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บทคดัย่อ 

“ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว” เช่น สามีทาํร้ายภริยา บิดามารดาทาํร้ายบุตร  

บุตรทาํร้ายบิดามารดาที่ชรา ปัญหาความรนุแรงดังกล่าวเหล่าน้ีเป็นปรากฏการณท์ี่เกดิขึ้นในสงัคม

ปัจจุบันดังปรากฏตามข่าวอยู่บ่อยคร้ังทั้งในกรณีที่มีการใช้กาํลังความรุนแรงทาํร้ายร่างกายเป็น

เหตุให้ได้รับความรุนแรงทางร่างกายบางรายพิการหรือบาดเจบ็สาหัส หรือกระทั้งถึงแก่ชีวิตใน

ที่สุด ปัญหาในครอบครับเป็นปัญหาที่สะสมมาเร่ือย ๆ จนเกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นการใช้ความ

รุนแรงภายในครอบครัวเหล่าน้ีเกิดขึ้นจริงในสงัคม แต่ในความจริงปัญหาการใช้ความรุนแรงน้ีมี

แทบทุกวันโดยที่สงัคมไม่ได้รับรู้ เน่ืองจากปกปิดน่ิงเฉยของบุคคลที่เกี่ยวข้องปล่อยให้เหตุการณ์

ผ่านไปทั้งที่ไม่ได้ทาํให้สถานการณด์ีขึ้น จึงเป็นประเดน็เร่งด่วนที่ต้องพิจารณาว่าสาเหตุของปัญหา

ที่เกิดขึ้นและผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อมต่อสังคม พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทาํด้วย

ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 มาตรา4 ได้กาํหนดให้การทาํร้ายร่างกายตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 295 ที่กระทาํในคดีความรุนแรงภายในครอบครัวเป็นความผิดอันยอม

ความได้น้ัน การกระทาํความรนุแรงภายในครอบครัว จึงเกดิจากคนในครอบครัว ได้แก่ เดก็ สตรี 

คนชรา เป็นบุคคลที่มีความอ่อนแอ ซ่ึงการยอมความในเร่ืองเกี่ยวกับการทาํร้ายร่างกายในคดี

ความรุนแรงในครอบครัวถือว่าเป็นการขัดต่อประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 เป็นเร่ืองที่

ยอมความกนัไม่ได้ ซ่ึงเป็นบุคคลที่มีความอ่อนแอ เปราะบาง มิได้รับการเยียวยาโดยกระบวนการ

ยุติธรรมตามสมควร และรัฐกไ็ม่สามารถดาํเนินการกับผู้กระทาํความผิดได้ ไม่สามารถลดการ

กระทาํความผิดซํา้ ประกอบกับการกระทาํความรุนแรงในครอบครัวกลับทวีความรุนแรงขึ้นอีก 

ผู้เขียนเห็นว่า เม่ือผู้เสียหายต้องไปร้องทุกข์ก่อน ทาํให้เป็นคดีขึ้ นมาก่อน พนักงาน เจ้าหน้าที่ 

หรือศาลจึงจะสามารถมีการสั่งคุ้มครองผู้เสียหายได้ ซ่ึงโดยสถิติผู้เสียหายไปแจ้งความร้องทุกข์

เพ่ือให้ลงโทษผู้กระทาํความผิดมีอตัราที่น้อยมากจึงไม่ได้รับความคุ้มครองเท่าที่ควร ดังน้ันเพ่ือ

เป็นการที่ทาํให้ผู้เสยีหายได้รับความคุ้มครองอย่างเป็นธรรม จึงควรนาํมาตรการการบรรเทาทุกข ์ 

 

* นักศึกษาหลักสตูรนิติศาสตรมหาบัณฑติ  คณะนิติศาสตร์ ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 

** ที่ปรึกษาวิทยานิพนธห์ลัก 
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และการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการถูกกระทาํด้วยความรุนแรงในครอบครัวมาใช้แก่

ผู้เสียหายโดยไม่ต้องไปผูกกับเร่ืองการร้องทุกข์อกี ผู้เสียหาย หรือญาติกส็ามารถที่จะร้องขอให้มี

การบรรเทาทุกข์ได้โดยไม่ต้องมีเร่ืองการร้องทุกข์ และเร่ืองอายุความเข้ามาเกี่ยวข้อง ผู้เสยีหายกจ็ะ

ได้รับการช่วยเหลือได้ทนัท ี
 

1. บทนาํ 

“ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว” เช่น สามีทาํร้ายภริยา บิดามารดาทาํร้ายบุตร  

บุตรทาํร้ายบิดามารดาที่ชรา ปัญหาความรนุแรงดังกล่าวเหล่าน้ีเป็นปรากฏการณท์ี่เกดิขึ้นในสงัคม

ปัจจุบันดังปรากฏตามข่าวอยู่บ่อยคร้ังทั้งในกรณีที่มีการใช้กาํลังความรุนแรงทาํร้ายร่างกายเป็น

เหตุให้ได้รับความรุนแรงทางร่างกายบางรายพิการหรือบาดเจบ็สาหัส หรือกระทั้งถึงแก่ชีวิตใน

ที่สุด ปัญหาในครอบครับเป็นปัญหาที่สะสมมาเร่ือย ๆ จนเกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นการใช้ความ

รุนแรงภายในครอบครัวเหล่าน้ีเกิดขึ้นจริงในสงัคม แต่ในความจริงปัญหาการใช้ความรุนแรงน้ีมี

แทบทุกวันโดยที่สงัคมไม่ได้รับรู้ เน่ืองจากปกปิดน่ิงเฉยของบุคคลที่เกี่ยวข้องปล่อยให้เหตุการณ์

ผ่านไปทั้งที่ไม่ได้ทาํให้สถานการณด์ีขึ้น จึงเป็นประเดน็เร่งด่วนที่ต้องพิจารณาว่าสาเหตุของปัญหา

ที่ เกิดขึ้ นและผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อมต่อสังคมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย  

มาตรา 53 ได้บัญญัติว่า เดก็ เยาวชน และบุคคลในครอบครัวมีสิทธิได้รับความคุ้มครองโดยรัฐ

จากการใช้ความรุนแรงและจากการปฏิบัติอันไม่เป็นธรรม แต่ในทางปฏิบัติปัญหาน้ียังปรากฏ

ต่อเน่ืองแสดงให้เหน็ถึงทางรัฐและหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐเองยังไม่มีมาตรการที่ชัดเจนในการ

แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้ความรุนแรง ภายในครอบครัวที่สามารถนาํมาให้ความคุ้มครองแก่

ผู้ถูกกระทาํ ตลอดจนบุคคลอื่น ๆ ในครอบครัวได้อย่างทนัท่วงท ีแม้เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองที่เกดิขึ้นใน

ครอบครัวกต็าม แต่ไม่ถอืเป็นเร่ืองส่วนตัวในทางปกติธรรมดาที่เกดิขึ้นภายในครอบครัว ดังน้ันรัฐ

ควรเข้ามามีส่วนช่วยเหลือในเบื้ องต้นไปจนถึงกระบวนการแจ้งความร้องทุกข์และดาํเนินคดีไป

ตลอดจนถึงที่สดุ เพ่ือให้ความคุ้มครองสทิธขิองบุคคลอย่างแท้จริงดังที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้การ

แก้ไขปัญหาน้ีภาครัฐต้องให้ความสาํคัญในการแก้ปัญหาอย่างจริงจังโดยอาศัยทั้งมาตรการทาง

กฎหมายและมาตรการทางสังคมควบคู่กันไปเพราะโดยลักษณะเป็นเร่ืองที่มีความละเอียดลึกซ้ึง

เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ใกล้ชิดที่ผูกพันกัน บางคร้ังผู้เสียหายได้ดําเนินคดีไปแล้วจําต้องยุติการ

ดาํเนินคดีต่อกนัเน่ืองจากเหน็แก่ครอบครัวและบุตร ของตนตลอดจนบางคร้ังเจ้าหน้าที่ไม่ใส่ใจที่

จะช่วยเหลือหรือเป็นกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากภาครัฐ มาตรการทางกฎหมายในการ

ป้องกันและแก้ไขความรุนแรงในครอบครัวที่ใช้ในปัจจุบันไม่มีประสิทธิภาพเพียงพออัน

เน่ืองมาจากการประมวลกฎหมายอาญามาบังคับใช้ในกรณีปัญหาความรุนแรงในครอบครัวที่มี

ลักษณะพิเศษที่ต่างจากการทาํร้ายร่างกายโดยทั่วไปที่บัญญัติไว้ในมาตรา 295 กล่าวคือ ในเร่ือง
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การทาํร้ายร่างกายที่มีวัตถุประสงค์ไม่ให้มีการทาํร้ายร่างกายระหว่างบุคคลเกิดขึ้ นในสังคม  

รัฐสามารถเข้าให้ความคุ้มครองแก่สิทธิในเน้ือตัวร่างกายของบุคคลได้อย่างจริงจังและเคร่งครัด 

แต่ในขณะเดียวกนักฎหมายน้ีไม่สามารถใช้บังคับในการป้องกนัให้มีการทาํร้ายร่างกายแก่บุคคล

ในครอบครัวเกิดขึ้น ดังเช่น การทาํร้ายระหว่างสามีภริยาหรือบุคคลในครอบครัว เม่ือพนักงาน

สอบสวนได้รับแจ้งความหรือร้องทุกข์จากฝ่ายที่ถูกทาํร้ายพนักงานสอบสวนมักจะไม่เข้าไป

แทรกแซงเพราะการทาํร้ายร่างการกันในครอบครัวส่วนใหญ่มักจะไม่มีการดําเนินคดีกันใน

ภายหลังหรือประนีประนอมยอมความกนัได้ในที่สดุ ดังน้ันแนวทางปฏบิัติของพนักงานสอบสวน

จึงไม่ลงบันทึกประจาํวันและไม่สอบสวนคดีต่อไป แต่ดาํเนินการไกล่เกล่ียให้แทน การกระทาํ

ความผิดจากการทาํร้ายร่างกายเป็นความผิดอันยอมความได้เป็นปัญหาที่ต้องได้รับการป้องกัน

และแก้ไขเยียวยาอย่างจริงจังและต่อเน่ืองเพราะส่งผลกระทบโดยรวมต่อสังคมเป็นอย่างมาก  

แต่เน่ืองจาก พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทาํด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550  

ได้บัญญัติใน มาตรา 4 ให้การทาํร้ายร่างกายตาม มาตรา 295เป็นกระทาํที่เป็นความผิดอนัยอม

ความได้ จะเห็นได้ว่าเร่ืองวุฒิภาวะของผู้เสียหายที่เป็นผู้เยาว์ คนชรา เป็นอุปสรรคต่อการ

ดาํเนินการร้องทุกข์ อันทาํให้การร้องทุกข์เกิดขึ้ นด้วยการตัดสินใจจากความด้อยประสบการณ ์

และความกลัว ความด้อยวุฒิภาวะของผู้เยาว์ จึงถือเป็นอุปสรรคสาํคัญต่อการแสดงเจตจาํนงของ

ผู้เสยีหายในการดาํเนินคดี 

 

2.  แนวคิดเกีย่วกบัการใชค้วามรุนแรงในครอบครวั 

ในการศึกษาถึงสภาพปัญหาความรุนแรงในครอบครัวที่เกดิขึ้นในปัจจุบันจาํเป็นต้อง

กล่าวถึงลักษณะของครอบครัวโดยทั่วไป และลักษณะการใช้ความรุนแรงโดยทั่วไปในปัจจุบัน

เสยีก่อนเน่ืองจากการดาํเนินชีวิตของบุคคลทั่วไปเปล่ียนแปลงไปจากสมัยก่อน สงัคมในปัจจุบันมี

กลุ่มคนที่มีความหลากหลายแตกต่างทางวัฒนธรรมและสลับซับซ้อนมากขึ้น จึงเป็นการยากที่จะ

กาํหนดคาํนิยามของครอบครัว แต่อย่างไรกต็ามสาํนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงาน

สตีแห่งชาติ (กสส.) ได้นิยามคาํว่าครอบครัวไว้ว่า “กลุ่มบุคคลที่มีความผูกพันทางอารมณ์และ

จิตใจในการดาํเนินชีวิตร่วมกัน รวมทั้งการพ่ึงพิงกันทางสังคมและเศรษฐกิจ มีความสัมพันธ ์

ทางกฎหมาย และสายโลหิต (สาํนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ  

สาํนักนายกรัฐมนตรี 2543) 

ความรุนแรง หมายถึง การกระทาํใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทั้งทางกาย 

วาจา จิตใจ และทางเพศ โดยการบังคับขู่เขญ็ ทาํร้ายทุบตี คุกคาม จาํกัดกดีกันเสรีภาพ ทั้งในที่

สาธารณะและในการดาํเนินชีวิตส่วนตัว ซ่ึงเป็นผลหรืออาจจะเป็นผลให้เกดิความทุกข์ทรมานทั้ง

ร่างกายและจิตใจแก่ผู้ถูกกระทาํลักษณะของการใช้ความรุนแรงโดยทั่วไป หมายถึง การที่ฝ่ายหน่ึง

ใช้พละกาํลังอาํนาจเหนือกว่าทาํร้ายอกีฝ่ายหน่ึงอนัมีผลกระทบต่อร่างกายเป็นสาํคัญ ผลที่เกดิจาก
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การตบ ตี เตะ ต่อย อาจทาํให้เกิดแค่รอยฟกชํา้ดาํเขียวตามเน้ือตัวร่างกายเท่าน้ันกไ็ด้ หรืออาจ

เป็นการกระทาํที่รนุแรงขึ้นไปอกีโดยใช้อาวุธจนถงึขั้นที่ได้รับอนัตรายสาหัส หรือถงึแก่ชีวิตได้ 

2.1  ความหมายของความรุนแรงในครอบครวั 

ความรุนแรงในครอบครัว หมายถึง การกระทาํที่มีเจตนาจะทาํให้ผู้อื่นได้รับบาดเจบ็

อนัเน่ืองมาจากการทาํร้ายร่างกาย หรือทางเพศ และบาดแผลเกดิขึ้นซ่ึงอาจมีตั้งแต่เลก็น้อยไปจน

รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ แต่ความรุนแรงในครอบครัวมิได้หมายเพียงการทาํร้ายร่างกายเท่าน้ัน 

นอกจากน้ียังรวมถึงการทาํร้ายกันทางจิตใจและอารมณ์ (physically and psychologically) 

ระหว่างสมาชิกที่มีความสมัพันธฉั์นทค์รอบครัวเดียวกนัเป็นอกีฝ่ายหน่ึงด้วย ส่วนใหญ่มักเป็นการ

ทาํร้ายทุบตี การบังคับขู่เขญ็ การพูดจาด่าทอดูถูกเหยียดหยาม พฤติกรรมก้าวร้าวการเพิกเฉย

หรือละเลย รวมทั้งการกดขี่ข่มเหงจิตใจอันทาํให้อีกฝ่ายหน่ึงตกอยู่ในภาวะของความหว่ันไหว 

หวาดระแวงและกลัวซ่ึงก่อให้เกดิการขาดความเช่ือม่ันในตนเอง การทาํให้อบัอาย การปิดกั้นทาง

สงัคม การนอกใจ เป็นต้น 

2.2.1 ปัจจยัของการใชค้วามรุนแรงภายในครอบครวั มีปัจจัยหลกัอยู่ 3 ประการ 

ดงัต่อไปนี้  

1.  ทศันคติหรือความเช่ือส่วนตัวของผู้ใช้ความรนุแรงในลักษณะที่ผดิ ๆ เช่น

ผู้ชายส่วนใหญ่มักมีทศันคติว่าสามีต้องเป็นหัวหน้าครอบครัว เป็นผู้กาํหนดและตัดสนิใจเกี่ยวกบั

กจิกรรมในครอบครัว สามีจึงมีสทิธว่ิากล่าวสั่งสอนและลงโทษและลงโทษภริยาได้ ภริยาต่างหากที่

ต้องยอมรับและอดทนต่อการปกครองของสามี สามีสามารถดุด่าว่าทุบตีภริยาได้ เม่ือเกิดปัญหา

ขึ้นสามารถใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาได้ เพราะผู้ที่มีอาํนาจเหนือกว่ามีสทิธบิังคับผู้ด้อยกว่า

และสามารถควบคุมอกีฝ่ายหน่ึงตามที่ต้องการได้ ทางฝ่ายชายเป็นใหญ่ในครอบครัวเน่ืองจากเป็น

หัวหน้าครอบครัว ภริยาและบุตรเป็นสมบัติของตนจึงต้องปฏบิัติตามตนได้ 

2.  ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้ความรุนแรงกับผู้ถูกกระทาํ ในครอบครัวที่ 

ฝ่ายชายเป็นใหญ่ สามีมีอาํนาจเหนือภริยาในทุกทางทั้งทางกาํลัง การศึกษา การงานและรายได้ 

สามีต้องเป็นผู้นาํและทางภริยาเป็นผู้ตามที่สามีสั่ง ในครอบครัวที่สามีรู้ สึกไร้อาํนาจจากสังคม

ภายนอกทาํให้สามีเกิดปมด้อย เม่ือสามีว่ากล่าวตักเตือนในเร่ืองต่าง ๆ ภริยาโต้เถียงหรือมี

ความเห็นแย้งกับสามี สามีจึงพยายามข่มภริยา เพ่ือแสดงว่าตนมีอาํนาจเหนือกว่าบุคคลใน

ครอบครัวและตนเป็นเจ้าของภริยารวมถงึการขาดความรู้ ต่าง ๆ ในการดาํรงชีวิตคู่และมีความเหน็

ขดัแย้งกนั นอกจากน้ันความรู้สกึของสามีที่ถูกทาํลายเกยีรติ หรือทาํให้ได้รับความอบัอายขายหน้า 

ความรู้สกึหึงหวง ความมึนเมา การเล่นพนัน และปัญหาทางด้านการเงินกนั็บว่าเป็นสถานการณ์ที่

นาํไปสู่การทาํร้ายกนัได้ 

3.  ลักษณะเฉพาะตัวหรือภูมิหลังภายในครอบครัวของผู้ใช้ความรุนแรง  

อาจเกิดจากการถูกปลูกฝังหรือเป็นนิสัยที่เลียนแบบมาจากครอบครัวเดิมของตน เคยเหน็บิดา

มารดาของตนญาติพ่ีน้องทาํรายร่างกายกันเป็นประจาํในวัยเยาว์ จนอาจกล่าวได้ว่าการทาํร้าย

253



 

ร่างกายกนัภายในครอบครัวดูจะเป็นเร่ืองธรรมดาสาํหรับตนเองไปแล้ว หรือได้แบบอย่างมาจาก

หนังสือ โทรทัศน์ สื่อต่าง ๆ ที่ไม่ได้รับการสั่งสอนทางจริยธรรมเน่ืองจากครอบครัวขาดความ

อบอุ่น เม่ือมีความเครียดจะระบายออกกบัผู้ที่ด้อยกว่าตน บางคร้ังเม่ือดื่มสรุาจะกล้าแสดงความ

รุนแรงออกมาและกล่าวโทษว่ากระทาํไปเน่ืองจากเมาสุรา เม่ือใช้ความรุนแรงแล้วได้ผลตามที่

ต้องการและไม่มีผลร้ายเกิดขึ้ นแก่ตน ผู้ใช้ความรุนแรงจะกล้าปฏิบัติซํ้าอีกและรุนแรงเพ่ิม 

มากขึ้นด้วย 

2.2 แนวคิดในการจดัประเภทความผดิอาญาแผ่นดินกบัความผดิอนัยอมความได ้

อนักฎหมายอาญาน้ัน ถ้ากล่าวถึงลักษณะในทางกฎหมายกจ็ัดเป็นกฎหมายมหาชนว่า

ด้วยความผิดและโทษทางอาญา เป็นบทบัญญัติถึงความเกี่ยวพันระหว่างเอกชนกับรัฐ แม้การ

กระทาํความผิดบางอย่างจะได้กระทาํตรงต่อเอกชนให้ได้รับอันตรายเสียหายกด็ี การกระทาํ

ความผดิน้ันกยั็งได้ช่ือว่ากระทบกระเทอืนต่อมหาชนเป็นส่วนรวม ถึงขนาดที่รัฐต้องเข้าดาํเนินการ

ป้องกันและปราบปรามได้เองโดยไม่ต้องให้ผู้ใดมาร้องทุกข์กล่าวโทษ ซ่ึงจะเรียกความผิดใน

ลักษณะน้ีว่าความผิดอาญาแผ่นดินและมีความผิดอีกประเภทหน่ึงที่จะต้องมีเง่ือนไขในการ

ดาํเนินคดีของผู้เสยีหายเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยเรียกความผิดในลักษณะน้ีว่า ความผิดอนัยอมความ

ได้ความผดิอนัยอมความได้ในหลักการควรมีลักษณะสามประการ คือ 

1) เป็นความผดิที่มีความเป็นอาชญากรรมน้อย 

2) เป็นความผิดที่มีคุณธรรมทางกฎหมายเป็นเร่ืองส่วนตัวอย่างมากที่พึงเคารพ
เจตจาํนงของผู้เสยีหาย 

3) เป็นความผดิที่มุ่งประสงค์จะคุ้มครองผู้เสยีหายอย่างแท้จริง 
2.2.1 ความแตกต่างระหว่างความผดิอาญาแผ่นดินกบัความผดิอนัยอมความได ้ 

บทบัญญัติของความผิดทั้งสองประเภทน้ีมีจุดประสงค์แตกต่างกันออกไปในการ

บัญญัติแต่เหนือสิ่งอื่นใดย่อมบัญญัติขึ้ นมาเพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยของส่วนรวม ซ่ึงเป็น

หน้าที่ของรัฐโดยเฉพาะ แต่บางกรณีรัฐอาจเหน็ว่าก่อให้เกดิความเสยีหายแก่บุคคลโดยเฉพาะจึง

ให้สิทธิแก่ผู้เสียหายในการแสดงเจตจํานงต่อองค์กรในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาว่าจะ

ดําเนินคดีกับผู้กระทาํความผิดหรือไม่ โดยพิจารณาถึงประโยชน์ของผู้เสียหายเป็นสําคัญ  

อันส่งผลให้ความผิดอาญาแผ่นดินและความผิดอันยอมความได้มีการบัญญัติที่แตกต่างกัน 

กล่าวคือตามกฎหมายอาญาสารบัญญัติ ความผิดใดจะเป็นความผิดอันยอมความได้กฎหมายจะ

ระบุไว้โดยเฉพาะ ความผิดที่มิได้ระบุว่าเป็นความผิดอนัยอมความได้คือ ความผิดอาญาแผ่นดิน

ตามกฎหมายอาญาวิธีสบัญญัติ ความผิดอาญาแผ่นดินกับความผิดอันยอมความได้มีความ

แตกต่าง คือ การร้องทุกข ์การถอนคาํร้องทุกข ์การฟ้องคดีอาญา การถอนฟ้อง การยอมความอนั

เป็นเง่ือนไขให้อาํนาจดาํเนินคดีต่อพนักงานของรัฐ 
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2.3 ความสมัพนัธร์ะหว่างการกระทําของมาตรา 391มาตรา 295(อโนมา ทองสขุ.) 

มาตรา 391 บัญญัติว่า “ผู้ใดใช้กาํลังทาํร้ายผู้อื่นโดยไม่ถึงกบัเป็นเหตุให้เกดิอนัตราย

แก่กายหรือจิตใจต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหน่ึงเดือนหรือปรับไม่เกินหน่ึงพันบาท หรือ 

ทั้งจาํทั้งปรับ” 

การใช้กาํลังประทุษร้ายน้ันยังไม่ถึงกบัเป็นเหตุให้ผู้ถูกทาํร้ายเป็นอนัตรายแก่กายหรือ

จิตใจ เช่น ผู้ถูกทาํร้ายมีบาดแผลถลอกและชํ้าบวมเล็กน้อย หรือมีอาการขัดยอกบาดแผล  

รักษาเพียง 7 วันกห็าย หรือชก เตะ หรือใช้ดุ้นฟืนทาํร้าย ขอบตาฟกชํ้า แขนขาขัดยอก  

รักษา 5 วันหาย ใช้เท้าเตะ ถีบ มีบาดแผล ถลอก ฟกชํา้ รักษา 2 วันหาย หรือ 5 วันหาย ไม่เป็น

อนัตรายแก่กายไม่ผดิตามมาตรา 295 แต่ผดิตามมาตรา 391 

“ใช้กาํลังทาํร้าย” กค็ือการ “ทาํร้าย” น่ันเอง เพราะการ “ทาํร้ายผู้อื่น” โดยไม่ใช้ 

“กาํลัง” ย่อมไม่อาจเกดิขึ้นได้ กฎหมายอาญาน้ันจะลงโทษการกระทาํของมนุษย์ที่เป็นเร่ืองของ

การกระทาํเท่าน้ัน กล่าวคือ ลงโทษเฉพาะการกระทาํที่เป็นการยืนยันเจตจาํนงออกมาภายนอก

แล้วเท่าน้ันความผดิฐานใช้กาํลังทาํร้ายผู้อื่นน้ีเป็นความผดิพ้ืนฐานของความผิดฐานทาํร้ายร่างกาย

แห่งประมวลกฎหมายอาญาในกรณทีี่ผู้ถูกทาํร้ายได้รับอนัตรายไม่ว่าจะเป็น “อนัตรายแก่กายหรือ

จิตใจ”“อนัตรายสาหัส” หรือ “ถึงแก่ความตาย” ผู้กระทาํกต้็องรับโทษตามมาตรา 295 มาตรา 

297 หรือมาตรา 290 แล้วแต่กรณี กล่าวคือ ความผิดตาม มาตรา 295 มาตรา 297 หรือมาตรา 

290 เ ป็ น  “ค ว า ม ผิ ด ที่ ผู้ ก ร ะ ทํ า ค ว า ม ผิ ด ต้ อ ง า รั บ โ ท ษ ห นั ก ขึ้ น เ น่ื อ ง จ า ก ผ ล ” 

(erfolgsqualifiziertesDelikt) ที่มีความผดิฐานใช้กาํลังทาํร้ายผู้อื่นน้ีเป็นความผดิพ้ืนฐาน 

2.4  แนวความผดิในการกําหนดความผดิอนัยอมความได ้

ความผิดทางอาญาน้ัน โดยหลักแล้วต้องถือว่าเป็นความผิดต่อแผ่นดินทั้งน้ัน กรณีที่

เป็นความผดิต่อส่วนตวั หรือที่กฎหมายเรียกว่า “ความผดิอนัยอมความได้” น้ัน ถอืเป็นข้อยกเว้น

ซ่ึงต้องมีกฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะเจาะจง โดยมีข้อสงเกตว่ามีความผิดอันยอมความได้น้ี 

ผู้เสียหายเป็นผู้ยอมความ เพราะฉะน้ันโดยลักษณะกย่็อมหมายถึงความผิดที่มีผู้เสียหายโดย

เฉพาะเจาะจงนอกเหนือไปจากรัฐซ่ึงถอืว่าได้รับความเสยีหายเป็นส่วนรวมอยู่แล้ว  

ดังน้ัน ความผิดใดจะเป็น “ความผิดอันยอมความได้” กฎหมายจะระบุไว้โดยเฉพาะ

ความผดิที่มิได้ระบุว่าเป็นความผดิอนัยอมความได้คือ “ความผดิอาญาแผ่นดิน”  

2.5  การกําหนดใหค้วามผิดเกี่ยวกบัการกระทําความรุนแรงภายในครอบครวับางฐาน

เป็นความผดิอนัยอมความได ้

ดังได้กล่าวมาแล้วถึงปัจจัยในการกาํหนดให้ความผิดอาญาใดเป็นความผิดอันยอม

ความได้ และคุณธรรมทางกฎหมายที่มีผลต่อการกระทาํความผิดอันยอมความได้ เม่ือความผิด

เกี่ยวกับการกระทาํความรุนแรงภายในครอบครัว เป็นภัยที่น่าหวาดกลัวต่อสังคม แต่กยั็งมีการ

บัญญัติให้ความผิดเกี่ยวกับการกระทาํความรุนแรงในครอบครัวบางฐานเป็นความผิดอันยอม

ความได้เน่ืองจากปัญหาการแก้ไขการใช้ความรุนแรงในครอบครัวมีความละเอียดอ่อนซับซ้อน
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เกี่ยวพันกบับุคคลใกล้ชิด มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากการทาํร้ายร่างกายระหว่างบุคคลโดยทั่วไป 

การใช้มาตรการทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาบังคับกบัการกระทาํด้วยความรุนแรงใน

ครอบครัวจึงไม่เหมาะสม เน่ืองจากกฎหมายอาญามีเจตนารมณ์ที่จะลงโทษผู้กระทาํความผิด

มากกว่าที่จะแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระทําผิดหรือปกป้องคุ้มครองผู้ที่ ถูกกระทาํด้วยความรุนแรงใน

ครอบครัว ดังน้ัน การมีกฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระทาํด้วยความรุนแรงในครอบครัว จึงมีความ

เหมาะสมกว่าการใช้กระบวนการทางอาญา เพราะสามารถกาํหนดรูปแบบวิธกีาร และขั้นตอนที่มี

ลักษณะแตกต่างจากการดาํเนินคดีอาญาโดยทั่วไป โดยให้ผู้กระทาํความผิดมีโอกาสกลับตัวและ

ยับย้ังการกระทาํผิดซํา้ รวมทั้งสามารถรักษาความสมัพันธ์อนัดีในครอบครัวไว้ได้ประกอบกบัเดก็ 

เยาวชน และบุคคลในครอบครัว มีสทิธไิด้รับความคุ้มครองโดยรัฐจากการใช้ความรุนแรงและการ

ปฏบิัติอนัไม่เป็นธรรม เพ่ือเบาเทาทุกข์ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ถูกกระทาํความรุนแรง

ในครอบครัวในกรณีที่ผู้ถูกกระทาํด้วยความรุนแรงในครอบครัวไม่อยู่ในสภาพหรือวิสัยที่ร้องขอ

ได้ ญาติ พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการพนักงานเจ้าหน้าที่ องค์การซ่ึงมีหน้าที่ให้ความ

ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย หรือองค์การซ่ึงมีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเดก็ เยาวชน สตรี 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ครอบครัว หรือบุคคลอื่นใดเพ่ือประโยชน์ของผู้เสียหายจะ

กระทาํการแทนกไ็ด้ 

 

3.  ลักษณะการดําเนินคดีเกี่ยวกับการกระทําความรุนแรงในครอบครัวใน

ต่างประเทศ 

ประเทศสหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมน ี

ประเทศเยอรมนีจะใช้หลักการดําเนินคดีโดยรัฐ แต่ก็มิได้ถือหลักดังกล่าวอย่าง

เคร่งครัด โดยมีการเปิดโอกาสให้ผู้เสยีหายสามารถฟ้องคดีบางประเภทได้ซ่ึงเป็นคดีที่มีลักษณะ

ในทางส่วนตัว เน่ืองมาจากความผิดดังกล่าวมิได้กระทบต่อประโยชน์สาธารณะแต่ประการใด 

อย่างไรกด็ี แม้จะเป็นความผิดที่ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนตัวของผู้เสยีหาย และรัฐกใ็ห้สทิธิ

แก่ผู้เสียหายที่จะฟ้องคดีได้เอง แต่เม่ือพนักงานอัยการเห็นว่าหากตนเข้าดาํเนินคดีเองจะเกิด

ประโยชน์แก่สงัคมมากกว่า พนักงานอยัการกมี็สทิธเิข้าดาํเนินการแทนเอกชนได้ ดังน้ัน จึงเหน็ได้

ว่าบทบาทของผู้เสียหายในระบบกฎหมายเยอรมันตกอยู่ภายใต้ประโยชน์ของสังคมโดยรวมเป็น

หลัก โดยมีพนักงานอัยการคอยกาํกับดูแลนอกจากน้ี บทบัญญัติตามประมวลกฎหมายอาญา

เยอรมันกมิ็ได้มีบทเฉพาะที่เป็นความผิดต่อส่วนตัวเหมือนกบัประมวลกฎหมายอาญาของไทย คง

มีแต่บทบัญญัติที่กล่าวถึงความผิดที่อาศัยการร้องทุกข์ของผู้เสยีหายและความผิดที่ผู้เสยีหายต้อง

ให้อาํนาจดําเนินคดี ฉะน้ัน ผู้เสียหายในระบบกฎหมายเยอรมันจึงมีแต่สิทธิในการฟ้องคดี 

บางประเภทเท่าที่กฎหมายกาํหนดไว้เท่าน้ันและในส่วนของการยอมความเพ่ือยุติข้อพิพาทน้ัน 

ผู้เสียหายสามารถกระทาํได้ เพราะกฎหมายได้กาํหนดไว้ให้ผู้เสียหายต้องทาํการประนีประนอม
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ยอมความกนัก่อนที่จะฟ้องคดี แต่การประนีประนอมน้ันไม่เป็นผลสาํเรจ็จนมีการฟ้องคดีไปแล้ว 

ต่อมาเม่ือผู้เสยีหายไม่ประสงค์จะดาํเนินคดีอกีต่อไปกไ็ม่สามารถที่จะทาํการยอมความกนัได้อกี 

ประเทศฝรัง่เศส 

บทบัญญัติของการดาํเนินคดีอาญาตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศ

ฝร่ังเศส การฟ้องร้องและดาํเนินคดีอาญาเป็นการให้อาํนาจแก่รัฐเป็นหลักรัฐจึงเป็นผู้รักษาความ

สงบเรียบร้อยของสงัคม โดยมีพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้ใช้อาํนาจอย่างเดด็ขาดบทบัญญัติความผิด

ทางอาญาทุกความผิดจึงไม่มีความผิดที่ยอมความกันได้สิทธิและอาํนาจในการเป็นเง่ือนไขการ

ดาํเนินคดีอาญาของบุคคลผู้เสยีหายจึงไม่มี แต่ถึงอย่างไรเม่ือวิเคราะห์ความผิดบางประเภทที่ได้

ก่อให้เกดิความเสยีหายต่อบุคคลผู้เสยีหายเป็นการส่วนตัวจะพบว่าระบบบริหารงานยุติธรรมทาง

อาญาของประเทศฝร่ังเศส ซ่ึงมีอยัการเป็นตัวแทนของรัฐในการฟ้องร้องและดาํเนินคดีอาญาได้ใช้

หลักการฟ้องคดีโดยดุลพินิจ (opportunity principle) สั่งไม่ฟ้องได้ในกรณีที่มีการเยียวยาความ

เสยีหายที่เกดิขึ้นกบับุคคลผู้เสยีหายโดยเฉพาะหรือหลังจากที่มีการตกลงกบัผู้เสยีหายแล้ว ซ่ึงการ

สั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการน้ีเปรียบเหมือนการผ่อนคลายหลักการดาํเนินคดีอาญาโดยรัฐให้

ระบบยุติธรรมเกดิความสมดุล 

 

4.  วิเคราะหเ์ปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายการใชค้วามรุนแรงในครอบครวั

ในประเทศไทยกบัต่างประเทศ 

ตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทาํด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 

มาตรา 4 กาํหนดให้ความผิดฐานทาํร้านร่างกายเป็นความผิดอันยอมความได้ ซ่ึงถือว่าเป็นการ

บัญญัติที่ขัดต่อหลักเกณฑ์ตามกฎหมายอาญา เม่ือพิจารณาถึงความรุนแรงของอาชญากรรม ซ่ึง

เป็นปัญหาต่อการใช้สทิธใินการร้องทุกข์ของผู้เสยีหายเป็นเง่ือนไขในการดาํเนินคดีอาญา การร้อง

ทุกขต้์องกระทาํภายในสามเดือนนับแต่วันที่รู้การกระทาํความผดิมิฉะน้ันคดี เป็นอนัขาดอายุความ

ร้องทุกข์เจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือที่คุ้มครองความสัมพันธ์ไม่ให้มีการ

ดาํเนินคดีที่มีโทษรนุแรงเพราะจะเป็นการกระทบต่อความสมัพันธข์องบุคคลในครอบครัว แต่การ

ทาํร้ายร่างกายตาม มาตรา 295 เป็นการกระทาํความผิดอาญาที่มีลักษณะเป็นอาชญากรรมที่มี

ความรุนแรง ซ่ึงส่งผลเสยีหายต่อทั้งทางร่างกายและจิตใจของผู้เสยีหายที่เป็นบุคคลในครอบครัว

เดียวกนั ทั้งยังเป็นปัญหาทางสังคมที่ต้องได้รับการเยียวยา การกระทาํความรุนแรงในครอบครัว

น้ัน จึงทาํให้การร้องทุกข์ไม่ใช่เคร่ืองมือที่จะช่วยคุ้มครองผู้เสยีหายได้แต่กลับทาํให้ผู้เสยีหายมิได้

รับความยุติธรรม ด้วยเง่ือนไขของการเร่ิมดาํเนินคดีที่สั้นเกนิสมควรซ่ึงไม่สอดคล้องกบัมาตรฐาน

ความผดิที่มีความรุนแรงเม่ือศึกษาถึงหลักกฎหมายจากต่างประเทศ และในประเทศไทยแล้ว การ

ทาํร้ายร่างกายตาม มาตรา 295 ไม่สามารถที่จะมีการบัญญัติให้เป็นความผิดอนัยอมความได้ ซ่ึง

ในประเทศฝร่ังเศสได้บัญญัติของการดาํเนินคดีอาญาตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของ

ประเทศฝร่ังเศส การฟ้องร้องและดําเนินคดีอาญาเป็นการให้อาํนาจแก่รัฐเป็นหลักรัฐจึงเป็น
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ผู้รักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม โดยมีพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้ใช้อาํนาจอย่างเด็ดขาด

บทบัญญัติความผดิทางอาญาทุกความผดิจึงไม่มีความผดิที่ยอมความกนัได้สทิธแิละอาํนาจในการ

เป็นเง่ือนไขการดาํเนินคดีอาญาของบุคคลผู้เสียหายจึงไม่มี แต่ถึงอย่างไรเม่ือวิเคราะห์ความผิด

บางประเภทที่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลผู้เสียหายเป็นการส่วนตัวจะพบว่าระบบ

บริหารงานยุติธรรมทางอาญาของประเทศฝร่ังเศส ซ่ึงมีอยัการเป็นตัวแทนของรัฐในการฟ้องร้อง

และดาํเนินคดีอาญาได้ใช้หลักการฟ้องคดีโดยดุลพินิจ (opportunity principle) สั่งไม่ฟ้องได้ใน

กรณีที่มีการเยียวยาความเสยีหายที่เกดิขึ้นกบับุคคลผู้เสยีหายโดยเฉพาะ หรือหลังจากที่มีการตก

ลงกบัผู้เสยีหายแล้ว ซ่ึงการสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอยัการน้ีเปรียบเหมือนการผ่อนคลายหลักการ

ดาํเนินคดีอาญาโดยรัฐให้ระบบยุติธรรมเกิดความสมดุล ส่วนในหลักกฎหมายของประเทศไทย 

ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 295 ซ่ึงบัญญัติว่า“ผู้ใดทาํร้ายผู้อื่น จนเป็นเหตุให้

เกดิอนัตรายแก่กายหรือจิตใจของผู้อื่นน้ัน ผู้น้ันกระทาํความผดิฐานทาํร้ายร่างกาย ต้องระวางโทษ

จาํคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่พันบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ”เหน็ว่าความผิดฐานใช้กาํลังทาํ

ร้ายร่างกายตามมาตรา 391 เป็นความผิดเฉพาะฐานหน่ึง ความผิดฐานน้ีกจ็ะเป็นความผิดฐาน

ของการทาํร้ายร่างกาย ความผิดฐานใช้กาํลังทาํร้ายผู้อื่นตาม มาตรา 391 เป็นความผิดพ้ืนฐาน

ของการทาํร้ายร่างกาย อย่างไรจะถอืว่าเป็น “อนัตรายแก่กายหรือจิตใจ”  

 

5.  บทสรุปและขอ้เสนอแนะ 

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทาํด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 

มาตรา 4 ได้กาํหนดให้การทาํร้ายร่างกายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 ที่กระทาํในคดี

ความรุนแรงภายในครอบครัวเป็นความผิดอันยอมความได้น้ันถือว่าเป็นการขัดกับประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 295 เป็นเร่ืองที่ยอมความกนัไม่ได้ ตลอดจนเป็นผลทาํให้ผู้เสยีหายที่เป็น

บุคคลในครอบครัวเดียวกัน ที่มักจะเป็นเดก็ คนชรา คนที่มีความบกพร่องทางร่างกายและจิตใจ 

ซ่ึงเป็นบุคคลที่มีความอ่อนแอ เปราะบาง มิได้รับการเยียวยาโดยกระบวนการยุติธรรมตามสมควร 

และรัฐกไ็ม่สามารถดําเนินการกับผู้กระทาํความผิดได้ไม่สามารถลดการกระทาํความผิดซํ้า 

ประกอบกบัการกระทาํความรุนแรงในครอบครัวกลับทวีความรุนแรงขึ้นอกี เม่ือผู้เสยีหายต้องไป

ร้องทุกขก่์อน ทาํให้เป็นคดีขึ้นมาก่อน พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือศาลจึงจะสามารถมีการสั่งคุ้มครอง

ผู้เสียหายได้ ซ่ึงโดยสถิติผู้เสยีหายไปแจ้งความร้องทุกข์เพ่ือให้ลงโทษผู้กระทาํความผิดมีอตัราที่

น้อยมากจึงไม่ได้รับความคุ้มครองเท่าที่ควร ดังน้ันเพ่ือเป็นการที่ทาํให้ผู้เสียหายได้รับความ

คุ้มครองอย่างเป็นธรรม จึงควรนํามาตรการการบรรเทาทุกข์ และการคุ้มครองสวัสดิภาพ

ผู้เสยีหายจากการถูกกระทาํด้วยความรุนแรงในครอบครัวมาใช้แก่ผู้เสยีหายโดยไม่ต้องไปผูกกับ

เร่ืองการร้องทุกข์อกี ผู้เสยีหาย หรือญาติกส็ามารถที่จะร้องขอให้มีการบรรเทาทุกข์ได้โดยไม่ต้องมี

เร่ืองการร้องทุกข ์และเร่ืองอายุความเข้ามาเกี่ยวข้อง ผู้เสยีหายกจ็ะได้รับการช่วยเหลือได้ทนัท ี
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ผู้เขียนจึงเหน็ควรปรับแก้ไข “พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทาํด้วยความรุนแรง

ในครอบครัว พ.ศ. 2550 “มาตรา 4” วรรคสองตอนท้าย ที่บัญญัติว่า หากการกระทาํความผิด

ตามวรรคหน่ึงเป็นความผิดฐานทาํร้ายร่างกายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 ด้วยให้

ความผิดดังกล่าวเป็นความผิดอันยอมความได้ “ให้ตัดส่วนน้ีออกเพ่ือเป็นการคุ้มครองสวัสดิ

ภากพแก่ผู้เสยีหาย”  

เสนอให้มีการแก้ไข มาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติค้มครองผู้ถูกกระทาํความรุนแรงใน

ครอบครัว พ.ศ. 2550 โดยการตัดในข้อความส่วนแรกที่ บัญญัติว่า “ให้ดาํเนินการตามาตรา 8” 

โดยเสนอให้ตัดส่วนน้ีออกเพ่ือที่จะได้ไม่มีการผูกกบัเร่ืองการร้องทุกข์ เม่ือได้มีการตัดข้อความส่วน

น้ีออกแล้ว ผู้เสยีหาย หรือญาติกส็ามารถที่จะร้องขอให้มีการบรรเทาทุกข์ได้โดยไม่ได้มีเร่ืองการร้อง

ทุกข ์และเร่ืองอายุความเข้ามาเกี่ยวข้อง ผู้เสยีหายกจ็ะได้รับการช่วยเหลือได้ทนัท ี 

แก้บทบัญญัติใหม่ดังต่อไปน้ี 

ตามมาตรา 10ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซ่ึงมีฐานะเทยีบได้ไม่ตํ่ากว่าพนักงานฝ่ายปกครอง

หรือตํารวจช้ันผู้ใหญ่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและได้รับมอบหมายจาก

รัฐมนตรีมีอาํนาจออกคาํสั่งกาํหนดมาตรการหรือวิธีการเพ่ือบรรเทาทุกข์ให้แก่บุคคลผู้ถูกกระทาํ

ด้วยความรุนแรงในครอบครัวเป็นการช่ัวคราว ไม่ว่าจะมีคาํร้องขอจากบุคคลดังกล่าวหรือไม่ โดย

ให้มีอาํนาจออกคาํสั่งใด ๆ ได้เท่าที่จาํเป็นและสมควร ซ่ึงรวมถึงการให้ผู้กระทาํความรุนแรงใน

ครอบครัวเข้ารับการตรวจรักษาจากแพทย์ การให้ผู้กระทาํความรุนแรงในครอบครัวชดใช้เงิน

ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เบื้ องต้นตามสมควรแก่ฐานะ การออกคาํสั่งห้ามผู้กระทาํความรุนแรงใน

ครอบครัวเข้าไปในที่พํานักของครอบครัวหรือเข้าใกล้ตัวบุคคลใดในครอบครัว ตลอดจนการ

กาํหนดวิธกีารดูแลบุตร 

เสนอให้มีการบัญญัติ การพิจารณาคดีคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้ถูกกระทาํด้วยความ

รุนแรงในครอบครัว ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน

และครอบครัว พ.ศ. 2553 ลงใน บทบัญญัติ มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทาํ

ด้วยความรนุแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ในเร่ืองดังต่อไปน้ี 

1. ผู้มีสทิธร้ิองขอหรือผู้มีอาํนาจกระทาํการแทนผู้เสยีหาย 

ผู้ที่ถูกกระทาํความรุนแรงในครอบครัวมีสิทธิร้องขอให้ศาลเยาวชนและครอบครัวที่

ตนมีถิ่นที่อยู่หรือมีภูมิลาํเนาหรือศาลที่มูลเหตุดังกล่าวเกิดขึ้ นออกคาํสั่งกาํหนดมาตรการหรือ

วิธกีารเพ่ือบรรเทาทุกขต์ามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ถูกกระทาํความรนุแรงในครอบครัว 

ในกรณีที่ผู้ถูกกระทาํด้วยความรุนแรงในครอบครัวไม่อยู่ในสภาพหรือวิสัยที่ร้องขอ

ตามวรรคหน่ึงได้ ญาติ พนักงานสอบสวน พนักงานอยัการ พนักงานเจ้าหน้าที่ องค์การซ่ึงมีหน้าที่

ให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย หรือองค์การซ่ึงมีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเดก็ เยาวชน 

สตรี ผู้สงูอายุ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ครอบครัว หรือบุคคลอื่นใดเพ่ือประโยชน์ของผู้เสยีหายจะ

กระทาํการแทนกไ็ด้ 
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