พนักงานอัยการ กับ งานคุมครองสิทธิเด็ก สิทธิสตรี และ ความรุนแรงในครอบครัว
โดย นางลัดดาวัลย สินธุรักษ อัยการพิเศษฝายคดีเยาวชนและครอบครัว 4 ,
ผูอํานวยการศูนยอัยการคุมครองสิทธิเด็กและครอบครัวกลาง สํานักงานอัยการสูงสุด

หากมองยอนกลับไปในประวัติศาสตรโลก จะพบวาผูชายมักมีอาํ นาจเหนือผูหญิง อาจ
เปนเพราะมนุษยตองตอสูทาํ สงครามกับมนุษยดวยกันเอง ตองตอสูกับสัตวและภัยธรรมชาติ เพื่อความอยู
รอด ทําใหมนุษยผูชายซึ่งมีโครงสรางรางกายที่แข็งแรงอยูแนวหนาในฐานะนักรบ นักตอสู จนไดรับการยก
ยองใหเปนผูนาํ ของครอบครัวและสังคม ในขณะที่ผหู ญิงถูกจัดใหดแู ลบุตรและครอบครัว ไมตอง
รับผิดชอบกับเรื่องราวภายนอก กอใหเกิดวัฒนธรรมทางความคิดวาผูช ายอยูเหนือกวาผูหญิงในทุกทาง
ตลอดมา แมในชวง 400 ปกอนคริสตกาลในยุคกรีกโบราณ ซึ่งเปนตนแบบการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยทางตรง ที่พลเมืองของรัฐ (demos) มีสิทธิเขาไปแสดงความคิดเห็นทางการเมืองและมีสิทธิ
ออกเสียงในสภาได ซึ่งคําวา “ พลเมือง” หมายถึงผูชายเทานั้น เด็ก สตรี และทาส มิไดเปนพลเมืองของรัฐ
แตอยางใด แนวความคิดความไมเสมอภาคหญิงชายและความไมคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษยอยางเทา
เทียมกันนี้ ไดซึมซับลงในเผาพันธุของมนุษยมานานนับพันป จนมาถึงยุคสวางแหงภูมิปญญาในศตวรรษที่
17 มนุษยไดคน พบความจริงของธรรมชาติ หรือหลักทางวิทยาศาสตรมากขึ้น เริ่มทีก่ ารคนพบแรงโนมถวง
ของโลก และความเขาใจในธรรมชาติมากขึ้น มนุษยจึงเลิกงมงายในสิง่ ที่ยังพิสูจนไมได และรูจกั มองสิ่ง
ตางๆดวยเหตุและผลมากขึ้น ทั้งผอนคลายแนวความคิดเรื่องพระเจาซึ่งกษัตริยในยุโรปมักอางวาพระเจา
ประทานอํานาจมาใหตนโดยเฉพาะเพื่อปกครองมนุษยมาสูการมองคานวามนุษยเกิดจากเจตจํานงอันบริสุทธิ์
ของพระเจา มนุษยทกุ คนจึงมีความเสมอภาคเทาเทียมกัน ไมมีผูใดมีอํานาจเหนือใครโดยบุคคลนั้นไม
ยินยอมได อันเปนรากฐานแหงความคิดเสรีภาพของมนุษย การไมถูกกดขีแ่ ละการเคารพในสิทธิสวนบุคคล
ทําใหในศตวรรษที่ 17 – 18 เกิดการเรียกรองเสรีภาพและความเปนประชาธิปไตย จนมีการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองมาสูระบอบประชาธิปไตยตัวแทนในประเทศตะวันตก เชน ในประเทศสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส
และอังกฤษ เปนตน ทั้งสามประเทศเปนตนแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในรูปแบบแตกตาง
กัน ของประเทศตางๆในปจจุบัน ที่มีหลักการวาผูปกครองของประเทศตองมาจากการยอมรับของประชาชน
โดยวิธีใดวิธหี นึ่ง ( เชน การเลือกตั้ง แตงตั้ง หรือใหความเห็นชอบก็ได )
แตการมองมนุษยวามีความเสมอภาคกันในยุคตนของประชาธิปไตยสมัยใหมนี้ เปนเหตุผลการ
ตอสูทางการเมืองระหวางชนชั้นปกครองกับชนชั้นใตการปกครองเทานั้น โดยเอาเรือ่ งทฤษฏีทางศาสนา
และทฤษฎีสัญญาประชาคมมายอนรอยกัน มิไดเปนเรื่องเห็นคุณคาความเปนมนุษยอยางเทาเทียมกัน แมใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีการประกาศอิสรภาพในปค.ศ. 1776 แลว ผูหญิงก็ยังไมมสี ิทธิออกเสียงเลือกตั้ง
ผูแทน อีกทั้งยังมีทาส มีการเหยียดผิวอยู จนตองมีการประทวง มีการเคลื่อนไหวของกลุมสตรีเปนระยะ
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และตอมาในป ค.ศ.1888 จึงไดมีการจัดตัง้ สภาสตรีขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาเปนครั้งแรก ตอมาในป ค.ศ.
1889 จึงไดมกี ารตั้งสมาคมสตรีแหงชาติ National American ’s Women Suffrage Association

( NAWSA) ขึ้นอีก แตกระนั้นหญิงกับชายก็มิไดมีความเทาเทียมกันทางการเมือง ยังถูกกีดกันในหลายเรื่อง
ปค.ศ. 1920 สตรีชาวอเมริกนั เพิ่งจะไดมีสทิ ธิเลือกตั้ง จนถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเสร็จสิ้นลงในป
ค.ศ.1945 ซึ่งสงครามโลกทั้งสองครั้งที่ผานมาไดสรางความหายนะใหกับมวลมนุษยโลกอยางมาก จึงไดมี
การรวมตัวของประเทศมหาอํานาจและประเทศพันธมิตรอื่นๆ กอตั้งองคการสหประชาชาติขึ้น และได
รวมกันทําขอตกลงระหวางประเทศ เรียกวา กฎบัตรแหงสหประชาชาติ

Charter of the United

Nations เพื่อความมั่นคง สันติภาพ ที่จะไมใชความรุนแรงหรือสงครามแกปญหาระหวางประเทศกัน ทั้งมี
ความเชื่อมั่นในสิทธิมนุษยชนวามนุษยทกุ คนมีศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษยอยางเสมอภาคเทาเทียมกัน จะไม
เลือกปฏิบัติเพราะความแตกตางกันทางเชือ้ ชาติ เพศ ภาษา ศาสนา ผิว ซึ่งประเทศไทยไดเขารวมเปน
สมาชิกขององคการสหประชาชาติดวย และรวมตกลงในปฏิญญาสากลวาดวยเรื่องสิทธิมนุษยชน ซึ่งวาดวย
เรื่องของการยอมรับในเกียรติศักดิ์ หรือศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย และความเสมอภาคกันตามกฎหมาย
หลักการของกฎบัตรแหงสหประชาชาติและปฏิญญาสากลวาดวยเรื่องสิทธิมนุษยชน ทําใหเกิด
การตระหนักในความเสมอภาคหญิงชายมากขึ้น และนําไปสูการทําขอตกลง อนุสัญญาวาดวยการขจัดการ
เลือกปฏิบัติตอ สตรี

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination

against Women (CEDAW)ในเวลาตอมา ซึ่งสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติไดรับรองอนุสัญญา
ดังกลาว เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2522 และมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2524 และพิธีสารเลือกรับ ซึ่ง
สมัชชาใหญสหประชาชาติไดรับรองเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2542 มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2543 มี
ประเทศตางๆใหสัตยาบัน และ ภาคยานุวตั ิอนุสัญญานี้จํานวน 156 ประเทศ ไทยเขาเปนภาคีอนุสัญญาฉบับ
นี้โดยการภาคยานุวัติ1 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2528
อนุสัญญาฉบับนี้รับรองวา “บุคคลไมวามีเพศ ผิวพรรณ เชื้อชาติ ภาษา ศาสนา ใด ยอมมี
ศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษยเสมอกัน” อันเปนหลักประกันความเสมอภาคของหญิงชาย และ ขจัดการเลือก
ปฏิบัติทั้งเรื่อง การเมือง การดํารงชีวิต เศรษฐกิจวาดวยการจางงาน ตําแหนงหนาทีก่ ารงาน และ กฎหมาย
เปนตน ทั้งใหรัฐภาคี ตองรับรองหลักการนี้ไวในรัฐธรรมนูญ และตองออกกฎหมายคุมครองสตรีดวย ซึ่ง
นับเปนการตอสูเกี่ยวกับสิทธิสตรีที่มาถึงจุดแหงความชัดเจน และมีความเปนสากลโดยทั่วไปทีจ่ ะรับรอง
1

ภาคยานุวัติ หมายถึง การที่รัฐใหความยินยอมเขาผูกพันตามสนธิสัญญาหรืออนุสัญญา โดยรัฐนั้นมิไดเขารวมเจรจาหรือ
ทําสนธิสัญญาและมิไดรวมลงนามในสนธิสัญญานั้นมากอน แตไดแสดงเจตนาประกาศแตฝายเดียว และแจงไปยัง
เลขาธิการสหประชาชาติเปนลายลักษณอักษร มีผลเปนภาคีของสนธิสัญญาหรืออนุสัญญานั้นได ตางจาก “ การให
สัตยาบัน” ซึ่งหมายถึง การที่รัฐนั้นเขาเจรจาหรือลงนามดวยแตไมผูกพัน แตเมื่อตองการเขาผูกพัน หรือมีพันธกรณีดวยก็จะ
ใหสัตยาบัน
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สิทธิสตรีใหมีความเสมอภาคกับชายอยางเปนรูปธรรม โดยมีองคกรพิทักษสิทธิสตรีเกิดขึ้นอยางมากมายใน
การที่จะติดตามดูแลเรื่องนี้ และ ชวยกันพัฒนาผูหญิงใหสามารถชวยเหลือตนเองได อันเปนวิถีทางหนึ่งที่จะ
ยกฐานะใหสตรีมีความเทาเทียมกับผูชายได เชน การกอตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาสตรีแหงสหประชาชาติ
(UNIFEM) และมีการรวมกลุมของภาคประชาสังคมในประเทศตางๆ และในประเทศไทยจํานวนมาก
ทั้งมีการสรางวิธีการพิทักษสทิ ธิ(advocacy) หรือ การคุมครองสิทธิในรูปแบบตางๆ เชน การรณรงค
ตอตานความรุนแรงตอสตรีของสหประชาชาติ ดังเชนที่ ยูนิเฟม มีโครงการ Say NO to Violence

Against Women ประเทศไทย เพื่อยุติความรุนแรงตอสตรี ในขณะนี้ และการสรางคําขวัญ หรือ
แนวความคิดขึ้นมาใหตระหนักรู เชน ความรุนแรงในครอบครัวมิใชเรื่องสวนตัวแตเปนเรื่องของสังคม
(privacy is publicity) ที่จะตองเขาชวยเหลือกัน เปนตน
ผลของอนุสัญญาดังกลาวกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงเกีย่ วกับสิทธิสตรีในประเทศไทยหลาย
ประการ เชน การเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบใหผูหญิงสามารถดํารงตําแหนงสําคัญไดอยางเทาเทียมกับชาย
สามารถเปนผูวาราชการจังหวัด นายพลทหาร นายพลตํารวจ และไดรับคาจางเทาเทียมกับชายในผลงาน
เดียวกัน เปนตน นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ไดบัญญัติรับรองสิทธิสตรี
หลายประการ เชน มาตรา 30 รับรองวา“ บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมาย และไดรับการคุมครองตาม
กฎหมายเทาเทียมกัน ชายหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมเพราะแตกตางในเรื่อง
ถิ่นกําเนิด เชือ้ ชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม ความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอ
รัฐธรรมนูญ จะกระทํามิได ” และ มาตรา 52 รับรองวา “เด็ก เยาวชน สตรี และ บุคคลในครอบครัว มี
สิทธิไดรับความคุมครองจากรัฐใหปราศจากการใชความรุนแรง และการปฏิบัติอันไมเปนธรรม ทั้งมีสิทธิ
ไดรับการบําบัดฟนฟูในกรณีที่มีเหตุดังกลาว” เปนตน
ดังนัน้ พ.ร.บ. คุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ซึ่งมีผลบังคับใช
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2550 ก็เปนผลพวงแนวความคิดของกฎหมายระหวางประเทศทั้งสามฉบับดังกลาว
ซึ่งผูรางพยายามผลักดันมานานหลายป โดยเชื่อวาผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว สวนใหญเปน
เด็ก สตรี บุตร ภรรยา คนชรา ที่อยูในฐานะตองพึ่งพิงอยูใ นครอบครัว ของผูกระทํา ซึ่งความรุนแรงใน
ครอบครัว มักไดแกเรื่อง การถูกทํารายรางกาย การกระทําทางเพศ การทารุณจิตใจ 2 ซึ่งสังคมในปจจุบันก็
2

ขอมูลของนายแพทยพรเพชร ปญจปยะกุล สํานักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ในการสัมมนาทาง
วิชาการ “บทบาทของพนักงานอัยการเกี่ยวกับกําหมายความรุนแรงในครอบครัว” เมื่อ 28 กรกฎาคม 2551 ณ โรงแรม ดิ เอม
เมอรัลด กรุงเทพมหานคร ไดแยกประเภทความรุนแรง คิดเปนดังนี้ สตรี(ผูใหญ) ถูกทํารายทางดานรางกาย 75% จิตใจ
5.2% ทางเพศ 18.2 % ทางสังคม 1.4% แต เด็ก ถูกทําราย ทางดานรางกาย 28% จิตใจ 6.4% ทางเพศ 63.6% ทางสังคม
1.9%
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ยังมีความเชื่อวาผูชายเปนใหญกวาผูหญิง ทั้งสภาพเด็กและสตรีในประเทศไทย หลายสวนยังไมสามารถ
พึ่งพาตนเองได ฉะนั้น พ.ร.บ. คุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 จึงเปน
เครื่องมือชิ้นหนึ่งที่จะนําไปสูการคุมครองชวยเหลือเด็กและสตรีให พนจากความรุนแรงอันเปนการละเมิด
สิทธิมนุษยชนอยางหนึ่ง และเปนกฎหมายที่มีทั้งการแกไขฟนฟู บําบัดรักษาผูถูกกระทําใหหายขาดจาก
สาเหตุอันนําไปสูการกระทํารุนแรงในครอบครัวการกระทําดวย
สาระดานการคุมครองชวยเหลือ พ.ร.บ. คุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว
พ.ศ.2550 มีเจตนารมณ เนนการชวยเหลือ คุมครอง ฟนฟูผูถูกกระทํา ไมเนนการลงโทษผูกระทําความ
รุนแรง เพราะเปนคนในครอบครัวดวยกัน แตจะใหการบําบัด แกไขผูกระทํามิใหกระทําผิดซ้ําอีก และให
โอกาสผูกระทํากลับตนเปนคนดี โดยมีมาตรการและวิธกี ารแกไข เพื่อใหปญหาความรุนแรงในครอบครัว
หมดไป และเพื่อการรักษาสถาบันครอบครัวเอาไวได การลงโทษอาญาเพียงอยางเดียวไมสามารถลดความ
รุนแรงในครอบครัวได
วิธีการของกฎหมาย ก็คือใหปญหาของครอบครัวเปนปญหาของสังคมดวย โดยกําหนดให
ผูถูกกระทํา หรือ ผูพบเห็น มีหนาที่ตองแจง พนักงานเจาหนาที่ (มาตรา5) เพื่อพนักงานเจาที่ ไดแก บุคคลที่
รัฐมนตรีแตงตัง้ /ตํารวจ/ พนักงานฝายปกครอง( มาตรา 3) ไดเขาชวยเหลือผูถูกกระทํา ดวยการเขาไป
สอบถาม สงตัวไปรักษา จัดการใหมีการรองทุกข หรือ รองทุกขแทนในกรณีที่ผูถูกกระทําไมอยูใ นวิสยั
หรือโอกาสที่จะรองทุกขเองได (มาตรา6) และใหพนักงานเจาหนาทีช่ ั้นผูใหญ ออกคําสั่งกําหนดมาตรการ
หรือวิธีการที่เหมาะสม หรือตามที่กฎหมายกําหนดเพื่อบรรเทาทุกขผูถูกกระทํา ไดแก การหามผูกระทํา มิให
กระทําซ้ํา หามใกลตัว หามเขาที่พัก ใหผูกระทําเขาบําบัดรักษา ใหชดใชเงิน แตเมือ่ ออกคําสั่งแลวตอง
รายงานศาลภายใน 48 ชั่วโมง เพื่อใหศาลใหความเห็นชอบ (มาตรา10) ซึ่งศาลอาจเห็นชอบหรือ
ไมเห็นชอบ หรือ จะกําหนดมาตรการและวิธีการใหมทเี่ หมาะสมก็ได ผูมีสวนไดเสียมีสิทธิคัดคาน และใน
ระหวางสอบสวนหรือระหวางพิจารณา ศาลมีอํานาจในการคุมครองผูถูกกระทําและออกคําสั่งที่เหมาะสมกับ
ผูกระทําไดในลักษณะดังกลาวเชนเดียวกัน เปนกรณีที่ศาลเห็นเองหรือมีผูแจงใหศาลทราบ (มาตรา11)
ขณะเดียวกันก็มีหนวยงานของกระทรวงสาธารณสุข เรียกวา ศูนยพึ่งได (One Stop Crisis

Center หรือ O S C C หรือ ชื่อเดิม ศูนยพิทักษเด็กและสตรี) ของโรงพยาบาลตางๆ ซึ่งตั้งตามมติ
คณะรัฐมนตรีในป2542 ประกอบดวย ทีมสหวิชาชีพคือ แพทย จิตแพทย พยาบาล นักสังคมสงเคราะห
นักจิตวิทยา มีหนาที่ในการชวยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกทํารายอยางครบวงจร ในการรักษาทางกาย ฟนฟู
จิตใจ ใหคําปรึกษาหารือปญหาครอบครัว สวัสดิการ สวัสดิภาพโดยการสงไปอยูใ นสถานฟนฟูที่ปลอดภัย
หากการชวยเหลือเกินกวาศักยภาพ ของโรงพยาบาล ทางศูนยอาจเชิญ อัยการ ทนายความ ตํารวจ ฝาย
ปกครอง นักพัฒนาเอกชน เจาหนาทีก่ รมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เขารวมหารือ สงตอใหความ
ชวยเหลือผูถูกกระทําในดานตางๆ ตามหนาที่ของตนดวย
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ในปจจุบนั หลังจากที่พ.ร.บ. คุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550
ประกาศบังคับใชแลว กฎหมายใหวางระบบงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
(พม.) จึงไดจดั ตั้ง “ศูนยปฏิบัติการ” ขึ้นในกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และสํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด (พมจ.)ทัว่ ประเทศ ทําหนาที่เปนศูนยใหความชวยเหลือผูถูกกระทํา และให
การสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่ และหนวยตางๆที่เกี่ยวของ รวมทั้ง รวบรวม รายงาน
ขอเท็จจริงเกีย่ วกับผูถูกกระทํา ผูกระทํา และจัดตั้ง “ศูนยประสานงาน” ซึ่งสังกัด สํานักงานกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เปนฝายนโยบาย ยุทธศาสตร
และการประสานงานดานตางๆเกี่ยวกับพ.ร.บ. ฉบับนี้
สาระดานการดําเนินคดี ผูกระทําผิด ฐานกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ในกรณีความผิดฐานกระทําความรุนแรงในครอบครัว เปนกรรมเดียวกับความผิดตามกฎหมาย
อื่น ก็ใหดําเนินคดีรวมไปกับความผิดตามกฎหมายอืน่ นัน้ (มาตรา8) ซึ่งหมายถึง ความผิดฐานกระทําความ
รุนแรงในครอบครัวลวนๆ หรือความผิดตามกฎหมายอื่นเปนกรรมเดียวกันและมีอตั ราโทษจําคุกไมเกินหก
เดือน หรือ ไมเกินหกพันบาท (เชน ความผิด ฐานทํารายรางกายผูอื่นไมถึงกับเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกกาย
หรือจิตใจ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 391) คดีจะอยูใ นอํานาจของศาลเยาวชนและครอบครัว ซึ่ง
ตองใชวิธีการผัดฟองตามกฎหมายฉบับนี้ และนํากฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพจิ ารณาความ
อาญาในศาลแขวงมาใชบังคับโดยอนุโลม ไดแก การควบคุมตัวและฝากขัง และ กรณีขาดผัดฟอง ตองขอ
อนุญาตอัยการสูงสุดใหฟอง เปนตน และศาลมีอํานาจใชวิธีการแทนการลงโทษได(มาตรา 12)
หากความผิดตามกฎหมายอื่นมีอัตราโทษสูงกวา ใหดําเนินคดีตอศาลที่มีอํานาจพิจารณา
ความผิดตามกฎหมายอื่นนั้น เชน ความผิดฐานทํารายผูอื่นเปนเหตุเกิดอันตรายแกกายหรือจิตใจ ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 (รักษาไมเกิน 20 วัน) คดีจะอยูในอํานาจศาลแขวง ความผิดฐานทําราย
ผูอื่นเปนเหตุใหไดรับอันตรายสาหัส ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 297(รักษา หรือไดรับทุกขเวทนา
หรือประกอบกรณียกิจเกินกวา 20 วัน หรือ ความผิดฐานกระทําชําเรา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
277 คดีอยูในอํานาจศาลจังหวัด โดยใหนําบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติฉบับนี้ไปใชโดยอนุโลม ไดแก
การนํามาตรการและวิธีการบรรเทาทุกขผูถูกกระทํา และมาตรการและวิธีการสําหรับผูกระทํา ตามมาตรา
10,11 มาใชได สวนวิธีพจิ ารณาความ การควบคุมตัว การผัดฟอง-ฝากขัง การฝากขัง ตองถือตาม
กฎหมายของศาลแขวงหรือศาลจังหวัดแลวแตกรณี
ความผิดฐานกระทําความรุนแรงในครอบครัว ตาม พ.ร.บ. คุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรง
ในครอบครัว พ.ศ.2550 มาตรา4 และ ความผิดฐานทํารายผูอื่นเปนเหตุเกิดอันตรายแกกายหรือจิตใจ ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 เปนความผิดอันยอมความกันได (มาตรา 4)
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การยอมความ ถอนคํารองทุกข หรือ ถอนฟอง กฎหมายใหพนักงานสอบสวนหรือศาลแลวแต
กรณี จัดใหมกี ารทําบันทึกขอตกลงระหวางคูกรณี หากไดปฏิบัติตามขอตกลงหรือเงือ่ นไขครบถวนแลวจึง
ใหยอมความ ถอนคํารองทุกข หรือ ถอนฟองได (มาตรา12) ทั้งนี้ก็เพือ่ ใหปญหาของความรุนแรงใน
ครอบครัวหมดสิ้นไป
สํานักงานอัยการสูงสุด กับ ภารกิจดานความรุนแรงในครอบครัว
วิสยั ทัศน(Vision) ของสํานักงานอัยการสูงสุด คือ “เปนสถาบันมาตรฐานระดับสากล” ตาม
มาตรฐานของสหประชาชาติ ในการอํานวยความยุติธรรมในการดําเนินคดี การรักษาผลประโยชนของรัฐ
ในการดําเนินคดีแพงใหกับรัฐ และ การคุม ครองสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพของประชาชน ทัง้ นี้เพื่อ
สรางความเปนธรรมในสังคม
เพื่อใหบรรลุวสิ ัยทัศนดังกลาว สํานักงานอัยการสูงสุดไดกําหนดพันธกิจไว ดังนี้
1. เสริมสรางระบบการอํานวยความยุติธรรมทางคดีอาญา รวมถึงการบังคับใชกฎหมายใหรัฐ
สามารถอํานวยความยุติธรรม แกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาระบบการปองกัน และการรักษาผลประโยชนของรัฐ ตลอดจนการพัฒนากฎหมาย เพื่อ
สรางกลไกในการรักษาผลประโยชนของแผนดิน และสาธารณชน
3. พัฒนางานดานสิทธิมนุษยชน และสงเสริมการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนชาว
ไทย ทั้งในและนอกประเทศ ตามหลักกฎหมายสากล
4. สงเสริม และสรางเครือขายความรวมมือทางกฎหมาย และทางอาญากับองคกร หรือ
หนวยงานทั้งในประเทศและนอกประเทศ
5. เสริมสรางสมรรถนะในการบริหารจัดการองคกรและบุคลากร ดวยระบบการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม ทันสมัย
6. พัฒนาทรัพยากรบุคคล
และมียุทธศาสตรในการไปสูค วามสําเร็จตามเปาหมาย
ในงานดานพัฒนาสิทธิมนุษยชน และสงเสริมการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
สํานักงานอัยการสูงสุด ไดจดั ตัง้ หนวยงานดําเนินงาน ดังนี้
- สํานักงานคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน (สคช.) มีที่ตั้งอยูใน
สํานักงานอัยการเกือบทุกแหงในเขตกรุงเทพมหานคร และทุกจังหวัดทัว่ ราชอาณาจักร แบงเปนฝาย
ชวยเหลือทางกฎหมาย ฝายคุมครองสิทธิ ฝายคุมครองสิทธิระหวางประเทศ และ ฝายคุมครองผูบริโภค
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มีหนาที่คุมครองดานสิทธิมนุษยชน เผยแพรฝกอบรมความรูทางกฎหมายดานตางๆ ใหคําแนะนําปรึกษา
ปญหาทางกฎหมายและการชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน เชน การทํานิติกรรม การประนอมขอ
พิพาท การจัดหาทนายความใหแกผูยากจนและไมไดรับความเปนธรรม การตั้งผูจัดการมรดก การถอด
ถอนและตั้งผูปกครอง การประสานงานใหความชวยเหลือทางกฎหมายผานหนวยงานที่เกีย่ วของ
สํานักงานอัยการสูงสุด มีนโยบาย ให สคช. เผยแพรความรู กฎหมายเกีย่ วกับความรุนแรงใน
ครอบครัวใหแกประชาชน และองคกรทองถิ่น โดยมีเปาหมายในป 2551 จํานวน 8,000 หมูบาน และในป
ถัดไปอีก18,000 หมูบาน และในป2551 สคช.ไดรวมกับ ศูนยอัยการคุมครองสิทธิเด็กและสถาบัน
ครอบครัวกลาง สํานักงานอัยการสูงสุด จัดอบรมกฎหมายเกีย่ วกับความรุนแรงในครอบครัว สิทธิเด็กและ
สิทธิสตรี ใหแก พนักงานอัยการซึ่งเปนผูบริหารในสํานักงานที่ดําเนินคดีอาญา ทั้งในสวนกลางและสวน
ภูมิภาค ตั้งแตระดับอธิบดี รองอธิบดี อัยการพิเศษฝาย อัยการผูเชี่ยวชาญและผูปฏิบัติงาน และผูจะออกไป
ดํารงตําแหนงอัยการจังหวัด อัยการจังหวัดสคช. รองอัยการจังหวัดสคช. และอัยการจังหวัดผูชว ย ไปสวน
หนึ่งแลว และอยูในนโยบายของสคช.ที่จะเตรียมความพรอมใหแกพนักงานอัยการในการปฏิบัติงานดาน
การคุมครองเด็ก สตรี และ กฎหมายเกีย่ วกับความรุนแรงในครอบครัวในวงกวางตอไป
- ศูนยอัยการคุม ครองสิทธิเด็กและสถาบันครอบครัว จํานวน 10 แหง ในสวนกลาง 1 แหง และ
ในสวนภูมภิ าคตามเขตตางๆ อีก 9 เขต และอยูในนโยบายของสํานักงานอัยการสูงสุด ที่จะจัดตั้งศูนยฯ
ดังกลาวทัว่ ทุกจังหวัด เพื่อรับผิดชอบงานคุมครองสิทธิเด็ก สถาบันครอบครัว ศึกษาวิจยั พัฒนากฎหมาย
รับปรึกษาปญหาการคุมครองสิทธิ ประสานงาน ติดตามประเมินผลการคุมครองสิทธิเด็กและสถาบัน
ครอบครัว เปนศูนยกลางการรับคํารองเรียน และ ปฏิบัตงิ านรวมกับสคช. และหนวยงานอื่น รวมทั้งการ
เสนอนโยบาย และยุทธศาสตร ให สํานักงานอัยการสูงสุดในดานดังกลาวดวย
ผลงานของศูนยอัยการคุมครองสิทธิเด็กและสถาบันครอบครัวกลาง ในป2551
1. จัดสัมมนา เสวนา การประชุมทางวิชาการ วิทยากร เผยแพรความรูความเขาใจในการ
ปฏิบัติหนาที่ เกี่ยวกับกฎหมายความรุนแรงในครอบครัว ใหแก พนักงานอัยการ พนักงาน
เจาหนาที่ ตํารวจ แพทย พยาบาล นักสังคมสงเคราะห นักจิตวิทยา นักพัฒนาเอกชน
รวม จํานวน 1,700 คน
2. เขาเปนกรรมการ อนุกรรมการดานสิทธิเด็ก สิทธิสตรี และ เขารวมประชุม ประสานงาน
ใหความรวมมือ กับ สํานักงานตํารวจแหงชาติ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลตางๆในการวาง
โครงสรางระบบงาน รวมแกไขปญหาผูถูกกระทํา และเปนวิทยากรใหหนวยงานตางๆ รวม
จํานวน 44 ครั้ง
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3. ใหความรวมมือแกองคกรพัฒนาเอกชนในประเทศไทยและอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง ใน
การศึกษาดูงานในสํานักงานอัยการสูงสุด เกี่ยวกับกฎหมาย การปฏิบัติดานการคุมครอง
เด็ก และ สถาบันครอบครัว
- ศูนยประสานงานดานความเสมอภาคระหวางหญิงชาย สังกัดสํานักงานยุทธศาสตร
นโยบาย และ งบประมาณ
ทําหนาที่จดั ทําแผนแมบทและโครงการสงเสริมความเสมอภาคหญิงชายในสํานักงานอัยการ
สูงสุด และแผนปฏิบัติการในการเผยแพรความรูและฝกอบรมทางกฎหมายแกประชาชนและการประนอมขอ
พิพาทในมิตหิ ญิงชาย ในป2551 มีเปาหมาย 18,000 หมูบา น ฝกประนอมขอพิพาทในมิติหญิงชาย 9,000
หมูบาน และการสรางเครือขายภายในและนอกหนวยงาน
อํานาจหนาทีข่ องพนักงานอัยการ : วาดวยการคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว
พ.ร.บ. คุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 มิไดบัญญัติอํานาจหนาที่
ของพนักงานอัยการในการคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงไวโดยตรง แตไดบัญญัติใหเปนอํานาจ
หนาที่ของ พนักงานเจาหนาที่ ซึ่งหมายถึง บุคคลที่รัฐมนตรีแตงตั้ง , ตํารวจ, พนักงานฝายปกครอง ที่จะเขา
ไปชวยเหลือผูถูกกระทํา (มาตรา3,6) และ พนักงานเจาหนาที่ซึ่งมีฐานะเทียบไดไมต่ํากวาพนักงานปกครอง
หรือตํารวจชัน้ ผูใหญ ไดแก หัวหนาสถานีตํารวจ นายอําเภอ หรือ ปลัดอําเภอผูทําหนาที่หวั หนากิ่ง และ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด(พมจ.) 3 มีอํานาจในการออกคําสั่งกําหนดมาตรการและ
วิธีการบรรเทาทุกขผูถูกกระทําตามมาตรา 10 และ ในระหวางการสอบสวน หรือ ชัน้ พิจารณาคดี ศาลมี
อํานาจออกคําสั่งกําหนดมาตรการและวิธกี ารบรรเทาทุกขผูถูกกระทํา หรือออกคําสั่งใดๆไดตามที่
เห็นสมควร ตามมาตรา 11 ซึ่งเปนกรณีทศี่ าลอาจเห็นเอง หรือ มีผูแจงใหทราบ
ดังนั้นหากพนักงานอัยการทราบวา ผูกระทําไดกระทําผิดอีก จะกระทําผิดซ้ํา หรือ มีเหตุอื่นใด
ที่ผูถูกกระทํารองขอและควรไดรับการคุมครองในระหวางพิจารณา พนักงานอัยการสามารถคุมครอง
ผูถูกกระทําโดยการนําผูถูกกระทําแถลงตอศาล หรือ ยื่นเปนคําแถลงถึงเหตุดังกลาวใหศาลทราบ เพื่อขอให
ศาลใชอํานาจตามมาตรา11 ในการคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงได หรือ
พนักงานอัยการอาจใช วิธีการเพื่อความปลอดภัยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 46

3

ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย วาดวยหลักเกณฑการแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ พนักงาน
สอบสวน พนักงานเจาหนาที่ที่มีฐานะเทียบไดไมต่ํากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญในการคุมครอง
ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2551
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ซึ่งบัญญัติวา “ ถาความปรากฏตามขอเสนอของพนักงานอัยการวา ผูใดจะกอเหตุรายใหเกิดภยันตรายแก
บุคคล หรือ ทรัพยสินของผูอื่น...และมีเหตุอันควรเชื่อวาผูนั้นนาจะกอเหตุราย ใหศาลมีอํานาจสั่งผูนั้นทํา
ทัณฑบนวาจะไมกอเหตุราย ไมกระทําผิดตามกําหนด แตไมเกิน สองป และจะสั่งใหมีประกันดวยก็ได ”
หรือ
หากปรากฏวาผูกระทําความรุนแรง กระทําผิดติดนิสัย ถูกดําเนินคดีหลายครั้งแลวไมเข็ดหลาบ
พนักงานอัยการสามารถดําเนินการฟองขอใหกักกัน ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 40 เพื่อดัดนิสัย เพื่อ
ฝกอาชีพผูกระทําดวยความรุนแรง เพราะ การฟองขอกักกันเปนอํานาจของพนักงานอัยการโดยเฉพาะ
อยางไรก็ตาม การจะใชกฎหมายใด ควรคํานึงถึงเจตนารมณของพ.ร.บ. คุมครองผูถูกกระทํา
ดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 ดวยในขอที่กฎหมายตองการคุมครองชวยเหลือผูถูกกระทําดวย
ความรุนแรงในครอบครัว ไมมุงที่จะลงโทษหากแตตองการแกไขบําบัดผูกระทํา และการรักษาสถาบัน
ครอบครัว เปนสําคัญ และควรรับฟงความคิดเห็นของผูถูกกระทําประกอบดวย
อํานาจหนาทีข่ องพนักงานอัยการ : กรณีเด็กเปนผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว
เด็ก หมายถึง บุคคลที่อายุต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ แตไมรวมถึงผูที่บรรลุนิติภาวะดวยการ
สมรส
กรณีเด็กเปนผูถ ูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว นอกจากจะไดรับการคุมครองตามพ.ร.บ.
คุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 แลว เด็กยอมไดรับการคุมครองตาม พ.ร.บ.
คุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 ดวย ขึ้นอยูก ับมาตรการคุมครองแบบใดจะเปนประโยชนสงู สุดแกเด็ก ก็ควรใช
มาตรการและวิธีการนั้น ตามหลักการวาดวยการคุมครองสิทธิเด็ก
เด็กที่ถูกทารุณกรรม 4 หรือ ถูกทารุณกรรมในครอบครัว เปนเด็กประเภทหนึ่งที่จะไดรับการ
คุมครองสวัสดิภาพ และอาจไดรับการสงเคราะหดว ย ตามพ.ร.บ.คุมครองเด็ก พ.ศ. 2546
พนักงานอัยการในทุกเขตอํานาจศาล มีอํานาจหนาที่เกีย่ วของกับเด็กทีถ่ ูกทารุณกรรม กลาวคือ
ในกรณีที่เด็กถูกทารุณกรรม พ.ร.บ.คุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 มาตรา41, 42 ใหอํานาจพนักงานเจาหนาที่
พนักงานฝายปกครอง ตํารวจ หรือบุคคลตามมาตรา 24 5 เขาคุมครองสวัสดิภาพเด็กโดยมีอํานาจเขาไป
ตรวจคนในสถานที่เกิดเหตุ และ มีอํานาจแยกเด็กออกจากครอบครัวเพื่อคุมครองสวัสดิภาพโดยเร็วที่สุด
พ.ร.บ.คุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 มาตรา 4 ทารุณกรรม หมายถึง การกระทํา การงดเวนกระทํา ใหเด็กเสื่อมเสียเสรีภาพ เกิด
อันตรายแกกาย หรือจิตใจ การกระทําผิดทางเพศตอเด็ก การใชเด็กใหกระทําหรือประพฤติที่นาจะเปนอันตรายแกรางกาย
หรือจิตใจ ขัดตอศีลธรรมอันดี ไมวาเด็กจะยินยอมหรือไม
5
ไดแก ปลัดกระทรวง ผูวาราชการจังหวัด ผูอํานวยการเขต นายอําเภอ ผูเปนหัวหนากิ่งอําเภอ ผูบริหารองคกรสวน
ทองถิ่น มีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับพนักงานเจาหนาที่
4
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โดยการจัดใหมีการตรวจรักษาทางรางกาย และจิตใจทันที หรือ อาจสงสถานแรกรับ หรือ ใหการ
สงเคราะห หรือ สงเด็กไปยัง สถานพัฒนาและฟนฟู (สถานบําบัดรักษา หรือโรงพยาบาล) ไดไมเกิน 7 วัน
หากมีเหตุจําเปนและสมควรเพื่อประโยชนของเด็ก กฎหมายใหอํานาจ พนักงานเจาหนาที่ หรือ พนักงาน
อัยการ ยื่นคํารองตอศาลเยาวชนและครอบครัว 6 ขอใหศาลมีคําสั่งขยายระยะเวลาออกไปรวมแลวไมเกิน 30
วันก็ได (มาตรา 5,42) ซึ่งในทางปฏิบัติขั้นตอนนี้ พนักงานเจาหนาที่ และ ทีม OSCCของโรงพยาบาล
จะตองมีการประสานการทํางานกันอยางใกลชิดในการที่จะชวยเหลือคุมครองสวัสดิภาพเด็ก เมื่อไดขอมูล
แลวพนักงานเจาหนาทีจ่ ะตองพิจารณาวา จะเอาตัวเด็กไวทําการรักษาตอหรือควรแยกเด็กจากครอบครัว
หรือไมเพียงใด และพนักงานเจาหนาที่ หรือ พนักงานอัยการโดยการนําเสนอขอมูลของพนักงานเจาหนาที่
อาจตองนําพยานหลักฐาน พยานบุคคล แพทย นักสังคมสงเคราะห นักจิตวิทยา หรือ พนักงานเจาหนาที่
นั้นเขาเบิกความในศาลถึงเหตุผลการตองเอาตัวเด็กไวเพือ่ คุมครองสวัสดิภาพ (แตผปู กครองเด็กมีสิทธิขอให
เพิกถอนคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ หรือ ยื่นคํารองคัดคานในชั้นศาลหรือ ขอใชอํานาจปกครองเรียกเด็ก
คืนไดเชนกัน)
หากมีความจําเปนที่จะตองรักษากายใจเด็กตอไป หรือ ตองแยกเด็กที่ถกู ทารุณกรรมออกจาก
ครอบครัวนานกวา 30 วัน เชน มีขอมูลวาเด็กอยูใ นภาวะเสี่ยงอาจจะถูกทํารายอีก อาจถูกขมขืนจากคนใน
ครอบครัวอีกเมื่อกลับไปอยูบ าน หรือเด็กไมอาจกลับไปอยูในครอบครัวไดอกี ไมวากรณีใด เด็กจึงอยูใน
ฐานะพึงไดรับการสงเคราะหชวยเหลือตามมาตรา32 (5) ซึ่งพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสงสงเคราะหเด็กได
ตามที่กฎหมายกําหนด 7 แตในกรณีสงเด็กไปอยูตามสถานที่ตางๆ หรือสถานพยาบาล ตองไดรับความ
ยินยอมจากผูปกครอง หากไมไดรับความยินยอม พนักงานเจาหนาที่ตอ งรายงานผูวาราชการจังหวัด หรือ
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษยใหออกคําสั่งนั้น โดยตองฟงรายงานและความเห็น
ของผูเชี่ยวชาญดานสังคมสงเคราะหและการแพทยกอน (มาตรา33)
กรณีผูปกครอง หรือญาติ จะทําทารุณกรรมแกเด็ก อีก พ.ร.บ. คุมครองเด็กพ.ศ. 2546 มาตรา
43 บัญญัติวา
ในกรณีที่มีการฟองแลว ศาลมีอํานาจออกคําสั่ง มิใหผูปกครองกระทําการดังกลาวอีก โดย
กําหนดมาตรการคุมประพฤติ หามเขาเขตกําหนด หามเขาใกลตัวเด็ก ทําทัณฑบน เรียกประกัน หรือสั่งให
ตํารวจจับขัง 30 วัน (ม.43วรรคแรกไมระบุผูยื่นคํารองขอ ) ฉะนัน้ ผูเสียหาย หรือ พนักงานอัยการ(ผูวาคดี
ในศาลนั้น ) ยอมมีอํานาจยืน่ คํารองขอตอศาลใชวิธีการดังกลาว หรือจะขอศาลใหใชวธิ ีการเพื่อความ
6

พนักงานอัยการ ที่จะตองดําเนินการในศาลเยาวชนและครอบครัว คือ พนักงานอัยการประจําศาลเยาวชนและครอบครัว
แหงนั้น
7
มาตรา33 การสงเคราะหเด็ก ไดแก 1. ชวยเหลือเด็ก และผูอุปการะเด็ก ใหเลี้ยงดูตัวเองได 2. มอบเด็กใหอยูในความ
อุปการะของบุคคลที่เหมาะสมไมเกิน 1 เดือน 3. มอบใหเปนบุตรบุญธรรมของผูอ ื่น 4. สงครอบครัวอุปถัมภ สถานเลี้ยง
เด็ก 5. สงสถานแรกรับ 6. สงสถานสงเคราะห 7. สงเขาสถานศึกษา ฝกหัดอาชีพ สถานพัฒนา ฟนฟูบําบัด สถานศาสนา
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ปลอดภัยตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 46 หรือ แถลงศาลใหใชอํานาจและวิธกี ารตามพ.ร.บ.คุมครอง
ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ก็ได ตามประโยชนสูงสุดของเด็ก
หากยังไมมีการฟอง หรือไมฟอง (ม.43วรรคสอง)ใหพนักงานเจาหนาที่ พนักงานฝายปกครอง
ตํารวจ บุคคลตามมาตรา24 8 หรือ พนักงานอัยการ(ประจําศาลเยาวชนและครอบครัว) ยื่นคํารองขอตอศาล
เยาวชนและครอบครัว เพื่อออกคําสั่งมิใหผูปกครองกระทําการดังกลาวอีก โดยกําหนดมาตรการคุมประพฤติ
และหรือ เรียกประกันก็ได
อํานาจหนาทีข่ องพนักงานอัยการ : ดานการดําเนินคดีความผิดฐานความรุนแรงในครอบครัว
ความผิดฐานกระทําความรุนแรงในครอบครัว ตามพ.ร.บ.คุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรง
ในครอบครัว พ.ศ. 2550 มาตรา 4 มีโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
คดีอยูในอํานาจศาลเยาวชนและครอบครัว หากเปนความผิดกรรมเดียวกับกฎหมายอื่นที่มีโทษสูงกวา คดีจะ
อยูในอํานาจของศาลแขวงหรือศาลจังหวัดแลวแตกรณีของความผิดฐานอื่นนั้น (มาตรา 8)
อํานาจของพนักงานอัยการในการดําเนินคดีความผิดฐานความรุนแรงในครอบครัว เปนหนึ่งใน
อํานาจหนาที่อํานวยความยุตธิ รรม ไดแก การพิจารณาสั่งฟอง สั่งไมฟอง หรือ สั่งยุติการดําเนินคดี
หลักการสั่งฟอง เมื่อมีพยานหลักฐานพอที่จะพิสูจนความผิดและใหศาลลงโทษได และการ
ฟองศาลก็เพื่อมุงใหผูถูกกระทําไดรับการคุม ครองตามที่กฎหมายกําหนด และผูกระทําผิดไดรับการบําบัด
แกไข ใหหายขาดจากสาเหตุแหงการกระทําผิดเชนกันดวย แตเปนทีน่ าเสียดายวาขณะนี้ประเทศไทยยังไมมี
กฎหมายฝายบริหารใหมีอํานาจชะลอการฟองหรือยุติการดําเนินคดี ในการสงผูกระทําผิดไปฟนฟู เยียวยา
รักษา เพื่อเบีย่ งเบนคดีออกจากกระบวนการทางศาล เวนแต พ.ร.บ.ฟนฟูสมรรถภาพผูเสพยาเสพติด พ.ศ.
2545
หลักการสั่งไมฟอง สํานักงานอัยการสูงสุดไดวางระเบียบและแนวทางการใชดุลพินิจสั่งไมฟอง
ไวหลายประการ ไดแก เมื่อการกระทําของผูตองหาไมเปนความผิด ไมมีกฎหมายบัญญัติวาเปนความผิด
ผูตองหาไมใชผูกระทําผิด พยานหลักฐานไมพอฟงวาผูตอ งหากระทําผิด พยานหลักฐานไมพอใหศาล
ลงโทษ มีกฎหมายบัญญัติวา ไมตองไดรับโทษ การกันผูตองหาเปนพยาน และ การฟองไมเปนประโยชน
ตอสาธารณะ
ประเด็นการฟองไมเปนประโยชนตอสาธารณะ : อาจใชกับคดีความรุนแรงในครอบครัวไดมาก
ขึ้นเมื่อมีเหตุไมควรฟอง เชน เพื่อรักษาสถาบันครอบครัว เพื่อรักษาจิตใจของบุตร ผูกระทําผิดไดรับผลราย
จากการกระทําของตนมาพอสมควรแลว ทั้งคดีไมกระทบตอสังคม หรือ การฟองรังแตจะทําใหครอบครัว
8

อางแลว ลําดับ 5
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ไดรับผลเสียมากกวาที่สังคมจะไดรับ พนักงานอัยการอาจใชดุลพินจิ สั่งไมฟองได แตการสั่งไมฟองคดี
ประเภทนี้จะตองไดรับการกลั่นกรองเปนพิเศษ เพราะเปนเรื่องที่ผูตองหากระทําผิด และมีพยานหลักฐาน
สํานักงานอัยการสูงสุดจึงวางระเบียบใหทาํ ความเห็นเสนอตามลําดับชั้นไปยังอัยการสูงสุดเพื่อพิจารณากอน
9
ซึ่งตองผานการกลั่นกรองของหลายหนวยงาน
การสั่งยุติการดําเนินคดี ในความผิดฐานกระทําความรุนแรงในครอบครัว มาตรา 4 และ
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 295 เปนความผิดที่ยอมความได แตคดีจะระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญามาตรา 39 ตอเมื่อไดมกี ารปฏิบัติตามขอตกลง หรือ เงื่อนไขครบถวนแลว อันเปน
หลักการใหมในกฎหมายฉบับนี้ ซึ่งตางจากคดีความผิดตอสวนตัวทัว่ ไป
อยางไรก็ตาม การคุมครองเด็กและสตรี จะสําเร็จลงไดมใิ ชอาศัยบทบาทของฝายใดฝายหนึ่ง
หากจําเปนตองรวมมือกันในหลายฝายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และกฎหมายตองเอื้อใหหนวยงานทุกหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ สามารถทํางานใหการชวยเหลือคุมครองเด็กและสตรีได เพื่อไปสูจุดหมายความเสมอภาคแหง
ความเปนมนุษย ลดความรุนแรงในเด็กและสตรีใหได และไมทําใหกฎหมายเปนหมันในทางปฏิบัติ.

9

ระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดวาดวยการดําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ. 2547 ขอ 78 แกไขโดยระเบียบฯ
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