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กฎหมายส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครอง
สถาบันครอบครัว
บทนา
ครอบครัว ถือเป็นหน่วยของสังคมที่มีขนำดเล็ก
แต่ มี ค วำมส ำคั ญ ไม่ น้ อ ย ประกอบด้ ว ยสมำชิ ก ที่
มี ค วำมสั ม พั น ธ์ ใ กล้ ชิ ด ทั้ ง ทำงนิ ติ นั ย และพฤติ นั ย
เมื่อกล่ำวถึงคำว่ำ “ครอบครัว” แต่ละคนคงมีควำมรู้สึก
ที่ ต่ ำ งกั น ออกไป แต่ เ ชื่ อ ว่ ำ ทุ ก คนคงอยำกมี ค รอบครัว
ที่อบอุ่น ครอบครัวที่สมบูรณ์ในแบบที่แต่ละคนปรำรถนำ
ทั้งนี้ องค์กำรสหประชำชำติ ได้กำหนดให้ พ.ศ. 2537
เป็น “ปีครอบครัวสากล (1994 International Year of
the Families)” ซึ่งได้กระตุ้นให้ทั่วโลกเห็นควำมส ำคัญ
ของครอบครัว รวมทั้ง ในกำรประชุมระหว่ำงภูมิภำคของ
องค์กำรสหประชำชำติด้ำนครอบครัวที่กรุงบรำทิสลำวำ
(Bratislava) ประเทศสโลวำเกีย (Slovak Republic) เมื่อ
เดื อนกุ มภำพั นธ์ 2538 ได้ ก ำหนดให้ มี ก ำรด ำเนิ น กำร
ต่ อ ไปเกี่ ย วกั บ กำรพั ฒ นำครอบครั ว โดยก ำหนดให้
“วันที่ 15 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันครอบครัวสากล”
เพื่อเป็นกำรสังเกตกำรณ์เฝ้ำระวังและติดตำมสถำนกำรณ์
ครอบครัวทั่วโลก (กรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว,
2559, น. 1) ในส่วนของประเทศไทย คณะรัฐมนตรีได้
มีมติเมื่อวันที่ 13 กุมภำพันธ์ 2533 กำหนดให้ “วันที่ 14
เมษายนของทุกปี เป็นวันครอบครัว”
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ความหมายของคาว่า “ครอบครัว”
พจนำนุ ก รม ฉบั บ รำชบั ณ ฑิ ต ยสถำน พ.ศ. 2554 ได้ นิ ย ำมควำมหมำยของค ำว่ ำ “ครอบครั ว ”
ไว้อย่ำงกว้ำง ๆ ว่ำ หมำยถึง สถาบันพื้นฐานของสังคมที่ประกอบด้วยสามีภรรยาและหมายความรวมถึงลูกด้วย
นโยบำยและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสถำบันครอบครัว พ.ศ. 2560–2564 ได้นิยำมควำมหมำยของคำว่ำ
ครอบครัวไว้อย่ำงสอดคล้องกับควำมหมำยข้ำงต้น และได้อธิบำยถึงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลในครอบครัว
เพิ่มเติมว่ำ ครอบครัว หมำยถึง บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปที่ใช้ชีวิตร่วมกัน โดยมีความผูกพันทางสายโลหิต
ทางกฎหมาย ทางจิตใจ หรือทางสังคม ซึ่งสมาชิกในครอบครัวต่างมีบทบาทหน้าที่ต่อกัน และมีความสัมพันธ์
ที่เกื้อกูลกัน
จำกนิยำมควำมหมำยดังกล่ำวจะเห็นได้ว่ำครอบครัวต้องประกอบด้วยบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป ดังนั้น
กำรทะเลำะวิวำทหรือกำรใช้ควำมรุนแรงระหว่ำงบุคคลในครอบครัว จึงเป็นเรื่องที่อำจเกิดขึ้นได้กับทุกครอบครัว
แต่ มีร ะดับ ควำมรุ น แรงมำกน้ อยต่ำ งกัน ไป ส ำนักงำนกิจ กำรยุ ติธ รรม กระทรวงยุติ ธ รรม เปิดเผยข้ อ มู ล
สถำนกำรณ์กำรใช้ควำมรุนแรงภำยในครอบครัว ทั้งกำรทำร้ำยร่ำงกำย หรือสุขภำพของคนในครอบครัว หรือ
บังคับ ข่มเหง ให้กระทำควำมผิด พบว่ำ มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยสถิติในช่วงเดือนมกรำคม–มีนำคม 2561
มีควำมรุนแรงในครอบครัวเกิดขึ้นกับเด็กและสตรีสู งถึงร้อยละ 83.6 เฉลี่ยมำกถึง 5 คนต่อวัน ขณะที่ในเวที
เสวนำ “จั บสัญญาณอัน ตรายความตายความรุ นแรงในครอบครัว 2018” โดยมูล นิธิหญิงชำยก้ำวไกล
ร่วมกับสำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) เมื่อเดือนสิงหำคม 2561 พบว่ำสถิติข่ำวควำม
รุนแรงในครอบครัวจำกหนั งสื อพิมพ์ 11 ฉบับ ช่วงเดือนมกรำคม–กรกฎำคม 2561 เกิดข่ำวควำมรุ นแรง
ในครอบครัวสูงถึง 367 ข่ำว จำแนกเป็นข่ำวฆ่ำกันตำย 242 ข่ำว คิดเป็นร้อยละ 65.9 รองลงมำ เป็นข่ำว
ท ำร้ ำ ยร่ ำ งกำย 84 ข่ ำ ว คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 22.9 และข่ ำ วฆ่ ำ ตั ว ตำย 41 ข่ ำ ว คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 11.2 และ
เมื่อเปรียบเทียบข่ำวฆ่ำกันตำยย้อนหลัง 3 ปี จะเห็นว่ำ พ.ศ. 2561 สถิติสูงสุดกว่ำทุกปี และยังพบด้วยว่ำ
ร้อยละ 94.9 ของผู้ที่พบเห็นเหตุควำมรุ นแรงเลือกที่จะนิ่งเฉย ไม่เข้ำไปช่วยเหลือ (“แนวโน้มควำมรุนแรง
ในครอบครัวเพิ่มสูง,” 2561)
สาเหตุของความรุนแรงในครอบครัวที่เพิ่มขึ้น
“ควำมรุนแรงในครอบครัว ” หมำยควำมว่ำ กำรกระทำใด ๆ ที่บุคคลในครอบครัวได้กระทำต่อกัน
โดยเจตนำให้ เกิดหรื อในลักษณะที่น่ำจะก่อให้เกิดอันตรำยแก่ชีวิต ร่ำงกำย จิตใจ สุขภำพ เสรีภำพ หรือ
ชื่อเสี ย ง ของบุ คคลในครอบครั ว หรื อบั งคับหรื อใช้ อ ำนำจครอบงำผิ ด คลองธรรมให้ บุ ค คลในครอบครั ว
ต้องกระทำกำร ไม่กระทำกำร หรือยอมรับกำรกระทำอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดโดยมิชอบ
แม้ว่ำประเทศไทยจะมีพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยควำมรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550
ซึ่งเป็นกฎหมำยเฉพำะที่เกี่ยวกับกำรคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยควำมรุนแรงในครอบครัว แต่ก็ยังพบว่ำสถิติ
ควำมรุนแรงในครอบครัวก็ยังคงเพิ่มสูงขึ้น จึงอำจกล่ำวโดยสรุปได้ว่ำกลไกกำรบังคับใช้กฎหมำยดังกล่ำวยังมี
ปัญหำหรือข้อบกพร่องบำงประกำร รวมถึงสำเหตุจำกปัจจัยอื่น ๆ เช่น
1. ปัญหาการตีความ ได้แก่ ควำมไม่ชัดเจนในกำรบัญญัตินิยำมและขอบเขตในกำรบังคับใช้กฎหมำย
กำรขำดมำตรกำรพิเศษที่มีประสิทธิภำพเกี่ยวกับกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมรุนแรงในครอบครัว
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2. ปัญหาการปฏิบัติตามกฎหมาย ได้แก่ กำรขำดควำมเข้ำใจในแนวคิดเกี่ยวกับกำรกระทำควำมรุนแรง
ในครอบครัว กำรขำดโครงสร้ำงของระบบงำนเพื่อสนับสนุนกำรดำเนินงำนและกำรประสำนงำนที่มีประสิทธิภำพ
3. ผู้กระทาความรุนแรงไม่ได้รับโทษทางอาญาจากการทาร้ายร่างกาย เนื่องจำกพนักงำนสอบสวน
มีแนวปฏิบัติที่จะไม่ลงบันทึกประจำวัน ด้วยเหตุผลที่ว่ำมักจะมีกำรยอมควำมกันในภำยหลัง หรือเพื่อดำรง
รักษำไว้ซึ่งสถำนะของครอบครัว
4. ผู้กระทาและผู้ถูกกระทาไม่ได้รั บการปรั บเปลี่ยนเจตคติ อำรมณ์ และพฤติกรรมที่จะนำไปสู่
ควำมรุนแรง
5. สังคมไม่ได้ตระหนักว่าความรุนแรงในครอบครัวเป็นปัญหาสังคม แต่มองว่ำเป็นเรื่องภำยใน
ครอบครัว บุคคลภำยนอกไม่ควรเข้ำไปยุ่งเกี่ยว
สำเหตุ ส ำคั ญ ที่ ท ำให้ เ กิ ด ควำมรุ น แรงในครอบครัว คื อ เมำสุ ร ำ ควำมเครี ย ด ปั ญ หำสุ ข ภำพจิต
และปัญหำกำรเสพยำเสพติด ตำมลำดับ ควำมสัมพันธ์ของผู้กระทำและผู้ถูกกระทำควำมรุนแรงส่วนใหญ่เป็น
คู่สมรส และกลุ่มบุคคลที่ถูกกระทำหรื อได้รับผลกระทบจำกควำมรุนแรงส่ว นใหญ่เป็นกลุ่ มสตรี กลุ่มเด็ก
เยำวชน และกลุ่มผู้สูงอำยุหรือผู้พิกำร ตำมลำดับ นอกจำกนี้พบว่ำครอบครัวที่มีสมำชิกในบ้ำนดื่มสุ รำก็มี
โอกำสใช้ควำมรุนแรงเมื่อเทียบกับครอบครัวที่ไม่ดื่มถึงสี่เท่ำ (กรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว, 2559, น. 2)
สาระสาคัญของพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562
เนื่องจำกพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยควำมรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 มีกำรกำหนด
ฐำนควำมผิดอำญำที่ไม่ได้เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ในกำรลดกำรกระทำควำมรุนแรงในครอบครัวที่ประสงค์
ให้ผู้กระทำควำมรุนแรงในครอบครัวมีโอกำสกลับตัวและยั บยั้งกำรกระทำควำมผิดซ้ำ และหน้ำที่และอำนำจ
ของพนักงำนเจ้ำหน้ ำที่ไม่ ส อดคล้ องกับ สภำพปัญหำควำมรุนแรงในครอบครัว ในปัจจุบัน นอกจำกนี้ ไม่มี
บทบัญญัติในกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือกันทุกภำคส่วนในกำรแก้ปัญหำ เกิดควำมซ้ำซ้อนกับกำรกระทำควำมผิด
ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ สมควรยกเลิกควำมผิดอำญำฐำนกระทำควำมรุนแรงในครอบครัว ปรับปรุง
มำตรกำรคุ้มครองสวัสดิภำพบุคคลในครอบครัวให้มีควำมเหมำะสมยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์
ที่ ดี แ ก่ บุ ค คลในครอบครั ว และก ำหนดมำตรกำรในกำรส่ ง เสริ ม พั ฒ นำ และคุ้ ม ครองสถำบั น ครอบครัว
เพื่ อ ให้ ก ำรป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หำควำมรุ น แรงในครอบครั ว เป็ น ไปอย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ ประกอบกั บ
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย กำหนดให้รัฐพึงเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของครอบครัวอันเป็นองค์ประกอบ
พื้นฐำนที่สำคัญของสังคม รวมทั้งคุ้มครองป้องกันบุคคลในครอบครัวจำกกำรกระทำควำมรุนแรงหรือปฏิบัติ
อย่ำงไม่เป็นธรรมและกำหนดให้มีกำรบำบัด ฟื้นฟู และเยียวยำผู้ถูกกระทำดังกล่ำว
ด้วยเหตุผลดังกล่ำว คณะรัฐมนตรี ชุดที่มี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ เป็นนำยกรัฐมนตรี ได้เสนอ
ร่ำงพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำและคุ้มครองสถำบันครอบครัว พ.ศ. .... ต่อประธำนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ
เมื่ อ วั น ที่ 27 ธั น วำคม 2561 เพื่ อ ให้ ส ภำนิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชำติ พิ จ ำรณำตำมบทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งรำชอำณำจักรไทย จำกนั้นในครำวประชุมสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ ครั้งที่ 13/2562 เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่
15 กุมภำพัน ธ์ 2562 ที่ป ระชุมได้พิจ ำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติดังกล่ ำวและลงมติเห็ นสมควรประกำศใช้
เป็นกฎหมำย และประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเล่ม 136 ตอนที่ 67 ก วันที่ 22 พฤษภำคม 2562
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พระรำชบั ญญัติส่ งเสริ มกำรพัฒ นำและคุ้มครองสถำบันครอบครั ว พ.ศ. 2562 กำหนดให้ ยกเลิ ก
พระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยควำมรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 และกำหนดกลไกสำคัญเพื่อให้
กำรบังคับใช้กฎหมำยบรรลุผล โดยมีสำระสำคัญ ดังนี้
บทนิยาม
กำหนดบทนิยำมไว้ดังนี้
“ควำมรุนแรงในครอบครัว ” หมำยควำมว่ำ กำรกระทำใด ๆ ที่บุคคลในครอบครัวได้กระทำต่อกัน
โดยเจตนำให้ เกิดหรื อในลักษณะที่น่ำจะก่อให้เกิดอันตรำยแก่ชีวิต ร่ำงกำย จิตใจ สุขภำพ เสรีภำพ หรือ
ชื่อเสี ย ง ของบุ คคลในครอบครั ว หรื อบั งคับหรื อใช้ อ ำนำจครอบงำผิ ด คลองธรรมให้ บุ ค คลในครอบครั ว
ต้องกระทำกำร ไม่กระทำกำร หรือยอมรับกำรกระทำอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดโดยมิชอบ
“บุคคลในครอบครัว ” หมำยควำมว่ำ ผู้บุพกำรี ผู้สืบสันดำน คู่สมรส คู่สมรสเดิม ผู้ที่อยู่กินหรือเคย
อยู่กินฉันสำมีภริยำโดยมิได้จดทะเบียนสมรส บุตรบุญธรรม รวมทั้งบุคคลใด ๆ ที่ต้องพึ่งพำอำศัยและอยู่ใน
ครัวเรือนเดียวกัน
“ศำล” หมำยควำมว่ำ ศำลเยำวชนและครอบครัวตำมกฎหมำยว่ำด้วยศำลเยำวชนและครอบครัวและ
วิธีพิจำรณำคดีเยำวชนและครอบครัว
“พนักงำนเจ้ำหน้ำที่” หมำยควำมว่ำ ผู้ซึ่งรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคง
ของมนุษย์แต่งตั้งให้ปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ และให้หมำยควำมรวมถึงพนักงำนฝ่ำยปกครองหรือ
ตำรวจตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ
ทั้ ง นี้ ได้ ก ำหนดบทนิ ย ำมเพิ่ ม เติ ม จำกพระรำชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองผู้ ถู ก กระท ำด้ ว ยควำมรุ น แรงใน
ครอบครัว พ.ศ. 2550 เพื่อควำมชัดเจนในกำรตีควำมและขอบเขตกำรบังคับใช้กฎหมำย ดังนี้
“หน่วยงำนของรัฐ” หมำยควำมว่ำ กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นและมี
ฐำนะเป็นกรม รำชกำรส่วนภูมิภำค รำชกำรส่วนท้องถิ่น และหน่วยงำนอื่นของรัฐ
“รัฐวิสำหกิจ” หมำยควำมว่ำ รัฐวิสำหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระรำชบัญญัติหรือพระรำชกฤษฎีกำ
“คณะกรรมกำร” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรพัฒนำและคุ้มครองสถำบันครอบครัว
“กรรมกำร” หมำยควำมว่ำ กรรมกำรส่งเสริมกำรพัฒนำและคุ้มครองสถำบันครอบครัว
“หัวหน้ำศูนย์” หมำยควำมว่ำ หัวหน้ำศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัว
“อธิบดี” หมำยควำมว่ำ อธิบดีกรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว
“รัฐมนตรี” หมำยควำมว่ำ รัฐมนตรีผู้รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ ซึ่งพระรำชบัญญัตินี้กำหนดให้
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย และ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข เป็นผู้รักษำกำร เนื่องจำกปัญหำควำมรุนแรงในครอบครัวเป็นปัญ หำ
ที่ละเอียดอ่อน ซับซ้อน มีผลกระทบในหลำยด้ำน กำรแก้ไขปัญหำให้ประสบผลทั้งระบบจะต้องบูรณำกำร
กำรปฏิบัติงำนร่วมกันของทุกภำคส่วน
คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว
ภำรกิจในกำรส่งเสริมกำรพัฒนำและคุ้มครองสถำบันครอบครัวนั้น จะบรรลุผลสำเร็จอย่ำงเป็นระบบได้
ต้องบูรณำกำรกำรปฏิบัติงำนจำกทุกภำคส่วน จึงกำหนดให้มีระบบคณะกรรมกำรซึ่งเป็นผู้บริหำรรำชกำรแผ่นดิน
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และหัวหน้ำส่วนรำชกำร เพื่อกำหนดนโยบำย ยุทธศำสตร์ แผน มำตรกำรและแนวทำงในกำรส่งเสริมกำรพัฒนำ
และคุ้มครองสถำบันครอบครัว โดยคณะกรรมกำรดังกล่ำว ประกอบด้วย
1. นำยกรัฐมนตรีหรือรองนำยกรัฐมนตรีซึ่งนำยกรัฐมนตรีมอบหมำย เป็นประธำนกรรมกำร
2. รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ เป็นรองประธำนกรรมกำร
3. กรรมกำรโดยต ำแหน่ ง ได้ แ ก่ ปลั ด กระทรวงกำรพั ฒ นำสั ง คมและควำมมั่ น คงของมนุ ษ ย์
ปลั ดกระทรวงมหำดไทย ปลั ดกระทรวงยุ ติธ รรม ปลั ดกระทรวงศึ กษำธิ ก ำร ปลั ดกระทรวงสำธำรณสุ ข
อัยกำรสูงสุด และผู้บัญชำกำรตำรวจแห่งชำติ
4. กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนสิบห้ำคน ซึ่งนำยกรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยกำรสรรหำจำกผู้ที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้ ำนกำรส่งเสริมและพัฒนำครอบครัว ด้ำนกำรส่งเสริมและ
พัฒนำเด็กและเยำวชน ด้ำนกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร ด้ำนกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตผู้สูงอำยุ ด้ำนกำรส่งเสริมและพัฒนำสตรี ด้ำนกฎหมำย ด้ำนวัฒนธรรมและศำสนำ ด้ำนกำรพัฒนำอำชีพ
ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ ด้ำ นกำรสำธำรณสุข ด้ำนกำรคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยควำมรุนแรงในครอบครัว
หรือด้ำนอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรส่งเสริมและพัฒนำ คุ้มครอง ป้องกัน หรือแก้ไขฟื้นฟูบุคคลในครอบครัว
อย่ำงน้อยด้ำนละหนึ่งคน
5. อธิบดีกรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร และมีอำนำจแต่งตั้ง
ข้ำรำชกำรในกรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัวจำนวนไม่เกินสองคน เป็นผู้ช่วยเลขำนุกำร
หน้าที่และอานาจของคณะกรรมการ
1. กำหนดนโยบำย ยุทธศำสตร์ และแผนหลักในกำรส่งเสริมและพัฒนำครอบครัวและกำรคุ้มครอง
สวัสดิภำพ โดยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี รวมทั้งกำหนดแผนงำน มำตรกำรและแนวทำงในกำรส่งเสริม
และพัฒนำครอบครัวและกำรคุ้มครองสวัสดิภำพ
2. ติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมนโยบำย ยุทธศำสตร์ แผนหลัก แผนงำน มำตรกำร และ
แนวทำงในกำรส่งเสริมและพัฒนำครอบครัวและกำรคุ้มครองสวัสดิภำพ รวมทั้งรำยงำนผลเกี่ยวกับกำรส่งเสริม
และพัฒนำครอบครัวและกำรคุ้มครองสวัสดิภำพต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภำเพื่อทรำบอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ทั้งนี้ คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำและคุ้มครองสถำบัน
ครอบครัว พ.ศ. .... เห็นควรตั้งข้อสังเกตว่ำสำระสำคัญในรำยงำนดังกล่ำวควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้
2.1 จำนวนคดีที่เกี่ยวกับกำรกระทำควำมรุนแรงในครอบครัว
2.2 จำนวนคำสั่งคุ้มครองสวัสดิภำพ
2.3 จำนวนครั้งของกำรละเมิดคำสั่งคุ้มครองสวัสดิภำพ
2.4 จำนวนคดีที่มีกำรยอมควำม
3. เสนอควำมเห็ น และข้ อ สั ง เกตต่ อ คณะรั ฐ มนตรี เ กี่ ย วกั บ กำรให้ มี ห รื อ แก้ ไ ขกฎหมำยเกี่ ย วกั บ
กำรส่งเสริมและพัฒนำครอบครัวและกำรคุ้มครองสวัสดิภำพ รวมทั้งเสนอควำมเห็นและข้อสังเกตเกี่ยวกับ
บทบำทของประเทศไทยและนำนำชำติในกำรส่งเสริมและพัฒนำครอบครัวและกำรคุ้มครองสวัสดิภำพ
4. ส่งเสริมให้มีกำรสนับสนุน ประสำนงำน ติดตำมผล และช่วยเหลือหน่วยงำนของรัฐ เอกชน และ
ภำคประชำสังคม ที่ดำเนินกำรส่งเสริมและพัฒนำครอบครัวและกำรคุ้มครองสวัสดิภำพ
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5. ออกระเบียบหรือประกำศเพื่อปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัตินี้
6. ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่กฎหมำยกำหนดให้เป็นหน้ำที่และอำนำจของคณะกรรมกำรหรือ ตำมที่
รัฐมนตรีมอบหมำย
ศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัว
1. ในเขตพื้น ที่จั ง หวัด กำหนดให้ ส ำนักงำนพัฒ นำสั ง คมและควำมมั่น คงของมนุษย์ จังหวั ด เป็ น
ศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัวในเขตพื้นที่จังหวัด โดยมีพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
หรือผู้ซึ่งพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมอบหมำยเป็นหัวหน้ำศูนย์ในพื้นที่จังหวัดนั้น
2. ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร กำหนดให้กรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัวเป็นศูนย์ส่งเสริม
และคุ้มครองครอบครัวในเขตพื้นที่กรุงเทพมหำนคร โดยมีอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมำยเป็นหัวหน้ำศูนย์
ศูน ย์ ส่ งเสริ มและคุ้มครองครอบครัว มี หน้า ที่แ ละอานาจที่ส ำคัญหลำยประกำร เช่น ดำเนินกำร
ให้เป็นไปตำมนโยบำย แผนหลัก แนวทำงในกำรส่งเสริมและพัฒนำครอบครัวและกำรคุ้มครองสวัสดิภำพ
เป็นศูนย์กลำงในกำรประสำนงำน ศูนย์กลำงแห่งกำรเรียนรู้ ให้คำปรึกษำแนะนำ ไกล่เกลี่ยประนีประนอม
รับแจ้ง รวบรวม และประมวลผลข้อเท็จจริงเพื่อยื่นคำร้องขอคุ้มครองสวัสดิภำพต่อศำล พัฒนำศักยภำพและ
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่และบุคลำกรในศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัว พร้อมทั้ง
ติดตำมและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมพระรำชบัญญัตินี้ต่ออธิบดีและรัฐมนตรี เป็นต้น
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
องค์ ก รเอกชนใดที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ห รื อ กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กำรส่ ง เสริ ม และพั ฒ นำครอบครั ว
หรือกำรคุ้มครองสวัสดิภำพ อำจขอจดทะเบียนเป็นศูนย์พัฒนำครอบครัวในชุมชน เรียกโดยย่อว่ำ “ศพค.”
ซึ่ง ศพค. อำจยื่ น คำขอเพื่อให้ ห น่ ว ยงำนของรัฐ พิจำรณำให้ ก ำรช่ว ยเหลื อหรือ กำรสนับสนุนด้ำนกำรเงิ น
ด้ำนทรัพยำกร ด้ำนวิชำกำร ด้ำนพัฒนำบุคลำกร หรือด้ำนอื่ นใดในกำรดำเนินกำรเพื่อส่งเสริมและพัฒนำ
ครอบครัว หรือกำรคุ้มครองสวัสดิภำพได้ ทั้งนี้ คุณสมบัติของผู้จดทะเบียนและกำรยื่นคำขอรับกำรช่วยเหลือ
หรือกำรสนับสนุนดังกล่ำว ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกำหนดในระเบียบ
การส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว
1. การเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ก ำหนดให้ ก รมกิ จ กำรสตรี แ ละสถำบั น ครอบครั ว ประสำนงำนกั บ กระทรวงมหำดไทย
เพื่อดำเนินกำรให้นำยทะเบียนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจดทะเบียนครอบครัว เจ้ำหน้ำที่ของรัฐซึ่งปฏิบัติหน้ำที่
เกี่ยวกับกำรส่งเสริมและพัฒนำครอบครัว ศพค. หรือองค์กรเอกชนที่มีวัตถุประสงค์ในกำรส่งเสริมและพัฒนำ
ครอบครัว ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรส่งเสริมและพัฒนำครอบครัวในเรื่องดังต่อไปนี้
1.1 ควำมรู้เกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสำมีภริยำ ทรัพย์สินระหว่ำงสำมีภริยำ ควำมสมบูรณ์
ของกำรสมรส กำรสิ้นสุดแห่งกำรสมรส กำรเป็นบิดำมำรดำกับบุตร สิทธิและหน้ำที่ของบิดำมำรดำและบุตร
บุตรบุญธรรม ค่ำอุปกำระเลี้ยงดู รวมทั้งเรื่องมรดกและพินัยกรรม
1.2 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรคุ้มครองสวัสดิภำพ หรือควำมรู้อื่นที่เกี่ยวกับครอบครัวและสถำบัน
ครอบครัว
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1.3 ควำมรู้และทักษะในกำรเลือกคู่ครอง กำรดำรงชีวิตคู่ ควำมเปลี่ยนแปลงทำงอำรมณ์และ
กำรควบคุมอำรมณ์
1.4 ควำมรู้ในกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนและหลังกำรตั้งครรภ์ ควำมรู้และทักษะในกำรเลี้ยงดูบุตร
1.5 ควำมรู้ในกำรประกอบอำชีพ กำรสร้ำงงำนสร้ำงรำยได้ กำรออม กำรจัดกำรทรัพย์สิน และ
กำรเข้ำถึงแหล่งทุนสำหรับประกอบอำชีพ เพื่อเลี้ยงดูครอบครัว
1.6 ควำมรู้ในสิทธิหน้ำที่ควำมเป็นพลเมือง สิทธิและสวัสดิกำร และแนวทำงขอรับกำรช่วยเหลือ
จำกหน่วยงำนของรัฐหรือองค์กรเอกชน
1.7 ควำมรู้อื่นใดเกี่ยวกับกำรส่งเสริมและพัฒนำครอบครัว
ทั้งนี้ ให้กรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัวดำเนินกำรให้เกิดกำรร่วมมือประสำนงำนระหว่ำง
หน่วยงำนต่ำง ๆ เพื่อให้เกิดกำรบูรณำกำรกำรส่งเสริมและพัฒนำสถำบันครอบครัว
2. การขอคาปรึกษาหรือคาแนะนา
บุคคลใดประสงค์จะจดทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่ำ หรือต้องกำรควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
เรื่องของครอบครัวในเรื่องอื่นใด สำมำรถขอคำปรึกษำหรือคำแนะนำจำกหน่วยงำนดังต่อไปนี้
2.1 ศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัว
2.2 ศูนย์พัฒนำครอบครัวในชุมชน
2.3 หน่วยงำนของรัฐหรือองค์กรเอกชนที่มีวัตถุประสงค์ในกำรส่งเสริมและพัฒนำครอบครัว
การคุ้มครองสวัสดิภาพ
กำรคุ้มครองสวัสดิภำพ เป็นกำรดำเนินกำรเพื่อให้บุคคลในครอบครัวได้รับควำมปลอดภัย มีควำมสัมพันธ์
ที่ดี และป้องกันกำรกระทำควำมผิดซ้ำ และให้หมำยควำมรวมถึงกำรดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
1. กำรคุ้มครองหรือกำรป้องกันบุคคลในครอบครัวไม่ให้ถูกกระทำด้วยควำมรุนแรงในครอบครัว และ
ป้องกันกำรกระทำควำมผิดอำญำซึ่งมีลักษณะเป็นกำรกระทำควำมรุนแรงในครอบครัว
2. กำรส่งเสริมหรือกำรสนับสนุนไม่ให้เกิดกำรกระทำควำมรุนแรงในครอบครัว
3. กำรไกล่เกลี่ยหรือดำเนินกำรให้มีกำรประนีประนอมเมื่อเกิดกำรกระทำควำมรุนแรงในครอบครัว
4. กำรเยียวยำหรือกำรบรรเทำทุกข์ผู้ซึ่งถูกกระทำด้วยควำมรุนแรงในครอบครัว
5. กำรบำบัดฟื้นฟูผู้ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรกระทำควำมรุนแรงในครอบครัว
6. กำรติดตำมดูแลบุคคลในครอบครัวเมื่อเกิดกำรกระทำควำมรุนแรงในครอบครัว
กรณีพบเห็นการกระทาความรุนแรงในครอบครัว
หลำยคนอำจจะเคยได้ยินคำว่ำ “เรื่องของผัวเมีย อย่ำมำยุ่ง” จึงไม่กล้ำเข้ำให้ควำมช่วยเหลือใด ๆ
เพรำะมี ค วำมเข้ ำ ใจคลำดเคลื่ อ นว่ ำ สำมี ภ รรยำมี สิ ท ธิ ท ำร้ ำ ยร่ ำ งกำยหรื อ กระท ำควำมรุ น แรงต่ อ กั น ได้
หำกเข้ำไปข้องเกี่ยวจะกลำยเป็นเรื่องผิดกฎหมำย คนส่วนหนึ่งมองว่ำปัญหำควำมรุนแรงในครอบครัวเป็นเรื่อง
ส่วนตัว เป็นเรื่องภำยในครอบครัว บุคคลภำยนอกไม่ควรเข้ำไปเกี่ยวข้อง ดังนั้น เพื่อเป็นกำรให้ควำมช่วยเหลือ
และหยุ ดยั้ งกำรกระทำควำมรุ น แรงในครอบครัว หำกผู้ ใดพบเห็ นหรือทรำบว่ำมีกำรกระทำควำมรุนแรง
ในครอบครัว ให้แจ้งข้อมูลหรือข่ำวสำรกรณีดังกล่ำวต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง
กำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ หรื อแจ้งต่อศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัวโดยตรง เพื่อให้
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กำรคุ้มครองสวัสดิภำพ ทั้งนี้ กำรแจ้งข้อมูลหรือข่ำวสำรดังกล่ำว อำจกระทำโดยวำจำ เป็นหนังสือ ทำงโทรศัพท์
วิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีกำรอื่นใด ซึ่งหำกกระทำโดยสุจริตแล้วย่อมได้รับควำมคุ้มครองและไม่ต้องรับผิด
ทั้งทำงแพ่ง ทำงอำญำ และทำงปกครอง
มาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพ
ศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัวที่ยื่นคำร้องเพื่อให้ศำลมีคำสั่งคุ้มครองสวัสดิภำพ อำจเสนอ
มำตรกำรคุ้มครองสวัสดิภำพเพื่อแก้ไขปัญหำกำรกระทำควำมรุนแรงในครอบครัว หรือเพื่อป้องกันกำรกระทำ
ควำมรุ น แรงในครอบครั วซ้ำอีก ประกอบกำรพิจำรณำของศำลด้ว ยก็ได้ ซึ่ งมำตรกำรคุ้มครองสวัสดิภำพ
อำจเป็นกำรดำเนินกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด เช่น
1. ให้ ผู้ ก ระท ำควำมรุ น แรงในครอบครั ว ไปพบพนั ก งำนเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ต ำมก ำหนดระยะเวลำ
หรื อเข้ำรั บ คำปรึ กษำแนะน ำทำงจิ ตวิทยำสั งคมหรือกำรแก้ไขบำบัดฟื้นฟู ณ สถำนพยำบำลหรือสถำนที่
ที่มีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน อำทิ กำรติดสุรำ กำรพนัน สิ่งเสพติดใด ๆ หรือพฤติกรรมอื่นใด หรือ ให้ผู้นั้น
ทำทัณฑ์บนไว้เป็นจำนวนเงินตำมแต่ศำลจะเห็นสมควร รวมทั้งชดใช้เงินช่วยเหลือบรรเทำทุกข์แก่ผู้ถูกกระทำ
ด้วยควำมรุนแรงในครอบครัวหรือบุคคลในครอบครัวที่มีกำรกระทำควำมรุนแรงในครอบครัวด้วย
2. ห้ำมผู้กระทำควำมรุนแรงในครอบครัวก่อเหตุหรือยั่วยุด้วยประกำรใด ๆ หรือ ก่อให้เกิด
ควำมเดือดร้อนรำคำญด้วยวิธีกำรอื่นใดอันก่ อให้เกิดควำมเดือดร้อนรำคำญแก่ผู้ถูกกระทำด้วยควำมรุนแรง
ในครอบครัวไม่ว่ำจะโดยตรงหรือโดยอ้อมอันจะก่อให้เกิดควำมรุนแรงในครอบครัว หรือห้ำมเสพสุรำหรือ
สิ่งเสพติดใด ๆ ตำมกำหนดระยะเวลำ รวมทั้งห้ำมเข้ำใกล้หรือเข้ำไปในที่อยู่อำศัยหรือให้ออกไปจำกที่อยู่อำศัย
ของผู้ถกู กระทำด้วยควำมรุนแรงในครอบครัว
3. ขอให้ศำลมีคำสั่งถอนอำนำจปกครองของผู้ กระทำควำมรุนแรงในครอบครัวเสียทั้งหมด
หรื อแต่บ ำงส่ วน หรื อห้ ำมผู้ กระทำควำมรุนแรงในครอบครัวติดต่อเด็กนั้นไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อมตำม
ระยะเวลำที่ศำลจะเห็นสมควร ในกรณีที่ผู้กระทำควำมรุนแรงในครอบครัวได้กระทำต่อเด็กซึ่งตนมีห น้ำที่
อุปกำระเลี้ยงดู
4. ขอให้ศำลมีคำสั่งถอนกำรเป็นผู้อนุบำลหรือผู้พิทักษ์ ในกรณีที่ผู้นั้นได้กระทำควำมรุนแรง
ในครอบครัวต่อผู้ซึ่งอยู่ในควำมอนุบำลหรืออยู่ในควำมพิทักษ์ เป็นต้น
เหตุลดโทษ
ในกรณีที่เกิดกำรกระทำควำมรุนแรงในครอบครัวและศำลมีคำสั่งคุ้มครองสวัสดิภำพ ประกอบกับ
ผู้กระทำควำมรุนแรงในครอบครัวถูกดำเนินคดีอำญำอันเนื่องมำจำกกำรกระทำควำมรุนแรงในครอบครัวด้วย
หำกผู้ กระท ำควำมรุ น แรงในครอบครั ว ได้ ปฏิบั ติ ตำมคำสั่ ง คุ้ ม ครองสวัส ดิภ ำพครบถ้ว นแล้ ว ให้ ควำมผิ ด
ทำงอำญำตำมประมวลกฎหมำยอำญำนั้นมีผลดังต่อไปนี้
1. ให้เป็นควำมผิดอันยอมควำมได้ ได้แก่ควำมผิดตำมมำตรำดังต่อไปนี้
1.1 ควำมผิดฐำนทำร้ำยร่ำงกำย ตำมมำตรำ 295
1.2 ควำมผิดฐำนชักอำวุธหรือแสดงอำวุธในกำรวิวำทต่อสู้ ตำมมำตรำ 379
1.3 ควำมผิดฐำนใช้กำลังทำร้ำยผู้อื่น โดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรำยแก่กำยหรือจิตใจ
ตำมมำตรำ 391
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1.4 ควำมผิดฐำนทำให้ผู้อื่นเกิดควำมกลัว หรือควำมตกใจ โดยกำรขู่เข็ญ ตำมมำตรำ 392
1.5 ควำมผิดฐำนดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้ำหรือด้วยกำรโฆษณำ ตำมมำตรำ 393
1.6 ควำมผิดฐำนกระทำด้วยประกำรใด ๆ ต่อผู้อื่น อันเป็นกำรรังแก ข่มเหง คุกคำม หรือ
กระทำให้ได้รับควำมอับอำยหรือเดือดร้อนรำคำญ ตำมมำตรำ 397
1.7 ควำมผิดฐำนกระทำด้วยประกำรใด ๆ อันเป็นกำรทำรุณต่อเด็กอำยุยังไม่เกินสิบห้ำปี
คนป่วยเจ็บหรือคนชรำ ซึ่งต้องพึ่งผู้นั้นในกำรดำรงชีพหรือกำรอื่นใด ตำมมำตรำ 398
“ความผิ ด อั น ยอมความได้ ” หมำยควำมว่ ำ ควำมผิ ด ที่ ผู้ เ สี ย หำยได้ รั บ ควำมเดื อ ดร้ อ น
หรือเสียหำยโดยตรง หรือเรียกอีกอย่ำงหนึ่งว่ำ ควำมผิ ดต่อส่ว นตัว สังคมส่วนรวมไม่ได้รับผลกระทบหรื อ
เดือดร้อนจำกกำรกระทำควำมผิดนั้นด้วย ผู้เสียหำยจึงมีสิทธิดำเนินคดีได้เอง และมีสิทธิยุติคดีได้ ด้วยกำรถอน
คำร้องทุกข์ ถอนฟ้อง หรือตกลงประนีประนอมยอมควำม ควำมผิดที่กฎหมำยส่งเสริมกำรพัฒนำและคุ้มครอง
สถำบันครอบครัว กำหนดให้ เป็น ควำมผิดอันยอมควำมได้นั้น ส่วนใหญ่เป็นควำมผิ ดลหุโ ทษ คือ ควำมผิ ด
ที่มีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบำท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ดั ง นั้ น เมื่ อ กฎหมำยก ำหนดให้ ค วำมผิ ด อำญำอั น เนื่ อ งมำจำกกำรกระท ำควำมรุ น แรง
ในครอบครัวข้ำงต้นเป็นควำมผิดอันยอมควำมได้ หำกผู้กระทำควำมรุนแรงในครอบครัวได้ปฏิบัติตำมคำสั่ง
คุ้มครองสวัสดิภำพครบถ้วนแล้ว ย่อมส่งผลดีต่อควำมสัมพันธ์ในครอบครัว เพรำะควำมสัมพันธ์ในครอบครัวนี้
เป็นเรื่องละเอียดอ่อน กระบวนกำรในกำรดำเนินคดี จึงควรแตกต่ำงจำกคดีอำญำทั่ว ๆ ไป เพื่อป้องปรำมมิให้
ควำมผิดอำญำขยำยหนักเกินเหตุจนไม่สำมำรถอยู่ร่วมกันได้อย่ำงปกติสุข กำรลงโทษในทำงอำญำ เช่น จำคุ ก
หรือปรับ ไม่อำจแก้ไขปัญหำครอบครัวได้ เสมอไป ในทำงกลับกันมีแต่จะสร้ำงควำมแตกร้ำวในควำมสัมพันธ์
ของครอบครัว
2. ในคดีอำญำ ให้ศำลที่พิจำรณำพิพำกษำคดีอำญำรับฟังผลกำรปฏิบัติตำมคำสั่งคุ้มครองสวัสดิภำพ
และนำมำประกอบกำรพิจำรณำว่ำเป็นเหตุอันควรปรำนีในกำรรอกำรลงโทษหรือรอกำรกำหนดโทษตำม
มำตรำ 56 หรือเป็นเหตุบรรเทำโทษตำมมำตรำ 78 แห่งประมวลกฎหมำยอำญำ
3. กำรกระทำควำมรุนแรงในครอบครัวที่เป็นคดี อำญำซึ่งผู้กระทำควำมผิดได้กระทำเนื่องจำก
ตนเองถู ก กระท ำด้ ว ยควำมรุ น แรงหรื อ ถู ก กระท ำโดยมิ ช อบซ้ ำกั น อย่ ำ งต่ อ เนื่ อ งจนเป็ น เหตุ ใ ห้ เ กิ ด
ควำมกระทบกระเทือนต่อร่ำงกำยหรือจิตใจอย่ำงรุนแรง และได้มีกำรยื่นคำแถลงเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
ของศำลที่พิจำรณำพิพำกษำคดีอำญำแล้ว ศำลจะลงโทษผู้นั้นน้อยกว่ำที่กฎหมำยกำหนดไว้สำหรับควำมผิดนั้น
เพียงใดก็ได้
เหตุลดโทษในกรณีนี้เกิดขึ้นเนื่องจำก ปัจจุบันผู้กระทำควำมรุ นแรงส่วนหนึ่งมักจะเป็นผู้หญิง
ที่เคยถูกสำมีกระทำด้วยควำมรุนแรงอย่ำงต่อเนื่องมำก่อน แต่ต้องอดทนเพรำะต้องกำรรักษำครอบครัวเอำไว้
แต่เมื่อถึงวันที่อดทนไม่ไหวและได้ตอบโต้กลับก็จะกลำยเป็นผู้กระทำควำมรุนแรงในครอบครัวทันที ซึ่งประเทศ
ออสเตรเลี ย เรี ย กอำกำรของผู้ ห ญิ ง เหล่ ำ นี้ ว่ ำ เป็ น โรคควำมผิ ด ปกติ ท ำงจิ ต จำกกำรถู ก กระท ำรุ น แรง
เป็นเวลำนำนสะสม (Battered Woman Syndrome: BWS) เมื่อมีกำรแสดงหลักฐำนว่ำเธอเหล่ำนี้ถูกสำมี
ทำร้ำยร่ำงกำยมำเป็น ระยะเวลำนำน แม้ว่ำเธอจะฆ่ำสำมีเสียชีวิตเพรำะปกป้องตัวเอง หรือวำงแผนฆ่ำ เพรำะ
ถูกทำร้ำยร่ำงกำยมำนำน เธอก็อำจจะพ้นผิดได้ ในประเทศไทยยึดกฎหมำยอำญำเป็นหลัก บำงคดีต่อสู้ด้วย
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เหตุป้องกันตัวหรือบันดำลโทสะตำมประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ 68 และ 72 ตำมลำดับ โดยเฉพำะเหตุ
บันดำลโทสะตำมประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ 72 ระบุว่ำต้องกระทำตอบในขณะนั้น (เปมิกำ สนิทพจน์,
2560) กำรกระท ำควำมผิ ด ของผู้ ห ญิ ง ที่ มี อ ำกำร BWS จึ ง ไม่ ค รบองค์ ป ระกอบของควำมผิ ด ที่ จ ะได้ รั บ
ควำมคุ้มครองตำมกฎหมำยนี้
กรณีที่คดีถึงที่สุดก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ผู้ใดถูกพิพำกษำลงโทษจำคุกโดยมีเหตุ
ตำมกรณีดังกล่ ำว ถ้ำผู้ นั้ นยั งไม่ได้รั บโทษ หรืออยู่ในระหว่ำงกำรรับโทษตำมคำพิพำกษำ ผู้ นั้นเอง บุคคล
ในครอบครัวของผู้นั้น หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมำยจำกบุคคลดังกล่ำว อำจยื่นคำร้องต่อศำลที่มีคำพิพำกษำถึงที่สุด
เพื่อขอให้ศำลดำเนินกำรไต่สวนและกำหนดโทษแก่ผู้นั้นเสียใหม่ได้
การห้ามเผยแพร่หรือเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน
เมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้แล้ว ห้ำมมิให้ผู้ใดลงพิมพ์โฆษณำหรือเผยแพร่ต่อสำธำรณชน
ด้วยวิธีใด ๆ ซึ่งภำพ เรื่องรำว หรือข้อมูลใด ๆ ซึ่งจะทำให้เกิดควำมเสียหำยแก่ผู้ถูกกระทำด้วยควำมรุนแรง
ในครอบครัว ผู้กระทำควำมรุนแรงในครอบครัว หรือบุคคลในครอบครัว
1. เมื่อมีกำรแจ้งข้อมูลหรือข่ำวสำรกำรกระทำควำมรุนแรงในครอบครัวต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ หรือศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครอง
ครอบครัวแล้ว หรือ
2. เมื่อมีกำรร้องทุกข์หรือกล่ำวโทษตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำแล้ว หรือ
3. เมื่อผู้เสียหำยเป็นผู้ฟ้องคดีอำญำอันมีลักษณะเป็นกำรกระทำควำมรุนแรงในครอบครัวแล้ว
กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูกกระทำด้วยควำมรุนแรงในครอบครัว ผู้กระทำควำมรุนแรง
ในครอบครัว หรือบุคคลในครอบครัว ในกรณีที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ทำงกำรศึกษำ หรือเพื่อประโยชน์ของ
ทำงรำชกำรหรือประโยชน์สำธำรณะ หำกเป็นข้อมูลส่วนบุคคลต้องได้รับควำมยินยอมเป็นหนังสือจำกบุคคลนั้น
และในกำรเปิดเผยต้องไม่ระบุชื่อหรือข้อมูลส่วนที่ทำให้รู้ว่ำเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลใด ถ้ำหำกกำรเปิดเผยนั้น
จะเป็นกำรรุกล้ำสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร หรือจะก่อให้เกิดอันตรำยต่อชีวิต สุขภำพ หรือควำมปลอดภัย
ของบุคคลหนึ่งบุคคลใด จะทำกำรเปิดเผยไม่ได้ ทั้งนี้ กำรเปิดเผยข้อมูลดังกล่ำวต้องดำเนินกำรตำมกฎหมำย
เกี่ยวกับข้อมูล ข่ำวสำรด้วย ผู้ใดฝ่ำฝืน ต้องระวำงโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหกหมื่น บำท
หรือทั้งจำทั้งปรับ
พนักงานเจ้าหน้าที่
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัตินี้ ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีหน้ำที่และอำนำจเข้ำไปใน
เคหสถำนหรื อ สถำนที่ เ กิ ด เหตุ เมื่ อ ได้ พ บเห็ น กำรกระท ำควำมรุ น แรงในครอบครั ว หรื อ ด ำเนิ น กำรให้
ผู้ถูกกระทำด้วยควำมรุนแรงในครอบครัวได้รับกำรช่วยเหลือและควำมคุ้มครองในเบื้องต้นเป็นกำรชั่วครำว
ได้ เ ข้ ำ รั บ กำรตรวจรั ก ษำตำมมำตรฐำนทำงกำรแพทย์ หรื อ กำรช่ ว ยเหลื อ อื่ น ใดตำมควำมเหมำะสม
หรือค้นเคหสถำนหรือสถำนที่เกิดเหตุเพื่อหำและช่วยเหลือผู้ถูกกระทำด้วยควำมรุนแรงในครอบครัว เป็นต้น
ทั้ ง นี้ กำรค้ น ดั ง กล่ ำ วต้ อ งมี ห มำยค้ น เว้ น แต่ มี เ หตุ อั น ควรเชื่ อ ว่ ำ หำกเนิ่ น ช้ ำ กว่ ำ จะเอำหมำยค้ น มำได้
ผู้ถูกกระทำด้วยควำมรุนแรงในครอบครัวอำจถูกประทุษร้ำยเป็นเหตุให้ได้รับอันตรำยแก่ชีวิตหรือร่ำงกำย
ให้ ด ำเนิ น กำรค้ น ได้ โ ดยไม่ ต้ อ งมี ห มำยค้ น แต่ ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ำมประมวลกฎหมำยวิ ธี พิ จ ำรณำควำมอำญำ
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ว่ำด้วยกำรค้น ผู้ใดขัดขวำงพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ดังกล่ำว ต้องระวำงโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี
หรือปรับไม่เกินสองแสนบำท หรือทั้งจำทั้งปรับ
นอกจำกนี้ ยั ง ก ำหนดให้ พ นั ก งำนเจ้ำ หน้ำ ที่ มี ห น้ ำ ที่ แ ละอ ำนำจประสำนงำนกั บ เจ้ำ หน้ำที่
ฝ่ำยปกครองหรือตำรวจ เจ้ำหน้ำที่ของสถำนพยำบำล หรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับกำรคุ้มครองสวัสดิภำพ หรือมีหนังสือเรียกผู้กระทำควำมรุนแรงในครอบครัว ผู้ถูกกระทำด้วยควำมรุนแรง
ในครอบครั ว หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องมำให้ ถ้อยคำหรือข้อเท็จจริง รวมทั้งให้ส่ งเอกสำรหรือหลั กฐำนอื่นใด
เพื่อสรุ ป ประมวลผลให้ หั วหน้ ำศูนย์ พิจำรณำออกค ำสั่ งคุ้ มครองสวัสดิภำพ หรือเสนอต่อศำลเพื่ อพิจำรณำ
ออกคำสั่งคุ้มครองสวัสดิภำพ หรือดำเนินกำรอื่นใดตำมพระรำชบัญญัตินี้ เป็นต้น
บทสรุปและข้อเสนอแนะของผู้ศึกษา
พระรำชบั ญญัติส่ งเสริ มกำรพัฒ นำและคุ้มครองสถำบันครอบครัว พ.ศ. 2562 เป็นกำรปรับปรุง
กฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยควำมรุนแรงในครอบครัว โดยกำรยกเลิกพระรำชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ถูกกระทำด้วยควำมรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 เพื่อแก้ไขปัญหำหรือข้อบกพร่องในกำรบังคับใช้และ
กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย โดยพระรำชบัญญัติฉบับนี้มีลักษณะกำรใช้บังคับในระบบผสม เพรำะมุ่งเน้นแก้ไข
ปัญหำครอบครัวอย่ำงเป็นระบบและครบวงจรของควำมเป็นครอบครัว เน้นให้โอกำสผู้กระทำควำมรุนแรง
ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตำมมำตรกำรคุ้มครองสวัสดิภำพพร้อมกับบำบัดฟื้นฟู ช่วยเหลือผู้ถูกกระทำด้วย
ควำมรุ น แรงให้ ส ำมำรถกลับ มำอยู่ ร่วมกัน เป็นครอบครัว ได้อย่ำงปกติสุขดังเดิม จึงมีทั้งมำตรกำรส่ งเสริม
คุ้มครอง ช่วยเหลือ เยียวยำ ซึ่งได้นำแนวคิดเรื่องควำมผิดปกติทำงจิตจำกกำรถูกกระทำรุนแรงเป็นเวลำนำน
สะสม (Battered Woman Syndrome: BWS) เพื่ อ เป็ น มำตรกำรช่ ว ยเหลื อ ผู้ ถู ก กระท ำด้ ว ยควำมรุ น แรง
จนกลำยเป็นผู้กระทำควำมผิดเอง โดยให้สิทธิผู้กระทำควำมรุนแรงด้วยเหตุดังกล่ำว นำสืบหรือยกเป็นข้ออ้ำง
เพื่อให้ศำลพิจำรณำลงโทษผู้นั้นน้อยกว่ำที่กฎหมำยกำหนดไว้สำหรับควำมผิดนั้นเพียงใดก็ได้ และอำจยื่นคำร้อง
ต่อศำลที่มี ค ำพิ พำกษำถึง ที่สุ ด เพื่อขอให้ ศำลด ำเนิน กำรไต่ส วนและกำหนดโทษแก่ผู้ นั้น เสี ยใหม่ ไ ด้ ด้ ว ย
นำหลักกำรกระทำครั้งเดียวต้องรับผิดสองทำงมำใช้บังคับกับกำรกระทำควำมรุนแรงในครอบครัวที่มีโทษ
ทำงอำญำ โดยสำมำรถใช้ ม ำตรกำรทำงอำญำและมำตรกำรในกำรคุ้ ม ครองสวั ส ดิ ภ ำพควบคู่ กั น ไป
หำกผู้กระทำควำมรุนแรงสำมำรถปฏิบัติตำมมำตรกำรคุ้มครองสวัสดิภำพได้ครบถ้วนก็จะได้รับประโยชน์
ในทำงคดี อ ำญำด้ ว ย อั น จะท ำให้ ก ำรใช้ ค วำมรุ น แรงและกำรปฏิบั ติ โ ดยไม่ เ ป็ น ธรรมในครอบครั ว ลดลง
และผู้ถูกกระทำด้วยควำมรุนแรงในครอบครัวได้รับกำรบำบัดฟื้นฟู ซึง่ สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 มำตรำ 71 ที่กำหนดให้รัฐพึงเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของครอบครัว
อันเป็นองค์ประกอบพื้นฐำนที่สำคัญของสังคม พึงให้ควำมช่วยเหลือเด็ก เยำวชน สตรี ผู้สูงอำยุ คนพิกำร
ผู้ยำกไร้ และผู้ด้อยโอกำสให้สำมำรถดำรงชีวิตได้อย่ำงมีคุณภำพ และคุ้มครองป้องกันมิให้บุคคลดังกล่ำวถูกใช้
ควำมรุนแรงหรือปฏิบัติอย่ำงไม่เป็นธรรม รวมตลอดทั้งให้กำรบำบัด ฟื้นฟูและเยียวยำผู้ถูกกระทำกำรดังกล่ำว
รวมทั้งสอดคล้ องกับ เป้ ำหมำยของกำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ 257 ที่มีเป้ำหมำยเพื่อให้ ประเทศชำติ
มีควำมสงบเรียบร้อย สังคมมีควำมสงบสุข เป็นธรรม และประชำชนมีควำมสุข มีคุณภำพชีวิตที่ดี
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พระรำชบั ญญัติ ฉบั บ นี้ ป ระกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเมื่ อวันที่ 22 พฤษภำคม 2562 และจะมีผ ล
ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้ำสิบวันนับแต่วันที่ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เพรำะต้องกำรให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมีควำมพร้อมในกำรบังคับใช้กฎหมำยและเกิดกำรบูรณำกำรกำรปฏิบัติงำนร่วมกัน
ได้อย่ำงเป็นเอกภำพและมีประสิทธิภำพ พนักงำนเจ้ำหน้ำที่และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจึงควรดำเนินกำร ดังนี้
1. รั ฐ มนตรี ว่ ำ กำรกระทรวงกำรพั ฒ นำสั ง คมและควำมมั่ น คงของมนุ ษ ย์ รั ฐ มนตรี ว่ ำ กำร
กระทรวงมหำดไทย และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข ควรเร่งออกระเบียบในส่วนที่เกี่ยวกับรำชกำร
ของแต่ล ะกระทรวง เพื่อกำหนดรำยละเอียดและกลไกในกำรปฏิบัติ งำนตำมภำรกิจเพื่ อให้ กำรบัง คั บ ใช้
กฎหมำยบรรลุผลตำมเจตนำรมณ์ เช่น กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ขอ
จดทะเบียน กำรขอจดทะเบียน และกำรจดทะเบียนเป็นศูนย์พัฒนำครอบครัวในชุมชน พร้อมทั้งหลักเกณฑ์
วิ ธี ก ำร และเงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ กำรขอรั บ ควำมช่ ว ยเหลื อ หรื อ กำรสนั บ สนุ น ด้ ำ นกำรเงิ น ด้ ำ นทรั พ ยำกร
ด้ำนวิชำกำร ด้ำนพัฒนำบุคลำกร หรือด้ำนอื่น ๆ ในกำรดำเนินกำรเพื่อส่งเสริมและพัฒนำครอบครัว และ
กำรคุ้มครองสวัสดิภำพ เป็นต้น
2. จั ดอบรมให้ ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรส่ งเสริมและพั ฒ นำครอบครัว ให้ กับพนักงำนเจ้ ำ หน้ ำ ที่
ที่เกี่ยวข้อง เช่น นำยทะเบียนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจดทะเบียนครอบครัว พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ที่ได้รับแต่งตั้ง
ตำมพระรำชบัญญัตินี้ พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ของศูนย์พัฒนำครอบครัวในชุมชน เป็นต้น เพื่อให้เกิดกำรบูรณำกำร
กำรส่งเสริมและพัฒนำครอบครัว
3. กำหนดแนวทำงในกำรประชำสั ม พั นธ์ ให้ ประชำชนทั่ว ไปได้รับ ทรำบอย่ ำ งรวดเร็ว และทั่ ว ถึ ง
โดยเฉพำะผู้ต้องหำ จำเลย หรือผู้ต้องขังที่ถูกดำเนินคดีอำญำเกี่ยวกับกำรกระทำควำมรุนแรงในครอบครัว
ให้สำมำรถเข้ำสู่กระบวนกำรคุ้มครองสวัสดิภำพ อันจะเป็นเงื่อนไขนำไปสู่กำรได้รับประโยชน์ตำมกฎหมำย
ได้ต่อไป พร้อมทั้งต้องสร้ำงมำตรกำรเพื่อกระตุ้นให้เกิดควำมตระหนักและผลักดันให้สังคมปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ว่ำปัญหำควำมรุนแรงในครอบครัวเป็นปัญหำหนึ่งของสังคม ไม่ใช่ปัญหำเฉพำะของครอบครัวใดครอบครัวหนึ่ง
ที่ ส ำคั ญ คื อ เมื่ อ ทรำบหรื อ พบเห็ น กำรกระท ำควำมรุ นแรงในครอบครั ว ควรช่ว ยเหลื อ และแจ้ ง พนัก งำน
เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ต่ อ ไป เพื่ อ ให้ ป ระเทศไทยสำมำรถพั ฒ นำสถำบั น ครอบครั ว ให้ มี
ควำมเข้มแข็งมำกขึ้น
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