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บทคัดย่อ 

 ปัจจุบัน ประเทศไทยไม่มีกฎหมายบัญญัติมาตรการการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจาก
การชุมนุมทางการเมืองไว้ ทั้งนี้เนื่องจากทุกครั้งที่มีการชุมนุมเกิดขึ้นและการชุมุนมนั้นได้ส้ินสุดลง 
ไม่ว่าจะด้วยการสลายการชุมนุมเอง หรือการสลายโดยใช้ก าลังอาวุธจากรัฐ ก็ตาม ก็ไม่ปรากฏว่ามี
กฎหมายก าหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวไว้แต่อย่างใด จากปัญหาข้างต้นผู้ศึกษาเสนอแนะว่าควร
มีการตราพระราชบัญญัติการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการชุมนุมทางการเมือง โดยก าหนด
หลักเกณฑ์การเยียวยาความเสียหายว่า เสียหายในกรณีใดบ้าง และความเสียหาย นั้นเป็นความ
เสียหาย ประเภทใด รวมท้ังการพิสูจน์สิทธิผู้ท่ีจะได้รับการเยียวยา ควรก าหนดเป็นรูปธรรมให้
ชัดเจน และควรมีการก าหนดหน่วยงานที่จะเข้ามารับผิดชอบในการเยียวยาความเสียหายนั้น โดย
อาจจะน าหลักการเยียวยาตามพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากส้ินค้าท่ีไม่
ปลอดภัย พ.ศ.2551 ความรับผิดทางละเมิดหรือหลักความรับผิดชอบของรัฐโดยปราศจากความผิด
ตามหลักกฎหมายของประเทศฝรั่งเศสในการเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดจากการกระท าละเมิดของ
เจ้าหน้าที่มาปรับใช้ 
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ABSTRACT 

 Presently there is no law to be enacted on the remedy for harms persons from political 
demonstration and how the damages compensation should be paid to the group of persons living 
nearby or those who suffered from the demonstration, including the issue that no organizations or 
agencies to be responsible for such damage remedy. Each time the demonstration was held and 
ended, either by way of voluntary dissolution or being dissolved by Government’s forces, there 
was no law to provide the rules on that matter at all. According to the foregoing problem the 
researcher recommended that the Act of Harms Persons Remedy from the Political Demonstration 
should be enacted and clearly and concretely determined that on what case and type the damage 
should be remedied, including the proof of right of those who were entitled for the remedy. The 
agency to be responsible for the remedy of damage should also be determined and the principle of 
remedy according to the Act relating to the liability of damage occurred as the result of the unsafe 
goods issued in 2008; the liability of infringement or the Government’s responsibility without any 
fault should be adopted according to France’s principle of law for the remedy of damage occurred 
as the result of the officer’s wrongful acts. 
 
 

 

 
 

 

 


