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บทคัดย่อ 

 การฟ้องคดีผู้กระท าความรุนแรงในครอบครัวเป็นจ าเลยต่อศาล  ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว มาตรา 8 วรรคสอง บัญญัติไว้ว่า “ในกรณีที่มีการกระท าความผิดตาม
มาตรา 4 วรรคหนึ่ง เป็นความผิดกรรมเดียวกับความผิดตามกฎหมายอ่ืน ให้ด าเนินคดีความผิดตามมาตรา 4 
วรรคหนึ่ง ต่อศาลรวมไปกับความผิดตามกฎหมายอ่ืนนั้น เว้นแต่ความผิดตามกฎหมายอ่ืนนั้นมีอัตราโทษสูงกว่า
ให้ด าเนินคดีต่อศาลที่มีอ านาจพิจารณาความผิดตามกฎหมายอ่ืนนั้น โดยให้น าบทบัญญัติทั้งหลายแห่ง
พระราชบัญญัตินี้ไปใช้บังคับโดยอนุโลม” หมายความว่า ในกรณีที่ผู้กระท าความรุนแรงในครอบครัวกระท า
ความผิดฐานกระท าความรุนแรงในครอบครัว และการกระท าความผิดนั้นเป็นความผิดกรรมเดียวกับความผิด
ตามกฎหมายอ่ืน ให้ด าเนินคดีต่อศาลเยาวชนและครอบครัวรวมกันไป หากความผิดตามกฎหมายอ่ืนนั้นมีอัตรา
โทษสูงกว่าความผิดฐานกระท าความรุนแรงในครอบครัว ให้ด าเนินคดีต่อศาลที่มีอ านาจพิจารณาความผิดตาม
กฎหมายอ่ืนนั้น เช่น ความผิดฐานท าร้ายร่างกาย ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 ก าหนดอัตรา
โทษไว้จ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่พันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ให้ด าเนินคดีรวมไปต่อศาลแขวง หาก
เป็นความผิดฐานท าร้ายร่างกายผู้อ่ืนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัส ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297 
ก าหนดอัตราโทษไว้จ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสิบปี ให้ด าเนินคดีรวมไปต่อศาลจังหวัด  

 จากการศึกษาพบว่า การก าหนดให้ศาลธรรมดามีอ านาจพิจารณาคดีความรุนแรงในครอบครัวเป็น
การขัดต่อเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 นั้น 
พระราชบัญญัติฉบับนี้มีเจตนารมณ์เพื่อให้การพิจารณาคดีความรุนแรงในครอบครัวมีวิธีและใช้มาตรการที่มี
ความเหมาะสมกว่าการด าเนินคดีอาญาทั่วไป เพื่อแก้ไขตัวผู้กระท าความรุนแรงในครอบครัวมิให้กระท า
ความผิดซ้ า และมุ่งรักษาสัมพันธภาพของบุคคลในครอบครัวไว้ แต่บทบัญญัติมาตรา 8 วรรคสอง ให้ด าเนินคดี

                                                           
1 นักศึกษาหลักสูตรนิตศิาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ ปรดีี พนมยงค์  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย์ 
2 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
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กับศาลธรรมดาด้วยในกรณีความผิดตามกฎหมายอ่ืนมีโทษสูงกว่าความผิดฐานกระท าความรุนแรงในครอบครัว 
ซึ่งใช้วิธีพิจารณาความอาญาในศาลธรรมดามีลักษณะเคร่งครัด เป็นทางการ การพิจารณาคดีอาจปะปนกับ
คดีอาญาทั่วไป ศาลไม่สามารถใช้อ านาจให้การพิจารณาคดีเป็นการลับได้ ทั้งยังขาดบุคลากรและหน่วยงาน
ราชการที่มีประสบการณ์และสนับสนุนการท างานของผู้พิพากษาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัว ได้แก่ ผู้พิพากษาสมทบและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รวมทั้งที่ปรึกษากฎหมาย ซึ่ง
ผ่านการอบรมในการท าหน้าที่ในศาลเยาวชนและครอบครัวเป็นอย่างดี และมุ่งลงโทษผู้กระท าความผิดมากกว่า
การแก้ไขผู้กระท าความผิด ท าให้การด าเนินคดีความรุนแรงในครอบครัวไม่มีประสิทธิภาพและไม่เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550  จึงควรให้ศาล
เยาวชนและครอบครัวที่จัดต้ังขึ้นมาเพื่อรักษาสัมพันธภาพของบุคคลในครอบครัวและเป็นศาลพิเศษ  มีกระบวน
พิจารณาที่มีความพิเศษและเป็นการเฉพาะ ไม่เป็นทางการ ยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม มุ่งแก้ไขตัวผู้กระท า
ความผิดมากกว่าลงโทษผู้กระท าความผิด ด าเนินคดีความรุนแรงในครอบครัวและความผิดตามกฎหมายอ่ืนซึ่ง
เป็นความผิดกรรมเดียวกันทั้งหมด เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศสิงคโปร์ มีการจัดต้ังศาลครอบครัวเป็นการเฉพาะ
ให้มีอ านาจพิจารณาคดีความรุนแรงในครอบครัว รวมทั้งออกค าสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพและค าสั่งต่างๆ เพียงศาล
เดียว  

 ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงขอเสนอแนะให้แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 8 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว โดยให้คดีความรุนแรงในครอบครัวทุกกรณีอยู่ในเขตพิจารณาคดีของ
ศาลเยาวชนและครอบครัว นอกจากนี้ควรมีการบัญญัติเพิ่มเติมให้ “ที่ปรึกษากฎหมาย” เข้าท าหน้าที่แก่ต่าง
ให้กับผู้กระท าความรุนแรงในครอบครัวแทนทนายความ เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และบรรลุ เจตนารมณ์ในอันที่จะรักษาความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัวไว้ตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550  
 

1. บทน า 
 การกระท าความรุนแรงในครอบครัวเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด

กัน มีความละเอียดซับซ้อนแตกต่างจากความสัมพันธ์ของบุคคลทั่วไป การแก้ไขปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัว การใช้วิธีที่มีรูปแบบและลักษณะทั่วไปจึงไม่เหมาะสม และท าให้ครอบครัวได้รับผลกระทบ ดังนั้น 
ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวจึงต้องใช้วิธีการและรูปแบบที่มีลักษณะพิเศษเพื่อคุ้มครองผู้ถูกกระท า  และ
แก้ไขผู้กระท าความรุนแรงไม่ให้กระท าความผิดซ้ าอีก วิธีการและรูปแบบนั้น จะต้องมีลักษณะไม่เคร่งครัด 
ยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์ จะต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ ยวกับครอบครัวเป็นอย่างดี ไม่
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พิจารณาปะปนกับคดีทั่วไป และสิ่งส าคัญที่สุดจะต้องเข้าใจถึงเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 อย่างถ่องแท้ โดยจะต้องมุ่งแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าความ
รุนแรงมิให้กระท าความผิดซ้ าอีก และมุ่งที่จะรักษาความสัมพันธ์อันดีของบุคคลในครอบครัวไว้ให้ได้เป็น
ส าคัญ 

 ในปัจจุบันการฟ้องผู้กระท าความรุนแรงในครอบครัวเป็นจ าเลยต่อศาล พระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 มาตรา 8 วรรคสอง ก าหนดว่า หากผู้กระท าความรุนแรงใน
ครอบครัวกระท าความผิดฐานกระท าความรุนแรงในครอบครัว3 และการกระท าความผิดนั้น เป็นความผิดกรรม
เดียวกันกับกฎหมายอ่ืน เช่น สามีท าร้ายร่างกายภริยาด้วยวิธีการตบ การกระท าดังกล่าว นอกจากจะเป็นความผิด
ฐานกระท าความรุนแรงในครอบครัวแล้ว การกระท าดังกล่าวเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
3914 ด้วย ให้ฟ้องจ าเลยต่อศาลเยาวชนและครอบครัว แต่ถ้าหากจ าเลยท าร้ายร่างกายภริยาเป็นเหตุให้ได้รับ
อันตรายแก่กาย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 2955 ซึ่งมีอัตราโทษสูงกว่าความผิดฐานกระท าความรุนแรง
ในครอบครัว ให้ฟ้องคดีต่อศาลที่มีอ านาจพิจารณาความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 ซึ่งก็คือศาล
แขวง แต่หากจ าเลยท าร้ายร่างกายภริยาเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัส เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 2976 ให้ฟ้องจ าเลยต่อศาลที่มีอ านาจพิจารณาความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297 ซึ่งก็คือศาล
จังหวัด  ซึ่งศาลธรรมดาจะใช้วิธีพิจารณาความคดีอาญาทั่วไปในการด าเนินกระบวนพิจารณาคดีอาญา มีลักษณะ
เคร่งครัด เป็นทางการ และไม่สามารถยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์  มีวัตถุประสงค์ในการน าตัวผู้กระท าความผิด
มาลงโทษมากกว่าการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าความผิด ทั้งการพิจารณาคดีความรุนแรงในครอบครัวปะปนกับ
คดีอาญาทั่วไปท าให้ผู้กระท าและผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัวได้รับความอับอาย เสียหาย ทั้งไม่มีผู้
พิพากษาสมทบที่มีจะต้องมีคุณสมบัติและผ่านการอบรมเกี่ยวกับการท าหน้าที่ของผู้พิพากษาสมทบในการ

                                                           
3 พราะราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว มาตรา 4 บัญญัติว่า “ผู้ใดกระท าการอันเป็นความรุนแรงใน
ครอบครัว ผู้นั้นกระท าความผิดฐานกระท าความรุนแรงในครอบครัว ต้องระวางโทษจ าคุกหกเดือน หรือปรับไม่เกินหกพันบาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ” 
4 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 391 บัญญัติว่า “ผู้ใดใช้ก าลังท าร้ายผู้อื่น โดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ” 
5 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 บัญญัติว่า “ผู้ใดท าร้ายร่างกายผู้อื่น จนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจของผู้นั้น 
ผู้นั้นกระท าความผิดฐานท าร้ายร่างกาย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่พันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ” 
6 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297 บัญญัติว่า “ผู้ใดกระท าความผิดฐานท าร้ายร่ายกาย จนเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท าร้ายได้รับ
อันตรายสาหัส ต้องระวางโทษตั้งแต่หกเดือนถึงสิบปี” 
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พิจารณาคดีความรุนแรงในครอบครัว ไม่มีที่ปรึกษากฎหมายที่เป็นทนายความที่มีคุณสมบัติและผ่านการอบรม
เกี่ยวกับเจตนารมณ์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ซึ่ง
แตกต่างจากศาลเยาวชนและครอบครัวมีเจตนารมณ์เพื่อมุ่งแก้ไขผู้กระท าความผิด และรักษาความสัมพันธ์ของ
บุคคลในครอบครัวอยู่แล้ว เช่นเดียวกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงใน
ครอบครัว พ.ศ. 2550 จึงเป็นเหตุผลและความจ าเป็นที่จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติมาตรา 8 วรรคสอง ให้การ
พิจารณาคดีความรุนแรงในครอบครัวทุกกรณีอยู่ในเขตอ านาจพิจารณาของศาลเยาวชนและครอบครัวทั้งหมด 
 

2. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการกระท าความรุนแรงในครอบครัว 
 ดังที่ได้กล่าวมา ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเป็นที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคลภายในครอบครัว ซึ่งมี

ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวจึงต้องอาศัย
วิธีการและรูปแบบที่มีลักษณะพิเศษ จึงจ าเป็นต้องเข้าใจถึงความหมาย ลักษณะ สภาพปัญหา สาเหตุ รูปแบบ
และผลกระทบของปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเสียก่อน  
2.1 ความหมาย ลักษณะ สภาพปัญหา สาเหตุ รูปแบบและผลกระทบจากปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 

การกระท าความรุนแรงในครอบครัวน้ัน เป็นความผิดซึ่งมีโทษทางอาญาซึ่งผู้กระท าและผู้ถูกกระท า
ด้วยความรุนแรงในครอบครัวน้ัน ล้วนแต่เป็น “บุคคลในครอบครัว” ซึ่งตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท า
ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 มาตรา 3 วรรคสอง ให้ค านิยามหมายถึง คู่สมรส คู่สมรสเดิม ผู้ที่อยู่กิน 
หรือเคยอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส บุตร บุตรบุญธรรม สมาชิกในครอบครัว รวมทั้ง
บุคคลใดๆ ที่ต้องพึ่งพาอาศัยและอยู่ในครัวเรือนเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้หญิง ผู้ชาย ผู้สูงอายุหรือชราภาพ7 

ความรุนแรงในครอบครัว (Domestic Violence) คือความรุนแรงในครอบครัวโดยทั่วไป หมายถึง 
การใช้ความรุนแรงใดๆระหว่างบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันภายในครอบครัว  ซึ่งมีผลหรือมักมีผลให้เกิดอันตราย
หรือความเดือดร้อนทางกาย  ทางเพศ  หรือทางจิตใจต่อฝ่ายที่ถูกกระท า และรวมไปถึงการขู่เข็ญคุกคามว่าจะใช้
ความรุนแรง การบีบบังคับเพื่อการท าให้สูญเสียอิสรภาพโดยพลการ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในชีวิตสาธารณะหรือ
ชีวิตส่วนตัวก็ตาม8 โดยไม่จ ากัดเพศ อาจเป็นเด็ก ผู้ชาย หรือผู้หญิงก็ได้ มิได้จ ากัดเฉพาะการกระท าต่อร่างกาย

                                                           
7 อังคณา ช่วยค้ าชู (2555). ความรุนแรงในครอบครัว : สาเหตุ ผลกระทบและแนวทางการช่วยเหลือ. วารสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 31 
ฉบับที่ 3 : 2555 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
8 คณะกรรมาธิการกิจการสตรี เยาวชน และผู้สูงอายุ วุฒิสภา. ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และผู้สูงอายุในครอบครัว. ล าดับที่ 19 
(กรุงเทพมหานคร : ส านักการพิมพ์ ส านักงานเลขาธิการ วุฒิสภา, ม.ป.ป.) หน้า 3.  
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เท่านั้น แต่หมายความรวมถึง การท าอันตรายต่อจิตใจและอารมณ์ของอีกฝ่ายหนึ่งด้วย9 ส่วนตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ให้ความหมายของค าว่า “ความรุนแรงใน
ครอบครัว” หมายความว่า การกระท าใดๆ โดยมุ่งประสงค์ให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพ หรือ
กระท าโดยเจตนาในลักษณะที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพของบุคคลในครอบครัว 
หรือบังคับหรือใช้อ านาจครอบง าผิดคลองธรรมให้บุคคลในครอบครัวต้องกระท าการ ไม่กระท าการ หรือ
ยอมรับการกระท าอย่างหนึ่งอย่างใดโดยมิชอบ แต่ไม่รวมถึงการกระท าโดยประมาท โดยรูปแบบของการใช้
ความรุนแรงในครอบครัว มีอยู่ 3 รูปแบบใหญ่10 ได้แก่ ความรุนแรงต่อคู่สมรส ความรุนแรงต่อเด็ก และความ
รุนแรงต่อผู้สูงอายุ 

เมื่อเกิดการปัญหาความรุนแรงในครอบครัวแล้ว ย่อมส่งผลกระทบต่อครอบครัวและบุคคลภายใน
ครอบครัว มิใช่แต่เฉพาะผู้กระท าและผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัวเท่านั้น 11 ยังส่งผลกระทบต่อ
ครอบครัว เพราะปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเป็นปัญหาที่ท าลายความสัมพันธ์และความไว้วางใจของบุคคล
ในครอบครัว และยังส่งผลกระทบต่อสังคมทั้งด้านความสุขและทางด้านเศรษฐกิจของสังคม และยังเป็นปัญหานี้
สามารถถ่ายทอดไปยังคนรุ่นหลังได้ ส่งผลกระทบในระยะยาวต่อครอบครัวและสังคม   
2.2 ทฤษฎีการลงโทษผู้กระท าความผิดอาญา  

โทษทางอาญา คือ ผลโดยซึ่งกระท าความผิดได้รับเนื่องจากการฝ่าฝืนกฎหมายอาญา ซึ่งมีลักษณะ
เป็นการต าหนิการกระท านั้น12 การลงโทษทางอาญาต่อผู้กระท าความผิดนั้น จะต้องพิจารณาถึงทฤษฎีการ
ลงโทษทางอาญาประกอบด้วย ซึ่งแต่ละทฤษฎีจะมีรูปแบบและสนองต่อวัตถุประสงค์ในการลงโทษที่แตกต่าง
กัน สามารถแยกออกพิจารณาได้ ได้แก่ ทฤษฎีการลงโทษเพื่อชดใช้ความผิด ผู้กระท าความผิดจะได้รับโทษสา
สมกับการกระท าความผิด ปัจจุบันไม่ได้รับความนิยมมากนัก ทฤษฎีการลงโทษเพื่อข่มขู่ยับยั้ง เพื่อให้ผู้กระท า
ความผิดรู้สึกเข็ดหลาบและเป็นเยี่ยงอย่างแก่บุคคลอ่ืน ทฤษฎีการลงโทษเพื่อป้องกันสังคม ทฤษฎีการลงโทษ
เพื่อแก้ไขพื้นฟูผู้กระท าความผิด และทฤษฎีการลงโทษเพื่อตัดมิให้มีโอกาสกระท าความผิดอีก ผู้กระท าความผิด
จะถูกตัดความสามารถในการกระท าความผิด ได้แก่ โทษประหารชีวิต จ าคุก หรือการเนรเทศ เป็นต้น13 

                                                           
9 จิตฤดี วีระเวสส์ (2543, กันยายน).  ความรุนแรงในครอบครัว.  บทบัณฑิตย,์ 56, 3. หน้า 223.   
10 รณชัย คงสกนธ์ (2547).  100(ร้อย) เรื่องรัก...รุนแรง.  หน้า 35-36. 
11 แหล่งเดิม. หน้า 26-28. 
12 สหธน รัตนไพศาล. (2527). ความประสงคข์องการลงโทษอาญา : ศึกษาเฉพาะกฎหมายไทยสมัยใชก้ฎหมายลักษณะอาญา
และประมวลกฎหมายอาญา, หนา้ 10. 
13 อุทิศ แสนโกศิก.  วัตถุประสงคข์องการลงโทษ. บทบัณฑิตย์ เล่มที ่27 ตอน 2 ปีที่ 2513, หน้า 271-299. 
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2.3 เจตนารมณ์และอ านาจหน้าท่ีของศาลเยาวชนและครอบครัวในประเทศไทย 
ศาลเยาวชนและครอบครัวเป็นศาลที่มีวิธีพิจารณาคดีอาญาเป็นการเฉพาะแยกต่างหากจากวิธี

พิจารณาความอาญาทั่วไป มีเจตนารมณ์ 4 ประการ14 ได้แก่  
1. เพื่อสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชน  
2. เพื่อน าความยุติธรรมที่ค านึงถึงลักษณะเฉพาะบุคคลมาใช้ หาสาเหตุแห่งการกระท าความผิดเพื่อ

จะได้ก าหนดมาตรการให้เหมาะสม  
3. เพื่อน าวิธีการแก้ไขที่เหมาะสมมาใช้กับเด็กหรือเยาวชนเป็นรายบุคคล  
4. เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของครอบครัว โดยค านึงถึงสวัสดิภาพของบุตรเป็นส าคัญ  
อ านาจหน้าที่ของศาลเยาวชนและครอบครัว ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธี

พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 10 ก าหนดให้ศาลเยาวชนและครอบครัวมีอ านาจ ได้แก่ 
คดีอาญาที่มีข้อหาว่าเด็กหรือเยาวชนกระท าความผิด คดีอาญาที่ศาลซึ่งมีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดาได้โอนมา
ตามมาตรา 97 วรรคหนึ่ง คดีครอบครัว คดีคุ้มครองสวัสดิภาพ และคดีอ่ืนที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นอ านาจหน้าที่
ของศาลเยาวชนและครอบครัว 
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการมีผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว 

ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวนั้น เกิดจากหลักทฤษฎี การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน15หมายถึง การที่ประชาชนร่วมในกระบวนการยุติธรรม แต่รูปแบบอาจจะแตกต่างไปบ้าง เช่นใน
ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์จะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วยการเป็นลูกขุน ส่วนในระบบกฎหมายซี
วิลลอว์จะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในรูปแบบของผู้พิพากษาสมทบในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดย
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการใช้อ านาจตุลาการ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของประชาธิปไตย โดยผู้
พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวของไทยนั้น จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนที่ส าคัญๆ ได้แก่ จะต้องมี
หรือเคยมีบุตร หรือท างานเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็ก เยาวชน หรือครอบครัวมา
ก่อน ไม่น้อยกว่า 3 ปี นอกจากนี้จะต้องผ่านการอบรมวิชาความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของผู้พิพากษา
สมทบ รวมถึงการด าเนินกระบวนพิจารณาของศาลเยาวชนและครอบครัว  
 
                                                           
14 ประเทอืง ธนิยผล, กฎหมายเกี่ยวกับการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนและวิธีพิจารณาคดีครอบครัว, พิมพ์ครั้งที่ 2 
(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2546), หน้า 22-24 
15 ภัทราวุธ มกรเวส.  การมีส่วนร่วมของประชาชนในอ านาจตุลาการ. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์. 2553. หน้า 6-8. 
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2.5 เขตอ านาจและวิธีพิจารณาความอาญาของศาลไทยในคดีความรุนแรงในครอบครัว 
เขตอ านาจของศาลไทยในการพิจารณาคดีความรุนแรงในครอบครัวนั้น พระราชบัญญัติคุ้มครอง

ผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 มาตรา 8 วรรคสอง ก าหนดเขตอ านาจของศาลในการ
พิจารณาความรุนแรงในครอบครัว โดยสามารถแบ่งออกได้16 ดังนี ้

1. กระท าความผิดฐานกระท าความรุนแรงในครอบครัว ความผิดเดียวไม่มีความผิดตามกฎหมายอ่ืน 
ให้ศาลเยาวชนและครอบครัวมีอ านาจพิจารณา 

2. ถ้ากระท าผิดความรุนแรงในครอบครัว และเป็นความผิดตามกฎหมายอ่ืน แต่ความผิดตาม
กฎหมายอ่ืนมีอัตราโทษต่ ากว่า ให้ศาลเยาวชนและครอบครัวมีอ านาจพิจารณา 

3. ถ้ากระท าผิดความรุนแรงในครอบครัว และเป็นความผิดตามกฎหมายอ่ืน แต่ความผิดตาม
กฎหมายอ่ืนมีอัตราโทษสูงกว่า ให้ศาลธรรมดามีอ านาจพิจารณา 

4. ถ้าความผิดตามกฎหมายอ่ืนไม่ได้เป็นความผิดกรรมเดียวกันกับความผิดฐานกระท าความรุนแรง
ในครอบครัว ให้ด าเนินคดีต่อศาลซึ่งมีอ านาจพิจารณาความผิดตามกฎหมายอ่ืน ตามมาตรา 24 ประกอบมาตรา 
160 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

5. ในกรณีผู้กระท าความรุนแรงในครอบครัวเป็นทหาร หากไม่ได้กระท าความผิดร่วมกับพลเรือน 
ให้ศาลทหารมีอ านาจพิจารณา แต่หากกระท าความผิดร่วมกับพลเรือน ให้ศาลธรรมดามีอ านาจพิจารณา 

 
3. เขตอ านาจของศาลในต่างประเทศในการพิจารณาคดีความรุนแรงในครอบครัว 

การด าเนินคดีความรุนแรงในครอบครัวในต่างประเทศนั้น มีการก าหนดเขตอ านาจของศาลแตกต่าง
กันออกไป ในบางประเทศมีการจัดตั้งศาลครอบครัว (Family Court) ขึ้นเพื่อให้มีอ านาจในการด าเนินคดีความ
รุนแรงในครอบครัวเป็นการเฉพาะ ในที่นี้ผู้เขียนยกประเทศสิงคโปร์และประเทศออสเตรเลีย ซึ่งให้มีการจัดตั้ง
ศาลครอบครัวขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อด าเนินคดีความรุนแรงในครอบครัว 
3.1 ประเทศสิงคโปร์ 

แต่เดิมในปี ค.ศ. 1985 รัฐสภาประเทศสิงคโปร์ได้แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติว่าด้วยผู้หญิงฉบับ 
ค.ศ. 1961 (Woman’s Charter 1961) บทที่ 353 หมวดที่ 7 ตั้งแต่มาตรา 64-67 บัญญัติคุ้มครองความรุนแรงใน
ครอบครัว โดยให้ศาลจังหวัด (District Court) หรือศาลแขวง (Magistrate Court) มีอ านาจออกค าสั่งคุ้มครอง

                                                           
16 ส านักงานอัยการสูงสุด. แนวทางการด าเนินงานตามพระราชบญัญตัิคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.
2550. หน้า 13. 
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สวัสดิภาพ (protective order) หรือ PO หรือค าสั่งคุ้มครองในเหตุฉุกเฉิน (Expedited Order) หรือ EO ต่อมา
ภายหลังในปี ค.ศ. 2014 รัฐสภาประเทศสิงคโปร์ได้ตราพระราชบัญญัติ Family Justice Act 2014 มาตรา 5 
ก าหนดให้จัดตั้งศาลครอบครัวและศาลเยาวชนขึ้น ก าหนดให้มีอ านาจศาลครอบครัวเช่นเดียวกันกับศาลแขวง 
กล่าวคือ มีเขตอ านาจในการด าเนินคดีอาญาในกรณีที่ความรุนแรงในครอบครัวเกิดในอาณาเขตของประเทศ
สิงคโปร์ บนเรือหรืออากาศยาน หรือบุคคลซึ่งมีสัญชาติสิงคโปร์และเหตุเกิดในทะเลหรืออากาศยาน และกรณี
ใดๆ ที่กฎหมายก าหนดให้อยู่ในอ านาจของศาลแขวงสิงคโปร์  โดยมาตรา 76 (a)(b) บัญญัติให้แก้ไขเพิ่มเติม 
Woman’s Charter 1961 ในส่วนของค านิยามมาตรา 2 ให้ “ศาล” ในส่วนที่ 7 ให้หมายถึง ศาลครอบครัว17 
3.2 ประเทศออสเตรเลีย 

ในระดับมลรัฐของประเทศออสเตรเลียนั้น มีการออกกฎหมายอาญาของมลรัฐ (Crime Domestic 
Violence Ordinance 1986 ACT) ให้อ านาจศาลแขวงออกค าสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพแก่ผู้ได้รับความรุนแรงใน
ครอบครัวและได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายของต ารวจฉบับปี 1927 (Police Ordinance 1927 ACT) ให้ต ารวจ
มลรัฐมีอ านาจจับกุมกรณีที่มีการฝ่าฝืนค าสั่งคุ้มครอง ซึ่งในขณะนั้นกฎหมายครอบครัวของสหพันธรัฐ (Family 
Law Act 1975) มาตรา 114 บัญญัติให้ศาลครอบครัวแห่งออสเตรเลียและศาลครอบครัวมลรัฐออสเตรเลีย
ตะวันตกรวมถึงศาลท้องถิ่นในทุกมลรัฐ มีอ านาจออกค าสั่งในคดีระหว่างคู่สมรสในกรณีที่เกิดจากความสัมพันธ์
ระหว่างคู่สมรส รวมทั้งการออกค าสั่งคุ้มครองบุคคล (personal protection)   
 
4. วิเคราะห์ปัญหาเขตอ านาจของศาลในการพิจารณาคดีความรุนแรงในครอบครัวของประเทศไทยและ
ต่างประเทศ 

ดังที่ได้กล่าวมาในบทที่ 2 การด าเนินคดีความรุนแรงในครอบครัวของศาลไทย ให้ศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและศาลธรรมดามีอ านาจในการพิจารณาขึ้นอยู่กับความผิดตามกฎหมายอ่ืนนั้น ผู้เขียนจะท าการศึกษา
วิเคราะห์ปัญหาเขตอ านาจศาลไทยในการด าเนินคดีความรุนแรงในครอบครัว ถึงเจตนารมณ์ของกฎหมาย วิธี
พิจารณาความของศาล บุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยเปรียบเทียบกับต่างประเทศไทย 
 
 
 

                                                           
17 Section 76. “The Women’s Charter (Cap. 353, 2009 Ed.) is amended —......“ “court” — 
(b) for the purposes of Part VII, means a Family Court; and...” 
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4.1 ปัญหาเกี่ยวกับเจตนารมณ์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 มีเจตนารมณ์เพื่อให้

คดีความรุนแรงในครอบครัวได้รับการพิจารณาด้วยวิธีการและมาตรการที่เหมาะสม รวมทั้งปกป้องคุ้มครอง
ผู้ถูกกระท าและแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าความรุนแรงในครอบครัวด้วย โดยก าหนดรูปแบบ วิธีการ และขั้นตอนที่มี
ลักษณะแตกต่างจากการด าเนินคดีอาญาทั่วไป โดยมุ่งรักษาสัมพันธภาพอันดีของครอบครัว18 ส่วนเจตนารมณ์
ในการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวนั้น ก็เพื่อมุ่งแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าผิดมากกว่าการลงโทษ และคุ้มครอง
สถานภาพของครอบครัวเป็นส าคัญ แต่เจตนารมณ์ในการจัดตั้งศาลธรรมดานั้น ก็เพื่อน าตัวผู้กระท าความผิดมา
ลงโทษโดยน าเอาทฤษฎีการลงโทษมาใช้ตามความเหมาะสมแก่การกระท าความผิดเป็นส าคัญ19 ดังนั้น เมื่อ
เปรียบเทียบความเหมาะสมของเจตนารมณ์ระหว่างศาลเยาวชนและครอบครัวกับศาลธรรมดาของไทยแล้ว ศาล
เยาวชนและครอบครัวมีเจตนารมณ์ที่สอดคล้องไปในทางเดียวกันกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 
4.2 ปัญหาความเหมาะสมเกี่ยวกับวิธีพิจารณาความอาญาของศาล 

ในคดีความรุนแรงในครอบครัวที่อยู่ในเขตอ านาจของศาลเยาวชนและครอบครัวนั้น จะน าเอาวิธี
พิจารณาความอาญาของพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
พ.ศ. 2553 มาใช้บังคับโดยอนุโลม ส่วนการพิจารณาคดีที่อยู่ในเขตอ านาจของศาลธรรมดา ศาลจะน าวิธีพิจารณา
ความอาญาของศาลนั้นมาใช้บังคับ ซึ่งวิธีพิจารณาความอาญาของศาลเยาวชนและครอบครัวตามพระราชบัญญัติ
ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 นั้น ก าหนดว่าการพิจารณา
คดีอาญาจะต้องกระท าในห้องที่มิใช่ห้องพิจารณา20 ซึ่งศาลเยาวชนและครอบครัวมีห้องพิจารณาคดีอาญาที่มิใช่
ห้องพิจารณาคดีทั่วไป และไม่ปะปนกับคดีทั่วไป ห้องพิจารณามีบรรยากาศเป็นกันเอง นอกจากนี้ การพิจารณา
ความอาญายังต้องพิจารณาเป็นการลับ และเฉพาะบุคคลที่เกี่ ยวข้องกับคดีเท่านั้น21 จึงจะมีสิทธิเข้าฟังการ
พิจารณาคดีได้ ทั้งวิธีพิจารณาคดีไม่ต้องเคร่งครัด22 ซึ่งแตกต่างจากวิธีพิจารณาความอาญาของศาลธรรมดา การ
พิจารณาคดีจะต้องพิจารณาในห้องพิจารณาคดีทั่วไป และอาจท าให้การพิจารณาคดีความรุนแรงในครอบครัวไป

                                                           
18 คู่มือปฏบิัติงานของหน่วยงานในการช่วยเหลือคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว. กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์
19 ปกป้อง ศรีสนทิ.  (2559).  กฎหมายอาญาช้ันสูง.  พิมพ์ครั้งที่ 1.  กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพิมพ์วิญญูชน. 
20 มาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัตศิาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครวั พ.ศ. 2553 
21 มาตรา 108 แห่งพระราชบัญญัตศิาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครวั พ.ศ. 2553 
22 มาตรา 114 แห่งพระราชบัญญัตศิาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครวั พ.ศ. 2553 
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ปะปนกับคดีอาญาทั่วไป ทั้งการพิจารณาคดีจะต้องกระท าโดยเคร่งครัด ดังนั้น ศาลเยาวชนและครอบครัวจึงมี
ความเหมาะสมเกี่ยวกับวิธีพิจารณาความอาญามากกว่าศาลธรรมดา 
4.3 ปัญหาเกี่ยวกับการมีผู้พิพากษาสมทบ 

ในกระบวนการพิจารณาของศาลเยาวชนและครอบครัว มีผู้พิพากษาสมทบเข้ามามีส่วนร่วมกับผู้
พิพากษาในการพิจารณาคดี ส่วนศาลธรรมดาจะไม่มีผู้พิพากษาสมทบเข้าร่วมในการพิจารณาคดี  ผู้พิพากษา
สมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจะต้องมีคุณสมบัติส าคัญ คือ จะต้องมีหรือเคยมีบุตร หรือมีประสบการณ์
เกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์ หรือคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน หรือครอบครัว มาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี 
นอกจากนี้ผู้พิพากษาสมทบจะต้องผ่านการอบรมความรู้และเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและ
ครอบครัวฯ ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยา การสังคมสงเคราะห์ การให้ค าแนะน า และการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก 
เยาวชน และครอบครัว ตลอดจนหน้าที่ตุลาการ ผู้พิพากษาสมทบจึงเป็นผู้ที่มีส่วนส าคัญและมีความเหมาะสมที่
จะเข้าไปท าหน้าที่ช่วยเหลือการพิจารณาของผู้พิพากษาในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวได้เป็น
อย่างด ีซึ่งแตกต่างจากศาลธรรมดา ซึ่งไม่มีผู้พิพากษาสมทบเข้าช่วยเหลือ 
4.4 ปัญหาเกี่ยวกับการมีที่ปรึกษากฎหมาย 

ที่ปรึกษากฎหมายก าเนิดขึ้นตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 โดยคุณสมบัติของที่ปรึกษากฎหมาย23นั้น จะต้องเป็นทนายความ และจะต้อง
ผ่านการอบรมเกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยา การสังคมสงเคราะห์ 
รวมถึงจะต้องผ่านการอบรมความรู้อ่ืนๆ ซึ่งได้แก่ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงใน
ครอบครัวด้วย ด้วยที่ปรึกษากฎหมายเป็นทนายความที่ผ่านการอบรมเกี่ยวกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัวแล้ว ที่ปรึกษากฎหมายจึงมีคุณสมบัติและคุณวุฒิในการ
ช่วยเหลือกระบวนการพิจารณาคดีความรุนแรงในครอบครัวได้เป็นอย่างดี แต่ในปัจจุบันยังไม่มีการน าที่ปรึกษา
กฎหมายเข้าไปช่วยเหลือในการพิจารณาคดีความรุนแรงในครอบครัว 
4.5 ปัญหาเกี่ยวกับองค์กรท่ีสนับสนุนการท างานของศาล 

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นหน่วยงานที่ให้การช่วยเหลือกระบวนการพิจารณาคดี
ของศาลเยาวชนและครอบครัว มีอ านาจหน้าที่ในการสืบเสาะหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเด็ก เยาวชนและครอบครัว 
เสนอความเห็น แนวทางแก้ไขต่างๆ ต่อศาลเยาวชนและครอบครัว รวมทั้งแก้ไขฟื้นฟูเด็กหรือเยาวชนที่กระท า

                                                           
23 มาตรา 121  
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ความผิด สถานพินิจฯ จึงเป็นหน่วยงานที่มีประสบการณ์ในการท างาน และให้ความช่วยเหลือในการพิจารณาคดี
ความรุนแรงในครอบครัวต่อศาลเยาวชนและครอบครัวได้อย่างเต็มที่ 
4.6 ปัญหาเกี่ยวกับเขตอ านาจศาลไทยในการพิจารณาคดีความรุนแรงในครอบครัวเปรียบเทียบกฎหมาย
ต่างประเทศ 

แต่เดิมประเทศสิงคโปร์และประเทศออสเตรเลียให้ศาลแขวงมีอ านาจในการพิจารณาคดีความ
รุนแรงในครอบครัว รวมทั้งออกค าสั่งคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว แต่ต่อมาทั้งประเทศ
สิงคโปร์และออสเตรเลีย มีการจัดตั้งศาลครอบครัวเป็นการเฉพาะเพื่อพิจารณาคดีความรุนแรงในครอบครัว 
รวมทั้งค าสั่งคุ้มครองผู้ถูกกระท าและค าสั่งบังคับผู้กระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว 
4.7 เหตุผลและความจ าเป็นในการก าหนดเขตอ านาจศาลในคดีความรุนแรงในครอบครัว 

เนื่องจากปัญหาความรุนแรงในครอบครัว เป็นปัญหาที่เกิดระหว่างบุคคลภายในครอบครัวซึ่งมี
ความสัมพันธ์ละเอียดซับซ้อนกว่าบุคคลทั่วไป การแก้ไขปัญหาจึงต้องใช้รูปแบบ วิธีการ และขั้นตอนที่มี
ลักษณะพิเศษแตกต่างจากการด าเนินคดีอาญาทั่วไป พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงใน
ครอบครัว พ.ศ. 2550 มาตรา 8 วรรคสองก าหนดให้ศาลเยาวชนและครอบครัว และศาลธรรมดามีอ านาจ
พิจารณาคดีความรุนแรงในครอบครัว แต่เมื่อพิจารณาถึงเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วย
ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ที่มุ่งให้การพิจารณาคดีความรุนแรงในครอบครัวได้รับการพิจารณาด้วย
วิธีการ ขั้นตอนที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากการด าเนินคดีอาญาทั่วไป แต่กลับให้ศาลธรรมดาซึ่ งมีวิธีพิจารณา
ความอาญาทั่วไปมีอ านาจพิจารณาคดีความรุนแรงในครอบครัว ไม่มีห้องพิจารณาเป็นการเฉพาะ และอาจปะปน
กับคดีอาญาทั่วไป มีรูปแบบวิธีพิจารณาความอาญาที่เคร่งครัด เป็นทางการ ส่งผลให้การแก้ไขปัญหาความ
รุนแรงในครอบครัวล้มเหลวหรือไม่มีประสิทธิภาพ ศาลเยาวชนและครอบครัวเป็นศาลพิเศษ มีอ านาจพิจารณา
คดีเยาวชนและครอบครัวเป็นการเฉพาะ มีเจตนารมณ์เพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าความผิดและรักษาสัมพันธภาพ
ของครอบครัวเช่นเดียวกันกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว มีวิธีพิจารณาที่
มีรูปแบบ ขั้นตอน และลักษณะพิเศษที่ไม่เป็นทางการและยืดหยุ่นได้24 มีห้องพิจารณาที่มิใช่ห้องพิจารณาคดี
ทั่วไป25 ไม่อาจปะปนกับการพิจารณาคดีธรรมดา ทั้งยังมีผู้พิพากษาสมทบและที่ปรึกษากฎหมายที่มีความรู้
เกี่ยวกับการพิจารณาคดีความรุนแรงในครอบครัวเป็นอย่างดี ศาลเยาวชนและครอบครัวจึงมีความเหมาะสมอย่าง
ยิ่งที่จะมีเขตอ านาจพิจารณาคดีความรุนแรงในครอบครัวทุกกรณี 
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5. ข้อเสนอแนะ 
จากปัญหาเขตอ านาจศาลในการพิจารณาคดีความรุนแรงในครอบครัว ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง

ผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 จึงเห็นสมควรมีการแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี ้
1. ให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงใน

ครอบครัว พ.ศ. 2550 มาตรา 8 วรรคสอง โดยก าหนดให้ศาลเยาวชนและครอบครัวเป็นศาลที่มีเขตอ านาจ
พิจารณาพิพากษาคดีความผิดฐานกระท าความรุนแรงในครอบครัว รวมทั้งในกรณีที่ความผิดอ่ืนที่เป็นกรรม
เดียวกัน และมีอัตราโทษสูงกว่าความผิดฐานกระท าความรุนแรงในครอบครัวด้วยให้อยู่ในเขตอ านาจของศาล
เยาวชนและครอบครัวทั้งหมด โดยแก้ไขเป็นว่า “ในกรณีที่การกระท าความผิดตามมาตรา 4 วรรคหนึ่ง เป็น
ความผิดกรรมเดียวกับความผิดตามกฎหมายอ่ืน ให้ด าเนินคดีความผิดตามมาตรา 4 วรรคหนึ่ง ต่อศาลรวมไปกับ
ความผิดตามกฎหมายอ่ืนนั้น และให้น าบทบัญญัติทั้งหลายแห่งพระราชบัญญัติน้ีไปบังคับใช้โดยอนุโลม”  

 2. แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติกฎหมายให้ที่ปรึกษากฎหมายให้เข้าท าหน้าที่แทนทนายความในคดี
ความรุนแรงในครอบครัวทั้งหมด  

 3. แก้ไขบทนิยามของค าว่า “ความรุนแรงในครอบครัว” ให้หมายความครอบคลุมถึง ความผิดต่อ
ชีวิต เพื่อให้ศาลสามารถใช้อ านาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัวในการ
แก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าความผิด และปกป้องคุ้มครองบุคคลในครอบครัวคนอ่ืนๆ ด้วย 
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