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เรื่อง การกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว กฎหมายชวยได
****************************
ป!ญหาความรุนแรงในครอบครัวเป#นเรื่องใกลตัว ป!จจุบันป!ญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นใน
ครอบครัวนับเป#นป!ญหาที่สําคัญและยิ่งจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น และเป#นเหตุใหหลายครอบครัว
ตองสูญเสียบุคคลอันเป#นที่รักไปอยางไมมีวันกลับ นอกจากนั้นยังทําใหอนาคตของชาติสวนหนึ่งมีปมใน
ใจติดตัวไปตลอดชีวิต ป!ญหาความรุนแรงในครอบครัว อาจกลาวไดวาเป#นอีกป!ญหาหนึ่งในสังคมของ
ทุกประเทศทั่วโลกเลยก็ว าได ซึ่งผูถูกกระทําโดยมากมักจะเป#นคุณ แมและลูกนอย จากขอมูลของ
สํานักงานกิจการสตรีแ ละสถาบัน ครอบครัว กระทรวงพัฒ นาสัง คมและความมั่น คงของมนุษย8ชี้ว า
สาเหตุของความรุนแรงในครอบครัวที่พบไดบอย คือ คูสมรสทํารายกันเอง ทั้งสามีทํารายภรรยาและ
ภรรยาทํารายสามี ซึ่งเกิดขึ้นเป#นสวนนอย บิดามารดาทํารายบุตร และผูที่แข็งแรงกวาทํารายบุพการี
ที่มีความชราภาพ หรือญาติผูใหญที่มีความออนแอทางสรีระ ซึ่งโดยการกระทําความรุนแรงมีทั้ง
ทางกาย ทางเพศ ทางจิตใจ รวมถึงการละเลยทอดทิ้ง และการบังคับแสวงหาประโยชน8 ที่หนัก
ไปกวานั้น ก็คือ เมื่อไลดูความเกี่ย วของของผูกระทํารุน แรงตอผูหญิงแลว พบวา อัน ดับหนึ่ง คือ
"คู สมรส" รองลงมาคื อ แฟนหรื อ เพื่ อ น หรื อ แมแตพอแมแท ๆ ก็ ยั ง ติ ด โผ สวนบุ ค คลที่ มี
ความสัมพันธ8ในลําดับรองลงมา เชน เพื่อนบาน นายจาง ญาติพี่นอง ก็มีติดอยูในรายการเชนกัน
ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550
มาตรา 3 ใหนิยามความหมายของความรุนแรงในครอบครัว ไววา
“ความรุนแรงในครอบครัว” หมายความวา การกระทําใด ๆ โดยมุงประสงค8ใหเกิด
อันตรายแกรางกาย จิตใจ หรือสุขภาพ หรือกระทําโดยเจตนาในลักษณะที่นาจะกอใหเกิดอันตรายแก
รางกาย จิตใจ หรือสุขภาพของบุคคลในครอบครัว หรือบังคับ หรือใชอํานาจครอบงําผิดคลองธรรม
ใหบุค คลในครอบครัว ตองกระทํ าการ ไมกระทํ าการ หรื อ ยอมรั บการกระทํา อยางหนึ่ง อยางใด
โดยมิชอบ แตไมรวมถึงการกระทําโดยประมาท
“บุคคลในครอบครัว” หมายความวา คูสมรส คูสมรสเดิม ผูที่อยูกินหรือเคยอยูกิน
ฉันสามีภริยาโดยมิไดจดทะเบียนสมรส บุตร บุตรบุญธรรม สมาชิกในครอบครัว รวมทั้งบุคคลใด ๆ
ที่ตองพึ่งพาอาศัยและอยูในครัวเรือนเดียวกัน
ทั้งนี้ หากพิจารณาใหลึกจะพบวา ป!ญหาความรุนแรงในครอบครัวมักเกิดจากความ
กดดันในป!จจัยตางๆ ดังตอไปนี้
1. ระดับตัวบุคคล เชน ประสบป!ญหาระหวางตั้งครรภ8 น้ําหนักแรกเกิดต่ํา พิการ
ป!ญญาออน เคยเห็นหรือเคยถูกทํารายในวัยเด็ก มีความภูมิใจในตัวเองต่ํา มีการดื่มสุรา ใชสารเสพติด
ตาง ๆ ขาดทักษะในการควบคุมอารมณ8 มีป!ญหาทางจิต
2. ระดับครอบครัว เชน เป#น พอแมตั้ง แตอายุยัง นอย เป#น พอหรือแมที่เลี้ย งลูก
ตามลํา พัง เป#น ครอบครัว ใหญที่ อยู อยางแออั ด ครอบครั ว หยาราง ผูปกครองมีก ารศึ กษาไมสู ง
มีทัศนคติตอการใชความรุนแรงในทางบวก
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3. ระดับเพื่อนบานและชุมชน เชน มีการยายที่อยูบอย ๆ อยูในชุมชนแออัด เป#น
ครอบครัว เดี่ย ว ไมคอยไดติด ตอกับสัง คมภายนอก มีแ หลงสุร า สารเสพติด อยูใกล ๆ ในชุมชน
ไมชวยเหลือกันและกัน
4. ระดับสังคม เชน สังคมที่อาศัยอยูมีการแบงชนชั้น เชื้อชาติ วัฒนธรรมหรือสื่อ
ในสังคมนั้น ๆ มีการแสดงเรื่องความรุนแรงอยูเป#นประจํา
แตตนเหตุสํ า คัญ ที่ ทํา ใหความรุ น แรงในครอบครั ว ลุ ก ลามและรุน แรงมากขึ้ น ก็ คื อ
ความเชื่อผิด ๆ วาความรุนแรงในครอบครัวเป#นเรื่องสวนตัว จึงทําใหผูถูกกระทําปกปGดป!ญหาที่เกิดขึ้น
ไมขอความชวยเหลือแมจะสามารถทําไดก็ตาม
รูปแบบการของกระทํารุนแรงตอบุคคลในครอบครัว พบได 3 ประเภทใหญ ๆ ไดแก
1. ความรุน แรงทางดานรางกาย เชน การผลัก ตบตี ตอย เตะ ทุบ กระทืบ
กระชาก บีบคอ ลามโซ กักขัง รวมไปถึงการทํารายรางกายดวยอาวุธหรือของมีคมตาง ๆ จนไดรับ
บาดเจ็บสาหัส นอกจากนี้ การสําสอนทางเพศอันเป#นเหตุใหภรรยาและบุตรติดเชื้อโรคราย ก็เป#นการ
ทํารายรางกายอยางหนึ่งดวย
2. ความรุนแรงทางดานจิตใจ เชน การพูดประชดประชัน ดาวาดวยถอยคําหยาบคาย
ตะคอก ตวาด ทําใหขายหนา เปรียบเทียบเป#นสัตว8 ประณามวาชั่วชา ขมขู การโดดเดี่ยว ไมใหคบ
กับบุคคลอื่น การมีภรรยาหลายคนในเวลาเดียวกัน การไมรับผิดชอบเลี้ยงดูบุตร เป#นตน
3. ความรุนแรงทางดานเพศ เชน การใชกําลังบังคับภรรยาใหมีเพศสัมพันธ8ในลักษณะ
ที่ภรรยาไมชอบและไมตองการ การบังคับใหภรรยาขายบริการทางเพศ หรือมีเพศสัมพันธ8กับชายอื่น
การมีเพศสัมพันธ8กับภรรยาโดยไมคํานึงวาภรรยาจะมีความสุขหรือไม เป#นตน
กฎหมายชวยได
สิ่งหนึ่งที่ควรทราบ หากมีความเสี่ยงตอการถูกกระทํารุนแรง จากบุคคลในครอบครัว
ก็คือ กฎหมายตาง ๆ เชน พ.ร.บ. คุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550,
พ.ร.บ. คุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 หรือแมกระทั่ง พ.ร.บ. การปJองกันและปราบปรามการคามนุษย8
พ.ศ. 2551 ไดมีการใหความคุมครองผูถูกกระทําเอาไว ยกตัวอยางเชน
พ.ร.บ. คุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ไดระบุไววา
ผูถูกกระทําดวยความรุน แรงในครอบครัว หรือผูที่พบเห็นหรือทราบการกระทําดวยความรุนแรงใน
ครอบครัว มีหนาที่แจงตอพนักงานเจาหนาที่เพื่อดําเนินการตามพระราชบัญญัติผูถูกกระทําดวยความ
รุนแรงในครอบครัว การแจงตอพนักงานเจาหนาที่ เมื่อไดกระทําโดยสุจริตยอมไดรับความคุมครอง
และไมตองรับผิดทั้งทางแพง ทางอาญา และทางปกครอง
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ซึ่งการแจงตอพนักงานเจาหนาที่อาจกระทําไดหลายชองทาง ไมวาจะเป#นการแจงดวย
คําพูด ยื่น เป#น หนังสือ โทรศัพ ท8 แจงทางอีเมล หรือวิธีการอื่น ๆ ซึ่งผูแจงโดยสุจริตจะไดรับการ
คุมครองและไมตองรับความผิดใด ๆ
หรื อ เมื่ อ พนั ก งานเจาหนาที่ พ บเห็ น หรื อ ไดทราบการกระทํ า รุ น แรงในครอบครั ว
พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปในสถานที่เกิด เหตุไดทัน ที เพื่อสอบถามเกี่ย วกับการกระทํา หาก
ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงตองการจะดําเนินคดี ก็ใหจัดใหผูนั้น รองทุกข8ตามกฎหมาย แตถาผูนั้น
ไมสามารถรองทุกข8ไดดวยตนเอง พนักงานเจาหนาที่จะเป#นผูรองทุกข8แทนก็ได และในการสอบสวน
ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พนักงานสอบสวนตองจัดใหมีจิตแพทย8 หรือนักจิตวิทยา
หรือนักสังคมสงเคราะห8 หรือบุคคลที่ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงรองขอ รวมอยูดวยเพื่อใหคําแนะนํา
ปรึกษา
นอกจากนั้น พนักงานเจาหนาที่สามารถออกคําสั่ง ในการกําหนดวิธีการหรือมาตรการ
เพื่อบรรเทาทุกข8 ใหแกผูถูกกระทําดวยความรุน แรงในครอบครัว เป#นการชั่ว คราวในระหวางการ
สอบสวน ไมวาจะมีการรองขอหรือไม เชน แจงใหผูกระทํารุนแรงชดใชคาเสียหายเบื้องตนตามสมควร
การสั่งหามเขาใกลครอบครัว รวมถึงจัดใหเขารับการตรวจจากแพทย8 ทั้งนี้ ไมวาคดีความรุนแรงใน
ครอบครัวจะดําเนินการไปถึงขั้นใด คูกรณีก็สามารถยอมความกันได โดยมีเงื่อนไขใหผูกระทํารุนแรง
ตองปฏิบัติตาม เพื่อปJองกันไมใหเกิดความรุนแรงซ้ํา หากไมสามารถทําได ก็จะใหการหยาเป#นไปดวย
ความเป#นธรรมและเสียหายนอยที่สุด โดยคํานึงถึงสวัสดิภาพและอนาคตของลูก ๆ เป#นสําคัญ
ผูที่กระทําการอันเป#นความรุนแรงในครอบครัว กฎหมายกําหนดโทษใหผูนั้นตองรับโทษ
ฐานกระทําความรุนแรงในครอบครัว ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหกพันบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ และในความผิดฐานกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว กฎหมายกําหนดใหเป#น
ความผิดอันยอมความได แตไมลบลางความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอื่น แตหาก
การกระทําความผิดนั้นเป#นความผิดฐานทํารายรางกายเป#นเหตุใหไดรับอันตรายแกกาย ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 295 ใหความผิดฐานทํารายรางกายนั้นเป#นความผิดอันยอมความได
ความผิด ฐานกระทํา ดวยความรุ น แรงในครอบครัว ถามิไ ดมี การแจงตอพนั กงาน
เจาหนาที่ หรือมิไดมีการรองทุกข8ภายใน 3 เดือน นับแตผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว
อยูในวิ สัย และมีโ อกาสที่จะแจงหรือ รองทุก ข8ได ใหถือ วาคดีเ ป#น อัน ขาดอายุ ความ แตไมติด สิท ธิ
ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวหรือผูมีสวนไดเสีย จะรองขอคุมครองสวัสดิภาพตามกฎหมาย
วาดวยการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
คดีที่เกี่ยวของกับความรุน แรงในครอบครัวเป#นคดีที่มีความซับซอนและละเอียดออน
กวาคดีอาญาทั่วไป เพราะคดีความรุนแรงในครอบครัวเป#นการทํารายกันระหวางสมาชิกในครอบครัว
แตกตางจากการทํารายรางกายในคดีอาญาปรกติ การใชมาตรการทางอาญา ตามประมวลกฎหมาย
อาญาทั่วไป ที่มุงการลงโทษผูกระทําผิดอยางเดียว อาจไมเหมาะสมกับคดีความรุนแรงในครอบครัว
เหตุผ ลดั ง กลาว ที่เ ป#น ที่ มาของการตราพระราชบั ญ ญั ติคุ มครองผูถู กกระทํ าดวยความรุ น แรงใน
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ครอบครัว พ.ศ. 2550 ซึ่งมีวิธีการในการดําเนินคดีตางหาก โดยหวังใหผูกระทําผิดกลับตัวและยับยั้ง
การกระทําผิดซ้ํา รวมถึงเพื่อใหเกิดความสัมพันธ8อันดีระหวางบุคคลในครอบครัว
การรองขอคุมครองสวัสดิภาพ
ในเรื่องของการรองขอคุมครองสวัสดิภาพ ตาม พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและคอรบครัวและ
วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ไดใหความคุมครองผูที่ถูกกระทําดวยความรุนแรง
ในครอบครัว โดยผูที่ถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว อาจรองขอใหศาลเยาวชนและครอบครัว
ที่ตนมีถิ่นที่อยู หรือมีภูมิลําเนา หรือในเขตอํานาจของศาลที่เกิดเหตุ การกระทําดวยความรุนแรงขึ้น
เพื่อขอใหศาลออกคําสั่ง กําหนดมาตรการ หรือวิ ธีการเพื่อบรรเทาทุกข8 ตามกฎหมายวาดวยการ
คุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งผูถูกกระทําดวยความรุนแรงอาจรองขอไดดวย
ตนเอง หรือหากไมอยูในสภาพหรือวิสัยที่จะรองขอไดเอง ญาติ พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ
พนักงานเจาหนาที่ องค8การซึ่ง มีหนาที่ใหความชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย หรือองค8การซึ่ง มี
หนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ หรือทุพพลภาพ ครอบครัว หรือ
บุคคลอื่นใด อาจกระทําการแทนเพื่อประโยชน8ของผูเสียหายก็ได
มาตรการหรือวิธีการที่ศาลอาจกําหนดใหผูที่ถูกกลาวหาวากระทําดวยความรุนแรงใน
ครอบครัวตองปฏิบัติ ในกรณีที่ปรากฏวาผูถูกกลาวหามีพฤติการณ8นาจะกอใหเกิดอันตรายแกรางกาย
จิต ใจ หรือสุข ภาพของบุคคลในครอบครัว ศาลมีอํ านาจออกคําสั่ง คุมครองสวัสดิ ภาพ โดยหาม
ผูถู กกลาวหาเสพสุ ร าหรือ สิ่ง มึ น เมา หามเขาใกลที่ อยู อาศั ย หรือ ที่ทํ า งานของผู รอง หามใชหรื อ
ครอบครองทรัพย8สิน หามกระทําการใดอันอาจนําไปสูความรุนแรงในครอบครัวเป#นระยะเวลาที่ศาล
เห็นสมควร แตไมเกินกวา 6 เดือน และศาลอาจกําหนดใหผูถูกกลาวหาเขารับคําแนะนําจากศูนย8
ใหคําปรึกษาแนะนํา หรือสถานพยาบาล หรือ หนวยงานตามที่ศ าลกําหนด และเมื่อศาลมีคําสั่ ง
กําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อคุมครองสวัสดิภาพแลว คําสั่งนั้นถือเป#นที่สุด แตถาพฤติการณ8ได
เปลี่ยนแปลงไปแลว ศาลมีอํานาจแกไขคําสั่งเดิมได
เมื่ อ ศาลไดออกคํ า สั่ ง กํ า หนดมาตรการหรื อ วิ ธี ก ารเพื่ อ คุ มครองสวั ส ดิ ภ าพของ
ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว ในกรณีที่ผูที่กระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวจงใจฝPาฝQน
ไมปฏิบัติต ามคําสั่ง คุมครองสวัสดิภาพโดยไมมีเหตุอันสมควร ศาลมีอํานาจออกหมายจับผูนั้นมาขัง
จนกวาจะปฏิบัติตามคําสั่ง แตไมเกินกวา 1 เดือน
อยางไรก็ดี แมจะมีกฎหมายออกมาใหความคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรง แต
ก็ไมอาจแกป!ญหาดังกลาวใหหมดสิ้นไปจากสังคมได ยังคงมีผูที่กระทําและถูกกระทําดวยความรุนแรง
อยูอีกมาก อัน มีสาเหตุมาจากป!ญหาในครอบครัว หากครอบครัวมีความมั่น คง แข็งแรง จะเป#น
เหมือนภูมิคุมกันที่สําคัญ ไมวาโลกจะเปลี่ยนแปลงไปอยางไร สมาชิกครอบครัวก็จะสามารถปรับตัว
และอยูไดอยางมีศักดิ์ศรี เป#นแหลงยึดเหนี่ยวไมวาจะสุขหรือทุกข8 แตป!จจุบันสิ่งแวดลอมตางๆ กําลัง
ดึงคนออกจากบานมากขึ้น การจะทําใหครอบครัวอบอุน ควรยึดหลักอันสําคัญ ไดแก ปรับตัวเขาหากัน
เรีย นรูรวมกัน ทั้ง คู อยาถืออัต ตาหรือเอาตนเองเป#น ที่ตั้ง มีปGย วาจา พูด กัน ดวยวาจาที่ดี สุภาพ
ไมคอนแคะหรือขุด เอาเรื่องเกามาพูด บอย ๆ ตองเขาใจคนอื่น รูจักการใหอภัย แกกัน ไมใจรอน
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เพราะความใจรอนอาจนําไปสูการทะเลาะวิวาทขึ้นในครอบครัว พยายามใกลชิดกับลูกใหมาก มีเวลา
ใหลูกอยางมีคุณคา และแบงเวลาใหคูสมรสดวย ทําใหสมาชิกในครอบครัวเกิดความรูสึกกลับบานแลว
มีความสุข ครอบครัว จะตองมากอนสิ่ง อื่นใด พอแมอยาทุมเถีย งกัน ตอหนาลูก และอยาใหลู ก
เกิดความรูสึกอิจฉาพี่อิจฉานอง โดยพอแมตองไมลําเอียง นี่อาจจะเป#นเพียงเกร็ดเล็กเกร็ดนอยที่
สามารถทําใหครอบครัวมีความสุข และลดป!ญหาความรุนแรงในครอบครัวที่อาจจะเกิดขึ้นได
สําหรับทานใดที่ประสบป!ญหา สามารถติดตอขอความชวยเหลือไดจากเครือขายตางๆ
เชน ติดตอสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย8ประจําจังหวัด บานพักเด็กและครอบครัว
ที่ใกลบาน หรือ หากตองการขออํา นาจศาลในการคุมครองสวัส ดิภ าพ ก็ สามารถติ ด ตอขอความ
ชวยเหลือ ไดที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี หรือศาลเยาวชนและครอบครัวที่มีเขตอํานาจ
ตามภูมิลําเนาของผูรองขอ หากถูกกระทําละเมิดและเป#นความผิดทางอาญา สามารถแจงความรอง
ทุกข8ตอเจาหนาที่ตํารวจไวเป#นหลักฐาน หรือแจงใหดําเนินคดีทางอาญาได
การถู กกระทํา ดวยความรุ น แรงในครองครั ว กฎหมายชวยได อยากลัว ที่จ ะแจง
เรื่องราวตาง ๆ ใหกับพนักงานเจาหนาที่ใหความชวยเหลือ
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