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ABSTRACT
This study on an assessment of law enforcement of the Domestic Violence Act
B.E. 2550 (2007), was to investigate the enforcement of the Act in the criminal cases
within the National Police Bureau.
This was an integrated approach using qualitative and quantitative research. The
400 interrogation officers in the National Police Bureau as well as 5 interrogation manager
personel and 10 victims of domestic violence were surveyed.
The results showed that there were problems of definition of the law among the
interrogation officers and the interrogation management; law interpretation and law
enforcement including the prosecution time was too short. Almost all victims of domestic
violence had not been informed about the Domestic Violence Act. It was found with the
personnel that the interrogation officers were not punctual; there was an inadequate
number of officers, and a shortfall of expertise. Female victims declined to give some
information to the male interrogation officers. The budget and resources ran short. A
problem regarding policy was that the management did not properly implement the
government policy. The attitude of the officers was negative. It was found that the
procedures were not clear and difficult to implement. Problems of coordination were the
absence of a clear workflow sequence causing confusion regarding designated roles and
duties. The achievement factors suggested in order to enhance public awareness are a fixed
time to conclude cases; an adequate number of female interrogation officers equipped with
genuine knowledge; promptness regarding support and resources for working; provisions
of compensation and legal aid to victims. A clear policy should become a national priority.
The Ministry of Social Development and Human Security should be the agency
responsible for the issue. The attitude of the officers who enforce this Act should be
positive. The entire system needs to be improved. Roles and duties of each office should be
made clear. The achievement factors are the serious enforcement of this Act as well as the
collection of active statistics in domestic violence cases. Our study found that there was no
systematic collection of statistics of the cases and occurrences of domestic violence. The
public was not aware of the value of this Act.
It is recommended that laws should be amended for effective applicability; the
entire working system should be overhauled and concerned personnel as well as the
public should be educated regarding the values of the Domestic Violence Act B.E. 2550
(2007)

KEY WORDS: LAW ENFORCEMENT / DOMSTIC VIOLENCE ACT B.E. 2550 (2007) /
INTERROGATION OFFICER / VICTIM
162 pages

Fac. of Grad. Studies, Mahidol Univ.

Thesis / v

การประเมินการบังคับใชพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550
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บทคัดยอ
งานวิจัยเรื่องการประเมินการบังคับใชพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.
2550 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหาและปจจัยสําเร็จของการนําพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงใน
ครอบครัว พ.ศ. 2550ไปใชในทางปฏิบัติดานการสอบสวนคดีอาญาของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยผสมผสานเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการสํารวจจาก
พนักงานสอบสวน ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ จํานวน 400 คนและเก็บขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณผูบริหารงาน
สอบสวนจํานวน 5 คนและเหยื่อหรือผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว จํานวน10 คน
ผลการวิจัยพบปญหาดานขอกฎหมายของพนักงานสอบสวนและผูบริหารงานสอบสวน คือ ประเด็นคํา
นิยาม การตีความขอกฎหมายรวมถึงการนํากฎหมายไปสูการปฏิบัติและในเรื่องระยะเวลาในการดําเนินคดีที่สั้นเกินไป
สวนเหยื่อหรือผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวเกือบทั้งหมดไมไดรับขอมูลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
ปญหา
ดานบุคลากรพบวาพนักงานสอบสวน ไมมีความพรอม จํานวนไมเพียงพอ ขาดความรูความเชี่ยวชาญ สวนเหยื่อหรือ
ผูถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว
ไมอยากใหขอมูลบางอยางกับพนักงานสอบสวนที่เปนเพศชาย
ปญหาดาน
งบประมาณและทรัพยากร ขาดการสนับสนุนในการปฏิบัติงาน ปญหาดานนโยบาย ผูบริหารไมไดใหความสําคัญและ
ไมจริงจังในการนํานโยบายของรัฐสูการปฏิบัติ ปญหาดานเจตคติผูปฏิบัติงานมีเจตคติในทางลบหลายประการ สวน
ปญหาดานกระบวนการนั้นพบวาปญหาดานขั้นตอนวิธีการไมมีความชัดเจน
ตลอดจนการปฏิบัติคอนขางยุงยาก
ปญหาดานการประสานงาน พบไมมีความคลองตัว เนื่องจากยังไมมีการกําหนดบทบาทหนาที่ที่ชัดเจนของหนวยงาน
ตางๆ สวนปจจัยตอความสําเร็จ ไดแก ตองเสริมสรางความรูและประชาสัมพันธทางสื่อโทรทัศน ใหครอบคลุมแกทุก
กลุมที่เกี่ยวของและ กําหนดระยะเวลาในการทําคดีใหมากขึ้น พนักงานสอบสวนตองเพียงพอ มีความรูอยางแทจริง
และควรเปนพนักงานสอบสวนผูหญิง ตองมีการสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรใหผูปฏิบัติงานใหพรอมตลอดจน
จัดสวัสดิการใหผูที่ไดรับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว
ตองกําหนดนโยบายใหชัดเจนเปนวาระแหงชาติมี
ความสําคัญเรงดวน และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ตองเปนเจาภาพอยางแทจริง ตองปรับเจต
คติที่ดีของเจาหนาที่ในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี้ ตองปรับปรุงและพัฒนาระบบงานทั้งระบบ ตองกําหนด
บทบาทหนาที่ของหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของใหชัดเจน ปจจัยสําเร็จจึงอยูที่การบังคับใชพระราชบัญญัตินี้อยางจริงจัง
ตลอดจนใหมีการประเมินสถิติของคดี และความรุนแรงในครอบครัว อยางมีประสิทธิภาพ สวนดานผลลัพธนั้นพบวา
ไมมีการจัดเก็บสถิติคดี และสถิติการเกิดเหตุการณความรุนแรงในครอบครัวอยางเปนระบบ ประชาชนไมตระหนักใน
คุณคาของพระราชบัญญัตินี้
การวิจัยมีขอเสนอแนะเรื่องการปรับปรุงกฎหมายใหสามารถนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ
และตอง
ปรับปรุงพัฒนาระบบงานทั้งระบบ
รวมทั้งเรงรัดใหความรูแกผูเกี่ยวของและประชาชนเพื่อใหประชาชนไดตระหนัก
ถึงคุณคาของพระราชบัญญัตินี้
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