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บทคัดย่อ
ประเทศไทยพบคดีหญิงฆ่าสามีอันเนื่องมาจากการกระทำ�ความรุนแรงในครอบครัว
อยู่บ่อยครั้ง โดยแต่ละคดีภรรยามักอ้างถึงความเครียดที่ถูกสามีทำ�ร้ายเป็นระยะเวลานานจึง
ตอบโต้ด้วยความรุนแรงดังกล่าว เมื่อถึงชั้นพิจารณาคดี บางคดีต่อสู้ด้วยเหตุป้องกันตัวหรือ
บันดาลโทสะตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 68 และ 72 ตามลำ�ดับ ซึ่งการพิเคราะห์นั้น
เป็นการตีความตามหลักกฎหมายว่าด้วยการป้องกันตัวหรือบันดาลโทสะโดยมิได้ยกความเครียด
สะสมของผูห้ ญิงเป็นประเด็นประกอบ ในต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย แคนาดา
อังกฤษ เรียกลักษณะอาการดังกล่าวของผู้หญิงที่ถูกทำ�ร้ายโดยสามีจนเกิดความบกพร่องทาง
จิตใจว่า Battered Woman Syndrome (BWS) บางคดีในต่างประเทศภรรยาฆ่าสามีอาจยกอาการ
BWS ต่อสู้เพื่อเป็นเหตุลดโทษได้ โดยประเทศอังกฤษมีหลายคดีที่ยอมรับอาการ BWS เป็นข้อ
ต่อสูใ้ นคดีลกั ษณะดังกล่าวเพือ่ ลดโทษโดยอาจเป็น การป้องกันตัว หรือไม่สามารถควบคุมตนเอง
ได้ (บันดาลโทสะ) หรือ ขอลดหย่อนความรับผิด
เมื่อเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยกับประเทศอังกฤษแล้วพบว่ามีความแตกต่าง
กันในหลายส่วนทัง้ นิตวิ ธิ ี โครงสร้างความรับผิดอาญา การต่อสูเ้ พือ่ ขอลดโทษทัง้ หลักการป้องกัน
1
2

อาจารย์ประจำ�
Lecturer.
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ตัวหรือบันดาลโทสะ แต่เมื่อวิเคราะห์แล้วหากประเทศไทยจะปรับปรุงกฎหมายในเรื่องนี้อาจ
เป็นการตีความขยายการบันดาลโทสะ ตามมาตรา 72 ให้ครอบคลุมอาการผู้หญิงถูกทำ�ร้าย
จากสามีเป็นระยะเวลานานสะสม ที่ประเทศอังกฤษเรียกว่า cumulative provocation เพื่อ
อำ�นวยความยุติธรรมกับคดีและพัฒนากฎหมายให้ทัดเทียมอารยะประเทศ
คำ�สำ�คัญ: หญิงฆ่าสามี ข้อต่อสู้จำ�เลย บันดาลโทสะ ป้องกันตัว
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Abstract
Nowadays, many cases of women killing her husbands because of domestic
violence have been found. In each case, the wife often claimed that she was stressed
caused by the abusive husband for a long time. At a court trial, she defensed with
self-defense or provocation under the Thai Criminal Law Article 68 and 72 respectively,
but stress symptom has never been considered in the case. Many countries, such as
USA, Australia, Canada and England, medically call such symptom themselves ‘Battered
Woman Syndrome’ (BWS). There are cases where these women defensed herself with
BWS. In England, BWS has been accepted as a criminal partial defense of the defendants
killing husbands. It could be self-defense, loss of self-control (provocation) or diminished
responsibility.
After comparing the Thai law and English law regarding BWS, there are several
differences such as legal system, legal methods, criminal law structure, self-defense and
provocation. Even though they are incompatible and inapplicable, the author suggested
that Thai law should reconsider the broad interpretation of the provocation under article
72 to cover cumulative provocation according to BWS as English law.
Keywords: Woman Who Killed, Criminal Defense, Provocation, Self-Defense
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1. บทนำ�
1.1 ที่มาและความสำ�คัญของปัญหา (Research Background and rationale)
ปัจจุบนั มีคดีเกีย่ วกับภรรยาทำ�ร้ายหรือฆ่าสามีเป็นจำ�นวนมากและคดีเหล่านัน้ มักได้รบั
ความสนใจจากทัง้ นักสิทธิสตรี สือ่ มวลชนและประชาชน บางคดีเกิดจากการทะเลาะและบางคดี
เกิดจากการถูกทำ�ร้ายร่างกายหรือด่าทอจากผูเ้ ป็นสามีเป็นระยะเวลานาน ทำ�ให้เกิดความเครียด
สะสมจนถึงจุดหนึ่งที่ผู้หญิงเหล่านั้นก่ออาชญากรรมร้ายแรงกับสามีในบางรายอาจรุนแรงถึง
ชีวิต ตัวอย่าง คดีหนึ่ง ปี พ.ศ. 2552 ผู้หญิงรายหนึ่งอายุ 22 ปี มีบุตรสาวอายุ 7 ขวบ ประสบ
ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวภายหลังการแต่งงานตัง้ แต่อายุ 14 ปี ต่อมาถูกสามีท�ำ ร้ายทุบตี
มาตลอดเป็นเวลา 6 ปี ครั้งหนึ่งถูกเตะที่ใบหน้าจนเขียวและฟันหัก วันเกิดเหตุสามีเมากลับมา
เธอจึงบ่น สามีไม่พอใจจึงทำ�ร้ายทุบตี ขณะนั้นเห็นมีดอยู่ใกล้มือจึงคว้ามาแทงสามีจนเสียชีวิต
อีกคดีหนึ่ง ผู้หญิงคนหนึ่งมีลูก 4 คน สามีติดเหล้าและเมากลับมา เธอและลูกมักจะถูกทุบตี
ทำ�ร้ายจนต้องหลบไปพักบ้านญาติ วันเกิดเหตุสามีจะออกไปดื่มเหล้า ผู้หญิงกลัวว่าถ้าสามีเมา
กลับมาจะถูกทำ�ร้ายทุบตีอกี ขณะเธอเห็นสามีหลับอยู่ จึงใช้สนั พร้าฟาดต้นคอ โดยตัง้ ใจเพียงให้
สลบ แต่สามีกลับเสียชีวิต และอีกคดีหนึ่งที่เป็นที่น่าสนใจ คือ คดีแพทย์หญิงนิธิวดี ภู่เจริญยศ
ซึง่ ถูกอัยการสัง่ ฟ้องในข้อหาร่วมกันฆ่าผูอ้ นื่ โดยไตร่ตรองไว้กอ่ น ซึง่ ผูเ้ สียชีวติ เป็นสามีของแพทย์
หญิงผู้มีชื่อเสียงคือ นายจักรกฤษณ์ พนิชย์ผาติกรรม ซึ่งจากข้อมูลมูลเหตุจูงใจในการฆ่าสามี
ของแพทย์หญิงอาจเกิดจากการถูกนายจักรกฤษณ์ทำ�ร้ายร่างกายบ่อยครั้ง บ้างใช้ความรุนแรง
บ้างใช้สายไฟรัดคอ และก่อนเกิดเหตุแพทย์หญิงนั้นถึงกับแท้งลูก
เหตุใดทีผ่ หู้ ญิงเหล่านัน้ ก่ออาชญากรรมร้ายแรงเช่นนัน้ ได้ หากมองในแง่จติ วิทยา อาการ
ที่เกิดความเครียดสะสมของผู้หญิงอันเนื่องมาจากถูกกระทำ�ความรุนแรงในครอบครัวครั้งแล้ว
ครั้งเล่า จะเรียกว่า อาการ “Battered Woman Syndrome” หรือ “BWS” เป็นอาการบกพร่อง
ทางจิตประเภทหนึ่งที่มีผลต่ออารมณ์ทำ�ให้เกิดการซึมเศร้าถึงขนาดทำ�ให้มีแนวโน้มก่อให้เกิด
การกระทำ�ความรุนแรง เช่น ฆ่าตัวตาย ทำ�ร้ายตนเองและผู้อื่น เป็นต้น ในบางประเทศที่มี
ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ มีการสืบพยานผู้เชี่ยวชาญประกอบการพิจารณาเพื่อชี้ให้เห็นว่า
ผูห้ ญิงทีไ่ ด้รบั การทำ�ร้ายจากสามีเป็นเวลานานมีอาการบกพร่องทางจิต เรียกว่า BWS โดยแสดง
ให้คณะลูกขุนพิจารณาว่า จำ �เลยมีความผิดตามฟ้องหรือไม่ (guilty or not guilty) หรือ
ในบางประเทศอาจใช้เป็นเหตุลดโทษได้
ในประเทศอังกฤษนั้น ซึ่งเป็นประเทศหนึ่งที่มีระบบกฎหมายแบบคอมมอนลอว์
(common Law) อาการ “Battered Woman Syndrome” หรือ “BWS” เป็นอาการที่จำ�เลย
ยกขึ้นมาต่อสู้เพื่อลดโทษ (partial defense) ทั้งนี้การต่อสู้จะใช้เอกสารทางการแพทย์เป็น
เครื่องมือ (medical evidence) ในการยืนยันว่าจำ�เลยมีความบกพร่องทางด้านการตัดสินใจ
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การกระทำ� (personality disorder) ในคดีหนึ่ง Regina v Thornton ภรรยาได้ฆ่าสามีที่ติดเหล้า
และทำ�ร้ายร่างกายเธอเป็นประจำ� โดยวันเกิดเหตุ เธอถูกทุบตีและด่าทอ เธอจึงใช้มดี ปอกผลไม้
แทงเข้าที่ช่องท้องจนสามีถึงแก่ความตาย ในคดีนี้ เธอต่อสู้ขอลดโทษด้วยเรื่องบันดาลโทสะ
(provocation) ทำ�ให้เธอสูญเสียการควบคุมทางด้านอารมณ์และจิตใจ (loss of control)
อันเนื่องมาจากอาการบกพร่องทางจิตซึ่งก็คือ BWS นั่นเอง
ประเทศไทยหากมองในแง่กฎหมายแล้ว กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับความรับผิดของผูห้ ญิง
ที่ก่อความรุนแรงกับสามี มีหลายหลักกฎหมายด้วยกัน เช่น การป้องกันตัวและบันดาลโทสะ
เป็นต้น ซึ่งการป้องกันตัว จะเป็นกรณีไม่มีความผิดและไม่ต้องรับโทษ และ การบันดาลโทสะ
เป็นการต่อสูข้ องฝ่ายจำ�เลยเพือ่ ให้ได้รบั โทษน้อยลง แต่อย่างไรก็ตามหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
เรื่องการบันดาลโทสะ ยังแคบอยู่มาก ทำ�ให้กรณี BWS ไม่สามารถหยิบยกขึ้นมาปรับใช้เป็น
ข้อต่อสู้บันดาลโทสะได้
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเห็นว่าปัญหาดังกล่าวควรหยิบยกขึ้นมาศึกษา โดยผู้วิจัยจะศึกษา
ตัวอย่างการพิจารณากรณี BWS ในประเทศอังกฤษ เนื่องจากประเทศอังกฤษมีประวัติและ
พัฒนาการของกฎหมายในเรือ่ งนีแ้ ละมี case study ทีน่ า่ สนใจมากมายทีส่ ามารถนำ�ศึกษา เพือ่
เป็นแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายไทยต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1) เพื่อให้ทราบถึงเหตุลดโทษในคดีอาญาของประเทศประเทศอังกฤษ กรณีผู้หญิง
ถูกกระทำ�ความรุนแรงในครอบครัวกระทำ�ความผิด
2) เพื่อศึกษาถึงความเหมาะสมเหตุลดโทษในคดีอาญาของประเทศไทยเปรียบเทียบ
กับประเทศอังกฤษ กรณีผู้หญิงถูกกระทำ�ความรุนแรงในครอบครัวกระทำ�ความผิด
3) เพื่อเสนอแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย เกี่ยวกับ เหตุลดโทษในคดีอาญา
กรณีผู้หญิงถูกกระทำ�ความรุนแรงในครอบครัวกระทำ�ความผิด
1.3 คำ�ถามของงานวิจัย (Research question)
ประเทศอังกฤษมีแนวทางการใช้อาการ Battered Woman Syndrome หรือ BWS
เป็นข้อต่อสู้ในคดีที่หญิงฆ่าสามีอย่างไร มีความแตกต่างกับประเทศไทยอย่างไร และอาจนำ�มา
ปรับใช้กับประเทศไทยได้หรือไม่
1.4 ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาวิจัยจำ�กัดการศึกษาเฉพาะผู้หญิงที่เป็นภรรยาและฆ่าสามีด้วยอาการ
Battered Woman Syndrome และนำ�อาการนัน้ เป็นข้อต่อสูใ้ นคดีอาญาเปรียบเทียบประเทศไทย
กับประเทศอังกฤษเท่านั้น ไม่ศึกษาการกระทำ�ความรุนแรงในครอบครัวกับบุคคลอื่น เช่น
บุตรหรือผู้ที่มีความสัมพันธ์เพศเดียวกัน
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1.5 วิธีดำ�เนินการวิจัย
การดำ�เนินการวิจัยจะเป็นการวิจัยเอกสารเป็นหลักในการดำ�เนินงานวิจัย โดยการ
ศึกษาค้นคว้า และ รวบรวม เอกสารทั้งปฐมภูมิ เช่น กฎหมายต่างๆ และ ทุติยภูมิ เช่น หนังสือ
บทความ งานวิจัย ของประเทศอังกฤษและของประเทศไทย
1.6 ประโยชน์ที่จะได้รับ
1) ทราบถึงเหตุลดโทษในคดีอาญาของประเทศประเทศอังกฤษ กรณีผหู้ ญิงถูกกระทำ�
ความรุนแรงในครอบครัวกระทำ�ความผิด
2) ทราบถึงความเหมาะสมเหตุลดโทษในคดีอาญาของประเทศไทยเปรียบเทียบกับ
ประเทศอังกฤษ กรณีผู้หญิงถูกกระทำ�ความรุนแรงในครอบครัวกระทำ�ความผิด
3) แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย เกี่ยวกับ เหตุลดโทษในคดีอาญา กรณี
ผู้หญิงถูกกระทำ�ความรุนแรงในครอบครัวกระทำ�ความผิด

2. ทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับอาการ
Battered Woman Syndrome และผู้หญิงถูกกระทำ�ความรุนแรง
ในครอบครัวกระทำ�ความผิด
2.1 ความหมายของผูห้ ญิงถูกกระทำ�ความรุนแรงในครอบครัว (Battered Woman
Syndrome)
“Battered Woman Syndrome” เป็นคำ�ที่เกิดขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1970-1980 ซึ่งเกิด
จากความสนใจของนั ก วิ ช าการชาวอเมริ กั น ในการทำ � วิ จั ย ที่ เ กี่ ย วกั บ จิ ต วิ ท ยากรณี เ หยื่ อ
ที่ถูกกระทำ�ความรุนแรงในครอบครัว (Victims’ domestic violence)3 และต่อมาเกิดจากการ
ต่อสู้คดีในทางกฎหมายของผู้หญิงที่ถูกกระทำ�ความรุนแรงในครอบครัวหรือถูกทำ�ร้ายเป็น
ระยะเวลานานและฆาตกรรมสามีในประเทศอังกฤษ4 โดย “Battered Woman Syndrome” หรือ
BWS เป็นคำ�ที่ใช้ในการต่อสู้ของจำ�เลยในคดีซึ่งมีหลักฐานสนับสนุนทางการแพทย์ว่าอาการ
ดังกล่าวเป็นอาการผิดปกติทางจิตของจำ�เลยซึง่ ในทางกฎหมายได้น�ำ ไปเป็นข้อต่อสูเ้ พือ่ ลดโทษ
ดังนั้น ศัพท์คำ�ว่า “Battered Woman Syndrome” หรือ BWS จึงเป็นคำ�ที่ใช้อย่างเป็นทางการ
Lenore E. Walker, Rachel I. Duros and Allison Tome, "The Battered Woman Syndrome," last
modified n.d., accessed November 10, 2015, http://www.cavis.es/sitio/index2.php?option=com_
docman&task=doc_view&gid=147&Itemid=4610
4
R v Ahluwalia (1993) 96 Cr App R 133.
3
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ทั้งทางด้านการแพทย์และทางด้านกฎหมาย ในขณะที่นักวิชาการบางท่านใช้ค�ำ ว่า Battered
Wife Syndrome หรือ Battered Person Syndrome ที่มีความหมายในลักษณะเดียวกัน
ในทางการแพทย์ เกณฑ์การวินิจฉัยโรคขององค์การอนามัยโลก ก่อนปี ค.ศ. 2015
ได้กำ�หนดอาการ “Battered Woman Syndrome” หรือ BWS ใน ICD9 code 995.815 โดย
ระบุความหมายที่ใช้กับอาการดังกล่าวกว้างกว่าความหมายที่ใช้ในทางกฎหมายคือ Battered
Spouse Syndrome ต่อมาในปี ค.ศ. 2015 ได้มีการจัดกลุ่ม (Classified) ของผู้ที่มีอาการผิดปกติ
จากเหตุการณ์ท�ำ ร้ายร่างกายขององค์การอนามัยโลกเพือ่ เป็นเกณฑ์ในการวินจิ ฉัยโรคฉบับล่าสุด
คือ ICD-10 T74.1 ได้จัดอาการบุคคลที่ถูกทำ�ร้ายร่างกายนี้อยู่ในกลุ่ม Battered Spouse
Syndrome ซึ่งมีความหมายครอบคลุมถึงคู่สมรสทั้งชายและหญิงและเมื่อพิจารณาจากคำ�ที่
กฎหมายใช้เป็นข้อต่อสู้นั้น “Battered Woman Syndrome” หรือ BWS เป็นคำ�ที่มีความหมาย
แคบกว่ากล่าวคือจำ�กัดเฉพาะผู้หญิงหรือภรรยาที่ถูกสามีทำ�ร้ายเท่านั้น ดังนั้น ในวิจัยนี้จึงใช้
คำ�ว่า “Battered Woman Syndrome” หรือ BWS ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบในทางกฎหมาย
ในประเทศไทยนัน้ มีผใู้ ห้ความหมายของคำ�ว่า “Battered Woman Syndrome” คือ6
สภาวะความตึงเครียดที่เกิดขึ้นภายหลังการถูกทารุณกรรม การที่ผู้หญิงที่เป็นภรรยาถูกสามี
ทำ�ร้ายซ้ำ�แล้วซ้ำ�เล่า อาจก่อให้เกิดอาการที่เรียกว่า “Battered Woman Syndrome» ซึ่ง เป็น
สภาวะ ความตึงเครียดที่เกิดขึ้นภายหลังที่ถูกทารุณกรรม นอกจากนี้กรมสุขภาพจิตได้ให้
ความสำ�คัญและให้ความช่วยเหลือผู้หญิงที่มีอาการ BWS โดยมีการวินิจฉัยในทางด้านจิตเวช
ถึงอาการผิดปกติทางจิต โดยมีเกณฑ์การพิจารณา สภาวะสะเทือนขวัญหลังเหตุการณ์รุนแรง:
Post-traumatic Stress Disorder (PTSD)7
ความผิด

2.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงถูกกระทำ�ความรุนแรงในครอบครัวกระทำ�

ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้องกับผูห้ ญิงทีถ่ กู กระทำ�ความรุนแรงในครอบครัวหรือภรรยาทีถ่ กู สามี
ทำ�ร้ายร่างกายมาเป็นระยะเวลานานจนกระทั่งลุกขึ้นมาตอบโต้สามีด้วยความรุนแรงถึงขนาด
ฆ่าสามีในบางรายนัน้ ย่อมเกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึง่ การศึกษาถึงมูลเหตุจงู ใจของพฤติกรรม
Practice Management Information Corporation, Icd-9-Cm: International Classification of
Diseases, 9th Revision; Clinical Modification, 6th ed. (Los Angeles, CA Practice Management Information
Corporation (PMIC), 2006).
6
พวงทอง เครือมังกร และคณะ, บทเรียนชีวิตคู่ (กรุงเทพฯ: โครงการสุขภาวะผู้หญิง มูลนิธิผู้หญิง,
2554), 42.
7
กรมสุขภาพจิต, "บทความด้านสุขภาพจิตและจิตเวช “เกณฑ์การวินิจฉัย ภาวะสะเทือนขวัญหลัง
เหตุการณ์รุนแรง: Posttraumatic Stress Disorder (Ptsd)," แก้ไขครั้งล่าสุด 2547, สืบค้นเมื่อ 15 เมษายน 2558, http://
www.dmh.go.th/news/view.asp?id=915
5
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ดังกล่าวอาจให้วิเคราะห์ถึงสาเหตุหรือปัจจัยที่ให้ผู้หญิงเหล่านั้นก่อความรุนแรง ซึ่งทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้องที่นำ�ศึกษาได้แก่ ทฤษฎีอาชญาวิทยา ทฤษฎีทางด้านจิตวิทยา ทฤษฎีสตรีนิยม
และทฤษฎีทางด้านสังคมวิทยา
2.1.1 ทฤษฎีอาชญาวิทยา
ทฤษฎีอาชญาวิทยาเป็นการศึกษาถึงสาเหตุของการกระทำ�ความผิดของอาชญากร
โดยผู้หญิงที่ถูกสามีกระทำ�ความรุนแรงในครอบครัวแล้วกระทำ�ความผิดอาญาร้ายแรง เช่น
ฆ่าสามี ทฤษฎีที่อาจนำ�มาอธิบายได้คือ
1) ทฤษฎีพันธะทางสังคม ของทราวิช เฮอร์ชิ8 (Hirchi’s Social Bonding Theory)
เฮอร์ชไิ ด้น�ำ เสนอทฤษฎีควบคุมโดยมีเนือ้ หาสำ�คัญเกีย่ วข้องกับบุคคลทีม่ คี วามผูกพันกับองค์กร
หรือ กลุ่มคนในสังคม ซึ่งได้แก่ ครอบครัว โรงเรียน และเพื่อนฝูง มักจะมีแนวโน้มที่ไม่ประกอบ
อาชญากรรม หากนำ�มาวิเคราะห์กับอาการ BWS ทฤษฎีนี้เป็นการอธิบายอาการของภรรยาที่
ถูกสามีทำ�ร้ายร่างกายแต่ไม่กล้าหรือไม่ดำ�เนินคดีกับสามีอันสืบเนื่องมาจากค่านิยมของคนใน
สังคมทีม่ คี า่ นิยมในการอดทนในชีวติ ครอบครัว โดยเฉพาะสังคมไทยทีผ่ หู้ ญิงมักจะต้องเป็นฝ่าย
ยอมสามีทเี่ ปรียบเป็นเสมือนช้างเท้าหน้า ในบางครอบครัวทีผ่ หู้ ญิงถูกทำ�ร้ายร่างกายและจิตใจ
เป็นเวลานานจำ�ต้องทนเก็บความรู้สึกเครียดกับความตึงเครียดดังกล่าวเป็นระยะเวลานาน
และทำ�ให้สะสมจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งที่ไม่อาจเก็บอีกต่อไปได้และสุดท้ายแสดงออกมาเป็น
พฤติกรรมที่กระทำ�ความผิดอาญาต่อสามี
2.1.2 ทฤษฎีด้านจิตวิทยา
ศึกษาทฤษฎีจิตวิเคราะห์ ของ Sigmund Freud ประสาทแพทย์ชาวออสเตรีย9 ผู้เป็น
ที่รู้จักในฐานะบิดาแห่งจิตวิเคราะห์ Freud เชื่อว่าพฤติกรรมส่วนใหญ่ของมนุษย์ มีแรงจูงใจมา
จาก จิตไร้สำ�นึก ซึ่งมักจะผลักดันออกมาในรูปความฝัน ทฤษฎีจิตวิเคราะห์เป็นการอธิบาย
พฤติกรรมของมนุษย์ที่สัมพันธ์กับ id ego และ super ego การอธิบายของ Sigmund Freud
อาจเข้ากับกรณีของอาการ BWS ได้เป็นอย่างดีในระดับหนึง่ เนือ่ งจากเมือ่ ผูห้ ญิงถูกทำ�ร้ายแม้วา่
อยากตอบโต้แต่ Super ego หรือระดับความยับยั้งชั่งใจกด id มิให้กระทำ�ด้วยข้อจำ�กัดต่างๆ
แต่เมือ่ วันหนึง่ ถูกกระทำ�ซ้�ำ แล้วซ้�ำ เล่าทำ�ให้ผหู้ ญิงเกิดความเครียดสะสมจนนำ�ไปสูส่ ภาวะความ
บกพร่องทางด้านจิตใจและบุคลิกภาพ (mental illness) และความบกพร่องทางอารมณ์ (emotional
disorder) จนกระทั่ง Super ego ไม่สามารถกด id ได้อีกต่อไป และพฤติกรรมการแสดงความ
ปกรณ์ มณีปกรณ์, ทฤษฎีอาชญาวิทยา (กรุงเทพฯ: ห้างหุน้ ส่วนจำ�กัด เวิลด์เทรด ประเทศไทย, 2555), 35.
มนทิพย์ จิตสว่าง, "เอกสารประกอบการสอน อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา, คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย," แก้ไขครั้งล่าสุด ม.ป.ป., สืบค้นเมื่อ 10 ธันวาคม, 2558, http://www.polsci.chula.ac.th/sumonthip/
buscri-reason.htm
8
9
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รุนแรงตาม สัญชาตญาณจึงเกิดขึ้นและเป็นสิ่งผิดกฎหมาย
2.1.3 ทฤษฎีสตรีนิยม (Feminist)
จากทฤษฎีสตรีนยิ ม10 ทีผ่ หู้ ญิงเรียกร้องความเป็นธรรมในสังคมมากขึน้ รวมทัง้ การตัง้
ข้อต่อสู้กรณี BWS ในคดีอาญาที่ภรรยาถูกสามีทำ�ร้ายและฆ่าสามีในประเทศอังกฤษ และ
ข้อต่อสู้ดังกล่าวศาลรับฟังในที่สุด นอกจากในประเทศอังกฤษแล้ว ในประเทศอื่นก็ยอมรับ
ข้อต่อสู้ BWS ในคดีที่มีลักษณะเช่นเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตามมีการวิภาควิจารณ์การต่อสู้ด้วย
เหตุ BWS เนื่องจากอคติของเพศและประเด็นทางกฎหมายซึ่งจะกล่าวในภายหลัง
2.1.4 ทฤษฎีทางด้านสังคมวิทยา
โดยสรุปแล้วความรุนแรงทีเ่ กิดขึน้ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมของมนุษย์ทเี่ ลือกทีจ่ ะ
เป็นเช่นไรประกอบกับสิ่งแวดล้อมที่ได้คลุกคลี เช่น ครอบครัว เพื่อนฝูง เป็นต้น เมื่อเห็น
พฤติกรรมใดจนเคยชินผู้ที่อยู่ในสังคมแวดล้อมเช่นนั้นย่อมเห็นพฤติกรรมนั้นเป็นทางออก การ
ใช้ความรุนแรงก็เช่นกันเมื่อเด็กเห็นพ่อแม่ทะเลาะกันเด็กจะทำ�การเรียนรู้เกี่ยวกับความรุนแรง
ในครอบครัว เมื่อเด็กโตขึ้นเด็กจึงอาจใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาความตึงเครียดภายใน
ครอบครัว เป็นต้น

3.บทกฎหมายและเหตุลดโทษในคดีอาญาตามกฎหมายอังกฤษและไทย
กรณีผู้หญิงถูกกระทำ�ความรุนแรงในครอบครัวกระทำ�ความผิด
3.1 Battered Woman Syndrome ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ในต่างประเทศการยกข้อต่อสูท้ างกฎหมายด้วยอาการ Battered Woman Syndrome
นี้จะเรียกว่า Battered Woman Defense ซึ่งหมายถึงข้อต่อสู้ของผู้หญิงที่ถูกทำ�ร้าย โดยข้อต่อสู้
นีผ้ หู้ ญิงทีก่ ระทำ�ความผิดอ้างว่าตนกระทำ�ไปด้วยอาการเครียดสะสมเนือ่ งจากถูกอีกฝ่ายกระทำ�
ความรุนแรงเป็นเวลานาน หลายประเทศยอมรับ BWS เป็นข้อต่อสู้ในคดีฆาตกรรมฆ่าผู้อื่น
โดยเจตนาซึ่งข้อต่อสู้ในแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันบ้างเป็นเหตุลดโทษอันเนื่องมาจาก
การป้องกันตัวบ้าง บันดาลโทสะบ้าง วิกลจริตบ้าง เป็นต้น
3.1.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกาได้หยิบยกประเด็นการกระทำ�ความรุนแรง
ในครอบครัวให้เป็นปัญหาสำ�คัญและและพยายามทีจ่ ะให้ความช่วยเหลือผูห้ ญิงทีถ่ กู สามีท�ำ ร้าย
ร่างกายโดยศูนย์ให้ความช่วยเหลือ (Battered women’s shelter) ได้เกิดขึ้นในช่วงกลางของ
ศิพร โกวิท, "เธอฆ่าสามี: Battered Woman Syndrome กับความรับผิดอาญาตามกฎหมายไทย," แก้ไข
ครั้งล่าสุด 2556, สืบค้นเมื่อ 10 มีนาคม, 2558, https://www.gotoknow.org/posts/521950
10
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ยุค 197011 และ เป็นที่มาของการตื่นตัวของความรุนแรงในครอบครัวที่ยกเป็นข้อต่อสู้ทาง
กฎหมายในเวลาต่อมา12 นักจิตวิทยา Lenore Walker ได้เขียนหนังสือ “The Battered Woman”
และตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 1979 กล่าวถึงทฤษฎีที่ตั้งขึ้นจากข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยเกี่ยวกับผู้หญิง
ที่ถูกกระทำ�ความรุนแรงในครอบครัวและอธิบายสาเหตุที่ผู้หญิงจำ�ต้องทนอยู่ในความสัมพันธ์
สถานะภาพสมรสและสาเหตุทผี่ หู้ ญิงกลับฆ่าสามีผทู้ ำ�ร้ายร่างกายเธอเป็นเวลานานโดยได้อธิบาย
อาการ Battered Woman Syndrome ขึ้ น และต่ อ มาเกิ ด คดี ที่ ย กอาการ BWS เป็ น
ข้อต่อสู้ในคดีที่ภรรยาฆ่าสามีโดยข้อต่อสู้อาการ BWS แบ่งเป็น 2 กรณีคือ ป้องกันตัว
(Self-defense) และบกพร่องทางจิตใจ (Insanity) ตัวอย่างคดี Ibn-Tamas v. United States13
3.1.2 ประเทศแคนาดา ประเทศแคนาดามีระบบกฎหมาย Common law และยอมรับ
ฟังอาการ BWS เป็นในข้อต่อสูข้ องจำ�เลยผูซ้ งึ่ เป็นภรรยาและฆ่าสามีผทู้ �ำ ร้ายร่างกายเป็นระยะ
เวลานาน ตัวอย่างคดี Angelina Napolitano14
3.1.3 ประเทศออสเตรเลีย กฎหมายออสเตรเลีย การป้องกันตัว (self-defense)
หมายถึง ข้อต่อสู้ของจำ�เลยในคดีที่ผู้หญิงฆ่าผู้ที่ทำ�ร้ายเธอเพื่อป้องกันตนเองจากภยันตราย
นั้น15 แต่การอ้างอาการ BWS เป็นการป้องกันตัวในออสเตรเลียนัน้ ไม่ประสบความสำ�เร็จเท่าใดนัก
ในช่วงแรกเกิดขึ้นในคดี Kontinnen and Runjajic ((1991) 53 ACrimR 362 ต่อมาไม่นานมี
การยกอาการ BWS เป็นข้อต่อสู้ในคดีหญิงฆ่าสามีในคดี R v Hickey (unreported, NSW
Sup Ct, Slattery AJ, 14 April 1992). ที่เมือง New South Wales โดยขอลดโทษอันเนื่องมา
จากการกระทำ�ไปโดยบันดาลโทสะ และการต่อสู้ประสบความสำ�เร็จ

อังกฤษ

3.2 กฎหมายอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับอาการ Battered Woman Syndrome
3.2.1 การให้ความหมายของคำ�ว่า Battered Woman Syndrome ในประเทศ

ในประเทศอังกฤษนั้นได้ให้ความหมายของอาการผู้หญิงหรือภรรยาที่ถูกสามีทำ�ร้าย
ร่างกายหรือถูกกระทำ�ความรุนแรงในครอบครัวตามนักจิตวิทยาชาวอเมริกันคือ Lenore

Richard A. Berk, Phyllis J. Newton and Sarah Fenstermaker Berk, "What a Difference a Day
Makes: An Empirical Study of the Impact of Shelters for Battered Women," Journal of Marriage and Family 48,
no. 3 (1986): 481-490.
12
Holly Maguigan, "Battered Women and Self-Defense: Myths and Misconceptions in Current
Reform Proposals," University of Pennsylvania Law Review 140, no. 2 (1991): 379-487.
13
Ibn-Tamas v. United States 407 A. 2d 626 (D.C. 1979).
14
Mark Gollom, "5 Cases Using the Battered Woman Defense," last modified 2012, accessed
March 15, 2015, http://www.cbc.ca/news/canada/5-cases-using-the-battered-woman-defence-1.1221150
15
Osland v The Queen [1998] HCA 75 (10 December 1998).
11
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E. Walker ซึ่งอาจเรียกอาการนี้ว่า Battered Wife Syndrome อีกชื่อหนึ่ง ในด้านกฎหมายนั้น
ในประเทศอังกฤษได้ยกอาการ Battered Woman Syndrome (BWS) ขึ้นเป็นข้อต่อสู้ของจำ�เลย
ในคดีอาญากรณีผู้หญิงหรือภรรยาที่ถูกกระทำ�ความรุนแรงโดยคู่ของเธอเป็นระยะเวลานาน
โดยเธอไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เนื่องจากจำ�ต้องอยู่กับความสัมพันธ์นั้น16 และทำ�ร้ายสามีหรือฆ่า
แต่อย่างไรก็ตาม การยกอาการ BWS ขึ้นเป็นข้อต่อสู้ (Defense) ในแต่ละคดีแตกต่างกัน เช่น
ป้องกันตนเอง (Self-defense) ไม่สามารถควบคุมตนเองได้ (Loss of control) แต่เดิมเรียกว่า
บันดาลโทสะ (Provocation) หรือเป็นเหตุลดหย่อนความรับผิด (Diminish responsibility)
3.2.2 หลักกฎหมายอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้ด้วยอาการ BWS
จากการศึกษาพบว่าผู้หญิงฆ่าสามีเนื่องจากความรุนแรงในครอบครัวต่อสู้คดีความ
ด้วยเหตุ 3 ประการ คือ 1. การป้องกันตัว(Self-defense) 2. ไม่สามารถควบคุมตนเองได้ (Loss
of Control เดิมเรียกว่า provocation หรือบันดาลโทสะ) และ 3. เหตุลดหย่อนความรับผิด
(Diminished responsibility)
1) การป้ อ งกั น ตั ว (Self-defense) โดยสรุ ป หลั ก การของการป้ อ งกั น ตนเอง
(Self-defense) ในกฎหมายอังกฤษนั้นเกิดจากหลักกฎหมายจารีตประเพณีแต่จะมีความหมาย
ที่จำ�กัดตามคดีที่ได้เกิดขึ้น และหลักการอีกส่วนหนึ่งเกิดจากการบัญญัติกฎหมายลายลักษณ์
อักษร หลักการป้องกันตนเองของประเทศอังกฤษ ได้แก่
1. ภยันตรายอันละเมิดต่อกฎหมาย
2. เป็นการป้องกันสิทธิของตนเองหรือผู้อื่น (จากคดี R v Rose ที่บุตรชายผู้เยาว์ใช้
ปืนยิงบิดาเนื่องจากป้องกันมิให้ทำ�ร้ายมารดา)
3. การป้องกันสิทธิอาจเป็น ชีวติ หรือ การครอบครองทรัพย์สนิ หรือ อสังหาริมทรัพย์
ก็ได้
4. จะต้องไม่เกินกว่าเหตุ (not excessive) ตามหลักการได้สัดส่วน (proportionate)
2) ไม่สามารถควบคุมตนเองได้ (Loss of Control) ไม่สามารถควบคุมตนเองได้ หรือ
Loss of control ได้บัญญัติไว้ใน sections 54 และ 55 ของ the Coroners and Justice Act
200917 และใน Section 56 ได้บัญญัติให้ยกเลิกข้อต่อสู้ของจำ�เลยตามกฎหมายจารีตว่าด้วย
การบันดาลโทสะ (defense of provocation) ซึง่ สามารถใช้กบั ฐานความผิดฆ่าผูอ้ น่ื เท่านัน้ หลักการ

Bronwyn F. Bartal, "The British Criminology Conferences: Selected Proceedings, Volume 1:
Emerging Themes in Criminology," in Papers from the British Criminology Conference, ed. Jon Vagg and Tim
Newburn (Loughborough: Loughborough University, 1995).; See end of file for copyright and other information.
17
A.P. Simester et al., Simester and Sullivan's Criminal Law: Theory and Doctrine, 4th ed. (Oxford:
Hart Publishing, 2010), 396.
16
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“ไม่สามารถควบคุมตนเองได้” (Loss of Control) นี้ จะต้องกระทำ�ความผิดโดยเจตนา
แต่เนื่องจากไม่สามารถควบคุมตนเองได้
1. จะต้องเป็นเหตุที่สมควร (a qualifying trigger)
2. เหตุ นั้ น เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ บุ ค คลโดยทั่ ว ไปอาจกระทำ � เช่ น ว่ า นั้ น เช่ น กั น
ในสถานการณ์เดียวกัน18 (it must be that a “normal” person might also have lost control
in the circumstances)
3. การกระทำ�จะต้องเกิดในขณะนั้น (Sudden) จะต้องไม่ใช่เป็นการแก้แค้น
แต่เดิมก่อนการปรับปรุงกฎหมายในปี ค.ศ. 2009 นั้นหลักกฎหมายจารีต (common
law) ว่าด้วยข้อต่อสูบ้ นั ดาลโทสะ (provocation) ใช้เป็นข้อต่อสูข้ องจำ�เลยเพือ่ ขอลดโทษในความ
ผิดฐานฆ่าคนตาย (murder) หากข้อต่อสู้นั้นฟังขึ้นจะได้รับการลดโทษเป็นฆ่าผู้อื่นโดยไม่เจตนา
(manslaughter) โดยได้บัญญัติไว้ใน Homicide Act 1957 section 3
บันดาลโทสะ (Provocation)19 หมายถึง การกระทำ�ยั่วโทสะไม่ว่าด้วยการปลุกเร้า
กระตุ้น ทำ�ให้เกิด เป็นสาเหตุ หรือเป็นชนวน ที่ผู้ยั่วโทสะได้กระทำ�ต่ออีกฝ่าย20 เหตุผลที่
กฎหมายประเทศอังกฤษก่อนปี ค.ศ. 2009 รับฟังการบันดาลโทสะเป็นเหตุลดโทษในคดีฆาตกรรม
(murder) เท่านั้น เนื่องจาก ความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา (murder) มีบทลงโทษตายตัวคือ
ประหารชีวิต ซึ่งปัจจุบันลดลงเหลือจำ�คุกตลอดชีวิต21 ส่วนความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไม่เจตนา
(manslaughter) ศาลจะใช้ดลุ พินจิ ลงโทษเพียงใดก็ได้ ซึง่ ส่วนใหญ่แล้วศาลจะลงโทษจำ�คุกไม่เกิน
7 ปี หากคดีไม่รุนแรงมากนักจะลงโทษจำ�คุกประมาณ 3-5 ปี โดยประมาณ22
Homicide Act 1957 section 3 ในคดีฆาตกรรมทีม่ หี ลักฐานชัดเจน คณะลูกขุนทำ�การ
พิจารณาหลักฐานเหล่านั้นประกอบการพิจารณาความผิดฐานฆ่าผู้อื่น ได้แก่ ผู้ถูกกล่าวหาถูก
ยั่วยุให้โกรธ ไม่ว่าจะโดยการกระทำ� หรือด้วยคำ�พูด หรือทั้งสองประการทำ�ให้สูญเสียการ
ควบคุมตนเอง ปัญหาที่ว่าการยั่วยุให้กระทำ�เช่นนั้นเพียงพอที่จะทำ�ให้วิญญูชน (reasonable
man) กระทำ�การดังที่ผู้ถูกกล่าวหากระทำ�หรือไม่นั้นจะต้องปล่อยให้คณะลูกขุนเป็นผู้ตัดสินใน
การตัดสินปัญหานัน้ คณะลูกขุนจะต้องพิจารณาถึงทุกๆสิง่ ทัง้ ทีเ่ ป็นการกระทำ�และคำ�พูดซึง่ ตาม

Ibid., 397.
ปัจจุบันเป็นการต่อสู้ของจำ�เลยกรณีไม่สามารถควบคุมคนเองได้ (loss of control) เริ่มใช้ตั้งแต่ ค.ศ.
2009 เป็นต้นมา
20
Henry Campbell Black, Josefh R. Nolan and M.J. Connolly, Black Dictionary of Law, 5th ed. (St.
Paul: West Pub. Co, 1979), 1103.
21
โทษประหารชีวิต ถูกลกเลิกโดย section 1 The Murder Act 1965.
22
G.L. Williams, Criminal Law: The General Part (London: Stevens & Sons, 1953), 524-525.
18
19
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ผลที่เกิดขึ้น ในความเห็นของพวกเขาเป็นการตัดสินว่าวิญญูชนพึงจะกระทำ�เช่นนั้นหรือไม่23
อย่างไรก็ดี ที่น่าสนใจคือ อาการผู้หญิงถูกทำ�ร้ายจากสามีเป็นระยะเวลานานสะสม
จัดเป็น cumulative provocation หรือ Battered Woman Syndrome ดังจะเห็นได้จากคดี
Thornton และคดี Ahluwalia ทั้งสองคดีนี้เป็นการกระทำ�ของจำ�เลยที่ถูกทำ�ร้ายร่างกายและ
จิตใจมาเป็นเวลานานสั่งสมจนนำ�ไปสู่การฆ่า แต่อย่างไรก็ดีจำ�เลยในคดีทั้งสองกระทำ�ไปไม่ใช่
ในขณะเลือดร้อน โดยศาลอุทธรณ์เห็นว่า cumulative provocation เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมาย
การบั น ดาลโทสะจะต้ อ งกระทำ � ในขณะที่ ถู ก กระตุ้ น เท่ า นั้ น 24 ซึ่ ง ในคดี ต่ อ มาศาลรั บ ฟั ง
cumulative provocation มากขึ้น
3) เหตุลดหย่อนความรับผิด (Diminished responsibility)
เหตุลดหย่อนความรับผิด(Diminished responsibility) เป็นหนึ่งในสามของการต่อสู้
พิเศษของจำ�เลย (special defenses) แยกต่างหากจากข้อหาฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา (murder)
ซึ่งเหตุลดหย่อนความรับผิด(Diminished responsibility) นี้เดิมได้บัญญัติใน The Homicide Act
195725 ที่ภายหลังมีการปรับปรุงกฎหมายและในบัญญัติไว้ใน The Coroners and Justice Act
200926. โดยจำ�เลยจะยกเหตุของตนขึ้นต่อสู้ในคดีว่าเป็น เหตุลดหย่อนความรับผิด(Diminished
responsibility) และหากคณะลูกขุนรับฟังแล้วจำ�เลยจะได้รับการลดหย่อนโทษจาก ฆ่าผู้อื่นโดย
เจตนา (Murder) หรือ ฆ่าผู้อื่นโดยไม่เจตนา (Manslaughter)27 ลักษณะของเหตุลดหย่อนความ
รับผิด (Diminished responsibility) เป็นอาการที่มีความผิดปกติของจิตใจ “an abnormality of
mind”28 แต่ไม่ถึงกับวิกลจริต (Insanity) เหตุลดหย่อนความรับผิด(Diminished responsibility)
มีหลักเกณฑ์29 ในการรับฟังว่าจำ�เลยจะต้องพิสูจน์ให้เห็นว่า ความผิดปกติของจิตใจนั้นเป็น
สาเหตุมาจากอาการทางจิต (a recognized medical condition)สามารถพิสูจน์ได้ว่าการกระทำ�
หรือการงดเว้นการกระทำ�ของจำ�เลยเกิดจากอาการบกพร่องทางจิตนั้น ซึ่งต้องเป็นความเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยา (Medical evidence) เปรียบเทียบกับคนทั่วไป (Reasonable
man)
23

211.

R. Card, P. A. Jones and R. Cross, Criminal Law, 13th ed. (London: Butterworths, 1995), 210-

Simester et al., Simester and Sullivan's Criminal Law: Theory and Doctrine, 342.
The Homicide Act 1957 Section 2.
26
The Coroners and Justice Act 2009 Section 52.
27
"Voluntary Manslaughter - Diminished Responsibility," last modified n.d., sccessed September
23, 2015, http://e-lawresources.co.uk/Diminished-responsibility.php
28
"an abnormality of mind" เป็นคำ�ที่บัญญัติใน The Homicide Act 1957 Section 2 ปัจจุบันเปลี่ยนใช้
คำ�ว่า “Diminished responsibility” แทนบัญญัติใน The Coroners and Justice Act 2009 Section 52.
29
The Coroners and Justice Act 2009 Section 52.
24
25
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3.2.3 ฐานความผิดอาญาในประเทศอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับ Battered Woman
Syndrome
ประเทศอังกฤษแบ่งฐานความผิดทีเ่ กีย่ วกับชีวติ ไว้แตกต่างจากประเทศไทย ฐานความ
ผิดอาญาที่เกี่ยวข้องกับ Battered Woman Syndrome หรือผู้หญิงที่ถูกทำ�ร้ายมักถูกตั้งข้อกล่าว
หาหรือดำ�เนินคดีเมือ่ สามีถงึ แก่ความตาย ได้แก่ “ความผิดฐานฆ่าผูอ้ นื่ (Homicide offenses)”
โดยแบ่งเป็นกรณีคือ (1) ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา (Murder) (2) ฆ่าผู้อื่นโดยไม่เจตนา (Manslaughter)
1. ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา (Murder)30
ความผิดฐาน ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา (Murder) เดิมมีโทษสถานเดียวคือประหารชีวิต
ต่อมา เมื่อ พ.ศ. 2500 มีกฎหมายออกมา 1 ฉบับ คือ Homicide Act, 1957 แก้ไขโทษ
ความผิดฐานฆ่าโดยเจตนา ลงเพียงจำ�คุกตลอดชีวิตเท่านั้น เว้นแต่ความผิดฐานฆ่าด้วยเหตุ
ฉกรรจ์ (Capital Murder) จึงยังคงมีโทษประหารชีวิตอยู่ หลักเกณฑ์ความผิดฐานนี้คล้ายคลึงกับ
ของประเทศไทย แตกต่ า งในข้ อ สำ � คั ญ คื อ ผู้ ฆ่ า จะต้ อ งมี เจตนาชนิ ด ที่ เรี ย กว่ า Malice
aforethought และการตายจะต้องอยู่ในระยะเวลา 1 ปี กับ 1 วันนับตั้งแต่วันทำ�ผิด มีข้อที่แตก
ต่างอีกอย่างหนึ่งคือ ผู้ตายจะต้องอยู่ใน King’s หรือ Queen’s Peace คือเป็นผู้ที่ได้รับการ
คุม้ ครองจากพระเจ้าแผ่นดินของอังกฤษ ดังนัน้ การฆ่าข้าศึกของอังกฤษในยามสงครามจึงไม่เป็น
ความผิดฐานฆ่าคน แต่การฆ่าเชลยศึกโดยไม่ชอบก็ดี และการที่คนอังกฤษฆ่าผู้อื่นนอกราช
อาณาจักรอังกฤษก็ดี ก็ยังเป็นผิดฐานฆ่าคนตามกฎหมายอังกฤษและพิจารณาพิพากษาคดี
ในศาลอังกฤษได้อยู่
2. ฆ่าผู้อื่นโดยไม่เจตนา (Manslaughter)
แต่เดิมนั้นการทำ�ให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายหากมิใช่ฆ่าโดยเจตนาแล้วให้ถือว่าเป็นฆ่าผู้
อื่นโดยไม่เจตนา (Manslaughter) ทั้งสิ้น แต่เนื่องจากปัจจุบันมีการปรับปรุงกฎหมายทำ�ให้ฆ่าผู้
อื่นโดยไม่เจตนา (Manslaughter) ชัดเจนยิ่งขึ้นแต่ยังคงมีความหมายกว้างอยู31่ โดยปัจจุบัน
แบ่งประเภทได้ดังนี้
2.1 Voluntary Manslaughter ได้แก่การฆ่าผู้อื่นโดยไม่เจตนาแต่ไม่ถึงขั้นการประมาท
ผู้กระทำ�ได้กระทำ�ไปอันเกิดจากสาเหตุซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประการ32 ได้แก่ Loss of Control
หรื อ ไม่ ส ามารถควบคุ ม ตนเองได้ เป็ น คำ � ที่ บั ญ ญั ติ ขึ้ น ใหม่ ใช้ แ ทนการบั น ดาลโทสะ
(Provocation) เหตุลดหย่อนความรับผิด(Diminished responsibility) และ การฆ่าตัวตาย
บัญญัติ สุชีวะ, "ความผิดฐานฆ่าคนตามกฎหมายอังกฤษ," แก้ไขครั้งล่าสุด 2551, สืบค้นเมื่อ 10
พฤษภาคม, 2558, http://www.openbase.in.th/node/1962
31
Simester et al., Simester and Sullivan's Criminal Law: Theory and Doctrine, 379.
32
Ibid., 380.
30
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หมู่ (Suicide pact)
2.2 Involuntary Manslaughter หมายถึงการทำ�ให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายโดยไม่เจตนา
(causing of the death of another person without intent to kill)33
โดยสรุป การต่อสู้ของจำ�เลยที่ผ่านมาในอดีตของประเทศอังกฤษ คดีผู้หญิงฆ่าสามี
มักจะถูกตัง้ ข้อหาในความผิดฐานฆ่าผูอ้ นื่ โดยเจตนา (murder) และจำ�เลยในคดีมกั ต่อสูด้ ว้ ยเหตุ
ต่างๆแตกต่างกันไปได้แก่ ป้องกันตนเอง (Self-defense) ไม่สามารถควบคุมตนเองได้(Loss of
control)แต่เดิมเรียกว่าบันดาลโทสะ(Provocation) หรือเป็นเหตุลดหย่อนความรับผิด (Diminish
responsibility) หากการต่อสูข้ องจำ�เลยประสบความสำ�เร็จจำ�เลยจะถูกเปลีย่ นข้อหาเป็นฆ่าผูอ้ นื่
โดยไม่เจตนา ซึ่งความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา (murder) มีบทลงโทษตายตัวคือประหารชีวิต
ซึง่ ปัจจุบนั ลดลงเหลือจำ�คุกตลอดชีวติ 34 ส่วนความผิดฐานฆ่าผูอ้ นื่ โดยไม่เจตนา (manslaughter)
ศาลจะใช้ดุลพินิจลงโทษเพียงใดก็ได้ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วศาลจะลงโทษจำ�คุกไม่เกิน 7 ปี หากคดี
ไม่รุนแรงมากนักจะลงโทษจำ�คุกประมาณ 3-5 ปี โดยประมาณ ถือว่าเป็นความแตกต่างอย่าง
มากของโทษจำ�เลย
3.2.4 ตัวอย่างคดี Battered Woman Syndrome ในประเทศอังกฤษ
ตัวอย่างคดีที่ 1 R v Ahluwalia35
Ahluwalia เป็นชาวอินเดียอาศัยอยู่กับสามีที่ประเทศอังกฤษเป็นระยะเวลา 10 ปี
มีบตุ รชาย 2 คน ตลอดเวลาทีอ่ ยูด่ ว้ ยกันเธอต้องทนทุกข์ทรมานกับการถูกทำ�ร้ายร่างกาย ด่าทอ
บังคับให้อดอาหาร (food deprivation) และถูกสามีข่มขืน นอกจากนี้สามีของเธอยังนอกใจไป
มีความสัมพันธ์กับผู้หญิงอื่น เย็นวันหนึ่งในปี ค.ศ. 1989 สามีเธอได้เข้าทำ�ร้ายร่างกาย
โดยพยายามที่จะหักขาและเอาเตารีดที่ร้อนพร้อมใช้งานมานาบที่ใบหน้าของเธอและขู่ว่าหาก
ไม่มีเงินจะทำ�ร้ายเธออีกจนกว่าจะได้สิ่งที่ต้องการ ในคืนนั้นเอง Ahluwalia ผสมของเหลวที่มี
น้�ำ มันและโซดาไฟเป็นส่วนประกอบทีเ่ ธอหาได้จากโรงเก็บรถและนำ�มาเทลงบนตัวของสามีขณะ
หลับและจุดไฟเผา สามีของเธอเสียชีวิตลง 6 วันต่อมา
การพิจารณาของศาลชั้นต้น เธอยกประเด็นบันดาลโทสะ (Defense of Provocation)
เข้าต่อสู้ อัยการนำ�สืบประเด็นระยะเวลาจากที่เธอถูกทำ�ร้ายร่างกายกับเวลาที่เธอเผาสามีนั้น
มิ ใช่ ข ณะที่ เ ธอไม่ ส ามารถควบคุ ม ตั ว เองได้ อั น เนื่ อ งจากความโกรธหรื อ บั น ดาลโทสะ
(Provocation) ช่วงระยะเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่สามารถสงบลงได้ (Cool off) และเวลาที่เธอผสม
น้ำ � มั น กั บ โซดาไฟนั้ น แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง การวางแผนฆ่ า สามี โดยมี เ หตุ จู ง ใจ (Motivation)
33
34
35

Ibid., 402.
โทษประหารชีวิต ถูกลกเลิกโดย section 1 The Murder Act 1965.
R v Ahluwalia (1993) 96 Cr App R 133.
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จากการหึงหวงที่สามีไปมีความสัมพันธ์กับหญิงอื่นซ้ำ�แล้วซ้ำ�เล่า คณะลูกขุนพิจารณาว่าเธอมี
ความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา (Murder) และศาลมีคำ�สั่งจำ�คุกเธอตลอดชีวิต
ในชั้นอุทธรณ์เธอจึงต่อสู้ว่าการกระทำ�ของเธอเกิดจากความบกพร่องทางด้านจิตใจ
เนื่องจากถูกทำ�ร้ายร่างกายและขอให้ลดหย่อนความรับผิด (Diminished Responsibility)
โดยขอลดโทษจาก ความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา (Murder) เป็น ความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไม่
เจตนา (Manslaughter) มิใช่เกิดจากบันดาลโทสะ (Provocation) ซึ่งเป็นการต่อสู้ผิดประเด็นใน
ศาลชั้ น ต้ น แต่ ผู้ พิ พ ากษาศาลชั้ น ต้ น เห็ น ว่ า การต่ อ สู้ ข องเธอเป็ น ประเด็ น บั น ดาลโทสะ
(Provocation) นั้นถูกต้องแล้ว แต่การกระทำ�ของเธอมิใช่การบันดาลโทสะ (Provocation) เธอจึง
มีความผิดตามฟ้องในศาลชั้นต้น
แต่อย่างไรก็ตาม ศาลอุทธรณ์รับการต่อสู้ประเด็น ขอให้บรรเทาโทษ (Diminished
Responsibility) ต่อมาเธอได้รับความช่วยเหลือจาก The Southhall Black Sisters (SBS)
กลุม่ ผูห้ ญิงทีใ่ ห้ความช่วยเหลือผูห้ ญิงทีถ่ กู สามีท�ำ ร้ายและทนายความ โดยได้ตอ่ สูใ้ นคดีของเธอ
ว่าเป็นการพิจารณาไม่อาจหาข้อสรุปได้ (Mistrial) เนือ่ งจากขณะทำ�เธอมีอาการบกพร่องทางจิต
เนื่องจากถูกสามีทำ�ร้ายร่างกาย ด้วยเหตุนี้เธอจึงถูกปล่อยตัวด้วยเหตุผลที่ว่าไม่อาจพิจารณา
ได้ (on the grounds of insufficient counsel) โดยไม่ต้องพิจารณาอีกว่าการกระทำ�ของเธอนั้น
เป็นเหตุลดหย่อนความรับผิด (Diminished Responsibility) โดยขอลดโทษจาก ความผิดฐานฆ่า
ผู้อื่นโดยเจตนา (Murder) เป็น ความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไม่เจตนา (Manslaughter) หรือไม่36
ซึ่งคดีนี้ถือเป็นคดีแรกที่มีการกล่าวถึงอาการ BWS ในประเทศอังกฤษ
ตัวอย่างคดีที่ 2 R v Thornton [1996] 1 WLR 1174
จำ�เลยเป็นภรรยาของผู้ตายโดยได้แทงสามีที่มีอาการติดสุราและทำ�ร้ายร่างกายเธอ
มาเป็นระยะเวลานาน โดยในวันเกิดเหตุสามีทตี่ ดิ สุรานัน้ ได้เดินทางกลับบ้านด้วยอาการเมาสุรา
จึงเกิดมีการโต้เถียงและมีปากเสียงกัน สามีเธอโกรธและด่าทอเธอว่าเธอเป็น “โสเภณี” และบอก
ว่าให้เธอออกไปจากบ้านมิเช่นนั้นเขาจะฆ่าเธอ เธอไม่ไปพร้อมกับบอกให้สามีกลับเข้ามานอน
บนเตียงเช่นเดิมสามีเธอกลับเพิ่มระดับความรุนแรงในการด่าทอและใช้คำ�พูดที่ไม่เหมาะสม
เธอโกรธมากจึงเข้าไปในครัวและหยิบมีดแทงไปยังที่ท้องของสามีจนถึงแก่ความตาย
ในการพิจารณาในศาลชัน้ ต้น จำ�เลยได้ยกประเด็นขอลดหย่อนความรับผิด (Diminish
responsibility) โดยอ้างว่าเธอมีความบกพร่องทางด้านบุคลิกภาพ (personality disorder)
เธอมิ ไ ด้ ย กประเด็ น ต่ อ สู้ ว่ า เธอบั น ดาลโทสะ แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามผู้ พิ พ ากษาได้ ชี้ ป ระเด็ น ให้
คณะลูกขุน พิจารณาเรื่องบันดาลโทสะ (Provocation) ในศาลชั้นต้นเธอถูกตัดสินให้มีความผิด
ฐานฆ่าผูอ้ นื่ จำ�เลยจึงยืน่ อุทธรณ์แต่กไ็ ม่เป็นผลเนือ่ งจากการบันดาลโทสะนัน้ จะต้องทำ�ในขณะ
36

Staff Writer, I Wanted Him to Stop Hurting Me (London: The Guardian, 2007), 25-31.
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ที่สูญเสียการควบคุมอย่างเลี่ยงไม่ได้และเป็นชั่วขณะเท่านั้น ต่อมาจำ�เลยได้ยื่นอุทธรณ์ใหม่
โดยขอยื่นพยานหลักฐานเพิ่มเติมเป็นหลักฐานทางการแพทย์โดยระบุว่าในขณะที่เธอฆ่าสามี
ของเธอนั้นเธอได้รับความกระทบกระเทือนทางด้านจิตใจทำ�ให้มีความบกพร่องทางด้าน
บุคลิกภาพ (personality disorder) โดยในทางการแพทย์เรียกว่า Battered Woman Syndrome
(BWS) ลูกขุนได้ท�ำ การพิจารณาใหม่และเห็นว่าเธอมีความบกพร่องทางด้านจิตใจในขณะกระทำ�
ความผิดซึ่งวิญญูชน (Reasonable Man) อาจจะกระทำ�ได้ในสถานการณ์นั้นๆ การอุทธรณ์ของ
จำ�เลยฟังขึน้ โดยศาลยกฟ้องข้อหาฐานฆ่าผูอ้ นื่ โดยเจตนาจากคดีนจี้ งึ มีการเพิม่ ประเด็นทีว่ า่ ใน
การพิจารณาการกระทำ�ของจำ�เลยจะต้องนำ�สภาพทางด้านจิตใจในขณะกระทำ�ความผิด
ประกอบการพิจารณาการควบคุมการกระทำ�ของจำ�เลยด้วย
3.3 กฎหมายไทย
3.3.1 ความหมาย BWS ในประเทศไทย
ในทางจิตวิทยา กรมสุขภาพจิตได้ให้ความสำ�คัญและให้ความช่วยเหลือผู้หญิงที่มี
อาการ Battered Woman Syndrome หรือ BWS โดยมีการวินิจฉัยในทางด้านจิตเวชถึงอาการ
ผิดปกติทางจิต โดยมีเกณฑ์การพิจารณา สภาวะสะเทือนขวัญหลังเหตุการณ์รุนแรง: Posttraumatic Stress Disorder (PTSD)37 ผู้หญิงที่ถูกสามีทำ�ร้ายมาเป็นระยะเวลานานได้ส่งผล
กระทบต่อร่างกาย เช่น มีรอยฟกช้ำ�ตามร่างกาย อวัยวะภายในบอบช้ำ� และได้รับความกระทบ
เทือนทางจิตใจ เช่น เกิดความเครียด มีการซึมเศร้า เป็นต้น ในประเทศไทยมีการศึกษาผู้หญิง
ที่ถูกกระทำ�ความรุนแรงในครอบครัวและพยายามจะให้ความช่วยเหลือโดยพยายามจะนำ�
Advocacy program ที่ให้ความช่วยเหลือสตรีที่ถูกสามีทำ�ร้ายร่างกายโดยมุ่งเน้นให้ความช่วย
เหลือของความต้องการของสตรีแต่ละราย โดยสตรีเหล่านี้อาจกลับหรือไม่กลับไปอยู่กับสามี
ก็ได้ มาใช้ในประเทศไทย โดยการช่วยเหลือตามโครงการนี้จะใช้ลักษณะอาการของ BWS ที่จัด
ว่าเป็น Post-traumatic Stress Disorder (PTSD) ประเภทหนึ่งเพื่อใช้เป็นเกณฑ์การวินิจฉัยสตรี
ผู้ต้องการความช่วยเหลือ38
การยกข้อต่อสู้ BWS ในทางคดีในประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยมีการตื่นตัว
เรือ่ งของสิทธิสตรีทถี่ กู สามีท�ำ ร้ายและมีการให้ความช่วยเหลือตามทีไ่ ด้กล่าวไปแล้วนัน้ แต่การนำ�
อาการ BWS เป็นข้อต่อสู้ในคดียังไม่พบว่ามีคดีใดยกอาการดังกล่าวเป็นข้อต่อสู้ทางคดี
แต่อย่างใด อย่างไรก็ดี ประเทศไทยเริ่มมีการกล่าวถึงอาการ BWS ในวงการกฎหมาย เช่น
กรมสุขภาพจิต, "บทความด้านสุขภาพจิตและจิตเวช “เกณฑ์การวินิจฉัย ภาวะสะเทือนขวัญหลัง
เหตุการณ์รุนแรง: Posttraumatic Stress Disorder (Ptsd)."
38
สุนีรัตน์ จันทร์ศรี, อัจฉราพร สี่หิรัญวงศ์ และอทิตยา พรชัยเกตุ โอวยอง, "การพัฒนาแนวปฏิบัติการ
พยาบาลในการพิทักษ์สิทธิ์ของสตรีไทยที่ถูกสามีทำ�ร้าย," วารสารสภาการพยาบาล 24, ฉ. 4 (2552): 19 – 28.
37
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5วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ในโครงการนิติศาสตร์เสวนาครั้งที่ 2/2556 เรื่อง “บทบาทของศาลยุติธรรมกับการคุ้มครอง
สวัสดิภาพสตรี เด็ก และบุคคลในครอบครัวทีถ่ กู กระทำ�ความรุนแรงในครอบครัว”39 มีการเสวนา
โดยได้มีการกล่าวถึงอาการ BWS ในต่างประเทศที่ใช้เป็นข้องต่อสู้ในคดีได้โดยเปรียบเทียบกับ
ประเทศไทยที่พิจ ารณาตามเหตุป้อ งกันตนเองและบันดาลโทสะแล้วแต่ก รณี นอกจากนี้
สำ�นักงานศาลยุติธรรมร่วมกับทาง UN Women พยายามจัดทำ�หลักสูตรเพื่อพัฒนาองค์ความรู้
ของผู้พิพากษาในส่วนของกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีแนวคิดเรื่อง Battered Woman Syndrome
กับการบันดาลโทสะมาใช้เพื่อลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำ�หนดไว้เพียงใดก็ได้ซึ่งพัฒนาการ
ระบบกฎหมายไทยยังก้าวไม่ถึงกับการนำ� BWS มาใช้เป็นเหตุบรรเทาโทษ โดยให้ความสำ�คัญ
กับผู้หญิงที่ถูกทำ�ร้ายจนการตอบโต้สามีเป็นเสมือนฟางเส้นสุดท้าย
3.3.2 หลักกฎหมายประเทศไทยที่หญิงฆ่าสามีใช้เป็นข้อต่อสู้ในชั้นศาล
หญิงฆ่าสามีจากการศึกษาคำ�พิพากษาศาลฎีกาพบว่า เป็นการต่อสูด้ ว้ ยเหตุทบี่ ญ
ั ญัติ
ไว้ในประมวลกฎหมายอาญา ได้แก่
1. ป้องกันตัว ตามมาตรา 68
2. บันดาลโทสะ ตามาตรา 72
ซึ่งทั้งสองหลักการข้างต้นนี้มีการตีความอย่างเคร่งครัด และอาจมิได้นำ�อาการ BWS
เข้ามาประกอบการพิจารณาแต่อย่างใด
3.3.3 ฐานความผิดที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงที่ถูกกระทำ�ความรุนแรงในครอบครัว
กระทำ�ความผิด ได้แก่ ความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ความผิดที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงที่ถูก
กระทำ�ความรุนแรงในครอบครัวกระทำ�ความผิดที่ปรากฏในข่าวส่วนใหญ่เป็นการกระทำ�โดย
เจตนาและเป็นการฆ่าสามีผทู้ �ำ ร้ายโดยในหลายคดีผหู้ ญิงถูกตัง้ ข้อกล่าวหาคือ ความผิดฐานฆ่า
ผู้อื่นโดยเจตนา ตามมาตรา 288 หรือความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน มาตรา 289 (4)

สถาบันวิจยั รพีพฒ
ั นศักดิ์ สำ�นักงานศาลยุตธิ รรม, บทสรุปโครงการนิตศิ าสตร์เสวนาครัง้ ที่ 2/2556 เรือ่ ง
บทบาทของศาลยุตธิ รรมกับการคุม้ ครองสวัสดิภาพสตรี เด็ก และบุคคลในครอบครัวทีถ่ กู กระทำ�ความรุนแรงในครอบครัว
(กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำ�นักงานศาลยุติธรรม, 2555), 5.
39

3.3.3 ฐานความผิดที่เกี่ยวข้ องกับผู้หญิงที่ถูกกระทําความรุ นแรงในครอบครั วกระทํา
ความผิด ได้ แก่ ความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ความผิดที่เกี่ยวข้ องกับผู้หญิงที่ถกู กระทําความ
รุ นแรงในครอบครัวกระทําความผิดที่ปรากฏในข่าวส่วนใหญ่เป็ นการกระทําโดยเจตนาและเป็ น
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4. สรุปความแตกต่างของอาการ BWS และการต่อสู้ทางกฎหมาย

4. สรุ ปความแตกต่ างของอาการ BWS และการต่ อสู้ทางกฎหมายของหญิงที่ถูกกระทบ
ของหญิ
งที่ถูกกระทบความรุนแรงในครอบครัวฆ่าสามี ระหว่างประเทศ
ความรุ นแรงในครอบครั วฆ่ าสามี ระหว่ างประเทศอังกฤษและประเทศไทย และ
อับทวิ
งกฤษและประเทศไทย
และบทวิ
ความเป็่เกีน่ ยไปได้
ในการปรั
ปรุง
เคราะห์ ความเป็ นไปได้ ในการปรั
บปรุเงคราะห์
กฎหมายอาญาที
วกับการใช้
อาการ บBWS

กฎหมายอาญาที่เกี่ยวกับการใช้อาการ BWS

ตาราง 1 เปรี ยบเทียบอาการ BWS และการต่อสู้ทางกฎหมายของหญิงที่ถกู กระทบความรุ นแรง
ตาราง 1 ในครอบครั
เปรียบเทีวยฆ่บอาการ
BWS และการต่อสู้ทางกฎหมายของหญิงที่ถูกกระทบ
าสามี ระหว่างประเทศอังกฤษและประเทศไทย
ความรุนแรงในครอบครัวฆ่าสามี ระหว่างประเทศอังกฤษและประเทศไทย
เปรียบเทียบ
หลักนิติวิธี

ประเทศอังกฤษ
บ่อเกิดของกฎหมายนันเกิ
้ ดจากบทคํา
พิพากษาเป็ นสําคัญ

ประเทศไทย
บ่อเกิดของกฎหมายนันเกิ
้ ดจาก
บทบัญญัติแห่งกฎหมายเป็ น
สําคัญ
การวินิจฉัย
มีความชัดเจนโดยอาศัยเกณฑ์การวินิจฉัย ยังไม่มกี ารวินจิ ฉัยอย่างเป็ น
BWS ทาง
อาการจากองค์การอนามัยโลก
ทางการ เป็ นการวินิจฉัยเพื่อคัด
จิตวิทยา
และยอมรับในทางกฎหมายในการนําเป็ น
กรองผู้ป่วยและให้ ความ
เหตุขอลดโทษในคดีหญิงฆ่าสามี
ช่วยเหลือจากอาการเบื ้องต้ น
ตาราง 1 (ต่อ)
และยังไม่มกี ารนําเป็ นข้ อต่อสู้ใน
คดีอาญา
ฐานความผิด ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา (murder)
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา (มาตรา
ในคดีท่ ีผ้ ูหญิง
288)
ฆ่ าสามีถกู ฟ้อง
ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ ก่อน
เป็ นส่ วนใหญ่
(มาตรา 289)
20
การยกข้ อต่ อสู้ ยกอาการ BWS เป็ นข้ อต่อสู้แตกต่างกันไป เนื่องจากยังไม่มกี ารยอมรับ
ของจําเลยที่มกั ขึ ้นอยูก่ บั ข้ อเท็จจริง
อาการ BWS อย่างเป็ นทางการ
ถูกกระทํา
- เหตุลดหย่อนความรับผิด (Diminished ดังนันส่
้ วนใหญ่ตอ่ สู้จาก
ความรุ นแรงใน Responsibility)
เหตุการณ์ในขณะกระทํา
ครอบครัว
- บันดาลโทสะ (Provocation) มีการขยาย - บันดาลโทสะ (มาตรา 72)
การตีความการบันดาลโทสะที่เกิดจากการ - ป้องกันตัวเอง (มาตรา 68)
สัง่ สม (cumulative provocation) ให้
ครอบคลุมอาการ BWS
- การป้องกันตัว (Self-defense) แต่ยงั ไม่
มีคดีใดที่ฟังขึ ้น
เปรียบเทียบ
การลดโทษในประเทศอังกฤษหากคณะ
แล้ วแต่การพิจารณาคดี
โทษที่ได้ รับ
ลูกขุนพิจารณาเหตุของจําเลยฟั งขึ ้นกรณี
จากการ
อาการ BWS ผู้กระทําจะได้ รับการลดโทษ
พิจารณาคดี
จาก

กระทํ
า
- าเหตุ
ลดหย่อนความรั
ด (Diminished
ดังนันส่
้ วนใหญ่ตอ่ งสูที้ จ่าก
4.ถูกสรุ
ปความแตกต่
งของอาการ
BWSบผิและการต่
อสู้ทางกฎหมายของหญิ
ถูกกระทบ
ความรุ
น
แรงใน
ความรุ นแรงในครอบครั
วฆ่ าสามี ระหว่ างประเทศอังกฤษและประเทศไทย
Responsibility)
เหตุการณ์ในขณะกระทําและ
ครอบครัว
บทวิเคราะห์ ความเป็
ในการปรั
บปรุ งกฎหมายอาญาที
บการใช้(มาตรา
อาการ72)BWS
- นไปได้
บันดาลโทสะ
(Provocation)
มีการขยาย - ่ เกีบั่ ยนวกั
ดาลโทสะ
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ตาราง 1 เปรี ยบเทียบอาการ
BWS และการต่
อสู้ทางกฎหมายของหญิ
งที่ถกู กระทบความรุ นแรง
สัง่ สม (cumulative
provocation)
ให้
อาการางประเทศอั
BWS
ในครอบครัครอบคลุ
วฆ่าสามีมระหว่
งกฤษและประเทศไทย
ตาราง 1 (ต่อ)
- การป้องกันตัว (Self-defense) แต่ยงั ไม่
เปรียบเทียบ
เปรีกยนิบเที
หลั
ติวิธยี บ
โทษที่ได้ รับ
จากการ
พิจารณาคดี
การวิ
นิจฉัย
BWS ทาง
จิตวิทยา

BWS

มีคดีใดที่ฟังขึ ประเทศอั
้น
งกฤษ
บ่การลดโทษในประเทศอั
อเกิดของกฎหมายนันเกิ
้ งกฤษหากคณะ
ดจากบทคํา
นพิจารณาเหตุ
พิลูกพขุากษาเป็
นสําคัญของจําเลยฟั งขึ ้นกรณี
อาการ BWS ผู้กระทําจะได้ รับการลดโทษ
มีจาก
ความชัดเจนโดยอาศัยเกณฑ์การวินิจฉัย
- ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
(Murder)
อาการจากองค์
การอนามั
ยโลก มีโทษจําคุก
ตลอดชีวติ บเป็ในทางกฎหมายในการนํ
น
และยอมรั
าเป็ น
- ฆ่าขผูอลดโทษในคดี
้ อื่นโดยไม่เจตนา
เหตุ
หญิ(Manslaughter)
งฆ่าสามี
ศาลจะลงโทษเพียงใดก็ได้ ซึง่ โดยส่วนใหญ่
ศาลจะลดโทษเหลือเพียง 5-7 ปี

ประเทศไทย
การพิจารณาคดีนเกิ
บ่แล้อวเกิแต่
ดของกฎหมายนั
้ ดจาก
บทบัญญัติแห่งกฎหมายเป็ น
สําคัญ
ยังไม่มกี ารวินจิ ฉัยอย่างเป็ น
ทางการ เป็ นการวินิจฉัยเพื่อคัด
กรองผู้ป่วยและให้ ความ
ช่วยเหลือจากอาการเบื ้องต้ น
และยังไม่มกี ารนําเป็ นข้ อต่อสู้ใน
คดีอาญา

วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการปรับปรุงกฎหมายอาญาที่เกี่ยวกับการใช้อาการ

ด้วยนิตวิ ธิ ที แี่ ตกต่างกันของทัง้ สองระบบระหว่างประเทศอังกฤษและประเทศไทย จึง
20 ง่
ไม่อาจเปรียบเทียบกันได้วา่ เหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ ทีป่ ระเทศหนึง่ จะสามารถปรับใช้กบั ประเทศหนึ
ได้ทุกกรณี ประเทศอังกฤษเมื่อมีคำ�พิพากษาที่ยอมรับ BWS เป็นเหตุลดโทษแล้วคดีต่อมาอาจ
ตัดสินจากคำ�พิพากษาในคดีก่อนเนื่องจากคำ�พิพากษาเป็นบ่อเกิดของกฎหมาย (Judge made
21
law) แต่ในประเทศไทยเป็นการตีความกฎหมายจากตัวอักษรตามบ่อเกิดของกฎหมายคือ
กฎหมายลายลักษณ์อักษร (civil law) เป็นสำ�คัญ ในมุมมองผู้เขียนกรณีอาการ BWS ที่อาจนำ�
มาใช้ กั บ การลดโทษในประเทศไทยเช่ น เดี ย วกั บ ประเทศอั ง กฤษ แบ่ ง การพิ จ ารณาเป็ น
2 ประเด็นคือ
1. การพิจารณาอาการ BWS ทางด้านจิตวิทยา ประเทศไทยควรยอมรับอาการนี้
เป็นการบกพร่องทางด้านจิตใจอย่างเป็นทางการเสียก่อน ซึง่ มีความแตกต่างจากอาการ PTSD
ที่เกิดจากความเครียดภายหลังเจอเหตุการณ์อันเลวร้ายมาก่อน อย่างไรก็ดี หลักฐานทางการ
แพทย์หรือความเห็นของนักจิตวิทยาจะต้องเป็นหลักฐานสำ�คัญในคดีเพือ่ ประกอบการพิจารณา
2.เมื่อประเทศไทยยอมรับอาการ BWS แล้ว จำ�เลยอาจยกเป็นเหตุลดโทษในคดีได้
โดยผู้เขียนเห็นว่าเหตุใกล้เคียงที่สุด คือ การบันดาลโทสะ ตามมาตรา 72 ที่บัญญัติว่า “ผู้ใด
บันดาลโทสะโดยถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรม จึงกระทำ�ความผิดต่อผู้ข่มเหง
ในขณะนั้น ศาลจะลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าที่กฎหมายกำ�หนดไว้สำ�หรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้”
แม้หลักเกณฑ์ของการบันดาลโทสะที่สำ�คัญคือ จะต้องกระทำ�ความผิดต่อผู้ข่มเหงในขณะที่
บันดาลโทสะ กล่าวคือ อาจตีความให้การบันดาลโทสะตามมาตรา 72 กว้างขึ้นมีลักษณะคล้าย
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กับ cumulative provocation คือพิจารณา “โทสะ” ของผู้กระทำ�เป็นสำ�คัญ ซึ่งปัจจุบันพิจารณา
การต่อเนือ่ งของเหตุการณ์บนั ดาลโทสะกับระยะการถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงเป็นสำ�คัญ หรืออาจ
กล่าวได้ว่าเป็นการตีความแบบขยายความ (Extension) เพื่อก่อความยุติธรรมให้กับคดี
ปัจจุบันในประเทศฝรั่งเศสแม้เป็นประเทศที่มีระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษรเช่น
เดี ย วกั บ ประเทศไทยได้ ใ ห้ ค วามสำ � คั ญ กั บ ผู้ ห ญิ ง ที่ ถู ก กระทำ � ความรุ น แรงในครอบครั ว
มากยิ่งขึ้น โดยเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 นี้มีการเรียกร้องสิทธิสตรีให้ปล่อยตัวผู้หญิง
ที่ฆ่าสามีที่ทำ�ร้ายร้างกายและข่มขืนเธอกับลูกสาว 3 คนเป็นระยะเวลา 10 ปี นักวิชาการกล่าว
ว่าเธออาจมีอาการ Battered Woman Syndrome ผลจากการเรียกร้องของประชาชนที่ลงนาม
ถึง 400,000 คน ทำ�ให้ประธานาธิบดีฝรั่งเศสได้ใช้สิทธิอภัยโทษให้กับจำ�เลยดังกล่าว
ดังนั้น ประเทศไทยจึงควรทบทวนการให้ความสำ�คัญกับกรณีดังกล่าวมากยิ่งขึ้น
การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวนั้นจะต้องเป็นการแก้ไขด้านสังคม กฎหมาย และการ
ให้ความช่วยเหลือควบคู่กันไปจึงจะช่วยเหลือได้อย่างตรงจุดที่สุด

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
5.1 บทสรุป
จากการศึกษาวิเคราะห์อาการ Battered Woman Syndrome กับการนำ�มาเป็นเหตุ
ลดโทษในคดีอาญานั้นผู้วิจัยขอสรุปผลการศึกษาวิจัย ดังนี้
1) อาการ BWS เป็นอาการทางจิตที่มีลักษณะบกพร่องทางบุคลิกภาพ (Personality
disorder) ที่องค์การอนามัยโลกได้มีเกณฑ์การวินิจฉัยโรคอย่างเป็นทางการ แต่ทั้งนี้ไม่ถือเป็น
โรคทางจิต (Mental disease) ทั้งนี้อาการดังกล่าวมีความคล้ายกับอาการความเครียดภายหลัง
จากเจอเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนต่อจิตใจ (PTSD) ประเทศอังกฤษยอมรับทางการแพทย์
โดยได้มกี ารยืนยันในฐานะทีเ่ ป็นพยานผูเ้ ชีย่ วชาญในศาลในคดีทผี่ หู้ ญิงฆ่าสามีอนั เนือ่ งมาจาก
อาการดังกล่าวที่ถือว่าจิตใจมีความบกพร่องและสมควรได้รับการลดโทษ ส่วนประเทศไทยนั้น
ประเทศไทยยังมิได้มีการวินิจฉัยอาการนี้อย่างเป็นทางการแต่ประเทศไทยได้ให้ความสนใจใน
เชิงให้ความช่วยเหลือแก่ผหู้ ญิงทีไ่ ด้รบั การกระทำ�ความรุนแรงในครอบครัวโดยได้น�ำ อาการ BWS
เป็นตัวคัดกรองเพื่อให้ความช่วยเหลือ แต่ยังมิได้มีการนำ�อาการ BWS เป็นข้อต่อสู้ในคดีหญิง
ฆ่าสามีแต่อย่างใด
2) อาการ BWS มีการยอมรับให้เป็นข้อต่อสูข้ องผูห้ ญิงฆ่าสามีทม่ี กั จะกระทำ�ความรุนแรง
ในครอบครัวหลายประเทศด้วยกัน ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย แคนาดา โดย
ประเทศอังกฤษมีการนำ�อาการ BWS เป็นข้อต่อสู้ในคดี Ahluwalia เป็นคดีแรกในปี ค.ศ. 1992
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โดยมีพยานผูเ้ ชีย่ วชาญได้แก่นกั จิตวิทยาเข้าร่วมเป็นพยาน และต่อมามีการนำ�อาการ BWS เป็น
ข้อต่อสู้ในคดีที่มีลักษณะคล้ายกันคือหญิงฆ่าสามีเนื่องมาจากความเครียดสะสมของการถูก
ทำ�ร้ายจากสามีเป็นระยะเวลานาน ศาลรับฟังเป็นเหตุลดโทษในคดีได้โดยการลดข้อหาที่จำ�เลย
ถูกฟ้องในเบื้องต้นจากฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา (Murder) เป็น ฆ่าผู้อื่นโดยไม่เจตนา (Manslaughter)
ซึ่งทั้งสองข้อหานี้มีความแตกต่างกันในเรื่องโทษ คือ
2.1) ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา (Murder) มีโทษจำ�คุกตลอดชีวิต
2.2) ฆ่าผู้อื่นโดยไม่เจตนา (Manslaughter) ศาลจะลงโทษเพียงใดก็ได้
โดยเหตุที่ยกขึ้นต่อสู้นั้นมีความแตกต่างกันไปในแต่ละคดีโดยบางคดีอ้างว่าเป็น
บันดาลโทสะ (Provocation) บางคดีอา้ งว่าขอลดหย่อนความรับผิด (Diminished Responsibility)
แตกต่างกันไปตามข้อเท็จจริงทีเ่ กิดขึน้ โดยปัจจุบนั กฎหมายได้แก้ไขปรับปรุงทำ�การยกเลิกบันดาล
โทสะ (Provocation) แต่ให้ใช้ค�ำ ว่า การสูญเสียการควบคุมตนเอง (Loss of self-control) แทน
3. ประเทศไทยยังไม่มีการยอมรับให้อาการ BWS เป็นเหตุลดโทษในคดีอาญาได้
ปัจจุบันเป็นเพียงการพิจารณาปลายเหตุว่าเป็นการป้องกันตัวหรือบันดาลโทสะหรือไม่เท่านั้น
โดยหากพิจารณาว่าพฤติการณ์เป็นการป้องกันตนเองจะถือว่าจำ�เลยไม่มีความผิดและไม่ต้อง
รับโทษใดๆ หากพิจารณาแล้วเห็นว่าบันดาลโทสะอันเกิดจากการข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุ
อันไม่เป็นธรรมจำ�เลยจะมีความผิดแต่ได้รับการลดโทษลงมา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลใน
คดีนั้น
5.2 ข้อเสนอแนะ
5.2.1 ข้อเสนอแนะด้านสังคม
ควรให้ความสำ�คัญกับสตรีทถ่ี กู กระทำ�ความรุนแรงในครอบครัวมากยิง่ ขึน้ แม้ปจั จุบนั จะ
มีพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูถ้ กู กระทำ�ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 โดยมีเจตนารมณ์
คือต้องการให้มกี ารเยียวยาแก้ไขปัญหาการกระทำ�ความรุนแรงในครอบครัวมากเสียกว่าการแก้
แค้นทดแทนตามกฎหมายอาญาทัว่ ไป แต่พระราชบัญญัตฉิ บับนีม้ ไิ ด้บญ
ั ญัตถิ งึ การให้ความช่วย
เหลือเยียวยาทางด้านจิตใจในลักษณะของการวินจิ ฉัยอาการจากนักจิตวิทยาเพือ่ ทำ�การให้ความ
ช่วยเหลือ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงเสนอแนะให้มกี ารบัญญัตเิ พิม่ เติมในการส่งตัวผูท้ กี่ ระทำ�และถูกกระทำ�
ไปทำ�การวินิจฉัยถึงความบกพร่องหรือได้รับการกระทบกระเทือนด้านจิตใจเพื่อให้ความสำ�คัญ
กับกรณีดงั กล่าวมากยิง่ ขึน้ การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวนัน้ จะต้องเป็นการแก้ไขด้านสังคม
กฎหมาย และการให้ความช่วยเหลือควบคูก่ นั ไปจึงจะช่วยเหลือได้อย่างตรงจุดทีส่ ดุ
5.2.2 ข้อเสนอแนะด้านกฎหมาย
การตีความการบันดาลโทสะ ตามมาตรา 72 ทีบ่ ญ
ั ญัตวิ า่ “ผูใ้ ดบันดาลโทสะโดยถูกข่มเหง
อย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรม จึงกระทำ�ความผิดต่อผู้ข่มเหงในขณะนั้น ศาลจะลงโทษ
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ผู้นั้นน้อยกว่าที่กฎหมายกำ�หนดไว้สำ�หรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้” แม้หลักเกณฑ์ของการ
บันดาลโทสะที่สำ�คัญคือ จะต้องกระทำ�ความผิดต่อผู้ข่มเหงในขณะที่บันดาลโทสะ กล่าวคือ
อาจตีความให้การบันดาลโทสะตามมาตรา 72 กว้างขึ้นมีลักษณะคล้ายกับ cumulative
provocation ของประเทศอังกฤษ คือ พิจารณา “โทสะ” ของผู้กระทำ�เป็นสำ�คัญ ซึ่งปัจจุบัน
พิจารณาความต่อเนือ่ งของเหตุการณ์บนั ดาลโทสะกับระยะเวลาของการถูกข่มเหงอย่างร้ายแรง
เป็นสำ�คัญ แต่ทั้งนี้การจะตีความในลักษณะนี้จะต้องประกอบด้วยพยานผู้เชี่ยวชาญคือความ
เห็นนักจิตวิทยาด้วย การตีความกว้างขึ้นนี้มิได้เป็นการเปลี่ยนหลักกฎหมายแต่อย่างใดและไม่
เป็นการกระทบกับถ้อยคำ�ทีป่ รากฏในมาตรา 72 เป็นเพียงการตีความเพือ่ อำ�นวยความยุตธิ รรม
ให้กับคดีเท่านั้น
อนึง่ ผูว้ จิ ยั ทราบดีวา่ การตีความกฎหมายอาญานัน้ ต้องกระทำ�อย่างเคร่งครัดและไม่
ควรตีความในเชิงขยายความทัง้ นีเ้ พือ่ เป็นไปตามหลักความแน่นอนของกฎหมาย (Consistency)
แต่มุมมองของผู้วิจัยนั้นมองว่าเมื่อสังคมและวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงไปประกอบกับนานา
อารยประเทศได้มกี ารรับฟังข้อเท็จจริงใหม่และยอมรับปรับกฎหมายเพือ่ อำ�นวยความยุตธิ รรม
แก่คดีอย่างสูงสุด ผู้วิจัยจึงเสนอแนะในการตีความขยายความข้างต้นที่ผู้วิจัยเห็นสมควรและ
เหมาะสมที่สุด
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