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บทคัดยอ 

 

ปญหาความรุนแรงในครอบครัวโดยเฉพาะการใชความรุนแรงตอคูสมรสนั้นเปนปญหาท่ี

มีลักษณะท่ีซับซอนแมเกิดในพ้ืนท่ีเล็ก ๆ เชน ครอบครัว ดวยคานิยมและทัศนคติท่ีปลูกฝงกันมาใน

เรื่องของโครงสรางทางสังคมท่ีชายเปนใหญประกอบกับการขัดเกลาทางสังคมผานการเรียนรูบทบาท

หนาท่ีของหญิงชาย จึงทําใหปญหาความรุนแรงในครอบครัวนั้นยังคงดําเนินตอมา ซ่ึงสงผลกระทบใน

ดานลบตอสังคม การใชความรุนแรงในครอบครัวเม่ือผานชวงระยะเวลาหนึ่งหากไมไดรับความ

ชวยเหลือหรือแกปญหาแลวยอมกอใหเกิดเปนวงจรความรุนแรงซ่ึงมีลักษณะการเกิดข้ึนอยางซํ้า ๆ มี

แนวโนมท่ีจะเกิดข้ึนบอยข้ึนและรายแรงมากยิ่งข้ึน และในปลายทางของความสัมพันธท่ีรุนแรงนี้มักจะ

จบลงท่ีชีวิตของฝายใดฝายหนึ่ง 

วิทยานิพนธฉบับนี้จึงมุงศึกษาถึงแนวทางในการใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกผูหญิง

ท่ีถูกคูของตนทํารายอยางซํ้า ๆ ท่ีไดกระทําตอบโตไปยังผูท่ีทํารายตนจนเปนเหตุใหไดรับอันตรายสาหัส

หรือถึงแกชีวิต เนื่องจากผูหญิงนั้นมักจะเลือกใชวิธีการตอบโตท่ีรุนแรงในมุมมองของกฎหมายและเปน

การตอบโตในชวงเวลาท่ีการใชความรุนแรงตอผูหญิงนั้นไมไดกําลังดําเนินอยู  ดังนั้น เม่ือเขาสู

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาแลวขอเท็จจริงท่ีจะอยูในการพิจารณาจะปรากฏแตเพียงเหตุการณ

สุดทายของความรุนแรงท่ีแสดงใหเห็นถึงพฤติกรรมท่ีเปนการคุกคามโดยผูหญิง ซ่ึงแทจริงแลวคือเหยื่อ

ของความรุนแรงในครอบครัว ปญหาของกระบวนการยุติธรรมในการพิจารณาคดีของผูหญิงตองคดีฆา

สามีนั้นคือ สภาวการณการถูกทํารายรางกายจากสามีท่ีมีความรุนแรง ตอเนื่องและยาวนานนั้น ไมได

ปรากฏพยานหลักฐานมากเพียงพอท่ีจะนํามาเปนสวนหนึ่งของการพิจารณาคดี จึงนําไปสูการพิพากษา

วามีความผิดฐานฆาผูอ่ืนโดยเจตนา 
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เม่ือศึกษางานวิจัยทางดานสังคมจิตวิทยาแลวจะทําใหเขาใจวาผูหญิงท่ีถูกคูของตนทํา

รายนั้นจะตกอยูใน “ภาวะของผูหญิงท่ีถูกคูของตนทํารายอยางซํ้า ๆ” หรือท่ีเรียกวา “Battered 

Woman Syndrome (BWS)” ซ่ึงเปนคําเรียกของรูปแบบพฤติกรรมท่ีเปนผลมาจากการถูกทําราย

โดยคูรักมาอยางยาวนาน ทฤษฎีนี้นํามาใชในการอธิบายบุคลิกลักษณะของผูหญิงท่ีถูกทําราย

จนกระท่ังนําไปสูการฆาตกรรมผู ท่ีทํารายตนเอง ซ่ึงปจจุบันนี้ เปนท่ีรูจักในทางกฎหมายวาเปน

พยานหลักฐานท่ีใชเสนอเพ่ือสนับสนุนขอตอสูวากระทําโดยปองกันของผูหญิงท่ีตองคดีฆาสามีของตน 

ซ่ึงในตางประเทศไดมีการศึกษาและวิพากษวิจารณกันอยางแพรหลาย โดยในสหรัฐอเมริกา หลาย ๆ 

มลรัฐก็ไดยอมรับวาหากจําเลยไดนําพยานผูเชี่ยวชาญเขาพิสูจนตอคณะลูกขุนและศาลไดวาตกอยูใน

ภาวะของผูหญิงท่ีถูกคูของตนทํารายแลว ก็อาจพิสูจนถึงความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาจะมี

ภยันตรายตอตนเองในขณะท่ีกระทําความผิดได แมยังไมไดมีการยอมรับอยางชัดแจงแตก็มีความ

พยายามท่ีจะนํามาใชเพ่ือใหเกิดความเปนธรรมแกผูหญิง แตในประเทศฟลิปปนสนั้นเลือกใชมาตรการ

ในทางนิติบัญญัติโดยกําหนดใหเปนขอตอสูพิเศษในกฎหมายตอตานความรุนแรงตอผูหญิงและเด็ก

เพ่ือหลีกเลี่ยงความขัดแยงและปญหาอันเกิดจากการตีความหลักการปองกันตัวเพ่ือใหครอบคลุมถึง

กรณีนี้ โดยใหภาวะของผูหญิงท่ีถูกคูของตนทํารายนั้นเปนพฤติการณในการพิสูจนความชอบดวย

กฎหมายของผูหญิงซ่ึงเปนประเด็นท่ีไดรับการวิพากษวิจารณอยางมากวาเปนกฎหมายท่ีใหสิทธิผูหญิง

ในการฆาสามีของตน 

พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 แมวาจะ

มีวัตถุประสงคหลักในการใหความคุมครองชวยเหลือแกผูถูกกระทําความรุนแรงและแกไขฟนฟู

พฤติกรรมของผูกระทําความรุนแรงเปนมาตรการหลักก็ตาม แตกลับไมมีแนวทางในการชวยเหลือ

กรณีท่ีเหยื่อของความรุนแรงในครอบครัวไดกลายมาเปนผูกระทําความผิด ซ่ึงทําใหผูหญิงท่ีตอบโตคูท่ี

มีพฤติกรรมใชความรุนแรงของตนนั้นตองเขาสูกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเชนการกอ

อาชญากรรมโดยท่ัวไป ซ่ึงแทจริงแลวคดีประเภทนี้มีความละเอียดออนและมีสาเหตุท่ีแตกตางจาก

การกระทําความผิดอาญาอ่ืน ๆ นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาจากขอตอสูในประมวลกฎหมายอาญาไมไดมี

เง่ือนไขท่ีเหมาะสมกับลักษณะท่ีแทจริงของความรุนแรงในครอบครัว เชน กรณีไมสามารถท่ีจะยกขอ

ตอสูวากระทําโดยปองกันไดเนื่องจากไมเขาเง่ือนไขวา “มีภยันตรายท่ีใกลจะถึง” การตอบโตดวย

อาวุธท่ีถูกพิจารณาวา “เกินสมควรแกเหตุ” หรือองคประกอบในชวงเวลาของการอางวากระทําโดย

บันดาลโทสะ เพราะพิจารณาจากสถานการณท่ีใกลชิดกับการกระทําหรือพิจารณาแตเฉพาะปจจัยใน

วันท่ีกอเหตุ นอกจากนี้ทัศนคติของผูบังคับใชกฎหมายโดยสวนใหญยังคงมองวาปญหาของการ

ทะเลาะเบาะแวงกันในครอบครัวนั้นเปนเรื่องปกติ ไมใชปญหาท่ีมีความรายแรง จึงทําใหยากท่ีจะ

อธิบายใหเขาใจถึงสาเหตุ ปจจัยและผลกระทบท่ีแทจริงอันสงผลใหเกิดการกระทําความผิดข้ึน 
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ดังนั้น จึงควรท่ีจะกําหนดใหภาวะของผูหญิงท่ีถูกทํารายโดยคูของตน (BWS) เปน

พฤติการณหนึ่งในการพิจารณาลดโทษใหแกผูกระทําความผิดโดยกําหนดไวในประมวลกฎหมายอาญา 

เพ่ือใหเจาหนาท่ีในกระบวนการยุติธรรมทุกสวนทําความเขาใจถึงสาเหตุเบื้องหลังของการกระทํา

ความผิดโดยพิจารณาจากประวัติของการถูกกระทําความรุนแรง สถานะความเปนอยูและความ

พยายามของผูหญิงในการหลบหนีออกจากสถานการณความรุนแรง โดยทําความเขาใจท้ังในทาง

สังคมวิทยาและจิตวิทยา รวมถึงสภาวะแหงจิตของผูกระทําความผิดดวยความชวยเหลือจากแพทย

ผูเชี่ยวชาญทางดานจิตวิทยา ตั้งแตเริ่มแรกของกระบวนการยุติธรรมโดยพนักงานสอบสวนไปจนถึง

ข้ันตอนสุดทายภายหลังจากมีคําพิพากษาตัดสินโดยการบําบัดฟนฟูสภาพจิตใจของผูหญิงท่ีถูกทําราย

ใหสามารถดําเนินชีวิตไดอยางเปนปกติ เพ่ือไมใหเปนการซํ้าเติมเหยื่อความรุนแรงในครอบครัวท่ี

กฎหมายไมสามารถชวยเหลือไดดวยการประณามทางออกท่ีผูหญิงเหลานี้ตองถูกกดดันใหเลือกเพ่ือ

ปกปองชีวิตของตนเอง 

 

คําสําคัญ: ภาวะของผูหญิงท่ีถูกคูของตนทําราย, Battered Woman Syndrome, ความรุนแรงใน

ครอบครัว, หญิงฆาสามี 
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ABSTRACT 

 

Domestic violence, especially domestic violence between spouses, is a 

complex problem even though this problem arises from small unit such as family. 

Social values, attitudes indoctrinated with Paternalism social structure, and 

socialization regarding sex and gender relations in society continue the domestic 

violence which affect to the overall family unit. Domestic violence, if occurs without 

immediately help and proper remedies, will develop an abusive cycle. As the cycle 

of domestic violence continues, the abuse will be repeated more frequently, 

become more serious and may eventually end up with death. 

This article aims to study and provide a legal assistance to women who 

are repeatly abused and react to their abusers by causing them to serious bodily 

harm or death. Since the abused women usually choose to react in an aggressive 

way from the legal perspective and choose to react when no violence being 

threatened by the abusers. The fact in the cases appears only the last incident and 

shows as if the abused are the ones who threaten the abusers even though they 

virtually are the victims. The problem in prosecuting the homicide cases where the 

battered women are the offenders is that no sufficient evidence is available for the 

court to consider their suffering as a result of serious, long-term domestic violence. 
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This leads to judgments where the battered women are convicted of murder of their 

spouses. 

In the study of social psychology research, it is understood that women 

who are repeatedly battered by their spouses was under “Battered Woman 

Syndrome (BWS)”, which is called for a behavior result from long-term abusive from 

their spouses. This behavior is applied to describe the characteristic of battered 

women who kill their abusive spouses. BWS is now widely studied and criticized. It is 

recognized as an evidence to support self-defense in foreign countries. In the United 

States, the law of many states account for violent outburst by BWS victims. 

Therefore, if the defendant produces the expert witness testimony to prove to the 

jury and the judge that her act is under the BWS, the defendant may establish proof 

of honest and reasonable belief in imminent danger of being killed or suffering great 

bodily injury. Even though BWS is not widely accepted, there is an effort to apply this 

theory in order to provide Fair-Trail to the battered women. However, Philippines law 

recognize BWS by implementing a legislative measure indicated BWS as a special 

defense in Anti-Violence Against Women and Their Children in order to avoid conflict 

and interpretation problem as to whether self-defense is available in BWS case. By 

considering BWS as a justified circumstance, the Philippines law is criticized that it 

authorizes women to legally kill their husbands. 

Even though the main objectives of Domestic Violence Victim Protection 

Act of B.E. 2550 (2007) are to provide the protection to the abused and rehabilitation 

for the abuser, there is no method to help the abused who is a victim but offenders. 

Consequently, the battered women, who response to the abuser, to enter criminal 

justice system as normal cases. Moreover, the characteristic of response by battered 

women cannot constitute the valid requirement of self-defense in Penal Code. For 

example, imminent danger, proportionality of danger, and temporal proximity of 

danger requirement might cause problem to establish the valid self-defense. Self-

defense with weapon is considered “unjustified self-defense”. In addition, the same 

problem is occurred for battered women to establish provocation defense due to 

the temporal proximity of danger requirement because for provocation to be 

established, the court will consider only the fact in the incident, not consider the 
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defendant’s knowledge of the decedent’s specific prior acts of violence. Moreover, 

most of the law enforcement’s attitude toward domestic violence is that it is normal 

for family to have some argument and it is not a serious problem. This ignorance 

makes it hard for the law enforcement to understand the real causes, factors, and 

the effects of the action of the battered women. 

Therefore, “Battered Woman Syndrome” should be taken into account 

as a mitigate circumstance by prescribed in Panel Code to enable all officials in 

criminal justice system to understand, in the contexts of sociology and psychology, 

the causes behind the battered women’s actions regarding to their abuse record, 

living condition, attempt to leave from the violence, and condition of mind. With 

assisting of the psychologist from the beginning of the criminal prosecution and the 

rehabitation measure after the judgment is rendered, the battered women will get 

back to normal live without worsening the battered women situation by criticizing 

them for protection their lives. 

 

Keywords: Battered Woman Syndrome, Domestic violence, BWS, Battered Woman 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ก็เนื่องดวยความกรุณาของรองศาสตราจารย  

ดร.ปกปอง ศรีสนิท ท่ีกรุณารับเปนอาจารยท่ีปรึกษาในแรกเริ่มและกรรมการสอบวิทยานิพนธและ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร. มาตาลักษณ ออรุงโรจน ท่ีกรุณารับเปนอาจารยท่ีปรึกษาและกรรมการสอบ

วิทยานิพนธ ในชวงทายของการศึกษา ตลอดจนไดสละเวลาอันมีคาในการใหคําปรึกษา แนะนํา ชี้แนะ

แนวทางและขอบกพรองตาง ๆ รวมถึงตรวจทานแกไขงานวิทยานิพนธของผูเขียนจนสําเร็จบริบูรณ 

นอกจากนี้ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณ ทานอาจารยวัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล ซ่ึงรับ

เปนประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ และทานอาจารยอํานาจ เนตยสุภา ซ่ึงรับเปนกรรมการสอบ

วิทยานิพนธ ท่ีไดสละเวลาและใหขอชี้แนะตางๆ ท่ีมีประโยชนสําหรับผูเขียนอยางมาก ทําใหผูเขียน

สามารถเรียบเรียงวิทยานิพนธไดอยางสมบูรณมากข้ึน 

ขอขอบคุณกัลยาณมิตรท่ีดี นางสาวชัชยา เจียมบุรเศรษฐ ท่ี ไดจุดประกายหัวขอ

วิทยานิพนธนี้ ใหแกผู เขียน อีกท้ังใหความชวยเหลือในทางดานภาษาและชวยตรวจบทคัดยอ 

ภาษาอังกฤษของผูเขียน และนางสาวณัฐนันท ธีราทรง ท่ีไดคอยใหความชวยเหลือดานภาษา คอยรับฟง

และให คําแนะนํ าท่ีดีและให กําลั งใจแกผู เขียนเสมอมา และนางสาววริศรา ชื่นศรีสวาง และ 

นางสาวรัตนาภรณ โคววิกกัย กัลยาณมิตรผูคอยชวยเหลือ สงเสริม ใหความสะดวกแกผูเขียนในการ

ดําเนินการตางๆ เก่ียวแกวิทยานิพนธเลมนี้จนสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี รวมถึงกําลังใจท่ีดีท่ีมอบใหแกกัน 

ขอขอบคุณ เพ่ือนๆ พ่ีๆ นองๆ ปริญญาโท สาขาอาญา รหัส 50 ทุกทานท่ีคอย

แลกเปลี่ยนขอมูลและเปนกําลังใจกันใหเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่ง นายนรเศรษฐ สวางแจง ท่ีคอยให

คําปรึกษาท่ีดีและเสริมสรางความม่ันใจใหแนวทางการศึกษาแกผูเขียนเสมอมา  

สุดทายนี้ ขาพเจาขอขอบพระคุณคุณพอสันติ์ ฉายตระกูล และคุณแมเกตุมุนินทร  

ฉายตระกูล ของผูเขียนท่ีคอยสงเสริม ใหกําลังใจและเชื่อม่ันในตัวผูเขียนเสมอมา อีกท้ังเปนเบื้องหลัง

แหงความสําเร็จในทุกๆ เรื่องของผูเขียน รวมท้ังใหกําลังใจจนทําใหผูเขียนสามารถทําทุกอยางได

บรรลุความมุงหมาย และท่ีขาดเสียมิได ขอขอบคุณนายสุทธนา ประดับวิทย ท่ีคอยเปนกําลังใจและ

แบงเบาภาระหนาท่ีของผูเขียนเพ่ืออํานวยความสะดวกใดๆ ในการศึกษา และคอยอยูเคียงขางผูเขียน

เสมอมาโดยเฉพาะในยามท่ีผูเขียนทอแทหรือหมดกําลังใจ 

หากผลการศึกษานี้มีขอบกพรองประการใด ผูเขียนขอนอมรับไวเพ่ือปรับปรุง  

 

 

     นภาพร  ฉายตระกูล 
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บทที่ 1 

บทนํา 

  

1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

 

สถานการณความรุนแรงในครอบครัวนั้นกลายเปนปญหาสําคัญของสังคมท่ีไดมีการเพ่ิม

ระดับของความรุนแรงและจํานวนมากข้ึนในทุกระดับของสังคม โดยเฉพาะการถูกสามีหรือฝายชายท่ีมี

ความสัมพันธใกลชิดกันเปนผูทํารายเปนเหตุการณความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนบอยท่ีสุดในบรรดาความรุนแรง

ในครอบครัวท้ังหมด 0

1 และเกิดข้ึนกับผูหญิงทุกกลุมไมวาจะอยูในระดับฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม

แบบใด เชื้อชาติ ศาสนาและอายุ สถิติการเกิดความรุนแรงในครอบครัวตอผูหญิงในประเทศไทยนั้นติด

อันดับ 1 ใน 10 ของโลก โดยจากการสํารวจตั้งแตปพ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2556 พบวาประเทศไทยมี

ผูหญิงและเด็กถูกกระทําความรุนแรงมากข้ึนโดยสูงถึง 87 รายตอวัน ในจํานวนนี้เปนหญิงรอยละ 40 

และเปนเด็กรอยละ 60 โดยผูหญิงกวารอยละ 38 มีประสบการณการถูกทํารายจากคูของพวกเธอเอง

1

2 ซ่ึงไมนาประหลาดใจเม่ือพิจารณาประกอบกับรายงานของธนาคารโลกท่ีระบุวาประเทศไทยนั้นมี

ระดับความเชื่อวาสามีทํารายภริยาเปนเรื่องท่ียอมรับไดเปนอันดับท่ี 2 ของโลก2

3 ซ่ึงบงบอกถึงมายาคติ

ของสังคมไดในปจจุบันท่ีเปนปญหาไดอยางชัดเจน 

โดยปจจัยหลักท่ีมีอิทธิพลตอความรุนแรงในครอบครัวมีความเก่ียวของกับเจตคติของ

สังคมไทยเก่ียวกับความเหลื่อมล้ําของอํานาจในระหวางชายหญิงท่ีเปนความสัมพันธเชิงอํานาจท่ีฝาย

ชายมีอํานาจมากกวาฝายหญิง นอกจากนี้ยังมีความเชื่อทางสังคมท่ีถูกปลูกฝงมาตั้งแตในอดีตโดยมอง

วาปญหาความรุนแรงในครอบครัวนั้นเปนเรื่องสวนตัวของคนในครอบครัว คนนอกไมควรเขาไป 

ยุงเก่ียว ไดเปนสิ่งท่ีสนับสนุนใหผูชายมองสิ่งท่ีตนเองกระทํานั้นเปนความชอบธรรม รวมถึงระบบการ

เรียนการสอนท่ียังไมคํานึงถึงมิติของหญิงและชาย มีงานวิจัยแสดงใหเห็นจํานวนมากถึงการพยายาม

ขอความชวยเหลือจากพอแม ญาติพ่ีนองรวมถึงเพ่ือนบานเก่ียวกับการถูกกระทํารุนแรงในครอบครัว 

หรือแมกระท่ังการรายงานความรุนแรงไปยังเจาหนาท่ีบานเมือง หนวยงานตาง ๆ แตเนื่องจากคานิยม

1 นภาภรณ หะวานนท, คําใหการของผูหญิงท่ีถูกสามีทําราย, (กรุงเทพมหานคร : สํานักงาน

กิจการโรงพิมพองคการสงเคราะหทหารผานศึก, 2555), น.7. 
2 สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ , “กสม.หวงผูหญิ งถูกทํารายท่ีชื่อ 

“ภรรยา”,” สืบคนเม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน 2559, http://www.nhrc.or.th/News/Information-News. 
3 “คานิยมหญิงไทยนาหวงมองสามีทําราย ‘เรื่องปกติ’,” กรุงเทพธุรกิจ, (14 กุมภาพันธ 

2557), สืบคนเม่ือวันท่ี 29 พฤษภาคม 2557, https://www.hfocus.org/content/2014/02/6420 
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ท่ีเห็นปญหาภายในครอบครัวนั้นเปนเรื่องสวนตัว โดยมากจึงไมมีผูใดยื่นมือเขามาใหความชวยเหลือ

อยางจริงจังและกรณีท่ีเลวรายท่ีสุดคือพยายามใหผูหญิงเปนฝายยอมกระทําการใด ๆ ท่ีคูของพวกเธอ

ตองการ และพยายามไกลเกลี่ยใหกลับเขาไปอยูในความสัมพันธ 

แตความรุนแรงในครอบครัวนั้นเปนปญหาทางสังคมท่ีมีลักษณะท่ีแตกตางไปจากการ

กระทําความผิดทางอาญาโดยท่ัวไป คือ มีการเกิดข้ึนซํ้า ๆ และมีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน และเปนการ

กระทําโดยคนท่ีมีความสัมพันธลึกซ้ึง ผูหญิงท่ีอาศัยอยูในความสัมพันธท่ีรุนแรงนั้นในเริ่มแรกมัก

พยายามหาทางหลีกเลี่ยง หลบหนี ขอความชวยเหลือ และรวมถึงการขอแยกทาง แตไมวาวิธีใดก็ไม

อาจทําใหความรุนแรงนั้นยุติลงได ยิ่งไปกวานั้นกลับเปนสิ่งท่ีไปกระตุนใหเกิดความรุนแรงมากยิ่งข้ึน

เนื่องจากเปนสรางความไมพอใจใหแกฝายชาย จึงเห็นไดวาผูหญิงผูตกเปนเหยื่อของความรุนแรงมักไม

กลาพ่ึงพากระบวนการยุติธรรม นอกจากนี้ยังมีเง่ือนไขอีกหลายประการท่ีเปนอุปสรรคในการออกไป

จากความสัมพันธท่ีโหดราย ไมวาจะเปนความตองการพ่ึงพาทางดานเศรษฐกิจจากฝายชาย การไม

อยากทอดท้ิงบุตร ความรักและความผูกพันท่ีทําใหผูหญิงเชื่อวาวันหนึ่งเขาจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ความเชื่อวาการรักษาความสัมพันธในครอบครัวไวเปนสิ่งสําคัญ ความอับอายจากการมีชีวิตคูท่ี

ลมเหลว หรือกลัวการขมขูวาจะทํารายหากหนีไปจากคูของตน เปนตน เม่ือผูหญิงตองเผชิญหนากับ

การถูกกระทําดวยความรุนแรงตอเนื่องมาเปนระยะเวลานาน และทวีความรุนแรงมากข้ึนเรื่อย ๆ 

พวกเธอจะมีการพัฒนาของบุคลิกลักษณะในทางกายภาพ ทางจิตใจ และทางสังคมท่ีมีความผิดปกติ

และทําใหมีลักษณะอาการของความหดหูสิ้นหวัง ขาดความเคารพในตัวเอง เริ่มโดดเดี่ยวออกจาก

สังคม และอาจตอบโตกลับดวยความรุนแรงไดหากมองไมเห็นทางออกใด ๆ ซ่ึงเปนผลมาจากการ

ไดรับประสบการณโดยตรงจากรูปแบบของการกระทําท่ีใชความรุนแรงโดยผูท่ีอยูใกลชิดหรือคนรัก ซ่ึง

ในทางการศึกษาเชิงสังคมจิตวิทยาไดใหคําจํากัดความของผูหญิงท่ีตกอยูในภาวะเชนนี้วาเปนผูหญิงท่ี

ถูกทํารายโดยคูของตน หรือ Battered Woman Syndrome (BWS) 

ปญหาความรุนแรงในครอบครัวเม่ือไมไดรับการแกไขหรือเยียวยาก็จะดําเนินตอไปเปน

วงจรความรุนแรง จนกระท่ังเม่ือผูหญิงตัดสินใจท่ีจะยุติปญหา ในขณะท่ีผูหญิงตกอยูในสภาวะของ 

Battered Woman Syndrome ทางออกท่ีพอจะเปนไปไดสําหรับพวกเธอคือ การฆาตัวตาย การฆา

สามีผูท่ีทํารายเธอหรือเปนฝายถูกฆาเสียเอง ทายท่ีสุดแลวไมวาจะเปนทางออกรูปแบบใดก็เปน

บทสรุปท่ีนาเศราของสังคม แตเม่ือเหตุการณเกิดข้ึนแลวโดยการกระทําตอบโตของผูหญิงท่ีถูกทําราย 

(Battered Woman) มักจะรุนแรงเกินกวาท่ีสังคมคาดหวังจะใหเธอกระทํา ไมวาจะเปนการทําราย

เปนเหตุใหไดรับอันตรายสาหัสหรือฆาสามีของเธอดวยอาวุธ หากการตอบโตนั้นเกิดข้ึนในขณะท่ีเธอ

กําลังเผชิญหนากับสถานการณความรุนแรงหรือในขณะท่ีถูกทุบตี เธอก็อาจยกขอตอสูวากระทําเพ่ือ

ปองกันตนเองอันเปนเหตุยกเวนความผิดได แตความเปนจริงท่ีเกิดข้ึนโดยสวนใหญมักจะเปนการตอบ
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โต ในชวงเวลาท่ีความรุนแรงนั้นสงบลง เชน ขณะท่ีคูของเธอกําลังนอน กําลังทานขาวหรือ 

การจางวานฆา เปนตน 

เม่ือพิจารณาขอเท็จจริงเพียงเทานี้ พวกเธอยอมถูกตัดสินวาเปนผูหญิงท่ีใจคอโหดราย

และเลือดเย็น และกระบวนการยุติธรรมยอมดําเนินคดีแกพวกเธอในขอหาฆาผูอ่ืนตายโดยเจตนาหรือ

อาจถูกดําเนินคดีขอหาฆาคนตายโดยไตรตรองไวกอน ซ่ึงทฤษฎีกลุมอาการของผูหญิงท่ีถูกทําราย 

(Battered Woman Syndrome) ไดศึกษาถึงผลกระทบของความรุนแรงในครอบครัวท่ีมีความ

ยาวนาน เกิดข้ึนอยางซํ้า ๆ ท่ีมีตอพฤติกรรมและความรับรูถึงอันตรายตอชีวิตในความเชื่อของผูหญิง

เหลานี้ และทฤษฎีดังกลาวนี้จะตอบคําถามของสังคมและอธิบายการกระทําของพวกเธอไดวา เหตุใด

เธอจึงไมหนีออกไปจากความสัมพันธท่ีโหดรายและเหตุใดเธอจึงเลือกท่ีจะตอบโตผูท่ีทํารายเธอใน

ชวงเวลาท่ีบุคคลท่ัวไปเห็นวาไมมีความรุนแรงหรือภยันตรายใด ๆ เกิดข้ึน เพราะเธออาฆาตพยาบาทผู

ท่ีทํารายเธอหรือพวกเธอมีความผิดปกติทางจิตหรือแทจริงแลวพวกเธอเพียงแตเรียนรูวาเธอไมมี

พละกําลังท่ีจะสามารถตอบโตคูของเธอไดเม่ือตองเผชิญหนากันในขณะท่ีความรุนแรงกําลังดําเนินอยู 

ดังนั้น ในชวงเวลาท่ีความรุนแรงสงบลงจึงเปนเพียงโอกาสเดียวท่ีการตอบโตของเธอจะประสบ

ความสําเร็จ 

แมในปจจุบันไดมีความพยายามท่ีจะใหความคุมครองและชวยเหลือเหยื่อจากความรุนแรง

ในครอบครัวโดยการตราพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 โดยมี

วัตถุประสงคท่ีสําคัญในการท่ีรัฐจะเขามาบริหารจัดการกรณีท่ีมีการใชความรุนแรง และเปลี่ยน

คานิยมเดิมของสังคมไทยเพ่ือใหเห็นวาความรุนแรงในครอบครัวเปนพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค สราง

ความเดือดรอนในสังคม และมุงเนนการเยียวยาผูถูกกระทําโดยสรางชองทางใหเจาหนาท่ีรัฐไดเขาไป

ชวยเหลือผูถูกกระทําความรุนแรงได อีกท้ังกําหนดใหมีการรักษาบําบัดผูท่ีมีพฤติกรรมรุนแรงแทนการ

ลงโทษเพ่ือคุมครองสถาบันครอบครัวและทําใหผูท่ีกระทํารุนแรงสามารถกลับเขาไปอยูในครอบครัว

เดิมได แตอยางไรก็ตามกลับไมมีบทบัญญัติกฎหมายใดในการใหความคุมครองชวยเหลือแกกรณีท่ี

เหยื่อของการใชความรุนแรงนั้นไดกระทําการตอบโตกลับไปยังคูของเธอท่ีเปนฝายทํารายเธอ ไมวาจะ

เปนกรณีของการตอบโตใหไดรับอันตรายสาหัสหรือถึงแกความตาย ซ่ึงในตางประเทศไดมีการ

ศึกษาวิจัยเก่ียวกับลักษณะของผูหญิงท่ีถูกทํารายโดยคูของตนท่ีมีพฤติกรรมอาการของ Battered 

Woman Syndrome (BWS) ในทางจิตวิทยาอยางชัดเจน 3

4 ซ่ึงในหลาย ๆ ประเทศนั้นไดรับการ

ยอมรับโดยนักวิชาการทางกฎหมายวาเปนพยานหลักฐานประเภทหนึ่งท่ีใชในการอางเพ่ือสนับสนุน

4 จรัญ ภักดีธนากุล, “บทบาทของศาลยุติธรรมกับการคุมครองสวัสดิภาพสตรี เด็ก และบุคคล

ในครอบครัวท่ีถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว,” ในการสัมมนาของโครงการนิติศาสตรเสวนาครั้งท่ี 

2/2556, จัดโดยสถาบันรพีพัฒนศักดิ์ สํานักงานศาลยุติธรรม กรุงเทพมหานคร, 2555 : น.1-3. 
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ขอตอสูของผูหญิงท่ีถูกทําราย (Battered Woman) แตเม่ือพิจารณาจากบทบัญญัติในประมวล

กฎหมายอาญาของประเทศไทย รวมถึงทัศนคติของผูท่ีมีสวนเก่ียวของท้ังหลายท่ีไมไดพิจารณาไปถึง

สาเหตุซ่ึงเปนท่ีมาของการกระทําความผิดของผูหญิงท่ีถูกทํารายโดยพิจารณาแตเพียงขอเท็จจริง

เก่ียวกับเหตุการณเฉพาะหนาท่ีไดมีการกระทําความผิดแทนท่ีจะพิจารณาถึงประวัติของการถูกกระทํา

รุนแรง การถูกทํารายอยางสะสมของผูหญิง จึงทําใหเม่ือปญหาความรุนแรงในครอบครัวเคลื่อนมา

จนถึงจุดสุดทายของความสัมพันธ เม่ือฝายหญิงไมไดเปนผูถูกฆาเธอก็มักจะเปนฝายลงมือกระทําตอผู

ท่ีทํารายเธอเพ่ือปกปองชีวิตของตนเอง เม่ือการตอบโตเพ่ือการอยูรอดนั้นถูกกฎหมายของรัฐท่ีควรให

ความคุมครองแกสวัสดิภาพในชีวิต รางกาย อนามัยและเสรีภาพของเธอนั้นผลักดันใหเธอกลายเปน

ผูกระทําความผิดและถูกลงโทษทางกฎหมายในฐานะของผูประกอบอาชญากรรมและจบชีวิตใน

เรือนจํา เหตุใดผูซ่ึงตกเปนเหยื่อของการถูกใชความรุนแรงในครอบครัวมาเปนเวลาหลายปโดยไมได

รับความชวยเหลือท่ีเพียงพอจากผูอ่ืนรวมถึงเจาหนาท่ีของรัฐ เม่ือกระทําการตอบโตเพ่ือปกปองหรือ

คุมครองสิทธิของตนเองกลับตองกลายเปนเหยื่อของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

ทัศนคติของสังคมและของผูท่ีเก่ียวของในกระบวนการยุติธรรมและบทบัญญัติของ

กฎหมาย เม่ือไมสามารถใหความคุมครองแกผูหญิงท่ีตกอยูในความสัมพันธท่ีถูกทําราย หรือใหความ

ชวยเหลือไดอยางจริงจังแลว เม่ือเกิดการกระทําความผิดข้ึนจากฝายหญิงซ่ึงเปนผลมาจากถูกกดข่ีขม

เหงในครอบครัวมาอยางยาวนาน จึงจําเปนท่ีจะตองศึกษาถึงท่ีมาและสาเหตุท่ีอยูเบื้องหลังของการ

กระทําความผิดของพวกเธอกอนท่ีจะตัดสินวาพวกเธอเปนผูกระทําความผิดท่ีแทจริง เพราะหาก

พิจารณาใหรอบดานแลวจะเห็นวาพวกเธอเปนฝายถูกกระทําจากในบานและหมดหนทางท่ีจะหลุดพน

ไปจากสภาพการณเลวรายท่ีเผชิญ สิ่งเหลานี้คือแนวคิดหรือทฤษฎีท่ีเจาหนาท่ีในกระบวนการยุติธรรม

ทุกฝายรวมถึงประชาชนท่ัวไปในสังคมควรทําความเขาใจถึงสถานะความเปนอยูและความตระหนักรู

ถึงเหตุการณท่ีเกิดข้ึนรอบ ๆ ตัวของพวกเธอเพ่ือใหความยุติธรรมแกการกระทําใด ๆ เพ่ือรักษา

คุมครองชีวิตของเธอหรืออยางนอยก็ไมใชเปนการตอกย้ําซํ้าเติมถึงความโชครายของพวกเธอ ซ่ึงหาก

ไดทําความเขาใจถึงบริบทและสถานะท่ีแทจริงของผูหญิงเหลานี้แลว นักกฎหมายยอมสามารถปรับใช

หลักกฎหมายท่ีมีอยูไดเหมาะกับสถานการณท่ีมีรูปแบบพิเศษเหลานี้ไดอยางเหมาะสมและใหความ

ยุติธรรมแกทุกฝาย ดวยเหตุนี้จึงมีความจําเปนตองศึกษาถึงแนวคิด ทฤษฎีและลักษณะการเกิดข้ึนของ

กลุมอาการผูหญิงท่ีถูกทํารายโดยคูของตน (Battered Woman Syndrome) และหลักเกณฑทาง

กฎหมายท่ีมีความเก่ียวของในฐานะของขอตอสูของผูหญิงท่ีถูกทําราย ตลอดจนบทบาทของ

พยานหลักฐานเก่ียวกับกลุมอาการผูหญิงท่ีถูกทํารายโดยคูของตนท่ีมีความจําเปนในการพิสูจนใหศาล

เห็นถึงความสมเหตุสมผลของการกระทําของพวกเธอ เพ่ือใหการพิจารณาคดีเหลานี้นั้นความ

เหมาะสมกับทุกสถานการณของการกระทําความผิดท่ีเกิดข้ึน 
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1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

 

1.2.1 เพ่ือศึกษาถึงสาเหตุการเกิดกลุมอาการของผูหญิงท่ีถูกทํารายโดยคูของตน 

(Battered Woman Syndrome) และลักษณะเฉพาะเก่ียวกับพฤติกรรมและสภาวะแหงจิตของ

ผูหญิงท่ีถูกทําราย (Battered Woman) ในขณะกระทําความผิด 

1.2.2 เพ่ือศึกษาถึงแนวทางการวินิจฉัยความรับผิดทางอาญาของผูหญิงท่ีถูกทํารายโดย

คูของตน  (Battered Woman Syndrome) โดยบทบัญญั ติ ในประมวลกฎหมายอาญาของ 

ประเทศไทยท่ีมีอยูในปจจุบัน 

1.2.3 เพื่อใหศึกษาถึงแนวทางการวินิจฉัยความรับผิดทางอาญาของผูหญิงที่ถูกทํา

รายโดยคูของตน (Battered Woman Syndrome) โดยบทบัญญัติของกฎหมายตางประเทศและ

แนวคําพิพากษาของศาลสูงท่ีมีอยูในปจจุบัน 

1.2.4 เพ่ือใหศึกษาถึงแนวคิดของการพัฒนาหลักกฎหมายดั้งเดิมเพ่ือใหครอบคลุมถึง

สถานการณของผูหญิงท่ีถูกทํารายโดยคูของตน (Battered Woman Syndrome) รวมถึงการบัญญัติ

เรื่องกลุมอาการของผูหญิงท่ีถูกทํารายโดยคูของตนเปนขอตอสูโดยเฉพาะ 

1.2.5 เพ่ือใหศึกษาถึงประโยชนและขอบกพรองของแนวทางการวินิจฉัยความรับผิดของ

ผูหญิงท่ีถูกทําราย (Battered Woman Syndrome) ในแตละวิธีเพ่ือท่ีจะสามารถเสนอแนวทาง 

ในการแกไขขอบกพรองของกฎหมายดังกลาวได 

 

1.3 สมมติฐานการศึกษา 

 

เม่ือผูหญิงตกเปนเหยื่อของความรุนแรงในครอบครัว (Domestic Violence) อยาง

ยาวนาน การถูกกระทําความรุนแรงอยางซํ้า ๆ และทวีความรุนแรงข้ึนอยางไมไดรับการแกไขยอม

กอใหเกิดผลกระทบตอพฤติกรรมและความรูสึกนึกคิดของผูหญิงท่ีถูกทําราย ซ่ึงดวยขอจํากัดมากมาย

ในการออกมาจากความสัมพันธนั้นทําใหการละท้ิงครอบครัวเพ่ือยุติการถูกทํารายจึงไมใชวิธีการท่ี

เกิดข้ึนไดโดยงาย อีกท้ังยังขาดการสนับสนุนจากสังคมในการชวยเหลือและดูแลผูหญิงเหลานี้ภายหลัง

จากออกมาจากครอบครัวจึงทําใหมีผูหญิงอีกจํานวนมากท่ียังคงตองอดทนอยูในความสัมพันธท่ี

เลวรายเชนนั้นยอมอาจกอใหเกิดการพัฒนาของรูปแบบพฤติกรรมของผูหญิงท่ีมีความซึมเศรา  

ขาดความเคารพในตัวเอง สิ้นหวังตอชีวิต และทายท่ีสุดคือมองไมเห็นทางออกใด ๆ ท่ีจะยุติความ

รุนแรง หรือท่ีเรียกวา “Battered Woman Syndrome” การกําหนดขอตอสูเฉพาะใหภาวะของผูหญิง

ท่ีถูกคูของตนทํารายอยางซํ้า ๆ เปนพฤติการณในการพิจารณาลดโทษใหผูกระทําความผิด โดยไดรับ
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ความชวยเหลือจากพยานผู เชี่ ยวชาญในการแสดงลักษณะอาการของ Battered Woman 

Syndrome ประกอบการใชดุลยพินิจศาลจะเปนแนวทางคุมครองผูหญิงท่ีถูกทํารายได 

 

1.4 วิธีการศึกษา 

 

ในการศึกษานี้ใชวิธีการศึกษาแบบการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดย

ศึกษาคนควาขอมูลจากหนังสือ วิทยานิพนธ บทความ เอกสารทางวิชาการ และจากการสืบคนทาง

อินเทอรเน็ต รวมท้ังเปรียบเทียบกฎหมายของตางประเทศโดยจะนํามารวบรวมใหเปนระบบเพ่ือให

ทราบถึงลักษณะ วิธีการ มูลเหตุจูงใจในการกระทําความผิดของผูหญิงท่ีถูกทําราย (Battered 

Woman) และหลักเกณฑในทางกฎหมายอาญาท่ีเก่ียวของ  ท้ังนี้ เพ่ือนํามาวิเคราะหหาขอสรุปและ

ขอเสนอแนะตอไป 

 

1.5 ขอบเขตของการศึกษา 

 

ในการศึกษาความรับผิดของผูหญิงท่ีถูกคูของตนทําราย (Battered Woman Syndrome) 

ในกรณีท่ีไดกระทําการตอบโตตอผูท่ีกระทํารุนแรงตอตนนั้น จะศึกษาเก่ียวกับนิยามและการเกิดข้ึน

ของอาการของผูหญิงท่ีถูกทําราย รวมถึงผลกระทบในทางจิตใจท่ีสงผลตอพฤติกรรมของผูหญิงท่ีถูก

ทําราย นอกจากนี้ ยังศึกษาบทบัญญัติของกฎหมายอาญาในหลักการกระทําโดยปองกัน การกระทํา

โดยบันดาลโทสะ และการกระทําโดยวิกลจริต และวิเคราะหแนวคําพิพากษาของศาลฎีกาในคดีท่ีมี

ขอเท็จจริงใกลเคียงกับกรณีท่ีศึกษา 

ในสวนของการศึกษากฎหมายตางประเทศ จะศึกษากฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา

รวมถึงกฎหมายมลรัฐ เนื่องจากเปนประเทศท่ีเริ่มตนการคนควาวิจัยในเรื่องของผูหญิงท่ีถูกทํารายโดย

คูของตน (Battered Woman Syndrome) และไดมีการยกข้ึนเปนขอตอสูในชั้นศาล และกฎหมาย

ของประเทศฟลิปปนสท่ีไดมีการนําเอากลุมอาการของผูหญิงท่ีถูกทําราย (Battered Woman 

Syndrome) มาบัญญัติเปนขอตอสูพิเศษ 
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1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 

1.6.1 ทําใหทราบถึงสาเหตุการเกิดกลุมอาการของผูหญิงท่ีถูกทํารายโดยคูของตน 

(Battered Woman Syndrome) และลักษณะเฉพาะเก่ียวกับพฤติกรรมและสภาวะแหงจิตของ

ผูหญิงท่ีถูกทําราย (Battered Woman) ในขณะกระทําความผิด 

1.6.2 ทําใหทราบถึงแนวทางการวินิจฉัยความรับผิดทางอาญาของผูหญิงท่ีถูกทําราย

โดยคูของตน (Battered Woman Syndrome) โดยบทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญาของ

ประเทศไทยท่ีมีอยูในปจจุบัน 

1.6.3 ทําใหทราบถึงแนวทางการวินิจฉัยความรับผิดทางอาญาของผูหญิงที่ถูกทําราย

โดยคูของตน (Battered Woman Syndrome) โดยบทบัญญัติของกฎหมายตางประเทศและแนว

คําพิพากษาของศาลสูงท่ีมีอยูในปจจุบัน 

1.6.4 ทําใหทราบถึงแนวคิดของการพัฒนาหลักกฎหมายดั้งเดิมเพ่ือใหครอบคลุมถึง

สถานการณของผูหญิงท่ีถูกทํารายโดยคูของตน (Battered Woman Syndrome) รวมถึงการบัญญัติ

เรื่องกลุมอาการของผูหญิงท่ีถูกทํารายโดยคูของตนเปนขอตอสูเฉพาะ 

1.6.5 ทําใหทราบถึงประโยชนและขอบกพรองของแนวทางการวินิจฉัยความรับผิดของ

ผูหญิงท่ีถูกทําราย (Battered Woman Syndrome) ในแตละวิธีเพ่ือท่ีจะสามารถเสนอแนวทางใน

การแกไขขอบกพรองของกฎหมายดังกลาวได 
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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี และหลักกฎหมาย 

ที่เกี่ยวกับบุคคลซึ่งอยูในกลุมอาการของผูหญิงที่ถกูทํารายโดยคูของตน 

 

ปญหาการใชความรุนแรงในระหวางบุคคลนั้นไมไดเกิดข้ึนแตเพียงจากการกระทําของ

คนแปลกหนาแตยังรวมไปถึงในระหวางบุคคลท่ีมีความสัมพันธใกลชิดกัน ความรุนแรงในครอบครัว

เปนปญหาทางสังคมท่ีมีความรายแรง มันอยูเหนือเชื้อชาติ ศาสนา อายุ เพศ และชนชั้นทางเศรษฐกิจ 

(Socioeconomic) ไมเลือกปฏิบัติ ความถ่ี และ ความแพรหลาย 

คําวา “ความรุนแรงในครอบครัว (Domestic Violence)” กลาวโดยรวมอธิบายถึง

ความรุนแรงภายในครอบครัวระหวางคูสามีภริยา สมาชิกในครอบครัวและคูซ่ึงเปนเพศตรงกันขาม 

ลักษณะท่ีสําคัญของความรุนแรงในครอบครัวนั้นคือการทําใหความเปนนามธรรมของพฤติกรรมท่ีเปน

การบีบบังคับสมาชิกในครอบครัวท่ีเกิดข้ึนอยางตอเนื่องนั้นเปนรูปธรรมข้ึนมาไมวาจะเปนการกระทํา

ตอทางรางกาย ทางเพศ ทางจิตใจ ทางอารมณความรูสึกหรือการขมเหงในทางเศรษฐกิจซ่ึงการ

กระทําเหลานี้มีแนวโนมท่ีจะเพ่ิมข้ึนท้ังในแงของความถ่ีของการเกิดและความรุนแรงอยูตลอดเวลา 

ดังนั้น คําวา “การทํารายทุบตี (Battering)” จึงอยูเหนือความหมายในเชิงรูปธรรมซ่ึงเปนการทุบตี 

ทางรางกาย แตมันรวมถึงแบบแผนของการควบคุมพฤติกรรมเพ่ือใหเกิดผลในการรักษาไวซ่ึงอํานาจ

ของตนท่ีมีเหนือเหยื่อ เม่ือพิจารณาจากในอดีตท่ีผานมาโดยสวนมากผูหญิงมักตกเปนเหยื่อของการทํา

รายทุบตีในความสัมพันธท่ีใกลชิด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยไดใหขอมูลวา

ประเทศไทยมีการทํารายกันระหวางคูสมรสอยูในลําดับท่ี 30 ของโลก และกรณีสามีทํารายภรรยาอยู

ในลําดับท่ี 7 ของโลก โดยสวนมากของคดีความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในครอบครัวมักเปนกรณีท่ีคูสมรสฝาย

หนึ่งถูกฆาตกรรมโดยคูสมรสอีกฝายหนึ่ง ยิ่งไปกวานั้นไดมีการประเมินวาหนึ่งในสามถึงกวาครึ่งของ

ผูหญิงท้ังหมดท่ีอาศัยอยูกับคนรัก (Male Companion) จะมีประสบการณเก่ียวกับการถูกใชความ

รุนแรง ซ่ึงมีขอบเขตตั้งแตการขูวาจะสรางความเสียหายอยางรายแรงไปจนถึงการใชความรุนแรงท่ี

เกิดข้ึนจริง แมวารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 52 จะกําหนดวารัฐจะตองให

ความคุมครองแกเด็กและบุคคลในครอบครัวจากความรุนแรงและการปฏิบัติท่ีไมเปนธรรม แตอยางไร

ก็ตามดวยทัศนคติท่ีมีตอการใชความรุนแรงภายในครอบครัวก็ยังคงทําใหปญหานี้ยังคงดําเนินตอไป 

การทํารายภริยาไดรับการตระหนักวาเปนปญหาทางสังคมครั้งแรก เม่ือนักสตรีเสรีนิยม

ไดพยายามท่ีจะนําเอาสภาพอันเลวรายของผูหญิงท่ีถูกทํารายออกสูสายตาของสาธารณชนวาทําไม

ผูหญิงท่ีถูกทํารายโดยคูของตนถึงฆาคูของพวกเขา จึงนําไปสูการคนควาและพัฒนาแนวคิดเก่ียวกับ 

Battered Woman Syndrome (BWS) ในชวงปลายของป ค.ศ. 1970 และจนถึงตนป ค.ศ. 1980 
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ทฤษฎีนี้ไดรับการรับรูในเริ่มแรกวาเปนขอตอสูสําหรับผูหญิงท่ีฆาผูท่ีทํารายเธอ โดยการพัฒนาทฤษฎี

นี้เริ่มจากการใหคํานิยามของผูหญิงท่ีถูกทําราย เนื่องจากในขณะนั้นการศึกษาดานจิตวิทยาและสังคม

วิทยาเห็นรวมกันวายังไมมีการใหคําจํากัดความสําหรับขอความคิดของการคุกคามและการทําราย

ผูหญิง ซ่ึง Gayford ไดใหคํานิยามของ ภริยาท่ีถูกทําราย (Battered Wife) วา หมายความถึงผูหญิง

ซ่ึงไดรับความเจ็บปวดทางรายกายของเธออยางรุนแรงและอยางซํ้า ๆ โดยเจตนาจากสามีของเธอและ

สามารถพิสูจนถึงการกระทํานั้นได 41 แตอยางไรก็ตาม คํานิยามนี้ยังไมชัดเจนเพียงพอท่ีจะพิจารณาวา

ผูหญิงคนใดเปนผูหญิงท่ีทนทุกขทรมานจากการถูกขมเหงทางดานจิตใจและทางเพศ ดังนั้น Walker 

จึงไดใหคํานิยามใหมของ “ผูหญิงท่ีถูกทําราย (Battered Woman)” ซ่ึงจะไดอธิบายตอไปในหัวขอ 2.2 

โดยท่ัวไปในการดําเนินคดีนั้นจะใช BWS เปนพยานหลักฐานท่ีอางตอศาลในการ

พิจารณาคดีอาญากรณีผูหญิงท่ีถูกทํารายไดฆาสามีท่ีทํารายเธอในการปองกันตัว โดย BWS จะใชใน

การอธิบายถึงความรับรูตอภยันตรายของผูหญิงท่ีนําเธอไปสูการกระทําความผิดไมวาจะเปนการฆาคู

ของตนหรือเพียงแตตอบโตไมถึงแกชีวิต รวมถึงการกระทําความผิดอ่ืน ๆ โดยคูของเธอท่ีเธอตองรวม

กระทําดวย ซ่ึงการท่ีจะเขาใจลักษณะพิเศษของผูหญิงท่ีถูกทํารายนั้น มีความจําเปนท่ีจะตอง

ทําการศึกษาแนวความคิดท่ัวไปเก่ียวกับการใชความรุนแรงตอคูสมรสในเบื้องตน 

 

2.1 แนวความคิดและทฤษฎีท่ัวไปเกี่ยวกับความรุนแรงตอคูสมรส 

 

ในระยะแรกของการศึกษานั้นดวยคานิยมท่ีมองสถาบันครอบครัวในฐานะของจุดรวม

ของความรัก ความเขาใจ ความรุนแรงในครอบครัวจึงเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนไดยาก แตเม่ือความรุนแรงใน

ครอบครัวท่ีเกิดข้ึนตามความเปนจริงนั้นไดถูกเปดเผยตอสาธารณชน แนวความคิดเดิมจึงเปลี่ยนแปลง

ไป โดย Strauss, Gelles และ Steinmetz ไดชี้ใหเห็นวาความรุนแรงระหวางสมาชิกในครอบครัวนั้น

เปนเรื่องท่ีเกิดข้ึนไดมากกวาระหวางบุคคลแปลกหนา โดยมีความเก่ียวของกับบรรทัดฐานและ

ทัศนคติซ่ึงเปนการตําหนิ การดาวา และการยอมรับการใชความรุนแรงของสมาชิกในครอบครัว 

แนวความคิดเก่ียวกับความรุนแรงในครอบครัวสามารถวิเคราะหเพ่ืออธิบายการใชความ

รุนแรงตอคูสมรสได 3 แนวดวยกัน คือ แนวการวิเคราะหในเชิงจิตวิทยา แนวการวิเคราะหในเชิงสตรี

นิยม และแนวการวิเคราะหในเชิงสังคมวิทยา อธิบายโดยสังเขปไดดังนี้ 

1. แนวการวิเคราะหในเชิงจิตวิทยา (Psychological Approach) มองวาความรุนแรง

ในครอบครัวตอคูสมรสนั้นเกิดจากความผิดปกติทางจิตของบุคคล เปนการอธิบายพฤติกรรมใน

1 Charles Patrick Ewing, Battered women who kill: psychological self-defense as 

legal justification, (The University of Michigan : Lexington Books, 1987), p.11. 
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ลักษณะของผูเบ่ียงเบนหรือบุคลิกภาพพยาธิวิทยา ความผิดปกติในลักษณะของการแสดงพฤติกรรม

กาวราวรุนแรง 

2. แนวการวิเคราะหในเชิงสตรีนิยม (Feminist Approach) มองวาความรุนแรงตอคู

สมรสเปนผลมาจากสภาพสังคมท่ีชายมีอํานาจ (Patriarchal) เปนความสัมพันธทางสังคมระหวางเพศ 

ซ่ึงมีสวนในการสนับสนุนใหผูชายแสดงความกาวราวรุนแรงตอเด็กและผูหญิงในความปกครองของตน

ได การใชความรุนแรงจึงเปนเครื่องมือในการคงไวซ่ึงอํานาจของตนและสงเสริมการตกเปนเบี้ยลาง

ของผูหญิ ง นักสตรีนิยมมองวาครอบครัวเปนสถาบันท่ีเชื่อมโยงการกดข่ีในระดับสังคมและ

ความสัมพันธระหวางบุคคลเขาดวยกัน การทํารายภริยาจึงเปนสิ่งท่ีทํานายไดและเปนมิติหนึ่งของชีวิต

ครอบครัว เปนผลมาจากการพัฒนาในทางประวัติศาสตรท่ีกอใหเกิดการแยกตัวเปนครอบครัวเดี่ยว 

เกิดอาณาเขตสาธารณะและอาณาเขตสวนตัว 

3. แนวการวิ เคราะห ใน เชิ งสั งคมวิทยา (Sociological Approach) โดยมองวา

โครงสรางทางสังคมนั้นมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคล และผูตกเปนเหยื่อของความรุนแรงไมจําเปน

จะตองเปนเพศหญิงเสมอไป และมองวาโครงสรางทางสังคม สถาบันทางสังคม วัฒนธรรม คานิยม 

และบรรทัดฐานของสังคมตางก็มีอิทธิพลตอการเกิดความรุนแรงในครอบครัวท้ังสิ้น 

 

2.1.1 ทฤษฎีวงจรความรุนแรง (The Cycle Theory of Violence) 

จากงานศึกษาเก่ียวกับผูหญิ ง ท่ี ถูกทํารายของ Walker นั้นอธิบายวาใน

ความสัมพันธท่ีมีการใชความรุนแรงนั้นจะเห็นไดอยางชัดเจนวามีแบบแผนท่ีเปนวงจรท่ีมีความ

เก่ียวของกันและมีลักษณะเกิดข้ึนอยางซํ้า ๆ โดยแบงเปน 3 ระยะดวยกัน ดังนี้ 

ระยะแรก เรียกวา ชวงของการสรางความตึงเครียด (Tension building) 

กลาวถึงสภาวะของความตึงเครียดภายในความสัมพันธท่ีเพ่ิมข้ึนอยางชา ๆ ในระยะนี้จะมีการใชความ

รุนแรงเล็ก ๆ นอย ๆ เชน การดาวา ตําหนิ การเรียกดวยคําตาง ๆ ซ่ึงเปนการทํารายจิตใจหรือการทํา

รายรางกายเพียงเล็กนอยหรือการแสดงรูปแบบอ่ืนของพฤติกรรมท่ีสอถึงความเปนศัตรูและจะเริ่ม

แสดงออกมากยิ่งข้ึน ความไมพอใจของผูใชความรุนแรง (ฝายชาย) ท่ีมีตอผูถูกกระทํา (ฝายหญิง) จะยัง

ไมมีการแสดงออกในรูปแบบท่ีจะนําไปสูการใชความรุนแรงข้ันรายแรงท่ีสุดได นอกจากนี้ ผูถูกกระทํา

มักจะพยายามทําทุกวิถีทางท่ีจะใหผูท่ีใชความรุนแรงนั้นสงบลงผานการแสดงความออนโยน การ

แสดงความเอาใจใสหรือการถอยออกมาหาง ๆ จากผูท่ีทํารุนแรง มากกวาการตอบสนองผูท่ีใชความ

รุนแรงดวยอารมณเพราะผูถูกกระทํากลัววาความรุนแรงจะทวีคูณ ซ่ึงวิธีการดังกลาวนี้จะประสบ

ความสําเร็จแคเพียงชั่วคราวเทานั้น และเปนการสรางภาพใหผูถูกกระทําเชื่อวายังอยูในระดับท่ี

สามารถควบคุมความสัมพันธได แตแทจริงแลววิธีท่ีผูถูกกระทําความรุนแรงใชในการรับมือกับความ
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รุนแรงนั้นเปนดาบสองคมเพราะการพยายามทําใหคูของเธอพอใจและพฤติกรรมท่ีนิ่งเฉยของพวกเธอ

ทําใหผูใชความรุนแรงเชื่อวาเปนสิทธิตามกฎหมายในการท่ีเขาจะทํารายเธอตั้งแตเริ่มแรก 

อยางไรก็ตาม วิธีการท่ีผูหญิงนํามาใชในความพยายามท่ีจะทําใหคูของเธอพอใจ

ไมไดประสบความสําเร็จเสมอไป และยังทําใหความรุนแรงท้ังทางวาจาและการกระทํายิ่งรุนแรงข้ึน 

แตละฝายจะเริ่มรูสึกถึงการสูญเสียการควบคุมสถานการณท่ีใกลจะเกิดข้ึน ทําใหความตึงเครียดและ

ความสิ้นหวังคอยเริ่มมากข้ึน เพราะความเหนื่อยลาจากความตึงเครียดท่ีมีอยูอยางตอเนื่อง ในไมชา

ผูหญิงจะคอย ๆ ละท้ิงภาวะทางอารมณ แตยิ่งเธอนิ่งเฉยไมแสดงภาวะทางอารมณ คูของเธอก็จะยิ่ง

แสดงความไมพอใจ โกรธเกรี้ยว แสดงความกดข่ีและเริ่มทํารายเธอ และบอยครั้งก็จะเขามาถึงจุดท่ี 

ไมสามารถคาดเดาเหตุการณไดคือความรุนแรงนั้นผันแปรอยางไมสามารถควบคุมได (Spirals Out of 

Control) และนําไปสูเหตุการณความรุนแรงฉับพลัน (The Acute Battering Incident) 

ระยะท่ีสอง คือ เหตุการณ ความรุนแรงฉับพลัน  (The Acute Battering 

Incident) ซ่ึงมีสาเหตุมาจากการเพ่ิมข้ึนของความตึงเครียดท่ีไมไดรับการแกไขในระยะแรก 5

2 โดย

ระยะนี้จะสืบเนื่องจากเม่ือผูหญิงตระหนักไดวาเธอกําลังจะสูญเสียการควบคุมสถานการณ เธอจะเริ่ม

แยกตัวจากคูของเธอ โดยอาจหนีไปหาเพ่ือนหรือครอบครัว ความรูสึกของผูหญิงจะเต็มไปดวยความ

เกลียดชังท่ีมีตอคูของเธอ ประณามการกระทําของเขา และลงโทษตนเอง กลายเปนคนซึมเศราและ

หมดหวัง และพยายามหลีกเลี่ยงการกระทําใด ๆ ท่ีจะนําไปสูความรุนแรง แตในขณะท่ีเธอพยายาม

แยกตัวไปนั้น คูของเธอจะตระหนักไดถึงความกลัวของเธอและจะเริ่มกระทําการใด ๆ เพ่ือเปนการกด

ข่ีเธอมากยิ่งข้ึน โดยในระยะนี้จะมีการปลดปลอยความตึงเครียดท่ีไดถูกสรางข้ึนในระยะแรกอยาง

ควบคุมไมได มีการแสดงความโหดรายท่ีมีลักษณะทําลายลาง และบางครั้งอาจทําใหบาดเจ็บรุนแรง

หรือถึงแกความตายได ผูหญิงท่ีถูกทํารายจะเขาใจวาเหตุการณนี้ไมสามารถคาดเดาผลลัพธและการ

เกิดไดและไมสามารถท่ีจะหลีกเลี่ยงไดเชนกัน ในระหวางระยะนี้เธอไมมีอํานาจควบคุมเหตุการณ  

มีเพียงคูของเธอท่ีจะยุติความรุนแรง และในขณะท่ีความรุนแรงนั้นระเบิดออก เธอจะตระหนักไดวาไม

มีทางใดท่ีเธอจะโนมนาวใหเขาหยุดมันได และการตอตานมีแตจะทําใหสภาวะของเธอนั้นแยลง  

ในข้ันนี้พวกเธอจะมีสัญชาตญาณของการเมินเฉยจากการโจมตีและความ

เจ็บปวดใด ๆ การนิ่งเฉยของเธอจะเห็นไดอยางชัดเจนในเวลาท่ีเผชิญหนากับความรุนแรงเฉียบพลัน

ซ่ึงเปนการกระทําท่ีมีเหตุผล เนื่องจากคูของเธอนั้นมักจะมีลักษณะทางกายภาพท่ีแข็งแรงกวาเธอและ

เธอเรียนรูจากประสบการณความเจ็บปวดในอดีตของเธอวามันไรประโยชนท่ีจะตอสูกลับในขณะนั้น 

บอยครั้งท่ีเหตุการณความรุนแรงฉับพลันจะมีความโหดรายมากและไมสามารถควบคุมไดถึงขนาดท่ีผู

อยูในเหตุการณหรือผูท่ีเขาขัดขวางก็อาจจะไดรับอันตรายไปดวยได ในระยะนี้จะเปนชวงท่ีมีการ

2 Mani Thess Q. Pena, infra note 18, p.297. 
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รายงานความรุนแรงไปยังเจาหนาท่ี หลังจากนั้นเม่ือความรุนแรงยุติลง ระยะท่ีสองก็จะสิ้นสุดลงและ

ผูหญิงจะรูสึกไดโดยสัญชาตญาณถึงความผอนคลายและการลดลงของความตึงเครียดในทางจิตใจและ

เขาสูระยะสุดทายของวงจรความรุนแรง 

ระยะท่ีสาม เรียกวา ความรูสึกสํานึกผิดและการแสดงความรักหลังการทําราย 

(Loving Contrition) ซ่ึงจะเริ่มตนเม่ือเหตุการณความรุนแรงฉับพลันนั้นสิ้นสุดลง ท้ังคูจะรูสึกถึงการ

ผอนคลายความตึงเครียดลง ผูใชความรุนแรงจะมีบุคลิกท่ีแตกตางจากในชวงระยะกอน จะมีการ

แสดงออกถึงความสํานึกผิดและความเสียใจสําหรับการกระทําท่ีเขาไดสรางความเจ็บปวดใหแกผูหญิงใน

ระยะท่ีสอง และจะพยายามบรรเทาโทษ ซ่ึงโดยท่ัวไปแลว จะเปนการแสดงออกถึงการขอโทษอยางซํ้า ๆ 

และใหคําสัญญารวมถึงตั้งปณิธานวาเขาจะไมทํารายทุบตีเธออีก มีการแสดงความออนโยนรักใคร สํานึก

ถึงความโหดรายท่ีเขาไดกระทําและพยายามท่ีจะชดเชย ระยะนี้จึงเปนระยะท่ีสรางความแข็งแกรงให

ผูหญิงไดมากท่ีสุด พวกเธอจะรูสึกผอนคลายลงจากการหยุดชะงักของความรุนแรง การลดลงของความ

ตึงเครียดเหลานี้ทําใหผูหญิงเลือกท่ีจะใหอภัยและรักษาความสัมพันธเอาไว พยายามบิดเบือนความจริงท่ี

เกิดข้ึนและละเลยปญหาท่ีถูกทุบตีนั้นโดยมองวาเปนการลืมตัวไปชั่วขณะหนึ่งของสามีของเธอ6

3 และจะ

พยายามโนมนาวจิตใจของตัวเองวาการทํารายจะไมเกิดข้ึนอีก เขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองใหดีข้ึนเปน

ผูชายท่ี “แสนดี มีความเปนสุภาพบุรุษและอบอุน” ซ่ึงคือตัวตนท่ีแทจริงของผูชายท่ีเธอรัก7

4 

โดยท่ัวไปแลว ผูหญิงท่ีถูกทํารายโดยคูของเธอจะเชื่อวาเธอเพียงผูเดียวท่ีเปน

เครื่องยึดเหนี่ยวสภาวะทางอารมณท่ีคงท่ีของคูของเธอ พวกเธอจะรูสึกวาตองรับผิดชอบใหเขาไดมี

ความเปนอยูท่ีดี ดังนั้น อาจจะมีการเขารับคําปรึกษาจากผูเชี่ยวชาญซ่ึงแทบไมเกิดประโยชนถาเธอ

ยังคงอาศัยอยูกับเขา โดยแทจริงแลวในชวงของความสํานึกถึงสิ่งท่ีไดกระทําจากฝายชายนั้นกลับเปน

ชวงท่ีผูหญิงเปนฝายถูกกระทําทารุณทางจิตใจมากท่ีสุดเพราะเชื่อวาสถานการณท่ีเลวรายนั้นกําลังจะ

ดีข้ึน ภาพลวงตาของการพ่ึงพาอาศัยกันอยางสมบูรณนั้นเปนท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของผูหญิง เนื่องจากใน

ระยะนี้ตางฝายตางมีการพ่ึงพาอาศัยกันอยางแทจริง สิ่งท่ีแฝงอยูภายใตความทุกขของวงจรความ

รุนแรงนี้คือแตละฝายตางเชื่อวาการตายยังดีกวาการตองแยกจากกัน ไมมีใครท่ีจะรูสึกอยากพ่ึงพา

3 นภาภรณ หะวานนท, คําใหการของผูหญิงท่ีถูกสามีทําราย, (กรุงเทพมหานคร : สํานักงาน

กิจการโรงพิมพองคการสงเคราะหทหารผานศึก, 2555) น.45. 
4 People v. Genosa, G.R. No. 135981, 341 SCRA 493 (2000), Accessed November 12, 

2014, http://www.lawphil.net/judjuris/juri2004/jan2004/gr_135981_2004.html 
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ตัวเองอยางเปนอิสระหรือมีความสามารถในการจัดการสิ่งตาง ๆ โดยปราศจากอีกฝาย 8

5 อยางไรก็

ตามหลังจากนั้นไมนานความตึงเครียดก็จะเริ่มข้ึนอีกครั้งและวงจรของความรุนแรงจะเกิดข้ึนซํ้าอีก 

2.1.2 ระดับของความรุนแรงตอคูสมรส 

จากท่ีไดมีการศึกษาถึงวงจรความรุนแรงหรือวัฎจักรของความรุนแรงในหัวขอ 2.1.1 

จะเห็นไดวาการใชความรุนแรงตอคูสมรสนั้นไมไดเกิดข้ึนเพียงแคครั้งเดียว แตจะเริ่มตนจากความ

รุนแรงในระยะของการกอตัวท่ีเปนการสะสมความตึงเครียดมากข้ึนเรื่อย ๆ โดยการใชความรุนแรงใน

ระดับเพียงเล็กนอย เชน การผลัก หรือการกระแทกสิ่งของ แตเม่ือเกิดการใชความรุนแรงข้ึนแลวมิได

มีการพยายามแกไขหรือยุติความรุนแรงนั้นไดทัน ผูกระทําความรุนแรงจะคอย ๆ เกิดการเรียนรูวา

การใชความรุนแรงทําใหผูถูกใชความรุนแรงกระทําตามท่ีเขาตองการ เนื่องจากธรรมชาติของความ

รุนแรง คือ ถาเม่ือเกิดไดครั้งหนึ่งไมไดแกไขเหตุปจจัยท่ีเปนตนเหตุ เหตุก็จะตองเกิดและเกิดถ่ีข้ึน 

รุนแรงมากข้ึน 9

6 ก็จะเปนการสรางความชอบธรรมในการใชความรุนแรงเหลานั้นอีก หรือในทาง

กลับกันหากการใชความรุนแรงในระดับตนนั้นไมประสบผล ผูกระทําความรุนแรงก็จะใชวิธีการท่ี

รุนแรงมากข้ึนไปอีกเพ่ือควบคุมผูถูกกระทําความรุนแรง 

วงจรของความรุนแรงของแตละครอบครัวจะใชเวลาท่ีแตกตางกัน ความรุนแรง

ในครอบครัวสวนใหญไมไดเกิดข้ึนแบบเฉียบพลันทันที ในขณะท่ีบางครอบครัวเกิดข้ึนในระยะเวลาท่ี

รวดเร็ว แตไมวาจะเปนในลักษณะใดความรุนแรงในครอบครัวท่ีมิไดมีการแกไขนั้นมีแนวโนมท่ีจะมี

ความรุนแรงมากข้ึนเรื่อย ๆ และเพ่ิมความถ่ีของการเกิดมากข้ึน โดยอาจเริ่มจากความรุนแรงข้ันตน

เชนการตบหนาและไปสิ้นสุดท่ีการฆาตกรรม 10

7 มีขอควรสังเกตวาในขณะท่ีวงจรความรุนแรงเกิดข้ึนซํ้า 

ในแตละครั้งนั้นความยาวนานของระยะสํานึกผิดนั้นจะลดนอยลงในขณะท่ีระยะเวลาของการกอความ

ตึงเครียดและระยะของการทํารายอยางรุนแรงนั้นจะมีชวงเวลาท่ียาวนานข้ึน และมีอัตราความถ่ีใน

การเกิดความรุนแรงท่ีมากข้ึน มีความโหดรายรุนแรงมากข้ึนและเสี่ยงตอการฆาตกรรมซ่ึงจะเพ่ิมสูงข้ึน

5 Walker, Terrifying Love: Why Battered Women Kill and How Society 

Responds, (Harper Perennial, 1989), p. 42. 
6 เพ็ญศรี พิชัยสนิธ, “สถานการณปญหาความรุนแรงตอผูหญิง : มิติทางสังคมผสานกับ

มุมมองของกระบวนการยุติธรรม,” ในรายงานการสัมมนาทางวิชาการในโครงการเวทีความคิดเพ่ือ

การพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย, จัดโดยสถาบันกฎหมายอาญา คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย

เซนตจอหน กรุงเทพมหานคร, 2542 : น.23. 
7 วิรีภรณ ชัยเศรษฐสัมพันธ, “ประสบการณการถูกทําราย และความตองการการชวยเหลือ

ภรรยาท่ีถูกสามีทําราย,” (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 

2543), น.12. 
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ในการเกิดซํ้าแตละครั้ง 11

8 ซ่ึงสวนสําคัญจึงข้ึนอยูกับความสามารถในการปองกันวิกฤตทางอารมณใน

การถูกทําราย โดยแบงระดับของความรุนแรงออกไดเปน 4 ระดับคือ12

9 

1. ระยะแรกเม่ือเกิดเหตุการณความรุนแรงข้ึนจะทําใหระดับความวิตกกังวลของ

ผูหญิงเพ่ิมข้ึน วาจะเกิดเหตุการณอยางนั้นข้ึนอีก ตลอดจนพยายามหาทางเพ่ือไมใหถูกกระทําอีก 

2. เม่ือความสามารถในการแกปญหาไมไดผลและถูกกระทํารุนแรงอีก ผูหญิงจะ

พยายามพูดคุยเพ่ือทราบสาเหตุหรือปรับความเขาใจ แตมักไมไดรับความรวมมือจากฝาย แมผูหญิง

พยายามปรับปรุงตัว ฝายชายก็ยังไมสนใจความเปลี่ยนแปลงและกระทํารุนแรงซํ้าอีก 

3. ระดับของความวิตกกังวลจะสะสมเพ่ิมมากข้ึนจากความลมเหลวในการ

แกปญหา ผูหญิงเริ่มขอความชวยเหลือจากคนภายนอก 

4. ระยะวิกฤต เม่ือปญหาเกิดข้ึนซํ้า ๆ และยังดําเนินตอไป ยิ่งเกิดข้ึนบอยครั้ง

เทาใดผูหญิงยิ่งอยูในภาวะท่ีเครียดมากข้ึนเทานั้น ในท่ีสุดเม่ือถึงจุดท่ีรับไมได จะเกิดการตอบโตใน 2 

ลักษณะ คือ พยายามท่ีจะฆาสามี หรือ ฆาตัวตาย 

2.1.3 ทฤษฎีความสัมพันธเชิงอํานาจ 

ความรุนแรงในครอบครัวนั้นเกิดข้ึนและดํารงอยูในทุกสังคม โดยเฉพาะรูปแบบ

ความรุนแรงท่ีสามีกระทําตอภริยา สวนหนึ่งเกิดจากรากฐานของความสัมพันธท่ีไมเทาเทียมกันใน

ระหวางเพศ การท่ีสังคมนั้นยึดโยงกับโครงสรางท่ีชายเปนใหญ (Patriarchy) ท่ีทําใหอํานาจของผูชาย

นั้นมีมากกวาผูหญิง และกลายเปนการสรางความชอบธรรมใหแกผูชายเม่ือไดมีการละเมิดสิทธิและ

การใชความรุนแรงกับผูหญิง  ดังนั้น การศึกษาปญหาความรุนแรงตอผูหญิงจึงตองวิเคราะหถึง

รากฐานของความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางเพศดวย โดยแนวคิดสตรีนิยมจะพิจารณามุมมองดังกลาว

ในการทําความเขาใจวาความรุนแรงนั้นถูกทําใหชอบธรรมไดอยางไร เกิดข้ึนและดํารงอยูอยางไร 

ความสั ม พั นธ เชิ ง อํ าน าจของผู หญิ งและผู ช าย  (Power Relation) เป น

ความสัมพันธของความเปนหญิงชายท่ีถูกกําหนดตามความคาดหวังของสังคมและตามบริบท ทําให

ผูหญิงและผูชายมีอํานาจและการตัดสินใจท่ีแตกตางกัน ซ่ึงโครงสรางทางสังคม วัฒนธรรม จารีต

ประเพณีในสังคมอดีตนั้นกําหนดใหชายมีบทบาทท่ีเหนือกวาผูหญิง แมวาในปจจุบันกฎหมาย 

จะกําหนดใหสิทธิหนาท่ีของผูหญิงและผูชายนั้นมีความเทาเทียมกัน แตทัศนคติท่ีสืบทอดกันมานั้น 

8 Walker Lenore E.A., Battered Woman Syndrome,  3rd Edition, (New York : 

Springer Publishing Company, 2009), p.48. 
9 เจียมจิต สุวรรณนอย, “การตอบโตกลับของภริยาผูถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัวกับ

เหตุลดหยอนโทษตามกฎหมายอาญา,” บทบัณฑิตย, เลมท่ี 70, น.83-84 (2557). 
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ก็ยังคงดํารงอยู ปรากฏการณความรุนแรงระหวางหญิงและชายจึงยังคงปรากฏใหเห็นมาตลอด  

อยูบนรากฐานของความสัมพันธเชิงอํานาจท่ีไมเทาเทียมกัน 

การขัดเกลาบทบาทความสัมพันธของหญิงและชายนั้น เริ่มตั้งแตการเลี้ยงดูในวัย

เด็กซ่ึงจะเปนการเตรียมใหผูชายมีทักษะในการจัดการและความเปนผูนํา ในขณะท่ีผูหญิงถูกจํากัดให

เลนแตในบาน หรือการใหการศึกษาท่ีมีระบบการสรางทักษะท่ีอยูบนฐานของความเชื่อวาเหมาะกับ

เพศท่ีแตกตางกัน รวมถึงผูหญิงจะถูกจํากัดโอกาสในการทํางานบางอาชีพท่ีถูกเชื่อวาเปนอาชีพ 

ของผูชาย นอกจากนี้ สื่อตาง ๆ ลวนกําหนดความเปนหญิงชายอยางชัดเจน โดยผูชายถูกสะทอน 

ใหเห็นถึงภาพของความเปนผูนํา ผูกลา แตผูหญิงมีความเปนแมบานแมเรือน13

10 

ดังนั้น ความรุนแรงจึงเปนผลมาจากความไมเสมอภาคของความสัมพันธใน

ครอบครัว ซ่ึงถูกกําหนดดวยเพศสภาพ จากเง่ือนไขทางสังคมท่ีไมเทาเทียมกันในระหวางเพศ 

(Gender-Based Violence) โดยการใชความรุนแรงเปนพฤติกรรมหนึ่งท่ีผูชายใชเพ่ือคงความมีอํานาจ

เหนือผูหญิง 

ไดมีการสรางรูปแบบของการควบคุมภริยาโดย Domestic Abuse Intervention 

Project เพ่ือเชื่อมโยงความรุนแรงทางกายและการควบคุมบังคับในรูปแบบตาง ๆ ท่ีฝายชายจะใชตอ

ฝายหญิงในบริบทของความสัมพันธในครอบครัว ซ่ึงเรียกวา “วงลอแหงอํานาจและการควบคุม 

(Power and Control Wheel)”11 โดยมีท้ังหมด 8 รูปแบบ คือ การบังคับและการขมขู การคุกคาม 

การบีบค้ันทางอารมณ การใชวิธีการใหอยูตามลําพัง การทําใหความรุนแรงเปนเรื่องเล็กนอย  

การใชลูกเปนเครื่องมือ การใชอภิสิทธิ์ของความเปนผูชาย และการบีบบังคับทางเศรษฐกิจ 

จะเห็นไดวา ความรุนแรงท่ีกระทําตอภริยานั้นก็เปนไปเพ่ือควบคุมและกดข่ี  

และคงไวซ่ึงอํานาจของตนในชีวิตแตงงาน เปนวิธีการควบคุมทางสังคมท่ีผูชายกระทําตอคูรักของ

ตนเอง 

10 นาถฤดี เดนดวง, “เพศ (sex) ความเปนหญิงความเปนชาย (Gender) การขัดเกลาทาง

สังคม (Socialization) และความเสมอภาคหญิงชาย (Gender Equality),” สืบคนเม่ือวันท่ี 13 

พฤษภาคม  2559, http://www.owf.go.th/wofa/modules/website/upload/news/5c80f2a 

87a7d0751dc11d603434d2f2b.pdf 
11 วิลาสินี พนานครทรัพย, “ความรุนแรงตอผูหญิงในชีวิตคู : เสียงของผูหญิง,” (วิทยานิพนธ

มหาบัณฑิต คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2545), น.10-12. 
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2.1.4 สาเหตุและปจจัยท่ีนําไปสูความรุนแรงในครอบครัว 

สาเหตุของความรุนแรงในครอบครัวนั้นมิไดเกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งเปนการ

เฉพาะ แตมีหลายสาเหตุรวมกันและมีความสลับซับซอน จึงทําใหการวิเคราะหหาสาเหตุของความรุนแรง

ในครอบครัวจึงไมอาจใชทฤษฎีใดในการอธิบายไดอยางสมบูรณ จึงตองอาศัยหลายทฤษฎีในการ

อธิบายรวมกัน15

12 ซ่ึงสามารถแบงการพิจารณาออกเปน ปจจัยภายในและปจจัยภายนอก ดังนี้ 

1. ปจจัยภายนอกท่ีนําไปสูความรุนแรงในครอบครัว เชน  

- คานิยมของสังคม ท่ียอมรับวาการท่ีสามีภริยาทะเลาะกันเปนเรื่องธรรมดา

และเปนเรื่องสวนตัวท่ีบุคคลภายนอกไมควรเขาไปยุงเก่ียวเพราะถือวาเปนการใหความสําคัญกับความ

เปนสวนตัวในการสมรสวาเปน “ปญหาในครอบครัว” หรือการท่ีสื่อตาง ๆ นั้นนําเสนอแงมุมเก่ียวกับ

การใชความรุนแรงจนสรางความเคยชินใหแกคนในสังคม ทําใหบุคคลภายนอกไมกลาเขาไปยุงเก่ียว

หรือดําเนินการใด ๆ เพ่ือใหความชวยเหลือและอยูนอกกรอบของการดูแลโดยกระบวนการยุติธรรม 

และในทางกลับกันผูถูกกระทํารุนแรงกลับตองเปนฝายท่ีเผชิญหนากับความอับอายจากความลมเหลว

ของความสัมพันธอันเปนอุปสรรคในการขอความชวยเหลือจากเจาหนาท่ี ทําใหผูถูกกระทํารุนแรงตอง

ทนอยูในสภาพของการถูกกระทําซํ้าซากอยางหาทางออกไมได 

- ระบบโครงสรางของสังคม เนื่องจากมีความไมเทาเทียมกันของสถานภาพ

และบทบาทจากโครงสรางท่ีชายเปนใหญ และความสัมพันธเชิงอํานาจท่ีกําหนดใหผูท่ีมีบทบาทดอย

กวามีโอกาสท่ีจะถูกกระทํารุนแรงอยูเสมอ ความคาดหวังในเพศชายในฐานะของผูนําจึงกอใหเกิด

แนวคิดวาภริยาเปนสมบัติของสามี ผูชายมีสิทธิท่ีจะใชอํานาจบังคับ ควบคุมหรือทํารายรางกายและ

จิตใจไดและถือวาเปนวิธีการในการรักษาอํานาจของผูชาย สวนเพศหญิงนั้นตองยอมรับการกระทํา 

ดังนั้น บทบาททางเพศและการใชอํานาจจึงเปนรากฐานของการทํารายรางกาย 

- สภาวะเศรษฐกิจ เชน ปญหาความยากจน การวางงาน ทําใหมีความเสี่ยงตอ

การเกิดความเครียดในครอบครัวและอาจกอใหเกิดการใชความรุนแรงตามมา นอกจากนี้ยังรวมถึง

พฤติกรรมการใชจายเงินเกินตัว วัตถุนิยม ทําใหเปนหนี้แลวเกิดปญหาความเครียดตามมาได 

2. ปจจัยภายในท่ีนําไปสูความรุนแรงในครอบครัว เชน 

- ลักษณะสวนตัวของผูกระทําความรุนแรง มีการนําทฤษฎีการเรียนรูทาง

สังคมมาใชในการอธิบาย พฤติกรรมของบุคคลท่ีเคยไดรับประสบการณความรุนแรงในวัยเด็ก ไมวาจะ

เปนการไดรับประสบการณตรงในฐานะผูถูกกระทํารุนแรง หรือไดรับประสบการณออมในฐานะผู

12 ปฐวี  เทียนจวง, “ทัศนะของผู เก่ียวของตอการไกล เกลี่ ยคดี คุ มครองผู ถูกกระทํา 

ดวยความรุนแรงในครอบครัว ศาลอาญาธนบุรี ,” (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2554), น.16. 
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สังเกตการณหรือผูรูเห็นเหตุการณความรุนแรง จะทําใหเกิดการเรียนรูบรรทัดฐานท่ียอมรับการใชความ

รุนแรง และทําใหตัดสินใจท่ีจะใชความรุนแรงเม่ือตนตองเผชิญกับปญหาในลักษณะเดียวกันเปนการ

เลียนแบบพฤติกรรมโดยกระบวนการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) โดยการเรียนรูเก่ียวกับการใช

ความรุนแรงจะแบงออกเปน 3 ลักษณะ16

13 คือ การเรียนรูวาคนท่ีรักเราจะเปนผูท่ีทํารายเรามากท่ีสุด 

โดยเปนการเชื่อมโยงระหวางความรุนแรงและความรัก การเรียนรูถึงสิทธิอันชอบธรรมในการใช 

ความรุนแรง เนื่องจากเคยเห็นบิดามารดาใชความรุนแรงเปนเครื่องมือในการอบรมสั่งสอน 

 และการเรียนรูวาความรุนแรงเปนสิ่งท่ีสามารถทําไดเม่ือใชวิธีการอ่ืนไมไดผล ทําใหเรียนรูวาการใช

ความรุนแรงเปนวิธีการใหไดมาในสิ่งท่ีเขาตองการ 

- ความผิดปกติทางจิตของผูกระทําความรุนแรง เชน การมีอารมณกาวราว 

การควบคุมตนเองไมได ความรูสึกไมม่ันคงในทางจิตใจ ความเครียด ความรูสึกถูกคุกคามจากในบาน

และนอกบาน ปญหาการเบี่ยงเบนทางเพศ เปนตน 

- ความสัมพันธระหวางผูใชความรุนแรงและผูถูกกระทํา เชน การแยกตัวเปน

ครอบครัวเดี่ยวทําใหขาดการไดรับคําแนะนําชวยเหลือจากญาติผูใหญ ขาดแหลงสนับสนุนทางสังคม 

การไมพูดจาสื่อสารกันระหวางสามีภริยา ความขัดแยงในคูสมรส ความพึงพอใจในชีวิตสมรส  

และเสถียรภาพของคูสมรสหรือความม่ันคงในชีวิตสมรส เปนตน 

- ปจจัยภายในอ่ืน ๆ เชน การท่ีบุคคลในครอบครัวติดแอลกอฮอลหรือยาเสพ

ติด ซ่ึงอาจทําใหขาดสติสัมปชัญญะและเกิดการทําราย หรือมีปญหาการพนันเม่ือไมมีแนวทางในการ

แกไขปญหาจึงเกิดการใชความรุนแรงข้ึน 

2.1.5 รูปแบบของการใชความรุนแรงตอคูสมรส  

ความรุนแรงในครอบครัวท่ีกระทําตอผูหญิงปรากฏในหลายรูปแบบ สามารถจัด

หมวดหมูไดเปน 4 ลักษณะใหญ ๆ17

14 คือ 

1. ความรุนแรงท่ีกระทําตอชีวิตและรางกาย (Physical Abuse) คือ การกระทํา

รุนแรงตอรางกายใหเกิดความบาดเจ็บเสียหาย หรือเสี่ยงตอการบาดเจ็บ โดยจะมีอาวุธหรือไมก็ตาม 

เชน การผลัก การกระแทก ปาสิ่งของ บีบคอ รัดคอ ตบ ตอย เตะ ลาก ซอม ใชหรือขูวาจะใชอาวุธ 

13 ปญชลี โชติคุต, “การใชความรุนแรงตอคูสมรส,” (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต คณะสังคม

วิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2541), น.18-19. 
14 ฐะปะนีย จุฬารมย, “มาตรการทางกฎหมายในการปองกันและแกไขปญหาความรุนแรงใน

ครอบครัว,” (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2549), น.12-13. 
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ทําราย เปนตน  ท้ังนี้ เหตุการณดังกลาวแมเกิดข้ึนเพียงครั้งเดียวก็ใหนับวาเคยถูกกระทํารุนแรง 

ทางกาย18

15 นอกจากนี้รวมถึงการสําสอนทางเพศเปนเหตุใหภรรยาและบุตรติดเชื้อดวย 

2. การใชความรุนแรงตอจิตใจ (Emotion Abuse) หมายถึงการกระทําหรือ 

ละเวนการกระทําใด ๆ ก็ตามท่ีมีผลใหผูถูกกระทํา ไดรับความเสียใจ หรือเสียสิทธิเสรีภาพ โดยรวมถึง

การแสดงออกดวยวาจาหรือแสดงทาทีและการกระทํา เชน การพูดจาดูถูก การพูดประชดประชัน ดาวา

ดวยถอยคําหยาบคาย ตะคอก ตวาด เปรียบเทียบเปนสัตว ประณามวาชั่วชา การพูดขมขู การทําทาที

โกรธ การทําใหขายหนา การแสดงทาทีเฉยเมย การโดดเดี่ยวไมใหคบกับบุคคลอ่ืน หรือการมีภริยา

หลายคนในเวลาเดียวกัน การไมรับผิดชอบเลี้ยงดูบุตร การละเลยหนาท่ีของสามีตอภริยา เปนตน 

3. การใชความรุนแรงทางเพศ (Sexual Abuse) หมายถึงการกระทําอยางหนึ่ง

หรือหลายอยางดังนี้ คือ การลวนลามทางเพศ การบังคับใหรวมหลับนอนและมีเพศสัมพันธโดยไม

ยินยอม การใชประโยชนจากการมีเพศสัมพันธ เชน การบังคับใหภริยาขายบริการทางเพศหรือมี

เพศสัมพันธกับชายอ่ืน การแสดงความเปนเจาของท่ีมากเกินควร การกระทําในเชิงอนาจารใหรูสึก 

อับอายหรือการใหมีการกระทําทางเพศแบบผิดธรรมชาติหรือนารังเกียจหรือทําใหรูสึกต่ําตอย 

โดยลักษณะท่ีอีกฝายหนึ่งไมเต็มใจหรือไมยินยอม 

4. การใชความรุนแรงทางสังคมและเศรษฐกิจ เชน การลิดรอนสิทธิในดาน

ทรัพยสินเงินทองและทําลายทรัพยสินของผูอ่ืน การควบคุมจํากัดการใชจายและยึดครองทรัพยสินตาง ๆ 

ในครอบครัว นอกจากนี้ยังรวมถึงการละเลยไมใหความสําคัญในชีวิตความเปนอยู การขัดขวางตอ

ความเจริญกาวหนาในอาชีพการงาน ทําใหอับอายหรือเสียชื่อเสียง การรบกวนรังควาน การจํากัด

สิทธิทางสังคมท่ีมีตอสมาชิกในครอบครัว การปดก้ันทางสังคมท่ีมีตอเพ่ือนบานและเพ่ือนรวมงาน  

การกักขังหนวงเหนี่ยวใหหมดอิสรภาพ 

 

2.2 ลักษณะเฉพาะของผูหญิงท่ีถูกพิจารณาวาอยูในกลุมอาการของผูหญิงท่ีถูกทํารายโดยคูของตน 

(Battered Woman Syndrome : BWS) 

 

ความซับซอนทางอาการวิทยาและสิ่งท่ีปรากฏออกมาในการวินิจฉัยลักษณะของผูหญิงท่ี

ถูกทํารายโดยคูของตนนั้นเปนสิ่งท่ีทาทายความสามารถของท้ังนักกฎหมายและนักวิชาการทางการ

15 ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา และ สุภรต จรัสสิทธิ์, “ครอบครัวกับความรุนแรงในชีวิตคู,” 

ประชากรและสังคม 2552, น.208, สืบคนเม่ือวันท่ี  12 พฤษภาคม 2559, http://www.ipsr. 

mahidol.ac.th/IPSR/AnnualConference/ConferenceV/Download/Article_Files/Article13

_FamilyViolence.pdf 
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แพทยในสาขานั้น ๆ หลายปท่ีผานมาความซับซอนเหลานี้ไดรับการศึกษาในวงกวางซ่ึงกาวขามผานทุก

วัฒนธรรมในหลายประเทศ เนื่องจากเปนปญหาท่ีเกิดข้ึนในทุกสังคมและเชื้อชาติไมวาจะอยูในสังคม

หรือสถานะทางเศรษฐกิจในระดับใดก็ตาม โดยไดบงชี้ถึงประสบการณท่ีมีรูปแบบหลากหลายของ

ผูหญิงเก่ียวกับความรุนแรงท่ีกระทําตอพวกเธอ โดยรวมถึงการทํารายในทางเพศ การขมขืน การขมเหง

สมาชิกในครอบครัว การแสวงหาประโยชนในทางเพศและการคุกคามทางเพศ ผูหญิงสวนใหญท่ีตกเปน

เหยื่อของความรุนแรงเหลานี้จะจดจําการถูกทํารายในลักษณะของสถานการณท่ีสรางความบอบช้ําทาง

จิตใจ (Traumatic Events)  ดังนั้น เม่ือนํามารวมเขากับทฤษฎีสตรีนิยมท่ีพยายามจะอธิบายถึง

ประเด็นทางสังคมวิทยาในเรื่องของอํานาจและการควบคุมท่ีผูชายใชกระทําตอผูหญิง ทฤษฎีความบอบ

ช้ําทางจิตใจ (Traumatic Events) จึงกอใหเกิดทฤษฎีกลุมอาการของผูหญิงท่ีถูกทํารายโดยคูของตน 

(Battered Woman Syndrome) มีรายละเอียดท่ีจะศึกษา ดังตอไปนี้ 

 

2.2.1 คําจํากัดความของกลุมอาการของผูหญิงท่ีถูกทํารายโดยคูของตน (Battered 

Woman Syndrome) 

ทฤษฎีของกลุมอาการของผูหญิงท่ีถูกทํารายโดยคูของตนนั้นไดรับการกลาวถึงครั้ง

แรกตอสาธารณชนในป ค.ศ.1979 ในงานเขียนของ Lenore Walker ซ่ึงมีชื่อวา “The Battered 

Woman” Walker ไดทําการศึกษาวิจัยจากกลุมผูหญิงจํานวน 403 คน ท่ีรูสึกวาตนเองนั้นตกอยูใน

ภาวะของผูหญิงท่ีถูกทํารายจากคูของเธอ และพบวาในบรรดาผูหญิงเหลานั้นไดเลาประสบการณความ

รุนแรงท่ีพวกเธอเคยประสบมาโดยมีคุณลักษณะเฉพาะตัวท่ีคลายคลึงกันในแตละคน ไมวาจะเปนการท่ี

เชื่อวาการถูกคุกคามเหลานั้นเปนผลมาจากความผิดพลาดใด ๆ ของพวกเธอ การนิ่งเฉยและยอมรับอัน

เนื่องมาจากคิดวาตนเองไมสามารถแกไขสถานการณใด ๆ ไดอีก ความเขาใจถึงวัฒนธรรมความเปน

ใหญของผูชายภายในบาน และการสูญเสียความเคารพในตัวเอง (Low-Self-Esteem) และผูหญิง

เหลานี้ท่ีเปนตัวอยางในการศึกษาลวนแลวแตเคยถูกสามีทํารายรางกายอยางนอย 2 ครั้ง โดยตอมาในป 

ค.ศ.1984 Walker จึงไดตั้งชื่อใหกับการศึกษาของเธอวา “Battered Woman Syndrome”16 

Battered Woman Syndrome (BWS) คือ ทฤษฎีทางสังคมในเรื่องของรูปแบบ

ของพฤติกรรมมนุษยท่ีอยูบนพ้ืนฐานของการทํารายรางกายและจิตใจ ซ่ึงจะพบไดในผูหญิงท่ีตอง

เผชิญกับความสัมพันธท่ีถูกทําราย โดยทฤษฎีดังกลาวไดถูกนํามาอางอิงถึงในคดีท่ี Battered 

Woman พยายามท่ีจะแสดงความบริสุทธิ์ในการฆาตกรรมคูของเธอ แตการใชทฤษฎีของ BWS นี้ให

16 Brende L. Russell, Battered woman syndrome as a legal defense, (The United 

States of America : McFarland & Company, Inc. Publishers, 2010), p.18. 
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ไดเปนผลสําเร็จ พวกเธอจะตองแสดงใหเห็นวาพวกเธอมีการแสดงออกถึงคุณลักษณะเฉพาะของ 

BWS ในชวงเวลาท่ีไดมีการฆาตกรรม ซ่ึงคุณลักษณะเหลานี้ไดถูกสรุปไวในคํานิยาม ดังตอไปนี้ 

Walker (1979) ได ใช คํ าว า  Battered Woman Syndrome (BWS) ในการ

อธิบายถึงรูปแบบอาการท่ีเกิดข้ึนในผูหญิ งท่ี ถูกทําราย (Battered Woman) โดยให คํานิยาม 

Battered Woman วาหมายความถึง ผูหญิงท่ีถูกทํารายรางกายหรือจิตใจอยางซํ้า ๆ โดยผูชาย (คู

ของเธอ) เพ่ือท่ีจะบีบบังคับเธอใหทําบางสิ่งบางอยางตามท่ีเขาตองการ โดยปราศจากการตระหนักถึง

สิทธิของเธอ โดย Battered Woman นั้นหมายความรวมถึงภริยาหรือผูหญิงในทุกรูปแบบของ

ความสัมพันธท่ีมีความใกลชิดกับผูชาย นอกจากนี้ ในการท่ีจะระบุวาผูหญิงนั้นอยูในความหมายของ 

Battered Woman หรือไม ความสัมพันธนั้นจะตองผานวงจรของการถูกทํารายอยางนอยท่ีสุด 2 

ครั้ง ดังนั้น BWS จึงหมายถึง รูปแบบของบุคลิกลักษณะโดยท่ัวไปของผูหญิงท่ีถูกขมเหงทางรางกาย

และจิตใจในชวงระยะเวลาหนึ่งโดยอํานาจของผูชายท่ีอยูในชีวิตของพวกเขา 20

17 หรือความหมายในเชิง

ปฏิบัติ คือ เง่ือนไขในทางจิตวิทยาซ่ึงทําใหเหยื่อเชื่อวามีเพียงหนทางเดียวท่ีจะหนีไปจากสถานการณ

ท่ีเลวรายนั้นคือการฆาสามีของเธอ21

18 นอกจากนี้ ในงานศึกษาของ Pagelow (1981) ยังไดใหคํานิยาม

ของผูหญิงท่ีถูกทํารายวา “ผูหญิงซ่ึงถูกขมเหงทางกายภาพโดยความตั้งใจเปนเหตุใหไดรับความ

เจ็บปวดและไดรับอันตราย 22

19 หรือหมายความถึง ผูหญิงท่ีไดรับการกระทํารุนแรงท้ังรางกายและจิตใจ

อยางยาวนานจนทําใหเกิดความรับรูถึงความออนแอ และจํายอมท่ีจะถูกกระทําโดยฝายชายและไม

สามารถจะหลีกหนีออกจากความสัมพันธนี้ไดดวยตนเอง 

ในสวนของตัวผูทํารายหรือใชความรุนแรงจนเปนเหตุใหผูหญิงตกอยูในภาวะ 

Battered Woman Syndrome นั้นไดระบุเอาไวอยางกวาง ๆ วาเปนเรื่องท่ีเกิดข้ึนในความสัมพันธท่ี

17 M.J. Leary, “A Woman, A Horse, and a Hickory Tree: The Development of 

Expert Testimony on The Battered Woman Syndrome in Homicide Case” 53 

U.KAN.L.REV.386, p.397 (1984-1985). 
18 Mani Thess Q. Pena “Expending The Classic Self-defense Doctrine to 

Accommodate The Novel Theory of Battered Woman Syndrome; Problems and Issues in 

Philippines Context,” Philippine Law Journal, vol.76, p.297 (2001-2002). 
19 Refers to adult woman who were intentionally physically abused in ways 

that caused pain or injury, or who were forced into involuntary action or restrained 

by force from voluntary action by adult men with whom they have or had 

established relationships, usually involving sexual intimacy, whether or not within a 

legally married state. 
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มีความใกลชิด (Intimate Partner Relationship) กลาวคือ ผูหญิงท่ีถูกทํารายนั้นเปนผูหญิงท่ีมีอายุ

ตั้งแต 18 ปข้ึนไป ผูซ่ึงอยูในความสัมพันธท่ีลึกซ้ึง (Intimate Relationship) กับผูชาย ซ่ึง Khaw 

and Hardesty ไดใหคําจํากัดความวาเปนการกระทําความรุนแรงโดยบุคคลซ่ึงเปนคูสมรส หรืออดีตคู

สมรส แฟนหนุม หรือแฟนสาว หรือหมายความถึงความสัมพันธระหวางบุคคลซ่ึงเก่ียวของกันในทาง

กายภาพหรือทางอารมณอยางใกลชิดผูกพันกัน มีความใกลชิดกันในทางกายภาพ (Physical 

intimacy) ซ่ึงแสดงใหเห็นโดยความมีมิตรภาพ ความรักบริสุทธิ์ระหวางชายหญิงโดยไมมีเพศสัมพันธ

เก่ียวของ (Platonic Love) หรือความรักโรแมนติก (Romantic Love) หรือ การกระทําในทางเพศ 

(Sexual activity) และในพจนานุกรมของ Mosby’s Medical Dictionary ไดใหคํานิยามวาเปนการ

ถูกกระทํารุนแรงทางกายอยางซํ้า ๆ โดยบุคคลท่ีเธออาศัยอยูดวยหรือบุคคลท่ีเธอมีความสัมพันธดวย 

ซ่ึงบุคคลท่ีอยูในความสัมพันธแบบเพศเดียวกันก็อาจตกอยูในภาวะของผูหญิงท่ีถูกทํารายหรือคูท่ีถูก

ทํารายไดดวยเชนกัน 2 3

20  ดังนั้น จึงแสดงใหเห็นวาการกระทําความรุนแรงท่ีจะกอใหเกิดภาวะของ

ผูหญิงท่ีถูกทํารายโดยคูของตนนั้น จะตองเปนการกระทําโดยบุคคลซ่ึงมีความสัมพันธท่ีใกลชิดกันไม

วาโดยทางกายหรือทางจิตใจหรือมีความสัมพันธทางเพศในลักษณะท่ีตองพ่ึงพาอาศัยกัน มีความ

ผูกพันกันในทางจิตใจท่ีจะสงผลใหผูหญิงยอมรับการถูกกระทํารุนแรงและมีความคาดหวังในเบื้องตน

วาสถานการณจะดีข้ึนได 

นอกจากนี้ องคการอนามัยโลก (The World Health Organization (WHO) ได

ระบุ BWS ไวในกลุมผูปวย International Classification of Disease – 9cod 995.81 โดยการ

พิจารณาของผูเชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ โดย BWS นั้นถูกจํากัดความวาเปนเพียงการพัฒนาของ

บุคลิกลักษณะในทางกายภาพ ทางจิตใจและทางสังคมท่ีมีความผิดปกติและทําใหมีลักษณะอาการ

จําพวกความหดหูสิ้นหวัง การขาดความเคารพในตัวเองและการหลีกหนีสังคม อันเปนผลมาจากการ

ไดรับประสบการณโดยตรงจากรูปแบบของการกระทําท่ีใชความรุนแรงโดยผูท่ีอยูใกลชิดหรือคูรัก24

21 

20 Natatsha Tracy, What is Battered Woman, Battered Wife, Syndrome?, Accessed 

by 13, July 2016, http://www.healthyplace.com/abuse/domestic-violence/what-is-battered-

woman-battered-wife-syndrome/ 
21 Maria Rowena Amelia V. Guanzon “LEGAL AND CONCEPTUAL FRAMEWORK OF 

BATTERED WOMAN SYNDROME As A DEFENSE,” PHILIPPINE LAW JOURNAL, vol.86, p.127 

(2011-2012). 
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2.2.2 การเกิดข้ึนของผูหญิงท่ีถูกพิจารณาวาอยูในกลุมอาการของผูหญิงท่ีถูกทําราย

โดยคูของตน 

Walker ไดระบุขอเท็จจริงซ่ึงเปนกุญแจสําคัญสองประการท่ีใชอธิบายความมี

ลักษณะรวมกันของผูหญิงท่ีถูกทํารายท้ังหมดในกลุมท่ีทําการศึกษา ประการแรกคือ “วงจรความ

รุนแรง (Cycle of Violence)” ซ่ึง Walker ไดบันทึกถึงรูปแบบของการคุกคามท่ีจะแบงได 3 ระยะ

ซ่ึงใชอธิบายถึงการไตระดับของความตึงเครียดท่ีกอใหเกิดเหตุการณซ่ึงเปนอันตรายจนนําไปสูการทํา

รายรางกายอยางรุนแรงและการเพ่ิมข้ึนของการกระทําทารุณ และยุติลงดวยการแสดงความสํานึกผิด

ของผูท่ีทํารายและใหคําสัญญาวาจะไมทํารายเธออีก และขอเท็จจริงประการท่ีสองคือ “การชวย

ตัวเองไมไดอันเกิดจากการเรียนรู (Learned Helplessness)” Walker ไดนําเอาทฤษฎีนี้มาใชเปน

ครั้งแรกเพ่ือท่ีจะอธิบายถึงการขาดอํานาจท่ีจะควบคุมสถานการณใด ๆ ในความสัมพันธท่ีมีความ

รุนแรงซ่ึงผูหญิงนั้นรูสึกและเพ่ือท่ีจะจัดหาคําอธิบายวาเหตุใดจึงไมใชเรื่องงายท่ีผูหญิงจะท้ิงผูท่ีทําราย

เธอแทนท่ีจะทําการตอบโตพวกเขาจนถึงแกความตาย25

22 ซ่ึงองคประกอบเหลานี้จะถูกใชประโยชนใน

การพิสูจนความมีเหตุผลของสภาวะแหงจิตของผูหญิง (The Woman’s State of Mind) เพ่ือท่ีจะ

สนับสนุนขอตอสูของคดีของเธอ และเพ่ือใชในการอธิบายวาเพราะเหตุใดเธอจึงไมออกไปจาก

ความสัมพันธ ท่ี รุนแรงเชนนั้น  ในประเทศสหรัฐอเมริกาจึงมีการนํ าเอา Battered Woman 

Syndrome มาใชโดยพิจารณาจากขอเท็จจริงของคดีเหลานั้น 

2.2.2.1 ทฤษฎีวงจรความรุนแรง (The Cycle Theory of Violence) 

จากการศึกษาทฤษฎีดังกลาวนี้ในหัวขอท่ี 2.1.1 หลังจากท่ีวงจรไดเกิดข้ึน

ซํ้าหลายครั้ง ในท่ีสุดผูหญิงท่ีถูกทําราย (Battered Woman) ก็จะเขาสูสภาวะของจิตใจท่ีเต็มไปดวย

ความหวาดกลัวสําหรับชีวิตของเธออยางถาวร Dobash and Dobash ไดบันทึกไวในงานเขียนของ

เธอวา ในแตละระดับของความรุนแรงทําใหผูหญิงมีความหวังท่ีนอยลง มีความเคารพตัวเองท่ีนอยลง 

และมีความกลัวมากเพ่ิมข้ึน ความทรมานของความคาดหวังอยางผิดพลาดวาทัศนคติของสามีท่ีชอบ

ขมเหงของเธอนั้นจะยุติลงไดสรางความวิตกกังวลซ่ึงผูหญิงไมไดตระหนักถึงมันมากอน และใน

ทายท่ีสุดเธอก็จะเริ่มเกิดปญหาความเครียดเก่ียวกับความบอบช้ําทางจิตใจจากวงจรความรุนแรงและ

ความเชื่อวาสามีของเธอสามารถท่ีจะฆาเธอได จากการสังเกตการณนั้นในทายท่ีสุดพบวาผูทําราย  

(คูของเธอ) มีแนวโนมท่ีจะแสดงความเสียใจตอเหตุการณนั้นลดนอยลงและแทนท่ีดวยการตําหนิเธอ

วาเปนฝายท่ีทําใหเขาตองใชความรุนแรง ดังนั้นผูหญิงจึงยิ่งสูญเสียความหวังวาคูของเขานั้นจะมี

พฤติกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงไปและเริ่มกลัวการหลีกหนีไปจากความสัมพันธ การสะสมของความ

22 Brende L. Russell, supra note 16, p.18. 
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หวาดกลัว (Cumulative Terror) ไดกอใหเกิดผลกระทบอยางลึกซ้ึงในผูหญิงท่ีถูกทําราย ซ่ึงนําไปสู

สาเหตุแหงการฆาผูท่ีทํารายเธอ หากเธอเห็นโอกาสท่ีจะตอสูกลับได  

การท่ีผูหญิงตองตกอยูในวงจรความรุนแรงนี้ Walker ไดอธิบายวาเปน

ผลมาจากการซึมซับและเรียนรูจากประสบการณท่ีถูกกระทําอยางตอเนื่องและซํ้าซากมาเปนระยะ

เวลานาน ดังนั้น แรงจูงใจของผูหญิงในการจัดการกับปญหาจึงลดนอยลงและอดทนอยูในภาวะท่ีเปน

ฝายถูกกระทํา ในท่ีนี้จึงนําไปสูการศึกษาถึงทฤษฎีท่ีสําคัญคือ ทฤษฎีการชวยเหลือตัวเองไมไดท่ีเกิด

จากการเรียนรู (Learned Helplessness)  

2.2.2.2 ทฤษฎีการชวยเหลือตัวเองไมได ท่ี เกิดจากการเรียนรู (Learned 

Helplessness) 

ทฤษฎีการเรียนรูถึงการไมสามารถชวยเหลือตัวเองไดนั้น เปนงานวิจัยท่ี

เปนฐานทางทฤษฎีซ่ึงถูกใชโดยนักจิตวิทยาท่ัวโลกในฐานะท่ีเปนกระบวนทัศนในการอธิบายพฤติกรรม

ของสัตวตลอดจนมนุษย (Candido, Maldonado, Meigas, & Catena, 1992) โดยเปนทฤษฎีทาง

จิตวิทยาซ่ึงถูกนํามาปรับใชเพ่ืออธิบายถึงการขาดการตอบสนอง หรือความนิ่งเฉยของผูหญิงท่ีถูกทํา

รายอยางสะสม โดยการริเริ่มของ ดร. มารติน ซีลิคแมน (Dr. Martin Seligman) นักจิตวิทยาประจํา

มหาวิทยาลัยเพนซิวาเนีย และสตีฟ ไมเออร (Steve Maier) ในป 1960 ซ่ึงไดทําการศึกษาทดลองใน

สุนัขเพ่ือวิเคราะหพฤติกรรมของสุนัขภายในกรงแลวนํามาเปนฐานท่ีใชอธิบายถึงทักษะในการมองโลก

ในแงรายและแงดีของมนุษยวาบุคคลเม่ือตกอยูในภาวะท่ีทอแทหรือสิ้นหวังจะเกิดการเรียนรูจากการ

เผชิญหนากับเหตุการณท่ีเลวรายในอดีตท่ีตนไมสามารถจัดการหรือควบคุมได ซ่ึงทําใหรูสึกสิ้นหวัง

และยุติการตอบสนองตอเหตุการณท่ีเกิดข้ึนจนเกิดเปนการชวยเหลือตนเองไมไดท่ีเกิดจากการเรียนรู 

(Learned Helplessness) และแมจะมีโอกาสท่ีจะหลีกเลี่ยงเหตุการณท่ีไมพึงปรารถนาหรือเปน

อันตรายไดก็จะไมเชื่อวาหนทางนั้นจะทําใหตนเองหลุดพนจากสถานะท่ีเปนอยูไปได หรือมีอาการขาด

ความสามารถในการควบคุมผลลัพธของสถานการณและไมอาจกําหนดผลแหงพฤติกรรมของตนให

เปนไปอยางท่ีควรจะเปนได2623 

Seligman ไดทําการทดลองกับสัตวในหองทดลองโดยไดนําเอาสุนัขไปขัง

ไวในกรงท่ีมีการติดกระแสไฟฟาเอาไว เม่ือสุนัขพยายามหนีออกจากกรงก็จะถูกกระแสไฟฟาท่ีติด

เอาไวนั้นดูด ซ่ึงในข้ันตอนแรกใหสุนัขในกลุมท่ีหนึ่งถูกช็อตดวยกระแสไฟฟาออน ๆ ซ่ึงพบวามัน

เรียนรูท่ีจะหยุดการถูกช็อตได สุนัขกลุมท่ีสองถูกชอตดวยกระแสไฟฟาเชนเดียวกับกับกลุมท่ีหนึ่ง  

แตไมมีวิธีการท่ีจะหยุดการถูกชอตไดดวยการใชจมูกกดท่ีแทน สุนัขกลุมท่ีสามเปนกลุมควบคุมไมมี

23 Carlson, Neil R., Psychology : The Science of Behavior, (Boston : Allyn&Bacon, 

2010), p.409. 
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การช็อตไฟฟา ท้ังนี้ กอนท่ีจะมีการปลอยกระแสไฟฟาไปช็อตมันจะมีหลอดไฟกระพริบเพ่ือให

สัญญาณบอกลวงหนา ซ่ึงสุนัขก็จะเรียนรูท่ีจะรีบใชจมูกกดท่ีแทนกอนท่ีจะถูกช็อต ตอมาข้ันตอนท่ี

สอง คือ นําสุนัขท้ังสามกลุมนั้นมาใสรวมกันลงในกลองประดิษฐท่ีออกแบบเปนสองสวนซ่ึงสามารถ

กระโดดขามไปมาไดโดยมีท่ีก้ันเตี้ย ๆ อยูตรงกลาง สุนัขแตละตัวจะถูกจับวางไวในฝงหนึ่งของกลอง 

มันสามารถหยุดการช็อตไดโดยการกระโดดขามท่ีก้ันเตี้ย ๆ นั้นไปอยูอีกฝงหนึ่งของกลอง จากการ

ทดลองครั้งนี้พบวาสุนัขในกลุมท่ีหนึ่ง และกลุมท่ีสาม สามารถคิดวิธีท่ีจะกระโดดขามท่ีก้ันเพ่ือหนีจาก

การถูกช็อตไดอยางรวดเร็ว ในขณะท่ีสุนัขกลุมท่ีสอง (กลุมท่ีไมสามารถควบคุมการช็อตได) สุนัขกลุม

นี้จะมีวิธีการตอบสนองท่ีแตกตางออกไปคือ พวกมันจะนอนราบลงและรองครางหงิง ๆ โดยไมได

พยายามท่ีจะหลบหนีจากการถูกช็อตเลย  

จากการทดลองในครั้งนี้เขาพบวาสุนัขมีการเรียนรูอยางรวดเร็ววาหนทาง

เดียวท่ีมันจะควบคุมการดูดของกระแสไฟฟาไดนั้นคือการสงบนิ่งอยูในกรง  ในทายท่ีสุดแลวสําหรับ

สุนัขกลุมท่ีไมวาจะทําอยางไรก็ไมมีหนทางท่ีจะทําใหมันไมถูกกระแสไฟฟาดูดไดนั้น จึงทําใหมันไม

พยายามท่ีจะหนีออกจากกรงอีก การหยุดหนีโดยสมัครใจพิจารณาไดจากการอยูนิ่ง ๆ ของสุนัข ดังนั้น 

เม่ือสัตวเหลานี้ตกอยูในสถานการณอันตรายท่ีควบคุมไมไดและไมมีทางหลีกเลี่ยง จะทําใหการเรียนรู

ท่ีจะหลีกหนีจากอันตรายของสัตวเหลานั้นบกพรองไป นําไปสูความรูสึกสิ้นหวัง ทอแท เฉ่ือยชา และ

ยอมจํานนตออันตรายโดยไมพยายามตอสูดิ้นรน เรียกวา ความสิ้นหวังท่ีเกิดจากการเรียนรูหรือการ

ชวยเหลือตนเองไมไดอันเกิดจากการเรียนรู (Learned Helplessness)24 นั่นเอง 

นอกจากนี้ในการศึกษาของ Seligman ยังระบุวาสุนัขไมไดอยูเฉย ๆ แต

เพียงอยางเดียว แตไดมีการพัฒนาทักษะในการจัดการกับความเจ็บปวดของตนเองเพ่ือใหบรรเทาลง 

โดยไดมีการสรุปผลการทดลองวา สุนัขสามารถท่ีจะขจัดความรูสึกของการขาดไรความสามารถในการ

หนีรอดไดดวยตัวเองถาหากวาพวกเขาไดดึงประตูกรงใหเปดออกอยางซํ้า ๆ และแสดงใหพวกสุนัข

เห็นอยางชัดเจนวาการหลบหนีออกจากกรงนั้นเปนไปได  ดังนั้น Seligman จึงสรุปผลการศึกษาวา

สุนัขสามารถท่ีจะพัฒนาการเรียนรูวาไมสามารถชวยเหลือตนเองได โดยการเปลี่ยนจากการหนีท่ีไม

สามารถพยากรณไดไปสูกลยุทธการจัดการท่ีสามารถพยากรณไดมากข้ึน28

25  

24 ขนิษฐา ไชยฤกษ, “ความสัมพันธระหวางการมองโลกในแงดี ความสุข และคุณภาพการ

ใหบริการของพนักงานใหบริการลูกคาในฝายขาย : กรณีศึกษาสายการบินแหงหนึ่ง,” (วิทยานิพนธ

มหาบัณฑิต คณะศิลปะศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ,2550), น.12-13. 
25 แตอยางไรก็ดีความสิ้นหวังอันเกิดจากการเรียนรู (Learned Helplessness) ในมนุษยและ

สัตวยังมีขอแตกตางกันอยูหลายประการ หนึ่งในขอแตกตางท่ีสําคัญคือมนุษยสามารถเรียนรูถึงความสิ้น

หวังไดจากการรับรูจากสถานการณของผูอ่ืนวาผูอ่ืนกําลังเผชิญหนากับเหตุการณท่ีไมอาจควบคุมได 
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วัตถุประสงคแรกเริ่มของการนําเอาทฤษฎีการชวยเหลือตนเองไมไดอันเกิด

จากการเรียนรู (Learned Helplessness) มาใชนั้นเพ่ืออธิบายวาทําไมผูหญิงท่ีถูกทํารายอยางสะสมจึง

พบวาการหนีไปจากความสัมพันธท่ีถูกทํารายนั้นเปนไปไดอยางยากลําบาก โดยท่ีแนวคิดดังกลาวอธิบาย

ถึงลักษณะของบุคคลท่ีเรียนรูวาตนเองไมสามารถท่ีจะคาดเดาผลของเหตุการณในอนาคต ไมสามารถรู

ไดวาการตอบสนองใดจะนําไปสูความปลอดภัย ซ่ึงทําใหสูญเสียความเชื่อม่ันในตนเอง29

26 

Walker ได ป รั บ ใช ท ฤ ษ ฎี ข อ ง  Seligman กั บ ผู ห ญิ ง ท่ี ต ก อ ยู ใน

ความสัมพันธท่ีถูกขมเหงทํารายเพ่ือตอบคําถามแกศาลและคณะลูกขุนวาเหตุใดจึงไมหนีออกไปจาก

ความสัมพันธท่ีรุนแรงแทนการฆาผู ท่ีทํารายเธอ และเธอก็มักจะเปนฝายถูกตําหนิสําหรับความ

พยายามท่ีลมเหลว รวมไปถึงเชื่อวาในความเปนจริงแลวพวกเธอไดยินยอมใหเกิดการขมเหงข้ึน 

Walker จึงไดพยายามผลักดันวามีความจําเปนอยางยิ่งในการท่ีลูกขุนจะตองพิจารณาถึงขอเท็จจริงท่ี

อยูแวดลอมทางเลือกตาง ๆ ของผูหญิงในขณะท่ีการกระทําความผิดไดเกิดข้ึน ซ่ึงทฤษฎีนี้จะชวยให

คณะลูกขุนเขาใจถึงประสบการณในอดีตท่ีพวกเธอไดรับและความพยายามของพวกเธอในการควบคุม

ความรุนแรง ไมวาจะเปนการพยายามปลอบโยนคูของเธอ หรือการรายงานความรุนแรงไปยัง

เจาหนาท่ีตํารวจแตไมไดรับความชวยเหลือท่ีเหมาะสม หรือเม่ือเธอพยายามหลบหนีไปอาศัยอยูท่ีอ่ืน

แตในทายท่ีสุดคูของเธอก็ตามหาเธอจนเจอและนําตัวเธอกลับมาสูวงจรของความรุนแรงอีกครั้ง  

เม่ือความพยายามเกิดความลมเหลวหลายครั้งมันก็จะสรางการชวยเหลือตนเองไมไดอันเกิดจากการ

เรียนรูและความเศราสลดหดหู ซ่ึงการถูกทํารายโดยคูของเธออยางซํ้า ๆ นั้นก็เหมือนกับการถูกไฟฟา

จากกรงดูด มันทําใหแรงจูงใจในการตอบสนองตอความรุนแรงของผูหญิงนั้นลดต่ําลง ซ่ึงไดรับการ

ยืนยันวาเม่ือผูหญิงไมไดมีความเชื่อวาตนเองมีพลังท่ีจะควบคุมสถานการณแลวเธอก็จะตอบสนองดวย

ความเชื่อวาเธอไมสามารถชวยเหลือตัวเองไดในสถานการณเชนนั้น และความเชื่อดังกลาวก็จะ

กลายเปนชีวิตจริงของเธอ  ดังนั้น เธอจึงยังคงยอมทําตามคําสั่งของผูท่ีทํารายเธอและนิ่งเฉยในการท่ีจะ

พยายามหนีไปจากความสัมพันธท่ีมีความรุนแรง กลายเปนอัมพาตทางจิตใจ (Mentally Paralyzed) 

และมองไมเห็น (Blind) ทางออกใด ๆ ซ่ึงอาจจะมีอยูสําหรับเธอ และยอมรับวาการถูกทํารายนั้นเปนสิ่ง

ท่ีชีวิตของเธอตองเผชิญ เปนสิ่งท่ีเธอสมควรจะไดรับเพราะโทษวาเปนความผิดของตัวเอง 

จึงอาจสรุปไดวา ทฤษฎีการเรียนรูถึงการไมสามารถชวยเหลือตัวเอง 

(Theory of Learned Helplessness) ในการอธิบายพฤติกรรมของผูหญิงท่ีถูกทํารายโดยคูของตน

จะอธิบายถึงความรับรูและเขาใจของผูหญิงท่ีถูกทํารายโดยคูของเธอวาเธอหมดหนทางท่ีจะหยุดการ

ขมเหงและอธิบายวาทําไมเธอจึงไมไปจากความสัมพันธดังกลาว ชวยในการทําความเขาใจวาบุคคล

26 รณชัย คงสกนธ และ นฤมล โพธิ์แจม, ความรุนแรงในครอบครัว, พิมพครั้ งท่ี  3 , 

(กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนนิติบุคคล สหประชาพาณิชย, 2551), น.22. 
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สามารถเรียนรูท่ีจะเชื่อวาการกระทําของพวกเขานั้นจะไมสามารถท่ีจะคาดการณถึงผลได  ดังนั้น 

พวกเขาจึงไมเชื่อวาการออกไปจะหยุดความรุนแรงและเปนการปกปองพวกเขา โดยพิจารณาจากสถิติ

พบวามีความเสี่ยงท่ีผูหญิงจะไดรับอันตรายสาหัสหรือถูกฆามากกวาเม่ือตองการท่ีจะหยาราง พวกเธอ

เรียนรูถึงคําเตือนเหลานี้จากคูของเธอท่ีไดย้ําเตือนกับพวกเธอวาเขาจะตามหาเธอและทํารายพวกเธอ

ไมวาเธอจะไปท่ีไหน ดวยอํานาจของเขาและการควบคุมใชกําลังบังคับของเขาจะทําใหเธอโดดเดี่ยว

จากสังคม กาวกายชีวิตของเธอ แสดงความเปนเจาของเธอท่ีมากเกินไป และใชความรุนแรงกับเธอ

มากข้ึน ซ่ึงเปนการสนับสนุนความเชื่อของเธอวาเขามีอํานาจโดยสมบูรณในการกระทําสิ่งใด ๆ ตอเธอ 

และเรียนรูวาความจริงแลวไมมีใครหยุดเขาได 3027 จากนั้นผูหญิงจะเริ่มแทนท่ีทักษะในการปองกันตัว

ของเธอดวยการสูญเสียความเชื่อในความสามารถในการหลบหนีของตนเองโดยมีสาเหตุมาจากการ

พัฒนาของการเรียนรูถึงความสิ้นหวังหรือแทนท่ีดวยการสูญเสียความสามารถในการคาดเดาการ

กระทําของเธอกับผลลัพธของมัน แมบอยครั้งจะมีความเขาใจผิดวาเปนความสิ้นหวังมากกวาการ

สูญเสียในความเชื่อวาจะสามารถหลบหนีเพ่ือปองกันชีวิตของพวกเธอได ทฤษฎีดังกลาวนี้พรอมท้ัง

ทฤษฎีวงจรความรุนแรง และกลุมอาการของผูหญิงท่ีถูกทํารายโดยคูของตน (Battered Woman 

Syndrome) จึงเปนประโยชนสําหรับคณะลูกขุนหรือศาลในการทําความเขาใจวาทําไมผูหญิงจึงไม

เดินออกมาจากบานของเธอแลวแยกทางกับคูของเธอ 

2.2.3 ลักษณะโดยท่ัวไปของผูหญิงท่ีอยูในกลุมอาการของผูหญิงท่ีถูกทํารายโดยคู

ของตน (Battered Woman Syndrome) 

ลักษณะพิเศษโดยท่ัวไปของผูหญิงท่ีถูกทําราย เชน การขาดความเคารพในตัวเอง 

มีความเชื่อแบบดั้งเดิมเก่ียวกับบาน ครอบครัว และบทบาทของเพศหญิง เชน ดานอารมณท่ีข้ึนอยูกับ

อํานาจของฝายชาย มีแนวโนมท่ีจะยอมรับการกระทําของผูท่ีทํารายเธออยางรับผิดชอบ และคาดหวัง

อยางผิด ๆ วาความสัมพันธนั้นจะดีข้ึน 3 1

28 มีความรูสึกผิดเปนอยางมากในชีวิตการแตงงานท่ีลมเหลว

และมีแนวโนมท่ีจะยอมรับวาการกระทําของผูท่ีทํารายเธอเปนความรับผิดชอบของตน 32

29 

ในงานเขียนของ Walker ไดเผยใหเห็นทฤษฎีท่ีสําคัญมากมายของ BWS และ

หนึ่งในนั้นคือ Post-Traumatic Stress Disorder : PTSD (ความเครียดท่ีเกิดข้ึนภายหลังจากการ

27 Walker Lenore E & Tome Allison, “The Battered Woman Syndrome,” p.6, 

Accessed September 29, 2014, http://www.cavis.es/sitio/index2.php?option=com_doc 

man&task=doc_view&gid=147&Itemid=46 
28 People v. Genosa, G.R. No. 135981, 341 SCRA 493 (2000), Accessed September 

20, 2014, http://www.lawphil.net/judjuris/juri2004/jan2004/gr_135981_2004.html 
29 Maria Rowena Amelia V. Guanzon, supra note 21, p.129. 
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ไดรับการกระทบการเทือนอยางรุนแรง) โดยมีการนําเสนอวาอาการของผูหญิงท่ีถูกทํารายโดยคูของ

ตนนั้นไดรับการยอมรับในทางกฎหมายวาเปนสวนหนึ่ งของความผิดปกติในทางจิต ซ่ึงเปน

ความเครียดท่ีเกิดข้ึนภายหลังจากการไดรับการกระทบกระเทือนตอจิตใจอยางรุนแรงหรือมีชื่อยอ

อยางเปนสากลวา “PTSD” หมายถึง ภาวะความผิดปกติทางอารมณท่ีเกิดข้ึนภายหลังพบเหตุการณ

ความรุนแรง โดยจะประกอบดวยอาการตาง ๆ เชน การมีความเครียดอยางรุนแรงจนทําใหบุคคลรูสึก

วาปราศจากความกลัวและไมสามารถชวยเหลือตนเองได และโดยปราศจากสติหรือการรูสึกตัวผานฝน

รายหรือการมีเรื่องตาง ๆ แวบเขามาในความทรงจํา  ดังนั้น เม่ือผูหญิงตกอยูในภาวะของผูหญิงท่ีถูกคู

ของตนทํารายแลว ผูหญิงจะรูสึกวาตนเองกําลังอยูในสถานการณท่ีนอกจากจะไมมีผูใดสามารถ

ชวยเหลือเธอไดแลว ตัวเธอเองก็ยังไมสามารถชวยเหลือตนเองได 

Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) ถูกกําหนดข้ึนเปนครั้งแรกใน The 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders III30 การวินิจฉัยอาการของความเครียด

ท่ีเกิดข้ึนภายหลังจากการไดรับการกระทบกระเทือนอยางรุนแรง (PTSD) โดยแรกเริ่มไดรับการพัฒนา

เพ่ือใชในการแสดงถึงลักษณะพิเศษของการตอบสนองในทางดานจิตวิทยาของทหารผานศึกท่ีผาน

ประสบการณของการเขาสงคราม ตอมาไดพัฒนาเพ่ือใชอธิบายผลกระทบในทางดานจิตใจ 

ภายหลังจากการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ และปรับใชกับประสบการณทางดานจิตวิทยาในเหยื่อท่ี

ประสบเหตุการณการใชความรุนแรงจากคูครองของตนรวมถึงการทํารายรางกายและการขมขืนดวย 

การใชทฤษฎีเก่ียวกับความบอบช้ําทางจิตใจ (Trauma Theory) ในการอธิบาย

การตอบสนองของผูหญิงท่ีถูกทําราย (Battered Woman) ตอความรุนแรงไดกอใหเกิดพ้ืนฐานของ

ความคิดในการดําเนินการทางกฎหมายสําหรับพยานผูเชี่ยวชาญเก่ียวกับ PTSD การเพ่ิมข้ึนของ

งานวิจัยเก่ียวกับ PTSD ไดถูกนําไปใชเพ่ือสนับสนุนขอตอสูในคดีอาญาท่ีเก่ียวของกับเหยื่อความ

รุนแรง และปจจุบันไดรับการยอมรับอยางชัดเจนวามีความเก่ียวของกับบางแงมุมของการพิจารณาคดี 

แตอยางไรก็ตามการยอมรับดังกลาวยังไมเปนสากล 

การวินิจฉัยเก่ียวกับ PTSD ไดรับการอธิบายใน The Revised Third Edition of 

The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-III-R; American 

Psychiatric Association, 1987) วาเปนรูปแบบของลักษณะพิเศษของอาการท่ีเกิดข้ึนภายหลังจาก

เหตุการณท่ีสรางความตึงเครียดในทางดานจิตใจซ่ึงอยูนอกเหนือจากกรอบประสบการณของบุคคล

ธรรมดาท่ัวไปท่ีจะเผชิญ PTSD จะทําใหเชื่อวารูปแบบของการตอบสนองท่ีปกติเปนเหตุการณท่ี

30 Mary Ann Dutton, Ph.D. and Lisa A. Goodman, Ph.D., “Posttraumatic Stress 

Disorder Among Battered Woman: Analysis of Legal Implications,” Behavioral Sciences 

and The Law, vol.12, pp.215-234 (1994). 
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ผิดปกติ โดยความบอบช้ําทางจิตใจท่ีกระตุนใหเกิดความตึงเครียด (Traumatic Stressor) หรือสราง

อาการ PTSD ตามท่ี DSM-III-R ไดกําหนดไว คือ ภัยท่ีคุกคามและมีอยูตามความเปนจริงท่ีเกิดข้ึนกับ

ตนเองหรือกับคูครอง ผูท่ีเก่ียวของ หรือเพ่ือนท่ีมีความสนิทสนม หรือกรณีท่ีเกิดความเสียหายหรือ

การพังทลายลงอยางกะทันหันของท่ีพักอาศัยหรือสังคมท่ีเคยอยู การเปนพยานรูเห็นเก่ียวกับ

ภยันตรายตอผูอ่ืนไมวาจะเปนอุบัติเหตุหรือการทําราย เหตุการณท่ีสรางความบอบช้ําทางจิตใจอาจจะ

เกิดข้ึนกับบุคคลนั้นเพียงลําพัง เชน การถูกขมขืนหรือการถูกทํารายรางกาย หรือเกิดข้ึนรวมกับผูอ่ืน 

เชน การเขารวมรบในสงคราม และอาจจะรวมถึงเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ เชน น้ําทวมหรือ

แผนดินไหว หรือเปนกรณีของอุบัติเหตุ เชน รถชนกันหรือเครื่องบินตก และหายนะท่ีเกิดข้ึนจาก

ความตั้งใจของมนุษย เชน การระเบิด การทรมาน ดังนั้น เหตุการณท่ีทําใหเกิดบาดแผลทางใจ 

(Traumatic Event) จึงหมายถึง เหตุการณท่ีทําใหบุคคลมีปฏิกิริยาตอบสนองในลักษณะกลัวอยาง

มาก ตื่นตระหนก หรือหวาดผวา และมีลักษณะท่ีสูไมไดหรือหนีไมได และชวยเหลือตนเองไมได 

(Helplessness)31 ซ่ึงตองมีลักษณะรุนแรงมากเพียงพอท่ีจะทําใหเกิดอาการและปญหาในการปรับตัว

อยางเรื้อรังในคนสวนใหญท่ีเผชิญ ภัยพิบัตินั้นจะตองไมใชเหตุการณท่ีทําใหเกิดความเครียดธรรมดา

หรือการสูญเสียตามปกติท่ีพบในชีวิต แตเปนสถานการณท่ีรุนแรงนอกเหนือจากเหตุของความเครียด

ปกติของชีวิต และมีลักษณะคุกคามตอชีวิตของผูนั้น  

แตอยางไรก็ดี ผูมีประสบเหตุการณรายแรงไมจําเปนจะตองมีอาการของ PTSD 

ทุกคนเนื่องจากข้ึนอยูกับความสามารถในการปรับตัวของแตละบุคคล โดยท่ัวไปจะมีผูประสบภัย 

รอยละ 20 ท่ีมีโอกาสเกิดโรคนี้ หากรายใดปรับตัวไดเร็วหลังประสบเหตุการณอันเลวรายก็อาจมี

อาการผิดปกติทางจิตใจแคชวงสั้น ๆ แลวหายไปเอง ก็ยอมถือวาไมมีอาการของ PTSD และอาการ 

PTSD สามารถเกิดข้ึนไดโดยไมจําเปนตองมีอาการบาดเจ็บทางรางกายรวมก็ได เชน กรณีพบเห็นผูอ่ืน

ประสบเหตุการณท่ีรุนแรงโดยท่ีตนเองเปนเพียงผูเห็นเหตุการณ 

Walker ไดอธิบายถึงลักษณะอาการของผูหญิงท่ีถูกทํารายโดยคูของตนวาเปน 

“สวนหนึ่งของรูปแบบอาการทางจิตท่ีเก่ียวกับการรับรู” ซ่ึงมีชื่อเรียกวา “Post-traumatic Stress 

Disorder (PTSD) ซ่ึงไดมีการรายงานไวในงานเขียนเก่ียวกับอาการจิตเภทวาเปนอาการท่ีเกิดข้ึนจาก

การตองประสบกับความเจ็บปวด (Trauma) อยางซํ้า ๆ และเปนกลุมของอาการทางจิตท่ีมักจะ

เกิดข้ึนชั่วคราว ซ่ึงมักจะสํารวจพบรูปแบบเฉพาะท่ีสามารถจําไดในผูหญิงซ่ึงรายงานถึงการถูกใชความ

31 เบญจพร ปญญายง, “ความเครียดภายหลังเหตุการณสะเทือนขวัญ,” สืบคนเม่ือวันท่ี  

14 กรกฎาคม 2558, http://www.dmh.go.th/dmhpss/pdf/ptsd.pdf  
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รุนแรง35

32 ซ่ึงปรากฏในครอบครัวหรือในระหวางคูครองท่ีมีความใกลชิด มีลักษณะพิเศษท่ีเกินไปกวาท่ี

เห็นไดในแบบฉบับของ PTSD การตอบสนองตออันตรายไมวาจะเปนการตอสูหรือการหนีสามารถท่ี

จะพบเห็นไดในแตละชนิดท่ีแตกตางกันของการตอบสนองตอความเจ็บปวด (Traumatic Response) 

ยกตัวอยางเชน เม่ือคนเดินไปเจอสิงโต เขาหรือเธอจะมีการตื่นตัวในทางกายภาพและทางจิตใจและ

ตองการท่ีจะปองกันตัวเอง โดยหากเปนไปไดก็จะวิ่งหนีสิงโต เนื่องจากสวนกลางของระบบประสาทท่ี

ทํางานอัตโนมัติซ่ึงควบคุมการตอบสนองทางอารมณของมนุษยจะกระตุนการสรางคอรติซอล สาร

อะดรีนาลีนและสารอ่ืน ๆ ท่ีทําหนาท่ีสงสัญญาณระหวางเสนประสาท เพ่ือชวยในการกระตุน “ระบบ

ของความกลัว” (The Nervous System) ในการท่ีจะตอบสนองตอการคุกคามของภยันตราย ซ่ึงการ

ตอบสนองตอเหตุการณท่ีสรางความบอบช้ําทางจิตใจก็มีความคลายคลึงกัน พวกเราเรียกเหตุการณซ่ึง

สามารถทําใหการตอบสนองนี้ปรากฏตัวข้ึนในบุคคลวา “ตัวกระตุนความบอบช้ํา (Traumatic Trigger)” 

เม่ือความรุนแรงในครอบครัวเกิดข้ึนอยางซํ้าซาก ผูหญิงรับรูถึงความเกรี้ยวกราด

ของผูชายท่ีเพ่ิมข้ึนและเธอจะเราดวยความกลัวซ่ึงไปกระตุนการทํางานของระบบประสาทสวนกลางท่ี

เก่ียวกับการทํางานดวยตัวเองของอวัยวะตาง ๆ ในรางกาย (Autonomic Nervous System)  

ใหปลอยสารท่ีทําหนาท่ีสงสัญญาณระหวางเสนประสาท (Neurotransmitters) และฮอรโมนซ่ึงจะทํา

ใหเกิดภาวะตื่นตัวสูง (Hyper Arousal) จากนั้นเธอก็จะประเมินภัยคุกคามและตัดสินใจวาเธอควรจะ

จัดการกับปญหาหรือหนีไป โดยอาจเปนการหนีในทางความเปนจริงและการหนีในทางดานจิตใจ 

ผูหญิงท่ีถูกทํารายอยางซํ้า ๆ จะเรียนรูเพ่ือพัฒนากลวิธีท่ีดีท่ีสุดในการจัดการซ่ึงมักจะเขามาแทนท่ี

ความสามารถในการหลบหนี ดังนั้น รูปแบบของความกลัวและการตอบสนองตอความเจ็บปวดของ

ผูหญิงท่ีถูกทํารายจะกระตุนเธอใหตกอยูในภาวะตื่นตัวสูง และจากนั้นก็จะมีการหลีกหนีทางดานจิตใจ

โด ย ผ า น วิ ธี ก า ร ท่ี ห ล าก ห ล าย  ไม ว า จ ะ เป น ก า ร ให คุ ณ ค า ต อ ค ว าม รุ น แ ร งน อ ย ล ง  

การปฏิเสธความกลัวตอภัย การขมอารมณ การหลบหลีกทางอารมณ หรือการรวมอาการเหลานี้เขา

ดวยกัน การตอบสนองอยางเฉยชาจะปกปองผูหญิงจากประสบการณจากความบอบช้ําท่ีเคยเกิดข้ึน 

การตอบสนองตอความเจ็บปวดจะถูกลืมเลือนโดยระบบประสาทอัตโนมัติ ดังนั้น ในกรณีเผชิญความ

เจ็บปวดอยางซํ้า ๆ เชน กรณีของความรุนแรงในครอบครัวหรือการทารุณกรรมเด็ก ซ่ึงบุคคลเหลานี้

จะไมเชื่อวาเขาหรือเธอจะสามารถหนีพนได เปนรูปแบบท่ีไดรับการยอมรับในการจัดการกับข้ันต่ํา

ของความเจ็บปวดทางอารมณ (Minimum of Emotional Pain) การขาดความเชื่อในความสามารถ

ท่ีจะหลบหนีนั้นเปนเรื่องของการตอบสนองของการไมสามารถชวยเหลือตัวเองไดอันเกิดจากการ

เรียนรู “Learned Helplessness” ซ่ึงไดกลาวมาแลว 

32 Walker Lenore E.A., Battered Woman Syndrome, 3rd Edition, (New York : 

Springer Publishing Company, 2009), p.43. 
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อาการปวยทางจิตจากภาวะเครียดท่ีเจอเหตุการณสะเทือนใจนั้นจะแสดงอาการ

ออกมา 2 ระยะ โดยระยะแรกเกิดข้ึนภายใน 1 เดือนหลังเหตุการณเรียกวา “Acute Stress Disorder 

: ASD)” หรือโรคเครียดฉับพลัน ซ่ึงในระยะนี้สามารถท่ีจะหายจากอาการเองไดภายใน 30 วัน  

แตหากเกินกวานั้นจะเขาสูระยะท่ี 2 คือพัฒนาเปน PTSD33 ได 

การวินิจฉัยอาการของ PTSD นั้นจะใชเกณฑของ DSM IV-TR ท่ีใชสําหรับการ

วินิจฉัยโรคทางจิตเวช มีระดับข้ันอยูดวยกัน 3 หลักเกณฑท่ีจะตองปรากฏ ดังนี้3734 

1. บุคคลจะตองมีประสบการณถึงเหตุการณท่ีสรางความบอบช้ําทางจิตใจซ่ึง

ประกอบไปดวยความกลัวเก่ียวกับความปลอดภัยของรางกายหรือชีวิต 

2. ผลกระทบจากประสบการณนั้นจะตองดําเนินตอไปมากกวา 4 สัปดาห 

3. หลังจากท่ีเกิดผลแลวมันจะตองสงผลตอบางสวนท่ีมีความสําคัญในชีวิตของคน 

อยางท่ีเราสามารถพบเห็นไดในผูหญิงท่ีถูกทําราย โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมท่ีเชื่อ

วาผูท่ีทํารายเธอสามารถท่ีจะฆาเธอไดหรือกําลังจะฆาเธอ วามีลักษณะท่ีเขากับเกณฑท่ีกลาวมา

ขางตน 3 ประการ แมวาผูหญิงเหลานี้จะไมไดเผชิญกับการคุกคามทางรางกายก็มักจะกลัววาผูท่ีทํา

รายเธอจะทํารายพวกเธออยางเลวรายถาหากเธอไมทําอะไรก็ตามท่ีเขาตองการใหเธอทํา ในบางกรณี 

ผูหญิงจะยังไมรูสึกถึงความกลัวของพวกเธออยางเต็มขอบเขตจนกระท่ังในภายหลัง แมวาบางที

ความสัมพันธจะสิ้นสุดลงไปแลวดวยการหยารางหรือหลบหนี ซ่ึงอาการดังกลาวนี้จะใกลเคียงกับการ

เกิดข้ึนลาชาของ PTSD หรือท่ีเรียกวา “The Delayed PTSD” ท่ีพบเห็นไดในกรณีของทหาร

สงครามท่ียังไมมีการพัฒนาของอาการจนกระท่ังในหลาย ๆ ปตอมาเม่ือมีเหตุการณบางอยางเกิดข้ึนท่ี

กอใหเกิดความกลัวท่ีคลายคลึงกันกับความทรงจําเก่ียวกับเหตุการณท่ีสรางความบอบช้ําในครั้งแรก

ทําใหไปกระตุนความกลัวท่ีถูกเก็บเอาไว นอกจากพบไดในกรณีของทหารท่ีผานสงครามมาแลวนั้นก็

ยังพบเห็นไดโดยท่ัวไปในกรณีของเด็กท่ีถูกทําทารุณกรรมท่ีรับรูและเขาใจวาเกิดอะไรข้ึนกับตนเอง  

แตยังไมไดตกอยูในภาวะของ PTSD อยางสมบูรณจนกระท่ังภายหลังท่ีพวกเขาเติบโตเปนผูใหญ 

รูปแบบอาการของ PTSD ประกอบดวยกลุมของความแตกตางเก่ียวกับอาการ

ทางจิตวิทยาและอาการของโรค 3 กลุมดวยกัน ดังนี้ 

1. การมีประสบการณ ซํ้ า 38

35 (Re-Experience of The Traumatic Event) คือ 

บุคคลจะตองมีการนึกถึงเหตุการณท่ีสรางความบอบช้ําอยางซํ้า ๆ ในหลาย ๆ วิธีการซ่ึงประกอบดวย

33 กระปุกดอทคอม, “โรคเครียด PTSD ปวยทางใจ หลังประสบภัยรุนแรงในชีวิต,” สืบคนเม่ือ

วันท่ี 14 กรกฎาคม 2558, http://health.kapook.com/view97511.html 
34 Walker Lenore E.A., supra note 32, p.45. 
35 เบญจพร ปญญายง, อางแลว เชิงอรรถท่ี 31. 
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ความทรงจําท่ีเขามารบกวน การฝนรายหรือฝนเก่ียวกับเหตุการณท่ีรุนแรง การละเมอฝนผวา การฝน

กลางวัน การเห็นภาพเหตุการณท่ีเกิดข้ึนซํ้า ๆ (Flashbacks) และการตอบสนองในทางจิตใจราวกับวา

เหตุการณกําลังจะเกิดข้ึนอีกไมวาจะมีการสัมผัสกับสิ่งกระตุนในลักษณะเดียวกันกับเหตุการณนั้นหรือไม 

2. ภาวะตื่นตัวสูง (Hyper Arousal) คือ มีการตอบสนองท่ีตื่นกลัวไดงายซ่ึง

ประกอบไปดวยโรคประสาทกังวล (Anxiety Reaction) รองไห มีปญหาเก่ียวกับการกินและการนอน

หลับ มีลักษณะทางประสาทท่ีไวหรือตื่นตัวมาก ๆ ตอภัยท่ีเพ่ิมมากข้ึน เชน การรูสึกตื่นตัว ตกใจงาย 

วอกแวก มีการตอบสนองตอการตกใจท่ีรุนแรงและมีการตอบสนองตอความกลัวในรูปแบบอ่ืน 

3. มีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงเหตุการณนั้นหรือสิ่งท่ี เก่ียวพันกับเหตุการณนั้น 

(Avoidance and Emotional numbing) คือ มีอาการเฉยชาทางอารมณ หรือเปนอัมพาตทางใจ

และหลีกเลี่ยงสิ่งท่ีจะทําใหความรูสึกแยลงเทาท่ีจะทําได ไมสามารถนึกถึงชวงสําคัญของเหตุการณได 

การตอบสนองดวยการหลีกเลี่ยงอาจจะอยูในรูปแบบของภาวะซึมเศรา การหลบหลีกทางอารมณโดย

แสดงทาทีเฉยเมย การปฏิเสธความกลัว การเขารวมทํากิจกรรมตาง ๆ ลดนอยลง การโดดเดี่ยวตนเอง

จากผูอ่ืนหรือคิดวาตนเองแปลกแยกหรือมีสัญญาณบงบอกอ่ืน ๆ วาการใชชีวิตของพวกเขากําลังถูก

ควบคุมโดยบคุคลอ่ืน 

โดยอาการของโรคมักจะเกิดภายในอาทิตยแรกหลังจากเกิดเหตุการณรุนแรง แต

บางคนอาจเริ่มมีอาการหลังจากเหตุการณรุนแรงผานไปแลวหลายเดือนก็ได สวนใหญจะมีอาการ

เรื้อรัง หากไมไดรับการรักษามักจะไมหาย และอาการมักจะรุนแรงมากข้ึนในชวงท่ีมีความเครียด 39

36 

จากการวินิจฉัยภาวะอาการหลังถูกทําราย (Post-traumatic Stress Disorder) 

แลวจะสามารถสรุปลักษณะอาการของผูหญิงท่ีถูกทํารายโดยคูของตน (Symptomology of 

Battered Woman Syndrome)37 ไดดังนี้ 

(1) ผูหญิงท่ีถูกทํารายจะมีอาการหวาดระแวงวาจะถูกทํารายทุบตีท้ัง ๆ ท่ีไมมี

เหตุการณดังกลาวเกิดข้ึนจริงซ่ึงเปนผลมาจากการมีประสบการณซํ้าเก่ียวกับความรุนแรง 

(2) ผูหญิงท่ีถูกทํารายบางรายจะพยายามกลบเกลื่อนเรื่องราวหรือเหตุการณท่ีถูก

ทํารายทุบตีโดยการหลีกเลี่ยงไมพบปะผูคนหรือมีสังคมกับบุคคลอ่ืน ๆ 

(3) ผูหญิงท่ีถูกทํารายบางรายจะมีความหวาดระแวงหรือตื่นกลัววาจะถูกทําราย

ทุบตีจนเสียบุคลิกภาพ (Hyperarousal/Hypervigilance) 

36 ธรรมนาถ เจริญบุญ, “ระวังปวยทางใจ หลังเกิดภัยราย,” สืบคนเม่ือวันท่ี 14 กรกฎาคม 

2558, http://www.healthtoday.net/thailand/mental/mental_139.html 
37 วัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล, “การตอสูคดีของผูหญิงฆาสามี,” ดุลพาห, เลมท่ี 2, ปท่ี 61,  

น.157 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2557). 
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(4) ผูหญิงท่ีถูกทํารายบางรายมีอาการหวาดระแวงยากตอการสรางสัมพันธภาพ

กับบุคคลอ่ืน 

(5) ผูหญิงท่ีถูกทํารายบางรายบุคลิกภาพเปลี่ยนแปลงไปและมีอาการภาพหลอน

หรือโรคประสาท 

(6) ผูหญิ งท่ี ถูกทํารายบางรายขาดความสุขและความม่ันใจในการสราง

ความสัมพันธทางเพศกับคูครอง 

2.2.4 ลักษณะการกระทําความผิดอาญาของบุคคลซ่ึงตกอยูในกลุมอาการของ

ผูหญิงท่ีถูกทําราย 

การปรากฏเปนคดีฆาตกรรมท่ีผูหญิงกระทําตอสามีนั้นแสดงใหเห็นถึงความไร

ศักยภาพในการใหคําแนะนําและชวยเหลือเพ่ือปองกันไมใหเกิดแรงกระตุนตอผูหญิงใหเลือกท่ีจะฆาคู

ของเธอ ซ่ึงโดยสวนใหญในคดีท่ีเหยื่อของการถูกทํารายเปนผูฆาผูท่ีทํารายท้ังผูชายและผูหญิง มักจะ

อางการปองกันตัวเพ่ือหลีกเลี่ยงการโดนลงโทษ ซ่ึงจากการสืบสวนถึงสาเหตุของการฆาตกรรมนั้น

พบวากวาครึ่งของการกระทําความผิดท้ังหมดผูกระทําความผิดเขาใจวาสิ่งท่ีตนกําลังกระทํานั้นเปน

การปองกันตนเอง และจําเลยหญิงโดยสวนใหญท่ีไดรับโทษสําหรับการกระทําความผิดฐานฆาตกรรม

คูของเธอนั้นไดมีประวัติของการไดรับความรุนแรงในครอบครัวในขณะท่ีเธอไดกระทําการฆาตกรรม 

จากลักษณะและรูปแบบเฉพาะของอาการผูหญิงซ่ึงตกอยูในกลุมอาการของ

ผูหญิงท่ีถูกทํารายโดยคูของตนท่ีไดกลาวมาขางตนนั้น การตกอยูในความรุนแรงอยางตอเนื่องมาเปน

ระยะเวลายาวนาน และการตองเผชิญกับความลมเหลวในการหนีไปใหพนจากความรุนแรง ทําให

ผูหญิงเรียนรูถึงการไมสามารถท่ีจะชวยเหลือตนเองได แมจะมีโอกาสท่ีจะหนีไปจากความรุนแรงได 

ผูหญิงเหลานี้ก็จะปฏิเสธเนื่องจากพวกเธอเชื่อวาเธอไมมีวันหลุดพนไปจากคูของเธอได ซ่ึงตกอยูใน

ภาวะของอาการทางดานจิตใจหรือรางกายท่ีทําใหผูหญิงมีความกลัวอยางรุนแรงและเชื่อวาเธอไมมี

ทางจะหนีไปไดและไมมีทางเลือกอ่ืนใดนอกจากการตองทนอยูกับผูชายท่ีทํารายเธอ  ดังนั้น ความ

หวาดกลัวจากภัยอันตรายท่ีจะเกิดข้ึน ความรับรูถึงอํานาจของคูของตนในการกระทําใด ๆ ยอมสงผล

กระทบตอการตอบสนองของผูหญิงท่ีถูกทํารายเปนอยางมาก 

ดังท่ีไดกลาวถึงวงจรความรุนแรง (Cycle of Violence) ท้ัง 3 ระยะมาในขางตน

แลว ในแตละครั้งท่ีการทุบตีทํารายครั้งใหมเกิดข้ึน บางสวนในความทรงจําเก่ียวกับเหตุการณการถูก

ทํารายในครั้งกอนจะทําใหความกลัวของพวกเธอนั้นเพ่ิมมากข้ึนซ่ึงจะเปนสวนท่ีไปกําหนดทิศทางการ

ตอบสนองของเธอ โดยปกติจะแสดงออกมาในความพยายามท่ีจะปลอบคูของเธอเพ่ือทําใหเขาสงบลง

และเพ่ือปองกันไมใหความรุนแรงเพ่ิมระดับสูงข้ึน แตอยางไรก็ตาม ณ ขณะท่ีผูหญิงไดเห็นถึงสัญญาณ

วาความรุนแรงของคูของเธอนั้นกําลังจะเพ่ิมสูงข้ึนท่ีอาจสงผลใหเกิดภาพซํ้าหรือประสบการณซํ้าของ

เหตุการณความรุนแรงท่ีเคยเกิดข้ึนในอดีต จึงกอใหเกิดการตัดสินใจกระทําการตอบโตอยางรุนแรง
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ออกไป โดยแทจริงแลวพวกเธอกําลังกระทําเพ่ือปองกันตัวเอง ซ่ึงในบางครั้งการกระทําดังกลาวนี้ได

สงผลใหเกิดการฆาคูของเธอโดยเจตนาและโดยมิไดเจตนา 

2.2.4.1 กรณีการตอสูกลับในขณะท่ีความรุนแรงกําลังดําเนินอยูในขณะนั้น 

ตัวอยางท่ี 1 ยุพินสารภาพวาฆาสามีของตนเอง โดยใหการวาสามีติดสุรา

และมีอารมณทางเพศสูง จะตองขอหลับนอนกับตนทุกคืน ๆ ละ 5-6 ครั้ง ครั้งละไมต่ํากวาครึ่งชั่วโมง

ถึงจะสําเร็จความใคร หากตนไมยอมก็หาวามีผูชายอ่ืน คืนเกิดเหตุ สามีดื่มสุรากลับมาเรียกจะขอรวม

เพศแตครั้งนี้ตนไมยอมทําใหผูตายโมโหและใชความรุนแรงเพ่ือจะรวมเพศใหได ตนจึงตอสูโดยใชมือบีบ

คอสามีจนนิ่งไปโดยไมตั้งใจ มารูตอมาวาสามีเสียชีวิตแลว จึงถูกแจงขอกลาวหาวา “ฆาผูอ่ืนโดยเจตนา” 

ตัวอยางท่ี 2 สามีจะทํารายภรรยาดวยไมหลักแจว ภรรยาหนีเขาหองแต

สามีก็ติดตามเขาไปจะทํารายใหได ภรรยาจึงยิงปนไป 1 นัดถูกสามีตาย เปนการปองกันตัวเกินสมควร

แกเหตุ (คําพิพากษาฎีกาท่ี 1320/2503) 

ตัวอยางท่ี 3 จําเลย (ภรรยา) กับผูตายเปนสามีภริยากัน ผูตายชอบดื่มสุรา

จนมึนเมาและทุบตีทํารายรางกายจําเลยเปนประจํา วันเกิดเหตุจําเลยกับผูตายนัดกันไปจดทะเบียน

หยา จําเลยตอวาผูตาย ผูตายจึงดาและตบเตะจําเลย จําเลยจึงใชมีดปลายแหลมแทงผูตายหลายครั้ง 

เปนการกระทําเพ่ือปองกันสิทธิของตนใหพนจากการถูกทําราย (คําพิพากษาฎีกาท่ี 1579/2529) 

ตัวอยางท่ี 4 จําเลย (ภรรยา) กับผูตายเปนสามีภรรยากันมาประมาณ 7 ป 

มีบุตรดวยกัน 3 คน และมีปากเสียงทะเลาะกันเสมอ ๆ ในวันเกิดเหตุกอนจําเลยใชอาวุธยิงผูตาย 

จําเลยกับผูตายก็มีปากเสียงกันทะเลาะกันอีกเชนเคย การท่ีผูตายบนวาจําเลย กลาวหาวาจําเลยพา

ชายชูมานอนท่ีเตียงและไลจําเลยออกจากบาน ท้ังขูวาหากจําเลยไมไปจากบานจะฆาจําเลยนั้น 41

38  

โดยในท่ีสุดจําเลยไดถูกพิพากษาวามีความผิดฐานฆาผูอ่ืนตายโดยเจตนา 

ตัวอยางท่ี 5 มะลิถูกสามีทํารายมาตลอดเวลา 6 ปของการแตงงาน ไมวา

จะเปนการบีบคอ ดาหยาบคาย ทํารายตบตี จนวันท่ีมะลิขอแยกทาง สามีของเธอจึงบอกวา “กอนจะ

ไป ขอตีใหนวมกอน” แลวเดินถือคอนเขามาหาเธอ เธอจึงยกมีดข้ึนมาเพ่ือใชปองกันตัวโดยแทงเขาไป

ท่ีทองของสามีเปนเหตุใหถึงแกความตาย 

2.2.4.2 กรณีการตอสูกลับในขณะท่ีความรุนแรงส้ินสุดลง 

กรณีนี้ถือเปนปญหาสําคัญท่ีตองไดรับการพิจารณาเพ่ือใหความชวยเหลือ

ทางกฎหมายท่ีเปนธรรมแกผูกระทําความผิด เพราะผูหญิงท่ีถูกทํารายโดยคูของตนเองนั้นไดลงมือฆาคู

ของเธอในชวงเวลาท่ีไมมีความรุนแรงดําเนินอยู โดยอาจเกิดข้ึนภายหลังจากชวงเวลาการทํารายทุบตี 

38 คํ า พิ พ า ก ษ า ฎี ก า ท่ี  3874/2529, สื บ ค น เ ม่ื อ วั น ท่ี  14 ก ร ก ฎ า ค ม  2558, 

http://www.deka2007.supremecourt.or.th/deka/web/searchlist.jsp 
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เนื่องจากผูหญิงท่ีถูกทํารายเหลานี้จะตระหนักไดวากําลังตกอยูภยันตรายหรือความเสี่ยงจากการถูก

ทํารายในครั้งตอไปท่ีจะนําพวกเธอไปสูความตายหรืออันตรายสาหัสอยางหลีกเลี่ยงไมได  ดังนั้น เม่ือ

ความรับรูจากการถูกทํารายในอดีตกระตุนใหพวกเธอรูสึกถึงภยันตรายท่ีใกลจะถึงแลว ผูกระทํา

ความผิดจะรอคอยโอกาสท่ีแนใจวาการตอบโตเพ่ือปองกันตนเองของพวกเธอนั้นจะประสบผลสําเร็จ

อยางแทจริง นั่นคือชวงเวลาท่ีคูสมรสของเธอไรการปองกันตัว เชน นอนหลับ มีอาการมึนเมาหรือ

ดําเนินกิจวัตรประจําวันในการลงมือตอบโต และโดยสวนใหญมักใชอาวุธในการลงมือเพ่ือชวย

ยกระดับความแข็งแรงของตนใหสามารถตอบโตความรุนแรงจากฝายชายได 

ตัวอยางท่ี 139 ภริยาไดใชคอนปอนดทุบศีรษะของสามีของเธอในขณะท่ี

กําลังนอนอยูประมาณ 2-3 ครั้งจนเปนเหตุใหถึงแกความตาย จากนั้นใชขวานจามซํ้ากอนจะนําศพไปท้ิง

ในบอพักสิ่งปฏิกูลเพ่ืออําพราง โดยอางวาสามีของเธอชอบดื่มสุราอาละวาดทํารายรางกายตนเปนประจํา 

ตัวอยางท่ี 2 นางสรอยและนายลอย 43

40เปนสามีภริยากัน นายลอยติดสุรา

และมักหาเรื่องทะเลาะตบตีนางสรอยเสมอ รวมถึงบังคับควบคุมชีวิตของเธอดวย เวลานางสรอยขอ

แยกทางนายลอยก็ขูวาจะฆานางสรอยแลวฆาตัวตายตาม จนเม่ือเกิดเหตุการณท่ีนายลอยจะใชมีด

แทงท่ีทองนางสรอย จึงทําใหนางสรอยคิดแผนการฆานายลอยข้ึน และทําใหเธอถูกพิพากษาวากระทํา

ความผิดฐานฆาผูอ่ืนโดยไตรตรองไวกอน 

ตัวอยางท่ี 3 นางสวยลงมือฆาสามีของเธอ เนื่องจากทนไมไหวท่ีสามีรบเรา

ขอมีเพศสัมพันธอยูบอยครั้งบางวันรวม 10 ครั้ง อีกท้ังชอบใชความรุนแรงกอนการมีเพศสัมพันธ  

กอนเกิดเหตุผูตายไดทํารายเธอเพ่ือบังคับใหมีเพศสัมพันธดวย ดวยความโมโหและกลัวตายตัดสินใจดิ้นรน

สุดชีวิต อาศัยจังหวะผูตายเผลอจึงใชผาขาวมารัดคอจนเสียชีวิต 44

41 ปจจุบันถูกแจงขอหาฆาผูอ่ืนโดย

เจตนา 

ตัวอยางท่ี 4 แพรกับราเมศเปนสามีภริยากัน ราเมศมีพฤติกรรมติดยา 

และชอบทํารายทุบตีแพรอยูเสมอ ๆ โดยเฉพาะเม่ือตองการเงิน แพรเคยหนีออกจากบานแตราเมศก็

39 ขาวท่ัวไทย, “รวบเมียโหดฆาผัวยัดถังสวม,” เดลินิวส, (4 พฤษภาคม 2558), สืบคนเม่ือวันท่ี 

27 สิงหาคม 2558, http://www.dailynews.co.th/regional/234909  
40 นภาภรณ หะวานนท, คําใหการของผูหญิงท่ีถูกสามีทําราย, (กรุงเทพมหานคร : สํานักงาน

กิจการโรงพิมพองคการสงเคราะหทหารผานศึก, 2555) น.79. 
41 “ทนไมไหว! ผัวซาดิสมชอบทุบตี บาเซ็กส เมียใชผาขาวมารัดคอดับ,” ไทยรัฐออนไลน, (21 

พ ฤศจิ ก ายน  2558), สื บ ค น เม่ื อ วั น ท่ี  21 พ ฤศจิ ก ายน  2558, http://www.thairath.co.th 

/content/540868 
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ไปบังคับเธอกลับมาโดยขูจะทําราย แพรจึงตัดสินใจใสยาฆาแมลงลงในอาหารใหราเมศกิน เปนเหตุให

ถูกดําเนินคดีขอหาพยายามฆาและถูกพิพากษาใหจําคุก45

42 

ผลลัพธของตัวอยางขางตนนั้นเปนความยุติธรรมตามกฎหมายท่ีเลวราย 

เม่ือผูหญิงท่ีตกเปนเหยื่อของความรุนแรงอยางซํ้าซากยาวนานตองตกเปนจําเลยในคดีอาญา และโดย

ผลของคดีท่ีพิพากษาวาผูหญิงเหลานี้กระทําความผิดและตองรับโทษนั้นมีจํานวนมากกวาท่ีจะไดรับ

การอภัยโดยผลของกฎหมาย ความไมพอใจและการไมไดรับความยุติธรรมอยางเทาเทียมกันไดกอตัว

ข้ึนจากความพยายามท่ีจะแกไขปญหาการตกเปนเหยื่อของความรุนแรงดวยมือของพวกเธอเองหรือ

การใชกําลังตอสูตอบโตในกระบวนการของการชวยเหลือตัวเองภายหลังจากท่ีไดคนหาและไดรับ

ความคุมครองทางกฎหมายท่ีลมเหลวไรประสิทธิภาพ ทายท่ีสุดแลว ผูหญิงผูซ่ึงเปนเหยื่อท่ีแทจริงของ

สถานการณตองมีจุดจบในการรับโทษจําคุกตามคําพิพากษาสําหรับการกระทําเพ่ือปกปองคุมครอง

ชีวิตของตนเอง ดังนั้น การทําใหศาลและองคกรในกระบวนการยุติธรรมเขาใจถึงสถานการณท่ีแทจริง

ของเธอผานพยานหลักฐานเก่ียวกับอาการของผูหญิงท่ีถูกทํารายโดยคูของตน (Battered Women 

Syndrome) จึงมีความสําคัญเปนอยางมาก เพ่ือใหเธอไดแสดงความบริสุทธิ์ในการกระทํานั้นของเธอ 

หรือเพ่ือใหการกระทําของเธอในสายตาของกระบวนการยุติธรรมนั้นเปนสิ่งท่ีควรใหความเยียวยา

ชวยเหลือ มิใชดวยการตอกย้ําซํ้าเติมสถานการณท่ีเลวรายของเธอดวยบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

2.2.5 สถิติของการกระทําความผิดตอผูหญิง 

สิ่งท่ีผลักดันใหผูหญิงเลือกท่ีจะยุติการถูกทํารายโดยการฆาหรือการพยายามฆา

สามี แนวโนมมักจะเกิดข้ึนภายหลังจากท่ีฝายหญิงไดพยายามหนีไปจากบานหรือไปจากความสัมพันธ

และกรณีท่ีไดออกไปจากความสัมพันธในชั่วระยะเวลาหนึ่ง และมีสถานการณท่ีทําใหเธอตองกลับมา

อยูในความสัมพันธอีกครั้งหนึ่ง โดยมักจะเกิดข้ึนเม่ือมีเหตุการณท่ีคูของเธอนั้นไดพยายามท่ีจะฆาหรือ

ขูวาจะฆาเธอแลวฆาตัวตายตาม นอกจากนี้ยังมีสถิติวาจะมีการรายงานถึงความรุนแรงในครอบครัวไป

ยังตํารวจแลวถึง 5 ครั้ง กอนมีการลงมือกระทําการตอบโตตอคูของตนถึงแกชีวิต 

รายงานจากศูนยพิทักษสิทธิสตรี มูลนิธิเพ่ือนหญิงไดกลาวถึงสถิติความรุนแรง

ในชวงป พ.ศ. 2552 วากรณีภรรยาฆาสามีนั้น ในชวงป 2544–2549 จะพบเพียง 1-2 คดี แตในชวง 3 ป

ท่ีผานมาสถิติเพ่ิมข้ึนเปน 2-3 คนตอป”43 นอกจากนี้มูลนิธิผูหญิงไดใหขอมูลวาในชวง 6 เดือนแรกของป 

2552 มูลนิธิไดชวยเหลือผูหญิงท่ีประสบปญหาความรุนแรงในครอบครัว 110 คน โดยเกือบท้ังหมดเปน

ความรุนแรงท่ีกระทําโดยสามี นอกจากนี้ยังไดชวยเหลือผูหญิงในคดีเจตนาฆาสามีจํานวน 4 คน 

42 นภาภรณ หะวานนท, อางแลว เชิงอรรถท่ี 40, น.96-122. 
43 สนุกดอทคอม, “ฉันฆาสามี!! ตราบาป... ไมยุติธรรม,” สืบคนวันท่ี 17 กันยายน 2558, 

http://women.sanook.com/5875/ 
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2.3 การวินิจฉัยความรับผิดทางอาญาในระบบกฎหมายของประเทศไทย 

 

ในระบบกฎหมายอาญาของไทยนั้น เนื่องจากกฎหมายอาญาเปนกฎหมายท่ีมีผลเปน

การบังคับเอาแกสิทธิในชีวิต รางกาย ทรัพยสินของผูท่ีกระทําความผิด การวินิจฉัยความรับผิดทาง

อาญาจึงตองพิเคราะหจากบทบัญญัติลายลักษณอักษรท่ีบังคับใชอยูในขณะนั้นวาการกระทําดังกลาว

ครบตามองคประกอบท่ีกฎหมายบัญญัติไวหรือไม ซ่ึงการวินิจฉัยวาบุคคลมีความผิดทางอาญาหรือไม

และมีความรับผิดมากนอยเพียงนั้นจะตองอาศัยแนวทางการพิจารณาจากโครงสรางความรับผิดทาง

อาญา และพิจารณาถึงเหตุลดโทษซ่ึงอยูนอกโครงสรางของความรับผิดทางอาญาอีกดวย 

 

2.3.1 โครงสรางความรับผิดทางอาญา 

ในการพิจารณาวาบุคคลจะตองรับผิดในทางอาญาหรือไมนั้น จะตองดูวาการ

กระทําของบุคคลนั้นครบองคประกอบท่ีกฎหมายบัญญัติหรือไม มีกฎหมายยกเวนความรับผิดไว

หรือไม และมีกฎหมายยกเวนโทษหรือไม หากไมมีกฎหมายยกเวนโทษก็หมายความวา บุคคลนั้น

จะตองรับผิดในทางอาญา พิจารณาดังนี้ 

2.3.1.1 การกระทําครบองคประกอบท่ีกฎหมายบัญญัติ 

(1) มีการกระทํา หมายถึง การเคลื่อนไหวรางกายภายใตจิตใจบังคับ และ

ยังรวมถึงการงดเวนการท่ีจะตองกระทําเพ่ือปองกันผลดวย 

(2) การกระทําครบองคประกอบภายนอกของความผิดในเรื่องนั้น ๆ คือ 

การกระทําสิ่งท่ีกฎหมายอาญาบัญญัติวาเปนความผิด โดยพิจารณาจากสิ่งท่ีแสดงออกมาใหเห็น

ภายนอก โดยแบงองคประกอบไดเปน 3 สวนดวยกัน คือ ผูกระทํา การกระทําและวัตถุแหงการกระทํา 

(3) การกระทําครบองคประกอบภายในของความผิดในเรื่องนั้น ๆ 

องคประกอบภายใน คือ มีอยูดวยกัน 3 สวน คือ เจตนา อาจเปนการกระทําโดยประสงคตอผลหรือ

ยอมเล็งเห็นผลของการกระทําก็ได 4744 ประมาท และมูลเหตุชักจูงใจ 

(4) ผลของการกระทํ าสั ม พั นธ กับการกระ ทํ าตามหลั ก ใน เรื่ อ ง

ความสัมพันธระหวางการกระทําและผล 

44 หยุด แสงอุทัย, กฎหมายอาญา ภาค 1, พิมพครั้งท่ี 21 (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2556), น.50-65.  
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2.3.1.2 การกระทําไมมีกฎหมายยกเวนความรับผิด 

เนื่องจากกฎหมายลายลักษณอักษร หรือกฎหมายจารีตประเพณี ไดให

อํานาจแกผูกระทําเปนเหตุยกเวนความรับผิดซ่ึงทําใหการกระทํานั้น ๆ ไมเปนการกระทําความผิดตอ

กฎหมาย โดยในท่ีนี้จะขอกลาวถึงเฉพาะเรื่องของการปองกันโดยชอบดวยกฎหมายซ่ึงมีความ

เก่ียวของในฐานท่ีเปนขออางท่ีผูหญิงท่ีถูกทํารายมักจะยกข้ึนเปนขอตอสูในการพิจารณาคดี 

โดยการกระทําโดยปองกันเปนเหตุยกเวนความรับผิดท่ีเกิดจากอํานาจ

กระทําของผูกระทําท่ีประมวลกฎหมายอาญาไดบัญญัติใหอํานาจไวใน มาตรา 68 ความวา 

“ผูใดจําตองกระทําการใดเพ่ือปองกันสิทธิของตนหรือของผูอ่ืนใหพน

ภยันตรายซ่ึงเกิดจากการประทุษรายอันละเมิดตอกฎหมาย และเปนภยันตรายท่ีใกลจะถึง ถาได

กระทําพอสมควรแกเหตุ การกระทํานั้นเปนการปองกันโดยชอบดวยกฎหมาย ผูนั้นไมมีความผิด” 

แบงองคประกอบของการปองกันโดยชอบดวยกฎหมายได ดังตอไปนี้ 4845 

(1.1) จะตองมีภยันตรายซ่ึงเกิดจากการประทุษรายอันละเมิดตอ

กฎหมาย หมายถึง ภัยท่ีผูกระทําไมมีอํานาจตามกฎหมายท่ีจะทําได โดยไมถึงกับตองมีกฎหมาย

กําหนดเอาไววาการกระทําใดเปนการกระทําท่ีผิดกฎหมาย 49

46 แตอยางไรก็ตาม หากผูท่ีอางการ

ปองกันตัวเปนผูกอภยันตราย ก็ยอมไมอาจอางสิทธิในการปองกันได 

(1.2) ภยันตรายดังกลาวจะตองเปนภยันตรายท่ีใกลจะถึง หมายถึง ภัย

นั้นกําลังปรากฏอยูเฉพาะหนา หรือเปนอันตรายท่ีไดเกิดข้ึนแลวและกําลังเกิดอยูตอไปอีก 50

47 แตมิได

หมายถึงการท่ีจะตองรอใหภัยนั้นเกิดข้ึนแกตัวของผูท่ีจะตองประสบเสียกอน แตการปองกันนั้นเปนไป

เพ่ือมิใหภัยนั้นเกิดข้ึนจริงแกตัวผูท่ีจะตองประสบภัยตามท่ีผูกอภัยประสงคจะกระทํา และเม่ือภัยนั้น

สิ้นสุดลงแลว สิทธิปองกันก็จะมีอยูตอไปไมไดเวนแตกรณีมีกิริยาวาจะทํารายตอไปอีก 

(1.3) ผูกระทําจําตองกระทําเพ่ือปองกันสิทธิของตนหรือของผูอ่ืนเพ่ือให

พนจากภยันตรายนั้น 

(1.4) การกระทําโดยปองกันสิทธินั้นไมเกินขอบเขต พิจารณาตาม

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 6948 กลาวคือไมกระทําไปเกินสมควรแกเหตุหรือไมกระทําไปเกิน

45 เพ่ิงอาง, น.142. 
46 เพ่ิงอาง, น.134. 
47 เพ่ิงอาง, น.143. 
48 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 69 “ในกรณีท่ีบัญญัติไวในมาตรา 67 และมาตรา 68 นั้น  

ถาผูกระทําไดกระทําไปเกินสมควรแกเหตุ หรือเกินกวากรณีแหงความจําเปน หรือเกินกวากรณีแหงการ
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กวากรณีแหงการจําตองกระทําเพ่ือปองกัน หากกระทําเกินไปกวาขอบเขตดังกลาวแลว ก็ไมชอบดวย

กฎหมายแตเปนเหตุใหศาลอาจพิจารณาลดโทษได ดังนี้ 

(ก) กระทําพอสมควรแกเหตุ เปนการเปรียบเทียบตามระดับของ

บุคคลทั่วไปที่ตกอยูในฐานะเดียวกับผูที่ตกอยูในภยันตรายวาจะกระทําการโดยสมควรเชนไร โดย

คํานึงถึงความฉุกเฉินซ่ึงอาจจะทําใหบุคคลในภาวะเชนนั้นมองเห็นภัยนั้นรายแรงกวาความเปนจริง

หรือตัดสินใจกระทําเกินเลยไปบางก็ได ซ่ึงประกอบไปดวย 2 ทฤษฎีคือ “ทฤษฎีวิถีทางนอยท่ีสุด” คือ

ผูกระทําไดกระทําการปองกันสิทธิของตนเองหรือของผู อ่ืนใหพนภยันตรายนั้นดวยวิธีการท่ีกอ

อันตรายแกผูกอภัยนอยท่ีสุดท่ีหากไมใชมาตรการดังกลาวยอมไมมีทางพนภยันตรายได และ “ทฤษฎี

สัดสวน” คือ เปรียบเทียบระหวางภัยท่ีปองกันกับผลของการท่ีผูรับภัยไดกระทําไปตองไดสัดสวนกัน 

แตหากผลท่ีเกิดข้ึนรายแรงเกินกวาท่ีเจตนานาจะพิจารณาเฉพาะเทาท่ีไดทําโดยเจตนาเทานั้นวาเกิน

สมควรแกเหตุหรือไม ผลท่ีมิไดเจตนาไมควรนํามาเปนเหตุใหตองรับผิด”49 

(ข) กระทําเทาท่ีจําตองกระทํา เปนกรณีท่ีของความใกลจะถึงของ

ภัยอันตรายท่ีจะกระทําการปองกัน แตแมภัยดังกลาวจะใกลถึง การปองกันก็จะกระทําเกินกวาท่ี

จําตองกระทําเพ่ือปองกันภัยนั้นไมได 5350 ซ่ึง อ.จิตติ ใหความเห็นวาหากการกระทําท่ีอางวาปองกันนั้น

ไดกระทําไปโดยเจตนาพิเศษเพ่ือปองกันสิทธิแลว แมภัยจะไมใกลจะถึง หรือผานพนไปแลว ก็ยังเปน

การกระทําเพ่ือปองกัน แตเกินกวากรณีแหงการจําตองทํา 

ผลของการกระทําเกินขอบเขตตามมาตรา 69 คือ กฎหมายใหอํานาจ

ศาลจะลงโทษนอยกวาท่ีกฎหมายกําหนดไวเพียงใดก็ได ซ่ึงรวมถึงกรณีท่ีกระทําเพราะความตื่นเตน 

ความตกใจ หรือความกลัวนั้น ยอมตองนําไปใชในการพิจารณาประกอบการวินิจฉัยความสําคัญผิด 

หรือพฤติการณท่ีบุคคลในฐานะเชนนั้นจะรูสึกถึงภัยวาใกลจะถึง รายแรง หรือจําตองทําเพียงใดอยู

แลว ซ่ึงศาลก็มีอํานาจยกโทษใหแกผูกระทําได 

2.3.1.3 การกระทําไมมีกฎหมายยกเวนโทษ 

กลาวคือผูกระทํายังมีความรับผิดอยู แตกฎหมายยกเวนโทษให ผูกระทํา

จึงไมตองรับโทษ เชน การกระทําของคนวิกลจริต ซ่ึงเปนเหตุเก่ียวกับความไมสามารถรูผิดชอบหรือไม

จําตองกระทําเพ่ือปองกันศาลจะลงโทษนอยกวาท่ีกฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได  

แตถาการกระทํานั้นเกิดข้ึนจากความตื่นตน ความตกใจ หรือความกลัว ศาลจะไมลงโทษผูกระทําก็ได” 
49 จิตติ ติงศภัทิย, คําอธิบายประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1, พิมพครั้งท่ี 10, (กรุงเทพมหานคร : 

สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา, 2546), น.764. 
50 ธีรศักดิ์ คงเทพ, “การปองกันโดยชอบดวยกฎหมายในเคหสถาน,” (สถาบันพัฒนา

ขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม สํานักงานศาลยุติธรรม 2555) น.11. 
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สามารถบังคับตนเองได บัญญัติไวในมาตรา 65 วรรคแรกของประมวลกฎหมายอาญาความวา “ผูใด

กระทําความผิดในขณะไมสามารถรูผิดชอบหรือไมสามารถบังคับตนเองไดเพราะมีจิตบกพรอง โรคจิต 

หรือจิตฟนเฟอน ผูนั้นไมตองรับโทษสําหรับความผิดนั้น” สามารถแยกองคประกอบในการพิจารณา

ความรับผิดได 2 องคประกอบ ดังนี้ 

(1.1) ผูกระทําตองไดกระทําความผิดในขณะไมสามารถรูผิดชอบหรือไม

สามารถบังคับตนเองได ซ่ึงจะตองพิจารณาในขณะท่ีลงมือกระทํา54

51 

(1.2) ความไมรูผิดชอบหรือไมสามารถบังคับตนเองไดนั้น เกิดข้ึนเพราะมี

จิตบกพรอง โรคจิต หรือจิตฟนเฟอน ดังนั้น หากเกิดเพราะความโงเขลา ก็ยอมไมอาจอางเหตุนี้เพ่ือ

ยกเวนโทษใด 

คําวา “จิตบกพรอง” นั้นหมายความถึง ผูท่ีสมองไมเจริญเติบโตตามวัย

หรือสมองบกพรองมาแตกําเนิดหรือสมองเสื่อมลงเพราะความชรา 5 5

52 คุณสมบัติของมันสมองท่ี

บกพรอง จึงทําใหไมสามารถรูผิดชอบหรือไมสามารถบังคับตนเองได5653 

คําวา “โรคจิต” หมายถึง มันสมองเปนโรค หรือตามคําจํากัดความของ

องคการอนามัยโลกไดกําหนดไววา “เปนภาวะท่ีมีการสูญเสียหนาท่ีการทํางานของจิตใจถึงระดับท่ีทํา

ใหเสียความสามารถในการหยั่งรูตนเอง ความสามารถท่ีจะสนองความตองการท่ีจําเปนในการดํารงชีพ

หรือความรูสึกนึกคิดและพฤติกรรมตาง ๆ ท่ีอยูในกรอบของความเปนจริง”54 

คําวา “จิตฟนเฟอน” หมายความถึงผูท่ีมีความหลงผิด (Delusion) คือ มี

ความเชื่อขอเท็จจริงท่ีไมตรงตอความจริง 58

55 ประสาทหลอน (Hallucination) คือ ไดยิน เห็น หรือ

สัมผัสอะไรท่ีไมมีความจริง การรับรูทางหู ตา จมูก ลิ้น เปนตน 

ในการท่ีศาลจะสามารถรับรู ได วาบุคคลใดเปนผู ท่ี มีจิตบกพรอง  

โรคจิต หรือจิตฟนเฟอนนั้นตองอาศัยพยานหลักฐานทางการแพทยหรือความเห็นของผูเชี่ยวชาญใน

ทางดานจิตเวชหรือจิตแพทยเพ่ือประกอบคําวินิจฉัยของศาล 

51 หยุด แสงอุทัย, อางแลว เชิงอรรถท่ี 44, น.175. 
52 เจริญ นิลเอสงฆ, “เหตุยกเวนโทษตามกฎหมายอาญา,” น.26, สืบคนเม่ือวันท่ี 12 ตุลาคม 

2558, http://elib.coj.go.th/Article/d14_7_3.pdf  
53 หยุด แสงอุทัย, อางแลว เชิงอรรถท่ี 44, น.175. 
54 จิตติ เกษมศิริวัฒน, “ปญหากฎหมายเรื่อง “ความรับผิดทางอาญาของบุคคลวิกลจริต”,” 

บทบัณฑิตย 57, น.143 (2544). 
55 เจริญ นิลเอสงฆ, “เหตุยกเวนโทษตามกฎหมายอาญา,” น.27, สืบคนเม่ือวันท่ี 12 ตุลาคม 

2558, http://elib.coj.go.th/Article/d14_7_3.pdf 
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2.3.2 เหตุลดโทษและเหตุบรรเทาโทษ 

แมการกระทําของบุคคลนั้นจะครบองคประกอบท่ีกฎหมายไดบัญญัติเอาไว และ

ไมมีกฎหมายบัญญัติยกเวนความผิดหรือยกเวนโทษไวใหก็ตาม ก็ยังมีเหตุบางประการท่ีกฎหมาย

บัญญัติไวเพ่ือใหศาลมีอํานาจใชดุลพินิจในการลดโทษซ่ึงหมายถึงการลงโทษนอยกวาท่ีกฎหมาย

กําหนดไวสําหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได5956 

2.3.2.1 เหตุลดโทษ 

การกระทําโดยบันดาลโทสะ เปนการลดโทษใหแกผูกระทําความผิด 

เนื่องจากผูกระทําความผิดโดยบันดาลโทสะนั้นไมไดมีเจตนารายในการกอเหตุกระทําความผิดตอ 

ผูขมเหงมาแตแรก แตเกิดข้ึนเพราะถูกยั่วยุจากผูขมเหงทําใหเกิดอารมณขุนเคืองจนไมอาจควบคุมสติ

สัมปะชัญญะจึงไดกระทําความผิดลงไป  ดังนั้น การกระทํานี้จึงเปนภัยตอสังคมนอยกวา อีกท้ัง 

ผูขมเหงเองก็มีสวนในการกอใหเกิดการกระทําผิดดวย 60

57 จึงไดบัญญัติเปนเหตุลดโทษไวในประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 72 ความวา “ผูใดบันดาลโทสะโดยถูกขมเหงอยางรายแรงดวยเหตุอันไมเปน

ธรรม จึงกระทําความผิดตอผูขมเหงในขณะนั้น ศาลจะลงโทษผูนั้นนอยกวาท่ีกฎหมายกําหนดไว

สําหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได” พิจารณาองคประกอบมีดังตอไปนี้ 

(1) ถูกขมเหงอยางรายแรงดวยเหตุอันไมเปนธรรม กลาวคือ มีการ

กระทําของบุคคลผูถูกทํารายตอผูกระทําความผิดเกิดข้ึนกอน ซ่ึงตองเปนการกระทําหรือพฤติการณท่ี

บุคคลตองรับผิดชอบ และการขมเหงนั้นตองเปนการขมเหงดวยเหตุอันไมเปนธรรม คือกระทําไป

ปราศจากเหตุผลอันสมควรและไมมีสิทธิกระทําได แตไมจําตองถึงขนาดเปนการกระทําอันละเมิดตอ

กฎหมาย และอาจกระทําตอตัวผูกระทําความผิดหรือกระทําตอผูอ่ืนท่ีมีความสัมพันธใกลชิดกับ

ผูกระทําความผิดอันพอท่ีจะเปนเหตุท่ีถือไดวากระทําการขมเหงตอผูกระทําความผิดดวย 

นอกจากนี้  การขมเหงดวยเหตุอันไมเปนธรรมตองมีความ

รายแรง จึงตองนําเอาความรายแรงของการขมเหงนั้นมาเปรียบเทียบกับความผิดท่ีกระทําในการ

พิจารณาวาการขมเหงนั้นรายแรงถึงขนาดท่ีทําใหกระทําความผิดเชนนั้น 61

58 โดยใหวินิจฉัยเปรียบเทียบ

56 เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, คําอธิบายกฎหมายอาญา ภาค 1, พิมพครั้งท่ี 10 (กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพพลสยาม พริ้นติ้ง (ประเทศไทย), 2551), น.504. 
57 สุทธิ นิชโรจน, “การกระทําผิดโดยบันดาลโทสะ,” น.47, สืบคนเม่ือวันท่ี 12 ตุลาคม 2558, 

http://elib.coj.go.th/Article/d22_5_4.pdf  
58 เพ็ญจันทร แจมมาก, “การกระทําโดยบันดาลโทสะกับความรับผิดทางอาญา ศึกษา

เปรียบเทียบกฎหมายอาญาของประเทศอังกฤษ เยอรมัน และไทย,” (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต คณะ

นิติศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2545), น.61. 
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กับความรูสึกของบุคคลธรรมดาท่ัวไปซ่ึงสมมติข้ึนวาอยูในฐานะอยางเดียวกันกับผูกระทําความผิดโดย

บุคคลธรรมดาท่ีสมมติข้ึนนี้มีลักษณะบางอยางท่ีเหมือนผูกระทํา เชน สภาพรางกายหรือจิตใจ ภาวะ

แหงการดํารงชีพ และพฤติการณพิเศษในขณะนั้น62

59วาจะควบคุมโทสะไดหรือไม 

(2) มีการบันดาลโทสะอันเนื่องมาจากการถูกขมเหง พิจารณาจาก

จิตใจของผูกระทําความผิดเองวากระทําเพราะบันดาลโทสะ คือ มีความโกรธเกิดข้ึน 63

60 

(3) ไดกระทําความผิดในขณะนั้น กลาวคือกระทําในขณะท่ีบันดาล

โทสะอยู ซ่ึงการขมเหงอาจมีข้ึนกอนและสิ้นสุดลงไปแลว แตกวาจะกอใหเกิดผลคือบันดาลโทสะของ

ผูกระทําความผิดอาจมีระยะเวลาหางกันก็ได แตไดกระทําความผิดลงกอนจะมีโอกาสอันควรท่ีโทสะ

จะสงบลงได 6461 โดยเปนการพิจารณาจากภาวะวิสัย (Objective Standard) โดยการสมมติตัวบุคคล

ธรรมดาท่ัวไปข้ึนมา ซ่ึงอยูในสภาพเดียวกับผูกระทําวาจะมีความโกรธจากเหตุนั้นมากนอยเพียงใด 

ตลอดจนพิจารณาระยะเวลาท่ีควรจะระงับโทสะของตนไดแลว ซ่ึงตองดูถึงสภาพท่ัว ๆ ไปประกอบกับ

ระยะเวลา65

62 โดยไมถือวาความจริงผูกระทําความผิดระงับโทสะไดหรือยัง ซ่ึงคําวา “ในขณะนั้น” มิได

หมายความวาทันทีทันใด แตหมายความวาในเวลากระชั้นชิดตอเนื่องกับการถูกขมเหงนั้น ๆ66

63 นั่นเอง 

(4) ไดกระทําความผิดตอผูท่ีขมเหง เนื่องจากผูถูกทํารายเปนผูกอ

เหตุแหงความไมเปนธรรมข้ึนกอน แตหากการกระทําโดยบันดาลโทสะนั้นกระทําตอบุคคลอ่ืน ยอมไม

อาจอางเหตุดังกลาวเพ่ือลดโทษได 

2.3.2.2 เหตุบรรเทาโทษ 

มาตรา 78 ของประมวลกฎหมายอาญา บัญญัติวา “เม่ือปรากฏวามีเหตุ

บรรเทาโทษ ไมวาจะไดมีการเพ่ิมหรือการลดโทษตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้ หรือ

กฎหมายอ่ืนแลวหรือไม ถาศาลเห็นสมควรจะลดโทษไมเกินก่ึงหนึ่งของโทษท่ีจะลงแกผูกระทํา

ความผิดนั้นก็ได” เม่ือพิจารณาจากมาตรา 78 จะเห็นวาไดระบุกรณีท่ีถือเปนเหตุบรรเทาโทษไวหลาย

ประการ ซ่ึงสามารถแยกออกไดเปน 2 ลักษณะ67

64 คือ 

59 เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, อางแลว เชิงอรรถท่ี 56, น.509-510. 
60 หยุด แสงอุทัย, อางแลว เชิงอรรถท่ี 44, น.181. 
61 จิตติ ติงศภัทิย, อางแลว เชิงอรรถท่ี 49, น.489. 
62 ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, คําอธิบายกฎหมายอาญาภาคท่ัวไป, พิมพครั้งท่ี 9 (กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพวิญูชน, 2551), น.190. 
63 หยุด แสงอุทัย, อางแลว เชิงอรรถท่ี 44, น.182. 
64 เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, อางแลว เชิงอรรถท่ี 56, น.501-503. 
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ก. พฤติการณกอนการกระทําความผิด ไดแก กรณีผูกระทําความผิด  

เปนผูโฉดเขลาเบา หรือ กรณีผูกระทําความผิดเปนผูตกอยูในความทุกขอยางสาหัส หรือ ผูกระทํา

ความผิดเปนผูมีคุณความดีมาแตกอน 

ข. พฤติการณหลังการกระทําความผิด ไดแก กรณีท่ีผูกระทําความผิด

รูสึกถึงความผิดและไดพยายามบรรเทาผลรายแหงความผิดนั้น หรือลุแกโทษตอเจาพนักงานอันเปน

ประโยชนแกการพิจารณา หรือใหความรูแกศาลอันเปนประโยชนแกการพิจารณา และเหตุอ่ืนท่ีศาล

เห็นวามีลักษณะทํานองเดียวกัน 

 

2.4 การวินิจฉัยความรับผิดอาญาในระบบคอมมอนลอว 

 

ความรับผิดทางอาญาตามระบบกฎหมายคอมมอนลอวนั้นถือวา การกระทําใดจะเปน

ความผิดทางอาญาไดจะตองประกอบดวยการกระทําท่ีละเมิดตอกฎหมายหรือการกระทําท่ีแสดงออก

มาภายนอกนั้นผิดกฎหมาย และจะตองมีสวนของจิตใจท่ีจะถูกตําหนิได ซ่ึงการพิจารณานี้เปนไปตาม

หลักท่ีวา Actus non facit reum nisi mens sit rea ซ่ึงหมายความวา การกระทําไมกอใหเกิด

ความผิด เวนแตจะพิสูจนไดวาบุคคลนั้นมีเจตนากระทําความผิด 68

65 ดังนั้น แบงพิจารณาองคประกอบ

ออกเปน 2 สวน กลาวคือ สวนท่ีเปนการกระทําของบุคคลซ่ึงเขาลักษณะของการกระทําในสิ่งท่ีผิด

กฎหมาย (Actus Reus) และในสวนท่ีเปนจิตใจของบุคคล โดยดูวามีเจตนารายหรือจิตใจท่ีชั่วราย 

(Mens Rea) หรือไม อธิบายหลักเกณฑการพิจารณาได ดังตอไปนี้ 

 

2.4.1 การกระทําความผิด (Actus reus)  

หมายถึง การกระทําในสิ่งท่ีกฎหมายบัญญัติไววาเปนความผิดหรือสิ่งท่ีกฎหมาย

หาม 69

66 Actus reus สามารถแยกพิจารณาไดเปน 2 สวน คือ การกระทํา (Actus) และ ความผิด

กฎหมาย (Reus) ซ่ึงมีสาระสําคัญ ดังตอไปนี้ 

(1) การกระทํา หรือ Actus ประกอบดวยสาระสําคัญ 3 ประการ คือ 

(1.1) อิ ริ ย าบ ถ  (The conduct which is the central feature of the 

crime) หมายถึง การเคลื่อนไหวท่ีอยูภายใตการบังคับของจิตใจและไมเคลื่อนไหวโดยจิตใจบังคับ 70

67 

เชน การพิจารณาวา เปนการกระทําโดยกระทําการงดเวน หรือ ละเวนการกระทําการหรือไม 7168  

65 แสวง บุญเฉลิมวิภาส, “ปญหาเจตนาในกฎหมายอาญา,” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต 

คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2524), น.37. 
66 เพ่ิงอาง, น.37. 
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(1.2) พ ฤ ติ ก า ร ณ ป ร ะ ก อ บ อิ ริ ย า บ ถ  (The Surrounding material 

circumstances) คือ พิจารณาถึงลักษณะการกระทําหรืออิริยาบถนั้นวาเปนความผิดหรือไม 7269 

(1.3) ผลของอิริยาบถและพฤติการณประกอบอิริยาบถนั้น (Consequence) 

กลาวคือ จะตองมีผลท่ีเกิดข้ึนจากการเคลื่อนไหวหรือไมเคลื่อนไหวโดยรูสํานึก โดยอาจจะเปนผลของ

การกระทําท่ีสามารถสําเร็จไดในตัวโดยไมตองการผลของการกระทําก็ได หรืออาจเปนผลของความผิด

ท่ีตองมีผลจากการกระทําความผิดเกิดข้ึน โดยในสวนของผลจากอิริยาบถและพฤติการณประกอบจะ

พิจารณาถึงความสัมพันธระหวางการกระทําและผลของการกระทําวามีความสัมพันธกันหรือไม 

(2) ความผิดกฎหมาย  (Reus) ตองพิจารณาจากบทบัญญั ติของกฎหมาย  

วาประสงคท่ีจะกําหนดใหการกระทําใดเปนความผิดหรือไม ซ่ึงอาจกลาวไดวา Reus หมายความถึง  

ขอหามท่ีกฎหมายบัญญัติไวใหเปนความผิด73

70 

2.4.2 Mens rea  

คือ สวนของจิตใจของผูกระทําความผิดท่ีมีความประสงคจะกระทําการ โดยรูถึง

ขอเท็จจริงอันเปนความผิด ซ่ึงเปนองคประกอบในทางอัตวิสัย 74

71 เปนการพิจารณาเก่ียวกับตัวผูกระทํา

ความผิดโดยตรง ซ่ึง Actus reus กับ Mens rea นั้นจะตองเกิดข้ึนในเวลาเดียวกัน75

72 

Mens rea หมายความถึง เจตนาราย (Guity Mind) โดยจําแนกสวนท่ีเปน

องคประกอบภายในออกเปน 4 ลักษณะดวยกัน และ Mens rea จะอยูในสวนของการกระทําโดย

เจตนา (Intention) และการประมาทโดยรูตัว (Reckless)73 เทานั้นเพราะเปนเรื่องของจิตของ

ผูกระทําท่ีรูวาตนกําลังกระทําในสิ่งท่ีเปนความผิด (Guilty mind) แยกพิจารณาได ดังนี้ 

67 เพ่ิงอาง, น.43. 
68 รัตนชัย อนุตรพงษสกุล, “อิทธิพลของกฎหมายตะวันตกท่ีมีผลตอการวินิจฉัยความผิดทาง

อาญาของไทย,” (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2543), น.9. 
69 เพ่ิงอาง, น.9. 
70 เพ่ิงอาง, น.10. 
71 สมศักดิ์ ตัณฑเลขา, ความไมรูกฎหมายกับความรับผิดทางอาญา’,น. 3 อางถึงใน เพ่ิงอาง, น. 8. 
72 รัตนชัย อนุตรพงษสกุล, อางแลว เชิงอรรถท่ี 68, น.68. 
73 J.C. Smith and Brian Hogan, Criminal Law, 4 edition, (London, Butterworths, 

1978), p.47, 55, อางถึงใน แสวง บุญเฉลิมวิภาส, อางแลว เชิงอรรถท่ี 65, น.43. 
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(1) การกระทําโดยเจตนา (Intention) คือ การกระทําโดยรูขอเท็จจริงหรือ

พฤติการณแหงการกระทําอันเปนองคประกอบของความผิด และผูกระทําตองการใหเกิดผลข้ึนจาก

การกระทํานั้น หรือเล็งเห็นไดอยางแนนอนวาการกระทํานั้นจะเกิดผลตามท่ีตนตองการ 77

74 

(2) การกระทําโดยประมาทรูตัว (Reckless) เปนสภาวะทางจิตอยางหนึ่งท่ีขาด

ความระมัดระวังโดยเฉยเมยไมนําพาตอเหตุการณท่ีจะเกิดข้ึน หรือรูอยูแลว แตยังขืนทําลง 

(3) การกระทําโดยประมาท (Negligence) คือ สภาวะของจิตใจท่ีไมคํานึงถึง

อันตรายท่ีจะเกิดข้ึนจากการกระทําของตนโดยท่ีผูกระทําสามารถท่ีจะใชความระมัดระวังเชนวานั้นได 

แตไมไดใชจึงทําใหเกิดผลข้ึน78

75  

(4) การกระทําโดยพลั้ งเผลออัน เป น เรื่อ งท่ี ไม อาจตํ าหนิ ได  (Blameless 

Inadvertence)76 กรณีเชนนี้ผูกระทําจึงไมตองรับผิด 

2.4.3 การกระทําท่ีกฎหมายยกเวนความผิด (Justification) และการกระทําท่ี

กฎหมายยกเวนโทษ (Excuse)  

การกระทําท่ีกฎหมายยกเวนความผิด (Justification) คือเปนการกระทําท่ี

กฎหมายยินยอมใหกระทําได หรือ กระทําในสิ่งท่ีกฎหมายอนุญาตใหกระทํา ซ่ึงไมไดหมายความวาคือ

สิ่งท่ีถูกตอง แตเพียงเปนสิ่งท่ีกฎหมายเขาใจและยินยอมใหกระทํา เชน การกระทําโดยปองกัน  

สวนการกระทําท่ีกฎหมายยกเวนโทษ (Excuse) คือเปนการท่ีกฎหมายลบลางความนาตําหนิใหแก

การกระทําของจําเลย ซ่ึงการกระทําของจําเลยนั้นเปนผิดกฎหมายแตก็มีความไมนาตําหนิอยูในการ

กระทํานั้น เชน กรณีของการกระทําโดยจําเปน ดังนั้น การยกเวนโทษนั้นจึงใชการประเมินจากความ

นาตําหนิของการกระทํานั้นเอง 

 

2.5 การวินิจฉัยความรับผิดทางอาญากับการกระทําความผิดของบุคคลซ่ึงตกอยูในภาวะผูหญิงท่ี

ถูกทํารายโดยคูของตน (Battered Woman Syndrome) ตามโครงสรางความรับผิดทางอาญา

ของไทย 

 

จากท่ีไดกลาวมาขางตนถึงกรณีท่ีเกิดการกระทําความผิดข้ึนจากฝายของผูหญิงท่ีถูก 

ทํารายโดยคูของตนกระทําตอสามีหรือคูของพวกเธอนั้นเกิดข้ึนไดในหลายลักษณะ ซ่ึงในแตละ

ลักษณะยอมกอใหเกิดความรับผิดในทางอาญาท่ีแตกตางกัน วิเคราะหไดจากสถานการณ ดังตอไปนี้ 

74 รัตนชัย อนุตรพงษสกุล, อางแลว เชิงอรรถท่ี 68, น.11. 
75 แสวง บุญเฉลิมวิภาส, อางแลว เชิงอรรถท่ี 65, น.53. 
76เพ่ิงอาง, น.54. 
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2.5.1 ปองกันโดยชอบดวยกฎหมาย 

พิจารณาจากสถานการณท่ีเกิดข้ึนของความรุนแรงในครอบครัวตามองคประกอบ

ในมาตรา 68 ประมวลกฎหมายอาญา ไดดังนี้ 

(1) มีภยันตรายซ่ึงเกิดจากการประทุษรายอันละเมิดตอกฎหมาย กรณีนี้ เม่ือ

พิจารณาจากลักษณะการใชความรุนแรงในครอบครัวตอคูสมรสแลวจะเห็นไดวาการกระทําตอ

รางกาย (Physical Abuse) แมเพียงเล็กนอยไมถึงกับไดรับบาดเจ็บก็ตาม ก็ถือวาเปนการละเมิดตอ

กฎหมายซ่ึงผูชายไมมีอํานาจอันชอบธรรมท่ีจะกระทํา ดังนั้น การทํารายรางกายจึงถือเปนภยันตราย

อันละเมิดตอกฎหมายทุกกรณี สวนการใชความรุนแรงตอจิตใจ (Mental Abuse) นั้น หากเปนการ

ดาดวยถอยคําหยาบคาย หรือใชคําพูดดูถูกเหยียดหยามใหไรคา หรือการทําใหอับอายตอผูอ่ืนนั้น  

ก็ถือวาเปนการละเมิดตอกฎหมายเนื่องจากทําใหเสียชื่อเสียง หรือเปนการดูหม่ิน และการโดดเดี่ยว

ไมใหสมาคมกับผูอ่ืนหรือการไมยอมใหออกจากบานนั้นยอมเปนความผิดตอเสรีภาพตามประมวล

กฎหมายอาญาอยูแลว และลักษณะสุดทายการใชความรุนแรงในทางเพศ (Sexual Abuse) ปจจุบันนี้

กฎหมายอาญากําหนดไวอยางชัดเจนวาการขมขืนภริยานั้นเปนความผิดอาญา รวมถึงกฎหมายมิไดให

อํานาจชายในการท่ีจะกระทําอนาจารหรือลวนลามทางเพศแกภริยา จึงถือไดวาเปนการประทุษราย

อันละเมิดตอกฎหมายท้ังสิ้น 

จากท่ีไดศึกษาถึงลักษณะของความรุนแรงในครอบครัวท่ีกระทําตอผูหญิงรวมถึง

ตัวอยางของการกระทําความผิดของผูหญิงตอคูของตนนั้น ประเด็นหลักท่ีทําการศึกษาคือผลจาก

ความรุนแรงในครอบครัวท่ีสะสมตอเนื่องมา เนื่องจากในคดีท่ีภริยาลงมือฆาสามีนั้นมักจะมีการกลาว

อางถึงการไดรับความรุนแรงจากฝายสามีมากอน พิจารณาจากคําพิพากษาฎีกาดังตอไปนี้ 

คําพิพากษาฎีกาท่ี 1320/2503 สามีจะทํารายภรรยาดวยไมหลักแจว ภรรยาจึง

หนีเขาหองแตสามีก็ติดตามเขาไปจะทํารายใหได ภรรยาจึงยิงปนไป 1 นัดถูกสามีตาย ศาลวินิจฉัยวา 

“เห็นวานายฉ่ิงมิใชใครอ่ืน แทจริงก็เปนสามีของจําเลย (ภรรยา) อยูกินทราบอัธยาศัยกันมาชานาน

แลวและเคยมีเรื่องกัน ทุบตีกันเสมอ ๆ ก็ไมปรากฏวานายฉ่ิงไดเคยทําอันตรายแกจําเลยถึงขนาด

รุนแรงหรือมากมายอยางใด ท้ังขณะนั้นภายในหองก็มีบุตรสาวของจําเลยอยูเปนเพ่ือนดวย จําเลย

นาจะทราบดีวาแมนายฉ่ิงตามเขาไปได ก็คงไมเปนอันตรายแกจําเลยยิ่งไปกวาท่ีเคย ๆ กันมา จําเลย

ใชวิธีปองกันตัวโดยหมายเอาชีวิตนายฉ่ิงเชนนี้ ราวกับวามิใชภรรยานายฉ่ิง และหนักไปมาก จึงตอง

นับวาเปนการปองกันตัวเกินสมควรแกเหตุ 

คําพิพากษาฎีกาท่ี 8228/2543 ผูตายกับจําเลยอยูกินฉันสามีภริยากันมาเปน

เวลานานเกือบ 30 ป มีบุตรดวยกัน 5 คน ยอมมีความสัมพันธรักใครผูกพันซ่ึงกันและกัน แมปรากฏ

วาท้ังสองฝายจะมีปากเสียงทะเลาะกันบางก็เปนเรื่องธรรมดาระหวางสามีภริยา เหตุท่ีจําเลยใชเคียว

ฟนผูตายก็เนื่องจากถูกผูตายถีบและเตะซ่ึงถือเปนเหตุเล็กนอย เนื่องจากผูตายกับจําเลยเคยทะเลาะ
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และมีปากเสียงกันบอยครั้ง กรณีไมใชเหตุรายแรงถึงขนาดท่ีจะตองฆากัน แมจําเลยอางวาผูตายขูจะ

ฆาจําเลยดวยก็เปนเรื่องขมขูกันระหวางสามีภริยาซ่ึงอาจไมใชเรื่องจริงจังอะไร จึงมิใชภยันตรายท่ี

รายแรงอยางมาก 

ซ่ึงจะเห็นไดวาการท่ีศาลวินิจฉัยวาเม่ือสามีภริยาอยูกินดวยกันมานาน และไดมีเรื่อง

ทะเลาะเบาะแวงทุบตีกันเสมอ ๆ นั้นโดยครั้งท่ีผาน ๆ มาไมไดมีการทํารายถึงข้ันรุนแรงแตอยางใด ครั้ง

นี้ก็คงไมถึงขนาดท่ีจําเลยจะตองใชปนยิงเพ่ือปองกันตนเอง เปนการแสดงใหเห็นถึงอคติในทางเพศ

ของผูพิพากษาท่ีมองวาความรุนแรงในครอบครัวนั้นเปนเรื่องปกติธรรมดา และจะไมมีความรายแรง 

เนื่องจากหากไดทําความเขาใจถึงบริบทของความรุนแรงในครอบครัวแลวจะเห็นไดวา ความรุนแรงใน

ครอบครัวนั้นมีลักษณะท่ีเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง และจะมีความรุนแรงมากข้ึนเรื่อย ๆ จําเลยจึงไมควรท่ี

จะตองรอใหความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนเปนปกตินั้นลวงเลยมาจนเกิดข้ึนเปนเหตุรายแรงถึงชีวิต นอกจากนี้ 

สามียอมไมมีสิทธิอันชอบธรรมในการทํารายทุบตีภริยาของตนอยูแลว จําเลยจึงมีสิทธิท่ีจะปองกัน

ตนเอง เชนเดียวกันกับคําพิพากษาท่ี 8828/2543 ท่ีศาลไดวินิจฉัยไปถึงวาแมสามีจะไดขูวาจะฆา

ภริยาก็ไมไดถือวามีความรายแรงแตอยางใด จึงเปนการวินิจฉันท่ีไมคํานึงถึงสิทธิและความปลอดภัย

ของผูหญิงท่ีตกเปนเหยื่อของความรุนแรงจากคูสมรสของตนเองและไมไดวินิจฉัยขอเท็จจริงอยาง

เขาใจเปนกลาง 

คําพิพากษาฎีกาท่ี 1579/2529 จําเลย (ภรรยา) กับผูตายเปนสามีภริยากัน 

ผูตายชอบดื่มสุราจนมึนเมาและทุบตีทํารายรางกายจําเลยเปนประจํา วันเกิดเหตุจําเลยกับผูตายนัด

กันไปจดทะเบียนหยา ณ ท่ีวาการเขตบางกะป จําเลยไปรอผูตายตามนัดแตผูตายผิดนัด เม่ือผูตาย

มาถึงท่ีวาการเขตบางกะป จําเลยตอวาผูตาย ผูตายจึงดาและตบเตะจําเลย จําเลยจึงใชมีดปลาย

แหลมแทงผูตายหลายครั้ง พิเคราะหแลวเห็นวาแมจําเลยกับผูตายจะเปนสามีภริยากัน ผูตายก็ไมมี

อํานาจอันชอบธรรมท่ีจะทํารายจําเลย ฉะนั้น เม่ือผูตายกอเหตุดาและตบเตะทํารายจําเลยกอนจน

เปนเหตุใหจําเลยไดรับอันตรายแกกาย อันเปนการประทุษรายจําเลยฝายเดียว จําเลยยอมมีสิทธิท่ีจะ

ปองกันตัวได ดังนั้น การท่ีจําเลยใชมีดแทงผูตายดังกลาวเพ่ือยับยั้งผูตายมิใหทํารายจําเลยอีก จึงเปน

การกระทําเพ่ือปองกันสิทธิของตนใหพนจากการถูกทําราย 

จากคําพิพากษาขางตนนี้ มีขอสังเกตอยูประการหนึ่งคือ การท่ีจะอางปองกันไดนั้น

จะตองไมมีสวนผิดในการกอใหเกิดภยันตราย คือ ผูอางปองกันจะตองถูกกระทําฝายเดียว 80

77 เชน การ

ลงมือทํารายอีกฝายหนึ่งกอน หรือตองไมใชผูท่ีสมัครใจเขาวิวาทตอสูกันซ่ึงคําพิพากษาของศาลไดวาง

77 เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, อางแลว เชิงอรรถท่ี 56, น.382. 
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หลักวา การโตเถียงกันแตไมไดมีการสมัครใจทํารายซ่ึงกันและกันจึงยังมีสิทธิท่ีจะอางปองกันได 8178  

ดังนั้น จากคําพิพากษาฎีกาขางตน แมวาจําเลยไดตอวาผูตายข้ึนมากอน แตเม่ือจําเลยนั้นมี

ประสบการณการถูกทํารายกดข่ีขมเหงจากผูตายมาตลอดระยะเวลาท่ีอยูรวมกัน ในวันเกิดเหตุ ผูตาย

ก็ไมมาดําเนินการหยาขาดใหเรียบรอยตามนัด การตอวาของจําเลยจึงเกิดจากความอัดอ้ันและนอยใจ

ในความประพฤติของผูตาย จึงไมอาจถือไดวาจําเลยเปนผูมีสวนในการกอภยันตรายนั้นข้ึนกอนโดย

การดาทอผูตายใหผูตายเกิดโทสะ ดังนั้น การตบเตะจําเลยของผูตายจึงไมอาจอางเปนการกระทําโดย

บันดาลโทสะได จําเลยจึงมีสิทธิในการปองกันตนเองได 

ดังนั้น จึงเห็นไดวาหากเปนการกระทําความผิดโดยฝายภริยากระทําตอสามีนั้น 

มักจะเปนผลสืบเนื่องมาจากการทะเลาะเบาะแวง การใชกําลังทุบตีทําราย หรือขมขูจากสามีอยาง

สะสม ซ่ึงพิจารณาไดวาเปนประเด็นของปญหาความรุนแรงในครอบครัวท่ีเกิดข้ึนอยางตอเนื่องใน

ความสัมพันธ สงผลใหเกิดการกระทําตอบโตของผูกระทําความผิดซ่ึงเปนปฏิกิริยาตอเหตุการณความ

รุนแรงท่ีเกิดข้ึนกอนหนา ทําใหการพิจารณาการกระทําความผิดของผูหญิงนั้นไมอาจจะพิจารณา

เฉพาะแตเหตุการณท่ีนําไปสูการกระทําความผิดได แตตองพิจารณาเหตุการณแวดลอมสะสมซ่ึงถือได

วาเปนสาเหตุท่ีทําใหภริยาลงมือกระทําความผิดดังกลาว นอกจากนี้ ปญหาประการหนึ่งท่ีทําใหการ

ตอสูกลับของผูหญิงท่ีถูกทํารายนั้นไมอาจอางวากระทําโดยการปองกันตัวไดโดยชอบดวยกฎหมายมี

สาเหตุเนื่องจากในคําพิพากษาสวนใหญแมจะยอมรับวาการกระทํารุนแรงตอภริยานั้นเปนการกระทํา

อันละเมิดตอกฎหมายแตกลับเห็นวาการทะเลาะเบาะแวงในครอบครัวระหวางสามีภริยา หรือการทํา

รายทุบตีนั้นเปนเรื่องท่ีเกิดข้ึนเปนธรรมดาท่ัวไปในครอบครัว และถือเปนเรื่องเล็กนอยเพราะเปนการ

กระทบกระท่ังกับระหวางลิ้นกับฟน 82

79 และยิ่งหากขอเท็จจริงปรากฏตอศาลวาการกระทําความรุนแรง

บางอยางเกิดข้ึนอยางเปนประจํา เชน การขูวาจะทํารายหรือฆา หรือการไลออกจากบาน ก็ยิ่งมี

แนวโนมท่ีจะถือวาเปนเรื่องปกติตามท่ีเคยเกิดข้ึนมาจึงไมอาจเปนเหตุใหภริยายกข้ึนเปนขอตอสูใน

การทํารายถึงแกสาหัสหรือถึงแกความตายได 

นอกจากนี้แมในบางกรณีของความรุนแรงในครอบครัวท่ีศาลพิจารณาแลววาการ

ขมเหงจากฝายสามีนั้นเปนการกระทําอันละเมิดตอกฎหมายและภริยามีสิทธิท่ีจะกระทําการเพ่ือ

78 คําพิพากษาฎีกาท่ี 528/2526 แมผูตายและจําเลยจะโตเถียงกันกอน แตการโตเถียง 

ก็หาใชเปนเรื่องท่ีท้ังสองฝายสมัครใจทํารายซ่ึงกันและกันไม การท่ีผูตายจะใชขวานฟนจําเลย  

จึงเปนภยันตรายซ่ึงเกิดจากการประทุษรายอันละเมิดตอกฎหมายและเปนภยันตรายท่ีใกลจะถึง 
79 สมชาย ปรีชาศิลปะกุล, “เพศวิถีในคําพิพากษา,” (รายงานการวิจัย คณะนิติศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2550), น.91. 
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ปองกันไดก็ตาม ก็ยังมีปญหาในการพิจารณาวาการกระทําของภริยานั้นถือเปนการปองกันท่ี

พอสมควรแกเหตุหรือไม โดยอาจพิจารณาจากแนวคําพิพากษาดังตอไปนี้ 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 8228/2543 การท่ีจําเลยใชเคียวเปนอาวุธฟนผูตายก็เพ่ือ

จะยับยั้งมิใหผูตายทํารายรางกายจําเลย แตอยางไรก็ตามขณะเกิดเหตุผูตายเพียงแตถีบเตะจําเลยโดย

ไมมีอาวุธอะไร ท้ังจําเลยไดรับบาดเจ็บเพียงเล็กนอย แมจําเลยอางวาผูตายขูจะฆาจําเลยดวยก็เปน

เรื่องขมขูกันระหวางสามีภริยาซ่ึงอาจไมใชเรื่องจริงจังอะไร จึงมิใชภยันตรายท่ีรายแรงการท่ีจําเลยใช

เคียวฟนลําคอผูตายแมโดยไมเจตนา ก็ถือไดวาเปนการกระทําท่ีเกินสมควรแกเหตุ จําเลยไดฎีกาเพ่ือ

ขอใหลงโทษสถานเบาและรอการลงโทษ แตศาลกลับเห็นวาจําเลยใชเคียวเปนอาวุธฟนผูตายโดยท่ี

ผูตายไมมีอาวุธถือไดวาเปนพฤติการณรายแรงยังไมมีเหตุสมควรท่ีจะรอการลงโทษให 

หรือจากในคําพิพากษาฎีกาท่ี 1579/2529 ท่ีศาลวินิจฉัยวาผูตายเพียงแตเตะตบ

จําเลยโดยไมมีอาวุธ แตจําเลยกลับใชมีดปลายแหลมแทงผูตายหลายครั้งจนเสียชีวิตเปนการปองกัน

เกินสมควรแกเหตุ นั้นเกิดจากการท่ีศาลพิจารณาวาความรุนแรงในครอบครัวท่ีชายกระทําตอหญิง

เปนเรื่องปกติธรรมดาแลว จึงทําใหการอางวากระทําโดยปองกันตัวของผูหญิงนั้นไมไดถูกพิจารณา

อยางเปนธรรม โดยเฉพาะกรณีท่ีความรุนแรงเกิดข้ึนบอยครั้งในลักษณะท่ีไมไดทําใหผูหญิงไดรับ

อันตรายสาหัสยิ่งทําใหการพิจารณาวาเปนการปองกันตัวท่ีพอสมควรแกเหตุยิ่งมีน้ําหนักนอยลง  

ซ่ึงการพิจารณาถึงสัดสวนในการปองกันโดยมาตรฐานท่ัวไปในกรณีของการตอบโตความรุนแรงใน

ครอบครัว ยอมเทากับศาลไดปฏิเสธในการท่ีจะรับรูและเขาใจถึงเรื่องความรุนแรงในครอบครัวท่ีเกิด

ข้ึนกับจําเลยอยางตอเนื่อง 

ดังนั้น หากสามีเพียงแตลงมือทํารายรางกายภริยาดวยมือเปลาแลว ศาลคาดหวัง

ใหภริยากระทําการปองกันโดยใชมือเปลาหรืออาวุธท่ีไมมีความรายแรงเพ่ือหยุดยั้งการทํารายรางกาย

จากสามี โดยไมพิจารณาวาจําเลยเคยถูกกระทํารุนแรงเชนนั้นมาก่ีครั้งแลวกอนเกิดเหตุ การท่ีภริยาใช

อาวุธรายแรงในการตอบโต เชน ใชมีด ใชเคียว หรือใชอาวุธปนแมเพียงนัดเดียวหากเขาท่ีจุดสําคัญ

ของรางกายแมจะกลาวอางวาเปนการกระทําเพ่ือปองกันศาลก็มีแนวโนมท่ีจะถือวาเปนการปองกันเกิน

สมควรแกเหตุ โดยไมไดนําเอาลักษณะของการใชอาวุธเขามาพิจารณาประกอบ 83

80 วาเปนการหยิบฉวย

สิ่งใกลมือมาเพ่ือปองกันตนเองหรือไม ท้ังท่ีโดยหลักแลวผูหญิงมักจะมีสรีระทางรางกาย ความแข็งแรง

ท่ีดอยกวาผูชาย ทําใหเสียเปรียบท้ังในดานของพละกําลังและความเข็มแข็งทางจิตใจ นอกจากนี้  

จากการศึกษาระดับของความรุนแรงในครอบครัวนั้นจะพบวาหากผูหญิงแสดงทาทีแข็งขืนหรือตอสูก็

จะมีแนวโนมท่ีฝายสามีจะตอบโตกลับดวยความรุนแรงยิ่งกวาเดิมและอาจทําใหไดรับอันตรายสาหัส

หรือถึงแกความตายได  ดังนั้น การท่ีผูหญิงจะตอบโตตอการขมขูหรือทํารายจากฝายชายนั้นจึงยากท่ี

80 เพ่ิงอาง, น.92. 
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จะเปนการตอสูดวยมือเปลาและการทําใหผูชายเพียงแตบาดเจ็บเล็กนอยก็ไมอาจจะหยุดยั้งการขมเหง

ดังกลาวไดอยางแทจริงในมุมมองของผูหญิง ทายท่ีสุด การใชอาวุธและการโจมตีจุดสําคัญใหเปนเหตุ

ไดรับอันตรายสาหัสหรือถึงแกความตายในการปองกันตัวจึงมีแนวโนมท่ีจะไดรับการวินิจฉัยวาเปนการ

ปองกันท่ีเกินสมควรแกเหตุหากการขมเหงนั้นไมไดเปนภยันตรายท่ีทําใหไดรับบาดเจ็บสาหัสหรือถึงแก

ความตาย ซ่ึงไมใชการวินิจฉัยท่ีเปนธรรมหรือคํานึงถึงสิทธิของเหยื่อความรุนแรง 

กลาวโดยสรุปคือ การนําเอาแนวทางในการวินิจฉัยตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 68 และแนวคําวินิจฉัยตามคําพิพากษาของศาลฎีกาในปจจุบันมาปรับใชกับกรณีของการ

กระทําโดยปองกันตัวของผูหญิงท่ีถูกทํารายโดยคูของตนเพ่ือตอบโตความรุนแรงในครอบครัวนั้นยังมี

อุปสรรคในการท่ีจะไดรับการพิจารณาวาเปนการปองกันพอสมควรแกเหตุ และอาจสงผลใหกลายเปน

การถูกตัดสินวากระทําความผิดฐานฆาผูอ่ืนโดยเจตนา 

ดังนั้น หากการใชความรุนแรงตอบโตเปนการกระทําตอในขณะท่ีถูกทําราย

รางกายเพ่ือปองกันตนเองแลว ก็ยอมไดรับการพิจารณาวาเปนการปองกันตัวโดยชอบดวยกฎหมาย

อยูแลวแมในบางกรณีศาลจะพิจารณาวาเปนการปองกันตัวท่ีเกินสมควรแกเหตุซ่ึงก็ถือเปนปญหาท่ี

เกิดจากความไมเขาใจของศาลประการหนึ่งอยูแลวนั้น แตกรณีปญหาท่ีตองผูเขียนตองการศึกษาโดย

เฉพาะเจาะจงนั้น คือกรณีของการตอบโตท่ีกระทําในขณะท่ีไมไดมีความรุนแรงเกิดข้ึนอยู เชน กรณี

ของนางจิตรท่ีไดใชคอนปอนดทุบศีรษะของนายวิชาญสามีของเธอในขณะท่ีกําลังนอนอยูบนแคร 

จนกระท่ังสามีของเธอถึงแกความตาย โดยเหตุท่ีนายวิชาญชอบเมาแลวทํารายรางกายเธอเปนประจํา 

กรณีเชนนี้จะเห็นไดวาในขณะท่ีไดกระทําความผิดนั้นไมไดมีภยันตรายอันละเมิดตอกฎหมายท่ีกําลัง

ดําเนินอยู แมจะยกเหตุถึงการทํารายรางกายท่ีสามีไดกระทํามาตลอด แตขณะท่ีไดลงมือตอบโตนั้น 

เหตุความรุนแรงสงบลงแลว ตามหลักกฎหมายอาญาถือไดวาภยันตรายนั้นไดผานพนไปแลว จึงไมอาจ

อางการกระทําโดยปองกันได ซ่ึงทําใหผูหญิงท่ีถูกทํารายโดยคูของตน (Battered Woman) ในอีก

สวนหนึ่งของสังคมท่ีไมไดตอบโตในขณะนั้นไมอาจไดรับยกเวนความผิดหรือยกเวนโทษได 

2.5.2 วิกลจริต 

การกระทําของคนวิกลจริต เปนเหตุเก่ียวกับความไมสามารถรูผิดชอบหรือ 

ไมสามารถบังคับตนเองได ซ่ึงหากผูหญิงท่ีถูกทํารายนั้นเปนบุคคลวิกลจริต ท่ีไดกระทําในขณะ 

ไมสามารถรูผิดชอบหรือไมสามารถบังคับตนเองไดเพราะมีจิตบกพรอง โรคจิต หรือจิตฟนเฟอน  

ท่ีสามารถพิสูจนไดตามบทบัญญัติของกฎหมายในมาตรา 65 วรรคแรกของประมวลกฎหมายอาญา

แลวนั้น ยอมไมตองรับโทษสําหรับการกระทําความผิดนั้น ๆ อยูแลว จึงไมจําเปนตองพิจารณาถึงการ



50 

ตกเปนวัตถุแหงความรุนแรงในครอบครัวเพ่ือประกอบการวินิจฉัยความรับผิดในกรณีท่ีผูเขียน 

ไดทําการศึกษาอยูแลว84

81 

2.5.3 บันดาลโทสะ 

การกระทําท่ีผูกระทําความผิดจะอางวากระทําโดยบันดาลโทสะไดนั้นจะตองเขา

องคประกอบของมาตรา 72 แหงประมวลกฎหมายอาญาท่ีกําหนด พิจารณาไดดังนี้ 

(1) ถูกขมเหงอยางรายแรงดวยเหตุอันไมเปนธรรม พิจารณาจากขอเท็จจริงของการ

เกิดความรุนแรงในครอบครัวโดยฝายหญิงเปนผูถูกกระทําแลว จะเห็นวาการใชความรุนแรงใน

ครอบครัวนั้น หากเปนการทํารายรางกาย (Physical Abuse) ยอมเปนการประทุษรายตอรางกายของ

ผูหญิง โดยท่ีผูชายไมมีอํานาจโดยชอบธรรมท่ีจะกระทําไดจึงถือวาเปนการขมเหงตอฝายหญิงดวยเหตุ

อันไมเปนธรรมในทุกกรณี แตอยางไรก็ตาม แนวคําวินิจฉัยของศาลนั้นกรณีของการทํารายรางกายถา

หากมีการใชอาวุธซ่ึงอาจจะเปนอาวุธโดยสภาพหรือสิ่งท่ีไมใชอาวุธโดยสภาพแตสามารถทําอันตรายได

อยางอาวุธ ศาลมีแนวโนมจะวินิจฉัยวาเปนการขมเหงอยางรายแรง แตหากการใชอาวุธเขาทํารายนั้นไม

อาจกอใหเกิดอันตรายหรือกอใหเกิดอันตรายเพียงเล็กนอยก็ไมอาจถือวาเปนการขมเหงอยางรายแรงได 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 21/2534 จําเลยปลุกผูตายตื่นข้ึน แลวขอใหผูตายไป

สงจําเลยแตผูตายไมยอมไปจึงมีปากเสียงกันอยางรุนแรง ผูตายไดตบตีจําเลยจําเลยจะวิ่งหนีแตผูตาย

ดึงจําเลยไวพรอมกับตบและเตะจําเลย จําเลยโมโหสุดขีดจึงควาอาวุธปนท่ีวางอยูในหองยิงผูตาย 

พฤติการณท่ีผูตายชกตอยและเตะจําเลยถือไดวาจําเลยถูกขมเหงอยางรายแรงดวยเหตุอันไมเปนธรรม

การท่ีจําเลยไปหยิบอาวุธปนมายิงผูตายในขณะนั้น จึงเปนการกระทําไปโดยบันดาลโทสะ 

การใชความรุนแรงทางเพศ (Sexual Abuse) มีแนวการวินิจฉัยวาหากผูขมเหง 

ไดกระทําการท่ีไมเหมาะสมในทางเพศ แมไมถึงข้ันขมขืน ก็เพียงพอท่ีจะอางวาเปนการขมเหงอยาง

รายแรงไดแลว เชน การแอบดูการอาบน้ํา การลวนลามหรือทําอนาจาร และกรณีสุดทายการใชความ

รุนแรงตอจิตใจ (Mental Abuse) การใชคําพูดเหยียดหยาม ตอวา ประชดประชัน แมอาจจะไมถึงข้ัน

เปนการกระทําอันละเมิดตอกฎหมายแตก็อาจเปนกรณีของการขมเหงดวยเหตุอันไมเปนธรรมได โดย

ในแนวคําวินิจฉัยของคําพิพากษาฎีกานั้นจะตองปรากฏวาเปนกรณีท่ีมีความรายแรงดวย เชน  

กรณีผูตายกลาวสบประมาทจําเลยวา “เปนหนาตัวเมีย ผูหญิงเขาไมรักจะ

ตามมาทําไม” คํากลาวเชนนี้ตองถือวาเปนถอยคําท่ีรุนแรงในกรณีของจําเลยซ่ึงตองถูกพรากเมียของ

81 แตอยางไรก็ตาม ในสหรัฐอเมริกานั้นไดมีแนวคําพิพากษาท่ีพิจารณาการตอบโตความรุนแรง

ของผูหญิงท่ีตกอยูในภาวะ Battered Woman Syndrome โดยถือวาเปนขอตอสูวากระทําโดยวิกลจริต 

ซ่ึงเปนการวินิจฉัยเพ่ือชวยเหลือใหเปนเหตุยกเวนโทษใหแกผูหญิงท่ีตองตกอยูภาวะเชนนั้น สามารถดู

รายละเอียดไดในบทท่ี 3 
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ตนไปโดยชูรักเปนเหตุทําใหจําเลยบันดาลโทสะ ซ่ึงศาลไมไดพิจารณาความรายแรงของคําพูดตาม

บริบทของตัวอักษร แตยังพิจารณาไปถึงสถานการณแวดลอมของจําเลยวาถอยคําเชนใดถือเปนการ

ขมเหงจิตใจของจําเลยอยางรายแรง โดยคดีนี้ศาลฎีกาไดวินิจฉัยดวยวาเนื่องจากผูตายไดลอบเปนชูกับ

ภริยาของจําเลยจนภริยาของจําเลยหนีตามไปอยูดวยกัน นับวาเปนการขมเหงน้ําใจของจําเลยอยาง

รายแรงมากประกอบกับเม่ือตามมาออนวอนใหภริยากลับไปอยูกับตนเม่ือถูกผูตายกลาวสบประมาท

ใสจึงเปนการกระทบกระเทือนตอจิตใจของจําเลยอยางมาก (คําพิพากษาฎีกาท่ี 1135/2504) การดา

ดวยถอยคําหยาบคาย ทาทายและดูถูกเหยียดหยามรวมถึงการกาวราวถึงบิดามารดาตอเนื่องกัน

ตลอดเวลา ถือไดวาเปนการขมเหงอยางรายแรงดวยเหตุอันไมเปนธรรม (คําพิพากษาฎีกาท่ี 

266/2515) ผูตายดาโคตรแมจําเลย วาจําเลยเปนกะหรี่ บุคคลผูต่ําตอยยากจน ไลจําเลยออกจาก

บานและใชไมขวางจําเลย (คําพิพากษาฎีกาท่ี 6671/2531) ผูตายหาเรื่องจําเลย ชี้หนาดาแมจําเลย 

(คําพิพากษาฎีกาท่ี 5736/2539) ถือวาเปนการขมเหงอยางรายแรงดวยเหตุอันไมเปนธรรม 

นอกจากนี้ในประเด็นของการท่ีฝายชายใชคําพูดท่ีกอใหเกิดการกระทบตอ

จิตใจ ทําใหเกิดความอับอายหรือดูหม่ินเกียรติแกฝายหญิงนั้น ศาลก็ไดวินิจฉัยวาเปนการขมเหงอยาง

รายแรงดวยเหตุอันไมเปนธรรมดวย เชน จําเลยมีครรภกับผูเสียหายแลวไดเรียกรองใหผูเสียหายมาสู

ขอ ผูเสียหายกลับพูดวา “มึงยอมใหกูเลนมึงทําไม” (คําพิพากษาฎีกาท่ี 1713/2511) จําเลยรักใครได

เสียกับผูตายจนตั้งครรภ ผูตายวาใหจําเลยเอาออกก็ไมเอาออก ผูตายไมยอมรับวาเปนพอเด็กท้ังยังวา

จําเลยวาอยากหนาดานไปหาผูตายเองและวาพอแมจําเลยไมสั่งสอนใหดี เปนการดูถูกเหยียดหยามกด

ข่ีขมเหงจําเลยอยางรายแรงดวยเหตุอันไมเปนธรรม (คําพิพากษาฎีกาท่ี 846/2512) 

แตอยางไรก็ตาม ยังมีคําพิพากษาในบางกรณีท่ีวินิจฉัยวาการพูดจาดูถูกเหยียด

หยามกันภายในครอบครัวนั้น ไมถือวาเปนการขมเหงอยางรายแรงดวยเหตุอันไมเปนธรรม แตกลับ

วินิจฉัยวาเปนการทะเลาะเบาะแวงกันตามปกติในครอบครัว เชน 

คําพิพากษาฎีกาท่ี 3874/2529 จําเลยกับผูตายเปนสามีภริยากัน มีบุตร

ดวยกัน มีปากเสียงทะเลาะกันเสมอ การท่ีผูตายบนวาจําเลย กลาวหาวาจําเลยพาชายชูมานอนท่ีเตียง

นอนและไลออกจากบาน ท้ังขูวาหากไมไปจะฆานั้น เปนเรื่องสามีภริยาเปนปากเสียงทะเลาะกัน

ตามปกติท่ีเคยเปนมา จะถือวาจําเลยถูกกดข่ีอยางรายแรงดวยเหตุอันไมเปนธรรมหาไดไม จําเลยใช

ปนยิงผูตายจึงมิใชเพราะเหตุบันดาลโทสะแตเพราะเหตุโกรธเคืองท่ีผูตายดา 

คําพิพากษาฎีกาท่ี 6570/2542 จําเลยกับผูตายเปนสามีภริยากัน ผูตายทํามา

หากินและอาศัยอยูดวยกันยอมจะตองมีเรื่องระหองระแหงกระทบกระท่ังกัน และไมเขาใจกันบางเปน

ปกติธรรมดา จําเลยซ่ึงเปนสามีและเปนหัวหนาครอบครัวควรจะมีความหนักแนนอดทนและอดกลั้น 

การท่ีผูตายบอกจําเลยวาไดนําเงินท่ีจําเลยมอบใหไปใหชูนั้น ผูตายก็พูดเพ่ือเปนการประชดประชัน

จําเลยเทานั้น สวนท่ีผูตายดาจําเลยวาไอเหี้ยก็เกิดข้ึนเม่ือจําเลยกับผูตายตางฝายตางขาดความอดทน
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และอดกลั้นไดสมัครใจเขาทะเลาะวิวาทกันจนถึงข้ันทํารายกันซ่ึงเปนธรรมดาท่ีจะตองมีการดาวากัน 

การท่ีจําเลยกับผูตายทะเลาะวิวาทกันจึงเปนเรื่องภายในครอบครัว กรณีมิใชเรื่องรายแรงท่ีจําเลย

จะตองฆาผูตาย จึงไมใชเหตุขมเหงอยางรายแรงดวยเหตุอันไมเปนธรรม 

แตอยางไรก็ดี มีคําพิพากษาฎีกาท่ี 206/2555 ซ่ึงเปนกรณีของสามีท่ีมี

พฤติกรรมดุดาและทํารายภรรยา จนภรรยาทนไมไดจึงตองหนีไปอยูท่ีบานของญาติพ่ีนอง สามี

ตองการใหภรรยากลับไปอยูกับตนจึงตามราวีดาภรรยาและญาติพ่ีนองของภรรยาเพ่ือการนั้น ภรรยา

ทนไมไดจึงใชขวดตีท่ีศีรษะของสามีจนลมลงและเหยียบหนาพรอมท้ังนําปากขวดท่ีแตกจากการตี 

แทงไปท่ีคอหอยของสามีเปนเหตุใหเสียชีวิต ไดข้ึนมาสูศาล ซ่ึงศาลฎีกาไดพิจารณาถึงปญหาความ

รุนแรงในครอบครัวและภาวะของผูหญิงท่ีถูกทํารายโดยคูของตนประกอบดวย จึงวินิจฉัยโดยตีความ

ขยายใหเปนการกระทําโดยบันดาลโทสะดวยเพ่ือใหความยุติธรรมแกฝายจําเลย ซ่ึงแมจะไมตรงกับ

หลักของการกระทําโดยบันดาลโทสะโดยตรง แตก็สอดคลองกับหลักสากลในเรื่อง Battered 

Woman Syndrome แตอยางไรก็ตาม คําพิพากษาดังกลาวแมจะพิจารณาเปนเหตุลดโทษ แตก็ไมได

มีการรอการลงโทษ  

กรณีการขมเหงทางจิตใจของประเด็นความรุนแรงในครอบครัวนั้น ยังรวมไปถึง

กรณีของการนอกใจ หรือกระทําทางเพศท่ีไมเหมาะสมกับผูอ่ืนท่ีไมใชคูครองของตน ซ่ึงในกรณีของ

การท่ีฝายภริยาพบเห็นสามีของตนกําลังรวมประเวณีกับหญิงอ่ืนนั้นหากเปนภริยาท่ีชอบดวยกฎหมาย

แลว กฎหมายใหความคุมครองแกสิทธิของภริยาโดยถือวาเปนภยันตรายตอสิทธิในความเปนภริยา  

จึงสามารถอางปองกันได แตหากไมไดพบเห็นในขณะรวมประเวณีกันอยูนั้น เชน เห็นผูตายกับหญิง

อ่ืนนอนเปลือยกาย กันอยู ในห อง เม่ือเคาะประตูผู หญิ งตะโกนวาเคาะทําไม ยอมกอให

กระทบกระเทือนจิตใจเปนอยางมากถือเปนการขมเหงอยางรายแรงดวยเหตุอันไมเปนธรรม สามารถ

อางบันดาลโทสะได (คําพิพากษาฎีกาท่ี 2394/2526) ใชมีดฟนศีรษะหญิงอ่ืนขณะหญิงอ่ืนกําลังหลับ

นอนกับสามีโดยมิไดรวมประเวณีกัน (คําพิพากษาฎีกาท่ี 3861/2547) แตอางปองกันไมไดเนื่องจาก

ยังถือไมไดวามีภยันตรายอันเกิดจากการละเมิดกฎหมาย (คําพิพากษาฎีกาท่ี 3861/2547) นอกจากนี้

หากเปนกรณีท่ีมิใชสามีภริยาโดยชอบดวยกฎหมายแลว ก็ยอมไมมีสิทธิหวงหามไมใหแตละฝายไปรวม

ประเวณีกับคนอ่ืนได จึงไมเปนภยันตรายซ่ึงเกิดจากการละเมิดกฎหมาย จึงอางปองกันไมได แตถือวา

เปนการขมเหงอีกฝายหนึ่งอยางไมเปนธรรม จึงอาจอางบันดาลโทสะได  

คําพิพากษาฎีกาท่ี 1249/2535 วันเวลาเกิดเหตุจําเลยนอนเฝาหางนาเพียง

คนเดียว ผูเสียหายซ่ึงเปนสามีไดไปดื่มสุรากับเพ่ือน เพ่ิงไปหาจําเลยเม่ือเวลาประมาณเท่ียงคืน ท้ังยัง

ไดบอกใหจําเลยไปหาขาวมาใหรับประทาน จําเลยตองเดินไปเอาขาวท่ีบานซ่ึงอยูหางหางนาประมาณ  

3 เสน เม่ือเอามาใหแลวผูเสียหายไมยอมรับประทาน กลับบนวาจําเลยและยังพูดถึงภริยานอยอีกดวย 
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การกระทําของผูเสียหายถือเปนการขมเหงจิตใจอยางรายแรงดวยเหตุอันไมเปนธรรม การท่ีจําเลยใช

ปนยิงผูเสียหายในขณะนั้นจึงเปนการกระทําโดยบันดาลโทสะ 

คําพิพากษาฎีกาท่ี 6558/2540 ผูเสียหายอยูกินฉันสามีภริยากับจําเลยมา

กอน แลวตอมาไดหญิงอ่ืนเปนภริยาและไปอยูกับหญิงนั้น เม่ือจําเลยขอใหไปพบ ผูเสียหายไมยอมไป 

ในวันเกิดเหตุจําเลยพบผูเสียหายอยูกับหญิงอ่ืน โดยนุงผาขนหนูเพียงผืนเดียวออกมาบอกวาจะเลิกกับ

จําเลยและไลใหกลับบานท้ังยังตบหนาอีก ยอมเปนการขมเหงน้ําใจจําเลยอยางรายแรงดวยเหตุอันไม

เปนธรรม การท่ีจําเลยยิงผูเสียหายไปในทันทีในระยะเวลาตอเนื่องท่ียังมีโทสะอยูถือไดวาการกระทํา

ของจําเลยมีเหตุบันดาลโทสะตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 72 

คําพิพากษาฎีกาท่ี 6988/2542 จําเลยเปนภริยาท่ีชอบดวยกฎหมายของ

ผูตาย มีบุตรดวยกัน 1 คน แตผูตายยังคงประพฤติตนเปนคนเจาชู มีความสัมพันธฉันชูสาวกับหญิงอ่ืน

อีกหลายคน และกําลังจะเขาพิธีแตงงานกับหญิงซ่ึงทํางานอยูท่ีเดียวกับผูตาย โดยจะออกบัตรเชิญ

แขกไปรวมพิธีแตงงานดวย โรงงานท่ีผูตายและนางสาวฤทัยทิพยทํางานอยูหางจากท่ีพักของจําเลย

ประมาณ 500 เมตร คนงานในโรงงานยอมทราบดีวาจําเลยเปนภริยาของผูตาย การกระทําดังกลาว

ของผูตายยอมทําใหจําเลยไดรับความอับอายมาก กอนเกิดเหตุผูตายไมกลับบานหลายวันเพราะไปพัก

อยูกับนางสาวฤทัยทิพย เม่ือจําเลยตามผูตายใหกลับบาน แมผูตายยอมกลับบานแตเม่ือจําเลยขอรอง

ผูตายวาผูตายจะมีความสัมพันธกับนางสาวฤทัยทิพยตอไปจําเลยไมวาแตขอใหผูตายไมแตงงานกับ

นางสาวฤทัยทิพย ผูตายปฏิเสธ การกระทําดังกลาวของผูตายจึงเปนการขมเหงอยางรายแรงดวยเหตุ

อันไมเปนธรรมตอจําเลยซ่ึงเปนภริยา 

จากตัวอยางคําพิพากษาฎีกาขางตนนั้น ขอเท็จจริงรวมกันคือการท่ีผูตายหรือ

ผูเสียหายซ่ึงเปนสามีไดนอกใจภริยาของตนไปมีหญิงอ่ืน และไดกระทําดวยวาจา ทาทีหรือพฤติการณ

อ่ืน ๆ เชน ทอดท้ิง อันเปนการไมรักษาน้ําใจกัน ถือวาเปนความรุนแรงในครอบครัวในลักษณะหนึ่งซ่ึง

เปนการขมเหงอยางรายแรงดวยเชนกัน 

(2) การท่ีถูกขมเหงเชนนั้นเปนเหตุใหผูกระทําบันดาลโทสะ โดยการพิจารณาวา

ผูกระทําไดกระทําไปโดยบันดาลโทสะหรือไมนั้นจะตองพิจารณาจาก “จิตใจของผูกระทําความผิด

นั้นเอง” วาบันดาลโทสะหรือไม 

(3) ผูกระทําไดกระทําความผิดตอผูขมเหงในขณะบันดาลโทสะ หมายถึง กระทํา

ความผิดในระหวางท่ีโทสะรุนแรงอยู ซ่ึงกระทําโดยบันดาลโทสะนั้นไมจําเปนจะตองกระทําลงทันที 

หรือกระทํา ณ ท่ีซ่ึงถูกขมเหง หากไดกระทําตอผูท่ีขมเหงในระยะเวลาตอเนื่องกระชั้นชิดกันแลวก็อาจ

ถือวาเปนการกระทําโดยบันดาลโทสะได 

คําพิพากษาฎีกาท่ี 386/2546 กอนท่ีจําเลยจะใชมีดปาดคอผูตายจนถึงแก

ความตาย ผูตายไดพูดจาดูถูกจําเลยกอนในลักษณะวาจําเลยก็เหมือนของเลนไดแลวจะเลิกเม่ือไรก็ได
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และเปนหญิงใจงายหลอกกินเงินได เม่ือจําเลยโกรธและใชรองเทาตบหนาผูตาย ผูตายกลับตามไปทํา

รายจําเลยอีก จนกระท่ังจําเลยทนไมไดเดินไปท่ีหองพักนํามีดปอกผลไมยาวประมาณ 1 ฟุตครึ่ง 

กลับมาท่ีเกิดเหตุและใชมีดดังกลาวปาดคอผูตายจนถึงแกความตาย เห็นไดวาเหตุการณดังกลาวตั้งแต

ผูตายพูดจาดูถูกจําเลย แลวจําเลยกลับไปท่ีบานพักนํามีดมาปาดคอผูตายจนถึงแกความตายนั้นเปน

ระยะเวลาท่ีสืบเนื่องเชื่อมโยงติดตอกันมาโดยตลอดในขณะนั้นเอง และเปนเหตุการณท่ีเกิดข้ึนยังไม

ขาดตอน เนื่องจากหองพักของจําเลยกับท่ีเกิดเหตุหางกันไมมากนัก เม่ือไมปรากฏขอเท็จจริงวาจําเลย

มีพฤติการณตระเตรียมการหรือวางแผนฆาผูตายมากอน กรณีจึงถือไมไดวาเปนการฆาผูตายโดย

ไตรตรองไวกอน แตเปนความผิดฐานฆาผูอ่ืนโดยบันดาลโทสะเทานั้น 

จากขอเท็จจริงขางตนนั้น จําเลยไมอาจอางวาเปนการกระทําโดยปองกันได

ตามประมวลกฎหมายอาญา เนื่องจากขณะท่ีจําเลยกลับไปเอามีดมานั้น ภยันตรายอันเกิดจากการทํา

รายโดยผูตายนั้นสิ้นสุดลงแลว และนอกจากนี้  วิเคราะหจากคําพิพากษาขางตนจะเห็นไดวา  

ศาลพิจารณาวาการท่ีจําเลยโกรธและใชรองเทาตบหนาผูตายนั้นไมไดถือเปนการท่ีจําเลยกอเหตุข้ึน

กอน แมวาการกระทําของจําเลยนั้นจะทําใหผูตายตามทํารายจําเลย แตการใชรองเทาตบหนานั้นก็มา

จากการถูกผูตายขมเหงจิตใจเปนเหตุใหกระทําเชนนั้นออกไป มิใชเปนการขมเหงผูตาย 

คําพิพากษาฎีกาท่ี 1821/2543 ผูตายเมาสุรามากกลับมาบานเอะอะหาเรื่อง

จําเลยหลายเรื่องและกลาวหาวาจําเลยเอามีดของผูตายไปซอน ผูตายบอกใหจําเลยออกจากบาน 

มิเชนนั้นจะสับใหเปนชิ้น แลวใชมีดดังกลาวไลฟนจําเลย จําเลยวิ่งไปบานนองผูตายซ่ึงอยูใกลกัน  

มีผูตายถือมีดวิ่งติดตามไป จําเลยตองหลบหนีออกไปซอนตัวขางตนมะขามในทุงนา ผูตายหาจําเลยไม

พบจึงกลับบาน ปดบานล็อกกุญแจนอน ตอมาจําเลยกลับบานแอบมองทางรอยแตกเห็นผูตายหลับอยู 

จึงใชลูกกุญแจไขเปดประตูหนาบานเขาไป แลวจําเลยใชมีดฟนผูตายดวยความโมโหท่ีถูกผูตายวิ่งไลทํา

รายอยูเปนประจํา การท่ีผูตายใชมีดไลฟนจําเลยนับวาเปนการขมเหงอยางรายแรงดวยเหตุอันไมเปน

ธรรม แมจําเลยจะเปนภริยาผูตาย ผูตายก็หามีสิทธิท่ีจะกระทําแกจําเลยเชนนั้นไม พฤติการณแหงคดี

มีเหตุผลใหเชื่อวาจําเลยเกิดความโกรธคือบันดาลโทสะ การท่ีจําเลยกระทําแกผูตายในทันทีเม่ือกลับ

มาถึงบานและพบผูตาย อันเปนระยะเวลาหางจากถูกขมเหงเพียง 2 ชั่วโมงหรือ 2 ชั่วโมงเศษ ซ่ึงเปน

ชวงเวลาท่ีจําเลยตองหลบหนีจากการท่ีถูกผูตายขมเหงอยางรายแรงจนถึงกับตองไปแอบซอนตัวอยูใน

ปาละเมาะ พฤติการณดังกลาวถือไดวาการขมเหงยังอยูในชวงเวลาท่ีตอเนื่องเชื่อมโยงกันอยูจึงตกอยู

ในหลักเกณฑท่ีวาจําเลยกระทําผิดตอผูขมเหงในขณะนั้น 85

82  

82 ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ ไดใหขอสังเกตเอาไววา “จําเลยมีเวลาหลบหนีไปแอบซอนตัวอยู

ในปาละเมาะถึง 2 ชั่วโมงนับตั้งแตถูกขมเหงนาจะถือไดวาจําเลยระงับโทสะไดแลว แมความจริงจําเลย
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ซ่ึงหากพิจารณาจากแนวคําวินิจฉัยของศาลในคําพิพากษาฎีกาท่ี 1821/2543 

นั้น แมวาจําเลยจะกระทําไปดวยเหตุท่ียังมีโทสะอยู แตกรณีนี้จําเลยไดหลบหนีเขาไปอยูในปาถึง  

2 ชั่วโมง ซ่ึงโดยบุคคลท่ัวไปท่ีอยูในฐานะเชนจําเลยนั้นนาจะระงับโทสะไดแลว จึงไมนาท่ีจะอางวา

เปนการกระทําความผิดตอผูขมเหงในขณะนั้นได ซ่ึงในกรณีเชนนี้หากศาลพิจารณาวาไมเปนการ

กระทําโดยบันดาลโทสะ จําเลยก็จะมีความผิดฐานฆาผูอ่ืนตายโดยไตรตรองไวกอน ซ่ึงก็ไมใชผลลัพธ

ทางกฎหมายท่ีจะใหความยุติธรรมใหแกจําเลยได (กรณีนี้ผูเขียนเห็นวานาจะเปนการพิจารณาเพ่ือให

ความยุติธรรมแกจําเลย แมไมไดแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวาเปนการนําเอาหลักของ BWS มาใช 

อยางไรก็ตาม มีแนวคําพิพากษาของศาลและงานวิชาการสนับสนุนกรณีของการ

กระทําโดยบันดาลโทสะดวยเหตุท่ีสะสมมา ซ่ึงในท่ีนี้นั้นหมายถึงการสะสมเหตุแหงการขมเหง มิใช

หมายความถึงการสะสมความโกรธซ่ึงจะกลายเปนการกระทําโดยอาฆาตพยาบาท การนําเอาหลักในเรื่อง

การสะสมเหตุแหงการขมเหงมาปรับใชนั้นสวนใหญจะใชในการอธิบายกรณีท่ีเก่ียวของกับบุคคลท่ีถูก 

ขมเหงทารุณมาเปนระยะเวลานานจนในท่ีสุดจึงฆาหรือกระทําการตอบโตกลับไปยังบุคคลท่ีกระทําการ

ขมเหงแกเขา เชน กรณีของการฆาคูสมรสในประเด็นความรุนแรงในครอบครัว โดยอางวาถูกขมเหงโดย 

ผูท่ีตกเปนเหยื่อ รวมถึงการอางพฤติกรรมทารุณโหดรายซ่ึงยอมกอใหเกิดผลลัพธเชนเดียวกันถาหาก

วิญูชนในสถานการณเชนเดียวกันกับผูกระทําความผิดจะพึงกระทํา และการอางวาการกระทําความผิด

เปนผลมาจากประสบการณในการถูกกระทําทารุณในครั้งกอน ๆ ทําใหผูท่ีถูกขมเหงขาดการควบคุม

ตนเองและไดกระทําความผิดไป ซ่ึงจะมีประเด็นท่ีจะตองพิจารณาอยูดวยกัน 2 ประเด็น คือ ปญหา

เก่ียวกับการถูกขมเหงดวยเหตุอันไมเปนธรรม และ ปญหาในเรื่องชวงเวลาของการกระทําความผิด 

ปญหาเก่ียวกับการถูกขมเหงดวยเหตุอันไมเปนธรรม ในการพิจารณาถึงเหตุแหง

การขมเหงท่ีไดสะสมมานั้น เกิดข้ึนเพ่ืออธิบายถึงการกระทําโดยบันดาลโทสะในเหตุท่ีถูกขมเหงมาโดย

ตลอด แตหากพิจารณาเพียงแตเหตุการณสุดทายท่ีเปนเหตุใหเกิดโทสะจนขาดการควบคุมไดนั้น  

มองโดยลําพังแลวถือวาเปนเรื่องท่ีเล็กนอยหรือไมถึงข้ันท่ีทําใหผูกระทําจะตองลงมือฆาผูขมเหงของตน 

ซ่ึงหากไมพิจารณาถึงสถานการณโดยรวมถึงการขมเหงในอดีตกอน ๆ จนถึงปจจุบันแลว ผูกระทํา

ความผิดยอมไมอาจอางวากระทําโดยบันดาลโทสะไดเนื่องจากแมจะเปนการขมเหง แตการขมเหงนั้น

อาจจะไมรายแรงในความรูสึกของบุคคลเชนเดียวกับจําเลยในสถานการณเชนนั้น  ดังนั้น หากจาก

ขอเท็จจริงท่ีปรากฏนั้นแสดงใหเห็นวาจําเลยถูกขมเหงท่ีเขาลักษณะเปนการเพียงการขมเหงเล็ก ๆ 

นอย ๆ แตมีความบอยครั้ง ตอเนื่องหรืออาจเปนกรณีท่ีมีการขมเหงอยางรายแรงแตจําเลยไมไดเกิด

โทสะในทันที ซ่ึงหากเกิดเหตุการณแบบเดิมอีกก็ไมมีความจําเปนท่ีจําเลยจะตองอดทนตอพฤติกรรม 

จะยังโกรธ แตหลักในการวินิจฉัยคือ “คนโดยท่ัวไป” ในฐานะเชนเดียวกับจําเลยนาจะระงับโทสะไดแลว 

กรณีนี้จําเลยจึงไมนาจะอางบันดาลโทสะไดแลว” 
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นั้นอีก หรือในแงของการขมเหงครั้งสุดทายท่ีทําใหจําเลยกระทําความผิดอาจจะไมไดมีความรายแรง

เพียงพอท่ีจะไดรับการพิจารณาวาเปนการขมเหงอยางรายแรงแตเปรียบเสมือนเปนจุดสุดทายของ

ความอดทนเม่ือจําเลยตองทนตอการขมเหงท่ีสะสมมาเปนเวลายาวนานไมไดจึงกระทําความผิดข้ึน ซ่ึงมี

การนําไปปรับใชในลักษณะของความรุนแรงในครอบครัวซ่ึงเรื่องทะเลาะเบาะแวงกันภายในครอบครัว

จนเปนเหตุของการสะสมการขมเหง จนในท่ีสุดเกิดบันดาลโทสะและไดกระทําความผิดข้ึน 

แตอยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณาจากท่ีไดศึกษามาขางตนแลวจะเห็นวาแนวคํา

วินิจฉัยของศาลนั้นยังไมไดนําเอาหลักของการบันดาลโทสะดวยเหตุท่ีสะสมมามาปรับใชแกคดีอยาง

ชัดเจนสมํ่าเสมอ โดยศาลไมไดคํานึงถึงการกระทบกระท่ังหรือการทะเลาะเบาะแวงท่ีเกิดข้ึนกอนท่ีจะ

มีการขมเหงในครั้งสุดทาย และพิจารณาวาการท่ีเปนสามีภริยากันมีปากเสียงทะเลาะกันเสมอ ๆ การ

กระทําท่ีเปนเหตุสุดทายก็เปนเรื่องของการทะเลาะเบาะแวงกันในระหวางสามีภริยากันตามปกติท่ีเคย

เปนมา จึงไมพิจารณาวาจําเลยถูกกดข่ีขมเหงดวยเหตุอันไมเปนธรรม ซ่ึงรวมไปถึงการพิจารณาวาแม

มีการทํารายรางกายก็ยังถือเปนเหตุการณปกติธรรมดา ซ่ึงสงผลเสียใหแกเหยื่อของความรุนแรงใน

ครอบครัวเปนอยางมาก 

ปญหาเก่ียวกับการกระทําความผิดในขณะนั้นกับการพิจารณาการขมเหงท่ี

สะสมมา ซ่ึงกอใหเกิดปญหาข้ึนในกรณีของผูหญิงท่ีถูกทํารายโดยคูของตน ท่ีแมหากศาลจะได

พิจารณาวาการกระทําการตอบนั้นเปนลักษณะของปฏิกิริยาท่ีไดสะสมมา แตก็ตองแสดงใหศาลเห็น

วาการกระทํานั้นเกิดข้ึนจากการสูญเสียการควบคุมตนเองเนื่องจากโทสจริต แตอยางไรก็ตาม ในสวน

ของชวงเวลาท่ีเกิดการกระทําความผิดนั้น มีกลายกรณีท่ีเกิดข้ึนซ่ึงแสดงใหเห็นถึงชวงระยะเวลาท่ีหาง

กันของเหตุการณท่ีเปนการขมเหงกับการตอบโตของผูหญิงท่ีเปนเหยื่อของความรุนแรง ซ่ึงอาจจะทํา

ใหเกิดปญหาในการพิจารณากรณีของผูหญิงท่ีถูกทํารายใหไดความเปนธรรม 

ดังนั้น การวินิจฉัยความรับผิดทางอาญาของผูกระทําความผิดซ่ึงเปนผูหญิงท่ี

ถูกทํารายหรือขมเหงจากสามีของตนในบริบทของความสัมพันธท่ีเปนความรุนแรงในครอบครัวนั้นจะ

เห็นไดวาวัฒนธรรมและทัศนคติทางสังคมท่ีมองวาความรุนแรงในครอบครัวนั้นเปนเรื่องปกติธรรมดา 

ตามท่ีเคยเกิดเสมอ และไมมีความแตกตางจากท่ีเคยเปนมา โดยไมพิจารณาวาความรุนแรงใน

ครอบครัวนั้นเปนปจจัยหนึ่งซ่ึงเปนสาเหตุสําคัญในการกระตุนหรือนําไปสูการตอบโตของฝายผูหญิง 

การพิจารณาแตเพียงเหตุการณสุดทายท่ีนําไปสูการกระทําความผิดโดยแยกขอเท็จจริงซ่ึงเปน

เหตุการณความรุนแรงท่ีสะสมอยางตอเนื่องกันมาจนนําไปสูเหตุการณท่ีเปนผลสุดทายนั้นออกไปยอม

เปรียบเสมือนการใหความชอบธรรมแกผูชายในการทํารายทุบตีภริยาของตน โดยอางถึงทฤษฎีอํานาจ

ของผูชายในการสั่งสอนอบรมภริยาของตน หรือการมองความรุนแรงในครอบครัววาเปนเรื่องปกติท่ี

เกิดข้ึนจากการท่ีท้ัง 2 ฝายไดรับรูและยอมรับ หรือมองวาการนิ่งเฉยไมตอบโตในอดีตของผูหญิงตอ

การทํารายโดยสามีเปนการยอมรับวาเปนความผิดของตนเองหรือเปนสิทธิท่ีสามีสามารถกระทําตอ
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ภริยาไดยอมเปนการสะสมท้ังความไมพอใจหรือความบันดาลโกรธของผูหญิง หรือในแงของทางสังคม

จิตวิทยายอมเปนการบั่นทอนความสามารถในการปกปองตนเองหรือการตระหนักถึงคุณคาของตนเอง

สําหรับผูหญิง ซ่ึงในทายท่ีสุดยอมนําไปสูผลลัพธท่ีรุนแรงเกินกวาท่ีกฎหมายจะคาดเดาและใหการ

ชวยเหลือแกพวกเธอได 

นอกจากนี้ การมองความรุนแรงในครอบครัววาเปนการกระทําตอภริยาหรือ

คนในครอบครัวท่ีมีลักษณะคงท่ี ตอเนื่อง เชน คิดวาถาในอดีตท่ีผานมาสามีเพียงแตลงมือตบตีเพียง

เทานั้น แลวคาดเดาวาสิ่งท่ีอาจเกิดข้ึนตอไปในอนาคตก็คงไมรุนแรงไปกวาการตบตีท่ีเคยไดกระทํานั้น 

อาจเปนสิ่งท่ีไมสอดคลองกับขอเท็จจริงท่ีวาสถานการณท่ีเปนสาเหตุของการกระทําความผิดของ

ผูหญิงอาจจะมีรายละเอียดหรือลักษณะท่ีแตกตางไปจากเดิมแมเพียงเล็กนอยแตอาจสงผลใหความ

รุนแรงท่ีผูหญิงไดรับนั้นมีความแตกตางออกไปอยางไมอาจคาดเดาไดโดยงาย นอกจากนี้ การตบตี

ดังกลาวนั้นอาจกลายเปน “ฟางเสนสุดทาย” ในชวงเวลาหนึ่ง เม่ือการกระทําท่ีถูกพิจารณาวาเปน

เหตุการณปกติอาจไมไดรับความยินยอมใหกระทําไดอีกตอไปแมวาในมุมมองของสังคมจะเห็นวาการ

กระทําดังกลาวนั้นไมไดมีความแตกตางไปจากเดิมก็ตาม  

 

2.6 การกําหนดมาตรการชวยเหลือผู ท่ีถูกทํารายโดยคูของตนในพระราชบัญญัติคุมครอง

ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 

 

ปญหาเก่ียวกับการใชความรุนแรงในครอบครัวนั้นเปนปญหาท่ีมีความละเอียดออน  

มีความซับซอนเก่ียวพันกับบุคคลท่ีใกลชิดกัน จึงทําใหมีลักษณะท่ีแตกตางจากการทํารายรางกาย

ระหวางบุคคลโดยท่ัวไป  ดังนั้น การนําเอามาตรการทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาบังคับ

ใชกับกรณีการกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวจึงไมเหมาะสม เพราะกฎหมายอาญานั้นมี

เจตนารมณในการลงโทษผูกระทําความผิดมากกวาท่ีจะมุงแกไขเยียวยาผูกระทําความผิดหรือใหความ

คุมครองปกปองแกผูท่ีถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว 8 6

83  ดวยเหตุดังกลาวจึงไดจัดใหมี

กฎหมายวาดวยการคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวเพ่ือกําหนดรูปแบบ วิธีการ 

และข้ันตอนใหมีความแตกตางจากการดําเนินคดีอาญาโดยท่ัวไปและใหมีความเหมาะสม โดยให

ผูกระทําความผิดมีโอกาสกลับตัวและยับยั้งการกระทําความผิดซํ้ารวมท้ังสามารถท่ีจะรักษา

ความสัมพันธอันดีในครอบครัวไวไดและใหความคุมครองและเยียวยาผูถูกกระทําความรุนแรงใน

83 กลุมพัฒนากฎหมาย สํานักวิชาการ, “สรุปผลการประชุมผูทรงคุณวุฒิและผูแทนศาลเพ่ือ

เตรียมการใชบังคับพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550,” 

วารสารศาลยุติธรรมปริทัศน 27, เลมท่ี 2, ปท่ี 4, น.28 (เมษายน-พฤษภาคม 2551). 
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ครอบครัวไดอยางทันทวงที  จึงไดประกาศใชพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงใน

ครอบครัว พ.ศ. 2550 โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 เปนตนมา87

84  

หลักการท่ีสําคัญตามพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว 

พ.ศ. 2550 จะเก่ียวกับกระบวนการใชบังคับกฎหมายในการแกไขปญหาความรุนแรงในครอบครัว  

ซ่ึงจะแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ มาตรการในการคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว 

และการดําเนินคดีกับผูกระทําความรุนแรงในครอบครัว 88

85 

มาตรการในการคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว มีความมุงหมายใน

การใหความคุมครองบุคคลใหพนจากการกระทําดวยความรุนแรงและมุงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ

ผูกระทําใหเลิกใชความรุนแรง เพ่ือใหยังคงรักษาความเปนครอบครัวตอไปได เชน 

- มาตรการใหความคุมครองเบื้องตน โดยใหอํานาจแกพนักงานเจาหนาท่ีในการ

คุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวไดทันทีท่ีไดรับแจงหรือทราบเหตุ ซ่ึงกําหนดให

หนาท่ีในการแจงเหตุตอพนักงานเจาหนาท่ีนั้นเปนหนาท่ีของตัวผูถูกกระทําดวยความรุนแรงเองหรือ 

ผูท่ีพบเห็น โดยผูแจงโดยสุจริตจะไมมีความรับผิดท้ังทางแพง ทางอาญาและทางปกครอง เพ่ือใหทุกคน

มีหนาท่ีเฝาระวังความรุนแรงในครอบครัวโดยถือเปนเรื่องความสงบสุขของสังคม 

และยังกําหนดใหพนักงานเจาหนาท่ี ฝายปกครอง หรือตํารวจเม่ือไดรับแจงเหตุหรือ

พบเห็นเองนั้น มีหนาท่ีในการเขาคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงเบื้องตน โดยมีอํานาจในการ

เขาไปในเคหสถานหรือสถานท่ีเกิดเหตุเพ่ือสอบถามเก่ียวกับเหตุความรุนแรงหรือเพ่ือชวยเหลือ 

นอกจากนี้ยังตองจัดใหผูถูกกระทําดวยความรุนแรงไดรับการตรวจรักษาจากแพทย หรือไดรับ

คําปรึกษาจากจิตแพทย นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห จัดใหผูถูกกระทําดวยความรุนแรงรองทุกข

หรือรองทุกขแทนในกรณีท่ีประสงคจะดําเนินคดีแตไมอยูในวิสัยหรือมีโอกาสไดดวยตนเอง 

- มาตรการในการใหความคุมครองสิทธิสวนบุคคลโดยการหามโฆษณาเผยแพรเรื่อง

ความรุนแรงในครอบครัวตอสาธารณชนในกรณีท่ีมีการแจงความหรือรองทุกขแลว 

- มาตรการในการคุมครองบรรเทาทุกขชั่วคราวระหวางการดําเนินคดี โดยหากมี

เหตุการณท่ีผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวจะถูกกระทําความรุนแรงซํ้า ใหพนักงาน

เจาหนาท่ีท่ีรัฐมนตรีมอบหมายหรือศาลมีอํานาจออกคําสั่งแกผูกระทําความรุนแรงในครอบครัว  

84 อมรรัตน กริยาผล, คําอธิบายในการบังคับใชพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความ

รุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550, ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง, 2551, น.3. 
85 สุนิสา จองวัฒนา, “ปญหาการบังคับใชพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรง

ในครอบครัว พ.ศ. 2550,” (สารนิพนธมหาบัณฑิต สาขาการบริการงานยุติธรรม ภาควิชาสังคม

สงเคราะหศาสตร คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2552), น.35. 
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ใหเขารับการตรวจรักษาจากแพทย ชดใชเงินชวยเหลือ หามเขาไปในท่ีพํานักของครอบครัว หามเขา

ใกลตัวบุคคลในครอบครัว หรือการกําหนดวิธีการดูแลบุตรไดเทาท่ีจําเปนและสมควร 

- มาตรการในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูกระทําความรุนแรงในครอบครัว โดยเปน

การกําหนดเง่ือนไขใหโอกาสผูกระทําความรุนแรงในครอบครัวปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ไมใชความ

รุนแรงตอบุคคลในครอบครัวใหไดกอน โดยมาตรการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนั้นจะมีสองกรณีดวยกัน 

คือ กรณีมีการตกลงยอมความ ถอนคํารองทุกขหรือถอนฟองนั้น พนักงานสอบสวนหรือศาลจะตองจัด

ใหมีการทําบันทึกขอตกลงกําหนดเง่ือนไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหผูกระทําความรุนแรงในครอบครัว

ปฏิบัติใหครบถวนกอนจึงจะยอมถอนคํารองทุกขหรือถอนฟองได 

และกรณีท่ีมีการดําเนินคดีตอไปและศาลพิพากษาวาผูกระทําความรุนแรงในครอบครัว

มีความผิดฐานกระทําความรุนแรงในครอบครัว หรือฐานทํารายรางกายตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 295 ศาลมีอํานาจกําหนดใหใชวิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูกระทําความรุนแรงใน

ครอบครัวตามวิธีการและระยะเวลาท่ีศาลกําหนดแทนการลงโทษผูกระทําผิดก็ได 

สวนของการดําเนินคดีกับผูกระทําความรุนแรงในครอบครัว แมจะมีบทบัญญัติ

กําหนดใหการกระทําความรุนแรงตอบุคคลในครอบครัวเปนความผิดท่ีมีอัตราโทษจําคุก แตเพ่ือให

สอดคลองกับเจตนารมณ กระบวนการดําเนินคดีจึงเปนไปทิศทางท่ีใหโอกาสแกผูกระทําความผิดใน

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชความรุนแรงมากกวามุงลงโทษ ซ่ึงมีมาตรการท่ีสําคัญ ดังนี้ 

- มีการกําหนดใหความผิดฐานกระทําความรุนแรงในครอบครัวรวมถึงการกระทําท่ีเขา

ลักษณะเปนการทํารายรางกายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 เปนความผิดอันยอมความได 

เพ่ือชวยเลี่ยงคดีออกจากกระบวนการยุติธรรม 

- กําหนดอายุความใหผูถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัวจะตองรองทุกขตอพนักงาน

สอบสวนภายใน 3 เดือนนับแตอยูในวิสัยและมีโอกาสท่ีจะรองทุกขได 

- กําหนดใหพนักงานสอบสวนจะตองทําการสอบสวนโดยเร็วและสงตัวผูกระทําความ

รุนแรงในครอบครัวพรอมสํานวนและความเห็นใหพนักงานอัยการสั่งฟองตอศาลเยาวชนและ

ครอบครัวภายใน 48 ชั่วโมง หากมีความจําเปนสามารถขอผัดฟองไดไมเกิน 3 ครั้ง ครั้งละไมเกิน  

6 วัน นับแตไดตัวผูกระทําความผิด 

- กําหนดใหการสอบปากคําผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว ตองจัดใหมี

จิตแพทย นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห หรือบุคคลท่ีผู ถูกกระทํารองขอใหอยูรวมในขณะ

สอบปากคําเพ่ือใหคําปรึกษา 

- กําหนดใหศาลเยาวชนและครอบครัวมีอํานาจพิจารณาและพิพากษาคดีความผิดฐาน

กระทําความรุนแรงในครอบครัว และมีอํานาจในการกําหนดใหใชมาตรการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

แทนการลงโทษได นอกจากนี้ยังกําหนดใหศาลพยายามไกลเกลี่ยใหคูความยอมความกัน โดยมุงถึง
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ความสงบสุขและการอยูรวมกันในครอบครัวเปนสําคัญและคํานึงถึงสิทธิของผูถูกกระทํา สถานภาพ

การสมรส สวัสดิภาพของบุตร มาตรการปรองดองและปรับปรุงความสัมพันธภายในครอบครัว หากไม

อาจรักษาสถานภาพของการสมรสได ก็ใหการหยาเปนไปดวยความเปนธรรมและเสียหายนอยท่ีสุด 

- ศาลอ่ืนมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีความผิดฐานกระทํารุนแรงในครอบครัวไดตอเม่ือ

เปนกรรมเดียวกับความผิดตามกฎหมายอ่ืนท่ีมีอัตราโทษสูงกวาก็ใหดําเนินคดีตอศาลท่ีมีอํานาจ

พิจารณาความผิดตามกฎหมายอ่ืนนั้น ใหนําบทบัญญัติท้ังหลายแหง พ.ร.บ. นี้ไปใชบังคับโดยอนุโลม 

 

2.6.1 ขอดีของมาตรการคุมครองตามพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความ

รุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 

2.6.1.1 กรณีท่ีพนักงานเจาหนาท่ีชั้นผูใหญ ท่ีรัฐมนตรีไดมอบหมายหรือศาล  

มีอํานาจออกคําสั่งกําหนดมาตรการคุมครองชั่วคราวหรือกําหนดมาตรการใด ๆ ระหวางดําเนินคดีได

อยางกวางขวางเทาท่ีจําเปนและสมควร 

2.6.1.2 ศาลมีอํานาจออกคําสั่งกําหนดมาตรการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหผูกระทํา

ความรุนแรงในครอบครัวปฏิบัติแทนการถูกลงโทษได เพ่ือเปนการแกไขตนเหตุของปญหาความ

รุนแรงในครอบครัว รวมถึงมาตรการปรับปรุงความสัมพันธระหวางบุคคลในครอบครัวท่ีมีการกระทํา

ความรุนแรงตอกัน โดยผานกระบวนการไกลเกลี่ยประนีประนอม เพ่ือจัดใหมีการทําบันทึกขอตกลง

กําหนดเง่ือนไขใหผูกระทําความรุนแรงปฏิบัติ เพ่ือปรับปรุงพฤติกรรมกอนท่ีจะมีการยอมความ  

ถอนคํารองทุกขหรือถอนฟอง 

2.6.2 ขอบกพรองของมาตรการคุมครองตามพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทํา

ดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 

2.6.2.1 การท่ีพระราชบัญญัติฉบับนี้กําหนดใหความผิดฐานกระทําความรุนแรงใน

ครอบครัวและความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐานทํารายรางกายท่ีมีอัตราโทษต่ํากวาความผิดตาม

พระราชบัญญัตินี้เปนความผิดอันยอมความได สงผลใหผูถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัวจะตองรอง

ทุกขตอพนักงานสอบสวนกอนจึงจะดําเนินคดีไดและจึงจะบังคับใชมาตรการคุมครองสวัสดิภาพได  

ซ่ึงเปนมาตรการท่ีสําคัญและจะเปนประโยชนอยางยิ่งหากสามารถบังคับใชไดจริง แตสวนใหญแลว

ผูถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัวมักไมตองการท่ีจะดําเนินคดี เพราะผูกระทําความผิดนั้นเปน

บุคคลท่ีมีความสัมพันธใกลชิดกันจึงไมมีการรองทุกขและทําใหไมมีการใชมาตรการดังกลาว 

2.6.2.2 ข้ันตอนและกระบวนตาง ๆ ท่ีกําหนดหนาท่ีใหพนักงานสอบสวนนั้นโดย

สวนใหญจะกําหนดระยะเวลาสั้นเกินไป เพ่ือใหความคุมครองแกผูถูกกระทําความรุนแรงไดอยางไม

ลาชา แตก็กอใหเกิดปญหาวาพนักงานสอบสวนทํางานไมทัน เนื่องจากยังคงมีปริมาณนอยไมเพียงพอ

ตอจํานวนคดี จึงทําใหไมสามารถปฏิบัติงานไดอยางเต็มท่ี 
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2.6.2.3 การประสานงานระหวางตํารวจกับสหวิชาชีพท่ีตองเขารวมในการ

สอบปากคํา รวมถึงการประนีประนอมยอมความ มักจะกระทําไดยากเนื่องจากกฎหมายกําหนดแต

หลักการและข้ันตอนการดําเนินการของสหวิชาชีพไวอยางกวาง ๆ และไมไดจัดระเบียบการ

ดําเนินการใหเชื่อมตอกันอยางเปนระบบ จึงทําใหไมสามารถประสานงานไดอยางเปนรูปธรรม 

นอกจากนี้ในหลายคดีท่ีเกิดข้ึนจริงนั้นไมไดจัดใหมีจิตแพทย นักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะหอยู

ในข้ันตอนการสอบปากคํา และไมไดมีการบันทึกเหตุท่ีไมอาจรอเอาไวดวย 

2.6.2.4 ในความเปนจริงนั้นพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ สวนใหญเปนเพศ

ชาย แตผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวสวนใหญจะเปนผูหญิงและเด็ก ขอมูลในการ

ดําเนินคดีหรือดําเนินการใด ๆ นั้นยอมเกิดข้ึนจากผูหญิงและเด็ก แตพวกเขาเหลานั้นจะไมกลาเลาให

พนักงานสอบสวนผูชายฟง ไมกลาแมแตจะมาแจงความ ซ่ึงจะตางออกไปจากกรณีท่ีเปนพนักงาน

สอบสวนผูหญิงเพราะมีความละเอียดออนท่ีมากกวาและมีความเขาใจปญหาของผูหญิงไดมากกวา

ผูชายและสามารถรับฟงปญหาของผูถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัวไดดีกวา 

2.6.2.5 แมวาพระราชบัญญัติฉบับนี้จะเนนการใหความคุมครองผูถูกกระทําความ

รุนแรงและแกไขผูกระทําความรุนแรง แตกลับไมมีบทบัญญัติท่ีจะใหความชวยเหลือแกผูหญิงท่ีเปนถูก

กระทํารุนแรงและในทายท่ีสุดไดกระทําการเพ่ือปกปองชีวิตของตนจนเปนเหตุใหกลายเปนผูกระทํา

ความผิดอาญาท่ีจะตองถูกดําเนินคดีตามกฎหมายในขอหาฆาผูอ่ืนหรือทํารายผูอ่ืนเปนเหตุใหไดรับ

อันตรายสาหัส นอกจากนี้ท่ีผานมายังไมมีการนําเอาพระราชบัญญัตินี้มาใชในการพิจารณาคดีท่ีผูหญิง

ตอบโตผูท่ีใชความรุนแรงแตกลับดําเนินกระบวนการพิจารณาเปนคดีอาญาท่ัวไปแทนท้ังท่ีโดยแทจริง

แลวการกระทําความผิดท่ีเกิดข้ึนนี้คือผลสะทอนท่ีเกิดจากปญหาความรุนแรงในครอบครัวท่ีไมไดรับ

การชวยเหลือ เยียวยา และแกไข เนื่องจากเปนความผิดตอชีวิต อีกท้ังเจาหนาท่ีในกระบวนการ

ยุติธรรมสวนตาง ๆ ก็ไมไดมีการหยิบยกขอเท็จจริงเก่ียวกับการถูกกระทําความรุนแรงในอดีตของตัว

ผูกระทําความผิดมาประกอบเพ่ือใหศาลเขาใจถึงปญหา สาเหตุ และผลกระทบของความรุนแรงใน

ครอบครัวของจําเลยท่ีการกระทําความผิดนั้นเปนผลสืบเนื่องมา เม่ือพนักงานสอบสวนไดรวบรวม

พยานในฐานะเชนเดียวกันกับคดีอาญาท่ัวไป ก็จะพิจารณาแตเพียงเหตุการณในวันเกิดเหตุ ทําให

สํานวนของพนักงานสอบสวนไมปรากฏขอมูลเก่ียวกับปญหาและสาเหตุความรุนแรงในครอบครัวท่ีจะ

ทําใหพนักงานอัยการและศาลใชดุลพินิจในการวินิจฉัยคดีไดอยางเปนธรรม 
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บทที่ 3 

การกระทําความผิดของบุคคลซึ่งอยูในกลุมอาการ Battered Woman Syndrome 

ในกฎหมายตางประเทศ 

 

จากท่ีไดกลาวมาในบทท่ี 2 นั้นจะเห็นไดวาปญหาความรุนแรงในครอบครัวนั้นไมไดเปน

ปญหาของสังคมใดสังคมหนึ่งโดยเฉพาะ แตมันไดเกิดข้ึนในทุก ๆ สังคม และเม่ือคานิยมของการมอง

วาความรุนแรงในครอบครัวเปนปญหาของครอบครัวนั้น ๆ การท่ีผูหญิงถูกสามีทํารายทุบตีเปนการใช

อํานาจของสามีในการอบรมสั่งสอนและควบคุมภริยาของตน ก็ยอมกอใหเกิดผลกระทบท่ีตามมา  

ซ่ึงความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในชวงคริสตวรรษท่ี 1960 นั้นไมไดหมายความวามีอัตราการเกิดการ

ตอสูกลับของผูหญิงท่ีถูกทํารายในความสัมพันธของครอบครัวมาอยางยาวนานนั้นมีจํานวนมากข้ึน 

แตแสดงใหเห็นถึงการตระหนักถึงปญหาและความสําคัญของสภาวะท่ีเลวรายท่ีผูกระทําความผิดนั้น

ตองเผชิญในมุมมองของกฎหมายและไดพยายามพัฒนากรอบของกฎหมายท่ีมีอยูแตเดิมข้ึนเพ่ือให

ครอบคลุมถึงสถานการณท่ีผูกระทําความผิดซ่ึงเปนผูหญิงท่ีถูกทํารายโดยคูของเธอมาอยางยาวนาน 

(Battered Woman) ซ่ึงในงานเขียนฉบับนี้ ผูเขียนจะศึกษาถึงแนวความคิดและวิธีการแกไขปญหาใน

ระบบกฎหมายคอมมอนลอว คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา และในระบบกฎหมายซีวิลลอว คือ ประเทศ

ฟลิปปนส 

 

3.1 การวินิจฉัยความรับผิดของบุคคลซ่ึงอยูในกลุมอาการ Battered Woman Syndrome  

ท่ีไดฆาคูของตนของประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

กรณีการกระทําของผูหญิงซ่ึงถูกทํารายโดยคูของตนไดกระทําการโตตอบตอผูท่ีทําราย

เธอนั้นมีขอตอสูอยูหลายประการท่ีทนายความและนักวิชาการไดกลาวอางข้ึนมาเพ่ือสนับสนุนวา

สามารถนํามาใชเพ่ือใหจําเลยพนขอกลาวหาท้ังหมดหรือบางสวนได ขอตอสูท่ีไดรับการแนะนําเหลานี้

ไดแก การอางวาจําเลยไมมีความผิดภายใตทฤษฎีการใหเหตุผลวาชอบดวยกฎหมาย การบรรเทา

ความรับผิดโดยการใชขอตอสูบางสวน การอางวาจําเลยมีความผิดแตสมควรไดรับการใหอภัย หรือ

การอาง Battered Women Syndrome เปนขอตอสูเฉพาะโดยตัวของมันเอง 89

1 ซ่ึงวิเคราะหในแตละ

ประเด็นได ดังนี้ 

 

1 Steffani J. Saitow, “Battered Woman Syndrome,” Criminal and Civil Confinement, 

19, 2, p.211 (1993). 
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3.1.1. การปองกันโดยชอบดวยกฎหมาย90

2 

การศึกษาเรื่องการปองกันในสหรัฐอเมริกาจะศึกษาโดยอาศัย Model Penal 

Code ซ่ึงเปนกฎหมายแมบทของมลรัฐตาง ๆ โดยใน Model Penal Code ไดบัญญัติเรื่องการ

ปองกันตนเอง (Self-Defense) ไวในมาตรา 3.04 ซ่ึงหลักการปองกันตัวเองของสหรัฐอเมริกานี้มี

แนวคิดมาจากหลักการท่ีวา เม่ือบุคคลในถูกประทุษรายโดยไมชอบดวยกฎหมายและไมมีโอกาสท่ีจะ

ใชกฎหมายเปนเครื่องปองกันตนจากภยันตรายดังกลาว บุคคลนั้นควรจะมีสิทธิท่ีจะใชกําลังปกปอง

ตนเองจากภยันตรายทางรางกาย ซ่ึงหากเขาไดกระทําการปองกันโดยชอบแลว (Proper Self-

Defense) ก็ยอมไมมีความผิดฐานใด ๆ 91

3 เพราะฉะนั้น ถาไดกระทําการปองกันท่ีเปนไปตาม

หลักเกณฑของกฎหมายก็ยอมเปนการปองกันโดยชอบดวยกฎหมาย และสงผลใหการกระทําเพ่ือ

ปองกันดังกลาวนั้นไมเปนความผิด (Justification) โดยกฎหมายไดใหความสําคัญแกขอตอสูวา

ปองกันตนเองในฐานะของขอตอสูวาการกระทําดังกลาวชอบดวยกฎหมาย (Justification) ซ่ึงในท่ีนี้

จะขอกลาวถึงเฉพาะหลักการปองกันตัวเอง มีความดังนี้ 

มาตรา 3.04 บัญญัติวา “การใชกําลังท่ีชอบดวยกฎหมายสําหรับการปองกัน

บุคคลนั้นอยูภายใตบังคับในมาตรา 3.04 และมาตรา 3.09 วาดวยการปองกันโดยความสําคัญผิด  

ซ่ึงการใชกําลังตอบุคคลอ่ืนนั้นจะชอบดวยกฎหมายก็ตอเม่ือผูกระทําเชื่อวาการกระทํานั้นมันมีความ

จําเปนอยางทันทีทันใดเพ่ือวัตถุประสงคในการปองกันตัวเองตอการใชกําลังประทุษรายท่ีไมชอบดวย

กฎหมายโดยบุคคลอ่ืนในโอกาสปจจุบัน92

4” 

2 เอกพล ปริมา, “การปองกันโดยชอบดวยกฎหมาย : ศึกษาเฉพาะกรณีการกระทําไวเพ่ือ

เป น ก ารป อ ง กั น ภ ยั น ต ราย ไว ล ว งห น า ,” (วิ ท ย านิ พ น ธ ม ห าบั ณ ฑิ ต  ค ณ ะนิ ติ ศ าสต ร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2542), น.10, และดู ฤทธิรงค สมอุดร, “การปองกันโดยชอบดวยกฎหมาย 

ศึกษาเนนหนักเฉพาะกรณีขอบเขตของการปองกัน,” (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2536), น. 54. 
3 พิณทิพย ลีลาเกรียงศักดิ์, “การกระทําโดยบันดาลโทสะท่ีเกิดข้ึนในขณะเดียวกันกับการ

กระทําโดยปองกันและการกระทําโดยไตรตรองไวกอน,” (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2544), น.68, see also Wayne R. LaFave, Criminal Law, fourth 

edition (United States of America : West Thomson, 2003), p.391. 
4 Section 3.04. Use of Force in Self-Protection. 

(1) Use of Force Justifiable for Protection of the Person. Subject to the 

provisions of this Section and of Section 3.09, the use of force upon or toward 

another person is justifiable when the actor believes that such force is immediately 
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ซ่ึงจากบทบัญญัติดังกลาว อาจสรุปสาระสําคัญอันเปนองคประกอบของการ

ปองกันไดวา บุคคลยอมมีสิทธิโดยชอบท่ีจะใชกําลังอยางสมเหตุสมผลในการตอบโตบุคคลอ่ืน เม่ือเขา

มีความเชื่อท่ีมีเหตุผลวา (1) เขาตกอยูในภยันตรายท่ีใกลจะถึงตอรางกายของเขา และ (2) การใช

กําลังตอบโตนั้นเปนสิ่งท่ีจําเปนเพ่ือหลีกเลี่ยงภยันตรายดังกลาวนั้น จึงสังเกตไดในเบื้องตนวา หลัก

กฎหมายปองกันของประเทศสหรัฐอเมริกามุงเนนใหความสําคัญกับความเชื่อของผูกระทําการปองกัน

วาเขามีความเชื่ออยางแทจริงหรือไม และความเชื่อของเขานั้นเปนความเชื่อท่ีสมเหตุสมผลหรือไม 

เพราะสิทธิในการปองกันของบุคคลไดเริ่มจากการท่ีบุคคลนั้นเชื่อวามีภยันตรายในสถานการณนั้น ๆ 

หากวาความเชื่อดังกลาวสมเหตุสมผล การกระทําของเขาก็สามารถอางขอตอสูวากระทําโดยปองกัน

ได แตหากไมสมเหตุสมผล ก็ยอมไมอาจยกหลักการปองกันตัวโดยชอบดวยกฎหมายข้ึนได 

เม่ือจะพิจารณาถึงความสมเหตุสมผล (Reasonable) ของความเชื่อท่ีกฎหมาย

ตองการนั้น ใน Model Penal Code ใหความสําคัญแกการพิจารณาถึงความเชื่อของตัวผูกระทําการ

ปองกัน กลาวคือ พิจารณาจากความคิดความเขาใจของผูกระทํานั้นเองในขณะท่ีไดกระทําการปองกัน 

มิใชเปนการพิจารณาจากเหตุการณท่ีเกิดข้ึนจริง เนื่องจากเปนการพิจารณาในมุมมองความเชื่อ 

เชิงอัตวิสัย (Subjective) ของผูกระทําวาผูกระทําเขาใจวาอีกฝายหนึ่งจะกอใหเกิดภยันตราย  

แมความจริงฝายนั้นจะเปนอันตรายหรือไมก็ตาม หากผูกระทําเชื่อเชนนั้นแลวก็มีสิทธิอางปองกันได 935  

นอกจากนี้ ความเชื่อนั้นจะตองเปนความเชื่อท่ีวาจะมีภยันตรายซ่ึงเปนกระ

ประทุษรายอันละเมิดตอกฎหมาย (Unlawful Force) จะเกิดข้ึนตอผูกระทําหรือตอผูอ่ืนในกรณีของ

การกระทําเพ่ือปองกันผูอ่ืนดวย โดยท่ัวไปแลว ภยันตรายอันละเมิดตอกฎหมาย (Unlawful Force) 

ยอมหมายความถึงภยันตรายท่ีเกิดจากการกระทําความผิดทางอาญาหรือการกระทําท่ีเปนละเมิด

ในทางแพง กลาวคือผูท่ีกระทํานั้นไมมีสิทธิโดยชอบดวยกฎหมายท่ีจะกระทํา  ดังนั้น หากการกระทํา

ดังกลาวเปนการกระทําท่ีชอบดวยกฎหมาย (Lawful Force) หรือผูกระทํามีอํานาจกระทําแลว ก็ยอม

ไมอาจอางการปองกันโดยชอบในการโตตอบการกระทํานั้นได946 

necessary for the purpose of protecting himself against the use of unlawful force by 

such other person on the present occasion. 

(2) Limitations on Justifying Necessity for Use of Force. 
5 จุฬาลักษณ รัตนะจินดาวงศ, “การใชสิทธิปองกันโดยไมจําตองหลีกเลี่ยงภยันตรายกอน 

(Stand Your Ground),” (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 

2556), น.97. 
6 Section 3.11. Definitions. 

In this Article, unless a different meaning plainly is required: 
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เนื่องจากในเรื่องของการปองกันตัวนั้นตองเปนกรณีท่ีจําเลยผูซ่ึงอางสิทธิในการ

ปองกัน มีความเชื่อวามีความจําเปนในการตองใชสิทธิปองกัน และความเชื่อดังกลาวนี้จะตอง

สมเหตุสมผล (Reasonable Ground) ดวย ดังนั้น จึงทําใหปรากฏผล 2 ประการดวยกัน 9 5

7 คือ  

(1) ความสําคัญผิดในความเชื่อวามีความจําเปนในการปองกันนั้นมีความเพียงพอท่ีจะยกเวนความผิด

ให และ (2) หากผูกระทําสําคัญผิดโดยประมาท ก็ไมอาจอางสิทธิในการปองกันได ซ่ึงในประเด็นของ

การกระทําโดยสําคัญผิดในขอเท็จจริงนั้นจะไดกลาวถึงตอไป 

การใชกําลังในการโตตอบท่ีอาจเปนการตอบโตท่ีสมเหตุสมผล (Reasonable 

Force) ของประเทศสหรัฐอเมริกานั้น ไดกําหนดไวใน Model Penal Code มาตรา 3.11 มีดวยกัน 

2 รูปแบบ คือ Deadly Force และ Non-Deadly Force โดยเปนสวนท่ีสําคัญในการท่ีจะใชพิจารณา

ถึงขอบเขตของการปองกันท่ีชอบดวยกฎหมาย หรือขอบเขตของการอนุญาตใหกระทํา (Force) วามี

ความเหมาะสมหรือไมเพียงใด การท่ีจะเขาใจถึงขอบเขตดังกลาวไดจะตองพิจารณาถึงความหมายของ

การกระทํา (Force) ท่ีสําคัญ96

8 ดังนี้ 

รูปแบบแรกคือ การตอบโตท่ีเปนอันตรายถึงชีวิต (Deadly Force) หมายถึง 

การตอบโตท่ีผูกระทําการปองกันนั้นมีเจตนาท่ีจะกระทําเพ่ือใหผูกอภัยถึงแกความตายหรือไดรับ

บาดเจ็บสาหัส หรือ การตอบโตท่ีผูกระทําการปองกันนั้นทราบถึงการกอใหเกิดความเสี่ยงวาจะ

กอใหเกิดความตายหรือการบาดเจ็บสาหัสข้ึนได โดยใน Model Penal Code ไดกําหนดหลัก

เก่ียวกับการใชอาวุธปนในการตอบโตวา ถาหากผูกระทําใชปนยิงในการตอบโตกับผูกอภัย แมวาผูกอ

ภัยจะไมถูกกระสุนปนเลยหรือถูกกระสุนแตไดรับบาดเจ็บเพียงเล็กนอย ก็ถือไดวาผูกระทําการปองกัน

นั้นใชการตอบโตท่ีเปนอันตรายถึงชีวิตแลว แตหากเพียงขูเข็ญวาจะฆาหรือทํารายรางกายใหไดรับ

(1) "unlawful force" means force, including confinement, that is employed 

without the consent of the person against whom it is directed and the employment 

of which constitutes an offense or actionable tort or would constitute such offense 

or tort except for a defense (such as the absence of intent, negligence, or mental 

capacity; duress; youth; or diplomatic status) not amounting to a privilege to use the 

force. Assent constitutes consent, within the meaning of this Section, whether or not 

it otherwise is legally effective, except assent to the infliction of death or serious 

bodily injury. 
7 ฤทธิรงค สมอุดร, “การปองกันโดยชอบดวยกฎหมาย ศึกษาเนนหนักเฉพาะกรณีขอบเขต

ของการปองกัน,” (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2536), น.11. 
8 เพ่ิงอาง, น.45. 
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อันตรายสาหัสโดยใชปนโดยไมไดมีเจตนาท่ีจะเหนี่ยวไกเลยนั้น หรือการกระทําอันตรายอยางใด ๆ ท่ี

กระทําไปโดยไมไดมีเจตนาเพ่ือใหถึงแกชีวิตหรือไดรับอันตรายสาหัส แมจะกอใหเกิดอันตรายอันถึงแก

ความตายหรืออันตรายสาหัส กฎหมายก็ไมถือวาเปนการใชกําลังตอบโตท่ีเปนอันตรายถึงชีวิต 97

9 แมวา

ผูกระทําจะไดใชอาวุธก็ตาม 98

10 นอกจากนี้ตามหลักของ Model Penal Code บุคคลท่ีกระทําโดย

ประสงคใหเกิดความตายหรืออันตรายสาหัส แมวาการกระทํานั้นจะมีแนวโนมท่ีจะไมเกิดผลอันเปนความ

ตายหรืออันตรายสาหัสก็ตาม ก็ถูกจัดวาเปนการใชกําลังตอบโตท่ีถึงแกชีวิต (Deadly Force) แลว 99

11 

โดย 

รูปแบบท่ีสองคือ การตอบโตท่ีไมเปนอันตรายถึงชีวิต (Non-Deadly Force) 

หมายถึง การกระทําในระดับท่ีมีการใชความรุนแรงนอยกวา Deadly Force เปนการใชกําลังในระดับ

ท่ีอีกฝายหนึ่งไมไดรับผลถึงแกความตายหรืออันตรายสาหัส ประกอบกับผูกระทํามีเจตนาใหอีกฝาย

หนึ่งนั้นไดรับแตเพียงอันตราย ซ่ึงไม ถึงข้ันอันตรายสาหัสหรือถึงแกชีวิต Non-Deadly Force  

มีขอบเขตท่ีกวางเนื่องจากครอบคลุมการใชกําลังในหลายรูปแบบท่ีไมถึงข้ันทําใหเกิดอันตรายสาหัส 

ความไดสัดสวนของความรุนแรงท่ีใชในการโตตอบโดยท่ัวไปจะถูกกําหนดอยูท่ี

ความพอสมควร (Reasonableness) ของการกระทําในการปองกันประเภทตาง ๆ ซ่ึงการพิจารณา

การใชกําลังตอบโตท่ีพอสมควร (Reasonable Force) ตองพิจารณาจากปริมาณของการใชกําลัง 

ตอบโตท่ีผูใชสิทธิในการปองกันนั้นจะมีความชอบดวยกฎหมายท่ีจะใชได 10012 ขอบเขตของการใชกําลัง

ในการตอบโตตอภัยนั้น ตองมีความสัมพันธกันกับภยันตรายท่ีจะกระทําการปองกัน โดยการใชกําลัง

9 Section 3.11 Definitions. 

In this Article, unless a different meaning plainly is required: 

(2) "deadly force" means force that the actor uses with the purpose of causing 

or that he knows to create a substantial risk of causing death or serious bodily injury. 

Purposely firing a firearm in the direction of another person or at a vehicle in which 

another person is believed to be constitutes deadly force. A threat to cause death or 

serious bodily injury, by the production of a weapon or otherwise, so long as the 

actor's purpose is limited to creating an apprehension that he will use deadly force if 

necessary, does not constitute deadly force. 
10 เอกพล ปริมา, อางแลว เชิงอรรถท่ี 2, น.37. 
11 เพ่ิงอาง, น.37, see also Joshua Dressler, Understanding Criminal Law, pp. 225-226. 
12 Wayne R. LaFave, Criminal Law, fourth edition (United States of America : 

West Thomson, 2003), p.167, และดู ฤทธิรงค สมอุดร, อางแลว เชิงอรรถท่ี 7, น.24. 
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อันสมควร (Reasonable Force) ตามระดับของภยันตรายท่ีผูกระทําการปองกันเชื่อหรือเขาใจ 

(Reasonable Believe) กลาวคือ ผูกระทําการปองกันยอมมีความชอบธรรมท่ีจะใชการตอบโตท่ีไม

เปนอันตรายถึงแกชีวิต (Non-Deadly Force) ตอบโตภยันตรายใด ๆ ท่ีเกิดกับรางกายของตน  

ซ่ึงหากโตตอบดวย Non-Deadly Force แลว ผูกระทํายอมไมมีความผิดฐานทํารายรางกายหรือ

พยายามทํารายรางกาย แตในการใช Deadly Force ตอบโตการกระทําเพ่ือปองกันนั้น Model 

Penal Code ไดกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาอยูในมาตรา 3.04 (2) (b) โดยเปนการพิจารณาจาก

ประเภทหรือชนิดของภยันตรายวา หากผูกระทําเชื่อวาการตอบโตท่ีเปนอันตรายแกชีวิตเชนนั้น

จําเปนสําหรับการปองกันภยันตรายอันจะกอใหเกิดความตายหรือไดรับอันตรายสาหัสหรือการลักพา

ตัวหรือการถูกบังคับขมขืนรวมประเวณี การตอบโตท่ีเปนอันตรายถึงแกชีวิตนั้นก็ยอมชอบดวย

กฎหมาย101

13  

กลาวโดยสรุปคือ ผูกระทําการปองกันจะใช Deadly Force ไดเทาท่ีเขาเชื่อวา

ภยันตรายท่ีเกิดข้ึนเปนภยันตรายตอชีวิตหรือตอรางกายอยางสาหัสนั่นเอง โดยในการพิจารณาความ

เขาใจของผูกระทําวาสถานการณนั้นจะตองกระทําการใด ๆ จะพิจารณาในแงอัตวิสัย (Subjective) 

ของผูท่ีจะกระทําการปองกัน 102

14 วาการกระทําเชนนั้นเปนการใช Reasonable Force หรือไม เจตนา

ท่ีแทจริงของผูท่ีกอภยันตรายนั้นไมเปนสาระสําคัญท่ีจะตองนํามาพิจารณาวาปริมาณการใชกําลังตอบ

โตเพียงใดท่ีผูกระทําการปองกันสมควรจะใช แตการพิจารณาเรื่องการใชกําลังตอบโตท่ีพอสมควร จะ

พิจารณาจากตัวของผูใชสิทธิปองกันเองวา เขาไดกระทําภายใตความเขาใจอันสมควร (Reasonable 

Apprehension) ในภยันตรายนั้นหรือไม ในสถานการณใดสถานการณหนึ่งถาผูใชสิทธิปองกันมีความ

เชื่ออันสมควร (Reasonable Belief) วาเขาตกอยูในภยันตรายท่ีอาจถึงแกความตายหรือไดรับ

อันตรายสาหัส เขาสามารถใชสิทธิปองกันตามท่ีเขาเขาใจได แมวาเจตนาท่ีแทจริงของผูประทุษรายจะ

มีเพียงท่ีจะทําใหบาดเจ็บเล็กนอยหรือเปนเพียงขูเข็ญเทานั้น  ฉะนั้น จึงไมสามารถท่ีจะเปรียบเทียบ

ไดระหวางภยันตรายท่ีเกิดข้ึนจริงจากการกระทําของผูประทุษรายกับการใชกําลังตอบโตท่ีใชตอตาน

ภยันตรายท่ีใชโดยผูใชสิทธิปองกัน ความสําคัญจึงอยูท่ีภยันตรายท่ีปรากฏตอหนาหรือตามความเขาใจ

ของผูใชสิทธิปองกันตรงนี้ตางหากท่ีใชเปรียบเทียบกับการใชกําลังตอบโต ท่ีใชตอตานภยันตราย103

15 

13 Section 3.04. Use of Force in Self-Protection. 

(2) (b) The use of deadly force is not justifiable under this Section unless the 

actor believes that such force is necessary to protect himself against death, serious 

bodily injury, kidnaping or sexual intercourse compelled by force or threat; 
14 เอกพล ปริมา, เพ่ิงอาง, น.38. 
15 ฤทธิรงค สมอุดร, อางแลว เชิงอรรถท่ี 7, น.78. 
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แตอยางไรก็ดี หากผูท่ีอางปองกันนั้นเปนผูกอใหเกิดภัยแกตนข้ึน ยอมไมอาจใช 

Deadly Force ตอบโตการกระทําดังกลาวนั้นเพ่ืออางปองกันได 10416 และจะตองไมไดเปนผู ท่ีกอ

ภยันตรายหรือเปนผูท่ีกระทําความผิดใด ๆ ข้ึนมากอน มิฉะนั้นก็จะเปนการกอใหเกิดสิทธิในการ

ปองกันอีกฝายหนึ่งและสงผลใหภยันตรายดังกลาวนั้นไมละเมิดตอกฎหมายและผูกระทําตองยอมรับ 

ผูจะกระทําการปองกันจึงตองไมใชผูท่ีเก่ียวของกับการกระทําความผิด หรือในกรณีท่ีผูกระทํารูวาเขา

สามารถท่ีจะเลี่ยงความจําเปนในการตอบโตดวยการใชกําลังไดโดยปลอดภัยอยางสมบูรณจากการ

ถอยหนี (Duty to Retreat) หรือจากการยอมทําตามความตองการของผูกอภัยไมวาจะเปนการ

กระทําหรือการงดเวนการกระทําใด ๆ ท่ีเขาไมไดมีหนาท่ีจะตองกระทํา 105

17 ซ่ึงหลักหนาท่ีในการถอย

หนี (Duty to Retreat) นี้ผูเขียนจะไดกลาวถึงตอไป  

นอกจากนี้ยังมีขอพิจารณาประการอ่ืน ๆ ท่ีจะสามารถแสดงใหเห็นไดวาผูท่ีกระทํา

การปองกันนั้นไดใชกําลังตอบโตตอภยันตรายอยางพอสมควรหรือไม เชน ประเภทของภยันตราย  

ความแข็งแรงของสภาวะทางกายภาพของคูกรณี และการกระทําหรือคําพูดของผูประทุษราย 

ภยันตรายดังกลาวตองเปนภยันตรายท่ีจําเปนจะตองปองกันในทันทีในชวงเวลา

นั้น (Imminent or Immediate) ความใกลจะถึงของภยันตรายท่ีจะกระทําการปองกันนั้นถือวาเปน

เง่ือนไขท่ีสําคัญในการพิจารณา ซ่ึงจะมีความสืบเนื่องในการพิจารณาเก่ียวกับหนาท่ีในการถอยหนี 

กลาวคือ หากภยันตรายนั้นยังอยูหางไกล ก็ยอมมีวิถีทางอ่ืนท่ีผูกระทําสามารถท่ีจะหลีกเลี่ยงไดโดย

ปลอดภัย โดยไมตองกระทําการโตตอบ เนื่องจากยังไมมีภัยท่ีจะตองทําการตอบโตในขณะนั้น โดยใน 

Model Penal Code ไดบัญญัติถึงเง่ือนไขนี้ไววาจะตองเปนการใชกําลังปองกันท่ีมีความจําเปนอยาง

ทันที “ในชวงเวลาขณะนั้น (on The Present Occasion)”18 ซ่ึงมีความหมายท่ีกวางกวาเง่ือนไข

16 Section 3.04 (2)(b)(i) the actor, with the purpose of causing death or 

serious bodily injury, provoked the use of force against himself in the same 

encounter 
17 Section 3.04 (2)(b)(ii) the actor knows that he can avoid the necessity of 

using such force with complete safety by retreating or by surrendering possession of 

a thing to a person asserting a claim of right thereto or by complying with a demand 

that he abstain from any action that he has no duty to take, except that: 

(A) the actor is not obliged to retreat from his dwelling or place of work, 

unless he was the initial aggressor or is assailed in his place of work by another 

person whose place of work the actor knows it to be 
18 เอกพล ปริมา, อางแลว เชิงอรรถท่ี 2, น.97. 
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เรื่องความใกลจะถึง (Imminent Requirement)19 เดิมท่ีถูกแทนท่ี เพ่ือใหสามารถใชกําลังเพ่ือ

ปองกันไดอยางรวดเร็วกวาการจะตองรอใหเปนภยันตรายท่ีใกลจะถึง 

เม่ือภยันตรายดังกลาวนั้นถือวาเปนภยันตรายท่ีใกลจะถึงแลว จะตองปรากฏ

ดวยวาผูกระทําการปองกันนั้นไดทําการลาถอยแลวในกรณีท่ีมีหนาท่ีจะตองถอย หรือไมมีหนาท่ีท่ี

จะตองลาถอย ซ่ึงปรากฏในแนวความคิดของหลักการปองกันของประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีเรียกวา 

“Duty to Retreat” ซ่ึงเปนองคประกอบประการหนึ่งในหลักการปองกันทางอาญา 108

20 ท่ีกําหนดใหผู

ท่ีอางขอตอสูวากระทําการโดยปองกันนั้นมีหนาท่ีท่ีจะตองพิสูจนวาการกระทําของตนนั้นชอบดวย

กฎหมาย กลาวคือ หลักเกณฑของ Duty to Retreat นั้น กําหนดใหผูท่ีจะใชกําลังในการตอตานเพ่ือ

ปองกันนั้นมีหนาท่ีท่ีจะตองลาถอยตอภยันตรายกอน จนไมอาจจะมีทางท่ีดีกวาแลวจึงจะอางวาเปน

การใชกําลังตอบโตในการปองกันไดโดยชอบดวยกฎหมาย 109

21 โดยใน Model Penal Code ก็ไดมีการ

บัญญัติถึงหลักการนี้ไวใน มาตรา 3.04 ความวา “นอกจากจะตองอยูภายใตความชอบในการใชกําลัง

ตอบโตและการใชกําลังตอบโตท่ีถึงแกชีวิตแลว บุคคลผูซ่ึงใชกําลังในการปองกันตนเองอาจจะประเมิน

ความจําเปนของการใชกําลังภายใตสถานการณท่ีเขาเชื่อวามันจะเกิดข้ึนเม่ือไดการตอบโต โดย

ปราศจากการลาถอย การยอมปลอยการครอบครอง การทําสิ่งใด ๆ ท่ีเขาไมไดมีหนาท่ีตามกฎหมายท่ี

จะตองกระทําหรือการละเวนจากการกระทําท่ีชอบดวยกฎหมาย 110

22” 

ดังนั้น หากพิจารณาจากหลักนี้แลว บุคคลจะไมอาจเปนฝายท่ีใชกําลังโตตอบข้ึน

กอนไดเลยหากวายังไมไดพยายามหลีกเลี่ยงตอภยันตรายนั้น โดยเฉพาะอยางยิ่งการตอบโตท่ีมี

อันตรายถึงชีวิต (Deadly Force) แมตนจะเชื่อวาตกอยูในสถานการณท่ีมีภยันตรายตอตนเองก็ตาม 

ดังนั้น Deadly Force จะไดรับอนุญาตใหใชไดตอเม่ือเปนทางออกสุดทาย 111

23 และไมอาจท่ีจะหลีกหนี

19 พิณทิพย ลีลาเกรียงศักดิ์, อางแลว เชิงอรรถท่ี 3, น.70, see also Wayne R. LaFave, 

supra note 3, p.394. 
20 เอกพล ปริมา, เพ่ิงอาง, น.11. 
21 เพ่ิงอาง, น.11. 
22 (c) Except as required by paragraphs (a) and (b) of this Subsection, a person 

employing protective force may estimate the necessity thereof under the 

circumstances as he believes them to be when the force is used, without retreating, 

surrendering possession, doing any other act that he has no legal duty to do or 

abstaining from any lawful action. 
23 เอกพล ปริมา, เพ่ิงอาง, น.11, see also National Urban League, "Stand Your Ground 

Laws and Their Effect on Violent Crime and The Criminal Justice System," pp. 3-4. 
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ตอภยันตรายท่ีคุกคามไดจริง ๆ 11 2

24 ซ่ึงตอมา หลัก Duty to Retreat ไดพัฒนาไปสูหลักกฎหมาย

ปองกันตัวตามหลัก Stand Your Ground เนื่องจากหลักการเดิมอาจจะยังไมเปนธรรมแกผูบริสุทธิ์ 

จึงไดพัฒนาในสวนขอบเขตขยายออกไปเพ่ือใหสิทธิแกพลเมืองในกรณีท่ีเชื่อวานาจะมีภยันตรายจาก

การถูกคุกคามหรือประทุษราย ก็ใหสามารถกระทําการโตตอบเพ่ือเปนการปองกันได แมวาจะเปนการ

ใช Deadly Force ก็ตาม 113

25 ตอมาไดมีการนําเอาหลักนี้มาปรับใชกับกรณีการกระทําการปองกันใน

เคหสถาน หรือ หลัก Castle Doctrine และหลาย ๆ มลรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกาก็ยังไดนําเอา

หลัก Stand Your Ground นี้มาปรับใชกับกรณีการกระทําโดยปองกันในกรณีท่ัวไปตามสถานท่ีอ่ืน ๆ 

นอกเหนือจากในเคหสถาน ซ่ึงปรากฏใหเห็นอยางชัดเจนในป ค.ศ. 2005 ท่ีมีการบัญญัติและ

ประกาศใชหลัก Stand your ground ข้ึนในกฎหมายแหงมลรัฐฟลอริดา114

26 

ประเด็ นปญ หาในทางกฎหมายของคดี ท่ี เก่ี ย ว กับ  Battered Woman 

Syndrome ท่ีจะถูกยกข้ึนพิจารณาอาจแยกไดเปน 3 ประเด็นดวยกัน ประเด็นท่ีหนึ่ง คือ มีการ

ฆาตกรรมโดยการเผชิญหนา (Confrontational homicides) กลาวคือ ผูหญิงท่ีถูกทํารายไดฆาคูของ

เธอในระหวางเหตุการณการทํารายหรือไม ซ่ึงในกระบวนพิจารณาสวนใหญจะเปนกรณีเชนนี้ 

ประเด็นปญหารองลงมาของกรณีนี้คือจําเลยควรไดรับสิทธิในการท่ีจะนําสืบพยานหลักฐานเก่ียวกับ

ประวัติการถูกกระทําความรุนแรงและเสนอพยานผูเชี่ยวชาญเก่ียวกับอาการของผูหญิงท่ีถูกทําราย 

(BWS) หรือไม ประเด็นท่ีสอง คือ ในความเก่ียวเนื่องกันเพียงเล็กนอยของสถานการณเหลานั้น ผูหญิง

ท่ีถูกทํารายซ่ึงไดฆาคูของตนในขณะท่ีเขากําลังหลับหรือระหวางท่ีความรุนแรงนั้นกําลังสงบลง 

กลาวคือ การฆาตกรรมท่ีไมไดมีการเผชิญหนา (Nonconfrontational homicides) ประเด็นทาง

กฎหมายท่ีเก่ียวเนื่องกับกรณีนี้โดยปกติจะถูกยกข้ึนพิจารณาในสองขอดวยกัน คือ 1) ในมุมมอง

เก่ียวกับองคประกอบในเรื่องภยันตรายท่ีใกลจะถึงแลวนั้น จําเลยควรท่ีจะไดรับสิทธิในการท่ีจะ

แนะนําขอตอสูเก่ียวกับการปองกันตัวแกลูกขุนท้ังท่ีขาดการพิสูจนในสวนของการกระทําซ่ึงเปนการ

คุกคามจากทางผูตายในขณะท่ีมีการลงมือฆาตกรรม 2) สมควรหรือไมในการท่ีจะแกปญหาดังกลาว

นั้นโดยการใหจําเลยแสดงพยานหลักฐานเก่ียวกับอาการ BWS เพ่ือท่ีจะแสดงใหเห็นวาจําเลยนั้นเชื่อ

โดยอัตวิสัย (Subjective) และมีความสมเหตุสมผล (Reasonableness) วาการกระทําของจําเลยเปน

24 เ พ่ิ ง อ า ง , น .11, see also Luevonda P. Ross, “Transmogrification of Self-

Defense by National Rifle Association-Inspired Statutes: From The Doctrine of Retreat 

to The Right to Stand Your Ground”, Southern University Law Review, 35, p.2. 
25 เอกพล ปริมา, อางแลว เชิงอรรถท่ี 2, น.11. 
26 National Urban League, "Stand Your Ground Laws and Their Effect on 

Violent Crime and The Criminal Justice System," pp. 3-4, 10-12. 
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สิ่งท่ีจําเปนในการท่ีจะตอตานการประทุษรายตอชีวิตอยางทันทีทันใด แมวาภยันตรายท่ีใกลจะถึง

ดังกลาวนั้นไมไดมีอยางแทจริง และในประเด็นสุดทาย คือ ในบางกรณี (ซ่ึงเปนสวนนอย) ผูหญิงท่ีถูก

ทํารายนั้นไดจางหรือไหววานบุคคลท่ีสามในการฆาคูของเธอ และตอมาก็ไดอางวากระทําโดยปองกัน 

ในคดีเหลานี้จําเลยจะพยายามนําเสนอพยานหลักฐานเก่ียวกับ BWS เพ่ือท่ีจะแสดงใหเห็นวาการ

โตตอบของเธอนั้นเรียกรองการฆาตกรรมซ่ึงเปนสิ่งท่ีสมเหตุสมผลภายใตสถานการณเชนนั้น 115

27 

หากพิจารณาการฆาตกรรมคูของตนในขณะท่ีกําลังนอนหลับอยูนั้น ศาลสูงแหง

มลรัฐนอรธดาโคตาไดมีคําพิพากษาวางหลักไวใน คดี State v. Leidholm ป 1983 ซ่ึง Janice 

Leidholm (จําเลย) ไดแทงสามีของตนเองในขณะท่ีกําลังหลับโดยอางวาเปนการกระทําโดยปองกัน

ตัวเนื่องจากถูกสามีทํารายรางกายมาเปนระยะเวลานานตลอดชีวิตของการแตงงาน โดยในวันเกิดเหตุ

เนื่องจากจําเลยและสามีไดดื่มอยางหนักและเกิดการทะเลาะกัน เม่ือจําเลยพยายามจะโทรศัพทแจง

เจาหนาท่ีตํารวจก็ถูกใชกําลังขัดขวาง เม่ือสามีของจําเลยเขานอนจําเลยจึงไดใชมีดแทงเปนเหตุใหสามี

ถึงแกความตาย ในคดีนี้ศาลสูงไดกลับคําวินิจฉัยของศาลอุทธรณเนื่องจากความผิดพลาดของศาล

ชั้นตนในคําแนะนําท่ีใหแกคณะลูกขุนเก่ียวกับการปองกันตัว กลาวคือ ศาลสูงเห็นวาการกระทําของ

จําเลยไมควรท่ีจะไดรับการตัดสินโดยการเทียบวาบุคคลท่ีมีความระมัดระวังเชนวิญูชนนั้นจะ

พิจารณาวาภายใตสถานการณเชนนั้นมีความจําเปนท่ีจะตองใชกําลังถึงแกชีวิตในการปองกันตัว

เชนเดียวกับท่ีจําเลยเขาใจหรือไม นอกจากนั้นศาลชั้นตนจะตองใหคณะลูกขุนพิเคราะหถึงสภานพ

จิตใจตลอดจนสภาพทางรางกายซ่ึงเปนคุณลักษณะเฉพาะของจําเลยกอนท่ีจะตัดสินวาสถานการณ

แวดลอมในขณะนั้นท่ีจําเลยไดใชกําลังตอบโตโดยการฆาสามีของเธอนั้นเพียงพอหรือไมท่ีจะสราง

ความเชื่อท่ีสมเหตุสมผลในจิตใจของเธอวาการใชกําลังตอบโตนั้นเปนสิ่งท่ีจําเปนตองทําเพ่ือปองกัน

ตัวเองจากภยันตรายท่ีละเมิดตอกฎหมายและใกลจะถึง116

28 

ตอมาก็ไดมีคําพิพากษาท่ี Battered Woman Syndrome ไดรับการยอมรับวา

เปนพฤติการณท่ีเก่ียวของในการพิสูจนการกระทําวาชอบดวยกฎหมาย (Justifying Circumstance) 

ในคดีท่ีสําคัญของสหรัฐอเมริกา State v. Kelly ไดรับการตัดสินโดยศาลสูงสุดของรัฐนิวเจอรซี  

โดยศาลไดให คําจํากัดความของ Battered Woman Syndrome ไววาเปนรูปแบบท่ัวไปของ

บุคลิกลักษณะท่ีปรากฏในผูหญิงท่ีถูกขมเหงทางรางกายและทางจิตใจตลอดระยะเวลาหนึ่งโดยอํานาจ

ครอบงําของผูชายซ่ึงมีสวนรวมอยูในชีวิตของเขา  

27 Joshua Dressler, Understanding Criminal Law, 5th edition, Matthew Bender 

& Company, United States, p.243-244. 
28 State v. Leidholm, 334 N.W.2d 811 (1983), Accessed May 24, 2015, 

https://www.ndcourts.gov/court/opinions/855.htm 
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คดี State v. Kelly29 จําเลย (Kelly) ไดแทงสามีท่ีมีพฤติกรรมทํารายทุบตีเธอ

จนเปนเหตุใหเขาถึงแกความตาย จําเลยอางการปองกันตัวข้ึนมาเปนขอตอสูและไดนําเสนอพยาน

บุคคลท่ีเปนจิตแพทยในการพิสูจนใหเห็นวาเธอกําลังทนทุกขทรมานจากอาการ Battered Woman 

Syndrome ซ่ึงเธอไดอธิบายวา เธอตกเปนวัตถุแหงการใชความรุนแรงจากสามีของเธอตลอดระยะเวลา 

7 ปของชีวิตการแตงงาน โดยในวันท่ีจําเลยลงมือฆาผูตายนั้น ผูตายทุบตีจําเลยขณะเดินอยูบนถนน

หลังจากท่ีจําเลยขอเงินผูตายไปซ้ือของในรานขายของชํา คนท่ีเดินผานไปมาพยายามชวยเหลือจําเลย

จากการถูกทุบตีแตผูตายก็ดิ้นจนหลุดออกมาออกมาและทุบตีจําเลยไมหยุด จําเลยคิดวาผูตายจะตอง

กลับมาฆาจําเลย จําเลยจึงลวงเขาไปในกระเปาเพ่ือหยิบกรรไกรจากนั้นใชแทงไปท่ีผูตาย 

ในระหวางการพิจารณาคดีจําเลยไดนําเสนอพยานผูเชี่ยวชาญเพ่ือท่ีจะอธิบาย

ตอคณะลูกขุนและศาลเก่ียวกับความสมเหตุสมผลของการกระทําของจําเลยวา ความกลัวของจําเลย

ในภยันตรายตอชีวิตนั้นเปนความกลัวท่ีสมเหตุสมผล เนื่องจากในขณะลงมือกระทําความผิดจําเลยได

ทนทุกขทรมานจากอาการของ Battered Woman Syndrome แตศาลชั้นตนปฏิเสธการรับฟงพยาน

ผูเชี่ยวชาญเนื่องจากเห็นวาไมเก่ียวดวยประเด็น  

ประเด็นท่ีไดอุทธรณโดยฝายจําเลยสูศาลสูงคือพยานผูเชี่ยวชาญในเรื่องของ 

Battered Woman Syndrome และหลักฐานเก่ียวกับประวัติของการถูกทํารายโดยผูตายในอดีตนั้น

มีความเก่ียวของกับประเด็นของสภาวะแหงจิตของจําเลยในขณะท่ีไดมีการลงมือฆาหรือไม ซ่ึงศาลสูง

ไดพิจารณาแลวเห็นวา พยานผูเชี่ยวชาญสามารถแสดงใหเห็นวาจําเลยนั้นทนทุกขทรมานจากอาการ

ของ Battered Woman Syndrome โดยพยานหลักฐานเก่ียวกับอาการเจ็บปวยเหลานี้ มีความ

เก่ียวของกับคดีของจําเลยเปนอยางมากในฐานะท่ีมันเปนผลมาจากประวัติของการถูกทํารายทาง

รางกายจากผูตายซ่ึงเปนสามีของจําเลยและยังอธิบายเหตุผลแกคณะลูกขุนวาเหตุใดจําเลยจึงไมใชวิธี

ในการหนีไปจากความสัมพันธกับผูตายและเหตุใดความกลัวของจําเลยวาผูตายจะฆาจําเลยนั้นมันจึง

เปนเรื่องท่ีสมเหตุสมผลสําหรับคนท่ีอยูในความสัมพันธท่ีรุนแรงเชนนั้น ซ่ึงในคดีนี้ไดทําใหเห็นวาการ

ปรับใชการทดสอบเก่ียวกับ “ความสมเหตุสมผล (Reasonableness)” ท่ีนําไปใชกับขอตอสูวา

กระทําโดยปองกันอาจจะตองพิจารณาใหสอดคลองกับขอจํากัดของแตละกรณีโดยเฉพาะในกรณีของ

การกระทําความผิดไดเกิดข้ึนในขณะท่ีสภาพทางจิตใจของจําเลยนั้นไดรับความเสียหาย 

มลรัฐฟลอริดาในป ค.ศ.1982 การพิจารณา คดี Hawthorne v. State ใน

ความผิดฐานฆาตกรรมสามีของเธอนั้น ไดรับการพิจารณาวาไมมีความผิดดวยการยกขอตอสูวากระทํา

โดยปองกันตัว โดยในคดีนี้ Joyce ยิงสามีของเธอถึง 9 ครั้ง โดยท่ีกอนเกิดเหตุสามีของเธอไดขูวาจะ

29 State of New Jersey v. Gladys Kelly, 97 N.J. 178 (1984), Accessed April 24, 2015, 

http://law.justia.com/cases/new-jersey/supreme-court/1984/97-n-j-178-0.html 
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ฆาทุกคนในครอบครัวและเขาจะฆาตัวตายตาม โดยสมาชิกในครอบครัวไดพิสูจนใหศาลเห็นถึง

ชวงเวลาของการขมเหงทางรางกายอยางสาหัสและการขมเหงทางเพศตอ Joyce และบุตรสาวคนโต

ระหวาง Joyce และผูตาย  Walker ไดอธิบายใหศาลเห็นวาความสมเหตุสมผลของความรับรูเก่ียวกับ

ภยันตรายของผูหญิงนั้นมีความแตกตางจากความรับรูของผูชายและผูหญิงอาจไมสามารถประเมิน

สัดสวนหรือปริมาณของกําลังท่ีจําเปนในการเอาชนะผูท่ีโจมตีเธอ  ดังนั้น การกระทําท่ีรุนแรงของ 

Joyce อาจจะถูกมองวาเปนการกระทําเพราะความโกรธซ่ึงในความเปนจริงแลวการตอบโตท่ีเกิน

สัดสวนนั้นเกิดจากการถูกกระตุนดวยความกลัว 118

30 

ประเด็นท่ีข้ึนสูการพิจารณาของศาลอุทธรณในคดีนี้คือศาลชั้นตนบกพรองใน

การปฏิเสธไมรับฟงพยานผูเชี่ยวชาญวาจําเลยเปนผูหญิงท่ีถูกทําราย ซ่ึงศาลอุทธรณไดพิพากษากลับ

คําพิพากษาของศาลลางและไดวางหลักไววา Battered Woman Syndrome นั้นถือเปนสิ่งท่ีอยู

เหนือกวาความรูและประสบการณท่ีคนธรรมดาท่ัวไปจะเขาใจได โดยเห็นดวยวาคณะลูกขุนยอมไม

อาจจะเขาใจไดวาทําไมผูหญิงท่ีอยูในภาวะของ BWS จึงไมออกไปจากความสัมพันธกับคูท่ีทํารายเธอ 

หรือแจงเจาหนาท่ีตํารวจหรือเพ่ือนบาน การรับฟงพยานผูเชี่ยวชาญในกรณีนี้จะชวยใหคณะลูกขุน

พิจารณาสถานการณซ่ึงสามารถทําใหจําเลยนั้นเกิดความเชื่อท่ีสมเหตุสมผลวาการใชกําลังถึงแกชีวิต

นั้นเปนสิ่งท่ีจําเปนในการปองกันชีวิตเธอ119

31  

แตอยางไรก็ตาม คดีนี้ยังมีขอโตแยงจากอัยการของรัฐท่ีกลาววา พยาน

ผูเชี่ยวชาญท่ี Walker ไดนําเสนอตอศาลนั้นจะเปนการเปดโอกาสใหเกิดการลงมือฆาผูชาย 120

32 และ

เปนเหตุใหตอมาพยานหลักฐานของ Walker มักจะไมไดรับการยอมรับใหนําสืบเพราะผูพิพากษา

พิจารณาวา Battered Woman Syndrome นั้นไมไดถูกรับรูในฐานะท่ีไดรับการยอมรับวาเปนแขนง

หนึ่งของการศึกษาทางดานจิตวิทยา 

อยางไรก็ตามไดมีการรายงานการพัฒนาแนวโนมท่ัวไปของกฎหมายในภายหลัง

เก่ียวกับการอางถึงคําตัดสิน เชน ในคดีท่ีพิพากษาโดยศาลสูงนิวเจอรซีซ่ึงไดระบุวาผูหญิงท่ีถูกทําราย

30 Teresa Carpenter, “The Final Self-Defense,” The New York Times (31 December  

1989), Accessed April 29, 2015, http://www.nytimes.com/1989/12/31/books/the-final-

self-defense.html 
31 Hawthorne v. State, 408 So. 2d 801 Fla. Dist. Ct. App. 1982, Accessed April 

25, 2015, https://www.courtlistener.com/opinion/1842742/hawthorne-v-state/ 
32 Taylor Rinefierd,  “Domestic Violence in the Spotlight: From the Private 

Sphere to Popular Culture” Accessed Janyuary 12, 2015, http://digitalcommons. 

providence.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1041&context=auchs ,p.11. 
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โดยคูของตนเปนกลุมท่ีมีความเฉพาะเจาะจงในสถานการณความอันตรายท่ีมีความพิเศษแตกตางจาก

กรณีท่ัวไปซ่ึงมีสิทธิท่ีจะอางพยานผูเชี่ยวชาญในการอธิบายถึงความรับรูของพวกเขาเก่ียวกับ

ภยันตรายท่ีใกลจะถึง 

และในคดี State v. Gallegos33 ศาลอุทธรณแหงมลรัฐนิวเมกซิโกไดพิพากษา

กลับคําวินิจฉัยของศาลชั้นตนในคดีนี้ ซ่ึงขอเท็จจริงของคดีคือจําเลยตกเปนเหยื่อของความรุนแรงใน

ครอบครัว ในทุกครั้งท่ีผูตาย (สามีของจําเลย) เมาสุราเขามักจะเรียกจําเลยใหเขาไปหาท่ีหองนอนแลว

ทํารายทุบตีจําเลยเปนประจํา จนกระท่ังในวันเกิดเหตุผูตายเมาสุราอยางหนักและเรียกใหจําเลยเขา

ไปหาท่ีหองนอน จําเลยจึงฉวยปนแลวตรงเขาไปยิงผูตายในขณะท่ีเขากําลังเอนตัวลงนอนบนเตียง 

โดยท่ีในขณะท่ีจําเลยลงมือยิงผูตาย ไมปรากฏวามีทาทีขมเหงคุกคามแตอยางใด คดีนี้จําเลยอางตอ

ศาลและคณะลูกขุนวา จําเลยรูวาการทํารายทุบตีนั้นกําลังจะเกิดข้ึนตามมา เพราะมันมักจะเกิดข้ึน

เสมอเม่ือผูตายเมาสุราแลวเรียกเธอเขาไปในหอง โดยจําเลยไดอางพยานหลักฐานเก่ียวกับ BWS เพ่ือ

แสดงใหเห็นถึงการรับรูและการตอบสนองของเธอตอรูปแบบความรุนแรงท่ีเคยไดรับประสบการณมา 

คดีนี้ศาลชั้นตนไดรับฟงพยานหลักฐานของจําเลยแตปฏิเสธท่ีจะใหคําแนะนําเก่ียวกับขอตอสูเรื่องการ

ปองกันตัวแกคณะลูกขุนโดยวินิจฉัยขอเท็จจริงวา “ไมมีการคุกคามท่ีเห็นไดชัดในขณะท่ีเธอไดลงมือ

สังหารสามีของเธอ” นอกจากนี้ยังไดวินิจฉัยอีกวาพฤติกรรมการใชความรุนแรงในอดีตของผูตายไม

สามารถนํามาใชสนับสนุนขอตอสูเรื่องการปองกันตัวได  

ซ่ึงในคดีนี้ศาลอุทธรณไดพิพากษากลับและไดวางหลักวา รูปแบบของพฤติกรรม

ท่ีใชความรุนแรงของผูตายในอดีตนั้นเพียงพอท่ีจะพิสูจนใหเห็นถึงความเชื่อของจําเลยวามีภยันตรายท่ี

ใกลจะถึง  ดังนั้น พยานหลักฐานเก่ียวกับ BWS จึงเปนสิ่งท่ีจําเปนในการแสดงใหเห็นวาการเปดฉาก

เริ่มตนของรูปแบบพฤติกรรมท่ีรุนแรงนั้นสอดคลองกับความใกลจะถึง 

กรณีของศาลสูงมลรัฐแคลิฟอรเนียนั้นไดมีคดีเก่ียวดวยการตอบโตตอสามีท่ี

กระทํารุนแรงตอภริยาในลักษณะเชนเดียวกัน แมวาจะมิไดมีคําพิพากษาท่ีจะยอมรับวาสถานการณใน

ลักษณะนี้เปนการกระทําโดยปองกันตัวก็ตาม แตก็ไดยินยอมใหคณะลูกขุนพิจารณาถึงปญหาความ

รุนแรงในครอบครัวของผูกระทําความผิดในการพิจารณาความสมเหตุสมผลของการกระทําการ

ปองกันตัวไดในบริบทของการปองกันตัวท่ีไมสมบูรณ โดยหลักการปองกันตัวหรือท่ีเรียกวาการปองกัน

ตัวโดยสมบูรณ (Perfect Self-Defense) นั้นปรากฏอยูในบทบัญญัติเก่ียวกับความผิดฐานฆาตกรรม 

(Homicide) ภายใต  California Penal Code ซ่ึ งมีองคประกอบ ท่ีสํ าคัญ  2 ประการดวยกัน  

องคประกอบประการแรก คือ การกระทําของจําเลยท่ีกระทําตอเหยื่อนั้นจะตองถูกกระตุนจากความ

33 State v. Gallegos, 719 P.2d 1268 (1986) 104 N.M. 247, Accessed March 12, 

2015, http://law.justia.com/cases/new-mexico/court-of-appeals/1986/8486-2.html 
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เชื่อหรือความรับรูท่ีมีอยูจริง (หมายความถึงวาตอง “แทจริง”หรือ “สุจริต”) วา (ก) จําเลยกําลังอยูใน

ภยันตรายอันละเมิดตอกฎหมายตอชีวิตหรือตอรางกายอยางสาหัสท่ีใกลจะถึงหรือการคุกคามโดย

เหยื่อ และ (ข) การกระทําของจําเลยนั้นจําเปนท่ีจะตองใชเพ่ือขัดขวางภยันตรายนั้น องคประกอบ

ประการท่ี 2 คือ โดยวิญูชนในสถานการณเชนเดียวกันจะรับรูถึงสถานการณในทางเดียวกันและ

กระทําในสิ่งเดียวกันกับท่ีจําเลยกระทํา เม่ือสามารถพิสูจนใหเขากับองคประกอบท้ังสองประการไดก็

จะทําใหการกระทํานั้นเปนการปองกันตัวท่ีสมบูรณและทําใหจําเลยไมมีความผิด แตถาหากจําเลย

สามารถพิสูจนไดเพียงองคประกอบแรก ขอตอสูของจําเลยจะถูกจัดวาเปนการปองกันตัวท่ีไมสมบูรณ 

(Imperfect Self-Defense) ซ่ึงการปองกันตัวท่ีไมสมบูรณนั้นไมไดกอใหเกิดผลวาการกระทําของ

จําเลยนั้นไมมีความผิดแตมีผลเปนการลดระดับของความผิดมาเปน Voluntary Manslaughter 

เนื่องจากเปนความเชื่อโดยสุจริตแตไมสมเหตุสมผลวามันจําเปนท่ีจะตองปองกันตัวเองจากอันตรายท่ี

ใกลจะถึงตอชีวิตหรือรางกายมันจึงไปมีผลลบลางเจตนารายโดยไตรตรองไวกอน (Malice 

Aforethought) ของการกระทําความผิดฐานฆาผูอ่ืน (Murder) 

เชนเดียวกับมลรัฐฟลอริดาและนิวเจอรซี คณะลูกขุนในมลรัฐแคลิฟอรเนีย 

ไดรับอนุญาตในการพิจารณาถึงผลกระทบของความรุนแรงในครอบครัวของจําเลยในการตัดสินวาการ

กระทําของจําเลยนั้นเปนการสมเหตุสมผลในการปองกันตัวหรือไม เชน Evelyn แตงงานกับ Albert 

ความสัมพันธของคนท้ังสองนั้นเต็มไปดวยการทํารายทุบตีของ Albert ท่ีมีตอ Evelyn และเขาก็มัก

ขมขูวาจะฆาเธอ วันหนึ่งเขาดื่มมาหนักและยิงปนไปท่ีเธอแตมันพลาดไป หลักจากนั้นเล็กนอย Albert 

ก็เริ่มท่ีจะตีเธออีกครั้ง Evelyn เห็นปนท่ี Albert วางไว แลวเธอก็ใชมันยิงเขาจนเสียชีวิต ในกรณีนี้ 

Evelyn อาจยกขอตอสูวากระทําโดยปองกันได บุคคลท่ัวไปซ่ึงตกอยูภายใตการทุบตีอยางเสมอและ

ขมขูวาจะฆาโดยคูครองของพวกเขายอมมีความเชื่อโดยสมเหตุสมผลไดวา Albert จะทํารายเธอให

บาดเจ็บอยางสาหัสหรือถึงแกความตายไดในขณะนั้น122

34 

คดี People v. Humphrey ในป ค.ศ.199635 ขอเท็จจริงในคดีนี้จําเลยไดยิง

สามีของเธอเปนเหตุใหเขาถึงแกความตาย โดยเธออางวาทําไปเนื่องจากเธอกลัววาเขากําลังจะฆาเธอ 

จําเลยไดเสนอพยานผูเชี่ยวชาญและพยานหลักฐานอ่ืน ๆ เพ่ือมาพิสูจนถึงสภาวะแหงจิตของเธอซ่ึง

เปนผลมาจาก Battered Woman Syndrome ศาลชั้นตนไดใหคําแนะนําแกคณะลูกขุนวาอาจ

34 Carrie Hempel, “Battered and Convicted One State’s Efforts to Provide 

Effective Relief,” Accessed September 7, 2015, http://www.law.uci.edu/news/in-the-

news/2011/CriminalJustice_Hempel_Winter2011.pdf 
35 People v. Humphrey, 13 Cal.4th 1073 (1996),  Accessed April 20, 2015, 

http://law.justia.com/cases/california/supreme-court/4th/13/1073.html 
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พิจารณาวาเปน Second-Degree Murder, Voluntary และ Involuntary Manslaughter และการ

กระทําโดยปองกัน โดยกลาววาการฆาท่ีเกิดจากความเชื่อโดยแทจริงและสมเหตุสมผลวามีความ

จําเปนนั้นเปนขอตอสูท่ีสมบูรณ ซ่ึงแทจริงแตเปนความเชื่อท่ีไมสมเหตุสมผลเปนขอตอสูของ Murder 

แตไมใช Voluntary Manslaughter และ Battered Woman Syndrome ไมไดเก่ียวเนื่องโดยตรง

กับประเด็นของความสมเหตุสมผลของสภาวะแหงจิตของจําเลย ศาลอุทธรณพิพากษายืนในความผิด

ฐาน Voluntary Manslaughter 

แตอยางไรก็ตาม ศาลสูงสุดไดกลับคําพิพากษา โดยวางหลักวาพยานหลักฐาน

เก่ียวกับ Battered Woman Syndrome นั้นเก่ียวเนื่องโดยตรงกับความสมเหตุสมผลตลอดจนการมี

อยูในเชิงอัตวิสัย (Subjective) ของความเชื่อของจําเลยในความจําเปนท่ีจะตองทําการปองกัน  

และพยานหลักฐานเก่ียวของตอความนาเชื่อถือของจําเลยดวย ภายในขอบเขตของความเก่ียวเนื่องกับ

ประเด็น คณะลูกขุนจึงควรท่ีจะไดรับอนุญาตใหพิจารณาถึงมันดวย 

คดี State v. Edwards เปนอีกหนึ่งคําพิพากษาท่ีวางหลักเชนเดียวกันกับคดี 

People v. Humphrey ซ่ึงปรากฏในคําตัดสินชองศาลอุทธรณของมลรัฐมิสซูรีในป 2001 โดยศาล

อุทธรณไดกลับคําพิพากษาวาจําเลยมีความผิดฐานฆาผูอ่ืน เนื่องจากศาลชั้นตนบกพรองในการให

คําแนะนําแกคณะลูกขุนในประเด็นของขอตอสูวาดวยการปองกันตัวและผลกระทบของ BWS ซ่ึงทํา

ใหจําเลยในคดีนี้ ไดรับคําตัดสินท่ีไมเปนธรรม โดยศาลอุทธรณในคดีนี้ ไดวินิจฉัยใหเหตุผลวา 

ความสัมพันธท่ีถูกทํารายทุบตี (Battering Relationship) นั้นเปนสิ่งท่ีอยูเหนือความเขาใจของคณะ

ลูกขุนโดยท่ัวไป และการท่ีผูหญิงถูกสามีทํารายมาเปนระยะเวลานานยอมมีสภาพจิตใจท่ีไมปกติ  

คณะลูกขุนจึงควรพิเคราะหพยานหลักฐานในคดีในมุมมองของผูหญิงท่ีถูกกระทําความรุนแรงใน

ครอบครัว ไมใชจากมุมมองของบุคคลท่ัวไป 

แมจะมีการถกเถียงกันมากวา 30 ปในประเด็นเรื่องผูหญิงท่ีฆาสามีท่ีทํารายตน

และในบางมลรัฐก็ไดมีการผานรางแกไขกฎหมายในเรื่องนี้แลวก็ตาม แตในกฎหมายอาญากลางของ

สหรัฐอเมริกา หรือ Model Penal Code (MPC) ก็ยังไมไดมีการแกไข จึงทําใหยังไมมีความแนนอน

สมบูรณในกรณีการปองกันตัวของผูหญิง ซ่ึงอาจนําไปสูบทสรุปของความรุนแรงในครอบครัวท่ีเปน

โศกนาฏกรรมอีกบทหนึ่ง 

จนเม่ือไดมีความพยายามท่ีจะเสนอแก Model Penal Code ในบางประการ

เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณความรุนแรงในครอบครัวท่ีเหยื่อจะตองประสบตามความเปนจริง  

ซ่ึงแนวทางในขอเสนอเพ่ือแกไขนั้นไดรับอิทธิพลมาจากขอเสนอทางวิชาการมากมายท่ีไมไดถูกนําไป

รางเปนกฎหมายซ่ึงใหความสําคัญไปท่ีบทบาทในทางอาชญวิทยาในแงของธรรมชาติของผูหญิงท่ีถูก

ทําราย โดยการแกไขท่ีถูกเสนอนั้นมีความสอดคลองกับหลักเกณฑปจจุบันท่ีนําไปปรับใชอยาง

เครงครัดกับเหตุการณท่ีมีการใชกําลังปองกันจนเปนเหตุใหถึงแกความตาย และยังเปนการขยาย
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ประเภทของการใชกําลังปองกันจนถึงแกความตายตามกฎหมายปจจุบันดวย โดยขอเสนอไดสรางขอ

สันนิษฐานในทางกฎหมายวาสถานการณความรุนแรงท่ีรุนแรงและยืดเยื้อในครอบครัวนั้นเปนตนเหตุ

ใหเกิดอันตรายรายแรงตอรางกายและชีวิตของเหยื่อ นอกจากนี้ ยังเสนอใหมีการแกไขขอกําหนดบาง

ประการของกฎหมายท่ีมีลักษณะเปนการเฉพาะเจาะจงท่ีระบุใหเหยื่อของความรุนแรงในครอบครัว

ตองมีการกระทําท่ีครบองคประกอบตามขอกําหนดนี้กอนจึงจะใชกําลังปองกันท่ีทําใหถึงแกชีวิตได 

(Deadly Protective Force) 

กฎหมายอาญาของสหรัฐอเมริกามีรากฐานมาจากกฎหมายอาญาของประเทศ

อังกฤษ เม่ือไดมีการนํามาบัญญัติเปนกฎหมายอเมริกาในชวงศตวรรษท่ี 20 ดวยวัฒนธรรมทางสังคม

และการเมือง หลักเกณฑบางประการก็ไดเปลี่ยนแปลงไปจากหลักการดั้งเดิมท่ีไดรับอิทธิพลมาจาก

กฎหมายอังกฤษ ในกรณีของการปองกันตัว (Self–Defense) นั้น ไดมีการตัดหนาท่ีในการลาถอย 

(The Duty to Retreat) ออกไปและปรับหลักเกณฑในการหลีกเลี่ยงการใชกําลังในการตอบโตของ

อังกฤษใหมีความเครงครัดนอยลงเทาท่ีจะเปนไปได และไดเพ่ิมหลักการท่ีสําคัญเขามาในทฤษฎีของ

กฎหมายอเมริกา คือ ขอความคิดในเรื่องของการแบงประเภทและแยกความแตกตางของหมวดหมู

สําหรับการใชกําลังใหถึงแกความตายในการปองกัน การประยุกตใช Reasonable Standard ดวย

การสนับสนุนการใชสาระสําคัญของมาตรฐานในเชิงอัตวิสัยและการเริ่มตนของนโยบายการอนุญาตให

ใชกําลังเพ่ือการปองกันอาชญากรรม124

36 และแมในภายหลัง Model Penal Code ไดขยายหลักเกณฑ

เก่ียวกับการใชกําลังปองกัน ลดความสําคัญเรื่องหนาท่ีในการลาถอยออกมาจากสถานการณและเรื่อง

การใชมาตรฐานวิญูชน และยังมีการผอนปรนในหลักความตองการความทันทีทันใดของภัยและ

ความไดสัดสวนท่ีไดพัฒนาใหเหมาะสมมากข้ึน เพ่ือใหองคประกอบของหลักการปองกันตัวนั้นมีความ

ยืดหยุนมากข้ึน แต Model Penal Code ก็ยังไมสามารถนํามาใชกับการใชกําลังปองกันตนเองใน

สถานการณความรุนแรงในครอบครัวในปจจุบันไดเนื่องจากกฎหมายไมไดมีการแกไขอีกเลยนับตั้งแต

ท่ีไดมีการบัญญัติข้ึนในป 1950 โดยเฉพาะในประเด็นท่ีเก่ียวของกับมุมมองในเรื่องเพศ (ระหวางหญิง

และชาย) ของกฎหมายอาญา และผลจากนักวิจารณความยืดหยุนในการพิจารณาบทบัญญัติซ่ึงทําให 

Model Penal Code ประกอบไปดวยหลักกฎหมายท่ีถูกบิดเบือนในการนําไปปรับใชกับสถานการณ

ท่ีผูหญิงซ่ึงถูกทํารายโดยคูของตนไดฆาผูท่ีทํารายตนเอง 

36 Hava Dayan and Emauel Gross,  “Between The Hammer and The Anvil: 

Battered Woman Claiming Self-Defense and a Legislative Proposal To Amend Section 

3.04(2)(b) of The U.S. Model Penal Code,” Harvard Journal on Legislation,  52,  p.22 

(March 2015). 
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อุปสรรคของผูหญิงท่ีอยูในภาวะของ Battered Woman Syndrome ในการ

อางการปองกันตัวตามหลักกฎหมายใน Model Penal Code จากท่ีไดอภิปรายมาในขางตนแลวนั้น

เกิดข้ึนจากการท่ีกฎหมายกําหนดหนาท่ีใหผูหญิงเหลานี้ตองพิสูจนถึงองคประกอบของการปองกันตัว 

คือ เธอไมไดเปนผู ท่ีกอเหตุข้ึนกอนและเปนการปองกันตอภยันตรายท่ีละเมิดตอกฎหมาย ซ่ึง

นักวิชาการไดถกเถียงวากอใหเกิดการตัดสินคดีท่ีผิดพลาดอันเปนผลเนื่องมาจากความลมเหลวในการ

ปรับใชเง่ือนไขของการปองกันตัวโดยชอบดวยกฎหมายท้ัง 3 ประการ คือ หลักความใกลจะถึงหรือ

ทันทีทันใด หลักความไดสัดสวนในการตอบโตและความจําเปนในการตอบโตโดยเฉพาะอยางยิ่ง 

หนาท่ีในการลาถอย 

นักวิจารณหลายคนมุงประเด็นไปท่ีความเครงครัดในการปรับใชหลักเกณฑเรื่อง

ความทันทีทันใดของภยันตรายซ่ึงนําไปสูการปฏิเสธขอตอสูวากระทําโดยปองกันตัวของจําเลยเพราะ

ถาการปองกันเกิดข้ึนหลังผานไปชั่วระยะเวลาหนึ่งหรือเม่ือภยันตรายไดผานพนไปแลว ประเด็นท่ีจะ

เกิดการโตเถียงคือหลักเกณฑดังกลาวไมสอดคลองกับคุณลักษณะของความรุนแรงในครอบครัว  

และยังพบวาการท่ีกระทําการตอบโตในทันทีจะยิ่งสงผลใหสถานการณนั้นรุนแรงยิ่งข้ึน นอกจากนี้

นักวิชาการยังไดวิจารณถึงแนวโนมของการพิจารณาขอเท็จจริงเรื่องความทันทีทันใดในการตอบโตใน

มุมมองท่ีแคบและมีความเครงครัดท่ีนํามาพิจารณาเฉพาะเหตุการณท่ีเชื่อมโยงโดยตรงกับเวลาท่ีเกิด

การฆาตกรรมข้ึน โดยแยกขอเท็จจริงเก่ียวกับความตอเนื่อง ความสะสมของเหตุการณ วงจรและ 

การเปลี่ยนแปลงในลักษณะท่ีเพ่ิมข้ึนของความรุนแรงในครอบครัวออกมา เพียงการพิจารณาสืบ

ขอเท็จจริงของเหตุการณท่ีเก่ียวของโดยตรงกับการฆาตกรรมนําไปสูการพิจารณาท่ีไมถูกตองโดยจัด

ประเภทของการตอบสนองของผูหญิงท่ีถูกทํารายวาเปนเพียงการโจมตีและเปนการกระทําความผิด

ทางอาญา 

และในกรณีของเพศสภาพก็เปนท่ีถูกวิพากษวิจารณถึงคําตัดสินในการพิจารณา

คดีซ่ึงตัดสินวาผูหญิงท่ีถูกทํารายท่ีไดฆาผูท่ีกอภยันตรายใหแกเธอนั้นไดกระทําไปเกินสัดสวนท่ี

กฎหมายยอมรับ โดยรากฐานของหลักความไดสัดสวนในการตอบโต (The Requirement of 

Proportionality) นั้นมันมีความไมเหมาะสมในตัวของมันเองในสถานการณท่ีมีความไมเสมอภาค

หรือไมสมสวนกัน บทวิจารณสวนมากเห็นวามันเปนปญหาในการท่ีจะบังคับใหจําเลยโนมนาวใหศาล

เห็นวาการใชกําลังปองกันท่ีถึงแกชีวิตนั้นไดสัดสวนเพราะเธอกําลังเผชิญกับอันตรายตอชีวิตตามความ

เปนจริง และในบางสถานการณภัยคุกคามตอชีวิตของจําเลยท่ีแทจริงนั้นไมไดเปนสิ่งท่ีปรากฏข้ึนมาใน

ชวงเวลาเดียวหรือเปนเหตุการณท่ีเปนรูปธรรมแตยังคงอยูเปนภัยท่ีมีอยางตอเนื่องและแนนอน อัน

เปนรูปแบบเฉพาะของความรุนแรงในครอบครัว เปนสิ่งท่ีคอย ๆ เกิดข้ึนอยางชา ๆ ไมสามารถ

หลีกเลี่ยงการเพ่ิมข้ึนได เปนภัยคุกคามตอชีวิตในลักษณะของรูปแบบวงจรความรุนแรงในครอบครัว 
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นอกจากนั้น การเรียกรองใหผูหญิงท่ีถูกทํารายนั้นลาถอยออกมาจากบานของ

พวกเธอเพ่ือหลีกเลี่ยงการโจมตีใหสอดคลองกับหลักความจําเปนซ่ึงเปนองคประกอบของหลักการ

ปองกันตัวนั้นถูกวิจารณอยางมากวาไมเหมาะสมกับสถานการณท่ีมีลักษณะเฉพาะของผูหญิงท่ีถูกทําราย 

และชี้ใหเห็นถึงความไรประโยชนของความตองการใหลาถอยในบริบทของความรุนแรงในครอบครัว 

เพราะเปนท่ีรูกันดีตามความเปนจริงวาการลาถอยใด ๆ ไมไดทําใหการทํารายในครอบครัวยุติลงแต

อยางดีท่ีสุดคือชวยเลื่อนชวงเวลาของการทํารายออกไป และอยางเลวรายท่ีสุดคือทําใหสถานการณ

นั้นแยลง และยังโตเถียงดวยวาเหยื่อของความรุนแรงในครอบครัวนั้นมีทางเลือกท่ีจะหนีนอยมาก 

แตอยางไรก็ตาม ยังมีความเปนไปไดท่ีจะปรับใหหลักเกณฑในเรื่องของการ

ปองกันตัวใน Model Penal Code นั้นมีความเหมาะสมกับสถานการณโดยท่ัวไปของผูหญิงท่ีถูกทํา

ราย เริ่มจากการกําหนดใหการใชกําลังในสถานการณเหลานี้ถือวาชอบดวยกฎหมายมากกวาท่ีจะเปน

เพียงเหตุยกเวนโทษ ซ่ึงเปนความลมเหลวในทางศีลธรรมและไมสมเหตุสมผลสําหรับผูหญิงท่ีถูกทําราย 

แตในทางตรงกันขาม หาก Model Penal Code พิจารณาวาการใชกําลังตอบโตของผูหญิงท่ีถูกทํา

รายนั้นชอบดวยกฎหมาย มันก็จะทําใหตระหนักไดวาเธอไมไดมีความนาตําหนิท้ังในทางศีลธรรมหรือ

ในทางกฎหมาย 

อยางไรก็ตาม Model Penal Code ยังคงประกอบดวยบทบัญญัติของกฎหมาย

ซ่ึงสรางรากฐานท่ีเปนอุปสรรคเม่ือนํามาปรับใชหลักการในคดีท่ีเก่ียวของกับความรุนแรงในครอบครัว 

แมวา Model Penal Code จะไดยกเลิกหนาท่ีของบุคคลในการลาถอยในกรณีท่ีเขาอยูในบานหรือท่ี

ทํางานของตัวเอง แตก็ไมไดยกเลิกหนาท่ีนี้ในสถานการณซ่ึงผูรุกรานเปนผูท่ีอาศัยอยูดวยกัน ซ่ึงเปน

เรื่องท่ีแปลกประหลาดหากจะยังคงหนาท่ีในการลาถอยหากผูท่ีรุกรานเปนคนในบานท้ังท่ีเปนสถานท่ี

สวนตัวแตกลับยกเลิกหนาท่ีนี้ในกรณีท่ีผูรุกรานเปนบุคคลในท่ีทํางาน เม่ือบทบัญญัติดังกลาว

กอใหเกิดโอกาสในการโจมตีผูหญิงไดอยางเต็มท่ีเม่ือพวกเขาอยูดวยกันภายในบาน หลักการปองกัน

ตัวในสถานการณเหลานี้จึงไมอาจยกข้ึนอางได 

นอกเหนือจากความตองการท่ีใหลาถอยออกจากสถานการณเม่ือผูรุกรานเปนผู

ท่ีอาศัยอยูดวยกันในบานแลว Model Penal Code ยังตองการใหผูหญิงยอมตามขอเรียกรองของผูท่ี

คุกคามกอนท่ีจะเลือกใชกําลังในการปองกันอีกดวย ดังจะเห็นไดจาก Section 3.04(2)(b)(ii) ท่ีกลาว

วาการใชกําลังในการปองกันจะไมชอบดวยกฎหมายหากผูกระทําสามารถหลีกเลี่ยงการใชกําลังไดดวย

การลาถอยออกมาจากสถานการณ หรือยอมมอบการครอบครองในสิ่งท่ีอีกฝายหนึ่งอางสิทธิ์ หรือโดย

การยอมทําตามขอเรียกรองของอีกฝายหนึ่งเพ่ือหลีกเลี่ยงการใชกําลัง แตบทบัญญัติท่ีกําหนดให

กระทําตามขอเรียกรองของผูคุกคามท้ังหมดกอนนั้น แมจะเปนความตองการใหงดเวนการกระทําก็

ตาม ก็อาจไปสรางรูปแบบท่ีโหดรายและถาวรของความรุนแรงในครอบครัวข้ึนมาไดดวยลักษณะของ

ความตองการของผู คุกคามท่ีนาหดหู  นาอับอาย หรือท่ีเปนการใช อํานาจเผด็จการ  ดังนั้น 
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องคประกอบของการปองกันตัวในประเด็นนี้อาจเหมาะสมกับบริบทของการปองกันตัวโดยท่ัวไปแตไม

สามารถนํามาใชไดกับกรณีความรุนแรงในครอบครัวไดดวยธรรมชาติของความรุนแรงในครอบครัวนั้น

มันมีความตอเนื่อง เกิดข้ึนอยางซํ้า ๆ และรุนแรงยิ่งข้ึนเรื่อย ๆ 

โครงสรางของหลักกฎหมายเก่ียวกับการปองกันใน Model Penal Code  

ในปจจุบันสามารถท่ีจะปรับเปลี่ยนไดเพ่ือใหเขากับสถานการณความรุนแรงในครอบครัวผานการ

แนะนํารางท่ีเสนอนี้ หลักการของกฎหมายท่ีไดทําการเสนอนี้สอดคลองกับขอเสนอของนักวิชาการ

กอนหนานี้สําหรับการแกไขหลักการของการปองกันในสถานการณซ่ึงผูหญิงท่ีถูกทํารายไดฆาคูของ

เธอ ขอเสนอเนนไปท่ีความเครงครัดของโครงสรางของการปองกันตัวใน Model Penal Code และ

มันยังไมไดคํานึงถึงความรุนแรงในครอบครัว ขอเสนอแกไขกฎหมายยังคงองคประกอบของกฎหมาย 

3 ประการคือ ความใกลจะถึง การตอบโตตอการกระทําท่ีผิดกฎหมาย และการกระทํากอนหนาตอง

ไมผิดกฎหมายมากอน สวนในประเด็นท่ีเสนอขอแกไขนั้นคือ หนาท่ีในการลาถอยออกมาจาก

สถานการณและความไดสัดสวน 

ประการแรก ไดมีการเสนอใหปรับปรุงเรื่องหลักความไดสัดสวนในสถานการณ

ของความรุนแรงในครอบครัวโดยการเพ่ิมสถานการณเหลานี้ลงไปในบทบัญญัติของ Model Penal 

Code ท่ีเปนการอนุญาตใหใชกําลังปองกันท่ีถึงแกชีวิตได การรวบรวมบางสถานการณเอาไวใน

บทบัญญัตินี้ดวยจะชวยในการสรางสมมติฐานในทางกฎหมายวามีภยันตรายท่ีแทจริงและจับตองได

อยูในกรณีของความรุนแรงในครอบครัวท่ีตอเนื่องและรายแรง ผลจากขอสันนิษฐานจะทําใหเขา

องคประกอบความไดสัดสวนในการใชกําลังปองกันท่ีถึงแกชีวิตได 

ประการท่ีสอง เสนอใหยกเลิกเง่ือนไขท่ีกําหนดใหผู ท่ีจะอางการกระทําโดย

ปองกันไดตองยอมทําตามความตองการของผูคุกคาม ไมวาจะเปนความตองการใหกระทําการหรือให

งดเวนการกระทําการก็ตาม และในสถานการณของความรุนแรงในครอบครัวท่ีมีความรุนแรงและ

ยืดเยื้อยาวนาน ใหยกเลิกหนาท่ีในการลาถอยจากสถานการณถาหากวาผูท่ีคุกคามนั้นเปนผูท่ีอาศัยอยู

ดวยกันดวย สวนในเรื่องของการทําตามความตองการของผูท่ีคุกคาม ขอเสนอแกไขกฎหมายนี้เสนอ

ใหยกเลิกเฉพาะกรณีท่ีความตองการของผูคุกคามนั้น “เปนอันตรายตอความปลอดภัย เสรีภาพใน

รางกาย อิสระในการปกครองตนเองและศักดิ์ศรีของบุคคลท่ีตกเปนเหยื่อ” โดยเสนอใหเพ่ิมขอความนี้

เปนขอยอยของ Section 3.04(2)(b)(ii)(B) ท่ีวาดวยเง่ือนไขท่ีทําใหการใชกําลังตอบท่ีถึงแกชีวิตนั้น

ชอบดวยกฎหมาย 

ประการท่ีสาม เสนอใหเพ่ิมคําจํากัดความในทางกฎหมายของคําท่ีเก่ียวของกับ

สถานการณความรุนแรงในครอบครัวภายในมาตราท่ีบัญญัติคําจํากัดความทางกฎหมายท่ัวไปท่ี

เก่ียวของกับหลักการปองกันตัว โดยการบัญญัติคําจํากัดความของคําวา “ความรุนแรงในครอบครัว 

(Domestic Violence)” และ “สมาชิกครอบครัว (Family Member)” ใน Section 3.11 เพ่ือทําให
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ระบุไดชัดเจนวาใครบางท่ีถือวาเปนสมาชิกในครอบครัวสําหรับวัตถุประสงคเก่ียวกับความรุนแรงใน

ครอบครัว และลักษณะใดท่ีถือไดวาเปนสถานการณความรุนแรงในครอบครัว ซ่ึงคําจํากัดความท่ีได

เสนอนั้นอยูในแนวทางท่ีนักวิชาการในสาขาท่ีเก่ียวของไดใหความหมายและตระหนักถึงรูปแบบท่ี

หลากหลายของความรุนแรงท่ีกระทําตอสมาชิกในครอบครัว 

ประการท่ีสี่ เพ่ือท่ีทําใหการบัญญัติกฎหมายมีความกลมกลืนกัน ตลอดจนมี

ความยุติธรรมในเรื่องของเพศสภาพ จึงมีการเสนอใหยกเลิกขอยกเวนความรับผิดทางอาญาแกผูชายท่ี

กระทําความผิดในทางเพศตอภรรยาของเขา เพราะแมจะมีการนําเอาขอเสนอ 3 ประการแรกไป

ปฏิบัติแลว แตหากไมมีการกําหนดการกระทําความผิดทางเพศแลว อาจจะทําใหกฎหมายนั้นไมมีผล

ในทางปฏิบัติไดเนื่องจากแมจะมีการหามการกระทําความรุนแรงทางกายหรือทางจิตใจตอผูหญิง

รวมถึงภรรยาแตกลับยินยอมใหกระทําความรุนแรงในทางเพศอยางมากมายเม่ือไดกระทําตอผูหญิงซ่ึง

เปนภรรยา ความยินยอมของกฎหมายอาญาอยางเปนนัยนี้และความขัดแยงของกฎหมายจําเปนท่ี

จะตองหลีกเลี่ยง 

เม่ือพิจารณาจากรางกฎหมายท่ีเสนอเพ่ือแกไข Model Penal Code แลวจะ

เห็นไดวามีการเพ่ิมสถานการณ  “ท่ี มีรูปแบบของความรุนแรงและยืดเยื้อของความรุนแรงใน

ครอบครัว” ในสวนของเง่ือนไขท่ีกฎหมายใหอํานาจในการใชกําลังปองกันท่ีถึงแกชีวิตได 

3.1.2 วิกลจริต 

ขอตอสูท่ีเปนทางเลือกอ่ืน ๆ ไดถูกพัฒนาโดยนักวิชาการบางสวนสําหรับผูหญิงท่ี

ตองเผชิญหนากับรูปแบบของเหตุการณ ท่ีไมสามารถกลาวอางหลักการปองกันตัวไดประสบ

ความสําเร็จ คือ กรณีการยกขอตอสูเรื่องการกระทําโดยวิกลจริตชั่วคราว (Temporary Insanity) 

การพิสูจนในทางกฎหมายของความวิกลจริตนั้นมีความหลากหลาย หนึ่งในการทดสอบท่ีไดนํามาใช

อยูเสมอกอนท่ีจะมีการยอมรับการทดสอบของ Model Penal Code อยางแพรหลายนั้นคือหลักของ 

M’Naughten test37 กลาวคือ ภายใตการทดสอบรูปแบบนี้ ผูหญิงท่ีถูกทํารายโดยคูของตนท่ีถูก

กลาวหาวาไดกระทําการฆาตกรรมคูผูซ่ึงทําทารุณเธอจะไดรับการพนผิดดวยเหตุแหงความวิกลจริต 

ดวยเหตุของความโรคจิต (Mental Disease) หรือดวยเหตุมีความบกพรองทางจิต (Mental Defect) 

ในขณะเวลาท่ีไดกระทําความผิดนั้น ผูหญิงคนนั้นกําลังตกอยูภายใตความบกพรองทางเหตุผลอัน

เนื่องมาจากความผิดปกติทางจิตใจ ทําใหไมรูสภาพและสาระของการกระทํา (Nature and Quality 

of The Act) วาเปนสิ่งท่ีไมถูกตอง อยูในภาวะท่ีไมรูผิดชอบ หรือไมสามารถท่ีจะสํานึกหรือตระหนัก

37 สุกิจ เกศณรายณ ,“ความรับผิดอาญาของบุคคลวิกลจริต,” ในการอบรมหลักสูตรผู

พิพากษาผูบริหารในศาลชั้นตน รุน 10, จัดโดยสถาบันพัฒนาขอราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม 

สํานักงานศาลยุติธรรม, 2555 : น.84. 
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ไดวาสิ่งนั้นเปนการกระทําท่ีผิด หรือมีความบกพรองในเรื่องของเหตุผล ซ่ึงทําใหเธอไมสามารถเขาใจ

สภาพและสาระสําคัญของการกระทําของตน ไมทราบวาสิ่งท่ีทํานั้นจะสงผลกระทบอยางไร หรือแม

จะรูวาตนกําลังทําอะไรและรูถึงผลจากการกระทํานั้นแตก็ไมรูวาสิ่งท่ีกระทํานั้นเปนความผิด  

แตอยางไรก็ดี หลัก M’Naughten test นี้ไดรับการวิพากษวิจารณเปนอยางมากจากนักวิชาการ

กฎหมายอาญา เนื่องจากการใชคําซ่ึงถือไดวาเปนองคประกอบหลักของการพิจารณา เชนคําวา “รูถึง

สภาพและสาระสําคัญของการกระทํา” นั้นยังมีปญหาในการตีความวาการรูถึงสภาพและสาระสําคัญ

ของการกระทําดังกลาวหมายถึงเปนการรูวาผิดตอกฎหมายหรือศีลธรรม 126

38 แตหลักการนี้ก็ไดรับการ

ยอมรับท่ัวไปในหลายประเทศท่ีใชระบบกฎหมายคอมมอนลอว 

กรณีการพิจารณาภายใต Model Penal Code ท่ีไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง

ในหลายมลรัฐนั้นไดใหการยืนยัน ไวใน Article 4 ในหมวดวาดวยความรับผิด Section 4.01 วา127

39 

1. บุคคลไมตองรับผิดชอบสําหรับการกระทําในทางอาญาถาในชวงเวลาท่ีได

กระทํานั้น การกระทําเปนผลมาจากโรคเก่ียวกับจิตใจ (Mental Disease) หรือความบกพรองทาง

จิตใจ (Mental Defect) ซ่ึงทําใหเขาขาดความสามารถอยางใดอยางหนึ่งท่ีสําคัญ ไมวาจะเปนการ

สํานึกถึงความผิดกฎหมายของการกระทําของเขาหรือการทําใหพฤติกรรมของเขามีความสอดคลอง

กับความตองการของกฎหมาย 

2. ท่ีไดอางถึงในมาตรานี้คําวา “โรคเก่ียวกับจิตใจหรือความบกพรองแหงจิต” 

ไมไดรวมถึงความผิดปกติใด ๆ ท่ีแสดงออกมาโดยการทําความผิดซํ้า ๆ หรือพฤติกรรมท่ีตอตานสังคม 

เม่ือนําไปใชกับกรณีของผูหญิงท่ีถูกทําราย (Battered Woman) จําเลยจะไดรับ

การพิจารณาวาไมมีความผิดไดดวยเหตุของความวิกลจริตถาหากในขณะท่ีไดลงมือฆาตกรรมนั้น  

เธอกําลังทนทุกขทรมานหรือเจ็บปวยจากโรคเก่ียวกับจิตใจหรือความบกพรองทางจิต ซ่ึงกอใหเกิดผล

38 จิตติ เกษมศิริวัฒน, “ปญหากฎหมายเรื่อง “ความรับผิดทางอาญาของบุคคลวิกลจริต”,” 

บทบัณฑิตย, เลม 57, น.149 (2544). 
39 Article 4. Responsibility 

Section 4.01. Mental Disease or Defect Excluding Responsibility. 

(1) A person is not responsible for criminal conduct if at the time of such 

conduct as a result of mental disease or defect he lacks substantial capacity either 

to appreciate the criminality [wrongfulness] of his conduct or to conform his conduct 

to the requirements of law. 

(2) As used in this Article, the terms "mental disease or defect" do not include an 

abnormality manifested only by repeated criminal or otherwise antisocial conduct. 
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คือการขาดความสามารถอยางใดอยางหนึ่งท่ีสําคัญ ไมวาจะเปนการสํานึกถึงความผิดกฎหมายของ

การฆาผูอ่ืนหรือการพิจารณาเห็นวาพฤติกรรมของเธอสอดคลองกับความตองการของกฎหมายท่ีมีอยู 

พยานหลักฐานเก่ียวกับ Battered Woman Syndrome จึงมีความเก่ียวของกับ

ประเด็นแหงคดีเปนอยางมาก โดยท่ีคณะลูกขุนสามารถท่ีจะมองเห็นภาพจําลองท่ีมีความสมบูรณของ

รูปแบบสถานการณท่ีจําเลยตองประสบ และสภาวะแหงจิตของเธอ (State of Mind) ในขณะเวลาท่ี

เธอไดกระทําความผิด และมุมมองท่ีชัดเจนเก่ียวกับรูปแบบความคิดของจําเลยในการพิจารณา ในการ

ท่ีจะปรับใช Model Penal Code ไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงเปนเรื่องสําคัญท่ีตองทําความเขาใจคํา

วา “โรคจิต (โรคเก่ียวกับจิตใจ) หรือจิตบกพรอง” ในบริบทท่ีไมใชศัพททางการแพทยแตเปนแนวคิด

ในทางกฎหมาย (Legal Concept) ท่ีปรับใชกับสภาวะแหงจิตของจําเลย ซ่ึงถูกใชเพ่ือทําใหเขาใจใน

สิ่งท่ีผูหญิงเขาใจในเวลาท่ีมีการกระทําความผิด เม่ือศาลไดลงความเห็นวาการทดสอบภายใต Model 

Penal Code นั้นไมไดมุงหมายท่ีจะกําหนดรูปแบบเฉพาะเจาะจงหรือรูปแบบทางการแพทย ในการ

พิจารณาขอตอสูนี้จึงใหความสําคัญกับขอเท็จจริงท่ีวา จําเลยทนทุกขทรมานจากความผิดปกติใด ๆ 

เก่ียวกับสภาพจิตใจซ่ึงกระทบตอจิตใจหรือกระบวนการทางอารมณของพวกเธออยางมากและทําให

การควบคุมพฤติกรรมนั้นแยลง 

ในชวงกอนป ค.ศ.1980 นักกฎหมายท่ีมีบทบาทในการตอสูคดีใหแกผูกระทํา

ความผิดท่ี เปน Battered Woman นั้นมักเลือกใชขอตอสู ท่ี เปนขอแกตัว (Excuse Defense) 

มากกวาอางขอตอสูท่ีเปนเหตุยกเวนความรับผิด (Justification Defense) เชน ในป 1977 คดีของ

นาง Francine Hughes40 ในมลรัฐมิชิแกน เธอถูกตั้งขอหา First degree murder เนื่องจากเธอได

ลงมือฆาสามีของเธอ หลังจากท่ีตองอดทนจากการถูกทํารายทุบตีจากสามีมากวา 13 ป นาง Hughes 

ไดจุดไฟเผาเตียงของสามีในขณะท่ีเขากําลังนอนหลับหมดสติอยูบนเตียงเพราะเหตุมึนเมานั้นจนเปน

ท่ีมาของคดีท่ีโดงดังท่ีเรียกวา “The Burning Bed” ขอเท็จจริงแวดลอมของคดีนี้แสดงใหเห็นถึง

พฤติกรรมอันเลวรายของผูตาย ท้ังการขมขูวาจะฆาและการคุกคามเธอตลอดเวลาท่ีใชชีวิตอยูรวมกัน

รวมถึงการดูหม่ินเกียรติของเธอ เปนเวลากวาหนึ่งปกอนการลงมือท่ีนาง Hughes ไดพยายามหนี

ออกไปจากความสัมพันธนี้แตก็ไมประสบความสําเร็จ และแมวาเธอจะพยายามขอความชวยเหลือจาก

หนวยงานทางสังคมตาง ๆ แตก็ยังไมไดรับความชวยเหลือท่ีเกิดประโยชน จนเธอตระหนักไดวาถาเธอ

ไมเปนฝายฆาสามีของเธอกอน เธอก็อาจจะตองเปนฝายท่ีถูกฆาเสียเอง 

ในการตอสูคดีของ Hughes ทนายความของเธอเชื่อวาการอางขอตอสูวากระทํา

โดยปองกันเปนขอตอสูท่ียากจะประสบความสําเร็จเนื่องจากหลักการปองกันตัวนั้นไดมีการนิยาม

40 Michigan Woman’s Justice & Clemency Project,  Accessed October 18, 2015, 

http://umich.edu/~clemency/clemency_mnl/ch4.html 
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เอาไววาจะตองมีภยันตรายท่ีใกลจะถึงปรากฏตอตัวผูกระทําความผิดในขณะนั้น แตจากขอเท็จจริง 

นาง Hughes ไดลงมือฆาสามีของเธอในขณะท่ีเขากําลังหลับอยู และในขณะนั้นทนายความของเธอก็

ไมสามารถหาตัวอยางคําวินิจฉัยหรือคําพิพากษาท่ีมีมากอนเพ่ือใชในการโตแยงเพ่ืออางขอตอสูวา

กระทําโดยปองกันตัวในคดีซ่ึงผูหญิงท่ีถูกคูของตนเองทํารายไดกระทําการตอบในสถานการณท่ีไมไดมี

การเผชิญหนากับความรุนแรง  ดังนั้น นาง Hughes จึงใชประโยชนจากขอตอสูท่ีเปนเหตุยกเวนโทษ 

(Excuse Defense) โดยอางวาเธอมีอาการวิกลจริตชั่วคราวในขณะท่ีเธอลงมือฆาสามีของเธอ พยาน

ผูเชี่ยวชาญแสดงใหเห็นวาเธอถูกครอบงําไปดวยอารมณพ้ืนฐานสวนมากของเธอท่ีถูกโจมตีอยางหนัก 

ซ่ึงในคดีนี้ความวิกลจริตชั่วคราวเปนขอตอสูท่ีประสบผลสําเร็จซ่ึงทําใหนาง Hughes ไดรับการตัดสิน

วาไมตองรับโทษเนื่องจากกระทําโดยวิกลจริต 

แตแมวาขอตอสูวากระทําโดยวิกลจริตชั่วคราวจะใชไดเปนผลสําเร็จในคดีนี้  

แตมันก็ไมไดรับความนิยมดวยเหตุผลหลาย ๆ ประการ ซ่ึงประการแรก การวิกลจริตชั่วคราวเปนขอ

ตอสูท่ีเต็มไปดวยขอเสียเนื่องจากเม่ือจําเลยถูกประกาศวาไมมีความผิดเนื่องจากวิกลจริตชั่วคราวนั้น

แมจะไดรับอิสระ แตจําเลยถูกพิจารณาวามีความเจ็บปวยทางจิตซ่ึงตองถูกกักตัวในสถาบันทางจิตท่ีไม

ตางกับเรือนจําเชนการกระทําของคนปกติ ประการท่ีสอง ขอบกพรองในการยกขอตอสูท่ีเปนเหตุ

ยกเวนโทษคือ จะเปนการสันนิษฐานวาผูหญิงท่ีถูกทํารายโดยคูของตน (Battered Woman) เจ็บปวย

จากความบกพรองทางจิต ซ่ึงนักจิตวิทยาและนักวิชาการไดถกเถียงกันวาในความเปนจริงแลวผูหญิงท่ี

ถูกทํารายท่ีไดฆาคูของเธอท่ีเปนฝายขมเหงนั้นไดกระทําไปอยางมีเหตุมีผลเชนเดียวกับบุคคลปกติใน

สถานการณเชนนั้น  ดังนั้น ผลของการตัดสินในคดีนี้ในแงมุมของนักสตรีนิยมไดถือวาเปนความผิด

พลาดในการวินิจฉัย ไมใชเพราะการตัดสินใหนาง Hughes พนผิดแตเปนเพราะการเสนอสมมติฐาน

วาผูหญิงท่ีฆาสามีท่ีทํารายพวกเธอนั้นจะตองเปนการกระทําของคนวิกลจริตอยางแนนอน 129

41 

Walker ไดนําเสนอพยานผูเชี่ยวชาญเก่ียวกับ Battered Woman Syndrome ใน

คดีฆาตกรรมกวา 150 คดี โดยเธอไดแสดงใหเห็นวาผูกระทําความผิดมีความรับรูของภยันตรายท่ีใกลจะ

ถึงอยางสมเหตุสมผล  ดังนั้น การกระทําของผูทํากระทําความผิดจึงเปนการกระทําโดยปองกันตัว  

แตอยางไรก็ตามก็ยังเกิดการโตแยงเนื่องจากในหลายกรณีผูกระทําความผิดไมสามารถแสดงใหเห็นถึง

การรับรูภยันตรายท่ีใกลจะถึงอยางเชนท่ีบุคคลธรรมดาท่ัวไปจะรับรูได 

41 Teresa Carpenter, “The Final Self-Defense,” The New York Times (31 December  

1989), Accessed April 29, 2015, http://www.nytimes.com/1989/12/31/books/the-final-

self-defense.html 
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นอกจากนี้ จากการพิจารณาคดี Roberta Key Young42 ในป 1982 ในมลรัฐ

โคโลราโด ซ่ึงมีบทบาทสําคัญในชวงป 1984 เนื่องจากคดีนี้เปนคดีท่ีมีชื่อเสียงในฐานะท่ีเปนคดีแรกใน

สหรัฐอเมริกาซ่ึงยืนยันเก่ียวกับการมีอยูของ Battered Woman Syndrome จากการถูกทํารายทุบตี

และขมขูวาจะตัดหลอดลมของเธอนั้นสงผลใหไดรับการพิจารณาวาไมมีความผิดอยางสมบูรณ โดยมี 

Walker เปนพยานผูเชี่ยวชาญในคดีซ่ึงพิสูจนวาสิ่งท่ี Roberta ไดเรียนรูในขณะท่ีถูกสามีของเธอบีบ

คอแลวเหวี่ยงเธอลงกับพ้ืนนั้นทําใหเชื่อไดวามีภยันตรายท่ีใกลจะถึงตอชีวิตของเธอ จึงทําใหใน

ชวงเวลากอนท่ีสามีของเธอจะกลับไปดูโทรทัศน ซ่ึงเขาไมทันไดตั้งตัว Roberta คอย ๆ คลานเขาไปท่ี

หองของลูกชายของเธอ ฉวยเอาปนไรเฟล .22 แลวกลับออกมา จากนั้นจึงยิงไปท่ีศีรษะของเขา 

จิตแพทยผูซ่ึงตรวจอาการของ Roberta ภายหลังจากเหตุการณนั้นชี้แจงวา Roberta รูวาสิ่งใดถูกสิ่ง

ใดผิดจึงไมเขาลักษณะของขอตอสูวากระทําโดยวิกลจริต ประเด็นขอตอสูในคดีนี้จึงเปนปญหาท่ีตอง

แสดงอธิบายใหคณะลูกขุนและศาลเขาใจวาทําไม Roberta ถึงรูสึกวาเธอจําเปนท่ีจะตองปองกัน

ตัวเองภายหลังจากท่ีการทํารายทุบตีนั้นยุติลงแลว 

เพ่ือตอบคําถามของคณะลูกขุนและศาล Walker แสดงใหเห็นวาการขมขูวาจะ

ตัดหลอดลมของเธอนั้นมันไปกระตุนความทรงจําเก่ียวกับการถูกทําราย (Traumatic Trigger) ในครั้ง

กอน ๆ ซ่ึงทําใหจําเลยเชื่อวาเธอกําลังอยูในภยันตรายตอชีวิตท่ีใกลจะถึงอยางแทจริง Roberta ไดรับ

การพิสูจนวาไมมีความผิด 

นอกจากนี้ ในกฎหมายพยานของมลรัฐโอไฮโอ 131

43 ไดบัญญัติรองรับการอางวา

กระทําความผิดดวยเหตุวิกลจริตโดยใหนําเสนอพยานหลักฐานเก่ียวกับการทนทุกขทรมานจากอาการ

42 Carroll Multz, “Deadly Deception,” Tate Publishing & Enterprises, LLC, pp.21-22 

(2011). 
43 Chapter 2945.392 of The Ohio Rules of Evidence  

(A) The declarations set forth in division (A) of section 2901.06 of the Revised 

Code apply in relation to this section. 

(B) If a defendant is charged with an offense involving the use of force against 

another and the defendant enters a plea to the charge of not guilty by reason of 

insanity, the defendant may introduce expert testimony of the "battered woman 

syndrome" and expert testimony that the defendant suffered from that syndrome as 

evidence to establish the requisite impairment of the defendant's reason, at the time 

of the commission of the offense, that is necessary for a finding that the defendant is 
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ของผูหญิงท่ีถูกทํารายโดยคูของตน ไวใน Chapter 2945.392 ของ The Ohio Rules of Evidence 

วาถาจําเลยถูกดําเนินคดีในความผิดท่ีเก่ียวกับการใชกําลังทํารายผูอ่ืนและจําเลยไดยื่นคําใหการวาเขา

กระทําไปโดยวิกลจริต จําเลยอาจนําพยานผูเชี่ยวชาญเก่ียวกับอาการของผูหญิงท่ีถูกทํารายโดยคูของ

ตน (BWS) และพยานผูเชี่ยวชาญซ่ึงแสดงใหเห็นวาจําเลยทนทุกขทรมานจากอาการนั้นมาพิสูจน

เพ่ือใหเขาองคประกอบของความบกพรองในการใชเหตุผลของจําเลยในขณะเวลาท่ีกระทําความผิด 

ซ่ึงมันเปนกรณีท่ีจําเปนสําหรับการพิจารณาวาจําเลยไมมีความผิดดวยเหตุผลของความวิกลจริต 

 

3.2 การวินิจฉัยความรับผิดของบุคคลซ่ึงอยูในภาวะ Battered Woman Syndrome ท่ีไดฆา 

คูของตนของประเทศฟลิปปนส 

 

ในสังคมกอนท่ีฟลิปปนสจะตกเปนอาณานิคมของประเทศมหาอํานาจตาง ๆ นั้นไดให

สถานะทางสังคมท่ีดีตอผูหญิงในประเทศ ไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันในสังคม จะเห็นไดจากสิทธิ

ในการดํารงตําแหนงหมอหรือนักบวชหญิงหรือการไดเปนหัวหนาบาลังไกย (Balangay) ผูชายในสังคม

ไดรับการสั่งสอนใหเคารพและใหเกียรติผูหญิงและการไมใหเกียรติแกผูหญิงนั้นเปนสิ่งท่ีไมอาจ

จินตนาการได แตภายหลังจากชวงลาอาณานิคม โดยสเปน สหรัฐอเมริกา และญี่ปุน เริ่มตนจากการ

ปฏิบัติตอชาวฟลิปปนสอยางไมใหเกียรติและดูถูกแลว ก็ยังทําราย ขมขืน และใชความรุนแรงตอผูหญิง

ชาวฟลิปปนส ผูหญิงกลายเปนเหยื่อท่ีงายตอการถูกโจมตีและขมเหงโดยทหารผูลาอาณานิคม ในชวง

ของการปกครองโดยสหรัฐอเมริกานั้นผูหญิงชาวฟลิปปนสไดรับการปฏิบัติท่ีไมเทาเทียม ท้ังในดานสิทธิ

ในการศึกษา การออกเสียง และสถานการณไดเลวรายลงอีกครั้งเม่ือคราวท่ีถูกปกครองโดยประเทศ

ญี่ปุน ผูหญิงชาวฟลิปปนสถูกขมขูคุกคามและบังคับใหใชแรงงานในฐานะ “เครื่องบรรเทาทุกข” 

ปจจุบัน ความรุนแรงตอผูหญิงยังคงเปนปญหาท่ีนาตื่นตระหนกท่ีประเทศฟลิปปนสตอง

เผชิญ ตามรายงานการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติ (National Statistics Office) ในป 2008 

ระบุวาหนึ่งในหาของผูหญิงชาวฟลิปปนสท่ีมีอายุตั้งแต 15 - 49 ป นั้นมีประสบการณเก่ียวกับการถูก

ใชความรุนแรงโดยประเภทของความรุนแรงนั้นเปนการใชความรุนแรงทางกาย ความรุนแรงทางเพศ 

ความรุนแรงทางกายในระหวางตั้งครรภและความรุนแรงระหวางคูครอง  รอยละ 14.4 ของผูหญิงท่ี

สมรสแลวกลาววาตนมีประสบการณการถูกทํารายรางกายจากคูของตนเอง ในขณะท่ีประมาณ 

รอยละ 37 ของคูท่ีหยารางหรือผูหญิงท่ีเปนมายนั้นเคยไดรับประสบการณความรุนแรง เปนตน  

ซ่ึงสถิติจากรายงานของสํานักงานตํารวจแหงชาติประเทศฟลิปปนส (Philippine National Police : 

not guilty by reason of insanity. The introduction of any expert testimony under this 

division shall be in accordance with the Ohio Rules of Evidence. 
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PNP) ไดเผยใหเห็นวาตั้งแตป 1997 จนถึงป 2013 ยังคงมีคดีเก่ียวกับการกระทํารุนแรงตอผูหญิง

เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง132

44 

 

3.2.1. การปองกันโดยชอบดวยกฎหมาย 

ภายใตหลักกฎหมายอาญาของประเทศฟลิปปนสในปจจุบัน บุคคลจะไมมีความ

รับผิดในทางอาญาถาการกระทําซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติวาเปนความผิดนั้นไดรับการพิสูจนวาชอบดวย

กฎหมาย กลาวคือ ถาการกระทําความผิดนั้นเขาองคประกอบตามท่ีกฎหมายไดบัญญัติไว ก็จะสงผล

ใหบุคคลนั้นพนจากความรับผิดอาญา ซ่ึงในหลักเรื่องการปองกันท่ีชอบดวยกฎหมายนี้ บัญญัติอยูใน 

ขอ 11 ของ The Revised Penal Code โดยกําหนดพฤติการณท่ีสนับสนุนความบริสุทธิ์ (Justifying 

Circumstance) ซ่ึงไดรับการยอมรับภายใตเขตอํานาจพิจารณาของประเทศฟลิปปนสใหถือวาเปน

การยอมรับโดยผลของกฎหมายเพ่ือยกเวนความรับผิดใหแกผูกระทํา หนึ่งในพฤติการณท่ีสนับสนุน

ความบริสุทธิ์เหลานี้ก็คือ การปองกันโดยชอบดวยกฎหมาย 

ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงอางวากระทําโดยปองกันนั้นยอมรับถึงอํานาจท่ีจะกระทําการ

ท่ีกฎหมายบัญญัติวาเปนความผิด กฎหมายจะไมยกเวนความรับผิดชอบใด ๆ ของบุคคลนั้น เวนแต

การกระทําเหลานั้นจะเขาองคประกอบท่ีกฎหมายตองการ ขอ 1145 ของ The Revised Penal 

Code ไดบัญญัติถึงองคประกอบท่ีสําคัญของการปองกันตัวเองโดยชอบดวยกฎหมายไว ดังนี้ 

(1) มีการประทุษรายอันละเมิดตอกฎหมาย (Unlawful Aggression) 

องคประกอบท่ีสําคัญประการแรกของการปองกันโดยชอบดวยกฎหมายคือ

การมีอยูของการประทุษรายอันละเมิดตอกฎหมายในสวนของเหยื่อ (ผู ถูกกระทําการปองกัน)  

ซ่ึงคุกคามมายังบุคคลท่ีกระทําการปองกันตัว และการประทุษรายนั้น ไมวาจะเกิดข้ึนตอชีวิต รางกาย 

44 Violence against woman in the Philippines, Accessed April 29, 2016 

https://en.wikipedia.org/wiki/Violence_against_women_in_the_Philippines 
45 Article. 11. Justifying circumstances. — The following do not incur any 

criminal liability: 

1. Anyone who acts in defense of his person or rights, provided that the 

following circumstances concur; 

First. Unlawful aggression. 

Second. Reasonable necessity of the means employed to prevent or repel it. 

Third. Lack of sufficient provocation on the part of the person defending 

himself. 
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หรือสิทธิ นั้นมีอยูจริง (Actual) หรือใกลจะเกิดข้ึน (Imminent) และไมไดคาดถึงไว (Unexpected) 

กลาวคือ ความอันตรายมีอยูอยางแทจริงเม่ือมีความเสี่ยงภัยเกิดข้ึนและความอันตรายนั้นอยูจุดท่ี

กําลังจะเกิดข้ึน (on the point of happening)46 

การประทุษรายนั้น จะตองเปนการกระทําโดยใชแรงทางกายภาพหรือโดย

การใชอาวุธ แตการคุกคามขมขูดวยวาจาหรือเพียงแตใชทาทางหรือกิริยาท่ีแสดงการขมขูนั้น ศาลไม

ถือวาเปนการประทุษรายท่ีจะอางการปองกันเพ่ือโตตอบได ซ่ึงมันเปนเรื่องท่ีสําคัญวาการกระทํานั้น

จะตองมีความรุนแรง มีการใชกําลังกระทําตอ และบงชี้ถึงเจตนาของผูกอภัยวาตองการท่ีจะทําให

ไดรับความเจ็บปวด เชน การเล็งปนไปท่ีผูอ่ืนดวยเจตนาท่ีจะยิงเขา เปนตน ซ่ึงจะเห็นไดจากในคดีของ 

U.S. vs. Carrero (9 phil., 544) ท่ีศาลไดวินิจฉัยวา เพียงแคคําพูดดูแคลนท่ีสงไปยังจําเลย ไมวามัน

จะนารังเกียจเพียงใด แตหากไมมีการทํารายทางรางกายแลว ก็ไมอาจท่ีจะถือวาเปนการประทุษราย

อันละเมิดตอกฎหมายในความหมายของการปองกันตัวได  ดังนั้น การประทุษรายอันละเมิดตอ

กฎหมายจึงหมายความถึงการโจมตีท่ีเกิดข้ึนโดยแทจริง หรือเปนรูปเปนราง หรืออยางนอยท่ีสุดตอง

เห็นไดชัดวาใกลจะเกิดข้ึน และสิ่งท่ีจําเปนตองพิจารณาถึงก็คือ การประทุษรายอันละเมิดตอกฎหมาย

นั้นจะตองเกิดจากบุคคลผูซ่ึงถูกจําเลยใชกําลังโตตอบดวย คือการปองกันนั้นจะตองกระทําตอผูท่ีกอ

ภัยใหแกบุคคลท่ีจะทําการปองกันนั่นเอง 

ดังนั้น เพ่ือท่ีจะพิสูจนในคดีฆาตกรรมวาการกระทํานั้นเปนการปองกันตัว

โดยชอบดวยกฎหมาย จึงจําเปนท่ีจะตองแสดงใหเห็นวาการท่ีจําเลยฆาผูตายนั้นเกิดข้ึนในชวงเวลาท่ี

พรอม ๆ กันกับการโจมตีของผูตายตอจําเลย (ในกรณีของการปองกันตัวเอง) หรืออยางนอยท่ีสุดท้ัง

สองเหตุการณจะตองเกิดผลสําเร็จไดในชวงเวลาท่ีไมอาจคาดเดา และการฆาตกรรมตอผูกอภัยนั้น

เกิดข้ึนภายหลังจากการโจมตีของผูกอภัย และจําเลย (ผูกระทําการปองกัน) ตองไมมีเวลาหรือโอกาส

สําหรับการคิดอยางรอบคอบ135

47 

(2) มีความจําเปนอยางสมควรของวิธีการท่ีถูกใชในการปองกันหรือขับไล

ภยันตรายนั้น 

องคประกอบท่ีสําคัญประการท่ีสอง คือความพอสมควรของวิธีการท่ีใชใน

การปองกันหรือการขับไลภยันตรายอันละเมิดตอกฎหมายนั้น หมายความวา มีความจําเปนสําหรับ

46 Ma. Luz P. Delfin and Flordeliza C. Vargas, “Battered Woman Syndrome and 

The Law on Self-defense,” Review of Woman’s Studies 1, vol 11, no.1-2, p.24 (2001), 

See also L. Reyes, 1 Revised Penal Code 141 (1993). 
47 Ibid., p.26. 
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การกระทําท่ีกอข้ึนและมีความจําเปนสําหรับวิธีการท่ีใชในการกระทํา ความพอสมควรในกรณีนี้ข้ึนอยู

กับการมีอยูของการประทุษรายซ่ึงละเมิดตอกฎหมายและลักษณะขอบเขตของมัน 

ศาลสูงไดกําหนดหลักเกณฑวาบุคคลท่ีถูกโจมตีไมไดมีหนาท่ีท่ีจะตองปลอย

ใหตัวเองไดรับบาดเจ็บหรือถูกฆา และในขณะท่ีภยันตรายตอชีวิตของเขานั้นยังดําเนินอยู เขายอมมี

สิทธิอยางสมบูรณและไมอาจโตแยงไดในการท่ีจะปดปองภยันตรายนั้น โดยการทําใหผูกอภัยตอเขา

ไดรับบาดเจ็บหรือไรความสามารถโดยสมบูรณในกรณีท่ีจําเปน เพ่ือไมใหผูกอภัยนั้นสามารถทําราย

เขาอีก แตใชกําลังเพ่ือปองกันโดยการฆาผูกอภัยนั้นไมไดหมายความวาเปนกรณีพอสมควรเสมอไปแต

อยางไรก็ตามในขณะทําการปองกันเขาหรือเธอยอมไมสามารถท่ีจะคาดหวังวาจะมีการคิดอยาง

รอบคอบหรือสามารถควบคุมการตอบโตของตนเองได และสิทธิในการปองกันโดยชอบดวยกฎหมาย

นั้นยังคงมีอยูตราบเทาท่ีการประทุษรายแกกายหรือชีวิตนั้นยังดําเนินอยู 

ความพอสมควรของวิธีการท่ีใชในการปองกันนั้นตองพิจารณาจากลักษณะ

ของการโจมตี ความรายแรงของอาวุธท่ีผูกอภัยใช ปจจัยเก่ียวกับสภาวะรางกาย บุคลิกลักษณะ ขนาด

ตัว และพฤติการณแวดลอมอ่ืน ๆ รวมถึงปจจัยท่ีกลาวมาของตัวผูท่ีอางวากระทําการปองกันดวย 

และยังตองพิจารณาถึงสถานท่ีและโอกาสของการโจมตี ซ่ึงกฎหมายไมอาจบอกไดอยางเปนรูปธรรม

วาความไดสัดสวนระหวางการโจมตีและการปองกันนั้นจะเปนอยางไร แตกฎหมายตองการความเทา

เทียมกันท่ีมีเหตุผลในการพิจารณาเก่ียวกับขอเท็จจริงหลัก ๆ ความเรงดวน ความใกลจะถึงของ

ภยันตรายท่ีผูถูกโจมตีสัมผัสไดและการตอบโตโดยสัญชาตญาณมากกวาเหตุผลซ่ึงขับเคลื่อนหรือ

กระตุนใหปองกันตัวเอง และความไดสัดสวนนั้นไมไดข้ึนอยูกับความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแตข้ึนอยูกับ

ความใกลจะถึงของภยันตรายนั้น 

(3) การขาดการยั่วยุหรือการกอข้ึนกอนในสวนของผูท่ีอางการปองกันตัวเอง 

องคประกอบท่ีสําคัญประการท่ีสาม คือ การปราศจากการยั่วยุจากฝายของ

ผูท่ีอางการกระทําโดยปองกัน เนื่องจากบุคคลท่ีอางวากระทําเพ่ือปองกันตนเองนั้นหากไดกระทําสิ่งท่ี

เปนการยั่วยุท่ีเพียงพอจะกอใหเกิดภัยแกตัวเองข้ึนมาแลว เขายอมสมควรถูกตําหนิสําหรับการเปน 

ผูหาเหตุผลใหผูกอภัยตองการประทุษรายตอเขา 

การยั่วยุท่ีเพียงพอ (Sufficiency of The Provocation) ตองมีความไดสัดสวน

กับการกระทําของผูกอภัยดวยและการยั่วยุนั้นเพียงพอท่ีจะกระตุนใหผูกอภัยมีอํานาจท่ีจะกระทํา 

จําเลยหรือบุคคลท่ีอางการกระทําโดยปองกันตัวนั้นมีหนาท่ีท่ีจะตองพิสูจน

วาเขาหรือเธอไดกระทําไปเพ่ือปองกันตัวเองโดยพยานหลักฐานท่ีมีความนาเชื่อถือและชัดเจนเพียงพอ 

หลักการปองกันภายใตบริบทของกฎหมายประเทศฟลิปปนสนั้นถูกบัญญัติใหชอบดวยกฎหมาย

ภายใตกฎหมายอาญา (Penal Statues) เพราะไมสามารถเปนไปไดท่ีรัฐจะปองกันภยันตรายท่ีกระทํา
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ตอประชาชนไดในทุกเหตุการณ และเนื่องจากโดยธรรมชาติของมนุษยท่ีจะมีสัญชาตญาณในการ

ปองกัน ในการขับไล และในการรักษาชีวิตหรือสิทธิของพวกเขาจากอันตรายท่ีใกลจะเกิดข้ึน 136

48  

ในกรณีท่ีอางขอตอสูวาปองกันตนเองแตไมอาจพิสูจนใหครบองคประกอบ

ท้ัง 3 ประการไดนั้นก็ยังสามารถท่ีจะพิจารณาถึงหลัก “การปองกันตัวเองท่ีไมสมบูรณ (Incomplete 

Self-Defense)” ใน Article 13 (1)49 ของ The Revised Penal Code ได ซ่ึงจะบรรเทาโทษท่ีจะ

ไดรับหรือลดความผิดลงมาหนึ่งหรือสองระดับ เชน หากมีการยั่วยุจากฝายผูตายเพียงเล็กนอยหรือ

เปนกรณีท่ีผูตายเพียงแตกระแทกตัวจําเลยกับกําแพง แตจําเลยแทงผูตายดวยมีด จําเลยก็จะมี

ความผิดฐานฆาตกรรมแตเนื่องจากมีหลัก Incomplete Self-Defense อยูใน The Revised Penal 

Code จําเลยก็จะไดรับประโยชนจากเหตุบรรเทาโทษของการปองกันท่ีไมสมบูรณ 

การพิจารณาคดีในประเทศฟลิปปนส บทวิจารณเก่ียวกับคดีความผิดฐานฆา

ผูอ่ืน (Parricide) ซ่ึงไดถูกตัดสินโดยศาลสูงในชวงป ค.ศ. 1901-1997 ไดเผยใหเห็นวามีคดีฆาตกรรม

สามีท่ีปรากฏใหเห็นถึงประวัติของการท่ีจําเลยถูกคูของตนทําราย แตขอเท็จจริงเก่ียวกับการถูกทําราย

นั้นไดรับความสนใจนอยมากหรือไมไดรับการวินิจฉัยวามีความเก่ียวของกับคดี ถาหากในขณะนั้น

ขอ เท็จจริงท่ี เก่ียวกับกลุ มอาการของผูหญิ ง ท่ี ถูกทํ ารายโดยคูของตน (Battered Woman 

Syndrome) ไดรับเขามาพิจารณาภายใตกฎหมายของประเทศฟลิปปนส คดีเหลานี้ก็อาจจะไดรับการ

พิพากษาท่ีแตกตางออกไป หากศาลไดเห็นภาพท่ีชัดเจนของสถานการณท่ีแทจริงท่ีผูหญิงเหลานี้ตอง

เผชิญ ก็อาจจะมีหนทางท่ีดีกวาในการท่ีพวกเธอจะไดรับความยุติธรรม 

คดี People vs. Teopista Canja (86 Phil 522) ในป 1950 ขอเท็จจริงใน

คดีมีวานาย Pedro (ผูตาย) สามีของนาง Teopista (จําเลย) ไดกลับมาถึงบานของเขาดวยลักษณะท่ี

เมาสุรา โดยท่ีไมทันคาดคิด Pedro ไดตอยเขาท่ีทองของจําเลย ซ่ึงทําใหจําเลยหมดสติเพราะแรง

กระแทก ซ่ึงผูตายกลาวกับจําเลยวาท่ีจําเลยถูกทํารายเนื่องจากผูตายรูสึกวาจําเลยกําลังตอตานเขาอยู 

จากนั้นในขณะท่ีกําลังทานอาหาร ผูตายก็แสดงความรุนแรงโดยการเทขาวออกจากจานแลวลุก

ออกไปกอนจะเดินกลับมาเพ่ือชกตอยจําเลยอีกครั้ง โดยท่ีผูตายใหเหตุผลวาจําเลยหึงหวงเขา

ตลอดเวลา ซ่ึงทําใหจําเลยรูสึกไมพอใจเนื่องจากผูตายขายท่ีดินของผูตายและจําเลยท้ังหมดเพ่ือท่ี

นําไปเงินไปเลนการพนันและเก็บไวใหภรรยาลับ ๆ ของเขา คืนนั้นขณะท่ีผูตายกําลังหลับอยู จําเลย

48 Ibid., p.65. 
49 Article 13. Mitigating circumstances. — The following are mitigating 

circumstances;  

1. Those mentioned in the preceding chapter, when all the requisites necessary 

to justify or to exempt from criminal liability in the respective cases are not attendant. 
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จึงใชคอนและสิ่วตอกลงบนศีรษะของผูตาย จนกระท่ังเขาถึงแกความตาย หลังจากนั้น เธอหอรางของ

เขาดวยเสื่อและนําไปท้ิงใกล ๆ คลองดวยความชวยเหลือจากลูกสาวของเธอ จําเลยถูกพิพากษาวา 

มีความผิดฐานฆาบุคคลซ่ึงมีความสัมพันธในครอบครัว (Parricide)50 และศาลสูงยืนตามศาลลาง 

ในขณะพิจารณาคดี Teopista ไดยกเอาเรื่องการปองกันตัวข้ึนเปนขอตอสู  

เธอกลาววาเธอตื่นข้ึนเนื่องจากมีใครบางคนกําลังบีบคอเธอ เธอจึงควาเอาไมและใชตอสูกับผูท่ีทําราย

เธอ แตเม่ือเธอเปดไฟเธอจึงเห็นวาเปนสามีของเธอ คําสารภาพของเธออางถึงความกลัวของเธอวา

หากเธอไมฆาเขาเขาจะตองเปนฝายฆาเธออยางแนนอน แตศาลปฏิเสธขออางนี้โดยพิจารณาจากคํา

รับสารภาพผิดของเธอในระหวางการสอบสวน ลักษณะของบาดแผล และพยานหลักฐานจากลูกสาว

ของเธอ และกลาววาการกระทําท่ีโหดรายของผูตายไมใชเหตุผลท่ีจะชอบดวยกฎหมายในการท่ีจะครา

ชีวิตของเขาไป แตมีคําวินิจฉัยเฉพาะสวนบุคคลของผูพิพากษา Montemayor ท่ีระบุวาจําเลยสมควร

ไดรับการดําเนินการดวยความเมตตาบนพ้ืนฐานของการใหเหตุผล เขากลาววา ความรุนแรงแสดงออก

โดยการท่ีจําเลยฆาสามีของเธอนั้นเผยใหเห็นถึงความโกรธโดยชอบธรรมท่ีถูกควบคุมไว (The Pent-

Up Righteous Anger) และการสิ้นสุดลงของความยินยอมตอชวงเวลาอันยาวนานของการถูกทําราย 

จากการพูดหยาบคาย และการใชอํานาจกดข่ีท่ีไมเคยคํานึงถึงความรูสึกของจําเลย เม่ือพิจารณาจาก

สถานการณเหลานี้ท้ังหมดและการยั่วยุ รวมถึงขอเท็จจริงท่ีไดกลาวมาแลววาการพิพากษาลงโทษ

จําเลยมีพ้ืนฐานมาจากคํารับสารภาพของจําเลย เขายืนยันวาจําเลยสมควรไดรับความกรุณา 

(Executive Clemency) ซ่ึงมิไดหมายถึงการท่ีจะยกเวนโทษใหจําเลยแตอาจจะใชดุลพินิจการลด

โทษสําหรับโทษจําคุกตลอดชีวิตของเธอ 

จากคําพิพากษาในคดีนี้แสดงใหเห็นวาในชวงตนของ ค.ศ.1950 นั้น ผูพิพากษา

ในศาลสูงของประเทศฟลิปปนสไดมีความคิดเห็นเก่ียวกับความไมยุติธรรมของกฎหมายในการเยียวยา

ผูหญิงท่ีถูกผลักดันใหตองกระทําความผิดเพราะความเจ็บปวดจากการถูกขมเหงภายในครอบครัว แต

อยางไรก็ตาม ในชวง 50 ปหลังจากมีคําพิพากษาในคดี People v. Canja ก็ยังคงมีการพิจารณาใน

คดีท่ีเก่ียวกับผูหญิงท่ีถูกทํารายโดยคูของตนวากระทําความผิดฐานฆาบุคคลซ่ึงมีความสัมพันธใน

ครอบครัว (Parricide) ในกรณีท่ีพวกเธอไดแกแคนตอบโตผูท่ีทํารายเธอ 

คดี People vs. Josefina Samson (GR L-14110, March 29, 1963) Josefina 

(จําเลย) ถูกพิพากษาวากระทําความผิดฐานฆาบุคคลท่ีมีความสัมพันธในครอบครัว (Convict of 

50 Article 246. Parricide. — Any person who shall kill his father, mother, or 

child, whether legitimate or illegitimate, or any of his ascendants, or descendants, or 

his spouse, shall be guilty of parricide and shall be punished by the penalty of 

reclusion perpetual to death. 
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Parricide) ในการฆา Jose V. Samson (ผูตาย) สามีของเธอ จากการสืบพยานแสดงใหเห็นขอเท็จจริงวา

ผูตายเปนคนโหดรายและมีบุคลิกท่ีรุนแรง เปนเวลาหลายปท่ีเขาไดกระทําทารุณตอจําเลย ไดสรางความ

เจ็บปวดใหแกรางกายของจําเลยเปนอยางมาก ในวันเกิดเหตุจําเลยใหการวาผูตายไมพอใจจําเลยอยาง

มากจนถึงข้ันท้ึงผมจําเลยเพราะยี่หอของกาแฟท่ีจําเลยซ้ือมาใหเขา ตอมาเขาก็ขอเงินจําเลยและเม่ือ

จําเลยปฏิเสธท่ีจะใหเงินเขาตามจํานวนท่ีเขาตองการ เขาก็เริ่มโกรธและควาแขนจําเลยและเริ่มบิดมัน

อยางแรง จากนั้นก็บีบคอจําเลยจนกระท่ังจําเลยไมสามารถเปลงเสียงออกมาได เขาเหวี่ยงจําเลยไปท่ีโตะ

และขูวาจะฆาจําเลยหากจําเลยไมใหเงินเขา และเขายังไลใหจําเลยไปหาเงินมาใหเขาโดยไปเปนคนใช

หรือไมก็ไปเปนโสเภณี จากนั้นเขาก็หยิบปนออกมาและใชดามปนฟาดจําเลย ซ่ึงจําเลยพยายามหลบ  

ในระหวางการแยงปนกันจําเลยก็ใชปนนั้นยิงเขาไปท่ีศีรษะของผูตาย 

ศาลมี คําวินิจ ฉัยในคดีนี้ วา Josefina กระทําความผิดฐานฆาบุคคลท่ี มี

ความสัมพันธในครอบครัว (Parricide) ในการฆาสามีของเธอจริง แตไมไดเปนการไตรตรองไวกอน 

เนื่องจากวินิจฉัยจากเหตุการณกอนหนาวันเกิดเหตุท่ีจําเลยไดไปเลือกซ้ือเสื้อผาใหกับสามีของเธอ 

และทานขาวเย็นดวยกัน รวมถึงเขานอนดวยกัน ศาลจึงพิจารณาเห็นวาการฆาตกรรมดังกลาวไมได

เกิดข้ึนจากการเตรียมการไวกอนและในขณะนั้นไมมีเวลาใหไดครุนคิดหรือไตรตรองถึงการกระทํานั้น 

การยิงเกิดข้ึนโดยธรรมชาติจากเหตุการณท่ีไมไดคาดคิด 

ความเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญท่ีเปนผลจากการสังเกตเห็นถึงปญหาในการใหความ

ยุติธรรมแกผูหญิงซ่ึงตกอยูในความสัมพันธท่ีรุนแรงมาอยางยาวนานซ่ึงภายหลังกลายเปนผูกระทํา

ความผิดตอสามีของเธอนั้น ปรากฏใหเห็นไดอยางชัดเจนในประเทศฟลิปปนส ภายหลังจากการท่ีได

ตรากฎหมาย Republic Act No. 9262 ข้ึน โดยขอความคิดเบื้องตนเปนการประสานกันระหวาง

กฎหมายอาญาและกฎหมายครอบครัว ซ่ึงนําเอาขอความคิดเก่ียวกับ กลุมอาการของผูหญิงท่ีถูกคู

ของตนทําราย หรือ Battered Woman Syndrome (BWS) ในแงของการอางการปองกันตัวโดย

ชอบดวยกฎหมายท่ีเปนประเด็นในการโตแยงเรื่อยมา มาบัญญัติไวในกฎหมายฉบับนี้ โดยมาตราท่ีวา

ดวย The Battered Woman Syndrome (BWS) ไดนําเอาหลักมาจากคําวินิจฉัยในคดีของนาง 

Marivic Genosa (Genosa’s case) ของศาลสูงสุดของประเทศฟลิปปนส โดยในคดีนี้ศาลชั้นตนไดมี

คําพิพากษาประกาศวานาง Marivic กระทําความผิดฐานฆาสามีของเธอซ่ึงกําหนดโทษประหารชีวิต

ใหแกเธอ จึงทําใหเกิดการอุทธรณโดยผลของกฎหมายตอศาลสูงสุด ทนายความของเธอ Katrina 

Legarda ไดริเริ่มการนําเอา Battered Woman Syndrome มาใชเปนขอตอสูใหแกเธอ แตอยางไรก็

ตาม ศาลสูงสุดของประเทศฟลิปปนสไดวินิจฉัยตัดสินคดีนี้กอนจะมีการประกาศใช Republic Act 



 93 

No.9262 หรือ  Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004 เพี ย งหก

เดือน เธอจึงไมไดรับประโยชนจากการยกขอตอสูดังกลาว 139

51 

คดี People vs. Genosa (G.R. No. 135981) ในประเด็นปญหาขอกฎหมาย

ประการแรกท่ีไดมีการอุทธรณนั้น นาง Marivic ยอมรับวาตนไดลงมือฆา Ben สามีของตนจริงแตได

ยกขอตอสูในเรื่องของการปองกันตัวเองและการปองกันความปลอดภัยของบุตรในครรภของเธอ  

ซ่ึงตามกฎหมายของประเทศฟลิปปนสนั้นเปนหนาท่ีของ Marivic ท่ีจะตองพิสูจนถึงพฤติการณท่ีชอบ

ดวยกฎหมายใหศาลเห็นอยางปราศจากขอสงสัย โดยในการอางหลักการปองกันตัว (Self-

Defense)52 ของ Marivic นั้นไดยกเอาทฤษฎีวาดวยอาการของผูหญิงท่ีถูกทํารายโดยคูของตน 

(Battered Woman Syndrome) ข้ึนมาเปนขออางประกอบ ซ่ึงในขณะนั้นขอความคิดในเรื่องของ 

Battered Woman Syndrome ไดรับการยอมรับในเขตอํานาจพิจารณาของตางประเทศในรูปแบบ

ของการปองกันตัวหรืออยางนอยท่ีสุดในรูปแบบของการปองกันตัวท่ีไมสมบูรณ (Incomplete Self-

Defense) โดยการยอมรับพยานหลักฐานท่ีแสดงวาเหยื่อหรือจําเลยนั้นไดรับความเจ็บปวยจากอาการ

ดังกลาวนั้นจะตองแสดงใหเห็นถึงความเขาใจ ความกลัวของสภาวะแหงจิตอยางท่ีเปนเหตุเปนผลของ

ผูซ่ึงอยูในวงเวียนของการถูกทํารายและการควบคุมตลอดชวงเวลาหนึ่ง141

53 

จากการนําสืบพยานหลักฐานพบวาในประเด็นของการเผชิญหนากับภยันตราย

ของ Marivic นั้น เธอไดเขาพบหมอและปรึกษาเก่ียวกับปญหาความรุนแรงในครอบครัวของเธอท่ี

เก่ียวกับการถูกทํารายแลวกวา 6 ครั้ง และ กวา 23 ครั้งสําหรับความดันโลหิตสูงอยางรุนแรงท่ีเปนผล

มาจากความเครียดอยางรุนแรงทางดานอารมณ ตั้งแตชวงป 1989 ถึง 1995 เธอรายงานตอผูมี

อํานาจหนาท่ีเก่ียวกับเหตุการณทะเลาะวิวาทท่ีมีความรุนแรงสูงสุดระหวางเธอกับ Ben หลายครั้ง แต

ก็ไมไดรับความชวยเหลือ ซ่ึงเพ่ือนบานของเธอก็เคยไดรับรูโดยบังเอิญเก่ียวกับการทะเลาะวิวาทของคู

นี้ดวย ขอเท็จจริงท่ีข้ึนสูศาลเก่ียวกับประวัติการใชความรุนแรงในครอบครัวของ Marivic นั้นแสดงให

51 Atty. Gerry T. Galacio, “The “Battered Woman Syndrome” as defense,” 

Accessed June 23, 2015, http://famli.blogspot.com/2006/02/battered-woman-syndrome-

as-defense.html 
52 เพ่ือท่ีจะเผยใหเห็นวา Battered Woman Syndrome เปนขอแกตัวท่ีใชการไดภายใต

แนวความคิดดั้งเดิมของการปองกันตัวโดยชอบดวยกฎหมาย ดังนั้น คดีนี้จึงถูกสงกลับไปเพ่ือคอยการ

พิจารณาคดีในศาลชั้นตนสําหรับการยอมรัยพยานหลักฐานทางดานจิตวิทยา โดยมี Dr. Alfredo 

Pajarillo เปนพยานผูเชี่ยวชาญ 
53 People vs. Genosa (G.R. No. 135981), Accessed November 30, 2014, 

http://sc.judiciary.gov.ph/jurisprudence/2004/jan2004/135981.htm 
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เห็นวา ในชวงปแรกของการแตงงานนั้นเปนไปดวยดี แตในปตอ ๆ มาเริ่มมีการใชความรุนแรงข้ึนและ 

Ben ก็เริ่มมีพฤติกรรมติดเหลาและเริ่มใชความรุนแรงกับ Marivic เชน การตบหนา การกดขึงลงกับ

เตียง การทุบตีหลายครั้งตลอดเวลาท่ีอยูรวมกัน ในชวงแรกเม่ือมีปากเสียงและลงไมลงมือกัน Marivic 

จะออกไปอยูกับครอบครัวของตัวเอง แตหลังจากนั้น Ben ก็จะไปตามเธอกลับมาแลวพยายามโนม

นาวใหเธอกลับไปอยูกับเขา เขาสัญญาวาจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและขอใหเธอใหอภัยเขา แตเม่ือ

เขาเริ่มดื่มเครื่องดื่มมึนเมาเขาก็กลับมาใชความรุนแรงกับเธออีก ซ่ึงโดยเฉลี่ยแลวคือ 3 ครั้งตอสัปดาห

ท่ีเขาออกไปดื่ม ในชวงกอนวันเกิดเหตุมีรายงานทางการแพทยระบุวา Marivic ไดเขาพบแพทยของ

เธอซ่ึงขณะนั้นเธอตั้งครรภได 8 สัปดาห อาการของเธอ ณ วันนั้นคือ เธอมีอาการความดันโลหิตสูงใน

ศีรษะของเธอ ซ่ึงเปนโรคแทรกซอนการตั้งครรภของเธอและเธอตองเขารับการรักษาคางคืนท่ี

โรงพยาบาล โดยอาการของเธอนั้นเขาข้ันรายแรงเนื่องจากมันไมตอบสนองตอการรักษาซ่ึงเปนผลมา

จากปญหาในครอบครัว และอาจเปนอันตรายตอทารกในครรภของเธอ 

วันเกิดเหตุนั้น Ben กลับมาบานดวยอาการเมา Marivic พยายามรองขอให

เพ่ือนบานของเธออนุญาตใหเธอไปนอนดวย เพราะเธอกลัวจะถูก Ben ทํารายแตพอท้ังสองเริ่ม

ทะเลาะกัน เพ่ือนบานก็แยกกลับบานไป Ben เมาและเริ่มตอวาหาเรื่องกับ Marivic และทาทายเธอ

ใหทะเลาะกับเขา เม่ือเธอแสดงทาทีไมสนใจเพราะตองการหลีกเลี่ยงการถูกใชความรุนแรง เขาก็แสดง

ทาทีผิดหวัง จากนั้นเขาก็เดินไปท่ีครัวแลวหยิบมีดขนาดใหญ (Bolo) มาตัดสายอากาศท่ีโทรทัศนเพ่ือ

ดึงความสนใจของ Marivic ออกจากการดูโทรทัศน เม่ือ Ben ทําทาจะเขามาทํารายเธอ เธอก็รีบวิ่ง

หนีแต Ben ดึงมือของเธอไวแลวเหวี่ยงเธอไปรอบ ๆ จนเธอรวงลงท่ีขางเตียง กอนเขาจะเดินออกไป 

Marivic เก็บกระเปาเสื้อผาเพราะตองการให Ben ออกจากบานไป เม่ือ Ben กลับมาเห็น เขาโกรธ

มากเขาจึงลากเธอออกมาจากหองนอนแลวบีบคอเธอ หลังจากนั้นเขาก็พยายามหาของในลิ้นชักแต

เขาไมสามารถเปดลิ้นชักไดเพราะเขาไมมีกุญแจ Marivic คิดวาเขากําลังหาปน เม่ือไมมีกุญแจ เขาจึง

หยิบใบมีดขนาด 3 นิ้วท่ีอยูในกระเปาเงินของเขา เธอกลัววาเขาจะใชมันฆาเธอ เธอจึงผลักแขนของ

เขาจนใบมีดหลนลงบนพ้ืนและเหตุการณก็สิ้นสุดลงจนกระท่ังขณะท่ี Ben กําลังหลับ Marivic ก็ใชปน

ยิงเขาท่ีศีรษะของสามีของเธอ 

จากการพิจารณาคดีของ Marivic ศาลสูงของประเทศฟลิปปนสไดใหความ

ชัดเจนเปนคดีแรกเก่ียวกับการนําเอาแนวความคิดของ Battered Woman Syndrome เขามาใช 

และดวยศาลสูงยอมรับวามีความจําเปนอยางมากในการพิจารณาท่ีจะคนหาความจริงเก่ียวกับสภาวะ

แหงจิตของจําเลยในขณะท่ีไดกระทําความผิดและเพ่ือทําใหแนใจวาการพิพากษานั้นอยูบนพ้ืนฐาน

ของความผิดเหนือกวาเหตุอันควรตองสงสัย โดยศาลสูงประเทศฟลิปปนสไดใหนิยามของผูหญิงท่ีถูก

ทําราย (Battered Woman) ไวในคําวินิจฉัยคดีดังกลาววาหมายถึง ผูหญิงผูซ่ึงตกเปนวัตถุแหงการ

กระทําใด ๆ อยางรุนแรงท้ังทางรางกายหรือทางจิตใจอยางซํ้า ๆ โดยผูชายเพ่ือท่ีจะบังคับใหเธอทํา
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บางสิ่งท่ีเขาตองการใหเธอทําโดยปราศจากการคํานึงถึงสิทธิของเธอ ผูหญิงท่ีถูกทําราย (Battered 

Woman) หมายรวมถึงภริยาหรือผูหญิงท่ีอยูในรูปแบบความสัมพันธใด ๆ ท่ีมีความใกลชิดกับผูชาย 

และเพ่ือท่ีจะจัดประเภทวากรณีใดจะถือวาเปนผูหญิงท่ีถูกทําราย ศาลสูงไดวางหลักวา บุคคลคูนั้น

จะตองผานวงจรการใชความรุนแรงอยางนอย 2 ครั้ง ผูหญิงในความสัมพันธรูปแบบใด ๆ ก็ตามอาจ

พบวาตนเองอยูในความสัมพันธท่ีถูกขมเหงจากผูชายมาแลวครั้งหนึ่ง ถาหากความรุนแรงนั้นเกิดข้ึน

เปนครั้งท่ีสอง และเธอยังคงอยูในความสัมพันธนั้น เธอจะถูกนิยามวาเปน “ผูหญิงท่ีถูกทําราย” 

(Battered Woman) ซ่ึงในคดีนี้ศาลไมไดพิจารณาวาการปองกันตัวจะเกิดข้ึนจากการอางวาตกอยูใน

ภาวะของผูหญิงท่ีถูกคูของตนทํารายไมได โดยไววางหลักในคําพิพากษาวาใจความสําคัญของการจะ

พิจารณาวาเปนการปองกันตัวไดในคดีนี้นั้น ประการแรก จะตองพิสูจนในศาลเห็นอยางชัดเจนถึงแต

ละชวงของความรุนแรงท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงจะตองเกิดข้ึนอยางนอย 2 ครั้งของวงจรความรุนแรงระหวาง

จําเลยกับคูของเธอ ประการท่ีสอง การทํารายครั้งสุดทายกอนท่ีจะมีการฆาผูท่ีทํารายเธอนั้น จะตอง

สงผลตอสภาพจิตใจของผูถูกทํารายซ่ึงเปนความกลัวโดยแทจริงวาจะมีภยันตรายท่ีใกลจะถึงจากผูท่ี

ทํารายเธอและมีความเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจวาเธอจําเปนตองใชกําลังเพ่ือท่ีจะปกปองชีวิตของตน และ

ประการสุดทาย ในขณะท่ีมีการฆาตกรรม ผูท่ีทํารายจะตองมีทาทีท่ีมีความเปนไปได (ซ่ึงไมจําเปนตอง

ทันทีทันใดและมีอยูจริง) วาจะมีภยันตรายรายแรงตอจําเลย  

แตในคดีนี้ Marivic ไมสามารถท่ีจะพิสูจนถึง Battered Woman Syndrome 

ไดเนื่องจากไมสามารถท่ีจะแสดงใหเห็นถึงเหตุการณการถูกทํารายหรือไดผานรูปแบบการใชความ

รุนแรงเหลานี้มาแลวไดอยางเปนรูปธรรม และอํานาจของศาลถูกจํากัดดวยบทบัญญัติท่ีมีอยูท่ัวไปของ 

The Revised Penal Code ซ่ึงไมไดกําหนดให Battered Woman Syndrome เปนพฤติการณ ท่ี

แสดงถึงความบริสุทธิ์ท่ีจะชวยให Marivic สามารถอางการปองกันโดยชอบดวยกฎหมายได นอกจากนี้ 

เสียงสวนใหญของผูพิพากษายึดติดกับกรอบกฎเกณฑของการอางการปองกันโดยชอบดวยกฎหมาย

และเง่ือนไขในเรื่องของ “ภยันตรายอันละเมิดตอกฎหมาย” และยังไมมีการยอมรับฟงวา Battered 

Woman Syndrome เปนขอตอสูเฉพาะท่ีแยกออกมาจากหลักท่ัวไป และการตัดสินคดีนี้เกิดข้ึนกอนท่ี

จะมีการออกกฎหมาย RA 9262  ดังนั้น เธอจึงถูกตัดสินใหจําคุกในความผิดฐาน Parricide โดยศาล

สูงสุดมีคําพิพากษายืนตามคําพิพากษาของศาลชั้นตน แตพิจารณา Battered Woman Syndrome 

เปนเหตุท่ีจะมีผลใหไดรับการพิจารณากําหนดโทษท่ีนอยลง โดยอาศัยหลักในมาตรา 13 ของ The 

Revised Penal Code เก่ียวกับเรื่องเหตุบรรเทาโทษ ซ่ึงบัญญัติวา “ความเจ็บปวยซ่ึงทําใหการทํางาน

ของอํานาจจิตของผูกระทําความผิดนั้นลดนอยลง ซ่ึงเปนการอางถึงความเจ็บปวยในทางจิตใจ” แต

แมวาการยกเหตุบรรเทาโทษดังกลาวข้ึนมานั้นจะเปนประโยชนตอ Genosa แตก็เปนการปรับใช

กฎหมายท่ีไมถูกตองเพราะ Battered Woman Syndrome ไมใชความเจ็บปวยทางจิต มันจึงไมอาจ

ยกเปนขอสนับสนุนขออางวากระทําโดยวิกลจริตซ่ึงแมจะเปนการยกเวนความรับผิดทางอาญาใหแก
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ผูกระทําความผิดแตก็ตองควบคุมเธอไวในสถาบันทางจิตวิทยา 1 42

54 นอกจากนี้ ผูหญิงสามารถท่ีจะ

รูสึกตัวไดวาเธอกําลังทําอะไรในขณะท่ีกระทําการซ่ึงอาจเปนเหตุใหถึงแกความตายได  

มีการทําความเห็นของผูพิพากษาท่ีเปนองคคณะในคดีนี้วาไมเห็นดวยกับคํา

ตัดสิน 14 3

55 และไดเปนหนึ่งในคนท่ีออกเสียงโหวตใหนาง Marivic พนขอกลาวหา โดยมองวามี

พยานหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นอยางแทจริงท่ีอาจสรุปไดวา นาง Marivic นั้นเจ็บปวยดวยอาการของ 

Battered Woman Syndrome ในขณะเวลาท่ีเธอไดลงมือฆาตกรรมสามีของเธอ โดยพิจารณาจาก

ทฤษฎีของ Battered Woman Syndrome วา ผูหญิงท่ีไดผานวงจรการใชความรุนแรงและการถูก

ควบคุมตลอดชวงระยะเวลาหนึ่งนั้นจะพัฒนาความหวาดกลัวภายในใจ การอาศัยอยูในท่ีท่ีมี

ภยันตรายเกิดข้ึนตอรางกายและชีวิตของเธออยูตลอดเวลานั้น เธอจะรับรูถึงเหตุการณในอนาคตวา

การถูกทํารายจะตองเกิดข้ึนอยางแนนอนและจะเพ่ิมความรุนแรงมากข้ึนเรื่อย ๆ ความคุนเคยของเธอ

ท่ีมีตอลักษณะท่ีรุนแรงของสามีของเธอทําใหเธอตื่นตัวอยูตลอดเวลาโดยเฉพาะเวลาท่ีการโจมตีนั้น

กําลังจะมาถึง การติดกับในวงจรความรุนแรงและหวาดกลัวอยูตลอดเวลานั้น  เธอถูกครอบงําดวย

ความกลัวในภัยอันตรายท่ีมีอยูหรือใกลจะเกิดข้ึนและไมมีโอกาสลวงหนาท่ีจะคิดไตรตรองใหรอบคอบ

ถึงการกระทําของเธอและวิธีการท่ีเธอเลือกใชท่ีนอยท่ีสุดสําหรับการยุติความเจ็บปวดของเธอ 

บางสวนของคําพิพากษาของศาลในคดีนี้กลาววา “ในขณะท่ีหัวใจของพวกเรา

เห็นใจและเขาใจผูท่ีตองถูกทํารายอยางซํ้า ๆ แตพวกเราสามารถทําไดเพียงพิพากษาตัดสินอยูใน

กรอบของตัวบทกฎหมาย กรอบอํานาจในการพิจารณา และขอเท็จจริงท่ีไดรับเพราะพวกเราไม

สามารถท่ีจะสรางหรือประดิษฐพวกมันข้ึนมาได และพวกเราก็ไมสามารถท่ีจะแกไข The Revised 

Penal Code มีเพียงรัฐสภาในการพิจารณาอยางเฉียบแหลมของพวกเขาอาจจะทําเชนนั้น”56 

แมในคดี Genosa นั้น ขอตอสูวาเปน Battered Woman Syndrome จะเปน

เพียงเหตุบรรเทาโทษก็ตาม แตคําจํากัดความท่ีศาลสูงสุดประเทศฟลิปปนสไดกําหนดข้ึนนั้นก็ไมได

เปลี่ยนแปลงไปในการบัญญัติกฎหมายท่ีเกิดตามหลังมา และยังจะเปนพ้ืนฐานของการพิจารณาตัดสิน

54 Maria Rowena Amelia V. Guanzon, “Legal and Conceptual Framework of 

Battered Woman Syndrome as a Defense,” PHILIPPINE LAW JOURNAL 123, vol.86, 

p.133 (2011). 
55 Hilario Davide former Chief Justice ไมเห็นดวยกับเสียงสวนใหญในการตัดสินคดี 

Genosa เพราะเขาเชื่อวา Marivic Genosa ควรท่ีจะไดรับการประกาศวาไมมีความผิด  
56 Melanie R. Boiser, “Battered Woman Syndrome: The Justifying Circumstance in 

Criminal Law,” p.7. Accessed June 23, 2015, https://www.academia.edu/8 9 7 2 3 0 5 / 

BATTERED_WOMAN_SYNDROME_THE_JUSTIFYING_CIRCUMSTANCE_IN_CRIMINAL_LAW. 
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คดีในอนาคตจนกวาจะมีการแกไข และเปนเพราะหลักเกณฑท่ีเกิดในคดีนี้ จึงเปนเรื่องท่ีงายสําหรับผู

พิพากษาในการท่ีจะยอมรับฟง Battered Woman Syndrome เปนขอตอสูประการหนึ่ง 1 45

57 ซ่ึงจะ

กอใหเกิดประโยชนแกคดีท่ีมีสถานการณท่ีคลายคลึงกันกับในคดี Genosa ท่ีจะไดรับการพิจารณา

สถานการณดังกลาวเปนขอเท็จจริงท่ีเปนเหตุบรรเทาโทษภายใต paragraph 9 และ paragraph 

1058 ของ Article 13 ของ The Revised Penal Code และการพิจารณาในคดีนี้ไดกลายเปนการ

เปดโลกทัศนสําหรับการบัญญัติกฎหมายและการออกกฎหมาย RA 9262 หรือ VAWC Law เพ่ือให

ความคุมครองผูหญิงจากคูครองท่ีใชความรุนแรงกับเธอ 

3.2.2 ขอตอสูวาอยูในกลุมอาการของผูหญิงท่ีถูกทําราย (Battered Woman 

Syndrome) 

ปจจุบันนี้ไดมีการตรากฎหมายเก่ียวกับความรุนแรงตอผูหญิงและเด็กในประเทศ

ฟลิปปนสข้ึนท้ังสิ้น 6 ฉบับ และมี Family Court Act ซ่ึงไดกําหนดเขตอํานาจพิจารณาของศาล

ครอบครัวในคดีท่ีเก่ียวของกับความรุนแรงในครอบครัว ความรุนแรงตอผูหญิงและคดีท่ีจําเลยหรือผู

รองทุกขนั้นเปนเด็ก นอกจากนี้มีกฎหมายตอตานการคุกคามทางเพศในป 1995 (The Anti-Sexual 

Harassment Act of 1995) กฎหมายตอตานการขมขืน 1997 (The Anti-Rape Act of 1997) 

กฎหมายเก่ียวกับการใหความชวยเหลือแกเหยื่อของการขมขืน (The Rape Victims Assistance 

Act) กฎหมายการประกาศความไมชอบดวยกฎหมายของการจัดหาหญิงชาวฟลิปปนสตามสั่งเพ่ือ

แตงงานกับชาวตางชาติ (An Act Declaring Unlawful The Matching of Filipino Mail Order 

Brides to Foreigners) กฎหมายตอตานการคามนุษยในป 2003 (Anti-Trafficking in Persons Act 

57 Maria Rowena Amelia V. Guanzon, supra note 54, p.127. 
58 Article. 13. Mitigating circumstances. — The following are mitigating 

circumstances; 

9. Such illness of the offender as would diminish the exercise of the will-

power of the offender without however depriving him of the consciousness of his 

acts.chan robles virtual law library 

10. And, finally, any other circumstances of a similar nature and analogous to 

those above mentioned. 
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of 2003) และกฎหมายตอตานความรุนแรงตอผูหญิงและเด็กในป 2004 (Anti-Violence Against 

Women and Their Children Act of 2004)59 

Republic Act No.9262 ห รื อ ท่ี เรี ย ก ว า  Anti-Violence against Women 

and Their Children Act of 2004. (Anti-VAWC Act) ไดรับการผานรางพระราชบัญญัติออกมา

เปนกฎหมายภายหลังจากท่ีเกือบทศวรรษของการสนับสนุนเรียกรองโดยกลุมสตรีผูถูกกระทําความ

รุนแรงและสมาชิกหญิ งสวนใหญ ในสภานิติบัญญั ติ  ในสภาผูแทนราษฎร (The House of 

Representatives (HOR)) รางพระราชบัญญัติท้ังสองท่ีเก่ียวกับการใชความรุนแรงในครอบครัวนั้นได

ผานเปนกฎหมาย ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงความหลากหลายของกลุมผูหญิง รางพระราชบัญญัติฉบับหนึ่งให

ความคุมครองแคเพียงผูหญิงท่ีอยูในความสัมพันธท่ีใกลชิด สวนรางพระราชบัญญัติตอตานความ

รุนแรงภายในครอบครัว (The Anti-Domestic Violence Bill) ไดใหความคุมครองท้ังผูชายและ

ผูหญิงท่ีตกเปนเหยื่อของความรุนแรงในครอบครัวตลอดจนสมาชิกภายในครอบครัว สิ่งท่ีเปน

ตัวกระตุนกระบวนการนิติบัญญัติคือความมุงม่ันของประธานวุฒิสภา Franklin M. Drilon และดวย

การหาเสียงในการออกกฎหมายอยางแข็งขันของคณะกรรมการแหงชาติวาดวยบทบาทของสตรีชาว

ฟ ลิปป นส  (The National Commission on The Role of Filipino Women) และกลุ มสิ ท ธิ

มนุษยชนผูหญิง ในการประชุมสภาครั้งท่ี 13 จึงไดมีการผานรางกฎหมายฉบับนี้ ไดสําเร็จโดย 

Battered Woman Syndrome ถูกรวมอยูใน Republic Act No.9262 (RA 9262) ดวยคําแนะนํา

ของวุฒิสมาชิก Luisa Estrada60 โดย RA 9262 ถูกกลาววาเปนกฎหมายท่ีใหความคุมครองเฉพาะ

เพศใดเพศหนึ่ง โดยคุมครองเพียงแตสิทธิของผูหญิงและบุตรของพวกเธอ เฉพาะผูหญิงท่ีจะยื่นคํารอง

ภายใตกฎหมายฉบับนี้ในขณะท่ีผูท่ีกระทําความผิดอาจจะเปนไดท้ังฝายชายและฝายหญิงซ่ึงเหยื่อของ

ความรุนแรงนั้นไดอยูหรือเคยอยูในความสัมพันธแบบเลสเบียน เพราะคําจํากัดความนั้นไดรวมถึง

ความสัมพันธทางเพศในอดีต ปจจุบัน หรือความสัมพันธแบบคูรัก 

จากโครงสรางสําหรับตนแบบในการตรากฎหมายเก่ียวกับความรุนแรงใน

ครอบครัวโดยรายงานการประชุมพิเศษขององคการสหประชาชาติเก่ียวกับความรุนแรงในครอบครัว 

จึงทําใหกฎหมาย The Anti-VAWC มีหลักการท่ีสําคัญ ดังตอไปนี้ 

(1) กลไกในการรองทุกขและหนาท่ีของเจาหนาท่ีตํารวจ 

59 Rowena V. Guanzon, “Laws on Violence against Women in The Philippines,” 

Expert Group Meeting on good practices in legislation on violence against women, 

United Nations Office at Vienna, Austria, 2008, p.6. 
60 Ibid,. pp.124-125. 
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(2) คําสั่งคุมครองบุคคลโดยฝายเดียว (Protection Order) มีการกําหนดใหศาล

มีอํานาจในการออกคําสั่งคุมครองบุคคลชั่วคราว (Temporary Protection Order) ไดโดยฝายเดียว

ซ่ึงจะถูกประกาศภายใน 24 ชั่วโมงนับจากท่ีคํารองขอนั้นไดถูกตรวจสอบโดยการพิจารณาวามีพ้ืนฐาน

ท่ีสมเหตุสมผลท่ีทําใหเชื่อวามีภยันตรายท่ีใกลจะถึงซ่ึงเปนความรุนแรงตอผูหญิงและบุตรของเธอนั้น

อยูหรือมันจะเกิดข้ึนซํ้าอีก ภายหลังจากมีการนั่งพิจารณาความสมควรของคําสั่งแลว ก็อาจจะไดรับ

การประกาศใหเปนคําสั่งคุมครองบุคคลถาวร (Permanent Protection Order) 

โดยคําสั่ งคุมครองบุคคลชั่วคราว (Temporary Protection Order, TPO) นั้น

ประกอบไปดวย การใหผูกอความรุนแรงนั้นตองยายออกจากท่ีพักอาศัยแมวาตนเองจะเปนเจาของก็ตาม 

การสงมอบความชวยเหลือทางการเงินใหแกผูหญิงและบุตรของเธอ การสงเงินสวนหนึ่งจากเงินเดือนของ

ผูท่ีกอเหตุนั้นหรือรายไดเพ่ือชวยเหลือผูหญิงไปโดยอัตโนมัติ คําสั่งใหอยูหาง ๆ จากผูหญิงและเด็ก  

เปนตน ซ่ึงคําสั่งคุมครองชั่วคราวนั้นจะมีผลบังคับ 30 วันและอาจขยายไดจนกระท่ังมีการตัดสินคดี 

สวนคําสั่งคุมครองอยางถาวร (Permanent Protection Order, PPO) จะถูก

ประกาศภายหลังจะไดมีการไตสวนถึงเหตุอันสมควรตามกระบวนพิจารณาคดีแบบรวบรัด และคําสั่ง

คุมครองบุคคลท่ีออกโดยบาลังไกย (Barangay (village) Protection Order, BPO) เปนคําสั่งท่ีออก

โดยเจาหนาท่ีหมูบานหรือเจาหนาท่ีบาลังไกย ซ่ึงกําหนดใหผูขมเหงนั้นหยุดการกระทําความผิดตอไป

ซ่ึงการขมเหงทางรางกายหรือการขูวาจะขมเหงทางรางกาย ซ่ึงจะเปนการออกคําสั่งโดยฝายเดียว

ภายใน 24 ชั่วโมงนับจากมีการยื่นคํารองและจะมีผลบังคับเพียง 15 วันเทานั้น แตอยางไรก็ตามหากมี

การฝาฝนคําสั่งดังกลาวไดมีการกําหนดโทษใหจําคุก 30 วัน 

(3) การจัดการท้ังการดําเนินคดีแพงและคดีอาญา กฎหมายตอตานความรุนแรง

ตอผูหญิงและเด็ก 2004 (The Anti-VAWC Act) ยังไดกําหนดใหมีท้ังการเยียวยาในทางแพงเก่ียวกับ

คําสั่งคุมครองบุคคล (Protection Order) และการดําเนินการในทางอาญา ในสวนของการบรรเทา

ทุกขเก่ียวกับคําสั่งคุมครองท้ังชั่วคราวและถาวรนั้นอาจจะยื่นคํารองเปนการดําเนินการโดยอิสระ หรือ

พรอมท้ังการกระทําความเสียหาย การสนับสนุน การปกครองดูแล การแยกทางโดยผลของกฎหมาย 

หรือความสิ้นผลของการแตงงาน ถาหากฝายท่ีถูกทําใหเดือดรอนเลือกท่ีจะยื่นคําฟองเปนคดีอาญา 

คํารองสําหรับคําสั่งคุมครองจะถือวามีการกอตั้งดวยการดําเนินคดีอาญา ดังนั้น คําสั่งคุมครองบุคคล

ชั่วคราวอาจถูกประกาศในระหวางพิจารณา ในกรณีของการพิพากษาลงโทษ คําสั่งคุมครองอยาง

ถาวรจะถูกประกาศโดยท่ัวไป แตถาการพิจารณาออกมาวาไมมีความผิดเนื่องจากพยานหลักฐานไม

เพียงพอท่ีจะทําใหสิ้นสงสัยไดแลว ศาลจะไมมีคําสั่งประกาศคําสั่งคุมครองบุคคลอยางถาวร 

(4) จัดหาการบริการเพ่ือสนับสนุนสําหรับเหยื่อ เชน ความชวยเหลือทาง

กฎหมายโดยไมเสียคาใชจาย, ท่ีปรึกษา, การบริการทางสังคมจิตวิยา, แผนงานการทําใหกลับคืนสู

สภาพเดิม และความชวยเหลือในการดํารงชีพ  
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(5) แผนงานสําหรับผูกระทําความผิด เชน การใหเขารับการรักษาในทางจิตเวช

หรือการกักขัง 

(6) การฝกฝนสําหรับเจาหนาท่ีตํารวจและเจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบอํานาจ 

(7) การหามการไกลเกลี่ยหรือการประนอมขอพิพาทเก่ียวกับคดีความรุนแรงตอ

ผูหญิงและเด็กในระดับของหมูบาน (กฎหมายการปกครองสวนทองถ่ินกําหนดใหไกลเกลี่ยโดยเจาหนาท่ี

หมูบานเม่ือการรองทุกขนั้นถูกกําหนดโทษจําคุกนอยกวา 1 ปหรือปรับ 5000 เปโซ) และหามผูพิพากษา

และเจาหนาท่ีหมูบานจากการจูงใจผูหญิ งใหประนีประนอมหรือละท้ิงการบรรเทาทุกขใด ๆ  

ในคําสั่งคุมครอง 

(8) จัดเตรียมสําหรับ Inter-Agency Council ในกรณีความรุนแรงตอผูหญิง 

(9) กําหนดใหภาวะกลุมอาการของผูหญิ งท่ี ถูกทํารายโดยคูของตนเปน

พฤติการณท่ีพิสูจนความบริสุทธิ์ ซ่ึงทําใหผูหญิงจะไมมีความรับผิดท้ังในทางแพงและทางอาญาใด ๆ 

และจะไมมีกรณีท่ีสิทธิในการปกครองดูแลเด็กเล็กของผูหญิงท่ีทุกขทรมานจากอาการของผูหญิงท่ีถูก

ทํารายโดยคูของตนนั้นจะถูกมอบใหแกคูฝายท่ีลงมือทําราย  

(10) การจัดใหมีขอยกเวนของบุคคลท่ีเขาขัดขวางจากความรับผิด 

(11) การจัดหาใหสําหรับสิทธิของเหยื่อ 

(12) ใหถือวาการกระทําความรุนแรงตอผูหญิงและเด็กนั้นจะไดรับการพิจารณา

วาเปนการกระทําความผิดตอสวนรวม ซ่ึงสงผลใหสามารถดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดไดแมวาจะ

เปนการยื่นคําฟองหรือรองทุกขโดยพลเมืองซ่ึงไดรูเห็นเหตุการณท่ีเก่ียวของกับการกระทําความผิด 

ในสวนของปญหาของการบังคับใชกฎหมายฉบับนี้นอกจากปญหาของเรื่อง

งบประมาณและทัศนคติของเจาหนาท่ีในกระบวนการยุติธรรมแลว แมวากฎหมายจะไดจัดหาท่ี

ปรึกษาทางกฎหมายใหแกผูหญิงแลว แตยังไมมีแผนงานในการใหความชวยเหลือทางกฎหมายใน

ระดับชาติสําหรับผูหญิงท่ีถูกทํารายโดยคูของตน ท้ังนี้ ชองวางนี้ไดถูกเติมเต็มโดยองคการนอกภาครัฐ 

(Non-Government Organizations, NGOs) และนักกฎหมายดานสิทธิมนุษยชนของผูหญิ ง 

กระทรวงสวัสดิการและพัฒนาสังคมถูกคาดหวังใหตองจัดหาบริการในการชวยเหลือสนับสนุนเหยื่อ 

แตมันยังขาดงบประมาณสําหรับความชวยเหลือทางกฎหมายและการใหบริการแกผูหญิงและบุตรของ

พวกเธอ พนักงานอัยการของกระทรวงยุติธรรมมีไวสําหรับคดีอาญา แมวาสํานักงานอัยการถูก

มอบหมายภารกิจใหชวยเหลือผูหญิงท่ีมีฐานะยากจนในการยื่นคํารองขอใหมีคําสั่งคุมครองบุคคลแต

พวกเขาก็ไมสามารถท่ีจะทําหนาท่ีแทนผูหญิงเหลานั้นในสวนของคดีแพงไดเนื่องจากหนาท่ีของทนาย

ของรัฐนั้นจํากัดอยูเพียงแตเปนตัวแทนในคดีอาญาเทานั้น   

ดังนั้น ในกรณีนี้คําสั่งคุมครองบุคคลท่ีออกโดยบาลังไกย (Barangay Protection 

Order) จึงมีสวนชวยเหลือเปนอยางมากในกรณีท่ีผูหญิงนั้นไมสามารถเดินทางไปศาลหรือมีความ
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ลําบากในการท่ีจะเขาถึงทนายความท่ีสามารถชวยเหลือในการรองขอคําสั่งคุมครองบุคคลในหมูบาน

ของเธอ และการแสวงหาความชวยเหลืออ่ืน ๆ เชน การท้ิงผูท่ีทํารายเธอหรือยายไปอาศัยอยูกับเครือ

ญาติของพวกเธอ หรือเสาะหาความคุมครองอยางตอเนื่องจากเจาหนาท่ีหมูบานและชุมชนของเธอ 

แตอยางไรก็ดี ในคดีของ Rosalie Garcia ซ่ึงเปนการยื่นคํารองโดยฝายสามีใน

ศาลสูงนั้นไดโจมตีกฎหมาย RA 9262 วาเปนกฎหมายท่ีฝาฝนตอขอกําหนดในการใหความคุมครอง

อยางเทาเทียมกัน เพราะมันคุมครองแตเฉพาะสิทธิของผูหญิงและยังเปนกฎหมายท่ีละเมิดสิทธิของเขา

ตอหลักความชอบดวยกระบวนการทางกฎหมาย (Due Process of Law) เพราะเขาถูกลิดรอนสิทธิใน

ทรัพยสินผานการออกคําสั่งคุมครองบุคคลชั่วคราวโดยฝายเดียว และยังเปนการมอบอํานาจในการ

พิจารณาคดีใหแกเจาหนาท่ีหมูบานในการออกคําสั่งคุมครองบุคคลโดยบาลังไกยมากเกินไปอีกดวย  

ในสวนของกฎหมายฉบับนี้ท่ีมีความสําคัญตอประเด็นท่ีทําการศึกษาคือกรณีท่ี 

RA 9296 ไดให คํานิยามของ Battered Woman Syndrome ไวในมาตรา 3 (c)61 วาหมายถึง

รูปแบบท่ีได ถูกกําหนดไวในทางจิตวิทยาและพฤติกรรมอาการซ่ึงพบในผูหญิ งท่ีอาศัยอยู ใน

ความสัมพันธท่ีถูกทํารายอันเปนผลมาจากการถูกทํารายอยางสะสม และ “การทําราย” นั้น (b)  

ไดใหคําจํากัดความวา หมายถึงการกระทําใหเกิดความเสียหายทางกายตอผูหญิงหรือเด็กของเธอเปน

สาเหตุใหเกิดความเจ็บปวดทางรางกาย จิตใจ หรือทางดานอารมณ 15 062 ดังนั้น มันจึงมีความหมาย

ครอบคลุมทุกรูปแบบของการขมเหงตราบเทาท่ีมันสงผลตอรูปแบบของอาการทางจิตวิทยาและ

พฤติกรรม 1 51

63 ขอเสนอในการบัญญัติ BWS นั้นมีอยู 2 ขอดวยกัน คือ เพ่ือให Battered Woman 

Syndrome เปนพฤติการณท่ีแสดงความบริสุทธิ์ (Justifying Circumstance) ท่ีสามารถทําใหผูหญิง

ท่ีถูกกลาวหานั้นพนผิดได และเพ่ือใหผูหญิงท่ีไดรับการพิสูจนวาอยูในกลุมอาการของผูหญิงท่ีถูก 

ทําราย (BWS) ยังคงมีสิทธิในการเลี้ยงดูบุตรของตนไดอยางสมบูรณ 

61 Section 3. Definition of Terms.- As used in this Act: 

(c) "Battered Woman Syndrome" refers to a scientifically defined pattern of 

psychological and behavioral symptoms found in women living in battering relationships 

as a result of cumulative abuse. 
62 (b) "Battery" refers to an act of inflicting physical harm upon the woman or 

her child resulting to the physical and psychological or emotional distress. 
63 Maria Rowena Amelia V. Guanzon, supra note 54, p.126. 
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ในระหวางการประชุมสองสภา (The Bicameral Conference) ผูแทน Imee 

Marcos ได เพ่ิม คําวา “รูปแบบ ท่ี ถูกกําหนดไว ในทางวิทยาศาสตร  (scientifically-defined 

pattern)” เขาไปในสวนของคํานิยามของคําวา Battered Woman Syndrome64 

ในดานความรับผิดของ BWS นั้น Republic Act No.9262 มาตรา 26 ได

กําหนดให Battered Woman Syndrome เปนพฤติการณพิสูจนความบริสุทธิ์แมวาปราศจาก

สาระสําคัญอันเปนองคประกอบของการปองกันตัวโดยชอบดวยกฎหมาย กลาวคือ เพ่ือหลีกเลี่ยง

ความสับสนกับหลักการปองกันตัวเอง (Self-Defense) ภายใต The Revised Penal Code จึงได

บัญญัติเพ่ิมไวใหชัดเจน หากศาลพบวาเหยื่อหรือผูถูกกระทําความรุนแรง (Survivor) นั้นเปนผูทุกข

ทรมานจาก Battered Woman Syndrome แลว บุคคลดังกลาวนั้นจะไมมีความรับผิดใด ๆ ไมวา

ทางแพงหรือทางอาญา แมวาการกระทํานั้นจะไมครบองคประกอบของการปองกันโดยชอบดวย

กฎหมายภายใต The Revised Penal Code ก็ตาม ซ่ึงพิจารณาจากบทบัญญัติดังกลาวแลว BWS 

ถือไดวาเปนขอตอสูโดยตัวเอง เปนพฤติการณพิสูจนความบริสุทธิ์ของผูกระทํา และเปนขอตอสู

ประเภทท่ีทําใหการกระทําของผูท่ีพิสูจนไดวาตนเองนั้นตกอยูในภาวะ BWS นั้นไมเปนความผิด 

(Justification) และในการพิจารณาสภาวะแหงจิต (State of Mind) ของผูหญิงท่ีตองทุกขทรมาน

จาก BWS ในขณะท่ีไดมีการกระทําความผิด ศาลจะไดรับความชวยเหลือจากผูเชี่ยวชาญทางดาน

จิตวิทยา 153

65  ดังนั้น ภายใตกฎหมายของประเทศฟลิปปนสในปจจุบัน แมวาองคประกอบของการ

ปองกันตัวโดยชอบดวยกฎหมายจะไมสามารถพิสูจนไดในคดีท่ี BWS เปนผูกระทําความผิด แตก็ไดรับ

ยกเวนความรับผิดท้ังทางแพงและทางอาญาโดยกฎหมาย 

นอกจากนี้กฎหมายยังไดบัญญัติไวโดยเฉพาะในวรรคสองของ Section 26 วาใน

การพิจารณาสภาวะแหงจิตของผูหญิงซ่ึงทุกขทรมานจาก BWS ในขณะท่ีไดกระทําความผิดนั้น  

ใหศาลไดรับความชวยเหลือจากพยานผูเชี่ยวชาญทางจิตเวชหรือจิตแพทย โดยท่ีใน Rules and 

64 ซ่ึงในสวนนี้อาจจะกอใหเกิดปญหาในอนาคตไดเพราะ Battered Woman Syndrome 

ยังไมไดถูกกําหนดคํานิยามเอาไวในตําราของจิตเวชศาสตร 
65 Section 26. Battered Woman Syndrome as a Defense. – Victim-survivors 

who are found by the courts to be suffering from battered woman syndrome do not 

incur any criminal and civil liability notwithstanding the absence of any of the 

elements for justifying circumstances of self-defense under the Revised Penal Code. 

In the determination of the state of mind of the woman who was suffering 

from battered woman syndrome at the time of the commission of the crime, the 

courts shall be assisted by expert psychiatrists/ psychologists. 
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Regulations Implementing Republic Act No. 9262 ใน Section 4866 ไดกําหนดหนาท่ีใหแก

เจาหนาท่ีในกระบวนการยุติธรรมท่ีหากพบวาจากรายงานของตํารวจในอดีตหรือพยานหลักฐานใด ๆ 

ท่ีแสดงใหเห็นวาเหยื่อมีลักษณะบงชี้เก่ียวกับ BWS ให เจาหนาท่ี WCPD รายงานไปยัง The Punong 

Barangay นักสังคมสงเคราะหประจําทองท่ี หรือกลุม NGOs ท่ีเก่ียวของ กลุมวิชาชีพในทองถ่ิน หรือ

หนวยงานเอกชนในพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมในการประเมินผลทางจิตเวชท่ีอาจจะเปนสวนหนึ่งของ

พยานหลักฐานท่ีจะนําเสนอตอศาล155

67 

เหตุผลท่ีไมให Battered Woman Syndrome อางหลักเรื่องการปองกันแต

กําหนดใหใหเปนขอตอสู ท่ีบัญญัติโดยเฉพาะใน RA 9262 เพราะเม่ือประเมินถึงทางเลือกของท่ี

ปรึกษาผูซ่ึงมีสวนชวยในการรางบทบัญญัติเก่ียวกับ BWS ใน The Substitute Senate Bill ท่ีได

เสนอใหบัญญัติ BWS เปนพฤติการณท่ีพิสูจนความบริสุทธิ์ของผูกระทําเพราะพวกเขาเชื่อวามันจะ

เปนการยากสําหรับผูพิพากษาในการท่ีจะทําความเขาใจสถานะของผูหญิงท่ีถูกทํารายโดยคูของตน

ภายในกรอบกฎเกณฑของการปองกันตัว ซ่ึงเห็นไดจากในหลาย ๆ คดีท่ีมีการพิจารณา สาระสําคัญ

ของภยันตรายอันละเมิดตอกฎหมายในสวนของผูตายจะไมคอยปรากฏ เชน การลงมือของผูหญิงใน

ขณะท่ีผูชายกําลังหลับหรือเมา ซ่ึงหลักของการปองกันตัวโดยชอบดวยกฎหมาย (Self-Defense) ใน 

The Revised Penal Code นั้นไดรับการออกแบบโดยสมาชิกสภานิติบัญญัติซ่ึงเปนผูชาย และดวย

มุมมองของผูชาย พวกเขาวาดภาพของการตอสูระหวางผูชายสองคน ท้ังสองฝายมีศักยภาพในการ

ตอบโตหรือปองกันตัวเอง มีกําลังท่ีเทาเทียมกัน ดังนั้น จึงตองปรากฏใหเห็นถึงองคประกอบท่ีสําคัญ

ในการใชวิธีการท่ีเหมาะสมในการขับไลภัยนั้น156

68 แนนอนวาเราไมสามารถใหผูหญิงท่ีกําลังถูกทุบตีโดย

คูของเธอเลือกใชวิธีการท่ีสมเหตุสมผลได เพราะเธอไมสามารถปองกันตัวเองไดดวยแรงท่ีเทาเทียมกัน 

ผูบัญญัติกฎหมายในขณะนั้นไมไดคิดถึงกรณีท่ีผูหญิงซ่ึงไดทําตามสัญชาตญาณการรับรูถึงการคุกคาม

66 Section 48. Duties and Functions of the Philippine National Police-Women 

and Children Protection Desks (PNPWCPD) – For the purposes of investigation of 

VAWC cases, the PNP-WCPD shall have the following duties and functions: 
67g) If victim-survivor is found to have manifestations of the Battered Woman 

Syndrome which is validated by past police records and testimonies from witnesses 

in interest, the WCPD officer shall inform the punong barangay, the local social 

worker, or the concerned NGOs, local professional or civic groups in the area for 

appropriate psychiatric and psychological evaluation which may form part of the 

evidence to be presented in court; 
68 Maria Rowena Amelia V. Guanzon, supra note 54, p.134. 
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ท่ีมีความรายแรงตอชีวิตของเธอและลูกหรือคนท่ีเธอรักกระทําการตอบโตท่ีถึงแกชีวิตตอผูตาย ถาหาก

พยายามปรับใชหลักของการปองกันเขากับสถานการณของผูหญิงท่ีถูกทํารายโดยคูของตน พวกเธอก็

จะไมไดรับการตัดสินวาไมมีความผิด และท่ีนาจะเปนไปไดมากท่ีสุดคือไดรับประโยชนจากการ

พิ จารณ าว า เป น เหตุบ รรเท าโทษของหลั กการป องกันตั ว ท่ี ไม สมบู รณ  (The Mitigating 

Circumstance of Incomplete Self-Defense) ในมาตรา 13 (1) เพราะยังขาดองคประกอบในการ

ท่ีจะอางการปองกันตัว 

เนื่องจากหลักการของการปองกันตัวมีพ้ืนฐานมาจากเพศชายประกอบกับความ

อคติทางเพศ (Gender Bias) ผูหญิงกับ Battered Woman Syndrome จึงอาจจะไมไดรับความ

ยุติธรรม ดังนั้น ท่ีปรึกษาจึงแนะนําตอวุฒิสมาชิก Luisa Estrada วาควรท่ีจะทําใหเปนขอตอสูพิเศษ 

(Justifying Circumstance)  

เม่ือเปรียบเทียบกับระบบกฎหมายของอเมริกัน องคประกอบท่ีสําคัญของ 

Battered Woman Syndrome เม่ือเปรียบเทียบกับการปองกันตัวซ่ึงเปนสถานการณ ท่ีแสดงถึง

ความชอบดวยกฎหมาย (Justifying Circumstance) ไดดังตอไปนี้ (1) มาตรฐานการใชเหตุผลของ

วิญูชน (2) ความไดสัดสวนของแรง และ (3) ภัยท่ีใกลจะถึง 

องคประกอบประการแรกของความสมเหตุสมผลมีความสําคัญมาก เนื่องจาก

พยานผูเชี่ยวชาญตองแสดงใหเห็นถึง “ความเชื่อของจําเลยท่ีสมเหตุสมผลวาเธอกําลังอยูในอันตราย

อันใกลจะถึงแกชีวิตหรือตอรางกายของเธออยางสาหัส” ซ่ึงตองอาศัยพยานผูเชี่ยวชาญเปนอยางมาก 

ผูเชี่ยวชาญตองคนหาใหไดวาสภาวะแหงจิตของเธอในชวงเวลาท่ีเธอไดกระทําความผิดอาญาตามท่ีถูก

กลาวหานั้น เธอสามารถท่ีจะเชื่ออยางสมเหตุสมผลไดหรือไมวาถาเธอยังคงนิ่งเฉยตอไป ชีวิตของเธอ

จะตกอยูในอันตราย มาตรฐานความสมเหตุสมผลนี้จะชวยในการทําใหองคประกอบอีก 2 ประการท่ี

เหลือมีความชัดเจนข้ึน เพราะผูหญิงตองเชื่ออยางมีเหตุผลวาสัดสวนของความรุนแรงท่ีใชในการตอบ

โตไดถูกใชเทาท่ีจําเปนสําหรับการเอาชนะภัยท่ีใกลจะถึงนั้น สวนองคประกอบในเรื่องความไดสัดสวน

ของความรุนแรงของกรณี Battered Woman Syndrome นั้นจะมีความซับซอนท่ีมากกวาความได

สัดสวนของกรณีการปองกันตามหลักท่ัวไปท่ีอยูภายใต Article 12 แหง The Revised Penal Code  

บอยครั้งท่ีผูเชี่ยวชาญพิสูจนวาผูหญิงท่ีถูกทํารายโดยคูของตนอาจจะมีความเชื่อจากวงจรการถูกทํา

รายวาสามีของเธอสามารถท่ีจะฆาเธอไดโดยไมตองใชอาวุธ ดังนั้น การพิสูจนการใชอาวุธเพ่ือเอาชนะ

ภัยท่ีใกลจะถึงมักจะมีความซับซอน โดยขอเท็จจริงซ่ึงผูหญิงโดยท่ัวไปแลวมีรูปรางเล็กกวาผูชาย  

ทําใหพวกเธอเชื่อวาพวกเธอจําเปนท่ีจะตองใชอาวุธ เชน ปนหรือมีด เพ่ือปองกันตัวจากผูท่ีทําราย  

ภายใตหลักการของเรื่องปองกันตัวจะเห็นไดวาการใชอาวุธอาจจะเปนเรื่องท่ีรายแรง เวนแตใน

สถานการณท่ีใชอาวุธนั้นมันเปนภยันตรายท่ีใกลจะถึง  
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คําวา “ท่ีใกลจะถึง” มีความแตกตางกันสําหรับกรณีของ Battered Woman 

Syndrome เปนไปไดวาเนื่องจากประวัติของการถูกทํารายหรือการใชความรุนแรงในอดีตท่ีกระทํา

โดยคูของเธอซ่ึงผูหญิงเพียงแตคาดการณวาการโจมตีท่ีอาจทําใหชีวิตของเธอหรือคนท่ีเธอรักตกอยูใน

อั น ต ร า ย  เ ม่ื อ ผู ห ญิ ง ต ก อ ยู ใ น ภ า ว ะ  Battered Woman Syndrome “ก า ร ใช เห ตุ ผ ล 

(Reasonableness)” ของการกระทําของเธอควรท่ีจะไดรับการพิจารณาในบริบทของประวัติการถูก

ทํารายและสภาวะแหงจิตของเธอในขณะท่ีไดลงมือกระทําความผิดซ่ึงสิ่งเหลานี้จะอธิบายถึงความ

รายแรงของการคุกคามตอชีวิตของเธอท่ีเธอไดรับรู จากประวัติการถูกทํารายของเธอจะทําใหผู

พิพากษาและพนักงานอัยการสามารถท่ีจะเขาถึงความเขาใจของผูหญิงเก่ียวกับภัยตอชีวิตของเธอวา

มันมีความรายแรง ใกลจะถึง เกิดข้ึนอยางตอเนื่องและไมมีทางเลือกอ่ืนสําหรับเธอท่ีจะรอดชีวิตได

นอกจากตอบโตกลับในสถานการณท่ีเธอม่ันใจวามีความปลอดภัย 157

69 เชน การตีผูท่ีทํารายเธอดวยทอ

ตะก่ัวในขณะท่ีเขากําลังหลับเนื่องจากอาการมึนเมา ดังนั้น เม่ือนํามาเปรียบเทียบกับหลักการปองกัน

ตัวโดยท่ัวไปท่ีปรากฏอยูใน Article 11 ของ The Revised Penal Code แลว หากจําเลยสามารถ

พิสูจนใหเห็นไดวาตกอยูในภาวะของ Battered Woman Syndrome ขณะท่ีมีการกระทําความผิด  

ก็จะปรับหลักกฎหมายเขากับบทบัญญัติพิเศษใน Section 26 ของ RA 9262 ทันทีโดยไมตอง

พิจารณาถึงบทบัญญัติการปองกันตัวโดยท่ัวไปอีก 

ภายหลังจากท่ีไดมีการบัญญัติกฎหมายฉบับนี้ข้ึนในป 2004 ก็ไดเกิดเหตุการณ

ในลักษณะเดียวกันข้ึนในเดือนกันยายน ป 2011 โดยนาง Shiela Macapugay ไดกอเหตุยิงสามีของ

เธอเนื่องจากเขาไปมีภริยานอยและไมรับผิดชอบคาเลี้ยงดูบุตรระหวางเขากับเธอ เธอไดรับสารภาพวา

เธอยิงเขาเพราะเธอไมสามารถท่ีจะทนใหเขาทํารายรางกายและจิตใจเธอไดอีกตอไป นอกจากนี้ปนยัง

ลั่นไปถูกเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยท่ีพยายามเขามาแยงปนจากเธอในหางสรรพสินคาอีกดวย โดย

ในคดีนี้ Rowena Guanzon ผูทนายความและผูเชี่ยวชาญดานสิทธิสตรีของประเทศฟลิปปนสกลาว

วา ภายใต RA 9262 หากพิสูจนไดวา Shiela เจ็บปวยดวยอาการ Battered Woman Syndrome 

ซ่ึงคือการแสดงใหเห็นถึงการตกอยูในความสัมพันธท่ีถูกขมเหงอยางสะสมและการกระทําของเธอ

รวมถึงสภาวะแหงจิตของเธอโดยเฉพาะอยางยิ่งในระหวางเวลาของการกระทําความผิดนั้น เปนสวน

หนึ่ งของรูปแบบพฤติกรรมของภาวะ Battered Woman Syndrome โดยการท่ีจะระบุไดนั้น

นอกจากการไดรับความชวยเหลือจากแพทยผูเชี่ยวชาญแลวยังรวมถึงการบังคับใชกฎหมาย RA 9262 

ในสวนของการกําหนดใหไดรับความชวยเหลือจากเจาหนาท่ีตํารวจหญิง ตลอดจนขอเท็จจริง รายงาน 

ทุกอยางท่ีอาจรับฟงเปนพยานหลักฐานในชั้นศาลได ดังนั้น หากจําเลยสามารถแสดงพยานหลักฐาน

วาเธอเจ็บปวยจากอาการนี้และสาเหตุของอาการเจ็บปวยนั้นเปนรูปแบบของการถูกขมเหงซ่ึงทําใหมี

69 Ibid., p.136. 
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ผลกระทบท่ีสําคัญตอจิตใจของเธอและสภาวะแหงจิตภายหลังตกอยูภายใตการควบคุมของคูของเธอ

ตลอดชวงเวลาของการแตงงานไดแลว ก็จะทําใหเธอไมมีความรับผิดสําหรับความตายหรืออันตราย

สาหัสท่ีเธอไดกระทําตอคูของเธอผู ซ่ึงกระทําความรุนแรงตอเธอหรือความผิดฐานฆาบุคคลใน

ครอบครัว แตขอตอสูดังกลาวนี้ไมอาจยกข้ึนตอสูในการกระทําตอเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยได  

กลาวโดยซํ้าถึงบทบัญญัติพิเศษท่ีตราข้ึนใน RA 9262 คือ Battered Woman 

Syndrome เปนสถานการณท่ีพิสูจนวาการกระทํานั้นชอบดวยกฎหมาย (Justifying Circumstance)  

การกระทําของผูหญิงท่ีถูกทํารายซ่ึงเขาลักษณะของ Battered Woman Syndrome จะไมตองถูก

พิจารณาภายใตบริบทของการกระทําโดยปองกันตัวอีก และจะไมใชการใช Battered Woman 

Syndrome ในบริบทของการวิกลจริตซ่ึงเปนเหตุยกเวนโทษ (Exempting Circumstance) ภายใต 

The Revised Penal Code เชนกัน แตอยางไรก็ตามขอตอสูวาอยูในภาวะของ Battered Woman 

Syndrome ตามท่ีไดถูกบัญญัติใน RA 9262 นั้นก็ไดรับการวิจารณถึงผลกระทบในดานลบจาก

นักวิชาการอยู ซ่ึงสรุปไดดังนี้ 

1. แมวาจะเปนบทบัญญัติท่ีตระหนักถึงสถานการณท่ียากลําบากของผูหญิงท่ีถูก

ทํารายอยางชัดเจนโดยการกําหนดใหกลุมอาการของผูหญิงท่ีถูกทํารายโดยคูของตนนั้นเปน

สถานการณในการพิสูจนความชอบดวยกฎหมายของการกระทํา แตอยางไรก็ตามเม่ือพิจารณาจาก

การใหคํานิยามของคําวา BWS ซ่ึงไดอางอิงจากการวางหลักในคําวินิจฉัยคดีของ Genosa โดยผู

พิพากษาในคดีนั้น ซ่ึงใชคําวา “เจ็บปวย (Suffering)” จาก Battered Woman Syndrome ซ่ึงทํา

ใหดูเหมือนวาผูหญิงนั้นทุกขทรมานดวยความเจ็บปวยหรือความเจ็บปวยทางจิตใจ และยังแสดงให

เห็นถึงความเขาใจผิดในสวนของคําพิพากษาท่ีมองวาผูหญิงท่ีถูกทําราย (Battered Woman) นั้นมี

ความคลายคลึงกับบุคคลวิกลจริต (Insane Person)  

2. มาตรา 26 ซ่ึงกําหนดให Battered Woman Syndrome เปนสถานการณ

หนึ่งในการพิสูจนถึงความชอบดวยกฎหมายเปนการตอบสนองตอปญหาของการพิพากษาในคดี 

Genosa โดยรัฐสภา โดยเปนการแกไขอุปสรรคในการพิจารณาท่ีศาลเผชิญดวยตนเองดังท่ีไดกลาวใน

ไวในคําพิพากษาคดีดังกลาว ในการท่ีจะกลาววา มาตรา 26 เปนบทบัญญัติท่ีอุดชองวางระหวาง

หลักการกระทําโดยปองกันและขอตอสูวาตกอยูในกลุมอาการของผูหญิงท่ีถูกทํารายโดยคูของตน 

(BWS) ซ่ึงจะเห็นไดวามันครอบคลุมการยกเวนความรับผิดท้ังจากความรับผิดทางแพงและทางอาญาใด ๆ 

แมวาจะไมปรากฏถึงองคประกอบของการกระทําโดยปองกันตามกฎหมายอาญา การกําหนดบทยกเวน

ความรับผิดเชนนี้อาจจะกวางจนเกินไปและอาจจะกอใหเกิดปญหาในอนาคต เพราะจากกรณีท่ัวไปท่ี

การจะอางยกเวนความรับผิดไดนั้นจะตองพิสูจนใหเห็นถึงการคุกคามท่ีไมชอบดวยกฎหมายและความ

สมเหตุสมผลของการกระทําซ่ึงเปนองคประกอบของการปองกันตัว แตกฎหมายฉบับนี้ยินยอมใหจําเลย 
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(ผูเปนเหยื่อของการใชความรุนแรง) เพียงแคแสดงใหเห็นเพียงองคประกอบขอใดขอหนึ่งหรือไม

จําเปนตองพิสูจนถึงขอตอสูวากระทําโดยปองกันตอศาลเลย ก็ไดรับยกเวนความรับผิด 

3. ในการท่ีศาลจะพิจารณาวาผูกระทําความผิดนั้นตกอยูในภาวะของ Battered 

Woman Syndrome นั้น ตามกฎหมายกําหนดใหไดรับความชวยเหลือจากพยานผู เชี่ยวชาญ  

ซ่ึงบัญญัติในมาตรา 26 วา “การพิจารณาเก่ียวกับสภาวะแหงจิตของผูหญิงวากําลังเจ็บปวยจาก 

Battered Woman Syndrome ในขณะเวลาท่ีมีการกระทําความผิดเกิดข้ึนนั้น ใหศาลไดรับความ

ชวยเหลือจากผูเชี่ยวชาญทางจิตวิทยาหรือจิตแพทย” ในการใชคําวา “สภาวะแหงจิต (State of 

Mind)” อาจจะกอใหเกิดปญหาเชนเดียวกันเนื่องจากมันแสดงถึงความหมายโดยนัยวาผูหญิงท่ี

เจ็บปวยในทางจิตใจในทํานองเดียวกันกับคนวิกลจริต ซ่ึงกรณีของผูกระทําความผิดท่ีเปนคนวิกลจริต

นั้นไมใชพฤติการณพิสูจนความชอบดวยกฎหมายแตเปนพฤติการณยกเวนโทษ  ดังนั้น การใช

คําอธิบายในลักษณะท่ีบงถึงความผิดปกติทางจิตใจในลักษณะของความวิกลจริตนั้นจึงไมใชแนวทางท่ี

เหมาะสมตอการใช ในการอธิบายถึงขอตอสู ของ Battered Woman Syndrome เนื่ องจาก

วัตถุประสงคในการกําหนดขอตอสูใหแกผูหญิงท่ีถูกทํารายนั้นคือตองการแสดงใหเห็นถึงความ

สมเหตุสมผลของการกระทําของผูหญิงท่ีถูกทําราย กลาวคือ การฆาผูท่ีทํารุนแรงตอผูหญิงนั้นเปนสิ่งท่ี

มีเหตุผลและไมใชเปนเพียงขอแกตัวเก่ียวกับความเจ็บปวยทางจิตใจ การใชคําดังกลาวในการบัญญัติ

กฎหมายจึงแสดงใหเห็นถึงความลําเอียงในการปฏิบัติตอผูหญิงท่ีถูกทํารายในบริบทเชนเดียวกับคน

วิกลจริต  มันจึงกลับไปสูประเด็นปญหาในการพิจารณาถึง “ความผิดปกติทางรางกายและจิตใจ 

(Pathologize)” ของผูหญิงแทนท่ีจะเปน “การสรางบรรทัดฐาน (Normalize)” หรือ “การทําใหผัน

แปรตามบริบท (Contextualize)” 

แตอยางไรก็ตาม ในชวงระหวางป ค.ศ. 2004 ถึง 2009 นั้น ไดมีการรายงาน

กรณีท่ีมีผูฝาฝนบทบัญญัติตามมาตรา 5 ของ RA 9262 ซ่ึงเปนบทกําหนดการกระทําท่ีเปนความผิด

ฐานกระทําความรุนแรงตอผูหญิงและเด็กเพ่ิมข้ึนจาก 218 คดีเปน 5,285 คดี โดยการเพ่ิมข้ึนของ

รายงานความรุนแรงตอผูหญิงและเด็กนี้เปนผลมากจากการรณรงคใหความเขาใจเก่ียวกับกฎหมาย

ตอตานความรุนแรงตอผูหญิงและเด็กอยางตอเนื่องและแพรหลาย 158
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70 Charles A. Crisostomo, Arieane C. Cruz, Christina Marie V. Cruz, Michael G. 

Cruz, “Un-Buttering the Battering: the lived Experiences of Separated Filipina Battered 

Wives,” Women’s Policy Journal of Harvard Spring 9, p.58 (April 2012). 
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บทที่ 4 

วิเคราะหการวินิจฉัยความรับผิดทางอาญาของบุคคลซึ่งอยูในกลุมอาการ 

ของผูหญิงที่ถกูทํารายจากคูของตน (Battered Woman Syndrome) 

 

จากท่ีไดทําการศึกษามาในบทท่ี 2 และบทท่ี 3 จะเห็นไดวา การกระทําความผิดของ

ผูหญิงท่ีถูกทํารายจากคูของตนในกรณีของความรุนแรงในครอบครัวนั้น มักลงเอยดวยการท่ีผูหญิงลง

มือฆาสามีหรือคูของตน หรือทําใหอีกฝายหนึ่งไดรับอันตรายสาหัส ซ่ึงพระราชบัญญัติคุมครอง

ผูถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 แมจะใหความคุมครองแกผูหญิงและสมาชิกใน

ครอบครัวจากการถูกใชความรุนแรง แตก็มิไดมีบทบัญญัติท่ีจะใหความชวยเหลือแกผูหญิงท่ีเปนเหยื่อ

ของความรุนแรงซ่ึงไดกระทําการบางอยางเพ่ือปกปองชีวิตของตนจนเปนเหตุใหกลายเปนผูกระทํา

ความผิดอาญาท่ีจะตองถูกดําเนินคดีตามกฎหมายในขอหาฆาผูอ่ืนหรือทํารายผูอ่ืนเปนเหตุใหไดรับ

อันตรายสาหัส และท่ีรุนแรงท่ีสุดคือมีความผิดฐานฆาผูอ่ืนโดยไตรตรองไวกอน เม่ือพิจารณาจาก

ประวัติการไดรับความรุนแรงในครอบครัวหรือในชีวิตสมรสมาอยางยาวนานแลว ทางออกหรือบทสรุป

ของการตกเปนจําเลยของสังคมจึงไมอาจเรียกไดวายุติธรรมแกพวกเธอ สังคมรวมถึงกระบวนการ

ยุติธรรมจะตั้งคําถามแกผูหญิงท่ีอยูในความสัมพันธท่ีมีความรุนแรงวาเหตุใดเธอจึงไมขอความ

ชวยเหลือจากผูอ่ืน เหตุใดเธอจึงยังทนอยูในความสัมพันธนั้นไมแยกทางกับผูท่ีทํารายเธอ หรือการตั้ง

อคติกับเธอวาพวกเธอเปนฝายผิดและนาตําหนิ  ดังนั้น การศึกษาวิจัยในเรื่องของ Battered 

Woman Syndrome (BWS) จึงเปนเครื่องมือในการอธิบายการกระทําถึงสาเหตุและท่ีมาในการ

กระทําความผิด ทฤษฎีของผูหญิงท่ีถูกทํารายโดยคูของตนนี้จะใหคําอธิบายเก่ียวกับสถานการณท่ีเปน

จริงในครอบครัว และอธิบายถึงความพยายามในการหลีกเลี่ยงความรุนแรงของพวกเธอซ่ึงไมประสบ

ผลสําเร็จมาโดยตลอด 

 

4.1 วินิจฉัยความรับผิดทางอาญาของบุคคลซึ่งอยูในกลุมอาการของผู หญิงที่ถูกทําราย 

จากคูของตน (Battered Woman Syndrome) 

 

ในบทบัญญัติกฎหมายของประเทศไทยและแนวทางการวินิจฉัยของศาล จะเห็นไดวายัง

มีอุปสรรคอยูเปนอยางมากในการท่ีจะปรับใช Battered Woman Syndrome ในการอธิบายการ

กระทําท่ีเปนเหตุเปนผลของพวกเธอ เม่ือไดทําการศึกษาถึงลักษณะเฉพาะและระบบความคิดของ

ผูหญิงท่ีตกอยูในภาวะ Battered Woman Syndrome ในสวนของอาการความผิดปกติทางจิตวิทยา
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และทางอารมณของผูหญิงท่ีผานวงจรของความรุนแรงในความสัมพันธท่ีใกลชิดมาแลวอยางซํ้า ๆ 

ตลอดชวงระยะเวลาหนึ่ง กอใหเกิดอุปสรรคแกการปรับใชเปนขอตอสู ดังนี้ 

 

4.1.1 ปญหาในกรณีอางเหตุปองกันโดยชอบดวยกฎหมาย 

จากท่ีไดทําการวินิจฉัยความรับผิดทางอาญาของผูหญิงท่ีถูกทํารายโดยคูของตน 

(Battered Woman) แลว ขอตอสูวากระทําโดยปองกันตัวนั้นถือไดวาเปนขอตอสูท่ีไดรับความนิยม

มากมายในหลายประเทศเพ่ืออธิบายความชอบธรรมในการกระทําของตนเอง ศาลสูงของ

สหรัฐอเมริกาในหลาย ๆ มลรัฐ เชน มลรัฐโอไฮโอ มลรัฐแคลิฟอรเนีย โดยท่ัวไปยอมรับวา

พยานหลักฐานเก่ียวกับ Battered Woman Syndrome ซ่ึงเปนผลมาจากความรุนแรงในครอบครัว

นั้นสามารถใชในการพิสูจนถึงความเชื่อและความรับรูวามีความสมเหตุสมผลหรือไม หรือพฤติกรรม

ของเหยื่อในการใชความรุนแรง ซ่ึงขอพิจารณาจึงจะอยูท่ีการวินิจฉัยความใกลจะถึง ความจําเปน

เก่ียวกับวิธีการท่ีใชในการปองกันวาเกินสมควรแกเหตุหรือไม หากวาเกินสมควรแกเหตุแลวยอมทําให

การกระทําเพ่ือปองกันนั้นไมชอบดวยกฎหมาย หรืออาจทําใหกลายเปนการปองกันตัวท่ีไมสมบูรณ 

(Incomplete Self-defense) ท่ีเปนเพียงเหตุในการบรรเทาโทษในความผิดฐานฆาผูอ่ืนโดยเจตนามา

เปนความผิดฐานฆาผูอ่ืนโดยไมเจตนาได 

ในกรณีของความรับผิดทางอาญาของกฎหมายไทย เม่ือพิจารณาแลวมีประเด็นท่ี

ผลของการวินิจฉัยยังคงเปนผลรายแกผูหญิงท่ีถูกทําราย (Battered Woman) อยูในหลายประการ

ดวยกัน ซ่ึงประเด็นท่ีทําใหการกระทําในการตอบโต ท่ีได ศึกษานั้นไมสามารถพิจารณาให เขา

องคประกอบของการปองกันไดนั้นมี ดังตอไปนี้ 

ประการแรก ประเด็นของการขาดองคประกอบของการกระทําโดยปองกันท่ี

ตองการความ “มีภยันตรายอันเกิดจากการประทุษรายอันละเมิดตอกฎหมาย และภยันตรายนั้นใกล

จะถึง” ในบริบทของผูหญิงท่ีถูกทํารายนั้น หากเปนกรณีท่ีการกระทําความผิดนั้นเกิดข้ึนในขณะท่ี

เหตุการณการกระทํารุนแรงเกิดข้ึนหรือดําเนินอยูนั้น ยอมสามารถพิสูจนใหเขาองคประกอบของการ

กระทําโดยปองกันไดโดยตรง แตกรณีปญหาท่ีจะเกิดข้ึนคือการกระทําในขณะท่ีเรียกวา ไมไดมีการ

เผชิญหนาอยูกับเหตุการณการทําราย (Non-confrontation) เชน การลงมือฆาคูของตนในขณะท่ี

กําลังหลับ ทานขาว อาบน้ํา รวมไปถึงการจางวานฆา เปนตน จากการศึกษาทางดานสังคมวิทยาและ

จิตวิทยาแสดงใหเห็นวาเม่ือนําเอาทฤษฎีวงจรความรุนแรง (The Cycle of the Violence) มาใชเพ่ือ

อธิบายถึงการกระทําความผิดของผูหญิงท่ีตกอยูในภาวะของการถูกทํารายโดยคูของตนนั้น พวกเธอ

จะรูสึกอยูเสมอวาภยันตรายตอรางกายและชีวิตของพวกเธอนั้นยังคงมีอยูตลอดเวลาท่ีเธออยูในบาน

ของเธอเนื่องจากการถูกทํารายท้ังทางรางกายและจิตใจอยางสะสม ในกรณีเหลานี้ผูหญิงท่ีถูกทําราย

จึงเลือกท่ีจะใชการฆาหรือทําอันตรายสาหัสแกผูท่ีทํารายเธอในขณะท่ีไมมีการขมเหงอยูแตพวกเธอ



110 

คาดหมายไดถึงการโจมตีท่ีจะเกิดข้ึนซํ้าอีก Walker เชื่อวาวงจรความรุนแรงทําใหพวกเธอติดอยูใน

ความสัมพันธท่ีรุนแรงนั้นดวยความกลัวและเฉยชาตอการแกปญหา เพราะทายท่ีสุดแลวมีเพียงฝาย

ชายผูซ่ึงทํารายเธอเทานั้นท่ีจะสามารถควบคุมสถานการณได การลงมือฆาโดยสวนมากจึงมักจะ

เกิดข้ึนเม่ือผูหญิงรับรูถึงภยันตรายท่ีจะเกิดข้ึนและเชื่อวามีเพียงทางเลือกเดียวเทานั้นท่ีเธอจะเอาตัว

รอดไดจากการเปนฝายท่ีถูกฆาโดยคูของเธอเอง  

การตกอยูในภาวะท่ีมีความรุนแรงเกิดข้ึนอยางควบคุมไมไดนั้น ในมาตรฐาน

ความรับรูของผูหญิงท่ีถูกทํารายจากคูของตนอยางซํ้า ๆ (Reasonable Battered Woman) เธอจึง

เชื่อวาชีวิตของพวกเธอตกอยูในภยันตรายตลอดเวลาแมกระท่ังในยามท่ีคูของเธอหรือสามีนั้นกําลัง

หลับอยู ในหลาย ๆ เหตุการณท่ีเกิดข้ึน พวกเธอแสดงใหเห็นวาพวกเธอเชื่ออยางแทจริงวาหากมีการ

ตอสูกับสามีในขณะท่ีมีการถูกทํารายนั้นก็จะไมมีทางสูแรงหรือพลังของเขาได ท้ังลักษณะทาง

กายภาพท่ีมีความแตกตางกันระหวางผูหญิงและผูชาย และสภาพจิตใจท่ีสิ้นหวัง ขาดความเชื่อม่ันของ

พวกเธอ  ดังนั้น ในขณะท่ีมีการใชความรุนแรงเกิดข้ึนหรือขณะท่ีเผชิญหนากับการถูกทํารายอยูนั้น 

ผูหญิงท่ีตกอยูในภาวะของ Battered Woman Syndrome สวนใหญจะไมกลากระทําการใด ๆ ท่ี

แสดงถึงการขัดขืนเพราะกลัววาจะเปนการยั่วยุผู ท่ีทํารายเธอ การวินิจฉัยเง่ือนไขวาจะตองมี

ภยันตรายซ่ึงเกิดจากการประทุษรายอันละเมิดตอกฎหมายและภยันตรายนั้นใกลจะถึงดวยมาตรฐาน

ของวิญูชนท่ัวไป (Reasonable Man) แมจะถูกสมมุติใหอยูในสถานการณเชนเดียวกันกับพวกเธอก็

ตาม ก็จะเห็นไดวาในกรณีเชนนี้ขอตอสูวากระทําโดยปองกันของผูหญิงไมไดทําไปเพ่ือตอบสนองตอ

อันตรายใด ๆ ท่ีเห็นไดวาเปนภัยคุกคามท่ีใกลจะถึงตอรางกายหรือชีวิตในขณะนั้น จึงไมสามารถท่ีจะ

พิสูจนใหเขาองคประกอบของการปองกันขอนี้เพ่ือเปนเหตุยกเวนความรับผิดได 

หากนําพยานหลักฐานเก่ียวกับ BWS มาใชในการโตแยงวา แมในขณะท่ีไมไดมี

การเผชิญหนากับการคุกคามใด ๆ ท่ีเห็นไดชัดหรือภยันตรายท่ีใกลจะถึง ผูหญิงเหลานี้ก็สามารถท่ีจะ

เชื่อไดอยางสุจริตและสมเหตุสมผลวาเธอตองฆาคูของเธอเพ่ือปองกันตัว ซ่ึงการพิจารณาการรับรูถึง

ภยันตราย หรือความใกลจะถึงของภยันตรายของผูหญิงเหลานี้มีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตอง

พิจารณาใหแตกตางจากการพิจารณาความใกลจะถึงของภยันตรายสําหรับผูชายหรือผูหญิงท่ีไมได

ทุกขทรมานจากการทําราย เนื่องจากในทางจิตวิทยาอาจกลาวไดวาเม่ือผูหญิงเหลานี้ผานประสบการณ

ความรุนแรงซํ้า ๆ มาอยางยาวนาน เธอยอมมีสัญชาตญาณความรับรูถึงการทํารายในครั้งตอไปได

อยางรวดเร็วและออนไหวมากกวาผูท่ีไมเคยผานประสบการณดังกลาว หรือกลาวไดวาการตอบสนอง

ตอความเจ็บปวดของผูหญิงจะกระตุนเธอใหอยูในภาวะท่ีมีความตื่นตัวสูง เชน พฤติกรรมท่ีผูทําราย

เธอมักจะกระทํากอนมีความรุนแรงเกิดข้ึนเสมอ หรือคําพูดขมขู ลักษณะน้ําเสียงท่ีใชเพ่ือขมขูในเรื่อง 

เล็ก ๆ นอย ๆ ท่ีเคยแสดงใหผูหญิงเห็นวาเม่ือเขาพูดเชนนี้แลวจะมีการกระทําบางอยางเกิดข้ึนจริง 

เม่ือคําพูดนั้นเปลงออกมาในลักษณะท่ีมีความรุนแรง พวกเธอยอมตระหนักไดวาคูของเธอสามารถจะ
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ทําเชนนั้นกับเธอได เชน การขูวาจะฆา เปนตน แตหากนักกฎหมายพิจารณาแตเพียงแงมุมของ

ลักษณะอาชญากรรมโดยท่ัวไปแลวยอมเห็นวาแมจะมีสัญญาณบางอยางแสดงถึงอันตรายท่ีจะเกิดข้ึน 

แตหากภยันตรายนั้นยังเปนภยันตรายในอนาคต ก็ยอมไมมีความแนนอนสามารถเปลี่ยนแปลงไดและ

ยังไมถือวาเปนภยันตรายท่ีใกลจะถึงท่ีจะทําใหเกิดสิทธิในการปองกันนั่นเอง 

ทฤษฎีของผูหญิงท่ีถูกทํารายโดยคูของตน (BWS) จึงมีความสําคัญเปนอยางมาก

ท่ีจะทําใหทนายความ อัยการ และศาลเขาใจถึงประสบการณในอดีตท่ีพวกเธอไดรับและความ

พยายามของพวกเธอในการควบคุมความรุนแรง เม่ือความพยายามเกิดความลมเหลวหลายครั้งมันก็

จะสรางภาวะทางอารมณ เก่ียวกับการชวยเหลือตนเองไมได อันเกิดจากการเรียนรู (Learned 

Helplessness) ท่ีทําใหแรงจูงใจในการตอบสนองตอความรุนแรงของผูหญิงในขณะท่ีมีความรุนแรง

นั้นลดต่ําลง จากนั้นผูหญิงเหลานี้จะแทนท่ีทักษะในการปองกันตัวดวยการสูญเสียความม่ันใจใน

ความสามารถในการหลบหนีของตน และจะชวยสนับสนุนวาพวกเธอไมสามารถหาหนทางอ่ืนในการ

หลุดพนจากความรุนแรงไดนอกจากการตอบโตกลับไปยังคูท่ีทํารายเธอในชวงเวลาท่ีมิไดมีการใช

ความรุนแรงเกิดข้ึน และจากมุมมองของผูหญิงในสถานการณดังกลาวนั้น “ความใกลจะถึง” ของ

ความรุนแรงนั้นมิไดหมายความตามตัวอักษร แตเปนความรุนแรงถึงชีวิตท่ีอาจเกิดข้ึนไดเสมอ159

1 

ประการท่ีสอง ในเง่ือนไขของ “การกระทําเพ่ือปองกันนั้นตองพอสมควรแกเหตุ”

มีหลักวาการปองกันพอสมควรแกเหตุนั้นจะตองพิจารณาจากตัวผูกระทําวาผูกระทํามีความเชื่อวาได

เกิดภัยอันจําตองกระทําเพ่ือปองกันนั้นแลว และวิธีการท่ีจะหลีกเลี่ยงภัยดังกลาวนั้นมีอยูอยางไร ซ่ึง

แมหากความเชื่อดังกลาวเกิดข้ึนเพราะความสําคัญผิด ก็ยังคงเปนเหตุยกเวนความผิดไดอยู มีกรณีท่ี

เกิดปญหาเนื่องจากหากพิจารณาดวย “หลักความไดสัดสวนแหงการกระทํา” การถูกทํารายใน

ครอบครัวมีแนวคําพิพากษาฎีกาถือวากรณีการตบตี ตอย หรือผลัก เปนกรณีการทํารายรางกายไมถึง

แกไดรับบาดเจ็บ ดังนั้น การตอบโตโดยการกระทําถึงแกชีวิตนั้นยอมไมไดสัดสวนของการปองกัน 

และในบางกรณีผูหญิงเลือกใชอาวุธท่ีรายแรง เชน มีด ปน หรือการวางยาพิษตอผูท่ีทํารายดวยมือ

เปลา จึงมีเง่ือนไขเก่ียวกับสถานการณท่ีจํากัดในการพิจารณาวาการตอบโตนั้นไดสัดสวน แตหาก

พิจารณาในบริบทของผูหญิงท่ีถูกทํารายโดยคูของตนแลวจากประสบการณการถูกทํารายทารุณท่ีผาน

มายอมทําใหเธอรูสึกถึงความไรอํานาจในการขัดขวางผูท่ีทํารายเธอ และหากในกรณีท่ีมีสัญญาณหรือ

สิ่งเราบางอยางท่ีกระตุนใหเธอนึกถึงเหตุการณความรุนแรงท่ีผานมา ความกลัวนี้จะเปนสิ่งท่ีไป

1 เนื่องนอย บุณยเนตร, งานวิจัยฉบับสมบูรณ  โครงการ “ความยุติธรรมในตัณหา

อาชญากรรม” โดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) การสัมมนา อาคารอเนกประสงค 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กันยายน 2548, น.106. 

                                                           



112 

กําหนดทิศทางในการตอบสนองของเธอ ดังนั้น ไมวาสิ่งใดท่ีเธอไดกระทําลงไปนั้น เธอจึงทําเพ่ือ

ปองกันตนเองซ่ึงในบางครั้งทําใหกลายเปนการฆาคูของเธอท้ังโดยเจตนาและมิไดเจตนา 

นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาถึง “หลักวิถีทางท่ีนอยท่ีสุดแลว” จะเห็นไดวากฎหมาย

ตองการใหผูท่ีจะอางการกระทําเพ่ือปองกันนั้นใชมาตรการข้ันต่ําสุดในการกระทําเพ่ือใหพนจากภัย  

ซ่ึงหากไมใชมาตรการดังกลาวแลวก็จะไมมีทางพนจากภยันตรายนั้นได หรือหากมีวิธีการหลายอยางใน

อันท่ีจะทําใหพนภยันตราย ผูกระทําตองเลือกใชวิธีการข้ันต่ําสุด คือ ใชวิธีการท่ีกอภยันตรายแกผูกอ

ภัยนอยท่ีสุด 1 60

2 พิจารณาจากหลักนี้แลว การตอบโตของผูหญิงท่ีใชอาวุธรายแรงตอบโตตอแรงกระทํา

ดวยมือเปลาของผูชายเหลานั้นยอมไมอาจถือไดในทุกกรณีวาเปนวิถีทางท่ีนอยท่ีสุด ซ่ึงก็จะทําใหเกิด

การตั้งคําถามกับผูหญิงเหลานี้วา หากถูกกระทําทารุณเชนนั้นมาเปนระยะเวลายาวนาน เหตุใดจึงยังคง

ทนอยู ไมออกมาจากความสัมพันธนั้น และเหตุใดจึงไมขอความชวยเหลือจากผูอ่ืนกอนท่ีจะตัดสินใจใช

ความรุนแรงกลับ โดยทฤษฎีอาการของผูหญิ งท่ี ถูกทํารายโดยคูของตน (Battered Woman 

Syndrome) จะสามารถตอบคําถามเหลานี้ไดวาพวกเธอสิ้นหวังในการหนีออกไปจากความสัมพันธซ่ึง

เกิดจากการเรียนรูถึงการไมสามารถชวยเหลือตนเองได (Learned Helplessness) โดยเกิดจากความ

พยายามท่ีไมประสบผลสําเร็จมาหลายครั้งของพวกเธอ และเนื่องจากผลกระทบจากการถูกทํารายอยาง

ซํ้า ๆ และยาวนานนั้น ทําใหเธอเชื่อวาหนทางเดียวคือการท่ีเธอจะตองฆาสามีของเธอ 

และในการพิจารณาถึงความไดสัดสวนของการกระทํานั้นในบริบทของความ

รุนแรงในครอบครัวแมจะมองวาเปนเรื่องกระทบกระท่ังหรือเปนเหตุการณท่ีเกิดข้ึนเปนธรรมดาใน

สังคมแตการยอมรับเชนนี้ทําใหปญหาความรุนแรงในครอบครัวขยายตัวออกไป เม่ือผูหญิงท่ีตกเปน

เหยื่อไมมีความเชื่อในความสามารถของตนเองวาจะเผชิญหนากับผูท่ีทํารายเธอไดอยางเทาเทียมกัน 

หนทางท่ีเธอจะใชคือตอบโตดวยอาวุธท่ีรายแรง รวมถึงการตอบโตในชวงท่ีผูท่ีทํารายเธอนั้นไรซ่ึงการ

ปองกันตัว ท่ีเปนวิถีทางท่ีนอยท่ีสุดท่ีเธอเชื่อวาเธอจะกระทําได หากพิจารณาในบริบทนี้ ก็จะเปนไปใน

แนวทางท่ีใกลเคียงกันกับรางเสนอขอแก Model Penal Code ของสหรัฐอเมริกา ท่ีอนุญาตใหใชกําลัง

ปองกันท่ีถึงแกชีวิต (Deadly Force) ในสถานการณของการถูกทํารายจากคนในครอบครัวท่ีมีชวงเวลา

ยาวนานยืดเยื้อและเกิดข้ึนอยางซํ้าซากได 

ประการท่ีสาม ในแนวคําพิพากษาของศาลตางประเทศ เชน ศาลสูงมลรัฐ

แคลิฟอรเนีย ใหการยอมรับวาพยานผูเชี่ยวชาญเก่ียวกับอาการของผูหญิงท่ีถูกทํารายโดยคูของตน 

(BWS) นั้น สามารถแสดงเพ่ือพิสูจนใหเห็นถึงความเชื่ออยางสุจริตและแทจริงของผูหญิงท่ีถูกทําราย

วาชีวิตของพวกเธอกําลังตกอยูในภยันตรายอันละเมิดตอกฎหมาย เนื่องจากในหลักการปองกันตัวเอง

2 เกี ย รติ ขจ ร  วั จน ะส วั สดิ์ , คํ าอธิ บ ายกฎ ห มายอาญ า ภ าค  1, พิ มพ ค รั้ ง ท่ี  10 

(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพพลสยาม พริ้นติ้ง (ประเทศไทย), 2551), น.391. 
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ของประเทศท่ีใชระบบกฎหมายคอมมอนลอวนั้น การจะอางวาไดกระทําเพ่ือปองกันจะใหความสําคัญ

กับตัวผูท่ีอางวาไดกระทําไปโดยมีความเชื่อท่ีมีเหตุผลวา (1) เขาตกอยูในภยันตรายท่ีใกลจะถึงตอ

รางกายของเขา และ (2) การใชกําลังตอบโตนั้นเปนสิ่งท่ีจําเปนเพ่ือหลีกเลี่ยงภยันตรายดังกลาวนั้น 

ซ่ึงใหความสําคัญแกความสมเหตุสมผลของความเชื่อของตัวผูกระทําการปองกัน โดยพิจารณาจาก

ความคิดความเขาใจของผูกระทํานั้นเอง ความสําคัญผิดในความเชื่อวาจําเปนตองปองกันนั้นจึงเพียง

พอท่ีจะเปนเหตุยกเวนความผิดใหหากพิสูจนไดวาความเชื่อนั้นสมเหตุสมผลและสุจริต เม่ือเทียบกับ

หลักกฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญาแลวหลักท่ีพิจารณาจากเจตนาของผูกระทําหรือถือตาม

ความเขาใจของผูกระทํา คือ การสําคัญผิดในขอเท็จจริง ตามมาตรา 62 161
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เนื่องจากแทจริงแลวนั้นในหลายกรณี ผูหญิงท่ีถูกทํารายไดกระทําการตอบโตไป

โดยเจตนาเพ่ือปองกันสิทธิของตนเองดวยความรับรูถึงภยันตรายท่ีคุกคามชีวิตของเธออยูตลอดเวลา  

ดังนั้น ชวงเวลาท่ีเธอลงมือนั้นแมไมใชชวงเวลาท่ีมีภยันตรายอยางเห็นไดชัดเหมือนการจองเล็งปนมา

ท่ีเธอ แตสําหรับประสบการณและความรูสึกนึกคิดของผูหญิงเหลานี้ในภาวะท่ียังไมมีการจองเล็งปน

มายังเธอ คือชวงเวลาท่ีมีโอกาสในการกระทําการใด ๆ เพ่ือรักษาชีวิตของเธอไว เพราะเธอเชื่อวาหาก

เม่ือใดท่ีโอกาสของการจองเล็งปนมาท่ีเธออีก คูของเธอจะสามารถเหนี่ยวไกปนไดและเธอจะไมมีทาง

รอดชีวิตจากสถานการณไดอยางแนนอน โดย BWS จะนํามาใชในการอธิบายความเขาใจอยางแทจริง

และสมเหตุสมผลของเธอวาเธอกําลังตกอยูในภยันตรายตอชีวิต แมขอเท็จจริงท่ีข้ึนสูศาลจะไมอาจ

พิสูจนไดวาทายท่ีสุดแลวคูของผูหญิงท่ีถูกทํารายนั้นจะฆาเธอจริงหรือไม แตความรับรูของผูหญิงท่ีถูก

ทํารายผานประสบการณความรุนแรงในอดีตท่ีผานมาหลอหลอมความเชื่อของเธอ ซ่ึงมาตรฐาน

ความรูสึกของวิญูชนอาจจะเขาใจวาไมมีเหตุอันสมควรท่ีจะตองกระทําการปองกันก็ตาม 

แตการจะสําคัญผิดในขอเท็จจริงไดนั้น จะตองมีเหตุการณเกิดข้ึนท่ีทําใหผูกระทํา

สําคัญผิดจึงลงมือกระทําการเพราะความสําคัญผิดนั้น ถาหากไมมีเหตุการณใดเลยท่ีจะทําใหสําคัญผิด

ไดเลย ผูกระทําจะอางความสําคัญผิดไมได  ดังนั้น หากมีพฤติการณบางอยางเกิดข้ึนท่ีทําใหผูหญิงเชื่อ

วากําลังจะมีภยันตรายตอชีวิตของเธอตามท่ีไดมีการวิเคราะหในประการท่ี 1 ขางตนแลว และนําเอา

พยานหลักฐานเก่ียวกับอาการของผูหญิงท่ีถูกทํารายมาพิจารณาประกอบก็อาจพอท่ีจะโนมนาวให

ศาลเชื่อไดวาเธอกระทําไปโดยสําคัญผิด แตหากเปนกรณีเหตุการณท่ีเกิดข้ึนนั้นไมเพียงพอท่ีจะแสดง

ใหเห็นไดวา “มีเหตุการณเกิดข้ึน” หรือมิไดมีเหตุการณใดเกิดข้ึนเลยก็ตาม เชน กรณีของการลงมือฆา

3 มาตรา 62 ของประมวลกฎหมายอาญา บัญญัติวา “ขอเท็จจริงใด ถามีอยูจริงจะทําใหการ

กระทําไมเปนความผิดหรือทําใหผูกระทําไมตองรับโทษ หรือไดรับโทษนอยลง แมขอเท็จจริงนั้นจะไม

มีอยูจริง แตผูกระทําสําคัญผิดวามีอยูจริง ผูกระทํายอมไมมีความผิด หรือไดรับยกเวนโทษ หรือไดรับ

โทษนอยลง แลวแตกรณี 
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ในขณะท่ีอีกฝายหนึ่งกําลังหลับ หรือกําลังดําเนินกิจวัตรประจําวันไปตามปกตินั้นก็ไมอาจท่ีจะ

พิจารณาวาเปนการกระทําโดยสําคัญผิดไดแมวาผูกระทําจะมีความเชื่ออยางสุจริตก็ตาม เนื่องจากไม

มีเหตุการณใดท่ีมีความสําคัญเพียงพอในสายตาของกฎหมายท่ีจะทําใหผูกระทําผิดเชื่อไดวาจะมี

ภยันตรายเกิดข้ึนแกตนจริง ๆ เพราะการอางการกระทําโดยปองกันนั้นถือเปนการท่ีกฎหมายยกเวน

ความผิดใหจึงตองพิจารณาอยางเครงครัด เม่ือโดยหลักก็ไมอาจอางปองกันไดโดยตรงแลวยอมไมอาจ

ท่ีจะถือวาเปนความสําคัญผิดท่ีกฎหมายยอมรับได  ดังนั้น เม่ือพิจารณาจากขอเท็จจริงและหลัก

กฎหมายแลวจึงเปนการยากท่ีจะอางความสําคัญผิดในการกระทําได 

จากท่ีกลาวมาท้ังหมดอาจสรุปไดวาเง่ือนไขท่ีเปนอุปสรรคในการพิสูจนวาการ

กระทํานั้นเปนการปองกันท่ีชอบดวยกฎหมายของผูหญิงท่ีถูกทําราย คือความจําเปนท่ีจะตองแสดงให

เห็นถึงภยันตรายท่ีใกลจะถึง และความพอสมควรแกเหตุของการกระทํา ซ่ึงหลักการปองกันตัวนั้นมี

รากฐานมาจากการตอสูกันของผูชาย ซ่ึงมีความเทาเทียมกันในทางกายภาพและความแข็งแกรง  

เม่ือนํามาปรับใชกับการปองกันตัวโดยผูหญิง ก็จะตองมีการพิจารณาถึงความแตกตางและความ

เสียเปรียบของผูหญิงในขอท่ีเก่ียวกับความแข็งแรงของรางกายและสภาพจิตใจ ซ่ึงกรณีท่ีผูเขียนได

ทําการศึกษานั้น คือการปองกันตัวของผูหญิงท่ีอยูภายใตความสัมพันธท่ีใชความรุนแรงและเธอเปน

ฝายถูกกระทํา โดยท่ีความรุนแรงในครอบครัวมีลักษณะท่ีแตกตางไปจากอาชญากรรมประเภทอ่ืน ๆ 

รวมถึงการทํารายรางกายหรือจิตใจตอคนในครอบครัวก็จะมีความแตกตางจากการทํารายรางกายหรือ

จิตใจจากบุคคลแปลกหนาโดยท่ัวไป จึงทําใหขอบเขตของบทบัญญัติเก่ียวกับการปองกันตัวนั้นยังไมมี

ความเหมาะสมกับสภาวการณท่ีเกิดข้ึนจริงในการใชความรุนแรงภายในครอบครัวท่ีมีรูปแบบเฉพาะ

ในลักษณะท่ีคอย ๆ เกิดข้ึนอยางชา ๆ และมีการสะสมและเพ่ิมความรุนแรงมากข้ึนเรื่อย ๆ โดยท่ีไม

สามารถหลีกเลี่ยงไดมีลักษณะของการเปนเกิดเปนวงจร การพิจารณาองคประกอบของการปองกันใน

ขอ “มีภยันตรายประทุษรายอันละเมิดตอกฎหมาย และภยันตรายนั้นใกลจะถึง” จึงเปนการพิจารณา

ปญหาความรุนแรงในครอบครัวในมุมมองท่ีแคบและเครงครัดมากจนเกินไป โดยไมคํานึงถึง

ขอเท็จจริงท่ีแสดงถึงความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง อยางสะสม และรุนแรงมากข้ึนเรื่อย ๆ ในแต

ละครั้งท่ีเกิดข้ึน แมจะไมไดรุนแรงถึงแกเปนเหตุใหไดรับอันตรายถึงแกชีวิต แตก็เปนภยันตรายท่ีมี

ความรุนแรงข้ึนและไมมีจุดสิ้นสุด ซ่ึงในความเชื่อและรับรูของผูหญิงท่ีตกเปนเหยื่อของการถูกกระทํา

ยอมเชื่อไดวาในไมชาเธอจะเปนฝายถูกฆาหรือถูกทํารายอยางสาหัสอยางแนนอน 

การท่ีพิจารณาแตเฉพาะเหตุการณท่ีเชื่อมโยงโดยตรงกับชวงเวลาท่ีเกิดการ

กระทําความผิดนั้นจึงไมสามารถท่ีจะเขาใจถึงสาเหตุของการกระทําความผิดไดอยางแทจริง เพราะใน

ความรับรูของผูหญิงท่ีถูกทําราย (Battered Woman) นั้น คือเธออยูในสถานการณท่ีมีความรุนแรง

เกิดข้ึนอยางตอเนื่อง โดยท่ีเธอไมสามารถจะคาดเดาไดวามันจะรุนแรงข้ึนมาอีกครั้งหนึ่งเม่ือใด หรือ

มันจะยุติลงเชนใด อีกกรณีหนึ่งคือ กรณีท่ีจําเลย (ผูหญิงท่ีถูกทําราย) ไดอธิบายวาเธอกระทําความผิด
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เพราะเชื่อวาเหตุการณท่ีจะเกิดข้ึนตอจากนั้นคือภยันตรายตอชีวิตของเธอ เชน กรณีนางแกวท่ีใชพรา

ฟาดเขาท่ีทายทอยของสามีจนเปนเหตุใหถึงแกความตาย ดวยความรูจากประสบการณในอดีตวาหาก

สามีเธอเมากลับมาเขาจะทุบตีทํารายเธอและลูกอยางหนักเชนท่ีผานมา และวันนั้นนางแกวไมอาจท่ีจะ

ทนรับการทํารายไดอีก เม่ือสามีจะกาวออกจากบาน เธอจึงฟาดเขาดวยดามพราเพ่ือไมใหเขาออกไปดื่ม

เหลา หรือตัวอยางของกรณีในตางประเทศท่ีผูตายเปนคนโหดรายรุนแรง จําเลยกับผูตายทะเลาะกัน

อยางรุนแรงและเขาใชกําลังกับจําเลยกอนท่ีจะเดินไปเอนกายเพ่ือพักผอน กอนแยกยายกันผูตายแสดง

ความดูถูกและขมขูวาเม่ือตื่นนอนข้ึนมาเขาจะฆาจําเลยเสีย กรณีเหลานี้เม่ือพิจารณาประกอบกับ

ประสบการณท่ีพวกเธอไดรับมาตลอดระยะเวลาหลายป หากหลักการปองกันตัวนั้นไมไดเรียกรองให

ตองถึงข้ันสุดทายของภยันตรายท่ีกําลังจะถึง ถึงขนาดท่ีเง้ือมีดจะแทงแลว เหตุใดจึงคาดหวังใหผูหญิงท่ี

ตกอยูในสภาพท่ีโหดรายรอใหถึงชวงเวลาของการเผชิญหนากับความรุนแรงในครั้งตอไป 

ดังนั้น จึงควรท่ีจะนําพยานผูเชี่ยวชาญในทางจิตเวชหรือจิตแพทยเขามาพิสูจนถึง

ภาวะของผูหญิงท่ีถูกทํารายโดยคูของตน (Battered Woman Syndrome) ของจําเลยประกอบกับ

พยานหลักฐานเก่ียวกับความรุนแรงในครอบครัวท่ีเธอตองเผชิญมาตลอดเพ่ือมาประกอบกับการ

พิจารณาเจตนาในการกระทําความผิดของเธอ ซ่ึงขอเท็จจริงเก่ียวกับสภาวะของ BWS จะชวยให

ทนายความ พนักงานอัยการ และศาลเห็นวาภยันตรายท่ีแทจริงนั้นมีอยูอยางไร และการกระทําของ

ผูหญิงท่ีถูกทํารายนั้นเปนไปเพ่ือปองกันตนเองหรือไม ซ่ึงถือเปนการตีความขยายขอบเขตของ 

“ภยันตรายท่ีใกลจะถึง” ในมาตรา 68 ของประมวลกฎหมายอาญา ใหเหมาะสมกับภยันตรายท่ีมีอยู

จริงในกรณีของความรุนแรงในครอบครัว โดยจําเปนท่ีจะตองตระหนักวา “ความใกลจะถึง”จาก

มุมมองของผูหญิงท่ีถูกทํารายอยางซํ้า ๆ มาเปนเวลานานอยูเปนประจํา ในสภาวะของความหวาดกลัว

ท่ีเพ่ิมมากข้ึนเรื่อย ๆ เพราะเธอม่ันใจวาวันหนึ่งสามีของเธอจะตองฆาเธอในระหวางชวงเวลาท่ีการทํา

รายเกิดข้ึนอยางแนนอน 

แตอยางไรก็ตามการท่ีจะพยายามนําหลักเรื่องการปองกันตัวโดยชอบดวย

กฎหมาย หรือแมแตการปองกันตัวท่ีเกินสมควรแกเหตุไปใชกับการกระทําของหญิงท่ีถูกทํารายท่ีได

กระทําการตอบในขณะท่ีไมไดมีภยันตรายดําเนินอยูนั้นอาจกอใหเกิดความเขาใจในแงวาศาล

สนับสนุนใหบุคคลกระทําความผิด และกลายเปนชองวางของกฎหมายใหผูกระทําผิดอางเปนเหตุให

ตนพนผิดได นอกจากนี้ยังเปนการยากสําหรับผูพิพากษาท่ีจะทําความเขาในสถานะของผูหญิงท่ีถูกทํา

รายโดยคูของตน (Battered Woman) ในกรอบของการปองกันตัวท่ีไมไดมีภยันตรายปรากฏใหเห็น

ในขณะท่ีกระทําการปองกันซ่ึงอาจจะขัดหลักการใหอํานาจแกบุคคลในการปองกันตัวตอภยันตรายท่ี

รัฐไมสามารถเขาไปชวยเหลือไดทัน และเปนการเปดโอกาสใหผูหญิงลุกข้ึนมาฆาผูชายไดโดยไมมี

ความผิดอีกดวย 
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4.1.2 การวินิจฉัยกรณีอางเหตุบันดาลโทสะ 

ในการจะยกขอตอสูวากระทําโดยบันดาลโทสะนั้นจะตองพิสูจนใหศาลเห็นถึง

องคประกอบท่ีสําคัญหลายประการ ซ่ึงในบทบัญญัติมาตรา 72 ยังพบขอบกพรองท่ีจะนํามาปรับใช

กับการกระทําของผูหญิงท่ีถูกทํารายโดยคูของตนอยูหลายประการดวยกัน ดังนี้ 

ประการท่ีหนึ่ง การจะอางกระทําโดยบันดาลโทสะไดนั้นจะตอง “มีการขมเหง

อยางรายแรงดวยเหตุอันไมเปนธรรม” กรณีใดจะถือวารายแรงหรือไมนั้นตองวินิจฉัยเปรียบเทียบกับ

ความรูสึกของบุคคลธรรมดาท่ัวไปโดยสมมติข้ึนวาอยูในฐานะอยางเดียวกันกับผูกระทําความผิด 

(Objective Test) หากพิจารณาจากแนวคําวินิจฉัยของศาลจะเห็นไดวายังเต็มไปดวยอคติในทางเพศ 

และการปฏิเสธความรับรูถึงปญหาของความรุนแรงในครอบครัวท่ีเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง ในลักษณะท่ี

เห็นวาไมใชเรื่องของการถูกขมเหงอยางรายแรง162

4 นอกจากนี้หากการขมเหงนั้นไดกระทําตอเนื่องกัน ใน

การวินิจฉัยวายังมีโทสะอยูหรือไมนั้นตองนับจากกระทําการอันเปนการขมเหงครั้งสุดทายกอนการ

กระทําความผิด มิใชนับตั้งแตการกระทําครั้งแรก ๆ1 63

5 ในบางกรณีขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนกอนมีการกระทํา

ความผิดนั้นก็ไมใชเหตุการณท่ีมีความรายแรงซ่ึงหากพิจารณาเพียงเฉพาะการกระทําขมเหงท่ีไดกระทํา

ลงในครั้งสุดทายเพียงอยางเดียวก็อาจจะถือไมไดวาเปนเหตุผลท่ีเพียงพอท่ีจะทําใหผูกระทําความผิด

อางไดวามีการขมเหงอยางรายแรงเกิดข้ึนเม่ือเทียบกับการกระทําตอบโตของผูกระทําความผิด 

แตหากพิจารณ าในประเด็นของการบันดาลโทสะสะสม (Cumulative 

Provocation) ก็ตองพิจารณาไปถึงเหตุการณแวดลอมท่ีกอใหเกิดการกระทําความผิดข้ึน โดยเหตุ

แหงการขมเหงครั้งท่ีนําไปสูการตอบโตดังกลาวเปรียบเสมือนเปน “ฟางเสนสุดทาย” ท่ีทําใหผูกระทํา

ความผิดบันดาลโทสะเพราะความรายแรงอันเกิดจากการขมเหงไดสะสมทีละเล็กทีละนอย ทําให

4 คําพิพากษาฎีกาท่ี 3874/2529 จําเลยกับผูตายเปนสามีภรรยากันมาประมาณ 7 ป มีบุตร

ดวยกัน 3 คน และมีปากเสียงทะเลาะกันเสมอ ๆ ในวันเกิดเหตุกอนจําเลยใชอาวุธปนยิงผูตาย จําเลย

กับผูตายก็มีปากเสียงทะเลาะกันอีกเชนเคยการท่ีผูตายบนวาจําเลยกลาวหาวาจําเลยพาชายชูมานอน

ท่ีเตียงนอนและไลจําเลยออกจากบาน ท้ังขูวาหากจําเลยไมไปจากบานจะฆาจําเลยนั้น ก็เปนเรื่องสามี

ภริยาเปนปากเสียงทะเลาะกันตามปกติท่ีเคยเปนมาจะถือวาจําเลยถูกกดข่ีขมเหงอยางรายแรงดวย

เหตุอันไมเปนธรรมหาไดไม การท่ีจําเลยใชอาวุธปนยิงผูตายถึงแกความตายจึงมิใชเหตุเพราะบันดาล

โทสะ หากแตเปนเพราะเหตุจําเลยโกรธเคืองผูตายท่ีผูตายดาวาจําเลย, สืบคนเม่ือวันท่ี 12 ตุลาคม 

2558, http://www.deka2007.supremecourt.or.th/deka/web/searchlist.jsp 
5 เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, อางแลว เชิงอรรถท่ี 5, น.526. 
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ผูกระทําความผิดคอย ๆ สะสมเหตุอันไมเปนธรรมนี้ตลอดมา จนถึงระดับท่ีไมสามารถทนไดอีกตอไป 

ผูกระทําความผิดจึงบันดาลโทสะและกระทําความผิดตอผูขมเหงนั้น 164

6 

ประการท่ีสอง ตอง “มีการบันดาลโทสะอันเนื่องมาจากการถูกขมเหง” โดย

พิจารณาจากจิตใจของผูกระทําในขณะนั้น (Subjective Test) เองวากระทําเพราะบันดาลโทสะ

หรือไม หากในขณะนั้นผูกระทําความผิดแสดงใหเห็นวาการตอบโตเกิดข้ึนจากโทสะท่ีสะสมหรือปะทุ

ข้ึนมาจากการถูกกระทําความรุนแรงมาโดยตลอดแลว การนําเอาทฤษฎีของการบันดาลโทสะดวยเหตุ

ท่ีสะสมมาใชในการขยายขอบเขตของพฤติการณความรายแรงจากการขมเหงนั้นยอมสามารถปรับเขา

กับลักษณะการกระทําความผิดของผูหญิงท่ีถูกทํารายในบริบทของความรุนแรงในครอบครัวได แตเม่ือ

รับฟงจากขอเท็จจริงของผูหญิงท่ีกระทําการตอบโตในบางราย การกระทําของพวกเธอนั้นไมไดเกิดข้ึน

จากโทสะ แตเกิดข้ึนจากความกลัวของผูหญิงท่ีถูกทํารายมาอยางตอเนื่องทําใหการตัดสินสถานการณ

ความรุนแรงวาจะเปนอันตรายตอชีวิตและดวยความกลัวนั่นเองท่ีเปนแรงจูงใจในการทําใหพวกเธอ

หนีออกมาจากสถานการณท่ีเปนอันตรายตอชีวิตซ่ึงมิไดมุงท่ีจะโตตอบกับผูท่ีทํารายเธอโดยตรง  

แตการกระทําโดยบันดาลโทสะนั้นตองเปนการท่ีมุงตอบโตตอผูกระทําความรุนแรงโดยตรง 

ประการท่ีสาม ตอง “กระทําความผิดในขณะนั้น” คือ การกระทําความผิดนั้น

ตองกระทําในขณะท่ีบันดาลโทสะอยู หลักในการวินิจฉัยวาเปนการกระทําความผิดในขณะท่ีบันดาล

โทสะหรือไมนั้นใหวินิจฉัยโดยเปรียบเทียบความรูสึกของบุคคลท่ัวไปในฐานะเชนเดียวกันกับผูกระทํา 

วาบุคคลท่ัวไปจะระงับโทสะไดแลวหรือไม ดังนั้น แมในความเปนจริงผูกระทําความผิดไดกระทําไปใน

ขณะท่ีโกรธอยู แตหากเปนบุคคลท่ัวไปนาจะระงับสติและอารมณโกรธลงไดแลวนั้นก็ไมอาจอางวา

กระทําโดยบันดาลโทสะได  

กรณีท่ีเปนลักษณะของความรุนแรงภายในครอบครัว การท่ีหญิงจะกระทําตอบ

โตตอชายนั้นอาจจะตองมีความแตกตางกับการกระทําตอบโตของชายท่ีถูกขมเหง เนื่องจากสภาพทาง

สรีระของหญิงเปนอุปสรรคของการตอบโตโดยตรงซ่ึงหลาย ๆ คดีจึงมีชวงระยะเวลาท่ีแตกตางกัน

ระหวางการขมเหงกับการกระทําความผิดอยูบาง อันเปนอุปสรรคท่ีสําคัญตอการอางวาเปนการ

กระทําความผิดโดยบันดาลโทสะเนื่องจากอาจขัดกับหลักในเรื่องกระทําความผิดตอผูขมเหงใน

ขณะนั้น จึงมีความพยายามท่ีจะอธิบายถึงความรายแรงอันเกิดจากการขมเหงท่ีไดสะสมทีละนอย  

ทําใหผูกระทําความผิดคอย ๆ สะสมเหตุอันไมเปนธรรมนี้ตลอดมาจนถึงระดับท่ีไมสามารถจะทนได

อีกตอไปวาเปนการ “ยั่ วยุสะสม (cumulative provocation)” ท่ี ทํ าให เกิด “โทสะสะสม”  

อันนําไปสูการฆาผูท่ีทํารายในกรณีของผูหญิงท่ีถูกทํารายโดยคูของตนนั้นจะตองประกอบไปดวยชุด

6 ทรงยศ ลังการพินธุ, “บันดาลโทสะดวยเหตุท่ีสะสมมา,” (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต คณะ

นิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2549), น.89. 
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ของการกระทําท่ีโหดรายและรุนแรงโดยผูตาย ท่ีเกิดข้ึนอยางซํ้า ๆ มีความยาวนานและตอเนื่องท่ี

เพียงพอ โดยสะสมในเหยื่อของการถูกกระทํานั้น 165

7 ซ่ึงในทางสังคมฝายหญิงอาจจะไมไดมีการ

แสดงออกอยางชัดเจนซ่ึงโทสะโดยเฉพาะอยางยิ่งโทสะท่ีเกิดข้ึนในความสัมพันธระหวางชายหญิง 

ประกอบกับลักษณะทางกายภาพท่ีออนแอกวายอมเปนอุปสรรคในการตอบโตอยางทันทีทันใด 

จนกระท่ังเกิดเหตุการณท่ีแมมิใชการขมเหงหรือยั่วยุท่ีรายแรงแตเปน “ฟางเสนสุดทาย” การแสดงถึง

โทสะจึงปะทุออกมา 

แตอยางไรก็ตาม แมจะพยายามทําความเขาใจการบันดาลโทสะในกรอบของการ

บันดาลโทสะโดยสะสม แตในกรณีการกระทําการตอบโตในขณะท่ีการใชความรุนแรงสิ้นสุดลงไปแลว

ชวงเวลาหนึ่ง ก็ยังไมอาจลบภาพของการกระทําท่ีดูเหมือนมีการวางแผนมาลวงหนาได และเปนการยาก

ท่ีจะปรับเปลี่ยนมโนทัศนในแงของความทันทีทันใดของการฆาภายหลังจากมีการขมเหง เนื่องจากการ

อางวากระทําโดยบันดาลโทสะนั้นจะตองเปนการกระทําท่ีเกิดข้ึนในชวงเวลาท่ีเห็นไดวายังไมอาจระงับ

โทสะหรือยังไมอาจใชสติคิดไตรตรองดูใหดีได ดังนั้น หากการกระทําความผิดของผูหญิงท่ีถูกทํารายนั้น

เกิดข้ึนในชวงเวลาท่ีไลเลี่ยกันกับเหตุการณการขมเหง ก็อาจยกขอตอสูประการนี้ข้ึนได แตสําหรับกรณีท่ี

การขมเหงหรือใชกําลังนั้นสิ้นสุดไปจนชวงหนึ่งแลว มีการดําเนินชีวิตตามปกติตอมาชวงเวลาหนึ่งแลวจึง

มีการฆาเกิดข้ึน ยอมไมอาจอางวาเปนการกระทําโดยบันดาลโทสะสะสมไดอยางแนนอน 

4.1.3 การวินิจฉัยกรณีอางวาเปนการกระทําของคนวิกลจริต 

เม่ือศึกษาถึงผลกระทบของการไดรับประสบการณความรุนแรงมาเปนระยะ

เวลานานท่ีมีตอสภาวะทางจิตใจของผูหญิงท่ีถูกทําราย (Battered Woman) จะพบวาสงผลตอ

ทัศนคติในดานของความเชื่อม่ันในตนเอง ความสามารถในการแกปญหาความรุนแรงท่ีไดเผชิญอยูนั้น

จะบกพรองไปและทําใหมีพฤติกรรมท่ียอมรับตอโชคชะตาและสิ้นหวัง แตอยางไรก็ตาม ผลการศึกษา

โดยนักจิตเวชไดนําเอาทฤษฎี Post-traumatic Stress Disorder (PTSD) หรือความเครียดท่ีเกิดข้ึน

ภายหลังจากการไดรับการกระทบการเทือนอยางรุนแรงมาปรับใชเพ่ืออธิบายการเกิดข้ึนของลักษณะ

อาการท่ีพบในผูหญิงท่ีถูกทําราย โดยมองวาการถูกคูของตนกระทํารุนแรงอยางซํ้า ๆ เปนเวลานานคือ

เหตุการณท่ีสรางความบอบช้ําในจิตใจ (Traumatic Event) แตอยางไรก็ตาม PTSD นั้นอธิบายถึง

ภาวะความผิดปกติทางอารมณท่ีเกิดข้ึนของผูประสบภัย ในท่ีนี้คือผูหญิงท่ีถูกทําราย (Battered 

Woman) ในลักษณะของความสามารถในการคิดและตัดสินใจนั้นมีความบกพรองหรือไมสามารถ

ทํางานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ ซ่ึงในกรณีนี้ไมถึงข้ันของความวิกลจริตในบริบทของประมวล

7 M.Wasik, “Cumulative Provocation and Domestic Killing,” Criminal Law 

Review, p.29 (1982) อางถึงใน เนื่องนอย บุณยเนตร, อางแลว เชิงอรรถท่ี 1, น.76. 
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กฎหมายอาญามาตรา 658  นอกจากนี้ ทฤษฎีกลุมอาการของผูหญิงท่ีถูกทํารายโดยคูของตน (BWS) 

นั้นพยายามท่ีจะแสดงใหเห็นถึงเหตุผลในการกระทําการโตตอบไปยังคูท่ีเปนฝายทํารายเธอ ไมใช

เนื่องจากการไมรูสํานึกแหงการกระทําหรือเปนการกระทําท่ีขาดเหตุผล 

โดยองคประกอบท่ีสําคัญของ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 65 เพ่ือท่ีจะไดรับ

การยกเวนโทษดวยเหตุแหงความวิกลจริตนั้น จะตองพิสูจนใหศาลเห็น 2 ประการท่ีสําคัญ คือ 

ประการแรก จําเลยจะตองแสดงใหเห็นวาไดกระทําความผิดในขณะท่ีไมสามารถ

รูผิดชอบหรือไมสามารถบังคับตนเองได โดยพิจารณาขณะลงมือทํา ซ่ึงความไมรูผิดชอบ หมายถึง ไมรู

วาการกระทํานั้นเปนการกระทําถูกตองตามหลักศีลธรรมหรือผิดศีลธรรม หรือกระทําในขณะท่ีไม

สามารถบังคับตนเองได คือแมจะรูวาผิดศีลธรรมแตก็ไมสามารถบังคับจิตใจตนเองใหไมกระทําการนั้น

ได ซ่ึงหากพิจารณาจากการกระทําความผิดของผูหญิงท่ีถูกทําราย (Battered Woman) แลว จาก

การศึกษาสาเหตุการลงมือฆาคูของพวกเธอหรือการทําใหคูของพวกเธอไดรับอันตรายสาหัสนั้นสวน

ใหญมักเกิดข้ึนโดยผานการคิดและการตัดสินใจอยางละเอียดถ่ีถวนแลว และพวกเธอรูวาสิ่งท่ีกระทํา

นั้นคือการทํารายหรือการฆาผู อ่ืน และการกระทําเหลานี้ เปนสิ่งท่ีผิดกฎหมายและผิดศีลธรรม  

และเปนการทําโดยเจตนาไมวาจะเปนเจตนาฆา เชน กรณีของการเตรียมมีดซอนไวใตหมอนเพ่ือรอ

เวลากลางคืน หรือเจตนาทําราย เชน กรณีของผูหญิงท่ีหยิบพราในครัวมาฟาดท่ีทายทอยของสามี

เพราะไมอยากใหสามีออกไปดื่มสุราเนื่องจากกลัววาเม่ือเขาเมากลับมาจะมาทํารายลูกและเธอเหมือน

ท่ีผาน ๆ มาอีก ดังนั้น การกระทําของพวกเธอจึงไมอาจแสดงใหเห็นถึงความไมรูผิดชอบของการ

กระทําได เวนแตกรณีของผูหญิงท่ีถูกทํารายอยางหนักบางรายท่ีไดรับผลกระทบตอสภาพจิตใจอยาง

รุนแรงจนทําใหเกิดจิตหลอน เขาใจวาสามีจะฆาเธอตลอดเวลา หรือไดรับบาดเจ็บจากการถูกทําราย

บริเวณศีรษะเปนเหตุใหการทํางานของสมองนั้นผิดปกติ กรณีเชนนี้ยอมไดรับการพิจารณาวาเขา

ลักษณะของผูกระทําความผิดในขณะท่ีไมรูผิดชอบหรือไมสามารถบังคับตนเองได 

นอกจากนี้ การท่ีผูหญิงท่ีถูกทําราย กลาวอางถึงประสบการณในอดีตวาเคยถูก

ทํารายในรูปแบบนี้อยางซํ้า ๆ หรือกลาวอางถึงการพูดขมขูวาจะฆากอนท่ีเหตุการณความรุนแรงจะ

สงบลงวาพวกเธอรับรูไดถึงสัญญาณอันตรายจากคูของเธอวาเธอจะถูกกระทํารุนแรงในอนาคตนั้น 

8 มาตรา 65 ของประมวลกฎหมายอาญา บัญญัติวา “ผูใดกระทําความผิดในขณะไมสามารถ

รูผิดชอบ หรือไมสามารถบังคับตนเองได เพราะมีจิตบกพรอง โรคจิต หรือจิตฟนเฟอน ผูนั้นไมตองรับ

โทษสําหรับความผิดนั้น 

แตถาผูกระทําความผิดยังสามารถรูผิดชอบอยูบาง หรือยังสามารถบังคับตนเองไดบาง ผูนั้น

ตองรับโทษสําหรับความผิดนั้น แตศาลจะลงโทษนอยกวาท่ีกฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้น

เพียงใดก็ได” 
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ไมอาจนํามาเปรียบเทียบไดกับความเปนโรคจิตประเภทหวาดระแวงหรือความหลงผิด เนื่องจากเปน

สิ่งท่ีเธอเรียนรูจากประสบการณในอดีตท่ีผานมา ไมใชเปนสิ่งท่ีเกิดจากจินตนาการท่ีไมมีพ้ืนฐานอยู

บนความเปนจริงของพวกเธอ แตพวกเธอนั้นเปนผูท่ี “ขาดความสามารถท่ีจะรับผิดชอบ” คือพวกเธอ

มีอาการท่ีมืดบอดตอทางเลือกท่ีแทจริง และอาการดังกลาวยังมีผลเปนการจํากัดความสามารถในการ

แกปญหาของผูหญิงอีกดวย 16 7

9 นอกจากนี้ วิเคราะหจากแนวคําพิพากษาของศาลแลว กรณีท่ีการ

กระทําของจําเลยจะไดรับการพิจารณาวาเปนการกระทําในขณะไมรูผิดชอบหรือไมสามารถบังคับ

ตนเองไดนั้นมักเปนกรณีท่ีจําเลยกระทําไปโดยไมมีเหตุผล เชน ลงมือฆาโดยท่ีไมไดมีความแคนหรือ

ปญหาตอกันมากอน หรือทําโดยคิดวาสิ่งท่ีทํานั้นถูกตอง หรือไมรูวาตนเองนั้นกระทําสิ่งใดลงไป 

นอกจากนี้ ความไมรูผิดชอบหรือการไมสามารถบังคับตนเองไดนั้น ยังตองเกิด

จากการท่ีจิตบกพรอง โรคจิต หรือจิตฟนเฟอนดวย หากเกิดข้ึนเพราะสาเหตุอ่ืน ๆ ก็ไมอยูใน

ความหมายของมาตรา 65 ซ่ึงหากพิจารณาจากอาการทางจิตของผูหญิงท่ีถูกทํารายนั้นเปนเพียง

รูปแบบหนึ่งของความบกพรองทางอารมณและการแกปญหา จึงไมเขากับองคประกอบในลักษณะนี้ 

ประการท่ีสอง นอกจากนี้ปญหาในการอางขอตอสูวากระทําโดยวิกลจริตเพ่ือท่ีจะ

ไดรับยกเวนโทษตามมาตรา 65 นั้น แมจะเปนเหตุใหไดรับยกเวนโทษหรือไดรับโทษนอยลงก็ตาม แต

ศาลอาจเลือกใชวิธีการเพ่ือความปลอดภัย โดยสั่งใหคุมตัวของจําเลยไวในสถานพยาบาลก็ได ซ่ึงอาจ

สงผลกระทบตอสิทธิในการเลี้ยงดูบุตรของผูหญิงท่ีถูกทําราย และทําใหเธอถูกตราหนาโดยสังคมวาเปน

คนจิตไมปกติและฆาสามีของตนเองเพราะสติไมดีซ่ึงอาจสงผลใหเกิดปญหาในครอบครัวของเธอจาก

กระแสสังคมรอบขางไปเปนระยะเวลานาน ดังนั้น ในตางประเทศ ทนายความหรือผู ท่ีใหความ

ชวยเหลือทางกฎหมายแกผูหญิงท่ีถูกทําราย (Battered Woman) จึงไมคอยนิยมใชขอตอสูประเภทนี้ 

 

4.2 แนวทางในการแกไขปญหาและขอเสนอเกี่ยวกับมาตรการในการใหความชวยเหลือทางอาญา

แกผูหญิงท่ีถูกทําราย 

 

เม่ือผูหญิงท่ีตกเปนเหยื่อของความรุนแรงในครอบครัวจากสามีของตนเองนั้นไดกระทําการ

ตอบโตกลับไปยังคูของเธอจนเปนเหตุใหถึงแกความตาย กรณีท่ีมีปญหาในการยกขอตอสูเพ่ือเปนเหตุใน

การไดรับยกเวนความผิด ยกเวนโทษ หรือบรรเทาโทษของพวกเธอนั้นก็คือ การกระทําการตอบโตกลับ

ในขณะท่ีไมไดอยูในระหวางการใชความรุนแรง ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากบทบัญญัติกฎหมายของไทยตาม

ประมวลกฎหมายอาญาแลวยอมไมอาจอางขอตอสูใด ๆ เพ่ือเปนประโยชนตอคดีของพวกเธอได แตเม่ือ

9 Walker Lenore E.A. The Battered Woman Syndrome, 3rd Edition (New York : 

Springer Publishing Company, 2009), p.48. 
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พิจารณาประกอบกับสภาวะทางอารมณและรูปแบบพฤติกรรมของพวกเธอท่ีเรียกวา “Battered 

Woman Syndrome” แลว ก็ยอมจะทําใหเขาใจถึงสถานะของพวกเธอมากยิ่งข้ึน หลักกฎหมายท่ีใชอยู

ในปจจุบันจึงไมอาจตอบสนองตอสถานการณท่ีพวกเธอตองเผชิญไดอยางเหมาะสม หากไมมีการทํา

ความเขาใจและยอมรับวาการกระทําของพวกเธอนั้นเปนผลมาจากประสบการณความรุนแรงใน

ครอบครัวท่ียาวนานแตพิจารณาตัดสินพวกเธอในบริบทของการกระทําความผิดของคนท่ัวไป พวกเธอก็

ยอมลงเอยดวยความผิดฐานฆาผูอ่ืนโดยเจตนา และหากสังคมใชกฎหมายเพ่ือกําหนดใหผูหญิงเลือกท่ีจะ

ยอมรับการทํารายทารุณซ่ึงเปรียบเสมือน “การฆาตกรรมผอนสง” ท่ีเรียกรองใหเลื่อนการตอบโตออกไป

จนกวาการถูกทํารายทุบตีครั้งตอไปหรือเม่ือเกิดการทํารายถึงสาหัสหรือถึงแกชีวิตเกิดข้ึนจริง ๆ แลวจึง

จะไดรับความเห็นใจจากกฎหมาย เม่ือถึงข้ันตอนนั้นแลวสังคมยอมไมไดรับประโยชนอันใดเลย นอกจาก

ความเสี่ยงท่ีผูหญิงท่ีถูกทํารายโดยคูของตนอยางซํ้า ๆ นั้นเปนฝายถูกฆาเสียเอง168

10 

นอกจากการท่ีควรนําความรูเก่ียวกับ Battered Woman Syndrome เขามาปรับใชใน

การพิจารณาแลวนั้น ยังควรตระหนักถึงลักษณะเฉพาะของความรุนแรงภายในครอบครัวท่ีแตกตาง

จากอาชญากรรมประเภทอ่ืน ๆ เพราะแมการใชกําลังทํารายจะสิ้นสุด ณ เวลานั้นแลว แตมันไมได

ผานพนไปอยางแทจริง การทํารายจิตใจยังคงดําเนินควบคูกันตอไป และไมไดเปนภยันตรายท่ีจะเกิด

ข้ึนอยูในอนาคต แตสําหรับผูหญิงท่ีถูกทําราย มันเปนภยันตรายท่ีแทจริงและหลีกเลี่ยงไมไดตลอด

ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูกับคูของเธอ 

ในขณะท่ีไดมีการศึกษาและจัดทําวิทยานิพนธฉบับนี้ข้ึนนั้น ไดมีความพยายามในการ

ปรับปรุงกฎหมายพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรง พ.ศ. 2550 โดยยกรางใหมใน

ชื่อวา “พระราชบัญญัติคุมครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว พ.ศ. ....” เนื่องจากพระราชบัญญัติ

คุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรง พ.ศ. 2550 นั้นยังคงมีปญหาเก่ียวกับการบังคับใช ทําใหเปน

อุปสรรคในการปฏิบัติงานท่ีไมสามารถดําเนินการใหบรรลุเจตนารมณแหงกฎหมาย อีกท้ังยังไมมี

กระบวนการในการสงเสริมและพัฒนาครอบครัว การใหความคุมครองสิทธิสวัสดิภาพ การบําบัดฟนฟู 

และวิธีปฏิบัติตอบุคคลในครอบครัวท่ีชัดเจน  จึงไดมีการเสนอรางกฎหมายใหมดังกลาว โดยแบง

ออกเปน 7 หมวด รวม 49 มาตรา  โดยการเสนอรางกฎหมายดังกลาวมีสาระสําคัญเปนการ

กําหนดใหมีมาตรการในทางปฏิบัติตอครอบครัวและผูกระทําความรุนแรงในครอบครัวไวเปนการ

เฉพาะแยกออกจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญา มีกลไกขับเคลื่อนการดําเนินการ การเฝาระวัง 

การรายงานติดตามผลการดําเนินการ การสงเสริมการเรียนรูเก่ียวกับครอบครัว ตลอดจนการแกไข

ฟนฟูเยียวยา บําบัดรักษาผูกระทําความผิด และปกปองคุมครองผูถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว 

10 R. v. Lavallee 1 S.C.R. (1990), Accessed September 20, 2015, http://scc-

csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/599/index.do 
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ตลอดจนคุมครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว ซ่ึงหากมีการกระทําความผิดเกิดข้ึนจะสามารถดําเนิน

คดีอาญาตามกระบวนพิจารณาคดีอาญาปกติท่ัวไปควบคูกับการกําหนดมาตรการคุมครองสวัสดิภาพ

บุคคลในครอบครัว และแกไขความสับสนในทางปฏิบัติท่ีเก่ียวกับเขตอํานาจศาลโดยกําหนดใหศาล

เยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว มีอํานาจพิจารณาพิพากษาและมี

คําสั่งกําหนดมาตรการคุมครองสวัสดิภาพหรือการดําเนินการตามกฎหมายนี้เพียงศาลเดียว เพ่ือให

นําไปสูการปองกันและแกไขปญหาการใชความรุนแรงในครอบครัวไดอยางเหมาะสมและเปนรูปธรรม 

แตอยางไรก็ดี รางกฎหมายฉบับนี้ก็ยังไมไดมีบทบัญญัติท่ีใหความชวยเหลือในกรณีท่ีผูถูกกระทําความ

รุนแรงในครอบครัวไดตอบโตผูกระทําจนเปนเหตุใหถูกดําเนินคดีทางอาญา 

ดังนั้น ไมวารางพระราชบัญญัติคุมครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว พ.ศ. ... ฉบับนี้จะ

ไดรับการพิจารณาผานสภานิติบัญญัติออกมาเปนกฎหมายหรือไม หรือจะยังคงใชบังคับตาม

พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ตอไป ผูเขียนเห็นวา

ควรมีการคํานึงถึงสถานการณในการกระทําความผิดของผูท่ีถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัวซ่ึงเปน

ผูหญิงท่ีถูกทําราย (Battered Woman) ในบริบทของผูหญิงท่ีตกอยูในภาวะของกลุมอาการของ

ผูหญิงท่ีถูกทํารายโดยคูของตน (BWS) ท่ีตองกระทําสิ่งท่ีกฎหมายกําหนดวาเปนความผิดใน

สถานการณท่ีไมมีทางเลือกหรือสิ้นหวังตามท่ีไดกลาวถึงมาแลวในบทท่ี 2 โดยควรนําเอากฎหมาย 

Republic Act No. 9262 หรือกฎหมายตอตานความรุนแรงตอผูหญิงและเด็กป ค.ศ. 2004 มาเปน

แนวทางในการกําหนดมาตรการและขอตอสูท่ีจะใหความเปนธรรมและมีความเหมาะสมแกเหยื่อของ

ความรุนแรงในครอบครัว รวมถึงกําหนดบทบาทหนาท่ีของเจาหนาท่ีในกระบวนการยุติธรรม เชน 

พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ ศาลและนักสหวิชาชีพ เชน จิตแพทย นักจิตวิทยา นักสังคม

สงเคราะห เพ่ือใหสอดคลองกับปญหาท่ีเกิดข้ึนและเพ่ือท่ีจะไดพิจารณาเหตุการณดังกลาวดวย

มาตรการท่ีเปนธรรม ซ่ึงผูเขียนขอเสนอแนวทางในการแกไขปญหา ดังนี้ 

 

4.2.1 การกําหนดอาการ Battered Woman Syndrome ใหเปนขอตอสูเฉพาะ 

การกําหนดใหภาวะของผูหญิงท่ีถูกทํารายโดยคูของตน (Battered Woman 

Syndrome) เปนขอตอสูเฉพาะท่ีแยกออกมาจากขอตอสูอ่ืน ๆ นั้น ปจจุบันเห็นไดจากแนวทางการ

บัญญัติกฎหมายตอตานความรุนแรงตอผูหญิงและเด็ก หรือ Republic Act No.9262 ของประเทศ

ฟลิปปนสท่ีไดกําหนดใหอาการของผูหญิงท่ีถูกทํารายโดยคูของตน (BWS) เปนเหตุยกเวนความผิด  

ซ่ึงในแนวทางนี้ผูเขียนเห็นวาภาวะท่ีตองประสบกับการถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวมา

อยางยาวนานจนเกิดผลกระทบตออารมณและพฤติกรรมของ BWS ควรถือเปนเหตุเก่ียวกับตัวของ

จําเลยเองท่ีทําใหการกระทํานั้นมีความไมนาตําหนิในทางกฎหมายหรือเปนการกระทําอันควรแกการ

ลงโทษเชนการกระทําของผูท่ีมีสภาวะทางจิตใจท่ีปกติ อีกท้ังในสวนของการกระทําซ่ึงก็คือการฆาคู
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ของตนในขณะท่ีไมไดเผชิญหนากับภยันตราย ยังไมอาจท่ีจะไดรับการยอมรับอยางเต็มใจและเขาใจใน

ทัศนคติของนักกฎหมายและคนท่ัวไปในสังคมวาเปนการกระทําท่ีชอบดวยกฎหมาย 

นอกจากนี้ เหตุยกเวนความผิด เหตุยกเวนโทษ และเหตุลดหยอนโทษท่ีมีอยูใน

ประมวลกฎหมายอาญานั้นถือไดวามีหลักการท่ีเหมาะสมอยู แตยังมีความบกพรองในเรื่องของการ

นํามาปรับใชกับการกระทําความผิดท่ีมีลักษณะท่ีแตกตางจากการกระทําความผิดท่ัวไป ดังนั้น หาก

นักวิชาการกฎหมายและผูบังคับใชกฎหมายทําความเขาใจและตระหนักถึงความมีอยูของอาการของ

ผูหญิงท่ีถูกทํารายอยางถองแทแลว ยอมสามารถนําไปปรับใชกับหลักกฎหมายท่ีมีอยูไดอยาง

เหมาะสมโดยท่ีไมจําตองบัญญัติใหเปนหลักเกณฑเฉพาะ และยังเปนการเปดโอกาสใหศาลไดใช

ดุลพินิจในการวินิจฉัยเหตุการณเปนกรณี ๆ ไป วากรณีใดควรยกเวนความรับผิด ยกเวนโทษ  

หรือลดโทษ มิใชกําหนดไวอยางตายตัวใหเปนเหตุยกเวนความผิด จนกลายเปนกฎหมายบัญญัติข้ึน

เพ่ือสนับสนุนใหผูหญิงลุกข้ึนมาฆาสามีของตนไดอยางชอบธรรม ดังนั้น การยอมใหมีการแกตางท่ี

หลากหลายมากข้ึนจะทําใหเห็นและเขาใจความเปนจริงของสถานการณความรุนแรงท่ีครอบคลุมมิติ

ตาง ๆ ของสภาพแวดลอมท่ีผูหญิงตองประสบอยางครบถวนมากข้ึน และเพ่ือพัฒนาหลักกฎหมายให

สอดคลองกับปญหาท่ีแทจริงและเพ่ือปรับเปลี่ยนคานิยมเก่ียวกับเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวให

กลายเปนปญหาท่ีสังคมจะตองใหความใสใจและชวยกันระมัดระวัง 

เนื่องจากปจจุบันนี้ทฤษฎีเก่ียวดวยกลุมอาการของผูหญิงท่ีถูกทําราย (Battered 

Woman Syndrome) นั้นไดรับการยอมรับในหลาย ๆ ประเทศแลววาเปนพฤติการณหนึ่งในการ

อธิบายถึงสาเหตุของการกระทําความผิด เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือประเทศฟลิปปนส ซ่ึงอาจ

เปนเหตุใหไดรับยกเวนความผิดหรือยกเวนโทษ แตอยางไรก็ตาม กฎหมายอาญาท่ีเปนบทบัญญัติ

ยกเวนความผิดและบทบัญญัติยกเวนโทษนั้นถือเปนขอยกเวนของกฎหมายท่ีจะตองตีความโดย

เครงครัด การท่ีจะตีความขยายบทบัญญัติในลักษณะใหครอบคลุมถึงสถานการณของผูหญิงท่ีถูกทํา

รายท่ีไดกระทําการตอบโตในขณะท่ีสถานการณความรุนแรงนั้นสงบลงหรือเม่ือการขมเหงดวยเหตุอัน

ไมเปนธรรมไดขาดตอนไปแลวนั้นยอมไมอาจทําไดโดยไมมีขอโตแยง 

ดังนั้น เม่ือประเด็นปญหาท่ีเกิดข้ึนนั้นเปนสถานการณท่ีเก่ียวเนื่องจากความ

รุนแรงในครอบครัวซ่ึงสงผลกระทบตอผูถูกกระทําและกระทําการตอบโตกลับ จึงสมควรท่ีจะกําหนด 

“ภาวะของผูหญิ งท่ี ถูกคู ของตนทํารายอยางซํ้า ๆ (Battered Woman Syndrome)”  ให เปน

พฤติการณซ่ึงเปนเหตุลดโทษพิเศษไวในกฎหมายคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว

โดยเฉพาะหรือกําหนดไวเปนขอตอสูในประมวลกฎหมายอาญา  ท้ังนี้ เพ่ือใหตัวผูกระทําความผิดเอง 

พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ ตระหนักถึงความสําคัญของสภาพความรุนแรงในครอบครัวท่ี

เกิดข้ึนจริงและไดสงผลกระทบตอสภาวะจิตใจและทางออกของปญหาความรุนแรงของผูถูกกระทําใน

การยกข้ึนเปนขอตอสูใหจําเลยและเพ่ือใหผูพิพากษาไดพิจารณาจากประวัติของความรุนแรง สภาวะ
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ทางจิตใจของผูหญิงท่ีตกเปนผูกระทําความผิดและสถานการณแวดลอมอ่ืน ๆ ท่ีบีบบังคับใหผูกระทํา

ความผิดตองกอเหตุดังกลาวเพ่ือใชดุลพินิจในการลดโทษใหแกผูกระทําความผิดนั้นเพียงใดก็ได 

นอกจากนี้ยังเปนการพิจารณาจากตัวผูกระทําความผิดเองวามีความนาตําหนิในการกระทํานั้นมากนอย

เพียงใด ซ่ึงเปดโอกาสใหศาลพิจารณาถึงลักษณะความรุนแรงของการกระทําความผิด สถานการณ

แวดลอมการกระทําความผิดอ่ืน ๆ เพ่ือกําหนดโทษไดอยางเหมาะสม ไมเขาลักษณะของการสนับสนุน

ใหบุคคลกระทําความผิด 

ซ่ึง Battered Woman Syndrome หรือ ภาวะของผูหญิงท่ีถูกคูของตนทําราย

อยางซํ้า ๆ นั้น เปนการใหเหตุผลในทางจิตวิทยามาอธิบายวาผูหญิงท่ีถูกทํารายมาเปนระยะเวลานาน

โดยต องจํ าทนอยู ในสภาพ เช นนั้ น  เม่ื อ เวลาผ าน ไปสภาพจิต ใจจะเริ่ ม เกิดความสับสน  

ไมสามารถตัดสินใจทําสิ่งใดไดดวยเหตุผลท่ีถูกตอง และจะแสดงพฤติกรรมโดยการทํารายคูท่ีทําราย

ตนนั้นโดยท่ีตนเองไมสามารถควบคุมผลของการกระทําได  

นอกจากนี้ ควรท่ีจะนําพยานหลักฐานเก่ียวกับอาการของผูหญิงท่ีถูกทําราย 

(BWS) ในประเด็นของสาเหตุการเกิด ผลกระทบท่ีมีตอผูหญิงท่ีถูกทํารายและความสัมพันธกับการ

กระทําความผิดของผูหญิงท่ีฆาสามีโดยความชวยเหลือจากแพทยผูเชี่ยวชาญในทางดานจิตวิทยาหรือ

จิตแพทย ซ่ึงพยานผูเชี่ยวชาญจะใหความรูและสรางความเขาใจใหแกศาลเก่ียวกับประสบการณ

โดยท่ัวไปของผูหญิงท่ีถูกทําราย (Battered Woman) และเพ่ืออธิบายบริบทท่ีผูหญิงท่ีถูกทํารายใน

แตละบุคคลไดกระทํา  ท้ังนี้ เพ่ือท่ีจะสรางความนาเชื่อถือและจัดหาคําอธิบายเก่ียวกับการกระทําของ

ผูกระทําความผิด โดยประเด็นท่ีจะตองใชพยานผูเชี่ยวชาญทางดานจิตเวชมาใหความเห็นคือ  

เหตุใดความรับรูของผูหญิงท่ีถูกทํารายเก่ียวกับความใกลจะถึงจึงไดแตกตางไปจากคําจํากัดความของ

คํานี้สําหรับบุคคลธรรมดาท่ัวไปและเหตุใดผูหญิงท่ีถูกทํารายจึงตอบสนองดวยวิธีการตอบโตซ่ึงดู

เหมือนวาจะรุนแรงเกินไปแตเหตุใดสําหรับพวกเธอแลวมันเปนการตอบโตท่ีไดสัดสวนตอภัยคุกคาม 

และทายท่ีสุด พยานผูเชี่ยวชาญอธิบายวาเหตุใดผูหญิงท่ีถูกทํารายจึงสูญเสียความเชื่อม่ันศรัทธาใน

ความเปนไปไดของการออกไปจากความสัมพันธ รวมถึงพยานผูเชี่ยวชาญสามารถท่ีจะใหขอมูลท่ี

เก่ียวของกับประสบการณโดยท่ัวไปและบุคลิกลักษณะเฉพาะของผูหญิงท่ีถูกทํารายแกศาลเพ่ือท่ีจะ

โตแยงความเชื่อท่ีแพรหลายและความเขาใจผิดเก่ียวกับผูหญิงท่ีถูกทํารายซ่ึงจะสงผลเก่ียวกับ

ความสามารถของศาลในการประเมินคาการกระทําของผูกระทําความผิดไดอยางเปนธรรม 

อีกท้ังประวัติความรุนแรงในครอบครัวท่ีเปนขอเท็จจริงท่ีไดจากท้ังในชั้นของ

พนักงานสอบสวนท่ีตองรวบรวมพยานหลักฐานและในชั้นศาลเองไมวาจะดวยจําเลยเปนผูกลาวอาง

และนําสืบหรือศาลเห็นเองจากการสั่งใหพนักงานคุมประพฤติสืบเสาะพินิจ เพ่ือชวยสนับสนุนถึงความ

จําเปนในการกระทําหรือการถูกสถานการณความรุนแรงในครอบครัวบีบบังคับใหกระทําความผิด 

เพ่ือใหศาลเขาใจในเจตนาของจําเลยท่ีกระทําเพ่ือปองกันภยันตรายตอชีวิตของตนเองท่ีมีอยูจริง  
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โดยสมควรบัญญัติขอตอสูดังกลาวและมาตรการสนับสนุนอ่ืน ๆ ท่ีจะชวยเหลือ โดยเปดโอกาสใหศาล

ใชดุลพินิจไวในกฎหมายคุมครองผูถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว ไมวาจะเปนพระราชบัญญัติ

คุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 หรือรางพระราชบัญญัติคุมครองสวัสดิ

ภาพของบุคคลในครอบครัว พ.ศ. .... ท่ีกําลังอยูในกระบวนการจัดทํา และเพ่ือใหเกิดการบังคับใชได

อยางแทจริงโดยกําหนดใหเปนเหตุลดโทษเพ่ิมเติมไวในประมวลกฎหมายอาญาดวย ซ่ึงแนวทางการ

บัญญัติจะไดกลาวถึงตอไป 

4.2.2 มาตรการใหความชวยเหลือในช้ันของพนักงานสอบสวน 

การทํางานของพนักงานสอบสวนนั้นถือไดวาเปนตนทางของกระบวนการ

ยุติธรรมเนื่องจากในกรณีท่ีเกิดการกระทําความผิดข้ึนโดยผูหญิงท่ีถูกทําราย พนักงานสอบสวนจะเปน

หนวยงานแรกท่ีผูกระทําความผิดจะตองพบ ไมวาจะดวยจากการมอบตัว การถูกจับกุมตัวไป

ดําเนินคดี การทําแผนประกอบ การสอบสวน การหาพยานหลักฐานตาง ๆ เพ่ือทําสํานวนสั่งฟอง

ใหแกพนักงานอัยการ จึงถือวาเปนการดําเนินการท่ีสงผลตอความยุติธรรมของคดีเปนอยางมาก แต

จากขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนในคดีท่ีผูหญิงฆาหรือทํารายคูของตนเองนั้นมักจะไดรับการปฏิบัติท่ีแตกตางกัน

ออกไปไมไดเปนมาตรฐานเดียวกัน ข้ึนอยูกับทัศนคติของเจาหนาท่ีในกระบวนการยุติธรรมแตละรายตอ

ผูหญิงท่ีฆาสามี ซ่ึงโดยหลักแลวในเบื้องตนมักจะแจงขอหาฆาผูอ่ืนตายโดยเจตนา ตามมาตรา 288 

ประมวลกฎหมายอาญา และดําเนินการสอบสวนแตเฉพาะเหตุการณท่ีเกิดข้ึนในวันเกิดเหตุเทานั้น 

ไมไดมีความพยายามในการสอบสวนถึงสาเหตุและปจจัยกอนเกิดการกระทําความผิดอยางแทจริง 

หรือพิจารณาถึงกรณีท่ีมีการกระทํารุนแรงอยางตอเนื่อง ซ่ึงยังไมรวมถึงกรณีการไมแจงสิทธิผูตองหา 

ไมจัดหาบุคคลท่ีผูตองหาไวใจใหอยูรวมดวย และไดรับการปฏิบัติท่ีมีอคติจากเจาหนาท่ี 169

11 จึงทําให

ผูหญิงตกอยูในฐานะท่ีเสียเปรียบในการตอสูคดีและพิสูจนขอเท็จจริงในเรื่องการปองกันตัว 

- ในประเด็นของการรวบรวมพยานหลักฐานเก่ียวกับการกระทําความผิดของ

พนักงานสอบสวนนั้น ตามคูมือของกองบังคับปราบปรามวาดวยการสืบสวนและพยานหลักฐานท่ี

เก่ียวของนั้น กลาววา “การสืบสวน” คือการแสวงหาขอเท็จจริงและหลักฐานซ่ึงพนักงานฝายปกครอง

หรือเจาหนาท่ีตํารวจไดปฏิบัติไปตามอํานาจหนาท่ี เพ่ือรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชนและ

เพ่ือท่ีจะไดทราบรายละเอียดแหงความผิด 170

12 นอกจากนี้ การสืบสวนท่ีดีนั้นนอกจากจะสืบสวนใหได

ความวาใครเปนผูกระทําความผิดและการกระทําความผิดมีอยูอยางไรแลว ก็จะตองสืบสวนขยายผล

11 นภามน รุงวิทู, บทเรียนชีวิตคู, (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.พ., 2554), น.57. 
12 สุ พิ ศ าล  ภั กดี นฤนาถ , 4 Dimensions Investigation Technique Management,  

(ม.ป.ท. : ม.ป.พ.,) น.1,” http://www.csd.go.th/Dimensions_csd/4dimensions-1.pdf (สืบคน

เม่ือวันท่ี 15 พฤษภาคม 2559). 

                                                           

http://www.csd.go.th/Dimensions_csd/4dimensions-1.pdf


126 

หาขอมูลศึกษาวิเคราะหปองกันเพ่ือมิใหเกิดเหตุดังกลาวซํ้าอีก ดังนั้น พนักงานสอบสวนจึงมีหนาท่ีใน

การคนหาสาเหตุแกนแทของอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนเพ่ือหาแนวทางในการแกไขควบคูกันไปดวย 

นอกจากนี้ อ.โสภณ รัตนากร ยังไดใหความหมายของพยานหลักฐานไววา คือ สิ่งท่ีสามารถให

ขอเท็จจริงแกศาล ขอเท็จจริงทุก ๆ อยางท่ีอาจพิสูจนขอเท็จจริงตอศาลได 

จากท่ีไดศึกษาถึงลักษณะการกระทําความผิดของผูหญิงท่ีฆาสามีของตนในบทท่ี 2 

นั้นจะเห็นไดวาการตอบโตซ่ึงเปนเหตุใหคูของตนไดรับอันตรายสาหัสหรือถึงแกชีวิตนั้นเปนผลมาจาก

สถานการณท่ีเลวรายจากความรุนแรงในครอบครัวซ่ึงผูกระทําความผิดรูสึกวาตนไมมีทางเลือก การได

ทําความเขาใจและพิจารณาถึงบริบทความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนกอนการกระทําความผิดท่ีสะสมมาเปน

เวลานานนั้นจึงเปนสิ่งสําคัญท่ีจะชวยใหเขาใจถึงสาเหตุของการกระทําความผิดและเลือกใชวิธีการ

หรือมาตรการในการดําเนินคดีตอไปไดอยางยุติธรรมและเหมาะสม เม่ือพนักงานสอบสวนเปนตนทาง

ของกระบวนการยุติธรรมจึงควรท่ีจะปรับทัศนคติในการดําเนินคดีวากรณีของหญิงฆาสามีนั้นอาจ

ไมไดกระทําไปเพราะมีใจคอโหดเหี้ยมหรือนากลัวแตเพียงเหตุเดียว แตโดยแทจริงแลวพวกเธอเปน

เหยื่อของการทํารายอยางซํ้าซากท่ีไมสามารถหาทางออกได เปนคนท่ีถูกกดดันโดยผูเสียหายหรือ

ผูตายใหตองกระทําความผิดและพวกเธอไมจําเปนตองแบกรับความทรมานจากการถูกทํารายเพ่ือ

รักษาความเปนครอบครัวเอาไว เพ่ือท่ีจะไดเห็นภาพกวางของเหตุการณการกระทําความผิดท่ีเกิดข้ึน

วาแทจริงแลวมีสาเหตุมาจากเรื่องใด และจะไดทําการสอบสวนขอเท็จจริงรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือ

ชวยใหศาลเขาใจสาเหตุท่ีแทจริงของการกระทําไมใชการสอบสวนเพียงแตเพ่ือพิสูจนความผิดของ

พวกเธอ ซ่ึงตองถือวาพยานหลักฐานท่ีเก่ียวกับความประพฤติของผูตายในการใชความรุนแรงตอ

ผูกระทําความผิดนั้นเปนพยานหลักฐานท่ีมีความเก่ียวเนื่องโดยตรงกับประเด็นของคดีอีกดวย 

ดังนั้น ในกรณีท่ีเกิดการกระทําความผิดซ่ึงผูกระทําความผิดนั้นเปนผูหญิงท่ีฆา

บุคคลในครอบครัว เชน สามีหรือคูรักหรือกับบุคคลท่ีมีความสัมพันธอยางใกลชิดกันนั้น เจาหนาท่ี

ฝายปกครองหรือพนักงานสอบสวนควรท่ีจะสอบถามขอมูลเบื้องตนถึงสาเหตุของการกระทําความผิด 

และควรใหผูหญิงท่ีกระทําตอบโตสามีนั้นไดมีโอกาสในการชี้แจงขอเท็จจริงของชีวิตคูหรือพฤติกรรม

ของสามี (ผูตายหรือผูเสียหาย) และหากพบวามีความเก่ียวของกับการตกเปนเหยื่อของความรุนแรงใน

ครอบครัวนั้น ควรท่ีจะบันทึกเหตุดังกลาวไวและแจงใหจิตแพทย นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห เขา

มาทําการตรวจรักษาและบันทึกขอมูลดังกลาวเพ่ือรวบรวมไวในสํานวนคดีและการสอบสวนหา

ขอเท็จจริงเก่ียวกับการใชความรุนแรงของผูเสียหายหรือผูตายวามีความรุนแรงมากนอยเพียงใด และ

มีการเกิดข้ึนบอยครั้งหรือไม รวมถึงการรวบรวมขอเท็จจริงเก่ียวกับการแกไขปญหาความรุนแรงของ

ผูกระทําความผิดในเหตุการณท่ีผาน ๆ มา โดยใหไดรับความชวยเหลือจากสหวิชาชีพในการรวบรวม

ขอมูลเหลานี้เพ่ือเสนอตอพนักงานอัยการและศาลตอไป 
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และหากเคยปรากฏถึงการแจงความหรือลงบันทึกประจําวันกรณีการถูกใชความ

รุนแรงในครอบครัวของผูตองหาหรือพบวามีหลักฐานทางการแพทยอ่ืน ๆ พยานบุคคล เชน เพ่ือน

บานท่ีใหการถึงเหตุการณความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนระหวางผูกระทําความผิดและคูของเธอหรือตอสมาชิก

คนอ่ืนในครอบครัว ก็ใหพนักงานสอบสวนรวมไวในสํานวนคดีดวย ซ่ึงในการดําเนินการใหเกิด

ประสิทธิผลสูงสุดนั้นควรท่ีจะกําหนดใหในกรณีใด ๆ ท่ีมีการไกลเกลี่ยยอมความกันในชั้นสอบสวน ก็

ใหเจาหนาท่ีลงบันทึกประจําวันเอาไวเพ่ือใหปรากฏเปนหลักฐานวาไดมีการทํารายรางกายกันมาก่ีครั้ง

แลวและมีความรุนแรงมากนอยเพียงใดแมคูกรณีจะไมติดใจฟองรองดําเนินคดีแตก็เพ่ือไวเปนหลักฐาน

ประกอบการพิจารณาคดีของศาลหรือเพ่ือพิจารณาประกอบการใชมาตรการคุมครองหรือการเฝา

ระวังอ่ืน ๆ ตอไป 

- ในระหวางการรวบรวมพยานหลักฐานท่ีเก่ียวกับประวัติการตกเปนเหยื่อความ

รุนแรงในครอบครัวของผูกระทําความผิดรวมถึงการสอบสวนเก่ียวกับการกระทําความผิดโดยตรงนั้น 

ในข้ันตอนการดําเนินกระบวนการตาง ๆ เชน การสอบปากคํา หรือการทําแผนประกอบการกระทํา

ความผิดนั้น พนักงานสอบสวนควรจัดใหมีจิตแพทย นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห หรือบุคคลท่ี

ผูหญิงตองคดีฆาสามีของตนนั้นรองขอใหอยูรวมดวยในขณะสอบปากคําเพ่ือใหคําปรึกษา เนื่องจาก 

แมวากรณีนี้จะเปนการสอบปากคําผูกระทําความผิดท่ีเปนผูใหญแลวก็ตาม แตกรณีของผูหญิงท่ีฆา

สามีท่ีทํารายตนนั้น บุคคลเหลานี้ถือวาเปนผูถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัวดวยเชนกัน และ

ภายหลังจากการตอบโตไปยังบุคคลในครอบครัวนั้น โดยสวนใหญยอมมีความรูสึกเสียใจ ตกใจ เสีย

ขวัญ ไมสามารถควบคุมอารมณและสติของตนได จึงควรนําเอามาตรการในการสอบปากคํา

ผูถูกกระทํารุนแรงมาใชกับผูกระทําความผิดท่ีเปนหญิงซ่ึงฆาสามีของตนดวยเพ่ือเปนการคุมครองและ

ใหความชวยเหลือแกผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวไมใหเกิดความเจ็บปวดตอจิตใจซํ้าซอน

ข้ึนอีกในระหวางการสอบสวน และในกรณีท่ีจําเปนเรงดวนซ่ึงมีเหตุอันควรไมอาจรอจิตแพทย 

นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะหหรือบุคคลท่ีผูกระทําความผิดรองขอ ก็ใหสอบปากคําไปโดยไมตองมี

บุคคลดังกลาวรวมอยูดวย แตใหบันทึกเหตุท่ีไมอาจรอบุคคลดังกลาวไวในสํานวนการสอบสวน 

เชนเดียวกับกรณีของการสอบปากคําผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว 

- การจัดตั้งกองหรือแผนกของเจาหนาท่ีฝายปกครองหรือพนักงานสอบสวน

เพ่ือใหความชวยเหลือแกคดีท่ีเด็กหรือผูหญิงถูกทํารายโดยเฉพาะ เชนในกรณี เจาหนาท่ีตํารวจแผนก

คดีผูหญิงและเด็ก (The Philippine National Police-Women and Children Protection Desks 

(PNP-WCPD)) ของประเทศฟลิปปนส ซ่ึงอาจกําหนดใหมีอัตราสวนของเจาหนาท่ีหญิงรวมถึง

เจาหนาท่ีท่ีไดรับการอบรมฝกฝนใหความรูเก่ียวกับวิธีการรับมือและความเขาใจในปญหาความรุนแรง

ในครอบครัว รวมถึงความรูความเขาใจเก่ียวกับเนื้อหาและวัตถุประสงคของกฎหมายท่ีเก่ียวของเพ่ือ

นํามาใชปฏิบัติงานเม่ือประสบกับคดีท่ีผูหญิงถูกกระทําความรุนแรงจากคนในครอบครัว เนื่องจากการ
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ดําเนินคดีประเภทนี้ตองอาศัยความละเอียดออนในการสอบสวน อีกท้ังเหยื่อหรือผูกระทําความผิดซ่ึง

เปนผูหญิงและเด็กนั้นยอมรูสึกปลอดภัยในการท่ีจะรับคําปรึกษาหรือใหขอเท็จจริงท่ีสําคัญกับ

เจาหนาท่ีซ่ึงเปนเพศเดียวกันมากกวา และทัศนคติของผูหญิงท่ีมีใหแกกันนั้นจะทําใหเหยื่อหรือ

ผูกระทําความผิดหญิงรูสึกเต็มใจท่ีจะใหขอมูลท่ีเปนประโยชนและไดรับการรับฟงท่ีไมเจือไปดวยอคติ

เชนกรณีของพนักงานสอบสวนชาย 

4.2.3 มาตรการใหความชวยเหลือในช้ันศาล 

- การพิจารณาพิพากษาคดีนั้น ศาลจะตองใชดุลพินิจกําหนดโทษใหเปนไปตามท่ี

กฎหมายบัญญัติไว โดยจะตองใชดุลพินิจเลือกรูปแบบหรือวิธีการลงโทษท่ีเหมาะสมวาควรจะลงโทษ

ผูกระทําความผิดในความผิดท่ีเกิดข้ึนดวยวิธีการอยางไรและควรใชโทษประเภทใด เพ่ือใหมีความ

เหมาะสมกับความผิดและตัวผูกระทําความผิด โดยปจจัยสําคัญท่ีจะตองคํานึงในการใชดุลพินิจ

กําหนดโทษคดีของผูหญิงท่ีฆาคูของตนนั้น คือ จะตองพิจารณาถึงภาวะของผูหญิงท่ีถูกทํารายโดยคู

ของตน (BWS) ของจําเลยประกอบกับพยานหลักฐานท่ีเก่ียวกับความรุนแรงในครอบครัวท่ีจําเลยตอง

เผชิญ วิเคราะหถึงสาเหตุ แรงจูงใจ และสถานการณท่ีทําใหตองกระทําความผิด รวมถึงบุคคลท่ีเปน

ตนเหตุใหเกิดการกระทําความผิด (ผูตายหรือผูเสียหาย) ดวยเพ่ือใชประกอบการพิจารณาเจตนาและ

ความรายแรงในการกระทําความผิดของจําเลย โดยไมควรยึดถือตามขอเท็จจริงท่ีปรากฏอยูแตใน

สํานวนคดี เพราะอาจทําใหการพิจารณากําหนดโทษนั้นไมเหมาะสมกับตัวผูกระทําความผิด โดยศาล

ควรทําหนาท่ีในการแสวงหาพยานหลักฐานขอเท็จจริงเก่ียวกับตัวของผูกระทําความผิด แมวาจําเลย

หรือพนักงานอัยการจะไมไดยกข้ึนใหปรากฏ เม่ือศาลพิจารณาแลวเห็นวาเปนคดีท่ีสืบเนื่องจากความ

รุนแรงในครอบครัวโดยผูกระทําความผิดนั้นเปนเหยื่อของความรุนแรงในครอบครัว 

- การใชมาตรการอ่ืนแทนการลงโทษ นอกจากขอเสนอให “อาการของผูหญิงท่ีถูก

ทํารายโดยคูของตน” เปนเหตุลดโทษแลว ในการพิจารณาพิพากษาตัดสินนั้นศาลยังควรมีอํานาจ

กวางขวางเชนเดียวกับการพิจารณาในศาลเยาวชนและครอบครัวในการท่ีจะดําเนินกระบวนพิจารณา

ใหแตกตางจากศาลยุติธรรมอ่ืน ๆ เชน การท่ีศาลใชการรอการลงโทษไดอยางกวางกวาคดีธรรมดา 

เพราะถือวากรณีนี้เปนความผิดอาญาในครอบครัว โดยเปนการใชอํานาจตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 5613 เพ่ือใหโอกาสแกผูกระทําความผิดซ่ึงโดยหลักการแลวคือการเปดโอกาสใหศาลพิจารณาถึง

13 มาตรา 56 “ผูใดกระทําความผิดซ่ึงมีโทษจําคุกหรือปรับ และในคดีนั้นศาลจะลงโทษ

จําคุกไมเกินหาปไมวาจะลงโทษปรับดวยหรือไมก็ตามหรือลงโทษปรับ ถาปรากฏวาผูนั้น 

(1) ไมเคยรับโทษจําคุกมากอน หรือ 

(2) เคยรับโทษจําคุกมากอนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิด

ลหุโทษ หรือเปนโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือ 
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ประวัติของผูกระทําความผิด สิ่งแวดลอม ตลอดจนสภาพความผิดและเหตุอ่ืน ๆ อันควรปรานี ซ่ึงตาม

ประมวลกฎหมายอาญากําหนดใหใชดุลพินิจสําหรับการกระทําความผิดท่ีศาลจะพิพากษาลงโทษจําคุก

ไมเกิน 5 ป แตในกรณีของความผิดฐานใชความรุนแรงในครอบครัวนี้อาจไมกําหนดอัตราโทษข้ันสูงท่ี

จะลงแกจําเลยก็ได เนื่องจากดวยเจตนารมณเพ่ือรักษาสถานภาพของครอบครัวเอาไว โดยอาจกําหนด

(3) เคยไดรับโทษจําคุกมากอนแตพนโทษจําคุกมาแลวเกินกวาหาป แลวมากระทําความผิดอีก 

โดยความผิดในครั้งหลังเปนความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

และเม่ือศาลไดคํานึงถึงอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะ

แหงจิต นิสัย อาชีพ และสิ่งแวดลอมของผูนั้น หรือสภาพความผิด หรือการรูสึกความผิด และพยายาม

บรรเทาผลรายท่ีเกิดข้ึน หรือเหตุอ่ืนอันควรปรานีแลว ศาลจะพิพากษาวาผูนั้นมีความผิดแตรอการ

กําหนดโทษหรือกําหนดโทษแตรอการลงโทษไว ไมวาจะเปนโทษจําคุกหรือปรับอยางหนึ่งอยางใดหรือ

ท้ังสองอยาง เพ่ือใหโอกาสกลับตัวภายในระยะเวลาท่ีศาลจะไดกําหนดแตตองไมเกินหาปนับแตวันท่ี

ศาลพิพากษา โดยจะกําหนดเง่ือนไขเพ่ือคุมความประพฤติของผูนั้นดวยหรือไมก็ได 

เง่ือนไขเพ่ือคุมความประพฤติของผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ศาลอาจกําหนดขอเดียว

หรือหลายขอตามควรแกกรณีได ดังตอไปนี้ 

(1) ใหไปรายงานตัวตอเจาพนักงานท่ีศาลระบุไวเปนครั้งคราว เพ่ือเจาพนักงานจะไดสอบถาม 

แนะนํา ชวยเหลือ หรือตักเตือนตามท่ีเห็นสมควรในเรื่องความประพฤติและการประกอบอาชีพ หรือจัด

ใหกระทํากิจกรรมบริการสังคมหรือสาธารณประโยชนตามท่ีเจาพนักงานและผูกระทําความผิด

เห็นสมควร 

(2) ใหฝกหัดหรือทํางานอาชีพอันเปนกิจจะลักษณะ 

(3) ใหละเวนการคบหาสมาคมหรือการประพฤติใดอันอาจนําไปสูการกระทําความผิดใน

ทํานองเดียวกันอีก 

(4) ใหไปรับการบําบัดรักษาการติดยาเสพติดใหโทษ ความบกพรองทางรางกายหรือจิตใจ 

หรือความเจ็บปวยอยางอ่ืน ณ สถานท่ีและตามระยะเวลาท่ีศาลกําหนด 

(5) เง่ือนไขอ่ืน ๆ ตามท่ีศาลเห็นสมควรกําหนดเพ่ือแกไข ฟนฟูหรือปองกันมิใหผูกระทํา

ความผิดกระทําหรือมีโอกาสกระทําความผิดข้ึนอีก 

เง่ือนไขตามท่ีศาลไดกําหนดตามความในวรรคกอนนั้น ถาภายหลังความปรากฏแกศาลตาม 

คําขอของผูกระทําความผิด ผูแทนโดยชอบธรรมของผูนั้น ผูอนุบาลของผูนั้น พนักงานอัยการหรือเจา

พนักงานวา พฤติการณท่ีเก่ียวแกการควบคุมความประพฤติของผูกระทําความผิดไดเปลี่ยนแปลงไป 

เม่ือศาลเห็นสมควร ศาลอาจแกไขเพ่ิมเติมหรือเพิกถอนขอหนึ่งขอใดเสียก็ไดหรือจะกําหนดเง่ือนไข 

ขอใด ตามท่ีกลาวในวรรคกอนท่ีศาลยังมิไดกําหนดไวเพ่ิมเติมข้ึนอีกก็ได” 
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เง่ือนไขคุมประพฤติจากการสอบถามผูกระทําความผิดเปนการเฉพาะตัวเพ่ือใหทราบขอเท็จจริง

เก่ียวกับขอหาและสาเหตุแหงการกระทําความผิด บุคลิกลักษณะ ทาที วาจา และขอเท็จจริงตาง ๆ ท่ี

เก่ียวของกับตัวผูกระทําความผิดซ่ึงจะเปนประโยชนในการพิจารณาหรือสั่งใหพนักงานคุมประพฤติทํา

การสืบเสาะและพินิจกอนกําหนดโทษก็ได ซ่ึงเปนการแสวงหารวบรวมพยานหลักฐานและวิเคราะห

ขอเท็จจริงเก่ียวกับประวัติและภูมิหลังทางสังคมของจําเลยกอนศาลจะพิพากษาคดี 

เชน ในคําพิพากษาฎีกาท่ี 138/2532 ศาลไดใหเหตุผลประกอบการพิจารณาวา 

“จําเลยเปนหญิง มีบุตรซ่ึงเปนผูเยาวท่ีจะตองอุปการะเลี้ยงดูถึง 2 คน ท้ังไมปรากฏวาเคยตองโทษ

จําคุกมากอน เม่ือไดคํานึงถึงพฤติการณแหงคดีท่ีไดความวา ผูตายเปนฝายประพฤติตนไมชอบ เพราะ

นอกจากจะละท้ิงจําเลยไปมีภรรยาใหมแลว ยังจะนําบุตรของจําเลยไปอยูกับภริยาใหมอีกเชนนี้ จึง

สมควรใหโอกาสจําเลยไดกลับตัว โทษจําคุกจึงใหรอไว มีกําหนด 3 ป” หรือใน คําพิพากษาฎีกาท่ี 

1579/2529 ท่ีศาลไดใหเหตุผลประกอบการพิจารณาวา “แมจําเลยกับผูตายจะเปนสามีภริยากัน 

ผูตายก็ไมมีอํานาจอันชอบธรรมท่ีจะทํารายจําเลย” และในคําพิพากษาฎีกาท่ี 2394/2526 ศาลให

เหตุผลวา “การท่ีจําเลยเห็นผูตายกับผูหญิงนอนเปลือยกายกันอยูในหองสองตอสอง ตามพฤติการณ

ดังกลาวยอมกอใหกระทบกระเทือนจิตใจของจําเลยผูเปนภริยาอยางมาก การท่ีจําเลยใชอาวุธปนยิง

ผูตายในขณะนั้นเชื่อวาจําเลยไดกระทําไปดวยอารมณหึงหวงและโกรธแคนควบคุมสติไมได และได

กระทําไปในขณะท่ียังไมสามารถควบคุมสติและระงับอารมณโกรธได ถือไดวาจําเลยถูกขมเหงทางดาน

จิตใจดวยเหตุอันไมเปนธรรมแลว” ซ่ึงท้ังสามคดีดังกลาวไดรับการพิจารณาใหรอการลงโทษจําเลยไว

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ท้ังสิ้น 

จะเห็นไดจากการใหเหตุผลของศาลในคดีขางตนซ่ึงศาลไดใหความสําคัญกับความ

เปนหญิงและความเปนมารดา อีกท้ังมองวาการท่ีภริยาแกไขปญหาความรุนแรงในครอบครัวโดยใช

วิธีการฆาคูของเธอนั้น มักมีสาเหตุมาจากการท่ีภริยาเปนฝายถูกทํารายท้ังทางรางกายและทางจิตใจ

กอนมามากพอสมควรกอนมีการกระทําความผิดเกิดข้ึน 172

14 ดวยเหตุนี้จึงใชดุลพินิจกําหนดโทษโดยการ

รอการลงโทษจําคุกเพ่ือท่ีผูหญิงท่ีฆาคูของตนนั้นจะไดไมตองรับโทษจําคุกหรือไดรับโทษท่ีนอยลง  

ซ่ึงเปนมาตรการหนึ่งในชั้นศาลท่ีใหความยุติธรรมแกผูหญิงในกรณีเหยื่อของความรุนแรงในครอบครัว 

14 นฤมล โพธิ์แจม, “ปญหาความรุนแรงในครอบครัว : กรณีภรรยาฆาสามี ศึกษาจากคํา

พิพากษาศาลฎีกา,” วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย, ฉบับท่ี 2, ปท่ี 1, น.104-106 

(กรกฎาคม-ธันวาคม 2549). 
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4.2.4 มาตรการใหความชวยเหลืออ่ืน ๆ 

- ในเรื่องเขตอํานาจในการพิจารณาคดีความรุนแรงในครอบครัวนั้น ตามมาตรา 315 

ประกอบมาตรา 816 ของพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 

ไดกําหนดใหศาลเยาวชนและครอบครัวเปนศาลท่ีมีเขตอํานาจในการพิจารณาพิพากษาการกระทํา

ความผิดฐานกระทําความรุนแรงในครอบครัว โดยไมวาผูกระทําความผิดจะเปนเด็กหรือผูใหญ  

แตอยางไรก็ตามหากการกระทํานั้นเปนความผิดตามกฎหมายอ่ืนดวย แลวความผิดตามกฎหมายอ่ืน

นั้นมีอัตราโทษสูงกวา ใหดําเนินคดีตอศาลท่ีมีอํานาจพิจารณาความผิดตามกฎหมายอ่ืนนั้น ดังนั้น จึง

อาจสรุปไดวาผูหญิงท่ีไดฆาคูของตนหรือทํารายเปนเหตุใหไดรับอันตรายสาหัสนั้น หากเปนเยาวชนท่ี

มีอายุไมถึง 18 ป ก็จะตองดําเนินคดีตอศาลเยาวชนและครอบครัวโดยมีวิธีการดําเนินคดีท่ีบัญญัติข้ึน

เปนพิเศษตั้งแตกระบวนการจับกุม สอบสวนและฟองคดีเนื่องดวยเหตุของความเปนเยาวชน แตหาก

เปนกรณีท่ีผูหญิงท่ีไดฆาคูของตนหรือทํารายเปนเหตุใหไดรับอันตรายสาหัสและไดกระทําความผิด

ฐานกระทําความรุนแรงในครอบครัวรวมกับความผิดตามกฎหมายอ่ืนซ่ึงมีอัตราโทษจําคุกสูงกวา  

6 เดือนหรือปรับเกินกวา 6,000 บาทหรือท้ังจําท้ังปรับ การพิจารณาคดีท้ังความผิดฐานกระทําความ

รุนแรงในครอบครัวและความผิดตามกฎหมายอ่ืนนั้น ใหดําเนินคดีตอศาลท่ีมีอํานาจพิจารณาความผิด

ตามกฎหมายอ่ืนนั้น175

17 ซ่ึงในท่ีนี้คือตามประมวลกฎหมายอาญา 

ดวยเหตุนี้ การกระทํารุนแรงในครอบครัวใด ๆ ท่ีเปนเหตุใหไดรับอันตรายสาหัส

หรือถึงแกชีวิตนั้นมีอัตราโทษท่ีสูงกวาความผิดฐานกระทําความรุนแรงในครอบครัวจึงทําใหการ

กระทําความผิดของหญิงท่ีฆาหรือทํารายคูของตนจึงมิไดอยูในเขตอํานาจพิจารณาของศาลเยาวชน

และครอบครัว แตจะถูกดําเนินคดีในศาลอาญาแทน ซ่ึงจะใชประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาเปน

15 มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้ 

“ศาล” หมายความวา ศาลเยาวชนและครอบครัวตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาล

เยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
16 มาตรา 8 วรรคสอง “ ในกรณีท่ีการกระทําความผิดตามมาตรา 4 วรรคหนึ่ง เปน

ความผิดกรรมเดียวกับความผิดตามกฎหมายอ่ืน ใหดําเนินคดีความผิดตามมาตรา 4 วรรคหนึ่ง ตอ

ศาลรวมไปกับความผิดตามกฎหมายอ่ืนนั้น เวนแตความผิดตามกฎหมายอ่ืนนั้นมีอัตราโทษสูงกวาให

ดําเนินคดีตอศาลท่ีมีอํานาจพิจารณาความผิดตามกฎหมายอ่ืนนั้น โดยใหนําบทบัญญัติท้ังหลายแหง

พระราชบัญญัตินี้ไปใชบังคับโดยอนุโลม” 
17 อมรรัตน กริยาผล, “พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว 

พ.ศ. 2550 ในทัศนะของผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัว,” ดุลพาห, เลม 2, ปท่ี 55, น.82 

(พฤษภาคม – สิงหาคม 2551). 
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กฎหมายหลักในการพิจารณาคดีแตก็มีอํานาจท่ีจะใชพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความ

รุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ไดเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับกฎหมายหลักของศาลอาญานั้น ซ่ึงผลเสียท่ี

อาจเกิดข้ึนนั้นคือผูใชกฎหมายท่ีเก่ียวของไมวาจะเปนพนักงานอัยการหรือศาลนั้นอาจละเลยการท่ีจะ

นําบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติคุมครองฯ ไปใชไดไมวาจะดวยเหตุท่ีพนักงานสอบสวน พนักงาน

อัยการนําคดีเขาสูศาลโดยมิไดมีการแจงขอกลาวหาวาเปนความผิดฐานกระทําความรุนแรงใน

ครอบครัวดวยศาลจึงพิจารณาแตคดีอาญาเพียงอยางเดียวหรือศาลไมเชี่ยวชาญในเรื่องของความ

รุนแรงในครอบครัว 176

18 จึงใชกฎหมายอาญาและวิธีการทางอาญาบังคับใชเพียงอยางเดียวในการ

ดําเนินคดีโดยไมไดคํานึงถึงลักษณะเฉพาะของความรุนแรงในครอบครัวท่ีเปนปจจัยสําคัญในการ

กอใหเกิดการกระทําความผิดข้ึน ยกตัวอยางเชน คําพิพากษาฎีกาท่ี 206/2555 ซ่ึงจําเลยไดใชปาก

ขวดท่ีแตกแทงไปท่ีคอหอยของสามีเปนเหตุใหถึงแกความตาย คดีนี้มีประวัติของการถูกทํารายและดา

วาทุบตี ศาลฎีกาจึงพิจารณาตีความขยายหลักการบันดาลโทสะเพ่ือใหความคุมครองแกจําเลยเพ่ือให

ลงโทษนอยกวาท่ีกฎหมายกําหนดเพียงใดก็ได แตในคดีนี้นั้นแมไดรับการลดโทษ แตก็ไมไดรับการ

พิจารณารอการลงโทษ ทําใหเกิดผลเสียตอบุตรของครอบครัวดังกลาวท่ีสูญเสียท้ังพอและแมไป ซ่ึง

แสดงใหเห็นถึงความละเอียดของศาลอาญาท่ีไมเทียบเทากับศาลเยาวชนและครอบครัวในการ

พิจารณาคดีท่ีมีลักษณะเชนนี้ 

เม่ือพิจารณาถึงลักษณะเฉพาะและความพิเศษของศาลเยาวชนและครอบครัวนั้น 

คือ มีการพิจารณาคดีอยางเปนการลับ การพิจารณาไมเครงครัดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา และมีคณะผูพิพากษาสมทบซ่ึงมาจากผูท่ีมีความรูในดานเยาวชนและครอบครัวรวมเปน

องคคณะในการพิจารณาพิพากษาคดีกับผูพิพากษาอาชีพซ่ึงกําหนดใหตองเปนผูพิพากษาสมทบหญิง

ไมนอยกวา 1 ทานจึงจะเปนองคคณะพิจารณาพิพากษาคดีได มีบริการทางการแพทยและจิตแพทย

เพ่ือตรวจพิเคราะหทางกายและทางจิต มีบริการทางสังคมสงเคราะหเพ่ือใหความชวยเหลือแก

ครอบครัว และคําพิพากษาหรือคําสั่งใหลงโทษหรือใชวิธีบางอยางใหอํานาจศาลแกไขเปลี่ยนแปลงได

เสมอ ดวยเหตุท่ีศาลเยาวชนและครอบครัวจัดตั้งข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพิจารณาคดีในลักษณะท่ีไม

มุงแตการลงโทษแตยังมุงใหความคุมครองและชวยเหลือคูสมรส เพ่ือสงวนและคุมครองรักษา

สถานภาพของการสมรสและความเปนครอบครัวใหดํารงอยู 

ดังนั้น จึงควรแกไขเรื่องเขตอํานาจศาลโดยกําหนดใหความผิดฐานกระทําความ

รุนแรงในครอบครัวและการกระทําความผิดฐานใดก็ตามท่ีสืบเนื่องมาจากความสัมพันธในครอบครัว

18 สถานีพัฒนาสังคม, “ขอเสนอแนะตอการแกไขพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวย

ค ว า ม รุ น แ ร ง ใน ค ร อ บ ค รั ว  พ .ศ . 2550,” แ น ว ห น า ,  ภ า ย ใต  “ค อ ลั ม ภ ผู ห ญิ ง ,” 

http://www.naewna.com/lady/columnist/13835 (สืบคนเม่ือวันท่ี 19 พฤษภาคม 2559). 
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อยูในเขตอํานาจพิจารณาของศาลเยาวชนและครอบครัวเทานั้นแมวาจะเปนความผิดตามกฎหมายอ่ืน

รวมดวยซ่ึงมีอัตราโทษสูงกวาความผิดตามพระราชบัญญัติคุมครองฯ ก็ตาม เนื่องจากคดีประเภท

ดังกลาวเปนคดีท่ีมีความละเอียดออนและเพราะศาลครอบครัวมีกระบวนการทางศาลท่ีแตกตางไป

จากศาลธรรมดาซ่ึงไมเครงครัดเปนทางการมากนัก เพ่ือใหการบังคับใชกลไกตาง ๆ ท่ีไดกําหนดไวใน

ศาลเยาวชนและครอบครัวนั้นเปนไปอยางเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพอยางเต็มท่ีในการบําบัด

ฟนฟูผูกระทําความผิดและเยียวยาผูถูกกระทําความรุนแรงไดตามเจตนารมณของกฎหมาย และ

เพ่ือใหศาลไดใชดุลพินิจในการดําเนินการตาง ๆ ไดอยางกวางขวางมากยิ่งข้ึน 

ขอสังเกต ในรางพระราชบัญญัติคุมครองสวัสดิภาพของคนในครอบครัว พ.ศ. ... 

นั้น มิไดมีบทบัญญัติท่ีกําหนดใหคดีอยูในเขตอํานาจศาลอ่ืนใดนอกจากศาลเยาวชนและครอบครัวเชน

บทบัญญัติในพระราชบัญญัติ คุมครองผู ถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 

นอกจากนี้รางพระราชบัญญัติคุมครองสวัสดิภาพฯ ยังไดขยายขอบเขตของ “ความรุนแรงใน

ครอบครัว”19 โดยใหหมายรวมถึงการกระทําความผิดทางอาญาท่ีมีลักษณะของความรุนแรงใน

ครอบครัวดวย ซ่ึงหากรางพระราชบัญญัติฯ ฉบับนี้มีผลใชบังคับ ก็จะสงผลใหคดีของผูหญิงท่ีฆาหรือ

ทํารายคูของตนนั้นอยูในความหมายของ “ความรุนแรงในครอบครัว” ตามกฎหมายนี้และอยูใน

อํานาจพิจารณาของศาลเยาวชนและครอบครัว และยังไดประโยชนจากมาตรการในการดําเนินคดี

บางอยางจากรางพระราชบัญญัติฯ นี้ดวย จึงควรพิจารณาถึงบทบาทของกระบวนการยุติธรรมในกรณี

ท่ีเปนคดีความรุนแรงในครอบครัวโดยมุงประสงคถึงวิธีการดําเนินกระบวนพิจารณาท่ีไมเครงครัดมาก

เกินไปซ่ึงเหมาะสมกับการแกปญหาสถานการณความรุนแรง แตอยางไรก็ตาม เขตอํานาจเดิมในการ

พิจารณาคดีของศาลเยาวชนและครอบครัวนั้น ในกรณีของคดีครอบครัวนั้นเปนลักษณะของคดีแพง

19 มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ 

“ความรุนแรงในครอบครัว” หมายความวา การกระทําใด ๆ ท่ีบุคคลในครอบครัวไดกระทํา

ตอกันโดยเจตนาใหเกิดอันตรายแกรางกาย จิตใจ หรือสุขภาพของบุคคลในครอบครัว ซ่ึงมีลักษณะ

ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา เชน ความผิดเก่ียวกับเพศ ความผิดเก่ียวกับชีวิตและรางกาย 

ความผิดฐานทอดท้ิงเด็ก คนปวยเจ็บหรือคนชรา ความผิดเก่ียวกับเสรีภาพและชื่อเสียง ความผิดฐาน

เปดเผยความลับ ความผิดฐานหม่ินประมาท ความผิดฐานกรรโชก รีดเอาทรัพย ความผิดฐานทําให

เสียทรัพย ความผิดฐานบุกรุก เปนตน หรือมีลักษณะความผิดตามกฎหมายอ่ืนท่ีมีโทษทางอาญา และ

ใหหมายความรวมถึงการกระทําโดยเจตนาในลักษณะท่ีนาจะกอใหเกิดอันตรายแกรางกาย จิตใจ หรือ

สุขภาพของบุคคลในครอบครัว หรือบังคับหรือใชอํานาจครอบงําผิดคลองธรรมใหบุคคลในครอบครัว

ตองกระทําการ ไมกระทําการ หรือยอมรับการกระทําอยางหนึ่งอยางใดโดยมิชอบ ตามท่ีกําหนดใน

กฎกระทรวง 
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ซ่ึงมิไดรวมถึงการพิจารณาคดีอาญาดวย และในสวนของการดําเนินคดีอาญานั้นเปนกรณีการกระทํา

ความผิดของเด็กหรือเยาวชน จึงมีมาตรการท่ีคอนขางเนนการไกลเกลี่ย และแมภายหลังในป 2553 

จะไดมีการกําหนดใหขยายไปถึงคดีตามพระราชบัญญัติความรุนแรงในครอบครัวฯ แลวแตก็กําหนดไว

ท่ีการกระทํารายรางกายไมถึงแกบาดเจ็บสาหัส ดังนั้น หากจะกําหนดใหศาลเยาวชนและครอบครัวมี

อํานาจในการพิจารณาคดีความรุนแรงในครอบครัวท้ังหมดก็สมควรมีการกําหนดกระบวนพิจารณา

และการกําหนดโทษท่ีเหมาะสมกับความรายแรงของความผิดดวย มิใชการพิจารณาปญหาความ

รุนแรงในลักษณะของการผอนปรนโดยมุงใหผูกระทําความรุนแรงและผูถูกกระทําความรุนแรงได

ประนีประนอมกัน เนื่องจากตองทําความเขาใจวาการใชความรุนแรงในครอบครัวนั้นไมใชปญหาท่ีจะ

ประนีประนอมหรือไกลเกลี่ยกันได แตตองไดรับการแกไข 

- นอกจากกรณีการบัญญัติเปนเหตุลดโทษแลว ยังสามารถนําเอาหลักเรื่องเหตุ

บรรเทาโทษ ตามมาตรา 78 ประมวลกฎหมายอาญามาปรับใชได โดยพิจารณาเก่ียวแกตัวของ

ผูกระทําความผิดซ่ึงเปนหญิงท่ีถูกคูของตนทํารายอยางซํ้า ๆ ในฐานของผูท่ีตกอยูในความทุกขอยาง

สาหัส ท่ีเกิดข้ึนในขณะกระทําความผิดและมิใชความทุกขเพียงเล็กนอย 178

20 ซ่ึงเปนพฤติการณท่ี

กฎหมายกําหนดเอาไวใหศาลใชดุลพินิจลดโทษแกผูกระทําความผิดใหไดรับโทษนอยลงโดยไมเกินก่ึง

หนึ่งของโทษท่ีจะลงแกผูกระทําความผิดนั้น ซ่ึงจะเปนบทบัญญัติในการใชดุลพินิจในการลงโทษให

เหมาะสมแกพฤติการณของผูกระทําความผิดเปนรายบุคคลไป มิใชเปนบทบังคับศาลท่ีจะตองลงโทษ

ใหแกผูกระทําความผิดเพราะมีเหตุบรรเทาโทษเสมอไปไม ในอดีตท่ีผานมา คดีของหญิงท่ีฆาสามีของ

ตนเองนั้นแมไมไดรับการพิจารณายกเวนความผิดหรือยกเวนโทษ ศาลก็มีแนวโนมท่ีจะใชเง่ือนไขของ

เหตุบรรเทาโทษมาเปนขอพิจารณาในการลดโทษใหแกจําเลยแตดวยเหตุเนื่องจากคําใหการชั้น

สอบสวนของจําเลยเปนประโยชนตอการพิจารณา (คําพิพากษาฎีกาท่ี 21/2534) หรือทางนําสืบของ

จําเลยเปนประโยชนตอการพิจารณาอยูบาง (คําพิพากษาฎีกาท่ี 6988/2542) ซ่ึงโดยแทจริงแลวเม่ือ

พิจารณาถึงสถานะอันเลวรายของจําเลยวาตองตกอยูในสภาวะท่ีถูกทํารายในครอบครัวอยางซํ้าซากไร

การยื่นมือเขามาชวยเหลือจากสังคม จนเปนเหตุใหตองหาทางออกโดยการฆาสามีของตนเองควร

ไดรับการพิจารณาวาเขาเง่ือนไขของ “ผูท่ีตกอยูในความทุกขอยางสาหัส” หรือ “เหตุอ่ืนอันควร

ปราณี” ซ่ึงเปนเหตุอ่ืน ๆ นอกจากเหตุท่ีไดกําหนดไวในบทบัญญัติ เพ่ือใหศาลไดใชดุลพินิจอยาง

กวางขวางในการใหโอกาสจําเลย 

20 สมศักดิ์ เอ่ียมพลับใหญ, การรอการลงโทษ เหตุบรรเทาโทษ เหตุยกเวนความรับผิด เหตุ

ยกเวนโทษ เหตุลดหยอนความผิด, พิมพครั้งท่ี 2 (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพอินเตอรบุคส, 

2554), น.11. 
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- เนื่องจากการกระทําความผิดของผูหญิงท่ีฆาคูของตนนั้นเปนผลกระทบจากการ

ไดรับความรุนแรงอาจดวยทางรางกาย จิตใจ ทางเพศ หรือทางสังคมก็ตาม ก็ยอมถือไดวาผูหญิง

เหลานี้ตองทนทุกขทรมานจากความบอบช้ําทางจิตใจในฐานะของผูถูกกระทําดวยความรุนแรงใน

ครอบครัวดวยเชนเดียวกัน จึงควรตองจัดใหไดรับการรักษาเยียวยา โดยการบําบัดฟนฟูสภาพจิตใจ 

ใหคําปรึกษาแนะนําในการดําเนินชีวิต รวมถึงบุคคลท่ีเก่ียวของใกลชิดกับผูกระทําความผิด เชน บุตร 

เพ่ือท่ีจะไดยุติการเรียนรูซึมซับจากความรุนแรงท่ีเกิดข้ึน และเพ่ือท่ีจะไดรักษาความสัมพันธใน

ครอบครัวใหดําเนินตอไปไดไมเกิดความรุนแรงซํ้าอีก และควรจัดใหมีหนวยงานเขาไปใหความ

ชวยเหลือสมาชิกในครอบครัว ท่ีผูกระทําความผิดนั้นมีหนาท่ีตองใหการอุปการะเลี้ยงดู หรือเม่ือพน

โทษหรือพนความผิดแลว ควรใหความชวยเหลือในการประกอบอาชีพและการไดรับการยอมรับจาก

สังคมหรือครอบครัวของฝายสามีตอไป 

4.2.5 แนวทางใชมาตรการคุมครองสวัสดิภาพ 

ในประเด็นนี้มิใชเปนแนวทางในการใหความชวยเหลือแกหญิงตองคดีฆาสามี

ภายหลังจากท่ีไดมีการกระทําความผิดเกิดข้ึนซ่ึงเปนการใหความชวยเหลือท่ีปลายเหตุ แตผูเขียน

ตองการท่ีจะชี้ใหเห็นถึงมาตรการอ่ืน ๆ ท่ีชวยในการปองกันเหตุการณความรุนแรงท่ีจะดําเนินไปถึง

จุดสูงสุด ซ่ึงโดยสวนใหญแลวเกิดจากการท่ีกระบวนการยุติธรรมหรือเจาหนาท่ีในกระบวนการ

ยุติธรรมหรือมาตรการทางกฎหมายท่ีมีอยูนั้นไมไดใหความชวยเหลือ คุมครองผูถูกกระทําความรุนแรง

ไดอยางเต็มท่ี และไมไดชวยเหลือในการบําบัดฟนฟูพฤติกรรมของผูใชความรุนแรงใหยุติพฤติกรรม

ดังกลาว และจากท่ีไดกลาวในบทท่ี 2 ถึงระดับของความรุนแรงในครอบครัวนั้น จะมีแนวโนมถึงความ

รุนแรงท่ีเพ่ิมข้ึนและมีอัตราการเกิดท่ีบอยครั้งข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือไดมีการพยายามขอความ

ชวยเหลือหรือแจงเหตุไปยังบุคคลอ่ืน โดยทายท่ีสุดไมไดมีการแกปญหาหรือชวยเหลืออยางถูกตอง ก็

จะยิ่งเปนตัวกระตุนใหเหตุการณความรุนแรงนั้นรายแรงข้ึนและในทายท่ีสุดก็เกิดเปนประเด็นท่ีผูเขียน

ไดทําการศึกษาในงานวิชาการฉบับนี้ 

เม่ือกลาวถึงมาตรการในการใหความคุมครองชวยเหลือผูถูกกระทําความรุนแรง

ในครอบครัวซ่ึงเปนมาตรการท่ีสําคัญของรัฐท่ีมีอยูมาตรการหนึ่งคือ “คําสั่งคุมครองสวัสดิภาพ” 

เนื่องจากกรณีท่ีผูกระทําความผิดไดกระทําตอบุคคลในครอบครัวและมีผูไดรับความเสียหายทาง

รางกาย จิตใจ หากไมมีมาตรการคุมครองผูถูกกระทํา อาจจะมีการทํารายรางกายจนเสียชีวิตได 

เพราะผูกระทําความผิดกับผูเสียหายเปนบุคคลท่ีใกลชิดกันในครอบครัว 179

21 ซ่ึงไดบัญญัติหลักการเอาไว

ในพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

21 วิเศษ ออนตา, คําอธิบายพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี

เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553, (ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2556), น.360. 
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ซ่ึงไดกําหนดไวในหมวด 15 วาดวยการพิจารณาคดีคุมครองสวัสดิภาพ 180

22 ซ่ึงเปนบทบัญญัติในสวน

ของวิธีพิจารณาคดีท่ีกําหนดใหผูท่ีถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวสามารถรองขอความ

คุมครองสวัสดิภาพกอนการฟองคดีได นอกจากนี้ยังมีการออกขอบังคับของประธานศาลฎีกาวาดวย

วิธีการดําเนินคดีคุมครองสวัสดิภาพ พ.ศ. 2554 และพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําความรุนแรง

ในครอบครัว พ.ศ. 2550 ซ่ึงมีหลักการท่ีนาสนใจ ดังนี้ 

มาตรการใหความคุมครองชวยเหลือกอนมีการดําเนินคดี 

ในพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวฯ หมวด 15 ไดบัญญัติถึงวิธีการใน

การรองขอใหมีคําสั่งคุมครองสวัสดิภาพของบุคคลโดยใหความคุมครองตั้งแตความรุนแรงในครอบครัว

ดังกลาวนั้นยังไมเปนคดีข้ึนสูศาล โดยท่ีมาตรา 171 ใหอํานาจประธานศาลฎีกาในการออกขอบังคับ

เก่ียวกับวิธีปฏิบัติ กลาวโดยสรุป คือ 

- กําหนดใหผูถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัวมีสิทธิรองขอใหศาลออกคําสั่ง

กําหนดมาตรการหรือวิธีการเพ่ือบรรเทาทุกขตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูถูกกระทําความรุนแรง

ในครอบครัวได หรือหากไมอยูในวิสัยท่ีจะรองขอไดก็ใหอํานาจ ญาติ พนักงานสอบสวน พนักงาน

อัยการ องคการท่ีมีความเก่ียวของหรือบุคคลอ่ืนใดเพ่ือประโยชนของผูเสียหายอาจทําการแทนได 

- เพ่ือใหการใหความคุมครองนั้นเปนไปอยางรวดเร็วจึงกําหนดใหศาลเม่ือได

รับคํารองแลวใหทําการไตสวนโดยไมชักชาและไมตองดําเนินการตามกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณา

ความอาญาอยางเครงครัด โดยในระหวางการไตสวน ถาศาลเห็นวาผูรองขอไมควรเผชิญหนากับผูท่ี

ถูกกลาวหาวาเปนผูกระทําความรุนแรง ใหศาลมีอํานาจสั่งใหบุคคลดังกลาวออกนอกหองพิจารณา

หรือใชวิธีการอ่ืนใดเพ่ือลดการเผชิญหนาได และการไตสวนใหกระทําเปนการลับ 

และในขอบังคับของประธานศาลฎีกาวาดวยวิธีการดําเนินคดีคุมครองสวัสดิ

ภาพ ไดกําหนดไววาในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน ผูรองจะยื่นคํารองขอคุมครองสวัสดิภาพในเหตุฉุกเฉินรวมไป

ดวยกับคํารองขอคุมครองสวัสดิภาพ เพ่ือใหศาลมีคําสั่งคุมครองสวัสดิภาพโดยไมชักชา หรือจะยื่นใน

เวลาใด ๆ ระหวางมีการไตสวนก็ได ซ่ึงหากมีเหตุจําเปนเรงดวนทําใหไมสามารถจัดทําคํารองขอ

คุมครองฯ ไดทัน ผูรองอาจแถลงดวยวาจาตอศาลก็ได  

- หากปรากฏตอศาลวาผูถูกกลาวหามีพฤติการณนาจะกอใหเกิดอันตรายแก

รางกาย จิตใจ หรือสุขภาพของบุคคลในครอบครัว ใหศาลมีอํานาจออกคําสั่งคุมครองสวัสดิภาพโดย

22 คดีคุมครองสวัสดิภาพ หมายความถึง คดีท่ีฟองหรือรองขอตอศาลหรือกระทําการใด ๆ 

ในทางศาลเก่ียวกับการคุมครองสวัสดิภาพเด็กหรือบุคคลในครอบครัว ซ่ึงจะตองบังคับตามกฎหมาย

วาดวยการคุมครองเด็ก กฎหมายวาดวยการคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวหรือ

กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวกับการคุมครองสวัสดิภาพเด็กหรือบุคคลในครอบครัว 
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หามผูถูกกลาวหาเสพสุราหรือสิ่งมึนเมา เขาใกลท่ีอยูอาศัยหรือท่ีทํางานของผูรอง ใชหรือครอบครอง

ทรัพยสินหรือกระทําการใด อันอาจนําไปสูความรุนแรงในครอบครัวเปนระยะเวลาท่ีศาลเห็นสมควร 

แตตองไมเกินกวา 6 เดือน และศาลอาจกําหนดใหผูถูกกลาวหาเขารับคําปรึกษาแนะนําจากศูนยให

คําปรึกษาแนะนําหรือสถานพยาบาลหรือหนวยงานตามท่ีศาลกําหนด คําสั่งคุมครองสวัสดิภาพใหเปน

ท่ีสุด แตถาพฤติการณเปลี่ยนแปลงไปศาลมีอํานาจสั่งแกไขคําสั่งเดิมได 

- ในกรณีท่ีศาลเห็นวาผูรองมีสวนกอใหเกิดความรุนแรงในครอบครัว (เชน เปนผู

ยั่วยุหรือดาทาทายหรือมีสวนในการทํารายรางกายกัน) และจําเปนตองไดรับการชวยเหลือ บําบัดรักษา 

ศาลอาจสั่งใหผูรองเขารับคําปรึกษาแนะนําหรือเขารับการอบรมหรือบําบัดรักษาหรือฟนฟูจากศูนยให

คําปรึกษาแนะนําหรือสถานพยาบาลหรือหนวยงานหรือองคการซ่ึงมีหนาท่ีคุมครองสวัสดิภาพเด็ก 

เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการหรือทุพพลภาพ หรือครอบครัวตามระยะเวลาท่ีศาลกําหนด เปนตน 

- ในกรณีท่ีศาลมีคําสั่งคุมครองฯ ใหศาลแจงคําสั่งคุมครองสวัสดิภาพไปยังเจา

พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจท่ีผูถูกกลาวหามีถ่ินท่ีอยูหรือภูมิลําเนาในเขตอํานาจเพ่ือทราบใน

กรณีผูถูกกลาวหาจงใจฝาฝนไมปฏิบัติตามคําสั่งคุมครองสวัสดิภาพโดยไมมีเหตุอันสมควร 

หากฝาฝนคําสั่ง ศาลมีอํานาจออกหมายจับผูถูกกลาวหามาขังจนกวาจะปฏิบัติ

ตามคําสั่งแตไมเกินกวาหนึ่งเดือน ถาผูถูกกลาวหาไดรับการปลอยชั่วคราว ศาลอาจกําหนดเง่ือนไขให

ผูถูกกลาวหาปฏิบัติในระหวางการปลอยชั่วคราวก็ได 

นอกจากมาตรการท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวฯ 

แลว ในพระราชบัญญัติคุมครองผู ถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัวฯ ไดกําหนดใหพนักงาน

เจาหนาท่ีเม่ือไดพบเห็นความรุนแรงหรือไดรับแจงมีอํานาจในการเขาไปในสถานท่ีท่ีเกิดเหตุเพ่ือ

สอบถามเก่ียวกับการกระทําท่ีไดรับแจงได รวมถึงการจัดใหผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว

เขารับการตรวจรักษาจากแพทย ขอคําปรึกษาจากจิตแพทย นักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห 

และในกรณีท่ีประสงคจะดําเนินคดี ก็ใหจัดใหไดมีการรองทุกขตามกฎหมายอีกดวย 

มาตรการใหความคุมครองชวยเหลือในระหวางการดําเนินคดี 

ในสวนของการใหความคุมครองสวัสดิภาพในระหวางการดําเนินคดีนั้น เพ่ือให

สามารถดําเนินคดีอาญาตามกระบวนพิจารณาคดีอาญาปกติท่ัวไปควบคูไปกับการกําหนดมาตรการ

คุมครองสวัสดิภาพ การจัดใหมีโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูกระทําความรุนแรงในครอบครัวหรือ

บุคคลในครอบครัวใหเกิดความเหมาะสมกับลักษณะของการกระทํา ผูกระทําและบุคคลในครอบครัว 

ยอมปองกันไมใหเกิดการกระทําความผิดซํ้าและเกิดสัมพันธภาพท่ีดีกับบุคคลในครอบครัว  เม่ือ

พิจารณาจากพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 

พ.ศ. 2553 จะเห็นวาไมไดมีการบัญญัติถึงกระบวนการในการขอคุมครองสวัสดิภาพในระหวางท่ีมีการ

ดําเนินคดีความรุนแรงในครอบครัวเอาไวและไมไดเปดชองเอาไวใหมีคํารองขอใหกําหนดมาตรการ
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บรรเทาทุกขหรือเปดโอกาสใหศาลใชดุลพินิจ ทําใหไมสามารถอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติฯ 

ดังกลาว นอกจากนี้กําหนดระยะเวลาในการมีผลบังคับของคําสั่งคุมครองสวัสดิภาพนั้นจํากัดอยูท่ีไม

เกิน 6 เดือนจึงทําใหอาจไมครอบคลุมถึงชวงเวลาของการดําเนินคดีของผูถูกกระทําความรุนแรงใน

ครอบครัว และอาจทําใหเกิดความเสียหายได  

อยางไรก็ตามเม่ือพิจารณาประกอบกับพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวย

ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 แลวจะเห็นไดวากฎหมายไดกําหนดหลักการทางสารบัญญัติ

รับรองสิทธิแกผูถูกกระทําความรุนแรงหรือผูมีสวนไดเสียท่ีไมไดมีการแจงความหรือรองทุกขในอายุ

ความของคดีความรุนแรงในครอบครัวใหมีสิทธิรองขอคุมครองสวัสดิภาพตามพระราชบัญญัติศาล

เยาวชนและครอบครัวฯ ได แตกรณีท่ีมีการรองทุกขภายในกําหนดอายุความแลวนั้น กฎหมายไดให

อํานาจแกพนักงานเจาหนาท่ีชั้นผูใหญท่ีไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรีใหมีอํานาจในการใชดุลพินิจออก

คําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพ่ือบรรเทาทุกขใหแกบุคคลผูถูกกระทําดวยความรุนแรงเปนการ

ชั่วคราวไดแมวาจะไมไดรับการรองขอก็ตามแตตองนําคําสั่งนั้นไปใหศาลรับรองภายใน 48 ชั่วโมงนับ

แตวันออกคําสั่ง เชน การใหผูกระทําความรุนแรงในครอบครัวเขารับการตรวจรักษาจากแพทย หรือ

การใหชดใชเงินชวยเหลือบรรเทาทุกขเบื้องตนตามสมควรแกฐานะของผูกระทําความรุนแรง การออก

คําสั่งหามผูกระทําความรุนแรงในครอบครัวเขาไปในท่ีพํานักของครอบครัวหรือเขาใกลตัวบุคคลใดใน

ครอบครัว และวิธีการดูแลบุตร นอกจากอํานาจของพนักงานเจาหนาท่ีในการบรรเทาทุกขเบื้องตน

แลว ในระหวางการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี ก็ใหศาลมีอํานาจออกคําสั่งกําหนดมาตรการหรือ

วิธีการเพ่ือบรรเทาทุกขไดตามท่ีเห็นสมควรอีกดวย 181

23 ซ่ึงหลักการตามพระราชบัญญัติคุมครองฯ นี้มี

อยูแตประสบปญหาในการนําเอามาใช เนื่องจากในทางปฏิบัติศาลไมคอยใชอํานาจในการกําหนด

มาตรการใด ๆ เนื่องจากมองวาเปนการขัดตอหลักเสรีภาพของประชาชน 

ดังนั้น จึงมีความจําเปนท่ี พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวฯ ควรท่ีจะ

บัญญัติมาตรการเพ่ิมเติมเพ่ือรับรองสิทธิของผูถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัวในการท่ีจะไดรับ

ความชวยเหลือดวยมาตรการอ่ืน ๆ คูขนานไปกับการดําเนินกระบวนการทางอาญาเพ่ือใหสอดคลอง

กับบทบัญญัติของพระราชบัญญัติความรุนแรงในครอบครัวฯ ดวย เชน การใหผูถูกกระทําความ

รุนแรงหรือผูมีสวนไดเสียนั้นรองขอใหศาลมีคําสั่งในการคุมครองสวัสดิภาพในระหวางการดําเนิน

คดีอาญาไมวาในข้ันตอนใดหรือปรากฏตอศาลในระหวางพิจารณาวามีเหตุจําเปนท่ีจะตองใหความ

คุมครองหรือชวยเหลือผูถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัวหรือบุคคลในครอบครัวคนอ่ืนก็ใหศาลมี

อํานาจใหความความคุมครองตามท่ีเห็นสมควรได เนื่องจากการฟองรองดําเนินคดีอาจยิ่งกอใหเกิด

23 มาตรา 11 ในระหวางการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี ใหศาลมีอํานาจออกคําสั่งกําหนด

มาตรการหรือวิธีการเพ่ือบรรเทาทุกขตามมาตรา 10 หรือออกคําสั่งใด ๆ ไดตามท่ีเห็นสมควร 
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ความไมพอใจของผูกระทําความรุนแรงและเปนเหตุใหเกิดความเสียหายข้ึน จึงสมควรท่ีจะมีมาตรการ

ในการแยกตัวผูกระทําความรุนแรงออกมาจากครอบครัว แมจะเปนท่ีพักของผูนั้นตามกฎหมายก็ตาม

ภายในเวลากําหนด รวมถึงโดยสั่งหามมิใหเขาใกลหรือขมขูคุกคาม หรือยั่วยุดวยประการใด ๆ ตอ

ผูถูกกระทําจนเกิดความรุนแรงในครอบครัว โดยแยกตัวออกไปเพ่ือใหไดรับการบําบัดฟนฟู จนกวาจะ

ลดละเลิกพฤติกรรมหรือปจจัยตาง ๆ ท่ีกอใหเกิดพฤติกรรมท่ีรุนแรง เชน สุราหรือสิ่งเสพติดใหโทษ 

จัดใหเขากิจกรรมกลุมบําบัดหรือครอบครัวบําบัด 

ในสวนของผูถูกกระทําความรุนแรงนั้น ก็ควรจัดใหไดรับความชวยเหลือตรวจ

รักษาทางการแพทย หรือขอรับคําปรึกษาแนะนําจากจิตแพทย นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห 

ตลอดจนการเยียวยา บําบัดฟนฟูทางดานรางกายและจิตใจอยางตอเนื่องมาจากการใหความชวยเหลือ

เบื้องตนในชั้นของกอนการดําเนินคดีหรือในชั้นสอบสวน ดวยเหตุท่ีเรื่องความกระทบกระเทือนทาง

จิตใจนั้นเปนสิ่งท่ีละเอียดออนและตองมีความตอเนื่องในการดูแลรักษา เพ่ือปองกันไมใหเกิดการ

เรียนรูถึงความรุนแรงจนนําไปสูการกระทําความผิดได 

และหากมีพฤติการณ เก่ียวกับตัวผูกระทําความรุนแรงในครอบครัวหรือ

ความสัมพันธภายในครอบครัวของบุคคลนั้นมีความเปลี่ยนแปลงไป ศาลอาจมีคําสั่งยกเลิกการ

คุมครองสวัสดิภาพกอนครบกําหนดระยะเวลาก็ได หรือจะแกไขเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขหรือระยะเวลาให

เหมาะสมกับพฤติการณดังกลาวก็ได โดยควรคํานึงถึงความสงบสุขของการอยูรวมกันเปนครอบครัว

และผลประโยชนสูงสุดของเด็ก 

มาตรการใหความคุมครองชวยเหลือภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการทางอาญา 

มาตรการอ่ืน ๆ ภายหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนพิจารณาในการใหความคุมครอง

สวัสดิภาพของผูถูกกระทําความรุนแรงนั้น เนื่องจากโดยขอเท็จจริงแลวเหยื่อท่ีถูกใชความรุนแรงใน

ครอบครัวนั้นมิไดตองการใหผูท่ีกระทํารุนแรงตองติดคุก แตตองการใหหยุดการกระทํารุนแรง ดังนั้น

แนวทางท่ีนํามาใชในการแกปญหาจึงตองกําหนดทางเลือกในการลงโทษใหมีความหลากหลาย 

กวางขวางมากข้ึนกวาการใชโทษจําคุกเพียงสถานเดียว พิจารณาจากมาตรา 12 ของพระราชบัญญัติ

คุมครองผูถูกกระทํารุนแรงฯ กําหนดวาหากศาลพิพากษาวาผูกระทําความรุนแรงในครอบครัวมี

ความผิดตามมาตรา 4 ศาลมีอํานาจใหใชวิธีการฟนฟู บําบัดรักษา คุมความประพฤติผูกระทําความผิด 

ใหชดใชเงินชวยเหลือบรรเทาทุกข ทํางานบริการสาธารณะ ละเวนการกระทําอันเปนเหตุใหเกิดการใช

ความรุนแรงในครอบครัว หรือทําทัณฑบนไวตามวิธีการและระยะเวลาท่ีศาลกําหนดแทนการลงโทษ

ผูกระทําความผิดก็ได ซ่ึงการนําเอามาตรการดังกลาวมาใชเพ่ือไมใหผูกระทําความผิดตองถูกควบคุมตัว

หรือเขาไปอยูในเรือนจํา แตสามารถพักอาศัยและดําเนินชีวิตอยูในชุมชนไดเพราะการกระทําความผิด

ในกรณีเชนนี้ยังไมอาจถือไดวาเปนอาชญากรของสังคม และการนําผูใชความรุนแรงในครอบครัวเขาไป

อยูในเรือนจํายอมกอใหเกิดมลทินแกผูกระทําความผิดในการท่ีจะออกมาเริ่มตนใหมในครอบครัวอีก



140 

ดวย ซ่ึงมิไดเปนการแกปญหาท่ีกอใหเกิดการกระทําความผิดดังกลาว ดังนั้น มาตรการตามมาตรา 12 

จึงเปรียบเสมือนเปนทางเลือกในการกําหนดมาตรการท่ีมีความเหมาะสมเพ่ือใชกับผูกระทําความผิด 

โดยไมจําตองลงโทษแกผูท่ีกระทําความผิดเพียงอยางเดียว นอกจากนี้ยังเปนการใหความคุมครอง

ผูเสียหายในการแกไขตัวผูกระทําความผิดใหกลับคืนสูสังคม และปองกันการกระทําความผิดซํ้า โดยมุง

ผลท่ีการคุมครองผูเสียหายท่ีตกเปนเหยื่อของความรุนแรงในครอบครัวใหไดรับความปลอดภัยในชีวิต 

รางกาย อนามัย เสรีภาพ และรักษาความม่ันคงสงบสุขของครอบครัวไวไดอยางแทจริง 

นอกจากนี้ ศาลยังอาจใชอํานาจตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 39 ในเรื่อง

ของการมีคําสั่งเก่ียวกับวิธีการเพ่ือความปลอดภัย เพ่ือปองกัน ปรับปรุงแกไขผูกระทําความผิดไมให

กลับมากระทําความผิดอีก เชน การเรียกประกันทัณฑบนในกรณีท่ีมีความปรากฏแกศาลวาผูกระทํา

ความผิดมีแนวโนมท่ีจะกระทําความผิดซํ้า ศาลก็มีอํานาจเรียกใหผูนั้นทําคําม่ันวาจะไมกอใหเหตุราย

ข้ึนในระยะเวลาท่ีกําหนดแตไมเกิน 2 ป หรือ การหามไมใหผูกระทําความผิดเขาใกลผูถูกกระทําความ

รุนแรงหรือบุคคลอ่ืนใดในครอบครัวท่ีมีความเสี่ยงจะไดรับความรุนแรงแทนในระยะหรือภายในเง่ือนไข

ท่ีศาลกําหนด การกําหนดใหฝายท่ีกระทําความรุนแรงเปนฝายท่ีตองออกจากบาน หรือการคุมประพฤติ

ของผูกระทําความผิด 

กลาวโดยสรุปแลว การกระทําความผิดโดยผูหญิงหรือเหยื่อของความรุนแรงใน

ครอบครัวท่ีไดกระทําการตอบโตนั้น สวนหนึ่งมาจากกระบวนการยุติธรรมท่ีไมไดใชมาตรการในการ

ใหความคุมครองชวยเหลือไดอยางเต็มประสิทธิภาพ ปญหาการใชความรุนแรงในครอบครัวนั้นมาจาก

หลายสาเหตุและปจจัยซ่ึงเก่ียวของกับทัศนคติและสภาวะทางจิตท้ังของผูกระทําและผูถูกกระทํา 

ดังนั้น การแกไขปญหาดังกลาวจึงควรตองกระทําตั้งแตครั้งแรกท่ีเกิดการใชความรุนแรงหรืออยาง

นอยก็ในขณะแรกท่ีไดมีการแจงถึงเหตุการณการใชความรุนแรง โดยกระบวนการในการขอใหศาล

ออกคําสั่งคุมครองสวัสดิภาพนั้นจะตอง สะดวก รวดเร็ว ประหยัด ไมยุงยากซับซอน และตองมีกลไก

บังคับใหมีการปฏิบัติตามคําสั่งอยางจริงจัง ในสวนของกระบวนการในการบําบัดฟนฟูนั้นตองกระทํา

โดยทีมสหวิชาชีพและตองกระทําอยางตอเนื่องและติดตามผลจนกวาจะเชื่อไดวาผูกระทํารุนแรงนั้นมี

ทัศนคติตอคนในครอบครัวท่ีดีข้ึน มีพฤติกรรมท่ีลดละเลี่ยงสิ่งท่ีเปนปจจัยใหเกิดความรุนแรงและมี

ความรวมมือในการท่ีจะแกปญหาตาง ๆ ดวยเหตุผลมากกวาใชใชกําลัง รวมถึงใหความชวยเหลือใน

การปลูกฝงทัศนคติในตัวผูถูกกระทําความรุนแรงวาไมใชสิ่งท่ีตนตองรับผิดชอบหรือยินยอมใหเกิดข้ึน

และไมประพฤติตนในลักษณะของการตกเปนเหยื่อ เพ่ือยุติวงจรความรุนแรงท่ีจะดําเนินตอไป 

4.2.6 แนวทางการบัญญัติกฎหมายเพ่ือใหความชวยเหลือแกผูหญิงท่ีฆาคูของตน 

จากหลักการท่ีสําคัญท่ีไดเสนอเพ่ือแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติของกฎหมายท่ี

เก่ียวกับการใหความคุมครองแกผูถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัวท่ีไดกลาวมาในหัวขอท่ี 4.2.1  

ถึง 4.2.4 นั้น ผูเขียนขอนําเสนอบทบัญญัติท่ีสอดคลองกับหลักการไวเพ่ือพิจารณา โดยบัญญัติเพ่ิมเขา
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ไปในพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 หรือบัญญัติเพ่ิม

เขาไปในรางพระราชบัญญัติคุมครองสวัสดิภาพของคนในครอบครัว พ.ศ. ... โดยกําหนดเปนมาตรการ

คุมครองเหยื่อความรุนแรงในครอบครัวท่ีไดกระทําความผิด 

โดยบัญญัติในกฎหมายคุมครองผูถูกกระทําความรุนแรงในลักษณะนี้ 

“ภาวะของผูหญิงท่ีถูกคูของตนทํารายอยางซํ้า ๆ” หมายความวา รูปแบบท่ีไดถูก

กําหนดไวในทางวิทยาศาสตรจิตวิทยาและพฤติกรรมอาการซ่ึงพบในผูหญิงท่ีตกอยูในความสัมพันธท่ี

ถูกทํารายทางรางกายหรือจิตใจโดยคูของเธออยางสะสม”” 

“ในการสอบสวนเพ่ือดําเนินคดีอาญานั้น หากพบวาเคยมีการลงบันทึกประจําวัน

หรือหลักฐานทางการแพทยหรือพยานหลักฐานใด ๆ ท่ีบงชี้ใหเห็นวาผูกระทําความผิดนั้นเปนผูท่ีตก

อยูในภาวะของผูหญิงท่ีถูกคูของตนทํารายอยางซํ้า ๆ หรือเปนผูถูกกระทําดวยความรุนแรงใน

ครอบครัว ใหพนักงานสอบสวนแจงไปยังหนวยงานสังคมสงเคราะห และใหจิตแพทยในทองท่ี

ประเมินผลทางจิตเวชของผูกระทําความผิด เพ่ือรวบรวมเปนพยานหลักฐานในสํานวน” 

“หากผูกระทําความผิดนั้นเปนผูท่ีตกอยูในภาวะของผูหญิงท่ีถูกคูของตนทําราย

อยางซํ้า ๆ ซ่ึงเปนผลมาจากเหตุการณการถูกใชความรุนแรงในครอบครัวมาอยางยาวนานและได

กระทําความผิดตอคูของตน ใหศาลมีอํานาจในการพิจารณาเหตุดังกลาวนั้นเปนเหตุลดโทษ 

ในการพิสูจนถึงภาวะของผูหญิงท่ีถูกคูของตนทํารายอยางซํ้า ๆ นั้น ใหศาลไดรับ

ความชวยเหลือจากแพทยผูเชี่ยวชาญทางดานจิตเวชหรือจิตแพทย 

ในการใชดุลพินิจตามวรรคแรก ใหศาลมีอํานาจสั่งใหพนักงานคุมประพฤติทําการ

สืบเสาะและพินิจเก่ียวกับประวัติและภูมิหลังเก่ียวกับความรุนแรงในครอบครัวของผูกระทําความผิดได” 

“กรณีผูกระทําความผิดในมาตรากอนนั้น หากพบวามีการใชสารเสพติดผิด

กฎหมายหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอลในขณะกระทําความผิดโดยไมไดถูกบังคับขืนใจใหเสพ จะถูกตัดมิ

ใหไดรับประโยชนจากขอตอสูเก่ียวดวยภาวะของผูหญิงท่ีถูกคูของตนทํารายอยางซํ้า ๆ” 

“ในการพิจารณากําหนดความรับผิดนี้ ศาลอาจกําหนดเง่ือนไขหรือมาตรการอ่ืน

แทนการลงโทษทางอาญาก็ได” 

หลักการอยางคราว ๆ ท่ีผูเขียนเสนอใหบัญญัติเพ่ิมลงไปในกฎหมายคุมครอง

เก่ียวกับความรุนแรงในครอบครัวเหลานี้ก็เพ่ือวัตถุประสงคในการท่ีจะทําใหเจาหนาท่ีในกระบวนการ

ยุติธรรมตระหนักถึงความสําคัญของความรุนแรงในครอบครัวในสวนของผลกระทบท่ีมีตอเหยื่อของ

ความรุนแรงในกรณีท่ีไมไดรับการเยียวยาแกไขจนเปนเหตุใหเกิดการกระทําความผิดข้ึนในลักษณะ

ของ Battered Woman Syndrome แตอยางไรก็ตาม การกําหนดใหเปนขอตอสูโดยเฉพาะใน

พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 อาจจะไมประสบผลสําเร็จ

ในทางปฏิบัติ เนื่องจากการกระทําความผิดอาจไดรับการพิจารณาในฐานของความผิดตามประมวล
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กฎหมายอาญาโดยตรงโดยมิไดคํานึงถึงสาเหตุของการกระทําความผิดท่ีมีท่ีมาจากฐานของความ

รุนแรงในครอบครัว 

ดังนั้น การนําเอาหลักของการถูกกระทํารุนแรงอยางซํ้า ๆ เพ่ือใชเปนเหตุลดโทษ

ตามประมวลกฎหมายอาญาจะเปนแนวทางท่ีใหความยุติธรรมแกหญิงตองคดีฆาสามีไดดีท่ีสุด ซ่ึงเม่ือ

พิจารณาจากลักษณะเฉพาะของการกระทําความผิดของผูหญิงท่ีถูกทํารายโดยคูของตนอยางซํ้า ๆ นั้น

เกิดจากอาการทางจิตเวชประเภทหนึ่ง หรือท่ีรูจักกันในลักษณะของ Post-traumatic Stress 

Disorder (PTSD) หรือภาวะความเครียดท่ีเกิดข้ึนภายหลังจากการไดรับการกระทบกระเทือนอยาง

รุนแรง ซ่ึงประกอบดวยอาการตาง ๆ เชน การมีความเครียดอยางรุนแรงจนทําใหผูหญิงรูสึกปราศจาก

ความกลัวและไมสามารถชวยเหลือตนเองได สามารถยอนระลึกถึงเหตุการณตาง ๆ โดยปราศจากสติ

หรือการรูสึกตัวผานฝนรายหรือการนึกถึงแบบไมไดตั้งใจ การแวบเขามาในความทรงจํา นอนไมหลับ 

ซ่ึงอาการตาง ๆ เหลานี้จะตองเกิดข้ึนมาอยางนอย 1 เดือนโดยมีผลตอการดําเนินชีวิตประจําวันของ

ผูหญิง และเม่ือผูหญิงตกอยูในภาวะของผูท่ีถูกคูของตนทํารายอยางซํ้า ๆ แลว พวกเธอจะรูสึกวาตก

อยูในสถานการณท่ีไมมีใครชวยเหลือเธอได มีความกลัวตลอดเวลา และเชื่อวาตนเองไมสามารถหนีไป

จากสถานการณท่ีเลวรายนี้ได  ดังนั้น เม่ือพิจารณาจากหลักกฎหมายในประมวลกฎหมายอาญาแลว 

หลักการท่ีสอดคลองกับทฤษฎีของกลุมอาการของผูหญิงท่ีถูกทํารายโดยคูของตน (BWS) คือ มาตรา 65 

ประมวลกฎหมายอาญา ท่ีเปนบทบัญญัติในการยกเวนโทษหรือลดโทษใหแกจําเลยตามระดับของ

ความรุนแรงของอาการปวยทางจิตของจําเลย โดยกําหนดใหจําเลยอาจไมตองรับโทษแมการกระทํา

ของจําเลยจะเปนความผิดตามกฎหมายอาญา แตหากจําเลยยังคงรูผิดชอบอยูบางหรือยังสามารถ

บังคับตนเองไดบาง กฎหมายจะกําหนดใหจําเลยยังตองรับโทษสําหรับความผิดนั้น แตใหเปนดุลพินิจ

ของศาลท่ีจะลดโทษใหนอยกวาท่ีกฎหมายกําหนดไวเพียงใดก็ได 18224 โดยฐานความคิดเชนเดียวกับการ

บัญญัติใหการกระทําความผิดโดยวิกลจริตเปนเหตุยกเวนโทษเนื่องจากการลงโทษการกระทําท่ีเกิด

จากภาวะความเครียดจากสถานการณการถูกทํารายอยางสะสมยอมไมบรรลุวัตถุประสงคของการ

ลงโทษ อีกท้ังหากพิจารณาจากสาเหตุความเปนมาและประวัติของหญิงท่ีตองคดีฆาสามีของตนเอง

แลวนั้น จะเห็นไดถึงความบอบช้ําท้ังทางรางกายและจิตใจจากการกระทําของผูตายหรือผูเสียหายเอง 

จนเม่ือเขาสูภาวะทางจิตใจท่ีเรียกวา Post-traumatic Stress Disorder (PTSD) นั้นก็ยอมทําให

ผูหญิงท่ีเปนเหยื่อของความรุนแรงในครอบครัวอยางซํ้า ๆ มีความรับรูถึงภยันตรายท่ีแตกตางจากคน

ท่ัวไป มีความหวาดระแวงในพฤติกรรมท่ีรุนแรงของคูของเธอ รวมถึงความเก็บกดจากการถูกทําราย

จนกระท่ังเม่ือความอดทนนั้นสิ้นสุดลง การกําหนดใหภาวะของผูหญิงท่ีถูกทํารายโดยคูของตนอยาง

24 สังกาส เนาวรัตนพันธ, “ปญหาการดําเนินคดีอาญาและการบังคับโทษกับผูปวยจิตเวช,” 

(วิทยานิพนธ นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2549), น.53-55. 
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ซํ้า ๆ ดังกลาวเปนเหตุลดโทษก็จะทําใหขอเท็จจริงเก่ียวกับประวัติ ความประพฤติ หรืออุปนิสัยและ

การกระทําท้ังหลายของผูเสียหายหรือผูตายซ่ึงเปนคูสมรส ท่ีไดกระทําตอผูกระทําความผิดนั้นไดรับ

การพิจารณาเพ่ือใหเกิดความเปนธรรมในการกําหนดโทษแกผูกระทําความผิด  

แตท้ังนี้ ไมไดหมายความวาผูหญิงท่ีฆาสามีของตนเองนั้นจะไมตองไดรับโทษเลย

ในฐานของเหตุยกเวนโทษเพราะมิใชเปนการกระทําโดยไมรูสํานึกของการกระทําหรือไมสามารถ

ควบคุมตนเองไดเชนกรณีของคนวิกลจริต จึงตองกําหนดใหเปนขอตอสูท่ีการกําหนดโทษนั้นข้ึนอยูกับ

ดุลพินิจของศาลในการพิจารณาถึงปจจัยท่ีกอใหเกิดการกระทําความผิด ความรุนแรงของการกระทํา 

สาเหตุท่ีผูหญิงตองตอบโตอยางรุนแรงไปยังคูของตนเอง เหตุการณตาง ๆ ท่ีไดเคยเกิดข้ึนภายใน

ขอบเขตของความเปนครอบครัวและผลกระทบท่ีสําคัญตอสภาวะทางจิตใจของเธอ 

ซ่ึงผูเขียนเสนอใหกําหนดเปนเหตุลดโทษไวในวรรคสามของมาตรา 65 และ

บัญญัติคํานิยามเพ่ิมเติมของกลุมอาการดังกลาวไวในมาตรา 1 ของประมวลกฎหมายอาญา ดังนี้ 

“มาตรา 1 ในประมวลกฎหมายนี้ 

(15) “ภาวะของผูหญิงท่ีถูกคูของตนทํารายอยางซํ้า ๆ” หมายความวา รูปแบบท่ี

ได ถูกกําหนดไวในทางวิทยาศาสตรจิตวิทยาและพฤติกรรมอาการซ่ึงพบในผูหญิงท่ีตกอยูใน

ความสัมพันธท่ีถูกทํารายทางรางกายหรือจิตใจโดยคูของเธออยางสะสม” 

ซ่ึงหลักในการเสนอบทบัญญัติมาตรานี้นั้นไดนําเอาคํานิยามของ Battered 

Woman Syndrome มาจาก Section 325 ของ Republic Act No.9262 ซ่ึงไดให คํานิยามวา

รูปแบบท่ีได ถูกกําหนดไวในทางจิตวิทยาและพฤติกรรมอาการซ่ึงพบในผูหญิงท่ีอาศัยอยู ใน

ความสัมพันธท่ีถูกทํารายอันเปนผลมาจากการถูกทํารายอยางสะสม และนอกจากนี้ยังไดใหคําจํากัด

ความของ “การทําราย” ท่ีสะสมวาหมายความถึง การกระทําใหเกิดความเสียหายทางกายตอผูหญิง

หรือเด็กของเธอเปนสาเหตุใหเกิดความเจ็บปวดทางรางกาย จิตใจ หรือทางดานอารมณ ซ่ึงสอดคลอง

กับหลักในคําพิพากษาของคดี State v. Kelly วาผูหญิงท่ีถูกทํารายนั้นเปนบุคคลซ่ึงตกเปนวัตถุแหง

การทํารายทางรางกายหรือพฤติกรรมในทางจิตวิทยา (Psychological behavior) โดยผูชายเพ่ือท่ีจะ

บังคับใหเธอกระทําบางสิ่งท่ีเขาตองการใหเธอทําโดยปราศจากการตระหนักถึงสิทธิของเธอ  

น อกจากนี้  ใน  Duhaime’s Law Dictionary ยั ง ให คํ าจํ า กั ด ค วาม ขอ ง 

Battered Woman Syndrome ในบริบททางกฎหมายวา เปนรูปแบบหนึ่งของขอตอสูเก่ียวดวยการ

25 Section 3. Definition of Terms.- As used in this Act: 

(c) "Battered Woman Syndrome" refers to a scientifically defined pattern of 

psychological and behavioral symptoms found in women living in battering relationships 

as a result of cumulative abuse. 
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ปองกันตัวในความผิดฐาน Manslaughter หรือ Murder โดยไดรับความชวยเหลือจากพยาน

ผูเชี่ยวชาญในการพิสูจนใหเห็นวาผูหญิงท่ีอยูในความสัมพันธท่ีรุนแรงนั้นจะตกอยูในความเชื่อวา

เพ่ือท่ีจะรักษาชีวิตของตนเองไวนั้น เธอตองฆาคูของเธอกอน หรือหมายความถึง สภาวะความตึง

เครียดท่ีเกิดข้ึนภายหลังการถูกทารุณกรรม ท่ีทําใหสภาพจิตใจเกิดความสับสน ตัดสินใจทําอะไรไมถูก 

และแสดงพฤติกรรมโดยการทํารายสามีโดยท่ีตนเองไมสามารถควบคุมได18426  

(16) “คูของตน” หมายความถึง คูสมรสหรือคูสมรสเดิม หรือผูท่ีอยูกินหรือเคย

อยูกินกันฉันสามีภริยา และรวมถึงบุคคลท่ีอยูในความสัมพันธฉันทชูสาว (Dating Relationship) ซ่ึง

แสดงใหเห็นถึงความใกลชิดผูกพันกันหรือตองพ่ึงพาอาศัยกันไมวาดวยทางกาย ทางจิตใจ หรือทาง

เศรษฐกิจซ่ึงอาจมีหรือเคยมีความสัมพันธทางเพศดวยกันไมวาจะมีบุตรดวยกันหรือไมก็ตาม 

ซ่ึงในสวนของ “คูของตน” ท่ีเปนผูใชความรุนแรงตอผูหญิงจนเปนเหตุใหตกอยู

ในภาวะ BWS นั้น ใน Republic Act No.9262 นั้นไมไดบัญญัติเอาไวอยางชัดเจนวาเปนบุคคลใดได

บาง แตไดกําหนดฐานะของผูหญิงซ่ึงอาจถูกใชความรุนแรงและถือเปนบุคคลท่ีกฎหมายใหความ

คุมครองไวใน Section 3 (a) วาหมายรวมถึงการกระทําตอผูหญิงท่ีเปนภริยาของเขา ภริยาคนกอน 

หรือกระทําตอผูหญิงซ่ึงเปนบุคคลท่ีผูกระทําความรุนแรงนั้นไดมีหรือเคยมีความสัมพันธทางเพศหรือ

อยูในความสัมพันธฉันทชูสาว (Dating Relationship)27 หรือตอบุคคลท่ีเขามีบุตรดวย 186

28  ดังนั้น  

26 นภามน รุงวิทู, อางแลว เชิงอรรถท่ี 11, น.42. 
27 Section 3. Definition of Terms. - As used in this Act,  

(e) “Dating relationship” refers to a situation wherein the parties live as 

husband and wife without the benefit of marriage or are romantically involved over 

time and on a continuing basis during the course of the relationship. A casual 

acquaintance or ordinary socialization between two individuals in a business or social 

context is not a dating relationship. 
28 Section 3. Definition of Terms. - As used in this Act,  

(a) “Violence against women and their children” refers to any act or a series 

of acts committed by any person against a woman who is his wife, former wife, or 

against a woman with whom the person has or had a sexual or dating relationship, or 

with whom he has a common child, or against her child whether legitimate or 

illegitimate, within or without the family abode, which result in or is likely to result in 

physical, sexual, psychological harm or suffering, or economic abuse including threats 

of such acts, battery, assault, coercion, harassment or arbitrary deprivation of liberty 
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ผูท่ีกระทําความผิดตามกฎหมายตอตานความรุนแรงตอผูหญิงและเด็กของประเทศฟลิปปนสจึงอาจ

เปนไดตั้งแต สามี อดีตสามี แฟนหนุม (Boyfriend) อดีตแฟนหนุม (Ex-boyfriend) ผูท่ีอยูกินกันหรือ

เคยอยูกินกัน (live-in partner or ex-partner) ผูชายท่ีผูหญิงไดมีบุตรดวย และผูชายท่ีผูหญิงไดมี

หรือเคยมีความสัมพันธทางเพศหรือความสัมพันธฉันทชูสาว ซ่ึงในท่ีนี้หมายความถึง สถานะของ

บุคคลท่ีอยูอาศัยดวยกันฉันสามีภริยาโดยท่ีปราศจากผลประโยชนเก่ียวกับการสมรสหรือสถานะของคู

ท่ีรักกันอยางมากหรือการมีความสัมพันธอยางตอเนื่องในระหวางท่ีคบกัน 

นอกจากนี้ กฎหมายฉบับนี้ไดใหความคุมครองไปถึงความสัมพันธของเพศเดียวกัน 

คือ เลสเบี้ยน แฟนสาว หรืออดีตแฟนสาว และในตนรางเสนอแกไข Model Penal Code ของ

สหรัฐอเมริกานั้น ไดเพ่ิมคํานิยามของ “ครอบครัวหรือสมาชิกในครัวเรือน” เอาไวใน Section 3.11 (5) 

วาใหหมายรวมถึง คูสมรสหรืออดีตคูสมรส บุคคลท่ีอาศัยหรือเคยอาศัยอยู มีหรือเคยมีความสัมพันธ

ฉันชูสาวหรือมีความสัมพันธในทางเพศ มีความเก่ียวของหรือเคยมีความเก่ียวของโดยการสมรสมากอน 

หรือมีบุตรดวยกัน187

29  

คํานิยามของ “บุคคลในครอบครัว” ตามมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติคุมครอง

ผูถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 แลวหมายความถึง คูสมรส คูสมรสเดิม ผูท่ีอยูกินหรือ

เคยอยูกินฉันสามีภริยาโดยมิไดจดทะเบียนสมรส บุตร บุตรบุญธรรม สมาชิกในครอบครัว รวมท้ัง 

บุคคลใด ๆ ท่ีตองพ่ึงพาอาศัยและอยูในครัวเรือนเดียวกัน อีกท้ังในรางพระราชบัญญัติคุมครองสวัสดิภาพ

บุคคลในครอบครัวฯ นั้นไดใหคํานิยามของ “บุคคลในครอบครัว” ใหหมายความถึง คูสมรส คูสมรสเดิม

หรือผูท่ีอยูกินหรือเคยอยูกินฉันสามีภริยาซ่ึงมีภาระหนาท่ีตามกฎหมายตอกันหรือมีพฤติการณท่ีคุกคาม

ตอสวัสดิภาพและยังมีการติดตอสัมพันธกันอยูและรวมถึงบุคคลท่ีมีความสัมพันธกับคูสมรส หรือคูสมรส

เดิมหรือผูท่ีอยูกินหรือเคยอยูกินฉันสามีภริยาซ่ึงมีภาระหนาท่ีตามกฎหมายตอกันหรือมีพฤติการณท่ี

คุกคามตอสวัสดิภาพและยังมีการติดตอสัมพันธกันอยู นอกจากนี้ “คูสมรส” หมายถึง ชายหญิงท่ีอยู

หรือเคยอยูดวยกัน (Intimate Partner) อยางสามีภริยาหรือแสดงตอบุคคลท่ัวไปใหเขาใจเชนนั้น ไมวา

จะจดทะเบียนสมรส (Marriage Spouse) หรือไมจดทะเบียนสมรส (de facto spouse) แตไมรวมถึง

29 Section 3.11 (5) “Family or household member” includes any of the 

following: 

(i) A spouse or former spouse. 

(ii) An individual with whom the person resides or has resided, has or has had 

a dating relationship, is or has engaged in a sexual relationship, is related or was 

formerly related by marriage, has a child in common. 
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การอยูหรือเคยอยูดวยกันอยางสามีภริยาระหวางหญิงกับหญิงหรือชายกับชายแมจะแปลงเพศแลว 

ก็ตาม188

30 ซ่ึงคํานิยามดังกลาวนี้คูสมรสจึงไมรวมถึงความสัมพันธแบบรักรวมเพศดวย 

เม่ือพิจารณาประกอบกับปจจัยสําคัญท่ีทําใหตกอยูในภาวะ BWS ท่ีแมผูหญิงถูก

กระทํารุนแรงแตก็ยังคงอยูในความสัมพันธดังกลาว หรือเลือกใหโอกาสคูของตนในการปรับปรุงแกไข 

ยอมแสดงอยูในตัววาตองเปนความสัมพันธท่ีมีความผูกพันใกลชิดและลึกซ้ึงท้ังในทางกายภาพ  

ทางอารมณความรูสึก และอาจมีความสัมพันธทางเพศรวมดวย ซ่ึ งสามารถเกิดข้ึนได ท้ังใน

ความสัมพันธของคนตางเพศหรือในความสัมพันธแบบรักรวมเพศไดดวยเชนกัน  ดังนั้น ผูหญิงท่ีจะยก

ขอตอสูดังกลาวนี้โดยสําคัญแลวจะตองเปนผูหญิงท่ีผานประสบการณความรุนแรงโดยถูกกระทําซํ้าโดย

คูของตน ซ่ึงในท่ีนี้ควรหมายถึง คูสมรสหรือคูสมรสเดิม หรือผูท่ีอยูกินหรือเคยอยูกินกันฉันสามีภริยา  

และรวมถึงบุคคลท่ีอยูในความสัมพันธฉันทชูสาว (Dating Relationship) ซ่ึงอาจเปนความสัมพันธ

แบบรักรวมเพศก็ได ท่ีตองแสดงใหเห็นถึงความใกลชิดผูกพันกันหรือตองพ่ึงพาอาศัยกันไมวาดวยทาง

กาย ทางจิตใจ หรือทางเศรษฐกิจซ่ึงอาจมีหรือเคยมีความสัมพันธทางเพศดวยกันไมวาจะมีบุตร

ดวยกันหรือไมก็ตาม เพ่ือใหครอบคลุมทุกรูปแบบของสถานการณความรุนแรงท่ีกระทําตอผูหญิง 

โดยอาศัยความสัมพันธท่ีมีความใกลชิดกันไดอยางครบถวน 

“มาตรา 65 วรรคสาม “ในกรณีท่ีผูกระทําไดกระทําความผิดโดยมีสาเหตุมาจาก

ตกอยูในภาวะของผูหญิงท่ีถูกคูของตนทํารายอยางซํ้า ๆ มาเปนระยะเวลายาวนานจนเปนเหตุ

กระทบกระเทือนตอจิตใจ ใหศาลพิจารณาลงโทษจําเลยนอยกวาท่ีกฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิด

นั้นเพียงใดก็ได”” 

เหตุท่ีควรเสนอใหเปนบทบัญญัติท่ัวไปในประมวลกฎหมายอาญานั้น ประการท่ีหนึ่ง 

เนื่องจากการวิเคราะหขอตอสูของผูหญิงท่ีตกอยูในภาวะของ Battered Woman Syndrome  

ในงานศึกษาดังกลาวนี้ใหความสําคัญแกปญหาในการพิสูจนในครบองคประกอบของขอตอสูท่ีเปน

หลักท่ัวไปในประมวลกฎหมายอาญา กลาวคือ การกระทําโดยปองกัน และการกระทําโดยบันดาล

โทสะ ซ่ึงยังมีขอเท็จจริงบางอยาง คือ ระยะเวลาของการขมเหงหรือภยันตรายกับการกระทําตอบโต

ผูกระทํา ซ่ึงการตีความขยายขอบเขตขององคประกอบท่ีเปนหลักท่ัวไปในกฎหมายอาญานั้นไมอาจทําได 

การกําหนดขอตอสูใหเปนหลักท่ัวไปในการใหความคุมครองจึงนาจะเกิดประโยชนแกผูกระทํา

ความผิดในกรณีเชนนี้มากกวา ประการท่ีสอง แมในงานศึกษาฉบับนี้จะมุงเนนไปท่ีการกระทําความ

30 วัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล และคณะ, “การประเมินกระบวนการยุติธรรมในการคุมครอง

สวัสดิภาพบุคคลท่ีไดรับความรุนแรงในครอบครัว,” ทุนอุดหนุนจากสถานบันวิจัยระบบสาธารณสุข : 

มูลนิธิเพ่ือนหญิงและสถาบันพัฒนากระบวนการยุติธรรมเยาวชนและครอบครัว กรุงเทพมหานคร, 

2546, น.14. 
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ของผูหญิงท่ีตกอยูในภาวะ BWS ก็ตาม และบทบัญญัติท่ีผูเขียนไดเสนอแนวทางการบัญญัติไวนั้นจะ

เอ้ือประโยชนและระบุเจาะจงถึงผูกระทําซ่ึงเปนเพศหญิงก็ตาม แตดวยลักษณะของอาการ BWS นั้น

สามารถเกิดข้ึนไดกับคนทุกเพศทุกวัย ไมวาจะเปนผูชายท่ีถูกกระทําความรุนแรงโดยภริยาของตน 

(Husband battering/Men abuse)31 หรือผูสูงอายุและเด็กท่ีถูกกระทําความรุนแรง (Elder and 

Child Abuse) โดยบุคคลในครอบครัว ยอมตกอยู ในภาวะดังกลาว 19 0

32ได เชน เดียวกันหากมี

31 ในการศึกษาปญหาความรุนแรงในครอบครัวนั้นนอกจากกรณีกระทําความรุนแรงตอ

ผูหญิงหรือภริยาแลว ก็ยังมีการใชความรุนแรงตอฝายชายดวยเชนกัน ซ่ึงจากสถิติในงานศึกษาของ 

Gelles ในป 1974 ไดชี้ใหเห็นวา ในขณะท่ีรอยละ 47 ของสามีท่ีใชกําลังทํารายตอภริยา ก็มีรอยละ 

33 ของภริยาท่ีใชกําลังทํารายสามีเชนเดียวกัน และเชนเดียวกันจํานวนของคดีฆาตกรรมท่ีเกิดข้ึนเปน

กรณีผูชายลงมือฆาตกรรมภริยาของตน รอยละ 17.5 ในขณะท่ี ผูหญิงลงมือฆาตกรรมสามีรอยละ 

16.4 ของคดีฆาตกรรมท้ังหมด แตอยางไรก็ตาม การใชความรุนแรงโดยภริยานั้นยังไมถูกตระหนักวา

เปนปญหาท่ีตองพิจารณาถึงแมจะมีขอมูลทางสถิติก็ตาม เนื่องจากการรายงานของสื่อและการทํางาน

ของเจาหนาท่ีนั้นมักเห็นภาพของผูชายท่ีเปนผูกระทําความผิดและผูหญิงคือเหยื่อ นอกจากนี้ความ

รุนแรงในความสัมพันธของบุคคลเพศเดียวกัน กลาวคือ เกย เลสเบียน ก็แทบจะไมถูกกลาวถึง รวมถึง

ความรุนแรงตอผูชายในความสัมพันธรักรวมเพศก็แทบจะไมไดรับความสําคัญเชนเดียวกัน  
32 ในป 1987 ในงานวิจัยของ Suzanne Steinmetz ไดเสนอแนวคิดเก่ียวกับอาการของสามี

ท่ีถูกทํารายทุบตี (Battered Husband Syndrome) ในบทความเหยื่อวิทยา (Victimology) แตถูก

ตอตานอยางแรง ซ่ึงงานเขียนดังกลาวไดเสนอวาผูชายและผูหญิงเปนฝายท่ีกระทํารุนแรงไดพอ ๆ กัน 

ตอมาในป 1980 ไดมีการทําสํารวจครอบครัวชาวอเมริกันท่ีมีเหตุความรุนแรงในครอบครัวจํานวน 

3,218 ครอบครัวพบวา ผูชายและผูหญิงกระทําความรุนแรงจนเปนเหตุใหคูสมรสอีกฝายไดรับ

อันตรายสาหัสไดพอ ๆ กัน ซ่ึงสถิติในประเทศไทยชวงป 2543-2544 ของมูลนิธิเพ่ือนหญิงพบวา สามี

ฆาภริยารวมแลว 90 ราย สวนภริยาฆาสามีรวมแลว 32 ราย (โปรดดู วัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล และ

คณะ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 30, น.10-11.) จากระบบขอมูลภายใตเว็บไซต www.violence.in.th 

พบวาจํานวนเหตุการณการกระทําความรุนแรงตอเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ในป 2553 

มีจํานวน 916 เหตุการณ มีจํานวนผูกระทําความรุนแรงเปนเพศชาย (645 ราย) มากกวาเพศหญิง  

(86 ราย) หรือรอยละ 86.23 ไมระบุเพศผูกระทํา 17 ราย หรือรอยละ 2.27 ของจํานวนผูกระทํา

ท้ังหมด มีจํานวนผูถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัวเปนเพศหญิง (653 ราย) มากกวาเพศชาย  

(77 ราย) หรือรอยละ 87.18 ไมระบุ เพศผู ถูกกระทํา 19 รายหรือรอยละ 2.54 ของจํานวน

ผูถูกกระทําความรุนแรงท้ังหมด ซ่ึงสะทอนใหเห็นวาผูชายก็ไดรับผลกระทบจากความรุนแรงใน

ครอบครัวเหมือนกัน แมมีจํานวนนอยกวาผูหญิงก็ตาม 
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สภาพแวดลอมและความจําเปนทางเศรษฐกิจและขอจํากัดอ่ืน ๆ ในลักษณะเชนเดียวกัน ซ่ึงการ

กําหนดใหเปนเหตุลดโทษท่ัวไปในประมวลกฎหมายอาญานั้นยอมกอใหเกิดการตอยอดทางการศึกษา

และอาจนําไปใชเพ่ือใหเกิดประโยชนแกบุคคลท่ัวไปโดยไมจํากัดเพศได และประการท่ีสาม เพ่ือขจัด

ปญหาในการท่ีเจาหนาท่ีในกระบวนการยุติธรรมฝายตาง ๆ ไมนําเอาพระราชบัญญัติความรุนแรงใน

ครอบครัว พ.ศ. 2550 มาใชในการพิจารณาคดีหรือดําเนินคดีแกจําเลย แตนําเอากระบวนการ

กฎหมายอาญามาบังคับใชเหมือนคดีอาญาท่ัวไป การกําหนดใหเปนขอตอสูในประมวลกฎหมายอาญา

จึงใหความคุมครองไดเต็มประสิทธิภาพมากกวา 

เหตุท่ีควรนํามากําหนดไวในวรรคสามของมาตรา 65 นั้น นอกจากดวยเหตุท่ีเง่ือนไข

ในการไดรับยกเวนโทษหรือลดหยอนโทษตามมาตรา 65 นั้นเก่ียวเนื่องดวยการกระทําของบุคคลท่ีมี

สภาพท่ีจิตไมม่ันคง หรือไมสมประกอบ ซ่ึงในการพิสูจนนั้นตองไดความเห็นจากแพทยผูเชี่ยวชาญในการ

ยืนยันแลว จากท่ีไดทําการศึกษามาขางตนวาอาการของผูหญิงท่ีถูกทํารายโดยคูของตน (BWS) ในการ

วินิจฉัยโรคทางจิตเวชนั้น ระบบการจําแนกโรคจิตเวช (DSM-IV) ซ่ึงจัดโดยสมาคมจิตเวชศาสตร

สหรัฐอเมริกาไดยอมรับวา BWS นั้นเปนประเภทหนึ่งของภาวะความเครียดท่ีเกิดข้ึนภายหลังจาก

ประสบเหตุการณความรุนแรงในชีวิต หรือ Post-traumatic Stress Disorder (PTSD) แตอยางไรก็ตาม 

บทบัญญัติในวรรคหนึ่งนั้นกําหนดยกเวนโทษใหในกรณีท่ีผูกระทําไดกระทําในขณะท่ีไมสามารถรู 

ผิดชอบ หรือไมสามารถบังคับตนเองได หรือหากรูผิดชอบอยูบางหรือสามารถบังคับตนเองไดอยูบาง

นั้นก็ยังไดรับการลดหยอนโทษตามวรรคสอง ซ่ึงจากท่ีไดทําการวิเคราะหมาขางตนนั้น การกระทํา

ความผิดของบุคคลซ่ึงตกอยูในภาวะของผูหญิงท่ีถูกคูของตนทํารายอยางซํ้า ๆ นั้น เปนการกระทําโดย

รูสํานึกถึงการกระทํา รูวาเปนสิ่งท่ีผิดกฎหมายและรูวาไมควรกระทํา นอกจากนี้ในบางกรณียังเกิดจาก

การคิดใครครวญมาแลว จึงไมอาจพิสูจนใหเขาเง่ือนไขในมาตรา 65 วรรคแรกและวรรคสองอยูนั่นเอง 

อีกท้ังอาการ PTSD นั้นแมจะเปนลักษณะความบกพรองในสภาวะแหงจิตก็ตาม แตถือไดเพียงเปน

อาการปวยทางจิตท่ีไมถึงข้ันของวิกลจริต จึงยอมไมไดรับประโยชนจากมาตรา 65 โดยตนเอง 

แตเนื่องจากอาการปวยทางจิตหรือ BWS นั้นเกิดจากการถูกกระทําดวยความรุนแรง

มาอยางยาวนานและเหยื่อความรุนแรงไมสามารถหลุดพนไปจากสถานการณนั้นได จึงทําใหผูกระทํา

ความผิดมืดบอดตอทางออกท่ีถูกตอง กลาวคือ ในทางเลือกหรือวิธีแกปญหาตาง ๆ ท่ีดูสมเหตุสมผลใน

มุมมองของวิญูชนนั้น มิใชทางออกท่ีสมเหตุสมผลสําหรับผูท่ีตกอยูในภาวะดังกลาว จึงมีความจําเปน

ท่ีจะตองพิจารณาสภาวะแหงจิตของผูกระทําความผิดในขณะท่ีไดมีการลงมือกระทําเพ่ือใหเขาใจถึง

สาเหตุของการกระทําและทางออกท่ีผูกระทําไดรับรูวามีอยู โดยมีความเปนเหตุเปนผลโดยตัวเอง 

โดยการกําหนดใหเปนขอตอสูในมาตรา 65 นั้นโดยฐานคือการยอมรับแลววา

จําเลยไดกระทําความผิดจริงตามท่ีฟอง แตใหมีเหตุลดโทษตามกฎหมายเนื่องจากผลของการถูก

กระทําความรุนแรงโดยคูรักมาอยางยาวนานซ่ึงกระบวนการผลิตซํ้าของความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนไดทําให
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ภาพของความรุนแรงหรือสถานการณนั้น ๆ เกิดข้ึนในความรับรูของผูหญิงในลักษณะของการมี

ประสบการณซํ้าซ่ึงเปนรูปแบบอาการหนึ่งของ PTSD วาเหตุการณความรุนแรงนั้นกําลังจะเกิดข้ึนอีก 

ซ่ึงในกรณีการพิสูจนเรื่องภาวะอาการของผูหญิงท่ีถูกคูของตนทํารายอยางซํ้า ๆ นั้นใหอาศัยแพทย

ผูเชี่ยวชาญจากสถาบันกัลยาณราชนครินทรเปนผูวินิจฉัยวาขณะท่ีกระทําความผิด จําเลยตกอยูใน

ภาวะดังกลาวหรือไม โดยอธิบายเก่ียวกับโรคและอาการของ Battered  Woman  Syndrome เชน 

การเกิดข้ึนของภาวะดังกลาว การพัฒนาระดับความรุนแรงหรือการเรียนรูในแตละชวงของความ

รุนแรงในครอบครัว และทายท่ีสุดสงผลกระทบตอจิตใจ อารมณ และความเชื่อม่ันของผูกระทํา

ความผิดอยางไร โดยขอมูลท้ังหมดตองอาศัยความกระตือรือรนในการรวบรวมพยานหลักฐานของ

เจาหนาท่ี การสั่งใหสืบพยานเพ่ิมเติมโดยอัยการ การซักถามขอเท็จจริงเพ่ิมเติมโดยศาล และการ

ไดรับความชวยเหลือจากจิตแพทยหรือผูมีความรูความเชี่ยวชาญในการวิเคราะหดานจิตเปนผูใหการ

ตรวจพิสูจน หรือวิเคราะหพฤติกรรมการแสดงออกจากผลกระทบจากความรุนแรงอยางสะสม เพ่ือใช

เปนพยานหลักฐานในการตอสูและในการพิจารณาคดีของศาลอยางเปนธรรมแลวจึงใหศาลเปนผู

วินิจฉัยตอไปวาการกระทําของจําเลยนั้นสมควรไดรับการกําหนดโทษเพียงใด ซ่ึงจะเปนประโยชน

อยางมากในการชวยใหศาลและเจาหนาท่ีในกระบวนการยุติธรรมเขาใจถึงสภาวะทางจิตใจของ

ผูกระทําความผิดในขณะท่ีลงมือกระทําวาโดยแทจริงแลวมีสาเหตุจากภาวะความเครียดท่ีเกิดข้ึนจาก

การถูกกระทํารุนแรงมาอยางตอเนื่องยาวนาน และเพ่ืออธิบายใหศาลเขาใจวาเหตุใดผูกระทําความผิด

จึงไมแสวงหาความชวยเหลือจากบุคคลอ่ืนหรือเลือกใชวิธีการอ่ืนเปนทางออกจากกรณีความรุนแรงใน

ครอบครัวนี้ หรือเหตุใดการตอบโตกลับในขณะท่ีไมไดมีภยันตรายท่ีใกลจะถึงตอชีวิตของผูกระทํา

ความผิดนั้นจึงเปนสิ่งซ่ึงจําเปนท่ีควรไดรับความเห็นใจจากกระบวนการยุติธรรม 

แตแมผูเขียนจะเสนอใหบัญญัติไวในมาตรา 65 วรรคสามซ่ึงเปนบทบัญญัติเก่ียว

ดวยความปวยทางจิตหรือความวิกลจริตก็ตาม แตผูหญิงท่ีตกอยูในภาวะของผูหญิงท่ีถูกคูทําราย 

อยางซํ้า ๆ นั้นกระทําไปดวยปฏิกิริยาหรือการโตตอบท่ีเปนเรื่องปกติของการถูกคูของตนทําราย 

มาอยางยาวนาน ไมใชการกระทําโดยไรสติสัมปชัญญะแตเปนการกระทําท่ีสามารถอธิบายไดดวยเหตุผล 

ซ่ึงจากขอเสนอดังกลาวนี้ หากศาลพิจารณาลดโทษใหแกหญิงตองคดีฆาสามีแลว 

ศาลอาจใชมาตรการตามมาตรา 56 ประมวลกฎหมายอาญาเพ่ือรอการกําหนดโทษหรือรอการลงโทษ

ไว โดยมีการกําหนดเง่ือนไขเพ่ือคุมความประพฤติตามมาตรา 56(4) โดยกําหนดใหจําเลยไดรับการ

บําบัดรักษาความบกพรองทางรางกายหรือจิตใจหรืออาการปวยทางจิตเวชซ่ึงในท่ีนี้คือ ภาวะอาการ

ของผูหญิงท่ีถูกคูของตนทํารายอยางซํ้า ๆ ใหหายดี โดยศาลอาจกําหนดเง่ือนไขอ่ืนตามสมควรเพ่ือ

แกไข ฟนฟู หรือปองกันไมใหผูหญิงกระทําความผิดข้ึนอีก ตามมาตรา 56(5) ได 

การเปนปฏิปกษตอการเปนสามีภริยานั้นเปนความรุนแรงอยางหนึ่ง แตภายใต

คานิยมของสังคมไทยนั้นมักสอนใหผูหญิงอดทนจึงทําใหผูหญิงไมเรียกรองสิทธิของตัวเอง กฎหมายจึง
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เปนสิ่งสุดทายท่ีผูหญิงจะนํามาใชเพ่ือแกปญหา คดีท่ีเกิดข้ึนสวนใหญจึงเปนการท่ีถูกทุบตีจนทนไมไหว

แลวจึงจะเขาไปแจงความ หากเจาหนาท่ีตํารวจไมจับแจง ทายท่ีสุดก็กลับมาฆาสามีของตน  ดังนั้น 

แมวาจะมีการบัญญัติกฎหมายโดยมุงท่ีจะใหความชวยเหลือแกผูถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว

ออกมามากมายเพียงใด และครอบคลุมกวางขวางในทุกกรณีก็ตาม แตสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดคือทัศนคติของ

บุคคลในครอบครัวท่ีควรเห็นคุณคาซ่ึงกันและกัน มีความถอยทีถอยอาศัยกัน และมองวาการใชความ

รุนแรงตอสมาชิกในครอบครัวนั้นเปนสิ่งท่ีละเมิดสิทธิสวนบุคคลและไมใชวิธีในการแกปญหา รวมถึง

ทัศนคติของบุคคลในสังคม ไมวาจะเปนคนในชุมชน หรือญาติพ่ีนองท่ีตองเขาไปใหความชวยเหลือ

หรือแจงเหตุใหแกเจาหนาท่ีทราบหากพบเห็นความรุนแรงโดยท่ีไมยึดติดกับคานิยมท่ีมองวา  

“การทะเลาะเบาะแวงในครอบครัวนั้นเปนเรื่องสวนตัว ปญหาในครอบครัวคนนอกไมควรเขาไปยุง”  

อีกตอไป เพราะเปนสิ่งท่ีตองใหความสนใจเนื่องจากมันสงกระทบและความเสียหายตอสถาบัน

ครอบครัว โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของการทํารายจิตใจแมกระท่ังการท่ีสังคมไทยมองวาความเจาชู

ของผูชายเปนเรื่องท่ียอมรับได การนอกใจภริยาไมใชเรื่องใหญ แตในความเปนจริงแลวสิ่งนี้ถือวาเปน

ความรุนแรงในครอบครัวเชนเดียวกันท่ีสามารถกอใหเกิดความคับแคนใจสะสมจนเปนเหตุใหเกิดการ

ฆาตกรรมกันข้ึนมาได  

และทายท่ีสุดคือทัศนคติของเจาหนาท่ีในกระบวนการยุติธรรมและหนวยงาน 

ตาง ๆ ตองตระหนักถึงความสําคัญของปญหาความรุนแรงในครอบครัววาไมใชเรื่องเล็กนอยแตมีความ

รายแรงและจะเพ่ิมความรุนแรงมากข้ึนในทุกขณะหากไมเขาไปใหความชวยเหลือ โดยบุคคลเหลานี้

จะตองทําความเขาใจตอปญหาและทําความเขาใจเก่ียวกับบทบัญญัติ สิทธิหนาท่ีและมาตรการท่ี

จําเปนในการชวยเหลือเพ่ือท่ีกฎหมายจะไดบังเกิดผลสมตามเจตนารมณ ตองคํานึงถึงปญหาความ

รุนแรงในครอบครัวนี้วามีน้ําหนักเพียงพอท่ีจะนํามาอางเพ่ือใหความผิดของเหยื่อความรุนแรงนั้นไดรับ

การบรรเทาลง ไมปฏิเสธการรับรูเรื่องความรุนแรงในครอบครัวท่ีเกิดมาอยางตอเนื่องท่ีอาจเปนปจจัย

สงเสริมใหความรุนแรงในครอบครัวคงอยูตอไป หากไดรับความรวมมือรวมใจอยางพรอมเพรียงกัน

จากทุกภาคสวน ปญหาของโศกนาฏกรรมในครอบครัวก็ยอมบรรเทาเบาบางลงไปได 
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บทที่ 5 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 

5.1 บทสรุป 

 

การใชความรุนแรงในระหวางคูสมรสนั้นมีลักษณะท่ีซับซอนท่ีเกิดข้ึนจากความสัมพันธ

เชิงอํานาจท่ีไมเทาเทียมกันในระหวางหญิงชายท่ีถูกกําหนดโดยเพศสภาพ (Gender-Based Violence) 

การใชความรุนแรงของผูชายตอคูสมรสหรือคูรักนั้นเปนพฤติกรรมท่ีกระทําไปโดยมีวัตถุประสงคท่ีจะ

ควบคุมและกดข่ีหรือบังคับใหอีกฝายหนึ่งกระทําหรือไมกระทําในสิ่งท่ีผูชายตองการ โดยไมจํากัดแต

เฉพาะการทํารายรางกายแตหมายความรวมถึงการทํารายในทางจิตใจ การบีบบังคับในทางสังคมและ

การควบคุมทางเศรษฐกิจดวย จึงทําใหผูหญิงสวนใหญถูกกดดันใหอยูในฐานะท่ีตองอาศัยพ่ึงพิงหรือ

ตองอดทนยอมรับการกระทําใด ๆ เพ่ือรักษาความเปนครอบครัวเอาไว 

กรณีท่ีทําการศึกษานั้นเปนผลลัพธท่ีสะทอนมาจากปญหาความรุนแรงในครอบครัวท่ี

สะสมและถูกเก็บเอาไว เม่ือผูถูกกระทํามาตลอดชีวิตของการอาศัยอยูดวยกันโดยไมไดรับความ

ชวยเหลือจากสังคมหรือเจาหนาท่ีกระบวนการยุติธรรมไดกระทําการตอบโตกลับไปยังผูท่ีใชความ

รุนแรงจนเปนเหตุใหไดรับอันตรายสาหัสหรือถึงแกความตาย ซ่ึงกลายเปน “ผูหญิงตองคดีฆาสามี

ตนเอง” จากการศึกษาในเชิงสังคมวิทยาและจากบทสัมภาษณผูหญิงในงานวิชาการตาง ๆ จะพบวา

ผูหญิงเหลานี้เผชิญปญหาท่ีคลายคลึงกัน กลาวคือ เม่ือถูกคูของตนทํารายในระยะแรกก็จะใหอภัย

จนกระท่ังมีความรุนแรงมากข้ึนจึงจะขอความชวยเหลือจากเจาหนาท่ีตํารวจโดยมักจะไดรับคําแนะนํา

ใหไกลเกลี่ยคืนดีกันหรือเปลี่ยนใจไมดําเนินคดีกับคูของตน กระท่ังเม่ือกลับมาอยูในความสัมพันธเดิม

ก็ถูกทํารายหนักข้ึนและบอยครั้งข้ึน แมพยายามออกไปจากความสัมพันธไปอยูกับญาติหรือเพ่ือนฝูง 

ทายท่ีสุดก็กลับมาอยูกับคนท่ีทํารายตัวเองอีกไมวาจะดวยเหตุผลของการใหอภัย การถูกขมขูคุกคาม

หรือเพราะปจจัยทางดานเศรษฐกิจก็ตาม ซ่ึงเหตุการณจะเกิดข้ึนเปนวัฏจักรหรือท่ีรูจักในทฤษฎีของ

วงจรความรุนแรง (The Cycle of Violence Theory) เม่ือผูหญิงติดอยูในความสัมพันธท่ีถูกกระทํา

รุนแรงและไมสามารถหาทางออกหรือหลบหนีไปได พวกเธอก็จะคอย ๆ รูสึกสิ้นหวังและหมดความ

กระตือรือรนในการแกไขปญหาซ่ึงมีการศึกษาวาในทางสังคมจิตวิทยา ผูหญิงท่ีถูกทํารายเหลานี้จะตก

อยูภาวะของการชวยเหลือตนเองไมไดท่ีเกิดจากการเรียนรู (Learned Helplessness) ทําใหเธอมี

พฤติกรรมท่ีวางเฉยตอความรุนแรง และจะเอาชีวิตรอดจากสถานการณความรุนแรงเปนครั้ง ๆ  

ไปเนื่องจากเธอไมสามารถคาดเดาผลจากการกระทําใด ๆ เพ่ือแกปญหาของเธอได 
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โดยธรรมชาติของความรุนแรงในครอบครัวโดยเฉพาะท่ีกระทําตอคูสมรสนั้นจะมี

แนวโนมท่ีเกิดข้ึนบอยครั้งข้ึนและในแตละครั้งจะคอย ๆ รุนแรงข้ึน เม่ือเกิดข้ึนอยางซํ้า ๆ เปน

ระยะเวลายาวนานโดยไมรับการชวยเหลือก็จะกลายเปนความรุนแรงสะสมท่ีนําไปสูการฆาตกรรมไม

วาจะเปนฝายชายฆาฝายหญิงหรือฝายหญิงฆาฝายชายก็ตาม ซ่ึงในงานเขียนฉบับนี้มุงท่ีจะศึกษาถึง

ลักษณะของผูหญิงท่ีถูกคูของตนทําราย (Battered Woman) ท่ีนําไปสูการเกิดทฤษฎีภาวะของผูหญิง

ท่ี ถูกคูของตนทํารายอยางซํ้า ๆ (Battered Woman Syndrome) ท่ีจะนํามาใชในการอธิบาย

พฤติกรรมของผูหญิงท่ีอยูบนพ้ืนฐานของการถูกทํารายรางกายและจิตใจเพ่ือนําไปสูทางออกทาง

กฎหมายท่ีใหความเปนธรรมกับเหยื่อของความรุนแรงนี้ และเพ่ือใหเขาใจวาผูหญิงท่ีถูกทํารายถูกทํา

ใหเหลือเพียงทางเลือกเดียวท่ีเปนทางเลือกสุดทายหรือความพยายามครั้งสุดทายท่ีจะปกปองตนเอง

จากการถูกทํารายทางรางกายและจิตใจ การตอบโตจึงเปนการฆาเพ่ือปกปองตนเอง ซ่ึงการตัดสินใจ

ของพวกเธอนั้นเปนไปอยางสมเหตุสมผล มิใชการกระทําเพราะความทารุณโหดรายหรือความตองการ

แกแคนของผูหญิง 

ภาวะของผูหญิงท่ีถูกทํารายโดยคูของตนอยางซํ้าซาก (Battered Woman Syndrome 

: BWS) นั้นหมายถึงรูปแบบบุคลิกลักษณะโดยท่ัวไปของผูหญิงท่ีถูกขมเหงทางรางกายและจิตใจ

ในชวงระยะเวลาหนึ่งโดยอํานาจของผูชายท่ีอยูในชีวิตของพวกเธอ ซ่ึงเปนเง่ือนไขในทางจิตวิทยาท่ีทํา

ใหเหยื่อของความรุนแรงในครอบครัวเชื่อวามีเพียงหนทางเดียวท่ีจะหนีไปจากสถานการณท่ีเลวราย

นั้นคือ การฆาคูของเธอ โดยผูหญิงท่ีจะเขานิยามของผูหญิงท่ีถูกทํารายไดนั้น Walker ไดกลาววา 

พวกเธอจะตองผานวงจรความรุนแรงท้ัง 3 ระยะมาอยางนอย 2 ครั้ง ซ่ึงประกอบดวย ระยะของการ

สรางความตึงเครียด ระยะเหตุการณความรุนแรงฉับพลัน ระยะของความสํานึกผิดและการแสดง

ความรัก ซ่ึงรูปแบบของความรุนแรงในครอบครัวนั้นเม่ือสถานการณมาถึงระยะท่ีสามแลวก็จะวน

กลับไปท่ีระยะแรกอีกครั้งและในทายท่ีสุดชวงเวลาของระยะท่ีสามนั้นจะนอยลงจนกระท่ังหมดไป 

เหลือเพียงชวงเวลาของการทําราย ซ่ึงจะทําใหผูหญิงเขาสูภาวะของการชวยเหลือตนเองไมไดอันเกิด

จากการเรียนรู (Learned Helplessness) ทฤษฎีนี้จะอธิบายถึงความรับรูและความเขาใจของผูหญิง

ท่ีถูกทํารายโดยคูของเธอวาพวกเธอหมดหนทางท่ีจะหยุดการขมเหงและการท่ีจะหนีไปจาก

สถานการณนั้นได ซ่ึงจะตอบคําถามแกคณะลูกขุนและศาลไดวาเหตุใดเม่ือเธอถูกทําราย เธอจึงไมหนี

ออกไปจากความสัมพันธนั้น ๆ ประกอบกับปจจัยอ่ืน ๆ เชน ขาดทรัพยากรในการดํารงชีพ คานิยมใน

เรื่องของสถาบันครอบครัวและความคาดหวังของสังคมตอการอยูรวมกันฉันทสามีภริยา ความรัก หรือ

ความเปนหวงบุตรของตน และประเด็นถัดมาคือการนําเอาเรื่องของภาวะความเครียดท่ีเกิดข้ึน

ภายหลังจากการไดรับการกระทบกระเทือนตอจิตใจอยางรุนแรงหรือ Post-traumatic Stress 

Disorder : PTSD มาใชในการอธิบายสภาวะทางจิตของผูหญิงท่ีถูกทํารายซ่ึงเปนสวนหนึ่งชอง

รูปแบบอาการทางจิตในสวนท่ีเก่ียวกับการรับรู โดยเกิดข้ึนอยางชั่วคราวและพบไดในผูหญิงท่ีมี
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ประสบการณการถูกกระทําความรุนแรง โดยสามารถสรุปลักษณะอาการของผูหญิงท่ีถูกทํารายโดยคูของ

ตนดวยการวินิจฉัยทาง PTSD ไดวาพวกเธอจะมีอาการหวาดระแวงวาจะถูกทํารายจากคูของเธอ มีการ

ต่ืนกลัวและมีประสาทความรับรูความรุนแรงท่ีไว ขาดความม่ันใจในความสามารถของตน เปนตน  

ซ่ึงทฤษฎีวงจรความรุนแรงในครอบครัว การชวยเหลือตนเองไมไดอันเกิดจากการเรียนรู และภาวะ

ของความเครียดท่ีเกิดข้ึนภายหลังจากการไดรับความกระทบกระเทือนตอจิตใจอยางรุนแรงนั้น เปน

ปจจัยเก่ียวกับสภาวะทางจิตใจของผูหญิงท่ีสําคัญในการท่ีเธอลงมือฆาคูของเธอโดยเฉพาะอยางยิ่งใน

ขณะท่ีไมไดมีการเผชิญหนากับภยันตรายหรือถูกกระทํารุนแรง (Non-confrontation)  

เม่ือมีการตอบโตความรุนแรงไปยังคูท่ีทํารายดวยความรุนแรงนั้นโดยสวนใหญจะมีอยู  

2 สถานการณดวยกันคือ ตอบโตในขณะท่ีความรุนแรงกําลังดําเนินอยู และ ตอบโตกลับในขณะท่ี

ความรุนแรงยุติลงแลว ซ่ึงในกรณีของการตอบโตตอความรุนแรงท่ีดําเนินอยูนั้น แมเปนเหตุใหไดรับ

อันตรายสาหัสหรือถึงแกความตาย การกระทําของผูหญิงท่ีถูกทํารายก็ยังอาจอางวากระทําโดย

ปองกันตัวได หากกระทําตอภยันตรายท่ีใกลจะถึง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 68 เนื่องจาก

สามียอมไมมีอํานาจอันชอบธรรมในการทํารายรางกายภริยา จึงถือไดวามีภยันตรายอันละเมิดตอ

กฎหมายอยูในขณะนั้น ซ่ึงจะตองพิจารณาตอไปวาเปนการปองกันตัวท่ีพอสมควรแกเหตุหรือไม แต

หากเปนการตอบโตในชวงเวลาท่ีกระชั้นชิดหรือยังไมขาดตอน ก็อาจยกขอตอสูวากระทําโดยบันดาล

โทสะเพราะถูกขมเหงอยางรายแรง ตามมาตรา 72 ไดเชนเดียวกัน เพราะการทํารายรางกายหรือ

จิตใจในลักษณะของความรุนแรงในครอบครัวนั้นยอมถือไดวาเปนการขมเหงอยางรายแรงดวยเหตุอัน

ไมเปนธรรมซ่ึงทําใหผูถูกขมเหงนั้นกระทําตอผูขมเหงไปในขณะท่ีโทสะยังรุนแรงอยู แตกรณีปญหาท่ี

จะเกิดข้ึนคือ หากผูหญิงท่ีถูกทํารายไดตอบโตไปยังคูของเธอในชวงเวลาท่ีไมไดมีการใชความรุนแรง

เกิดข้ึนสามารถยกขอตอสูใดข้ึนเพ่ือเปนเหตุยกเวนโทษหรือลดโทษใหแกตนเองได 

นอกจากนี้ “อคติในทางเพศ” ท่ีปรากฏในแนวคําพิพากษาซ่ึงพิจารณาวาการทําราย 

ทุบตีในครอบครัวนั้นถือเปนเรื่องปกติเล็กนอย ไมเปนภยันตรายอันละเมิดตอกฎหมายหรือเปนการขม

เหงอยางรายแรง จึงไมเปนเหตุอันสมควรใหผูหญิงกระทําการตอบโตอยางรุนแรงจนถึงแกชีวิต  

การวินิจฉัยวาไมมี “ภยันตรายท่ีใกลจะถึง” ในขณะท่ีมีการกระทําความผิดเกิดข้ึนนั้นจึงไมอาจทําให

หญิงตองคดีฆาสามีของตนยกขอตอสูใด ๆ เพ่ือใหความยุติธรรมแกตนเองได นอกจากนี้การพิจารณา

เหตุบรรเทาโทษตามมาตรา 78 แหงประมวลกฎหมายอาญาท่ีศาลสามารถใชดุลพินิจเพ่ือลดโทษใหแก

จําเลยไดนั้น ศาลก็กลับนําไปใชเฉพาะในเง่ือนไขของการยอมรับสารภาพหรือใหการอันเปนประโยชน

แกการพิจารณาคดี โดยมิไดพิจารณาถึงขอเท็จจริงและสถานการณท่ีเปนสาเหตุของการกระทํา

ความผิด อาจกลาวไดวาปญหาของกระบวนการยุติธรรมในการพิจารณาคดีของผูหญิงตองคดีฆาสามี

นั้นคือ สภาวการณการถูกทํารายรางกายจากสามีท่ี มีความรุนแรง ตอเนื่องและยาวนานนั้น  
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ไมไดปรากฏพยานหลักฐานมากเพียงพอท่ีจะนํามาเปนสวนหนึ่งของการพิจารณาคดีและไดรับ 

การพิจารณาวาไมเก่ียวแกประเด็นท่ีจะใชสนับสนุนขอตอสูใด ๆ 

เม่ือศึกษาในหลักกฎหมายและแนวคําวินิจฉัยของศาลในตางประเทศจะพบวา ในหลาย

ประเทศไดใหความสนใจในเรื่องของ “Battered Woman Syndrome” เปนอยางมาก ไมวาจะเปน 

สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย และฟลิปปนส เปนตน ซ่ึงในงานเขียนฉบับนี้ผู เขียนได

ทําการศึกษาแนวคําพิพากษาของสหรัฐอเมริกาและฟลิปปนสเปนหลัก โดยในสหรัฐอเมริกานั้นแมวา

กรณีของการฆาคูของตนในสถานการณท่ีไมไดเผชิญหนากับความรุนแรงหรือไมปรากฏวามีภยันตราย

ท่ีใกลจะถึงจะไมอาจอางวากระทําโดยปองกันไดโดยตรงเนื่องจากไมเขาเง่ือนไขของกฎหมาย แตใน

หลาย ๆ มลรัฐก็ไดยอมรับวาพยานหลักฐานเก่ียวกับ Battered Woman Syndrome ท่ีไดจากพยาน

ผูเชี่ยวชาญในทางดานจิตวิทยานั้นสามารถแสดงใหเห็นถึงการตองทนทุกขทรมานจากอาการ BWS 

ของจําเลยซ่ึงเปนผลมาจากประวัติของการถูกทํารายทางรางกายและจิตใจจากผูตายซ่ึงเปนสามีของ

จําเลยและอธิบายเหตุผลวาทําไมจําเลยจึงไมหนีออกไปจากความสัมพันธท่ีถูกทําราย เชน ในคดี 

State v. Kelly (1984) มลรัฐนิวเจอรซี หรือในคดีของ Joyce Hawthorne มลรัฐฟลอริดาท่ีใช BWS 

ในการแสดงใหเห็นถึงความสมเหตุสมผลของความรับรูเก่ียวกับภยันตรายของผูหญิงวามีความแตกตาง

จากความรับรูของผูชายและทําใหการประเมินกําลังท่ีใชในการตอบโตนั้นไมเปนไปตามท่ีกฎหมาย

คาดหวังและทําใหไดรับการพิจารณาวาไมมีความผิด เชนเดียวกับในมลรัฐแคลิฟอรเนียท่ีแมไมได

พิจารณา BWS วาเปนพยานหลักฐานท่ีพิสูจนการกระทําโดยปองกันแตก็รับฟงในฐานของการแสดง

ใหเห็นถึงความเชื่อโดยสุจริตของจําเลยไดแตไมอาจรับฟงวาเปนความเชื่อโดยสมเหตุสมผลได จึงถูก

จัดวาเปนการสนับสนุนขอตอสูวาเปนการปองกันตัวท่ีไมสมบูรณ (Imperfect Self-defense) และใน

ป ค.ศ. 2015 ไดมีการเสนอรางกฎหมายเพ่ือแกไข Model Penal Code ซ่ึงเปนกฎหมายอาญากลาง

ของสหรัฐอเมริกาโดยไดตระหนักถึงปญหาความรุนแรงในครอบครัวโดยเฉพาะ โดยเพ่ิมสถานการณท่ี

มีรูปแบบความรุนแรงท่ียืดเยื้อยาวนานเปนสถานการณท่ีกฎหมายใหอํานาจในการใชกําลังปองกันท่ีถึง

แกชีวิตได นอกจากนี้ ในมลรัฐโอไฮโอไดบัญญัติรับรองถึงพยานหลักฐานเก่ียวกับ BWS ในพิสูจนถึง

องคประกอบของความบกพรองในการใชเหตุผลของจําเลยซ่ึงสนับสนุนขอตอสูวากระทําโดยวิกลจริต

อีกดวย 

สวนกรณีของประเทศฟลิปปนสก็มีการตระหนักถึงความสําคัญของ BWS โดยความ

เปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญนั้นเกิดจากการสังเกตเห็นปญหาในการใชความยุติธรรมแกผูหญิงซ่ึงตกอยูใน

ความสัมพันธท่ีรุนแรงมาอยางยาวนานท่ีไดกระทําความผิดตอผูท่ีทํารายตน โดยไดมีการตรากฎหมาย 

Republic Act No. 9262 ข้ึนโดยเปนการประสานขอความคิดในทางกฎหมายอาญาและกฎหมาย

ครอบครัว ซ่ึงมีหลักการและแนวทางท่ีสําคัญมาจากคดี People vs. Genosa ซ่ึงไดมีการยกทฤษฎี

เก่ียวกับ BWS ในการตอสูคดี โดยศาลสูงของประเทศฟลิปปนสไดใหการยอมรับวามีความจําเปนอยาง
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มากในการพิจารณาท่ีจะคนหาความจริงเก่ียวกับสภาวะแหงจิตของจําเลยในขณะกระทําความผิด  

โดยไดใหคํานิยามของผูหญิงท่ีถูกทํารายเอาไวในคดีดังกลาววาหมายถึง “ผูหญิงท่ีตกเปนวัตถุแหงการ

กระทําใด ๆ อยางรุนแรงท้ังทางรางกายและทางจิตใจอยางซํ้า ๆ โดยผูชายเพ่ือท่ีจะบังคับใหผูหญิงทํา

บางสิ่งบางอยางท่ีเขาตองการใหเธอทําโดยปราศจากการคํานึงถึงสิทธิของเธอ” แตอยางไรก็ตามคดีนี้ได

พิจารณา BWS ในฐานะของเหตุบรรเทาโทษเนื่องจากขอจํากัดของกฎหมายและการนําสืบพยานของ

จําเลยไมสามารถแสดงถึงการทํารายใหเห็นไดชัดได ซ่ึงตอมาไดมีการนําคําวินิจฉัยในคดีนี้เปนหลักใน

การบัญญัติ BWS เปนขอตอสูพิเศษในกฎหมายตอตานความรุนแรงตอผูหญิงและเด็กป ค.ศ. 2004 

หรือ RA 9262 ในมาตรา 26 และไดนําเอาคํานิยามของ BWS ในคําพิพากษาของศาลสูงมาบัญญัติไวใน

กฎหมายฉบับนี้ดวย เพ่ือเปนการหลีกเลี่ยงความสับสนกับหลักการปองกันตนเองภายใต The Revised 

Penal Code จึงไดนํามาบัญญัติเปนขอตอสูไวอยางชัดเจนโดยกําหนดวาถาเหยื่อหรือผูรอดชีวิตนั้นถูก

พบวากําลังเจ็บปวยหรือทนทุกขทรมานจากภาวะของผูหญิงท่ีถูกทํารายโดยคูของตนแลว บุคคลนั้นจะ

ไมมีความรับผิดใด ๆ ไมวาในทางแพงหรือทางอาญา แมวาการกระทํานั้นไมอาจพิสูจนใหครบ

องคประกอบของการปองกันโดยชอบดวยกฎหมายภายใต The Revised Penal Code ก็ตาม จึงถือได

วาตามกฎหมายฉบับนี้ ขอตอสูวาตกอยูในภาวะของผูหญิงท่ีถูกทํารายโดยคูของตน (BWS) นั้น เปน

พฤติการณพิสูจนความชอบดวยกฎหมาย (Justification) โดยในการพิสูจนถึง BWS นั้น ใหไดรับความ

ชวยเหลือจากพยานผูเชี่ยวชาญทางดานจิตวิทยาหรือจิตแพทย แตอยางไรก็ตามขอตอสูดังกลาวนี้ก็ยัง

ถูกวิจารณอยางมากในนักวิชาการกฎหมายเนื่องจากเปนบทบัญญัติท่ียกเวนความผิดใหอยางกวางขวาง

เกินไป อาจกอใหเกิดผลกระทบในภายหนาไดจากการใหความชอบธรรมในการฆาสามีของผูหญิง 

ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากกฎหมายท่ีมีเจตนารมณในการใหความคุมครองแกเหตุการณความ

รุนแรงในครอบครัวของประเทศไทย คือ พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงใน

ครอบครัว พ.ศ. 2550 แมวาจะมีวัตถุประสงคในการคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงและมุง

แกไขฟนฟูผูใชความรุนแรงในครอบครัวเพ่ือดํารงรักษาสถาบันครอบครัวเอาไว และหลีกเลี่ยง

มาตรการลงโทษในทางอาญานั้น แตกรณีของเหยื่อความรุนแรงในครอบครัวท่ีกลายเปนผูกระทํา

ความผิดเนื่องจากการถูกทํารายอยางสะสมกลับถูกดําเนินคดีทางอาญาโดยไมมีบทบัญญัติใด ๆ  

ในการใหความชวยเหลือแกผูกระทําความผิดเลย ซ่ึงนาสังเกตวา หากเปนผูกระทําความรุนแรงใน

ครอบครัวนั้น กฎหมายตองการท่ีจะบําบัดฟนฟูพฤติกรรมใหกลับไปอยูรวมกันในครอบครัวได  

แตกรณีของผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวเม่ือกระทําการตอบโตเม่ือเผชิญกับทางเลือก

สุดทายในการปกปองตนเองแลว กฎหมายกลับตองการท่ีจะนําตัวพวกเธอมาดําเนินคดีอาญาเพ่ือ

ลงโทษตามกฎหมาย ซ่ึงนอกจากจะไมใหความชวยเหลือแลวยังเปนการตอกย้ําซํ้าเติมเหยื่อของความ

รุนแรงในครอบครัวอีกดวย 
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5.2 ขอเสนอแนะ 

 

เม่ือผูหญิงท่ีตกเปนเหยื่อของความรุนแรงในครอบครัวจากสามีของตนเองนั้นไดกระทํา

การตอบโตกลับไปยังคูของเธอจนเปนเหตุใหถึงแกความตาย กรณีท่ีมีปญหาในการยกขอตอสูนั้นก็คือ 

การตอบโตกลับในขณะท่ีไมไดอยูในระหวางการใชความรุนแรง ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากบทบัญญัติกฎหมาย

ของไทยตามประมวลกฎหมายอาญาแลวยอมไมอาจอางขอตอสูวากระทําโดยปองกันหรือโดยบันดาล

โทสะเพ่ือเปนประโยชนตอคดีไดเพราะเม่ือมีการกระทําความผิดเกิดข้ึน สังคมจะสนใจท่ีเหตุการณ

สุดทายของความรุนแรงซ่ึงก็คือการฆา แตการจะทําความเขาใจการฆาในปญหาความรุนแรงใน

ครอบครัวนั้นจะตองยอนกลับไปดูประวัติความเปนมาของเหตุการณท้ังหมดถึงการเริ่มตนการทําราย 

การเพ่ิมระดับของความรุนแรงของการทําราย ท่ีผูชายใชในการควบคุมความสัมพันธประกอบกับ

สภาวะทางอารมณและรูปแบบพฤติกรรมของผูหญิงท่ีเรียกวา “Battered Woman Syndrome” จึง

จะทําใหเขาใจถึงสถานะของผูหญิงมากยิ่งข้ึน ซ่ึงหลักกฎหมายท่ีใชอยูในปจจุบันยังไมอาจตอบสนองตอ

สถานการณท่ีพวกเธอตองเผชิญไดอยางเหมาะสม หากไมมีการทําความเขาใจและยอมรับวาการกระทํา

ของพวกเธอนั้นเปนการกระทําท่ีเปนผลมาจากประสบการณความรุนแรงในครอบครัวท่ียาวนานแต

พิจารณาตัดสินพวกเธอในบริบทของการกระทําความผิดของคนท่ัวไปในเหตุการณเฉพาะหนาก็

เปรียบเสมือน “การฆาตกรรมผอนสง” โดยเรียกรองใหเลื่อนการตอบโตออกไปจนกระท่ังเม่ือถูกทําราย

ทุบตีครั้งตอไปหรือเม่ือเกิดการทํารายถึงสาหัสหรือถึงแกชีวิตเกิดข้ึนจริง ๆ ซ่ึงสังคมยอมไมไดรับ

ประโยชนอันใดเลย นอกจากความเสี่ยงท่ีผูหญิงท่ีถูกทํารายเปนฝายถูกฆาเสียเอง 

นอกจากการท่ีควรนําความรูเก่ียวกับ Battered Woman Syndrome เขามาปรับใชใน

การพิจารณาแลวนั้น ยังควรตระหนักถึงลักษณะเฉพาะของความรุนแรงภายในครอบครัวท่ีแตกตาง

จากอาชญากรรมประเภทอ่ืน ๆ เพราะความรุนแรงในครอบครัวนั้นไมใชเหตุการณท่ีเกิดข้ึน ณ เวลา

ใดเวลาหนึ่ง แตเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนอยางตอเนื่องและกินเวลายาวนานตางกันออกไป ดังนั้น แมการใช

กําลังทํารายจะสิ้นสุด ณ เวลานั้นแลว แตมันไมไดผานพนไปอยางแทจริง และไมไดเปนภยันตรายท่ีจะ

เกิดข้ึนอยูในอนาคต แตสําหรับผูหญิงท่ีถูกทําราย มันเปนภยันตรายท่ีแทจริงและหลีกเลี่ยงไมไดตลอด

ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูกับคูของเธอในลักษณะของกระบวนการผลิตซํ้าของความรุนแรง 

ปจจุบันไดมีความพยายามในการปรับปรุงกฎหมายพระราชบัญญัติ คุมครอง

ผูถูกกระทําดวยความรุนแรง พ.ศ. 2550 โดยยกรางใหมในชื่อวา “พระราชบัญญัติคุมครองสวัสดิภาพ

บุคคลในครอบครัว พ.ศ. ...” เนื่องจากพระราชบัญญัติคุมครองผู ถูกกระทําดวยความรุนแรง  

พ.ศ. 2550 นั้นยังคงมีปญหาเก่ียวกับการบังคับใช ทําใหเปนอุปสรรคในการปฏิบัติงานท่ีไมสามารถ

ดําเนินการใหบรรลุเจตนารมณแหงกฎหมาย แตอยางไรก็ดีรางกฎหมายฉบับนี้ก็ยังไมไดมีบทบัญญัติท่ี

ใหความชวยเหลือในกรณีท่ีผูถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัวไดตอบโตผูกระทําจนเปนเหตุใหถูก
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ดําเนินคดีทางอาญา โดยผูเขียนเห็นวาควรตระหนักถึงสถานการณในการกระทําความผิดในบริบทของ

ผูหญิงท่ีตกอยูในภาวะของกลุมอาการของผูหญิงท่ีถูกทํารายโดยคูของตน (BWS) โดยนําเอาลักษณะ

อาการดังกลาวมากําหนดเปนขอตอสูท่ีจะใหความเปนธรรมและมีความเหมาะสมแกเหยื่อของความ

รุนแรงในครอบครัว นอกเหนือจากการกําหนดบทบาทหนาท่ีและสรางทัศนคติท่ีถูกตองใหแก

เจาหนาท่ี เพ่ือใหสอดคลองกับปญหาท่ีเกิดข้ึนจึงขอเสนอแนวทางในการแกไขปญหา คือ การ

กําหนดใหภาวะของผูหญิงท่ีถูกคูของตนทํารายอยางซํ้า ๆ เปนเหตุลดโทษในประมวลกฎหมายอาญา 

การนําเอาหลักของการถูกกระทํารุนแรงอยางซํ้า ๆ เพ่ือใชเปนเหตุลดโทษตาม

ประมวลกฎหมายอาญาก็เปนอีกแนวทางหนึ่งนอกจากการนําไปกําหนดเปนขอตอสูพิเศษในกฎหมาย

คุมครองผูถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว เนื่องจากเม่ือคดีของหญิงท่ีตอบโตไปยังสามีนั้นมาสูศาล 

โดยสวนใหญจะเปนคดีอาญา ซ่ึงไดรับการพิจารณาในศาลจังหวัดซ่ึงใชวิธีพิจารณาคดีอาญาเปนหลัก 

ดังนั้น จึงอาจทําใหมีขอจํากัดในการยกขอตอสูตามกฎหมายพิเศษข้ึนอางหรือไมไดรับความสนใจจาก

เจาหนาท่ีในกระบวนการยุติธรรมเทาท่ีควร ซ่ึงการกําหนดใหเปนเหตุลดโทษในประมวลกฎหมาย

อาญาเลยนั้นอาจกอใหเกิดผลสําเร็จในการใหความคุมครองแกหญิงตองคดีฆาหรือทํารายสามีของ

ตนเองไดมากกวา และในปจจุบันนี้ทฤษฎีเก่ียวดวยกลุมอาการของผูหญิงท่ีถูกทําราย (BWS) นั้นไดรับ

การยอมรับในหลาย ๆ ประเทศแลววาเปนพฤติการณหนึ่งในการอธิบายถึงสาเหตุของการกระทํา

ความผิด แตบทบัญญัติยกเวนความผิดและบทบัญญัติยกเวนโทษในประมวลกฎหมายอาญานั้นถือเปน

ขอยกเวนของกฎหมายจึงตองตีความโดยเครงครัด การท่ีจะตีความขยายบทบัญญัติในลักษณะให

ครอบคลุมถึงสถานการณของผูหญิงท่ีถูกทํารายนั้นยอมไมอาจทําไดโดยไมมีขอโตแยง ซ่ึงเม่ือพิจารณา

จากลักษณะเฉพาะของการกระทําความผิดของผูหญิงท่ีถูกทํารายโดยคูของตนอยางซํ้า ๆ ในประเด็น

ของการไดรับประสบการณผานวงจรความรุนแรง (The Cycle Of Violence) ซ่ึงตอมาไดสรางการ

เรียนรูข้ึนในเหยื่อความรุนแรงถึงการไรความสามารถในการชวยเหลือตนเองจากสถานการณเชนวา

นั้น (Learned Helplessness) นอกจากนี้ยังไดมีการศึกษาในทางจิตวิทยาวาลักษณะอาการของ

ผูหญิงท่ีถูกทํารายนั้นถูกจัดอยูในหมวดหมูของอาการทางจิตเวชประเภทหนึ่ง หรือท่ีรูจักกันใน

ลักษณะของ Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) หรือภาวะความเครียดท่ีเกิดข้ึนภายหลัง

จากการไดรับการกระทบกระเทือนอยางรุนแรง ดังนั้น เม่ือพิจารณาจากหลักกฎหมายในประมวล

กฎหมายอาญาแลว หลักการท่ีสอดคลองกับทฤษฎีของกลุมอาการของผูหญิงท่ีถูกทํารายโดยคูของตน 

(BWS) มีฐานความคิดเชนเดียวกับการท่ีรัฐบัญญัติใหการกระทําความผิดโดยวิกลจริตเปนเหตุยกเวน

โทษเนื่องจากการลงโทษการกระทําโดยวิกลจริตยอมไมบรรลุวัตถุประสงคของการลงโทษ  

อีกท้ังหากพิจารณาจากสาเหตุความเปนมาและประวัติของหญิงท่ีตองคดีฆาสามี

ของตนเองแลวนั้น จะเห็นไดถึงความบอบช้ําท้ังทางรางกายและจิตใจจากการกระทําของผูตายหรือ

ผูเสียหายเอง จนเม่ือเขาสูภาวะทางจิตใจท่ีเรียกวา Post-traumatic Stress Disorder (PTSD) นั้นก็
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ยอมทําใหผูหญิงท่ีเปนเหยื่อของความรุนแรงในครอบครัวอยางซํ้า ๆ มีความรับรูถึงภยันตรายท่ี

แตกตางจากคนท่ัวไป มีความหวาดระแวงในพฤติกรรมท่ีรุนแรงของคูของเธอ รวมถึงความเก็บกดจาก

การถูกทํารายจนกระท่ังเม่ือความอดทนนั้นสิ้นสุดลง จึงสมควรท่ีจะกําหนด “ภาวะของผูหญิงท่ีถูกคู

ของตนทํารายอยางซํ้า ๆ (Battered Woman Syndrome)” ใหเปนเหตุลดโทษโดยกําหนดไวใน

วรรคสามของบทบัญญัติมาตรา 65 และบัญญัติคํานิยามเพ่ิมเติมของกลุมอาการดังกลาวไวใน 

มาตรา 1 ของประมวลกฎหมายอาญา  

โดยบัญญัติในลักษณะนี้ 

 

มาตรา 1 ในประมวลกฎหมายนี้ 

(15) “ภาวะของผูหญิงท่ีถูกคูของตนทํารายอยางซํ้า ๆ” หมายความถึง 

หลักเกณฑท่ีไดกําหนดรูปแบบเก่ียวกับจิตวิทยาและพฤติกรรมอาการซ่ึงพบในผูหญิงท่ีตก

อยูในความสัมพันธท่ีถูกทํารายทางรางกายหรือจิตใจโดยคูของเธออยางสะสม 

 

ซ่ึงหลักในการเสนอบทบัญญัติมาตรานี้นั้นไดนําเอาคํานิยามของ Battered 

Woman Syndrome มาจาก Section 3 ของ Republic Act No.9262 ซ่ึ งได ให คํานิ ยามว า

รูปแบบท่ีได ถูกกําหนดไวในทางจิตวิทยาและพฤติกรรมอาการซ่ึงพบในผูหญิงท่ีอาศัยอยู ใน

ความสัมพันธท่ีถูกทํารายอันเปนผลมาจากการถูกทํารายอยางสะสม โดยไดรับความชวยเหลือจาก

พยานผูเชี่ยวชาญในการพิสูจนใหเห็นวาผูหญิงท่ีอยูในความสัมพันธท่ีรุนแรงนั้นจะตกอยูในความเชื่อ

วาเพ่ือท่ีจะรักษาชีวิตของตนเองไวนั้น เธอตองฆาคูของเธอกอน 

 

(16) “คูของตน” หมายความถึง คูสมรสหรือคูสมรสเดิม หรือผูท่ีอยูกินหรือ

เคยอยู กินกันฉันสามีภริยา และรวมถึงบุคคลท่ีอยูในความสัมพันธฉันทชูสาว (Dating 

Relationship) ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงความใกลชิดผูกพันกันหรือตองพ่ึงพาอาศัยกันไมวาดวยทาง

กาย ทางจิตใจ หรือทางเศรษฐกิจซ่ึงอาจมีหรือเคยมีความสัมพันธทางเพศดวยกันไมวาจะมี

บตุรดวยกันหรือไมก็ตาม 

 

ซ่ึงในสวนของ “คูของตน” ท่ีเปนผูใชความรุนแรงตอผูหญิงจนเปนเหตุใหตกอยู

ในภาวะ BWS นั้น พิจารณาจาก Republic Act No.9262 จะพบวาผูท่ีกระทําความผิดจึงอาจเปนได

ตั้งแต สามี อดีตสามี แฟนหนุม (Boyfriend) อดีตแฟนหนุม (Ex-boyfriend) ผูท่ีอยูกินกันหรือเคย

อยูกินกัน (live-in partner or ex-partner) ผูชายท่ีผูหญิงไดมีบุตรดวย และผูชายท่ีผูหญิงไดมีหรือ
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เคยมีความสัมพันธทางเพศหรือความสัมพันธฉันทชูสาว ซ่ึงในท่ีนี้หมายความถึง สถานะของบุคคลท่ี

อยูอาศัยดวยกันฉันสามีภริยาโดยท่ีปราศจากผลประโยชนเก่ียวกับการสมรส  

โดยพิจารณาประกอบกับคํานิยามของ “บุคคลในครอบครัว” ตามมาตรา 3 แหง

พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 แลวหมายความถึง คูสมรส  

คูสมรสเดิม ผูท่ีอยูกินหรือเคยอยูกินฉันสามีภริยาโดยมิไดจดทะเบียนสมรส บุตร บุตรบุญธรรม สมาชิก

ในครอบครัว รวมท้ังบุคคลใด ๆ ท่ีตองพ่ึงพาอาศัยและอยูในครัวเรือนเดียวกัน เม่ือพิจารณาประกอบ

กับปจจัยท่ีแมผูหญิงถูกกระทํารุนแรงแตก็ยังคงอยูในความสัมพันธดังกลาว หรือใหโอกาสคูของตนใน

การปรับปรุงแกไข ยอมแสดงอยูในตัววาตองเปนความสัมพันธท่ีมีความผูกพันใกลชิดและลึกซ้ึงท้ัง

ในทางกายภาพ ทางอารมณความรูสึก และอาจมีความสัมพันธทางเพศรวมดวย  ดังนั้น เพ่ือให

สอดคลองกับกฎหมายความรุนแรงในครอบครัว ผูหญิงท่ีจะยกขอตอสูดังกลาวนี้จะตองเปนผูหญิงท่ี

ผานประสบการณความรุนแรงโดยถูกกระทําซํ้าโดยคูของตน ซ่ึงอยูในทุกระดับความสัมพันธท่ีมีความ

ใกลชิดกับผูชายอยางลึกซ้ึงในลักษณะของคนรักดังคํานิยามขางตนเพ่ือใหครอบคลุมทุกรูปแบบของ

สถานการณความรุนแรงระหวางหญิงชายท่ีมีความใกลชิดกันไดอยางครบถวน  

 

มาตรา 65 วรรคสาม “ในกรณีท่ีผูกระทําไดกระทําความผิดโดยมีสาเหตุมาจาก

ตกอยูในภาวะของผูหญิงท่ีถูกคูของตนทํารายอยางซํ้า ๆ มาเปนระยะเวลายาวนานจนเปน

เหตุกระทบกระเทือนตอจิตใจ ใหศาลพิจารณาลงโทษจําเลยนอยกวาท่ีกฎหมายกําหนดไว

สําหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได” 

 

เหตุท่ีควรนํามากําหนดไวในวรรคสามของมาตรา 65 นั้น นอกจากดวยเหตุท่ีเง่ือนไข

ในการไดรับยกเวนโทษหรือลดหยอนโทษตามมาตรา 65 นั้นเก่ียวเนื่องดวยการกระทําของบุคคลท่ีมี

สภาพท่ีจิตไมม่ันคง หรือไมสมประกอบ ซ่ึงในการพิสูจนนั้นตองไดความเห็นจากแพทยผูเชี่ยวชาญใน

การยืนยันแลว จากท่ีไดทําการศึกษามาขางตนวาอาการของผูหญิงท่ีถูกทํารายโดยคูของตน (BWS) นั้น

เปนอาการปวยในทางจิตประการหนึ่งซ่ึงก็คืออาการของ PTSD  แตอยางไรก็ตาม การกระทําความผิด

ของบุคคลซ่ึงตกอยูในภาวะของผูหญิงท่ีถูกคูของตนทํารายอยางซํ้า ๆ นั้น เปนการกระทําโดยรูสํานึก

ถึงการกระทํา รูวาเปนสิ่งท่ีผิดกฎหมายและรูวาไมควรกระทํา นอกจากนี้ในบางกรณียังเกิดจากการคิด

ใครครวญมาแลว จึงไมอาจพิสูจนใหเขาเง่ือนไขในมาตรา 65 วรรคแรกและวรรคสองอยูนั่นเอง อีกท้ัง

อาการ PTSD นั้นแมจะเปนลักษณะความบกพรองในสภาวะแหงจิตก็ตาม แตถือไดเพียงเปนอาการ

ปวยทางจิตท่ีไมถึงข้ันของวิกลจริต จึงยอมไมไดรับประโยชนจากมาตรา 65 โดยตรง 

แตเนื่องจากอาการปวยทางจิตหรือ BWS จึงทําใหผูกระทําความผิดมืดบอดตอ

ทางออกท่ีถูกตอง ทําใหมีความจําเปนท่ีจะตองพิจารณาสภาวะแหงจิตของผูกระทําความผิดในขณะท่ี
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ไดมีการลงมือกระทําเพ่ือใหเขาใจถึงสาเหตุของการกระทําและทางออกท่ีผูกระทําไดรับรูวามีอยู โดยมี

ความเปนเหตุเปนผลโดยตัวเอง 

โดยการกําหนดใหเปนขอตอสูในวรรคสามของมาตรา 65 นั้นคือการรับแลววา

จําเลยไดกระทําสิ่งท่ีเปนความผิดหรือไมมีอํานาจกระทําจริงตามฟอง แตก็เนื่องจากผลของการถูก

กระทําความรุนแรงโดยคูรักมาอยางยาวนานไดกอใหเกิดกระบวนการผลิตซํ้าในความรับรูของผูหญิง

วาเหตุการณความรุนแรงนั้นกําลังจะเกิดข้ึนอีกและการใชความรุนแรงเพ่ือตอบโตความรุนแรงนั้นเปน

ทางเลือกสุดทายหรือเปนความพยายามครั้งสุดทายท่ีจะปกปองตนเองจากการถูกทํารายทางรางกาย

หรือจิตใจ ซ่ึงในกรณีการพิสูจนเรื่องภาวะอาการของผูหญิงท่ีถูกทํารายโดยคูของตนอยางซํ้า ๆ 

(Battered Woman Syndrome) นั้นใหอาศัยแพทยผูเชี่ยวชาญจากสถาบันกัลยาณราชนครินทรเปน

ผูวินิจฉัยวาขณะท่ีกระทําความผิดจําเลยตกอยูในภาวะของผูหญิงท่ีถูกคูของตนทํารายอยางซํ้า ๆ 

หรือไม และภาวะดังกลาวนี้มีการเกิดข้ึนอยางไร และสงผลกระทบตอสภาพจิตใจของผูหญิงอยางไร 

แลวจึงใหศาลเปนผูวินิจฉัยตอไปวาการกระทําของจําเลยนั้นสมควรไดรับการกําหนดโทษเพียงใดโดย

พิจารณาประกอบกับหลักฐานเก่ียวกับประวัติความรุนแรงท่ีผูกระทําความผิดไดรับ 

นอกจากนี้ เม่ือศาลพิจารณาลดโทษใหแกหญิงตองคดีฆาสามีแลว หากเหลือโทษ

จําคุกท่ีจะลงไมเกิน 5 ป ศาลอาจใชมาตรการตามมาตรา 56 ประมวลกฎหมายอาญาเพ่ือรอการ

กําหนดโทษหรือรอการลงโทษไว โดยมีการกําหนดเง่ือนไขเพ่ือคุมความประพฤติตามมาตรา 56(4) 

โดยกําหนดใหจําเลยไดรับการบําบัดรักษาความบกพรองทางรางกายหรือจิตใจหรืออาการปวยทางจิต

เวชซ่ึงในท่ีนี้คือ ภาวะอาการของผูหญิงท่ีถูกทํารายโดยคูของตนอยางซํ้า ๆ ใหหายดี โดยศาลอาจ

กําหนดเง่ือนไขอ่ืนตามสมควรเพ่ือแกไข ฟนฟู หรือปองกันไมใหผูปวยกระทําความผิดข้ึนอีก ตาม

มาตรา 56(5) ได ซ่ึงการกําหนดใหภาวะของผูหญิงท่ีถูกทํารายโดยคูของตนอยางซํ้า ๆ ดังกลาวเปน

เหตุลดโทษพิเศษก็จะทําใหขอเท็จจริงเก่ียวกับประวัติ ความประพฤติ หรืออุปนิสัยและการกระทํา

ท้ังหลายของผูเสียหายหรือผูตายซ่ึงเปนคูสมรส ท่ีไดกระทําตอผูกระทําความผิดนั้นไดรับการพิจารณา

เพ่ือใหเกิดความเหมาะสมในการกําหนดโทษแกผูกระทําความผิด โดยขอมูลท้ังหมดตองเกิดจากความ

กระตือรือรนในการรวบรวมพยานหลักฐานของเจาหนาท่ีเพ่ือใชเปนพยานหลักฐานในการตอสูและใน

การพิจารณาคดีของศาลอยางเปนธรรม 

แตอยางไรก็ตาม จากการศึกษาเก่ียวกับปญหาความรุนแรงในครอบครัวนั้น ไมไดมี

แตเพียงความรุนแรงท่ีกระทําตอคูสมรส (Intimate Partner Abuse) แตยังหมายรวมถึงความรุนแรงท่ี

กระทําตอเด็ก (Child Abuse) หรือกระทําตอผูสูงอายุ (Elder Abuse) ดวยเชนกัน แมในความรุนแรง

ตอคูสมรสนั้นก็ยังอาจมีไดท้ังฝายชายกระทําตอฝายหญิงและฝายหญิงกระทําตอฝายชาย (Battered 

men) และในความสัมพันธฉันคูรักของบุคคลเพศเดียวกันนั้นยอมมีแนวโนมท่ีจะมีการใชความรุนแรง

ตอกันได ซ่ึงแมวาจะมีกรณีใหศึกษานอยกวาการท่ีผูหญิงถูกทําราย เนื่องจากดวยปจจัยทางกายภาพ
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นั้นไมเอ้ือท่ีจะทําใหพิจารณาวาผูหญิงสามารถเปนฝายใชความรุนแรงตอผูชายไดอยางไร แตหาก

ทําการศึกษาอยางลึกซ้ึงแลวจะเห็นไดวาดวยฐานะทางสังคม ระดับการศึกษา โดยเฉพาะกรณีท่ีฝาย

หญิงมีอํานาจในปกครองครอบครัวท่ีมากกวาก็ยอมทําใหฝายชายเปนฝายถูกกดข่ีขมเหงไดดวยเชนกัน 

ซ่ึงในงานศึกษาฉบับนี้ผูเขียนไดทําการศึกษาเจาะจงเฉพาะกรณีการของเหยื่อความรุนแรงท่ีเปนผูหญิง 

แตอยางไรก็ดีเพ่ือประโยชนอยางสูงสุดในการใหความคุมครองบุคคลท่ีตกอยูในภาวะของการถูกกระทํา

ความรุนแรงในครอบครัวแลว สมควรนําเอาหลักการดังกลาวไปปรับใชกับบุคคลทุกเพศทุกวัยท่ีอยูใน

สถานการณดังกลาวใหสมความมุงหมายในการศึกษาของผูเขียน เพ่ือใหเปนหลักท่ัวไปท่ีใหความ

ยุติธรรมไดกับทุกฝาย  ท้ังนี้ ตองอาศัยการศึกษาทําความเขาใจในเรื่องดังกลาวอยางละเอียดตอไป 

นอกจากนี้ทัศนคติหรือคานิยมก็เปนสิ่งท่ีสําคัญท่ีตองควรทําความเขาใจใหถูกตอง

เพราะเปนสิ่งท่ีปลูกฝงใหเกิดพฤติกรรมในการตอบสนองของสังคม การเปลี่ยนทัศนคติเก่ียวกับความ

รุนแรงในครอบครัวใหเปนปญหาของสังคมท่ีทุกคนตองชวยกัน และใหความเคารพตอศักดิ์ศรีความ

เปนมนุษยซ่ึงกันและกัน รวมถึงการสรางความตระหนักรูถึงสิทธิของผูหญิงท่ีจะไดรับความคุมครอง

จากความรุนแรงในครอบครัว และตองสรางวัฒนธรรมท่ีไมยอมรับความรุนแรงและปรับเปลี่ยน

ควบคุมพฤติกรรมในการใชความรุนแรงเพ่ือแกไขปญหา และทายท่ีสุดคือทัศนคติของเจาหนาท่ีใน

กระบวนการยุติธรรมและหนวยงานตาง ๆ ตองตระหนักถึงความสําคัญของปญหาความรุนแรงใน

ครอบครัววาไมใชเรื่องเล็กนอยแตมีความรายแรงและจะเพ่ิมความรุนแรงมากข้ึนในทุกขณะหากไมเขา

ไปใหความชวยเหลือ โดยบุคคลเหลานี้จะตองทําความเขาใจตอปญหาและทําความเขาใจเก่ียวกับ

บทบัญญัติ สิทธิหนาท่ีและมาตรการท่ีจําเปนในการชวยเหลือเพ่ือท่ีกฎหมายจะไดบังเกิดผลสมตาม

เจตนารมณ ตองคํานึงถึงปญหาความรุนแรงในครอบครัวนี้วามีน้ําหนักเพียงพอท่ีจะนํามาอางเพ่ือให

ความผิดของเหยื่อความรุนแรงนั้นไดรับการบรรเทาลง และไมปฏิเสธการรับรูเรื่องความรุนแรงใน

ครอบครัวท่ีเกิดมาอยางตอเนื่องท่ีอาจเปนปจจัยสงเสริมใหความรุนแรงในครอบครัวคงอยูตอไป 
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