
บทที่ 3 

กฎหมายที่เกี่ยวกับมาตรการการเยียวยาผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการชุมนุม
ทางการเมืองทั้งของประเทศไทยและของต่างประเทศ  

 เมื่อกล่าวถึงในเรื่องของมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหาย
จากการชุมนุมทางการเมืองของประเทศไทยจะเห็นได้ว่าประเทศไทยนั้น ไม่มีหลักกฎหมาย
เกี่ยวกับเรื่องของการเยียวยาทางการเมืองโดยตรงจะมีเพียงก็ใช้หลักสากลหรือหลักสิทธิมนุษยชน
ในการใช้เป็นหลักการในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เบื้องต้นเท่านั้น  

มาตรการทางกฎหมายของประเทศไทย 

 การที่ ประเทศไทยมีการประกาศใช้พระราชก าหนดการบริหารราชการณ์ในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 เนื่องจากมีการชุมนุมทางการเมืองเกิดขึ้น ในช่วงเดือนเมษายน- พฤษภาคม 2553 
ซ่ึงสามารถน ากฎหมายดังกล่าวนี้มาปรับใช้ได้ในเรื่องของการเรียกร้องค่าเสียหายจากการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จากเหตุการณ์สลายการชุมนุม ดังนี้ 

 1. พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 
 มาตรา  17 บัญญัติว่า พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้มีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามพระราชก าหนดนี้ไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง  ทางอาญา  หรือทางวินัย  เนื่องจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ในการระงับหรือป้องกันการกระท าผิดกฎหมาย  หากเป็นการกระท าท่ีสุจริต  ไม่เลือก
ปฏิบัต ิและไม่เกินสมควรแก่เหตุหรือไม่เกินกว่ากรณีจ าเป็น  แต่ไม่ตัดสิทธิผู้ได้รับความเสียหายท่ี
จะเรียกร้องค่าเสียหายจากทางราชการตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
 กรณีปัญหาตามมาตรา 17 นี้ เป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ มีการกระท าและ
การด าเนินการเป็นไปตามกฎหมาย คือ เป็นการกระท าท่ีสุจริตและไม่เกินสมควรแก่เหตุหรือไม่เกิน
กว่ากรณีจ าเป็น จึงไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางวินัย ถ้าหากหากเจ้าหน้าที่ของรัฐได้
กระท าการเกินขอบเขตอ านาจ และเป็นการกระท าโดยเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนดังกล่าวนี้แล้ว 
ผู้เสียหายก็สามารถที่จะน าหลักเกณฑ์และข้อเท็จจริง จากการชุมนุมหรือการสลายการชุมนุมทาง
การเมืองท่ีผ่านมาของประเทศไทยที่มีผู้คนได้รับความเดือดร้อนเสียหายเป็นจ านวนมาก ท้ังผู้ชุมนุม 
และชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการสลายการชุมนุมของ
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เจ้าหน้าที่มากล่าวอ้างเพื่อจะเรียกร้องค่าเสียหายดังกล่าวได้ ตามมาตรา 17 นี้ ที่ว่าไม่ตัดสิทธิผู้ได้รับ
ความเสียหายท่ีจะเรียกร้องค่าเสียหายจากทางราชการตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ (กรณีเจ้าหน้าที่กระท าละเมิด) 

 2. การใช้เสรีภาพในการชุมนุมและการเยียวยา 
 จะเห็นได้ว่าในต่างประเทศ นั้นมีแนวทางในการก าหนดมาตรการทางกฎหมายรับรองใน
การใช้สิทธิเสรีภาพในการชุมนุมเอาไว้แต่ในประเทศไทยเมื่อมีการชุมนุมเกิดขึ้นมีเหตุการณ์ก่อ
ความไม่สงบมากมายท าให้ผู้ท่ีมาร่วมชุมนุมหรือบุคคลที่อยู่บริเวณใกล้เคียงหรือผู้อ่ืนได้รับความ
เดือดร้อนเสียหายนั้นเกิดขึ้นไม่มีมาตรการในการเยียวยาผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการชุมนุมทาง
การเมืองประเทศไทยไม่มีมาตรการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเลยมีออกมาเป็นเพียงข้อสรุปหรือ
มาตรการการเยียวยาของแต่ละพรรค แต่ละรัฐบาลที่ออกมาและเสนอมาในหลักของการที่บุคคล
กระท าละเมิดแล้วต้องมีการชดใช้ค่าเสียหายและค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นจากการกระท าละเมิด
และเพื่อเป็นแนวทางการก าหนดมาตรการทางกฎหมายจะมีหลักในเรื่องของความรับผิดในจากการ
กระท าละเมิด ดังนี้ 
  2.1 การร่วมกันท าละเมิด  
  ส่วนที่ 1 ลักษณะการร่วมกันท าละเมิด ตามมาตรา 432 บัญญัติว่า “ถ้าบุคคลหลายคน
ก่อให้เกิดเสียหายแก่บุคคลอ่ืนโดยร่วมกันท าละเมิด ท่านว่าบุคคลเหล่านั้นจะต้องร่วมกันรับผิด
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายนั้น ความข้อนี้ท่านให้ใช้ตลอดจนกรณีที่ไม่สามารถสืบ
รู้ตัวได้แน่ว่าในจ าพวกที่ท าละเมิดร่วมกันนั้น คนไหนเป็นเป็นผู้ก่อให้เกิดเสียหายนั้นด้วย 
  อนึ่ง บุคคลผู้ยุยงส่งเสริมหรือช่วยเหลือในการท าละเมิด ท่านก็ให้ถือว่าเป็นผู้กระท า
ละเมิดร่วมกันด้วย 
  ในระหว่างบุคคลทั้งหลายท่ีต้องรับผิดร่วมกันใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้น ท่านว่าต่าง
ต้องรับผิดเป็นส่วนเท่า ๆ กัน เว้นแต่โดยพฤติการณ์ ศาลจะวินิจฉัยเป็นประการอ่ืน” 
  มาตรา 432 นี้มีที่มาจากประมวลกฎหมายเยอรมัน มาตรา 830 บัญญัติว่า “ถ้าบุคคล
หลายคนก่อความเสียหายโดยร่วมกันท าละเมิดบุคคลแต่ละคนนั้นจะต้องรับผิดในความเสียหาย 
ความข้อนี้ให้ใช้บังคับตลอดถึงกรณีที่ไม่สามารถสืบรู้ตัวได้แน่ว่าในจ าพวกผู้ท่ีท าละเมิดร่วมกันนั้น 
คนไหนเป็นผู้ก่อให้เกิดความเสียหายนั้นด้วย 
  บุคคลผู้ยุยงส่งเสริมหรือสมรู้ร่วมใจกันในการท าละเมิดอยู่ในฐานะเช่นเดียวกับ
ผู้กระท าละเมิดร่วมด้วย” 
  การร่วมกันท าละเมิด ต้องเป็นการกระท าโดยมีเจตนาหรือความมุ่งหมายร่วมกัน
นอกจากนี้จะต้องมีการกระท าร่วมกันเพื่อความมุ่งหมายร่วมกันการร่วมกันท าละเมิดจึงมี
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ความหมายเทียบได้กับตัวการในทางอาญา (ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 83) ที่ว่าเจตนาในที่นี้ 
ตามกฎหมายไทยลักษณะละเมิดจึงหมายถึงความจงใจกระท าละเมิด การร่วมกันท าละเมิดโดย
ประมาทเลินเล่อโดยสภาพจึงหามีไม่ เช่นเดียวกับหลักกฎหมายอาญา 
  จะเห็นได้ว่าตามประมวลกฎหมายของต่างประเทศต่าง ๆ ดังกล่าวมาข้างต้น การ
ร่วมกันท าละเมิดต้องเกิดขึ้นโดยการกระท าโดยเจตนาหรือจงใจทั้งส้ิน ในทางนิตินัยการร่วมกันท า
ละเมิดโดยประมาทเลินเล่อโดยสภาพจึงมีไม่ได้ดังกล่าว การร่วมกันท าละเมิดผู้ร่วมกระท าจะต้อง
รับผิดในความเสียหายหรือชดใช้ค่าสินไหมทดแทนร่วมกัน คือเป็นลูกหนี้ร่วมกันในมูลหนี้ละเมิด
อันเป็นหลักกฎหมายลักษณะหนี้ กฎหมายทุกประเทศตลอดจนกฎหมายไทย มีบทบัญญัติอย่าง
เดียวกันว่า หลักนี้ใช้บังคับตลอดจนถึงกรณีตามมาตราที่ไม่สามารถสืบรู้ได้แน่นอนว่าในจ าพวกผู้ท่ี
ท าละเมิดร่วมกันนั้นคนไหนเป็นผู้ก่อให้เกิดความเสียหายด้วย ยิ่งถ้ารู้ด้วยว่าคนไหนเป็นผู้ก่อให้เกิด
ความเสียหายก็ไม่มีผลอะไรเพิ่มขึ้นคงต้องรับผิดอย่างผู้กระท าละเมิดร่วมอยู่เองจะมีผลก็เฉพาะกรณี
ที่ศาลจะได้วินิจฉัยเป็นอย่างอ่ืนตามมาตรา 432 วรรคสาม โดยให้ผู้นั้นรับผิดยิ่งกว่าผู้ท าละเมิดร่วม
คนอ่ืนเท่านั้น 
  เหตุผลก็คือ เมื่อเป็นการร่วมกันท าละเมิดแล้ว ก็ต้องรับผิดร่วมกันอย่างลูกหนี้ร่วมข้อ
ส าคัญก็คือจะต้องมีข้อเท็จจริงที่ได้ความว่าหรือถือว่าเป็นการร่วมกันท าละเมิด ถ้าความเสียหายนั้น
เพียงแต่เกิดจากการกระท าละเมิดของบุคคลหลายคน โดยมิได้ร่วมกันท าละเมิด ถ้าความเสียหายนั้น
แยกจากกันได้ บุคคลเหล่านั้นก็ต้องรับผิดในผลที่แต่ละคนต่างได้ก่อขึ้น แต่ถ้าแยกจากกันไม่ได้ 
โดยรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จึงเป็นกรณีที่บุคคลหลายคนเป็นหนี้อันจะแบ่งแยกกันช าระมิได้ 
จึงต้องรับผิดอย่างเช่นลูกหนี้ร่วมกันตามกฎหมายไทย ปรับได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งฯ มาตรา 
301, 291, 296 ตามกฎหมายต่างประเทศ หลักก็ย่อมเป็นไปอย่างเดียวกัน (ไพจิตร ปุญญพันธ์ุ,  2544, 
หน้า 56-58) 
  ส่วนที่ 2 ความรับผิดในระหว่างผู้ร่วมกันท าละเมิด  ตามมาตรา 432 วรรคสามใน
ระหว่างบุคคลทั้งหลายซ่ึงต้องรับผิดร่วมกันใช้ค่าสินไหมทดแทนต้องรับผิดเป็นส่วนเท่า ๆ กัน เว้น
แต่โดยพฤติการณ์ ศาลจะวินิจฉัยเป็นประการอ่ืนตามวรรคสามเป็นบทบัญญัติว่าด้วยส่วนแบ่งความ
รับผิดในเม่ือมีการเรียกร้องระหว่างผู้ต้องรับผิดร่วมกัน มิใช่บทบัญญัติให้ผู้ท่ีต้องรับผิดร่วมกันแบ่ง
แยกกันใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ผู้เสียหายรับไปตามส่วนของผู้ต้องรับผิดร่วมกันแต่ละคน 
  ตามมาตรา 432 วรรคสอง เป็นไปตามหลักว่าด้วยความรับผิดระหว่างลูกหนี้ร่วมดังที่
บัญญัติไว้ในมาตรา 286 นั่นเอง มาตรา 296 มีความว่า ในระหว่างลูกหนี้ร่วมกันทั้งหลายนั้น ท่านว่า
ต่างคนต่างต้องรับผิดเป็นส่วนเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ถ้าส่วนที่ลูกหนี้
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ร่วมกันคนใดคนหนึ่งจะพึงช าระนั้นเป็นอันจะเรียกเอาจากคนนั้นไม่ได้ไซร้ ยังขาดจ านวนอยู่เท่าไร 
ลูกหนี้ คนอ่ืน ๆ ซ่ึงจ าต้องออกส่วนด้วยนั้นก็ต้องรับใช้ 
  มาตรา 296 นี้มีที่มาจากประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน มาตรา 426 วรรคแรกซ่ึงมี
ความว่า “ในระหว่างลูกหนี้ร่วมกันทั้งหลายนั้น จะต้องรับผิดเป็นส่วนเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะได้
ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ถ้าส่วนที่หนี้ร่วมกันคนใดคนหนึ่งจะพึงช าระนั้น จะเรียกเอาจากคนนั้น
ไม่ได้ ยังขาดจ านวนอยู่เท่าไร ลูกหนี้คนอ่ืน ๆ ซ่ึงจ าต้องออกส่วนด้วยนั้นก็ต้องรับใช้ จะเห็นได้ว่า
ตัวบทกฎหมายไทยและเยอรมันมีความตรงกัน (ไพจิตร ปุญญพันธ์ุ, 2544, หน้า 59) 
  2.2 ความหมายของค่าสินไหมทดแทน  
  สาระ สังเขป 
  ค าว่า “ค่าสินไหมทดแทน” นั้นอาจมีผู้เข้าใจสับสนว่ามีความหมายเช่นเดียวกับ  ค าว่า 
“ค่าเสียหาย ” อันที่จริงแล้ว  “ค่าสินไหมทดแทน ” เป็นค าท่ีแปลมาจากศัพท์ภาษาอังกฤษ  ว่า 
“Compensation” ซ่ึง แปลว่าการชดเชยความเสียหายจึงมิได้หมายถึงแต่เพียงการชดใช้เป็นเงิน  เพื่อ
ความเสียหายอันได้ก่อขึ้นซ่ึงเรียกว่า  “ค่าเสียหาย ” (Damages) เท่านั้น  แต่หากพิจารณาถึงหลักการ
ทั่วไปอันเป็นพื้นฐานส าคัญของการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิด  กล่าวคือ  ความมุ่งหมายที่
จะเยียวยาให้ผู้เสียหายกลับคืนสู่ฐานะเดิมเสมือนมิได้มีการละเมิดเกิดขึ้น (Status quo ante) แล้ว “ค่า 
สินไหมทดแทน ” จึงมีความหมายครอบคลุมถึงวิธีการอ่ืน ๆอีก  เช่น การกระท าท่ีจะเยียวยาให้
ผู้เสียหายกลับคืนสู่ฐานะเดิมเสมือนมิได้มีการละเมิดเกิดขึ้น  ดังนั้น “ค่าสินไหมทดแทน ” จึงมี
ความหมายกว้างกว่า “ค่าเสียหาย” 
  ส าหรับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยมี  บทบัญญัติ  มาตรา  438 วรรค
สอง บัญญัติถึง ค่าสินไหมทดแทน ไว้แต่เพียงกว้างๆ ว่า “อนึ่ง ค่าสินไหมทดแทนนั้น ได้แก่ การคืน 
ทรัพย์สินอันผู้เสียหายต้องเสียไป เพราะละเมิดหรือใช้ราคาทรัพย์สินนั้นรวมท้ังค่าเสียหายอันจะพึง
บังคับให้ใช้เพื่อความเสียหายอย่าง ใด ๆ อันได้ก่อขึ้นด้วย” 
  หากพิจารณาถ้อยค าในมาตราดังกล่าวแล้วอาจท าให้เข้าใจไปได้ว่า ค่าสินไหมทดแทน 
เพื่อละเมิดมีเพียง 3 ประการคือ การคืนทรัพย์  การใช้ราคาทรัพย์และค่าเสียหาย ดังที่บัญญัติไว้ใน 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา  438 วรรคสองเท่านั้นแท้จริงแล้ว  ค าว่า  “ได้แก่” ใน 
บทบัญญัติดังกล่าวนั้น  ตัวบทฉบับภาษาอังกฤษใช้ค าว่า  “May include” ซ่ึงแปลว่า  “อาจหรือย่อม
รวมถึง” มาตรา 438 วรรคสองนี้จึงเป็นเพียงการยกตัวอย่างการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือการ
เยียวยาความเสียหายท่ีเกิด จากการละเมิดเท่านั้น 
  กล่าวโดยทั่วไปแล้ว “ค่าสินไหมทดแทน” จึงหมายถึง การเยียวยาความเสียหายท่ีเกิด
จาก  การละเมิด  เพื่อให้ผู้เสียหายกลับคืนสู่ฐานะเดิมเสมือนไม่มีการละเมิดหรือกลับคืนใกล้เคียง
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ฐานะ  เดิมมากที่สุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้  เช่น หากเอาทรัพย์ของผู้อ่ืนไปโดยละเมิดการเยียวยาให้
ผู้เสียหาย กลับคืนสู่ฐานะเดิม ก็คือ การคืนทรัพย์ แต่หากไม่สามารถคืนทรัพย์นั้นได้ก็ต้องเยียวยาให้
ผู้เสียหายกลับคืนใกล้เคียงฐานะเดิมมากที่สุดเมื่อไม่มีวิธีอ่ืนใดก็ต้องใช้ราคาเป็นเงินหรือหากท าให้
ทรัพย์เสียหายก็อาจเยียวยา ในรูปแบบที่เฉพาะเจาะจงโดยการซ่อมแซมทรัพย์นั้น  แต่หากผู้เสียหาย
ต้องใช้เงินในการซ่อมแซมทรัพย์นั้นเองก็อาจเยียวยาโดยการชดใช้เงินเป็นค่าเสียหาย เป็นต้น (จิตรา 
เพียรล้ าเลิศ, ออนไลน์, 2553) 
  2.3 หลักการพื้นฐานของค่าสินไหมทดแทน 
  สาระ สังเขป ค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิดนั้นมีหลักการพื้นฐานที่ส าคัญ  2 ประการ  
คือ 
   1. หลักการกลับคืนสู่ฐานะเดิม  (Restitution in intergrum) เป็นหลักการทั่วไปใน
การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน โดยมีหลักการเยียวยาให้ผู้เสียหายกลับคืนสู่ฐานะเดิมเสมือนไม่มีการ
ละเมิดเกิดขึ้น  การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  ตามหลักการนี้  จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ  ชดเชยความ
เสียหายท่ีเกิดขึ้นจริงเป็นส าคัญ มิได้มุ่งที่จะลงโทษผู้กระท าละเมิด โดยให้ผู้เสียหายได้รับการชดเชย
ความเสียหายมากเกินกว่าความ เสียหายท่ีแท้จริง ที่ผู้เสียหายได้รับแต่อย่างใด 
   2. หลักการลงโทษ  คือ หลักการเฉพาะเพื่อก าหนดค่าสินไหมทดแทนในเชิง
ลงโทษ โดยมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ คือ ลงโทษผู้กระท าละเมิดที่มีพฤติกรรม อันชั่วร้ายให้มีความ
เข็ดหลาบ (Punishment) และป้องปรามมิให้บุคคลในสังคม  ถือเอาพฤติกรรมนั้นเป็นเยี่ยงอย่างใน
อนาคต  (Deterrence) หลักการนี้จึงมุ่งก าหนดค่าสินไหมทดแทนในลักษณะของ  “ค่าเสียหายเชิง
ลงโทษ” (Punitive damages) ซ่ึง เป็นค่าเสียหายท่ีก าหนดเพิ่มเติมขึ้นนอกเหนือจากค่าเสียหายท่ี
แท้จริง 
  หลักการพื้นฐานของค่าสินไหมทดแทนในประเทศท่ีใช้ระบบกฎหมาย  Civil law ซ่ึง 
มีรากฐาน ส าคัญมาจากกฎหมายโรมันนั้น  มีหลักในการชดเชยความเสียหายท่ีเกิดจากการกระท า
ละเมิด ตามทฤษฎี ว่าด้วยหนี้  (Theory of obligations) โดย ถือว่าการละเมิดเป็นหนี้ในทางแพ่งท่ีผู้  
กระท าละเมิดต้องชดใช้ตามความเสียหายท่ีแท้จริงที่ผู้เสียหายได้รับเท่านั้น  การก าหนดค่าสินไหม  
ทดแทนในระบบกฎหมาย  Civil law จึงมุ่งให้ผู้เสียหายกลับคืนสู่ฐานะเดิมเสมือนไม่มีการละเมิด  
เกิดขึ้นส่วนหลักการพื้นฐานของค่าสินไหมทดแทนในระบบกฎหมาย  Common law มิได้มี  
วัตถุประสงค์เพื่อมุ่งชดใช้ความเสียหายแท้จริงที่ผู้เสียหายได้รับ  เช่น ที่ยึดถือในระบบกฎหมาย  
Civil law เท่านั้น ในระบบกฎหมาย Common law นอกจากจะมีค่าเสียหายเพื่อชดเชยความ เสียหาย  
(Compensatory damages) แล้วยังมีค่าเสียหายท่ีมิได้มุ่งชดเชยความเสียหาย  (Non-Compensatory 
damages) เช่น ค่าเสียหายเชิงลงโทษโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ลงโทษผู้กระท าละเมิดและป้องปรามมิ
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ให้มีการก ระท าเช่นเดียวกันนั้นในอนาคตอีกด้วย (การชุมนุมและการเดินขบวนในระบบกฎหมาย
เยอรมัน, ออนไลน์, 2553) 
  ส าหรับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์
ของไทยมีหลักการพื้นฐานเช่นเดียวกับประเทศท่ีใช้ระบบกฎหมาย Civil law คือ หลักการชดใช้ ค่า
สินไหมทดแทนตามความเสียหายท่ีแท้จริงที่ผู้เสียหายได้รับเพื่อมุ่งให้ผู้เสียหายกลับคืนสู่ฐานะ  เดิม 
เสมือนไม่มีการละเมิด 
  อย่างไรก็ตามในปัจจุบันประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากแนวคิดเรื่องค่าสินไหม
ทดแทนเพื่อการลงโทษของระบบกฎหมาย Common law จึงได้น า หลักการดังกล่าวมาบัญญัติไว้ใน
กฎหมายพิเศษบางฉบับ 
  2.4 ประเภทของค่าสินไหมทดแทนโดยจ าแนกตามประเภทของความเสียหาย 
    ทั้งที่เป็น  1) ความเสียหายต่อทรัพย์  2) ความเสียหายต่อชีวิตร่างกายหรืออนามัยใน
ส่วนที่ เป็นความเสียหายท่ีเป็นตัวเงิน (Pecuniary damage) เช่น ค่าปลงศพ ค่ารักษาพยาบาลซ่ึงความ
เสีย หายท้ังประเภท 1) และ 2) นี้ นักกฎหมายบางท่านจัดว่าเป็น  “ความเสียหายต่อสิทธิในกอง  
ทรัพย์สิน” (Préjudice matériel) และ 3) ความเสียหายอันมิใช่ตัวเงิน (Non-pecuniary damage) หรือ
ที่นักกฎหมายบางท่านจัดว่าเป็น“ความเสียหายต่อสิทธินอกกองทรัพย์สิน ” (Préjudice moral) เช่น 
คุณค่าแห่งชีวิตความเสียหายต่อชื่อเสียง  เสรีภาพ  และ ความเสียหายในทางจิตใจอ่ืนๆ  ทั้งนี้ เพื่อ 
ศึกษาว่าเม่ือมีความเสียหายต่างๆ ดังกล่าวแล้วผู้เสียหายจะมีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทนประการ
ใดบ้าง ตามหลักการพื้นฐานทั่วไป คือ การเยียวยาให้ผู้เสียหายกลับคืนสู่ฐานะเดิมเสมือนไม่มีการ
ละเมิดเกิดขึ้น 
  หลังจากนั้นจึงจะได้ศึกษาถึงค่าสินไหมทดแทนอีกประเภทหนึ่งซ่ึงมีหลักการพื้นฐาน
เพื่อการลงโทษโดยเฉพาะต่อไป 
  2.5 ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายต่อทรัพย์ 
  สาระสังเขป 
   1. กรณีเอาทรัพย์ของผู้อ่ืนไปโดยละเมิด  การเยียวยาให้ผู้เสียหายกลับคืนสู่ฐานะ
เดิมอาจท าได้โดยการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ดังนี้ 
    1.1 การคืนทรัพย์ อันเป็นวิธี การท าให้ผู้เสียหายกลับคืนฐานะเดิมได้ดีที่สุด แต่
หากคืนทรัพย์ไม่ได้เพราะทรัพย์นั้นถูกท าลาย การคืนทรัพย์ตกเป็นพ้นวิสัยโดยเหตุอ่ืน หรือทรัพย์
นั้นเส่ือมเสียไปแม้โดยอุบัติเหตุ ซ่ึงหมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยมิใช่ความผิดของผู้ที่เอาทรัพย์ไป
โดยละเมิดผู้เอาทรัพย์ไปโดยละเมิดก็ยังคงต้องรับผิดชอบโดยใช้ราคาทรัพย์เพราะถือว่าผิดนัดนับ



 53 

แต่วันเอาทรัพย์ไปโดยละเมิดแล้วจึงต้องรับผิดในความเสียหายท่ีเกิดขึ้นในระหว่างผิดนัดแม้มิใช่
ความผิดของตน 
    เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าแม้มิได้เอาทรัพย์ไปโดยละเมิดทรัพย์นั้นก็คงต้องตกเป็น
เช่นนั้น ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ดังกล่าวบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา  439 ของ
ไทยซ่ึงมีที่มาจากประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน มาตรา 848 
    1.2 การใช้ราคาทรัพย์เมื่อปรากฏว่าคืนตัวทรัพย์ไม่ได้ก็ต้องท าให้ผู้เสียหาย
กลับคืนใกล้ เคียงฐานะเดิมมากที่สุดโดยใช้ราคาทรัพย์นั้น 
    ปัญหาคือจะต้องใช้ราคาทรัพย์  ณ เวลาใดนักกฎหมายบางท่านเห็นว่าควรใช้
ราคาแท้จริงแต่มิได้ระบุว่า คือ ราคา  ณ เวลา  ใดส่วนนัก  กฎหมายส่วนใหญ่เห็นว่าควรใช้  ราคา  ณ 
วันที่เอาทรัพย์ ไปโดยละเมิด เพราะมีหนี้ต้องคืนทรัพย์ นับแต่วันท าละเมิดแล้ว 
    1.3 การใช้ดอกเบี้ยในราคาทรัพย์ กรณีที่ต้องใช้ราคาทรัพย์ที่เอาไปโดยละเมิด 
หรือกรณีที ่ต้องใช้ราคาทรัพย์อันลดน้อยลง เพราะบุบสลายโดยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
มาตรา 440 ซ่ึงมีที่มาจากประมวล กฎหมายแพ่งเยอรมัน มาตรา 849 ให้สิทธิผู้เสียหายเรียกดอกเบี้ย
ในราคาทรัพย์ได้ตั้งแต่ “เวลาอัน เป็นฐานที่ตั้งแห่งการประมาณราคา” ซ่ึงนักกฎหมายเยอรมันเห็น
ว่า หมาย ถึง เวลาท่ีทรัพย์สูญหาย  ท าลายหรือเส่ือมเสียไปส่วนนักกฎหมายไทยยังคงเห็นแตกต่าง
กันอยู่ 
    ความเห็นที่ 1 เห็นว่า คือวันท าละเมิดเพราะเป็นวันผิดนัด 
    ความเห็นที่  2 เห็นว่า  คือ วันที่ทรัพย์มีราคาสูงสุดก่อนที่ทรัพย์สูญหายหรือ
ท าลายลง 
    ความเห็นที่  3 เห็นว่า  คือ เวลาใดก็ได้ที่ผู้เสียหายเลือก เป็นประโยชน์แก่ตน
ที่สุด 
    ความเห็นที่  4 เห็นว่า  คือ วันฟ้องโดยถือว่าผู้เสียหายได้ใช้สิทธิเรียกร้องให้
ผู้กระท าละเมิด ชดใช้ นับแต่วันนั้น 
    ความเห็นที่ 5 เห็นว่า คือ วันที่ทรัพย์สูญหายท าลายหรือเส่ือมสลายไป 
    ข้อสังเกต คือ หากมีความเสียหายอ่ืน ๆ เช่น ค่าขาดประโยชน์ในการใช้ทรัพย์
ผู้เสียหายสามารถเรียกค่าเสียหายได้  ตามบทบัญญัติทั่วไป  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
มาตรา 438 โดยอาจเรียกดอกเบี้ยได้  ตามหลักทั่วไป  คือ นับแต่วันท าละเมิดซ่ึงเป็นวันผิดนัดมิใช่
เรียกตาม มาตรา 440 นี้ 
   2. กรณีท าให้ทรัพย์ของผู้อ่ืนเสียหาย ค่าสินไหมทดแทนเพื่อให้ผู้เสียหายกลับคืนสู่
ฐานะเดิม ได้แก่ การซ่อม หรือ การช าระเงินเป็นค่าซ่อมทรัพย์ดังกล่าวรวมท้ังค่าเสียหายอ่ืน  ๆ หาก
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มีอนึ่งกรณีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ครองทรัพย์ไปโดยสุจริตเพื่อชดเชยความเสียหายอย่างใดๆ  
อันเกิดจากการเอาทรัพย์ไปโดยละเมิดหรือการท าให้ทรัพย์ของผู้อ่ืนเสียหายนั้นปรากฏ ในประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 441 อันมีที่มาจากประมวลกฎหมายเยอรมัน มาตรา 851 ซ่ึงรองรับ
หลักสุจริตในการช าระหนี้ไว้โดยมีสาระส าคัญว่า หากผู้ท าละเมิดได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่
ผู้ครองทรัพย์ในขณะท าละเมิดไปโดยสุจริตกล่าว คือ มิได้รู้ว่าบุคคลภายนอกเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิ
อย่างอ่ืนเหนือทรัพย์นั้น ผู้ท าละเมิดย่อมหลุดพ้นจากหนี้ที่จะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่
เจ้าของท่ีแท้จริงหรือผู้มีสิทธิอ่ืน  ๆ เหนือทรัพย์นั้น  เว้นแต่ผู้ท าละเมิดรู้อยู่แล้วถึงสิทธิของ
บุคคลภายนอก เช่นว่านั้น หรือไม่รู้เพราะความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของตน เช่นนี้หนี้ชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนก็ยังไม่ระงับผู้ท าละเมิดจึงยังคงมีหนี้ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เจ้าของ
ที่แท้จริงหรือผู้มีสิทธิ อ่ืนเหนือทรัพย์นั้น 
   ข้อสังเกต คือ มาตรา 441 นี้ ใช้เฉพาะกรณีตัวทรัพย์ท่ีถูกเอาไปหรือท าให้เสียหาย
นั้นเป็น“สังหาริมทรัพย์” เท่านั้น เนื่องจากมีข้อสันนิษฐานเบ้ืองต้นว่าทรัพย์อยู่ในครอบครองของ
ผู้ใดให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นเป็นเจ้าของกฎหมายจึงยอมให้ผู้ท าละเมิดหลุดพ้นจากหนี้ เม่ือได้
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ครองทรัพย์ไปโดยสุจริต 
  2.6 ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายต่อชีวิตร่างกายหรืออนามัย 
  ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายต่อชีวิต 
  เมื่อมีการท าละเมิดเป็นเหตุให้เสียหายแก่ชีวิตผู้ได้รับความเสียหายโดยตรงก็คือผู้  ถูก
ท าละเมิดจนถึงแก่ความตายจึงมี  ปัญหาท่ีน่าสนใจว่าจะสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทน  “ค่าแห่ง
ชีวิต” ที่ต้องสูญเสียไปของผู้ตายได้หรือไม่และบุคคลที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้ตายจะเรียกค่า  
สินไหมทดแทน  ความเสียหายทางจิตใจที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักได้หรือไม่ซ่ึงเป็นปัญหา  
เกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทนความเสียหายอันมิใช่ตัวเงิน 
  กรณีละเมิดเป็นเหตุให้เสียหายต่อชีวิตนั้นอาจเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
อันเป็นตัวเงินซ่ึงอาจแยกพิจารณา ดังนี้ 
   1. หากผู้ถูกละเมิดตายทันที  ค่าสินไหมทดแทน  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 443 วรรคหนึ่ง ได้แก่ 
    1.1 ค่าปลงศพซ่ึงก็คือค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพตามประเพณีและ 
    1.2 ค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นอย่างอ่ืนซ่ึงเกี่ยวข้องกับการตายของผู้ตายโดยเรียกได้
ตามสมควรตามจ าเป็นและตามฐานะของผู้ตาย 
   ผู้มีสิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทนข้างต้นก็คือผู้มีอ านาจหน้าที่จัดการศพ  ได้แก่  
ทายาท 
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   2. หากผู้ถูกละเมิดมิได้ตายทันทีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา  443 
วรรคสองให้เรียกค่าสินไหมทดแทนรวมถึง 
    2.1 ค่ารักษาพยาบาลและ 
    2.2 ค่าขาดประโยชน์ท ามาหาได้เพราะไม่สามารถประกอบการงานได้ ถ้าผู้เสีย  
หายมิได้ประกอบการงานใดก็เรียกค่าเสียหายนี้ไม่ได้ทั้งนี้ค่าขาดประโยชน์ท ามาหาได้ตาม  
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 443 วรรคสอง เรียกได้กระทั่งผู้ถูกละเมิดตายเท่านั้น  (ค า
พิพากษาศาลฎีกาท่ี 4352/2550) หลังจากตายแล้วอาจเรียกค่าเสียหายได้  ตามมาตราอ่ืน  เช่น ค่าขาด
ประโยชน์จากแรงงานของผู้ ตาย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 445 
   สิทธิเรียกค่ารักษาพยาบาลและค่าขาดประโยชน์ท ามาหาได้เพราะไม่สามารถ
ประกอบการงานกรณีผู้ถูกละเมิดมิได้ตายทันทีนี้เป็นสิทธิของผู้ถูกละเมิดที่เป็นผู้เสียหายโดยตรงซ่ึง
มีสิทธิเรียกร้องก่อนตายและเมื่อตายสิทธิดังกล่าวย่อมตกทอดเป็นมรดกแก่ทายาท 
   3. หากมีผู้มีสิทธิได้รับการอุปการะจากผู้ตายย่อมมีสิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทน  
คือค่า ขาดไร้อุปการะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 443 วรรคสาม  จ ากัดเฉพาะผู้มี
สิทธิได้รับการอุปการะเล้ียงดูตามกฎหมายจากผู้ตายจึงมีสิทธิเรียกค่าขาดไร้อุปการะตามมาตรานี้ได้
ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต 
   โดยไม่จ าต้องค านึงว่ามีการอุปการะกันจริงหรือไม่และไม่ต้องค านึงถึงฐานะของผู้
มีสิทธิได้รับอุปการะ  (ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี  215/2513, 412-413/2515, 1153-1155/2520, 
7119/2541, 7458/2543) 
   ปัญหาว่าผู้มีสิทธิได้รับอุปการะจากผู้ตายตามสัญญาจะมีสิทธิได้รับค่าขาดไร้
อุปการะตามสัญญาหรือไม่มีความเห็นนักกฎหมายไทยว่ากรณีนี้เป็นการละเมิดต่อสิทธิของผู้มีสิทธิ
ได้รับอุปการะตามสัญญาด้วยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา  420 บทบัญญัติ
ความผิดเพื่อละเมิดทั่วไป จึงเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายต่อสิทธิดังกล่าวได้ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 438 ซ่ึงเป็นบทบัญญัติทั่วไปในการ ก าหนดค่าสินไหมทดแทน แต่
มิใช่กรณีที่จะบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 443 วรรคสาม อันเป็นบทบัญญัติ
เฉพาะซ่ึงก าหนดค่าสินไหมทดแทนในกรณีเฉพาะ 
   แต่หากเปรียบเทียบกับประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน  มาตรา  844 และ ประมวล
กฎหมายแพ่งลักษณะหนี้ของสวิส มาตรา45ซ่ึงเป็นที่มา ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของ
ไทย มาตรา  443 นี้ นักกฎหมายต่างประเทศเห็นว่าความสัมพันธ์ทางสัญญาซ่ึงบังคับได้โดยชอบ
ด้วยกฎหมายก็ก่อให้เกิดสิทธิที่จะเรียกร้องค่าอุปการะเล้ียงดูได้  อาจเป็นเพราะกฎหมายดังกล่าว
บัญญัติโดยใช้ถ้อยค ากว้างๆ  เช่น กฎหมาย  ลักษณะหนี้ของสวิสมาตรา  45 ใช้ ถ้อยค า  ว่า “If other 
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persons have lost their source of support as the result of the homicile,damages must also be paid 
for this loss.” มิได้บัญญัติชัดเจนโดยใช้  ถ้อยค าว่า  “...ต้องขาดไร้อุปการะตามกฎหมาย ” เช่น 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 443 วรรคสามของไทย 
   4. หากมีผู้ขาดแรงงานอันเป็นคุณของผู้ตาย  ผู้นั้นมีสิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทน  
คือค่าขาดแรงงาน  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา  445 อันมีที่มาจากกฎหมายแพ่ง
เยอรมัน มาตรา 845 โดยมีสาระส าคัญว่ากรณีละเมิดท าให้เสียหายแก่ชีวิตหรือร่างกายหรืออนามัย  
หรือเสรีภาพท าให้ผู้เสียหายไม่สามารถประกอบการงานเป็นคุณแก่บุคคลภายนอกซ่ึงผู้เสียหายมี
ความผูกพันตามกฎหมายที่จะต้องท าการงานเป็นคุณแก่เขาในครัวเรือนหรืออุตสาหกรรม
บุคคลภายนอกผู้ขาดแรงงานนั้นย่อมเสียหายจากการละเมิดนั้นด้วยจึงมีสิทธิเรียกค่าสินไหม
ทดแทน เพื่อการขาดแรงงานได้ 
   ทั้งนี้ “ความผูกพันตามกฎหมายจะต้องท าการงานให้เป็นคุณแก่บุคคลในครัวเรือน 
หรืออุตสาหกรรมของบุคคลภายนอก” น่าจะหมายถึง ความผูกพันตามที่กฎหมายบัญญัติ  เช่น สามี
ภรรยา มีหน้าที่ช่วยเหลืออุปการะซ่ึงกันและกัน  (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา  1461) 
หรืออาจเป็นความผูกพันตามสัญญาที่กฎหมายบังคับให้  เช่น ความผูกพันตามสัญญาจ้างแรงงาน  
(ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1047/2522, 3983/2528) 
  2.7 ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายต่อร่างกายหรืออนามัย 
   กรณีละเมิดเป็นเหตุให้ผู้เสียหายได้รับความเสียหายแก่ร่างกายหรืออนามัยซ่ึงหมายถึง
ความ เป็นอยู่โดยปกติสุขปราศจากโรคภัยอันตรายทั้งปวงนั้น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
มาตรา  444 อันมีที่มาจากประมวลกฎหมายแพ่งลักษณะหนี้ของสวิส  มาตรา  46 ได้ให้สิทธิผู้  
เสียหายเรียกค่าสินไหม ทดแทนความเสียหาย ดังต่อไปนี้ 
   1. ค่าใช้จ่ายซ่ึงผู้เสียหายต้องเสียไป  หมายถึง  ค่าใช้จ่ายต่างๆ  เพื่อการเยียวยาให้
กลับคืนสู่  ฐานะเดิม  เช่น ค่ารักษาพยาบาล  ค่าพาหนะไปกลับโรงพยาบาล  ค่าจ้างคนมาเล้ียงบุตร  
เป็นต้น 
   2. ค่าเสียหายเพื่อการเสียความสามารถประกอบการงานไม่ใช่ขาดประโยชน์ท ามา
หาได้  (Loss of earning) ค าว่า  “งาน” ในที่นี้จึงอาจรวมถึงงานที่มิใช่การจ้างงานโดยมีค่าจ้างตอบ
แทน เช่น แม่บ้านถูกท าละเมิดเป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่แม่บ้านได้ เช่นเดิมและไม่จ าต้อง  
หมายความถึง  งานวิชาชีพที่ต้องท าประจ าอาจเป็นงานพิเศษชั่วคราว  ทั้งนี้การเสียความสามารถ  
ประกอบการงานนั้นไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนโดยเรียกได้ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตที่แน่นอน  
ซ่ึงหมายถึงความสามารถซ่ึงโดยปกติคนทั่วไปจักต้องมีอยู่และใช้เพื่อประกอบการงานในภายหน้า  
แม้ว่าในปัจจุบันจะยังไม่ประกอบการงานก็ตาม  (ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี  6303/2547) และความเสีย  
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หายในอนาคตนั้น หากในเวลาพิพากษายังไม่แน่นอนว่ามีเพียงใดศาลอาจก าหนดให้ใหม่ภายหลัง  
โดยกล่าวในค าพิพากษาว่าสงวนสิทธิที่จะแก้ไขค าพิพากษานั้นอีกแต่ต้องภายในเวลาไม่เกิน 2 ปี 
  ปัญหาท่ีควรพิจารณาก็คือหากผู้ถูกท าละเมิดไม่ถึงตายเพียงเสียความสามารถประกอบ 
การงานเป็นเหตุให้ไม่สามารถให้การอุปการะเล้ียงดูผู้ซ่ึงตนต้องอุปการะเล้ียงดูแล้วผู้มีสิทธิได้รับ  
การอุปการะเล้ียงดูจะมีสิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทนได้หรือไม่  อนึ่งการละเมิดเป็นเหตุให้เสียหาย
ต่อร่างกายหรืออนามัยนอกจากผู้เสียหายจะเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายท่ีเป็นตัวเงิน  
ดังกล่าวข้างต้นแล้ว หากมีความเสียหายท่ีไม่เป็นตัวเงิน  เนื่องมาจากความเสียหายต่อร่างกายหรือ
อนามัยผู้เสียหายจะเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย ที่ไม่เป็นตัวเงินได้หรือไม่นั้น 
  2.8 ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายอันมิใช่ตัวเงิน 
  ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายอันมิใช่ตัวเงิน  หมายถึง  ค่าสินไหมทดแทนกรณี
ละเมิด เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายซ่ึงไม่อาจค านวณเป็นจ านวนเงินได้  (Non-pecuniary damage) 
กล่าว คือ เป็นความ เสียหายท่ีเป็นนามธรรมและ  มิได้ มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ  โดยตรงต าราฝรั่งเศส  
เรียกว่า “Prejudice moral” ซ่ึง ศาสตราจารย์ ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร เรียกว่า “ความเสียหายต่อสิทธินอก
กองทรัพย์สิน” เช่น ความทุกข์ทรมานเจ็บปวดความเศร้าโศกเสียใจความเสียหายต่อเสรีภาพช่ือเสียง 
เป็นต้น ความเสียหายดังกล่าวนี้  เมื่อไม่สามารถชดใช้ด้วยวิธีอ่ืนเพื่อเยียวยาให้ผู้เสียหายกลับคืนสู่  
ฐานะ เดิมก็ต้องชดใช้ เป็นเงินหรือค่าเสีย หาย 
  อนึ่งในเรื่องค่าสินไหมทดแทนความเสียหายอันมิใช่ตัวเงินนี้นักกฎหมายในระบบ  
กฎหมาย Civil law บางประเทศ มีความเห็นแตกต่างกัน แยกเป็น 2 ฝ่าย คือ 
  ฝ่ายแรกไม่เห็นด้วยที่กฎหมายให้สิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทนอันมิใช่ตัวเงิน ด้วย
เหตุผลต่าง ๆ เช่น พิสูจน์ความมีอยู่ของความเสียหายอันมิใช่ตัวเงินไม่ได้โดยเห็นว่าเป็นเรื่องทาง
จิตใจซ่ึงขึ้นอยู่กับแต่ละคนอีกทั้งเป็นการผิดศีลธรรมที่จะน าส่ิงท่ีมีคุณค่าสูงมาประเมินค่าเป็นเงิน 
  ฝ่ายที่สองเห็นว่าแม้ความเสียหายไม่เป็นตัวเงินจะพิสูจน์ได้ยากแต่ใช่ว่าจะพิสูจน์
ไม่ได้และการเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายท่ีตนได้รับมิได้ผิดศีลธรรมแต่กลับเป็น
ส่ิงจ าเป็นและยุติธรรมที่จะให้ผู้เสียหายได้รับการเยียวยา 
  ส าหรับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะละเมิดของไทยได้ยอมรับให้เรียก
ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายอันมิใช่ตัวเงิน ดังนี้ 
   1. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 446 ของไทย  อันมีที่มาจากประมวล
กฎหมายแพ่งเยอรมัน มาตรา 847 ได้ ให้สิทธิผู้เสียหาย เรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายท่ีไม่
เป็นตัวเงินโดยจ ากัดเฉพาะความเสียหายท่ีมิใช่ตัวเงินอันเกิดจาก  กรณี ท าละเมิดให้เขาเสียหายแก่
ร่างกาย อนามัย เสรีภาพ หรือหญิงต้องเสียหาย เพราะถูกละเมิด  อันเป็นความผิดอาญาเกี่ยวกับเพศ  
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เช่น  ผลแห่งละเมิดท าให้ผู้เสียหายทุพพลภาพตลอดชีวิต  นอกจากเรียกค่าเสียหายเพื่อการเสีย
ความสามารถ  ประกอบการงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา  444 แล้ว ความ
ทุพพลภาพยังเป็นที่มาของความทุกข์ทรมานทางจิตใจจึงเรียกค่าเสียหายท่ี มิใช่ตัวเงิน ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 446 ได้ด้วย (ค าพิพากษาศาล ฎีกาท่ี 6303/2547, 67/2539) 
   2. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา  447 อันมีที่มาจากประมวลกฎหมาย
แพ่งญี่ปุ่น มาตรา 723 นอกจากให้สิทธิผู้ต้องเสียหายแก่ชื่อเสียงท่ีจะขอให้จัดการตามควร เพื่อท าให้
ชื่อเสียงกลับคืนดีแล้วยังได้บัญญัติรับรองสิทธิของผู้เสียหายดังกล่าวที่จะเรียกค่าเสียหายแก่ชื่อเสียง
อันเป็นค่าเสียหายท่ีมิใช่ตัวเงินด้วยหรือไม่ก็ได้ (จิตรา เพียรล้ าเลิศ, ออนไลน์, 2553) 

 3. ค่าเสียหายในเชิงลงโทษ (Punitive damages)  
 ค่าเสียหายในเชิงลงโทษนั้นก าหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของ
สังคมไทยโดยส่วนรวม ด้วยการลงโทษผู้กระท าความผิดที่ประพฤติมิชอบหรือกระท าการ
ประทุษร้ายอย่างร้ายแรง นอกจากนี้ค่าเสียหายในเชิงลงโทษยังมีส่วนช่วยสร้างความเป็นธรรมใน
กรณีที่การก าหนดค่าสินไหมทดแทนไม่สะท้อนถึงความเสียหายได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้เนื่องจากการ
ก าหนดค่าเสียหายในเชิงลงโทษนั้นมิใช่เป็นการก าหนดขึ้นเพื่อชดเชยเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดขึ้น
จริงจากความเสียหายไม่ว่าจะเป็นค่าเสียหายท่ีค านวณเป็นตัวเงินได้ หรือค่าเสียหายท่ีไม่อาจค านวณ
เป็นตัวเงินได้ แต่ค่าเสียหายในลักษณะเช่นนี้จะถูกก าหนดขึ้นเพื่อเป็นการลงโทษเพื่อป้องปรามมิให้
กระท ามิชอบเช่นนั้นอีก ขณะเดียวกันยังมุ่งเพื่อเป็นเยี่ยงอย่างแก่บุคคลอ่ืนมิให้กระท าการเช่นนั้น
ด้วย 
 การก าหนดค่าเสียหายในเชิงลงโทษ  ตามพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายท่ี
เกิดขึ้นจากสินค้าท่ีไม่ปลอดภัย พ.ศ.2551 
 ในเรื่องของการก าหนดค่าสินไหมทดแทนนั้น สามารถน าหลักเกณฑ์ตามมาตรา 11 วรรค
หนึ่ง มาปรับใช้ได้ ที่บัญญัติว่า 
 นอกจากค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิดตามที่ก าหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย ์ศาลมีอ านาจก าหนดค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ด้วย 
  (1) ค่าเสียหายส าหรับความเสียหายต่อจิตใจอันเป็นผลเนื่องมาจากความเสียหายต่อ
ร่างกายสุขภาพ  หรืออนามัยของผู้เสียหาย  และหากผู้เสียหายถึงแก่ความตาย  สามี ภริยา  บุพการี  
หรือผู้สืบสันดานของบุคคลนั้นชอบท่ีจะได้รับค่าเสียหายส าหรับความเสียหายต่อจิตใจ 
  ซ่ึงกรณีตามมาตรา ดังกล่าว เป็นการชดเชยเยียวยาและเติมเต็มความเสียหายจากความ
เศร้าโศกเสียใจ ความทุกข์ทรมาน ที่ไม่สามารถค านวณเป็นตัวเงินได้ ค่าเสียหายในเชิงลงโทษจึงเข้า
มาท าหน้าที่ชดเชยเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดขึ้นได้ดีและลึกซ้ึงยิ่งกว่า และสามารถน าหลักการตาม
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มาตรานี้มาใช้กับกรณีเหตุการณ์สลายการชุมนุมทางการเมืองของประเทศไทยได้ ในเรื่องของการ
เยียวยาผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการชุมนุมนั้น ในด้านการเยียวยาจิตใจของบุคคลที่ได้รับความ
เดือดร้อนเสียหายจากกรณีดังกล่าว 

มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการเยียวยาในกฎหมายต่างประเทศ 

 1. ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี    
  ในเรื่องหลักของการการท าละเมิด 
 มาตรา 249 บัญญัติว่า “บุคคลผู้ซ่ึงจ าต้องท าการทดแทนความเสียหายจะต้องท าให้ฐานะ
ซ่ึงอาจมีอยู่ถ้าพฤติการณ์อันท าให้บุคคลนั้นต้องรับผิดท าการแทนไม่เกิดขึ้นกลับคืนสู่สภาพเดิม ถ้า
การทดแทนความเสียหายจ าต้องกระท าขึ้นเพื่อความเสียหายแก่บุคคล หรือแก่ทรัพย์เจ้าหนี้อาจ
เรียกร้องจ านวนเงินอันจ าเป็นที่จะให้การกลับคืนเช่นว่านั้นมีผลแทนการกลับคืนดังกล่าวก็ได้  
(ไพจิตร ปุญญพันธ์ุ, 2544, หน้า 108) 
  1.1 มาตรการในการรักษาความสงบเรียบร้อยระหว่างการชุมนุมหรือการเดินขบวน 
    ก. การระงับการชุมนุม  (Unterbrechung) รัฐบัญญัติว่าด้วยการชุมนุมและการ
เดินขบวนแห่งสหพันธรัฐ  (VersG) ก าหนดมาตรการในการรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อป้องกัน
อันตรายเกี่ยวกับการชุมนุมสาธารณะในพื้นที่จ ากัดก่อนที่จะใช้มาตรการสลายการชุมนุมไว้  ซ่ึง
เจ้าหน้าที่อาจด าเนินการสลายการชุมนุมได้เม่ือไม่ปรากฏมาตรการในทางต ารวจซ่ึงเป็นมาตรการ
ในการรักษาความสงบเรียบร้อย  เช่น การระงับการชุมนุมที่จะน ามาใช้ได้อย่างเหมาะสม  ซ่ึงการ
ระงับการชุมนุมไม่ถือว่าเป็นการยุติการชุมนุมหรือท าให้การชุมนุมส้ินสุดลง  แต่การระงับการ
ชุมนุมเป็นการจ ากัดการด าเนินการชุมนุมเป็นการชั่วคราวและผู้น าการชุมนุมสามารถด าเนินการ
ชุมนุมต่อไปได้เมื่ออันตรายผ่านพ้นไปแล้วหรือก าหนดระยะเวลาเริ่มต้นส าหรับการชุมนุมที่ถูก
ระงับ 
   ข. การตั้งข้อจ ากัดเกี่ยวกับการชุมนุมและการเดินขบวน (Auflage) ภายหลังเริ่มการ
ชุมนุมหรือการเดินขบวน 
  การตั้งข้อจ ากัดเกี่ยวกับการชุมนุมและการเดินขบวนส าหรับการชุมนุมสาธารณะใน
พื้นที่เปิดโล่งตามมาตรา  15 แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยการชุมนุมและการเดินขบวนแห่งสหพันธรัฐ
(VersG) เพื่อก าหนดมาตรการในการรักษาความสงบเรียบร้อยโดยกระท าก่อนที่จะเริ่มการชุมนุม
หรือการเดินขบวน แต่เม่ือได้ด าเนินการชุมนุมไปแล้วและพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐบัญญัติว่า
ด้วยการชุมนุมและการเดินขบวนแห่งสหพันธรัฐ  (VersG) ไม่ปรากฏบทบัญญัติของกฎหมายที่ให้
อ านาจเจ้าหน้าที่ในการตั้งข้อจ ากัดเกี่ยวกับการชุมนุมและการเดินขบวนภายหลังจากได้เริ่มการ
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ชุมนุมไปแล้ว ซ่ึงศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐและศาลปกครอง  Greifswald เคยมีค าวินิจฉัยว่า
การตั้งข้อจ ากัดเกี่ยวกับการชุมนุมและการเดินขบวนอาจด าเนินการภายหลังจากที่ได้มีการชุมนุม
หรือการเดินขบวนไปแล้วก็ได้เม่ือปรากฏว่าการด าเนินการชุมนุมอาจกระทบต่อความมั่งคงและ
ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสลายการชุมนุมหรือการเดินขบวน 
  การสลายการชุมนุมจะต้องเป็นมาตรการสุดท้ายที่จะน ามาใช้เมื่อมาตรการอ่ืนไม่
ประสบผลส าเร็จ (Ultima ratio) เนื่องจากเป็นมาตรการที่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของพลเมือง
อย่างรุนแรง  เจ้าหน้าที่อาจใช้มาตรการอ่ืนๆ  เพื่อควบคุมให้การชุมนุมเป็นไปอย่างสงบปลอดภัย  
และชอบด้วยกฎหมาย  เช่น การเคล่ือนย้ายหรือผลักดันกลุ่มผู้ชุมนุมเข้าไปอยู่ในพื้นที่จ ากัด  หรือ
ห้ามการเคล่ือนขบวน หรือใช้เจ้าหน้าที่ด าเนินการโอบล้อมกลุ่มผู้ชุมนุม เป็นต้น 
  เหตุที่ท าให้เจ้าหน้าที่มีอ านาจออกค าส่ังสลายการชุมนุมสาธารณะ 
  ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่อาจใช้มาตรการดังกล่าวข้างต้นควบคุมให้การชุมนุมเป็นไป
อย่างสงบได้แล้วจึงต้องพิจารณาบทบัญญัติของกฎหมายที่ก าหนดเหตุที่ท าให้เจ้าหน้าที่มีอ านาจ
ออกค าส่ังสลายการชุมนุมสาธารณะ ดังนี้ 
  เหตุที่ท าให้เจ้าหน้าที่มีอ านาจออกค าส่ังสลายการชุมนุมสาธารณะในพื้นที่จ ากัด ได้แก ่
   (1) ผู้จัดการชุมนุมเป็นบุคคลที่เสรีภาพในการชุมนุมถูกจ ากัดซ่ึงอาจแบ่งได้เป็น 4 
กรณี ได้แก่ 
    ก. บุคคลที่เสรีภาพในการชุมนุมถูกจ ากัดตามมาตรา  18 ของกฎหมายพื้นฐาน
แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  (Grundgesetz) เนื่องจากการใช้สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของ
พลเมืองต่อต้านการปกครองในระบอบเสรีประชาธิปไตยโดยไม่ชอบและศาลรัฐธรรมนูญแห่ง
สหพันธรัฐมีค าวินิจฉัยเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของพลเมืองและขอบเขตของการ
จ ากัดสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของพลเมืองของบุคคลดังกล่าวแล้ว 
    ข. บุคคลที่จัดการชุมนุมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพรรคการเมืองหรือ
องค์กรตัวแทนของพรรคการเมืองท่ีศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐวินิจฉัยว่าเป็นพรรคการเมือง
หรือองค์กรตัวแทนของพรรคการเมืองท่ีมีวัตถุประสงค์กระทบหรือท าลายการปกครองในระบอบ
เสรีประชาธิปไตย หรือเป็นอันตรายต่อสถานะของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซ่ึงเป็นการกระท าท่ี
ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญตามมาตรา  21 วรรคสอง  ของกฎหมายพื้นฐานแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี (Grundgesetz) 
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    ค. พรรคการเมืองท่ีศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐวินิจฉัยว่าเป็นพรรค
การเมืองท่ีไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญตามมาตรา  21 วรรคสอง  ของกฎหมายพื้นฐานแห่งสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี (Grundgesetz) 
    ง. การรวมกลุ่ม (Vereinigung) ที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 9 วรรคสองของ
กฎหมายพื้นฐานแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  (Grundgesetz) โดยเป็นการรวมกลุ่มท่ีมี
วัตถุประสงค์หรือการด าเนินการขัดต่อบทบัญญัติของประมวลกฎหมายอาญา  กฎเกณฑ์ตาม
รัฐธรรมนูญ หรือส านึกศีลธรรมอันดีของประชาชน  (มโนคติร่วมกันของพลเมือง ) ซ่ึงถูกห้ามการ
ชุมนุมโดยเจ้าหน้าที่แล้ว 
   (2) การชุมนุมด าเนินไปด้วยความรุนแรงหรือก่อจลาจล  หรือปรากฏอันตราย
โดยตรงต่อชีวิตและสุขภาพอนามัยของผู้เข้าร่วมการชุมนุม 
   (3) ผู้น าการชุมนุมไม่ห้ามบุคคลที่พกพาอาวุธหรือวัตถุที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน
เข้าร่วมการชุมนุมโดยทันที หรือไม่ใส่ใจการด าเนินการเกี่ยวกับการห้ามเข้าร่วมการชุมนุม 
   (4) การด าเนินการชุมนุมที่เป็นความผิดตามกฎหมายอาญา หรือเมื่อการชุมนุมอาจ
เป็นการส่งเสริมหรือยั่วยุให้กระท าความผิดอาญาและผู้น าการชุมนุมไม่ด าเนินการเพื่อยุติการ
กระท าดังกล่าวโดยทันที 
  เหตุที่อาจออกค าส่ังสลายการชุมนุมสาธารณะในพื้นที่เปิดโล่งและการเดินขบวน 
  เหตุที่ท าให้เจ้าหน้าที่อาจออกค าส่ังสลายการชุมนุมสาธารณะในพื้นที่เปิดโล่งและการ
เดินขบวนไว้ 3 กรณี ได้แก่ 
   (1) การชุมนุมหรือการเดินขบวนที่ไม่มีการแจ้งการชุมนุม หรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ
ลักษณะของการชุมนุมหรือการเดินขบวนแตกต่างจากข้อเท็จจริง 
   (2) ผู้จัดการชุมนุมไม่ปฏิบัติตามข้อจ ากัดเกี่ยวกับการชุมนุมและการเดินขบวน
ส าหรับผู้น าการชุมนุมหรือผู้เข้าร่วมการชุมนุมต้องปฏิบัติตามข้อจ ากัดเกี่ยวกับการชุมนุมและการ
เดินขบวนก็ต่อเมื่อได้รับแจ้งอย่างชัดเจนจากผู้จัดการชุมนุมเท่านั้น 
   (3) ปรากฏกรณีที่อาจห้ามการชุมนุมตามมาตรา  15 วรรคหนึ่งและวรรคสองแห่ง
รัฐบัญญัติว่าด้วยการชุมนุมและการเดินขบวนแห่งสหพันธรัฐ (VersG) ซ่ึงเจ้าหน้าที่อาจด าเนินการ
สลายการชุมนุมหรือการเดินขบวนที่ต้องห้ามตามกฎหมาย  ดังนั้น  เหตุแห่งการสลายการชุมนุมจึง
ต้องพิจารณาเกี่ยวกับการชุมนุมหรือการเดินขบวนที่ต้องห้ามตามกฎหมาย ได้แก่ 
    ก. การชุมนุมหรือการเดินขบวนอาจเป็นอันตรายโดยตรงต่อความมั่นคงและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
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    ข. การชุมนุมหรือการเดินขบวนที่จัดขึ้นในสถานที่ซ่ึงเป็นอนุสรณ์สถาน
ในทางประวัติศาสตร์เพื่อร าลึกถึงบุคคลที่ถูกละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยพรรคแรงงานสังคม
นิยมแห่งชาติเยอรมันหรือพรรคนาซี เช่น อนุสรณ์สถานแห่งสหภาพยุโรปเพื่อร าลึกถึงชาวยิวที่ถูก
ฆาตกรรมซ่ึงตั้งอยู่ในกรุงเบอร์ลิน  หรือสถานที่ตามท่ีกฎหมายของมลรัฐก าหนด  และการชุมนุม
หรือการเดินขบวนกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลดังกล่าว 
   การออกค าส่ังสลายการชุมนุมสาธารณะ 
   ค าส่ังสลายการชุมนุมหรือการเดินขบวนเป็นค าส่ังทางปกครองท่ีก าหนดให้
กระท าการหรือละเว้นกระท าการ การฝ่าฝืนค าส่ังห้ามหรือค าส่ังสลายการชุมนุมหรือการเดินขบวน
จึงท าให้เจ้าหน้าที่มีอ านาจด าเนินการบังคับทางปกครองตามค าส่ังทางปกครองดังกล่าวได้  โดยใน
กรณีจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อปัดป้องอันตรายที่ก าลังจะเกิดขึ้นแก่ประชาชน  รัฐ หรือองค์กรของรัฐ  
เจ้าหน้าที่อาจด าเนินการบังคับทางปกครองโดยไม่ต้องออกค าส่ังห้ามหรือค าส่ังสลายการชุมนุม
หรือการเดินขบวนก่อนได้  แต่ต้องกระท าภายในขอบเขตที่ก าหนดไว้ตามรัฐบัญญัติว่าด้วยการ
บังคับทางปกครองในชั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแห่งสหพันธรัฐ ซ่ึงการบังคับทางปกครองในกรณี
จ าเป็นเร่งด่วน เจ้าหน้าที่ไม่จ าเป็นต้องออกค าส่ังเตือนว่าจะบังคับการ  (Androhung) และแจ้งยืนยัน
และก าหนดวิธีการบังคับทางปกครอง (Festsetzung) ก่อนด าเนินการบังคับทางปกครองก็ได้ 
   กระบวนการบังคับทางปกครอง 
   ในการด าเนินการตามมาตรการบังคับทางปกครองโดยส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่จะ
เลือกใช้การบังคับทางปกครองโดยตรง  (Unmittelbarer Zwang) เนื่องจากเป็นมาตรการบังคับทาง
ปกครองท่ีเจ้าหน้าที่สามารถใช้ก าลังทางกายภาพหรืออาวุธในการเข้าบังคับโดยตรงเพื่อสลายการ
ชุมนุมได้  ซ่ึงเป็นมาตรการที่มีประสิทธิภาพและท าให้เหตุการณ์ความวุ่นวายต่างๆ  ยุติลงอย่าง
รวดเร็ว แต่อย่างไรก็ตาม การบังคับทางปกครองโดยตรงถือว่าเป็นมาตรการบังคับทางปกครองท่ี
รุนแรงที่สุดในบรรดามาตรการบังคับทางปกครองตามรัฐบัญญัติว่าด้วยการบังคับทางปกครองใน
ชั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแห่งสหพันธรัฐ (VwVG) เนื่องจากเป็นการใช้ก าลังทางกายภาพเข้าบังคับ
แก่เนื้อตัวร่างกายหรือทรัพย์สินของผู้อยู่ใต้การบังคับทางปกครอง  ดังนั้น  การด าเนินการจึงต้อง
สอดคล้องกับหลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าของฝ่ายปกครอง  (Gesetzmäßigkeit)โดย
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบังคับทางปกครองโดยตรงก าหนดไว้ตามรัฐบัญญัติว่าด้วยการบังคับทาง
ปกครองโดยตรงของเจ้าหน้าที่บังคับการแห่งสหพันธรัฐ  (Gesetz über den unmittelbarenZwang 
bei ausübung öffentlicher gewalt durch vollzugsbeamte des bundes-UZwG)โดยเจ้าหน้าที่สามารถ
ด าเนินการบังคับทางปกครองโดยตรงได้เม่ือการกระท าการแทน  (Ersatzvornahme) หรือการ
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ก าหนดค่าปรับบังคับการ (Zwangsgeld) ไม่อาจกระท าได้หรือเมื่อเจ้าหน้าที่ไม่อาจด าเนินการบังคับ
ทางปกครองต่อทรัพย์สินได้เท่านั้น 
   การบังคับทางปกครองโดยตรงตามรัฐบัญญัติว่าด้วยการบังคับทางปกครอง
โดยตรงของเจ้าหน้าที่บังคับการแห่งสหพันธรัฐ (UZwG) หมายถึง (1) การด าเนินการกับบุคคลหรือ
ทรัพย์สินโดยการใช้ก าลังทางกายภาพ  (2) การใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์  เช่น  การใช้เครื่อง
พันธนาการ การฉีดน้ า การใช้เครื่องกีดขวาง หรือสุนัขต ารวจ นอกจากนี้ (3) ยังหมายรวมถึงการใช้
อาวุธ เช่น ปืน วัตถุระเบิด หรือสารที่ก่อให้เกิดความระคายเคืองหรือหมดสติ  เช่น แก๊สน้ าตาหรือ
ระเบิดควัน เป็นต้น ทั้งนี้ การด าเนินการอ่ืนๆ นอกจากที่รัฐบัญญัติดังกล่าวก าหนดย่อมไม่ชอบด้วย
กฎหมาย 
   เจ้าหน้าที่จะต้องเลือกมาตรการในการด าเนินการบังคับทางปกครองโดยตรงที่
กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของผู้อยู่ใต้การบังคับทางปกครองอย่างน้อยที่สุดก่อน  ส าหรับการใช้
อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิดเป็นวิธีการที่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของผู้ชุมนุมอย่างรุนแรงท่ีสุด 
   เจ้าหน้าที่ควรน ามาใช้เป็นวิธีการสุดท้ายและกระท าเท่าที่จ าเป็นตามท่ีกฎหมาย
ก าหนดเพื่อระงับเหตุหรือป้องกันการกระท าอันเป็นความผิดตามหลักความพอสมควรแก่เหตุ  
(Verhältnismäßigkeit) เช่น  เพื่อป้องกันการกระท าความผิดตามกฎหมายอาญาเพื่อขัดขวางการ
หลบหนีการจับกุมซ่ึงกระท าความผิดซ่ึงหน้าหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าได้กระท าความผิด  เพื่อ
ขัดขวางการหลบหนีการควบคุมของเจ้าหน้าที่  เพื่อขัดขวางบุคคลที่พยายามละเมิดค าส่ังให้หยุด
หรือค าส่ังขอตรวจค้นร่างกาย หรือเพื่อขัดขวางยานพาหนะที่ใช้ในการหลบหนี  เป็นต้น  นอกจากนี้  
บทบัญญัติของกฎหมายห้ามเจ้าหน้าที่ใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด  หากเห็นว่ามีความเส่ียงท่ีผู้ไม่
เกี่ยวข้องจะได้รับอันตรายจากการใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิดด้วย  เว้นแต่การใช้อาวุธปืนหรือวัตถุ
ระเบิดต่อกลุ่มคนเป็นมาตรการที่ไม่อาจหลีกเล่ียงได้  ทั้งนี้ ก่อนการใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด
เจ้าหน้าที่จะต้องเตือนบุคคลที่เกี่ยวข้องก่อนด้วยวิธีการยิงปืนขู่  และก่อนการใช้อาวุธปืนหรือวัตถุ
ระเบิดต่อกลุ่มคนต้องมีการเตือนซ้ าอีกครั้ง  รวมท้ังเตือนก่อนการใช้เครื่องฉีดน้ าต่อกลุ่มคนด้วย  
นอกจากนี้เจ้าหน้าที่จะต้องไม่ด าเนินการบังคับทางปกครองโดยตรง หากการกระท าดังกล่าวละเมิด
ต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  (Menschenwürde) ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์แห่งการบังคับทางปกครองหรือเป็นการกระท าความผิดทางอาญา  หรือขัดต่อหลัก
ความชอบด้วยกฎหมายอย่างชัดเจน 
  การควบคุมตรวจสอบการสลายการชุมนุม 
  การโต้แย้งและตรวจสอบค าส่ังทางปกครองเกี่ยวกับการห้ามหรือการสลายการชุมนุม
ของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการชุมนุมหรือการเดินขบวนย่อมเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธี
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พิจารณาคดีปกครอง  (Verwaltungsgerichtsordnung-VwGO) ซ่ึงก าหนดเกี่ยวกับการอุทธรณ์ค าส่ัง
ทางปกครองและการฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของค าส่ังทาง
ปกครองดังกล่าว  โดยมาตรา  80 วรรคหนึ่ง  แห่งประมวลกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
(VwGO) ก าหนดให้ การอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองหรือการฟ้องโต้แย้งค าส่ังทางปกครองมีผลเป็น
การทุเลาการบังคับทางปกครอง  ยกเว้นค าส่ังทางปกครองตามมาตรา  80 วรรคสอง  แห่งประมวล
กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (VwGO) ได้แก่(1) ค าส่ังทางปกครองท่ีก าหนดให้ช าระเงิน
ภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมต่างๆ  (2) ค าส่ังหรือมาตรการของเจ้าหน้าที่ต ารวจในการบังคับทาง
ปกครองท่ีไม่อาจให้ทุเลาการบังคับตามค าส่ังนั้นๆได้  (3) ค าส่ังในกรณีอ่ืนๆ  ตามท่ีกฎหมายของ
สหพันธ์หรือกฎหมายของมลรัฐบัญญัติไว้  และ(4) กรณีที่จะต้องมีการออกค าส่ังบังคับการโดย
เร่งด่วนเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อประโยชน์ที่ส าคัญยิ่งกว่า ซ่ึงการอุทธรณ์ค าส่ังทางปกครอง
ดังกล่าวนี้จะไม่มีผลเป็นการทุเลาการบังคับทางปกครอง  โดยการที่เจ้าหน้าที่ออกค าส่ังห้ามชุมนุม
หรือด าเนินการสลายการชุมนุมอาจถือได้ว่าเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่จะต้องด าเนินการโดยเร่งด่วนเพื่อ
รักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองและประโยชน์สาธารณะตามมาตรา  80 วรรคสอง  (4) แห่ง
ประมวลกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง  (VwGO) ดังนั้น  การอุทธรณ์ค าส่ังทางปกครอง
ห้ามการชุมนุมหรือสลายการชุมนุมย่อมไม่มีผลเป็นการทุเลาการบังคับทางปกครองตามค าส่ังทาง
ปกครองดังกล่าวเจ้าหน้าที่จึงสามารถด าเนินการสลายการชุมนุมได้ทันที 
  ส าหรับการบังคับทางปกครองในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนซ่ึงเจ้าหน้าที่ด าเนินการบังคับ
ทางปกครองโดยมิได้มีการออกค าส่ังทางปกครองนั้น  รัฐบัญญัติว่าด้วยการบังคับทางปกครองใน
ชั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแห่งสหพันธรัฐ  (VwVG) ก าหนดให้ผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากการบังคับ
ทางปกครองในกรณีดังกล่าวสามารถใช้มาตรการคุ้มครองสิทธิที่ชอบด้วยกฎหมายในลักษณะ
เดียวกับกรณีที่มีการออกค าส่ังทางปกครองเป็นฐานในการบังคับทางปกครองได้อย่างไรก็ตามโดย
ที่การบังคับทางปกครองในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนมิได้มีการออกค าส่ังทางปกครองก่อนกรณีจึงเป็น
ปัญหาในทางปฏิบัติส าหรับการตรวจสอบในชั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง  ดังนั้น  ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ
จึงต้องใช้สิทธิในทางศาลเพื่อตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการบังคับทางปกครองโดยใช้
ค าฟ้องแบบโต้แย้งค าส่ังทางปกครอง  (Anfechtungsklage) ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง (VwGO) 
  ส าหรับการด าเนินการบังคับทางปกครองในรูปแบบของการบังคับทางปกครอง
โดยตรง  (unmittelbarer Zwang) มีลักษณะเป็นการกระท าในทางข้อเท็จจริงที่เป็นปฏิบัติการทาง
ปกครอง  (Realakt) จึงอาจใช้ค าฟ้องแบบขอให้พิสูจน์สิทธิ  (Feststellungsklage) ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครอง  (VwGO) เพื่อให้ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการ
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ด าเนินการบังคับทางปกครองได้โดย ค าฟ้องขอให้พิสูจน์สิทธิมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศาลที่มีเขต
อ านาจพิสูจน์ถึงความมีอยู่ของความสัมพันธ์ตามกฎหมายอันเป็นการก่อตั้งสิทธิ 
  การเยียวยาความเสียหาย 
  ในกรณีที่ศาลปกครองยกเลิกหรือเพิกถอนค าส่ังทางปกครองเกี่ยวกับการห้ามหรือ
สลายการชุมนุมสาธารณะหรือเดินขบวนที่เป็นฐานในการบังคับทางปกครอง และเป็นกรณีที่ผู้ฟ้อง
คดีได้ยื่นค าร้องขอกลับคืนสู่ฐานะเดิมมาด้วยแล้ว  ศาลปกครองอาจมีค าส่ังให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการ
เยียวยาสิทธิของผู้รับค าส่ังทางปกครองให้กลับคืนสู่ฐานะเดิมได้  แต่ในกรณีที่สิทธิของผู้รับค าส่ัง
ทางปกครองไม่อาจเยียวยาให้กลับคืนสู่ฐานะเดิมได้ เช่น การใช้อาวุธเพื่อสลายการชุมนุมประท้วง  
และศาลปกครองพิจารณาว่าการใช้มาตรการบังคับทางปกครองดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
ผู้เสียหายย่อมมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายท่ีเกิดจากการกระท าของเจ้าหน้าที่และค่าสินไหมทดแทน
เพื่อเยียวยาความเสียหายอันเกิดจากการกระท าท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายได้ เช่นกัน  

 2. ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 การใช้เสรีภาพในการชุมนุมในสหรัฐอเมริกา 
  2.1 บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมสาธารณะ 
   2.1.1 ผู้ชุมนุมหรือผู้ท่ีร่วมเดินขบวน 
   ในประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ได้ก าหนดตัวบุคคลผู้รับผิดชอบในการชุมนุมหรือการ
เดินขบวน ผู้ที่เข้าร่วมในการชุมนุมในที่อันเป็นสาธารณะหรือผู้ท่ีเข้าร่วมในการเดินขบวนจะต้อง
ร่วมกันรับผิดชอบต่อความเสียหายอันหากจะเกิดขึ้นเพราะเหตุแห่งการละเมิดกฎหมายเกี่ยวกับ
ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
   2.1.2 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแลการชุมนุมหรือการเดินขบวน 
   ในการชุมนุมหรือการเดินขบวนจะอยู่ภายใต้การดูแลของพนักงานเจ้าหน้าที่
ต ารวจท้องถ่ินเสมอ แม้เจ้าหน้าที่ต ารวจจะไม่มีอ านาจในการส่ังห้ามการชุมนุมหรือเดินขบวนของ
ประชาชน แต่ก็มีอ านาจหน้าที่ในการดูแลและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืนที่มิได้เข้าร่วมใน
การชุมนุมหรือการเดินขบวน ดังนั้น ถ้ากลุ่มบุคคลใดหรือกลุ่มผู้ชุมนุมใดก่อให้เกิดความไม่สงบ
เรียบร้อยขึ้นในบ้านเมือง เจ้าหน้าที่ต ารวจสามารถจับกุมตัวผู้ท่ีเข้าร่วมการชุมนุมนั้นทุกรายไป
ด าเนินคดีต่อศาลยุติธรรมได้ ในความผิดฐานชุมนุมโดยผิดกฎหมาย หรือฐานก่อให้เกิดการจลาจล 
  2.2 ข้อจ ากัดและบทลงโทษเกี่ยวกับการชุมนุมสาธารณะ 
  ดังได้กล่าวแล้วว่า ในประเทศสหรัฐอเมริกานั้น ไม่มีกฎหมาย ห้ามมิให้มีการชุมนุม
สาธารณะ (ในยามปกติ) แต่ก็มีบทลงโทษส าหรับการชุมนุมหรือการเดินขบวนที่ก่อให้เกิดความ
เสียหาย หรือก่อให้เกิดการจลาจล ซ่ึงหากการชุมนุมหรือการเดินขบวนเรียกร้องครั้งใดก่อให้เกิด
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ความไม่สงบเรียบร้อยภายในบ้านเมือง หรือก่อให้เกิดการจลาจลก็อาจเป็นความผิดที่ต้องรับโทษ
ตามกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีบัญญัติไว้ เช่น  
   1. ความผิดทางอาญา (The criminal liability) ซ่ึงได้บัญญัติถึงความผิดเกี่ยวกับการ
ชุมนุมสาธารณะและการเดินขบวนไว้ ได้แก่ ความผิดฐานชุมนุมโดยผิดกฎหมาย ( Unlawful 
assembly) คือ การชุมนุมที่ก่อให้เกิดความวุ่นวาย การชุมนุมเดินขบวนที่ไม่เป็นโดยสงบ รวมท้ัง
การชุมนุมที่มีวัตถุประสงค์เป็นการผิดกฎหมาย หรือละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืน 
   2. ความผิดฐานก่อการจลาจล ( Mob or riot) คือ การชุมนุมโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมายและมีเจตนาท่ีจะสร้างความวุ่นวายป่ันป่วนในบ้านเมือง มีการใช้ก าลังเข้าท าลายส่ิง
สาธารณูปโภค หรือสาธารณะสถาน สถานที่ท าการของรัฐบาล หรืออาคารบ้านเรือน และทรัพย์สิน
ของบุคคลโดยทั่วไปรวมท้ังการใช้ก าลังประทุษร้ายบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง 
ศาลแห่งสหรัฐอเมริกาได้มีค าพิพากษาท่ีเป็นบรรทัดฐานเกี่ยวกับการกระท าความผิดฐานก่อการ
จลาจลไว้ว่า “การกระท าท่ีจะถือว่า เป็นการก่อการจลาจลนั้น คือ การกระท าโดยบุคคลตั้งแต่ 3 คน
ขึ้นไป ท่ีก่อให้เกิดการต่อสู้ปะทะกัน เกิดความเสียหาย มีผู้คนบาดเจ็บ ล้มตายท้ังเจ้าหน้าที่ของรัฐ
และผู้เข้าร่วมในการชุมนุม ท าให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของรัฐและเอกชน การกระท า
เหล่านี้แตกต่างจากเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ (Freedom of peaceful assembly) โดยส้ินเชิง แม้
จะมีรากฐานที่เป็นที่ยอมรับกันว่า ประชาชนต่างมีเสรีภาพ ในการชุมนุม แต่ต้องเป็นการชุมนุมโดย
สงบ เปิดเผยและถูกต้องตามกฎหมายเป็นความจริงว่า รัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกาได้ให้สิทธิใน
การชุมนุมแก่พลเมืองทุกคน แต่รัฐธรรมนูญก็ไม่ได้ให้สิทธิในการก่อความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง 
การชุมนุมที่ก่อให้เกิดการจลาจลวุ่นวายจึงเป็นการกระท าท่ีมิชอบด้วยกฎหมาย 
   3. ความรับผิดทางแพ่ง ( Civil liability) การชุมนุมที่มิชอบด้วยกฎหมายหรือการ
ชุมนุมเดินขบวนที่ผิดกฎหมาย อาจต้องรับผิดในทางแพ่งฐานละเมิด ( Damage) ได้อีก หากการ
ชุมนุมในครั้งนั้น ๆ ก่อให้เกิดการจลาจลวุ่นวายขึ้น และมีความเสียหายเกิดขึ้นทั้งแก่รัฐและเอกชน 
ซ่ึงศาลอาจพิพากษาให้ผู้ท่ีชุมนุมหรือเข้าร่วมการชุมนุมชดใช้ค่าเสียหายท้ังปวงแก่บุคคลผู้ได้รับ
ความเสียหายได้ (สราวุธ สุธราพันธ์, 2545, หน้า 44) 

 3. ประเทศฝร่ังเศส 
  3.1 บทก าหนดโทษเกี่ยวกับการชุมนุมในที่สาธารณะแบ่งออกได้เป็นความผิดทาง
อาญา และความผิดทางแพ่ง ดังนี้ 
   1. โทษทางอาญา แบ่งออกเป็นโทษของผู้ที่ขัดขวางการใช้สิทธิและเสรีภาพในการ
ชุมนุมและโทษในการก่อความวุ่นวายในระหว่างการเดินขบวนประท้วง 
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    1.1 บทก าหนดโทษในการขัดขวางเสรีภาพในการชุมนุมและเดินขบวน มาตรา 
431-1 ของประมวลกฎหมายอาญา มีบทบัญญัติโทษรองรับสิทธิเสรีภาพในการชุมนุม การกระท า
ใด ๆ โดยรวมกลุ่มกันและมีการข่มขู่ ที่เป็นการขัดขวางการแสดงออกซ่ึงเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็น การท างาน การรวมตัวกันเป็นสมาคมการชุมนุมหรือการเดินขบวน ต้องระวางโทษจ าคุก 1
ปี และโทษปรับ 15,000 ยูโร หากมีการใช้ความรุนแรง หรือท าลายทรัพย์สิน ต้องระวางโทษเพิ่มขึ้น
เป็นจ าคุก 3ปี และโทษปรับ 45,000 ยูโร 
    1.2 บทก าหนดโทษในการก่อความวุ่นวายในระหว่างการเดินขบวน 
    (1) การปราบปรามความไม่สงบ (มาตรา 431-3 ถึงมาตรา 431-8) การชุมนุมก่อ
ความไม่สงบ หมายถึง การรวมตัวกันของกลุ่มคนบนถนนสาธารณะหรือในพื้นที่สาธารณะที่อาจ
ก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถสลายการชุมนุมก่อความไม่สงบนี้ได้ หาก
มีการเตือนให้สลายการชุมนุมเองแล้ว 2 ครั้ง แต่ผู้ชุมนุมยังคงการชุมนุมต่อไป ผู้ชุมนุมอาจต้อง
ระวางโทษจ าคุก 1ปี และโทษปรับ 15,000 ยูโร ในกรณีไม่มีอาวุธ และอาจต้องระวางโทษจ าคุก 3ปี 
และโทษปรับ 45,000 ยูโร ในกรณีที่มีอาวุธ ต่อจากนี้ หากผู้ใดจงใจเข้าร่วมการชุมนุมต่อไปอีก 
จะต้องระวางโทษจ าคุกเพิ่มขึ้นเป็น 5ปี และโทษปรับเป็น 75,000 ยูโร  
    ผู้ใดปลุกระดมโดยตรงให้มีการชุมนุมก่อความไม่สงบโดยใช้อาวุธ ไม่ว่าจะ
กระท าโดยการป่าวร้องหรือการแถลงการณ์ โดยการเขียน ค าพูด หรือ รูปภาพ ท่ีติดประกาศหรือ
แจกจ่าย ต้องระวางโทษจ าคุก 1ปี และโทษปรับ 15,000 ยูโร และหากการปลุกระดมนั้นเป็นผล 
โทษจะเพิ่มเป็นจ าคุก 7ปี และโทษปรับ 100,000 ยูโร 
    บุคคลธรรมดาท่ีต้องระวางโทษตามมาตรา 431-5 และ431-6 อาจถูกเพิกถอน
สิทธิทางการเมือง และทางแพ่ง ถูกห้ามมิให้พกพาอาวุธเป็นเวลา 5ปี หรือมากกว่านั้นถูกริบอาวุธ 
หรือถูกจ ากัดเขต โดยชาวต่างชาติที่กระท าผิดตามมาตรา 431-5 และ 431-6 อาจถูกเนรเทศจาก
ประเทศฝรั่งเศสเป็นการถาวรหรือเป็นเวลา 10ปี หรือมากกว่านั้น  
    (2) บทบัญญัติโทษของการไม่ท าตามกฎเกณฑ์ว่าด้วยการชุมนุม (มาตรา 431-9 
ถึงมาตรา 431-12) 
    ผู้ใดจัดให้มีการชุมนุมบนถนนสาธารณะโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือเป็น
การชุมนุมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้ว แต่มีรายละเอียดไม่ครบหรือให้
รายละเอียดที่ไม่เป็นความจริง ต้องระวางโทษจ าคุก 6 เดือน และโทษปรับ 7,500 ยูโร 
   2. ความรับผิดทางแพ่ง 
   เมื่อมีความเสียหายเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่นั้นหน่วยงานของรัฐจะต้อง
รับภาระชดใช้ค่าเสียหายไปก่อนส่วนเจ้าหน้าที่รัฐจะรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายต่อหน่วยงานของ
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รัฐเพียงใดนั้นให้ไปไล่เบี้ยต่อในภายหลังโดยใช้หลักกฎหมายปกครองว่าด้วยความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่  


