงในครอบครัว โดยศำลท่ีรับฟ้องคดีท่ีใชค้วำมรุนแรงในครอบครัวมี
อ ำนำจท่ีจะออกค ำสั่งคุม้ครองชัว่ครำว (Interim Protection Order) เพ่ือสั่งห้ำมบุคคลท่ีถูกฟ้องใช้
ควำมรุนแรงต่อเดก็จนกวำ่กำรสอบสวนจะเสร็จส้ินลง นอกจำกน้ี ศำลยงัมีอ  ำนำจออกค ำสัง่คุม้ครอง 
(Protection Order) ในกรณีดงัต่อไปน้ี 
  1. ค ำสัง่คุม้ครองเพ่ือมิใหบุ้คคลใชค้วำมรุนแรงต่อผูเ้ยำวท่ี์อำศยัอยูด่ว้ย 
  2. เพ่ือพิจำรณำถึงควำมเป็นไปได้ท่ีจะให้ควำมปลอดภยัแก่ผูเ้ยำว์ ศำลอำจมีค ำสั่ง
ดงัต่อไปน้ีเพ่ิมเติม กล่ำวคือ 
   2.1 สั่งมิให้บุคคลท ำร้ำยเด็กเขำ้ไปยงัท่ีพกัอำศยัท่ีรัฐจดัให้เด็กพกัอำศยัหรือท่ีพกัซ่ึง
เดก็อำศยัอยู ่รวมทั้งเขำ้ไปยงัโรงเรียนหรือสถำบนัอ่ืนใดเพ่ือติดต่อกบัเดก็ท่ีไดรั้บควำมคุม้ครอง 
   2.2 สั่งห้ำมมิให้บุคคลท่ีใชค้วำมรุนแรงต่อเด็ก ติดต่อกบัเด็กเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 
ทั้งน้ี ค  ำสัง่ดงักล่ำวตอ้งมีก ำหนดระยะเวลำไม่เกิน 12 เดือน  
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   2.3 มีอ  ำนำจออกค ำสั่งในกำรจบักุม (Power of Arrest) ในกรณีท่ีศำลเช่ือว่ำบุคคลท่ี
ศำลไดมี้ค ำสั่งคุม้ครองชัว่ครำว (ตวัผูก้ระท ำควำมผิด) อำจจะก่อใหเ้กิดอนัตรำยแก่เด็กอีก ศำลจะมี
ค ำสั่งใหจ้บักุมบุคคลนั้นไวก้็ได ้ทั้งน้ี ค  ำสั่งของศำลในกรณีดงักล่ำวไม่จ ำเป็นตอ้งออกหมำยจบัแต่
อยำ่งใด 
   2.4 อ ำนำจในกำรสั่งใหมี้กำรชดเชยค่ำเสียหำย (Compensation) โดยในกรณีท่ีเด็กท่ี
เป็นเหยื่อแห่งกำรกระท ำรุนแรงในครอบครัวได้รับอนัตรำยแก่ร่ำงกำยหรือว่ำจิตใจ หรือเป็น
อนัตรำยต่อทรัพยสิ์น หรือเสียหำยทำงกำรเงิน ทั้งน้ีศำลก ำหนดค่ำเสียหำยโดยค ำนึงถึง 
   1. ควำมเจบ็ปวดและควำมทุกขท์รมำนแก่ร่ำงกำยหรือจิตใจ 
   2. กำรสูญเสียรำยได ้
   3. มูลค่ำของควำมเสียหำยต่อทรัพยสิ์น 
   4. ค่ำใชจ่้ำยในกำรเดินทำงและค่ำใชจ่้ำยในกำรหำท่ีพกั 
  3. อ ำนำจในกำรปรึกษำหำรือ (Counseling) กล่ำวคือ ในกำรท่ีศำลจะมีค ำสั่งคุม้ครอง
เด็ก ศำลอำจจะมีค ำสั่งให้คู่กรณีท่ีขดัแยง้กนัไดรั้บกำรฟ้ืนฟูบ ำบดัทำงจิตเวชหรือหำรือในลกัษณะ
ประนีประนอมยอมควำมกนัก็ได ้โดยในกำรออกค ำสั่งของศำลดงักล่ำว ศำลมีอ ำนำจท่ีจะรับฟัง
ขอ้แนะน ำของเจำ้หนำ้ท่ีสวสัดิกำรสังคมหรือเจำ้หนำ้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งตำมท่ีเห็นสมควร ส่วนในกรณี
คู่กรณีท่ีเป็นมุสลิม ศำลจะตอ้งรับฟังขอ้เสนอแนะของกรมกิจกำรศำสนำอิสลำม (Islamic Religious 
Affairs Department) เสมอ 
  สรุปแลว้ ปัจจุบนัหลำยประเทศ ใชค้  ำสั่งคุม้ครองทำงแพ่งในกำรแกไ้ขปัญหำกำรท ำ
ร้ำยระหวำ่งบุคคลในครอบครัวอนัถือเป็นควำมรุนแรงในครอบครัว โดยใหผู้ท่ี้ถูกกระท ำรุนแรงใน
ครอบครัวหรือบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งยืน่ค  ำร้องขอคุม้ครองสวสัดิภำพต่อศำล โดยใหอ้  ำนำจศำลไม่วำ่
จะเป็นศำลครอบครัว หรือศำลอ่ืนออกค ำสั่งเพ่ือคุม้ครองสวสัดิภำพโดยให้ยุติกำรกระท ำควำม
รุนแรง และมีค ำสั่งให้ผูก่้อเหตุรุนแรง เขำ้รับกำรรักษำ แกไ้ขบ ำบดัฟ้ืนฟู หรือมีค ำสั่งห้ำมรบกวน
หรือแมก้ระทัง่ในประเทศองักฤษมีกฎหมำยเก่ียวกบักำรครอบครองท่ีอยู่อำศยัโดยให้ผูท่ี้ก่อเหตุ
ควำมรุนแรงออกจำกท่ีอยูอ่ำศยัไปแมจ้ะเป็นสินสมรสกต็ำม ซ่ึงผลของค ำสัง่คุม้ครองสวสัดิภำพนั้น 
กำรฝ่ำฝืนไม่ปฏิบติัตำมค ำสั่งคุม้ครองเป็นควำมผิดฐำนละเมิดอ ำนำจศำลอนัมีสภำพบงัคบัไดท้นัที 
ในประเทศออสเตรเลียนั้น ต ำรวจสำมำรถจบักุมผูก้ระท ำกำรฝ่ำฝืนค ำสั่งไดโ้ดยไม่ตอ้งมีหมำยจบั 
และยิ่งไปกว่ำนั้น กำรพิสูจน์ว่ำจ  ำเลยกระท ำกำรฝ่ำฝืนค ำสั่งคุม้ครองหรือไม่ ก็จะมีควำมง่ำยกว่ำใน
กำรพิสูจน์เร่ืองอ่ืนๆ เช่น กำรพิสูจน์ในเร่ืองลกัษณะหรือรูปแบบท่ีจะถือว่ำ เป็นกำรท ำร้ำยท่ีเกิด
ระหว่ำงคู่สมรส อีกทั้ งกำรเยียวยำแกไ้ขฟ้ืนฟูทำงสังคมต่อผูก้ระท ำรุนแรงก่อนท่ีจะน ำผูก้ระท ำ
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รุนแรงเขำ้สู้กระบวนกำรยุติธรรม เป็นกำรให้โอกำสแก่ผูก้ระท ำรุนแรงไดมี้โอกำสแกไ้ขกลบัตวั
กลบัใจเพ่ือใหค้รอบครัวมีโอกำสด ำรงอยูอ่ยำ่งปกติสุข และครอบครัวไม่เกิดควำมแตกแยก 
  เห็นไดว้่ำ กระบวนกำรยุติธรรมท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัของไทยเรำนั้น แมพ้ระรำชบญัญติั
คุม้ครองผูถู้กกระท ำดว้ยควำมรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 จะไดก้ ำหนดให้ศำลเยำวชนและ
ครอบครัวมีอ  ำนำจพิจำรณำคดีควำมรุนแรงในครอบครัว แต่กย็งัประสบปัญหำในกำรบงัคบัใช ้โดย
ไม่มีมำตรกำรหรือรูปแบบท่ีเหมำะสมในกำรแกไ้ขปัญหำควำมรุนแรงในครอบครัวได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ เช่น กำรออกมำตรกำรและรูปแบบเพ่ือรองรับกำรยื่นค ำร้องขอคุม้ครองสวสัดิภำพ 
กำรรับฟังพยำนหลักฐำน กำรออกค ำสั่งคุ ้มครองสวัสดิภำพ กำรคุ้มครองช่วยเหลือผู ้ได้รับ
ผลกระทบจำกควำมรุนแรงในครอบครัว กำรก ำหนดใหค้  ำสัง่คุม้ครองสวสัดิภำพมีสภำพบงัคบัตำม
กฎหมำยว่ำดว้ยกำรคุม้ครองผูถู้กกระท ำดว้ยควำมรุนแรง เป็นตน้ กำรบงัคบัใชพ้ระรำชบญัญติั
คุม้ครองผูถู้กกระท ำดว้ยควำมรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 จึงไม่สำมำรถตอบสนองต่อปัญหำ
ควำมรุนแรงในครอบครัวไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพเท่ำท่ีควร ดงันั้น ปัญหำควำมรุนแรงในครอบครัว 
จึงยงัคงเป็นปัญหำท่ียงัไม่ไดรั้บกำรแกไ้ข รวมทั้งไม่ไดรั้บกำรคุม้ครองเยียวยำจำกรัฐอย่ำงจริงจงั 
หำกก ำหนดใหศ้ำลมีมำตรกำรและวิธีกำรด ำเนินกำรพิจำรณำในกำรออกค ำสั่งคุม้ครองสวสัดิภำพ
ตำมท่ีไดก้ล่ำวมำขำ้งตน้ ย่อมเป็นทำงเลือกให้บุคคลท่ีไดรั้บควำมรุนแรงในครอบครัว และกำร
เยียวยำแกไ้ขปัญหำควำมรุนแรงในครอบครัวไดดี้และมีประสิทธิภำพมำกกว่ำมำตรกำรท่ีมีอยู่ใน
ปัจจุบนั ดงัเช่นในต่ำงประเทศท่ีศำลสำมำรถก ำหนดมำตรกำรและกำรด ำเนินกระบวนพิจำรณำ
แกไ้ขพฤติกรรมของผูก้ระท ำควำมรุนแรงไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 
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บทที่ 4 
วเิคราะห์ปัญหาความเหมาะสมเกีย่วกบัเขตอ านาจของศาล 

ในการพจิารณาคดคีวามรุนแรงในครอบครัวของประเทศไทยและต่างประเทศ 
 
   ในบทน้ี เน่ืองจากการพิจารณาคดีความรุนแรงในครอบครัวของประเทศไทยในปัจจุบนั
ศาลท่ีมีเขตอ านาจพิจารณาคดีความรุนแรงในครอบครัวข้ึนอยู่กับอตัราโทษของความผิดตาม
กฎหมายอ่ืน123ไม่วา่จะเป็นความผิดกรรมเดียวกนั หรือความผิดคนละกรรมก็ตาม หากความผิดตาม
กฎหมายอ่ืนนั้นมีโทษสูงกว่าความผิดฐานกระท าความรุนแรงในครอบครัว ศาลท่ีมีเขตอ านาจคือ
ศาลท่ีมีเขตอ านาจพิจารณาความผิดตามกฎหมายอ่ืนนั้น เช่น ศาลแขวง , ศาลอาญา รวมทั้งข้ึนอยูก่บั
สถานะของบุคคลในขณะนั้น เช่น ผูก้ระท าความรุนแรงในครอบครัวเป็นทหาร ศาลท่ีมีเขตอ านาจ
พิจารณาคดีน้ีคือ ศาลทหาร เป็นตน้ ผูเ้ขียนจะไดท้ าการวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมของศาลไทยท่ีมี
เขตอ านาจในการพิจารณาคดีความรุนแรงในครอบครัว โดยจะวิเคราะห์ถึงเจตนารมณ์ของ
พระราชบญัญติัคุม้ครองผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 และพระราชบญัญติั
ศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชน และครอบครัว พ.ศ. 2553 แนวคิดทฤษฎีการ
ลงโทษทางอาญา กระบวนการพิจารณาคดี บุคลากรท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการท างาน
เก่ียวกบัเด็ก เยาวชนและครอบครัวต่างๆ โดยเปรียบเทียบกบัเขตอ านาจในการพิจารณาคดีความ
รุนแรงในครอบครัวของต่างประเทศ 
 
4.1  วิเคราะห์ปัญหาความเหมาะสมในการพจิารณาคดีความรุนแรงในครอบครัวของประเทศไทย 
  4.1.1  วิเคราะห์ปัญหาการด าเนินคดีความรุนแรงในครอบครัวในศาลเยาวชนและครอบครัว 
   ตามพระราชบัญญติัคุม้ครองผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 
ก าหนดค านิยามของค าว่า “ศาล” หมายความว่า ศาลเยาวชนและครอบครัวตามกฎหมายว่าดว้ยการ
จดัตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว ผูเ้ขียนเห็นวา่ เจตนารมณ์
ของการคุม้ครองผูก้ระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครัว มุ่งจะใหศ้าลเยาวชนและครอบครัวเป็นศาล
ท่ีมีอ  านาจพิจารณา แต่มาตรา 8 วรรคสอง ก าหนดใหศ้าลเยาวชนและครอบครัว มีอ  านาจพิจารณา
คดีความรุนแรงในครอบครัว กรณีท่ีเป็นการกระท าความผิดฐานกระท าความรุนแรงในครอบครัว
เพียงความผิดเดียว ซ่ึงมีอตัราโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหกพนับาท หรือทั้งจ  าทั้ง

                                                         
123 มาตรา 8 วรรคสองแห่งพระราชบญัญติัคุม้ครองผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 
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ปรับ กับกรณีท่ีกระท าความผิดฐานกระท าความรุนแรงในครอบครัวเป็นความผิดเดียวกันกบั
กฎหมายอ่ืน แต่อัตราโทษของกฎหมายอ่ืนนั้ นน้อยกว่าความผิดฐานกระท าความรุนแรงใน
ครอบครัวเท่านั้น ซ่ึงการกระท าความผิดฐานกระท าความรุนแรงในครอบครัว ลว้นแต่จะเป็น
ความผิดตามกฎหมายอ่ืนดว้ย เป็นการยากท่ีจะเป็นการกระท าความผิดฐานกระท าความรุนแรงใน
ครอบครัวเพียงฐานเดียว ทั้งความผิดตามกฎหมายอ่ืนท่ีมีอตัราโทษนอ้ยกว่าอตัราโทษของความผิด
ฐานกระท าความรุนแรงในครอบครัว ก็มีเพียงความผิดฐานใชก้ าลงัท าร้ายผูอ่ื้น โดยไม่ถึงกบัเป็น
เหตุให้เกิดอนัตรายแก่กายหรือจิตใจ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 391 มีอตัราโทษจ าคุกไม่
เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงพนับาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ เน่ืองจากพระราชบญัญติัคุม้ครอง
ผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 หากผูถู้กกระท าความรุนแรงในครอบครัว
ประสงค์จะด าเนินคดี ผูถู้กกระท าจะตอ้งแจง้ความร้องทุกขเ์สียก่อน124 จึงจะสามารถด าเนินคดีกบั
ผูก้ระท าความรุนแรงในครอบครัวต่อไปได้ แต่เน่ืองจากความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 391 เป็นเพียงความผิดลหุโทษ หรือความผิดเล็กๆน้อยๆ ผูถู้กกระท าความรุนแรงใน
ครอบครัวเกือบทั้งหมดมกัจะไม่ประสงคจ์ะด าเนินคดีกบัผูก้ระท าความรุนแรงในครอบครัว ในทาง
ปฏิบติั คดีความรุนแรงในครอบครัวประเภทน้ีจึงข้ึนสู่การพิจารณาของศาลเยาวชนและครอบครัว
จ านวนนอ้ยมากหรือแทบจะไม่มีการน าคดีข้ึนสู่การพิจารณาของศาลเยาวชนและครอบครัว ซ่ึงเม่ือ
พิจารณาเปรียบเทียบกบัความผิดตามกฎหมายอ่ืนซ่ึงเป็นความผิดกรรมเดียวกบัความผิดฐานกระท า
ความรุนแรงในครอบครัวและมีอตัราโทษสูงกว่าความผิดฐานกระท าความรุนแรงในครอบครัว 
ไดแ้ก่ การท าร้ายร่างกายผูอ่ื้นใหไ้ดรั้บอนัตรายแก่กาย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 หรือ
ท าร้ายร่างกายผูอ่ื้นให้ไดรั้บอนัตรายสาหัส ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297 ผลของการ
กระท ามีความรุนแรงมากข้ึน ผูถู้กกระท าความรุนแรงในครอบครัวมีประสงคด์  าเนินคดีกบัผูก้ระท า
ความรุนแรงในครอบครัว ท าใหค้ดีความรุนแรงในครอบครัวประเภทน้ีข้ึนสู่การพิจารณาของศาล
ธรรมดามากกวา่เม่ือเปรียบบเทียบกบัศาลเยาวชนและครอบครัว 
   นอกจากน้ี พระราชบญัญติัคุม้ครองผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 
2550 นั้น เป็นกฎหมายท่ีบญัญติัข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อคุม้ครองผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรงใน
ครอบครัวเป็นการเฉพาะ ซ่ึงแตกต่างจากประมวลกฎหมายอาญาท่ีเป็นกฎหมายทัว่ไปท่ีรวบรวมเอา
หลกักฎหมายทัว่ไปในเร่ืองใหญ่ๆ จดัเป็นหมวดหมู่125  แต่กรณีท่ีมาตรา 8 วรรคสอง ก าหนดวา่ หาก
ความผิดฐานกระท าความรุนแรงในครอบครัวเป็นความผิดกรรมเดียวกนักบัความผิดตามกฎหมาย

                                                         
124 มาตรา 6 แห่งพระราชบญัญติัคุม้ครองผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550  
125 สืบคน้เม่ือ 1 มีนาคม 2560 จาก http://oknation.nationtv.tv/blog/knownledgelaw/2007/09/01/ 
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อ่ืน และความผิดตามกฎหมายอ่ืนมีอตัราโทษสูงกว่าความผิดฐานกระท าความรุนแรงในครอบครัว 
ให้ศาลธรรมดาท่ีมีอ  านาจพิจารณาคดีความรุนแรงในครอบครัว โดยพิจารณาจากความผิดตาม
กฎหมายอ่ืน ในท่ีน้ีหมายถึง ประมวลกฎหมายอาญา ซ่ึงเป็นเพียงกฎหมายทัว่ไป ผูเ้ขียนเห็นว่า ไม่
ถูกต้อง เน่ืองจากความผิดฐานกระท าความรุนแรงในครอบครัวตามพระราชบัญญัติคุ ้มครอง
ผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 เป็นกฎหมายท่ีบญัญติัข้ึนเป็นการเฉพาะ การ
ก าหนดเขตอ านาจของศาลในการพิจารณาคดีความรุนแรงในครอบครัว จึงตอ้งก าหนดเขตอ านาจ
ศาลโดยค านึงถึงความผิดฐานกระท าความรุนแรงในครอบครัวซ่ึงเป็นความผิดตามกฎหมายเฉพาะ
แทนท่ีจะก าหนดเขตอ านาจศาลตามความผิดในประมวลกฎหมายอาญาซ่ึงเป็นกฎหมายทัว่ไป เม่ือ
ศาลเยาวชนและครอบครัวเป็นศาลพิเศษท่ีจัดตั้ งข้ึนเป็นการเพ่ือพิจารณาคดีเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัวเป็นการเฉพาะอยู่แลว้ การก าหนดให้ศาลธรรมดามีอ านาจพิจารณาคดีความรุนแรงใน
ครอบครัว โดยพิจารณาจากอตัราโทษของความผิดตามกฎหมายอ่ืนเป็นหลกัเกณฑ์จึงไม่ถูกตอ้ง 
และเท่ากบัเป็นน ากฎหมายทัว่ไปมาใชบ้งัคบัทั้งๆ ท่ีมีกฎหมายเฉพาะบญัญติัไวเ้ป็นการเฉพาะอยู่
แลว้ 
 4.1.2  วิเคราะห์ปัญหาเก่ียวกบัเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัคุม้ครองผูถู้กกระท าดว้ยความ
รุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 
   เม่ือพิจารณาถึงเหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัคุม้ครองผูถู้กกระท าดว้ยความ
รุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 นั้น เหตุผลของการใชบ้งัคบักฎหมายฉบบัน้ี เพราะตอ้งการใหก้าร
แกปั้ญหาความรุนแรงในครอบครัวนั้น ไดรั้บการแกไ้ขดว้ยวิธีการและมาตรการท่ีมีความเหมาะสม 
และไดรั้บการแกไ้ขฟ้ืนฟู รวมทั้งปกป้องคุม้ครองผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครัวมากกว่า
การลงโทษผูก้ระท าความรุนแรงในครอบครัว โดยก าหนดรูปแบบ วิธีการ และขั้นตอนท่ีมีลกัษณะ
แตกต่างจากการด าเนินคดีอาญาโดยทัว่ไป โดยให้ผูก้ระท ามีโอกาสกลบัตวัและยบัย ั้งการกระท า
ความผิดซ ้า รวมทั้งสามารถรักษาความสมัพนัธ์อนัดีในครอบครัวไวไ้ดป้ระกอบกบัเดก็ เยาวชนและ
บุคคลในครอบครัว  
   จากเหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัคุม้ครองผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรงใน
ครอบครัว พ.ศ. 2550 เห็นวา่กฎหมายฉบบัน้ีมีเจตนารมณ์เจตนารมณ์ท่ีส าคญัอยู ่3 ประการ126คือ 
   1. เพ่ือป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการใชค้วามรุนแรงในครอบครัว ไดแ้ก่ การก าหนดใหผู้ ้
ท่ีพบเห็นหรือทราบการกระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครัวมีหนา้ท่ีตอ้งแจง้ต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ี
เพ่ือด าเนินการตามพระราชบัญญติัน้ี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การก าหนดให้ใช้วิธีการในการฟ้ืนฟู

                                                         
126 อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 82, น. 17-19. 
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บ าบดัรักษา คุมความประพฤติผูก้ระท าความผิด ฯลฯ แทนการลงโทษผูก้ระท าความผิด เพื่อให้
ผูก้ระท าความผิดกลบัตวัและเป็นการป้องกนัมิใหเ้กิดการกระท าความผิดซ ้า เป็นตน้  
   2. เพ่ือปกป้องคุ้มครองผู ้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว กล่าวคือ การ
ก าหนดให้พนกังานเจา้หน้าท่ีมีอ  านาจจดัให้ผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครัวเขา้รับการ
ตรวจรักษาจากแพทย ์ขอรับค าปรึกษาแนะน าจากจิตแพทย ์นกัจิตวิทยาหรือนกัสังคมสงเคราะห์ 
ตลอดจนจดัให้ผูน้ั้ นร้องทุกข์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือการให้อ  านาจ
พนักงานเจา้หน้าท่ีหรือศาลออกค าสั่งก าหนดมาตรการหรือวิธีการเพ่ือบรรเทาทุกข์ให้แก่บุคคล
ผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครัวเป็นการชัว่คราว เหล่าน้ีลว้นเป็นมาตรการทางกฎหมายท่ี
พระราชบญัญติัน้ีก าหนดข้ึนโดยมุ่งหวงัใหเ้กิดการปกป้องคุม้ครองผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรงใน
ครอบครัวซ่ึงอยูใ่นสภาวะท่ีตอ้งบอบช ้าทั้งทางสภาพร่างกายและจิตใจ เป็นตน้ 
   3. เพื่อรักษาสัมพนัธภาพในครอบครัว ปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัวเป็น
ปัญหาท่ีมีความละเอียดอ่อน ซบัซอ้นและเก่ียวพนักบับุคคลใกลชิ้ดในครอบครัว หากผูถู้กกระท า
ดว้ยความรุนแรงในครอบครัวยงัประสงค์ท่ีจะรักษาความสัมพนัธ์ในครอบครัวต่อไป กฎหมายก็
เปิดช่องใหโ้ดยการก าหนดใหค้วามผิดฐานกระท ารุนแรงในครอบครัวเป็นความผิดท่ียอมความได ้
โดยพนกังานเจา้หนา้ท่ีหรือศาลอาจตั้งผูป้ระนีประนอมเพ่ือใหค้  าปรึกษาหรือช่วยเหลือในการไกล่
เกล่ียให้คู่ความได้ยอมความกัน หรืออาจมอบหมายให้นักสังคมสงเคราะห์ หน่วยงานสังคม
สงเคราะห์ หรือบุคคลใดช่วยเหลือไกล่เกล่ียให้คู่ความไดย้อมความกันซ่ึงการประนีประนอม
ดงักล่าว สามารถกระท าไดใ้นทุกขั้นตอน อนัแตกต่างจากการด าเนินคดีอาญาในกรณีทัว่ไป หรือ
การห้ามมิให้ส่ือมวลชนเสนอข่าวเก่ียวกบัความรุนแรงในครอบครัวในลกัษณะท่ีอาจท าให้บุคคล
อ่ืนรู้จักหรือรู้ตัวผูถู้กกระท าความรุนแรงในครอบครัว เด็กหรือสมาชิกในครอบครัว ดังกล่าว 
รวมถึงตวัผูก้ระท าดว้ยความรุนแรงดว้ย เป็นตน้ 
   เม่ือพิจารณาจากเจตนารมณ์จากการจดัตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัวตามพระราชบญัญติัจดัตั้ งศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 ซ่ึงนับว่าเป็นจุดเร่ิมต้นของศาลเยาวชนและครอบครัว และ
พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ท า
ใหเ้ห็นถึงเจตนารมณ์และความมุ่งหมายในการจดัตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว เจตนารมณ์ของศาล
เยาวชนและครอบครัวเก่ียวกบัการแกไ้ขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ได ้4 ประการ คือ 
   1. เพื่อสงเคราะห์และคุม้ครองสวสัดิภาพของเด็กและเยาวชน เน่ืองจากคดีความรุนแรง
ในครอบครัว เป็นความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนระหว่างบุคคลในครอบครัว และหากความรุนแรงใน
ครอบครัวส่งผลกระทบต่อเด็กหรือเยาวชนแลว้ การด าเนินกระบวนพิจารณาในศาลเยาวชนและ
ครอบครัว จะตอ้งค านึงถึงสวสัดิภาพและอนาคตของเดก็หรือผูเ้ยาวเ์ป็นส าคญั 
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   2. เพื่อน าความยติุธรรมท่ีค านึงถึงลกัษณะเฉพาะบุคคลมาใช้ เน่ืองจากคดีความรุนแรง
ในครอบครัวนั้น เป็นความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนระหว่างบุคคลในครอบครัว ซ่ึงมีความละเอียดซบัซอ้น
เก่ียวพนับุคคลใกลชิ้ด มีลกัษณะพิเศษแตกต่างจากการท าร้ายร่างกายระหว่างบุคคลโดยทั่วไป 
ดงันั้น เม่ือการกระท าความผิดเกิดข้ึนบนพ้ืนฐานของความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลในครอบครัว การ
พิจารณาคดีจะตอ้งค านึงถึงความสัมพนัธ์ของบุคคลนั้นดว้ย ซ่ึงแตกต่างจากการกระท าความผิด
ทัว่ไป ไม่มีความสมัพนัธ์ในลกัษณะใกลชิ้ด 
   3. เพ่ือน าวิธีการแกไ้ขท่ีเหมาะสมมาใชก้บัผูก้ระท าความรุนแรงในครอบครัว 
   4. เพื่อคุม้ครองสถานภาพของครอบครัวไวใ้หไ้ด ้ 
   แต่เน่ืองจากส่วนเจตนารมณ์ในการพิจารณาคดีอาญาทั่วไปในศาลธรรมดานั้น ใช้
ส าหรับการด าเนินคดีกบับุคคลทัว่ไปท่ีปราศจากสัมพนัธ์พิเศษ มีเจตนารมณ์เพ่ือลงโทษผูฝ่้าฝืนต่อ
กฎเกณฑ์ท่ีสังคมก าหนดไว ้โดยการลงโทษจะตอ้งก่อให้เกิดผลร้ายแก่ผูก้ระท าความผิด โดยการ
วตัถุประสงค์ของการลงโทษนั้นก็เพ่ือคุม้ครองป้องกนัสังคมจากผูก้ระท าความผิดมากกว่าเหตุผล
อ่ืน โดยวตัถุประสงค์ของการลงโทษทางอาญานั้น127 ไดแ้ก่ การลงโทษเพ่ือแกแ้คน้ทดแทน ข่มขู่
ยบัย ั้ง การตดัความสามารถในการกระท าความผิด การฟ้ืนฟูแกไ้ขผูก้ระท าความผิด และการน า
ผูก้ระท าความผิดกลบัเขา้สู่สังคม การจะลงโทษดว้ยวิธีใด ย่อมแตกต่างไปตามแต่ละยคุสมยั โทษ
ตามประมวลกกฎหมายอาญามาตรา 18 นั้นไดแ้ก่ ประหารชีวิต จ  าคุก กกัขงั ปรับ และริบทรัพยสิ์น 
ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากโทษดงักล่าวแลว้ จะเห็นไดว้่า ศาลมีหนา้ท่ีจะตอ้งพิจารณาจากพยานหลกัฐาน
แลว้เช่ือว่าผูก้ระท าความผิดกระท าความผิดจริง ศาลก็จะตอ้งพิพากษาลงโทษผูก้ระท าความผิดให้
เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อเป็นการตอบแทนจากการกระท าความผิดของผูก้ระท า ไม่ว่าจะกระท าต่อ
ชีวิตหรือร่างกาย เสรีภาพหรือแมแ้ต่ทรัพยสิ์นของผูก้ระท าความผิดเป็นการทัว่ไปเป็นหลกัส าคญั 
ส่วนวิธีการแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท าความผิดและน าตวัผูก้ระท าความผิดกลบัสู่สังคมนั้นเป็นเร่ืองท่ี
จะตอ้งพิจารณาหลงัจากพิพากษาลงโทษผูก้ระท าความผิดเรียบร้อยแลว้ ประกอบกบัวิธีพิจารณา
คดีอาญา ไดแ้ก่ พ.ร.บ. จดัตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. 2499 และ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานั้น กเ็ป็นวิธีพิจารณาท่ีใชบ้งัคบักบัคดีอาญาทัว่ไปไม่ใช่คดี
ท่ีมีลกัษณะพิเศษ นอกจากน้ีในการฟ้องผูก้ระท าความรุนแรงในครอบครัวเป็นคดีอาญาต่อศาล 
โดยปรกติพนักงานอยัการจะไม่ไดบ้รรยายในค าฟ้องว่าจ  าเลยกบัผูเ้สียหายในคดีมีความสัมพนัธ์
หรือเก่ียวขอ้งเป็นสามีภริยา ในเบ้ืองตน้ศาลจึงไม่อาจทราบไดว้่า ผูก้ระท ากบัผูถู้กกระท าความ
รุนแรงในครอบครัวมีความสัมพนัธ์หรือเก่ียวขอ้งกนั ต่อเม่ือมีการสั่งให้พนักงานคุมประพฤติ
สืบเสาะขอ้เท็จจริงและรายงานขอ้เท็จจริงใหศ้าลทราบ หรือสืบพยาน ศาลมิไดแ้ยกพิจารณาวา่ เป็น

                                                         
127 อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 62, น. 65-68. 
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การกระท าความผิดท่ีเกิดข้ึนระหวา่งบุคคลภายในครอบครัวเป็นการเฉพาะ และการลงโทษผูก้ระท า
ความรุนแรงในครอบครัว มิไดยุ้ติพฤติกรรมการกระท าความรุนแรงได ้  เป็นเพียงเพื่อลงโทษ
ผูก้ระท าความรุนแรงตามพฤติการณ์เท่านั้น อยา่งมากศาลอาจใชม้าตรการรอการก าหนดโทษหรือ
รอการลงโทษไวโ้ดยก าหนดระยะเวลา เพ่ือปรามมิให้ผูก้ระท าความรุนแรงในครอบครัวกระท า
ความผิดซ ้ าอีกเท่านั้น ทั้งกระบวนการลงโทษก็มิไดมี้กระบวนการแกไ้ข ฟ้ืนฟูพฤติกรรมกา้วร้าว
รุนแรงแต่อยา่งใด  
   ดงันั้น เม่ือพิจารณาจากเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัคุม้ครองผูถู้กกระท าดว้ยความ
รุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 และพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 จะเห็นว่า กฎหมายทั้ งสองฉบับ มีวตัถุประสงค์เพ่ือมุ่งท่ีจะ
คุม้ครองและมุ่งรักษาสถานภาพของครอบครัวเป็นส าคญั128 โดยน าวิธีการต่างๆ ท่ีเหมาะสมในการ
แกไ้ขตวัผูก้ระท าความรุนแรงในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นไกล่เกล่ีย การประนีประนอมยอมความ 
รวมทั้งมาตรการต่างๆ เพ่ือท าให้ผูก้ระท าความรุนแรงในครอบครัวสามารถกลบัตวัได ้และคง
สถานภาพของครอบครัวไวต่้อไป ซ่ึงแตกต่างการด าเนินคดีอาญาทัว่ไปในศาลยุติธรรมทัว่ไป มี
วตัถุประสงคท่ี์มุ่งจะพิสูจน์การกระท าความผิด และน าตวัผูก้ระท าความผิดมาลงโทษตามกฎหมาย 
มากกวา่ท่ีจะแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท าผิดหรือปกป้องคุม้ครองผูท่ี้ถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัว 
   นอกจากน้ี เม่ือพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ขจดัความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ..... ซ่ึงกระทรวง
การพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์เสนอร่างกฎหมายฉบบัน้ี ก าหนดไวใ้นมาตรา 8 วรรค
สอง โดยการฟ้องคดีความรุนแรงในครอบครัว ใหฟ้้องคดีต่อศาลเยาวชนและครอบครัวทั้งหมด ใน
ชั้นพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี 9) โดยนางจนัทร์ศิริ สุคนธฉายา ตวัแทนจาก
ส านกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์
ให้เหตุผลว่า เน่ืองจากพระราชบญัญติัฉบบัน้ีตอ้งการให้ช าระคดีท่ีศาลเยาวชนและครอบครัว แต่
จะตอ้งเป็นการกระท าท่ีอยู่ในความหมายของค านิยามค าว่า “ความรุนแรงในครอบครัว”129 เห็นได้
ชดัว่า เจตนารมณ์ของกระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยซ่ึ์งเป็นผูร่้างกฎหมาย ก็
ประสงค์ให้คดีความรุนแรงในครอบครัวท่ีอยู่ในค านิยาม ตอ้งไดรั้บการพิจารณาคดีท่ีศาลเยาวชน
และครอบครัว แต่เหตุท่ีภายหลงัคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี 9) พิจารณาแกไ้ขทบทวนแลว้ 
ก าหนดใหก้รณีความผิดตามกฎหมายอ่ืนมีอตัราโทษสูงกวา่ ใหศ้าลท่ีมีอ  านาจพิจารณาความผิดตาม
กฎหมายอ่ืนนั้น เป็นศาลท่ีมีอ  านาจพิจารณาโดยให้เหตุผลว่าเพ่ือความชดัเจนยิ่งข้ึนนั้น ทั้งท่ีการ

                                                         
128 สืบคน้เม่ือ 26 เมษายน 2560 จาก http://www2.thaihealth.or.th/Content/21595 
129 อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 112.  
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กระท าความรุนแรงในครอบครัวเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนในครอบครัว จึงเป็นการขดัต่อเจตนารมณ์ของ
พระราชบญัญติัฉบบัน้ี 
   ดงันั้น ผูเ้ขียนเห็นวา่ เม่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบถึงเจตนารมณ์แลว้ การพิจารณาคดีความ
รุนแรงในครอบครัวจึงจ าเป็นตอ้งไดรั้บการพิจารณาจากศาลเยาวชนและครอบครัวเพียงศาลเดียว  
 4.1.3  วิเคราะห์ปัญหาในการใช้วิธีพิจารณาความอาญาในการพิจารณาคดีความรุนแรงใน
ครอบครัว 
   ในการพิจารณาคดีความรุนแรงในครอบครัวนั้น มีการด าเนินคดีในศาลท่ีมีเขตอ านาจ
แตกต่างกนัไป ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กบัความผิดตามกฎหมายอ่ืนท่ีถูกฟ้องรวมอยู่ดว้ย หากความผิดตาม
กฎหมายอ่ืนมีอตัราโทษสูงกวา่ความผิดฐานกระท าความรุนแรงในครอบครัวแลว้ จะตอ้งฟ้องคดียงั
ศาลท่ีมีเขตอ านาจพิจารณาคดีความผิดตามกฎหมายอ่ืนนั้น ดงันั้น คดีความรุนแรงในครอบครัว จะ
อยู่ในเขตอ านาจการพิจารณาคดีของศาลเยาวชนและครอบครัว ศาลแขวง ศาลจงัหวดั ศาลอาญา
แลว้แต่กรณี130 
   การพิจารณาคดีความรุนแรงในครอบครัวนั้น อยูใ่นเขตอ านาจของศาลใดแลว้ข้ึนอยู่กบั
อตัราโทษของความผิดตามกฎหมายอ่ืนท่ีรวมอยู่ดว้ย จึงจ าเป็นตอ้งพิจารณาต่อว่า การพิจารณาคดี
ความรุนแรงในครอบครัวของแต่ละศาลนั้นใชว้ิธีพิจารณาคดีแบบใดและมีความเหมาะสมหรือไม่
เพียงใด 
   ดงัไดก้ล่าวมาในบทท่ี 2 เม่ือการพิจารณาคดีความรุนแรงในครอบครัวอยูใ่นเขตอ านาจ
ของศาลเยาวชนและครอบครัว พระราชบญัญติัคุม้ครองผู ้ถูกกระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครัว 
พ.ศ.2550 มาตรา 14 ก าหนดวา่ หากพระราชบญัญติัฉบบัน้ี ไม่ไดบ้ญัญติัเก่ียวกบัวิธีพิจารณา การยืน่ 
และการรับฟังพยานหลักฐานไว้เป็นการเฉพาะ ให้น าวิ ธีพิจารณา การยื่น และการรับฟัง
พยานหลกัฐานของพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัวมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม หมายความว่า ในการพิจารณาคดีความรุนแรงในครอบครัวนั้น 
จะตอ้งใชว้ิธีพิจารณาความอาญาของพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัวเป็นหลกั แต่ในส่วนเก่ียวกบัวิธีพิจารณา การยืน่ และการรับฟังพยานหลกัฐาน 
ให้ใช้พระราชบัญญัติคุ ้มครองผูถู้กกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัวบังคับใช้ แต่หากใน
พระราชบญัญติัคุม้ครองผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครัวไม่มีบญัญติัไวเ้ป็นการเฉพาะ ก็
ให้น าบทบญัญติัเก่ียวกบัวิธีพิจารณาความ การยื่น และการรับฟังพยานหลกัฐานมาใช้บงัคบัโดย
อนุโลม โดยบทบัญญัติเก่ียวกับวิธีพิจารณาความอาญาของพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว อยูใ่นหมวด 10 มาตรา 102-130  

                                                         
130 มาตรา 8 วรรคสองแห่งพระราชบญัญติัคุม้ครองผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 
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   แต่ถา้คดีความรุนแรงในครอบครัวอยูใ่นเขตอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลแขวง 
ศาลจงัหวดัหรือศาลอาญาแลว้ การพิจารณาคดีความรุนแรงในครอบครัว จะน าวิธีพิจารณาคดีความ
อาญาในศาลแขวงหรือวิธีพิจารณาคดีความอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช้
ด  าเนินกระบวนพิจารณาคดีความรุนแรงในครอบครัวเป็นหลกั แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการพิจารณา 
การยื่น และการรับฟังพยานหลกัฐาน หากพระราชบญัญติัคุม้ครองผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรงใน
ครอบครัวไม่ไดบ้ญัญติัไวเ้ป็นการเฉพาะ ใหน้ าบทบญัญติัเก่ียวกบัการพิจารณา การยื่น และการรับ
ฟังพยานหลกัฐานของพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัวมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม131  
   ความแตกต่างระหว่างลกัษณะของการบงัคบัใชว้ิธีพิจารณาความอาญาในศาลเยาวชน
และครอบครัวกบัวิธีพิจารณาความอาญาทัว่ไปนั้น มีความแตกต่างกนั กล่าวคือ การใชว้ิธีพิจารณา
ความอาญาในศาลเยาวชนและครอบครัวนั้น มาตรา 114 ก าหนดให ้การพิจารณาคดีอาญา ไม่ตอ้ง
ด าเนินการตามกฎหมายว่าดว้ยพิจารณาความอาญาโดยเคร่งครัด และให้โอกาสบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง
แถลงขอ้เทจ็จริง ความรู้สึก และความคิดเห็นในระหวา่งพิจารณาคดีได้132 ซ่ึงแตกต่างกบัวิธีพิจารณา
ความอาญาทัว่ไปนั้น จะตอ้งด าเนินกระบวนพิจารณาโดยเคร่งครัด ไม่สามารถยืดหยุ่นได ้จะตอ้ง
ด าเนินกระบวนพิจารณาเป็นไปตามบญัญติัโดยเคร่งครัด 
   นอกจากน้ีวิธีพิจารณาคดีความรุนแรงในครอบครัวของศาลเยาวชนและครอบครัวนั้น
พระราชบญัญติัคุม้ครองผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 มาตรา 14 ก าหนดให้
น าวิธีพิจารณา การยืน่ และการรับฟังพยานหลกัฐาน พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและ
วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม ซ่ึงบทบญัญติัว่าดว้ยการพิจารณา
คดีอาญานั้น บญัญติัไวใ้นหมวดท่ี 10 มาตราท่ี 102-130 โดยมาตรา 107 ก าหนดว่า การพิจารณา
คดีอาญาของศาลเยาวชนและครอบครัวนั้นจะตอ้งกระท าในห้องท่ีมิใช่ห้องพิจารณา แต่ถา้อยู่ใน
วิสัยท่ีไม่สามารถท าได ้ใหใ้ชห้อ้งพิจารณาคดีธรรมดา แต่ตอ้งไม่ปะปนกบัการพิจารณาคดีธรรมดา 
ซ่ึงในปัจจุบนั ศาลเยาวชนและครอบครัวจะมีห้องพิจารณาคดีจะใชห้้องพิจารณาคดีท่ีมีลกัษณะ

                                                         
131 มาตรา 14 แห่งพระราชบญัญติัคุม้ครองผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 
132 พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 

114 บญัญติัไวว้า่  
“การพิจารณาคดีอาญาท่ีเดก็หรือเยาวชนเป็นจ าเลย ไม่ตอ้งด าเนินการตามกฎหมายวา่ดว้ยวิธีพิจารณา

ความอาญาโดยเคร่งครัด และใหใ้ชถ้อ้ยค  าท่ีจ  าเลยสามารถเขา้ใจไดง่้ายกบัตอ้งใหโ้อกาสจ าเลยรวมทั้งบิดา มารดา 
ผูป้กครอง หรือบุคคลซ่ึงจ าเลยอาศยัอยูด่ว้ย หรือบุคคลซ่ึงใหก้ารศึกษา ใหท้ าการงาน หรือมีความเก่ียวขอ้ง แถลง
ขอ้เทจ็จริง ความรู้สึก และความคิดเห็นตลอดจนระบุและซกัถามพยานไดไ้ม่วา่ในเวลาใด ๆ ในระหวา่งท่ีมีการ
พิจารณาคดีนั้น”. 
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แตกต่างจากหอ้งพิจารณาคดีอาญาทัว่ไป ลกัษณะของหอ้งจะมีลกัษณะเป็นกนัเอง บรรยากาศภายใน
ห้องพิจารณาไม่ตึงเครียด ผูพิ้พากษา อยัการ ท่ีปรึกษากฎหมายไม่จ  าเป็นตอ้งสวมชุดครุยพิจารณา
เช่นการพิจารณาคดีอาญาทัว่ไป แตกต่างการพิจารณาคดีอาญาในศาลยุติธรรมทัว่ไป หอ้งพิจารณา
คดีจะมีลักษณะเป็นทางการ บัลลังก์ของผูพิ้พากษา จะอยู่สูงจากพ้ืน ผูพิ้พากษา อัยการและ
ทนายความ จะตอ้งสวมชุดครุยในขณะปฏิบติั ท าให้บรรยากาศภายในห้องพิจารณามีลกัษณะดู
เคร่งเครียด  
   ผูเ้ขียนเห็นว่า เจตนารมณ์ในการแกปั้ญหาในครอบครัว คือการมุ่งรักษาสถานภาพของ
ครอบครัวไวใ้ห้ได ้มิใช่เจตนามุ่งลงโทษเหมือนการพิจารณาคดีอาญาทัว่ไป ดงันั้น กระบวนวิธี
พิจารณาจะตอ้งมีลกัษณะไม่เป็นทางการ ใหผู้ก้ระท าหรือผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครัว
รู้สึกเป็นธรรมชาติ ไม่รู้สึกกลวั และเปิดโอกาสใหคู่้กรณีสามารถเปิดเผยขอ้เทจ็จริงท่ีเป็นสาเหตุของ
การกระท าความรุนแรงไดแ้ทจ้ริง  
   เก่ียวกบัการพิจารณาคดีความรุนแรงในครอบครัว ตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติั
คุม้ครองผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 เห็นว่า เน่ืองจากปัญหาความรุนแรง
ในครอบครัวมีความละเอียดซับซ้อนและเก่ียวพนักบับุคคลใกลชิ้ด และมีลกัษณะแตกต่างจาก
คดีอาญาทัว่ไป การพิจารณาคดีความรุนแรงในครอบครัวจึงควรไดรั้บการพิจารณาคดีท่ีเหมาะสม
กว่าการใชก้ระบวนการการทางอาญา เพ่ือเป็นการรักษาความสัมพนัธ์ของครอบครัวไวแ้ละเพื่อให้
ผูก้ระท าและผูถู้กกระท าความรุนแรงในครอบครัวรู้สึกผอ่นคลาย ลดการใชอ้ารมณ์ในการตดัสินใจ
แกปั้ญหา เพื่อเป็นการลดการเผชิญหนา้ในกรณีผูก้ระท าและผูถู้กกระท าความรุนแรงในครอบครัว
ยงัไม่อยูใ่นสภาวะท่ีสามารถเผชิญหนา้กนัได ้และสร้างความเขา้ใจให้กบัผูก้ระท าและผูถู้กกระท า
ความรุนแรงในครอบครัว การพิจารณาคดีความรุนแรงในครอบครัวจึงสมควรอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งแยก
พิจารณาออกจากคดีอาญาทัว่ไป ซ่ึงการพิจารณาคดีอาญาของศาลเยาวชนและครอบครัว ก  าหนดให้
การพิจารณาคดีอาญาของศาลเยาวชนและครอบครัวนั้นจะตอ้งกระท าในห้องท่ีมิใช่ห้องพิจารณา 
แต่ถา้อยูใ่นวิสัยท่ีไม่สามารถท าได ้ใหใ้ชห้อ้งพิจารณาคดีธรรมดา แต่ตอ้งไม่ปะปนกบัการพิจารณา
คดีธรรมดา ซ่ึงศาลเยาวชนและครอบครัวไม่มีการพิจารณาคดีอาญาทัว่ไป เน่ืองจากศาลเยาวชนและ
ครอบครัวเป็นศาลพิเศษท่ีพิจารณาเฉพาะความผิดเก่ียวกบัเด็ก เยาวชนและครอบครัวเท่านั้น ดงันั้น 
ศาลเยาวชนและครอบครัวจึงไม่ประสบปัญหาการพิจารณาคดีปะปนกบัการพิจารณาคดีธรรมดา แต่
การพิจารณาคดีความรุนแรงในศาลยุติธรรมทั่วไปนั้น โดยปรกติศาลยุติธรรมทั่วไปเป็นศาล
ธรรมดา มีอ  านาจพิจารณาคดีอาญาทัว่ไป ดงันั้น การก าหนดใหศ้าลยติุธรรมทัว่ไปมีอ านาจพิจารณา
คดีความรุนแรงในครอบครัวอาจท าให้การพิจารณาคดีความรุนแรงในครอบครัวปะปนกบัการ
พิจารณาคดีธรรมดาได ้หรือถา้หากพิจารณาคดีไม่ปะปนกบัการพิจารณาคดีธรรมดา อาจท าใหก้าร
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พิจารณาคดีธรรมดาล่าช้าไป เป็นสาเหตุให้กระบวนการยุติธรรมล่าช้า และอาจเป็นผลเสียต่อ
กระบวนการยติุธรรม 
   การพิจารณาคดีอาญาของศาลเยาวชนและครอบครัวนั้น จะตอ้งกระท าเป็นการลบั และ
เฉพาะบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัคดีเท่านั้น133 จึงจะมีสิทธิเขา้รับฟังการพิจารณาคดีได ้การพิจารณาคดีไม่
ตอ้งพิจารณาตามกฎหมายว่าดว้ยวิธีพิจารณาความอาญาโดยเคร่งครัด ใชถ้อ้ยค าท่ีสามารถเขา้ใจ
ง่าย134 ซ่ึงแตกต่างกบัวิธีพิจารณาคดีอาญาทัว่ไปของศาลยุติธรรมทัว่ไป การพิจารณาคดีประชาชน
ทัว่ไปสามารถเขา้ไปรับฟังการพิจารณาได ้แมไ้ม่มีความเก่ียวขอ้งกบัคู่ความในการพิจารณาคดี ไม่
สามารถพิจารณาคดีเป็นการลบัได ้
   ดังท่ีได้กล่าวมาในบทท่ี 2 ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว เป็นปัญหาท่ีละเอียด
ซับซ้อนระหว่างบุคคลในครอบครัว การแกไ้ขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวจ าเป็นจะตอ้งมี
มาตรการและวิธีการท่ีสามารถยืดหยุ่นได ้สามารถประนีประนอมยอมความไดไ้ม่ว่าจะอยู่ในการ
พิจารณาเพียงใด การน าคดีความรุนแรงในครอบครัวให้ศาลยุติธรรมทัว่ไปพิจารณาคดี และน าเอา
วิธีพิจารณาความอาญาทั่วไปไปใช้บังคับ จึงไม่เป็นการเหมาะสมอย่างยิ่ง ผูเ้ขียนเห็นว่า เม่ือ
เจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัคุม้ครองผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 มี
เจตนารมณ์ท่ีมุ่งจะคุม้ครองและมุ่งรักษาสถานภาพของครอบครัวเป็นส าคญั โดยน าวิธีการต่างๆ ท่ี
เหมาะสมในการแกไ้ขตวัผูก้ระท าความรุนแรงในครอบครัว รวมทั้งมาตรการต่างๆ เพ่ือท าให้
ผูก้ระท าความรุนแรงในครอบครัวสามารถกลบัตวั และคงสถานภาพของครอบครัวไวต้่อไป วิธี
พิจารณาความอาญาในศาลเยาวชนและครอบครัวนั้น มีลกัษณะยืดหยุ่น เป็นกันเอง สามารถ
พิจารณาเป็นการลบั และก าหนดบุคคลท่ีจะเขา้ร่วมในหอ้งพิจารณาคดีได ้และสามารถพิจารณาคดี
ความรุนแรงในครอบครัวได้เป็นส่วนสัดชัดเจน ไม่ปะปนกับการพิจารณาคดีอาญาธรรมดา 

                                                         
133 พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว มาตรา  108 

บญัญติัไวว้่า “การพิจารณาคดีในศาลท่ีมีอ  านาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวให้กระท าเป็นการลบั  และ
เฉพาะบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัคดีเท่านั้นมีสิทธิเขา้ฟังการพิจารณาคดีได ้ซ่ึงไดแ้ก่ 

(1) จ าเลย ท่ีปรึกษากฎหมายของจ าเลย และผูค้วบคุมตวัจ าเลย 
(2) บิดา มารดา ผูป้กครอง หรือบุคคลซ่ึงจ าเลยอาศยัอยูด่ว้ย 
(3) พนกังานศาล และเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัแลว้แต่ศาลจะเห็นสมควร 
(4) โจทก ์และทนายโจทก ์
(5) พยาน ผูช้  านาญการพิเศษ และล่าม 
(6) พนกังานคุมประพฤติหรือพนกังานอ่ืนของสถานพินิจ 
(7) บุคคลอ่ืนท่ีศาลเห็นสมควรอนุญาต 
134 พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว มาตรา 114.  
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แตกต่างกบัศาลธรรมดา ซ่ึงมีวิธีพิจารณาอยา่งเคร่งครัด ไม่สามารถยืดหยุน่ได ้ไม่สามารถพิจารณา
เป็นการลบัหรือก าหนดบุคคลท่ีจะเขา้ร่วมฟังการพิจารณาได ้และการพิจารณาคดีความรุนแรงใน
ครอบครัวอาจปะปนกบัการพิจารณาคดีอาญาธรรมดา หรือหากสามารถแยกพิจารณาได ้กอ็าจท าให้
การพิจารณาคดีธรรมดา อาจไดรั้บความล่าชา้ และส่งผลให้สูญเสียความยุติธรรมได ้ดว้ยเหตุน้ี 
ผูเ้ขียนเห็นว่า ศาลเยาวชนและครอบครัว จึงมีความเหมาะสมในการพิจารณาคดีความรุนแรงใน
ครอบครัวมากกวา่ศาลยติุธรรมทัว่ไปท่ีใชว้ิธีพิจารณาความอาญาทัว่ไปในการพิจารณา 
 4.1.4  วิเคราะห์ปัญหาเก่ียวกบัการมีผูพิ้พากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว 
   พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
พ.ศ. 2553 ก าหนดให้มี “ผูพ้ิพากษาสมทบ” ช่วยเหลือในการพิจารณาคดีของศาลเยาวชนและ
ครอบครัว ในคดีท่ีเด็กหรือเยาวชนเป็นผูต้อ้งหาหรือจ าเลยทุกคดี ส่วนในการพิจารณาคดีแพ่ง
เก่ียวกับครอบครัวนั้ น จะมีผู ้พิพากษาสมทบเป็นองค์คณะหรือไม่นั้ น หากมีกรณีเก่ียวกับ
ผลประโยชน์หรือผูเ้ยาวมี์ส่วนไดเ้สียในคดีแลว้ จะตอ้งมีผูพิ้พากษาสมทบเป็นองคค์ณะดว้ย แต่หาก
ในคดีนั้น ไม่มีผูเ้ยาวห์รือมีผูเ้ยาวแ์ต่ไม่มีส่วนไดเ้สียหรือผลประโยชน์เก่ียวขอ้ง หากคู่ความฝ่ายหน่ึง
ฝ่ายใดหรือทั้งสองฝ่ายไม่ประสงคจ์ะใหมี้ผูพิ้พากษาสมทบ ศาลไม่จ  าตอ้งจดัใหมี้ผูพิ้พากษาสมทบก็
ได ้
   ในการพิจารณาคดีความรุนแรงในครอบครัวของศาลเยาวชนและครอบครัวนั้น ในทาง
ปฏิบติัไม่มีการน าผูพิ้พากษาสมทบเขา้ในร่วมในการพิจารณาของศาลเยาวชนและครอบครัว 
   เก่ียวกบัผูพิ้พากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวนั้น มีการคดัเลือกผูพ้ิพากษา
สมทบ และก าหนดคุณสมบติัของผูพิ้พากษาสมทบว่าผูพิ้พากษาสมทบตอ้งไดรั้บพระกรุณาโปรด
เกลา้ฯ แต่งตั้งจากบุคคลท่ีคณะกรรมการตุลาการไดค้ดัเลือกไวต้ามหลกัเกณฑ ์และวิธีการท่ีก าหนด
ไวใ้นกฎกระทรวงตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 3 (พ.ศ. 2519) ผูส้มคัรเป็นผูพ้ิพากษาสมทบตอ้งเป็นผูท่ี้
จะไดป้ระกาศนียบตัรไม่ต ่ากว่ามธัยมศึกษาตอนตน้สายสามญั หรือเทียบเท่า นอกจากน้ีผูพิ้พากษา
สมทบยงัตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม135 ดงัน้ี 
   1. มีอายไุม่ต  ่ากวา่สามสิบหา้ปีบริบูรณ์ 
   2. มีหรือเคยมีบุตร หรือเคยอบรมเล้ียงดูเด็ก หรือเคยท างานเก่ียวกบัการสงเคราะห์หรือ
การคุม้ครองสวสัดิภาพเดก็ เยาวชน หรือครอบครัว มาเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่สามปี 

                                                         
135 มาตรา 25 แห่งพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 

พ.ศ. 2553 
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   3. มีคุณสมบติัท่ีจะเป็นขา้ราชการศาลยติุธรรมไดต้ามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการ
ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เวน้แต่พ้ืนฐานความรู้ซ่ึงตอ้งไม่ต ่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือเคย
เป็นผูพ้ิพากษาสมทบ 
   4. มีความสุขมุรอบคอบ ทศันคติ อธัยาศยั และความประพฤติเหมาะสมแก่การพิจารณา
คดีท่ีอยูใ่นเขตอ านาจของศาลเยาวชนและครอบครัว 
   5. ไม่เป็นขา้ราชการหรือผูป้ฏิบติังานในหน่วยงานของรัฐ ขา้ราชการการเมือง สมาชิก
รัฐสภาหรือทนายความ 
   โดยก่อนท่ีจะเขา้รับต าแหน่ง ผูพิ้พากษาสมทบจะตอ้งไดรั้บการอบรมความรู้และผ่าน
การทดสอบเร่ืองเจตนารมณ์และการพิจารณาคดีของศาลเยาวชนและครอบครัว ความรู้เก่ียวกบั
จิตวิทยา การสงัคมสงเคราะห์การใหค้  าปรึกษาแนะน า และการคุม้ครองสวสัดิภาพเดก็ เยาวชน และ
ครอบครัว ตลอดจนหนา้ท่ีของตุลาการ โดยผูท่ี้จะเขา้ท าหนา้ท่ีผูพิ้พากสมทบนั้น จะตอ้งผ่านการ
อบรมความรู้เก่ียวกบัขอ้กฎหมายของศาลเยาวชนและครอบครัวดงัน้ี 
   1. วตัถุประสงคข์องศาลเยาวชนและครอบครัว 
   2. การปฏิบติัต่อเดก็และเยาวชนก่อนศาลมีค าพิพากษา 
   3. การปฏิบติัต่อเดก็และเยาวชนหลงัศาลมีค าพิพากษา 
   4. พระธรรมนูญศาลยติุธรรม 
   5. กฎหมายลกัษณะพยาน 
   6. กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
   7. กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่ 
   8. อ านาจหนา้ท่ีของผูพ้ิพากษา 
   ผูเ้ขียนเห็นว่า ผูพิ้พากษาสมทบนั้น เป็นผูมี้ความรู้เก่ียวกบักระบวนพิจารณาของศาล
เยาวชนและครอบครัว และเป็นผูมี้ประสบการณ์ในการใชชี้วิตครอบครัวไม่ว่าจะมีหรือเคยมีบุตร 
หรืออาจจะตอ้งประกอบอาชีพเก่ียวกบัสังคมสงเคราะห์ หรือคุม้ครองสวสัดิภาพเด็ก เยาวชนและ
ครอบครัว ซ่ึงประสบการณ์เหล่าน้ี สามารถเขา้ช่วยเหลือและใหค้ าแนะน าในมุมมองและความเห็น
ต่างๆ เก่ียวกบัการด ารงชีวิตหรือใชชี้วิตของครอครัว แก่ผูพิ้พากษาในกระบวนการพิจารณาของศาล
เยาวชนและครอบครัวไดเ้ป็นอยา่งดี เน่ืองจากผูพิ้พากษาในศาลเยาวชนและครอบครัวอาจจะยงัขาด
ความประสบการณ์ในการใชชี้วิตครอบครัว และไม่เขา้ใจถึงสาเหตุของการกระท าความรุนแรงใน
ครอบครัวเช่นผูพิ้พากษาสมทบ จึงเป็นการดีกว่าท่ีจะน าเอาผูพิ้พากษาสมทบมาใช้ในคดีความ
รุนแรงในครอบครัว ซ่ึงในปัจจุบนัในคดีความรุนแรงในครอบครัวของศาลเยาวชนและครอบครัว 
ยงัไม่มีการน าผูพิ้พากษาสมทบเขา้มาใชใ้นคดีความรุนแรงในครอบครัว   
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   แต่ในการพิจารณาคดีความรุนแรงในครอบครัวของศาลยุติธรรมทัว่ไปนั้น ไม่มีการ
น าเอาผูพิ้พากษาสมทบเขา้มาช่วยเหลือและให้ความเห็นเก่ียวกบัการแกไ้ขปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัว มีเพียงแต่ผูพิ้พากษาท่ีนัง่พิจารณาคดีความรุนแรงในครอบครัว 
   ดงันั้น ผูพิ้พากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว จึงมีส่วนส าคญัในการแกไ้ข
ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวไดอ้ย่างแทจ้ริง และสามารถให้ค  าแนะน าหรือความช่วยเหลือผู ้
พิพากษาในการพิจารณาพิพากษาคดีไดอ้ย่างมาก เพียงแต่ในปัจจุบนัยงัไม่มีการน าเอาผูพิ้พากษา
สมทบเขา้มาร่วมพิจารณาพิพากษาคดีความรุนแรงในครอบครัว แต่หากมีการแกไ้ขกฎหมายให้มี
การน าเอาผูพิ้พากษาสมทบเขา้มาร่วมพิจารณาในคดีความรุนแรงในครอบครัว จะท าให้สามารถ
แกไ้ขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและตรงกบัเจตนารมณ์ในการแกไ้ข
ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวอยา่งยิ่งกวา่การน าเอาคดีความรุนแรงในครอบครัวไปใหอ้ยูใ่นเขต
อ านาจของศาลยติุธรรมทัว่ไปพิจารณา136 
 4.1.5  วิเคราะห์ปัญหาเก่ียวกบัการมีท่ีปรึกษากฎหมาย 
   พระราชบญัญติัคุม้ครองผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 มาตรา 14 
ก าหนดให้น าบทบัญญัติว่าด้วยวิ ธี พิจารณา การยื่น  และการรับฟังพยานหลักฐานของ
พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว มาใชโ้ดย
อนุโลม ซ่ึงในกรณีการกระท าความรุนแรงในครอบครัว ซ่ึงผูก้ระท าความรุนแรงเป็นเด็กหรือ
เยาวชนนั้น พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
พ.ศ. 2553 มาตรา 120 จะตอ้งมีท่ีปรึกษากฎหมายท าหนา้ท่ีว่าต่างแกต่้างแทนทนายความ แต่ถา้การ
กระท าความรุนแรงในครอบครัวเกิดจากบุคคลซ่ึงมิใช่เด็กหรือเยาวชนแลว้ จะไม่น าบทบญัญติั
ดงักล่าวมาบงัคบัใช ้แต่จะตอ้งน าวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 173137 มาบงัคบัใช ้กล่าวคือ ถา้คดีมี
อตัราโทษประหารชีวิตหรือจ าเลยมีอายุไม่เกิน 18 ปี ถา้จ  าเลยไม่มีทนายความ ศาลจะตอ้งจดัหา
ทนายความให ้ในคดีท่ีมีอตัราโทษจ าคุก ถา้จ  าเลยไม่มีทนายความและตอ้งการทนายความ ให้ศาล
ตั้งทนายความให้ ดงันั้น ในคดีความรุนแรงในครอบครัว หากผูก้ระท าความรุนแรงในครอบครัว

                                                         
136 ไพฑูรย ์ทบัขนัธ์, “บทบาทของผูพ้ิพากษาสมทบกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีในศาลเยาวชนและครอบครัว”, 

หลกัสูตรผูพ้ิพากษาผูบ้ริหารในศาลชั้นตน้ สถาบนัพฒันาขา้ราชการฝ่ายตุลาการศาลยติุธรรม, 2555, น.11-13. 
137 มาตรา 173 บญัญติัไวว้่า “ในคดีท่ีมีอตัราโทษประหารชีวิต หรือในคดีท่ีจ  าเลยมีอายไุม่เกินสิบแปดปี

ในวนัท่ีถูกฟ้องต่อศาล ก่อนเร่ิมพิจารณาใหศ้าลถามจ าเลยว่ามีทนายความหรือไม่ ถา้ไม่มีก็ใหศ้าลตั้งทนายความ
ให ้ 

ในคดีท่ีมีอตัราโทษจ าคุก ก่อนเร่ิมพิจารณาใหศ้าลถามจ าเลยว่ามีทนายความหรือไม่ ถา้ไม่มีและจ าเลย
ตอ้งการทนายความ กใ็หศ้าลตั้งทนายความให”้ 
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มิใช่เด็กหรือเยาวชนแลว้ ทนายความก็จะเป็นผูท่ี้ท าหนา้ท่ีแกต่้างว่าต่างแทนจ าเลย มิใช่ท่ีปรึกษา
กฎหมายเช่นผูก้ระท าความรุนแรงในครอบครัวท่ีเป็นเดก็หรือเยาวชน 
   ผูเ้ขียนเห็นวา่ ท่ีปรึกษากฎหมายตามพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 121 ก าหนดคุณสมบติัของท่ีปรึกษากฎหมาย
จะตอ้งเป็นทนายความและผา่นการอบรมเร่ืองวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว ความรู้เก่ียวกบั
จิตวิทยา การสังคมสงเคราะห์ และความรู้อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัประธานศาล
ฎีกา ซ่ึงก าหนดคุณสมบติัใหผู้ท่ี้จะท าหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษากฎหมายตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะ
ตอ้งหา้ม138 ดงัน้ี 

  1. เป็นทนายความตามกฎหมายวา่ดว้ยทนายความ 
  2. ไม่เป็นผูมี้ความประพฤติเส่ือมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอนัดี 

   3. ไม่เป็นผูเ้คยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หือ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
   4. ไม่เป็นผูเ้คยถูกลงโทษโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้  าคุกในคดีท่ีคณะกรรมการเห็นวา่
จะน ามาซ่ึงความเส่ือมเสียต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีปรึกษากฎหมาย 
   5. ไม่เป็นผูถู้กเพิกถอนช่ือจากทะเบียนท่ีปรึกษากฎหมาย 
   โดยการเขา้อบรมเพ่ือท าหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษากฎหมายนั้น มีการจดัหลกัสูตรของการ
อบรมท่ีปรึกษากฎหมายโดยคณะกรรมการก ากับดูแลท่ีปรึกษากฎหมายก าหนดให้มีเน้ือหาท่ี
เก่ียวขอ้ง139 ดงัน้ี 
   1. สิทธิเดก็ 
   2. วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
   3. จิตวิทยา การสงัคมสงเคราะห์ และการใหค้  าปรึกษา  
   4. การวิเคราะห์หาสาเหตุแห่งการกระท าความผิดของเดก็หรือเยาวชน 
   5. การคุม้ครองสวสัดิภาพเดก็ เยาวชน และครอบครัว 
   6. ระเบียบปฏิบติัของท่ีปรึกษากฎหมายในศาลเยาวชนและครอบครัว 
   7. ความรู้อ่ืนท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของท่ีปรึกษากฎหมาย ซ่ึงได้แก่ 
ความรู้ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครัว 

                                                         
138 ขอ้บงัคบัประธานศาลฎีกาว่าดว้ยการอบรม ระเบียบวิธีปฏิบติัของท่ีปรึกษากฎหมาย การจดแจง้และ

ลบช่ือออกจากบญัชี พ.ศ. 2556 ขอ้ 12 
139 ขอ้บงัคบัประธานศาลฎีกาว่าดว้ยการอบรม ระเบียบวิธีปฏิบติัของท่ีปรึกษากฎหมาย การจดแจง้และ

ลบช่ือออกจากบญัชี พ.ศ. 2556 ขอ้ 15 

DPU



102 
 
   ซ่ึงจากขอ้บงัคบัของประธานศาลฎีกาว่าดว้ยการอบรม ระเบียบปฏิบติัของท่ีปรึกษา
กฎหมาย การจดแจง้และลบช่ือออกจากบญัชี พ.ศ. 2556 นั้น ขอ้ 16 ก าหนดให้ทนายความท่ีเขา้
อบรมท่ีปรึกษากฎหมายนั้น จะตอ้งเขา้รับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาการอบรม
ทั้ งหมด และจะต้องผ่านการทดสอบความรู้ตามท่ีคณะกรรมการก ากับดูแลท่ีปรึกษากฎหมาย
ก าหนดไว ้
   จากข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการอบรมระเบียบปฏิบัติของท่ีปรึกษา
กฎหมาย การจดแจง้และลบช่ือออกจากบญัชี พ.ศ. 2556 นั้น ผูเ้ขียนเห็นวา่ ท่ีปรึกษากฎหมายจะตอ้ง
มีคุณสมบติัเป็นทนายความและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้บงัคบัของประธานศาลฎีกาวา่ดว้ยการ
อบรม ระเบียบปฏิบัติของท่ีปรึกษากฎหมาย การจดแจ้งและลบ ช่ือออกจากบัญชี พ.ศ. 2556 
นอกจากน้ีจะตอ้งผ่านการอบรมความรู้ในเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าหนา้ท่ีท่ีปรึกษากฎหมาย ไม่
ว่าจะเป็นสิทธิเด็ก วิธีพิจารณาคดีเด็กหรือเยาวชน จิตวิทยา การสังคมสงเคราะห์และการให้
ค  าปรึกษา การหาสาเหตุของการกระท าความผิดของเดก็ ทั้งการคุม้ครองสวสัดิภาพของเด็ก เยาวชน 
หรือครอบครัว และความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับเจตนารมณ์และการบังคับใช้พระราชบัญญัติ
คุม้ครองผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครัว นอกจากน้ี ท่ีปรึกษากฎหมายยงัมีบทบาทหนา้ท่ี
ท่ีเพ่ิมเติมไปจากบทบาทของทนายความ ผูเ้ขียนขอสรุปความแตกต่างระหว่างท่ีปรึกษากฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวกับ
ทนายความในศาลธรรมดา140 ดงัน้ี 
   1. ท่ีปรึกษากฎหมายเนน้บทบาทในการน าเสนอขอ้เท็จจริงเพ่ือสงเคราะห์ แกไ้ข ฟ้ืนฟู
เด็กและเยาวชนใหก้ลบัตนเป็นพลเมืองดี โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดท่ีเด็กจะไดรั้บมากกว่า โดย
ไม่ไดค้  านึงถึงว่าเด็กกระท าความผิดอาญาหรือไม่เป็นส าคญั ไม่ไดนึ้กถึงผลแพช้นะคดีเป็นส าคญั 
และไม่ค านึงถึงว่าศาลจะลงโทษแมเ้ด็กหรือเยาวชนจะกระท าความผิดก็ตาม ในทางตรงกนัขา้ม 
หากท่ีปรึกษากฎหมายเห็นวา่ แมเ้ดก็หรือเยาวชนจะไม่ไดก้ระท าความผิด แต่มีแนวโนม้หรือมีความ
เส่ียงท่ีจะกระท าความผิด ท่ีปรึกษากฎหมายก็มีบทบาทในการน าเสนอขอ้เท็จจริงดงักล่าวต่อศาล 
เพ่ือศาลจะไดมี้มาตรการท่ีเหมาะสมกบัเด็กหรือเยาวชนดงักล่าวใหเ้ป็นคนดีต่อไป แต่ทนายความ
นั้นมุ่งเนน้บทบาทเฉพาะในการวา่ความเท่านั้น มุ่งผลแพช้นะคดีเป็นหลกั 
   2. ท่ีปรึกษากฎหมายมีบทบาทในการน าเสนอวิธีการท่ีเหมาะสมส าหรับเด็กหรือ
เยาวชนต่อศาลเพ่ือเป็นแนวทางในการท่ีศาลจะใชดุ้ลพินิจในการก าหนดมาตรการส าหรับเด็กท่ี

                                                         
140 ปัญจพฒัน ์บวัพวงชน, “บทบาทท่ีปรึกษากฎหมายในคดีอาญาในการเสนอความจริงต่อศาลเยาวชน

และครอบครัว”, (วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2547), น.110-113. 
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เหมาะสมเฉพาะราย แต่ทนายความไม่มีบทบาทดงักล่าว มีแค่เพียงบทบาทในการเสนอเหตุยกเวน้
โทษ เหตุบรรเทาโทษหรือเสนอความเห็นวา่ลูกความของตนไม่ไดก้ระท าความผิดต่อศาลเท่านั้น 
   3. ท่ีปรึกษากฎหมายมีบทบาทในการเสนอขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัตวัเด็กในทุกๆ มิติ ไม่ว่า
จะเป็นบุคลิกลกัษณะ สุขภาพ ภาวะนิสยัแห่งจิต อาย ุประวติั การศึกษา อาชีพ ฐานะ ตลอดจนบุคคล
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเด็ก ไม่ว่าจะเป็นคนท่ีให้อยู่อาศยั ให้การศึกษา ให้ท างาน รวมถึงสาเหตุท่ีเด็กหรือ
เยาวชนกระท าความผิด ซ่ึงประเดน็ต่างๆ เหล่าน้ีเป็นประเดน็ท่ีศาลจะน าไปพิจารณา แต่ทนายความ
มีบทบาทเพียงน าเสนอขอ้เทจ็จริงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพิสูจน์ความผิดเท่านั้น 
   4. ท่ีปรึกษากฎหมายเนน้บทบาทในการด าเนินคดีท่ีไม่เป็นทางการ มีลกัษณะแบบเป็น
กนัเอง สวมสูท ไม่สวยครุย การวา่ความไม่เคร่งครัดในกระบวนวิธีพิจารณา ดงันั้น การซกัถาม ถาม
คา้น ถามติง จึงไม่ตอ้งเคร่งครัดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แต่ทนายความนั้นจะ
มุ่งเนน้บทบาทในการด าเนินคดีท่ีเคร่งครัด เป็นทางการ 
   5. ท่ีปรึกษากฎหมายมีบทบาทในการติดตามความประพฤติของเด็กหรือท าทณัฑ์บน
ภายหลงัจากศาลมีค าพิพากษา คอยดูว่าเด็กไดป้ระพฤติตนเป็นคนดีตามท่ีศาลไดว้างขอ้ก าหนดไว้
หรือไม่ นอกจากน้ีแลว้ หากมีขอ้เท็จจริงหรือมีพฤติการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป ท่ีปรึกษากฎหมายยงั
ตอ้งเสนอขอ้เท็จจริงในส่วนน้ีให้ศาลเพ่ือประโยชน์ในการแกไ้ขเปล่ียนแปลงตามค าพิพากษาอีก
ดว้ย แต่ทนายความนั้น เม่ือมีค าพิพากษาแลว้ก็ไม่มีบทบาทอะไรนอกเสียจากการอุทธรณ์หรือฎีกา
ตามวิธีพิจารณาความอาญาเท่านั้น 
   6. ท่ีปรึกษากฎหมายมีลกัษณะเน้นบทบาทในการร่วมมือกบัศาลและร่วมมือกบัสห
วิชาชีพอ่ืนในการแกไ้ขฟ้ืนฟูเด็ก แต่ทนายความเน้นบทบาทในลกัษณะคู่ความฝ่ายตรงข้ามใน
ลกัษณะปรปักษ ์
   7. ท่ีปรึกษากฎหมายมีบทบาทในการให้ค  าปรึกษาท่ีไม่ใช่เฉพาะในทางคดีความท่ี
เก่ียวกบัดา้นกฎหมาย แต่รวมถึงการให้ค  าปรึกษาในดา้นอ่ืนๆ ดว้ยเพ่ือเป็นการสงเคราะห์เด็กและ
เยาวชน เช่น การให้ค  าปรึกษาการเรียนหนังสือ การหาสถานฝึกอาชีพ แนะน าการคบเพ่ือน และ
เร่ืองเก่ียวกบัยาเสพติด เป็นตน้ ส่วนทนายความมีบทบาทเฉพาะการใหค้  าปรึกษาในทางคดีเท่านั้น 
   8. ภายหลงัจากท่ีศาลมีค าพิพากษาแลว้ ท่ีปรึกษากฎหมายมีบทบาทน าเสนอขอ้เท็จจริง
หรือพฤติการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง แล้วเสนอวิธีการท่ีเหมาะสมส าหรับเด็ก เพ่ือให้ศาลแก้ไข
เปล่ียนแปลงค าพิพากษาได้ ส่วนทนายความนั้ นมีเพียงบทบาทเพียงการอุทธรณ์หรือฎีกาค า
พิพากษาของศาลเท่านั้น 
   ดังนั้ น ผูเ้ขียนเห็นว่า ท่ีปรึกษากฎหมายเป็นผูท่ี้มีความรู้ความเช่ียวชาญ เข้าใจถึง
เจตนารมณ์เก่ียวกบัการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัคุม้ครองผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครัว
เป็นอยา่งดี มีส่วนร่วมและบทบาทต่างๆ ในการพิจารณาคดีท่ีเดก็หรือเยาวชนเป็นจ าเลย มุ่งประสงค์
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ท่ีจะแกไ้ขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวมากกว่าการเอาแพเ้อาชนะในคดี เม่ือเปรียบเทียบกบั
ทนายความทัว่ไปท่ีไม่ไดผ้่านการอบรมเพ่ือท าหน้าท่ีท่ีปรึกษากฎหมาย จึงควรให้มีการน าเอาท่ี
ปรึกษากฎหมายเขา้ไปท าหนา้ท่ีแกต่้างหรือว่าต่างในกรณีท่ีผูก้ระท าความรุนแรงในครอบครัวมิใช่
เดก็หรือเยาวชนดว้ย จะยิง่ท าใหก้ารพิจารณาคดีความรุนแรงในครอบครัวมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 4.1.6  วิเคราะห์ปัญหาเก่ียวกบัองคก์รท่ีสนบัสนุนการท างานของศาลเยาวชนและครอบครัว 
   สถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน เป็นหน่วยงานของรัฐท่ีเขา้มาช่วยเหลือและให้
การสนับสนุนการท างานของศาลเยาวชนและครอบครัว เป็นหน่วยงานสังกดัในกรมพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม มีผูอ้  านวยการสถานพินิจเป็นผูบ้งัคับบญัชา ตาม
พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 โดย
สถานพินิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชนมีอ านาจหนา้ท่ี141 ดงัน้ี 
   - สืบเสาะและพินิจเร่ืองอาย ุประวติั ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม สภาพ
ร่างกาย สภาพจิต นิสัย อาชีพ และฐานะของเด็กหรือเยาวชนซ่ึงตอ้งหาว่ากระท าความผิดและของ
บิดา มารดา ผูป้กครอง หรือบุคคลซ่ึงเด็กหรือเยาวชนอาศยัอยู่ดว้ย ตลอดจนส่ิงแวดลอ้มทั้ งปวง
เก่ียวกบัเด็กหรือเยาวชนนั้น รวมทั้งสาเหตุแห่งการกระท าความผิด เพ่ือรายงานต่อศาลหรือเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาของเจา้พนกังานท่ีเก่ียวขอ้ง 
   - ควบคุมเด็กหรือเยาวชนซ่ึงตอ้งหาว่ากระท าความผิดไวใ้นระหว่างการสอบสวนหรือ
การพิจารณาคดี หรือตามค าพิพากษาหรือค าสัง่ของศาล 
   - ด าเนินการและประสานงานร่วมกนักบัหน่วยงานและองค์กรอ่ืนในการสงเคราะห์ 
แกไ้ขและบ าบดัฟ้ืนฟูเดก็หรือเยาวชนในระหวา่งท่ีถูกควบคุมหรือภายหลงัปล่อย 
   - ด าเนินการและประสานงานร่วมกบัหน่วยงานและองคก์ารอ่ืนในการตรวจรักษาและ
พยาบาลเดก็หรือเยาวชนในระหวา่งการสอบสวน การพิจารณาคดี หรือการควบคุมตวัในสถานพินิจ 
   - ด าเนินการและประสานงานร่วมกบัหน่วยงานและองคก์ารอ่ืนในการจดัการศึกษา การ
ฝึกอบรม หรือการดูแลอบรมสัง่สอนเดก็หรือเยาวชนซ่ึงอยูใ่นความควบคุม 
   - สืบเสาะภาวะความเป็นอยู่ของครอบครัวในคดีครอบครัว รวมทั้งจดัให้แพทยห์รือ
จิตแพทยต์รวจสภาพร่างกาย หรือสภาพจิตของคู่ความในกรณีท่ีศาลมีค าสัง่ตามมาตรา 152  
   - ประมวลและรายงานขอ้เท็จจริง รวมทั้งเสนอความเห็นต่อศาลในคดีครอบครัวตาม
มาตรา 167 

                                                         
141 สืบคน้เม่ือ 22 มิถุนายน 2560 จาก https://www.gotoknow.org/posts/566494 
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   - ศึกษาค้นควา้ถึงสาเหตุแห่งการกระท าของเด็กและเยาวชนซ่ึงต้องหาว่ากระท า
ความผิดโดยทัว่ๆ ไป จดัท าสถิติการกระท าความผิดดงักล่าวของเด็กหรือเยาวชนและเผยแพร่วิธี
ป้องกนัหรือท าใหก้ารกระท าความผิดนั้นลดนอ้ยลง 
   - ปฏิบติัตามค าสัง่ศาลซ่ึงสัง่ตามกฎหมายอ่ืน 
   - ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามระเบียบท่ีกระทรวงยติุธรรมก าหนด142 
   ผูเ้ขียนเห็นวา่ สถานพินิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน เป็นหน่วยงานท่ีมีส่วนสนบัสนุน
การท างานของศาลเยาวชนและครอบครัวมาโดยตลอด ทั้งอ  านาจหนา้ท่ีของสถานพินิจและคุม้ครอง
เด็กและเยาวชนก็ลว้นแต่เก่ียวกบักรณีท่ีเด็กหรือเยาวชนกระท าความผิด สืบเสาะความประพฤติ 
สติปัญญา การศึกษาอบรม สภาพร่างกาย สภาพจิตใจ นิสัย และอาชีพในเด็กหรือเยาวชนท่ีกระท า
ความผิด รวมไปถึงบิดามารดา ผูป้กครอง หรือบุคคลท่ีเด็กอาศยัอยู่ดว้ย เพ่ือหาสาเหตุของการ
กระท าความผิดของเด็ก ประสานงานกบัหน่วยงานหรือองคก์รอ่ืนในการแกไ้ขและบ าบดัฟ้ืนฟูเด็ก
หรือเยาวชน รวมทั้งจดัการศึกษา หรืออบรมดูแลสั่งสอนเด็กหรือเยาวชน นอกจากน้ี ยงัมีหน้าท่ี
สืบเสาะความเป็นอยูข่องครอบครัวและรายงานขอ้เท็จจริง รวมทั้งเสนอความเห็นในคดีครอบครัว
ซ่ึงเป็นคดีแพ่งท่ีฟ้องหรือร้องขอต่อศาลกระท าการใดๆ เก่ียวกบัผูเ้ยาวห์รือครอบครัว จากอ านาจ
หนา้ท่ีดงักล่าว สถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนนั้น เป็นองคก์รท่ีสนบัสนุนการท างานของ
ศาลเยาวชนและครอบครัวโดยตรง นอกจากจะมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัเด็กหรือเยาวชนซ่ึง
กระท าความผิดอาญาแล้ว ยงัมีความรู้ ความเข้าใจถึงสาเหตุ ท่ีมาและปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัว โดยเสาะหาขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัความเป็นอยูข่องครอบครัว สวสัดิภาพ ความประสงคแ์ละ
ประโยชน์สูงสุดของผูเ้ยาวแ์ละขอ้เท็จจริงอ่ืนๆ ท่ีเช่ือว่าน่าจะเป็นสาเหตุของคดีครอบครัว สถาน
พินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนจึงเป็นองคก์รท่ีเพรียบพร้อมไปดว้ยบุลากรท่ีมีความเช่ียวชาญ มี
ความรู้ ความเขา้ใจในการด าเนินคดีครอบครัวซ่ึงเป็นคดีแพ่งท่ีฟ้องหรือร้องขอต่อศาลกระท าการ
ใดๆ เก่ียวกบัผูเ้ยาวห์รือครอบครัว ก็เพ่ือให้คู่ความสามารถตกลงและประนีประนอมและรักษา
สถานภาพของการสมรสหรือครอบครัวใหไ้ดม้ากท่ีสุด  
 
4.2  วิเคราะห์เปรียบเทียบเขตอ านาจศาลในคดีความรุนแรงในครอบครัวของประเทศไทยกับ
ต่างประเทศ 
   เขตอ านาจศาลในการพิจารณาคดีความรุนแรงในครอบครัวของประเทศไทยนั้น 
พระราชบญัญติัคุม้ครองผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 มาตรา 8 วรรคสอง 
บญัญติัไวว้่า “ในกรณีท่ีมีการกระท าความผิดตามมาตรา 4 วรรคหน่ึง เป็นความผิดกรรมเดียวกบั

                                                         
142 อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 141 
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ความผิดตามกฎหมายอ่ืน ใหด้ าเนินคดีความผิดตามมาตรา 4 วรรคหน่ึง ต่อศาลรวมไปกบัความผิด
ตามกฎหมายอ่ืนนั้น เวน้แต่ความผิดตามกฎหมายอ่ืนนั้นมีโทษสูงกวา่ใหด้  าเนินคดีต่อศาลท่ีมีอ  านาจ
พิจารณาความผิดตามกฎหมายอ่ืนนั้น โดยให้น าบทบญัญติัทั้งหลายแห่งพระราชบญัญติัน้ีไปใช้
บงัคบัโดยอนุโลม...” นั้น ท าใหก้ารพิจารณาคดีความรุนแรงในครอบครัวของศาลในประเทศไทย
นั้นอยูใ่นเขตอ านาจศาลท่ีแตกต่างกนัไป ข้ึนอยูก่บัฐานความผิดท่ีผูก้ระท าความรุนแรงในครอบครัว
ก่อข้ึน หากการกระท าของผูก้ระท าความรุนแรงในครอบครัวเป็นความผิดฐานกระท าความรุนแรง
ในครอบครัวเพียงฐานเดียว หรือมีความผิดตามกฎหมายอ่ืนแต่มีอตัราโทษไม่สูงกว่าความผิดฐาน
กระท าความรุนแรงในครอบครัว ให้ศาลเยาวชนและครอบครัวเป็นศาลท่ีมีเขตอ านาจพิจารณาคดี
ความรุนแรงในครอบครัว แต่ถา้หากความผิดตามกฎหมายอ่ืนมีอตัราโทษสูงกว่าความผิดฐาน
กระท าความรุนแรงในครอบครัวแลว้ ให้ศาลธรรมดา อนัไดแ้ก่ ศาลแขวง ศาลจงัหวดั ศาลอาญา 
ศาลอาญากรุงเทพใต้ และศาลอาญาธนบุรี เป็นศาลท่ีมีเขตอ านาจพิจารณาคดีความรุนแรงใน
ครอบครัวนั้น 
 4.2.1  วิเคราะห์เปรียบเทียบเขตอ านาจศาลในคดีความรุนแรงในครอบครัวของไทยกบัประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
   ในประเทศสหรัฐอเมริกา ในท่ีน้ีจะวิเคราะห์เขตอ านาจศาลในคดีเก่ียวกบัความรุนแรง
ในครอบครัวเฉพาะในส่วนของมลรัฐนิวยอร์ค มลรัฐนิวยอร์คไดอ้อกพระราชบญัญติัศาลครอบครัว
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1962 (the Family  Law Act 1962) ในหมวด 8 บญัญติัให้ศาลครอบครัวมีอ านาจออก
ค าสั่งคุม้ครองบุคคลท่ีไดรั้บความรุนแรงในครอบครัว ต่อมาในปี 1994 สภาคองเกรสจึงไดอ้อก
พระราชบัญญัติว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อผูห้ญิง (Violence Against Women Act 1994) ซ่ึง
ต่อมาไดก้ลายเป็นกฎหมายตน้แบบให้มลรัฐต่างๆ น าไปใชป้ระกอบการออกกฎหมายระดบัมลรัฐ 
ตามพระราชบญัญติัศาลครอบครัวของมลรัฐนิวยอร์ค ค.ศ. 1962 (The Family Court Act of the State 
of New York 1962) หรืออาจเรียกอีกอยา่งวา่ พระราชบญัญติัศาลครอบครัว (The Family Court  Act 
1962) ไดบ้ญัญติักระบวนการด าเนินคดีความรุนแรงในครอบครัว ไวใ้นหมวด 8 และกระบวนการ
ด าเนินคดีคุม้ครองเด็กถูกทารุณกรรมไวใ้นหมวด 10 ซ่ึงอยู่ในขอบเขตการปัญหาความรุนแรงอนั
เก่ียวกบัปัญหาความรุนแรงในครอบครัว โดยใหค้วามหมายของความรุนแรงในครอบครัว คือ การ
ประพฤติไม่เหมาะสมทั้งในท่ีสาธารณะและส่วนบุคคล การคุกคาม การข่มขู่ ประมาทเลินเล่อ หรือ
ท าร้ายร่างกาย การกระท าดงักล่าวเกิดข้ึนระหว่างคู่สมรสหรือเคยเป็นคู่สมรส ระหว่างบิดามารดา
กบับุตรหรือระหว่างสมาชิกในครอบครัวเดียวกนั หรือครัวเรือนเดียวกนั ซ่ึงมีบุตรดว้ยกนั โดยไม่
ค านึงถึงว่าจะเคยสมรสกนัหรือเคยอยูด่ว้ยกนัไม่ว่าเวลาใดๆ แต่ในส่วนของการด าเนินคดีอาญานั้น 
ให้อยู่ในอ านาจของศาลครอบครัวและศาลอาญา รวมทั้งการให้ขอ้มูลแก่ผูร้้องหรือผูฟ้้องในการ
ด าเนินคดีความรุนแรงในครอบครัว กล่าวคือ บญัญติัให้เป็นหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีในกระบวนการ
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ยติุธรรม ประกอบดว้ย เจา้พนกังานศาล อยัการ ท่ีปรึกษากฎหมาย ผูป้ฏิบติังานช่วยเหลือผูถู้กกระท า
ทารุณกรรม พนักงานคุมประพฤติ นายอ าเภอ เจา้พนักงานต ารวจหรือเจา้พนกังานตามกฎหมาย 
จะตอ้งให้ขอ้มูลเก่ียวกบักระบวนการด าเนินคดีภายใตพ้ระราชบญัญติัศาลครอบครัวน้ีและอย่าง
น้อยต้องให้ข้อมูลเก่ียวกับความรุนแรงในครอบครัวนั้ น อยู่ในเขตอ านาจพิจารณาของศาล
ครอบครัวและศาลอาญาดว้ยกนั  
 4.2.2  วิเคราะห์เปรียบเทียบเขตอ านาจศาลในคดีความรุนแรงในครอบครัวของไทยกบัประเทศ
องักฤษ 
   รัฐสภาประเทศองักฤษไดอ้อกกฎหมายท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัความรุนแรงในครอบครัว 
ทั้งหมด 5 ฉบบั คือ พระราชบญัญติัว่าดว้ยการพิจารณาคดีความรุนแรงในครอบครัว ค.ศ. 1976 
(Domestic Violence and Matrimonial Proceeding Act 1976) พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการพิจารณาคดี
ครอบครัวในศาลแขวง  ค .ศ .  1978 (Domestic Proceeding and Magistrate’s Court Act 1978) 
พระราชบัญญัติว่าด้วยบ้านท่ีเป็นสินสมรส ค.ศ. 1983 (Matrimonial Homes Act 1983) และ
พระราชบญัญติักฎหมายครอบครัว ค.ศ. 1996 (Family Law Act 1996) 
   ประเทศองักฤษมีกฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองสวสัดิภาพอยู่สองพระราชบญัญติัคือ 
การคุม้ครองตามพระราชบญัญติักฎหมายครอบครัว ค.ศ. 1996 (The Family Law Act 1996) FLA 
1996โดยมีเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติักฎหมายครอบครัว ค.ศ. 1996  ดงัน้ี การหย่าและการ
แยกกนัอยู ่การช่วยเหลือทางกฎหมายในกรณีก าหนดใหมี้การไกล่เกล่ียขอ้พิพาทเก่ียวกบัครอบครัว 
กระบวนการพิจารณาคดีในกรณีการสมรสส้ินสุดลง สิทธิการครอบครองทรัพยสิ์นระหว่างสมรส 
การคุม้ครองการรบกวน รวมทั้งการออกค าสั่งภายใตพ้ระราชบญัญติัว่าดว้ยเด็ก 1989 ขอ้ก าหนด
เก่ียวกบัการครอบครองท่ีอยู่อาศยั การโอนการครอบครองทรัพยสิ์นระหว่างคู่สมรสและบุคคลซ่ึง
อาศยัอยูร่่วมกนัเสมือนสามีภริยาและเพ่ือประสานประโยชน์ในครอบครัว 
   พระราชบญัญติัครอบครัว (The Family Law Act 1996) FLA 1996 ในส่วนท่ีเก่ียวกบั
การคุม้ครองความรุนแรงในครอบครัวไดบ้ญัญติัไวใ้นส่วนท่ี 4 ของบทท่ี 27 ว่าดว้ยครอบครัวและ
ความรุนแรงในครอบครัว โดยให้ศาลมีอ านาจออกค าสั่งคุม้ครองคู่ครองได ้2 กรณี คือ การออก
ค าสั่งให้ครอบครองท่ีอยู่อาศัย (occupation order) และค าสั่งห้ามรบกวนหรือท าร้าย (non-
molestation order) ซ่ึงเป็นค าสั่งทางแพ่ง โดยท่ีกฎหมายครอบครัว FLA 1996 ให้การคุ้มครอง
เก่ียวกบัการครอบครองทรัพยสิ์นหรือท่ีอยูอ่าศยัและใหก้ารคุม้ครองใหพ้น้จากการถูกรบกวนท าร้าย 
แต่จ ากดัเฉพาะผูก่้อเหตุความรุนแรงในครอบครัวท่ีมีส่วนสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบัผูร้้องหรือเด็กท่ี
ถูกทารุณกรรมเท่านั้น ดว้ยเหตุน้ี พระราชบญัญติัว่าดว้ยการคุม้ครองจากการถูกคุกคาม PHA 1997 
จึงให้อ  านาจศาลออกค าสั่งคุ ้มครองบุคคลจากการถูกคุกคามหรือการกระท าใดอันมีลักษณะ
คลา้ยคลึงจากบุคคลท่ีไม่มีความสัมพนัธ์ในครอบครัว เจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัว่าดว้ยการ
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คุม้ครองจากการถูกคุกคาม PHA 1997 ก าหนดให้การคุกคามเป็นความผิดอาญาเกิดข้ึนมาอีกฐาน
หน่ึง และก าหนดวิธีการเยียวยาทางแพ่ง การคุกคามนั้นจะตอ้งประกอบดว้ย การกระท าใดๆ หรือ
พฤติกรรมท่ีน่าอบัอายและร าคาญ (pursuing a course of conduct) ศาล Magistrate จะให้อ  านาจ
จบักุมเฉพาะเม่ือจ าเป็นเพ่ือใหค้  าสั่งมีประสิทธิภาพเท่านั้น หากเจา้พนกังานมีเหตุอนัสมควรสงสัย
วา่จ  าเลยไดก้ระท าการฝ่าฝืนค าสั่งดงักล่าวกอ็าจถูกจบักมุได ้ประเทศองักฤษจึงมิไดมี้ศาลครอบครัว
พิจารณาเป็นการเฉพาะ เก่ียวกับความรุนแรงในครอบครัว แต่เป็นศาล Magistrate ท่ีมีอ  านาจ
พิจารณา ไม่มีศาลครอบครัวพิจารณาเป็นการเฉพาะ 
 4.2.3  วิเคราะห์เปรียบเทียบเขตอ านาจศาลในคดีความรุนแรงในครอบครัวของไทยกบัประเทศ
ออสเตรเลีย 
   ในระดบัมลรัฐของประเทศออสเตรเลียนั้น มีการออกกฎหมายอาญาของมลรัฐ (Crime 
Domestic Violence Ordinance 1986 ACT) ให้อ  านาจศาลแขวงออกค าสั่งคุม้ครองสวสัดิภาพแก่ผู ้
ไดรั้บความรุนแรงในครอบครัวและไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติมกฎหมายของต ารวจฉบบัปี 1927 (Police 
Ordinance 1927 ACT) ให้ต ารวจมลรัฐมีอ  านาจจับกุมกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนค าสั่งคุ ้มครอง ซ่ึงใน
ขณะนั้นกฎหมายครอบครัวของสหพนัธรัฐ (Family Law Act 1975) มาตรา 114 บัญญัติให้ศาล
ครอบครัวแห่งออสเตรเลียและศาลครอบครัวมลรัฐออสเตรเลียตะวนัตกรวมถึงศาลทอ้งถิ่นในทุก
มลรัฐ มีอ  านาจออกค าสั่งในคดีระหว่างคู่สมรสในกรณีท่ีเกิดจากความสัมพนัธ์ระหว่างคู่สมรส 
รวมทั้งการออกค าสั่งคุม้ครองบุคคล (personal protection) ใหก้บัคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง ซ่ึงบญัญติั
ไวท้  านองเดียวกนักบัประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยข์องไทย มาตรา 1530 อย่างไรก็ตาม ใน
ปัจจุบนัประเทศออสเตรเลียมีเสียงเรียกร้องจากผูป้ฏิบติังาน (พนกังานเจา้หนา้ท่ี)  
   พระราชบญัญติัศาลครอบครัว ค.ศ. 1975 ใหค้  านิยามความวา่ของค าวา่ “ความรุนแรงใน
ครอบครัว” ในขอ้ 4AB หมายถึงความรุนแรงข่มขู่หรือพฤติกรรมอ่ืน ๆ โดยคนท่ีบงัคบั ขู่เขญ็ ท าให้
กลวั หรือควบคุมสมาชิกในครอบครัวของบุคคลนั้น (สมาชิกในครอบครัว) หรือเป็นสาเหตุท่ีท าให้
สมาชิกในครอบครัวท่ีจะกลวั โดยยกตวัอย่างการใชค้วามรุนแรงในครอบครัวไว ้การคุกคาม การ
คุกคามทางเพศหรือพฤติกรรมอ่ืนๆ ท่ีไม่เหมาะสม การย ัว่ยใุหเ้ยือ่มเสีย การจงใจสร้างความเสียหาย
หรือท าลายทรัพยสิ์นการจงใจท าร้ายหรือท าให้สัตวถึ์งแก่ความตาย ปฏิเสธการส่งเสียเล้ียงดูให้กบั
บุคคลภายในครอบครัวท่ีจ  าเป็น การกีดดนัไม่ใหบุ้คคลภายในครอบครัวติดต่อครอบครัวหรือเพ่ือน 
การพรากสมาชิกในครอบครัวให้ขาดอิสรภาพโดยผิดกฎหมาย เป็นตน้ โดยพระราชบญัญติัศาล
ครอบครัว ค.ศ. 1975 ใหอ้  านาจศาลครอบครัวมีอ านาจพิจารณาคดีความรุนแรงในครอบครัว ไวใ้น
มาตรา 31 ได้แก่ความรุนแรงในครอบครัวท่ีเกิดข้ึนภายใต้พระราชบัญญัติฉบับน้ี ซ่ึงประเทศ
ออสเตรเลียจดัตั้งศาลครอบครัวข้ึนเป็นการเฉพาะ ผูเ้ขียนเห็นว่า จากค านิยามของ ความรุนแรงใน
ครอบครัว ของพระราชบญัญติัครอบครัว ค.ศ. 1975 นั้นใหค้วามหมายคลา้ยคลึงกบัพระราชบญัญติั
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คุม้ครองผูถู้กกระท าความรุนแรงในครอบครัว และประเทศออสเตรเลียมีการจัดตั้งศาลครอบครัว
ข้ึนเป็นการเฉพาะและมีเขตอ านาจพิจารณาคดีความรุนแรงในครอบครัวเช่นเดียวกบัประเทศไทย  
 4.2.4  วิเคราะห์เปรียบเทียบเขตอ านาจศาลในคดีความรุนแรงในครอบครัวของไทยกบัประเทศ
สิงคโปร์ 
   ในปี ค.ศ. 1985 รัฐสภาประเทศสิงคโปร์ไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติมพระราชบญัญติัว่าดว้ยผูห้ญิง
ฉบบั ค.ศ. 1961 (Woman’s Charter 1961) บทท่ี 353 หมวดท่ี 7 ตั้งแต่มาตรา 64-67 บญัญติัคุม้ครอง
ความรุนแรงในครอบครัว โดยให้ศาลจงัหวดั (district court) หรือศาลแขวง (Magistrate court) มี
อ  านาจออกค าสั่งคุ ้มครองสวสัดิภาพ (protective order) PO หรือค าสั่งคุ ้มครองในเหตุฉุกเฉิน 
(Expedited order) EO เม่ือผูถู้กค าสั่งบงัคบักระท าการฝ่าฝืนมีบทลงโทษปรับหรือจ าคุก ถา้เป็นการ
ฝ่าฝืนค าสั่งคุม้ครองซ ้ ามีบทเพ่ิมโทษปรับหรือจ าคุก ในกรณีฝ่าฝืนค าสั่งอุปกรณ์ถือเป็นละเมิด
อ านาจศาล มีบทบงัคบัลงโทษทางอาญาเช่นกนั จึงท าให้ค  าสั่งคุม้ครองสวสัดิภาพท่ีไดรั้บความ
รุนแรงในครอบครัวมีประสิทธิภาพมากกวา่ของบางประเทศ โดย Woman’s Charter 1961 นั้นไดใ้ห้
ค  านิยามของค าว่า “ความรุนแรงในครอบครัว” หมายถึง จงใจหรือเจตนาหรือพยายามท่ีจะข่มขู่
สมาชิกในครอบครัวอยูใ่นความกลวั การท าร้ายร่างกายบุคคลในครอบครัว การหน่วงเหน่ียวกกัขงั 
การล่วงละเมิดต่อบุคคลในครอบครัว โดยบุคคลในครอบครัวตามกฎหมายฉบบัน้ี หมายถึง คู่สมรส
หรืออดีต คู่สมรส บุตร หมายความรวมถึงบุตรบุญธรรม บิดามารดา พ่อตาหรือแม่ยาย พ่ีชายหรือ
นอ้งสาว รวมทั้งญาติอ่ืนๆ ท่ีมีสถานะเป็นบุคคลในครอบครัว ต่อมาภายหลงัในปี ค.ศ. 2014 รัฐสภา
ประเทศสิงคโปร์ไดต้ราพระราชบญัญติั Family Justice Act 2014 มาตรา 5 ก าหนดให้จดัตั้ งศาล
ครอบครัวและศาลเยาวชนข้ึน ก าหนดให้มีอ  านาจศาลครอบครัวเช่นเดียวกันกับศาลแขวง143 

                                                         
143 Section 50.—(1) Subject to subsection (2), a District Court exercisingcriminal jurisdiction shall 

have — 
(a) the jurisdiction and powers conferred on it by the Criminal Procedure Code (Cap. 68) and any other 

written law; and 
(b) without prejudice to the generality of paragraph (a), the power to order medical examination of a 

person who is an accused in any criminal proceedings where the physical or mental condition of the person is 
relevant to any matter in question in the proceedings. 

(2) The criminal jurisdiction of a District Court shall be exercisable where the offence is committed 
— 

(a) within Singapore; 
(b) on board any ship or aircraft registered in Singapore; 
(c) by any person who is a citizen of Singapore on the high seas or on any aircraft; and 
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กล่าวคือ มีเขตอ านาจในการด าเนินคดีอาญาในกรณีท่ีความรุนแรงในครอบครัวเกิดในอาณาเขตของ
ประเทศสิงคโปร์ บนเรือหรืออากาศยาน หรือบุคคลซ่ึงมีสัญชาติสิงคโปร์และเหตุเกิดในทะเลหรือ
อากาศยาน และกรณีใดๆ ท่ีกฎหมายก าหนดใหอ้ยูใ่นอ านาจของศาลแขวงสิงคโปร์  โดยมาตรา 76 
(a)(b) บญัญติัใหแ้กไ้ขเพ่ิมเติม Woman’s Charter 1961 ในส่วนของค านิยามมาตรา 2 ให ้“ศาล” ใน
ส่วนท่ี 7 ใหห้มายถึง ศาลครอบครัว144 
   ผูเ้ขียนเห็นวา่ แต่เดิมประเทศสิงคโปร์ก าหนดเขตอ านาจใหศ้าลแขวง (District Court) มี
อ  านาจในการพิจารณาคดีเก่ียวกบัความรุนแรงในครอบครัว ต่อมาเม่ือปี 2014 ไดมี้การจดัตั้งศาล
ครอบครัวตามพระราชบญัญติั Family Justice Act 2014 โดยให้ศาลครอบครัวซ่ึงเป็นศาลพิเศษ มี
อ  านาจมีอ  านาจออกค าสั่งคุม้ครองสวสัดิภาพ (protective order) หรือ PO หรือค าสั่งคุม้ครองในเหตุ
ฉุกเฉิน (Expedited Order) หรือ EO พิจารณาคดีเก่ียวกบัความรุนแรงของบุคคลในครอบครัวแทน
ศาลแขวง (District Court) ซ่ึงเป็นเช่นเดียวกบัการพิจารณาคดีความรุนแรงในครอบครัวของประเทศ
ไทยท่ีจดัตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวก าหนดเขตอ านาจหนา้ท่ีของศาลเยาวชนและครอบครัวใหมี้
อ  านาจพิจารณาความรุนแรงในครอบครัว แต่ยงัคงให้ศาลธรรมดา มีอ  านาจพิจารณาพิพากษาคดี
ความรุนแรงในครอบครัวด้วย  แต่หลังจากมีการแก้ไขบทบัญญัติใน Woman’s Charter 1961 
ก าหนดใหศ้าลท่ีมีอ  านาจพิจารณาความรุนแรงในครอบครัวนั้น หมายถึง ศาลครอบครัวเท่านั้น 
 4.2.5  วิเคราะห์เปรียบเทียบเขตอ านาจศาลในคดีความรุนแรงในครอบครัวของไทยกบัประเทศ
มาเลเซีย 
   รัฐสภามาเลเซียไดผ้่านร่างพระราชบญัญติัว่าดว้ยการขจดัความรุนแรงในครอบครัว 
เม่ือปี ค.ศ. 1994 (Domestic Violence Act 1994 หรือ DVA) และมีผลบงัคบัใชใ้นปี ค.ศ. 1995 ซ่ึง
พระราชบญัญติั DVA ฉบบัน้ีให้อ  านาจศาลออกค าสั่งคุม้ครองสวสัดิภาพ (Protective Order หรือ 
PO) บุคคลท่ีไดรั้บความรุนแรงในครอบครัวและในกรณีมีเหตุฉุกเฉินเร่งด่วน ศาลมีอ านาจออก
ค าสัง่คุม้ครองชัว่คราวในเหตุฉุกเฉิน IPO ได ้โดยในพระราชบญัญติัน้ีใหค้วามหมายของการกระท า
ความรุนแรงในครอบครัว หมายถึง การจงใจหรือเจตนาวางหรือพยายามท่ีจะวางเหยือ่ในความกลวั
ของการบาดเจบ็ทางกายภาพ ท าใหเ้กิดการบาดเจ็บทางกายภาพ การบงัคบัหรือการคุกคามหรือการ

                                                         
(d) in any place or by any person if it is provided in any written law that the offence is triable in 

Singapore. 
144 Section 76. “The Women’s Charter (Cap. 353, 2009 Ed.) is amended — 
(a) by inserting, immediately after the definition of “Conciliation Officer” in section 2, the following 

definition: 
“ “court” — 

(b) for the purposes of Part VII, means a Family Court; and...” 
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กระท าทางเพศ หรือการกกัขงัหน่วยเหน่ียว หรือก่อให้เกิดความเสียหายหรือการท าลายหรือความ
เสียหายต่อทรัพยสิ์นมีเจตนาท่ีจะก่อให้เกิดหรือรู้ว่ามนัมีแนวโน้มท่ีจะก่อให้เกิดความทุกข์หรือ
ความร าคาญ โดยบุคคลภายในครอบครัวนั้น ตามพระราชบญัญติัฉบบัน้ีหมายถึง คู่สมรส อดีตคู่
สมรส เด็ก คนชรา หรือสมาชิกคนอ่ืนในครอบครัว แต่อย่างไรก็ตาม พระราชบญัญติัน้ีก าหนดให้
ศาล (Court) ออกค าสั่งคุม้ครองสวสัดิภาพ (Protective Order หรือ PO) บุคคลท่ีไดรั้บความรุนแรง
ในครอบครัวและในกรณีมีเหตุฉุกเฉินเร่งด่วน ศาลมีอ านาจออกค าสั่งคุม้ครองชั่วคราวในเหตุ
ฉุกเฉิน IPO มิไดมี้การจดัตั้งศาลครอบครัวเพ่ือพิจารณาเป็นการเฉพาะแต่อยา่งใด 
 
4.3  วิเคราะห์ปัญหาผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัวถึงแก่ความตายกับขอบเขตของ
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550  
   ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวนั้น เป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหวา่งบุคคลในครอบครัว ซ่ึง
มีความสมัพนัธ์ใกลชิ้ดกนั อาศยัอยูร่วมกนัและตอ้งพ่ึงพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั แต่มีปัญหาวา่ หากการ
กระท าความรุนแรงในครอบครัวนั้น เป็นเหตุใหผู้ถู้กกระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครัวเสียชีวิต 
เช่น ความผิดฐานผูอ่ื้น ตามประมวลกฎหมายอาญา 288145 ความผิดฐานท าร้ายร่างกายผูอ่ื้นใหถึ้งแก่
ความตาย ตามมาตรา 290146 และความผิดฐานหน่วงเหน่ียวกกัขงัผูอ่ื้น เป็นเหตุใหผู้อ่ื้นถึงแก่ความ
ตาย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 310 ทวิ147 ประกอบมาตรา 312 ทวิ (3)148 เป็นต้น การ
กระท าความผิดน้ีจะอยูภ่ายใตข้อบเขตของพระราชบญัญติัคุม้ครองผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรงใน
ครอบครัว พ.ศ. 2550 หรือไม่ 

                                                         
145 มาตรา 288 บญัญติัวา่ “ผูใ้ดฆ่าผูอ่ื้น ตอ้งระวางโทษประหารชีวิต จ าคุกตลอดชีวิต หรือจ าคุกตั้งแต่สิบ

หา้ปีถึงยีสิ่บปี” 
146 มาตรา 290 บญัญติัว่า “ผูใ้ดมิไดมี้เจตนาฆ่า แต่ท าร้ายผูอ่ื้นจนเป็นเหตุให้ผูน้ั้นถึงแก่ความตาย ตอ้ง

ระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบหา้ปี” 
147 มาตรา 310 ทวิ บัญญติัว่า “ผูใ้ดหน่วงเหน่ียวหรือกักขงัผูอ่ื้น หรือกระท าด้วยประการใดให้ผูอ่ื้น

ปราศจากเสรีภาพในร่างกาย และใหผู้อ่ื้นนั้นกระท าการใดใหแ้ก่ผูก้ระท าหรือบุคคลอ่ืน ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่
เกินหา้ปี และปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท” 

148 มาตรา 312 ทวิ (3) บญัญติัว่า “การกระท าความผิดตามมาตรา ๓๑๐ ทวิ หรือมาตรา ๓๑๒เป็นการ
กระท าต่อเด็กอายยุงัไม่เกินสิบหา้ปี ผูก้ระท าตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบปี และปรับไม่เกินสองหม่ืน
บาท. 

(3) ถึงแก่ความตาย ผูก้ระท าตอ้งระวางโทษประหารชีวิต จ  าคุกตลอดชีวิต หรือจ าคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึง
ยีสิ่บปี” 
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   ประการแรกท่ีจะต้องพิจารณาคือ การท่ีบุคคลในครอบครัวกระท าต่อบุคคลใน
ครอบครัว เป็นเหตุให้ผูถู้กกระท าถึงแก่ความตายนั้น เป็นการกระท าความรุนแรงในครอบครัว
หรือไม่ 
   ถา้พิจารณาจากการใหค้  านิยามของ “ความรุนแรงในครอบครัว” ตามกฎหมายของมล
รัฐฟอร์ริดา ใหค้วามหมายของ “ความรุนแรงในครอบครัว” ว่า การท าร้าย ทุบตี การกระท ารุนแรง
ทางเพศ เฆ่ียนตีรุนแรง ลกัพา กกัขงั หรือกระท าผิดอาญาแก่สมาชิกท่ีอยูอ่าศยัในครอบครัวเดียวกนั
จนไดรั้บอนัตรายแก่กายหรือถึงแก่ความตาย149 นอกจากน้ี ศ.พญ. อุมาพร ให้ค  านิยามหมายความ
รวมถึง ความรุนแรงท่ีกระท าต่อชีวิตและร่างกาย ไม่ว่าการกระท าดังกล่าวจะส่งผลเป็นการ
ฆาตกรรม150 หรือเพียงการการท าร้ายร่างกาย151 ก็ตาม จากค านิยามน้ี “ความรุนแรงในครอบครัว” 
จึงหมายความรวมถึง การท าใหผู้ถู้กกระท าถึงแก่ความตายดว้ย 
   แต่เม่ือพิจารณาจากค านิยาม ค าว่า “ความรุนแรงในครอบครัว” ตามพระราชบญัญติั
คุม้ครองผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 หมายความวา่ การกระท าใดๆ โดยมุ่ง
ประสงค์ให้เกิดอนัตรายแก่ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพ หรือกระท าโดยเจตนาในลกัษณะท่ีน่าจะ
ก่อใหเ้กิดอนัตรายแก่ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพของบุคคลในครอบครัวหรือบงัคบัหรือใชอ้  านาจผดิ
คลองธรรมให้บุคคลในครอบครัวตอ้งกระท าการ ไม่กระท าการหรือยอมรับการกระท าอย่างหน่ึง
อยา่งใดโดยมิชอบ แต่ไม่รวมถึงการกระท าโดยประมาท 
   จากค านิยามของค าว่า “ความรุนแรงในครอบครัว” ตามพระราชบัญญัติคุ ้มครอง
ผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 บญัญติัเฉพาะมุ่งประสงค์ให้เกิดอนัตรายแก่
ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพ หรือบงัคบัหรือใช้อ  านาจผิดคลองธรรมให้บุคคลในครอบครัวตอ้ง
กระท าการ ไม่กระท าการหรือยอมรับการกระท าอย่างหน่ึงอย่างใดโดยมิชอบ ประกอบกับ
เจตนารมณ์ทา้ยพระราชบญัญติัคุม้ครองผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครัว ตอ้งการแกไ้ข
ปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัว เน่ืองจากการท าร้ายระหว่างความรุนแรงในครอบครัวมี
ลกัษณะแตกต่างจากการท าร้ายร่างกายระหว่างบุคคลโดยทัว่ไป มีเจตนาท่ีจะปกป้องคุ้มครอง
ผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครัวและประสงคใ์หผู้ก้ระท าความผิดไดมี้โอกาสกลบัตวัและ
ยบัย ั้งการกระท าความผิดซ ้ า รวมทั้งสามารถรักษาความสัมพนัธ์อนัดีในครอบครัวไว ้ดงันั้น เม่ือ
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญติัคุม้ครองผูถู้กกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 

                                                         
149 อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 146.   
150 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288 บญัญติัวา่ “ผูใ้ดฆ่าผูอ่ื้น ตอ้งระวางโทษ....” 
151 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 290 บญัญติัวา่ “ผูใ้ดมิไดมี้เจตนาฆ่า แต่ท าร้ายร่างกายผูอ่ื้นจนเป็นเหตุ

ใหผู้อ่ื้นถึงแก่ความตาย ตอ้งระวางโทษ...” 
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มุ่งเนน้เพ่ือแกไ้ขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ท่ีเกิดจากการท าร้ายระหว่างบุคคลในครอบครัว 
ปกป้องคุ้มครองผูถู้กกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว และรักษาความสัมพนัธ์อันดีใน
ครอบครัวไว ้หากผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครัวถึงแก่ความตาย ก็ไม่มีความจ าเป็นท่ี
จะตอ้งปกป้องคุม้ครองผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครัวอีก การกระท าของผูก้ระท าดว้ย
ความรุนแรงในครอบครัวจึงไม่อยูภ่ายใตบ้งัคบัของพระราชบญัญติัน้ี ผูก้ระท าดว้ยความรุนแรงใน
ครอบครัวจะถูกด าเนินคดีเป็นคดีอาญาทัว่ไป ดงันั้น ถา้พิจารณาตามค านิยามของค าว่า “ความ
รุนแรงในครอบครัว” ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 
2550 เม่ือผลของการกระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครัว เป็นเหตุใหผู้ถู้กกระท าดว้ยความรุนแรง
ในครอบครัวถึงแก่ความตาย จึงไม่อยูใ่นบงัคบัของค านิยามดงักล่าว 
   ผูเ้ขียนเห็นว่า ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวนั้น เป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหว่างบุคคล
ในครอบครัว และปัญหาดงักล่าวส่งผลกระทบต่อความสัมพนัธ์อนัดีของบุคคลในครอบครัว ซ่ึง
บุคคลในครอบครัวหาใช่จ ากดัเฉพาะผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครัวเท่านั้น แต่อาจ
หมายถึงบุคคลในครอบครัวคนอ่ืน เช่น บุตร บิดามารดา เป็นตน้ เม่ือผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรง
ในครอบครัวถึงแก่ความตาย บุคคลในครอบครัวยอ่มไดรั้บผลกระทบจากการกระท าของผูก้ระท า
ดว้ยความรุนแรงในครอบครัว หาใช่เฉพาะแต่การท าร้ายร่างกายหรือจิตใจเท่านั้น  
   ประการท่ีสอง เม่ือผลของการกระท าความรุนแรงในครอบครัว เป็นเหตุใหผู้ถู้กกระท า
ดว้ยความรุนแรงในครอบครัวถึงแก่ความตาย ควรจะอยูภ่ายใตบ้งัคบัแห่งพระราชบญัญติัคุม้ครอง
ผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 หรือไม่ 
   การกระท าความรุนแรงในครอบครัว หาไดมี้กรณีเฉพาะสามีหรือภริยากระท าต่อกนั
เท่านั้น แต่อาจเป็นกรณีบุตรกระท าต่อบิดาหรือมารดา หรือบิดามารดากระท าต่อบุตร เป็นตน้ เม่ือ
บุคคลในครอบครัวกระท าต่อบุคคลในครอบครัวจนถึงแก่ความตาย ยอ่มส่งผลกระทบกระเทือนต่อ
บุคคลในครอบครัวคนอ่ืนดว้ย ในบางกรณีครอบครัวกย็งัตอ้งคงสถานภาพไว ้กรณีเช่น บุตรฆ่าบิดา 
มารดาก็ไม่สามารถตดัความสัมพนัธ์ระหว่างมารดากบับุตรได ้การด าเนินคดีกบับุตรตามกฎหมาย
อาญาทัว่ไป มีแต่จะท าให้ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลในครอบครัวไดรั้บผลกระทบมากข้ึน ใน
บางคร้ังบุตรอาจจะกระท าความผิดเพราะติดยาเสพติด เป็นผูป่้วยทางจิต หรือถูกข่มเหงอยา่งร้ายแรง 
เป็นตน้ ซ่ึงศาลควรจะตอ้งหาสาเหตุแห่งการกระท าความผิดดงักล่าวว่าเกิดจากสาเหตุใด หากเกิด
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จากอาการผิดปกติทางจิต ศาลสามารถใชอ้  านาจตามมาตรา 11152 ประกอบมาตรา 10153 ออกค าสั่ง
ให้น าตวัผูก้ระท าความรุนแรงในครอบครัวไปพบแพทย ์เพื่อตรวจสอบอาการผิดปกติ หรือ หาก
กระท าความผิดเพราะยาเสพติด ศาลสามารถออกค าสั่งใหผู้ก้ระท าความผิดไปตรวจหาสารเสพติด
และสั่งให้มีการบ าบัดหรือฟ้ืนฟูผูติ้ดยาเสพติดได้ในระหว่างด าเนินคดี หรือมีค าสั่งห้ามมิให้
ผูก้ระท าความรุนแรงในครอบครัวเขา้ใกลท่ี้พ  านกัของครอบครัวหรือใกลบุ้คคลในครอบครัวได ้แต่
หากด าเนินคดีอาญาทัว่ไปกบัผูก้ระท าความรุนแรงในครอบครัวแลว้ ศาลก็จะไม่มีอ  านาจออกค าสัง่
ตามมาตรา 10 และมาตรา 11 ท าให้ไม่ทราบถึงสาเหตุท่ีแทจ้ริงของการกระท าความผิด หรือไม่
สามารถปกป้องคุม้ครองบุคคลในครอบครัวคนอ่ืนๆ ได้ การท่ีศาลมีอ านาจเพิ่มเติมตามมาตรา 10 
และมาตรา 11 พระราชบญัญติัคุม้ครองผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครัว นอกจากอ านาจ
ตามวิธีพิจารณาความอาญาแลว้ น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของศาลมากกว่าการใชอ้  านาจ
ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพียงอยา่งเดียว จึงควรใหก้ารกระท าความรุนแรงในครอบครัว
ท่ีผลของการกระท าท าใหผู้ถู้กกระท าถึงแก่ความตาย อยูภ่ายใตพ้ระราชบญัญติัคุม้ครองผูถู้กกระท า
ดว้ยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ดว้ย         
    
4.4  เหตุผลและความจ าเป็นในการก าหนดเขตอ านาจศาลในคดีความรุนแรงในครอบครัว 
   เจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัคุม้ครองผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครัวตาม
หมายเหตุในการประกาศใช้พระราชบญัญติัฉบบัน้ี ว่า “เน่ืองจากปัญหาการแกไ้ขการใช้ความ
รุนแรงในครอบครัวมีความละเอียดอ่อนซบัซอ้นเก่ียวพนักบับุคคลใกลชิ้ด มีลกัษณะพิเศษแตกต่าง
จากการท าร้ายร่างกายระหว่างบุคคลโดยทัว่ไป การใชม้าตรการทางอาญาตามประมวลกฎหมาย
อาญามาบงัคบักบัการกระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครัวจึงไม่เหมาะสม เน่ืองจากกฎหมายอาญา
มีเจตนารมณ์ท่ีจะลงโทษผูก้ระท าความผิดมากกว่าท่ีจะแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท าผิดหรือปกป้องคุม้ครอง

                                                         
152 มาตรา 11 วรรคแรก บญัญติัว่า “ในระหว่างการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี ให้ศาลมีอ านาจออก

ค าสั่งก าหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขต์ามมาตรา 10 หรือออกค าสั่งใดๆ ไดต้ามท่ีเห็นสมควร” 
153 มาตรา 10 วรรคแรก บญัญติัวา่ “ในการด าเนินการตามมาตรา 8 ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีซ่ึงมีฐานะเทียบ

ไดไ้ม่ต  ่ากว่าพนกังานฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้นผูใ้หญ่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาควมอาญาและไดรั้บ
มอบหมายจากรัฐมนตรีมีอ  านาจออกค าสั่งก าหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขใ์หแ้ก่บุคคลผูถู้กกระท า
ดว้ยความรุนแรงในครอบครัวเป็นการชัว่คราว ไม่วา่จะมีค  าร้องขอจากบุคคลดงักล่าวหรือไม่ โดยใหมี้อ านาจออก
ค าสั่งใดๆ ไดเ้ท่าท่ีจ  าเป็นและสมควร ซ่ึงรวมถึงการให้ผูก้ระท าความรุนแรงในครอบครัวเขา้รับการตรวจรักษา
จากแพทย ์การใหผู้ก้ระท าความรุนแรงในครอบครัวชดใชเ้งินบรรเทาทุกขเ์บ้ืองตน้สมควรแก่ฐานะ การออกค าสั่ง
ห้ามผูก้ระท าความรุนแรงในครอบครัวเขา้ไปในท่ีพ  านักของครอบครัวหรือเขา้ใกลต้วับุคคลใดในครอบครัว 
ตลอดจนการก าหนดวิธีการดูแลบุตร” 
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ผูท่ี้ถูกกระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครัว ดงันั้น การมีกฎหมายคุม้ครองผูถู้กกระท าดว้ยความ
รุนแรงในครอบครัว จึงมีความเหมาะสมกว่าการใชก้ระบวนการทางอาญา เพราะสามารถก าหนด
รูปแบบ วิธีการ และขั้นตอนท่ีมีลกัษณะแตกต่างจากการด าเนินคดีอาญาโดยทัว่ไป โดยใหผู้ก้ระท า
ความผิดมีโอกาสกลบัตวัและยบัย ั้งการกระท าผิดซ ้ า รวมทั้งสามารถรักษาความสัมพนัธ์อนัดีใน
ครอบครัวไวไ้ด ้ประกอบกบัเดก็ เยาวชน และบุคคลในครอบครัว มีสิทธิไดรั้บความคุม้ครองโดยรัฐ
จากการใชค้วามรุนแรงและการปฏิบติัอนัไม่เป็นธรรม จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี” ผูเ้ขียน
เห็นว่า พระราชบัญญัติน้ีมีเจตนารมณ์และความจ าเป็นท่ีต้องการแก้ไขปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัวโดยมุ่งเน้นถึงการรักษาความสัมพนัธ์อนัดีในครอบครัวไว ้โดยแก้ไขฟ้ืนฟูผูก้ระท า
ความผิดใหโ้อกาสปรับตวัและยบัย ั้งไม่ให้กระท าความผิดอีก โดยใชก้ฎหมายท่ีมีลกัษณะ รูปแบบ 
วิธีการและขั้นตอนท่ีแตกต่างและมีลกัษณะพิเศษแทนการใชก้ฎหมายอาญา  
   พระราชบญัญติัคุม้ครองผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 มาตรา 8 
วรรคสอง บญัญติัไวว้่า “ในกรณีท่ีมีการกระท าความผิดตามมาตรา 4 วรรคหน่ึง เป็นความผิดกรรม
เดียวกบัความผิดตามกฎหมายอ่ืน ใหด้  าเนินคดีความผิดตามมาตรา 4 วรรคหน่ึง ต่อศาลรวมไปกบั
ความผิดตามกฎหมายอ่ืนนั้น เวน้แต่ความผิดตามกฎหมายอ่ืนนั้นมีโทษสูงกวา่ใหด้  าเนินคดีต่อศาลท่ี
มีอ  านาจพิจารณาความผิดตามกฎหมายอ่ืนนั้น โดยใหน้ าบทบญัญติัทั้งหลายแห่งพระราชบญัญติัน้ี
ไปใชบ้งัคบัโดยอนุโลม...” นั้น ท าใหก้ารพิจารณาคดีความรุนแรงในครอบครัวของศาลในประเทศ
ไทยนั้นอยู่ในเขตอ านาจศาลท่ีแตกต่างกนัไป ข้ึนอยู่กบัฐานความผิดท่ีผูก้ระท าความรุนแรงใน
ครอบครัวก่อข้ึน หากการกระท าของผูก้ระท าความรุนแรงในครอบครัวเป็นความผิดฐานกระท า
ความรุนแรงในครอบครัวเพียงฐานเดียว หรือมีความผิดตามกฎหมายอ่ืนแต่มีอตัราโทษไม่สูงกว่า
ความผิดฐานกระท าความรุนแรงในครอบครัว ใหศ้าลเยาวชนและครอบครัวเป็นศาลท่ีมีเขตอ านาจ
พิจารณาคดีความรุนแรงในครอบครัว แต่ถา้หากความผิดตามกฎหมายอ่ืนมีอตัราโทษสูงกว่า
ความผิดฐานกระท าความรุนแรงในครอบครัวแลว้ ใหศ้าลธรรมดา อนัไดแ้ก่ ศาลแขวง ศาลจงัหวดั 
ศาลอาญา ศาลอาญากรุงเทพใต ้และศาลอาญาธนบุรี เป็นศาลท่ีมีเขตอ านาจพิจารณาคดีความรุนแรง
ในครอบครัวนั้น  
   เน่ืองจากปัญหาความรุนแรงในครอบครัว เป็นการกระท าความผิดท่ีมีลกัษณะของ
ความสัมพนัธ์ของผูก้ระท าและผูถู้กกระท าความรุนแรงในครอบครัวเขา้มาเก่ียวขอ้ง และบุคคล
เหล่าน้ีเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกนั อาศยัอยู่ร่วมกนั มีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกนัเป็นพิเศษกว่า
บุคคลทัว่ไป การก าหนดให้ศาลธรรมดามีเขตอ านาจในการพิจารณาพิพากษาคดีความรุนแรงใน
ครอบครัวนั้นเป็นการขดัต่อเจตนารมณ์และไม่มีความเหมาะสมในการแกไ้ขปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัวตามพระราชบัญญัติคุ ้มครองผูถู้กกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 
กล่าวคือ  

DPU



116 
 
   ในแง่รูปแบบของศาลยุติธรรมของไทยนั้น คดีความรุนแรงในครอบครัวเป็นคดีท่ีมี
รายละเอียดซบัซอ้นเก่ียวพนักนักบับุคคลใกลชิ้ด ซ่ึงบุคคลใกลชิ้ดเหล่าน้ีกคื็อ บุคคลในครอบครัว ท่ี
อาศยัอยู่ร่วมกัน มีความสัมพนัธ์อนัใกลชิ้ดกันไม่ว่าจะเป็นความสัมพนัธ์แบบสายโลหิตหรือ
ความสมัพนัธ์ตามกฎหมาย เช่น บุตรบุญธรรม กต็าม ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวจึงเป็นปัญหา
ท่ีมีลกัษณะพิเศษกว่าคดีอาญาทัว่ไป ตอ้งพ่ึงพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั การก าหนดให้ปัญหาความ
รุนแรงในครอบครัวซ่ึงเป็นปัญหาท่ีมีลกัษณะพิเศษใหอ้ยูใ่นเขตอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
แขวง ศาลจงัหวดั ศาลอาญา ศาลอาญากรุงเทพใต ้และศาลอาญาธนบุรีนั้น ซ่ึงเป็นศาลธรรมดา มี
อ  านาจพิจารณาคดีอาญาทัว่ไป บุคคลใดกระท าความผิดอาญาจะตอ้งถูกน ามาพิจารณาลงโทษตาม
กฎหมายอาญา จึงเป็นการไม่เหมาะสมท่ีน าเอาปัญหาความรุนแรงในครอบครัวซ่ึงเป็นคดีลกัษณะ
พิเศษไปพิจารณาพิพากษาในศาลธรรมดา แต่ศาลเยาวชนและครอบครัวนั้น เป็นศาลพิเศษ ท่ีจดัตั้ง
ข้ึนเพ่ือพิจารณาพิพากษาคดีเด็ก เยาวชนและครอบครัว ซ่ึงเป็นคดีท่ีมีลกัษณะพิเศษ แตกต่างจาก
คดีอาญาทัว่ไป ปัญหาความรุนแรงภายในครอบครัวเป็นปัญหาท่ีมีผูก้ระท าและผูถู้กกระท าความ
รุนแรงอาศยัอยู่ในครอบครัวเดียวกนั จึงมีความเหมาะสมมากกว่าในแง่รูปแบบของศาลยุติธรรม
ไทย 
   ในแง่เจตนารมณ์และวตัถุประสงคใ์นการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลธรรมดาและศาล
เยาวชนและครอบครัวนั้น ศาลธรรมดา มีเจตนารมณ์ในการน าตวัผูก้ระท าความผิดตามกฎหมายมา
พิจารณาพิพากษาลงโทษเป็นวตัถุประสงคห์ลกัส าคญั โดยวตัถุประสงคใ์นการลงโทษนั้นกเ็พ่ือการ
แกแ้คน้ทดแทน ข่มขู่ยบัย ั้ง การตดัความสามารถในการกระท าความผิด การฟ้ืนฟูแกไ้ขผูก้ระท า
ความผิด และการน าผูก้ระท าความผิดกลบัเขา้สู่สังคม ถึงแมว้่าในยุคหลงัจะมีการน าวตัถุประสงค์
ในการแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท าความผิดมาใชม้ากข้ึน แต่ก่อนท่ีจะแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท าความผิดไดน้ั้น 
ศาลจะต้องพิจารณาพยานหลักฐานทั้ งปวงเสียก่อนและเช่ือว่าจ  าเลยกระท าความผิดจริงแลว้
พิพากษาคดีวา่จ  าเลยกระท าความผิดตามกฎหมายอาญาไปตามรูปคดี หลงัจากนั้นศาลจึงจะสามารถ
น ามาตรการในการแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท าความผิดต่างๆ มาใชไ้ด ้แต่ส าหรับศาลเยาวชนและครอบครัว
นั้น มีเจตนารมณ์ประการส าคญัคือ มุ่งเนน้ท่ีจะรักษาความสมัพนัธ์อนัดีของบุคคลในครอบครัวเป็น
ประการหลกั ไม่ว่าคดีจะไดรั้บการพิจารณาอยู่ในขั้นตอนใดแลว้ก็ตาม การใชม้าตรการต่างๆ ใน
การแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท าความรุนแรงในครอบครัวใหมี้โอกาสกลบัตวัและไม่กระท าความรุนแรงซ ้า
อีก สามารถท าไดต้ลอดเวลา ส่วนการพิจารณาพิพากษาคดีนั้นจะน ามาใชก้็ต่อเม่ือกรณีไม่สามารถ
ท าให้ความสัมพันธ์อันดีของบุคคลในครอบครัวกลับมาได้แล้วเป็นหนทางสุดท้าย ในด้าน
เจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ในการลงโทษ ศาลเยาวชนและครอบครัวมีเจตนารมณ์และ
วตัถุประสงค์ในการลงโทษเป็นไปตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรงใน
ครอบครัว พ.ศ. 2550 
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   ในแง่วิธีพิจารณาความของศาลเยาวชนและครอบครัวกบัศาลธรรมดาในการพิจารณา
คดีความรุนแรงในครอบครัวนั้น พระราชบญัญติัคุม้ครองผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครัว 
พ.ศ. 2550 มาตรา 14 บัญญัติไว้ว่า “วิธีพิจารณา  การยื่น  และการรับฟังพยานหลักฐาน  หาก
พระราชบัญญัติน้ีมิได้บัญญัติไวโ้ดยเฉพาะ ให้น ากฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ งศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม” กรณีท่ีการพิจารณา
พิพากษาคดีความรุนแรงในครอบครัวอยู่ในเขตอ านาจของศาลธรรมดา บทบญัญติัดงักล่าวให้น า
บทบญัญติัของพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
พ.ศ. 2553 ว่าด้วยการพิจารณา การยื่น และการรับฟังพยานหลกัฐาน ไปใช้บังคับโดยอนุโลม 
หมายความว่า บทบัญญัติในส่วนอ่ืนท่ีไม่เก่ียวข้องกับการพิจารณา การยื่น และการรับฟัง
พยานหลกัฐาน จะตอ้งใชว้ิธีพิจารณาความอาญาทัว่ไปเป็นหลกัในการพิจารณาพิพากษาคดีเสียก่อน 
ซ่ึงอาจท าใหไ้ม่เป็นไปในแนวทางเดียวกนัและเกิดผลกระทบได ้ตวัอยา่งเช่น ในการพิจารณาคดีใน
ศาลธรรมดา จะตอ้งใช้วิธีพิจารณาคดีความอาญาทัว่ไปใช้บงัคบั ซ่ึงวิธีพิจารณาคดีอาญาทัว่ไป
จะตอ้งใชบ้งัคบัอย่างเคร่งครัด แต่พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว หมวด 10 วา่ดว้ยการพิจารณาคดีอาญา มาตรา 114154 ก าหนดวา่ การพิจารณา
คดีอาญาไม่ตอ้งใชว้ิธีพิจารณาความอาญาโดยเคร่งครัด แต่ให้ใชถ้อ้ยค าท่ีสามารถเขา้ใจง่าย และ
รักษาบรรยากาศในห้องพิจารณาให้มีลกัษณะเป็นกนัเอง คลายความตึงเครียด โดยให้บุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งในคดีสามารถแถลงขอ้เท็จจริง ความรู้สึก และความคิดเห็นได ้แต่ส าหรับศาลเยาวชนและ
ครอบครัวแลว้ ศาลเยาวชนและครอบครัว ใชว้ิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวมาตั้งแต่พนกังาน
อยัการยื่นค าฟ้องต่อศาล จึงไม่ตอ้งใช้วิธีพิจารณาคดีโดยเคร่งครัด อนัเป็นการรักษาบรรยากาศ
ภายในห้องพิจารณา นอกจากน้ี พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว มาตรา 107155ก าหนดใหก้ารพิจารณาพิพากษาคดีใหก้ระท าในหอ้งท่ีมิใช่หอ้ง
พิจารณา แต่ถา้ไม่สามารถกระท าได ้ใหพิ้จารณาในหอ้งพิจารณาคดีธรรมดา แต่ตอ้งไม่ปะปนกบัคดี
ธรรมดา ซ่ึงในความเป็นจริง ศาลธรรมดามีเฉพาะหอ้งพิจารณาคดีธรรมดา การจะพิจารณาคดีความ

                                                         
154 มาตรา 114 บญัญติัว่า “การพิจารณาคดีอาญาท่ีเด็กหรือเยาวชนเป็นจ าเลย  ไม่ตอ้งด าเนินการตาม

กฎหมายว่าดว้ยวิธีพิจารณาความอาญาโดยเคร่งครัด และให้ใช้ถอ้ยค  าท่ีจ  าเลยสามารถเขา้ใจไดง่้ายกบัตอ้งให้
โอกาสจ าเลยรวมทั้งบิดา มารดา ผูป้กครอง หรือบุคคลซ่ึงจ าเลยอาศยัอยูด่ว้ย หรือบุคคลซ่ึงใหก้ารศึกษา ใหท้ าการ
งาน หรือมีความเก่ียวขอ้ง แถลงขอ้เทจ็จริง ความรู้สึก และความคิดเห็นตลอดจนระบุและซกัถามพยานไดไ้ม่วา่ใน
เวลาใด ๆ ในระหวา่งท่ีมีการพิจารณาคดีนั้น 

155 มาตรา 107 บญัญติัวา่ “การพิจารณาคดีอาญาท่ีเดก็หรือเยาวชนเป็นจ าเลยใหก้ระท าในหอ้งท่ีมิใช่ห้อง
พิจารณาคดีธรรมดา แต่ถา้ไม่อยูใ่นวิสัยท่ีจะกระท าได ้ใหพ้ิจารณาคดีในหอ้งส าหรับพิจารณาคดีธรรมดา แต่ตอ้ง
ไม่ปะปนกบัการพิจารณาคดีธรรมดา” 
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รุนแรงในครอบครัวโดยไม่ปะปนกบัคดีธรรมดานั้น เป็นไปไดย้ากในทางปฏิบติั เน่ืองจากศาล
ธรรมดามีคดีอาญาท่ีจะตอ้งพิจารณาจ านวนมาก การจะพิจารณาคดีความรุนแรงในครอบครัวโดย
ไม่พิจารณาปะปนกบัคดีธรรมดา อาจท าให้คดีธรรมดาไดรั้บการพิจารณาคดีล่าชา้และไม่ไดรั้บ
ความยุติธรรม แต่ส าหรับศาลเยาวชนและครอบครัวนั้น เป็นศาลท่ีมีห้องท่ีมิใช่ห้องพิจารณาคดี
ธรรมดา แต่มีหอ้งพิจารณาท่ีมีลกัษณะพิเศษ ดงันั้น ในแง่ของวิธีพิจารณาคดีการใหศ้าลธรรมดาน า
วิธีพิจารณาคดีว่าดว้ยการพิจารณา การยื่น และการรับฟังพยานหลกัฐานตามพระราชบญัญติัศาล
เยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลมนั้น จึงไม่มี
ความเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกบัศาลเยาวชนและครอบครัว 
   ในแง่ของบุคลากรท่ีให้การช่วยเหลือการท างานของผูพิ้พากษาในศาลเยาวชนและ
ครอบครัวกบัศาลธรรมดา ในศาลเยาวชนและครอบครัวมีผูพิ้พากษาสมทบท่ีจะตอ้งมีคุณสมบติัท่ี
ส าคญั กล่าวคือมีหรือเคยมีบุตร หรือเคยอบรมเล้ียงดูเดก็ หรือเคยท างานเก่ียวกบัการสงเคราะห์หรือ
การคุม้ครองสวสัดิภาพเด็ก เยาวชน หรือครอบครัว มาเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่าสามปี และมีความสุขุม
รอบคอบ ทศันคติ อธัยาศยั และความประพฤติเหมาะสมแก่การพิจารณาคดีท่ีอยูใ่นเขตอ านาจของ
ศาลเยาวชนและครอบครัว ซ่ึงลว้นแต่เป็นคุณสมบติัท่ีจะสามารถช่วยเหลือและน ามาแกไ้ขปัญหา
ความรุนแรงในครอบครัวไดอ้ยา่งตรงประเด็น นอกจากจะมีประสบการณ์แลว้ ผูพิ้พากษาสมทบยงั
ตอ้งมีความรู้และความเช่ียวชาญในการท างานในศาลเยาวชนและครอบครัว โดยจะตอ้งผ่านการ
อบรมความรู้และผ่านการทดสอบเร่ืองเจตนารมณ์และการพิจารณาคดีของศาลเยาวชนและ
ครอบครัว ความรู้เก่ียวกบัจิตวิทยา การสังคมสงเคราะห์การใหค้  าปรึกษาแนะน า และการคุม้ครอง
สวสัดิภาพเด็ก เยาวชน และครอบครัว ตลอดจนหน้าท่ีของตุลาการเช่นท่ีมีเช่นศาลเยาวชนและ
ครอบครัว ซ่ึงหนา้ท่ีของผูพิ้พากษาสมทบนั้น มีบทบาทหนา้ท่ี ไดแ้ก่ การใหค้  าปรึกษาแนะแนว การ
จ าแนกและสืบคน้สาเหตุแห่งการกระท าผิดและแผนการเยียว การไกล่เกล่ียประนีประนอม การ
ประชุมกลุ่มเยียวยา กิจกรรมปรับเปล่ียนพฤติกรรมพ้ืนฐานตามสาเหตุแห่งการกระท าความผิด และ
การให้ความเห็นเก่ียวกบัมาตรการแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท าความผิดต่อผูพิ้พากษาเจา้ของส านวน แต่
ส าหรับศาลธรรมดาไม่มีระบบผูพิ้พากษาสมทบให้การช่วยเหลือการท างานของผูพิ้พากษาเจา้ของ
ส านวน ดงันั้น ในแง่ของบุคลากรท่ีใหค้วามช่วยเหลือการท างานของศาลเยาวชนและครอบครัว จึง
ช่วยใหส้ามารถแกไ้ขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวไดเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติั
คุม้ครองผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครัวมากกวา่ศาลธรรมดา 
   ผู ้เขียนเห็นว่า ศาลเยาวชนและครอบครัวนั้ น เป็นศาลพิเศษ ท่ีจัดตั้ งข้ึนมาโดยมี
เจตนารมณ์เพ่ือพิจารณาพิพากษาคดีเก่ียวดว้ยเด็ก เยาวชน และครอบครัว มีวิธีพิจารณาความท่ีเป็น
การเฉพาะพิเศษแตกต่างจากวิธีพิจารณาความอาญาทัว่ไป การใช้วิธีพิจารณาคดีเป็นไปโดยไม่
เคร่งครัด และมีผูพิ้พากษาสมทบคอยท าหนา้ท่ีช่วยเหลือการท างานของผูพิ้พากษา ซ่ึงแตกต่างกบั
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ศาลแขวง ศาลจงัหวดั ศาลอาญา ศาลอาญากรุงเทพใต ้และศาลอาญาธนบุรี ซ่ึงเป็นศาลธรรมดา มีวิธี
พิจารณาความอาญาใชก้บัผูก้ระท าความผิดทัว่ไป และจะตอ้งใชบ้งัคบัโดยเคร่งครัด ไม่มีระบบผู ้
พิพากษาสมทบคอยท าหนา้ท่ีช่วยเหลือและใหค้วามเห็นหรือแนวทางแกปั้ญหาเก่ียวกบัครอบครัว
ให้แก่ผูพิ้พากษา ดงันั้น ศาลเยาวชนและครอบครัวจึงเป็นศาลท่ีมีความเพรียบพร้อมทั้งทางดา้น
บุคลากร องคก์รท่ีสนบัสนุนการท างานของศาลเยาวชนและครอบครัว วิธีพิจารณาความท่ีมีลกัษณะ
ยดืหยุน่และเหมาะสมกบัการพิจารณาคดีความรุนแรงในครอบครัว กระบวนพิจารณาคดีเป็นการลบั 
การพิจารณาคดีแยกเป็นสัดส่วน ไม่ปะปนกบัการพิจารณาคดีทัว่ไป รวมทั้งมีท่ีปรึกษากฎหมายซ่ึง
เป็นผูผ้่านการอบรมเก่ียวกบัการท างานของศาลเยาวชนและครอบครัว วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัวเป็นอยา่งดี และเหตุผลท่ีส าคญัท่ีสุด กล่าวคือ ศาลเยาวชนและครอบครัวจดัตั้งข้ึนโดยมี
เจตนารมณ์เพ่ือแกไ้ขฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผิด และรักษาสัมพนัธภาพของสามีภริยา
เอาไว ้ซ่ึงตรงกันกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติคุ ้มครองผูถู้กกระท าด้วยความรุนแรงใน
ครอบครัว พ.ศ. 2550 ท่ีมีเจตนารมณ์ในอนัท่ีจะมุ่งรักษาสัมพนัธภาพของครอบครัวไวเ้ช่นเดียวกนั
ผูเ้ขียนเห็นวา่ ศาลเยาวชนและครอบครัวจึงเป็นศาลท่ีมีความเหมาะสมในการการพิจารณาคดีความ
รุนแรงในครอบครัวตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 
2550 กวา่ศาลยติุธรรมทัว่ไป 
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บทที่ 5 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 

 จากท่ีไดศึ้กษาเปรียบเทียบประเดน็ปัญหากรณีปัญหาความเหมาะสมของศาลไทยใน
การด าเนินคดีความรุนแรงในครอบครัว ผูเ้ขียนขอสรุปและเสนอแนะแนวทางในการแกไ้ขปัญหา
ในการด าเนินคดีเก่ียวกบัความรุนแรงในครอบครัวใหมี้ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
ดงัต่อไปน้ี 
 
5.1  บทสรุป 
 ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว เป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนภายในครอบครัวระหวา่งบุคคลใน
ครอบครัว ซ่ึงปัญหาดงักล่าวมีความสัมพนัธ์ของบุคคลในครอบครัวเขา้มาเก่ียวขอ้ง มีความสมัพนัธ์
ท่ีละเอียดซับซ้อน ความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดและตอ้งพ่ึงพาอาศยักนั การแกไ้ขปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัวใหไ้ดเ้ป็นโดยมีประสิทธิภาพและใหเ้กิดประสิทธิผลใหม้ากท่ีสุด จึงตอ้งใหค้วามส าคญั
ประสงค์ท่ีจะเยียวยา รักษา สัมพนัธภาพของคนในครอบครัวไวเ้ป็นหลกั มากกว่าท่ีมุ่งจะลงโทษ
บุคคลนั้น จนกระทั่งปี พ.ศ. 2550 ได้มีการบังคับใช้พระราชบัญญติัคุม้ครองผูถู้กกระท าความ
รุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 โดยมีเจตนารมณ์เพ่ือแกไ้ขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว โดยมุ่ง
รักษาสถานภาพของการสมรส และค านึงถึงเด็กหรือผูเ้ยาวใ์นครอบครัวนั้นเป็นส าคญั และเพ่ือให้
การด าเนินคดีความรุนแรงในครอบครัวไดรั้บการพิจารณาคดีอย่างเหมาะสม ดงันั้น กระบวนการ
พิจารณาคดีความรุนแรงในครอบครัวท่ีจะน ามาใชน้ั้น เพ่ือคุม้ครองสิทธิของบุคคลในครอบครัว 
จะตอ้งเป็นกระบวนการท่ีมีองค์กรท่ีมีความรู้ความช านาญเฉพาะและเป็นพิเศษ มีกระบวนการ
พิจารณาท่ีเหมาะสม มีบุคลากรท่ีให้การช่วยเหลือหรือสนับสนุนการท างาน เพ่ือให้เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัคุม้ครองผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครัวในการแกไ้ข
ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 
 แต่บทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัคุม้ครองผูถู้กกระท าความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 
2550 มาตรา 8 วรรคสอง ก าหนดให้ ในกรณีท่ีมีการกระท าความผิดฐานกระท าความรุนแรงใน
ครอบครัวเป็นการกระท ากรรมเดียวกบักฎหมายอ่ืน ใหด้  าเนินคดีรวมกบัความผิดตามกฎหมายอ่ืนท่ี
ศาลเยาวชนและครอบครัว แต่หากความผิดตามกฎหมายอ่ืนมีอตัราโทษสูงกวา่ ความผิดฐานกระท า
ความรุนแรงในครอบครัว ซ่ึงมีโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 6,000 บาทหรือทั้งจ  าทั้ง
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ปรับ ศาลท่ีมีเขตอ านาจพิจารณาคดีความรุนแรงในครอบครัวนั้น กลบักลายศาลท่ีมีเขตอ านาจ
พิจารณาความผิดตามกฎหมายอ่ืน มิใช่ศาลเยาวชนและครอบครัว ไดแ้ก่ศาลแขวง ศาลจงัหวดั หรือ
ศาลอาญา ศาลอาญากรุงเทพใต้ และศาลอาญาธนบุรี ซ่ึงมีฐานะเป็นศาลยุติธรรมทัว่ไป ในการให้
ศาลยติุธรรมทัว่ไปมีเขตอ านาจในการพิจารณาคดีความรุนแรงในครอบครัวนั้น ศาลยติุธรรมทัว่ไป
ใชก้ฎหมายอาญาเพื่อน าตวัผูก้ระท าความผิดมาลงโทษมากกวา่การแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท าความผิดและ
ยบัย ั้งไม่ให้กลบัมากระท าความผิดอีก โดยไม่ตอ้งพิจารณาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้สียหายกบั
ผูก้ระท าความผิด ซ่ึงขดักบัเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัคุม้ครองผูถู้กกระท าความรุนแรงใน
ครอบครัวท่ีมุ่งรักษาสัมพนัธภาพของครอบครัวไว ้ประกอบกบั ศาลยุติธรรมทัว่ไปเป็นศาลท่ีมี
อ  านาจพิจารณาคดีอาญาทัว่ไป ไม่มีความรู้ความเช่ียวชาญในการพิจารณาความรุนแรงในครอบครัว 
มีผูพ้ิพากษาคนเดียวหรือสองคนเป็นองคค์ณะในการพิจารณาคดีเท่านั้น ไม่มีผูพิ้พากษาสมทบท่ีมี
ประสบการณ์และมีคุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะเขา้มาช่วยเหลือในกระบวนการพิจารณาคดีครอบครัว 
ส่วนปัญหาในทางปฏิบติันั้น ศาลยุติธรรมทัว่ไป มีอ  านาจพิจารณาคดีทัว่ไป ห้องพิจารณาของศาล 
บลัลงักจ์ะมีลกัษณะสูงจากพ้ืน มีคอกพยาน และผูพิ้พากษา อยัการ หรือทนายความจะตอ้งสวมชุด
ครุยในการปฏิบัติหน้าท่ี ท าให้บรรยากาศ ท าให้รู้สึกดูน่าเคร่งเครียด ไม่ผ่อนคลาย ซ่ึงเป็น
บรรยากาศท่ีไม่เหมาะสมในการพิจารณาคดีความรุนแรงในครอบครัว และศาลยติุธรรมทัว่ไปไม่มี
หอ้งพิจารณาคดีความรุนแรงในครอบครัวเป็นสัดส่วนแยกจากหอ้งพิจารณาคดีทัว่ไป จึงตอ้งน าไป
พิจารณาคดีปะปนกบัคดีธรรมดาทัว่ไปแยกเป็นสัดส่วนกบัคดีอาญาทัว่ไป การน าคดีความรุนแรง
ในครอบครัวไปพิจารณารวมกนักบัคดีอาญาทัว่ไป จะท าให้ผูก้ระท าและผูถู้กกระท าความรุนแรง
ในครอบครัวเกิดความอบัอาย และส่งผลกระทบถึงการพิจารณาคดีได ้ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์
ของพระราชบญัญติัคุม้ครองผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 นอกจากน้ี ใน
การกระบวนการพิจารณาคดีของศาลยุติธรรมทัว่ไปนั้น แมพ้ระราชบญัญติัคุม้ครองผูถู้กกระท า
ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 จะบญัญติัใหศ้าลยติุธรรมทัว่ไปน าเอาวิธีพิจารณาคดีของศาล
เยาวชนและครอบครัวไปใชบ้งัคบัโดยอนุโลมก็ตาม ซ่ึงหมายความว่า กระบวนพิจารณาจะตอ้งใช้
วิธีพิจารณาความคดีอาญาในศาลแขวงหรือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แต่หาก
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไม่ไดก้  าหนดวิธีการด าเนินคดีไวเ้ป็นการเฉพาะ จึงให้น าเอาวิธี
พิจารณาคดีของศาลเยาวชนและครอบครัวไปใชโ้ดยอนุโลม จึงไม่ตรงกบัเจตนารมณ์ท่ีตอ้งการให้
คดีความรุนแรงในครอบครัวไดรั้บการพิจารณาคดีดว้ยวิธีพิเศษกวา่คดีทัว่ไป 
 ศาลเยาวชนและครอบครัวเป็นศาลพิเศษ มีวิธีพิจารณาคดีท่ีมีลกัษณะพิเศษ มีผูพ้ิพากษา
ท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญในพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัว ผูพ้ิพากษาสมทบในศาล
เยาวชนและครอบครัวท่ีมีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตครอบครัว หรือมีประสบการณ์ในการ
ช่วยเหลือหรือดูแลสังคมเก่ียวกับครอบครัว และผ่านการอบรมให้เข้าใจถึงเจตนารมณ์ของ
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พระราชบญัญติัคุม้ครองผูถู้กกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัวอย่างถ่องแท ้เจา้หน้าท่ีศาล
เยาวชนและครอบครัวท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการท างานเก่ียวกบัเดก็ เยาวชนและครอบครัว 
เจา้หนา้ท่ีสถานพินิจคอยท าหนา้ท่ีดูแลเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผิด และสืบเสาะขอ้เท็จจริง
ต่างๆ ภายในครอบครัวเพ่ือน าเสนอต่อศาล และท่ีปรึกษากฎหมายท่ีผ่านการอบรมการท าหนา้ท่ีท่ี
แตกต่างจากการเป็นทนายความทัว่ไป มีความรู้และเขา้ใจถึงเจตนารมณ์ในการแกไ้ขปัญหาความ
รุนแรงในครอบครัว นอกจากน้ี ในดา้นวิธีพิจารณาคดี ศาลเยาวชนและครอบครัวมีวิธีพิจารณาท่ี
เหมาะสมส าหรับคดีความรุนแรงในครอบครัวอยู่แลว้ มีลกัษณะยืดหยุ่นหรือเปล่ียนแปลงไดต้าม
ความเหมาะสม รวมทั้งสภาพแวดลอ้มภายในหอ้งพิจารณา บลัลงักจ์ะเป็นเพียงโต๊ะธรรมดาส าหรับ
ผูพิ้พากษา ศาล อยัการ และท่ีปรึกษากฎหมายไม่ตอ้งสวมเส้ือครุย จึงมีลกัษณะเป็นกนัเอง ท าให้
ผูก้ระท าและผูถู้กกระท าความรุนแรงในครอบครัวไม่เกิดความรู้สึกเครียดหรือรู้สึกถูกกดดนั และ
กลา้ท่ีจะเปิดเผยความจริง ก็จะท าให้ศาลสามารถคน้หาความจริงไดม้ากท่ีสุด ทั้งศาลเยาวชนและ
ครอบครัวมีอ  านาจพิจารณาคดีเป็นการลบั บุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัคดีไม่สามารถรับฟังการพิจารณา
ได้ จึงเป็นการประกันสิทธิตามรัฐธรรมนูญท่ีคุ้มครองสิทธิของบุคคลในครอบครัวและไม่ให้
กระบวนพิจารณาครอบครัวถูกบุคคลภายนอกครอบครัวน าออกไปกล่าว ท าใหบุ้คคลในครอบครัว
ไดรั้บความเสียหาย 
 ดงันั้น จึงสรุปไดว้า่ ศาลเยาวชนและครอบครัว จึงเป็นศาลท่ีมีความเหมาะสมเป็นอยา่ง
ยิง่ในการพิจารณาคดีอาญาเก่ียวกบัความรุนแรงในครอบครัวกวา่ศาลยติุธรรมทัว่ไป ทั้งในดา้น
บุคลากรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญในดา้นกฎหมายครอบครัวโดยตรง มีหน่วยงานราชการท่ีใหก้าร
ช่วยเหลือและสนบัสนุนการท างาน เจา้หนา้ท่ี รวมทั้งบุคลากรอ่ืนๆ ท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญใน
ดา้นการพิจารณาคดีความรุนแรงในครอบครัว บรรยากาศภายในหอ้งพิจารณาท่ีเนน้ความเป็น
กนัเอง รวมทั้งมีวิธีพิจารณาท่ีมีความเหมาะสม ยดืหยุน่และสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามสถานการณ์ 
และเหตุผลส าคญั คือ เจตนารมณ์และเหตุผลพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 และพระราชบญัญติัคุม้ครองผูถู้กกระท าดว้ยความ
รุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 นั้น ต่างกมี็เจตนารมณ์เพ่ือมุ่งในอนัท่ีจะรักษาสมัพนัธภาพของสามี
ภริยาและครอบครัวเอาไว ้ แตกต่างจากศาลธรรมดาท่ีใชว้ิธีพิจารณาความอาญาทัว่ไปซ่ึงมี
เจตนารมณ์เพื่อลงโทษผูก้ระท าความผิดเป็นหลกั 
 
5.2  ข้อเสนอแนะ  
 จากขอ้สรุป ผูเ้ขียนขอสรุปเป็นประเดน็ ดงัน้ี  
 1. จากการศึกษาวิเคราะห์ ผูเ้ขียนเห็นว่า ศาลเยาวชนและครอบครัวมีความเหมาะสม
อยา่งยิ่งท่ีจะมีเขตอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีความรุนแรงในครอบครัว แต่กรณีตามมาตรา 8 วรรค
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สองแห่งพระราชบญัญติัคุม้ครองผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ก าหนดให้
ศาลท่ีมีเขตอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีความรุนแรงในครอบครัว ไดแ้ก่ ศาลเยาวชนและครอบครัว 
และศาลธรรมดานั้น ผูเ้ขียนเห็นว่า กรณีท่ีศาลธรรมดามีเขตอ านาจพิจารณาคดีความรุนแรงใน
ครอบครัว จึงเป็นไม่การเหมาะสม ผูเ้ขียนจึงขอเสนอแนะแนวทางในการแกไ้ขพระราชบญัญติั
คุม้ครองผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 โดยใหมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติมบทบญัญติั
พระราชบญัญติัคุม้ครองผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 มาตรา 8 วรรคสอง 
โดยก าหนดใหศ้าลเยาวชนและครอบครัวเป็นศาลท่ีมีเขตอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีความผิดฐาน
กระท าความรุนแรงในครอบครัว รวมทั้งในกรณีท่ีความผิดอ่ืนท่ีเป็นกรรมเดียวกนั และมีอตัราโทษ
สูงกว่าความผิดฐานกระท าความรุนแรงในครอบครัวดว้ยให้อยู่ในเขตอ านาจของศาลเยาวชนและ
ครอบครัวทั้งหมด โดยแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามร่างเดิมของกระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คง
ของมนุษยว์่า “ในกรณีท่ีการกระท าความผิดตามมาตรา 4 วรรคหน่ึง เป็นความผิดกรรมเดียวกบั
ความผิดตามกฎหมายอ่ืน ใหด้ าเนินคดีความผิดตามมาตรา 4 วรรคหน่ึง ต่อศาลรวมไปกบัความผิด
ตามกฎหมายอ่ืนนั้น และใหน้ าบทบญัญติัทั้งหลายแห่งพระราชบญัญติัน้ีไปบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม”  
 2. ในทางปฏิบัติ การพิจารณาคดีความรุนแรงในครอบครัวในศาลเยาวชนและ
ครอบครัวนั้น จะให้มีทนายความว่าต่างแกต่้าง ผูเ้ขียนเห็นว่า ควรมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมบทบญัญติั
เก่ียวกบัท่ีปรึกษากฎหมายให้เขา้ท าหนา้ท่ีแทนทนายความในคดีความรุนแรงในครอบครัวทุกคดี 
เพ่ือให้ท่ีปรึกษากฎหมายไดท้ าหนา้ท่ีแกต่้างว่าต่างสมดงัเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัคุม้ครอง
ผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 
 3. ในกรณีความผิดต่อชีวิตซ่ึงผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครัวถึงแก่ความตาย
นั้น ควรมีการแกไ้ขบทนิยามของค าว่า “ความรุนแรงในครอบครัว” ให้หมายความครอบคลุมถึง 
ความผิดต่อชีวิต เพ่ือให้ศาลสามารถใชอ้  านาจตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูถู้กกระท าดว้ยความ
รุนแรงในครอบครัวในการแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท าความผิด และปกป้องคุม้ครองบุคคลในครอบครัวคน
อ่ืนๆ ดว้ย 
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