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บทน า 

 เมื่อกล่าวถึงในเรื่องของ “การชุมนุมทางการเมือง” เราจะเห็นได้ว่าไม่มีการบัญญัติถึงใน
เรื่องของค านิยามและความหมายเอาไว้โดยตรง มีแต่เพียงในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ที่
ได้ให้ความหมายของการชุมนุมไว้ว่า “ชุมนุม ” หมายถึง น.กอง หมู่ พวก ก.ประชุม รวมกัน 
“การเมือง” หมายถึง น. งานที่เกี่ยวกับรัฐหรือแผ่นดิน เช่น วิชาการเมือง ได้แก่ วิชาว่าด้วยรัฐ การจัด
สัดส่วนแห่งรัฐและการด าเนินการแห่งรัฐ ดังนั้น “การชุมนุมทางการเมือง ” พอจะเข้าใจได้ว่า 
หมายถึง การรวมตัวกัน การชุมนุมของประชาชนเพื่อเรียกร้องในผลประโยชน์ ในส่วนของ
การเมืองเกี่ยวกับรัฐบาล การท างานของรัฐบาลซ่ึงเป็นไปในส่วนของบุคคลแต่ละคนของกลุ่มคน 
ของสังคมไปจนถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศและในสถานการณ์ของบ้านเมืองท่ีเกิดขึ้นใน
ประเทศไทยในปัจจุบัน ที่มีการชุมนุมเพื่อเรียกร้องของกลุ่มบุคคลสองกลุ่มท่ีมีความเห็นขัดแย้งกัน
และไม่ตรงกัน ที่ออกมาเรียกร้องคัดค้านผู้น าที่จะมาบริหารและปกครองประเทศ ปัญหาความ
ขัดแย้งเหล่านี้จึงเป็นไปในเรื่องของการชุมนุมในเรื่องของการเมืองของไทยในปัจจุบันนั่นเอง 
ถึงแม้ว่า การชุมนุมดังกล่าวจะเป็นการชุมนุมหรือการด าเนินการตามมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ก็ตามก็ถือว่าเป็นการชุมนุมทางการเมืองด้วย 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ในการชุมนุมไม่ว่าจะเป็นการชุมนุมเพื่อเรียกร้องทางการเมืองหรือการชุมนุมเพื่อ
เรียกร้องในรูปแบบอ่ืน เช่น การชุมนุมเพื่อเรียกร้องค่าจ้างแรงงานเพิ่มมากขึ้น การชุมนุมเพื่อนัด
หยุดงาน หรือการชุมนุมของเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นราคาสินค้าเกษตรตกต่ า เป็นต้น ล้วนแล้วแต่เป็น
การชุมนุมเพื่อเรียกร้องให้ได้มาซ่ึงส่ิงท่ีตนเองหรือแกนน าคาดหวัง โดยอาจจะเรียกร้องจากรัฐบาล
หรือหน่วยงานของรัฐก็ตาม ในกรณีเช่นนี้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ได้ก าหนด
ในเรื่องดังกล่าวไว้ในมาตรา 63 (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 63) โดย
ก าหนดให้บุคคลมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ และจะจ ากัดสิทธิดังกล่าว
ไม่ได้เว้นแต่จะจ ากัดโดยกฎหมาย นอกจากที่กฎหมายรัฐธรรมนูญได้ก าหนดสิทธิเสรีภาพดังกล่าว
ไว้แล้ว แต่มีปัญหาอยู่ว่าการที่มีการชุมนุมตามท่ีกฎหมายให้สิทธิไว้มีปัญหาว่าถ้าเกิดความเสียหาย
ในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ชุมนุมและผู้ท่ีได้รับความเดือดร้อนและเสียหายจากการชุมนุมแล้วจะ
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เยียวยาอย่างไร เช่น เกิดมีการล้มตายหรือบุคคลผู้อยู่ใกล้เคียงได้รับความเสียหาย ในกรณีเช่นนี้ไม่มี
กฎหมายบัญญัติไว้ ซ่ึงท่ีผ่านมาในกรณีของประเทศไทยเป็นการเยียวยาโดยอาศัยมติคณะรัฐมนตรี 
แต่ก็ไม่ปรากฏกฎหมายที่บัญญัติในเรื่องดังกล่าวไว้โดยตรง 
 ปัจจุบันมี เพียงพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่
จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 ซ่ึงบัญญัติไว้ จากบทบัญญัติดังกล่าวแยกพิจารณาได้ดังต่อไปนี้ 
 ผู้เสียหาย ท่ีมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามพระราชบัญญัตินี้ต้องเป็นบุคคลซ่ึงได้รับความ
เสียหายดังต่อไปนี้ (มาตรา 3วรรคหนึ่ง และมาตรา 17) 
 1. เป็นความเสียหายเฉพาะท่ีเกี่ยวกับชีวิตหรือร่างกายหรือจิตใจ 
 2. ความเสียหายท่ีเกิดขึ้นนั้น เป็นความเสียหายอันเนื่องมาจากการกระท าผิดอาญาของ
ผู้อ่ืน โดยที่ตนมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดนั้น และ 
 3. การกระท าความผิดทางอาญาดังกล่าวจะต้องเป็นความผิดอาญาเฉพาะท่ีระบุไว้ตาม
รายการท้ายพระราชบัญญัติค่าตอบแทนค่าเสียหายและทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา 
พ.ศ.2544 เท่านั้น ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาท่ีระบุไว้ตามรายการพระราชบัญญัตินี้ มีดังนี้ 
 1. ความผิดเกี่ยวกับเพศ ตามมาตรา 276 ถึง มาตรา 287  
 2. ความผิดต่อชีวิต ตามมาตรา 288 ถึง มาตรา 294 
 3. ความผิดต่อร่างกาย ตามมาตรา 295 ถึง มาตรา 300 
 4. ความผิดฐานท าให้แท้งลูก ตามมาตรา 301 ถึง มาตรา 305  
 5. ความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก คนป่วยเจ็บหรือคนชรา ตามมาตรา 306 ถึงมาตรา 308 
 จากบทบัญญัติดังกล่าวจะเห็นได้ว่าความผิดที่ผู้เสียหายจะได้รับความคุ้มครองตาม
พระราชบัญญัติดังกล่าวนั้น มิได้มีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ เช่น ลักทรัพย์ ปล้นทรัพย์ หรือท าให้เสีย
ทรัพย์เอาไว้แต่อย่างใด 
 ด้วยเหตุนี้ผู้เสียหายท่ีได้รับความเสียหายจากการชุมนุมไม่ว่าจะเป็นชาวบ้าน หรือกลุ่มผู้
ชุมนุมเองก็ไม่ได้รับการเยียวยาและไม่มีสิทธิในการได้รับค่าตอบแทนดังกล่าวเพราะ
พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 มี
ฐานความผิดไม่ตรงจุดประสงค์ของการชุมนุมทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นการชุมนุมโดยชอบหรือไม่
ชอบก็ตามแต่  
 ในปัจจุบันจึงไม่มี กฎหมายให้ความคุ้มครองแก่ผู้เสียหายอันเนื่องมาจากการชุมนุมเอาไว้
โดยตรง ด้วยเหตุนี้ในทุกครั้งที่การชุมนุมส้ินสุดลงไม่ว่าจะเนื่องจากผู้ชุมนุมสลายการชุมนุมเอง
หรือรัฐใช้ก าลังในการปราบปรามผู้ชุมนุมก็ตามรัฐก็จะมีมาตรการต่าง ๆ เพื่อท าการช่วยเหลือผู้
ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบภายในประเทศ โดยการเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบเหตุจากการ
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ก่อการร้าย การวินาศกรรม การวางเพลิง การปล้นทรัพย์ ท าร้ายร่างกาย เพื่อให้สามารถช่วยเหลือ
ตัวเองได้ รวมถึงคนที่ตกงานรัฐบาลก็ชดเชยค่าตอบแทนให้ในระยะเวลาท่ีพอสมควร ส่วน
ผู้ประกอบการรายเล็กหรือรายใหญ่ก็จะได้รับการบรรเทาความเดือดร้อนเช่นกัน โดยมีการน าเสนอ
เข้าในที่ประชุมมติคณะรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีก็ได้อนุมัติมาตรการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ โดย
มีมาตรการ “เยียวยาเหยื่อเส้ือแดง อัดฉีด 400 ล้านสมทบกองทุนประกันสังคมช่วยเหลือลูกจ้างตก
งานรายละ 7,500 บาท ควัก 90 ล้านหนุนจุฬาฯเปิดพื้นที่สยามสแควร์ให้ขายของฟรี ส่ัง “คมนาคม” 
หักคอ “ร.ฟ.ท. ” เปิดทางเซ็นทรัลเวิลด์เช่าพื้นที่ลาดพร้าวต่ออีก 1 ปี พร้อมลดดอกเบี้ยเอสเอ็มอี 
“ราชประสงค์”เคาค่าเสียหายทะลุหมื่นล้าน” โดยเหตุที่รัฐบาลมีความจ าเป็นจะต้องจ่ายก็เพื่อให้เป็น
การเยียวยาจิตใจคนที่ได้รับผลกระทบโดยเป็นการช่วยชาวบ้านและธุรกิจที่ได้รับความเสียหายให้รู้
ว่าไม่ได้ทอดทิ้ง และต้องเร่งเยียวยาโดยด่วนในฐานะที่รัฐบาลเป็นเสมือนตัวแทนของพ่อ ท่ีต้องคอย
ดูแลทุกข์ สุขของประชาชนอย่างใกล้ชิด โดยต้องน้อมน าเอาทศพิธราชธรรมกับพระมหากษัตริย์
ไทยมาเป็นแบบอย่างในการปกครองโดยประชาชนเห็นว่าพระองค์ท่านเป็นพ่อที่ไม่ต้องขอส่ิงใด ก็
ทรงท าให้โดยการที่พระองค์ท่านทรงเสียสละทุกส่ิงอย่างเพื่อประชาชน และประชาชนก็รักและ
เทิดทูนท่านมาก คือ “โดยการปกครองแบบพ่อปกครองลูก ” ท่ีสามารถน ามาใช้ได้กับสถานการณ์
บ้านเมืองในปัจจุบันเพื่อที่จะให้ประชาชนและบ้านเมืองสงบสุข ไม่เกิดความวุ่นวายดังเช่นในอดีต
ที่ผ่านมาท่ีคนไทยรักและสามัคคีกันอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขภายใต้การปกครองของผู้ที่เป็นพ่อ ท่ี
ปกครองลูกด้วยความเป็นธรรม ลูกจึงให้ความเคารพและเชื่อฟังภายหลังจากการเปล่ียนแปลงการ
ปกครองในวันที่ 24 มิถุนายน 2475 ปัญหาความขัดแย้งเหล่านี้เป็นปัญหาของสังคมไทยมาโดย
ตลอดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน  
 ดังนั้นกรณีของการชุมนุมของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่ได้ส้ินสุดลง และส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
ของผู้ประกอบการในบริเวณที่ท าการชุมนุม ดังนั้นเม่ือวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2553 ทางศูนย์
อ านวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ) พร้อมด้วยรัฐบาลจึงได้ตั้งคณะกรรมการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยและประชาชนที่ทรัพย์สินเสียหายจากการชุมนุมทางการเมือง 
ตามท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้น  
 แต่ในขณะที่กรณีของการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตร รัฐบาลโดยนายสมชาย วงษ์สวัสดิ์ 
ไม่ได้มีมาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้ท่ีได้รับความเสียหายจากการชุมนุมแต่อย่างใด 
 ทั้งนี้เนื่องจากการช่วยเหลือบุคคลที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวเป็นเรื่องนโยบายของรัฐบาล
แต่ละรัฐบาลหรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นดุลยพินิจของรัฐบาลที่จะช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความ
เสียหายจากการชุมนุมหรือไม่ก็ได้ มิได้เป็นหน้าที่ของรัฐ ดังนั้นเม่ือมีความเสียหายเกิดขึ้น จึงไม่มี
หลักประกันในทางกฎหมายที่ก าหนดหน้าที่ของรัฐบาลว่ารัฐจะต้องให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ท่ีได้รับ
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ความเสียหายจากการชุมนุม และยังมีปัญหาในทางกฎหมายอีกว่ารัฐจะใช้หลักเกณฑ์อะไรเพื่อท า
การพิจารณาจ านวนค่าทดแทนในการช่วยเหลือผู้ท่ีได้รับความเสียหายจากการชุมนุม 
 นอกจากนี้จากการศึกษาพบว่างบประมาณที่รัฐใช้ในการช่วยเหลือผู้ท่ีได้รับความเสียหาย
จากการชุมนุมคือรายได้ของแผ่นดิน ซ่ึงกรณีดังกล่าวเม่ือรัฐได้ใช้งบประมาณในการช่วยเหลือ
บุคคลที่ได้รับความเสียหาย จากการชุมนุมแล้วรัฐก็ไม่สามารถไปไล่เบี้ยเอาจากแกนน าผู้ชุมนุมได้ 
เพราะไม่มีกฎหมายบัญญัติให้สิทธิแก่รัฐในการกระท าการดังกล่าว นอกจากนี้จากการศึกษาจะพบ
ได้ว่าศาลฎีกาไม่ถือว่ารัฐเป็นบุคคล ดังนั้นรัฐจึงไม่มีสิทธิที่จะเป็นคู่ความได้ ซ่ึงกรณีดังกล่าวก็ไม่
ต่างกับการที่แกนน าในการชุมนุมได้ท าการชุมนุมจนก่อให้เกิดความเสียหายแล้วกลับใช้
งบประมาณของแผ่นดินในการชดใช้ความเสียหายท่ีเกิดขึ้น โดยแกนน าไม่ได้รับผิดชอบในเรื่อง
ของค่าเสียหายแต่ประการใด 
 จากการศึกษาพบว่าในปัจจุบันการที่จะให้แกนน ารับผิดชอบในเรื่องของค่าเสียหายได้
จะต้อง เป็นกรณีที่ผู้ที่ได้รับความเสียหายเป็นโจทก์ฟ้องคดีเองเป็นการเฉพาะ เช่นกรณีที่บริษัทการ
บินไทยฟ้องเรียกค่าเสียหายจากแกนน ากลุ่มพันธมิตรเงินมูลค่า กว่า 500 ล้านบาท ในขณะเดียวกันผู้
ที่ได้รับความเสียหายรายย่อยก็ไม่ก็ไม่มีศักยภาพในการฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากแกนน าได้หรือ
หากมีการฟ้องร้องกันก็จะมีคดีขึ้นสู่ศาลเป็นจ านวนมากเนื่องจากมีผู้เสียหายหลายราย และความ
เสียหายท่ีเป็นการเฉพาะ เช่น กรณีปิดสนามบินหรือการท าลายทรัพย์สินของเอกชนหรือของรัฐบาล 
กับ ความเสียหายท่ีเป็นการทั่วไป เช่น ความเสียหายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวมีจ านวน
ลดลงหรือนักท่องเที่ยวยกเลิกการมาท่องเที่ยวในประเทศไทยหรือความเสียหายท่ีนักลงทุน
ตัดสินใจไม่มาลงทุนในประเทศไทยอันเนื่องมาจากการชุมนุมซ่ึงความเสียหายต่าง  ๆ ดังกล่าว
สามารถที่ค านวณเป็นเงินได้ แต่มีปัญหาในทางกฎหมายว่าเป็นความเสียหายท่ีเรียกกันได้หรือไม่ 
ทั้งนี้เนื่องจากการเรียกค่าเสียหายกรณีดังกล่าวไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะ 
 ดังนั้นด้วยเหตุดังกล่าวผู้ศึกษาเห็นว่าควรที่จะหยิบยกมาท าการศึกษาเพื่อให้เห็นแนวทาง
ต่อไปในอนาคตว่ามีมาตรการทางกฎหมายอย่างไรจึงจะเหมาะสมในการเยียวยาผู้ที่ได้รับความ
เดือนร้อนจากการชุมนุมทางการเมืองโดยผู้ศึกษาจะน าแนวคิด ทฤษฎี รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องมา
วิเคราะห์และเป็นข้อมูลในการเสริมการวิเคราะห์ดังกล่าวและผู้ศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
วิทยานิพนธ์นี้จะเป็นประโยชน์ทั้งวงการวิชาการ วงการนิติศาสตร์ รวมท้ังประเทศชาติสืบไป 
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

  1. เพื่อศึกษาความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายในการ
เยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการชุมนุมทางการเมือง     
 2. เพื่อศึกษาประวัติ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับมาตรการทางกฎหมายในการเยียวยาผู้
ได้รับความเสียหายจากการชุมนุมทางการเมือง 
 3. เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการชุมนุม
ทางการเมืองของกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ 
 4. เพื่อศึกษาวิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายในการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการ
ชุมนุมทางการเมือง 
 5. ศึกษาบทสรุปและข้อเสนอแนะเพื่อน ามาแก้ไขและปรับปรุงมาตรการทางกฎหมาย
ของประเทศไทยในการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการชุมนุมทางการเมืองให้เกิดประโยชน์
อย่างแท้จริงแก่ผู้เสียหาย 

สมมติฐานของการศึกษา 

 ผู้ศึกษาเห็นว่าควรมีมาตรการทางกฎหมายในการเยียวยาผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการ
ชุมนุมทางการเมืองโดยสืบเนื่องจากความเสียหายของผู้ประกอบการที่ได้รับความเสียหายในด้านที่
เป็นตัวเงินจากการชุมนุมทางการเมืองซ่ึงบางครั้งมาอาจประเมินค่าของความเสียหายได้ จึงเห็นควร
ให้มีการก าหนดแนวทางไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550ในการก าหนด
หลักเกณฑ์ในการเยียวยา นอกจากนี้ จึงเห็นควรให้มีองค์กรที่มีบทบาทในการเยียวยาความเสียหาย
แก่ผู้เสียหายเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้เสียหายอันอาจประเมินได้เป็นตัวเงิน 

ขอบเขตของการศึกษา 

 ผู้ศึกษาจะท าการศึกษาและวิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายในการเยียวยาผู้ที่ได้รับความ
เสียหายจากการชุมนุม โดยผู้ศึกษาจะศึกษามาตรการทางกฎหมายในการเยียวยา หลักเกณฑ์ของ
ความเสียหายท่ีจะได้รับการเยียวยา หน่วยงานที่ควรจะต้องเข้ามารับผิดชอบอย่างชัดเจนในการ
เยียวยา นอกจากนั้นผู้ศึกษาจะท าการศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการเยียวยาผู้ที่ได้รับความเสียหายจาก
การชุมนุมไม่ว่าจะเป็นกฎหมายของประเทศไทย เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยละเมิด ประมวลกฎหมายอาญาโดยจะเปรียบเทียบกับ
พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 
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หรือกฎหมายต่างประเทศบางประเทศท่ีจะสามารถน ามาเป็นบรรทัดฐานและเป็นแนวทางท่ีจะ
พัฒนากฎหมายไทยได้ (เฉพาะคนไทย) 

วิธีด าเนินการศึกษา 

 การด าเนินการศึกษาวิทยานิพนธ์นี้ใช้วิธีการวิจัยเอกสาร ( Documentary research) โดย
ค้นคว้าจากเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ รวมทั้งข้อมูลต่าง ๆ อันเกี่ยวข้องกับการ
เยียวยาผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการชุมนุม ตลอดจนต ารากฎหมาย ตัวบทกฎหมาย บทความทาง
วิชาการวิทยานิพนธ์ ในสาขานิติศาสตร์และสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ค้นคว้าในห้องสมุดของทาง
มหาวิทยาลัย และของทางสถาบันต่าง ๆ รวมท้ังข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ 
ที่ปรากฏอยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพ่ือน ามาวิเคราะห์และน ามาแก้ไขปัญหาทางกฎหมายต่อไป 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ท าให้ทราบถึงความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมาย
ในการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการชุมนุมทางการเมือง 
 2. ท าให้ทราบถึงประวัติ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับมาตรการทางกฎหมายในการ
เยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการชุมนุมทางการเมือง 
 3. ท าให้ทราบถึงมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการ
ชุมนุมทางการเมืองของประเทศไทยและของต่างประเทศ 
 4. ท าให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของมาตรการทางกฎหมายในการเยียวยาผู้ได้รับ
ความเสียหายจากการชุมนุมทางการเมือง 
 5. ท าให้ทราบถึงบทสรุปและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายในการเยียวยาผู้
ได้รับความเสียหายจากการชุมนุมทางการเมือง 

นิยามศัพท์ 

 เยียวยา หมายความว่า แก้ไข ท าให้ดีขึ้น เช่นเศรษฐกิจก าลังทรุดหนัก ยากที่จะเยียวยาได้ 
 ผู้เสียหาย หมายความว่า (กฎ) น.บุคคลผู้ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระท าผิดฐาน
ใดฐานหนึ่ง รวมท้ังบุคคลอ่ืนที่มีอ านาจจัดการแทนได้ตามที่กฎหมายก าหนด 

 ชุมนุม หมายความว่า น.กอง หมู่ พวก ก.ประชุม รวมกัน 
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 การเมือง หมายความว่า น. งานที่เกี่ยวกับรัฐหรือแผ่นดิน เช่น วิชาการเมือง ได้แก่ วิชาว่า
ด้วยรัฐ การจัดสัดส่วนแห่งรัฐและการด าเนินการแห่งรัฐ 

 การชุมนุมทางการเมือง  หมายความว่า การรวมตัวกัน การชุมนุมของประชาชนเพื่อ
เรียกร้องในผลประโยชน์ในส่วนของการเมืองเกี่ยวกับรัฐบาล การท างานของรัฐบาลซ่ึงเป็นไปใน
ส่วนของบุคคลแต่ละคน ของกลุ่มคน ของสังคม ไปจนถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ  
 การเยียวยาความเสียหาย จ าแนกได้ดังนี้ 
  ค่าสินไหมทดแทน  คือ การเรียกให้ผู้ละเมิดช าระเงินเพ่ือความเสียหายท่ีเกิดขึ้นใน
ลักษณะดังนี้ 
   ก. ความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัยและเสรีภาพ  ความสามารถเรียกค่า
รักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ในการรักษาพยาบาล เช่น ค่าเดินทาง ค่าขาดรายได้จากการประกอบ
อาชีพขณะบาดเจ็บค่าเสียหายทางจิตใจกรณีถูกกระทบกระเทือนทางจิตใจอย่างรุนแรงหรือสูญเสีย
อวัยวะ กรณีตายสามารถเรียกค่าท าศพ ค่าเสียหายท่ีไม่อาจค านวณได้แน่นอน เช่น  การละเมิดต่อ
เสรีภาพ ชื่อเสียง ศาลจะค านวณตามพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด 
   ข. ความเสียหายต่อทรัพย์สิน เรียกค่าซ่อมแซมตามที่จ าเป็น  ถ้าสูญเสียหมดส้ินไป
ก็เรียกให้ช าระราคาท้ังหมดได้ (สุรศักดิ์ มณีศร, 2553, ออนไลน์) 
 ความเสียหายต่อจิตใจ หมายความว่า  ความเจ็บปวด  ความทุกข์ทรมาน  ความหวาดกลัว 
ความวิตกกังวล ความเศร้าโศกเสียใจ ความอับอาย หรือความเสียหายต่อจิตใจอย่างอ่ืนที่มีลักษณะ
ท านองเดียวกัน 


