สาระสาคัญของ
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว
พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. ความเป็นมา
ตั้งแต่พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผลใช้บังคับ
กรมกิ จ การสตรี แ ละสถาบั น ครอบครั ว ได้ ป ระสานความร่ ว มมื อ กั บ ทุ ก ภาคส่ ว นทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน
เพื่ อ ขับเคลื่อนกฎหมายนี้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง ขณะเดียวกันได้รับฟังความคิดเห็นและข้อจากัด
ในการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว โดยรวบรวมประมวลปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการใช้บังคับ
กฎหมายตลอดมา และเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่ประชุม สมัช ชาครอบครัว ระดับ ชาติ ได้มีข้อ เสนอต่อรัฐ บาล
ในขณะนั้นพิจารณาปรับปรุงหรือแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติดังกล่าว ให้ครอบคลุมทั้งการส่งเสริม พัฒนา
คุ้มครองป้องกันและแก้ไขปัญหาครอบครัวตามวงจรชีวิตครอบครัว (Family Life Cycle) ซึ่งกรมกิจการสตรี
และสถาบั น ครอบครั ว ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการพิ จ ารณาร่ า งกฎหมายรองรั บ การดาเนิ น การตั้ ง แต่
เดื อ นกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวร่วมกับคณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
กระทาความรุนแรงในครอบครัว ของต่างประเทศทั้งประเทศในทวีปยุโรป อเมริกา และเอเชีย เพื่อหาวิธีการที่
เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศไทย
ในการจั ด ทาร่ า งกฎหมายใหม่ แ ทนพระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองผู้ ถู ก กระทาด้ ว ย ความรุ น แรง
ในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ริเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
ร่างกฎหมายดังกล่าวข้างต้น นั้น มีผู้อานวยการสานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (ในขณะนั้น )
เป็น ประธานกรรมการ มีกรรมการที่เป็นผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติตามกฎหมาย
ดังกล่ าวไม่ ว่าจะเป็ น ผู้ แทนศาลยุ ติธ รรม (ประธานศาลฎี กาอนุญาตให้ ผู้ พิพากษาจ านวนสามคนร่ว มเป็ น
กรรมการ) ผู้แทนสานั กงานอัย การสู งสุ ด (อัยการสู งสุ ดอนุญาตให้พนักงานอัยการจานวนสามคนร่วมเป็น
กรรมการ) ผู้แทนสานักงานตารวจแห่งชาติ (ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติอนุญาตให้พนักงานสอบสวนสามคน
เป็นกรรมการ) ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อธิการบดี
อนุญาตให้อาจารย์ประจาคณะนิติศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์รวมจานวนสามคนเป็นกรรมการ) และผู้แทน
จากองค์กรภาคเอกชนร่วมกัน จัดทาและพิจารณาร่างกฎหมาย โดยใช้ชื่อว่า “ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครอง
สวัส ดิภ าพบุคคลในครอบครัว พ.ศ. ....” ซึ่งในมาตรา ๓ ของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวได้กาหนดให้ยกเลิก
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเป็นการแสดงเจตจานงยกเลิก
กฎหมายเดิมมาตั้งแต่ต้น ซึ่งในการดาเนินการของคณะกรรมการได้ประชุมพิจารณาทั้งสิ้น ๒๗ ครั้ง และจัดทาร่าง
พระราชบัญญัติแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๗ และเมื่อเดือนสิงหาคมของปีเดียวกัน ได้รับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้มีส่วนได้เสียเป็นครั้งแรก โดยมีผู้ร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากสานักงานตารวจแห่งชาติ ทั้งส่วนกลาง
และภูมิภาค ผู้แทนจากสานักงานอัยการสูงสุดและสานักงานอัยการจังหวัดทุกจังหวัด ผู้แทนศาลเยาวชนและ

๒
ครอบครั ว ทั้ ง ส่ ว นกลางและภู มิ ภ าค ผู้ แ ทนจากกระทรวงสาธารณสุ ข ผู้ แ ทนจากองค์ ก รภาคเอกชน
และประชาชนทั่วไป อีกทั้งประชุมรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานของรัฐ และเผยแพร่ร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวในเว็บไซด์ รวมการดาเนินการรับฟังความคิดเห็นทั้งสิ้น ๑๑ ครั้ง และได้เสนอคณะรัฐมนตรีครั้งแรก
เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๕๘ แต่มีการแก้ไขเพิ่มเติมตามข้อสังเกตของหน่วยงานต่างๆ จึงได้ประชุมพิจารณา
ร่วมกัน เพื่อแก้ไขเพิ่มเติม เนื้อหาของร่างพระราชบัญญัติ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และได้เสนอคณะรัฐ มนตรีอีกครั้ง
เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ ซึง่ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ คณะรัฐมนตรีมีมติรับหลักการและส่งให้สานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎี ก าพิ จ ารณา ซึ่ ง คณะกรรมการกฤษฎี ก า ได้ ต รวจพิ จ ารณาและเปลี่ ย นชื่ อ เป็ น
“ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. ....” และส่งให้คณะรัฐ มนตรี
เมื่อวันที่ ๑๗ ธัน วาคม ๒๕๖๑ ซึ่ง นายกรัฐ มนตรีได้เสนอร่างพระราชบัญญัตินี้ให้ส ภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณาเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ และสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ประชุมรับหลักการในวาระแรกเมื่อวันที่
๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ซึ่งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญฯ ได้ประชุมพิจารณารวมทั้งสิ้น ๑๔ ครั้ง แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติได้พิจารณาในวาระสองและวาระสามเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และนายกรัฐมนตรีนาขึ้น
ทู ล เกล้ า พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว เพื่ อ ทรงลงพระปรมาภิ ไ ธย ซึ่ ง วั น ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒
พระบาทสมเด็จ พระเจ้า อยู่หัว ทรงลงพระปรมาภิไ ธยในร่างพระราชบัญ ญัติดัง กล่า ว และได้ป ระกาศใน
ราชกิจ จานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ซึ่งพระราชบัญ ญัติส่ง เสริม การพัฒ นาและคุ้ม ครอง
สถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๒ จะมีผลใช้บังคับในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒
๒. เหตุผล
(๑) พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ มีการกาหนด
ฐานความผิดอาญาที่ไม่ได้เป็นไปตามเจตนารมณ์ในการลดการกระทาความรุนแรงในครอบครัว ที่ประสงค์
ให้ผู้กระทาความรุนแรงในครอบครัวมีโอกาสกลับตัวและยับยั้งการกระทาความผิดซ้า
(๒) หน้าที่และอานาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
ในปัจจุบัน
(๓) ไม่มีบทบัญญัติในการบูรณาการความร่วมมือกันทุกภาคส่วนในการแก้ปัญหา
(๔) เกิดความซ้าซ้อนกับการกระทาความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา สมควรยกเลิกความผิด
อาญาฐานกระทาความรุนแรงในครอบครัว
(๕) ปรับปรุงมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัวให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็น
การเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่บุคคลในครอบครัว
(๖) กาหนดมาตรการในการส่งเสริม พัฒนา และคุ้มครองสถาบันครอบครัว เพื่อให้การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(๗) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกาหนดให้รัฐ พึงเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว
อันเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สาคัญของสังคม
(๘) คุ้มครองป้องกันบุคคลในครอบครัวจาการกระทาความรุนแรงหรือปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
และกาหนดให้มีการบาบัด ฟื้นฟู และเยียวยาผู้ถูกกระทาดังกล่าว

๓
๓. สาระสาคัญ
๓.๑ หลักทั่วไป
(๑) ยกเลิกพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐
ซึ่งเป็นผลให้ ความผิดอาญาฐานกระทาความรุนแรงในครอบครัว และบทบัญญัติที่กาหนดให้มาตรา ๒๙๕
แห่งประมวลกฎหมายอาญาเป็นความผิดอันยอมความได้ถูกยกเลิกไปด้วย เพราะบทบัญญัติดังกล่าวเป็นสาเหตุ
สาคัญที่ทาให้เกิดการตีความกฎหมายว่ามุ่งคุ้มครองสิทธิและให้โอกาสในทางความผิดอาญาแก่ ผู้กระทาความ
รุนแรงในครอบครัวมากกว่าผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรง อันเป็นผลกระทบโดยตรงถึงปัญหาความเสมอภาค
ของบุคคลในทางกฎหมาย ทาให้การบังคับใช้กฎหมายไม่บรรลุเจตนารมณ์ และเกิดมาตรฐานในทางอาญา
ต่อ ผู้ก ระทาความผิด ในลัก ษณะเดีย วที่แ ตกต่า งกัน และเมื่อ ยกเลิก บทบัญ ญัติที่กาหนดให้ม าตรา ๒๙๕
แห่งประมวลกฎหมายอาญาเป็นความผิดอันยอมความได้แล้วทาให้ความผิดตามมาตราดังกล่าวเป็นความผิดอัน
ยอมความไม่ได้หรือเป็นความผิดอาญาแผ่นดินดังเดิม (มาตรา ๓)
(๒) ยังคงหลัก Domestic Violence ไว้ในกฎหมาย แต่ขยายลักษณะความผิดอาญาที่บุคคล
ในครอบครัวกระทาต่อกันให้กว้างขึ้น ครอบคลุมทั้งการกระทาที่เกิดผลและน่าจะเกิดผลของการกระทาที่ เป็น
อันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย จิตใจ สุขภาพ ชื่อเสียง หรือเสรีภาพ กาหนดให้เป็นการกระทาความรุนแรงในครอบครัว
ทัง้ สิ้น และยังคงกาหนดให้การกระทาที่ไม่เป็นความผิดทางอาญา แต่เป็นการบังคับหรือใช้อานาจครอบงา
ผิดคลองธรรมให้บุคคลในครอบครัว กระทาการหรือไม่กระทาการใดโดยมิชอบ เป็นการกระทาความรุนแรง
ในครอบครัวด้วย ซึ่งสามารถใช้วิธีดาเนินการทางอาญาและใช้มาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของผู้กระทาความรุน แรงในครอบครัว ควบคู่กันไป อันทาให้ผู้กระทาความรุนแรงในครอบครัว
เกิดความยุ่งยากลาบากและมีภาระในทางคดีและทางศาลมากขึ้น ซึ่งจะเกิดความเกรงกลัวและยับยั้งไม่กระทา
ความรุนแรงในครอบครัว (มาตรา ๔ วรรคหนึ่ง)
(๓) กาหนดความหมายและขอบเขตของ “บุคคลในครอบครัว” ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยพิจารณา
จากความสั ม พั น ธ์ ใ น ๓ ลั ก ษณะ คื อ (ก) ความสั ม พั น ธ์ ต ามสายโลหิ ต เช่ น ผู้ บุ พ การี ผู้ สื บ สั น ดาน
(ข) ความสัมพันธ์ในทางนิตินัยและพฤตินัย เช่น คู่สมรส คู่สมรสเดิม ผู้ที่อยู่กินหรือเคยอยู่กินฉันสามีภริยา
โดยมิได้จดทะเบียนสมรส บุตรบุญธรรม และ (ค) ความสัมพันธ์ในการพึ่งพาและหลังคาเดียวกัน เช่น รวมทั้ง
บุค คลใดๆ ที่ต้อ งพึ่ง พาอาศัย และอยู ่ใ นครัว เรือ นเดีย วกัน ซึ่ง เป็น ผลให้ก ลุ ่ม เป้า หมายของการบัง คับ ใช้
กฎหมายมีความชัดเจนและง่ายต่อการปฏิบัติมากขึ้น (มาตรา ๔ วรรคสอง)
(๔) ยังคงความหมายของ “พนักงานเจ้าหน้าที่” ซึ่งมีสองประเภท คือ พนักงานเจ้าหน้าที่โดย
การแต่ง ตั้ง ซึ่ง รั ฐ มนตรี ว่ าการกระทรวงการพัฒ นาสั ง คมและความมั่ นคงของมนุ ษ ย์แ ต่ง ตั้ง กับ พนั กงาน
เจ้าหน้าที่โดยกฎหมาย คือ พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจ ารณาความอาญา
(มาตรา ๔ วรรคแปด)
(๕) เป็น การบู รณาการความร่วมมือกันกับทุกภาคส่ วนในการแก้ปัญหา โดยกาหนดให้ ๓
กระทรวงส าคั ญ ประกอบด้ ว ยรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์
รัฐ มนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐ มนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ร่ว มรับผิดชอบภารกิจ

๔
ตามกฎหมายนี้ในกรอบอานาจหน้าที่ของแต่ละกระทรวง โดยมุ่งเน้นการส่งเสริม พัฒนา และคุ้มครองสถาบัน
ครอบครัว เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (มาตรา ๕)
๓.๒ สร้างกลไกการทางานในสามระดับ
(๑) กลไกระดับชาติ ในรูปแบบองค์กรกลุ่มที่มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับ
มอบหมาย เป็น ประธานกรรมการ รัฐ มนตรีว่าการกระทรวงการพัฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุษ ย์
เป็น รองประธานกรรมการ มี กรรมการโดยตาแหน่งจานวนเจ็ดตาแหน่ง และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรี
แต่งตั้งจานวนสิบห้าคน มีหน้าที่และอานาจในการกาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนหลัก รวมทั้งกาหนด
แผนงาน มาตรการ และแนวทางในการส่ งเสริ มและพั ฒนาครอบครั ว และการคุ้ มครองสวั สดิภาพ ติ ดตาม
ประเมิน ผลและรายงานผลการดาเนิน การต่อ คณะรัฐ มนตรีแ ละรัฐ สภา เสนอความเห็ นและข้อ สัง เกต
ต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการให้มีหรือแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ตลอดจนส่งเสริมให้มีการสนับสนุน
ประสานงาน ติดตามผลและช่วยเหลือทั้งภาครัฐและเอกชนในการดาเนินการตามกฎหมายนี้ (มาตรา ๖ และ
มาตรา ๑๑)
(๒) กลไกในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งในส่ วนกลางกาหนดให้กรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัวเป็นศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัวในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และในส่วนภูมิภาคกาหนดให้
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเป็นศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัวในเขตพื้นที่
จั งหวัด และกาหนดให้ อธิบ ดี หรื อ พั ฒ นาสั งคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือผู้ ซึ่งบุคคลดังกล่ า ว
มอบหมายแล้ว แต่กรณีเป็น หัว หน้ าศูน ย์ ทาหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนหลั ก
แผนงาน มาตรการ และแนวทางของกลไกระดั บชาติ เป็ นศู นย์ กลางแห่ งการเรี ยนรู้ ให้ ความรู้ ความเข้ าใจ
คาปรึกษาแนะนา การคุ้มครองสวัสดิภาพ การให้ความช่วยเหลือ การระดมความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ และการ
พัฒนาบุคลากรในการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว และการคุ้มครองสวัสดิภาพ (มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔)
(๓) กลไกระดับ ท้อ งถิ่น เป็น การประสานความร่ว มมือ กับ องค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น
และองค์กรภาคเอกชน ในการจดทะเบียนเป็น“ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน” เรียกโดยย่อว่า “ศพค.” ซึ่งมี
การดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาครอบครอบครัว หรือการคุ้มครองสวัสดิภาพ ให้สามารถ
เข้าถึงการช่ว ยเหลือหรือการสนับสนุนในด้านต่างๆ จากหน่วยงานของรัฐ ซึ่งทั้งสามกระทรวงผู้รักษาการ
ตามกฎหมาย สามารถใช้ช่องทางตามกฎหมายนี้วางระเบียบกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ช่วยเหลือและสนับสนุน ศพค. ได้ เช่น กระทรวงมหาดไทยสามารถออกระเบียบกาหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้การช่วยเหลือหรือสนับสนุน ศพค. ในด้านต่า งๆ ไว้ในข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
(มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖)
๓.๓ กาหนดมาตรการป้องกัน
(๑) การสร้างองค์ความรู้ในการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว ให้แก่บุคลากรภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
ศพค. หรือองค์กรเอกชน ได้เข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยาในทุกด้าน ความรู้เกี่ยวกับครอบครัว
การคุ้มครองสวัสดิภาพ ทักษะการเลือกคู่ครอง การดารงชีวิตคู่ ความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ การควบคุม
อารมณ์ การเตรียมความพร้อมในการตั้งครรภ์ การเลี้ยงดูบุตร การประกอบอาชีพ การสร้างงานส ร้างรายได้

๕
การเข้าถึง แหล่งทุน การออม สิทธิห น้าที่ความเป็นพลเมือง และแนวทางการขอรับการช่ว ยเหลือจากรัฐ
โดยการบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยในการดาเนินการดังกล่าว (มาตรา ๑๗)
การดาเนินการดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้บุคลากรขององค์กรดังกล่าวได้ให้ความรู้และสร้างความ
เข้าใจแก่ประชาชนทั่วไป และชายหญิงที่ประสงค์จะจดทะเบียนสมรส หรือจดทะเบียนหย่า ได้เข้าใจถึงสิทธิ
หน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อครอบครัว และโดยเฉพาะในกรณีการหย่าให้คานึงถึงสวัสดิภาพและอนาคต
ของบุตร การคุ้มครองดูแลและการให้การศึกษาแก่บุตรซึ่งเป็นผู้เยาว์เป็นสาคัญ (มาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙)
(๒) การให้สิทธิประโยชน์หรือสิทธิพิเศษแก่บุคคลในครอบครัว เช่น กรณีที่บุคคลในครอบครัว
ทากิจกรรมร่วมกัน การสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน การรับประทานอาหารร่วมกัน การเดินทางท่องเที่ยว
ด้วยกันของบุคคลในครอบครัว ก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนให้สิทธิพิเศษหรือสิทธิประโยชน์
แก่บุคคลในครอบครัวดังกล่าว และให้หน่วยงานเหล่านั้นประกาศการให้สิทธิประโยชน์หรือสิทธิพิเศษให้ทราบ
โดยทั่วกัน ซึ่งเป็นการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชน (มาตรา ๒๐)
(๓) การป้องกันมิให้เกิดปัญหาอื่นของครอบครัวตามมา ซึ่งเป็นมาตรการเชิงรับเพื่อแก้ปัญหา
ครอบครัวที่ประสบปัญหาความยากลาบาก จนถึงขนาดไม่อาจดูแลและเลี้ยงดูบุคคลในครอบครัวได้ บุคคล
ในครอบครัวเหล่านี้สามารถขอรับการช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐได้ (มาตรา ๒๐ วรรคสอง)
(๔) การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาครอบครั ว แก่ บุ ค ลากรในสั ง กั ด ของหน่ ว ยงานของรั ฐ
และรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเป็นมาตรการเชิงบังคับต่อหน่วยงานดังกล่าวที่จะต้องดาเนินการตามนโยบาย ยุทธศาสตร์
และแผนหลักของกลไกระดับชาติในการดาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับครอบครัวของบุคลากรในสังกัดได้นอก จาก
หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานดังกล่าว และถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบที่กฎหมายกาหนด เพื่อให้การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวของบุคลากรในสังกัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (มาตรา ๒๑
วรรคหนึ่ง)
(๕) การส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวแก่ลูกจ้างในสถานประกอบการ ซึ่ งเป็นมาตรการจูงใจ
นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที่ประสงค์จะดาเนินการตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนหลัก
ของกลไกระดับชาติในการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวแก่ ลูกจ้างในสังกัดอาจขอรับการช่วยเหลือด้านต่างๆ
จากหน่วยงานของรัฐได้ ซึ่งเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างรัฐและภาคเอกชนในการดูแลสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ครอบครัวของบุคลากรในสังกัดให้ปราศจากการกระทาความรุนแรงในครอบครัว (มาตรา ๒๑ วรรคสอง)
๓.๔ สร้างมาตรการแก้ไข
๓.๔.๑ หลักทั่วไป
(๑) เมื่อเกิดการกระทาความรุนแรงในครอบครัวและการกระทานั้นเป็นความผิดอาญา
ตามประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอื่นที่มีโทษทางอาญา ผู้กระทาความรุนแรงในครอบครัวจะต้องถูก
ดาเนินการทั้งการดาเนินคดีอาญาและดาเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพเพื่อปรับพฤติกรรมตามกฎหมายนี้ ซึ่งการ
ดาเนินการดังกล่าวสามารถกระทาควบคู่กันไปได้ทั้งสองทาง เพื่อต้องการสร้างภาระและความยากลาบากให้แก่
ผู้กระทาความรุนแรงในครอบครัวมากยิ่งขึ้นตามหลักการกระทาครั้งเดียวต้องรับผิดสองทาง
ส่วนในกรณีการกระทาความรุนแรงในครอบครัวเรื่องใดที่ไม่มีกฎหมายบัญญัติเป็น
ความผิดและกาหนดโทษทางอาญาไว้ ผู้กระทาความรุนแรงในครอบครัวจะต้องถูกดาเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพ

๖
เพื่อปรับพฤติกรรมตามกฎหมายนี้ โดยดาเนินกระบวนการต่อศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว เป็นสาคัญ ซึ่งได้กาหนดความหมายการคุ้มครองสวัสดิภาพ เป็นการดาเนินการเพื่อให้
บุคคลในครอบครัวได้รับความปลอดภัย มีความสัมพันธ์ที่ดี ป้องกันการกระทาความผิดซ้า การคุ้มครองป้องกัน
การส่งเสริมสนับสนุน การไกล่เกลี่ยประนีประนอม การเยียวยาหรือบรรเทาทุกข์ การบาบัดฟื้นฟู และการ
ติดตามดูแล (มาตรา ๒๒)
(๒) ยังคงหลักการเดิมที่กาหนดให้ผู้พบเห็นหรือทราบว่ามีการกระทาความรุนแรงใน
ครอบครัวแจ้งข้อมูลหรือข่าวสารดังกล่าวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม หรือศูนย์ส่งเสริมและ
คุ้มครองครอบครัว เพื่อให้การคุ้มครองสวัสดิภาพ ซึ่งการแจ้งสามารถกระทาได้ทุกวิธีการ และผู้ แจ้งโดยสุจริต
ย่อมได้รับความคุ้มครองไม่ต้องรับผิดทางแพ่ง ทางอาญา และทางปกครอง (มาตรา ๒๓)
ในการแจ้งข้อมูลหรือข่าวสารเรื่องการกระทาความรุนแรงในครอบครัวและหากการ
กระทานั้นเป็นความผิดที่มีโทษทางอาญาและเป็นความผิดอันยอมความไม่ได้ ถ้าได้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ที่เป็ น พนั กงานสอบสวนหรื อตารวจ การแจ้งดัง กล่ าวจะมีผ ลเป็ นการกล่ าวโทษตามประมวลกฎหมายวิ ธี
พิจ ารณาความอาญาและมีผลเป็ นการแจ้งเพื่อ การดาเนินการคุ้มครองสวัส ดิภาพผู้กระทาความรุนแรงใน
ครอบครัวด้วย โดยไม่ต้องรอให้ผู้เสียหายร้องทุกข์ก่อน พนักงานสอบสวนหรือตารวจก็สามารถดาเนินคดีอาญาได้
ซึ่งแตกต่างจากกฎหมายเดิมที่ต้องรอให้ผู้เสียหายร้องทุกข์ก่อนจึงจะดาเนินคดีในทางอาญา
๓.๔.๒ บทบาทของศูนย์ฯ หัวหน้าศูนย์ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่
(๑) ศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัว หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว ทั้งที่ได้รับแจ้งโดยตรง ได้รับแจ้งจากพนักงานสอบสวนซึ่งได้ส่ง
สาเนาบันทึกการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษมาให้ หรือได้รับแจ้งจากพนักงานอัยการ เพื่อดาเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพ
ซึ่งจะต้องดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสามารถใช้แนวทางของกฎหมายเดิมได้ (มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕)
(๒) ศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัว หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ มีอานาจยื่นคาร้อง
เพื่อให้ศาลเยาวชนและครอบครัวมีคาสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพได้ในกรณีเห็นสมควรคุ้มครองสวัสดิภาพผู้ใด โดยนา
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวฯ มาใช้บังคับโดยอนุโลม และให้ถือว่าศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครอง
ครอบครัวเป็นองค์การที่มีหน้าที่ตามกฎหมายดังกล่าว ซึ่งการยื่นคาร้องนั้นอาจเสนอมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพ
อย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้ตามที่กฎหมายกาหนด เพื่อแก้ไขปัญหาการกระทาความรุนแรงในครอบครัว หรือเพื่อ
ป้องกันการกระทาความรุนแรงซ้าอีก (มาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙)
(๓) ศู น ย์ ส่ งเสริ ม และคุ้ม ครองครอบครั ว หรื อ พนั กงานเจ้ าหน้า ที่ มี ห น้า ที่ ส่ ง คาสั่ ง
คุ้มครองสวัสดิภาพและผลการปฏิบัติตามคาสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพต่อศาลที่พิจารณาพิพากษาคดีอาญา ในกรณี
ที่ศาลนั้นสั่งรอการพิพากษาคดีไว้เพื่อรอฟังผลการปฏิบัติตามคาสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้กระทาความรุนแรง
ในครอบครัว (มาตรา ๒๖)
(๔) หัวหน้าศูนย์อาจยื่นคาร้องต่อศาลเยาวชนและครอบครัวขอให้แต่งตั้งพนักงาน
เจ้าหน้าที่มาให้ความเห็นเกี่ยวกับการคุ้มครองสวัสดิภาพในกรณีที่บุคคลอื่นร้องขอต่อศาลดังกล่าวเพื่อให้มีคาสั่ง
คุ้มครองสวัส ดิภ าพตามกฎหมายว่าด้วยศาลเยาวชนและครอบครัว ถ้าหัว หน้าศูนย์มิได้ยื่นคาร้องดังกล่าว

๗
ศาลเยาวชนและครอบครัว อาจมีคาสั่งให้ศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัวแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่มาให้
ความเห็นเกี่ยวกับการคุ้มครองสวัสดิภาพก็ได้ (มาตรา ๓๐)
(๕) ศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัวให้ความคุ้มครองหรือช่วยเหลือผู้ถูกกระทาด้วย
ความรุนแรงในครอบครัวหรือบุคคลในครอบครัวตามที่ศาลเยาวชนและครอบครัวมีคาสั่ง ในกรณีที่มีการร้องขอ
คุ้มครองสวัสดิภาพหากศาลเยาวชนและครอบครัว เห็นว่ามีเหตุจาเป็นที่จะต้องให้ความคุ้มครองหรือช่วยเหลือ
ดังกล่าว (มาตรา ๓๑)
(๖) ศูน ย์ ส่ ง เสริ มและคุ้ มครองครอบครั ว หรื อพนั กงานเจ้ า หน้ าที่ ติด ตามกากับ ให้
ผู้กระทาความรุนแรงในครอบครัวปฏิบัติตามคาสั่งคุ้มครองสวัส ดิภาพของศาลเยาวชนและครอบครัวและ
รายงานผลตามระยะเวลาที่กาหนด (มาตรา ๓๓)
(๗) หัวหน้าศูนย์มีอานาจออกคาสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพชั่วคราวได้เท่าที่จาเป็น ในกรณี
จาเป็นเร่งด่วนที่หากรอช้าไปจะเกิดอั นตรายแก่ชีวิตร่างกาย หรือจิตใจของบุคคลในครอบครัว โดยสั่งห้าม
ผู้กระทาความรุนแรงในครอบครัวเสพสุราหรือสิ่งเสพติดใดๆ ห้ามก่อให้เกิดความเดือดร้อนราคาญ การคุกคาม
ติดตาม การสะกดรอย การถ่ายภาพ การโทรศัพท์ การส่งข้อความก่อความราคาญทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ
ด้วยวิธีอื่นใดอันก่อให้เกิดความเดือดร้อนราคาญไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ให้เข้ารับคาปรึกษาแนะนาทางจิต
สังคม หรือการแก้ไขบาบัดฟื้นฟู ณ สถานพยาบาล หรือให้ส่งมอบอาวุธใดๆ ให้ศูนย์ฯ ครอบครองแทนหรือ แจ้ง
ให้เจ้าของมารับไป (มาตรา ๓๗)
(๘) หัวหน้าศูนย์ยื่นคาร้องพร้อมคาสั่งดังกล่ าวต่อศาลเยาวชนและครอบครัวฯ ภายใน
สี่สิ บแปดชั่ว โมงนับ แต่ได้ออกคาสั่ง เพื่อศาลเยาวชนและครอบครัว จะได้พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง
เหมาะสมกับลักษณะการกระทาของผู้กระทาความรุนแรงในครอบครัว เพื่อให้คาสั่งนั้นยังคงมีผลบังคับต่อไป
หรือแก้ไขเพิ่มเติมหรือให้สิ้นผลบังคับ ตามที่เห็นสมควร (มาตรา ๓๘)
(๙) พนักงานเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่และอานาจตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายหลายประการ
ซึ่งมีความชัดเจนและง่ายต่อการปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปในเคหสถานหรือสถานที่เกิดเหตุ มีหนังสือเรียก
บุคคลมาให้ถ้อยคาหรือข้อเท็จจริง ตรวจสอบ ประเมินสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น รวบรวมข้อเท็จจริงและสาเหตุ
พร้อมรายงานความเห็นหรือผลการตรวจ การดาเนินการให้บุคคลได้รับการช่วยเหลือและคุ้มครองเบื้องต้น
เป็น การชั่ว คราว ได้เข้ารับการตรวจรักษา ได้รับการปรึกษาแนะนา ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
การค้นเคหสถานหรือสถานที่เกิดเหตุโดยมีหมายค้น และจัดทารายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ (มาตรา ๔๐)
๓.๔.๓ บทบาทของตารวจ หรือพนักงานอัยการ
(๑) ตารวจ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่โดยกฎหมายกาหนด ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายเดิมที่
กาหนด “พนักงานเจ้าหน้าที่ ” ให้มีสองประเภท คือ พนักงานเจ้าหน้าที่โดยการแต่งตั้ง ซึ่งรั ฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แต่งตั้ง กับพนักงานเจ้าหน้าที่โดยกฎหมาย คือ พนักงาน
ฝ่ายปกครองหรือตารวจตามประมวลกฎหมายวิ ธีพิจารณาความอาญา ดังนั้น ตารวจนอกจากมีอานาจหน้าที่
ตามกฎหมายองค์กรตนเองแล้วยังมีหน้าที่และอานาจในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายนี้ด้วย (มาตรา ๔)
(๒) ตารวจในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ หากได้รับแจ้งข้อมูล ข่าวสารหรือมีการร้องทุกข์
หรือกล่าวโทษว่ามีการกระทาความรุนแรงในครอบครัว ให้แจ้งประสานศูนย์ช่วยเหลือสังคม หรือศูนย์ส่งเสริม

๘
และคุ้ มครองครอบครั ว ซึ่งในกรณีมีการร้องทุกข์ห รือกล่ าวโทษว่ามีการกระทาความรุนแรงในครอบครั ว
พนักงานสอบสวน (ตารวจ) จะต้องส่งสาเนาบันทึกการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ เพื่อให้มีการคุ้มครองสวัสดิภาพ
(มาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๕)
การส่งสาเนาบันทึกการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษให้ศูนย์ส่ง เสริมและคุ้มครองครอบครัว
เพื่อให้มีการคุ้มครองสวัสดิภาพ (ตามมาตรา ๒๕) ไม่ได้ทาให้อานาจหน้าที่ในการดาเนินคดีอาญาเรื่องดังกล่าว
ระงับไป พนักงานสอบสวนหรือตารวจยังคงดาเนินคดีต่อไปตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(๓) ตารวจในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่และอานาจตามที่กาหนดไว้ในกฎหมาย
หลายประการซึ่งมีความชัดเจนและง่ายต่อการปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปในเคหสถานหรือสถานที่เกิดเหตุ
มีหนังสือเรียกบุคคลมาให้ถ้อยคาหรือข้อเท็จจริง ตรวจสอบ ประเมินสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น รวบรวมข้อเท็จจริง
และสาเหตุ พร้อมรายงานความเห็นหรือผลการตรวจ การดาเนินการให้บุคคลได้รับการช่วยเหลือและคุ้มครองเบื้องต้น
เป็น การชั่ว คราว ได้เข้ารับการตรวจรักษา ได้รับการปรึกษาแนะนา ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
การค้นเคหสถานหรือสถานที่เกิดเหตุโดยมีหมายค้น และจัดทารายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ (มาตรา ๔๐)
(๔) พนักงานอัยการผู้รับผิดชอบคดี แจ้งคดีอาญาที่ลักษณะเป็นการกระทาความรุนแรง
ในครอบครัวให้ศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัว ถ้าคดีอาญานั้นพนักงานสอบสวนไม่ได้แจ้งศูนย์ส่งเสริมและ
คุ้มครองครอบครัว เพื่อให้มีการคุ้มครองสวัสดิภาพ (มาตรา ๒๕ วรรคสอง)
เนื่องจากการดาเนินการเพื่อให้มีการคุ้มครองสวัสดิภาพตามกฎหมายนี้ เป็นการยื่นคาร้อง
ฝ่า ยเดีย วของศูน ย์ส่ง เสริม และคุ้ม ครองครอบครัว หรือพนัก งานเจ้าหน้า ที่ ต่อ ศาลเยาวชนและครอบครัว
ซึ่งยังเป็นคดีไม่มีข้อพิพาท จึงไม่ได้กาหนดให้ยื่นต่อพนักงานอัยการหรือให้พนักงานอัยการเป็นผู้ยื่นคาร้อง
แต่หากคาร้องใดที่ได้ยื่นต่อศาลเยาวชนและครอบครัวและมีการโต้แย้งสิทธิห น้าที่ทาให้เรื่องนั้นกลายเป็น
คดีมีข้อพิพาท ศาลเยาวชนและครอบครัวอาจเรียกพนักงานอัยการเข้ามาในคดีได้
๓.๔.๔ บทบาทของศาลเยาวชนและครอบครัว
(๑) ไต่สวนพิจารณาและมีคาสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพตามที่ศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครอง
ครอบครัวหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ยื่นคาร้องให้พิจารณา ซึ่งศาลเยาวชนและครอบครัวสามารถดาเนินการได้
ตามบทบัญญัติหมวด ๑๕ การพิจารณาคดีคุ้มครองสวัสดิภาพ แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ หรือไต่สวนพิจารณาและมีคาสั่งตามกฎหมายนี้ หรือจะ
ใช้กฎหมายทั้งสองฉบับในการไต่สวนพิจารณาและมีคาสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพก็ได้ เพราะกฎหมายนี้ ไม่ขัดหรือ
แย้ งกับ กฎหมายดังกล่ าวและสามารถใช้ร่ว มกันได้ เป็นการเพิ่ มช่องทางให้ ศาลเยาวชนและครอบครัว ใช้
กฎหมายในการไต่สวนพิจารณาและมีคาสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพ (มาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙)
(๒) พิจารณามีคาสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ของศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัว
หรืออาจมีคาสั่งให้ศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัวแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อมาให้ความเห็นเกี่ยวกับ
การคุ้มครองสวัสดิภาพ ในกรณีมีบุคคลที่มิใช่ศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัวร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพตาม
กฎหมายว่าด้วยศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (มาตรา ๓๐)

๙
(๓) พิ จ ารณามี ค าสั่ ง ให้ ศู น ย์ ส่ ง เสริ ม และคุ้ ม ครองครอบครั ว ด าเนิ น การให้ ค วาม
คุ้มครองหรือความช่วยเหลือผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัวหรือบุคคลในครอบครัว ในกรณีที่เห็นว่า
มีเหตุจาเป็นจะต้องให้ความคุ้มครองหรือความช่วยเหลือบุคคลดังกล่าว (มาตรา ๓๑)
(๔) พิจารณากาหนดระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดในผลของคาสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพ
ทั้งนี้ต้อ งไม่เกิน กว่า หนึ่ง ปี เว้น แต่การแก้ไ ขบาบัด ฟื้น ฟูห รือการรัก ษาสุขภาพกายหรือจิตใจของผู้กระทา
ความรุนแรงในครอบครัว ในกรณีที่มีการเสนอข้อมูลทางการแพทย์มาประกอบการพิจารณา ซึ่งศาลเยาวชน
และครอบครัวอาจกาหนดเวลาเกินกว่าหนึ่งปีก็ได้ (มาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง)
พิจารณาและมีคาสั่งให้ผู้กระทาความรุนแรงในครอบครัวที่กระทาผิดทัณฑ์บนชาระเงิน
ไม่เกินจานวนที่ได้กาหนดไว้ในทัณฑ์บน (มาตรา ๓๒ วรรคสอง)
(๕) มีคาสั่งให้ศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัวหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ติดตามกากับ
ให้ผู้กระทาความรุนแรงในครอบครัวปฏิบัติตามคาสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพและรายงานให้ทราบตามระยะเวลาที่
กาหนด และจะสั่งให้บุคคลใดที่เกี่ยวข้องมาสอบถามความเป็นไปหรือการปฏิบัติตามคาสั่งก็ได้ (มาตรา ๓๓)
(๖) ไต่สวนและพิจารณาออกหมายจับผู้อยู่ภายใต้บังคับคาสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพที่จงใจ
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควร มาขังจนกว่าจะปฏิบัติตามคาสั่งแต่ไม่เกินกว่าหนึ่งเดือน
หรือกาหนดเงื่อนไขให้ต้องปฏิบัติในระหว่างการปล่อยชั่วคราวก็ได้ (มาตรา ๓๔)
การออกหมายจับผู้นั้นมาขังในเรื่องดังกล่าวศาลเยาวชนและครอบครัวสามารถสั่งได้เลย
โดยไม่ต้องมีการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน หรือดาเนินกระบวนพิจารณาคดีนั้นใหม่แต่อย่างใด
ซึ่งแตกต่างจากกฎหมายเดิมที่กาหนดให้กรณีดังกล่าวเป็นความผิดและโทษทางอาญาไว้ จึงต้องร้องทุกข์หรือ
กล่าวโทษเพื่อดาเนินคดีอาญาต่อผู้ฝ่าฝืน ทาให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติ
(๗) พิจ ารณามีคาสั่ง ยุติก ารคุ้ม ครองสวัส ดิภ าพก่อ นครบระยะเวลาที่กาหนดไว้
หรืออาจมีคาสั่งเปลี่ยนแปลงคาสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพ โดยเพิ่มเติมหรือลดเงื่อนไข หรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาใน
การคุ้มครองสวัสดิภาพ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าพฤติการณ์เกี่ยวกับตัวผู้กระทาความรุนแรงในครอบครัว
หรือความสัมพันธ์ในครอบครัวของผู้นั้นเปลี่ยนแปลงไป (มาตรา ๓๕)
การเปลี่ ย นแปลงคาสั่ ง คุ้ ม ครองสวั ส ดิ ภ าพที่ ทาให้ เ กิ ด ผลกระทบแก่ ผู้ ก ระทา
ความรุนแรงในครอบครัวมากขึ้น ควรสอบถามข้อเท็จจริงหรือความเห็นของบุคคลดังกล่าว หรือจะให้ยื่นคา
แถลงเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาก่อนจะมีคาสั่งเปลี่ยนแปลงคาสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพก็ได้
(๘) ไต่ส วนและพิจ ารณาคาสั่งคุ้ม ครองสวัส ดิภ าพของหัว หน้าศูน ย์ที่ไ ด้อ อกคาสั่ง
ในกรณีจาเป็นเร่งด่วนเพื่อคุ้มครองป้องกันมิให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย หรือจิตใจของบุคคลในครอบครัว
เป็นการชั่วคราว ในกรณีที่ไม่เห็นชอบกับคาสั่งดังกล่าวทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือมีข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งศาลเยาวชนและครอบครัวจะแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง เพิกถอนคาสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพ
หรือจะสั่งเป็นอย่างอื่นได้ตามที่เห็นสมควร (มาตรา ๓๘)
๓.๔.๕ บทบาทของศาลที่พิจารณาพิพากษาคดีอาญา
(๑) พิจ ารณาและมี คาสั่ งคาขอของหั ว หน้าศูนย์ที่ไ ด้ยื่นในระหว่างดาเนินกระบวน
พิจารณาคดี เพื่อรอหรือไม่รอการพิพากษาคดีอาญาที่เป็นความรุนแรงในครอบครัวไว้ก่อนจนกว่าจะได้รับ

๑๐
รายงานผลการปฏิบัติตามคาสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพของศาลเยาวชนและครอบครัว หรือของศูนย์ส่งเสริมและ
คุ้มครองครอบครัว (มาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง)
มีคาพิพากษาคดีอาญาดังกล่าวโดยไม่รอการพิพากษาคดีนั้นไว้ก่อนก็ได้ เมื่อพิจารณา
แล้วเห็นว่าพฤติการณ์แห่งการกระทาเป็นภัยร้ายแรงและไม่เป็นประโยชน์ต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ผู้กระทาความรุนแรงในครอบครัว (มาตรา ๒๕ วรรคสอง)
(๒) รับฟังผลการปฏิบัติตามคาสั่งคุ้มครองสวัสดิ ภาพมาประกอบการพิจารณาว่าเป็น
เหตุอันควรปรานีในการรอการลงโทษหรือรอการกาหนดโทษตามมาตรา ๔๖ หรือเป็นเหตุบรรเทาโทษตาม
มาตรา ๗๘ แห่งประมวลกฎหมายอาญา แก่ผู้กระทาความรุนแรงในครอบครัว หรือไม่ (มาตรา ๓๖ (๒))
(๓) พิจ ารณาคาแถลงที่ผู้ก ระทาความรุน แรงในครอบครัว ได้ยื่น โดยอ้างว่า ตนเอง
ถูก กระท าด้ ว ยความรุ น แรงหรื อ ถู ก กระท าโดยมิ ช อบซ้ ากั น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งจนเป็ น เหตุ ใ ห้ เ กิ ด ความ
กระทบกระเทือนต่อร่างกายหรือจิตใจอย่างรุนแรง (หลัก Battered Woman Syndrome) ศาลที่พิจารณา
พิพากษาคดีอาญาจะลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าที่กฎหมายกาหนดไว้สาหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ (มาตรา ๓๖ (๓))
(๔) พิจารณาคาร้องของผู้ ต้องคาพิพากษาให้ ลงโทษจาคุกและคดีถึงที่สุ ดก่อนวันที่
กฎหมายนี้ใช้บังคับ ซึ่งต้องรับโทษโดยมีเหตุจากตนได้กระทาความรุนแรงในครอบครัวอันเนื่องมาจากตนเองนั้น
ถู ก กระท าด้ ว ยความรุ น แรงหรื อ ถู ก กระท าโดยมิ ช อบซ้ ากั น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งจนเป็ น เหตุ ใ ห้ เ กิ ด ความ
กระทบกระเทือนต่อร่างกายหรือจิตใจอย่างรุนแรง (หลัก Battered Woman Syndrome) และยังไม่ได้รับโทษ
หรืออยู่ในระหว่างการรับ โทษตามคาพิพากษา ศาลจะพิจารณาดาเนินการไต่ส วนและกาหนดโทษแก่ผู้นั้น
เสียใหม่ได้ (มาตรา ๔๖)
๓.๕ บทสรุป
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๒ มุ่งหมาย
อุด ช่องว่างที่เป็นข้อด้อย ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามกฎหมายเดิมในทุกเรื่อง โดยเฉพาะการยกเลิก
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นผลให้ความผิดอาญาฐาน
ความผิ ด ฐานกระทาความรุ น แรงในครอบครั ว ที่ กาหนดให้ เ ป็ น ความผิ ด อั น ยอมความได้ แ ละบทบั ญ ญั ติ
ที่ กาหนดให้มาตรา ๒๙๕ แห่งประมวลกฎหมายอาญาเป็นความผิดอันยอมความได้ เพราะบทบัญญัติดังกล่าว
เป็น สาเหตุสาคัญ ที่ทาให้เ กิด การตีค วามกฎหมายว่า มุ่งคุ้ม ครองสิทธิแ ละให้โ อกาสผู้กระทาความรุน แรง
ในครอบครัวมากกว่าผู้ถูกกระทา ซึ่งเป็นผลกระทบโดยตรงถึงปัญหาความเสมอภาคของบุคคลในทางกฎหมาย
ทาให้การบังคับใช้กฎหมายไม่อาจบรรลุเจตนารมณ์ นอกจากการอุดช่องว่างที่เป็นปัญหาและอุปสรรคของ
กฎหมายเดิมแล้ว กฎหมายนี้จะปกป้องและคุ้มครองสิทธิของประชาชนให้ปราศจากการกระทาความรุนแรง
ต่อกันได้มากกว่าและดีกว่ากฎหมายเดิมด้วยเนื้อสาระที่สาคัญคือ
(๑) ยังคงหลัก Domestic Violence ไว้ในกฎหมาย โดยกาหนดให้การกระทาความผิดอาญา
ที่บุคคลในครอบครัวกระทาต่อกันไม่ว่าจะเป็น หรือน่าจะเป็น อันตรายที่เกิดแก่ชีวิต ร่างกาย จิตใจ สุขภาพ
ชื่อเสียง หรือเสรีภาพ เป็นการกระทาความรุนแรงในครอบครัว และยังกาหนดให้การกระทาที่ไม่เป็นความผิด
ทางอาญา แต่เป็นการบังคับหรือใช้อานาจครอบงาผิดคลองธรรมให้กระทาการหรือไม่กระทาการใดโดยมิชอบ

๑๑
เป็นการกระทาความรุนแรงในครอบครัวด้วย ซึ่งสามารถใช้มาตรการทางอาญาและมาตรการในการคุ้มครอง
สวัสดิภาพควบคู่กันไป
(๒) ทาให้เกิดดุลยภาพในทางกฎหมายเพื่อการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว โดยกาหนด
ทั้งมาตรการป้ องกัน และมาตรการแก้ไ ข กล่ าวคือ ในมาตรการป้องกันได้นาหลั ก การส่ งเสริม และพัฒ นา
ครอบครัวที่มีเนื้อหาครอบคลุมวงจรชีวิตครอบครัว (Family Life Cycle) ส่วนมาตรการแก้ไขมุ่งเน้นการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามโปรแกรมการบาบัดให้เหมาะสมกับลักษณะการกระทาความรุนแรงในครอบครัว
และเมื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นสาเหตุให้เกิดความรุนแรงในครอบครัวได้ครบถ้วนจะได้รับประโยชน์ในทาง
คดีอาญา แต่ห ากฝ่าฝืน ไม่ป ฏิบัติตามคาสั่งคุ้มครองสวัส ดิภ าพศาลสามารถสั่งขังได้ ซึ่งเรื่องดังกล่าวไม่มี
ในกฎหมายเดิม
(๓) สร้างกลไกการทางานทั้งระดับชาติ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น และบูรณาการ
ความร่วมมือโดยกาหนดให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในการดาเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว อีกทั้งกาหนดหน้าที่และอานาจของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ชัดเจนรองรับการดาเนินการตามกฎหมายทั้งการป้องกันและการแก้ไขปัญหาครอบครัว
(๔) นาหลักการกระทาครั้งเดียวต้องรับผิดสองทางมาใช้บังคับ กล่าวคือ บุคคลในครอบครัว
คนใดกระทาความรุน แรงในครอบครัว ต่อกัน จะต้องถูก ดาเนิน คดีทางอาญาต่อ ศาลที่พิจารณาคดีอาญา
และต้องถูกดาเนินการเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพต่อศาลเยาวชนและครอบครัว ซึ่งเป็นการเพิ่มภาระและสร้าง
ความยากลาบากต่อผู้กระทาความรุนแรงในครอบครัวมากยิ่ง จะทาให้ผู้กระทาความรุนแรงในครอบครัวเกรงกลัว
และยับยั้งมิให้เกิดการกระทา
(๕) นาหลัก การร้อ งทุก ข์แ ละกล่า วโทษมาใช้เ พื่อ คุ้ม ครองสิท ธิผู้ถูก กระทาความรุน แรง
ในครอบครัวมากกว่าเดิม ตามที่กาหนดว่าผู้ใดพบเห็นหรือทราบการกระทาความรุนแรงในครอบครัวให้แจ้งต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีทั้งบุคคลที่รัฐมนตรีแต่งตั้ง และพนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา โดยการแจ้งดังกล่าวมีผลเป็นการกล่าวโทษในทางอาญาได้หากการกระทานั้นเป็น
ความผิดอาญาต่อแผ่นดิน เช่น การทาร้ายร่างกายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๙๕ ซึ่งจะทาให้ตารวจ
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าดาเนินการช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพได้อย่างทันทีโดยไม่ต้องรอให้ผู้เสียหาย
ร้องทุกข์
(๖) ในกรณีที่ผู้เสียหายไม่ประสงค์จะดาเนินคดีอาญา ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ยังสามารถดาเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพต่อศาลเยาวชนและครอบครัวเพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของผู้กระทาความรุนแรงในครอบครัวได้ ซึ่งเป็นกระบวนงานที่คุ้มครองผู้ถูกกระทาความรุนแรง
ในครอบครัวที่ชัดเจนขึ้น
(๗) ใช้อานาจทางศาลเยาวชนและครอบครัวในการกาหนดมาตรการคุ้มครองสวัส ดิภ าพ
ผู้กระทาความรุนแรงในครอบครัวหรือบุคคลในครอบครัวให้เหมาะสมกับลักษณะของการกระทาความรุนแรง
ในครอบครัวของแต่ละบุคคล ซึ่งศาลสามารถพิจารณาสั่งได้ตามกฎหมายนี้และกฎหมายว่าด้วยศาลเยาวชน
และครอบครัว และวิธีพิจ ารณาคดีเยาวชนและครอบครัว โดยมีพนักงานเจ้าหน้า ที่เป็นผู้บังคับให้เป็นไป
ตามคาสั่งพร้อมรายงานผลการปฏิบัติตามคาสั่งดังกล่าวต่อศาลที่ออกคาสั่ง

๑๒
(๘) ให้สิทธิพิเศษต่อผู้กระทาความรุนแรงในครอบครัว ที่ได้กระทาอันเนื่องมาจากตนเอง
ถูก กระท าด้ ว ยความรุ น แรงหรื อ ถู ก กระท าโดยมิ ช อบซ้ ากั น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งจนเป็ น เหตุ ใ ห้ เ กิ ด ความ
กระทบกระเทือนร่างกายหรือจิตใจอย่างรุนแรง (Battered Woman Syndrome) สามารถนาสืบเพื่อพิสูจน์
การกระทาดังกล่าวได้ และหากเป็นจริงตามที่อ้าง ศาลที่พิจารณาพิพากษาคดีอาญาจะลงโทษผู้นั้นน้ อยกว่า
ที่กฎหมายกาหนดไว้เพียงใดก็ได้
(๙) กาหนดในบทเฉพาะกาลให้ผู้ก ระทาความรุน แรงในครอบครัว ที่ค ดีถึง ทีสุด ให้จาคุก
และถูก ลงโทษจาคุก สามารถยกข้ออ้างตามหลัก Battered Woman Syndrome เพื่อให้ศาลไต่สวนและ
พิจารณาแก้ไขโทษเสียใหม่ได้

