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คํานํา

 ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการตรวจสอบและคนหาความจริง
เพื่อการปรองดองแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ ไดกําหนดใหมีคณะกรรมการอิสระ
ตรวจสอบและคนหาความจริงเพ่ือการปรองดองแหงชาติ (คอป.) 
โดยมีศาสตราจารย ดร. คณิต ณ นคร เปนประธานกรรมการ และกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิอีก ๘ ทาน เพ่ือดําเนินการตรวจสอบและคนหาความจริงท่ีเปน
รากเหงาของปญหาความขัดแยงและเหตุการณความรุนแรง โดยมีเปาหมาย
ที่จะใหเกิดความเขาใจรวมกัน และการเยียวยาอันจะนําไปสูการปองกันมิใหเกิด
เหตุความรุนแรงและความเสียหายอีกในอนาคต เพ่ือสงเสริมใหเกิด
ความปรองดองในประเทศไทยระยะยาวตอไป โดยกําหนดระยะเวลาดําเนินการ
๒ ป ตั้งแตวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓ –  ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นั้น
 ตลอดระยะเวลาท่ีผานมา คอป. ไดจัดใหมีกิจกรรมทางวิชาการ 
กระบวนการรับฟงขอมูลและความเห็น ตลอดจนการลงพื้นที่ เพื่อสนับสนุน
การตรวจสอบคนหาความจริง การศึกษารากเหงาของปญหาความขัดแยง 
การเยียวยาและฟนฟู และการเสนอมาตรการเพ่ือลดความขัดแยงและสงเสริม
ใหเกิดความปรองดองในประเทศ โดยเนนการมีสวนรวมของสาธารณชน 
รวมท้ังไดจัดทํารายงานความคืบหนาของการทํางานทุกรอบ ๖ เดือน เสนอตอ
คณะรัฐมนตรีและสาธารณชน รวม ๓ คร้ัง  ไดแก  คร้ังท่ี ๑  ( ๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๓ 
– ๑๖ มกราคม ๒๕๕๔) คร้ังท่ี ๒ (๑๗ มกราคม ๒๕๕๔ – ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔) 
และคร้ังท่ี ๓ (กรกฎาคม ๒๕๕๔ – มีนาคม ๒๕๕๕) อันถือไดวาเปนการเสนอ
ผลการตรวจสอบ ผลการศึกษา และขอเสนอแนะใหกับรัฐบาล หนวยงาน
ที่เก่ียวของไดนําไปปฏิบัติ และเผยแพรใหสังคมไดรับทราบเปนระยะๆ 
มาอยางตอเนื่อง
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 รายงานฉบับสมบูรณของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและคนหา
ความจริงเพ่ือการปรองดองแหงชาติ (คอป.) ฉบับน้ี เปนบทสรุปการดําเนินงาน
ของ คอป. ตลอดชวงเวลาการทํางานเมื่อครบ ๒ ป ซ่ึงจะมีเน้ือหาครอบคลุม
ภารกิจท้ังหมดต้ังแตขอมูลเบ้ืองตนของ  คอป. งบประมาณ  บุคลากร  ความรวมมือ
กับหนวยงานในประเทศและตางประเทศ การตรวจสอบและคนหาความจริง 
การศึกษาวิจัยรากเหงาของปญหา การเยียวยาและฟนฟู รวมถึงขอเสนอแนะ
อันเปนแนวทางในการสรางความปรองดองในชาติ โดยมีประเด็นสําคัญตางๆ 
ทั้งระยะเรงดวน ระยะกลาง และระยะยาว 
 คอป. ขอขอบคุณทุกภาคสวนท่ีไดใหความสนใจติดตาม สนับสนุนการ
ดําเนินการ และขยายแนวคิดของ คอป. ใหสังคมไดรับทราบตลอด ๒ ปท่ีผานมา
งานตามภารกิจของ คอป. แมจะส้ินสุดลงตามกรอบเวลาท่ีกําหนดไว แตการสราง
ความปรองดองใหเกิดข้ึนในชาติคงตองใชเวลาและการมีสวนรวมจากทุกฝาย
อยางจริงจังและเปนรูปธรรม คอป. หวังวาขอเท็จจริง ขอคนพบ และขอเสนอแนะ
ทีป่รากฏในรายงานฉบับสมบูรณน้ี จะเปนสวนผลักดันท่ีสําคัญใหผูท่ีเก่ียวของ
ทุกฝายและสังคมไดเขาใจบนขอมูลเดียวกัน และรวมมือรวมใจกันคิด สานตอ
ใหเกิดความปรองดองของประเทศตอไป

 คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและคนหาความจริง
 เพ่ือการปรองดองแหงชาติ (คอป.)
 กันยายน ๒๕๕๕
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สารบัญ

คํานํา   
สารบัญ 
  
สวนที่ ๑ 
เหยื่อ และการเยียวยาและฟนฟูเหยื่อ    ๑
ทฤษฎี แนวคิดทางการดําเนินการ เยียวยา ฟนฟูและปองกัน  ๓
 ความรุนแรง กรณีมีเหตุการณ ไมสงบทางการเมือง   
 นิยาม ความหมายของการชดเชย (Reparation)   ๔
 ความสําคัญของการชดเชย    ๕
 ลักษณะและประเภทของการชดเชย    ๖
 บุคคลท่ีเขาขายไดรับการชดเชย    ๘
 ผูท่ีรับผิดชอบในการใหการชดเชย    ๙

สวนที่ ๒ 
มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการกําหนดแนวทาง          ๑๑
  และหลักเกณฑการเยียวยาในตางประเทศ    
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สวนที่ ๓ 
แนวทางและหลักเกณฑการเยียวยา ผูไดรับผลกระทบ           ๑๕
 จากเหตุการณความรุนแรง  
 มาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวกับกําหนดแนวทาง         ๑๙
 และหลักเกณฑการเยียวยาของประเทศไทย  
 การเยียวยาความเสียหายในกรณีความรุนแรงทางการเมือง      ๒๐

สวนที่ ๔ 
องคกรและวิธีการเยียวยาสําหรับผูไดรับผลกระทบจาก            ๓๗
 ความรุนแรงทางการเมือง  

สวนที่ ๕ 
สรุปผลการรายงานและการติดตามความคืบหนาการเยียวยา      ๔๓
 ผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณการชุมนุมทางการเมือง 
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เหย่ือ และการเยียวยา

และฟ นฟูเหย่ือ

ทฤษฎี แนวคิดทางการดําเนินการ เยียวยา ฟนฟูและ
ปองกันความรุนแรง กรณีมีเหตุการณ ไมสงบทางการเมือง
 เพ่ือใหการดําเนินการเยียวยาและฟนฟูบุคคล สังคม องคกร
และสถาบันท่ีไดรับผลกระทบจากเหตุการณความรุนแรง
ทั้งในระยะส้ันและระยะยาวเปนไปตามแนวทางความยุติธรรม
เชิงสมานฉันทและความยุติธรรมทางสังคม เพ่ือสงเสริมใหเกิด
ความปรองดองและปองกันมิใหเกิดความรุนแรงและความสูญเสีย
ขึ้นอีกในอนาคตอยางเปนรูปธรรมนั้น
 คอป. ไดดําเนินการทบทวนทฤษฏีและแนวคิดทาง 
การดําเนินการ โดยไดทําการศึกษาถึงความหมายและแนวคิดของ
การเยียวยา หลักความยุติธรรมเชิงสมานฉันท รวมท้ังมาตรการ
ทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการกําหนดแนวทางและหลักเกณฑ
การเยียวยาในตางประเทศ นํามาประยุกตใชเพ่ือเปนแนวทางใน

คณะกรรมการอิสระตรวจสอบ
และคนหาความจริงเพื่อการปรองดองแหงชาติ
Truth for Reconciliament Commission Thailand 
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กระบวนการเยียวยา ฟนฟู และปองกันมิใหเกิดความรุนแรงและความเสียหาย
สูญเสียซํ้าอีกในอนาคตตอไป

๑.๑ นิยาม ความหมายของการชดเชย (Reparation)
 ความหมายของการชดเชยไดเปล่ียนแปลงไปตามการตีความ
ในหลักยุติธรรมของยุคสมัยและกาลเวลา แตมีความเขาใจในวงกวางคือ
คาตอบแทนและมาตรการชดเชยอ่ืนๆ ท่ีจัดใหแกผูท่ีตกเปนเหย่ือของความรุนแรง
ตอการถูกลวงละเมิดตามสิทธิมนุษยชน จากหนวยงานท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบ
ตอสิทธิของเหยื่อผูที่ไดรับบาดเจ็บภายใตการดูแลของสหประชาชาติ
 ดวยกลไกของกระบวนการยุติธรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมัย 
การชดเชยจึงมีรูปแบบเฉพาะท่ีไมซ้ํารอยกัน โดยปรับตามสถานท่ีและสถานการณ
ของผูท่ีเปนเหย่ือในเหตุการณความรุนแรง  อีกท้ังการชดเชยในปจจุบันไมได
มีความหมายเฉพาะการมีคาตอบแทนและมาตรการชดเชยทางดานอ่ืนๆ
แตเพียงอยางเดียว แตเปนเสมือนสัญลักษณที่สะทอนใหสาธารณชนรับรูถึง
“คําขอโทษ” ตอเหตุการณท่ีผานมา และยังสะทอนใหเห็นถึงความมุงม่ันของรัฐ
และสังคมในการตอบสนองตอการละเมิดสิทธิมนุษยชน ท้ังน้ี การทําใหการชดเชย
เปนท่ียอมรับจากทุกฝายท่ีเก่ียวของ นอกจากเร่ืองคาตอบแทนและมาตรการ
ชดเชยดานอ่ืนๆแลว ยังจําเปนตองมีการแสวงหาความจริง มีการปฏิรูป
สถาบันตางๆ ท่ีเก่ียวของกับเหตุการณ เพ่ือใหสังคมมีความม่ันใจวามาตรการ
การชดเชยไมไดเปนเพียงสัญญาท่ีวางเปลาหรือความพยายามปดปากผูท่ีไดรับ
ผลกระทบหรือผูเสียหายเทานั้น
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๑.๒ ความสําคัญของการชดเชย
 การศึกษาถึงความสําคัญของกลไกการชดเชย เยียวยาเปนอีกเร่ืองหน่ึง
ทีสํ่าคัญ ท้ังน้ีเพ่ือเปนแนวทางใหผูปฏิบัติงานไดกําหนดมาตรการ และแผนการ
ปฏิบัติงานไดอยางครบถวนสมบูรณ จากการศึกษาพบขอสรุปความสําคัญ
ของการชดเชยในประเด็นหลักๆดังนี้
 การชดเชย เยียวยา ถือเปนกลไกท่ีสําคัญของหลักความยุติธรรม
ในระยะเปลี่ยนผาน 
 การชวยเหลือชดเชย เยียวยาเปนการใหความสําคัญโดยตรง
และอยางเปดเผยตอสภาพความเปนอยูของผูเสียหายและมุงชดเชยตอสิทธิ
ท่ีถูกละเมิด  มุงแกไขความทุกขทรมานท่ีเกิดข้ึน  และมุงคุมครองศักด์ิศรีของบุคคล
ทั้งน้ี จากการศึกษาพบวา การชดเชยเยียวยาท่ีสัมฤทธ์ิผลควรมุงยืนยัน
สถานภาพของผูเสียหายในฐานะผูทรงสิทธ์ิท่ีจะไดรับการเยียวยา นอกจากน้ัน
ควรทําหนาท่ีเปนกลไกท่ีนําไปสูสภาพการยอมรับตอการละเมิดท่ีเกิดข้ึน
รวมถึงความรับผิดชอบของรัฐท่ีมีตอความเสียหาย และพันธกิจของสังคม
ทีจ่ะหาทางแกปญหาผลกระทบท่ีเกิดข้ึนอยางยาวนาน จากการรวบรวมขอมูล
ทั้งในและตางประเทศพบเหตุการณท่ีผูเสียหายเห็นการยอมรับของสังคม
ตอการละเมิด เปนองคประกอบท่ีสําคัญสูงสุดของการเยียวยา แตในตรงขาม
เร่ืองน้ีไดถูกละเลยและมักจะเปนส่ิงท่ีขาดหายไปเสมอ
 การชดเชย เยียวยา มีบทบาทท่ีสําคัญตอยุทธศาสตรการฟนฟู
 จากการศึกษาพบวา การชวยเหลือ ชดเชย เยียวยามีความสัมพันธ
กับมาตรการฟนฟู เยียวยาอ่ืนๆ ท้ังในเชิงแนวคิดและการปฏิบัติ ท้ังน้ีในหลายกรณี
แมวาจะมีการตอบสนองสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมข้ันพ้ืนฐานใหกับผูเสียหายไปแลว
แตก็มีความจําเปนที่จะตองฟนฟูโครงสรางพื้นฐาน สิทธิพลเรือนรวมถึงสิทธิ
ทางการเมืองใหกลับคืนมา โดยในทางปฏิบัติอาจตองมีการปฏิรูปสถาบันตางๆ
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หรือมีการจัดต้ังหนวยงานใหมข้ึนมาเพ่ือกํากับดูแลและบังคับใชตามสิทธิเหลาน้ี
ดวยปจจัยแวดลอมเหลาน้ีทําใหกลไกการเยียวยาจําเปนตองสอดรับและเสริม
กับกลไกหรือมาตรการอื่นๆ เปนอยางดีจึงจะทําใหการทํางานสัมฤทธิ์ผล

๑.๓ ลักษณะและประเภทของการชดเชย                   
 แนวคิดทางกฎหมายของการชดเชยมีองคประกอบท่ีตองพิจารณาอยู
๒ องคประกอบดวยกันคือ สิทธิของเหย่ือผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณและ
หนาท่ีของผูเก่ียวของท่ีตองรับผิดชอบตอผูไดรับผลกระทบ ท้ังน้ี สหประชาชาติ
ไดใหหลักการพ้ืนฐานและแนวทางเก่ียวกับสิทธิในการเยียวยาและชดเชย
สําหรับกฎหมายสากลตอการละเมิดสิทธิมนุษยชนข้ันตน และกฎหมาย
ระหวางประเทศตอการละเมิดมนุษยธรรมข้ันรายแรง โดยสามารถอธิบาย
การชดเชยได ๕ รูปแบบ ไดแก 
 ๑. การชดใชความเสียหาย (Restitution) โดยกําหนดมาตรการ
การฟนฟูเหย่ือจากเหตุการณความรุนแรงใหกลับคืนสูสภาวะปกติ ท้ังในดาน
สิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพของบุคคล ชีวิตครอบครัว สิทธิการเปนพลเมือง 
การคืนสูถิ่นฐานบานเกิดที่อยูอาศัย สิทธิการจางงาน และการคืนทรัพยสิน
 ๒. คาตอบแทนความเสียหาย (Compensation) การจาย
คาตอบแทนความเสียหายท่ีเกิดข้ึนใหจายตามความเหมาะสมตามสัดสวน
และสถานการณการละเมิดแลวแตกรณี  ท้ังน้ีความเสียหายดังกลาวรวมถึง
การบาดเจ็บทางรางกายหรือทางจิตใจ การสูญเสียโอกาส ความเสียหาย
ตอทรัพยสิน และการสูญเสียรายได รวมท้ังคาใชจายตางๆ อาทิ คาใชจาย
ทางกฎหมาย คาบริการทางการแพทย คาเยียวยาจิตใจ และคาบริการทางสังคม
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 ๓. การฟนฟู (Rehabilitation) เปนการบําบัดและฟนฟูท้ังทาง
ดานรางกายและจิตใจของผูไดรับความเสียหาย รวมไปถึงความชวยเหลือทาง
กฎหมายและการชวยเหลือทางสังคมดวย
 ๔. การสรางความพึงพอใจ (Satisfaction) เปนรูปแบบของ
การชดเชย โดยมีการกําหนดมาตรการตางๆ เพื่อยุติการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนและการลวงละเมิดอ่ืนๆ เชน การแสวงหาความจริง การคนหา
ผูสูญหาย การกูและฝงซากศพที่หลงเหลือ การพิจารณาคดีและการลงโทษ 
การขอโทษประชาชน การสรางอนุสรณสถาน และอนุสาวรีย
 ๕. การใหหลักประกันไมใหเกิดเหตุการณซํารอย (Guarantees 
of Non-Recurrence) โดยการปฏิรูปองคกรตางๆ เพื่อสรางความมั่นใจ
วาสามารถปองกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนในอนาคตได รวมถึงการควบคุมทหาร
และกองกําลังรักษาความปลอดภัย เสริมสรางความเขมแข็งขององคกรตุลาการ
ใหเปนอิสระ การคุมครองขาราชการพลเรือนและผูปฏิบัติงานดานสิทธิมนุษยชน 
ซ่ึงหมายรวมถึงมาตรฐานสิทธิมนุษยชนท้ังหมด และการจัดต้ังกลไกเพ่ือปองกัน
และตรวจสอบความขัดแยงทางสังคม และแกไขความขัดแยง
 ท้ังน้ีจากรายงานการศึกษาในหลายประเทศพบวา การชดเชย เยียวยา
ทีสั่มฤทธ์ิผลท่ีดีน้ัน จะมีองคประกอบของรูปแบบท่ีกลาวขางตนอยางครบถวน
และสอดรับกันเปนอยางดี กลาวในรายละเอียด มาตรการดังกลาวจะครอบคลุม
ตั้งแตมาตรการท่ีใหประโยชนในเชิงวัตถุไปจนถึงมาตรการในเชิงสัญลักษณ
ซึง่มาตรการในเชิงสัญลักษณ ไดแก การแถลงการณเพ่ือขอโทษ การต้ังช่ือถนน
ใหเปนเกียรติกับผูเสียหาย การคนหาซากศพของบุคคลอันเปนท่ีรัก การจัดทํา
ทีฝ่งศพใหสมเกียรติ การจัดต้ังศูนยฟนฟูและศูนยชุมชน การใหเงินกูยืม หรือ
การใหทุนสนับสนุนโดยตรงตอชุมชนตามโครงการเยียวยา มาตรการเหลานี้
อยูในรูปแบบของการฟนฟู การสรางความพึงพอใจและการใหหลักประกัน
ไมใหเกิดเหตุการณซํ้ารอย
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๑.๔ บุคคลที่เขาขายไดรับการชดเชย
 โดยหลักการเบ้ืองตนผูท่ีไดรับผลกระทบหรือเหย่ือท่ีถูกลวงละเมิด
ตามสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศหรือกฎหมายมนุษยธรรม มีสิทธิโดยชอบธรรม
ในการจะแจงถึงสิทธิการชดเชยเยียวยาอยางเพียงพอ ท้ังน้ีการถูกลวงละเมิด
ดังกลาว หมายรวมถึงการบาดเจ็บทางรางกาย จิตใจ  ความทุกขทรมานทางอารมณ 
การสูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจหรือการสูญเสียสิทธิข้ันพ้ืนฐานอยางเปนรูปธรรม
ผานการกระทําหรือการละเวนท่ีเปนการละเมิดกฎหมายสิทธิมนุษยชนข้ันตน
หรือเปนการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหวางประเทศอยางรายแรง
ตอครอบครัว หรือบุคคลท่ีอยูในการดูแลอุปการะของเหย่ือโดยตรง และบุคคล
ผูไดรับความเดือดรอนอันตรายจากการแทรกแซงชวยเหลือผูท่ีตกเปนเหย่ือ 
หรือจากการปองกันผูที ่ตกเปนเหยื่อ สําหรับบุคคลผูไดรับการเยียวยา 
จากการศึกษาพบวายังสามารถแบงเปน ๒ ลักษณะดวยกันคือ
 
 ๑. แบบเปนรายบุคคล
 มาตรการแบบรายบุคคลจะตองอาศัยการจําแนกบุคคลอยางแมนยํา
ทั้งนี้เพื่อใหบุคคลดังกลาวไดเขาถึงความชวยเหลืออยางเปนรูปธรรม 
มาตรการรายบุคคลมีความสําคัญเน่ืองจากมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหวาง
ประเทศ มักจะกําหนดการเยียวยารายบุคคลเปนหลัก เน่ืองจากเปนการเนนยาํ
ถึงคุณคาของมนุษยแตละคนและสถานภาพของความเปนผูทรงสิทธิ หลีกเล่ียง
การมองอยางเหมารวมตอผูเสียหาย ท่ีอาจเปนการลดทอนคุณคาของการเยียวยา
แตในอีกแงหน่ึง เน่ืองจากสภาพการณท่ีแตกตางกันในแตละกรณีและแนวทาง
การปฏิบัติท่ีไมเหมือนกัน มาตรการรายบุคคลอาจทําใหเกิดการเลือกปฏิบัติได
เปนเหตุใหผูเสียหายบางกลุมหรือบางชุมชนอาจไดรับการเยียวยา ในขณะท่ี
ผูเสียหายหรือสมาชิกชุมชนคนอ่ืนๆ อาจไมไดรับการเยียวยา ซ่ึงอาจทําใหเกิด
ความตึงเครียดในชุมชนเพิ่มมากขึ้น 
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 ๒. แบบเปนกลุม 
  มาตรการแบบกลุมมุงใหประโยชนตอบุคคลท่ีไดรับผลกระทบ
จากการละเมิดสิทธิมนุษยชนในขอจํากัดท่ีไมสามารถพิสูจนตัวบุคคลไดชัดเจน
หรือมีจํานวนมาก ยกตัวอยางเชน มาตรการเยียวยาแบบกลุมอาจมุงแกปญหา
เชิงอัตลักษณอันเน่ืองมาจากการละเมิดของบุคคล หรือการละเมิดบางประเภท
ท่ีไมสามารถตีมูลคาความเสียหายเปนตัวบุคคลได เชน มีการทําลายกลุม องคกร
หรือหมูบาน ในบริบทเชนนี้ การเยียวยาแบบกลุมอาจเปนการแกปญหาที่ดี
ตอความเสียหายท่ีเกิดข้ึนในลักษณะของการคืนโครงสรางพ้ืนฐานของชุมชน
การฟนคืนความเสียหายที่มีตออัตลักษณและความเชื ่อมั ่น อยางไรก็ตาม
การเยียวยาแบบกลุม พบวามีปญหาในหลายกรณี เพราะไมสามารถตอบสนอง
ความตองการภายในอันเปนผลมาจากการละเมิดและความทุกขท่ีเกิดข้ึน
และบอยคร้ังไมใชเร่ืองงายท่ีจะจําแนกวาชุมชนใดจะไดรับประโยชน หรือจะ
หาเหตุผลท่ีเลือกใหบางชุมชนแตไมใหชุมชนอ่ืน นอกจากน้ัน วิธีการเยียวยา
เชนนี้ยังอาจถูกใชเพื่อประโยชนทางการเมือง อยางไรก็ตามในทางกลับกัน
ในบางกรณีของการเยียวยาแบบกลุมอาจชวยสงเสริมความสามัคคีในชุมชน
และลดความตึงเครียดลงได 
 จากการศึกษาพบวา  การผสมผสานมาตรการเยียวยาท้ังแบบรายบุคคล
และแบบกลุมตามสถานการณเปนกรณีไป จะเปนวิธีการที่ดีที่สุดภายใต
สถานการณท่ีหลากหลายและงบประมาณในการเยียวยาท่ีมีอยูจํากัด 

๑.๕ ผูที่รับผิดชอบในการใหการชดเชย
 จากการศึกษาหลายๆ กรณีท่ีเกิดข้ึนในตางประเทศ  พบวาโดยท่ัวไปแลว
รัฐมีความรับผิดชอบในการประกันใหพลเมืองทุกคนในเขตแดนของตนเขา
ถึงสิทธิมนุษยชน และประกันวาผูที่ถูกละเมิดทุกคนจะไดรับความเปนธรรม



รายงานฉบับสมบูรณ 
กรกฎาคม ๒๕๕๓ – กรกฎาคม ๒๕๕๕

10

อยางเทาเทียม  หนาท่ีดังกลาวอาจเปนผลมาจากท้ังตัวบทกฎหมายท่ีกําหนดไว
หรือเปนผลมาจากความเปนธรรมในข้ันพ้ืนฐานท่ีมีตอผูเสียหาย ซ่ึงควรไดรับ
การปฏิบัติเสมอเหมือนกันไมวาผูกระทําผิดจะเปนใคร เนื่องจากอยูเหนือ
การควบคุมของรัฐ ท้ังน้ี จุดประสงคอยางหน่ึงของการเยียวยาคือ การชวยให
ผูเสียหายกลับเขาไปอยูในสังคมได ทําใหพวกเขารูสึกวาสังคมโดยรวมใสใจ
ตอความทุกขท่ีเกิดข้ึนกับพวกเขาและใหความชวยเหลือ ท้ังยังเปนการกระจาย
ภาระการเยียวยาตอความเสียหายใหกับสังคมโดยรวมดวย ในการทําเชนน้ี
รัฐจะสามารถใหการเยียวยาไมใชเพราะมีสวนรับผิดชอบตอความผิดท่ีเกิดข้ึน
แตเพราะมีหนาท่ีตองทําประโยชนเพ่ือสังคมโดยรวม และชวยใหผูเสียหาย
กลับเขาไปอยูในสังคมได โดยไมคํานึงถึงวาใครเปนผูกระทําความผิด 
 อยางไรก็ตามในหลายๆ กรณีท่ีรัฐตองแบกรับความรับผิดชอบมากมาย
การไดรับความสนับสนุนจากประชาคมนานาชาติสามารถเปนส่ิงท่ีทําได
แมในกรณีท่ีหนวยงานระหวางประเทศมีบทบาทในความขัดแยง  และจะไมเขามา
ใหการเยียวยาโดยตรง แตหนวยงานสากลเหลาน้ีอาจประสงคท่ีจะชวยเหลือ
ในดานอ่ืนๆ  ซ่ึงจะทําใหรัฐมีทรัพยากรเพ่ือการเยียวยามากข้ึน  แตแมความชวยเหลือ
เหลาน้ันจะเปนการแกปญหาในเชิงวัตถุเน่ืองจากการละเมิด  แตก็ขาดองคประกอบ
ในเชิงสัญลักษณในแงของการที่สังคมตระหนักถึงความผิดที่เกิดขึ้น 
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มาตรการทางกฎหมาย
ที่ เ ก่ียวกับการกําหนดแนวทาง
และหลักเกณฑการเยียวยา

ในตางประเทศ

คณะกรรมการอิสระตรวจสอบ
และคนหาความจริงเพื่อการปรองดองแหงชาติ
Truth for Reconciliament Commission Thailand 
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 คอป. ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมาย
ที่ เ ก่ียวกับการกําหนดแนวทางและหลักเกณฑการเยียวยา
ใน ๕ ประเทศไดแก เยอรมัน ชิลี แอฟริกาใต สหรัฐอเมริกา
อารเจนตินา ซ่ึงลวนแลวแตผานสถานการณความรุนแรงทางสังคม
โดยใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท และมีรูปแบบของ
การเยียวยาเปนมาตรการท่ีแตกตางกันไป๔๒๗ (โปรดดูเอกสาร
ผนวก ๑๘)

มาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวกับ
การกําหนดแนวทางและหลักเกณฑ

การเยียวยาในตางประเทศ

 
๔๒๗

 ผนวก ๑๘

คณะกรรมการอิสระตรวจสอบ
และคนหาความจริงเพื่อการปรองดองแหงชาติ
Truth for Reconciliament Commission Thailand 
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แนวทางและหลักเกณฑ
การเยียวยา ผู  ไดรับผลกระทบ

จากเหตุการณความรุนแรง

คณะกรรมการอิสระตรวจสอบ
และคนหาความจริงเพื่อการปรองดองแหงชาติ
Truth for Reconciliament Commission Thailand 
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 จากภารกิจในดานการเยียวยาของ คอป. ท่ีมีเปาหมายหลัก
ในการดําเนินการเยียวยาและฟนฟูบุคคล สังคม องคกร และสถาบัน
ที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณความรุนแรง ทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว  ตามแนวทางความยุติธรรมเชิงสมานฉันท  และความยุติธรรม
ทางสังคม เพ่ือสงเสริมใหเกิดความปรองดองและปองกันมิใหเกิด
ความรุนแรงและความสูญเสียข้ึนอีกในอนาคตอยางเปนรูปธรรม 
โดยมีการดําเนินงานผานหลักการเยียวยาหลักๆ ในเรื ่องของ
การชวยเหลือและฟนฟูเหย่ือ (Victim Support) โดยการเขาถึงเหย่ือ
และชุมชนท่ีเปนเหย่ือจากเหตุการณความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนโดยตรง 
หรือท่ีเก่ียวของ โดยความชวยเหลือทางกฎหมาย สังคม จิตวิทยา 
รักษาพยาบาล และเสนอแนะมาตรการชดเชยเยียวยาเหยื่อ 

แนวทางและหลักเกณฑการเยียวยา 
ผู  ไดรับผลกระทบจากเหตุการณ

ความรุนแรง

คณะกรรมการอิสระตรวจสอบ
และคนหาความจริงเพื่อการปรองดองแหงชาติ
Truth for Reconciliament Commission Thailand 
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(Reparations)  การใชหลัก “ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท” 
(Restorative Justice) ท่ีใหความสําคัญในเร่ืองการเยียวยาเหย่ือ/ผูเสียหาย
ท่ีไดรับผลกระทบจากความรุนแรง และเปดโอกาสใหผูกระทําผิด เหย่ือ/ผูเสียหาย
ทีไ่ดรับผลกระทบจากความรุนแรงเขามามีสวนรวมในกระบวนการตางๆ ท่ีจะ
กอใหเกิดความพึงพอใจแกทุกฝาย ซึ่งกระบวนการดังกลาวตองอาศัย
ความรวมมือจากผูกระทําผิด เหยื่อ/ผูเสียหาย ชุมชนและหนวยงานภาครัฐ
และการจัดเวทีสาธารณะสําหรับเหยื่อ (Victim Hearing) เพื่อเปดโอกาสให
เหย่ือไดบอกเลาเหตุการณในมุมมองของตน ตลอดจนระบายออกถึงความรูสึก
นึกคิดความคับแคนใจ (Airing of Grievances) ซ่ึงเปนกระบวนการเยียวยา
ในเชิงจิตวิทยา (Healing Process) ไปในตัว
 คอป. ตระหนักอยูเสมอมาวา การเยียวยาน้ันถือเปนจุดมุงหมาย
ที่สําคัญในการสรางความปรองดอง และรวมถึงการปองกันความรุนแรง
ที่จะเกิดข้ึนอีก การเยียวยาเปรียบเสมือนงานในการบริหารความพึงพอใจ
ของผูที่ไดรับผลกระทบทั้งทางตรงและทางออม ซึ่งระดับความพึงพอใจของ
ทุกๆ คนยอมมีความแตกตางกันเปนเร่ืองปกติ ดังน้ัน การเยียวยาจึงมีความจําเปน
ตองอาศัยหลักเกณฑทางวิชาการท่ีเปนท่ียอมรับท้ังในประเทศและในระดับ
สากล จึงจําเปนตองอาศัยการศึกษาคนควากรณีใกลเคียงท่ีเคยเกิดข้ึน
ในประเทศไทยและตางประเทศ  เพ่ือนํามาเปนองคความรูในการกําหนดแนวทาง
และหลักเกณฑการเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณความรุนแรง
สําหรับเหตุการณในชวงท่ีผานมา ท้ังน้ี จะเปนการแยกพิจารณาขอจํากัดและ
หลักเกณฑของประเทศไทยรวมถึงขอจํากัดและหลักเกณฑท่ีนานาชาติใชใน
การขามผานเหตุการณรุนแรงตางๆ ท่ีเคยเกิดข้ึน คอป. จึงไดดําเนินการทบทวน
และเปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวกับการกําหนดแนวทาง
และหลักเกณฑการเยียวยาของประเทศไทย และมาตรการทางกฎหมาย
ที่เก่ียวกับการกําหนดแนวทางและหลักเกณฑการเยียวยาในตางประเทศ 
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๓.๑ มาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวกับกําหนดแนวทางและ
หลักเกณฑการเยียวยาของประเทศไทย
 ในประเทศไทยไมมีบทบัญญัติกฎหมายรองรับสิทธิการเยียวยา
ความเสียหายของผูไดรับความเสียหายจากเหตุการณความรุนแรงทางการเมือง
ไวโดยตรง อาศัยแตเพียงมติคณะรัฐมนตรีและอาศัยบทบัญญัติโดยเทียบเคียง
จากพระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลย
ในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๕๔๒๘  พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถยนต 
พ.ศ. ๒๕๓๕๔๒๙ และพระราชบัญญัติคุ มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑๔๓๐  ซึง่
การคุมครองผูประสบภัยจากรถยนตหรือผูใชแรงงานจะเปนการคุมครองสิทธิ
ของผูเสียหายเปนการเฉพาะ  แตมิไดมีการรับรองสิทธิในการไดรับความชวยเหลือ
จากความเสียหายอันเน่ืองจากการชุมนุมทางการเมืองโดยตรงท่ีมี
ลักษณะแตกตางจากการกระทําความผิดอาญาโดยทั่วไป 
 ดังน้ัน จึงมีความจําเปนตองใชมาตรการพิเศษท่ีไมติดยึดอยูกับสิทธิท่ีมีอยู
ตามกรอบของกฎหมายและแนวปฏิบัติของหนวยงานและองคกรท่ีดําเนินการ
ในกรณีปกติ ท้ังน้ี เพ่ือใหการเยียวยามีผลในการปองกันเหตุการณความรุนแรง
ในอนาคตและสรางความปรองดองในชาติ 

 
๔๒๘

 ซึ่งมีวัตถุประสงคเปนการรับรองสิทธิในการไดรับความชวยเหลือจากรัฐของบุคคลซ่ึงไดรับความเสียหาย
เน่ืองจากการกระทําความผิดอาญาของผูอ่ืน โดยตนมิไดมีสวนเก่ียวของกับการกระทําความผิดน้ัน และไมมีโอกาสไดรับการ
บรรเทาความเสียหายโดยทางอ่ืน รวมท้ังการรับรองสิทธิในการไดรับคาทดแทนในกรณีของบุคคลซ่ึงตกเปนจําเลยในคดีอาญา
และถูกคุมขังระหวางการพิจารณาคดี

 
๔๒๙

 ท่ีมีหลักเกณฑในการคุมครองสิทธิของผูเสียหายท่ีประสบภัยจากรถยนตเน่ืองจากผูประสบภัยไมไดรับความ
คุมครองความเสียหายอันเกิดจากภัยของรถยนต

 
๔๓๐

 ที่ไดบัญญัติคุมครองผูใชแรงงานที่ไดรับความเสียหายอันเนื่องมาจากการใชแรงงานนั้นๆ
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๓.๒ การเยียวยาความเสียหายในกรณีความรุนแรงทางการเมือง
 หลักเกณฑและแนวทางการเยียวยาความเสียหายในกรณีความรุนแรง
ทางการเมือง จําแนกออกเปน 
 ๓.๒.๑ การเยียวยาในลักษณะท่ีไมเปนตัวเงิน  มี ๔ มาตรการหลัก
ดังนี้
  ๑. มาตรการการทําใหกลับคืนสูสภาพเดิม
   มีเปาหมายเพ่ือหวนคืนหรือทําใหการกระทําท่ีกอใหเกิด
การละเมิดเปนโมฆะไป ซ่ึงโดยสวนใหญแลวเปนการเยียวยาในเชิงสังคม
และเศรษฐกิจ เน่ืองจากยังอยูในวิสัยท่ีสามารถทําใหกลับคืนสูสภาพเดิมได
โดยมาตรการดังกลาวมีหลายประการ อาทิ สิทธิท่ีจะไดรับการพิจารณา
คดีอาญาใหม การฟนฟูสิทธิตามกฎหมาย การฟนฟูเสรีภาพโดยการทําใหกลับคืน
สูสภาพเดิมหรือการรับรองความเปนพลเมือง การฟนฟูเสรีภาพโดยการกลับคืน
สูถิน่พํานักอาศัยของตนเอง การกลับคืนสูการจางงาน การคืนทรัพยสิน เปนตน
  ๒. มาตรการการฟนฟู
   มาตรการการฟนฟู มักจะถูกพิจารณาภายใตกรอบของ
การชดเชยความเสียหาย และมีสวนท่ีเหล่ือมซอนกันอยูระหวางขอคนพบท่ีวา
เจาหนาท่ีจะตองดําเนินมาตรการฟนฟูกับรัฐจะตองจายคาสินไหมทดแทน
ภายใตมาตรการฟนฟู โดยสวนใหญแลวมักมีเพียงคําส่ังใหรัฐจายคาสินไหม
ทดแทนสําหรับคาใชจายในการฟนฟู 
  ๓. มาตรการการทําใหพอใจ
   มาตรการน้ีจัดเปนรูปแบบของการชดใชความเสียหาย
ทีไ่มไดเปนตัวเงินสําหรับความเสียหายทางจิตใจหรือความเสียหายตอศักด์ิศรี
หรือชื่อเสียง ไมวาจะเปน 
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   (๑) รูปแบบของการทําใหพอใจโดยคําวินิจฉัยของฝาย
ตุลาการวาเหยื่อเหลานั้นถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 
   (๒) การขอโทษ การประกาศตอสาธารณะ และการยอมรับ
ความรับผิดชอบก็ถือเปนอีกรูปแบบหน่ึงท่ีทําใหเกิดความพอใจ โดยการ
ขอโทษ รวมถึงการยอมรับตอสาธารณะถึงขอเท็จจริงและ
   (๓) ในรูปแบบของการรําลึกสาธารณะซ่ึงเปนเร่ือง
สําคัญอยางย่ิง โดยเฉพาะในกรณีการละเมิดสิทธิของกลุมหรือคนจํานวน
มากหรือบางกรณีไมสามารถระบุเหย่ือในเชิงปจเจกบุคคลได หรือในกรณี
การละเมิดท่ีเกิดข้ึนมานานแลวในอดีต การรําลึกน้ีมีคุณคาเชิงสัญลักษณ 
และเปนสวนหน่ึงของมาตรการชดใชความเสียหายกับคนรุนปจจุบันและรุน
อนาคต เม่ือพิจารณามาตรการทางกฎหมายของไทยคงมีเพียงพระราชบัญญัติ
การรื้อฟนคดีอาญาขึ้นมาพิจารณาใหม พ.ศ. ๒๕๒๖ ที่บัญญัติรูปแบบความ
พึงพอใจโดยกําหนดใหคําวินิจฉัยของฝายตุลาการไวในมาตรา ๑๓ ที่วาดวย
เร่ืองของการพิจารณาคดีท่ีร้ือฟนข้ึนพิจารณาใหม ภายใตเง่ือนไขท่ีกําหนด 
  ๔. มาตรการการประกันวาจะไมมีการกระทําผิดซําอีก
   การประกันวาจะไมมีการกระทําผิดซ้ําอีกถือเปน
รูปแบบหน่ึงของการชดใชความเสียหาย โดยเปนการปองกันมิใหเกิด
การละเมิดตอสิทธิมนุษยชนซ้ําอีก สามารถทําไดในหลายรูปแบบไมวาจะเปน 
   (๑) หนา ท่ี ท่ีจะตองออกมาตรการทางกฎหมาย
เพื่อปองกันการละเมิดยิ่งขึ้นอีก 
   (๒) การคุมครองนักปกปองสิทธิมนุษยชน เจาหนาท่ี
ทางการแพทย ทางกฎหมาย สื่อ และเจาหนาที่อื่นๆ 
   (๓) การอบรมสิทธิมนุษยชน และ   
   (๔) การท่ีพลเรือนควบคุมกองกําลังทหารและฝายความม่ันคง



รายงานฉบับสมบูรณ 
กรกฎาคม ๒๕๕๓ – กรกฎาคม ๒๕๕๕

22

 ๓.๒.๒ การเยียวยาในลักษณะท่ีเปนตัวเงิน มี ๒ มาตรการหลักดังน้ี
   ๑. คาสินไหมทดแทนตอรางกายและจิตใจ
    ลักษณะของคาสินไหมทดแทนอันประกอบไปดวยการ
ชดใชความเสียหายท่ีเปนตัวเงิน และกําหนดเปนความเสียหายท่ี “ประเมินได
ทางเศรษฐกิจ” ไมไดหมายถึงความเสียหายตอวัตถุส่ิงของหรือทรัพยสิน
ทางเศรษฐกิจเทาน้ัน ในทางตรงขามหนาท่ีหลักประการหน่ึงของคาสินไหม
ทดแทนก็คือ การเยียวยาตอความเสียหายทางรางกายและจิตใจของบุคคล
ในกรณีที ่ไมสามารถกลับคืนสูสภาพเดิม การเยียวยาดังกลาว สามารถ
ประเมินทางเศรษฐกิจไดงายๆ เม่ือนําไปสูคาใชจายทางการแพทยหรือ
การรักษาทางจิตใจ ยาและอ่ืนๆ โดยวัดบนฐานของ “ความเทาเทียม”
ซึ่งเปนวิธีการท่ีเปนท่ียอมรับในการประเมินความเสียหายในกฎหมาย 
วิ ธี น้ี เปนเพียงวิ ธี เ ดียวในการประเมินความเสียหายท่ี เ กิด ข้ึนจาก
ความเจ็บปวย ความทรมาน ความโกรธ และความกังวลใจ และสําหรับ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นตอชื่อเสียงและศักดิ์ศรีของบุคคลดวย 
    เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกฎหมายของไทยพบวา
ตามพระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทนและคาใชจาย
แกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๕ มิไดกําหนดคํานิยามของคําวา
“คาสินไหมทดแทน” ไวโดยตรงแตไดกําหนด “คาตอบแทน” ไวใหหมายถึง
เงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื ่นใดผูเสียหายมีสิทธิไดรับเพื่อตอบแทน
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนและไดมีกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ โดยกรอบทั่วไปไววา ในการพิจารณาจายคาตอบแทนผูเสียหาย
ในคดีอาญา  ใหคณะกรรมการคํานึงถึงพฤติการณและความรายแรงของการ
กระทําความผิด และสภาพความเสียหายท่ีผูเสียหายไดรับ รวมถึงโอกาส



เหย่ือ และการเยียวยาและฟนฟูเหย่ือ

23

ทีผู่เสียหายจะไดรับการบรรเทาความเสียหายโดยทางอ่ืนดวย๔๓๑ และยังได
กําหนดหลักเกณฑดังนี้ 
  (๑) คาใชจายท่ีจําเปนในการรักษาพยาบาล ใหจายเทาท่ี
จายจริง แตไมเกินสามหมื่นบาท 
  (๒) คาฟนฟูสมรรถภาพทางรางกายและจิตใจ ใหจายเทาท่ี
จายจริง แตไมเกินสองหมื่นบาท ... และคาตอบแทนตาม (๑) และ (๒)
ใหรวมถึงคาใชจายเก่ียวกับคาหองและคาอาหารในอัตราวันละไมเกิน
หกรอยบาท๔๓๒ และในกรณีที่ผูเสียหายในคดีอาญาถึงแกความตาย 
ใหคณะกรรมการพิจารณาจายคาตอบแทนใหแกผูเสียหายน้ัน ดังตอไปน้ี 
   (๑) คาตอบแทน ใหจายเปนเงินจํานวนตั้งแต
สามหมื่นบาท แตไมเกินหนึ่งแสนบาท 
   (๒) คาจัดการศพ ใหจายเปนเงินจํานวน
สองหมื่นบาท๔๓๓ 

 
๔๓๑

 กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ และอัตราในการจายคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทน
และคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๒. ในการพิจารณาจายคาตอบแทนผูเสียหายในคดีอาญา 
ใหคณะกรรมการคํานึงถึงพฤติการณและความรายแรงของการกระทําความผิด และสภาพความเสียหายท่ีผูเสียหาย
ไดรับ รวมถึงโอกาสท่ีผูเสียหายจะไดรับการบรรเทาความเสียหายโดยทางอ่ืนดวย

 
๔๓๒

 กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ และอัตราในการจายคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจาย
แกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๓. ใหคณะกรรมการพิจารณาจายคาทดแทนใหแกผูเสียหายดังน้ี (๑) คาใชจายท่ีจําเปน
ในการรักษาพยาบาล ใหจายเทาท่ีจายจริง แตไมเกินสามหม่ืนบาท (๒) คาฟนฟูสมรรถภาพทางรางกายและจิตใจ ใหจายเทาท่ี
จายจริง แตไมเกินสองหม่ืนบาท (๓) คาขาดประโยชนทํามาหาไดในระหวางท่ีไมสามารถประกอบการงานไดตามปกติ ใหจาย
ในอัตราวันละไมเกินสองรอยบาท เปนระยะเวลาไมเกินหน่ึงปนับแตวันท่ีไมสามารถประกอบการงานไดตามปกติ (๔) คาตอบแทน
ความเสียหายอ่ืนนอกจาก (๑) (๒) และ (๓) ใหจายเปนเงินตามจํานวนท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร แตไมเกินสามหม่ืนบาท
และคาตอบแทนตาม (๑) และ (๒) ใหรวมถึงคาใชจายเกี่ยวกับคาหองและคาอาหารในอัตราวันละไมเกินหกรอยบาท

 
๔๓๓

 กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ และอัตราในการจายคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจาย
แกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๔. ในกรณีท่ีผูเสียหายในคดีอาญาถึงแกความตาย ใหคณะกรรมการพิจารณาจายคาตอบแทน
ใหแกผูเสียหายน้ัน ดังตอไปน้ี (๑) คาตอบแทน ใหจายเปนเงินจํานวนต้ังแตสามหม่ืนบาท แตไมเกินหน่ึงแสนบาท (๒) คาจัดการศพ
ใหจายเปนเงินจํานวนสองหม่ืนบาท (๓) คาขาดอุปการะเล้ียงดู ใหจายเปนเงินจํานวนไมเกินสามหม่ืนบาท (๔) คาเสียหายอ่ืน
นอกจาก (๑) (๒) และ (๓) ใหจายเปนเงินตามจํานวนที่คณะกรรมการเห็นสมควร แตไมเกินสามหมื่นบาท
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  ในพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถยนต พ.ศ.๒๕๓๕
ก็ไดบัญญัติ “คาเสียหายเบ้ืองตน” ไวโดยกลาวถึงคารักษาพยาบาล คาใชจาย
อันจําเปนเก่ียวกับการรักษาพยาบาล คาปลงศพ คาใชจายเก่ียวกับการจัดการศพ
รวมท้ังคาเสียหายและคาใชจายท่ีจําเปนอยางอ่ืนเพ่ือบรรเทาความเดือดรอน
ของผูประสบภัยในเบ้ืองตน๔๓๔  โดยมีจํานวนเงิน ดังน้ี กรณีบาดเจ็บจะไดรับ
การชดใชเปนคารักษาพยาบาล และคาใชจายอันจําเปนเก่ียวกับการรักษา
พยาบาลตามที่จายจริง แตมีวงเงินจํากัด กรณีเสียชีวิต จะไดรับการชดใช
เปนคาปลงศพ และคาใชจายอันจําเปนเก่ียวกับการจัดการศพกรณีเสียชีวิต
ภายหลังการรักษาพยาบาล จะไดรับการชดใชเปนคารักษาพยาบาลตามท่ี
จายจริงและคาปลงศพ 
  สําหรับพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓ ก็ยังไดบัญญัติ
“ประโยชนทดแทน” ไววา ประโยชนทดแทนในกรณีประสบอันตราย
หรือเจ็บปวย ไดแก๔๓๕ 
  (๑) คาตรวจวินิจฉัยโรค 
  (๒) คาบําบัดทางการแพทย 
  (๓) คากินอยูและรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล 
  (๔) คายาและคาเวชภัณฑ 

 
๔๓๔

 พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถยนต พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๔ “ความเสียหายเบ้ืองตน หมายความวา
คารักษาพยาบาล คาใชจายอันจําเปนเก่ียวกับการรักษาพยาบาลคาปลงศพ คาใชจายเก่ียวกับการจัดการศพ
รวมท้ังคาเสียหายและคาใชจายท่ีจําเปนอยางอ่ืนเพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของผูประสบภัยในเบ้ืองตน ท้ังน้ี ตามรายการ
และจํานวนเงินท่ีกําหนดในกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๒๐ วรรคสอง”

 
๔๓๕

 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓  มาตรา ๖๓ ประโยชนทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย
อันมิใชเน่ืองจากการทํางาน ไดแก (๑) คาตรวจวินิจฉัยโรค (๒) คาบําบัดทางการแพทย (๓) คากินอยูและรักษาพยาบาล
ในสถานพยาบาล (๔) คายาและคาเวชภัณฑ (๕) คารถพยาบาลหรือคาพาหนะรับสงผูปวย (๖) คาบริการอ่ืนท่ีจําเปน 
  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑและอัตราท่ีคณะกรรมการการแพทยกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ผูประกันตนท่ีตองหยุดงานเพ่ือการรักษาพยาบาลตามคําส่ังของแพทยใหไดรับเงิน ทดแทนการขาดรายไดตามเกณฑ
ทีกํ่าหนดไวในมาตรา ๖๔ ดวย
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  (๕) คารถพยาบาลหรือคาพาหนะรับสงผูปวย 
  (๖) คาบริการอ่ืนท่ีจําเปน รวมถึงคาทดแทนจากการขาด
รายได และประโยชนทดแทนในกรณีทุพพลภาพ ไดแก๔๓๖

   (๑) คาตรวจวินิจฉัยโรค 
   (๒) คาบําบัดทางการแพทย 
   (๓) คายาและคาเวชภัณฑ 
   (๔) คากินอยูและรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล 
   (๕) คารถพยาบาลหรือคาพาหนะรับสงผูทุพพลภาพ 
   (๖) คาฟนฟูสมรรถภาพทางรางกาย จิตใจและอาชีพ 
   (๗) ... สวนประโยชนทดแทนในกรณีตายไดแก๔๓๗

(๑) เงินคาทําศพ (๒) เงินสงเคราะห 
  นอกจากน้ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย
ไดใชหลักเกณฑการชวยเหลือเดียวกันกับหลักเกณฑการชวยเหลือเหตุการณ
ความไมสงบ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๑ และวันท่ี ๘-๑๔ เมษายน ๒๕๕๒

 
๔๓๖

 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ มาตรา ๗๐ ประโยชนทดแทนในกรณีทุพพลภาพ ไดแก 
(๑) คาตรวจวินิจฉัยโรค (๒) คาบําบัดทางการแพทย (๓) คายาและคาเวชภัณฑ (๔) คากินอยูและรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล 
(๕) คารถพยาบาลหรือคาพาหนะรับสงผูทุพพลภาพ (๖) คาฟนฟูสมรรถภาพทางรางกาย จิตใจและอาชีพ (๗) คาบริการอ่ืนท่ีจําเปน
  มาตรา ๗๑ ในกรณีท่ีผูประกันตนทุพพลภาพอันมิใชเน่ืองจากการทํางานใหมีสิทธิไดรับเงินทดแทนการขาดรายได
ในอัตรารอยละหาสิบของคาจางตามมาตรา ๕๗ ตลอดชีวิต

 
๔๓๗

 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ มาตรา ๗๓ “ในกรณีท่ีผูประกันตนถึงแกความตายโดยมิใช
ประสบอันตราย หรือเจ็บปวยเน่ืองจากการทํางาน ถาภายในระยะเวลาหกเดือนกอนถึงแกความตายผูประกันตนไดจาย
เงินสมทบมาแลวไมนอยกวาหน่ึงเดือน ใหจายประโยชนทดแทนในกรณีตาย ดังน้ี (๑) เงินคาทําศพตามอัตราท่ีกําหนด
ในกฎกระทรวง... (๒) เงินสงเคราะหกรณีท่ีผูประกันตนถึงแกความตาย ใหจายแกบุคคลซ่ึงผูประกันตนทําหนังสือ
ระบุใหเปนผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหน้ัน แตถาผูประกันตนมิไดมีหนังสือระบุไวก็ใหนํามาเฉล่ียจายใหแกสามีภริยา
บิดามารดา หรือบุตรของผูประกันตนในจํานวนท่ีเทากัน...”
  มาตรา ๗๓ ทวิ ในกรณีท่ีผูประกันตนท่ีทุพพลภาพตามมาตรา ๗๑ ถึงแกความตาย ใหนําความในมาตรา ๗๓
มาใชบังคับโดยอนุโลม โดยใหนําเงินทดแทนการขาดรายไดท่ีผูประกันตนไดรับในเดือนสุดทายกอนถึงแกความตาย
มาเปนเกณฑในการคํานวณ
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เพ่ือเปนการเยียวยาและชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนใหกับผูท่ีไดรับบาดเจ็บ
และผูเสียหาย โดยแบงเปน ๒ ลักษณะคือ๔๓๘

  ๑. การชวยเหลือเรงดวน ไดแก กรณีเสียชีวิต กรณีทุพพลภาพ
ไมสามารถประกอบกิจการงานประจําตามปกติได  กรณีบาดเจ็บสาหัส นอนพัก
รักษาตัวท่ีโรงพยาบาลเกิน ๒๐ วัน กรณีบาดเจ็บนอนพักรักษาตัวท่ีโรงพยาบาล
ไมเกิน ๒๐ วัน และบาดเจ็บเล็กนอย ไมตองนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล 
  ๒. การชวยเหลือตอเนื ่องกรณีทุพพลภาพและทายาท
ผูเสียชีวิต ไดแก ผู เสียหายที่ทุพพลภาพตองเขารับการฟนฟูสมรรถภาพ
ตามระดับความพิการ นอกจากนี้ บุตรผูไดรับความเสียหายที่เสียชีวิตหรือ
ทุพพลภาพ จะไดรับเงินยังชีพรายเดือนจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี
  นอกจากน้ีเม่ือพิจารณาจากความชวยเหลือผูไดรับผลกระทบ
จากสถานการณชายแดนภาคใตพบวา ไดใหความชวยเหลือโดยแบงออกเปน
๒ กรณี ไดแก๔๓๙  กรณีเจาหนาที่ของรัฐ (ทหาร ตํารวจ ขาราชการพลเรือน
พนักงานรัฐวิสาหกิจลูกจางประจํา ลูกจางช่ัวคราว กํานัน/สารวัตรกํานัน
ผูใหญบาน/ผูชวยผูใหญบาน อาสาสมัครรักษาดินแดน แพทยประจําตําบล
นักการเมืองทองถ่ิน) หากเสียชีวิต จังหวัด โดยสปน.ใหความชวยเหลือรายละ
๕๐๐,๐๐๐ บาท พม. ใหความชวยเหลือ โดยใหเงินยังชีพรายเดือน โดยจําแนก
ออกเปนเด็กกอนวัยเรียน ๑,๕๐๐ บาท อนุบาล ๑,๐๐๐ บาท ประถม (ปอเนาะ)
๑,๐๐๐ บาท กศน. ๑,๕๐๐ บาท มัธยม ๑,๕๐๐ บาท ปวช. ๑,๕๐๐ บาท

 
๔๓๘

 กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย, หลักเกณฑการเยียวยาและชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอน
ใหกับผูท่ีไดรับบาดเจ็บและผูเสียหายจากเหตุการณความรุนแรง

 
๔๓๙

 การชวยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบสืบเน่ืองจากสถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต
คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑและอํานวยการการใหความชวยเหลือเยียวยาสืบเน่ืองจากสถานการณ
ความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต กลุมงานชวยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบฯ สํานักประสานนโยบาย
สังคมจิตวิทยา (สสค.), หนา ๙-๑๒
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ปวส. ๒,๕๐๐ บาท อุดมศึกษา ๒,๕๐๐ บาท และเงินครอบครัวอุปถัมภ
เกิน ๓ คนข้ึนไป เหมาจาย ๕,๐๐๐ บาทตอเดือน (บิดามารดาเสียชิวิตท้ังคู)
หนวยงาน ศธ. ใหทุนการศึกษา สําหรับสถาบันปอเนาะ เปนเงิน ๕,๐๐๐ บาท
อนุบาล ๖,๐๐๐ บาท ประถม ๖,๐๐๐ บาท กศน. ๕,๐๐๐ บาท มัธยม 
๑๐,๐๐๐ บาท ปวช. ๑๐,๐๐๐ บาท ปวส. ๒๐,๐๐๐ บาท อุดมศึกษา 
๒๐,๐๐๐ บาท หนวยงาน ปก. ใหเงินคาจัดการศพ แกหัวหนาครอบครัว 
๕๐,๐๐๐ บาท และสมาชิกในครอบครัว ๒๕,๐๐๐ บาท และหนวยงานทองถ่ิน
ใหเงิน ๒๐,๐๐๐ บาทตอครอบครัว นอกจากน้ีหนวยงานตนสังกัดยังไดมี
การใหความชวยเหลือดังน้ี หนวยงานทหาร ไดแก เงินคาทดแทนชดเชย
กรณีเสียชีวิต คาจัดการศพ เงินชวยเหลือครอบครัวผูเสียชีวิต เงินชวยเหลือ
ทหารผานศึก โครงการประกันชีวิต (นายทหาร ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท/นายสิบ
๕๐๐,๐๐๐ บาท/ พลทหาร/ อส.ทพ. ๓๐๐,๐๐๐ บาท และเงิน บ.ท.ช.
(เงินพิเศษสูรบ) และหนวยงานตํารวจ เงินฌาปนกิจ เงินสวัสดิการสงเคราะห
เงินชวยเหลือสมคบแมบานตํารวจ มูลนิธิสายใจไทย เงินชวยพิเศษ ๓ เดือน
เงินบําเหน็จตกทอด เงินบํานาญพิเศษ เงิน บ.ท.ช. 
  สําหรับหนวยงานขาราชการพลเรือน ไดแก เงินฌาปนกิจ
สงเคราะห เงินชวยพิเศษ ๓ เดือน เงินบํานาญตกทอด เงินบํานาญพิเศษ 
เงินมูลนิธิสายใจไทย (เฉพาะขาราชการครู) และสําหรับกรณีบาดเจ็บ จังหวัด
โดย สปน. ใหความชวยเหลือสาหัส ๕๐,๐๐๐ บาท ทุพพลภาพ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
บาดเจ็บ ๓๐,๐๐๐บาท บาดเจ็บเล็กนอย ๑๐,๐๐๐ บาท เงินสงเคราะห
ครอบครัว ๓,๐๐๐ บาท พม.ใหความชวยเหลือ เงินคายังชีพรายเดือน ไดแก 
เด็กกอนวัยเรียน ๑,๕๐๐ บาท อนุบาล ๑,๐๐๐ บาท ประถม ๑,๐๐๐ บาท 
กศน. ๑,๕๐๐ บาท มัธยม ๑,๕๐๐ บาท ปวช.๑,๕๐๐ บาท ปวส.๒,๕๐๐ บาท
อุดมศึกษา ๒,๕๐๐ บาท เงินฟนฟูสมรรถภาพ ๒๐๐,๐๐๐ บาท และเงินยังชีพ
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ผูพิการ ๑,๐๐๐-๓,๐๐๐ บาท (ตามระดับความพิการ) หนวยงาน ศธ. 
ใหความชวยเหลือทุนการศึกษา สถาบันปอเนาะ ๕,๐๐๐ บาท อนุบาล 
๖,๐๐๐ บาท กศน.๕,๐๐๐ บาท มัธยม ๑๐,๐๐๐ บาท ปวช.๑๐,๐๐๐ บาท
ปวส.๒๐,๐๐๐ บาท และอุดมศึกษา ๒๐,๐๐๐ บาท และหนวยงาน ปก. 
ใหความชวยเหลือทุพพลภาพ ๑๐,๐๐๐ บาท บาดเจ็บสาหัส ๓,๐๐๐ บาท
บาดเจ็บเล็กนอย ๒,๐๐๐ บาท (ทุกประเภทจะไดรับเงินปลอบขวัญ ๒,๐๐๐ บาท)
หนวยงานทองถิ่นใหเงินชวย ๒๐,๐๐๐ บาทตอครอบครัว หนวยงาน
กรมคุมครองสิทธิใหคารักษาพยาบาล ๓๐,๐๐๐ บาท และคาขาด
ผลประโยชนทํามาหากินวันละไมเกินอัตราคาแรงข้ันตําของพ้ืนท่ีน้ัน
ตามระยะเวลาการรักษาพยาบาล และหนวยงานตนสังกัด ไดแก หนวยงาน
ทหาร ใหเงินคาทดแทนกรณีบาดเจ็บ เงินชวยเหลือครอบครัวผูบาดเจ็บ 
เงินองคกรทหารผานศึก เงิน บ.ท.ช. (เงินพิเศษสูรบ) หนวยงานตํารวจ ใหเงิน
สวัสดิการสงเคราะห เงินชวยเหลือสมาคมแมบานตํารวจ มูลนิธิสายใจไทย
เงิน บ.ท.ช. หนวยงานขาราชการพลเรือนใหเงินมูลนิธิสายใจไทย 
(เฉพาะขาราชการครู) นอกจากนี้แลวยังไดกําหนดใหความชวยเหลือ
กับประชาชนที่ชวยเหลืองานราชการและผูนําศาสนา ประชาชนทั่วไป
และขาราชการบํานาญ โดยใชหลักการเดียวกับที่กลาวขางตน
 ๒. คาสินไหมทดแทนในเชิงเศรษฐกิจและสังคม
  คาสินไหมทดแทนในเชิงเศรษฐกิจและสังคมจะจายสําหรับ
สิ่งที่เรียกวาความเสียหายทางวัตถุ สามารถจัดหมวดหมูไดเปน 
  การสูญเสียทรัพยสินและอสังหาริมทรัพย
  เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกฎหมายของไทยพบวา ตาม
พระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลย
ในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๕ มิไดกําหนดคํานิยามของคําวา “คาสินไหมทดแทน” 
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ไวโดยตรงแตไดกําหนด “คาตอบแทน” ไวใหหมายถึง เงิน ทรัพยสิน หรือ
ประโยชนอ่ืนใดผูเสียหายมีสิทธิไดรับเพ่ือตอบแทนความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจาก
หรือเน่ืองจากมีการกระทําความผิดอาญาของผูอ่ืน๔๔๐  และไดมีกฎกระทรวง
ออกตามความในพระราชบัญญัติฉบับน้ี เร่ืองกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ 
และอัตราในการจายคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจายแก
จําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดกําหนดกรอบท่ัวไปไววา ในการพิจารณาจาย
คาตอบแทนผูเสียหายในคดีอาญา ใหคณะกรรมการคํานึงถึงพฤติการณและ
ความรายแรงของการกระทําความผิด และสภาพความเสียหายท่ีผูเสียหายไดรับ
รวมถึงโอกาสท่ีผูเสียหายจะไดรับการบรรเทาความเสียหายโดยทางอ่ืนดวย๔๔๑ 
และยังไดกําหนดหลักเกณฑวงเงินใหคณะกรรมการจายตามเห็นสมควร 
แตไมเกินสามหม่ืนบาท๔๔๒  และในพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจาก
รถยนต พ.ศ. ๒๕๓๕  ก็ไดบัญญัติ”คาเสียหายเบ้ืองตน” รวมแลวจะไดรับคาเสียหาย
เบื้องตนไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท

 
๔๔๐

 พระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๕
มาตรา ๓ “คาตอบแทน” ไวใหหมายถึง เงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดท่ีผูเสียหายมีสิทธิไดรับเพ่ือตอบแทน
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากหรือเน่ืองจากมีการกระทําความผิดอาญาของผูอ่ืน

 
๔๔๑

 กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ และอัตราในการจายคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและ
คาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๒. ในการพิจารณาจายคาตอบแทนผูเสียหายในคดีอาญา ใหคณะกรรมการ
คํานึงถึงพฤติการณและความรายแรงของการกระทําความผิด และสภาพความเสียหายท่ีผูเสียหายไดรับ รวมถึงโอกาส
ที่ผูเสียหายจะไดรับการบรรเทาความเสียหายโดยทางอ่ืนดวย

 
๔๔๒

 กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ และอัตราในการจายคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและ
คาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๔. ในกรณีท่ีผูเสียหายในคดีอาญาถึงแกความตาย ใหคณะกรรมการ
พิจารณาจายคาตอบแทนใหแกผูเสียหายน้ัน ดังตอไปน้ี (๑) คาตอบแทน ใหจายเปนเงินจํานวนต้ังแตสามหม่ืนบาท 
แตไมเกินหน่ึงแสนบาท (๒) คาจัดการศพ ใหจายเปนเงินจํานวนสองหม่ืนบาท (๓) คาขาดอุปการะเล้ียงดู ใหจายเปนเงิน
จํานวนไมเกินสามหม่ืนบาท (๔) คาเสียหายอ่ืนนอกจาก (๑) (๒) และ (๓) ใหจายเปนเงินตามจํานวนท่ีคณะกรรมการ
เห็นสมควร แตไมเกินสามหม่ืนบาท
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  จากเหตุการณท่ีผานมาคณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี ๒๕ 
พฤษภาคม ๒๕๕๓ อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณจากงบกลาง รายการเงิน
สํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน จํานวน ๒๕๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือเปน
คาใชจายในการชวยเหลือผูประกอบการรายยอยและประชาชนท่ีทรัพยสิน
ไดรับความเสียหายโดยตรงอันเน่ืองมาจากเหตุการณความไมสงบจากการชุมนุม
ทางการเมือง นอกเหนือไปจากการใหความชวยเหลือตามหลักเกณฑของ
กรงุเทพมหานคร โดยใหคณะกรรมการชวยเหลอืผูประกอบการรายยอย
และประชาชนท่ีทรัพยสินไดรับความเสียหายจากเหตุการณความไมสงบฯ
รับไปพิจารณาตอไป และตามระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยการสงเคราะห
ผูประสบสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๓๗ เบ้ืองตนไดมีการจายเงินทุนประกอบอาชีพ 
ครอบครัวละไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท๔๔๓  
  การสูญเสียรายได
  ตามพระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทน
และคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๕ มิไดกําหนดคํานิยาม
ของคําวา “คาสินไหมทดแทน” ไวโดยตรงแตไดกําหนด “คาตอบแทน” ไวให
หมายถึง เงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดผูเสียหายมีสิทธิไดรับเพ่ือตอบแทน
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากหรือเน่ืองจากมีการกระทําความผิดอาญาของผูอ่ืน๔๔๔ 
และไดมีกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติฉบับน้ี เร่ืองกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการ และอัตราในการจายคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทน

 
๔๔๓

 คณะกรรมการชวยเหลือผูประกอบการและลูกจางท่ีไดรับผลกระทบจากการชุมนุม สรุปมาตรการชวยเหลือ
ผูไดรับผลกระทบจากการชุมนุม, หนา ๑-๒

 
๔๔๔

 พระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๕
มาตรา ๓ “คาตอบแทน” ไวใหหมายถึง เงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดท่ีผูเสียหายมีสิทธิไดรับเพ่ือตอบแทน
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากหรือเน่ืองจากมีการกระทําความผิดอาญาของผูอ่ืน
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และคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดกําหนดกรอบทั่วไปไว
โดยมีการกําหนดคาขาดประโยชนทํามาหาไดในระหวางที่ไมสามารถ
ประกอบการงานไดตามปกติ ใหจายในอัตราวันละไมเกินสองรอยบาท 
เปนระยะเวลาไมเกินหน่ึงปนับแตวันท่ีไมสามารถประกอบการงานไดตามปกติ 
  สําหรับพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓ ก็ยังได
บัญญัติ “ประโยชนทดแทน” ไววา ประโยชนทดแทนในกรณีประสบอันตราย
หรือเจ็บปวย ไดแก๔๔๕  (๑) ...(๖) คาบริการอื่นที่จําเปน รวมถึงคาทดแทน
จากการขาดรายได และประโยชนทดแทนในกรณีทุพพลภาพ ไดแก๔๔๖   

(๑) ... (๗) คาบริการอ่ืนท่ีจําเปน รวมถึงคาทดแทนจากการขาดรายได 
สวนประโยชนทดแทนในกรณีตายไดแก๔๔๗  (๑) ... (๒) เงินสงเคราะห รวมถึง
คาทดแทนจากการขาดรายไดกอนเสียชีวิต

 
๔๔๕

 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓ มาตรา ๖๓ ประโยชนทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย
อันมิใชเน่ืองจากการทํางาน ไดแก (๑) คาตรวจวินิจฉัยโรค (๒) คาบําบัดทางการแพทย (๓) คากินอยูและรักษาพยาบาล
ในสถานพยาบาล (๔) คายาและคาเวชภัณฑ (๕) คารถพยาบาลหรือคาพาหนะรับสงผูปวย (๖) คาบริการอ่ืนท่ีจําเปน 
  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑและอัตราท่ีคณะกรรมการการแพทยกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ผูประกันตนท่ีตองหยุดงานเพ่ือการรักษาพยาบาลตามคําส่ังของแพทยใหไดรับเงิน ทดแทนการขาดรายไดตามเกณฑ
ทีกํ่าหนดไวในมาตรา ๖๔ ดวย

 
๔๔๖

 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓  มาตรา ๗๐ ประโยชนทดแทนในกรณีทุพพลภาพ ไดแก (๑) คาตรวจ
วินิจฉัยโรค (๒) คาบําบัดทางการแพทย (๓) คายาและคาเวชภัณฑ (๔) คากินอยูและรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล (๕) คารถพยาบาล
หรือคาพาหนะรับสงผูทุพพลภาพ (๖) คาฟนฟูสมรรถภาพทางรางกาย จิตใจและอาชีพ (๗) คาบริการอ่ืนท่ีจําเปน
  มาตรา ๗๑ ในกรณีท่ีผูประกันตนทุพพลภาพอันมิใชเน่ืองจากการทํางานใหมีสิทธิไดรับเงินทดแทนการขาดรายได
ในอัตรารอยละหาสิบของคาจางตามมาตรา ๕๗ ตลอดชีวิต

 
๔๔๗

 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ มาตรา ๗๓ “ในกรณีท่ีผูประกันตนถึงแกความตายโดยมิใชประสบ
อันตราย หรือเจ็บปวยเน่ืองจากการทํางาน ถาภายในระยะเวลาหกเดือนกอนถึงแกความตายผูประกันตนไดจายเงินสมทบ
มาแลวไมนอยกวาหน่ึงเดือน ใหจายประโยชนทดแทนในกรณีตาย ดังน้ี (๑) เงินคาทําศพตามอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง...
(๒) เงินสงเคราะหกรณีท่ีผูประกันตนถึงแกความตาย ใหจายแกบุคคลซ่ึงผูประกันตนทําหนังสือระบุใหเปนผูมีสิทธิไดรับ
เงินสงเคราะหน้ัน แตถาผูประกันตนมิไดมีหนังสือระบุไวก็ใหนํามาเฉล่ียจายใหแกสามีภริยา บิดามารดา หรือบุตรของผูประกันตน
ในจํานวนท่ีเทากัน...”
  มาตรา ๗๓ ทวิ ในกรณีท่ีผูประกันตนท่ีทุพพลภาพตามมาตรา ๗๑ ถึงแกความตาย ใหนําความในมาตรา ๗๓ 
มาใชบังคับโดยอนุโลม โดยใหนําเงินทดแทนการขาดรายไดท่ีผูประกันตนไดรับในเดือนสุดทายกอนถึงแกความตายมาเปนเกณฑ
ในการคํานวณ
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  ความเสียหายทางวัตถุอ่ืนๆ รวมถึงคาใชจายทางกฎหมาย
  ตามพระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทน
และคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๕ มิไดกําหนดคํานิยาม
ของคําวา “คาสินไหมทดแทน” ไวโดยตรง แตไดกําหนด “คาตอบแทน” ไวให
หมายถึง เงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดผูเสียหายมีสิทธิไดรับ  เพ่ือตอบแทน
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากหรือเน่ืองจากมีการกระทําความผิดอาญาของ
ผูอื่น๔๔๘ และไดมีกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติฉบับนี้ 
เร่ืองกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ และอัตราในการจายคาตอบแทนผูเสียหาย
และคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดกําหนด
กรอบท่ัวไปไววา ในการพิจารณาจายคาตอบแทนผูเสียหายในคดีอาญา 
ใหคณะกรรมการคํานึงถึงพฤติการณและความรายแรงของการกระทํา
ความผิด และสภาพความเสียหายท่ีผูเสียหายไดรับ รวมถึงโอกาสท่ีผูเสียหาย
จะไดรับการบรรเทาความเสียหายโดยทางอ่ืนดวย๔๔๙  และยังไดกําหนดหลักเกณฑ
ดังน้ี (๑) ... (๔) คาตอบแทนความเสียหายอ่ืนนอกจาก (๑) (๒) และ (๓) ใหจาย
เปนเงินตามจํานวนท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร แตไมเกินสามหม่ืนบาท๕๕๐ 

 
๔๔๘

 พระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๓ 
“คาตอบแทน” ไวใหหมายถึง เงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดท่ีผูเสียหายมีสิทธิไดรับเพ่ือตอบแทนความเสียหาย
ทีเ่กิดข้ึนจากหรือเน่ืองจากมีการกระทําความผิดอาญาของผูอ่ืน

 
๔๔๙

 กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ และอัตราในการจายคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจาย
แกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๒. ในการพิจารณาจายคาตอบแทนผูเสียหายในคดีอาญา ใหคณะกรรมการคํานึงถึง
พฤติการณและความรายแรงของการกระทําความผิด และสภาพความเสียหายท่ีผูเสียหายไดรับ รวมถึงโอกาสท่ีผูเสียหาย
จะไดรับการบรรเทาความเสียหายโดยทางอ่ืนดวย

 
๔๕๐

 กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ และอัตราในการจายคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจาย
แกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๓. ใหคณะกรรมการพิจารณาจายคาทดแทนใหแกผูเสียหายดังน้ี (๑) คาใชจายท่ีจําเปน
ในการรักษาพยาบาล ใหจายเทาท่ีจายจริง แตไมเกินสามหม่ืนบาท (๒) คาฟนฟูสมรรถภาพทางรางกายและจิตใจ ใหจายเทาท่ี
จายจริง แตไมเกินสองหม่ืนบาท (๓) คาขาดประโยชนทํามาหาไดในระหวางท่ีไมสามารถประกอบการงานไดตามปกติ ใหจาย
ในอัตราวันละไมเกินสองรอยบาท เปนระยะเวลาไมเกินหน่ึงปนับแตวันท่ีไมสามารถประกอบการงานไดตามปกติ (๔) คาตอบแทน
ความเสียหายอ่ืนนอกจาก (๑) (๒) และ (๓) ใหจายเปนเงินตามจํานวนท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร แตไมเกินสามหม่ืนบาท
และคาตอบแทนตาม (๑) และ (๒) ใหรวมถึงคาใชจายเกี่ยวกับคาหองและคาอาหารในอัตราวันละไมเกินหกรอยบาท
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และในกรณีท่ีผูเสียหายในคดีอาญาถึงแกความตาย ใหคณะกรรมการพิจารณา
จายคาตอบแทนใหแกผูเสียหายน้ัน ดังตอไปน้ี (๑) ...(๓) คาขาดอุปการะเล้ียงดู
ใหจายเปนเงินจํานวนไมเกินสามหม่ืนบาท (๔) คาเสียหายอ่ืนนอกจาก (๑) (๒) และ (๓)
ใหจายเปนเงินตามจํานวนท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร แตไมเกินสามหม่ืนบาท๔๕๑ 
  นอกจากน้ียังมีหลักเกณฑการใหความชวยเหลือเยียวยาผูไดรับ
ผลกระทบสืบเน่ืองจากสถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต 
โดยการสํารวจจํานวนเด็กกอนวัยเรียน นักเรียน นักศึกษา ท่ีประสบเหตุจนเปนผล
ใหบาดเจ็บสาหัส หรือทุพพลภาพ รวมท้ัง เด็กกําพราหรือเด็กท่ีไดรับผลกระทบ
จากเหตุการณความไมสงบ เนื ่องจากบิดา มารดา หรือผู อุปการะเสียชีวิต 
บาดเจ็บสาหัส ทุพพลภาพในระยะยาว โดยใหความชวยเหลือเปนทุนการศึกษา
รายปตอเน่ืองโดยจายเปนรายป เด็กเล็กกอนวัยเรียน/การศึกษานอกโรงเรียน 
๕,๐๐๐ บาท/คน/ป อนุบาล/ประถมศึกษา ๖,๐๐๐ บาท/คน/ป มัธยมศึกษา 
๑๐,๐๐๐ บาท/คน/ป ,อุดมศึกษา ๒๐,๐๐๐ บาท/คน/ป” ตามหลักเกณฑ
การใหความชวยเหลือเยียวยาฯ ดังนี ้ “ใหเงินฟนฟูสมรรถภาพสําหรับ
ผูบาดเจ็บสาหัส หรือทุพพลภาพ ๒๐๐,๐๐๐ บาท/คน และจายเงินยังชีพ
รายเดือนใหแกเด็กกอนวัยเรียน นักเรียน นักศึกษา ที่บิดา มารดา หรือ
ผูอุปการะเสียชีวิต บาดเจ็บสาหัส และทุพพลภาพ หรือเด็กกอนวัยเรียน 
นักเรียน นักศึกษาที่ประสบเหตุจนเปนผลใหบาดเจ็บสาหัส หรือทุพพลภาพ
จนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือตามศักยภาพของเด็ก ท้ังน้ี อายุไมเกิน

 
๔๕๑

 กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ และอัตราในการจายคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทน
และคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๔. ในกรณีที่ผูเสียหายในคดีอาญาถึงแกความตาย ใหคณะกรรมการ
พิจารณาจายคาตอบแทนใหแกผูเสียหายน้ัน ดังตอไปน้ี (๑) คาตอบแทน ใหจายเปนเงินจํานวนต้ังแตสามหม่ืนบาท
แตไมเกินหน่ึงแสนบาท (๒) คาจัดการศพ ใหจายเปนเงินจํานวนสองหม่ืนบา(๓) คาขาดอุปการะเล้ียงดู ใหจายเปนเงิน
จํานวนไมเกินสามหม่ืนบาท (๔) คาเสียหายอ่ืนนอกจาก (๑) (๒) และ (๓) ใหจายเปนเงินตามจํานวนท่ีคณะกรรมการ
เห็นสมควร แตไมเกินสามหมื่นบาท
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๒๕ ปบริบูรณ (ระดับอนุบาล/ประถมศึกษา เดือนละ ๑,๐๐๐ บาท/คน 
ระดับเด็กเล็กกอนวัยเรียน/การศึกษานอกโรงเรียน/มัธยมศึกษา เดือนละ 
๑,๕๐๐ บาท/คน ระดับอุดมศึกษา/ปวส. เดือนละ ๒,๕๐๐ บาท/คน)”
  การสูญเสียโอกาส รวมถึงการจางงานและการศึกษา
  เม่ือพิจารณามาตรการกฎหมายของไทย มิไดมีการบัญญัติ
ถึงคาสูญเสียโอกาสไวโดยตรง แตเม่ือพิจารณาตามพระราชบัญญัติ
คาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดี
อาญา พ.ศ.๒๕๔๕ มิไดกําหนดคํานิยามของคําวา “คาสินไหมทดแทน” 
ไวโดยตรงแตไดกําหนด “คาตอบแทน” ไวใหหมายถึง เงิน ทรัพยสิน
หรือประโยชนอ่ืนใดผูเสียหายมีสิทธิไดรับเพ่ือตอบแทนความเสียหาย
ทีเ่กิดข้ึนจากหรือเน่ืองจากมีการกระทําความผิดอาญาของผูอ่ืน๔๕๒  และไดมี
กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติฉบับน้ี เร่ืองกําหนดหลักเกณฑ
และวิธีการ และอัตราในการจายคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและ
คาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดกําหนดกรอบท่ัวไปไววา
ในการพิจารณาจายคาตอบแทนผูเสียหายในคดีอาญา ใหคณะกรรมการคํานึงถึง
พฤติการณและความรายแรงของการกระทําความผิด และสภาพความเสียหาย
ทีผู่เสียหายไดรับ รวมถึงโอกาสท่ีผูเสียหายจะไดรับการบรรเทาความเสียหาย
โดยทางอ่ืนดวย๔๕๓  ก็พอจะนําหลักเกณฑดังตอไปน้ีมาเทียบเคียงไดในฐานะ

 
๔๕๒

 พระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๓
“คาตอบแทน” ไวใหหมายถึง เงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดท่ีผูเสียหายมีสิทธิไดรับเพ่ือตอบแทนความเสียหายท่ีเกิดข้ึน
จากหรือเนื่องจากมีการกระทําความผิดอาญาของผูอื่น

 
๔๕๓

 กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ และอัตราในการจายคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจาย
แกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๒. ในการพิจารณาจายคาตอบแทนผูเสียหายในคดีอาญา ใหคณะกรรมการคํานึงถึง
พฤติการณและความรายแรงของการกระทําความผิด และสภาพความเสียหายที่ผูเสียหายไดรับ รวมถึงโอกาสที่ผูเสียหาย
จะไดรับการบรรเทาความเสียหายโดยทางอื่นดวย
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เปนคาเสียหายโดยท่ัวไปดังน้ี (๑) ...(๔) คาตอบแทนความเสียหายอ่ืน
นอกจาก (๑) (๒) และ (๓) ใหจายเปนเงินตามจํานวนท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร
แตไมเกินสามหม่ืนบาท๔๕๔  และในกรณีท่ีผูเสียหายในคดีอาญาถึงแกความตาย
ใหคณะกรรมการพิจารณาจายคาตอบแทนใหแกผูเสียหายน้ัน ดังตอไปน้ี 
(๑) ... (๔) คาเสียหายอ่ืนนอกจาก (๑) (๒) และ (๓) ใหจายเปนเงินตามจํานวน
ที่คณะกรรมการเห็นสมควร แตไมเกินสามหมื่นบาท๔๕๕ 

 
๔๕๔

 กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ และอัตราในการจายคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจาย
แกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๓. ใหคณะกรรมการพิจารณาจายคาทดแทนใหแกผูเสียหายดังน้ี (๑) คาใชจายท่ีจําเปน
ในการรักษาพยาบาล ใหจายเทาท่ีจายจริง แตไมเกินสามหม่ืนบาท (๒) คาฟนฟูสมรรถภาพทางรางกายและจิตใจ ใหจายเทาท่ี
จายจริง แตไมเกินสองหม่ืนบาท (๓) คาขาดประโยชนทํามาหาไดในระหวางท่ีไมสามารถประกอบการงานไดตามปกติ 
ใหจายในอัตราวันละไมเกินสองรอยบาท เปนระยะเวลาไมเกินหน่ึงปนับแตวันท่ีไมสามารถประกอบการงานไดตามปกติ 
(๔) คาตอบแทนความเสียหายอ่ืนนอกจาก (๑) (๒) และ (๓) ใหจายเปนเงินตามจํานวนท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 
แตไมเกินสามหม่ืนบาท และคาตอบแทนตาม (๑) และ (๒) ใหรวมถึงคาใชจายเก่ียวกับคาหองและคาอาหารในอัตราวันละ
ไมเกินหกรอยบาท

 
๔๕๕

 กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ และอัตราในการจายคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจาย
แกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๔. ในกรณีที่ผูเสียหายในคดีอาญาถึงแกความตาย ใหคณะกรรมการพิจารณาจาย
คาตอบแทนใหแกผูเสียหายน้ัน ดังตอไปน้ี (๑) คาตอบแทน ใหจายเปนเงินจํานวนต้ังแตสามหม่ืนบาท แตไมเกินหน่ึงแสนบาท
(๒) คาจัดการศพ ใหจายเปนเงินจํานวนสองหมื่นบา(๓) คาขาดอุปการะเลี้ยงดู ใหจายเปนเงินจํานวนไมเกินสามหมื่นบาท 
(๔) คาเสียหายอ่ืนนอกจาก (๑) (๒) และ (๓) ใหจายเปนเงินตามจํานวนท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร แตไมเกินสามหม่ืนบาท
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องคกรและวิธีการเยียวยา
สําหรับผูไดรับผลกระทบ

จากความรุนแรงทางการเมือง

คณะกรรมการอิสระตรวจสอบ
และคนหาความจริงเพื่อการปรองดองแหงชาติ
Truth for Reconciliament Commission Thailand 
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 เม่ือพิจารณาถึงแนวคิดในการจายเงินชวยเหลือเยียวยา
ในประเทศไทย ซ่ึงเปนการท่ีรัฐจายเงินใหบุคคลท่ีไดรับความเสียหาย
เพ่ือชวยเหลือตามหลักมนุษยธรรม จึงเปนการจายแบบใหเปลา
(ex gratia) และไมตองพิสูจนวาความเสียหายเกิดข้ึนเพราะความผิด
ของใคร (no-fault liability) การจายเงินชวยเหลือเยียวยาความเสียหาย
ที่เกิดจากความขัดแยงของคนในสังคมในกรณีนี้ นอกจากจะเปน
การสงเคราะหชวยเหลือผูไดรับความเสียหายโดยไมคํานึงวาบุคคลน้ัน
จะเปนกลุมหรือฝายใดท่ีขัดแยงกันแลว ยังเปนกระบวนการท่ี
สอดคลองกับแนวคิดความยุติธรรมเชิงสมานฉันท (Restorative 
Justice) ท่ีมุงเนนการปรองดองและใหอภัยเพ่ือการอยูรวมกันในสังคม
อยางสงบสุขสันติมากกวาการพิสูจนความผิดและนําตัวผูกระทํา
ความผิดมาลงโทษ

องคกรและวิธีการเยียวยา

สําหรับผูไดรับผลกระทบจาก

ความรุนแรงทางการเมือง

คณะกรรมการอิสระตรวจสอบ
และคนหาความจริงเพื่อการปรองดองแหงชาติ
Truth for Reconciliament Commission Thailand 
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 ในตางประเทศ เม่ือเกิดความวุนวายในบานเมืองและเกิดการเปล่ียน
โอนอํานาจหรือแนวคิดในการบริหารประเทศ จนมีความจําเปนตองเยียวยา
ใหความเปนธรรมแกผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณความวุนวายน้ัน
มักจะมีการจัดต้ังคณะกรรมการอิสระเพ่ือคนหาขอเท็จจริงอันเปนตน
เหตุของความขัดแยงท่ีเกิดข้ึน โดยใหมีอํานาจในการพิจารณาแนวทาง
การเยียวยา (remedy) ดวย 
 ในกรณีเหตุการณความไมสงบท่ีเกิดจากการชุมนุมและสลาย
การชุมนุมในไทยต้ังแตวันท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓ เปนตนมาน้ัน แมเหตุการณ
ความวุนวายจะยุติลงแลว แตความคลุมเครือและความขัดแยงทางความคิด
ของคนในสังคมยังคงมีใหเห็นอยูเพราะยังไมปรากฏชัดเจนวาขอเท็จจริง
และการกลาวอางตางๆท่ีกอใหเกิดความไมเขาใจกันน้ันเปนความจริง
หรือไม เพียงใด การชวยเหลือเยียวยาโดยไมคํานึงวาฝายใดเปนฝายผิด 
จึงจําเปนตองไดรับการยอมรับจากคนในสังคมและผูไดรับผลกระทบ
วาการดําเนินการดังกลาว เปนการชวยเหลือของรัฐท่ีมีความเปนกลาง 
 การจัดต้ังองคกรหรือหนวยงานข้ึนมาโดยเฉพาะใหมีหนาท่ี
ในการพิจารณากําหนดหลักเกณฑและจายเงินชวยเหลือเยียวยาแกผูไดรับ
ความเสียหายในรูปของคณะกรรมการหรือศูนยชวยเหลือเยียวยาท่ีมี
องคประกอบของกรรมการท่ีมีความหลากหลาย (เชน มีตัวแทนของฝายปกครอง
ทหาร ตํารวจ องคกรเอกชน ทนายความ เปนตน) จะเปนการแสดงจุดยืนท่ีชัดเจน
ของรัฐบาลวามีความจริงใจในการชวยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบ
มากกวาการใหหนวยงานใดของรัฐเปนผูพิจารณากําหนดหลักเกณฑและจายเงิน
ชวยเหลือเยียวยาแกผูไดรับความเสียหายดังกลาว
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 รูปแบบของคณะกรรมการหรือศูนยชวยเหลือเยียวยาดังกลาว
คลายกับการจัดต้ังศูนยเยียวยาชวยเหลือผูไดรับความเสียหายจากเหตุการณ
ความไมสงบทางการเมืองของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย และคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑและอํานวยการการให
ความชวยเหลือเยียวยาสืบเน่ืองจากเหตุการณความไมสงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต เปนตน
  สําหรับวิธีการเยียวยา เพ่ืออํานวยความสะดวกใหผูไดความเสียหาย
ในการย่ืนเร่ืองขอรับเงินชวยเหลือเยียวยา ควรกําหนดใหผูไดรับความเสียหาย
ทายาทหรือครอบครัวอุปถัมภอาจมอบอํานาจใหบุคคลใดมาดําเนินการ
ยื่นเรื ่อง ใหถอยคํา สงมอบเอกสาร หรือรับเงินชวยเหลือเยียวยาแทนได
ตามแนวทางที่กําหนด
 สถานท่ีหรือหนวยงานท่ีมีหนาท่ีในการรับเร่ืองการขอรับเงินชวยเหลือ
เยียวยาน้ัน นอกจากคณะกรรมการ หรือศูนยชวยเหลือเยียวยาแลว ควรกําหนด
ใหสํานักงานเขตหรือที่วาการอําเภอ (แลวแตกรณี) ในทองที่ที ่กอใหเกิด
ความเสียหาย หรือท่ีผูไดรับความเสียหาย ทายาทหรือครอบครัวอุปถัมภ
มีภูมิลําเนาเปนศูนยชวยเหลือเยียวยาประจําเขต/อําเภอ มีอํานาจหนาท่ี
รับเร่ืองดังกลาวแทนคณะกรรมการได รวมท้ังใหมีอํานาจพิจารณาจายเงิน
ชวยเหลือเยียวยาเบ้ืองตนไดดวย ท้ังน้ีการจัดต้ังศูนยชวยเหลือเยียวยาประจํา
เขต/อําเภอควรกําหนดใหมีองคประกอบท่ีหลากหลายท้ังภาครัฐและเอกชน
เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการดําเนินการ
 นอกจากน้ี ศูนยชวยเหลือเยียวยาประจําเขต/อําเภอควรทําหนาท่ี
กล่ันกรองเร่ือง พรอมท้ังเสนอความเห็นเก่ียวกับจํานวนเงิน ประเภทและรูปแบบ
การชวยเหลือเยียวยาโดยรวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวของ สงไปยังคณะกรรมการ
ที่อยูสวนกลางเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป
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 ในกรณีท่ีผูไดความเสียหายไมพอใจผลการพิจารณาเร่ืองขอรับ
เงินชวยเหลือเยียวยาของศูนยชวยเหลือเยียวยาประจําเขต/อําเภอ
ก็อาจย่ืนหนังสือคัดคานตอศูนยชวยเหลือเยียวยาประจําเขต/อําเภอ
ทีพิ่จารณาเร่ืองน้ันเพ่ือใหสงเร่ืองดังกลาวพรอมคําคัดคานไปยังคณะกรรมการ
เพ่ือพิจารณาตอไป ท้ังน้ี การดําเนินการของคณะกรรมการและศูนยชวยเหลือ
เยียวยาประจําเขต/อําเภอ ควรมีกรอบระยะเวลาท่ีแนนอนเพ่ือมิใหการพิจารณา
เกิดความลาชาเกินสมควร
 บุคคลท่ีประสงคจะรับเงินชวยเหลือเยียวยา อาจย่ืนเร่ืองเปนหนังสือ
ตามแนวทางท่ีกําหนดหรือจะเสนอเร่ืองดวยวาจาเพ่ือใหคณะกรรมการ
หรือศูนยชวยเหลือเยียวยาประจําเขต/อําเภอจัดทําเปนหนังสือก็ได 
โดยตองเตรียมเอกสารท่ีเก่ียวของ เชน สําเนาบัตรขาราชการหรือบัตรประจําตัว
ประชาชน สําเนาใบรับรองแพทย สําเนาบันทึกรายงานประจําวันเก่ียวกับคดี 
สําเนาใบเกิด ภาพถายทรัพยสินที่เสียหาย เปนตน
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สรุปผลการรายงาน

และการติดตามความคืบหนา

การเยียวยาผูไดรับผลกระทบ

จากเหตุการณการชุมนุม

ทางการเมือง

คณะกรรมการอิสระตรวจสอบ
และคนหาความจริงเพื่อการปรองดองแหงชาติ
Truth for Reconciliament Commission Thailand 
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 ๑. จากการตรวจสอบขอมูลพบวา ไดมีการเยียวยาแกผูไดรับ
ผลกระทบทางรางกาย๔๕๖  คือ ผูเสียชีวิต ๙๒ ราย ใหการชวยเหลือ
รายละ ๔๐๐,๐๐๐ บาท รวมท้ังส้ิน ๓๖,๘๐๐,๐๐๐ บาท ผูทุพพลภาพ
๔ ราย ใหการชวยเหลือรายละ ๓๒๕,๐๐๐ บาท ผูบาดเจ็บสาหัส
(พักรักษาตัวภายในโรงพยาบาลเกิน ๒๐ วัน) ๘๖ ราย ใหการชวยเหลือ
รายละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท รวม ๘,๖๐๐,๐๐๐ บาท ผูบาดเจ็บธรรมดา
(พักรักษาตัวภายในโรงพยาบาลไมเกิน ๒๐ วัน) ๕๙๙ ราย ใหการ
ชวยเหลือ รายละ ๖๐,๐๐๐ บาท รวม ๓๕,๙๔๐,๐๐๐ บาท
ผูบาดเจ็บเล็กนอย (ไมพักรักษาในโรงพยาบาล) ๙๘๔ ราย

สรุปผลการรายงาน

และการติดตามความคืบหนา

การเยียวยาผูไดรับผลกระทบจาก

เหตุการณการชุมนุมทางการเมือง

 
๔๕๖

 กรณีการชดเชยเยียวยากอนการแตงต้ังคณะกรรมการประสานและติดตามผลการดําเนินการอิสระตรวจสอบและ
คนหาความจริงเพ่ือการปรองดองแหงชาติ หรือ ปคอป. ท่ีมา : ขอมูลจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย

คณะกรรมการอิสระตรวจสอบ
และคนหาความจริงเพื่อการปรองดองแหงชาติ
Truth for Reconciliament Commission Thailand 
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ใหการชวยเหลือรายละ ๒๐,๐๐๐ บาท รวม ๑๙,๖๘๐,๐๐๐ บาท
และมีผู รักษาตอเ น่ืองท่ีตองให  คา รักษาพยาบาลเปนกรณีพิเศษ
๑ ราย เปนจํานวนเงิน ๔๒๓,๒๐๙ บาท

ตารางท่ี ๑ ขอมูลการใหความชวยเหลือและเยียวยาประชาชนท่ีไดรับ
ผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบทางการเมืองระหวางเดือนเมษายน -
พฤษภาคม ๒๕๕๓

ลักษณะ จํานวน 
(ราย)

เงินชวยเหลือ
(บาท/ตอราย)

รวมเงินชวย
เหลือ (บาท)

๑.  ผูเสียชีวิต ๙๒ ๔๐๐,๐๐๐ ๓๖,๘๐๐,๐๐๐

๒.  ผูทุพพลภาพ ๔ ๓๒๕,๐๐๐ ๑,๓๐๐,๐๐๐

๓.  ผูบาดเจ็บสาหัส ๘๖ ๑๐๐,๐๐๐ ๘,๖๐๐,๐๐๐

๔.  ผูบาดเจ็บธรรมดา ๕๙๙ ๖๐,๐๐๐ ๓๕,๙๔๐,๐๐๐

๕.  ผูบาดเจ็บเล็กนอย ๙๘๔ ๒๐,๐๐๐ ๑๙,๖๘๐,๐๐๐

๖. ชวยคารักษาพยาบาล
เปนกรณีพิเศษ

๑ ๔๒๓,๒๐๙ ๔๒๓,๒๐๙

รวม ๑,๗๖๖ ๑๐๒,๗๔๓,๒๐๙
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 ๒. นอกจากน้ี ยังสามารถรวบรวมและสรุปรายงานทหารท่ีไดรับ
ผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบทางการเมืองจากเหตุการณดังกลาว
ไดรวม ๗๘๒ ราย ประกอบดวยทหารที่เสียชีวิตรวม ๔ ราย ทหารท่ีบาดเจ็บ
ธรรมดา ๓๕๓ ราย บาดเจ็บเล็กนอยรวม ๔๒๑ ราย และมีทหารที่ยังคงนอน
รักษาตัวอยูที่โรงพยาบาลอีก ๔ ราย๔๕๗  (ตารางที่ ๒)

ตารางท่ี ๒ ขอมูลการใหความชวยเหลือและเยียวยาทหารท่ีไดรับผลกระทบ
จากเหตุการณความไมสงบทางการเมืองระหวางเดือนเมษายน – พฤษภาคม ๒๕๕๓

ลักษณะ จํานวน (ราย)
๑.  ผูเสียชีวิต ๔
๒.  ผูบาดเจ็บธรรมดา ๓๕๓
๓.  ผูบาดเจ็บเล็กนอย ๔๒๑
๔. นอนรักษาตัวอยูใน
โรงพยาบาล

๔

รวม ๗๘๒

 
๔๕๗

 ปจจุบันทหารทั้ง ๔ รายไดออกจากโรงพยาบาลแลว
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 ๓. เหตุการณความรุนแรงท่ีผานมา มีผูไดรับผลกระทบเปนวงกวาง
และจํานวนมาก ทาง คอป. ไดประสานงานกับกรมสุขภาพจิตเพ่ือรับทราบผล
การดําเนินการเยียวยา ปญหาอุปสรรค และรวมประสานในการจัดทีมแพทย
เคล่ือนท่ี และเจาหนาท่ีอาสาสมัครสาธารณสุขดานการเยียวยาจิตใจจํานวน
๕๗,๗๑๘ คน เขาเย่ียมเยียน พบปะพูดคุยกับครอบครัวของผูท่ีไดรับผลกระทบ
เพ่ือประเมินสภาพจิตใจของประชาชนท่ัวไปหลังเกิดเหตุการณ จํานวน ๔๑๒,๘๖๓
ครัวเรือน ใน ๒,๖๐๒ ตําบล จากพื้นที่ ๔๒ จังหวัด (๒๓ จังหวัดเปนพื้นที่
ประกาศ พรก.บริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน และทุกจังหวัดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ) โดยมีกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุน
การเยียวยาและฟนฟูจิตใจรวม ๓,๒๕๐ โครงการ การติดตามยังครอบคลุมถึง
กลุมท่ีถูกผลกระทบจาก พรก.บริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน เน่ืองจาก
ทางกรมสุขภาพจิตไดดําเนินการติดตามโครงการและไดรับงบประมาณพิเศษ
ทีท่าง ครม.อนุมัติให ซ่ึงจะส้ินสุดการดําเนินงานในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓ น้ี
แตเน่ืองจากยังมีประชาชนท่ีไดผลกระทบท้ังทางกายและจิตใจเปนจํานวนมาก
จึงเห็นควรท่ีรัฐบาลควรอนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือใหการดําเนินการเยียวยา
เปนไปอยางตอเนื่อง
 ผลการเยียวยา ฟนฟู ในเบ้ืองตน พบปญหาท่ีเกิดข้ึนทางกายภาพ
จํานวน ๙๗๓ ราย จากจํานวนผูเขาตรวจท้ังส้ิน ๒๔,๐๒๑ ราย และพบปญหา
ทางดานจิตใจ  ๔,๕๓๗ ราย ในจํานวนน้ีมีผูซึมเศรา ๑,๓๒๒ ราย เส่ียงตอ
การฆาตัวตาย ๒๓๑ ราย มีความผิดปกติทางจิตใจภายหลังเหตุการณ 
หรือ Post - traumatic stress disorder (PTSD) ๖๗ ราย จากผูตรวจท้ังส้ิน
๖๘,๙๒๖ ราย
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ตารางที่ ๓ ขอมูลผลการตรวจผูไดรับผลกระทบ

ที่มา: คณะอนุกรรมการอํานวยการ ดูแลและฟนฟู ระดับกระทรวง ขอมูล
ณ วันที่ ๑ ก.ย. ๒๕๕๓

การตรวจทางกาย การตรวจทางจิตใจ

รายละเอียด ราย รายละเอียด ราย

พบปญหาทางกาย ๙๗๓ พบปญหาสุขภาพจิต ๔,๕๓๗
  - พบบาดเจ็บ ๖๑  - โรคซึมเศรา ๑,๓๘๒
  - พบพิการ ๙๗  - เส่ียงตอการฆาตัวตาย ๒๓๑
  - พบอาการดีขึ้น ๕๗๕  - โรค PTSD ๖๗
  - พบอื่นๆ ๒๔๐  - โรควิตกกังวล ๒,๗๓๖
ไมพบปญหาทางกาย ๒๓,๐๔๘  - อื่นๆ ๒๑
ใหการรักษา/
การปรึกษา

๘,๖๔๖ ไมพบปญหาทางจิตใจ ๔,๓๘๙

ใหการรักษา/
การปรึกษา

๑๕,๕๓๖

รวมตรวจทางกาย ๒๔,๐๒๑ รวมตรวจทางจิตใจ ๖๘,๙๒๖
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 ๔. ในสวนของผูประกอบการท่ีไดรับความเสียหายดานทรัพย
อันเน่ืองจากเหตุการณความไมสงบทางการเมืองดังกลาว พบมีผูประกอบการ
เสียหายรวมท้ังส้ิน ๓,๐๙๖ ราย เขารับการชวยเหลือจากภาครัฐเปนจํานวนเงิน
๑๕๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท (ตารางที่ ๔)

ตารางที่ ๔ ขอมูลการใหความชวยเหลือผูประกอบการจากเหตุการณความ
ไมสงบทางการเมือง

ระหวางเดือนเมษายน – พฤษภาคม ๒๕๕๓

การจายเงิน วันที่ จํานวน (ราย) เปนเงิน (บาท)

ครั้งที่ ๑ ๒ มิ.ย.๕๓ ๗๖๙ ๓๘,๔๕๐,๐๐๐
ครั้งที่ ๒ ๗ มิ.ย.๕๓ ๑๘๙ ๙,๔๕๐,๐๐๐
ครั้งที่ ๓ ๙ มิ.ย.๕๓ ๑๗๖ ๘,๘๐๐,๐๐๐
ครั้งที่ ๔ ๑๑ มิ.ย.๕๓ ๑๐๒ ๕,๑๐๐,๐๐๐
ครั้งที่ ๕ ๒๐ มิ.ย.๕๓ ๗๗๓ ๓๘,๖๕๐,๐๐๐
ครั้งที่ ๖ ๒๐ ก.ค.๕๓ ๙๖๑ ๔๘,๐๕๐,๐๐๐
ครั้งที่ ๗ กําหนดจายต้ังแตวันท่ี 

๑๑ ส.ค. ๕๓ เปนตนไป
๑๒๖ ๖,๓๐๐,๐๐๐

รวมทั้งสิ้น ๓,๐๙๖ ๑๕๔,๘๐๐,๐๐๐
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 ๕. นอกจากน้ี ยังมีการติดตามความคืบหนาผลกระทบจาก พรก.บริหาร
ราชการในสถานการณฉุกเฉิน พบผูกระทําความผิดและถูกจับกุมจากเหตุการณ
ความไมสงบทางการเมืองระหวางเดือนเมษายน – พฤษภาคม ๒๕๕๓ ดังนี้
 ผลสรุปคดีกอความไมสงบทางการเมือง และคดีท่ีเก่ียวเน่ือง
(แยกตามประเภทคดี)  ประกอบดวย
  - รวมกันหรือใชใหผูอ่ืนกระทําความผิดหรือสนับสนุนให
มีการกระทําผิดฐานกอการราย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๕/๑,
๑๓๕/๒, ๑๓๕/๓ 
  -  ม่ัวสุมต้ังแตสิบคนข้ึนไปใชกําลังประทุษรายฯ หรือ
กระทําการใหเกิดความวุนวายในบานเมืองโดยมีอาวุธ โดยเปนหัวหนาหรือ
ผูมีหนาท่ีส่ังการ, ตอสูขัดขวางเจาพนักงานโดยใชกําลังประทุษราย 
  - หม่ินประมาท ดูหม่ินหรือแสดงอาฆาตมาดราย
พระมหากษัตริย พระราชินี รัชทายาทหรือผูสําเร็จราชการแทนพระองค 
  - ฝาฝน พ.ร.ก. บริหารราชการในสถานการณฉุกเฉินฯ, ฝาฝน
คําส่ังเจาพนักงานผูมีอํานาจฯ หรือกระทําการใดอันเปนการยุยงใหเกิดความ
ไมสงบเรียบรอยในเขตพ้ืนท่ีท่ีมี ประกาศสถานการณฉุกเฉินท่ีมีความรายแรง
  - ลักทรัพยหรือรับของโจร บุกรุก รวมกันลักทรัพยในเวลา
กลางคืน โดยผานส่ิงกีดก้ันโดยใชยานพาหนะ ปลนทรัพย ทําใหเสียทรัพย
  - รวมกันทําใหปรากฏแกประชาชนดวยวาจามิใชเปน
การกระทําภายในความมุงหมายแหงรัฐธรรมนูญ เพ่ือใหประชาชนลวงละเมิด
กฎหมายแผนดินฯ
  - ความผิดเก่ียวกับความสงบสุขของประชาชน ความผิด
เก่ียวกับการกอใหเกิดภยันตรายตอประชาชน
  - พ.ร.บ.อาวุธปน เคร่ืองกระสุน วัตถุระเบิด
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  - วางเพลิงเผาทรัพย
  - ความผิดตอความม่ันคงของรัฐ
  - ฆาผูอ่ืน
  - คดีอ่ืน ๆ  เชน พ.ร.บ.วาดวยความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร
พ.ร.บ.ยาเสพติดฯ พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ร.บ.คนเขาเมือง มีเครื่องสื่อสาร
โทรคมนาคมโดยไมไดรับอนุญาต
  หมายเหตุ : บางรายตองหาในหลายคดี
  ในการดําเนินคดีผูกอความไมสงบทางการเมือง และคดีท่ี
เกี่ยวเนื่องนั้น มีคดีที่ศาลตัดสินแลวดังนี้ (ตารางที่ ๕)
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ตารางท่ี ๕ ผลการดําเนินคดีผูกอความไมสงบทางการเมือง และคดี
ที่เกี่ยวเนื่องที่ศาลตัดสินแลว

คดี กําหนดโทษ
จํานวน 

(คน)

๑. พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ
ฉุกเฉิน

จําคุก ๖ เดือน ถึง ๑ ป
กักขัง ๓ เดือน แทนโทษจําคุก

๕
๒

๒. ฝาฝนคําสั ่งพนักงานเจาหนาที่
สถานการณในสถานการณฉุกเฉิน

จําคุก ๒ ป ๖ เดือน ๑

๓. พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ พ.ร.บ.จราจร
ทางบก พ.ร.ก.บริหารราชการใน
สถานการณฉุกเฉิน

กักขัง ๑๓๕ วัน
แทนคาปรับ ๒๗,๐๐๐ บาท

๑

๔. พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ พ.ร.ก.บริหาร
ราชการในสถานการณฉุกเฉิน

กักขัง ๑๓๕ วัน
แทนคาปรับ ๑๗,๐๐๐ บาท

๑

๕. พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ
ฉุกเฉิน พ.ร.บ.อาวุธปน 

จําคุก ๑ ป ๑

๖. พ.ร.บ.อ่ืน  ๆกอความวุนวายในบานเมือง จําคุก ๒ ป ๑

๗. ฆาผูอื่น จําคุก ๒๐ ป ๑
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