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ความรุนแรงในครอบครัว สิทธิส่วนตัว สิทธิที่รัฐต้องเหลียวแล
DOMESTIC VIOLENCE, INDIVIDUAL RIGHT, THE RIGHT WHICH
THE STATE HAS TO CARE FOR
ธีระญา ปราบปราม1*
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บทคัดย่อ
ความรุนแรงในครอบครัว เป็นเรื่องที่มีมาอยู่ช้านาน เพียงแต่สังคมไทยจัดให้เรื่องประเภทนี้
อยู่แค่เพียงบุคคลในครอบครัว จนบางครั้งการทาร้ายกันทั้งทางกาย วาจา หรือจิตใจ จัดให้อยู่แค่
ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก จนกระทั่งก้าวผ่านมาถึงยุคที่สิทธิ
และเสรีภาพของทุกคนได้รับการคุ้มครองมากขึ้น การเปิดเผยต่อสาธารณชนมีมากขึ้น จึงเป็นประเด็น
ปัญหาว่า ทุกคนต่างมีสิทธิที่จะไม่ถูกใครทาร้ายและคุณไม่มีสิทธิทาร้ายใคร แต่ประเด็นที่ต้องจับตา
มองคื อใครจะยื่ น มื อเข้า ไปจั ดการปัญ หาความรุ น แรงในครอบครัว เหล่ านั้น เพราะถ้า เป็น แค่ค น
ธรรมดาด้ว ยกัน ก็ถือว่าเป็ น เรื่องค่อนข้างจะส่ ว นตัว ซึ่งรัฐผู้ ทาหน้าที่ดูแลพลเมืองของรัฐ มีห น้าที่
ต้องดูแลความสงบเรียบร้อยในการอยู่ร่วมกัน ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะอาจเป็นการลดความรุนแรง
ระหว่างกันได้ไม่มากก็น้อย
คาสาคัญ: ความรุนแรงในครอบครัว, ความขัดแย้งในครอบครัว, ความรับผิดชอบของรัฐ, สิทธิสว่ นตัว
ABSTRACT
Domestic violence has long been with us for quite a long time. However the
Thai society considers this matter as an individual conflict within the family only up to
the point that the violence hurts people physically, verbally or mentally. At present,
individual rights and liberty are protected and disclosed to the public. Therefore,
it raises the case that no one should be hurt and one should not hurt anybody. The case
is that who should be able to manage the problems of domestic violence, usually people
seem to consider domestic violence as a personal matter. Overall the state that has
to take care of all its citizens has to see that the citizens lead their lives peacefully
together. This is an interesting case as it could lessen domestic violence to a certain degree.
Keywords: Domestic Violence, Family Conflict, State Responsibility, Individual Right
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บทนา
สถาบั น ครอบครั ว เป็ น สถาบั น เล็ ก ที่ สุ ดในสั ง คมแต่ ก ลั บ เป็ น สถาบั น ที่ค วบคุ มคุ ณ ภาพ
ของพลเมืองของแต่ละประเทศ เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นนั่นหมายถึงผลที่จะกระทบต่อสังคมในอนาคต
ข้างหน้ าอย่างแน่นอน ด้ว ยสถาบันครอบครัว เป็นสถาบันที่อ่อนไหว และเปราะบางกับความรู้สึ ก
ของคนในครอบครั วเดีย วกันด้วยความที่มีความสั มพันธ์ที่ใกล้ชิดกันที่สุด และการกระทบกระทั่ง
อาจถึงขั้นกระทารุนแรงถึงขั้นทาร้ายร่างกายหรือจิตใจได้อย่างง่ายดายเช่นกัน ความรุนแรงในครอบครัว
เป็นปัญหาเบื้องต้นของความสงบสุขของสังคมซึ่งปัญหาความรุนแรงที่พบบ่อย ได้แก่ สามีทาร้าย
ภรรยา ภรรยาทาร้ายสามี บิดา มารดา ทาร้ายบุตร การทารุณเด็ก การใช้แรงงานเด็ก หรือลักษณะ
ของการที่บุคคลในครอบครัวเดียวกันทาร้ายกันและกันแม้แต่ระหว่างพี่น้อง ญาติสนิทในครอบครัว
เดี ย วกัน ความรุ น แรงเหล่ า นี้ มีผ ลกระทบต่ อบุ คคลท าให้ เกิ ดพฤติ กรรมก้ าวร้า ว เก็บ กด อาฆาต
ขาดความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน และในบางครอบครัวที่พ่อแม่ดื่มเหล้า ใช้สารเสพติด ใช้อาวุธต่อสู้กัน
ทาร้ายบุตร รวมทั้งการหย่าร้าง เป็นสาเหตุให้เด็กหวาดระแวงผู้ใหญ่และสูญเสียสัมพันธภาพกับบุคคล
อื่นก่อให้เกิดพฤติกรรมตั้งแก๊งก้าวร้าวทารุณเด็กอื่น แยกตัว หนีออกจากบ้าน กลายเป็นเด็กเร่ร่อน
ส่งผลกระทบต่อสั งคมกลายเป็ นเด็กก่ออาชญากรรม สร้างปัญหารุนแรงเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ รู้สึกว่า
ตนเองหมดคุณค่าหันไปหาที่พึ่งอื่น ๆ เช่น สารเสพติด มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันสมควรและขาดความ
รับผิดชอบ ผลต่อครอบครัวคือขาดสัมพันธภาพภายในครอบครัว ทาให้สูญเสียกาลังบุคคลากรของ
ประเทศ
ปัญหาเบื้องต้นที่เกิดขึ้นเหล่านี้เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่รัฐต้องดูแล และรัฐได้พยายามที่จะ
แก้ ปั ญ หาความรุ น แรงในครอบครั ว จากปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น โดยการตราพระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครอง
ผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 (2550) ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวออกมาโดยมี
เจตนารมณ์ คือ
ประการที่ 1 เจตนารมณ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัว
ประการที่ 2 เจตนารมณ์เพื่อปกป้องคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว
ประการที่ 3 เจตนารมณ์เพื่อรักษาความสัมพันธ์ในครอบครัว
แต่อย่างไรก็ตาม ความเข้าใจของคนในสังคมก็ยังคงมองเพียงว่าเป็นการคุ้มครองเฉพาะ
เด็กและสตรี เท่านั้ น ที่จ ะได้รั บ ความคุ้มครองตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งอันที่จริงแล้ ว เป็นการออก
กฎหมายเพื่อปกป้องคุ้มครอง เยียวยาความเสียหายในครอบครัวเพื่อลดการเกิดอาชญากรรมที่ปรากฏ
เป็ น จากข่ าวดั งที่ ขึ้ น หน้ าหนึ่ งในหนั งสื อพิ มพ์ ห ลายฉบั บ อย่ างคดี ของอดี ตนั กยิ งปื นที มชาติ ไทย
นายจักรกฤษณ์ พณิชย์ผาติกรรม (เอ๊กซ์) ถูกมือปืนลอบสังหาร (ภาพที่ 1) เมื่อช่วงค่าวันที่ 19 ตุลาคม
2556 ซึ่งภายหลัง ตารวจได้เร่งตามสืบสวนและแกะรอยจนสามารถจับกุมคนร้าย เจ๊แหม่ม คนรับงาน
และจัดหามือปืน กระทั่งสืบสาวจนหาตัวผู้จ้างวานได้ ซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหน แต่เป็น นางสุรางค์ ดวงจินดา
แม่ของ แพทย์ห ญิงนิ ธิว ดี ภู่เจริญยศ หรื อ หมอนิ่ม ภรรยาของนายจักรกฤษณ์ พณิชย์ผ าติกรรม
(เอ๊กซ์) ซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหาว่าจ้างวานฆ่า โดยนางสุรางค์ กล่าวอ้างว่าแรงจูงใจการก่อเหตุมาจากการที่
นายจักรกฤษณ์ พณิชย์ผาติกรรม (เอ๊กซ์) ทาร้ายลูกสาวจนถึงขั้นแท้งลูกคนที่ 3
การกระทาของทั้งสองฝ่าย จะเป็นฝ่ายหญิงที่ตอบโต้การกระทาที่ตนถูกกระทารุนแรง
ในครอบครัวต่อฝ่ายชายโดยการจ้างฆ่า แทนการเจรจา ไกล่เกลี่ย หรือการประนีประนอมกัน การกระทา
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ที่ปรากฏซ้า ๆ จนกลายเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นให้เห็นบ่อยครั้งคือการให้เหตุผลว่า ถูกทาร้ายจิตใจ
ด้วยวาจาและการกระทามาเป็นเวลานาน จึงจาเป็นต้องจบปัญหาด้วยการจ้างฆ่า จะเห็นได้ว่าทุกคน
ในครอบครัวมีสิทธิที่จะได้รับผลกระทบจากการกระทาที่รุนแรงในครอบครัวทั้งนั้น

ภาพที่ 1 อดีตนักยิงปืนทีมชาติไทย นายจักรกฤษณ์ พณิชย์ผาติกรรม (เอ๊กซ์) ถูกมือปืนลอบสังหาร
ที่มา: นิรนาม (2556ก)
ปัญหาความรุนแรงในสถาบันครอบครัวของสังคมไทยมีให้เห็น มาตั้งแต่ในอดีต หลายคดี
ที่เคยเกิดขึ้นตัวอย่างเช่นคดีของนวลฉวี ย้อนเวลาไปประมาณ 40 ปี เกิดคดีสะเทือนขวัญคนกรุงเทพ
เมื่อมีผู้พบศพพยาบาลสาว ถูกฆ่าข่มขืนอย่างทารุณและโยนศพทิ้งน้า บริเวณสะพานนนทบุรี ซึ่งต่อมา
เป็นที่รู้จักในชื่อ “สะพานนวลฉวี” ซึ่งผู้บงการสั่งฆ่า ก็คือหมออุทิศผู้เป็นสามีของเธอ สาเหตุมาจาก
ความหวั่นวิตกของหมอ ว่าเธอจะเข้าไปทาลายครอบครัวของเขา จึงจ้างมือปืนสั่งให้ฆ่าทั้ง ๆ ที่ยังรัก
เธออยู่ และแม้ว่าต่อมาหมออุทิศจะสานึกขึ้นได้และจะยกเลิกคาสั่งฆ่านั้นแต่ก็ไม่ทันการ และมีการนา
เค้าโครงเรื่องนี้มาสร้างเป็นภาพยนตร์ เรื่อง นวลฉวี (ภาพที่ 2)
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ภาพที่ 2 ภาพยนตร์ เรื่อง นวลฉวี
ที่มา: นิรนาม (2556ข)
คดีของ ดร.พิพัฒน์ ลือประสิทธิ์กุล ฆ่าภรรยาของตัวเองนางวรรณี ลือประสิทธิกุล ซึ่งเป็น
ที่มาของข่าวอาจารย์ส ถาบันพัฒนบริห ารศาสตร์หรือนิด้าที่ใช้ไม้กอล์ฟตีภรรยาตัว เองจนเสียชีวิต
แต่โทษที่ได้รับ กลั บ ได้รั บการรอการลงโทษ ซึ่งเป็นคาถามที่สังคมยังหาคาตอบไม่ได้ว่าที่จริงแล้ ว
ความรุนแรงที่เกิดขึ้นเกิดจากตัวสามีหรือตัวภรรยาที่มีส่วนก่อให้เกิดความรุนแรงในครอบครัวด้วยกัน
จึงนาพามาซึ่งคาตัดสินของศาลที่รอการลงโทษในการกระทาดังกล่าว ในทางกลับกันการพิพากษาของ
ศาลดังกล่ าวยิ่งจะทาให้มีการเกิดปัญหาความรุนแรงในสถาบันครอบครัวเพิ่มขึ้นหรือไม่ คดี ศยามล
ลาภก่อเกีย รติ ที่จัดฉากฆ่าโดย นายแพทย์ บัณฑิต โฆษิตชัยวัฒน์ อดีตแพทย์ โรงพยาบาลหัว หิ น
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สามีของเธอเอง หรือคดีสุดท้ายที่ศาลเพิ่งมีคาพิพากษาอย่างคดี นายแพทย์
วิสุทธ์ บุญเกษมสันติ หัวหน้าภาควิชาสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ซึ่งในอดีตถูกเรียนขาน
นามว่า “อาจารย์หมอ” ฆ่าชาแหละศพ แพทย์หญิงผัสพร บุญเกษมสันติ หัวหน้ากองสูตินรีเวชกรรม
โรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร หรือโรงพยาบาลรถไฟ (มักกะสัน) ซึ่ง นายแพทย์วิสุทธิ์ จาเลยในคดีนี้ได้
สร้างความสั่นสะเทือนให้แก่วงการแพทย์ไทย เพราะได้ใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญในการทางแพทย์
มาจัดการฆ่าและชาแหละภรรยาตัวเองอย่างแยบยล จนแทบจะไม่เหลือชิ้นส่วนไว้ให้เป็นหลักฐาน
จากสาเหตุที่ครอบครัวมีรอยร้าว มีการฟ้องหย่ากันแต่ศาลพยายามที่จะประสานรอยร้าวในครอบครัว
โดยการไกล่เกลี่ยไม่ให้หย่าขาดจากกัน เพื่อรักษาไว้ซึ่งสถาบันครอบครัว ที่เป็นสถาบันที่มีความสาคัญ
ที่สุดในสังคม จนสุดท้ายก็ปรากฏข้อเท็จจริงคดีที่ต่อสู้คดีจนมาถึงชั้นฎีกา ตามคาพิพากษาศาลฎีกาที่
2236 - 2237/2550 ความว่า ความผิดฐานปลอมเอกสารและฐานใช้เอกสารปลอม เป็นความผิดต่อ
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ผู้ ที่ได้ รั บ ความเสี ย หายโดยตรงจากการกระทาของจ าเลยที่ปลอมและใช้เ อกสารปลอมตามฟ้อ ง
แม้จาเลยจะปลอมหนังสือของผู้ตายส่งไปถึงนายแพทย์อานวยการโรงพยาบาล บ. ว่า ผู้ตายขอลา
การปฏิบัติงานแล้วลงชื่อปลอมของผู้ตายในหนังสือดังกล่าว และจาเลยได้ปลอมจดหมายของผู้ตาย
ส่งไปถึงนาย ช. กับนางสาว ก. บุตรชายและบุตรสาวของผู้ตายว่า ผู้ตายต้องไปฝึกสมาธิ เพื่อให้ผู้หนึ่ง
ผู้ใดหลงเชื่อว่าเอกสารปลอมนั้นผู้ตายได้ทาขึ้นจริง ทั้งนี้โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น
ก็ตาม ในกรณีนี้โจทก์ที่ 1 ซึ่งเป็นบิดาผู้ตายก็ยังถือไม่ได้ว่าเป็นบุคคลผู้ได้รับความเสียหาย เนื่องจาก
การกระทาดังกล่าวตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (4) ทั้งความผิดดังกล่าว
ได้เกิดขึ้นภายหลังจากผู้ตายได้ถึงแก่ความตายไปแล้ว ผู้ตายไม่อาจเป็นผู้เสียหายในความผิดดังกล่าว
ได้ จึงไม่ใช่กรณีที่โจทก์ที่ 1 ซึ่งเป็นบุพการีของผู้ตายจะจัดการแทนผู้ตายได้ตาม ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 5 (2) การเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการได้หรือไม่เป็นข้อกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อย ศาลฎีกามีอานาจยกขึ้นวินิจฉัยและยกคาร้องดังกล่าวของโจทก์ที่ 1
ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 195 วรรคสองประกอบมาตรา 225
ความผิดฐานซ่อนเร้น ทาลายศพผู้ตาย เพื่อปิดบังการตายและความผิดฐานปลอมเอกสาร
กับ ฐานใช้ เอกสารปลอมซึ่ งต้ อ งลงโทษจ าเลยฐานใช้ เอกสารปลอมแต่ กระทงเดี ยว ศาลอุ ทธรณ์
พิพากษายื น ตามศาลชั้น ต้น ให้ ล งโทษจาเลยจาคุ กกระทงละ 1 ปี ดังนั้น ความผิ ดทั้งสองกระทง
ดังกล่าวจึงต้องห้ามมิให้จาเลยฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 218 วรรคหนึ่ ง ที่จาเลยฎีกาว่า พยานหลั กฐานที่โจทก์ที่ 2 นาสื บยังรับฟังไม่ได้ว่าจาเลย
กระทาความผิดทั้งสองกระทงดังกล่าว เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จึงต้องห้ามมิให้ฎีกา
จาเลยนัดหมายให้ผู้ตายไปพบและรับประทานอาหารร่วมกันที่ร้านอาหารโดยจาเลยแอบ
อ้างหลอกลวงผู้ ตายเรื่องนั ดพบช่างที่จะไปซ่อมแซมบ้านพักผู้ตายระหว่างการรับประทานอาหาร
ร่ ว มกั น จ าเลยลอบน ายานอนหลั บ ที่ สั่ ง ซื้ อ ไว้ ก่ อ นหน้ า นี้ ใ ส่ ล งในอาหารหรื อ เครื่ อ งดื่ ม ให้ ผู้ ต าย
รับประทานหรือดื่มจนผู้ตายมีอาการสะลึ มสะลือครองสติไม่ได้ หลังจากนั้นจาเลยได้พาผู้ตายไปยัง
อาคารที่จ าเลยจั ดเตรีย มเปิ ดห้ องพักรอไว้ เพื่อทาการหน่ว งเหนี่ยวให้ ผู้ตายปราศจากเสรีภ าพใน
ร่างกาย แล้ วจาเลยลงมือฆ่าผู้ตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อนด้วยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่จาเลย
วางแผนไว้ จากนั้นจาเลยได้ชาแหละแยกศพผู้ตายออกเป็นชิ้นเล็กๆ บางส่วนทิ้งลงในชักโครกของ
ห้องพักในอาคาร บางส่วนนาไปทิ้งในโถชักโครกของโรงแรมในวันรุ่งขึ้น เพื่อปิดบังการตายของผู้ตาย
การกระทาของจาเลยเป็นการกระทาความผิดฐานหน่วงเหนี่ยวกักขังทาให้ผู้ตายปราศจากเสรีภาพใน
ร่างกายและฐานฆ่าผู้ตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อน
ปัญหาคดีเหล่านี้เป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่แก่สถาบันครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลอย่างยิ่ง
จากรัฐ แต่มาตรการของรัฐในการดูแลเรื่องปัญหาครอบครัวที่จะเกิดขึ้นกลับมองว่าเป็นเรื่องภายใน
ครอบครัว ที่ต้องแก้ไขกันเอง ไม่เกี่ยวกับรัฐ จึงไม่มีมาตรการบังคับในทางปฏิบัติจริง ส่วนขององค์กร
ที่ชัดเจน บุคลากร เจ้าหน้าที่ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่จะใช้เพื่อให้มีการดาเนินการบังคับให้เป็นไป
ตามกฎหมายขององค์กรของรัฐอย่างจริงจัง
อาจเห็นได้ว่า ตั้งแต่เริ่มต้นเหตุการณ์ที่มีการกระทาความรุนแรงในครอบครัวเกิดขึ้น เป็น
พนักงานสอบสวนที่ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาที่เข้าใจปัญหาครอบครัวที่ถ่องแท้ ผู้ทาหน้าที่
รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ และไม่มีหน่วยงานที่เข้ามาดูแลกรณีเกิดคดีความรุนแรงในครอบครัวตั้งแต่
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เริ่มต้นคดี ในแนวทางปฏิบัติที่ควรปฏิบัติได้จริงเพื่อปกป้องและดูแลสิทธิของบุคคลในพื้นที่ ในรัฐ
แม้ว่ากฎหมายฉบั บดังกล่าวได้พยายามกาหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาความแตกร้าวของ
ครอบครัวอันเกิดจากการกระทาความรุนแรงในครอบครัวยังคงดารงอยู่ต่อไป
เมื่อย้อนกลับมาดูลักษณะความชัดเจนของความหมายว่าอย่างไรจึงเรียกว่าความรุนแรง
ในครอบครัวที่แท้จริง จากการศึกษาพบว่า ความหมายของ ความรุนแรง (Violence) หมายถึง พฤติกรรม
และการกระทาใด ๆ ที่เป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ทั้งร่างกาย วาจา จิตใจ ทางเพศ โดยการ
บังคับขู่เข็ญ ทาร้าย ทุบตี เตะต่อย ตลอดจนคุกคาม จากัด และกีดกันเสรีภาพ ทั้งในที่สาธารณะและ
ในการดาเนินชีวิตส่วนตัว ซึ่งเป็นผลหรืออาจจะเป็นผลให้เกิดความทุกข์ทรมานทั้งทางร่างกายและ
จิตใจของผู้กระทา (สุมนทิพย์ ใจเหล็ก, 2546)
สาหรับ “ความรุนแรงในครอบครัว ” มีผู้ให้คาจากัดความไว้มากมาย ซึ่งครอบคลุมรวมทั้ง
ความรุนแรงต่อสตรี หรือความรุนแรงต่อคู่สมรส เช่น มูลนิธิผู้หญิง ให้ความหมายของความรุนแรงต่อ
คู่สมรสว่า เป็นการทาร้ายทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยมีรูปแบบที่แตกต่างกัน ตั้งแต่การทะเลาะวิวาท
โต้เถียง การทาร้ายร่างกายด้วยอวัยวะ หรืออาวุธ ไปจนถึงการทาลายชีวิต แต่สาหรับ Ganley (1989
อ้างใน Joseph, 1996) กล่ าวถึงความรุน แรงในครอบครัวว่า หมายถึง การทาร้ายร่างกาย จิตใจ
สมาชิกในครอบครัว ซึ่งรวมทั้งการทาลายทรัพย์สินในครอบครัว การทาร้ายสัตว์เลี้ยง และการล่วง
ละเมิดทางเพศต่อสมาชิกในครอบครัว
ความหมายของ “ความรุนแรงในครอบครัว” ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความ
รุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 มาตรา 3 ในพระราชบัญญัติ
“ความรุ น แรงในครอบครั ว ” หมายความว่ า การกระท าใด ๆ โดยมุ่ ง ประสงค์ ใ ห้ เ กิ ด
อันตรายแก่ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพ หรือกระทาโดยเจตนาในลักษณะที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่
ร่างกายจิตใจ หรือสุขภาพของบุคคลในครอบครัว หรือบังคับหรือใช้อานาจครอบงาผิดคลองธรรมให้
บุคคลในครอบครัวต้องกระทาการ ไม่กระทาการ หรือยอมรับการกระทาอย่างหนึ่งอย่างใดโดยมิชอบ
แต่ไม่รวมถึงการกระทาโดยประมาท
“บุคคลในครอบครัว” หมายความว่า คู่สมรส คู่สมรสเดิม ผู้ที่อยู่กินหรือเคยอยู่กินฉันสามี
ภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรส บุตร บุตรบุญธรรม สมาชิกในครอบครัว รวมทั้งบุคคลใด ๆ ที่ต้อง
พึ่งพาอาศัยและอยู่ในครัวเรือนเดียวกัน ซึ่งสุเทพ โชคบุญธิยานนท์ (2556) ได้ให้ความหมายเพิ่มเติม
ดังนี้
1. สมรส หมายถึง ชายและหญิงที่อยู่ร่วมกันโดยจดทะเบียนสมรส
2. คู่สมรสเดิม หมายถึง ชายและหญิงที่เคยจดทะเบียนสมรส ต่อมาภายหลังได้จดทะเบียนหย่า
3. ผู้ที่อยู่กินหรือเคยอยู่กินฉันสามีภรรยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรส
4. บุตร หมายถึงบุตรตามความเป็นจริง
5. บุตรบุญธรรม หมายถึง บุตรที่ผู้รับบุตรบุญธรรมซึ่งมีอายุ 25 ปี ตามหลักเกณฑ์กฎหมาย
ได้จดทะเบียนรับบุคคลที่มีอายุห่างจากผู้รับบุตรบุญธรรม 15 ตามกฎหมาย
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6. สมาชิกในครอบครัว มีความหมายกว้าง หมายถึงบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต
หรือทางญาติพี่น้องกัน เช่น บิดา มารดา พี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมแต่บิดาหรือมารดา ลุง ป้า น้า
อา ปู่ ย่า ตา ยาย เป็นต้น
7. บุคคลใดที่ต้องพึ่งพาอาศัยและอยู่ในครัวเรือนเดียวกัน หมายถึงบุคคลใดที่มิใช่บุคคล
ตามข้อ 1-6 ที่ต้องพึ่งพาอาศัยไม่ว่าจะทางเศรษฐกิจหรือสังคมและต้องปรากฏว่าบุคคลนั้นต้องพึ่งพา
อาศัยหรืออยู่ในครัวเรือนเดียวกันในขณะที่มีการใช้ความรุนแรง เช่น คนรับใช้
มี ป ระเด็ น น่ า พิ จ ารณาว่ า กรณี คู่ ส มรสเดิ ม หรื อ ผู้ ที่ เ คยอยู่ กิ น ฉั น สามี ภ รรยาโดยไม่ ไ ด้
จดทะเบียนสมรสนั้น มีความหมายกว้าง แคบเพียงใด หากคู่สมรสเดิมนั้นพ้นจากการเป็นสามีภรรยา
กั น มานานแล้ ว ก็ ดี หรื อ กรณี ที่ ไ ม่ ไ ด้ ส มรส ก็ แ ยกกั น อยู่ ม านานแล้ ว ก็ ดี บุ ค คลเหล่ า นี้ จ ะอยู่ ใ น
ความหมายของบุคคลในครอบครัวที่ได้รับความคุ้มครองหรือไม่ กรณีดังกล่าวอาจต้องอาศัยการตีความ
เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย โดยอาจต้องพิจารณาว่าสภาพจิตใจของคู่สมรสหรือ
บุคคลที่เคยอยู่กินร่วมกันยังผูกพันกันอยู่และการครอบงาทางจิตใจยังมีอยู่หรือไม่ เป็นต้น
ในขณะเดียวกัน ลักษณะความรุนแรงในครอบครัว หมายถึง การกระทาที่เป็นการทาร้าย
สมาชิกในครอบครัวให้ได้รั บบาดเจ็บ หรือ ความเจ็บปวดทั้ง ทางร่างกายและจิตใจ โดยมีรูปแบบ
พฤติกรรมของการใช้ความรุนแรงซึ่งอาจจัดตามระดับความรุนแรง ได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ การทา
ร้ายจิตใจ การมุ่งจะทาร้ายร่างกาย และการทาร้ายร่างกาย โดยเป็นพฤติกรรมที่พ่อหรือผู้ที่ทาหน้าที่
เป็นหัวหน้าครอบครัวได้ทาร้ายภรรยา หรือคู่สมรส ลูก และสมาชิกในครอบครัวเป็นสาคัญ (นันทพันธ์
ชินล้าประเสริฐ, 2546)
ซึ่งตามพระราชบัญญัตินี้อาจมองภาพว่าคนที่ควรได้รับการคุ้มครองนั้นควรเป็นเด็กและ
สตรีในสถาบันครอบครัว แต่ที่จริงแล้วพระราชบัญญัติดังกล่าวมุ่งคุ้มครองทั้งผู้หญิงและผู้ชายที่อยู่ร่วม
ในสถาบันครอบครัว ซึ่งเป็นไปได้เช่นเดียวกับที่เพศชายอาจได้รับความรุนแรงจากสมาชิกในครอบครัว
เพราะเหตุอาจเกิดจากความอ่อนแอของจิตใจ หรือความพิการในร่างกายของบุคคลนั้น ๆ
แนวทางการแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
ซึ่งจากหลักการของการตราพระราชบัญญัติความรุนแรงในครอบครัวเป็นการแก้ปัญหา
การแก้ไขการใช้ความรุน แรงในครอบครัว ที่มีความละเอียดอ่อนซับซ้อนเกี่ยวพันกับบุคคลใกล้ชิด
มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากการทาร้ายร่างกายระหว่างบุคคลโดยทั่วไป การใช้มาตรการทางอาญา
ตามประมวลกฎหมายอาญามาบั งคับกับการกระทาด้ว ยความรุนแรงในครอบครัวจึงไม่เหมาะสม
เนื่องจากกฎหมายอาญามีเจตนารมณ์ที่จะลงโทษผู้กระทาความผิดมากกว่าที่จะแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด
หรื อปกป้ องคุ้ม ครองผู้ ที่ถูกกระทาด้ว ยความรุนแรงในครอบครัว ดังนั้น การมีกฎหมายคุ้ มครอง
ผู้ถูกกระทาด้วยความรุน แรงในครอบครัว จึงมีความเหมาะสมกว่าการใช้กระบวนการทางอาญา
เพราะสามารถกาหนดรู ป แบบวิ ธีการ และขั้ นตอนที่มีลั กษณะแตกต่างจากการด าเนินคดีอ าญา
โดยทั่วไป โดยให้ผู้กระทาความผิดมีโอกาสกลับตัวและยับยั้งการกระทาผิดซ้า รวมทั้งสามารถรักษา
ความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวไว้ได้ประกอบกับเด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัว มีสิทธิได้รับ
ความคุ้ ม ครองโดยรั ฐ จากการใช้ ค วามรุ น แรงและการปฏิ บั ติ อั นไม่ เ ป็ น ธรรม จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งตรา
พระราชบัญญัตินี้ ภาพสะท้อนของสังคมไทยอย่างกรณีพื้นที่เฉพาะกลุ่มซึ่งมีสภาพสังคมที่เป็นเมือง
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ท่องเที่ยวที่มีชาวต่างชาติ หญิงบริการ และธุรกิจที่เกี่ยวกับการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่อาจมีสมาชิก
ในสถาบันครอบครัวเข้าไปอยู่ในวังวนสังคมเมืองดังกล่าว และพบสภาพปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
ได้ง่าย ซึ่งสาเหตุของปัญหาความรุนแรงภายในครอบครัว (วีระ นิยมวัน, 2542) ในเขตเมืองท่องเที่ยว
มีสาเหตุพื้นฐานของปัญหาจาก ความเชื่อ ประเพณี ทัศนคติต่อคุณค่าและศักดิ์ศรีของปัจเจกบุคคล
ซึ่ง เป็ น ปั จ จั ย พื้ น ฐานเช่ น เดี ย วกับ สั ง คมไทยโดยทั่ ว ไป ซึ่ง ก่อ ให้ เกิ ดการละเมิด สิ ท ธิ การที่ บุค คล
ในครอบครัวมีฐานะ และสถานภาพที่แตกต่างกัน ทาให้มีการใช้กาลังบังคับกันในครอบครัว ซึ่งคน
ภายนอกมักไม่เข้ามายุ่งเกี่ยว เด็กและสตรีรวมถึงสมาชิกในครอบครัวที่เป็นเพศชาย จึงมักตกอยู่ใน
สภาพของการถูกกดขี่ ทาร้ายร่างกายจิตใจหรือสุขภาพ หรือครอบครัวใดที่พ่อดื่มเหล้า ทาทารุณต่อ
ลูกเมียมักก่อให้เกิดปัญหาความแตกแยกตามมา การงาน ฐานะทางเศรษฐกิจเป็นภาวะกดดันเบื้องต้น
ในครอบครั ว ซึ่ ง มี ผ ลกระทบถึ ง เด็ ก และสมาชิ ก ในครอบครั ว คนอื่ น ที่ อ่ อ นสติ ปั ญ ญาไม่ ส ามารถ
แก้ปัญหาได้เพราะขาดทักษะชีวิ ต เช่น ทักษะในการลดความขัดแย้งและความกดดัน จึงกลายเป็น
คนเก็บกด มีอารมณ์ไม่อยู่กับร่องกับรอย ก้าวร้าว และเปราะบางกับปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
จากกรณีปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสถาบันครอบครัวที่เป็นแค่สถาบันเล็ก ๆ ของสังคม
และเป็นสถาบันที่เล็กที่สุดของสังคม แต่กลับเป็นสถาบันที่สาคัญที่สุดของสังคม ที่อาจนาไปสู่ปัญหา
ที่ยิ่งใหญ่ของสังคมได้ ดังนั้นการกระทาที่รุนแรงในสถาบันแห่งนี้จึงควรได้รับการดูแลแก้ไขในปัญหา
ที่เกิดขึ้นให้ดีที่สุดจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย แต่กลับพบว่าปัญหาที่พบได้มากที่สุดในกระบวนการแก้ปัญหา
ความรุนแรงในครอบครัว (นันทพันธ์ ชินล้าประเสริฐ, 2546)
1. องค์กรที่เห็นปัญหาไม่มีเอกภาพ ไม่มีศูนย์กลางรับผิดชอบ
2. ระบบกากับติดตามยังไม่มีแนวทางร่วมกัน
3. บริการให้การปรึกษาปัญหา ช่วยเหลือผู้เป็นเหยื่อ ด้านกฎระเบียบยังปฏิบัติไม่ได้จริงจัง
4. สื่อมวลชนเสนอความคิดประชาชนทางลบ สื่อสารความรุนแรง และทาร้ายเหยื่อทาให้
กลับเข้าสังคมปกติลาบาก
5. ยังไม่มีการให้ความรู้แก่ประชาชนอย่างเพียงพอในด้านสิทธิเด็ก ด้านการทาร้ายทารุณ
สตรีและเด็กรวมถึงสมาชิกในครอบครัว เพื่อสร้างทัศนคติในทางป้องกัน
6. การพัฒนาครอบครัวไม่มีผู้นาทางศาสนาเข้ามามีบทบาท
7. ด้านนโยบายและแผน: กาหนดนโยบายและแผน ตั้งหน่วยงานศูนย์กลางคุ้มครองสตรี
และเด็กในสานักงานตารวจแห่งชาติ
8. ด้านกฎหมาย: เร่งการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองและจัดสวัสดิการแก่สตรีและเด็กให้มี
การรายงานเหตุการณ์จากชุมชนแพทย์และครู
9. มาตรการสนับสนุน : เพิ่มผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการยับยั้งความรุนแรงและช่วยเหยื่อ
ในสถานสงเคราะห์เด็กในสถานที่ฟื้น ฟู ปรั บปรุงวิธีส อบสวนฟ้องร้อง เพิ่มศาลเด็กและครอบครัว
มีระบบรายงานเหตุ และคู่มือให้ผู้ปฏิบัติ การควบคุมสื่อไม่ให้เผยแพร่ภาพและชื่อผู้เสียหาย (สมนิด
คามงคล, 2548)
10. มาตรการทางสั งคม: รณรงค์การสสร้างทัศนคติต่อการแก้ปัญหาด้ว ยวิธีไม่รุนแรง
ในครอบครัว ส่งเสริมสถาบันครอบครัวด้วยการให้ความรู้ อาชีพ เงินทุนให้องค์กรศาสนา ชุมชน และ
อาสาสมัครได้รับการฝึกรายงาน การช่วยเหลือเบื้องต้นและการให้การปรึกษา
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11. การจัดการ: ภาครัฐและเอกชนร่วมเป็นกรรมการจัดทาแผนการกากับงาน แก้ปัญหา
การบริการ สร้างคู่มือแนวทางฝึกอบรมขยายบริการให้ถึงชุมชนและระบบข้อมูล เป็นต้น
ตามพระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครอง ผู้ ถู ก กระท าด้ ว ยความรุ น แรงในครอบครั ว พ.ศ. 2550
ได้กาหนดองค์กรหรือบุคลากรหลักที่ทาหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ อันประกอบไปด้วย
1. พนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นบุคคลที่รัฐมนตรีแต่งตั้งและยังหมายความรวมถึงพนักงาน
ฝ่ายปกครองหรือตารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งมีอานาจหน้าที่หลักในการ
เข้าไปในเคหสถานหรือสถานที่ที่เกิดเหตุเพื่อสอบถาม และจัดให้ ผู้ถูกกระทาด้ว ยความรุนแรงใน
ครอบครัวได้รับการตรวจรักษาจากแพทย์และได้รับคาปรึกษาแนะนาจากจิตแพทย์ นักจิตวิทยาหรือ
นั ก สั ง คมสงเคราะห์ ตลอดจนจั ด ให้ มี ก ารร้ อ งทุก ข์ เ มื่ อผู้ ถู ก กระท าด้ ว ยความรุ นแรงประสงค์ จ ะ
ดาเนินคดี (มาตรา 6) นอกจากนี้พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีฐานะเทียบได้ไม่ต่ากว่าพนักงานฝ่ายปกครอง
หรือตารวจชั้นผู้ใหญ่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีมี
อานาจออกคาสั่งกาหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ให้แก่บุคคลผู้ถูกกระทาด้ว ยความ
รุนแรงในครอบครัวเป็นการชั่วคราว ตามมาตรา 10
2. พนักงานสอบสวน ซึ่งอาจเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รัฐมนตรีมอบหมายหรือเป็นพนักงาน
สอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในกรณีในท้องที่ที่ไม่มีพนักงานเจ้าหน้าที่
ที่รัฐมนตรีมอบหมาย โดยพนักงานสอบสวนเองมีอานาจหน้าที่หลักเกี่ยวข้องกับการรับคาร้องทุกข์
หน้าที่เกี่ยวกับการสอบสวน หน้าที่เกี่ยวกับการร้องขอต่อศาลหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีฐานะเทียบ
ได้ไม่ต่ากว่าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจชั้นผู้ใหญ่เพื่อพิจารณาออกคาสั่งกาหนดมาตรการหรือ
วิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ ตามมาตรา 10 และ 11 แห่งพระราชบัญญัติฯ การทาหน้าที่เกี่ยวกับการยอมความ
โดยจัดให้มีการทาบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นก่อนการยอมความหรือก่อนการถอนคาร้องทุกข์ และกาหนด
วิธีการตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา 12 เช่น กาหนดให้ใช้วิธีการฟื้นฟูบาบัดรักษา คุมความประพฤติ
ผู้กระทาความผิด ให้ผู้กระทาความผิดชดใช้เงินช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ทางานบริการสาธารณะ ละเว้น
การกระทาอันเป็นเหตุให้เกิดความรุนแรงในครอบครัว หรือการทาทัณฑ์บน มาเป็นเงื่อนไขในปฏิบัติ
ตามบันทึกข้อตกลง และหน้าที่ปฏิบัติต่อสานวนการสอบสวนพร้อมเสนอความเห็นควรสั่งฟ้อง ควรสั่ง
ไม่ฟ้อง หรือเสนอยุติคดีต่อพนักงานอัยการ
3. ผู้ประนีประนอม ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยพนักงานเจ้าหน้าที่หรือศาลเพื่อทาหน้าที่ให้
คาปรึกษาหรือช่วยเหลือในการไกล่เกลี่ยให้คู่ความได้ยอมความกัน ทั้งนี้อาจเป็นบุคคลหรือคณะบุคคล
ซึ่งประกอบด้วย บิดามารดา ผู้ปกครอง ญาติของผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัวหรือบุคคล
ที่พนักงานเจ้ าหน้าที่หรือศาลเห็นสมควร หน้าที่ที่สาคัญของผู้ ประนีประนอม คือ เข้าร่วมประชุม
เพื่อให้คาปรึกษาหรือช่วยเหลือในการไกล่เกลี่ยให้คู่ความได้ยอมความกัน ไม่ว่าในชั้นของพนักงาน
สอบสวนหรื อชั้ น ศาล และรายงานผลการไกล่ เกลี่ ยต่ อพนั กงานเจ้ าหน้า ที่ ห รื อ ศาลแล้ ว แต่ กรณี
ตลอดจนจัดทาเป็นบันทึก ข้อตกลงสาหรับการยอมความ การถอนคาร้องทุกข์หรือการถอนฟ้องโดย
กาหนดแนวทาง เงื่อนไขหรือข้อตกลงร่วมกัน เพื่อบาบัดฟื้นฟู แก้ไขปรับเปลี่ยนความประพฤติของ
ผู้กระทาความรุนแรงในครอบครัว จากนั้นจัดให้มีการทาสัญญายอมความขึ้นหรือขอให้เรียกคู่ความมา
ทาสัญญายอมความกันต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่หรือศาล ในกรณีที่การไกล่เกลี่ยเป็นผลสาเร็จ
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4. ศาลเยาวชนและครอบครัว ศาลเยาวชนและครอบครัวเป็นศาลที่มีเขตอานาจในการ
พิจารณาพิพากษากรณีความผิดฐานกระทาความรุนแรงในครอบครัว ไม่ว่าผู้กระทาเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่
ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่ไม่มีความผิดตามกฎหมายอื่นร่วมด้วยหรือมีความผิดตามกฎหมายอื่นร่วมด้ว ย
แต่ความผิดตามกฎหมายอื่น นั้น มีอัตราโทษจาคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหกพันบาทหรือ
ทั้งจาทั้งปรับ โดยศาลมีอานาจออกคาสั่งกาหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์หรือออกคาสั่ง
ใด ๆ ตามที่เห็นสมควรเมื่อพนักงานสอบสวนร้องขอและในกรณีที่ศาลพิพากษาว่าผู้กระทาความรุนแรง
ในครอบครัวมีความผิด ศาลอาจกาหนดให้ใช้วิธีการฟื้นฟู บาบัดรักษา คุมความประพฤติผู้กระทา
ความผิดให้ผู้กระทาความผิดชดใช้เงินช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ทางานบริการสาธารณะ ละเว้นการกระทา
อันเป็นเหตุให้เกิดการใช้ความรุนแรงในครอบครัว หรือทาทัณฑ์บนไว้ ตามวิธีการและระยะเวลาที่ศาล
กาหนดแทนการลงโทษผู้กระทาความผิดก็ได้
5. ส านั กงานกิจ การสตรี และสถาบันครอบครัว ซึ่งเป็นหน่ว ยงานหลั กในการประสาน
การปฏิบัติงานกับศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทาความรุนแรงในครอบครัวหรือหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การสนับสนุนแก่พนักงานเจ้าหน้าที่และศาลในการดาเนินการและบังคับการตาม
กระบวนการคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว
6. ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทาความรุนแรงในครอบครัว เป็นหน่วยงานซึ่งทา
หน้าที่เป็นหน่วยปฏิบัติการในการสนับสนุนแก่พนักงานเจ้าหน้าที่และศาล โดยปฏิบัติในการรับแจ้งเหตุ
ประสานพนั กงานเจ้ าหน้ าที่ เ ข้า ระงั บ เหตุค วามรุ นแรงในครอบครัว รวมทั้ งการให้ ข้อ เท็จ จริง ต่ อ
พนักงานเจ้าหน้าที่หรือศาลอันเป็นข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการกระทาความรุนแรงในครอบครัวเพื่อ
ประโยชน์ในการดาเนิน การและบังคับให้เป็นไปตาม มาตรา 10 มาตรา 11 และ มาตรา 12 แห่ ง
พระราชบัญญัตินี้
บทสรุป
สิ่งที่ยังเป็นคาถามต่อคนในสังคมคือ เราจะหยุดการกระทาความรุนแรงในครอบครัวได้
อย่างไร ? โดยไม่จาเป็น ต้องใช้พระราชบัญญัติคุ มครองผูถูกกระทาดวยความรุนแรงในครอบครัว
พ.ศ. 2550 เพราะนั่นหมายถึงการที่ให้ทุกคนต่างต้องเคารพในสิทธิของตัวเอง คานึงถึงการอยู่ร่วมกัน
และยังคงให้ความสาคัญกั บสถาบันครอบครัว ซึ่งเป็นสถาบันหลักของการดารงอยู่ของสังคมแต่ถ้า
สถาบัน แห่ งนี้ เกิดปั ญหา สิ่งที่ตามมาก็มักสร้างปัญหาที่ยิ่งใหญ่ให้เสมอ แต่ถ้าลดปัญหาและสร้าง
ความสุขให้กับสถาบันครอบครัวได้ การบังคับใช้กฎหมายคงมีน้อยลง
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