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ความเสียหายแก่ผู้ เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐ   ของประเทศสหรัฐอเมริกา 
ประเทศญ่ีปุ่ น และพระราชบญัญติัคา่ตอบแทนผู้ เสียหายและคา่ทดแทนและคา่ใช้จ่ายแก่จําเลยใน
คดีอาญาพ.ศ.2544    รวมทัง้กฎกระทรวง    กําหนดหลกัเกณฑ์     วิธีการ      และอตัราในการจ่าย
คา่ตอบแทนผู้ เสยีหาย และคา่ทดแทนและคา่ใช้จา่ยแก่จําเลยในคดีอาญาพ.ศ. 2546  เปรียบเทียบ

ฆ 
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กบัแนวคิด   หลกัการ   และกลไก การชดเชยความเสียหายแก่ผู้ เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรมใน
คดีอาญาโดยรัฐ   ตามปฏิญญาสากลว่าด้วยหลกัความยติุธรรมขัน้พืน้ฐานของผู้ เสียหาย    หรือ
เหย่ืออาชญากรรมและการใช้อํานาจโดยมิชอบวา่สอดคล้องหรือขดัแย้งกนัหรือไม ่เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการปรับปรุง แก้ไขพระราชบญัญติั และกฎกระทรวงดงักลา่วของประเทศไทยให้เกิดความชดัเจน 
เสมอภาค และมีประสทิธิภาพในการบงัคบัใช้ตอ่ไป 
                จากการศกึษา แนวคิด หลกัการ และกลไก   การชดเชยความเสียหายแก่ผู้ เสียหาย หรือ
เหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศญ่ีปุ่ นและพระราชบญัญติั
คา่ตอบแทนผู้ เสยีหาย    และคา่ทดแทน   และคา่ใช้จา่ยแก่จําเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544    รวมทัง้ 
กฎกระทรวง กําหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และอตัราในการจ่ายคา่ตอบแทนผู้ เสยีหาย และคา่ทดแทน 
และค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา พ.ศ.2546 เห็นว่าสอดคล้องกับแนวคิด หลกัการ และกลไก 
การชดเชยความเสียหายแก่ผู้ เสียหาย หรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐ  ตามปฏิญญา
สากลวา่ด้วยหลกัความยตุธิรรมขัน้พืน้ฐานของผู้ เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรม และการใช้อํานาจ
โดยมิชอบ กลา่วคือในเร่ืองแนวคิด การชดเชยความเสยีหายแก่ผู้ เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรมใน
คดีอาญาโดยรัฐ เห็นวา่รัฐต้องรับผิดชอบชดเชยความเสียหายแก่ผู้ เสียหาย หรือเหย่ืออาชญากรรม 
เพราะรัฐไมส่ามารถคุ้มครองพลเมืองของตนให้ปลอดภยัจากอาชญากรรม และถือวา่เป็นการขยาย
บริการด้านสวสัดิการสงัคม ด้วยแนวคิดท่ีวา่ รัฐควรให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ ต้องการความช่วยเหลือ 
ในกรณีหลกัการ   การชดเชยความเสยีหายแก่ผู้ เสยีหาย หรือเหย่ืออาชญากรรมในคดอีาญาโดยรัฐ 
เห็นว่าผู้ มีสิทธิได้รับการชดเชยความเสียหาย  หมายถึง  ผู้ เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรม ท่ีได้รับ
ความเสยีหายแก่ร่างกาย  หรือจิตใจ  จากการกระทําผิดอาญาท่ีร้ายแรง  และทายาทของผู้ เสยีหาย
หรือเหย่ืออาชญากรรม หากผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรมถงึแก่ความตาย  สาํหรับความผิดท่ีรัฐ
จะชดเชยความเสียหาย  ต้องเป็นความผิดอาญาท่ีร้ายแรง เช่น  ความผิดเก่ียวกบัเพศ ชีวิต และ
ร่างกาย ในสว่นประเภทของการชดเชยความเสียหาย ได้แบง่ออกเป็น 2 ประเภท กลา่วคือ ในกรณี
ท่ีผู้ เสียหาย  หรือเหยื่ออาชญากรรมท่ีได้รับความเสียหายแก่ร่างกาย     หรือจิตใจ    รัฐจะชดเชย
ความเสยีหายเป็นคา่รักษาพยาบาล คา่ฟืน้ฟสูมรรถภาพทางร่างกาย หรือจิตใจ และคา่เสียหายอ่ืน
ตามท่ีเห็นสมควร หากผู้ เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรมได้รับความเสียหายจนถึงแก่ความตาย     
หรือถกูฆา่ตาย   รัฐจะชดเชยความเสยีหายเป็นคา่ทําศพ   รวมถงึคา่ใช้จ่ายท่ีจําเป็นอ่ืน  นอกจากนี ้
รัฐได้จดัตัง้กองทนุ หรือจดัสรรงบประมาณประจําปี โดยมี “คณะกรรมการ” เป็นกลไก  ผู้ มีอํานาจ
พิจารณาจา่ยคา่ชดเชยความเสยีหายดงักลา่ว   ให้กบัผู้ มีสทิธิได้รับการชดเชยความเสยีหายตอ่ไป 
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ABSTRACT 
 

                The process of criminal justice system is to punish  the guilty persons because 
the  punishments  of  criminal do justice  to the criminal  justice system and people in the 
society.  However, the  victims of crime who lose their life,  body,  properties,  safety, and 
opportunities were disregarded.The United Nations of the Declaration of Basic principles 
of Justice for  Victims of  Crime and  Abuse of power  has been pronounced to recognize 
the right of victims and  being  treated. This document  stimulated  other nations to enact 
the law regarding  the compensation to victims of crime by  the state depending on legal 
system, social, politic, and economic situations of each nation. In Thailand, the  provision 
under   the Constitution  of  the  Kingdom  of Thailand, B.E. 2540 provides  the protection  
of right of an injured person from the state. And, in order to recognize the right to receive  
a  proper  treatment  from  the  State,  the  compensation  of   the  injury  person  and  the 
expense of the accused in the criminal case Act, B.E.2544 has been enacted. Moreover, 
in order to correctly  and  fairly  consider  the compensation for  the victims of crime  and 
provide  most  advantage to the citizens, the ministerial regulations  of  the rule, process, 
and  scale of  the compensation of the injury person and  the expense of  the accused  
in  the criminal case Act, B.E.2546 has been pronounced. 
 
                This  thesis  study  an idea,  a principle,  and  process  of  the compensation to 
victims of crime by the state in USA, Japan, and  the  compensation  of  the injury person 
and  the  expense  of   the  accused  in  the  criminal  case  Act, B.E. 2544  as well as the 
ministerial  regulations of the rule,  process, and  scale of  the compensation of  the injury 
person and the expense of the accused in the criminal case  Act,  B.E. 2546  in  Thailand 
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comparing  with  the United  Nations  of  the Declaration of Basic Principles of Justice for 
Victims of Crime and Abuse of power  whether they are in accordance with  each other in 
order to be improve the law of Thailand to be clear, equal,and effective law enforcement. 
 
                From  the  study  of  an idea, a principle,  and process of  the  compensation to 
victims of crime for by the state in USA, Japan,and the compensation of the injury person 
and  the  expense  of  the accused  in  the  criminal  case  Act, B.E. 2544  as  well  as the 
ministerial  regulations of  the  rule,  process,  and scale of the compensation of the 
injury person and the expense of the accused in the criminal case Act, B.E. 2546 in 
Thailand, it can be  found that  they  are in accordance with  the United Nations of  the 
Declaration of Basic  Principles of Justice  for  Victims  of Crime  and Abuse of power.  
The  idea  of  the compensation to victims  of crime  by  the  state is that  the  state  has a  
responsibility  to provide  the  compensation  to  the  victims  because  the  state  could  
not  protect  their citizens from the  crime and  it seem  to expend  the service of  social  
welfare  under the idea  that  the  state should contribute  to  the citizens  who need it.  
The  principle  of the compensation to  victims of  crime by  the  state  is  that  the  
victims  who  have  rights to receive     the   compensation   mean   the   victims   who   
suffer   personal   physical   or psychological  injury  from serious  crimes  and  a  heir  of  
the  victim  in case of the died victim.  The  type  of   crimes  which  the  state  has  to  
provide  the compensation  is the serious crime  for example  sexual offense, murders, 
assaults. The compensation can be divided  into  2  types. The  first  type  is   the  
victims  who  suffer  personal   physical  or psychological  injury. The state   will  provide 
a medical treatment  expense,  an expense of recovering the capability of body and 
mind, and other proper remuneration. Secondly, the victim died, the state will pay for a 
cremated expanse and other necessary cost.  The state sets up a fund and  provides an 
annual budget for compensation to victims  by  the consideration of “the committee” as 
the process of the compensation.  
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บทที่ 1 

                                                           

                                                          บทนํา 
 
1.1 ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 
 
                การดําเนินงานของกระบวนการยติุธรรม       ได้ให้ความสําคญัตอ่การนําตวัผู้กระทําผิด 
มาลงโทษ ซึง่ถือว่าเป็นการสร้างความยติุธรรม ตามความคาดหวงัของกระบวนการยติุธรรม และ
ของคนในสงัคม โดยไม่คํานึงถึงความเสียหายที่เกิดจากอาชญากรรม เฉพาะอย่างย่ิงผู้ เสียหาย 
หรือเหย่ืออาชญากรรม  ท่ีต้องสญูเสียชีวิต  ร่างกาย ทรัพย์สิน ความปลอดภยั การสญูเสียโอกาส 
รวมทัง้การตกเป็นผู้ เสยีหาย หรือเหย่ืออาชญากรรมในขัน้ตอนตา่ง ๆ ของกระบวนการยติุธรรม 
                ปัจจบุนัระบบความยติุธรรมทางอาญา     ได้คุ้มครองผู้กระทําผิดทางอาญาโดยคํานงึถงึ 
สิทธิมนุษยชนขัน้พืน้ฐาน ในขณะเดียวกนัผู้ เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรมซึ่งเป็นผู้ ได้รับผลจาก
การประทษุร้ายโดยผู้กระทําผิดอาญา  จงึควรได้รับการคุ้มครองอยา่งเหมาะสมและเทา่เทียมกนั 1 
                อยา่งไรก็ตามในหลายประเทศ     ได้ให้ความสาํคญัตอ่การคุ้มครองป้องกนั        รวมทัง้ 
การปฏิบติัตอ่ผู้ เสียหาย หรือเหย่ืออาชญากรรม โดยให้บคุคลดงักลา่วได้มีสว่นร่วม ในการดําเนิน
กระบวนการยติุธรรมทางอาญามากขึน้   และได้เรียกร้องให้มีการชดเชยความเสยีหายแก่ผู้ เสยีหาย 
หรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐ  ซึง่ตอ่มาใน  ปี  ค.ศ.1985  ได้มีการประชมุคองเกรส 
สหประชาชาติวา่ด้วยการป้องกนัอาชญากรรม และการบําบดัฟืน้ฟผูู้กระทําความผิด (The United 
Nations Congress on the prevention of crime and the treatment of offenders)  ครัง้ท่ี  7 ณ 
กรุงมิลาน ประเทศอิตาลี  และได้ร่วมกนัร่าง Magna carta for victims ซึง่กลา่วถึงการชดเชย
ความเสยีหายแก่ผู้ เสียหายหรือเหย่ืออาชญาในคดีอาญาโดยรัฐ ในปีเดียวกนัได้มีมติท่ีประชมุใหญ่
ท่ี   40/34   ของการประชมุใหญ่สหประชาชาติ   วา่ด้วยการป้องกนัอาชญากรรม      และปฏิบติัตอ่ 
ผู้กระทําผิดโดยได้ประกาศรับรอง 2“ปฏิญญาสากลว่าด้วยหลกัความยตุิธรรมขัน้พืน้ของผู้ เสียหาย 
หรือเหย่ืออาชญากรรม และการใช้อํานาจโดยมิชอบ” (Declaration of basic principles of 

                                          
              1 กลุพล พลวนั.  “การคุ้มครองสทิธิมนษุยชนในประเทศไทย.”  วารสารอัยการนิเทศ.  เลม่ท่ี 54,  1.  
2535, หน้า 79.     
              2 ปรุะชยั เป่ียมสมบรูณ์.  “ การประชมุคองเกรสสหประชาชาติวา่ด้วยการป้องกนัอาชญากรรม    และ  
การบําบดัฟืน้ฟผูู้กระทําความผดิ.”  วารสารอาชญาวิทยาและงานยุตธิรรม.  3,  2.  ธนัวาคม 2526, หน้า 14. 
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justice for   victims   of  crime  and  abuse  of  power,1985)    นบัเป็นครัง้แรกท่ีมีการยอมรับ
สทิธิของผู้ เสยีหาย หรือเหย่ืออาชญากรรม  อนัรวมถงึสทิธิท่ีได้รับการเยียวยา 3    
                ดงันัน้    หากมีการศกึษาตามปฏิญญาสากล   วา่ด้วยหลกัความยติุธรรมขัน้พืน้ฐานของ 
ผู้ เสียหาย หรือเหย่ืออาชญากรรม และการใช้อํานาจโดยมิชอบ โดยเฉพาะในส่วนของการชดเชย
ความเสียหายแก่ผู้ เสียหาย   หรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐ   (Compensation)   ซึง่มี
แนวคิด หลกัการ  และกลไก  ดงัตอ่ไปนี ้

 1. แนวคิด การชดเชยความเสียหายแก่ผู้ เสียหาย หรือเหย่ืออาชญากรรม ในคดีอาญา 
โดยรัฐ  มีเหตผุลสนบัสนนุ  2 ประการ กลา่วคือ 
                     1.1 รัฐมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการป้องกนัอาชญากรรม  ดงันัน้รัฐจงึควรต้องรับผิดชอบ
ชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้ เสียหาย หรือเหย่ืออาชญากรรม เพราะรัฐไม่สามารถให้ความคุ้มครอง     
พลเมืองของตนให้ปลอดภยัจากอาชญากรรมนัน้ได้ 
                     1.2 เป็นการขยายการบริการทางด้านสวสัดิการสงัคม  ด้วยความคิดท่ีวา่รัฐควรท่ีจะ
ให้ความช่วยเหลอื      แก่บคุคลผู้ ต้องการความช่วยเหลือ     โดยเฉพาะผู้ตกเป็นผู้ เสยีหาย       หรือ 
เหย่ืออาชญากรรมซึง่ได้รับความเสยีหาย ท่ีไมอ่าจหลกีเลีย่งได้  
                         ประกอบกับเป็นหน้าท่ีของรัฐท่ีต้องคุ้มครองพลเมืองให้ได้รับความปลอดภัยใน
ชีวิต   ร่างกาย  ทรัพย์สนิ  และสทิธิตา่ง ๆ  ตามกฎหมายอนัเป็นมลูฐานในการดํารงชีวิตของมนษุย์ 
ในสงัคม     รัฐจงึมีหน้าท่ีรับผิดชอบในฐานะที่ได้รับมอบอํานาจให้เป็นผู้ปกครอง     และควรมีสว่น 
รับผิดชอบในกรณีท่ีไมส่ามารถให้ความคุ้มครอง และพิทกัษ์สทิธิของเขาได้ตามสมควร 4  
                2. หลกัการ การชดเชยความเสียหายแก่ผู้ เสียหาย หรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญา
โดยรัฐ   ได้กําหนดหลกัเกณฑ์ไว้ว่า “ ผู้ เสียหาย   หรือเหย่ืออาชญากรรม    ท่ีไม่ได้รับการชดเชย
ความเสยีหายเตม็จํานวนจากผู้กระทําความผิด      หรือทางอ่ืนใดแล้ว      รัฐต้องจดัให้มีการชดเชย 
ความเสยีหายทางด้านการเงิน  ดงันี ้                
                     2.1 ผู้ เสียหาย หรือเหย่ืออาชญากรรม ท่ีได้รับความเสียหายแก่ร่างกาย หรือจิตใจ  
อนัเป็นผลจากการกระทําความผิดอาญาท่ีร้ายแรง 

                                          
              3 ชาญเชาวน์  ไชยานกิุจ.  “เหย่ืออาชญากรรม, การประนอมพิพาท และกระบวนการยตุธิรรม.”      
วารสารอัยการนิเทศ.  เลม่ท่ี 58,  ฉบบัท่ี 4.  2539, หน้า 90 – 91. 
              4 ประธาน  วฒันวาณิชย์.  “ กฎหมายทดแทนความเสยีหายแก่เหย่ืออาชญากรรม :  แนวคิด 
ทางด้านรัฐสวสัดิการ.”  วารสารนิตศิาสตร์.  9, 1.  มิถนุายน – สงิหาคม 2520, หน้า 72. 
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                   2.2  ทายาท หรือครอบครัวของผู้ เสียหาย หรือเหย่ืออาชญากรรม โดยเฉพาะผู้ซึง่ต้อง
พึ่งพาบุคคลท่ีได้เสียชีวิต หรือต้องไร้ความสามารถอันเน่ืองมาจาการตกเป็นผู้ เสียหายหรือ               
เหย่ืออาชญากรรม”5 
                3. กลไก ในการชดเชยความเสยีหายแก่ผู้ เสยีหาย  หรือเหย่ืออาชญากรรม  ในคดีอาญา 
โดยรัฐตามปฎิญญาดงักลา่ว    มิได้กําหนดกลไกอยา่งใดไว้     เพียงวางหลกัเกณฑ์ให้มีการบริหาร 
ทางด้านการเงิน   โดยกําหนดไว้วา่ “ ให้ก่อตัง้   หรือสนบัสนนุการขยายกองทนุ  สาํหรับการชดเชย 
ความเสยีหายแก่ผู้ เสียหาย หรือเหย่ืออาชญากรรมในระดบัประเทศ   รวมทัง้กองทนุอ่ืนท่ีอาจก่อตัง้
โดยมีวตัถปุระสงค์อย่างเดียวกนันี”้ 6 ดงันัน้ จงึควรมีกลไกท่ีเป็นองค์กรซึง่มีอํานาจกึ่งตลุาการ หรือ
กึง่บริหาร    โดยทําหน้าท่ีพิจารณา     หรือวินิจฉยั      ตลอดจนเป็นผู้ควบคมุและกําหนดมาตรการ
ทางด้านกฎหมาย ด้านบริหาร และด้านสงัคมสงเคราะห์ เพื่อเยียวยาความเสียหายแก่ผู้ เสียหาย  
หรือเหย่ืออาชญากรรม  ให้มีผลเป็นรูปธรรมย่ิงขึน้ 
                ในหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศท่ีอยู่ในระบบกฎหมายจารีตประเพณีหรือระบบ
ประมวลกฎหมาย   ได้มีการบญัญติักฎหมายเก่ียวกบัการชดเชยความเสียหายแก่ผู้ เสียหาย    หรือ        
เหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐ   ซึง่ขึน้อยู่กบัระบบกฎหมาย สงัคม การเมือง และเศรษฐกิจ
ของประเทศนัน้  
                ปัจจบุนัรัฐธรรมนญู  ได้บญัญติัรับรองคุ้มครองสิทธิการรับความช่วยเหลือจากรัฐ    ของ
ผู้ เสยีหาย     หรือเหย่ืออาชญากรรม     เน่ืองจากการกระทําผิดอาญาของผู้ อ่ืน    โดยตนมิได้มีสว่น
เก่ียวข้องกบัการกระทําความผิด และไมม่ีโอกาสได้รับการบรรเทาความเสยีหายโดยทางอื่น   ดงันัน้
เพ่ือให้การรับรองสทิธิในการรับความชว่ยเหลอืดงักลา่ว   เป็นไปตามรัฐธรรมนญู   รัฐจงึได้บญัญติั 
พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้ เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา 
พ.ศ.2544 นอกจากนีเ้พ่ือให้การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนผู้ เสียหายเป็นไปโดยถกูต้อง เป็นธรรม 
และก่อประโยชน์สงูสดุแก่ประชาชน จึงได้ออกกฎกระทรวง กําหนดหลกัเกณฑ์  วิธีการ และอตัรา
ในการจ่ายคา่ตอบแทนผู้ เสยีหาย และคา่ทดแทนและคา่ใช้จา่ยแก่จําเลยในคดีอาญา พ.ศ.2546                         
                ด้วยเหตุนีจ้ึงควรมีการศึกษา ในเน่ืองการชดเชยความเสียหายแก่ผู้ เสียหาย หรือ                 
เหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐ  ของต่างประเทศ รวมทัง้ของประเทศไทยว่ามีแนวคิด     
หลกัการ และกลไก สอดคล้องหรือขดัแย้งกบัปฏิญญาสากลว่าด้วยหลกัความยติุธรรมขัน้พืน้ฐาน
                                          
              5 ปฏญิญาสากลว่าด้วยหลกัความยตุธิรรมขัน้พืน้ฐานของผู้ เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรม  และ 
การใช้อํานาจโดยมอชอบ มาตรา 12. 
              6 ปฏญิญาสากลว่าด้วยหลกัความยตุธิรรมขัน้พืน้ฐานของผู้ เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรม  และ 
การใช้อํานาจโดยมิชอบ มาตรา 13. 
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ของผู้ เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรม  และการใช้อํานาจโดยมิชอบหรือไม่ เพื่อนํามารับปรุง แก้ไข
พระราชบญัญติั   และกฎกระทรวงดงักลา่วของประเทศไทยให้เกิดความชดัเจน    เสมอภาค    และ 
มีประสทิธิภาพในการบงัคบัใช้  รวมทัง้ความเหมาะสม  กบัสภาพความเป็นจริงในสงัคมไทยตอ่ไป 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการศกึษา                          
                 
                1. ศกึษาแนวคิด  หลกัการ    และกลไก   การชดเชยความเสียหายแก่ผู้ เสียหาย  หรือ
เหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐ ตามปฏิญญาสากลวา่ด้วยหลกัความยติุธรรมขัน้พืน้ฐานของ
ผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรม  และการใช้อํานาจโดยมิชอบ 
                2. ศกึษาแนวคิด     หลกัการ   และกลไก   การชดเชยความเสยีหายแก่ผู้ เสยีหาย    หรือ 
เหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศญ่ีปุ่ น โดยทําการ
เปรียบเทียบกบัแนวคิด      หลกัการ       และกลไก      การชดเชยความเสยีหายแก่ผู้ เสยีหาย   หรือ 
เหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐ  ตามปฏิญญาสากลว่าด้วยหลกัความยติุธรรมขัน้พืน้ฐาน
ของผู้ เสยีหาย    หรือเหย่ืออาชญากรรม   และการใช้อํานาจโดยมิชอบ วา่สอดคล้องหรือขดัแย้งกบั
ปฏิญญาดงักลา่วหรือไม ่
                3. ศกึษาแนวคิด      หลกัการ     และกลไก   การชดเชยความเสยีหายแก่ผู้ เสยีหาย หรือ 
เหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐ ตามพระราชบญัญติัคา่ตอบแทนผู้ เสียหาย และคา่ทดแทน  
และคา่ใช้จา่ยแก่จําเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544  โดยทําการเปรียบเทียบกบั  แนวคิด หลกัการ  และ
กลไก การชดเชยความเสียหายแก่ผู้ เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐ ตาม
ปฏิญญาสากลว่าด้วยหลกัความยุติธรรมขัน้พืน้ฐานของผู้ เสียหาย หรือเหย่ืออาชญากรรม  และ
การใช้อํานาจโดยมิชอบ  วา่สอดคล้อง   หรือขดัแย้ง  กบัปฏิญญาดงักลา่วหรือไม ่   
 
1.3 ข้อสมมุตฐิานทางการศกึษา 
 
                ถ้ามีการศกึษา แนวคิด หลกัการ และกลไก การชดเชยความเสียหายแก่ผู้ เสียหาย   หรือ                     
เหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศญ่ีปุ่ นและพระราชบญัญติั 
คา่ตอบแทนผู้ เสียหาย และคา่ทดแทนและคา่ใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 เปรียบเทียบ
กบัแนวคิด   หลกัการ     และกลไก     ตามปฏิญญาสากลวา่ด้วยหลกัความยติุธรรมขัน้พืน้ฐานของ 
ผู้ เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรม  และการใช้อํานาจโดยมิชอบ ว่าสอดคล้องหรือขัดแย้งกับ
ปฏิญญาดงักลา่วหรือไม ่  สาํหรับในสว่นของหลกัการ     จะทําการศกึษาเก่ียวกบั      ผู้ มีสทิธิได้รับ 
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การชดเชยความเสียหาย    ความผิดท่ีรัฐจะชดเชยความเสียหาย  และประเภทของการชดเชย
ความเสียหาย   โดยประเภทของการชดเชยความเสียหาย   จะทําการศึกษาเก่ียวกับ หลกัเกณฑ์ 
วิธีการและอตัราในการจ่ายค่าตอบแทนผู้ เสียหาย ซึ่งรัฐได้ออกกฎกระทรวง กําหนดหลกัเกณฑ์    
วิธีการ      และอตัราในการจา่ยคา่ตอบแทนผู้ เสยีหาย     และคา่ทดแทนและคา่ใช้จา่ยแก่จําเลยใน 
คดีอาญา พ.ศ.2546 เพ่ือจะได้นําผลของการศกึษาดงักลา่ว เป็นแนวทางในกระบวนการปรับปรุง 
แก้ไข และบงัคบัใช้พระราชบญัญติัคา่ตอบแทนผู้ เสยีหายและคา่ทดแทนและคา่ใช้จ่ายแก่จําเลยใน
คดีอาญา พ.ศ.2544 และกฎกระทรวง กําหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และอตัราในการจา่ยคา่ตอบแทน 
ผู้ เสยีหาย   และคา่ทดแทน    และคา่ใช้จา่ยแก่จําเลยในคดีอาญา พ.ศ.2546   เพื่อให้เหมาะสมกบั
สภาพเศรษฐกิจ สังคมของประเทศไทยโดยให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ  และ
ปฏิญญาดงักลา่ว 
 
1.4 ขอบเขตของการศกึษา 
 
                1. ศกึษาแนวคิด  หลกัการ    และกลไก   การชดเชยความเสียหายแก่ผู้ เสียหาย  หรือ
เหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐ ตามปฏิญญาสากลวา่ด้วยหลกัความยติุธรรมขัน้พืน้ฐานของ
ผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรม  และการใช้อํานาจโดยมิชอบ 
                2. ศกึษาแนวคิด     หลกัการ   และกลไก   การชดเชยความเสยีหายแก่ผู้ เสยีหาย    หรือ 
เหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศญ่ีปุ่ น โดยทําการ
เปรียบเทียบกบัแนวคิด      หลกัการ       และกลไก      การชดเชยความเสยีหายแก่ผู้ เสยีหาย   หรือ 
เหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐ  ตามปฏิญญาสากลว่าด้วยหลกัความยติุธรรมขัน้พืน้ฐาน
ของผู้ เสยีหาย    หรือเหย่ืออาชญากรรม   และการใช้อํานาจโดยมิชอบ วา่สอดคล้องหรือขดัแย้งกบั
ปฏิญญาดงักลา่วหรือไม ่
                3. ศกึษาแนวคิด      หลกัการ     และกลไก   การชดเชยความเสยีหายแก่ผู้ เสยีหาย หรือ 
เหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐ ตามพระราชบญัญติัคา่ตอบแทนผู้ เสียหาย และคา่ทดแทน  
และคา่ใช้จา่ยแก่จําเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544  โดยทําการเปรียบเทียบกบั  แนวคิด หลกัการ  และ
กลไก  การชดเชยความเสียหายแก่ผู้ เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐ ตาม
ปฏิญญาสากลว่าด้วยหลกัความยุติธรรมขัน้พืน้ฐานของผู้ เสียหาย หรือเหย่ืออาชญากรรม  และ
การใช้อํานาจโดยมิชอบ  วา่สอดคล้อง   หรือขดัแย้ง  กบัปฏิญญาดงักลา่วหรือไม ่ 
 
 

DPU



 6 

1.5 วธีิการดาํเนินการศกึษา 
 
                เป็นการศกึษาวิจยัเอกสาร    (Documentary Research)   โดยศกึษาค้นคว้าจากตํารา
ภาษาไทย ภาษาองักฤษ บทความ รายงานการศกึษาวิจยั วิทยานิพนธ์ และเอกสารขององค์การ 
UNAFEI  ท่ีเก่ียวข้องกบัการชดเชยความเสียหายแก่ผู้ เสียหาย หรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญา
โดยรัฐ รวมทัง้แนวคิด หลกัการ และกลไก ตามปฏิญญาสากลวา่ด้วยหลกัความยติุธรรมขัน้พืน้ฐาน
ของผู้ เสียหาย หรือเหย่ืออาชญากรรม และการใช้อํานาจโดยมิชอบ และกฎหมายของต่างประเทศ
เพ่ือนําข้อมลูมาวิเคราะห์และสรุปปัญหาในการวิจยั เพ่ือหาข้อเสนอแนะตอ่ไป 
 
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
                 
                1.ทราบถึงแนวคิด หลักการ และกลไก การชดเชยความเสียหายแก่ผู้ เสียหาย หรือ        
เหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐ ตามปฏิญญาสากลวา่ด้วยหลกัความยติุธรรมขัน้พืน้ฐานของ
ผู้ เสยีหาย หรือเหย่ืออาชญากรรม และการใช้อํานาจโดยมิชอบ 
                2.ทราบถึงแนวคิด หลักการ และกลไก การชดเชยความเสียหายแก่ผู้ เสียหายหรือ                      
เหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศญ่ีปุ่ นและพระราชบญัญติั 
ค่าตอบแทนผู้ เสียหาย   และค่าทดแทน  และค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544   ในส่วน
ของหลกัการ     จะทําให้ทราบถงึผู้ มีสทิธิได้รับการชดเชยความเสยีหาย       ความผิดท่ีรัฐจะชดเชย 
ความเสยีหาย และประเภทของการชดเชยความเสยีหาย  นอกจากนีย้งัทําให้ทราบถงึ   หลกัเกณฑ์  
วิธีการ  และอตัราในการจ่ายคา่ตอบแทนผู้ เสยีหาย    ซึง่รัฐได้ออกกฎกระทรวง  กําหนดหลกัเกณฑ์ 
วิธีการ    และอตัราในการจา่ยคา่ตอบแทนผู้ เสยีหาย     และคา่ทดแทน      และคา่ใช้จ่ายแก่จําเลย
ในคดีอาญา พ.ศ.2546 
                3. เพือ่นําผลการศกึษามาปรับปรุง  แก้ไข  กฎ    ระเบยีบ   และหลกัเกณฑ์ของกฎหมาย 
ให้สอดคล้องกบัแนวทางการคุ้มครองผู้ เสียหาย หรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐ  ตาม        
รัฐธรรมนูญ และปฏิญญาสากลว่าด้วยหลักความยุติธรรมขัน้พืน้ฐานของผู้ เสียหาย หรือ           
เหย่ืออาชญากรรม  และการใช้อํานาจโดยมิชอบ   
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บทที่ 2 

 
แนวคดิในการคุ้มครองผู้เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรม 

 
                รัฐมีหน้าท่ีคุ้มครองป้องกนัภยัตา่งๆ ท่ีอาจเกิดขึน้กบัประชาชนการตกเป็นผู้ เสยีหายหรือ  
เหย่ืออาชญากรรมถือได้วา่เป็นความบกพร่องของรัฐ  ท่ีขาดความสามารถในการบงัคบัใช้กฎหมาย 
การขาดประสทิธิภาพในการป้องกนัชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สนิ ในขณะท่ีอาชญากรได้รับการแก้ไข 
ฟืน้ฟ ู  เพือ่ให้กลบัตนเป็นคนดี  ผู้ เสยีหายหรือเหยื่ออาชญากรรมก็ควรได้รับการคุ้มครองเช่นกนั 1 
ดงันัน้ในบทนีจ้ะศกึษาความเป็นมาในการคุ้มครองผู้ เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรมโดยในเบือ้งต้น  
จะกลา่วถงึความหมาย แนวคิด ทฤษฎี ประเภท สาเหต ุ  การป้องกนัการตกเป็นผู้ เสยีหาย หรือ
เหย่ืออาชญากรรม และการคุ้มครองสิทธิของผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐ
ตามปฏิญญาสากลวา่ด้วยหลกัความยติุธรรมขัน้พืน้ฐานของผู้ เสยีหาย หรือเหย่ืออาชญากรรม  
และการใช้อํานาจโดยมิชอบ  ซึง่ปฏิญญาดงักลา่วได้แบง่ผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรมออกเป็น
สองสว่นคือ  ในสว่นแรกได้กลา่วถงึสทิธิของผู้ เสียหาย  หรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาท่ีได้รับ
ผลร้ายจากการกระทําผิดอาญา สว่นท่ีสองได้ให้ความหมายผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรมท่ีเกิด
จากการใช้อํานาจโดยมิชอบ  สาํหรับวิทยานิพนธ์ฉบบันี ้   จะศกึษาปฏิญญาสากลดงักลา่วเฉพาะ
ในสว่นแรก เพือ่ทราบวา่มาตรฐานสากลได้ให้หลกัประกนัสทิธิแก่ผู้ เสยีหาย หรือเหยื่ออาชญากรรม
ในคดีอาญาโดยรัฐอยา่งไร  ในสว่นท่ีสองอยูน่อกเหนือการศกึษาวิทยานิพนธ์ฉบบันี ้
 
2.1 ความเป็นมา 
                 
                การชดเชยความเสยีหายแก่ผู้ เสยีหาย หรือเหย่ืออาชญากรรมมีมาแตย่คุโบราณตัง้แต่
สมยัพระเจ้าฮมัมรูาบี 2  ตอ่มาในสมยักลางได้ปรากฏหลกัฐาน   จากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาของเยอรมนัได้กําหนดวิธีการชดเชยความเสยีหายแก่ผู้ เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรม 
และเม่ือกาลเวลาลว่งเลยมาถงึปลายยคุกลาง จงึได้มีการนําระบบการปรับ มาใช้แทนการชดเชย

                                          
              1 สดุสงวน  สธีุสร.  เหย่ืออาชญากรรม.  กรุงเทพฯ : ม.ป.ส., สงิหาคม 2543, หน้า 63. 
              2 ประธาน  วฒันวาณิชย์.  “กฎหมายทดแทนความเสยีแก่เหย่ืออาชญากรรม : แนวความคดิทางด้าน                    
รัฐสวสัดกิาร ”  วารสารนิตศิาสตร์.  9, 1.  มิถนุายน - สงิหาคม 2520, หน้า 73. 
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ความเสยีหายแก่ผู้ เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรม  เงินคา่ปรับจงึตกเป็นของรัฐ  รัฐจงึเป็นผู้ผกูขาด
ในการลงโทษ 3 การชดเชยความเสยีหายจงึกลายเป็นหน้าที่ให้ชําระตอบแทนกนัในทางแพง่ 4 ในปี
ค.ศ.1878 ได้มีการประชมุร่วมกนัของนกัอาชญาวทิยาซึง่สรุปผลได้วา่กฎหมายไมใ่ห้ความสาํคญั
ในการบรรเทาความเสยีหายแก่ผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรม5ปัจจบุนัหลายประเทศได้ตรา
กฎหมายวา่ด้วยการชดเชยความเสยีหายแก่ผู้ เสยีหาย หรือเหย่ืออาชญากรรม ดงัจะเห็นได้จาก
ประเทศองักฤษ ได้ทดลองแตง่ตัง้คณะกรรมการชดเชยความเสยีหายทางอาญา  เพือ่พจิารณาจา่ย
คา่ชดเชยให้แก่ผู้ เสยีหาย หรือเหย่ืออาชญากรรมท่ีได้รับบาดเจ็บ ประเทศเยอรมนัได้ประกาศใช้  
กฎหมายคุ้มครองสทิธิของผู้ เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรม ซึง่มีช่ือวา่พระราชบญัญติัทดแทนแก่
เหย่ือ ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ประกาศใช้พระราชบญัญติัปกป้องเหย่ือ และพยาน ประเทศฝร่ังเศส 
ได้มีการชดเชยความเสยีหายแก่ผู้ เสยีหาย หรือเหย่ืออาชญากรรม  ซึง่รวมถึงคา่เสียหายในทางแพง่
โดยฟ้องไปพร้อมกบัคดีอาญา 6 ในปี ค.ศ.1965 ได้มีการประชมุร่วมกนัระหวา่งประเทศเป็นครัง้แรก
ท่ีกรุงเยรูซาแลม โดยสรุปได้วา่ให้รัฐทกุรัฐก่อตัง้ระบบการชดเชยความเสยีหายให้แก่ผู้ เสยีหาย หรือ 
เหย่ืออาชญากรรม 7 จนกระทัง่ในปี ค.ศ.1985  ได้มีการประชมุคองเกรสสหประชาชาติ  ครัง้ท่ี 7 ซึง่
วา่ด้วยการป้องกนัอาชญากรรม และการบําบดัฟืน้ฟผูู้กระทําผิด (The United Nations Congress 
on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders)   ณ  กรุงมิลาน  ประเทศอิตาล ี  
โดยใช้ช่ืออยา่งเป็นทางการวา่   “Magna Carta for Victims”     สรุปได้ดงันี ้     ในกรณีท่ีการชดใช้
คา่เสยีหายจากผู้กระทําผิดไมเ่พียงพอ การชดเชยโดยรัฐสาํหรับอนัตรายท่ีเกิดขึน้กบัผู้ เสยีหายหรือ
เหย่ืออาชญากรรมจดัวา่จําเป็นในสดัสว่นที่เปรียบเทียบได้กบั ความทกุข์ทรมานของผู้ เสยีหาย หรือ

                                          
              3 อภิรัต นิยมการ.  “การทดแทนความเสียหายแก่ผู้ เสยีหายในคดีอาญาโดยรัฐ : ศกึษาความคิดเห็นของ 
บคุคลากรในกระบวนการยตุิธรรมและอาจารย์ผู้สอนวชิากฎหมายในมหาวทิยาลยัของรัฐ”  วิทยานิพนธ์ปริญญา 
มหาบณัฑิต คณะสงัคมศาสตร์ สาขาอาชญาวิทยาและงานยตุธิรรม  มหาวิทยาลยัมหดิล,  2530,หน้า 13. 
              4 Stephen  Schafer.  Victimology : The Victim and his Criminal.  Virginia : Reston Publishing   
Company, Inc., 1977, P.P. 19 - 20. 
              5 Stephen  Schafer.  Restitution to Victims of Crime.  London : Stevens & Sons Limited, 
1960, P.P. 9 –10.  
              6 วิชา  มหาคณุ.  “เหย่ืออาชญากรรม : แนวคิดและมาตรการคุ้มครอง.”  วารสารกฎหมาย.  14,  1. 
2535, หน้า 9. 
              7 Stephen Schafer.  Victimology : The Victim and his Criminal. P. 125. 
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เหย่ืออาชญากรรมท่ีประสบเคราะห์กรรมเชน่เดียวกนั8 ด้วยเหตนีุจ้งึได้มีผู้ ให้ความหมาย“ผู้ เสยีหาย
หรือเหย่ืออาชญากรรม (Crime Victims) ” พอสรุปได้ดงันี ้                                                                                       
                1. เหย่ือของผู้กระทําผิดกฎหมายบ้านเมือง แตไ่มห่มายถงึเหย่ือของภยัอยา่งอ่ืน 9  
                2.บคุคลท่ีถกูประทษุร้ายในชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สนิ โดยปราศจากความยินยอมของผู้นัน้ 
ยงัรวมถงึผู้ที่เก่ียวข้องใกล้ชิด หรืออยูใ่นความรับผิดชอบ หรือในความอปุการะของผู้ถกูทําร้าย10  

        3. ผู้ได้รับความเสียหาย   จากการก่ออาชญากรรมของผู้กระทําผิด   รวมถงึผู้ ท่ีเก่ียวข้อง
ท่ีได้รับผลกระทบจากความเสยีหาย 11 
                4. ผู้ ท่ีประสบผลร้ายหรือความเสยีหายทัง้ด้านชีวิต ร่างกาย จิตใจ และทรัพย์สนิอนั
เน่ืองจากการละเมิดกฎหมาย 12 
                5. เหย่ือที่ได้รับความเสยีหายจากผลของการกระทําผิดกฎหมายแบง่ได้ 2 ลกัษณะ 
                    5.1 ผู้ เสยีหาย  หรือเหย่ืออาชญากรรมโดยตรง  (Direct  Victims)  คือ บคุคลท่ีถกู
ลว่งละเมิด และได้รับความเสยีหายโดยตรงจากการกระทําผิดกฎหมาย 
                    5.2 ผู้ เสยีหาย  หรือเหย่ืออาชญากรรมโดยอ้อม (Indirect Victims) คือ บคุคลท่ีสามท่ี 
ได้รับผลกระทบจากการกระทําผิดกฎหมาย  แม้การกระทํานัน้จะไมไ่ด้เกิดขึน้กบัเขาโดยตรง 13 
               
                จากการศกึษาความหมายของผู้ เสยีหาย หรือเหย่ืออาชญากรรม จงึสง่ผลให้ผู้ เช่ียวชาญ
ในศาสตร์วา่ด้วยเหย่ือวทิยา ได้มีแนวคิดทีแ่ตกตา่งกนั  ดงันี ้
                1.เหย่ือเป็นผลผลติของโครงสร้างทางสงัคม การเมือง เทคโนโลยีสมยัใหมอ่บุติัภยัตา่ง ๆ  
รวมถงึปัญหาอาชญากรรม 14 

                                          
              8 ปรุะชยั  เป่ียมสมบรูณ์.  “ การประชมุคองเกรสสหประชาชาติวา่ด้วยการป้องกนัอาชญากรรม และ 
การบําบดัฟืน้ฟผูู้กระทําผิด.”  วารสารอาชญาวิทยาและงานยุตธิรรม.  3, 2.  ธนัวาคม 2528, หน้า 13 - 14. 
              9 อณัณพ  ชบูํารุง  และศรีสมบติั  โชคประจกัษ์ชดั.  ว่าด้วยเหย่ืออาชญากรรม (Victimology).   
พิมพ์ครัง้ท่ี 1.  นครปฐม : โรงพิมพ์สถาบนัพฒันาสาธารณสขุอาเซียน,  มีนาคม 2538, หน้า 2. 
              10 สวุิทย์  นิ่มน้อย  และประเทือง  ธนิยผล.  อาชญาวทิยา และทณัฑวิทยา.  พิมพ์ครัง้ท่ี 2.   
กรุงเทพฯ : หจก. แสงจนัทร์การพมิพ์, กรกฎาคม 2533, หน้า 29. 
              11 ปรุะชยั  เป่ียมสมบรูณ์  และคณะ.  อาชญากรรมพืน้ฐานกับกระบวนการยุตธิรรม ปัญหา 

อุปสรรคและแนะทางควบคุม. พิมพ์ครัง้ท่ี 1. กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นสว่นจํากดัการพิมพ์พระนคร, 2531, หน้า125. 
              12 กลุพล  พลวนั  และรัชนีกร  โชติชยัสถิตย์.  “ สถานภาพของเหย่ืออาชญากรรมกบัผู้ เสียหายใน 
คดีอาญาในประเทศไทย.”  วารสารอัยการนิเทศ.  33, 3. 2534, หน้า 331 - 332. 
              13 สดุสงวน  สธีุสร.  เหย่ืออาชญากรรม. หน้า 2. 
              14 อณัณพ ชบูํารุง  และศรีสมบตัิ  โชคประจกัษ์ชดั. ว่าด้วยเหย่ืออาชญากรรม(Victimology).หน้า 2 . 
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                2.สงัคมมีกฎหมายในการควบคมุสงัคมอยา่งเป็นทางการเม่ือมีการฝ่าฝืนหรือลว่งละเมิด   
ตอ่กฎหมาย ผู้ตกเป็นผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรม ต้องมีผู้ รับผิดชอบโดยตรงตอ่ความเสยีหาย 
เพราะมีพฤติการณ์ ฝ่าฝืนระเบยีบสงัคม 15                 
                3. การชดเชยความเสยีหายของรัฐตอ่เหย่ืออาชญากรรม เพราะรัฐไมส่ามารถปกป้องคน
มิให้ตกเป็นผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรม รวมทัง้เร่ืองการเข้าไปมีสว่นเก่ียวข้องระหวา่งเหย่ือกบั
อาชญากร  จนทําให้เกิดการกระทําความผิดขึน้ 16         
                 
                อยา่งไรก็ตาม     นกัเหย่ือวิทยาท่ีได้ศกึษาเก่ียวกบัความหมาย        และแนวคิดเก่ียวกบั
ผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรม  ได้แบง่ทฤษฎี ออกเป็น 3 ทฤษฎี ดงัตอ่ไปนี ้
                1. ทฤษฎี  Victim  Percipitation  (การมีสว่นร่วมของผู้ เสียหาย หรือเหย่ืออาชญากรรม)       
โดย     Marvin     Wolfgang     ได้อธิบายวา่เหย่ือบางคน เป็นตวักระตุ้นทําให้ตนเองต้องเผชิญกบั 
เหตกุารณ์ท่ีนําไปสูก่ารบาดเจ็บ       หรือความตายโดยผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรม       อาจมี
พฤติกรรมท่ีแสดงออกหรือน่ิงเฉย   อาจสรุปได้วา่การกระทําของผู้ เสยีหาย หรือเหย่ืออาชญากรรม
มีสว่นทําให้เกิดอาชญากรรมขึน้ 
                2. ทฤษฎี Live Style (รูปแบบของวิถีชีวิต) นกัอาชญาวิทยา  เช่ือวา่รูปแบบวิถีชีวิตของ
คนทําให้ตนตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมได้ เชน่ การไปเท่ียวสวนสาธารณะในยามวกิาล เป็นต้น 
                3. ทฤษฎี Routive  Activities  มีแนวคิดวา่  ทกุวนันีค้นสว่นมากอยากฝ่าฝืนกฎหมาย
เพ่ือแก้แค้น ความโลภ และแรงจงูใจอ่ืน ๆ 17                
                 
                นอกจากนี ้บทบาทของผู้ เสยีหาย หรือเหย่ืออาชญากรรม  รวมทัง้ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องทําให้
นกัอาชญาวิทยา ได้แบง่ประเภทของผู้ เสียหาย หรือเหย่ืออาชญากรรม พอสรุปได้ดงันี ้
             Hans Von Hentig ได้นําปัจจยัทางกายภาพ ทางจิตวิทยา และทางสงัคมวิทยา       
ประกอบการพิจารณา  โดยแบง่ประเภทของผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรมออกเป็น 13 ประเภท  
กลา่วคือ  ผู้ เยาว์ (The Young) ผู้หญิง (The Female) คนแก่ (The Old) คนบกพร่องทางจิต  และ
วกิลจริต  (The mentally defective and other mentally deranged)  พวกท่ีอพยพมาจากท่ีอ่ืน 
(The  immigrants)   พวกชนกลุม่น้อย   (The  minorities)   พวกเป็นคนโง่โดยกําเนิด     (The dull 
                                          
              15 สดุสงวน สธีุสร.  เหย่ืออาชญากรรม. หน้า 4. 
              16 Isidore  Silver.  Criminology : An introduction.  New York : Barnes & Noble Books, 1981, 
p.244. 
              17 สดุสงวน สธีุสร.  เหย่ืออาชญากรรม. หน้า 6-9. 
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normals) พวกมีใจหดหู ่ (The depressed) พวกโลภมาก (The acquisitive) พวกเสเพล (The 
wanton) พวกคนโดดเด่ียว  และคนอกหกั (The Lonesome and the heartbroken)  คนท่ีตกอยูใ่น
ความทกุข์ทรมาน (The Tormentor) พวกท่ีถกูตดัโอกาส ถกูละเลย และตอ่สู้ เพ่ือศกัด์ิศรี (The 
blocked, exempted, and fighting) 18      
                Benjamin Mendelson  ได้แบง่ประเภทผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรม โดยพิจารณา
จากความหนกัเบาของความผิดเป็นเกณฑ์  ได้แก่ เหย่ือท่ีไร้เดียงสา (The  completely  innocent  
victim) เหย่ือท่ีมีความผิดน้อยกวา่อาชญากร (The victim with minor guilt) เหย่ือที่มีความเขลา 
(The victim due to his ignorance)   เหย่ือทีมี่ความผิดเทา่กบัอาชญากร  (The victim as guilty 
as the offender)     เหย่ือท่ีทําด้วยความสมคัรใจ      (The voluntary victim)    เหย่ือทีมี่ความผิด
มากกวา่อาชญากร (The  victim  more  guilty  than  the  offender) เหย่ือที่มีความผิดมากท่ีสดุ 
(The  most  guilty  victim)   เหย่ือที่มีความผิดตามลาํพงั  (The victim who is guilty alone) 
เหย่ือปลอม (The simulating victim)  และเหย่ือในฝัน  (the  immaginary  victim) 19                                               
                นักอาชญาวทิยาชาวญ่ีปุ่น ได้ยดึหลกัการพฒันาทางสงัคม และความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี ในการแบง่ประเภทของผู้ เสยีหาย หรือเหย่ืออาชญากรรม โดยแบง่ออกเป็น 5 ประเภท 
เชน่ ผู้หญิง (Women) เยาวชน  (Juveniles) คนแก่ (The elderly)  เหยื่อของอาชญากรรมโดยผู้ ท่ีมี
จิตผิดปกติ    (Victims of crimes committed by mentally - disordered Persons)    เหย่ือของ
องค์กรอาชญากรรม (Victims of syndicated crimes) 20       
         
                ฉะนัน้ หากนําประเภทของผู้ เสียหาย หรือเหย่ืออาชญากรรม มาประกอบการพิจารณา
กบัพฤติกรรม บคุลกิภาพ ลกัษณะทางชีวะภาพของตวัผู้ เสยีหาย หรือเหย่ืออาชญากรรม รวมทัง้
สถานท่ี เวลา  กบัการเกิดอาชญากรรม สภาพเศรษฐกิจ  และสงัคม ตลอดจนการดําเนินงานของ
กระบวนการยติุธรรม จะทําให้ทราบถึงสาเหตขุองการตกเป็นผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรม ดงันี ้
                1. ความยากจน และความเสือ่มโทรมของสิง่แวดล้อม 
                2. ความเป็นอยูท่ี่ขาดระเบียบวินยั และขาดคณุธรรม 
                3. ความเป็นอยูท่ี่ขาดความร่วมมือในการป้องกนั  และปราบปรามอาชญากรรม 

                                          
              18 Hans Von Hentig.  The criminal & His Victim.  New Haven : Yale University Press, 1948, 
p.p.404-438. 
              19 Stephen  Schafer.  Victimology : The Victim and His Criminal.  P.P. 35 - 40. 
              20 อณัณพ  ชบูํารุง.  อาชญาวทิยาและอาชญากรรม.  พิมพ์ครัง้แรก.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2532, หน้า 308 – 317. 
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                4. กระบวนการยติุธรรมท่ีบงัคบัใช้กฎหมายขาดความจริงจงัในการปฏิบติังาน 
                5. ขาดความมัน่คงในชีวิต 
                6. ขาดผู้นําท่ีมีความสามารถ 
                 
                ดงันัน้ ในการพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ เสียหาย หรือเหย่ืออาชญากรรมอาจวิเคราะห์
ได้จากประเภทผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรม  ประกอบกบัสาเหตขุองการตกเป็นผู้ เสยีหาย  หรือ 
เหย่ืออาชญากรรม   เพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไข   รวมถึงการป้องกนัการตกเป็นผู้ เสยีหายหรือ
เหย่ืออาชญากรรม   ซึง่อาจจําแนกได้ 4 ลกัษณะ   ดงันี ้
                1. การป้องกนัการตกเป็นเหย่ืออาชญากรรมโดยตวัเอง                                                                            
                    การระมดัระวงัไมใ่ห้ตวัเองไปอยูใ่นสถานการณ์ ตอ่การเป็นเหยื่อรู้จกัหลกีเลีย่งโอกาส
ท่ีจะทําให้ตนเองต้องตกเป็นเหย่ือ ซึง่ต้องขึน้อยูก่บัการขดัเกลาทางสงัคมตอ่ปัญหาแตล่ะเร่ือง 
                2. การป้องกนัการตกเป็นเหย่ืออาชญากรรมโดยเพือ่นบ้าน หรือชมุชน 
                    คือ การปลกูจิตสาํนกึให้คนในสงัคมมีความรับผิดชอบร่วมกนัมีการอดุหนนุเกือ้กลูกนั 
และชว่ยเหลอืกนัเม่ือมีเหตรุ้ายเกิดขึน้ 
                3. การป้องกนัการตกเป็นเหย่ืออาชญากรรมโดยรัฐ แบง่ออกเป็น  3  ด้าน กลา่วคือ 
                    3.1 ด้านหน่วยงาน กลา่วคือ หนว่ยงานของตํารวจมีหน้าท่ีโดยตรงในการป้องกนั และ    
ปราบปราม หากป้องกนัการเกิดอาชญากรรมได้ ก็จะสามารถป้องกนัการตกเป็นเหย่ืออาชญากรรม 
ได้เชน่กนั   เพราะถ้าไมมี่อาชญากรรม ก็ไมมี่เหย่ืออาชญากรรม 
                   3.2 ด้านตวัอาชญากร  โดยมุง่ให้หน่วยงานราชทณัฑ์ ได้มีโครงการปรับปรุง และแก้ไข 
พฤติกรรมของผู้กระทําผิดให้สามารถกลบัตวัเป็นคนดี รวมทัง้อยูใ่นสงัคม โดยปฏิบติัตามกฎหมาย
ซึง่เป็นผลโดยตรง  ตอ่ตวัผู้ เสยีหาย หรือเหย่ืออาชญากรรม                                                                                      
                   3.3 ด้านตวัผู้ เสยีหาย  หรือเหย่ืออาชญากรรม  รัฐต้องจดัหาบริการ   เพ่ือตวัผู้ เสยีหาย   
หรือเหย่ืออาชญากรรม    ในการปรับปรุง    ฟืน้ฟสูภาพจิตใจของผู้ เสียหาย หรือเหยื่ออาชญากรรม 
ให้สามารถมีชีวิตในสงัคม และเรียนรู้สภาวะการณ์ ท่ีเกิดขึน้  เพ่ือมิให้ตกเป็นเหย่ือในอนาคต 
                4. การป้องกนัการตกเป็นผู้ เสยีหาย หรือเหย่ืออาชญากรรมในลกัษณะผสมผสาน 21 
                 
                การนําแนวทางท่ีกลา่วมาแล้วทัง้หมด      โดยนํามาผสมผสานเพ่ือให้เกิดประสทิธิผลใน
การพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรมตลอดจนมีมาตรการในการเยียวยา 

                                          
              21 สดุสงวน  สธีุสร.  เหย่ืออาชญากรรม. หน้า 21 - 29. 

DPU



 13

และเป็นแนวทางในการป้องกนัเหตรุ้าย ท่ีอาจเกิดขึน้กบัผู้ เสยีหายหรือเหยื่ออาชญากรรม เพ่ือบรรลุ
วตัถปุระสงค์ในการอยูร่่วมกนัของคนในสงัคม 
                                                                                                                                                  

2.2 การคุ้มครองผู้เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรมในคดอีาญาโดยรัฐ   ตามปฏญิญาสากล 
ว่าด้วย  หลกัความยุตธิรรมขัน้พืน้ฐานของผู้เสียหาย     หรือเหยื่ออาชญากรรม        และ 
การใช้อาํนาจโดยมิชอบ 
         
                ในการดําเนินคดีอาญา ตา่งมุง่เน้นท่ีจะคุ้มครองสทิธิและเสรีภาพของผู้กระทําผิด และ
ภายใต้กระบวนการเดียวกนันีผู้้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรมต้องชว่ยเหลอืตนเองในการเรียกร้อง 
คา่เสยีหายจากผู้กระทําผิด ซึง่บางครัง้ไมส่ามารถเรียกร้องได้เน่ืองจากไมส่ามารถได้ตวัผู้กระทําผิด
มาลงโทษ หรือผู้กระทําผิดไมอ่ยู่ในฐานะท่ีสามารถชดใช้คา่เสยีหายได้ จงึเป็นเหตใุห้ผู้ เสยีหายหรือ
เหย่ืออาชญากรรมไมไ่ด้รับความเป็นธรรม ด้วยตระหนกัถงึปัญหานีจ้งึได้มีมติท่ีประชมุสมชัชาใหญ่
ท่ี 40/34   ของการประชมุใหญ่สหประชาชาติ   วา่ด้วยการป้องกนัอาชญากรรม  และการปฏิบติัตอ่ 
ผู้กระทําผิด ครัง้ท่ี 7 ในปี ค.ศ.1985 ได้รับรองปฏิญญาสากลวา่ด้วยหลกัความยติุธรรมขัน้พืน้ฐาน
ของผู้ เสยีหาย หรือเหย่ืออาชญากรรม และการใช้อํานาจโดยมิชอบ (Declaration of basic 
Principles of Justice  for  Victims  of  Crime  and   abuse  of power) 22  โดยมีปรัชญาพืน้ฐาน   
ให้ผู้ เสยีหาย    หรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญา   ต้องได้รับการยอมรับ    และได้รับการปฏิบติั
อยา่งเหมาะสมกบัศกัด์ิศรีความเป็นมนษุย์23ตามปฏิญญาสากลดงักลา่วได้วางหลกัการไว้สองสว่น 
ในสว่นแรกได้ให้ความสาํคญักบัผู้ เสยีหาย  หรือเหยื่ออาชญากรรม  ท่ีเกิดจากการกระทําผิดอาญา
ในสว่นท่ีสองได้ให้ความสาํคญักบัผู้ เสยีหาย หรือเหย่ืออาชญากรรม ท่ีเกิดจากการบิดเบอืนอํานาจ    
โดยในสว่นแรก ได้กําหนดมาตรฐานการคุ้มครองผู้ เสียหาย หรือเหย่ืออาชญากรรมไว้สีป่ระการ
กลา่วคือ การเข้าถงึกระบวนการยติุธรรม และการปฏิบติัอยา่งเป็นธรรม  (Access to  Justice   
and fair Treatment)  การได้รับคา่ชดเชยความเสยีหายโดยผู้กระทําผิด (Restituiton)    การได้รับ

                                          
              22 ชาญเชาวน์  ไชยานกิุจ.  “ เหย่ืออาชญากรรม, การประนอมข้อพิพาท และกระบวนการยตุิธรรม.”              
วารสารอัยการนิเทศ.  เลม่ท่ี 58, ฉบบัท่ี 4.  2539, หน้า 90 – 91. 
              23 วีระศกัดิ์  แสงสารพนัธ์.  “ ผู้ เสียหายในคดีอาญา : การศกึษาสทิธิและการคุ้มครองสทิธิของผู้ เสียหาย       
ในกระบวนการยติุธรรมทางอาญาของไทย.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต    คณะนิติศาสตร์    มหาวทิยาลยั 
ธรรมศาสตร์,  2544, หน้า 84 – 85. 
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การชดเชยความเสยีหายแกผู่้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐ (Compensation) 
และการให้ความช่วยเหลอืแก่ผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรม(Assistance) มีรายละเอียดดงันี ้24   
 
    2.2.1 การเข้าถงึกระบวนการยุตธิรรมและการปฏบิัตอิย่างเป็นธรรม (Access to Justice 
and fair Treatment) 
              
                วตัถปุระสงค์ของการดําเนินกระบวนการยติุธรรมทางอาญาก็คือ   “ความยติุธรรม”  ท่ีรัฐ
จะต้องมีมาตรการ ให้ความคุ้มครองสทิธิ และเสรีภาพของบคุคลที่เข้ามาเก่ียวข้องในทกุขัน้ตอน
ของระบบความยติุธรรมทางอาญา มิใชเ่พราะเหตผุลทางมนษุยธรรมเพยีงอยา่งเดียว   แตท่ี่สาํคญั 
ยงัเป็นการสร้างหลกัประกนัให้กบัประชาชนวา่ รัฐซึง่เป็นผู้ อํานวยความยติุธรรม  ต้องทําหน้าท่ีด้วย
ความเป็นธรรม 25 โดยท่ีปฏิญญาสากลวา่ด้วยหลกัความยติุธรรมขัน้พืน้ฐานของผู้ เสยีหาย หรือ
เหย่ืออาชญากรรมและการใช้อํานาจโดยมิชอบได้กําหนดมาตรฐานการเข้าถงึกระบวนการยติุธรรม     
และปฏิบติัอยา่งเป็นธรรม (Access to Justice and fair Treatment) ไว้ดงันี ้                                                            
                1. ผู้ เสยีหาย หรือเหย่ืออาชญากรรมควรได้รับการปฏิบติัด้วยความรู้สกึเมตตา เคารพถงึ
ศกัด์ิศรีความเป็นมนษุย์  มีสทิธิเข้าถึงกลไกของกระบวนการยติุธรรม  และได้รับการเยียวยา    ตาม
กฎหมายของประเทศ เพ่ือบรรเทาความเสยีหายท่ีผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรมได้รับ 26 
                2.กลไกของฝ่ายตลุาการ ฝ่ายบริหาร ควรเอือ้อํานวยให้ผู้ เสยีหายหรือเหยื่ออาชญากรรม
ให้ได้รับการเยียวยา  ผา่นกระบวนการตา่ง ๆ ท่ีเป็นทางการ และไมเ่ป็นทางการ   ด้วยความรวดเร็ว 
ยติุธรรม  ไมส่ิน้เปลอืงคา่ใช้จ่าย    และสามารถเข้าถงึกระบวนการยติุธรรมได้   ทัง้นีผู้้ เสยีหาย หรือ 
เหย่ืออาชญากรรมควรได้รับการบอกกลา่วถงึสทิธิในการได้รับการเยียวยาโดยผา่นกลไกเหลา่นัน้ 27          
                3.กระบวนการทางฝ่ายตลุาการ ฝ่ายบริหาร ท่ีจะตอบสนองความต้องการของผู้ เสียหาย
หรือเหย่ืออาชญากรรม ควรปฏิบติั ดงันี ้

                                          
              24 คงสทิธ์ิ  ศรีทอง.  “ การคุ้มครองผู้ เสยีหายในความผิดฐานขม่ขืนกระทําชําเรา.”  วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบณัฑิต คณะนิติศาสตร์  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,  2537, หน้า 123. 
              25 กิตติพงษ์  กิตยารักษ์.  กระบวนการยุตธิรรมบนเส้นทางของการเปลี่ยนแปลง.  พิมพ์ครัง้ท่ี 2. 
กรุงเทพฯ : สํานกัพิมพ์วญิญชูน, 2543, หน้า 11. 
              26 ปฏิญญาสากลวา่ด้วยหลกัความยตุธิรรมขัน้พืน้ฐานของผู้ เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรม และ 
การใช้อํานาจโดยมิชอบ มาตรา 4. 
              27 ปฏิญญาสากลวา่ด้วยหลกัความยตุธิรรมขัน้พืน้ฐานของผู้ เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรม และ 
การใช้อํานาจโดยมิชอบ มาตรา 5. 
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                      3.1 แจ้งให้ผู้ เสียหาย  หรือเหย่ืออาชญากรรมทราบถงึบทบาท (Role)   และขอบเขต 
(Scope)  กําหนดเวลา  (Timing)    และการดําเนินการในคดี   โดยเฉพาะความผิดอาญาท่ีร้ายแรง    
ซึง่ผู้ เสียหาย   หรือเหย่ืออาชญากรรม  ได้ขอทราบข้อมลูขา่วสารนัน้ 
                      3.2 เมื่อสิทธิสว่นบคุคลของผู้ เสยีหาย   หรือเหย่ืออาชญากรรม  ถกูกระทบกระเทือน 
จงึควรให้ผู้ เสียหาย หรือเหย่ืออาชญากรรมได้แสดงทศันคติเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของตน 
                      3.3 การจดัให้มีการช่วยเหลอืผู้ เสยีหาย  หรือเหย่ืออาชญากรรม  (Assistance) ตาม 
สมควรตลอดกระบวนการทางกฎหมาย  
                      3.4 กําหนดมาตรการท่ีจําเป็นตา่ง ๆ โดยลดความไมส่ะดวก  ของผู้ เสยีหาย  หรือ
เหย่ืออาชญากรรม  เพ่ือปกป้องสทิธิสว่นบคุคล  และให้หลกัประกนัในความปลอดภยั (Safety) 
จากการขม่ขู่  และการล้างแค้น   ตลอดจนบคุคลในครอบครัวของผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรม  
และพยานที่เก่ียวข้อง 
                      3.5 หลกีเล่ียงความลา่ช้าในการพิจารณาคดี การสัง่การใดๆ และการพิพากษาคดี 
สาํหรับผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรม 28 
                4. ควรจดัให้มีกลไก   ในการระงบัข้อพิพาทอยา่งไมเ่ป็นทางการ  รวมถงึการไกลเ่กลีย่  
อนญุาโตตลุาการ  และความยติุธรรมตามจารีตประเพณีท้องถ่ิน  ควรทําให้เป็นประโยชน์ ตลอดจน
การแก้ไขเยียวยาแก่ผู้ เสยีหาย หรือเหย่ืออาชญากรรม 29 
                ด้วยเหตนีุ ้  รัฐต้องจดัให้มีการบริหารงานยติุธรรมทางอาญา โดยมีกลไกที่หลากหลาย 
เพ่ือให้ผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรมมีสทิธิเข้าถงึกลไกในทกุขัน้ตอนของกระบวนการยติุธรรม30    
ความสะดวกในการติดตอ่สือ่สาร การได้รับการเอาใจใสจ่ากบคุลากรในกระบวนการยติุธรรม31 

                                          
              28 ปฏิญญาสากลวา่ด้วยหลกั ความยตุิธรรมขัน้พืน้ฐานของผู้ เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรม และ 
การใช้อํานาจโดยมิชอบ มาตรา 6. 
              29 ปฏิญญาสากลวา่ด้วยหลกัความยตุธิรรมขัน้พืน้ฐานของผู้ เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรม และ 
การใช้อํานาจโดยมิชอบ มาตรา 7. 
              30 ประเทศเยอรมนั ออสเตรเลีย  ฝร่ังเศส    อติาลี ฯลฯ  ได้มีการกําหนดสิทธิ หน้าท่ี การคุ้มครองสิทธิ
ของเหยื่ออาชญากรรมไว้อยา่งชดัเจนในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สําหรับประเทศสหรัฐอเมริกา   
ออสเตรเลีย (มลรัฐทางตอนใต้) ได้ตราพระราชบญัญตัิ วา่ด้วยสทิธิของเหย่ือ เป็นต้น. 
              31 ประเทศแม๊กซิโก  ได้จดัให้มีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ และเอาใจใสเ่หย่ืออาชญากรรม. 
                 ประเทศฝร่ังเศส   ประเทศสวีเดน   และประเทศสหรัฐอเมริกา  ได้จดัตัง้หนว่ยงานเฉพาะ (Victim’s 
affairs offices)  ในสถานีตํารวจ หรือศาล. 
                 ประเทศบราซิล  จดัตัง้หนว่ยงานพิเศษดแูลเหยื่ออาชญากรรม. 

DPU



 16

การดําเนินคดีด้วยความรวดเร็ว  และเป็นธรรม การได้รับแจ้งข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบัความเป็นไป
ของคดีในทกุขัน้ตอนของกระบวนการยติุธรรมทางอาญา 32  ท่ีกระทบถงึสทิธิ     ในชีวิต        และ
ความปลอดภยัของผู้ เสยีหาย  หรือเหย่ืออาชญากรรม  รวมทัง้โอกาสในการที่จะได้รับการชว่ยเหลอื 
จากการบริการ และการได้รับการเยียวยาจากรัฐในทกุกรณี  
                แตอ่ยา่งไรก็ตาม การดําเนินกระบวนการยติุธรรมทางอาญา มีกฎเกณฑ์ และขัน้ตอนที่
ต้องปฏิบติัตามกฎหมายท่ีซํา้ซ้อน   รัฐจงึต้องแสวงหาเคร่ืองมือขึน้มา  เพือ่ใช้ในการระงบัข้อพิพาท 
โดยมีวตัถปุระสงค์ในอนัท่ีจะคุ้มครองสงัคมให้สงบสขุ  เช่น การไกลเ่กลีย่ 33อนญุาโตตลุาการ กลไก 
ดงักลา่วขึน้อยูก่บัความต้องการ และจําเป็นของประชาชนในประเทศนัน้ ๆ 
  
    2.2.2 การได้รับการชดเชยความเสยีหายโดยผู้กระทาํความผิด (Restitution) 
                 
                การชดใช้คา่เสียหาย มีวตัถปุระสงค์ท่ีสาํคญั กลา่วคือ เพ่ือเป็นการลงโทษผู้กระทําผิด
รวมทัง้การให้ผู้กระทําผิดได้รับการบรรเทาโทษ หรือการใช้มาตรการผ่อนปรนอืน่ๆ แก่ผู้กระทําผิด  
นอกจากนีย้งัถือวา่เป็นภาระสว่นตวัของผู้กระทําความผิด   โดยให้ตระหนกัถงึความรับผิดชอบ   ใน  
การกระทําของตน     ท่ีได้กระทําตอ่ผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรม     และสงัคมสว่นรวม       ใน 
ขณะเดียวกนัยงัเป็นการให้โอกาสผู้กระทําผิด  ได้รับการเยียวยา  และอยูใ่นสงัคมได้ตอ่ไป  ตาม
ปฏิญญาสากลวา่ด้วยหลกัความยตุิธรรมขัน้พืน้ฐานของผู้ เสยีหาย  หรือเหย่ืออาชญากรรม    และ
การใช้อํานาจโดยมิชอบ    ได้กําหนดมาตรฐานการชดใช้ความเสยีหายโดยผู้กระทําผิด ดงันี ้        
                1. ผู้กระทําความผิด หรือบคุคลท่ีสาม ซึง่ต้องรับผิดในการกระทําของเขาควรดําเนินการ      
เพ่ือเยียวยาความเสยีหายให้แก่ผู้ เสียหาย    หรือเหย่ืออาชญากรรม    ครอบครัว    หรือทายาทของ 
ผู้ เสยีหาย  หรือเหย่ืออาชญากรรม นอกจากนีก้ารชดเชยความเสยีหายควรรวมถงึการคืนทรัพย์สนิ 
มลูคา่ของความเสียหาย   หรือการสญูเสยี  รวมถงึการชดใช้คา่ใช้จา่ยที่เสยีไปเน่ืองจากการตกเป็น
ผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรม การจดัให้มีการชว่ยเหลอืแก่ผู้ เสยีหาย หรือเหย่ืออาชญากรรม 
และการชดเชยสทิธิท่ีเสียไป 34  

                                          
              32 ประเทศสหรัฐอเมริกา  ถือเป็นภาระหน้าท่ีของบคุลากรในกระบวนการยตุิธรรมทางอาญาทกุขัน้ตอน    
ท่ีต้องแจ้งให้เหย่ืออาชญากรรมทราบตัง้แตเ่ร่ิมกระบวนการ. 
              33 การไกลเ่กลี่ย คือ กระบวนการระงบัข้อพิพาทท่ีมีบคุคลท่ีสามเข้ามาชว่ยเหลือให้คูค่วามเจรจา 
ต่อรองกนัได้สําเร็จ. 
              34 ปฏิญญาสากลวา่ด้วยหลกัความยตุธิรรมขัน้พืน้ฐานของผู้ เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรม และ 
การใช้อํานาจโดยมิชอบ มาตรา 8. 
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                2.รัฐต้องทบทวนการดําเนินการ การบงัคบัใช้กฎหมาย   กฎ   ระเบยีบ กฎหมายตา่ง ๆ 
โดยให้การชดเชยความเสยีหาย       มีความเป็นไปได้ในการตดัสนิคดีอาญา       เพ่ือเป็นมาตรการ
ในการลงโทษทางอาญาประการอื่น 35 
                3.ในคดีท่ีเป็นการกระทําความเสยีหายตอ่สิง่แวดล้อมการชดเชยความเสยีหายยงัรวมถงึ   
การทําให้สภาวะแวดล้อมกลบัคืนสูส่ภาพเดิม  การสร้างสิง่ท่ีเป็นโครงสร้างขัน้พืน้ฐานขึน้มาใหม ่
ทดแทนความสะดวกท่ีชมุชนต้องเสยีไป และคา่ใช้จา่ยในการหาท่ีอยูใ่หมใ่ห้มากที่สดุเทา่ที่จะทําได้ 
เมื่อความเสยีหายนัน้เป็นผลให้ชมุชนต้องเคลือ่นย้ายออกจากที่อยู่เดิม 36                                                                  
                4. หากวา่การปฏิบติัหน้าท่ีขององค์กร และเจ้าพนกังานของรัฐตามกฎหมายนัน้ได้ฝ่าฝืน
กฎหมายอาญา   และได้สร้างความเสยีหายให้เกิดขึน้แกบ่คุคล    ผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรม 
ในกรณีนีต้้องได้รับการชดเชยจากรัฐ 37 
                การก่ออาชญากรรม     แสดงถงึความสมัพนัธ์ท่ีเก่ียวข้องกนัระหวา่งอาชญากร       และ 
ผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรมโดยตรงหรือโดยปริยาย จงึเป็นความชอบธรรมท่ีผู้กระทําความผิด   
จะต้องชดเชยคา่เสยีหายแก่ผู้ เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรม ตามลกัษณะของความร้ายแรงของ
อาชญากรรม  อาย ุ  เพศ   ฐานะ  ตําแหน่ง   และศกัด์ิศรีของผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรม 38  
ปัจจบุนัหลายประเทศ39 ได้บญัญติักฎหมายให้ผู้กระทําความผิดชดใช้คา่เสยีหายแก่ผู้ เสยีหาย หรือ
เหย่ืออาชญากรรม  นอกจากนีก้ารชดใช้คา่เสยีหายอาจเกิดขึน้ในชัน้ราชทณัฑ์  โดยการจดัท่ีพํานกั

                                          
              35 ปฏิญญาสากลวา่ด้วยหลกัความยตุธิรรมขัน้พืน้ฐานของผู้ เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรม และ 
การใช้อํานาจโดยมิชอบ มาตรา 9. 
              36 ปฏิญญาสากลวา่ด้วยหลกัความยตุธิรรมขัน้พืน้ฐานของผู้ เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรม และ 
การใช้อํานาจโดยมิชอบ มาตรา 10. 
              37 ปฏิญญาสากลวา่ด้วยหลกัความยตุธิรรมขัน้พืน้ฐานของผู้ เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรม และ 
การใช้อํานาจโดยมิชอบ มาตรา 11. 
              38 ประเสริฐ  เมฆมณี.  หลักทณัฑวทิยา.  กรุงเทพมหานคร : บพิธการพิมพ์, 2525, หน้า 36. 
              39 ประเทศองักฤษ  ได้มีระบบการชดใช้คา่เสียหายภายใต้หลกัการท่ีวา่   “ศาลอาญามีอํานาจท่ีจะสัง่ให้  
ผู้กระทําความผดิจ่ายคา่ชดเชยและชดใช้คา่เสียหาย แก่ทรัพย์สนิท่ีถกูโจรกรรมนอกจากความเสียหายทางแพง่.” 
                 ประเทศสหรัฐอเมริกา  กฎหมายอาญากําหนดให้ศาลสัง่ให้ผู้กระทําความผิดชดใช้คา่เสียหาย 
นอกเหนือจากการถกูลงโทษจําคกุ เฉพาะความผิดบางประเภท เช่น  กฎหมายอาญาของมลรัฐนิวยอร์ค  ได้ 
บญัญติัวา่   “ในกรณีท่ีได้มีการกระทําผิดฐานลกัขโมย   ยกัย้ายถ่ายเททรัพย์สิน    ซึง่รับฝากไว้ ศาลมีอํานาจสัง่
ให้ผู้กระทําผิดชําระคา่ปรับ เป็นค่าชดใช้ในมลูคา่ไม่น้อยกวา่ทรัพย์สินท่ีถกูยกัยอกไปนัน้ โดยให้รวมมลูคา่แหง่
ดอกเบีย้.”  
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ให้ผู้กระทําความผิดเข้าอยูอ่าศยั     เพือ่ให้มีโอกาสประกอบอาชีพ        และนําเงินรายได้มาชดใช้
แก่ผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรม 
                ด้วยเหตนีุ ้การชดใช้คา่เสยีหายโดยผู้กระทําความผิดได้ถกูนําไปใช้ในรูปแบบตา่ง ๆ เช่น 
มาตรการการเพิ่มโทษ การหนัเหผู้กระทาํความผิดออกจากกระบวนการยติุธรรมในขัน้ก่อนและหลงั
ฟ้องคดี เชน่ Plea bargaining คมุประพฤติ พกัการลงโทษ รอการลงโทษหรือเปลีย่นจากโทษจําคกุ
เป็นโทษปรับ  
                อยา่งไรก็ตามนกัอาชญาวทิยาได้เสนอรูปแบบการชดใช้คา่เสยีหาย มี 3 ประเภท ดงันี ้
                1. การชดใช้คา่เสยีหายทางจิตใจ (Spiritual Restitution) 
                2. การชดใช้คา่เสยีหายแบบสร้างสรรค์ความรับผิดชอบ (Creative  Restitution) ถือวา่
เป็นภาระหน้าที่ของผู้กระทําความผิดที่ต้องชดใช้คา่เสียหายแก่ผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรม 
เชน่การทํางานชดใช้ให้ผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรมหรือชดใช้คา่เสยีหายแทนการลงโทษจําคกุ 
                3. การชดใช้คา่เสยีหายโดยความสมคัรใจของผู้กระทําผิด(Spontaneous Restitution)40  
                อนึง่ในการชดใช้คา่เสยีหายโดยผู้กระทําผิดนัน้อาจเป็นเร่ืองสมยอม  หรือประนีประนอม 
ยอมความ แลกผลประโยชน์   ระหวา่งผู้กระทําผิดกบัผู้ เสียหาย   หรือเหย่ืออาชญากรรม   โดยผา่น
เจ้าหน้าท่ี หรือมีคนกลางเป็นผู้ไกลเ่กลี่ย สาํหรับหน่วยงานของรัฐในกระบวนการยติุธรรมอาจใช้
มาตรการให้ผู้กระทําผิดชดใช้คา่เสยีหายแก่ผู้ เสยีหาย        หรือเหย่ืออาชญากรรม        ในลกัษณะ
สมานประโยชน์  ระหวา่งความมุง่หมายแหง่การลงโทษ  กบัหลกัการแก้ไขผู้กระทําผิดได้กลบัตน
เป็นคนดี และยงัเป็นการใช้มาตรการทางกฎหมายเกือ้กลูให้ผู้ เสยีหาย หรือเหย่ืออาชญากรรมได้รับ
การชดใช้คา่เสยีหายโดยชอบด้วย    นอกจากนีค้ณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายแหง่ประเทศแคนาดา   
(Law Reform Commission of Canada 1976)  ได้เสนอทางปฏิบติัวา่ด้วยการชดใช้คา่เสยีหาย มี
สาระสาํคญั ดงันี ้         
                1. การชดใช้คา่เสยีหาย คือ การท่ีผู้กระทําความผิดได้ชดใช้คา่เสยีหายให้แก่ผู้ เสยีหาย
หรือเหย่ืออาชญากรรม ซึง่ได้รับความสญูเสียเทา่ท่ีผู้กระทําผิดจะพงึสามารถชดใช้ได้ 
                2. การชดใช้คา่เสยีหายแก่ผู้ เสยีหาย หรือเหย่ืออาชญากรรมไมห่มายถึง การชดใช้ท่ีเป็น
ตวัเงินเสมอไป อาจเป็นรูปแบบอ่ืน ๆ ที่เหมาะสมแก่ความผิดนัน้ ๆ                                                                           

                                          
              40 กลุพล  พลวนั  และรัชนีกร  โชติชยัสถิตย์.  “ สถานภาพของเหย่ืออาชญากรรมกับผู้เสียหายใน 

คดีอาญาในประเทศไทย.”  หน้า 347. 
               
. 
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                3. การชดใช้คา่เสยีหายแก่ผู้ เสยีหาย หรือเหยื่ออาชญากรรม  นอกจากจะต้องคํานงึถงึ    
หลกัความสามารถ  แหง่การชดใช้คา่เสยีหายของผู้กระทําความผิด  หรือเง่ือนไขในการลงโทษอ่ืนๆ 
ประกอบแล้ว  ยงัต้องพิจารณาถงึหลกัความยินยอมเหน็พ้องของเหย่ืออาชญากรรมโดยตรงด้วย  
                4. การชดใช้คา่เสยีหายท่ีเป็นตวัเงิน   ควรจะได้กําหนดจํานวนเงิน  และหลกัการเง่ือนไข
ปฏิบติัไว้อยา่งชดัแจ้ง 
                5.ในกรณีผู้กระทําความผิดจงใจปฏิเสธ ไมย่อมชดใช้คา่เสยีหายตามคําสัง่ศาล ศาล
อาจสัง่ลงโทษจําคกุ หรือมาตรการบงัคบัอ่ืน ๆ ให้เหมาะกบัโทษความผิด 41 
 
    2.2.3 การชดเชยความเสียหายโดยรัฐ (Compensation) 
                
                สทิธิของผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญา    ได้ถกูกระบวนการยติุธรรมและ
สงัคม  ตา่งได้ละเลย  แตก่ลบัให้ความสาํคญั และพยายามหาวิธีแก้ไขผู้กระทําผิด ตลอดจนให้
ความคุ้มครองสทิธิตา่งๆ ฉะนัน้ในทางกลบักนั กระบวนการยติุธรรมและสงัคมก็ควรให้ความสาํคญั
แก่ผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรม ด้วยเหตนีุป้ฏิญญาสากลวา่ด้วยหลกัความยติุธรรมขัน้พืน้ฐาน
ของผู้ เสยีหายหรือเหยื่ออาชญากรรมและการใช้อํานาจโดยมิชอบจงึได้กําหนดกรอบและมาตรฐาน
ขัน้ต่ําให้ประเทศสมาชิกเพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินการ       ในการสร้างหลกัประกนัสทิธิอนัเป็น 
พืน้ฐานของผู้ เสยีหายหรือเหยื่ออาชญากรรมในคดีอาญาภายใต้ระบบกฎหมาย เศรษฐกิจ สงัคม 
การเมืองของแตล่ะประเทศ   และเพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ตามปฏิญญาดงักลา่ว   ดงันัน้ในบทนี ้
จะศกึษาแนวคิด หลกัการ  และกลไก การชดเชยความเสียหายแก่ผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรม
ในคดีอาญาโดยรัฐ  ตามปฏิญญาสากลวา่ด้วยหลกัความยติุธรรมขัน้พืน้ฐานของผู้ เสยีหาย หรือ
เหย่ืออาชญากรรม  และการใช้อํานาจโดยมิชอบ   ตอ่จากนัน้จะได้นําแนวคิด  หลกัการ   และกลไก  
การชดเชยความเสยีหายแกผู่้ เสยีหาย  หรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐ ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา   ประเทศญ่ีปุ่ น  และพระราชบญัญติัคา่ตอบแทนผู้ เสยีหาย  และคา่ทดแทน   และ
คา่ใช้จา่ยแก่จําเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544  เปรียบเทียบกบัปฏิญญาสากลดงักลา่ว   วา่สอดคล้อง
หรือขดัแย้งกนัอยา่งไร  ในบทท่ี  3  และบทท่ี  4  ดงันี ้ 
                
                 
 

                                          
              41 ประเสริฐ เมฆมณี.  หลักทณัฑวทิยา. หน้า 45. 
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                ก. แนวคดิ    การชดเชยความเสียหายแก่ผู้เสียหาย   หรือเหย่ืออาชญากรรมใน 
คดอีาญาโดยรัฐ 
                    กระบวนการยติุธรรมทางอาญาและสงัคม ได้พยายามศกึษารวมทัง้หาวิธีแก้ไข ฟืน้ฟ ู
และคุ้มครองสทิธิของผู้กระทําผิดเพ่ือให้บคุคลดงักลา่วได้กลบัตนเป็นคนดีและอยูใ่นสงัคมได้ตอ่ไป 
ขณะเดียวกนัผู้ เสยีหายหรือเหยื่ออาชญากรรม ซึง่เป็นผู้ ได้รับผลร้ายจากการกระทําผิดโดยตรงกลบั
ถกูละเลย  จงึได้มีแนวคิดท่ีจะสร้างความเป็นธรรมในสงัคม   โดยให้รัฐเยียวยาความเสียหายให้แก่
ผู้ เสยีหาย  หรือเหย่ืออาชญากรรม   ในเร่ืองนีมี้เหตผุลสนบัสนนุ 2 ประการดงันี ้
                    1. รัฐมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการป้องกนัอาชญากรรม   ดงันัน้  รัฐจงึควรต้องรับผิดชอบ   
ในการชดเชยความเสยีหายแก่ผู้ เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมเพราะรัฐไมส่ามารถความคุ้มครอง
พลเมืองของตนให้ปลอดภยัจากอาชญากรรมนัน้ได้ 
                    2. เป็นการขยายบริการ ทางด้านสวสัดิการสงัคม ด้วยแนวคิดท่ีวา่รัฐสมควรท่ีจะต้อง
ให้ความช่วยเหลอืแก่ผู้ ต้องการความชว่ยเหลอืโดยเฉพาะผู้ตกเป็นผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรม
ซึง่ได้รับความเสยีหายท่ีไมอ่าจหลกีเลีย่งได้                                                                                                             
                       ประกอบกบัเป็นหน้าท่ีของรัฐ   ท่ีจะต้องพิทกัษ์คุ้มครองพลเมืองของตน     ให้ได้รับ 
ความปลอดภยัในชีวิต  ร่างกาย  ทรัพย์สิน ตลอดจนสทิธิตา่ง ๆ  ตามกฎหมาย  อนัเป็นมลูฐานใน
การดํารงชีวิตของมนษุย์ในสงัคม รัฐมีหน้าท่ีรับผิดชอบในฐานะได้รับมอบอํานาจให้เป็นผู้ปกครอง 
และควรมีสว่นรับผิดชอบในกรณีไมส่ามารถให้ความคุ้มครอง และพิทกัษ์สทิธิของประชาชนได้ตาม
สมควร 42 
                    นอกจากนีใ้นการประชมุ Preparatory Colloquim of the eleventh International 
Congress on penal law in 1974  ได้สรุปวา่ การได้รับการชดเชยความเสยีหายของผู้ เสียหาย 
หรือเหย่ืออาชญากรรม  ควรเป็นสทิธิตามกฎหมายหาใชส่ทิธิทางแพง่ไม่43  และสทิธิของผู้ เสยีหาย
หรือเหย่ืออาชญากรรมท่ีเกิดขึน้ เป็นผลสบืเน่ืองมาจากการปฏิบติัหน้าท่ีบกพร่องของรัฐ  ผู้ เสยีหาย
หรือเหย่ืออาชญากรรม จงึเป็นผู้ได้รับผลร้ายแทนบคุคลอ่ืนในสงัคม สงัคมก็ควรให้การชว่ยเหลอื
บคุคลเหลา่นัน้ในฐานะท่ีอยูใ่นสงัคมเดียวกนั  ดงัเชน่ศาสตราจารย์  Rupert Cross   นกักฎหมาย
ชาวองักฤษได้กลา่ววา่  “ การชดเชยความเสยีหายแก่ผู้ เสยีหาย    หรือเหย่ืออาชญากรรมถือวา่เป็น
สวสัดิการสงัคม (Social Welfare) เพราะความเดือดร้อน และความจําเป็นของมนษุย์เป็น
                                          
              42 ประธาน วฒันวาณิชย์. “ กฏหมายทดแทนความเสียหายแก่เหย่ืออาชญากรรม : แนวความคดิ

ทางด้านรัฐสวัสดิการ.” หน้า 72.  
              43 Stephen  Schafer.  Victimology : The Victim and His Criminal. P.P. 127 - 128.  
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ภาระหน้าท่ีของรัฐหากเรายอมรับวา่ความทกุข์ทรมานอยา่งแสนสาหสัของมนษุย์เป็นเร่ืองที่รัฐควร
ย่ืนมือเข้ามาชว่ยเหลอื 44 
               
                ข. หลักการ   การชดเชยความเสียหายแก่ผู้เสยีหาย   หรือเหย่ืออาชญากรรมใน 
คดอีาญาโดยรัฐ 
                 ระบบความยติุธรรมทางอาญามุง่ท่ีจะควบคมุอาชญากรรมมากกวา่การป้องกนั และ
ในกระบวนการป้องกนัอาชญากรรม ปัญหาที่สาํคญันอกจากการแก้ไขฟืน้ฟผูู้กระทําผิดให้กลบัตน
เป็นคนดี กลา่วคือ การป้องกนัประชาชนผู้บริสทุธ์ิมิให้ตกเป็นผู้ เสยีหาย หรือเหย่ืออาชญากรรม 
อยา่งไรก็ตามหากประชาชนต้องตกเป็นผู้ เสยีหาย หรือเหย่ืออาชญากรรม รัฐซึง่เป็นสถาบนัมหาชน  
ก็ควรมีความรับผิดชอบเบือ้งต้น  ในการชดเชยความเสยีหายแก่ผู้ เสยีหาย   หรือเหย่ืออาชญากรรม     
จากกองทนุสาธารณะ45 ดงันัน้ปฏิญญาสากลวา่ด้วยหลกัความยติุธรรมขัน้พืน้ฐานของผู้ เสยีหาย  
หรือเหย่ืออาชญากรรมและการใช้อํานาจโดยมิชอบ ได้กําหนดหลกัการ การชดเชยความเสยีหาย
แก่ผู้ เสยีหาย      หรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐไว้วา่   “เมื่อการชดเชยความเสยีหายแก ่
ผู้ เสยีหาย     หรือเหย่ืออาชญากรรมไมส่ามารถได้รับชําระเตม็จํานวนจากผู้กระทําความผิด     หรือ 
โดยทางอืน่ รัฐต้องพยายามจดัให้มีการชดเชยความเสยีหายทางการเงิน  ดงันี ้                                             
                    1. ผู้ เสยีหาย     หรือเหย่ืออาชญากรรม       ท่ีได้รับอนัตรายแก่ร่างกาย       หรือได้รับ     
ความเสยีหายแก่ร่างกาย   หรือจิตใจ    อนัเป็นผลจากการกระทําผิดอาญาท่ีร้ายแรง   และบคุคล
ดงักลา่วต้องไมมี่สว่นร่วมในการกระทําผิดอาญานัน้ 
                    2. ครอบครัวของผู้ เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรม     โดยเฉพาะอยา่งยิ่งผู้ ท่ีต้องอยูใ่น 
ความอปุการะของบคุคลท่ีต้องเสยีชีวิต  หรือไร้ความสามารถอนัเน่ืองมาจากการตกเป็นผู้ เสยีหาย 
หรือเหย่ืออาชญากรรม จากการกระทําผิดอาญาใน ข้อ 1.” 46                                                                                   
                     
                   การท่ีผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญา ได้รับการชดเชยความเสยีหาย
จากรัฐ ถือวา่เป็นมาตรการสาํคญั ภายหลงัจากการท่ีต้องตกเป็นผู้ เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรม  

                                          
              44 ประธาน  วฒันวาณิชย์. “กฎหมายทดแทนความเสียหายแก่เหย่ืออาชญากรรม : แนวความคดิ

ทางด้านรัฐสวัสดิการ.” หน้า 80. 
              45 อศัวิน วฒันวิบลูย์ และอมรรัตน์  กริยาผล. “การชดใช้คา่เสยีหายแกผู่้ เสยีหายในคดีอาญา.”   
วารสารอาชญาวิทยาและงานยุตธิรรม.  4, 1.  2530, หน้า 56. 
              46 ปฏิญญาสากลวา่ด้วยหลกัความยตุธิรรมขัน้พืน้ฐานของผู้ เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรม  และ 
การใช้อํานาจโดยมิชอบ มาตรา 12. 
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โดยทัว่ไปการชดเชยความเสยีหายแก่ผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐไมจํ่าต้อง
มีการจบักมุผู้กระทําผิดได้  หรือต้องลงโทษผู้กระทําความผิดให้ชดใช้คา่เสยีหายแก่ผู้ เสยีหาย  หรือ
เหย่ืออาชญากรรมแตอ่ยา่งใด   แตส่ิง่สาํคญัประการหนึง่ของการให้ความชว่ยเหลอืก็คอื การได้รับ
การชดเชยความเสยีหายเป็นตวัเงิน  ซึง่ในสว่นของหลกัการ การชดเชยความเสยีหายแก่ผู้ เสยีหาย
หรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญา จะทําการศกึษาในเร่ือง ผู้ มีสทิธิได้รับการชดเชยความเสยีหาย 
ความผิดที่รัฐจะชดเชยความเสยีหาย และประเภทของการชดเชยความเสยีหาย ดงันี ้

1. ผู้ มีสทิธิได้รับการชดเชยความเสยีหาย 
ผู้ มีสทิธิได้รับการชดเชยความเสยีหาย   ในคดีอาญาโดยรัฐ  มีหลกัเกณฑ์ ดงันี ้

                          1.1 ผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรมที่ได้รับความเสยีหายแก่ร่างกาย   หรือจิตใจ
จากการกระทําผิดอาญาที่ร้ายแรง และบคุคลดงักลา่วต้องไม่มีสว่นร่วมในการกระทําผิดอาญานัน้ 
                          2.2 ทายาทท่ีอยูใ่นความอปุการะ   หรือผู้ ต้องพึง่พา   หรืออยูใ่นความดแูล หรือ
อยูใ่นความอปุถมัภ์   ของผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรม   หากผู้ เสยีหายหรือเหยื่ออาชญากรรม
ได้เสยีชีวิต  หรือไร้ความสามารถจากการกระทําผิดอาญาในข้อ 1. 
                   2. ความผิดท่ีรัฐจะชดเชยความเสยีหาย  
                       ความผิดท่ีรัฐจะชดเชยความเสยีหายแก่ผู้ เสยีหาย     หรือเหย่ืออาชญากรรม      ใน
คดีอาญาโดยรัฐ     ตามปฏิญาสากลวา่ด้วยหลกัความยติุธรรมขัน้พืน้ฐานของผู้ เสยีหาย      หรือ
เหย่ืออาชญากรรม และการใช้อํานาจโดยมิชอบ ได้กําหนดให้เป็นความผิดอาญาที่ร้ายแรง และ
การกระทําผิดดงักลา่วทําให้ผู้ เสยีหาย หรือเหย่ืออาชญากรรมได้รับอนัตรายแกร่่างกาย หรือจิตใจ 
หรือถงึแก่ความตาย เชน่  ความผิดเก่ียวเพศ ชีวิต ร่างกาย สําหรับความผิดท่ีได้รับบาดเจ็บเลก็น้อย 
หรือความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์  รัฐจะไมช่ดเชยความเสยีหายให้  
                   3. ประเภทของการชดเชยความเสยีหาย    
                      ประเภทของการชดเชยความเสียหายแกผู่้ เสยีหาย     หรือเหย่ืออาชญากรรม      ใน
คดีอาญาโดยรัฐ    ตามปฏิญญาสากลวา่ด้วยหลกัความยติุธรรมขัน้พืน้ฐานของผู้ เสียหาย     หรือ
เหย่ืออาชญากรรมและการใช้อํานาจโดยมิชอบ มิได้กําหนดประเภทของการชดเชยความเสียหาย 
แตไ่ด้วางหลกัเกณฑ์ไว้วา่ “หากผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรมมิได้รับการชดใช้จากผู้กระทําผิด 
หรือได้รับการบรรเทาความเสยีหายโดยทางอ่ืนใด  รัฐต้องชดเชยความเสียหายทางการเงิน   ให้กบั
ผู้ มีสทิธิได้รับการชดเชยความเสยีหาย”  แตโ่ดยทัว่ไปประเทศตา่ง ๆ    ได้ชดเชยความเสยีหายเป็น
คา่ขาดรายได้  คา่รักษาพยาบาล  การชดเชยความเจ็บปวดทกุข์ทรมานท่ีเป็นไปได้  แตจ่ะไมช่ดเชย 
ความเสยีหาย     ในกรณีท่ีมลูคา่ทรัพย์สนิต้องสญูเสยีไป      อยา่งไรก็ตามหากผู้ เสยีหาย      หรือ
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เหย่ืออาชญากรรมได้ถงึแกค่วามตาย   รัฐจะจ่ายเป็นคา่ปลงศพ     และหากไมต่ายทนัทีก็จะได้รับ
คา่รักษาพยาบาลอีกด้วย  47   
              
             ค. กลไก  การชดเชยความเสียหายแก่ผู้เสยีหาย   หรือเหยื่ออาชญากรรม   ใน 
คดอีาญาโดยรัฐ                                                                                                                       
                   กลไก การชดเชยความเสยีหายแก่ผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐ 
ตามปฏิญญาสากลวา่ด้วยหลกัความยติุธรรมขนัพืน้ฐานของผู้ เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรม และ
การใช้อํานาจโดยมิชอบมไิด้กําหนดให้มีกลไก การชดเชยความเสยีหายอยา่งใดพียงวางหลกัเกณฑ์
ให้มีการบริหารทางด้านการเงิน กลา่วคือ“ให้มีการจดัตัง้หรือการสนบัสนนุการขยายกองทนุสาํหรับ
การชดเชยความเสยีหายแกผู่้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรม ซึง่ในระดบัชาติต้องได้รับการสง่เสริม 
และเพ่ือความเหมาะสม   ควรจดัตัง้กองทนุอ่ืนท่ีมีวตัถปุระสงค์เช่นเดียวกนั” 48      ดงันัน้  ในหลาย
ประเทศจงึได้มีการประชมุเพือ่เตรียมการท่ีจะมี  International  Congress on Penal   Laws  ขึน้ท่ี  
Max - Planek - Institute  ใน  Freiberg  ประเทศเยอรมนั   ได้สรุปผลของการประชมุได้วา่  รัฐควร
มีกลไก ในการพจิารณาจา่ยคา่ชดเชยความเสียหายแก่ผู้ เสยีหายหรือเหยื่ออาชญากรรม โดยรัฐ
อาจจดัตัง้เป็นองค์กรท่ีมีอํานาจกึง่ตลุาการ  หรือองค์กรท่ีมีอํานาจกึง่บริหารก็ได้  ซึง่ขึน้อยูก่บัระบบ
กฎหมาย เศรษฐกิจ สงัคม  และการเมืองของแตล่ะประเทศ นอกจากนีศ้าลก็ควรมีอํานาจเป็นผู้ให้
ข้อแนะนํา      แก่ผู้ มีอาํนาจพิจารณาชดเชยความเสยีหาย   เช่น     จํานวนคา่ชดเชยความเสยีหาย 
ท่ีเหมาะสม  ควรเป็นจํานวนเทา่ใด  ในเวลาตอ่มาประเทศตา่งๆ ได้ดําเนินการชดเชยความเสยีหาย
แก่ผู้ เสยีหาย  หรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญา โดยจดัตัง้องค์กรให้มีอํานาจในการพิจารณาจ่าย 
คา่ชดเชยความเสยีหาย  โดยแบง่ออกเป็น 3 ประเภท ดงันี ้ 
                    1.จดัตัง้เป็นคณะกรรมการซึง่อยูใ่นรูปของ ”องค์กรกึง่ตลุาการ”  โดยคณะกรรมการ
จะทําหน้าท่ีพจิารณาความเสยีหาย   และทําการจา่ยคา่ชดเชยความเสยีหายแก่ผู้ เสยีหาย  หรือ
เหย่ืออาชญากรรม เชน่ ประเทศองักฤษ คณะกรรมการประกอบด้วยทนายความ ถกูแตง่ตัง้โดย 
The Home Secretary    หลงัจากปรึกษากบั  Lord Chancellor    คณะกรรมการนีส้งักดักระทรวง
ยติุธรรม     และคําวนิิจฉยัของคณะกรรมการเป็นท่ีสดุ    ประเทศสหรัฐอเมริกา   “ คณะกรรมการ “ 
ซึง่ได้รับการแตง่ตัง้โดยผู้ปกครองรัฐ  (Governor) โดยคําแนะนํา  และยินยอมของสภา  Senate  
คณะกรรมการประกอบด้วยสมาชิกสามคน  โดยสมาชิกอย่างน้อยหนึง่คนต้องประกอบอาชีพ

                                          
              47 วิชา มหาคณุ.  “ เหย่ืออาชญากรรม : แนวคดิและมาตรการคุ้มครอง.”  หน้า 9.   
              48 ปฏิญญาสากลวา่ด้วยหลกัความยตุธิรรมขัน้พืน้ฐานของผู้ เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรม และ 
การใช้อํานาจโดยมิชอบ มาตรา13. 
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ทนายความ  ประเทศนิวซีแลนด์ ได้จดัตัง้ในรูป   “ คณะกรรมการ ”  ประกอบด้วยกรรมการสามคน   
โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงยติุธรรม  (Minister of Justice)  ประธานต้องเป็น
นกักฎหมายจากศาลสงู  และทํางานอยา่งน้อยเจ็ดปี  คําสัง่ของคณะกรรมการให้เป็นท่ีสดุ 49   
ประเทศฝร่ังเศส  ได้มีการจดัตัง้คณะกรรมการ  ในแตล่ะเขตอํานาจของศาลชัน้ต้น  คณะกรรมการ
ประกอบด้วยผู้ พิพากษาสองคนที่มาจากศาลชัน้ต้น     ซึง่คนหนึง่ทําหน้าท่ีประธาน  สว่นกรรมการ
อีกคนหนึง่เป็นบคุคลภายนอก และมีตวัแทนบคุคลดงักลา่วอีกสามคน โดยเป็นผู้พิพากษาสองคน
และบคุคลภายนอกอีกหนึง่คน ปฏิบติัหน้าท่ีแทนเม่ือกรรมการไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ แต่
กฎหมายไมไ่ด้กําหนดในเร่ืองของการอทุธรณ์ไว้    ประเทศญ่ีปุ่ น  ได้จดัตัง้ในรูปของคณะกรรมการ
ความปลอดภยัแหง่ชาติ  โดยคณะกรรมการดงักลา่วจะพิจารณาจากหลกัฐานทางเอกสารตา่ง ๆ   
เชน่ รายงานของเจ้าพนกังานตํารวจ การตรวจรักษาของแพทย์  เป็นต้น 50  
                    2. ศาล   เป็นผู้ มีอํานาจในการวินิจฉยัการจา่ยคา่ชดเชยความเสยีหาย   เพราะเหน็วา่
ศาลเป็นผู้มีความรู้ความชํานาญมากท่ีสดุ เชน่ มลรัฐแมสซาจเูสท 
                    3.หนว่ยงานในลกัษณะอืน่เป็นผู้ มีอํานาจในการพิจารณาจา่ยคา่ชดเชยความเสยีหาย 
เชน่มลรัฐแคลฟิอร์เนีย บริหารงานโดย State Social Walfare Director เป็นต้น 
                      
                    นอกจากนีก้ารชดเชยความเสยีหายแก่ผู้ เสยีหายหรือเหยื่ออาชญากรรมในคดอีาญา
โดยรัฐ   รัฐจําเป็นต้องมีแหลง่เงินทนุเพ่ือจดัสรรให้แก่บคุลดงักลา่วตอ่ไป  โดยแหลง่เงินทนุดงักลา่ว 
จะทําให้การชดเชยความเสยีหายเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ ดงันี ้
                    1. รัฐจดัสรรจากภาษีของประชาชนเป็นงบประมาณประจําปีของรัฐบาลโดยตรง เช่น
ประเทศออสเตรเลีย ประเทศญ่ีปุ่ น 
                    2. รัฐจดัตัง้กองทนุ เพือ่ชดเชยความเสยีหายแก่ผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรม โดย 
เงินท่ีได้มานัน้อาจได้จากคา่ปรับในคดีอาญา  เชน่ ประเทศองักฤษ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
                     
                    อยา่งไรก็ตามประเทศตา่งๆ ได้ดําเนินการชดเชยความเสียหายแก่ผู้ เสยีหาย หรือ
เหย่ืออาชญากรรม จะแตกตา่งกนัไป ขึน้อยูก่บัระบบกฎหมายเศรษฐกิจ สงัคม   และการเมืองของ
แตล่ะประเทศ   แตใ่นสว่นท่ีคล้ายคลงึกนัมี 3 ประการ ดงันี ้
                                          
              49 Stephen Schafer.  Victimology : The Victim and His Criminal. p.117. 
              50 ชาติชาย  ชอบทางศิลป์.  “ สทิธิของผู้ เสยีหายท่ีจะได้รับการเยียวยาโดยรัฐอนัเน่ืองมาจากการกระทํา
ความผดิทางอาญา” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2542,หน้า 
70. 
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                    1. ทกุประเทศจะให้ความสาํคญัแก่ความผิดเก่ียวกบัเพศ ชีวิต และร่างกาย  
                    2. ในการพจิารณาจา่ยคา่ชดเชยความเสยีหาย   ได้นําเอาประเดน็เร่ืองการมีสว่นร่วม     
ในการกระทําผิดของผู้ เสียหาย   หรือเหย่ืออาชญากรรม   การอยูอ่าศยัในครอบครัวเดียวกนั    ของ 
ผู้กระทําผิดกบัเหย่ืออาชญากรรม มาเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาจา่ยคา่ชดเชยความเสยีหาย 
                    3.มีระบบคณะกรรมการเป็นกลไกสาํคญัในการพิจารณาจา่ยคา่ชดเชยความเสยีหาย
แก่ผู้ เสยีหาย  หรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐ 
 
      ด้วยเหตนีุน้กัอาชญาวิทยา  จงึได้แบง่ระบบการชดเชยความเสยีหายแก่ผู้ เสยีหาย  หรือเหย่ือ
อาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐ    ดงันี ้ 
                1. ระบบ Compensation มีลกัษณะเป็นสทิธิทางแพง่    และดําเนินคดีโดยศาลอาญา
แตไ่ด้มีแหลง่เงินทนุสนบัสนนุโดยรัฐ   เช่น คิวบาในสมยัก่อนคาสโตร์  การชดเชยความเสียหายนี ้
ไมใ่ชโ่ทษ  แม้จะเป็นการตดัสนิโดยศาลอาญา  แตเ่ป็นการที่รัฐเข้ามาทําหน้าท่ีแก้ไขความบกพร่อง 
ท่ีไมส่ามารถป้องกนัผู้ เสยีหาย      หรือเหย่ืออาชญากรรมจากอาชญากรรม      โดยคิวบาได้จดัให้มี
กองทนุทดแทนสะสมขึน้ซึง่มีแหลง่รายได้จากหลายทาง โดยเฉพาะคา่ปรับท่ีรัฐปรับจากผู้กระทํา
ผิด นอกจากนีคิ้วบาก็ยงัมีนโยบายเรียกเงินคืนจากผู้กระทําผิดด้วย 
                    2.ระบบ Compensation  มีคณุลกัษณะเป็นกลาง  และมีกระบวนพิจารณาคําร้อง
เป็นพิเศษ    ระบบดงักลา่วเป็นการชดเชยความเสยีหายโดยรัฐ  ท่ีให้ความชว่ยเหลอืผู้ เสยีหาย หรือ
เหย่ืออาชญากรรม    ท่ีมีความจําเป็นเน่ืองจากผู้กระทําผิด     ไมส่ามารถชดใช้ความเสยีหายให้แก่ 
ผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรมให้เพยีงพอ   นอกจากนีผู้้มอํีานาจพิจารณาชดเชยคา่เสยีหายอาจ
เป็นหนว่ยงานท่ีพิจารณาคําร้อง เช่น ประเทศสวิส  ประเทศนิวซีแลนด์  ประเทศองักฤษ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา เป็นต้น 51 
 
    2.2.4 การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรม (Assistance)  
              
              ในขณะท่ีสงัคมมุง่ให้การปฏิบติัพฒันาฟืน้ฟจิูตใจ รวมทัง้การฝึกอาชีพให้แก่ผู้กระทําผิด 
เพ่ือให้กลบัตนเป็นคนดี    และอยูใ่นสงัคมได้ตอ่ไป    สว่นผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรม ซึง่เป็น
ผู้ได้รับผลร้ายจากผู้กระทําผิด   ดงันัน้ชมุชน   หรือองค์กรตา่ง ๆ    จงึต้องร่วมมือให้ความชว่ยเหลอื
แก่ผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรมไมว่า่ทางด้านร่างกาย  จิตใจ ทรัพย์สนิ อปุกรณ์การดํารงชีพ 

                                          
               51 Stephen  Schafer.  Restitution to Victims of Crime. P. 102 - 128. 
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ดงันัน้ ปฏิญญาสากลวา่ด้วยหลกัความยติุธรรมขัน้พืน้ฐานของผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรม 
และการใช้อํานาจโดยมิชอบ ได้วางหลกัเกณฑ์ การช่วยเหลอืผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรม ดงันี ้
                1. ผู้ เสยีหาย หรือเหย่ืออาชญากรรม ควรได้รับสิ่งของที่จําเป็น การได้รับการชว่ยเหลอื
ด้านการแพทย์ ด้านสงัคมโดยองค์กรของรัฐ ตลอดจนอาสาสมคัรชมุชน และท้องถ่ิน 52  
                2.ผู้ เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรมควรได้รับการแจ้งข้อมลูเก่ียวกบัสาธารณสขุ   บริการ 
ทางสงัคม และบริการอ่ืน ๆ  ท่ีจดัไว้แล้ว 53                                                                                                              
                3. ตํารวจ บคุลากรในระบบความยติุธรรมและทางการแพทย์ นกัสงัคมสงเคราะห์รวมทัง้
บคุลากรท่ีเก่ียวข้อง ควรได้รับการฝึกอบรมเพ่ือให้บริการแก่ผู้ เสยีหาย หรือเหยื่ออาชญากรรม   
ตามความเหมาะสม  และรวดเร็ว 54  
                4. ในการจดัให้บริการ  และชว่ยเหลอืแก่ผู้ เสยีหาย  หรือเหยื่ออาชญากรรม     ควรได้รับ 
การสงเคราะห์โดยเฉพาะผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรมท่ีต้องการความชว่ยเหลอืเป็นพิเศษ      
เพราะเหตท่ีุได้รับความทกุข์ทรมานจากความเสยีหาย หรือเน่ืองจากปัจจยัตา่ง ๆ ตามท่ีกลา่วไว้ใน  
หลกัเกณฑ์ ข้อ 3. 55 
                ด้วยเหตนีุ ้ บทบาทของชมุชนในการสงเคราะห์ผู้ เสยีหาย หรือเหย่ืออาชญากรรมต้อง
คํานงึถงึหลกัมนษุยธรรมเป็นสาํคญั   โดยหาทางแก้ไข  ฟืน้ฟ ู   เยียวยา  และบาํบดัความเสยีหาย
ในเบือ้งต้น 56 ไมว่า่จะเป็นทางด้านร่างกาย จิตใจ โดยรวดเร็ว และเป็นธรรม อนัเป็นการชว่ยเหลอื
ตามสมควรแก่เหตกุารณ์  และตามความจําเป็นเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน   การสงเคราะห์โดย
ภาคเอกชน   ได้มีสว่นชว่ยเหลอืดแูลผู้ เสยีหาย  หรือเหย่ืออาชญากรรมเป็นอยา่งมาก    โดยเฉพาะ
คดีความรุนแรงในครอบครัว  เชน่  จดัให้มีบ้านพกัฉกุเฉิน   การแนะนําทางด้านกฎหมาย    บริการ

                                          
               52 ปฏิญญาสากลวา่ด้วยหลกัความยตุธิรรมขัน้พืน้ฐานของผู้ เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรม และ 
การใช้อํานาจโดยมิชอบ มาตรา 14. 
              53 ปฏิญญาสากลวา่ด้วยหลกัความยตุธิรรมขัน้พืน้ฐานของผู้ เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรม และ 
การใช้อํานาจโดยมิชอบ มาตรา 15. 
              54 ปฏิญญาสากลวา่ด้วยหลกัความยตุธิรรมขัน้พืน้ฐานของผู้ เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรม และ 
การใช้อํานาจโดยมิชอบ มาตรา 16. 
              55 ปฏิญญาสากลวา่ด้วยหลกัความยตุธิรรมขัน้พืน้ฐานของผู้ เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรม และ 
การใช้อํานาจโดยมิชอบ มาตรา 17. 
              56 ประเทศในยโุรปตะวนัตก เหย่ืออาชญากรรมจะได้รับการช่วยเหลือเบือ้งต้น โดยอาสาสมคัรท่ีผา่น 
การฝึกอบรม รวมทัง้มีการจดัตัง้ศนูย์ให้ความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ สําหรับคดีท่ีมีความรุนแรงในครอบครัว  
 เชน่  มีบ้านพกัฉกุเฉิน. 
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ตา่ง ๆ และสิง่สาํคญัก็คือ การให้ผู้ เสียหาย หรือเหย่ืออาชญากรรมได้รับ ข้อมลูขา่วสาร อนัเก่ียวกบั
การให้ความชว่ยเหลอืโดยไม่ชกัช้า อาจจดัทําคูมื่อ หรือมีอาสาสมคัรคอยให้ความชว่ยเหลอื หรือมี
เจ้าหน้าท่ีในกระบวนการยตุธิรรม คอยให้คําแนะนําผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรมวา่จะสามารถ
ได้รับความชว่ยเหลอืจากท่ีใดบ้าง                                                                                                                          
                เพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์ในการดําเนินตามโครงการให้ความชว่ยเหลอืแก่ผู้ เสยีหาย   
หรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐ จงึต้องดําเนินการตามแนวทางดงัตอ่ไปนี ้
                1. สง่เสริมให้ความช่วยเหลอืระหวา่งภาครัฐ  และเอกชนในการดําเนินการในด้านตา่ง ๆ   
เพ่ือให้ความชว่ยเหลอืแก่ผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรม 
                2.ขยายขอบเขตการชว่ยเหลอืผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญานบัตัง้แต่
เวลาท่ีได้ตกเป็นผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรมตลอดจนผลท่ีตามมาภายหลงัจากนัน้ให้มากท่ีสดุ 
                3. ขยายโอกาส    ในการมีสว่นร่วมในทกุขัน้ตอน   ของการดําเนินกระบวนการยติุธรรม
ทางอาญา    อีกทัง้มีการพิจารณาถงึผลกระทบท่ีเกิดขึน้ตอ่ผู้ เสยีหาย      หรือเหย่ืออาชญากรรมใน
คดีอาญาในทกุขัน้ตอน 
                4.ขยายและสง่เสริมการร่วมมือของเครือขา่ยการดําเนินการของหนว่ยงานตา่ง ๆ องค์กร 
กลุม่ครอบครัวและชมุชนในการให้ความชว่ยเหลอื แก่ผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญา 
                5. ปรับปรุงคณุภาพการชว่ยเหลอืแก่ผู้ เสยีหาย      หรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาท่ี
ขยายเพ่ิมขึน้ตามความจําเป็น 

                6.คํานงึถงึความต้องการโดยรวมของผู้ เสยีหาย หรือเหย่ืออาชญากรรม  ในคดีอาญา
อยา่งเป็นเอกภาพ 57 

                                          
              57 วีระศกัด์ิ  แสงสารพนัธ์.  “ผูเ้สียหายในคดีอาญา : การศึกษาสิทธิและการคุม้ครองสิทธิของผูเ้สียหาย    
 ในกระบวนการยติุธรรมทางอาญาของไทย.”  หนา้ 98. 
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บทที่ 3 

 
การชดเชยความเสียหายแก่ผู้เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรม 

ในคดอีาญาโดยรัฐ ในต่างประเทศ 
 
                ปัจจบุนัการลงโทษผู้กระทําผิดได้เปลีย่นจากการลงโทษ เป็นการแก้ไข ฟืน้ฟ ู เพือ่ให้
โอกาสผู้กระทําผิดได้กลบัตนเป็นคนดี6     โดยคํานงึถงึศกัด์ิศรีความเป็นมนษุย์ 1     ใน
ขณะเดียวกนักระบวนการยติุธรรมได้ให้ความสาํคญัในการคุ้มครองสทิธิของผู้ เสียหาย    หรือเหย่ือ
อาชญากรรม   ด้วยการให้บคุคลดงักลา่วได้รับการชดเชยความเสยีหายจากรัฐทัง้ทางด้านร่างกาย
หรือด้านจิตใจ 2  ดงันัน้ในบทนีจ้ะศกึษาแนวคดิ หลกัการ   และกลไก  การชดเชยความเสยีหายแก่
ผู้ เสยีหาย หรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศญ่ีปุ่ น
เปรียบเทียบกบัแนวคิด  หลกัการ    และกลไก  การชดเชยความเสยีหายแก่ผู้ เสยีหาย  หรือเหย่ือ
อาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐ    ตามปฏิญญาสากลวา่ด้วยหลกัความยติุธรรมขัน้พืน้ฐานของ
ผู้ เสยีหาย   หรือเหย่ืออาชญากรรมและการใช้อํานาจโดยมิชอบวา่สอดคล้องหรือขดัแย้งกบั
ปฏิญญาสากลดงักลา่วท่ีได้ศกึษามาแล้วในบทท่ี 2 หรือไม ่เพ่ือนําผลการศกึษาไปวิเคราะห์    และ
เปรียบเทียบกบัแนวคิด  หลกัการ  และกลไก   การชดเชยความเสยีหายแก่ผู้ เสยีหาย     หรือเหย่ือ
อาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐ   ตามพระราชบญัญติัคา่ตอบแทนผู้ เสยีหาย   และคา่ทดแทน   
และคา่ใช้จา่ยแก่จําเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 และกฎกระทรวง กําหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และ
อตัราในการจ่ายคา่ตอบแทนผู้ เสยีหาย  และคา่ทดแทน และคา่ใช้จา่ยแก่จําเลยในคดีอาญา พ.ศ.
2546  ในบทท่ี 4 ตอ่ไป 
 
 

                                          
              1 สดุสงวน สธีุสร.  “การไกลเ่กลี่ยเพ่ือตกลงกนัของผู้ ต้องโทษกบัผู้ เสยีหายในคดีอาญา.”  ดุลพาห.  45, 
2.  กรกฎาคม-ธนัวาคม,  หน้า 183.  
              2 สมุนทิพย์ ใจเหลก็.  “ สทิธิของเหย่ืออาชญากรรม : แนวทางในการให้ความคุ้มครองโดยการบงัคบัใช้
กฎหมาย.”  จุลสารทณัฑวิทยา.  2, 2.  ตลุาคม 2543, หน้า 15. 
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3.1 การชดเชยความเสียหายแก่ผู้เสียหาย หรือเหยื่ออาชญากรรมในคดอีาญาโดยรัฐของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา                                 
    
             ในปี ค.ศ. 1965   มลรัฐแคลฟิอร์เนีย  เป็นรัฐแรกท่ีได้นําระบบการชดเชยความเสยีหายแก่
ผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐ           ต่อมาได้ตราพระราชบญัญติัการชดเชย 
ความเสยีหายแก่ผู้ เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐ ซึง่เรียกวา่  “Uniform  Crime  
Victims  Reparations Act ” เพ่ือให้ทกุมลรัฐมีหลกัเกณฑ์ในการบญัญติักฎหมายดงักลา่วเป็นใน
แนวทางเดียวกนัโดยแตล่ะมลรัฐได้กําหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการและอตัราในการชดเชยความเสยีหาย
แก่ผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรมท่ีแตกตา่งกนัออกไปขึน้อยูก่บัสงัคม เศรษฐกิจ การเมืองและ
กฎหมายภายในของแตล่ะมลรัฐ ดงันัน้ในสว่นของประเทศสหรัฐอเมริกา จะศกึษาในเร่ืองแนวคิด 
หลกัการ   และกลไก    การชดเชยความเสยีหายแก่ผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญา
โดยรัฐ  เปรียบเทียบกบัแนวคิด หลกัการ   และกลไก    การชดเชยความเสยีหายแก่ผู้ เสยีหาย  หรือ
เหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐตามปฏิญญาสากลวา่ด้วยหลกัความยติุธรรมขัน้พืน้ฐานของ
ผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรมและการใช้อํานาจโดยมิชอบ ท่ีศกึษามาในบทท่ี 2 วา่สอดคล้อง 
หรือขดัแย้งกนัอยา่งไร   สาํหรับในสว่นของหลกัการ     จะศกึษาวา่บคุคลใดบ้างเป็นผู้มีสทิธิได้รับ
การชดเชยความเสยีหาย   ความผิดที่รัฐจะชดเชยความเสยีหาย   และประเภทของการชดเชย
ความเสยีหาย  รวมทัง้หลกัเกณฑ์  วิธีการ และอตัราในการชดเชยความเสยีหาย   โดยรัฐได้จดัตัง้ 
“คณะกรรมการ”เป็นกลไก ผู้ มีอํานาจในการพิจารณาจา่ยคา่ชดเชยความเสยีหาย   ดงันี ้
 
    3.1.1 แนวคิด  การชดเชยความเสียหายแก่ผู้เสียหาย หรือเหย่ืออาชญากรรมใน
คดอีาญาโดยรัฐ          
                 
                การชดเชยความเสยีหายแก่ผู้ เสยีหาย หรือเหยื่ออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐ ตาม
ปฏิญญาสากลวา่ด้วยหลกัความยตุิธรรมขัน้พืน้ฐานของผู้ เสยีหาย    หรือเหย่ืออาชญากรรม    และ 
การใช้อํานาจโดยมิชอบ        มีแนวคิดวา่       เม่ือรัฐไมส่ามารถให้ความคุ้มครองพลเมืองของตน
ให้ปลอดภยัจากอาชญากรรมได้ รัฐต้องชดเชยความเสยีหายแก่ผู้ เสยีหายหรือเหยื่ออาชญากรรม
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และถือวา่เป็นการชว่ยเหลอืของคนในสงัคมเดียวกนั โดยเฉพาะการให้ความชว่ยเหลอืแก่ผู้ ต้องการ
ความชว่ยเหลอื 3 
                สาํหรับการชดเชยความเสยีหายแก่ผู้ เสยีหาย หรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐ
ของประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีแนวคิดมาจากนกัอาชญาวทิยาซึง่ตา่งเห็นวา่เป็นหน้าท่ีของรัฐ 4 ท่ีจะ
ชดเชยความเสยีหายให้แกผู่้ เสยีหาย หรือเหย่ืออาชญากรรม  โดยมีผู้ เสนอแนวคิด ดงันี ้
                Marvin  Wolfgang  มีแนวคิดวา่  “ สงัคมต้องรับผิดชอบในการชดเชยความเสยีหายแก่ 
ผู้ เสยีหาย   หรือเหย่ืออาชญากรรม   การชดเชยความเสยีหายไมใ่ชข่องใหมใ่นวฒันธรรมตะวนัตก
แตก่ารท่ีกฎหมายได้บญัญติัให้รัฐ  เป็นผู้ชดเชยความเสยีหายแก่ผู้ เสยีหาย  หรือเหย่ืออาชญากรรม          
จงึเป็นเพียงการเปลีย่นแปลงกฎหมายอาญาให้ทนัสมยัย่ิงขึน้เทา่นัน้ ” 5                                                                    
                Arthur J.Goldberg    มีแนวคิดวา่  “เมื่อไรก็ตามที่รัฐบาลพจิารณาให้การสงเคราะห์แก่ 
ผู้ ต้องหา หรือนกัโทษ ปัญหาที่ตามมาก็คือเราจะทําอยา่งไรกบัผู้ เสยีหายหรือเหยื่ออาชญากรรม 
การสงเคราะห์ผู้ เสยีหาย หรือเหย่ืออาชญากรรม มิควรถกูปัดวา่ไมม่คีวามจําเป็นเทา่ผู้ ต้องหา หรือ
นกัโทษในคดีอาญา  ประเทศตา่ง ๆ ทัว่โลกตา่งยอมรับวา่อาชญากรรมเป็นปัญหาของชมุชน  จงึได้ 
วางโครงการชดเชยความเสยีหายให้แก่ผู้ เสยีหาย หรือเหย่ืออาชญากรรม  การพิจารณาในปัญหานี ้  
ได้กระทํามานานแล้วในประเทศนีเ้หย่ืออาชญากรรมจากคดีปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ ทําร้ายร่างกาย
บาดเจ็บสาหสั ได้ถกูปฏิเสธสทิธิท่ีจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย และสงัคมควรจะรับผิดชอบ
ไมม่ากก็น้อยตอ่เหย่ืออาชญากรรม“ 6 
                ประกอบกบัในปี ค.ศ.1967 มลรัฐแมสซาจเูสท ได้มีการหยัง่ประชามติในเร่ืองการชดเชย
ความเสยีหายแก่ผู้ เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรม  โดยตัง้คณะกรรมการเฉพาะกิจขึน้มา       ซึง่ได้
สรุปผลการหยัง่ประชามติเสนอตอ่วฒุิสภา  และสภาผู้แทนราษฎร  ดงันี ้ 

                                          
              3 ประธาน วฒันวาณิชย์.  “ กฎหมายทดแทนความเสยีหายแก่เหยื่ออาชญากรรม :  แนวความคดิ 
ทางด้านรัฐสวสัดิการ.”  วารสารนิตศิาสตร์.  9, 1.  มิถนุายน - สงิหาคม,  2520, หน้า 72. 
              4 Paul B. Weston and Kenneth M. Wells.  Law Enforcement & Criminal Justice : an 

Introduction.  Pacific Palisades,California : Goodyear Pubishing Company ,Inc., 1972, P. 70. 
              5 Stephen Schafer.  Victimology : The Victim and His Criminal.  Virginia : Reston Publishing 
Company, inc., 1977, p.128. 
              6 ประธาน วฒันวาณิชย์.  “ กฎหมายทดแทนความเสียหายแก่เหย่ืออาชญากรรม : แนวความคดิ 

ทางด้านรัฐสวัสดิการ.” หน้า76.  
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                1. เป็นเร่ืองของข้อผกูพนัทางกฎหมาย  (Legal Obligation)    การชดเชยความเสยีหาย   
ควรมีพืน้ฐานวา่รัฐปฏิบติัหน้าท่ีบกพร่อง หรือล้มเหลวในการป้องกนั และรักษาความสงบของสงัคม          
เป็นข้อผกูพนัท่ีรัฐต้องบรรเทาความเสยีหายท่ีเกิดขึน้ 
                2. เป็นเร่ืองของสวสัดิการทางสงัคม (Social Welfare) ในสงัคมท่ีเจริญแล้ว รัฐควรให้       
ความชว่ยเหลอืแก่ประชาชนของรัฐ เชน่ การเจ็บป่วย การวา่งงาน ดงันัน้ จงึควรให้ความช่วยเหลอื
แก่ผู้ เสยีหาย หรือเหย่ืออาชญากรรม ซึง่ได้รับความเสยีหายจากอาชญากรรมด้วย 
                3. เป็นการช่วยเหลือโดยรัฐ (Grace of the Goverment) 
                4. เป็นเร่ืองของการป้องกนัอาชญากรรม(Crime Prevention) การชดเชยความเสยีหาย       
จะทําให้ผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรม  และประชาชนเข้ามามีสว่นชว่ยในการบงัคบัใช้กฎหมาย 
และร่วมมือในการป้องกนัอาชญากรรม 
                5. เป็นเหตผุลทางการเมือง (Political Reasons)  มติมหาชนเป็นสิง่ท่ีประชาชนต้องการ                       
                6. การป้องกนัความรู้สกึวา่  (Anti alenation)  ไมไ่ด้รับความเป็นธรรมจากกระบวนการ   
ยติุธรรมของผู้ เสียหาย หรือเหย่ืออาชญากรรม   และจะทําให้บคุคลดงักลา่ว      ให้ความร่วมมือกบั
พนกังานอยัการ และเจ้าหน้าที่ตํารวจ 7 
                 
                ฉะนัน้แนวคิด การชดเชยความเสยีหายแก่ผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรมในคดอีาญา
โดยรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา พอสรุปได้ดงันี ้
                1. รัฐมีหน้าท่ีรักษาความปลอดภยัรวมทัง้ป้องกนั   และปราบปรามอาชญากรรม เมื่อใด    
เกิดอาชญากรรมก็แสดงวา่รัฐบกพร่องในหน้าที่  เพราะฉะนัน้เม่ือผู้ เสยีหาย หรือเหย่ืออาชญากรรม
ได้รับผลร้ายจากอาชญากรรม สมควรที่รัฐต้องชดเชยความเสยีหายให้แก่บคุคลดงักลา่ว 
                2. เป็นสวสัดิการทางสงัคม และถือวา่เป็นภาระหน้าท่ีของรัฐซึง่ต้องสงเคราะห์ประชาชน 
ท่ีได้รับความเดือดร้อนและจําเป็นโดยถือวา่ผู้ เสยีหายหรือเหยื่ออาชญากรรมเป็นผู้ ได้รับเคราะห์
แทนบคุคลอ่ืนในสงัคม  สงัคมจงึควรต้องให้การชว่ยเหลอื  และสงเคราะห์บคุคลดงักลา่ว 
                
                ดงันัน้ แนวคิด การชดเชยความเสยีหายแก่ผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญา
โดยรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกาเหน็วา่สอดคล้องกบัแนวคิด การชดเชยความเสยีหายแก่ผู้ เสยีหาย  
หรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐตามปฏิญญาสากลวา่ด้วยหลกัความยติุธรรมขัน้พืน้ฐาน
ของผู้ เสยีหายหรือเหยื่ออาชญากรรมและการใช้อํานาจโดยมิชอบด้วยเหตผุลที่กลา่วมาแล้วข้างต้น   

                                          
              7 Stephen  Schafer.  Victimology : The Victim and His Criminal. p.p 137-138. 
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 3.1.2 หลักการ  ชดเชยความเสียหายแก่ผู้เสียหาย  หรือเหยื่ออาชญากรรมในคดอีาญา    
โดยรัฐ 
               
                การท่ีรัฐไมส่ามารถคุ้มครองพลเมืองของตนให้ปลอดภยัจากอาชญากรรมได้   รัฐจงึต้อง
รับผิดชอบในการชดเชยความเสยีหายแก่ผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรม    ดงันัน้     ในสว่นของ
หลกัการการชดเชยความเสยีหายแก่ผู้ เสยีหาย   หรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐ      ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา จะทําการศกึษาในเร่ืองผู้ มีสทิธิได้รับการชดเชยความเสยีหาย ความผิดท่ีรัฐ
จะชดเชยความเสยีหาย และประเภทของการชดเชยความเสยีหาย เปรียบเทียบกบัหลกัการในเร่ือง
ผู้ มีสทิธิได้รับการชดเชยความเสยีหาย   ความผิดท่ีรัฐจะชดเชยความเสยีหาย     และประเภทของ
การชดเชยความเสยีหายแกผู่้ เสยีหาย หรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐ ตามปฏิญญา
สากลวา่ด้วยหลกัความยตุธิรรมขัน้พืน้ฐานของผู้ เสยีหาย หรือเหย่ืออาชญากรรมและการใช้อํานาจ
โดยมิชอบ ดงันี ้
                  
                ก. ผู้ที่มีสทิธิได้รับการชดเชยความเสียหาย                   
                     ผู้มีสทิธิได้รับการชดเชยความเสยีหายในคดีอาญาโดยรัฐ ตามปฏิญญาสากลวา่ด้วย
หลกัความยติุธรรมขัน้พืน้ฐานของผู้ เสยีหาย หรือเหย่ืออาชญากรรม และการใช้อํานาจโดยมิชอบ  
ได้กําหนดให้บคุคลตอ่ไปนีไ้ด้รับการชดเชยความเสียหาย 
                     1. ผู้ เสยีหาย หรือเหย่ืออาชญากรรม ที่ได้รับอนัตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจอนัเป็นผล
จากการกระทําผิดอาญาที่ร้ายแรง และบคุคลดงักลา่วต้องไม่มีสว่นร่วมในการกระทําผิดอาญา 

2. ครอบครัวของผู้ เสียหาย   หรือเหย่ืออาชญากรรม  โดยเฉพาะอยา่งย่ิงผู้ ท่ีต้องอยู ่
ในความอปุการะของผู้ เสยีหาย  หรือเหย่ืออาชญากรรม  หากผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรมต้อง
ถกูทําร้ายถงึตาย  หรือไร้ความสามารถจากกกระทําผิดอาญาในข้อ 1.8 
 
                     ในสว่นของหลกัการ    การชดเชยความเสียหายแก่ผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรม
ในคดีอาญาโดยรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา  ได้กําหนดให้ผู้ มีสทิธิได้รับการชดเชยความเสียหาย   
โดยแบง่เป็นบคุคล 2 ประเภท ดงันัน้ 
                     1. ผู้ เสยีหาย หรือเหย่ืออาชญากรรม (Victim) 

                                          
              8 ปฏญิญาสากลว่าด้วยหลกัความยตุธิรรมขัน้พืน้ฐานของผู้ เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรม  และ 
การใช้อํานาจโดยมิชอบมาตรา 12. 
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                         1.1 ผู้ เสยีหาย   หรือเหย่ืออาชญากรรม          ท่ีได้รับบาดเจ็บจากการกระทํา หรือ
พยายามกระทําผิดอาญาในรัฐนัน้ ๆ  ซึง่สามารถลงโทษผู้กระทําผิดได้    หรืออาจลงโทษได้  แต่
ขาดคณุสมบติัหรือไม่สามารถท่ีจะเป็นผู้กระทําความผิดตามข้อกลา่วหาได้ เชน่ เพราะอาย ุเง่ือนไข 
ทางสมองหรือสภาพแหง่จิตหรือตกอยูใ่นอํานาจบงัคบัไมว่า่จะโดยโทษปรับ จําคกุหรือประหารชีวิต 
                        1.2  ผู้ เสยีหาย    หรือเหย่ืออาชญากรรมท่ีได้รับบาดเจ็บสาหสั     หรือตายจากการ
ให้ความช่วยเหลอืบคุคลอ่ืน หรือจากการขดัขวางป้องกนั (prevent) ผู้ ท่ีกระทําผิดตามทีไ่ด้บญัญติั
ในกฎหมายอาญา 

1.3 ผู้ เสยีหาย   หรือเหย่ืออาชญากรรม  ท่ีได้รับบาดเจ็บ  หรือตายจากการช่วยจบั 
ผู้ ร้าย(Apprehend) ผู้ ต้องสงสยัวา่ได้ร่วมกระทําความผิดตามทีไ่ด้บญัญติัไว้ในกฎหมายอาญา 9 
                     2. ทายาทผู้ทีต้่องพึง่พา  หรืออยูใ่นความอปุการะ หรืออยูใ่นความดแูล   หรืออยูใ่น
ความอปุถมัภ์ของผู้ เสยีหาย    หรือเหย่ืออาชญากรรม     รวมทัง้บตุรในครรภ์ขอผู้ เสียหาย       หรือ 
เหย่ืออาชญากรรมท่ีถงึแก่ความตาย    ในกรณีผู้ เสยีหาย     หรือเหยื่ออาชญากรรมถงึแก่ความตาย 
จากการกระทําผิดอาญาในข้อ1.  
                     อนึง่ บคุคลใดจะเป็นผู้ มีสทิธิได้รับการรชดเชยความเสยีหาย    ยงัขึน้อยูก่บักฎหมาย
ภายในของแตล่ะมลรัฐ 10  เชน่  มลรัฐนิวยอร์ค  ได้กําหนดให้ผู้ มีสทิธิได้รับการชดเชยความเสยีหาย  
เฉพาะอาชญากรรมประเภทรุนแรง  ดงันี ้
                     1. คูส่มรส หรือบตุรของผู้ เสยีหาย หรือเหย่ืออาชญากรรม ในกรณีท่ีผู้ เสยีหาย หรือ    
เหย่ืออาชญากรรมประเภทร้ายแรง ต้องตายจากไปอนัเป็นผลจากการเกิดอาชญากรรม  
                     2. บคุคลท่ีอยู่ในอปุการะของผู้ เสียหาย    หรือเหยื่ออาชญากรรม   ท่ีถงึแก่ความตาย    
จากอาชญากรรมประเภทร้ายแรง 
                     3. ผู้ชว่ยเหลอืผู้ อ่ืนได้รับบาดเจ็บ หรือถกูฆา่ตายขณะท่ีป้องกนัอาชญากรรมประเภท
รุนแรง หรือจบักมุอาชญากรประเภทร้ายแรง 
                     4. คูส่มรส หรือบตุรของผู้ชว่ยเหลอืผู้อื่น ในกรณีท่ีผู้ชว่ยเหลอืผู้อื่นถกูฆา่ตายจากเหตุ
ท่ีกลา่วมาแล้วในข้อ 3. 
                     5. ผู้ ท่ีอยูใ่นความอปุการะ (ตามกฎหมาย) ในกรณีท่ีผู้ชว่ยเหลือผู้ อ่ืนถกูฆา่ตาย  

                                          
              9 พระราชบญัญติัการชดเชยความเสียหายแก่ผู้ เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมในคดีอาญา โดยรัฐ 
ของประเทศสหรัฐอเมริกา มาตรา 1. (e),( i ). 
              10 พระราชบญัญตัิการชดเชยความเสียหายแก่ผู้ เสียหาย หรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐ  
ของประเทศสหรัฐอเมริกา มาตรา 1 (c), (f).  
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                     6. ผู้ ท่ีได้รับบาดเจ็บ  หรือถกูฆา่ตายขณะชว่ยเหลือเจ้าหน้า  ท่ีปฏิบติังานตามหน้าท่ี
หรือพนกังานดบัเพลิงท่ีถกูขดัขวางขณะปฏิบติัหน้าท่ี 11            
           
                     อยา่งไรก็ตามรัฐจะไมช่ดเชยความเสยีหายในกรณีท่ีผู้มสีทิธิได้รับการชดเชย           
ความเสยีหายหากมีพฤติกรรมดงันี ้ 
                     1. ผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรม  มีสว่นยัว่ยใุห้เกิดอาชญากรรม หรือมีพฤติกรรม
ท่ีสง่เสริมให้มีการกระทําผิดอาญา 
                     2. ผู้ เสยีหาย หรือเหย่ืออาชญากรรม หรือผู้ มีสทิธิได้รับการชดเชยความเสยีหาย ท่ีรู้
หรือเต็มใจท่ีจะเข้าร่วมในการกระทําท่ีก่อให้เกิดการบาดเจ็บ หรือความเสยีหายนัน้ ๆ  
                     3. ผู้กระทําความผิดหรือสนบัสนนุท่ีได้รับบาดเจ็บในการประกอบอาชญากรรมนัน้ ๆ 
                     4. ผู้ เสยีหาย   หรือเหย่ืออาชญากรรม   หรือผู้ มีสทิธิได้รับการชดเชยความเสยีหาย
ได้เข้าร่วมกระทําการท่ีผิดกฎหมาย ในขณะเกิดการกระทําความผิดอาญา 
                     5. ผู้ ท่ีถกูจําคกุ  หรือถกูกกัขงัตามกฎหมายอาญา ในขณะเกิดการกระทําผิดอาญา  
หรือผู้ถกูศาลภาคทณัฑ์(Probation)หรือผู้ถกูปลอ่ยจากคกุโดยมีทณัฑ์บนไว้(Parole)ในการกระทํา 
ความผิดอาญาในข้อหาร้ายแรงรวมถงึการกระทําความผิดอาญาท่ีสามารถเรียกร้องตามกฎหมาย  
                     6. ผู้ เสยีหาย หรือเหย่ืออาชญากรรม ท่ีได้รับบาดเจ็บ จากอบุติัเหตยุานยนต์ (Motor 
Vehicle) ยกเว้นกรณีท่ีใช้รถยนต์ เป็นเคร่ืองมือในการกระทําผิด(บางมลรัฐก็ชดเชยให้ในกรณีได้รับ
บาดเจ็บจากรถยนต์ เชน่ มลรัฐแมสซาจเูสท)  
                     7. ผู้ เสยีหาย   หรือเหย่ืออาชญากรรม  กบัผู้กระทําผิดเป็นญาติ  หรืออยู่ในครอบครัว 
เดียวกนั     ทัง้นีเ้พ่ือป้องกนัมิให้ผู้กระทําผิดได้รับคา่ชดเชยความเสียหาย  กลา่วคือหากผู้ เสยีหาย  
หรือเหย่ืออาชญากรรม  ได้ผลประโยชน์จากการกระทําผิดนัน้โดยมิชอบ  (Unjust enrichment)  
เชน่ สามีทําร้ายภรรยา   เม่ือภรรยาได้รับการชดเชยจากรัฐ   ก็ถือวา่สามี   มีสว่นในเงินชดเชย
ความเสยีหายที่ภรรยาได้รับมาด้วย  
                     8. ผู้ เสยีหาย  หรือเหย่ืออาชญากรรม  ไมร่ายงานการกระทําผิดนัน้ให้เจ้าพนกังาน
ทราบในทนัที หรือไมใ่ห้ความร่วมมือในการสอบสวน เว้นแตมี่เหตผุลท่ีดีพอที่จะไมร่ายงาน 12 

                                          
              11 อณัณพ ชบูํารุง.  “ ความหมายของเหยื่ออาชญากรรม”  ใน Victimology and victim s Rights.       

รวบรวมโดย ประธาน วัฒนวาณิชย์.  กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2534, หน้า 207- 208. 
              12 ชาติชาย ชอบทางศิลป์.  “ สทิธิของผู้ เสยีหายท่ีได้รับการเยียวยาจากรัฐอนัเน่ืองจากการกระทํา 
ความผดิทางอาญา.”  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต  คณะนิติศาสตร์   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,  2542, 
หน้า 50-52.  
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                     นอกจากนี ้ ในบางมลรัฐยงัได้กําหนดให้การชดเชยความเสยีหายให้แก่ผู้ เสยีหาย 
หรือเหย่ืออาชญากรรมท่ีมีความจําเป็นต้องได้รับการชว่ยเหลอืเทา่นัน้ โดยจะปฏิเสธการชว่ยเหลอื
แก่ผู้ เสยีหาย      หรือเหย่ืออาชญากรรม       ท่ีสามารถแบกภาระการสญูเสยีทางเศรษฐกิจจาก
อาชญากรรมได้ และบางมลรัฐ เช่น มลรัฐฮาวาย  จะพิจารณาจา่ยเงินชดเชยความเสียหาย  ให้แก่
ผู้ เสยีหาย หรือเหย่ืออาชญากรรมโดยไมต้่องพิสจูน์วา่ มีความจําเป็นทางการเงินหรือไม ่                                            
                     แตอ่ยา่งไรก็ดี บางมลรัฐ ยงัได้กําหนดการชดเชยความเสยีหายให้เฉพาะผู้ เสยีหาย 
หรือเหย่ืออาชญากรรม ท่ีมีถ่ินท่ีอยูใ่นมลรัฐของตนเทา่นัน้ เช่น มลรัฐแคลฟิอร์เนีย กฎหมายกําหนด     
ให้ทายาทของผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรม   หากจะขอรับสทิธิการชดเชยความเสยีหายจะต้อง
อยูใ่นมลรัฐแคลฟิอร์เนียมาแล้วเป็นเวลา 5 ปี   นบัจากเวลาท่ีกระทําผิดและต้องเป็นความผิด    ใน
มลรัฐแคลฟิอร์เนีย   หรือผู้ เสยีหาย   หรือเหย่ืออาชญากรรมได้ตาย    หรือบาดเจ็บ   ได้อาศยัอยูใ่น
มลรัฐแคลฟิอร์เนีย  เชน่   ในคดี   Cabal V.State  Board  of  Control     ในคดีนีศ้าลตดัสนิให้จา่ย
คา่ชดเชยความเสยีหายให้แก่ผู้ เสยีหาย  หรือเหย่ืออาชญากรรมแม้จะเป็นคนตา่งด้าว  แตเ่ป็นผู้ มี
ถ่ินท่ีอยูใ่นแคลฟิอร์เนีย    สว่นในมลรัฐเพนซิลวาเนีย     รัฐจะชดเชยความเสยีหายแก่ผู้ มีสทิธิได้รับ
การชดเชยความเสยีหาย     ท่ีไมมี่ถ่ินท่ีอยูใ่นมลรัฐเพนซิลวาเนีย    หากปรากฏวา่รัฐท่ีผู้ มีสทิธิได้รับ
การชดเชยความเสยีหายซึง่มีถ่ินท่ีอยูใ่ห้สทิธิแก่พลเมืองของมลรัฐเพนซิลวาเนียเชน่เดียวกนั 13     
                 
                     ฉะนัน้   ผู้ มีสทิธิได้รับการชดเชยความเสยีหาย    ในคดีอาญาโดยรัฐของประเทศ
สหรัฐอเมริกา   ได้กําหนดหลกัเกณฑ์พอสรุปสาระสาํคญัได้ดงันี ้
                     1. ผู้ เสียหาย หรือเหย่ืออาชญากรรมท่ีได้รับบาดเจ็บ หรือตาย จากการกระทํา หรือ
พยายามกระทําผิดอาญาท่ีร้ายแรง    หรือการขดัขวางป้องกนัผู้ที่กระทําความผิด   หรือการชว่ยจบั
ผู้ ต้องสงสยัวา่ได้กระทําผิด ตามท่ีบญัญตัไิว้ในกฎหมายอาญา 
                     2. หากผู้ เสยีหาย  หรือเหย่ืออาชญากรรมต้องถกูทําร้ายถงึตาย  จากกระทําความผิด
อาญาในข้อ1.รัฐจะชดเชยความเสยีหายให้กบัทายาทรวมทัง้ผู้อยูใ่นความอปุการะหรือผู้ ต้องพึง่พา  
หรืออยูใ่นความดแูล หรืออยูใ่นความอปุถมัภ์ ของผู้ เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรม 
                     อนึง่ ผู้มีสิทธิได้รับการชดเชยความเสยีหาย ต้องไมมี่สว่นร่วมในการกระทําผิดอาญา 
เชน่  สนบัสนนุ หรือมีพฤติกรรมที่เป็นการสง่เสริมให้เกิดอาชญากรรม รู้หรือเต็มใจเข้าร่วมในการ

                                          
              13 อภิรัต นิยมการ.  “ การทดแทนความเสียหายแก่ผู้ เสยีหายในคดีอาญาโดยรัฐ : ศกึษาความคิดเห็น
ของบคุลากรในกระบวนการยตุธิรรมและอาจารย์ผู้สอนวิชากฎหมายในมหาวิทยาลยัของรัฐ.”  วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบณัฑติ คณะสงัคมศาสตร์สาขาอาชญาวทิยาและงานยตุิธรรม มหาวิทยาลยัมหิดล, 2530,หน้า 31. 
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ก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือตาย นอกจากนีผู้้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรมต้องไมเ่ป็นสมาชิก หรือ
เป็นบคุคลในครอบครัวเดียวกบัผู้กระทําผิด  มิฉะนัน้รัฐจะไมไ่ด้รับการชดเชยความเสยีหายให้ 
 
                     ดงันัน้     ผู้ มีสิทธิได้รับการชดเชยความเสยีหายในคดีอาญาโดยรัฐ        ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา เห็นวา่สอดคล้องกบั ผู้ มีสทิธิได้รับการชดเชยความเสยีหายในคดีอาญาโดยรัฐตาม
ปฏิญญาสากลวา่ด้วยหลกัความยตุิธรรมขัน้พืน้ฐานของผู้ เสยีหาย   หรือเหย่ืออาชญากรรม   และ
การใช้อํานาจโดยมิชอบ   ด้วยเหตผุลท่ีกลา่วมาแล้วข้างต้น 
 
                ข. ความผิดที่รัฐจะชดเชยความเสียหาย    
                     ความผิดท่ีรัฐจะชดเชยความเสยีหาย      แก่ผู้ เสยีหาย       หรือเหย่ืออาชญากรรมใน
คดีอาญาโดยรัฐตามปฏิญญาสากล   ว่าด้วยหลกัความยติุธรรมขัน้พืน้ฐานของผู้ เสยีหาย    หรือ
เหย่ืออาชญากรรมและการใช้อํานาจโดยมิชอบ  ได้กําหนดหลกัเกณฑ์ไว้วา่ต้องเป็นความผิดอาญา
ท่ีร้ายแรง   ท่ีทําให้ผู้ เสยีหาย หรือเหยื่ออาชญากรรมถงึแก่ความตาย หรือได้รับอนัตรายแก่ร่างกาย 
หรือจิตใจ14 
                                
                     สาํหรับความผิดท่ีรัฐจะชดเชยความเสยีหาย  แก่ผู้ เสยีหาย  หรือเหย่ืออาชญากรรม
ในคดีอาญาโดยรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา  ได้วางหลกัเกณฑ์ให้    รัฐจะชดเชยความเสยีหายแก่
ผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรมในความผิดเก่ียวกบัเพศ  ชีวิต  ร่างกาย  ปล้นทรัพย์ (Aggravated 
robbery) ความผิดอาญาที่ร้ายแรง (Violent crime)  ซึง่ผู้ เสียหาย หรือเหย่ืออาชญากรรมได้รับ
บาดเจ็บ หรือทกุข์ทรมานกาย  หรือจิตใจ  หรือถงึแก่ความตาย  ในสว่นความผิดเก่ียวกบัทรัพย์สนิ  
ทําร้ายร่างกายแตไ่ด้รับบาดเจ็บเลก็น้อย หรือบาดเจ็บ  หรือตายในความผิดเก่ียวกบัจราจร    รัฐจะ
ไมช่ดเชยความเสยีหายให้ เว้นแตผู่้กระทําความผิดจะได้ใช้ยานพาหนะนัน้เป็นเคร่ืองมือในการ
กระทําความผิดอาญา     นอกจากนีค้วามผิดท่ีรัฐจะชดเชยความเสยีหายแก่ผู้ เสยีหาย        หรือ
เหย่ืออาชญากรรม ยงัขึน้อยูก่บักฎหมายภายในของแตล่ะมลรัฐ เชน่ มลรัฐแคลฟิอร์เนีย ได้ชดเชย
ความเสยีหายแก่ผู้ เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรมท่ีได้รับผลร้ายจากอาชญากรรมร้ายแรง (Crimes 
of Violence)   และได้ให้คํานิยามคําวา่   “อาชญากรรมร้ายแรง”     (Crime of Violence) หมายถงึ 
การกระทําโดยเจตนาทําให้ร่างกายผู้ อ่ืนบาดเจ็บ ซึง่ผลแหง่การนีป้รากฏวา่ 

                                          
              14 ปฏิญญาสากลวา่ด้วยหลกัความยตุธิรรมขัน้พืน้ฐานของผู้ เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรม และ 
การใช้อํานาจโดยมิชอบ มาตรา 12. 
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                     1. อยัการได้ฟ้องผู้กระทําความผิดฐานทาํร้ายร่างกายโดยเจตนา 
                     2. คณะลกูขนุใหญ่ (Grand Jury)  ได้ถกูตัง้ขึน้ในการดําเนินคดอีาญา 
                     3. ได้มีการฟ้องคดีเก่ียวกบัทําร้ายร่างกายโดยเจตนาในศาลเดก็และเยาวชน 
                     4.ผู้ มีอํานาจตามกฎหมาย หรือเจ้าหน้าท่ีชนัสตูรศพรายงานวา่การบาดเจ็บหรือตาย
เป็นผลจากการกระทําความผิด แตอ่ยัการอาจให้รอการฟ้องไว้ก่อน เน่ืองจากผู้กระทําความผิดตาย 
ผู้กระทําความผิดยงัไมถ่กูจบั ผู้กระทําผิดไมส่ามารถที่จะดําเนินคดีตามที่กลา่วหาได้ เชน่ เพราะ
อาย ุ เง่ือนไขทางสมอง   หรือสภาพแหง่จิต    หรือตกอยูใ่นอํานาจบงัคบั   หลกัฐานไมเ่พยีงพอท่ีจะ
ลงโทษผู้กระทาํความผิด  ศาลได้มีคําสัง่ให้ผู้กระทําความผิดชําระคา่ปรับ  เพ่ือสมทบเข้าในกองทนุ 
เงินทดแทน (Indemnity Fund) อยา่งไรก็ตามมลรัฐแคลิฟอร์เนียจะจา่ยเงินคา่ชดเชยความเสยีหาย   
ตอ่เมื่อได้มีการร้องขอภายใน 5 ปี นบัแตว่นัท่ีได้มีการกระทําผิด และการกระทํานัน้ได้กระทําขึน้ใน
มลรัฐแคลฟิอร์เนีย   ผู้ เสยีหาย  หรือเหย่ืออาชญากรรม    ต้องอาศยัอยู่ในมลรัฐแคลฟิอร์เนียด้วย 15  
นอกจากนีรั้ฐยงัได้ชดเชยความเสยีหาย   ในกรณีท่ีทรัพย์ได้รับความเสยีหาย  เน่ืองจากการป้องกนั 
การกระทําผิด การจบักมุผู้กระทําผิด  การช่วยเหลอืเจ้าพนกังาน  และการชว่ยเหลอืผู้ อ่ืนท่ีตกอยูใ่น 
ภยนัตรายแหง่ชีวิต 16 
                     มลรัฐนิวยอร์ค  กฎหมายได้กําหนดให้ผู้ เสยีหาย   หรือเหย่ืออาชญากรรม   ท่ีได้รับ
บาดเจ็บ หรือตายจากการกระทําผิดอาญาและอาชญากรรมต้องถกูรายงานมายงัตํารวจภายใน 48 
ชัว่โมง    การชดเชยความเสยีหายแก่ผู้ เสยีหาย     หรือเหย่ืออาชญากรรม     รัฐได้ถือวา่เป็นการให้
ความชว่ยเหลอืมากกวา่เป็นหน้าท่ีของรัฐท่ีต้องรับผิดชอบในความสญูเสยีท่ีเกิดขึน้ 17                                                
                     มลรัฐแมสซาจเูสท      ได้มีการชดเชยความเสียหายในกรณีความผิดอาญาท่ีร้ายแรง
โดยทําให้เกิดการบาดเจ็บทรมาน หรือความตกใจจากผู้กระทําผิดอยา่งรุนแรง และรวมถงึความผิด
จากยานยนต์ หากผู้ เสียหาย หรือเหย่ืออาชญากรรมถงึแก่ความตาย 18 
                     มลรัฐนอร์ธดาโกต้า  รัฐจะชดเชยความเสยีหายแก่ผู้ เสยีหาย  หรือเหย่ืออาชญากรรม
ในความผิดทําร้ายร่างกายที่ได้รับบาดเจบ็    หรือตาย   เน่ืองจากผลของการประกอบอาชญากรรม      

                                          
              15 Stephen Schafer.  Victimology : The Victim and His Criminal. P.P. 133 -135. 
              16 Gilbert Geis.  “Crime Victims and Victim Compensation Programs.”  In Criminal Justice and 

The Victim.  editor by  William F., Mc.Donald. Beverly Hills : Sage Publications, 1976, P. 250. 
              17 Stephen  Schafer.  Victimology : The Victim and His Criminal.  P. 135. 
              18 lbid, P. 138. 
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การป้องกนัการกระทําผิด    การช่วยจบักมุผู้กระทําผิด  หรือสงสยัวา่จะได้กระทําผิด  หรือพยายาม
กระทําผิด19 
                  มลรัฐฮาวาย ได้ชดเชยความเสยีหายในความผิดฐานทาํร้ายร่างกาย ท่ีผู้ เสยีหาย หรือ
เหย่ืออาชญากรรมได้รับบาดเจ็บเลก็น้อย เพราะถือวา่เป็นหน้าท่ีของรัฐในการป้องกนัประชาชน
จากผลของอาชญากรรม 20  
                 
                      ฉะนัน้   ความผิดท่ีรัฐชดเชยความเสยีหาย   แก่ผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรมใน
คดีอาญาโดยรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แก่  ความผิดตอ่ชีวิต  ร่างกาย  ความผิดทางเพศ 
ปล้นทรัพย์ (Aggravated Robbery) และความผิดอาญาท่ีร้ายแรง (Violent Crime) แตใ่นกรณี
บาดเจ็บเลก็น้อย บาดเจ็บ หรือตายจากความผิดเก่ียวกบัคดีจราจรรัฐจะไมช่ดเชยความเสยีหายให้ 
เว้นแตผู่้กระทําผิดจะใช้ยานยนตร์นัน้เป็นเคร่ืองมือในการกระทําผิดอาญา 
 
                     ดงันัน้  ความผิดท่ีรัฐจะชดเชยความเสยีหายแก่ผู้ เสยีหาย  หรือเหย่ืออาชญากรรมใน 
คดีอาญาโดยรัฐ        ของประเทศสหรัฐอเมริกา            เห็นวา่สอดคล้องกบัความผิดที่รัฐจะชดเชย
ความเสยีหายแก่ผู้ เสียหาย      หรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐ         ตามปฏิญญาสากล
วา่ด้วยหลกัความยติุธรรมขัน้พืน้ฐานของผู้ เสยีหาย   หรือเหย่ืออาชญากรรม  และการใช้อํานาจ
โดยมิชอบ ด้วยเหตผุลที่กลา่วมาแล้วข้างต้น 
      
                ค. ประเภทของการชดเชยความเสียหาย                     
                         ประเภทของการชดเชยความเสียหาย   แก่ผู้ เสยีหาย     หรือเหย่ืออาชญากรรมใน
คดีอาญาโดยรัฐ     ตามปฏิญญาสากลวา่ด้วยหลกัความยติุธรรมขัน้พืน้ฐานของผู้ เสยีหาย      หรือ
เหย่ืออาชญากรรมและการใช้อํานาจโดยมิชอบ    มิได้กําหนดประเภทของการชดเชยความเสียหาย 
เพียงวางหลกัเกณฑ์วา่ หากผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรม มิได้รับการเยียวยาความเสยีหายจาก
ผู้กระทําผิดหรือโดยทางอ่ืนใด รัฐต้องชดเชยความเสยีหายทางการเงินแก่ผู้ มีสทิธิได้รับการชดเชย
ความเสยีหาย21 

                                          
              19 Gilbert Geis.  “Crime Victims and Victim Compensation Programs.”  In Criminal Justice and 

The Victim.  P. 250. 
              20 Gerald D. Robin.  Introduction to The Criminal Justices System : Principles. Procedures. 

Practice.  New York : Harper & Row ,Publishers, 1980, P. 449. 
              21 ปฏิญญาสากลวา่ด้วยหลกัความยตุธิรรมขัน้พืน้ฐานของผู้ เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรม  และ 
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                         สาํหรับประเภทของการชดเชยความเสยีหายแก่ผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรม
ในคดีอาญาโดยรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา    มีหลกัเกณฑ์ในการจา่ยเงินคา่ชดเชยความเสยีหาย 
โดยจา่ยคา่ชดเชยความเสยีหายตามท่ีผู้ เสียหาย    หรือเหย่ืออาชญากรรมท่ีได้รับความเสยีหายจริง
แตไ่มเ่กินจํานวนเงินขัน้สงูท่ีกําหนดไว้  สาํหรับการกําหนดจํานวนเงินขัน้สงูแตล่ะมลรัฐจะกําหนด
หลกัเกณฑ์   และวิธีการท่ีแตกตา่งกนัขึน้อยูก่บัภาวะเศรษฐกิจ สงัคม และการเมืองของแตล่ะมลรัฐ 
แตโ่ดยทัว่ไปจํานวนเงินในการชดเชยความเสยีหายขัน้สงูไมเ่กิน  10,000  ดอลลาร์   หรือผู้ เสยีหาย     
หรือเหย่ืออาชญากรรมต้องเสยีคา่ใช้จ่ายมากกวา่ 100  ดอลลาร์  นอกจากนีใ้นทกุมลรัฐจะชดเชย
ความเสยีหายที่เกิดความเสยีหายแก่ชีวิต   ร่างกาย    หรือจิตใจ  โดยกําหนดประเภทการชดเชย
ความเสยีหาย ดงันี ้                              
                        1. ผู้ เสยีหาย หรือเหย่ืออาชญากรรม ท่ีได้รับบาดเจ็บ  
                            รัฐจะชดเชยความเสยีหาย  เป็นคา่รักษาพยาบาล คา่สญูเสยีทางเศรษฐกิจ 22 
(economic loss) เชน่ คา่ขาดงาน (work loss) นอกจากนีค้า่ใช้จา่ยบางประเภท เชน่ การบริการ
และที่พกัอาศยัการทําให้คืนสูส่ภาพเดิม(rehabilitation)การฝึกอบรมเก่ียวกบัอาชีพ (rehabilitative 
occupational training)  และการดแูลเยียวยาอ่ืน ๆ  23  โดยแตล่ะมลรัฐจะกําหนดหลกัเกณฑ์ และ
วิธีการ การชดเชยความเสยีหายทีแ่ตกตา่งกนั  เชน่ 
                           มลรัฐนิวยอร์ค รัฐจะชดเชยความเสยีหายแก่ผู้ เสยีหาย หรือเหย่ืออาชญากรรม         
โดยCVCB(New York ‘s Crime Victims Compensation Board) เป็นเงินไมเ่กิน 20,000 ดอลลาร์  
สาํหรับการขาดรายได้  (หรือ  250  ดอลลาร์ตอ่สปัดาห์)   แตไ่มมี่ข้อจํากดัสาํหรับคา่ใช้จ่าย     ใน
การรักษาพยาบาล 24 
                           มลรัฐแมสซาจเูสท  ได้กําหนดให้ผู้ เสยีหาย หรือเหย่ืออาชญากรรม ต้องบาดเจ็บ  
และเสยีคา่ใช้จา่ยอยา่งน้อย 100  ดอลลาร์   หรือต้องรักษาตวัอยา่งน้อย  2  สปัดาห์  ติดตอ่กนัจงึ

                                                                                                                       
การใช้อํานาจโดยมิชอบมาตรา 12. 
              22 พระราชบญัญตัิการชดเชยความเสียหายแก่ผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐ 
 ของประเทศสหรัฐอเมริกา มาตรา 1. (g). มาตรา 5 (f),(h). 
              23 Gilbert Geis.  “Crime Victims and Victim Compensation Program.”  In Criminal Justice and 

the Victim. P. 254. 
              24 Gerald D. Robin.  Introduction to The Criminal Justice system : Principles. Procedures. 

Practice. P. 449.    
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มีสทิธิได้รับการชดเชยความเสยีหาย แตท่ัง้นีรั้ฐจะชดเชยความเสยีหายตามความเป็นจริงแตไ่มเ่กิน
10,000   ดอลลาร์                                                          
                           มลรัฐฮาวาย  ได้ชดเชยความเสยีหายโดยรวมถงึคา่บาดเจ็บและคา่ทําขวญั 25  
                        2. ผู้ เสยีหาย หรือเหย่ืออาชญากรรมที่ได้รับบาดเจ็บถงึตาย หรือถกูฆา่ตาย       
                            รัฐจะชดเชยความเสยีหายเป็นคา่ใช้จา่ยตา่งๆ ในงานศพไมเ่กิน  500  ดอลลาร์   
คา่สญูเสียทางเศรษฐกิจ(Economic Loss) คา่ขาดงาน (Work Loss) คา่อปุการะเลีย้งด ู ในกรณีท่ี
ผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรมได้รับบาดเจ็บแล้วตอ่มาภายหลงัได้ถงึแก่ความตาย รัฐจะชดเชย
ความเสยีหายตามท่ีกลา่วข้างต้น โดยรวมถงึคา่รักษาพยาบาล คา่ชดเชยการได้รับการบาดเจ็บ 
และทกุข์ทรมาน (Pain and Suffering) 26  นอกจากนีผู้้ มีสทิธิเรียกร้องการชดเชยความเสียหายต้อง
ได้รับความเสยีหายทางเศรษฐกิจเกินกวา่ 10%  ของรายได้สทุธิท่ีได้รับ 27 อยา่งไรก็ตามในแตล่ะ
มลรัฐจะชดเชยความเสียหายไมเ่กินจํานวนเงินขัน้สงูท่ีรัฐได้กําหนดไว้ เชน่ มลรัฐนิวยอร์ค CVCB 
(New York ‘s Crime Victims Compensation Board)  จะชดเชยความเสยีหายไมเ่กิน 1,500 
ดอลลาร์ สาํหรับคา่ใช้จ่ายในการปลงศพ 28  ตามรายงานที่ CVCB ได้พิจารณาจา่ยเงินชว่ยเหลอื
ให้กบัทายาทของหญิงท่ีถกูฆา่ตาย โดยจา่ยคา่ปลงศพ 1,500 ดอลลาร์ คา่อปุการะเลีย้งด ู15,000 
ดอลลาร์ 29นอกจากนีรั้ฐยงัได้กําหนดให้ผู้ มีสทิธิได้รับการชดเชยความเสยีหายต้องถกูรายงานไปยงั
เจ้าพนกังานตํารวจภายใน 48 ชัว่โมง  และเจ้าพนกังานตํารวจจะต้องแจ้งให้บคุคลดงักลา่วทราบ
ถงึสทิธิในการขอรับการชดเชยความเสยีหายจากรัฐ   
                      อนึง่  ผู้ มีสทิธิได้รับการชดเชยความเสยีหายท่ีมีความเดือดร้อนทางการเงิน  รัฐจะ
ชดเชยความเสยีหายไปก่อน  หากภายหลงัปรากฎวา่ผู้ มีสทิธิได้รับการชดเชยความเสยีหาย   ได้รับ
การชดเชยความเสยีหายน้อยกวา่ท่ีได้รับไป รัฐก็จะชดเชยความเสียหายเพิม่เทา่ท่ีผู้ เสยีหาย หรือ
เหย่ืออาชญากรรมได้รับความเสียหายจริง  แตใ่นกรณีท่ีรัฐได้ชดเชยความเสยีหายมากกวา่ท่ีบคุคล

                                          
              25 Stephen  schafer.  Victimology : The Victim and His Criminal.  p.p 138-139. 
              26 พระราชบญัญตัิการชดเชยความเสียหายแก่ผู้ เสยีหาย หรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐ 
ของประเทศสหรัฐอเมริกา  มาตรา 1. (g) 
              27 พระราชบญัญตัิการชดเชยความเสียหายแก่ผู้ เสียหาย หรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐ 
ของประเทศสหรัฐอเมริกา มาตรา 5. (g) (2)  
              28 Stephen Schafer.  Victimology : The Victim and His Criminal. P. 140 
              29 Andrew Karmen.  Cime Victims : An Introduction to Victimology. London : Tomson learing, 
2001, p.293. 
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ดงักลา่วจะได้รับ  รัฐมีสทิธิเรียกคืนได้ 30 อยา่งไรก็ตาม  คา่ใช้จ่ายท่ีเป็นคา่ห้องโรงพยาบาล  คา่
พยาบาลดแูล    คา่สถานที่พกัฟืน้   หรือในกรณีผู้ มีสทิธิไดรัับการชดเชยความเสยีหาย  ถ้าได้รับ
การชดเชยความเสยีหายจากแหลง่อ่ืนใดก่อนแล้ว คณะกรรมการอาจพิจารณาโดยลดจํานวนเงิน
ชดเชยความเสยีหายลงแตมี่บางมลรัฐ  เชน่  มลรัฐฮาวาย ผู้ มีสทิธิได้รับการชดเชยความเสยีหาย
เมื่อได้รับการชดเชยความเสยีหายจากทางอ่ืน   เชน่     บริษัทประกนัภยั    ก็มีสทิธิขอรับการชดเชย
ความเสยีหายจากรัฐได้  
 
      ฉะนัน้   ประเภทของการชดเชยความเสยีหาย  แก่ผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรมใน
คดีอาญาโดยรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา  โดยกําหนดให้รัฐชดเชยความเสยีหายแก่ผู้ มีสทิธิได้รับ
การชดเชยความเสยีหาย เทา่ท่ีผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรมได้รับความเสยีหายจริง แตไ่มเ่กิน
กําหนดจํานวนเงินขัน้สงูท่ีแตล่ะมลรัฐกําหนดไว้ โดยทัว่ไปจํานวนเงินขัน้สงูไมเ่กิน 10,000 ดอลลาร์ 
สาํหรับจํานวนเงินขัน้ต่ํา ผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรม ต้องเสยีคา่ใช้จา่ยมากกวา่ 100 ดอลลาร์ 
หรือเจ็บป่วยอยา่งน้อยสองสปัดาห์ติดตอ่กนั อยา่งไรก็ดีหากผู้มีสทิธิได้รับการชดเชยความเสยีหาย  
ได้รับการเยียวยาความเสยีหายจากทางอ่ืนหรือหลกัประกนัอ่ืนแล้ว รัฐจะไมช่ดเชยความเสยีหายให้ 
หรืออาจชดเชยความเสยีหายน้อยกวา่ความเสยีหายที่ได้รับ โดยได้แบง่ประเภทของการชดเชย
ความเสยีหาย    ดงันี ้
                     1. ผู้ เสยีหาย หรือเหย่ืออาชญากรรม   ท่ีได้รับความเสยีหายแก่ร่างกาย หรือจิตใจ   
รัฐจะชดเชยความเสยีหายให้เป็นคา่รักษาพยาบาล    คา่ฟืน้ฟสูมรรถภาพทางร่างกาย     หรือจิตใจ 
คา่สญูเสียทางเศรษฐกิจ เชน่ การขาดงาน  การบริการ   ท่ีพกัอาศยั  การฝึกอบรมเก่ียวกบัอาชีพ
เพ่ือกลบัสูส่ภาพเดมิ การดแูลเยียวยาอ่ืนๆ แตไ่มร่วมคา่ห้องโรงพยาบาล คลนิิก สถานพกัฟืน้ 
พยาบาลดแูล 
                     2. ผู้ เสยีหาย   หรือเหย่ืออาชญากรรม  ท่ีได้รับความเสยีหายแก่ร่างกาย   จนถงึแก่
ความตาย หรือถกูฆา่ตาย  รัฐจะชดเชยความเสยีหายเป็นคา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ ในงานศพเป็นเงินไมเ่กิน 
500  ดอลลาร์   แตห่ากผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรมไมต่ายทนัที     รัฐจะชดเชยความเสยีหาย
เป็นคา่รักษาพยาบาล   คา่สญูเสยีทางเศรษฐกิจของทายาท  หรือผู้อยูใ่นความดแูล  หรืออยูใ่น
ความอปุการะเลีย้งดขูองผู้ เสียหาย หรือเหย่ืออาชญากรรม  
 

                                          
           30 พระราชบญัญตัิการชดเชยความเสียหายแก่ผู้ เสยีหาย หรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐ 
ของประเทศสหรัฐอเมริกา มาตรา 15. 
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                     ดงันัน้    ประเภทการชดเชยความเสยีหาย     แก่ผู้ เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรมใน
คดีอาญาโดยรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา  เห็นว่าสอดคล้องกบัหลกัการ  การชดเชยความเสยีหาย
แก่ผู้ เสยีหาย       หรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐ           ตามปฏิญญาสากลวา่ด้วยหลกั 
ความยติุธรรมขัน้พืน้ฐานของผู้ เสยีหาย   หรือเหย่ืออาชญากรรม  และการใช้อํานาจโดยมิชอบ     
ด้วยเหตผุลตามท่ีกลา่วมาแล้วข้างต้น                                       
     
     
     3.1.3 กลไก การชดเชยความเสียหายแก่ผู้เสยีหาย หรือเหยื่ออาชญากรรมในคดอีาญา
โดยรัฐ 
                 
                กลไก      การพิจารณาชดเชยความเสยีหายแก่ผู้ เสยีหาย       หรือเหย่ืออาชญากรรมใน
คดีอาญาโดยรัฐ   ตามปฏิญญาสากลวา่ด้วยหลกัความยติุธรรมขัน้พืน้ฐานของผู้ เสยีหาย   หรือ
เหย่ืออาชญากรรม และการใช้อํานาจโดยมิชอบ  มิได้กําหนดกลไก ในการชดเชยความเสยีหาย
อยา่งใดไว้  เพยีงวางหลกัเกณฑ์ให้มีการบริหารด้านการเงิน  กลา่วคอื  ให้รัฐจดัตัง้กองทนุสาํหรับ
การชดเชยความเสยีหายแกผู่้ เสยีหาย       หรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐ      หรือจดัตัง้
กองทนุอ่ืนท่ีมีวตัถปุระสงค์เชน่เดียวกนั  
                    
                สาํหรับ    การชดเชยความเสยีหายแก่ผู้ เสยีหาย     หรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญา
โดยรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มีการจดัตัง้กองทนุท่ีเรียกวา่ “กองทนุเหย่ืออาชญากรรม”  ซึง่มี
แหลง่เงินมาจากงบประมาณการคลงั  และคา่ปรับ  โดยมีวตัถปุระสงค์เพือ่ชดเชยความเสยีหายแก่
ผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญา ดงันี ้             
                ก. งบประมาณ จากคลงัซึง่ได้ก่อตัง้กองทนุเหย่ืออาชญากรรม(Crime Victims Fnd) 
ในระดบัชาติเพื่อกระตุ้นรัฐบาลมลรัฐให้เร่ิมต้นปฏิบติั หรือขยายบทบาทในการให้ความชว่ยเหลอื
แก่ผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรม ตอ่มาในปี ค.ศ. 1984 ได้ตรากฎหมาย Victims of Crime Act.  
โดยมีสาระสาํคญั กลา่วคือ   ได้กําหนดจํานวนเงินให้มลรัฐตา่ง ๆ  สาํหรับการชดเชยความเสยีหาย 
และการชว่ยเหลอืผู้ เสยีหาย    หรือเหย่ืออาชญากรรม       เงินสาํหรับการบริการแก่เหย่ือความผิด
ของสหรัฐ       เงินสาํหรับโครงการฝึกอบรม    และการชว่ยเหลอืทางเทคนิคแก่ผู้ เสยีหาย      หรือ
เหย่ืออาชญากรรม    รวมถงึโครงการอ่ืน ๆ    ท่ีเก่ียวข้อง     แหลง่สาํคญัของเงินท่ีได้มาเป็นกองทนุ
ของกฎหมายฉบบันี ้ได้แก ่
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                     1. คา่ปรับในคดีอาญาของสหรัฐ   โดยเก็บจากบคุคล  หรือนิติบคุคล ท่ีถกูพิพากษา
วา่กระทําผิดตอ่ความผิดของสหรัฐ   เชน่    มลรัฐเท็กซสั    จะนําเงินคา่ปรับจากโทษตา่ง ๆ  รวมไว้
ในกองทนุเหย่ืออาชญากรรม 
                     2. คา่ปรับที่คํานวณเป็นการพิเศษจากคําพิพากษาทางอาญา 
                     3.เงินได้จากการปรับกรณีปรับนายประกนัท่ีไมส่ง่ตวัผู้ ต้องหาหรือจําเลยตามกําหนด
และการริบหลกัทรัพย์  หรือหลกัประกนัตวักรณีอ่ืน ๆ  
                     4.กําไรจากการขายวรรณกรรมหรือสทิธิอืน่ ๆ  ซึง่เกิดขึน้อนัเน่ืองมาจากการกระทํา
ความผิดอาญาโดยจําเลยของประเทศสหรัฐอเมริกา 
               ข. ค่าปรับ  นอกจากท่ีกฎหมายยกเว้นไว้ทกุชนิด    ท่ีได้จากผู้ ท่ีถกูตดัสนิวา่กระทําผิด  
และผู้ได้รับการชดเชยจากกองทนุอ่ืน นอกจากนีค้า่ปรับยงัรวมถงึ 
                     1. คา่ปรับจากโทษเก่ียวกบัการประเมินเพ่ือเก็บภาษี 
                     2. เงินท่ีได้จากการริบ     (The    proceeds   of  forfeited  appearance   bonds)
เงินจากการประกนัตวั (bail bonds)  
                     3. เงินตา่ง ๆ ท่ีถกูสัง่ให้จา่ยแก่กองทนุ 
                แตอ่ยา่งไรก็ตามหากยอดรวมของเงินกองทนุดงักลา่วภายในปีงบประมาณจํานวนเงิน
เกิน 110 ล้านดอลลาร์  เงินในสว่นท่ีเกินนัน้จะไมถ่กูนํามารวมในกองทนุแตจ่ะถกูสง่ไปคลงัตอ่ไป 31 
                 
                นอกจากนี ้   รัฐจงึได้กําหนดให้มีกลไก   ในการพิจารณาจา่ยคา่ชดเชยความเสยีหายแก่ 
ผู้ เสยีหาย  หรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญา   โดยให้จดัตัง้ในรูปของ  “คณะกรรมการ”  กลา่วคือ
คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการ 3 คน  เป็นองค์คณะ   ซึง่ได้รับการแตง่ตัง้โดยผู้แทนรัฐบาล 
ท่ีได้รับความเหน็ชอบ    และคําแนะนําจากสภา     Senate      โดยกรรมการอยา่งน้อยหนึง่คนต้อง
ประกอบอาชีพทนายความ     และมีวาระการดํารงตําแหน่งไมเ่กิน  6  ปี      นอกจากนีใ้นการขอรับ
การชดเชยความเสยีหาย  หากสภาพจิตใจ  ร่างกาย   อารมณ์ของผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรม 
เป็นเง่ือนไขในการขอรับเงิน    คณะกรรมการอาจสัง่ให้บคุคลดงักลา่ว       ตรวจร่างกายโดยแพทย์
นกัจิตวทิยา หากบคุคลดงักลา่วถงึแก่ความตาย คณะกรรมการอาจสัง่ให้มีการชนัสตูรพลิกศพได้ 32    
แตโ่ดยทัว่ไปในหลายมลรัฐได้ใช้ระบบคณะกรรมการ  (Board)  เป็นผู้ มีอํานาจในการพิจารณาจา่ย
                                          
              31 ชาติชาย ชอบทางศิลป์.  “ สิทธิของผู้ เสียหายที่ได้รับการเย่ียวยาจากรัฐอันเน่ืองจาก 

การกระทาํความผิดทางอาญา”  หน้า 48-50. 
              32 พระราชบญัญตัิการชดเชยความเสียหายแก่ผู้ เสยีหาย หรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐ 
ของประเทศสหรัฐอเมริกา มาตรา 3,9. 

DPU



   44

คา่ชดเชยความเสยีหาย เช่น มลรัฐนิวยอร์ค ได้จดัตัง้ New York’s Crime Victims Compensation 
Board (CVCB) ทําหน้าท่ีพิจารณาจา่ยคา่ชดเชยความเสียหายแก่ผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรม 
โดยอยูภ่ายใต้หลกัเกณฑ์ และข้อบงัคบัของคณะกรรมการ (Rule of the Board)  ดงันี ้ 
                1.  ผู้ ย่ืนคําร้องต้องมีหน้าท่ีในการพิสจูน์ (burden of proof) 
                2. คณะกรรมการอาจสัง่ให้มีการตรวจร่างกายของผู้ ย่ืนคําร้องโดยคณะกรรมการจะเป็น
ผู้คดัเลือกแพทย์ท่ีจะทําการตรวจร่างกาย 
                3. การพิจารณาของคณะกรรมการต้องกระทําโดยเปิดเผย เว้นแต ่
                    3.1 ได้มีการเร่ิมพิจารณาความผิดในศาลแล้ว 
                    3.2 เป็นความผิดเก่ียวกบัเพศ 
                    3.3 ผลประโยชน์ทางสวสัดิการ  (Welfare)  ของผู้ ย่ืนคําร้อง   หรือทายาทอาจได้รับ
การกระทบกระเทือน 
                    3.4 เป็นกรณีเก่ียวกบัศีลธรรมอนัดีของประชาน (Public morality sinv)  
                    3.5 ศาลยกฟ้องคดีท่ีฟ้องผู้กระทําผิดนัน้                                                                                             
                มลรัฐฮาวาย   ได้จดัตัง้คณะกรรมการในการพจิารณาจา่ยคา่ชดเชยความเสยีหายให้แก่ 
ผู้ เสยีหาย หรือเหย่ืออาชญากรรม (Criminal Injuries Compensation Commission) ประกอบด้วย 
คณะกรรมการ 3 คน ระบบการชดเชยความเสียหายในมลรัฐนี ้มีความแตกตา่งมลรัฐอ่ืนดงันี ้
                1. ไมต้่องมีการพสิจูน์วา่เหย่ืออาชญากรรมมีความจําเป็นทางการเงินหรือไม ่33      
                2. เป็นมลรัฐเดียว ท่ีชดเชยความเสยีหาย  โดยรวมถงึคา่บาดเจ็บ และคา่ทําขวญั  (Only 
Hawaii  permits  financial  awards  for  pain and Suffering) และยอมให้มีการได้รับการชดเชย 
ความเสยีหายได้ทัง้จากรัฐ  และโดยทางอ่ืน  เชน่ การประกนัภยั เป็นต้น 34  
                  
                  อยา่งไรก็ตามผู้ มีสทิธิได้รับการชดเชยความเสยีหาย อาจย่ืนคําร้องเมื่อไมเ่ห็นด้วยกบั
คําวินิจฉยัของคณะกรรมการที่พิจารณาการชดเชยความเสยีหาย  โดยคณะกรรมการดงักลา่วจะ
ทบทวนคําวินิจฉยัอีกครัง้ซึง่อาจเปลีย่นแปลงคําวินิจฉยั หรือจํานวนเงิน แตไ่มส่ามารถเรียกเงินคืน
จากผู้ มีสทิธิได้รับการชดเชยความเสยีหาย     ที่ได้รับการชดเชยความเสยีหายไปแล้ว         เว้นแต่
การชดเชยความเสยีหาย เกิดจากการฉ้อโกงของบคุคลดงักลา่ว อยา่งไรก็ตามสทิธิในการขอให้

                                          
              33 Stephen Schafer.  Victimology : The Victim and His Criminal.  P. 140.  
              34 Gerald D. Robin.  Introduction to the Criminal Justice system : Principles. Procedures.   
Practice.  P. 449.  
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พิจารณาคําวินิจฉยัใหม ่       ไมส่ง่ผลตอ่ความเห็นของคณะกรรมการ        โดยถือวา่ความเห็นของ
คณะกรรมการให้เป็นที่สดุบางมลรัฐ เชน่มลรัฐเท็กซสัให้สทิธิผู้ มีสทิธิได้รับการชดเชยความเสยีหาย    
ท่ีไมเ่ห็นด้วยกบัคําวินิจฉยัของคณะกรรมการสามารถย่ืนคําร้องตอ่คณะกรรมการพร้อมด้วยเหตผุล 
และหลกัฐานตา่ง ๆ เพ่ือประกอบการพิจารณาอีกครัง้ หากผู้มีสทิธิได้รับการชดเชยความเสยีหาย 
ไมเ่ห็นด้วยกบัความเหน็ของคณะกรรมการอีก ก็สามารถนําคําร้องขึน้สูศ่าล เพ่ือวินิจฉยัตอ่ไป 35                 
 
                แตใ่นบางมลรัฐ  ได้กําหนดให้ศาลเป็นผู้วินิจฉยัคา่ชดเชยความเสยีหาย  โดยเห็นวา่ศาล
เป็นผู้ มีความชํานาญท่ีสดุ  เพราะได้ผา่นการฝึกฝนมาแล้ว  ในขณะท่ีการใช้ระบบกรรมการจะมี
ปัญหาในเร่ืองผลประโยชน์ของสงัคมท่ีเกิดขึน้ในจิตใจ  เชน่  มลรัฐแมนซาจเูสท   โดยการย่ืนคําร้อง
ตอ่ศาล  คําร้องจะถกูพิจารณาไมช้่ากวา่ 1 ปี  หลงัจากพิจารณาความผิด หรือไมน้่อยกวา่ 90 วนั 
หลงัจากผู้ เสยีหาย     หรือเหย่ืออาชญากรรมถงึแก่ความตาย     อยัการของรัฐจะได้รับการแจ้งจาก
เจ้าหน้าท่ีศาลในเร่ืองคาํร้องขอรับคา่ชดเชยความเสยีหาย โดยจะทําหน้าท่ีเป็นคูค่วามอีกฝ่ายหนึง่ 
มีอํานาจสบืสวนอาจเห็นด้วย   หรือคดัค้านตอ่ศาลผู้ เสยีหาย  หรือเหย่ืออาชญากรรมต้องแสดง
หลกัฐานวา่ ได้รับบาดเจ็บและได้เสยีคา่ใช้จา่ยแล้วอย่างน้อย 100 ดอลลาร์ หรือเจ็บป่วยอยา่งน้อย 
2 สปัดาห์ติดตอ่กนั จงึมีสทิธิได้รับเงินคา่ชดเชยความเสยีหายเงินดงักลา่วจะจ่ายตามท่ีเสยีหายจริง 
แตไ่มเ่กิน 10,000 ดอลลาร์ ศาลจะต้องพิจารณาการกระทําของผู้ เสยีหาย หรือเหยื่ออาชญากรรม 
ศาลอาจไมใ่ห้ หรือจํานวนเงินคา่ชดเชยความเสียหายอาจลดลง หากผู้ เสยีหายเหย่ืออาชญากรรม
ได้รับการชดใช้จากผู้กระทําผิด  ผู้ประกนัภยั หรือกองทนุสาธารณะ อื่น ๆ ด้วย 36 
                 
               นอกจากระบบคณะกรรมการ       และระบบศาลเป็นผู้ พิจารณาในการจา่ยเงินคา่ชดเชย 
ความเสยีหายแล้ว  บางมลรัฐได้มีระบบหน่วยงาน  เป็นผู้บริหารงานในรูปของรัฐสวสัดิการ  เช่น  
มลรัฐแคลฟิอร์เนีย     มีหนว่ยงานท่ีเรียกวา่  State   Social   Welfare    director   ทําหน้าท่ีในการ
พิจารณาชดเชยความเสยีหายแก่ผู้ มีสทิธิได้รับการชดเชยความเสยีหาย 
                 
                ในกรณีท่ีรัฐได้ชดเชยความเสยีหายให้แก่ผู้ มีสทิธิได้รับการชดเชยความเสยีหายแล้ว รัฐ
จะรับชว่งสทิธิทัง้หมดของบคุคลดงักลา่ว       ท่ีสามารถเรียกร้องความสญูเสยี           หรือเสยีหาย

                                          
              35 พระราชบญัญตัิการชดเชยความเสียหายแก่ผู้ เสยีหาย  หรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐ 
ของประเทศสหรัฐอเมริกา มาตรา 16. 
             36 Stephen Schafer.  Victimology : The Victim and His Criminal.  p.p. 138-139. 
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ทางเศรษฐกิจ แตไ่มเ่กินจํานวนเงินท่ีรัฐได้ชดเชยความเสยีหายไป โดยอาจเรียกร้องจากแหลง่ท่ีมา
ของการสญูเสยี 37 
 
                ฉะนัน้  การชดเชยความเสยีหายแก่ผู้ เสยีหาย หรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐ 
ของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยรัฐได้จดัตัง้  ”กองทนุเหย่ืออาชญากรรม”  ขึน้โดยมีแหลง่เงินทนุจาก
งบประมาณการคลงั  และเงินคา่ปรับในคดีอาญาท่ีเก็บจากบคุคล หรือนิติบคุคลท่ีถกูพพิากษาวา่
ได้กระทําความผดิ      เงินคา่ปรับจากโทษเก่ียวกบัการประเมินเพ่ือเก็บภาษี      เงินท่ีได้จากการริบ 
เงินจากการประกนัตวั เงินตา่ง ๆ ท่ีถกูสัง่จา่ยเข้ากองทนุ และหากยอดเงินรวมภายในปีงบประมาณ
เกิน110ล้านดอลลาร์ เงินสว่นท่ีเกินจะไมนํ่ามารวมในกองทนุแตจ่ะถกูสง่ไปกระทรวงการคลงัตอ่ไป 
                ด้วยเหตนีุ ้ รัฐจึงได้จดัตัง้กลไก ในการพิจารณาจา่ยคา่ชดเชยความเสยีหายในคดีอาญา 
โดยรัฐ กลา่วคือได้จดัตัง้ในรูปของ  “คณะกรรมการ”   ประกอบด้วยกรรมการ  3  คน เป็นองค์คณะ 
ได้รับการแตง่ตัง้โดยผู้แทนรัฐบาลซึง่ได้รับคําแนะนําและความเห็นของสภา Senate คณะกรรมการ
จะเป็นผู้มีอํานาจในการพจิารณาวา่     ผู้ มีสทิธิได้รับการชดเชยความเสยีหาย   จะได้รับการชดเชย
ความเสยีหายหรือไม่    เป็นเงินจํานวนเทา่ใด   อยา่งไรก็ตามผู้ มีสทิธิได้รับการชดเชยความเสยีหาย 
หากไมเ่หน็ด้วยกบัคําวินิจฉยัของคณะกรรมการ  ก็สามารถยื่นคําร้องโดยให้คณะกรรมการทบทวน
คําวินิจฉยัใหม ่  ซึง่คําวินิจฉยัดงักลา่วอาจยืน  หรือเปลีย่นแปลงคําวินิจฉยัเดิมก็ได้ คําวินิจฉยัของ
คณะกรรมการให้เป็นที่สดุ  แตมี่บางมลรัฐ  เชน่  มลรัฐเท็กซสั   ให้สทิธิผู้ มีสทิธิได้รับการชดเชย
ความเสยีหาย   ท่ีไมเ่ห็นด้วยกบัคําวินิจฉยัของคณะกรรมการ   ให้ย่ืนคําร้องพร้อมด้วยเหตผุลตอ่
คณะกรรมการ  หากบคุคลดงักลา่วไมเ่ห็นด้วยกบัคําวินิจฉยัของคณะกรรมการอีก  มีสทิธินําคําร้อง
ขอรับการชดเชยความเสยีหายขึน้สูศ่าลเพือ่วินิจฉยัตอ่ไป  แตใ่นบางมลรัฐ เชน่ มลรัฐแมสซาจเูสท 
จะมีระบบศาลเป็นผู้มีอํานาจในการวินิจฉยัการชดเชยความเสยีหายเพราะถือวา่ศาลเป็นผู้ มีความรู้
ความชํานาญท่ีสดุ  และบางมลรัฐได้จดัตัง้ระบบหน่วยงานเป็นผู้บริหารงานในรูปของรัฐสวสัดิการ
เชน่ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย 
                อนึง่ เม่ือรัฐได้จา่ยคา่ชดเชยความเสยีหายแก่ผู้ มีสิทธิได้รับการชดเชยความเสยีหายแล้ว 
รัฐสามารถรับชว่งสิทธิไลเ่บีย้จากผู้กระทําผิด   โดยสามารถเรียกร้องความสญูเสยีทัง้หมดแตไ่มเ่กิน
จํานวนเงินท่ีรัฐได้จา่ยให้กบับคุคลดงักลา่วไป 
 

                                          
             37 พระราชบญัญติัการชดเชยความเสียหายแก่ผู้ เสียหาย  หรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐ 
ของประเทศสหรัฐอเมริกา มาตรา 13(1). 
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                ดงันัน้ กลไก การชดเชยความเสยีหายแก่ผู้ เสยีหาย หรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญา
โดยรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา   เห็นวา่สอดคล้องกบัปฏิญญาสากลวา่ด้วยหลกัความยตุธิรรม
ขัน้พืน้ฐานของเหย่ืออาชญากรรมและการใช้อํานาจโดยมิชอบ ด้วยเหตผุลดงัท่ีกลา่วมาแล้วข้างต้น 
  
     
 
 
 
 
     3.1.4  เปรียบเทยีบแนวคดิ หลักการ และกลไก การชดเชยความเสียหายแก่ผู้เสียหาย
หรือเหยื่ออาชญากรรมในคดอีาญาโดยรัฐ  ของประเทศสหรัฐอเมริกา  กบัปฏญิญาสากล
ว่าด้วยหลักความยุตธิรรมขัน้พืน้ฐานของผู้เสยีหาย     หรือเหยื่ออาชญากรรม     และ
การใช้อาํนาจโดยมิชอบ 
               
                จากการศกึษา แนวคิด หลกัการ และกลไก การชดเชยความเสยีหายแกผู่้ เสยีหาย หรือ
เหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกาเปรียบเทียบกบัแนวคิด หลกัการ  
และกลไก การชดเชยความเสยีหายแก่ผู้ เสยีหาย หรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐ         
ตามปฏิญญาสากลวา่ด้วยหลกัความยติุธรรมขัน้พืน้ฐานของผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรม      
และการใช้อํานาจโดยมิชอบ  มีความเหน็ ดงันี ้

1. ในเร่ืองแนวคิด    การชดเชยความเสยีหายแก่ผู้ เสยีหาย   หรือเหย่ืออาชญากรรมใน 
คดีอาญาโดยรัฐ     ของประเทศสหรัฐอเมริกา     จะเห็นได้วา่สอดคล้องกบัแนวคิด    การชดเชย
ความเสยีหายแก่ผู้ เสียหายไหรือเหยื่ออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐ   ตามปฏิญญาสากลวา่ด้วย
หลกัความยติุธรรมขัน้พืน้ฐานของผู้ เสยีหาย  หรือเหย่ืออาชญากรรม  และการใช้อํานาจโดยมิชอบ
ท่ีวา่เม่ือรัฐไมส่ามารถคุ้มครองพลเมืองของตนให้ปลอดภยัจากอาชญากรรมได้  รัฐจงึต้องชดเชย
ความเสยีหายแก่ผู้ เสียหาย หรือเหย่ืออาชญากรรม และถือวา่เป็นการชว่ยเหลอืของคนในสงัคม
เดียวกนั   โดยเฉพาะควรให้ความชว่ยเหลอืแก่ผู้ ท่ีต้องการความชว่ยเหลอื  

2. สว่นหลกัการ   การชดเชยความเสยีหายแกผู่้ เสยีหายหรือ หรือเหย่ืออาชญากรรมใน 
คดีอาญาโดยรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา       จะเห็นได้วา่สอดคล้อง          กบัหลกัการการชดเชย 
ความเสยีหายแก่ผู้ เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐตามปฏิญญาสากลวา่ด้วย
หลกัความยติุธรรมขัน้พืน้ฐานของผู้ เสยีหาย หรือเหย่ืออาชญากรรม และการใช้อํานาจโดยมิชอบ 
ดงันี ้
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                   2.1 ผู้ มีสทิธิได้รับการชดเชยความเสยีหาย  
                         ผู้ มีสทิธิได้รับการชดเชยความเสยีหาย       ในคดีอาญาโดยรัฐ           ของประเทศ 
สหรัฐอเมริกา เห็นวา่สอดคล้องกบัผู้ มีสทิธิได้รับการชดเชยความเสยีหาย  ในคดีอาญาโดยรัฐตาม
ปฏิญญาสากลวา่ด้วยหลกัความยตุิธรรมขัน้พืน้ฐานของผู้ เสยีหาย    หรือเหย่ืออาชญากรรม    และ
การใช้อํานาจโดยมิชอบ  ซึง่มีหลกัเกณฑ์ไว้ดงันี ้ 
                        2.1.1 ผู้ เสยีหาย  หรือเหย่ืออาชญากรรม  ที่ได้รับอนัตรายแก่ร่างกาย   หรือจิตใจ
อนัเป็นผลจากการกระทําผิดอาญาท่ีร้ายแรง นอกจากนีบ้คุคลดงักลา่วต้องไมมี่สว่นร่วม หรือมีสว่น
เก่ียวข้อง หรือให้ความชว่ยเหลอืไมว่า่จะเป็นตวัการ  ผู้ใช้  หรือผู้สนบัสนนุผู้กระทาํผิดในการกระทํา 
ความผิดทางอาญา    สาํหรับผู้ เสยีหาย       หรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐของประเทศ 
สหรัฐอเมริกา  นอกจากท่ีกลา่วมาแล้วยงัรวมถงึผู้ เสยีหาย  หรือเหยื่ออาชญากรรมท่ีได้รับบาดเจ็บ  
หรือตายจากการขดัขวางป้องกนัผู้ที่กระทําผิดหรือจากการชว่ยจบัผู้ ต้องสงสยัวา่ได้กระทําความผิด 
ตามที่บญัญติัไว้ในกฎหมายอาญา 
                        2.1.2  ครอบครัวของผู้ เสียหาย     หรือเหย่ืออาชญากรรม    โดยเฉพาะอยา่งย่ิงผู้ ท่ี
อยูใ่นความอปุการะของผู้ เสยีหาย หรือเหย่ืออาชญากรรม หากผู้ เสยีหายหรือเหยื่ออาชญากรรม
ต้องถกูทําร้ายถึงตาย    หรือไร้ความสามารถจากกกระทําผิดอาญาในข้อ 1. นอกจากนี ้  ผู้ เสยีหาย   
หรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐ   ของประเทศสหรัฐอเมริกา  ยงัได้กําหนดหลกัเกณฑ์ให้
ผู้ เสยีหาย        หรือเหย่ืออาชญากรรมหากเป็นญาติกบัผู้กระทําผิด     หรืออยูใ่นครอบครัวเดียวกบั
ผู้กระทําผิด   จะไมไ่ด้รับการชดเชยความเสยีหายจากรัฐ                 

2.2  ความผิดท่ีรัฐจะชดเชยความเสยีหาย   
ความผิดที่รัฐจะชดเชยความเสยีหาย   แก่ผู้ เสยีหาย     หรือเหย่ืออาชญากรรมใน 

คดีอาญาโดยรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา     วา่สอดคล้องกบัความผิดท่ีรัฐจะชดเชยความเสยีหาย
แก่ผู้ เสยีหาย        หรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐ          ตามปฏิญญาสากลวา่ด้วยหลกั
ความยติุธรรมขัน้พืน้ฐานของผู้ เสยีหาย      หรือเหย่ืออาชญากรรม      และการใช้อํานาจโดยมิชอบ 
ได้วางหลกัเกณฑ์    ให้รัฐชดเชยความเสยีหายแก่ผู้ เสยีหาย   หรือเหย่ืออาชญากรรม   โดยเฉพาะ
ความผิดอาญาท่ีร้ายแรง ท่ีทําให้ผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรมถงึแก่ความตาย หรือได้รับ
อนัตรายแก่ร่างกาย หรือจิตใจ เชน่ความผิดเก่ียวกบัเพศ ชีวิต  หรือร่างกาย  แตค่วามผิดเก่ียวกบั
ทรัพย์   หรือบาดเจ็บเลก็น้อย   รัฐจะไมช่ดเชยความเสยีหายให้   สาํหรับความผิดที่รัฐจะชดเชย
ความเสยีหายแก่ผู้ เสียหาย หรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐ ของประเทศสหรัฐอเมริกา 
ได้กําหนดความผิดอาญาท่ีร้ายแรง   เชน่   ความผิดเก่ียวกบัเพศ   ชีวิต  หรือร่างกายเชน่กนั   และ
ยงัรวมถงึผู้ เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรมที่ได้รับบาดเจ็บ  หรือตายในความผิดเก่ียวกบัการจราจร 
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เฉพาะในกรณีท่ีผู้กระทําความผิดท่ีได้ใช้ยานพาหนะนัน้เป็นเคร่ืองมือในการกระทําผิดอาญา   แตมี่
บางมลรัฐ  เช่น   มลรัฐนิวยอร์ค  ได้กําหนดให้ผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรมทีไ่ด้รับบาดเจ็บต้อง
รายงานมายงัเจ้าหน้าที่ตํารวจภายใน 48  ชัว่โมง  เพราะถือวา่เป็นการให้ความช่วยเหลือผู้ เสยีหาย
หรือเหย่ืออาชญากรรมมากกวา่เป็นหน้าท่ีของรัฐท่ีจะต้องรับผิดชอบในความเสยีหายท่ีเกิดขึน้ 

2.3 ประเภทของการชดเชยความเสียหาย      
                         ตามปฏิญญาสากลวา่ด้วยหลกัความยติุธรรมขัน้พืน้ฐาน    ของผู้ เสยีหาย      หรือ 
เหย่ืออาชญากรรมและการใช้อํานาจโดยมิชอบมิได้กําหนดประเภทของการชดเชยความเสยีหายไว้
เพียงกําหนดหลกัเกณฑ์วา่ หากผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรมไมไ่ด้รับการเยียวยาความเสยีหาย
จากผู้กระทําผิด หรือทางอื่นใด รัฐต้องชดเชยความเสียหายทางการเงิน แก่ผู้ มีสทิธิได้รับการชดเชย
ความเสยีหาย 
                         สาํหรับการชดเชยความเสยีหายแก่ผู้ เสยีหาย หรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญา
โดยรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้วางหลกัเกณฑ์ไว้เชน่เดียวกบัปฏิญญาดงักลา่ว นอกจากนีย้งั
ได้กําหนดให้มีการจา่ยเงินชดเชยคา่เสยีหายแก่ผู้ เสยีหาย หรือเหย่ืออาชญากรรม ตามท่ีผู้ เสยีหาย 
หรือเหย่ืออาชญากรรมได้รับความเสยีหายจริง  แตจ่า่ยไมเ่กินกําหนดจํานวนเงินขัน้สงูท่ีกําหนดไว้  
โดยแตล่ะมลรัฐจะกําหนดหลกัเกณฑ์ และวิธีการ ในการจา่ยเงินคา่ชดเชยความเสยีหายท่ีแตกตา่ง
กนัไปโดยขึน้อยูก่บัฐานะทางเศรษฐกิจ   สงัคม    และการเมืองของแตล่ะมลรัฐ    แตโ่ดยทัว่ไปได้
กําหนดจํานวนเงินท่ีชดเชยความเสยีหายขัน้สงูไว้ไมเ่กิน    10,000  ดอลลาร์  สว่นจํานวนเงินขัน้ต่ํา
ผู้ เสยีหาย หรือเหย่ืออาชญากรรมต้องเสียคา่ใช้จา่ยมากกวา่100 ดอลลาร์ หรือเจ็บป่วยอยา่งน้อย
สองสปัดาห์ติดตอ่กนั   จงึมีสิทธิได้รับการชดเชยความเสยีหายจากรัฐ     ในกรณีท่ีผู้ เสยีหายหรือ
เหย่ืออาชญากรรมได้รับการเยียวยาความเสยีหายจากหลกัประกนัอ่ืนรัฐจะไมช่ดเชยความเสยีหาย
อยา่งไรก็ตามทกุมลรัฐจะชดเชยความเสยีหายท่ีเสยีหายแก่ชีวิต ร่างกาย  หรือจิตใจ  โดยกําหนด
ประเภทของการชดเชยความเสยีหาย ดงันี ้
                         1. ผู้ เสยีหาย หรือเหย่ืออาชญากรรม ที่ได้รับบาดเจ็บรัฐจะชดเชยความเสยีหาย 
เป็นคา่รักษาพยาบาล คา่สญูเสยีทางเศรษฐกิจ เช่น คา่ขาดงาน การฟืน้ฟสูมรรถภาพทางร่างกาย
หรือจิตใจ การฝึกอบรมเก่ียวกบัอาชีพ การดแูลเยียวยาอ่ืน ๆ เชน่ มลรัฐนิวยอร์ค รัฐได้กําหนด
จํานวนเงินชดเชยความเสยีหายไมเ่กิน 20,000 ดอลลาร์ สาํหรับการขาดรายได้ (หรือ 250 ดอลลาร์
ตอ่สปัดาห์) แตไ่มมี่ข้อจํากดัจํานวนเงินชดเชยในเร่ืองคา่รักษาพยาบาล 
                            มลรัฐแมสซาจเูสท  ผู้ เสยีหาย หรือเหย่ืออาชญากรรมท่ีได้รับบาดเจ็บ และต้อง  
เสยีคา่ใช้จา่ยอยา่งน้อย 100 ดอลลาร์ หรือต้องเจ็บป่วยอยา่งน้อย 2 สปัดาห์  ติดตอ่กนัจงึจะมีสทิธิ
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ได้รับการชดเชยความเสยีหาย  สว่นมลรัฐฮาวาย เป็นรัฐเดียวท่ีชดเชยความเสยีหาย โดยรวมถงึ   
การบาดเจ็บ และคา่ทําขวญั 
                         2. ผู้ เสยีหาย หรือเหย่ืออาชญากรรม ทีไ่ด้รับบาดเจ็บถึงตาย หรือถกูฆา่ตาย โดย
รัฐจะชดเชยความเสยีหายเป็นคา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ ในงานศพไมเ่กิน 500 ดอลลาร์  แตห่ากไมต่ายทนัที 
รัฐจะชดเชยความเสยีหายเป็นคา่รักษาพยาบาล คา่สญูเสยีทางเศรษฐกิจของทายาท หรือผู้อยูใ่น
ความดแูล หรืออยูใ่นความอปุการะเลีย้งดขูองผู้ เสยีหาย หรือเหย่ืออาชญากรรม 
                          แตอ่ยา่งไรก็ตาม คา่ใช้จา่ยท่ีเป็นคา่ห้องโรงพยาบาล   คา่พยาบาลดแูล   สถานที่
พกัฟืน้ รัฐจะไมช่ดเชยความเสยีหายให้ หรือในกรณีผู้ เสยีหาย หรือเหยื่ออาชญากรรม หากได้รับ
การชดเชยความเสยีหายโดยทางอ่ืน   คณะกรรมการอาจพิจารณา     โดยลดจํานวนเงินชดเชย
ความเสยีหาย หรือไมช่ดเชยความเสยีหายให้                           
                3. จากการศกึษา กลไก การชดเชยความเสยีหายแก่ผู้ เสยีหาย หรือเหย่ืออาชญากรรม
ในคดีอาญาโดยรัฐ   ตามปฏิญญาสากลวา่ด้วยหลกัความยติุธรรมขัน้พืน้ฐานของผู้ เสยีหาย    หรือ
เหย่ืออาชญากรรม และการใช้อํานาจโดยมิชอบ มิได้กําหนดในเร่ืองกลไก การชดเชยความเสยีหาย
แตอ่ยา่งใด เพยีงวางหลกัเกณฑ์ให้มีการบริหารทางด้านการเงิน โดยกําหนดให้รัฐจดัตัง้กองทนุ
สาํหรับชดเชยความเสยีหายแก่ผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรม หรือกองทนุอ่ืนใดท่ีมีวตัถปุระสงค์
อยา่งเดียวกนั 
                   สาํหรับ การชดเชยความเสยีหายแก่ผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาโดย
รัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา    ได้มีการจดัตัง้กองทนุท่ีเรียกวา่   “ กองทนุเหย่ืออาชญากรรม “  
และมีวตัถปุระสงค์ในการชดเชยความเสยีหายแก่ผู้ เสยีหาย หรือเหยื่ออาชญากรรม เชน่เดียวกบั
ปฏิญญาสากลดงักลา่ว   นอกจากรัฐจะได้จดัตัง้กองทนุแล้ว     ยงัได้จดัตัง้คณะกรรมการเป็นกลไก
ผู้ มีอํานาจพิจารณาเพ่ือจา่ยเงินชดเชยความเสยีหาย  คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการ 3 คน 
ซึง่แตง่ตัง้โดยผู้แทนรัฐบาล โดยได้รับคําแนะนําและความเห็นของสภา  Senate ในกรณีท่ีผู้ มีสทิธิ
ได้รับการชดเชยความเสยีหาย    ไมเ่หน็ด้วยกบัคําวนิิจฉยัของคณะกรรมการ   ก็สามารถย่ืนคําร้อง
ให้คณะกรรมการทบทวนคําวินิจฉยัใหม ่   คําวินิจฉยัอาจยืน    หรือเปลีย่นแปลงคําวนิิจฉยัเดิมก็ได้ 
คําวินิจฉยัของคณะกรรมการให้เป็นที่สดุ  มีบางมลรัฐ เช่น มลรัฐเท็กซสั ได้ให้สทิธิผู้ มีสทิธิได้รับ
การชดเชยความเสยีหาย  ท่ีไมเ่ห็นด้วยกบัคําวินิจฉยัของคณะกรรมการ  สามารถนําคําร้องขอรับ
การชดเชยความเสยีหายขึน้สูศ่าลเพ่ือวินิจฉยัตอ่ไป   แตบ่างมลรัฐ   เช่น    มลรัฐแมสซาจเูสท   ได้
ให้ศาลเป็นผู้ พิจารณาในจา่ยคา่ชดเชยความเสยีหาย  เพราะถือวา่ศาลเป็นผู้มีความรู้ความชํานาญ
มากท่ีสดุ และในบางมลรัฐ เชน่ มลรัฐแคลฟิอร์เนีย ได้มีการจดัตัง้ระบบหน่วยงานเป็นผู้บริหารงาน
ในรูปของรัฐสวสัดิการ 
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                   อยา่งไรก็ตามเม่ือรัฐได้ชดเชยความเสยีหาย แก่ผู้ มีสทิธิได้รับการชดเชยความเสยีหาย
ไปแล้ว    รัฐจะรับช่วงสทิธิโดยสามารถเรียกร้องความสญูเสยีทัง้หมด     แตไ่มเ่กินจํานวนเงินท่ีรัฐ
ได้ชดเชยความเสยีหายให้กบับคุคลดงักลา่วไป 
 
 
 
 
 
   3.2 การชดเชยความเสียหายแก่ผู้เสียหาย หรือเหย่ืออาชญากรรม ในคดีอาญาโดยรัฐ
ของประเทศญ่ีปุ่น 
               
                ในปี ค.ศ.1958 บทบาทของ Mendelsohn ซึ่งทําให้นกัวิชาการ และนกัคิดชาวญ่ีปุ่ น      
ให้ความสนใจในเร่ือง “เหย่ืออาชญากรรม” โดยนําหลกัจิตวิทยาและศึกษาจากรายงานบนัทึก     
มาทําการวิจยั 38  ตอ่มาในปี ค.ศ.1980  ได้บญัญติักฎหมายวา่ด้วย    “การชดเชยความเสยีหายแก่ 
ผู้ เสียหาย หรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐ” (Crime  Victims  Benefit  Payment  Law :  
(Law  No. 36, May 1, 1980) ดงันัน้ในสว่นของประเทศญ่ีปุ่ นจะศกึษา แนวคิด หลกัการ และกลไก 
การชดเชยความเสยีหายแก่ผู้ เสยีหาย หรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐ    เปรียบเทียบกบั
แนวคิด   หลกัการ     และกลไก  การชดเชยความเสียหายแก่ผู้ เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรมใน
คดีอาญาโดยรัฐ      ตามปฏิญญาสากลวา่ด้วยหลกัความยตุิธรรมขัน้พืน้ฐานของผู้ เสยีหาย     หรือ 
เหย่ืออาชญากรรมและการใช้อํานาจโดยมิชอบท่ีศกึษามาแล้วในบทท่ี 2   วา่สอดคล้องหรือขดัแย้ง
กันอย่างไร ในส่วนของหลกัการ จะศึกษาว่าบุคคลใดเป็นผู้ มีสิทธิได้รับการชดเชยความเสียหาย    
ความผิดที่รัฐจะชดเชยความเสยีหาย และประเภทของการชดเชยความเสียหาย  รวมทัง้หลกัเกณฑ์   
และวิธีการ   ในการจ่ายคา่ชดเชยความเสียหาย  โดยรัฐได้นําเงินงบประมานประจําปีมาจดัสรรให้ 
โดยมีคณะกรรมการ เป็นกลไกผู้ มีอํานาจในการพิจารณาจ่ายคา่ชดเชยความเสียหายแก่ผู้ เสียหาย      
หรือเหย่ืออาชญากรรม คณะกรรมการประกอบด้วย “คณะกรรมการความปลอดภัยแห่งชาติ ”  
และ “ คณะกรรมการความปลอดภยัสว่นภมิูภาค” โดยมีสาระสาํคญัดงันี ้
 
    3.2.1 แนวคิด การชดเชยความเสียหายแก่ผู้เสียหาย  หรือเหย่ืออาชญากรรมใน
คดอีาญาโดยรัฐ 

                                          
              38 อณัณพ ชบูํารุง  และศรีสมบตัิ  โชคประจกัษ์ชดั.  ว่าด้วยเหย่ืออาชญากรรม. หน้า25 - 26. 
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                การชดเชยความเสียหาย แก่ผู้ เสียหาย หรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐ 
ตามปฏิญญาสากลว่าด้วยหลกัความยุติธรรมขัน้พืน้ฐานของผู้ เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรม    
และการใช้อํานาจโดยมิชอบ มีแนวคิดว่า  เม่ือรัฐไม่สามารถคุ้มครองพลเมืองของตนให้ปลอดภยั
จากอาชญากรรมได้     รัฐต้องชดเชยความเสียหายแก่ผู้ เสียหาย    หรือเหย่ืออาชญากรรม   และ
ถือวา่เป็นการช่วยเหลอืของคนในสงัคมเดียวกนั        โดยเฉพาะควรให้ความชว่ยเหลอืแก่ผู้ ต้องการ 
 
 
ความชว่ยเหลอื39                         
  
                ในสว่นแนวคิด       การชดเชยความเสยีหายแก่ผู้ เสยีหาย       หรือเหย่ืออาชญากรรมใน
คดีอาญาโดยรัฐของประเทศญ่ีปุ่ น ได้มีนักวิชาการชาวญ่ีปุ่ น ให้ทัศนะว่า “อาชญากรรม เป็น
อปุสรรคสําคญัต่อการยอมรับของบคุคลเม่ือมีการกระทําความผิดเกิดขึน้ รัฐจะคุ้มครองผู้ ต้องหา
หรือผู้กระทําผิดทัง้ ๆ   ท่ีผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรม    ซึง่ได้รับผลร้ายจากการกระทําผิดกลบั
ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐ   ผู้ เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรม  จึงกลายเป็นคนผิดท่ีถกูลงโทษ”   
ดงันัน้     รัฐจงึมีหน้าท่ีต้องชดเชยความเสยีหายแก่ผู้ เสยีหาย    หรือเหย่ืออาชญากรรม     เพราะรัฐ
ไมส่ามารถคุ้มครองประชาชนให้ปลอดภยัจากอาชญากรรมได้  ในประเทศญ่ีปุ่ นสิทธิของผู้ เสียหาย    
จะได้รับการเอาใจใสจ่ากรัฐมากท่ีสดุ       ตอ่มาในปี ค.ศ.1980     รัฐจึงได้บญัญติักฎหมายว่าด้วย
การชดเชยความเสียหายแก่ผู้ เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐ (Crime Victims 
Benefit Payment Law )  โดยมีวตัถปุระสงค์ท่ีสาํคญั ดงันี ้
                1.รัฐต้องการบรรเทาความเสียหายให้กับผู้ เสียหาย หรือเหย่ืออาชญากรรม จากการ
กระทําผิดอาญาโดยจะชดเชยความเสียหายให้แก่ครอบครัวของผู้ เสียหาย หรือเหย่ืออาชญากรรม  
ท่ีถกูฆา่ตาย  ผู้ เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรม   ท่ีได้รับความเสยีหายทางร่างกายจนถงึทพุพลภาพ    
ประกอบกบัแนวคิดท่ีวา่ในสงัคมท่ีมีเสรี บทบาทสําคญัสิ่งหนึ่งท่ีรัฐควรมีก็คือการให้โอกาสทกุๆ คน  
ท่ีจะพฒันาตนเองในวิถีทางของเขา การให้โอกาสผู้กระทําผิดได้กลบัตนเป็นคนดี รัฐจึงต้องชดเชย
ความเสียหายแก่ผู้ เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรม ผู้ เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรมไม่ควรได้รับ
การปฏิบตัเิสมือนวตัถท่ีุไร้ความหมาย              

                                          
              39 ประธาน วฒันวาณิชย์.  “กฏหมายทดแทนความเสียหายแก่เหย่ืออาชญากรรม : แนวคดิ 

ทางด้านรัฐสวัสดิการ.”  หน้า 72. 
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                2.การท่ีรัฐชดเชยความเสียหายแก่ผู้ เสียหาย หรือเหย่ืออาชญากรรม โดยมีวตัถปุระสงค์
ท่ีจะเยียวยาความเสยีหายที่เกิดขึน้ทัง้ทางด้านร่างกาย จิตใจ และเศรษฐกิจ โดยอยู่บนพืน้ฐานของ
เจตนาในการร่วมมือ และให้ความชว่ยเหลอืกนัของคนในสงัคม 40                 
                 
                ฉะนัน้แนวคิด การชดเชยความเสียหายแก่ผู้ เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญา  
โดยรัฐของประเทศญ่ีปุ่ น  พอสรุปได้ดงันี ้
                1. รัฐมีหน้าท่ีโดยตรงในการป้องกนัอาชญากรรม   เมื่อมีอาชญากรรมเกินขึน้แสดงวา่รัฐ 
บกพร่องในหน้าท่ี ประกอบกบัรัฐเหน็วา่ควรให้ผู้กระทําผิดได้มีโอกาสกบัตนเป็นคนดีผู้ เสยีหายหรือ 
เหย่ืออาชญากรรมซึง่ได้รับผลร้ายจากการกระทําผิด  จึงกลายเป็นคนผิดท่ีถกูลงโทษ   ดงันัน้รัฐจึง
มีหน้าท่ีชดเชยความเสยีหายให้แก่ผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรม 

2. รัฐควรให้ความชว่ยเหลอืแก่ผู้ ต้องการความชว่ยเหลอื    โดยเฉพาะผู้ เสยีหาย    หรือ 
เหยื่ออาชญากรรมเพ่ือเยียวยาความเสียหายทัง้ร่างกาย  จิตใจ   และทางเศรษฐกิจ  โดยมีเจตนา
ชว่ยเหลอืกนัของคนในสงัคมเดียวกนั 
                 
                ดงันัน้ แนวคิด การชดเชยความเสยีหายแก่ผู้ เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมในคดีอาญา
โดยรัฐของประเทศญ่ีปุ่ น เห็นว่าสอดคล้องกบัแนวคิด การชดเชยความเสียหายแก่ผู้ เสียหายหรือ
เหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐ ตามปฏิญญาสากลวา่ด้วยหลกัความยติุธรรมขัน้พืน้ฐานของ 
ผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรม และการใช้อํานาจโดยมิชอบ ด้วยเหตผุลดงัที่กลา่วมาแล้วข้างต้น 
 
    3.2.2 หลักการ การชดเชยความเสียหายแก่ผู้เสียหาย หรือเหย่ืออาชญากรรมใน
คดอีาญาโดยรัฐ                 
 
                การชดเชยความเสียหายแก่ผู้ เสียหาย  หรือเหย่ืออาชญากรรม ถือว่าเป็นหน้าท่ีของรัฐ 
และคนในสงัคมต้องช่วยเหลอืกนั  ดงันัน้ในสว่นของหลกัการ การชดเชยความเสยีหายแก่ผู้ เสยีหาย
หรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐของประเทศญ่ีปุ่ น จะทําการศกึษาในเร่ืองผู้ มีสิทธิได้รับ
การชดเชยความเสยีหาย   ซึง่หมายถงึผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรม   และทายาทของผู้ เสยีหาย      
หรือเหย่ืออาชญากรรม ในกรณีท่ีผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรมถึงแก่ความตาย ความผิดท่ีรัฐจะ
ชดเชยความเสยีหาย  รวมทัง้ประเภทของการชดเชยความเสยีหาย     เปรียบเทียบกบัผู้มีสิทธิได้รับ
                                          
              40 กฤตศลิป์ กนกนาก.  “รายงานการสมันาวิชาการเร่ือง เหย่ืออาชญากรรมและสทิธิของเหยื่อ.”   
ดุลพาห.  38, เลม่ 2.  มีนาคม – เมษายน 2534, หน้า 155. 
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การชดเชยความเสียหาย ความผิดท่ีรัฐจะชดเชยความเสียหาย รวมทัง้ประเภทของการชดเชย
ความเสียหาย    ตามปฏิญญาสากลว่าด้วยหลกัความยุติธรรมขัน้พืน้ฐานของผู้ เสียหาย    หรือ
เหย่ืออาชญากรรมและการใช้อํานาจโดยมิชอบ ดงันี ้
 
                ก. ผู้มีสทิธิได้รับการชดเชยความเสียหาย 
                     ผู้ มีสทิธิได้รับการชดเชยความเสยีหาย ในคดีอาญาโดยรัฐตามปฏิญญาสากลวา่ด้วย
หลกัความยติุธรรมขัน้พืน้ฐานของผู้ เสยีหาย  หรือเหย่ืออาชญากรรม และการใช้อํานาจโดยมิชอบ 
ได้กําหนดให้บคุคลตอ่ไปนีไ้ด้รับการชดเชยความเสียหาย 

1.ผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรมท่ีได้รับอนัตรายแก่ร่างกาย   หรือจิตใจ อนัเป็นผล 
จากการกระทําผิดอาญาที่ร้ายแรง  และบคุคลดงักลา่วต้องไมมี่สว่นร่วมในการกระทําผิดอาญา 

2.ครอบครัวของผู้ เสยีหาย  หรือเหย่ืออาชญากรรม   โดยเฉพาะอยา่งย่ิงผู้ ท่ีต้องอยูใ่น 
ความอปุการะของผู้ เสยีหาย   หรือเหย่ืออาชญากรรม  หากผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรมต้อง
ถกูทําร้ายถงึตายหรือไร้ความสามารถจากกกระทําผิดอาญาในข้อ 1.41 
 
                     สําหรับการชดเชยความเสียหายแก่ผู้ เสียหาย หรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญา
โดยรัฐของประเทศญ่ีปุ่ น ได้วางหลกัเกณฑ์ไว้วา่  ผู้ มีสทิธิได้รับการชดเชยความเสียหาย    หมายถึง  
ผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรม (Victim of Crime) ท่ีได้รับความเสียหายจนถึงแก่ความตาย  หรือ
ทพุพลภาพอยา่งร้ายแรงเน่ืองจากการกระทําผิดอาญา (Criminal Damage) ซึง่ได้แบง่ประเภทของ
ผู้ เสยีหาย หรือเหย่ืออาชญากรรมไว้เป็น 2 ประเภท ดงันี ้     
                     1.ผู้ เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรมท่ีถูกประทุษร้ายจนถึงทพุพลภาพอย่างร้ายแรง        
(Serious Incapacity) หมายความวา่ ทพุพลภาพทางร่างกาย ตามมติของคณะรัฐมนตรีเลขที่ 287 
ลงวนัท่ี 4 พฤศจิกายน ค.ศ.1980 ที่กําหนดระดบัของความทพุพลภาพไว้  โดยแบง่เป็น 3 ระดบั 42 
                     2. ครอบครัวของผู้ เสยีหาย     หรือเหยื่ออาชญากรรม     ท่ีถกูฆา่ตายโดยผู้กระทําผิด       
ทางอาญา(Bereaved family)บคุคลในครอบครัวของผู้ เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรมท่ีถกูฆ่าตาย   
มีสทิธิได้รับการชดเชยความเสยีหาย  หมายถงึ 

                                          
              41 ปฏิญญาสากลวา่ด้วยหลกัความยตุธิรรมขัน้พืน้ฐานของผู้ เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรม และ 
การใช้อํานาจโดยมิชอบมาตรา 12. 
              42 การชดเชยความเสยีหายแก่ผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐของประเทศญ่ีปุ่ น 
มาตรา 2(1),(2). 
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                        2.1 คู่สมรสของผู้ เสียหาย  หรือเหย่ืออาชญากรรม (รวมถึงคู่สมรสท่ีไม่ชอบด้วย
กฎหมาย) 
                        2.2 บตุร  (รวมทัง้บตุรในครรภ์ของผู้ เสียหาย    หรือเหย่ืออาชญากรรม    ในเวลาท่ี
ผู้ เสยีหาย หรือเหย่ืออาชญากรรมเสยีชีวิต) 
                        2.3 บิดามารดา 
                        2.4 หลาน 
                        2.5 ปู่  ยา่ ตา ยาย 

2.6 พ่ีน้องร่วมสายโลหิต (sibling) 
                        ทายาทในลําดบั 2.2 ถึง 2.6 ต้องเป็นทายาทท่ีดํารงชีพอยู่โดยได้อาศยัรายได้ของ       
ผู้ เสียหาย เหย่ืออาชญากรรมจึงจะได้รับการพิจารณาก่อน ส่วนทายาทผู้ ท่ีไม่ได้อาศยัรายได้ของ       
ผู้ เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรมการพิจารณาการชดเชยความเสียหายต้องเรียงลําดบัตามท่ีกลา่ว
มาข้างต้น  สาํหรับบดิามารดา  ผู้ รับบตุรบญุธรรมจะอยูล่าํดบัก่อนบิดามารดาโดยสายโลหิต 43 
                     
                     ในกรณีท่ีผู้ มีสิทธิได้รับการชดเชยความเสียหาย หากมีพฤติกรรมตอ่ไปนีจ้ะไม่มีสิทธิ
ได้รับการชดเชยความเสยีหาย  
                     1.ผู้ เสยีหาย      หรือเหย่ืออาชญากรรม  กบัผู้กระทําความผิดหากมีความสมัพนัธ์กนั 
ทางสายโลหิต   และโดยการสมรส (รวมถงึกรณีมีความสมัพนัธ์เทียบได้กบัการสมรส) 
                    2. ผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรม หรือทายาทของผู้ เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรม 
มีสว่นชว่ยเหลอืการกระทําท่ีก่อให้เกิดความเสยีหายในการกระทําความผิดอาญา 
                     3. กรณีเห็นวา่ไมส่มควรได้รับชดเชยความเสียหาย   โดยพิจารณาจากความสมัพนัธ์
ระหวา่งผู้ เสียหาย  หรือเหย่ืออาชญากรรมกบัผู้กระทําความผิด  หรือความสมัพนัธ์ระหวา่งทายาท
ของผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรม กบัผู้กระทําผิด รวมถงึสภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ ด้วย 44 

                     4.ทายาทของผู้ เสียหาย หรือเหย่ืออาชญากรรมท่ีเป็นต้นเหตกุารตายของผู้ เสียหาย
หรือเหย่ืออาชญากรรม 45                    

                                          
              43 การชดเชยความิสยีหายแก่ผู้ เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐของประเทศญ่ีปุ่ น 
มาตรา 5. 
              44 การชดเชยความเสยีหายแก่ผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐของประเทศญ่ีปุ่ น
มาตรา 6. 
              45 การชดเชยความเสยีหายแก่ผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐของประเทศญ่ีปุ่ น  
มาตรา 3, มาตรา 5(4). 
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  5.ผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรมหรือทายาทของผู้ เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรม 
มีสญัชาติญ่ีปุ่ นแตไ่มไ่ด้อาศยัอยูใ่นประเทศญ่ีปุ่ นในเวลาท่ีเกิดการกระทําผิดอาญา                    
                      
                     ฉะนัน้   ผู้ มีสิทธิได้รับการชดเชยความเสยีหาย  ในคดีอาญาโดยรัฐของประเทศญ่ีปุ่ น
พอสรุปได้ดงันี ้
                     ผู้มีสทิธิได้รับการชดเชยความเสยีหาย แบง่ออกเป็น 2 ประเภท กลา่วคือ               

                     1. ผู้ เสยีหาย   หรือเหย่ืออาชญากรรมที่ถกูประทษุร้ายจนถงึทพุพลภาพอยา่งร้ายแรง 
หรือถงึแก่ความตายจากการกระทําผิดอาญา  
                     2. ทายาทของผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรมหากผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรม
เสยีชีวิตจากการกระทําผิดอาญาในข้อ 1. 
                        อย่างไรก็ตาม   ผู้ เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรม หรือทายาทของบุคลดงักล่าว  
หากมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือมีสว่นเก่ียวข้องกบัผู้กระทําผิดรัฐจะไมช่ดเชยความเสยีหาย 
 
                     ดงันัน้  ผู้ มีสทิธิได้รับการชดเชยความเสยีหาย   ในคดีอาญาโดยรัฐของประเทศญ่ีปุ่ น
เหน็วา่สอดคล้องกบั  ผู้ มีสทิธิได้รับการชดเชยความเสียหาย ในคดีอาญาโดยรัฐตามปฏิญญาสากล
วา่ด้วยหลกัความยติุธรรมขัน้พืน้ฐานของผู้ เสยีหาย     หรือเหย่ืออาชญากรรม     และการใช้อํานาจ
โดยมิชอบ   ด้วยเหตผุลดงัที่กลา่วมาแล้วข้างต้น 
 
                ข. ความผิดที่รัฐจะชดเชยความเสยีหาย 
                    ความผิดที่ผิดท่ีรัฐจะชดเชยความเสียหาย  แก่ผู้ เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรมใน
คดีอาญาโดยรัฐ    ตามปฏิญญาสากลวา่ด้วยหลกัความยติุธรรมขัน้พืน้ฐานของผู้ เสียหาย       หรือ 
เหยื่ออาชญากรรมและการใช้อํานาจโดยมิชอบ ได้กําหนดไว้ว่า ต้องเป็นความผิดอาญาท่ีร้ายแรง 
ท่ีทําให้ผู้ เสียหาย หรือเหย่ืออาชญากรรมถงึแก่ความตายหรือได้รับอนัตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ46                           
                       
                      สําหรับ ความผิดท่ีรัฐจะชดเชยความเสียหายแก่ผู้ เสียหาย หรือเหย่ืออาชญากรรม
ในคดีอาญาโดยรัฐของประเทศญ่ีปุ่ น   ได้กําหนดหลกัเกณฑ์ไว้ว่า    รัฐจะชดเชยความเสียหาย
เฉพาะในความผิดอาญาท่ีกระทําตอ่ชีวิต   ร่างกาย    หรือจิตใจ     ซึง่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่าง
                                                                                                                       
 
              46 ปฏิญญาสากลวา่ด้วยหลกัความยตุธิรรมขัน้พืน้ฐานของผู้ เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรม และ 
การใช้อํานาจโดยมิชอบมาตรา12. 
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ร้ายแรงจากอาชญากรรม (Criminal damages) กลา่วคือผู้ เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรมต้องถึง
แก่ความตาย หรือได้รับบาดเจ็บจนถงึขัน้ทพุพลภาพอย่างร้ายแรง (Serious Incapacity) เน่ืองจาก
การกระทําผิดอาญา   ซึ่งความผิดเกิดในประเทศญ่ีปุ่ น   หรือบนเรืออากาศยานของประเทศญ่ีปุ่ น 
ซึง่อยูน่อกประเทศญ่ีปุ่ น 47 
                     ในกรณีความเสียหายของผู้ เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรมท่ีสามารถเรียกร้องสิทธิ
ได้  ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เลขท่ี 287 ลงวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 1980 (Cabinet Order for 
Crime Victims Benefit Payment Law Cabinet Order No 287, November 4, 1980 )   ได้
กําหนดการชดเชยความเสยีหายเฉพาะความเสยีหายทางร่างกาย (Physical Incapacity) แบง่ออก
ได้ 3 ระดบั ดงันี ้
                     ระดบัท่ี 1  
                 (1)  ตาบอดทัง้สองข้าง 
                      (2)  สญูเสยีความสามารถในการพดู และการบดเคีย้วอาหารทัง้หมด 
                 (3)  สญูเสยีระบบประสาท และความทรงจําไปตลอด 
                      (4)   สญูเสยีระบบทางเดินอาหารอยา่งถาวร 
                      (5)   สญูเสยีแขนทัง้สองข้างเกินสว่นข้อศอกขึน้ไป                                                                             
                      (6)   ไมส่ามารถใช้แขนทัง้สองข้างได้อยา่งถาวร 
                      (7)   สญูเสยีขาทัง้สองข้างเหนือเขา่ขึน้ไป 
                      (8)   ไมส่ามารถใช้ขาทัง้สองข้างได้อยา่งถาวร 
                      (9) ไม่มีความสามารถในการใช้อวยัวะอ่ืนในระดบัท่ีพิจารณาได้ว่าเท่ากับ หรือสงู
กวา่กรณีท่ีกลา่วข้างต้น  
                      (10) ได้รับทพุพลภาพซํา้ซ้อนในลกัษณะที่พิจารณาได้ว่า เทา่กบั   หรือสงูกวา่กรณี
ท่ีกลา่วข้างต้น 
                     ระดบัท่ี 2 
                      (1) ตาบอดข้างเดียวและการมองเหน็ลดลงจากเดิม 0.02 หรือต่ํากวา่ 
                      (2) การมองเห็นของดวงตาทัง้สองข้างลดลงจากเดิม 0.02 หรือต่ํากวา่ 
                      (3) สญูเสยีแขนทัง้สองข้างเหนือข้อมือขึน้ไป 
                      (4) สญูเสยีขาทัง้สองข้างเหนือข้อเท้าขึน้ไป 

                                          
              47 การชดเชยความเสยีหายแก่ผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐของประเทศญ่ีปุ่ น
มาตรา 2.(1). 
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                      (5)ไมมี่ความสามารถในการใช้อวยัวะอ่ืนในระดบัท่ีพิจารณาได้ว่าเทา่กบัหรือสงูกว่า
กรณีท่ีกลา่วมาข้างต้น 
                      (6)ได้รับทุพพลภาพซํา้ซ้อนในลกัษณะที่พิจารณาได้ว่าเท่ากับ หรือสูงกว่ากรณีท่ี
กลา่วมาข้างต้น 
                     ระดบัท่ี 3             
                      (1) ตาบอดข้างเดียว  และการมองเห็นลดลงจากเดิม  0.06  หรือ ต่ํากวา่ 
                      (2) สญูเสยีความสามารถในการพดูและการเคีย้วอาหารทัง้หมด 
                      (3) สญูเสยีระบบประสาทและความทรงจําไปจนไมส่ามารถกลบัเข้ามาทํางานได้  
                      (4) สญูเสยีระบบทางเดินอาหารจนไมส่ามารถกลบัเข้าทํางานได้อีก 
                      (5) สญูเสยี นิว้ทัง้ 10 นิว้ 
                      (6) ไมมี่ความสามารถในการใช้อวยัวะอ่ืน    ในระดบัที่พิจารณาได้วา่เท่ากบั หรือสงู
กวา่กรณีท่ีกลา่วข้างต้น                                                                                                                                         
                      (7) ได้รับทพุพลภาพซํา้ซ้อนในลกัษณะที่พิจารณาได้ว่า เท่ากบัหรือสงูกว่า กรณีท่ี
กลา่วข้างต้น 
                      การมองเห็นจะวดัจากตารางสาํหรับทดสอบสภาพการมองเห็นระหวา่งประเทศ  
                      การสญูเสียนิว้มือ หมายถึง การสญูเสียข้อนิว้มือในกรณีของนิว้หวัแม่มือ และกรณี
ของนิว้มือ    ให้ถือวา่การสญูเสยีสว่นบนของนิว้มือตัง้แตข้่อนิว้มือข้อแรกลงไป 
                      แตล่ะระดบัจะเป็นเง่ือนไข      ในการพิจารณาความรุนแรงของความเสียหาย       ท่ี
ผู้ เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรมได้รับ และเป็นเง่ือนไขให้คณะกรรมการความปลอดภยัแห่งชาติ 
เป็นข้อพิจารณาวา่จะจา่ยเงินคา่ชดเชยความเสียหายเป็นจํานวนเท่าใด โดยจะพิจารณาจากสภาพ
ความเป็นอยูข่องครอบครัวของผู้ เสยีหายประกอบด้วย 48                         
                     
                      ฉะนัน้ ความผิดท่ีรัฐจะชดเชยความเสยีหายแก่ผู้ เสยีหาย หรือเหย่ืออาชญากรรม ใน
คดีอาญาโดยรัฐของประเทศญ่ีปุ่ น ได้กําหนดให้เฉพาะความผิดอาญาท่ีร้ายแรงท่ีทําให้ผู้ เสียหาย
หรือเหย่ืออาชญากรรมต้องได้รับความเสียหายถึงแก่ชีวิต หรือบาดเจ็บจนถึงขัน้ทุพพลภาพ 
(Serious Incapacity) โดยความผิดเกิดในประเทศญ่ีปุ่ น   หรือบนเรือ  หรืออากาศยานของประเทศ
ญ่ีปุ่ น  และอยูน่อกประเทศญ่ีปุ่ น 

                                          
              48 รายการท้ายมติคณะรัฐมนตรีวา่ด้วยการชดเชยความเสียหายแก่ผู้ เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมใน 
คดีอาญาโดยรัฐของประเทศญ่ีปุ่ น ตารางท่ี1 
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                      ดงันัน้ ความผิดที่รัฐจะชดเชยความเสียหายแก่ผู้ เสียหาย หรือเหย่ืออาชญากรรมใน
คดีอาญาโดยรัฐของประเทศญ่ีปุ่ น   เหน็วา่สอดคล้อง   กบัความผิดท่ีรัฐจะชดเชยความเสยีหายแก่ 
ผู้ เสยีหาย หรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐ ตามปฏิญญาสากลวา่ด้วยหลกัความยติุธรรม
ขัน้พืน้ฐานของผู้ เสยีหาย  หรือเหย่ืออาชญากรรม  และการใช้อํานาจโดยมิชอบ     ด้วยเหตผุลดงัท่ี
กลา่วมาแล้วข้างต้น            
 
                ค. ประเภทการชดเชยความเสียหาย 
                    ประเภทของการชดเชยความเสียหายแก่ผู้ เสียหาย หรือเหยื่ออาชญากรรมในคดีอาญา
โดยรัฐ        ตามปฏิญญาสากลวา่ด้วยหลกัความยติุธรรมขัน้พืน้ฐานของผู้ เสยีหาย        หรือ 
เหย่ืออาชญากรรมและการใช้อํานาจโดยมิชอบมิได้กําหนดประเภทของการชดเชยความเสียหายไว้ 
เพียงวางหลกัเกณฑ์ว่า หากผู้ เสียหาย หรือเหย่ืออาชญากรรมมิได้รับการเยียวยาความเสียหาย 
จากผู้กระทําผิดหรือทางอ่ืนใด  รัฐต้องชดเชยความเสียหายทางการเงิน แก่ผู้ มีสิทธิได้รับการชดเชย
ความเสยีหาย49 
                      
                    ส่วนประเภทของการชดเชยความเสียหายแก่ผู้ เสียหาย หรือเหย่ืออาชญากรรม        
ในคดีอาญาโดยรัฐของประเทศญ่ีปุ่ น  ได้วางหลกัเกณฑ์ไว้วา่   ในการจ่ายเงินชดเชยความเสียหาย
รัฐจะกําหนดเป็นเงินจํานวนหนึ่งโดยจ่ายเพียงครัง้เดียว (a lump sum)  ตามมติคณะรัฐมนตรี วา่
ด้วยการชดเชยความเสยีหายแก่ผู้ เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐ เลขท่ี 287 ลง
วนัท่ี 4 พฤศจิกายน 1980 50 แต่ผู้ เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรมต้องไม่ได้รับการเยียวยาความ
เสยีหายโดยทางอื่น  และได้แบง่ประเภทการชดเชยความเสยีหายเป็น 2 ประเภท  ดงันี ้      
                    1. ผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรมท่ีถกูประทษุร้ายได้รับบาดเจ็บอย่างร้ายแรงจนถึง
ขัน้ทุพพลภาพจนไม่สามารถหาเลีย้งชีพได้    หรือไร้ความสามารถ    โดยรัฐจะจ่ายเงินค่าชดเชย

                                          
              49 ปฏิญญาสากลวา่ด้วยหลกัความยตุธิรรมขัน้พืน้ฐานของผู้ เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรม และ 
การใช้อํานาจโดยมิชอบ มาตาม 12. 
              50 มติคณะรัฐมนตรีวา่ด้วยการชดเชยความเสยีหายแก่ผู้ เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมในคดีอาญา 
โดยรัฐของประเทศญ่ีปุ่ น มาตรา 3. 
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ความเสยีหายให้แก่บคุคลดงักลา่ว ตามมติของคณะรัฐมนตรี  ซึง่กําหนดหลกัเกณฑ์ในการจ่ายเงิน
ชดเชยความเสยีหายแก่ผู้ เสยีหาย หรือเหย่ืออาชญากรรม51ดงันี ้
                        1.1 พิจารณาจากระดบัความเสียหายท่ีผู้ เสียหาย  หรือเหย่ืออาชญากรรมได้รับใน
ตารางท่ี 1 52   รายการท้ายมติคณะรัฐมนตรี  ประกอบกบัอายขุองผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรม
ในเวลาท่ีเกิดกระทําผิดในตารางท่ี 2 ข้อ 2 53 รายการท้ายมติคณะรัฐมนตรีโดยนําตวัคณูคงท่ี      
ตามระดบัท่ีตรงกบัความทพุพลภาพทางร่างกายในตาราง  ท่ี 1  ตามรายการท้ายมติคณะรัฐมนตรี 
คณูกบัจํานวนเงินในแตล่ะช่วงอายขุองผู้ เสียหาย หรือเหย่ืออาชญากรรมในเวลาเกิดการกระทําผิด
ในตารางที่ 2 ข้อ 2  รายการท้ายมติคณะรัฐมนตรี      ผลลพัธ์ท่ีได้จาการคํานวณจะเป็นฐานในการ
กําหนดจํานวนเงินคา่ชดเชยความเสียหายเป็นจํานวนเงินขัน้สงูสดุและขัน้ต่ําสดุ  จะเป็นจํานวนเงิน
เทา่ใด 54                         
                       1.2 การพิจารณาการจา่ยเงินคา่ชดเชยความเสยีหายจะต้องเทา่กบัจํานวนยอดรวม
ของรายได้ในระยะเวลาหนึ่ง 1 ปี     ก่อนวนัท่ีมีการกระทําผิดคณูด้วย  80  สว่น 100  ผลลพัธ์ท่ีได้
จะเป็นจํานวนเงินที่ชดเชยความเสียหาย  แต่ต้องไม่เกินจํานวนเงินขัน้สูงสุด และไม่น้อยกว่า
จํานวนเงินขัน้ต่ําสดุ  ท่ีใช้เป็นฐานในการจา่ยเงินคา่ชดเชยความเสยีหาย  ใน ข้อ 1.1 55 
                    ในกรณี  ท่ีมีการจา่ยเงินคา่ชดเชยความเสยีหายแก่ผู้ เสยีหาย  หรือเหย่ืออาชญากรรม 
หากคณะกรรมการความปลอดภยัแหง่ชาติ (The National Public Safety Commission) ไม่
สามารถพิจารณาจา่ยเงินคา่ชดเชยความเสยีหายได้อย่างรวดเร็วอาจเป็นเพราะข้อเท็จจริงท่ีเพ่ิมขึน้
จากความเสยีหาย หรือเหตอ่ืุน และเพือ่ความเป็นธรรม คณะกรรมการความปลอดภยัแหง่ชาติจะ
พิจารณาจา่ยเงินคา่ชดเชยความเสยีหายชัว่คราวไปก่อน  หากภายหลงัตรวจสอบพบวา่จํานวนเงิน
ท่ีคณะกรรมการปลอดภยัแหง่ชาต ิ    ได้พิจารณาจา่ยเงินคา่ชดเชยความเสยีหาย   เป็นจํานวนเงิน

                                          
              51 การชดเชยความเสยีหายแก่ผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชขญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐของประเทศญ่ีปุ่ น
มาตรา 3. 
              52 รายการท้ายมติคณะรัฐมนตรีวา่ด้วยการชดเชยความเสียหายแก่ผู้ เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมใน 
คดีอาญาโดยรัฐของประเทศญ่ีปุ่ น ตารางท่ี 1. 
              53 รายการท้ายมติคระรัฐมนตรีวา่ด้วยการชดเชยความเสียหายแก่ผู้ เสยีหายหรือเหยื่ออาชญากรรมใน 
คดีอาญาโดยรัฐของประเทศญ่ีปุ่ น ตารางท่ี 2 ข้อ 2. 
              54 มติคณะรัฐมนตรีวา่ด้วยกรชดเชยความเสยีหายแกผู่้ เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมในคดีอาญา 
โดยรัฐของประเทศญ่ีปุ่ น มาตรา 5.ข้อ 2. 
              55 มติคณะรัฐมนตรีวา่ด้วยการชดเชยความเสยีหายแก่ผู้ เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมในคดีอาญา 
โดยรัฐของประเทศญ่ีปุ่ น มาตรา 4. 
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เกินกวา่ท่ีผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรมได้รับ   ผู้ เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรม    ต้องคืนเงิน
สว่นตา่ง แตห่ากทางพิจารณาของกรรมการความปลอดภยัแหง่ชาติได้ตรวจสอบพบวา่ผู้ เสยีหาย      
หรือเหย่ืออาชญากรรมไมมี่สทิธิได้รับเงินบคุคลดงักลา่วต้องคืนเงินท่ีรับไป  แตใ่นกรณีท่ีมีการทจุริต 
ในการขอรับเงินคา่ชดเชยความเสยีหาย    คณะกรรมการความปลอดภยัแห่งชาติ   จะลงโทษปรับ
เป็นเงินจํานวนเทา่กบัจํานวนเงินคา่ชดเชยความเสยีหายท่ีผู้ เสยีหาย   หรือเหย่ืออาชญากรรมได้รับ
ในรูปแบบเดียวกบัการจดัเก็บภาษี 56  นอกจากนีก้ารขอใช้สทิธิรับเงินคา่ชดเชยความเสยีหาย  ต้อง
ดําเนินการย่ืนคําขอภายใน 2 ปี 57                  
                    ดงันัน้   การชดเชยความเสยีหาย     ในกรณีผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรมได้รับ
บาดเจ็บจนถงึทพุพลภาพอยา่งร้ายแรงจนไมส่ามารถเลีย้งชีพได้รัฐจะจา่ยเงินชดเชยตัง้แต ่
2,625,000 เยน  แตไ่มเ่กิน 11,122,000 เยน 
                    2.ผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรมท่ีได้รับบาดเจ็บจนถงึตายหรือถกูฆา่ตาย  
รัฐจะจา่ยเงินชดเชยความเสียหาย   ให้กบัทายาทของผู้ เสยีหาย  หรือเหย่ืออาชญากรรม 58  ตาม
มติคณะรัฐมนตรี ซึง่ได้กําหนดหลกัเกณฑ์   ในการจา่ยเงินคา่ชดเชยความเสยีหาย  แกท่ายาทของ
ผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรม ดงันี ้

2.1 พิจารณาจากอายขุองผู้ เสยีหาย       หรือเหย่ืออาชญากรรม        ในเวลาท่ีเกิด 
การกระทําผิดวา่อยูใ่นชว่งอายเุทา่ไร  ในตารางท่ี 2 ข้อ 1 59    รายการท้ายมติคณะรัฐมนตรี     และ
คณูด้วยตวัคณู 1300 กบัจํานวนเงินขัน้สงูสดุ และจํานวนเงินขัน้ตํา่สดุท่ีกําหนดไว้ในตาราง 2 ข้อ 1     
ตามรายการท้ายของมติคณะรัฐมนตรี  ผลลพัธ์ท่ีได้จากการคํานวณ  จะเป็นฐานในการกําหนด
จํานวนเงินคา่ชดเชยความเสยีหายเป็นจํานวนเงินขัน้ต่ําสดุ และขัน้สงูสดุวา่เป็นจํานวนเงินเทา่ใด 
                           แตอ่ยา่งไรก็ตาม ตามมติคณะรัฐมนตรีดงักลา่ว ยงัได้กําหนดเง่ือนไขให้ทายาท
ของผู้ เสยีหายหรือเหยื่ออาชญากรรม ดงัตอ่ไปนีใ้ห้คณูด้วยตวัคณู 1300  
                           1. ภรรยา (รวมทัง้ภรรยาที่ไมช่อบด้วยกฎหมาย) 

                                          
              56 การชดเชยความเสยีหายแก่ผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐของประเทศญ่ีปุ่ น 
มาตรา 12,15. 
              57 การชดเชยความเสยีหายแก่ผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐของประเทศญ่ีปุ่ น
มาตรา16. 
              58 การชดเชยความเสยีหายแก่ผู้ เสยีหายหรือเหย่ือาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐของประเทศญ่ีปุ่ น 
มาตรา 4. 
              59 รายการท้ายมติคณะรัฐมนตรีวา่ด้วยการชดเชยความเสียหายแก่ผู้ เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมใน 
คดีอาญาโดยรัฐของประเทศญ่ีปุ่ น ตารางท่ี 2 ข้อ1. 
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                           2. สามีท่ีมีอาย ุ 60 ปี หรือมากกวา่ 60 ปีขึน้ไป (รวมถึงสามีท่ีไมช่อบด้วย
กฎหมาย) พอ่ แม ่ปู่  ยา่ ตา ยาย  
                           3.บตุร หลานตา หลานยาย หลานยา่ หลานปู่  ที่มีอายต่ํุากวา่ 18 ปี                                               
                           4. พ่ีชาย น้องชาย พ่ีสาว น้องสาว ท่ีมีอายต่ํุากวา่ 18 ปี หรืออาย ุ60 ปี   หรือ
อาย ุมากกวา่ 60 ปีขึน้ไป 
                           5. สามี บตุร  พอ่  แม ่ หลานปู่   หลานยา่  หลานตา หลานยาย หรือพ่ีชาย พ่ีสาว  
น้องสาว นอกจากท่ีกลา่วในข้อ 1 ถงึข้อ 4 ข้างต้นหากเป็นคนไร้ความสามารถตามท่ีคณะกรรมการ
ความปลอดภยัแหง่ชาติได้กําหนดไว้ 
                           สาํหรับทายาทของผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรมนอกจากข้อ 1 ถงึข้อ 5 ให้ใช้ 
 
ตวัคณู 1000 เป็นฐานในการคํานวณการจา่ยเงินชดเชยความเสยีหาย 60                        
                        2.2 ในการพิจารณา จา่ยเงินคา่ชดเชยความเสยีหายแก่ทายาทของผู้ เสยีหาย  หรือ
เหย่ืออาชญากรรม    ต้องเทา่กบัจํานวนยอดรวมของรายได้ในระยะเวลา 1 ปี    ก่อนวนัท่ีกระทํา
ความผิดอาญา คณูด้วย 70 สว่น 100 ก็จะเป็นจํานวนเงินท่ีคณะกรรมการความปลอดภยัแหง่ชาติ 
จะชดเชยความเสยีหายแก่ทายาทของผู้ เสียหาย หรือเหยื่ออาชญากรรม แตต้่องไม่เกินจํานวนเงิน
ขัน้สงูสดุ และไมน้่อยกวา่จํานวนเงินขัน้ต่ําสดุ ท่ีใช้เป็นฐานในการจา่ยเงินคา่ชดเชยความเสยีหาย 
ท่ีคํานวณใน ข้อ 2.1 61 
                    ดงันัน้ ทายาทของผู้ เสยีหาย และเหย่ืออาชญากรรม รัฐจะชดเชยความเสยีหายตัง้แต ่
2,200,000 เยน แตไ่มเ่กิน 9,360,000 เยน 
                     
                    ฉะนัน้ ประเภทของการชดเชยความเสยีหาย แก่ผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรมใน
คดีอาญาโดยรัฐของประเทศญ่ีปุ่ น รัฐได้กําหนดเป็นเงินจํานวนหนึง่โดยไมร่ะบเุป็นคา่อะไร และมี
หลกัเกณฑ์  วิธีการ  และอตัราในการจา่ยเงินแก่บคุคลดงักลา่ว ตามมติของคณะรัฐมนตรีวา่ด้วย
การชดเชยความเสยีหายแกผู่้ เสยีหาย หรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐของประเทศญ่ีปุ่ น  
โดยแบง่ประเภทของการชดเชยความเสยีหาย ออกเป็น 2 ประเภท ดงันี ้

                                          
              60 มติคณะรัฐมนตรีวา่ด้วยการชดเชยความเสยีหายแก่ผู้ เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมในคดีอาญา 
โดยรัฐของประเทศญ่ีปุ่ น มาตรา 5. 
              61 มติคณะรัฐมนตรีวา่ด้วยการชดเชยความเสยีหายแก่ผู้ เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมในคดีอาญา 
โดยรัฐของประเทศญ่ีปุ่ น มาตรา 4. 
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                    1. ผู้ เสยีหาย หรือเหย่ืออาชญากรรมท่ีถกูประทษุร้ายได้รับบาดเจ็บจนถงึทพุพลภาพ
อยา่งร้ายแรง โดยรัฐจะชดเชยความเสยีหายตัง้แต ่2,625,000 เยน แตไ่มเ่กิน 11,122,000 เยน 
                    2. ผู้ เสยีหาย  หรือเหย่ืออาชญากรรมท่ีถกูประทษุร้าย    ได้รับบาดเจ็บจนถงึตาย หรือ
ถกูฆ่าตาย  รัฐจะจา่ยเงินชดเชยความเสียหายให้กบัครอบครัวของผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรม 

โดยพิจารณาจากอายขุองผู้ เสียหาย  หรือเหย่ืออาชญากรรม  ในเวลาท่ีเกิดการกระทําความผิด      

โดยรัฐจะชดเชยคา่เสยีหายตัง้แต ่2,200,000 เยน แตไ่มเ่กิน 9,360,000 เยน                                     
                      
                    ดงันัน้ ประเภทของการชดเชยความเสยีหายแก่ผู้ เสยีหาย หรือเหย่ืออาชญากรรมใน
คดีอาญาโดยรัฐของประเทศญ่ีปุ่ น     เห็นวา่สอดคล้องกบัหลกัการ      การชดเชยความเสยีหายแก่
ผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐ  ตามปฏิญญาสากลวา่ด้วยหลกัความยติุธรรม
ขัน้พืน้ฐานของผู้ เสยีหาย หรือเหย่ืออาชญากรรมและการใช้อํานาจโดยมิชอบ ด้วยเหตผุลดงัที่กลา่ว
มาแล้วข้างต้น  
     
    3.2.3 กลไก การชดเชยความเสียหายแก่ผู้เสยีหาย หรือเหยื่ออาชญากรรมในคดอีาญา 
โดยรัฐ 
                กลไก การพิจารณาชดเชยความเสยีหายแก่ผู้ เสยีหาย หรือเหย่ืออาชญากรรมใน
คดีอาญาโดยรัฐ     ตามปฏิญญาสากลวา่ด้วยหลกัความยติุธรรมขัน้พืน้ฐานของผู้ เสยีหาย    หรือ
เหย่ืออาชญากรรม และการใช้อํานาจโดยมิชอบ  มิได้กําหนดกลไก   ในการชดเชยความเสยีหาย
อยา่งใดไว้  เพียงวางหลกัเกณฑ์ให้มีการบริหารด้านการเงิน กลา่วคือ ให้รัฐมีการจดัตัง้ หรือ
สนบัสนนุการขยายกองทนุสาํหรับการชดเชยความเสยีหายให้แก่ผู้ เสยีหาย หรือเหยื่ออาชญากรรม
ในคดีอาญา และเพ่ือความเหมาะสม ควรจดัตัง้กองทนุอ่ืนท่ีมีวตัถปุระสงค์เชน่เดียวกนั 62 
                 
                สาํหรับ การชดเชยความเสยีหายแก่ผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐ
ของประเทศญ่ีปุ่ น      โดยรัฐได้จดัสรรงบประมาณประจําปี 63     เพ่ือให้เป็นแหลง่เงินในการชดเชย
ความเสยีหาย         และมีวตัถปุระสงค์เพ่ือเยียวยาความเสยีหาย        แก่ผู้ มีสทิธิได้รับการชดเชย
ความเสยีหาย นอกจากนีรั้ฐยงัได้จดัตัง้  “คณะกรรมการ”  เป็นกลไก   ผู้ มีอํานาจในการพิจารณา

                                          
              62 ปฏิญญาสากลวา่ด้วยหลกัความยตุธิรรมขัน้พืน้ฐานของผู้ เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรม และ 
การใช้อํานาจโดยมิชอบ มาตรา 13. 
              63 ชาติชาย ชอบทางศิลป์.  “สทิธิของผู้ เสียหายท่ีจะได้รับการเยียวยาจากรัฐอนัเน่ืองมาจากการกระทํา
ความผดิทางอาญา.”  หน้า63. 
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จา่ยคา่ชดเชยความเสยีหายแก่ผู้ มีสทิธิได้รับการชดเชยความเสยีหาย คณะกรรมการประกอบด้วย
คณะกรรมการความปลอดภยัแหง่ชาติ  (The National Publice safety Commission) 64  เป็น
หนว่ยงานของกรมตํารวจ (The Public Law, Law No. 162, June 8, 1954)   มีอํานาจในการ
พิจารณาจา่ยเงินชดเชยความเสยีหาย  ตลอดจนควบคมุ  ดแูล  และให้คําปรึกษาแกค่ณะกรรมการ
ความปลอดภยัสว่นภมิูภาค (The Prefectural Publice Safety Commission) 65 ในการตดัสนิใจ
ในแตล่ะกรณี โดยให้เป็นไปตามเง่ือนไข และหลกัเกณฑ์ของการชดเชยความเสยีหาย เพ่ือให้เกิด
ความยติุธรรมทัว่ประเทศ ในการพจิารณาคําขอ 66       
                นอกจากนี ้ วิธีการขอรับเงินคา่ชดเชยความเสยีหาย  ต้องย่ืนคําร้องพร้อมทัง้เอกสารเพือ่
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการความปลอดภยัสว่นภมิูภาค (Prefectural  Public Safety 
Commission) โดยย่ืนได้ท่ีสาํนกังานใหญ่ของตํารวจ หรือสถานีตํารวจ ซึง่ตัง้อยูใ่นเขตอํานาจศาล
ท่ีผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรมมีภมิูลาํเนาอยู่  เม่ือคณะกรรมการความปลอดภยัสว่นภมิูภาค
ได้พิจารณาคําขอแล้ว  ก็จะจ่ายเงินคา่ชดเชยความเสยีหายตามผลของการพจิารณาดงักลา่ว 67    
ในกรณีมีการย่ืนคําร้องขอเข้ามา  หากคณะกรรมการความปลอดภยัสว่นภมิูภาคไมส่ามารถแจ้งให้
ศาลทราบได้ในเวลาอนัรวดเร็ว ด้วยเหตท่ีุยงัไมท่ราบตวัผู้กระทําความผิด หรือระดบัความรุนแรง
ของอาการทพุพลภาพยงัไมช่ดัเจน     คณะกรรมการดงักลา่วอาจตดัสนิใจ       จา่ยเงินคา่ชดเชย
ความเสยีหายให้แก่ผู้ มีสทิะได้รับการชดเชยความเสียหายไปด้วยเงินจํานวนจํากดัจํานวนหนึง่ 68 
                แตอ่ยา่งไรก็ตามหากผู้ มีสทิธิได้รับการชดเชยความเสยีหายไมเ่ห็นด้วยกบัคําวินิจฉยัของ
คณะกรรมการความปลอดภยัสว่นภมิูภาค อาจยื่นคําร้องตอ่คณะกรรมการความปลอดภยัแห่งชาติ 

                                          
              64 ประกอบด้วยสมาชิก 6 คน โดยมีรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย (Ministor of the State) เป็นประธาน
โดยตําแหนง่  สว่นกรรมการคนอื่น ๆ  อีก 5 คน   จะเป็นผู้ทรงคณุวฒิุท่ีนายกรัฐมนตรีแตง่ตัง้โดยความเห็นของ 
สองสภาในสภา Diet โดยคดัเลือกจากบคุคลผู้ไม่เคยรับราชการตํารวจ  หรืออยัการมาก่อนในระยะ 5 ปี ก่อนหน้า
จะมีการแต่งตัง้กรรมการนีข้ึน้  และต้องไม่รับราชการในขณะเป็นกรรมการอยู ่
              65 คณะกรรมการชดุนีเ้ป็นผู้ประสานงานสว่นท้องถิ่นของคณะกรรมการความปลอดภยัแห่งชาติ เพ่ือให้
ผู้ มีสทิธิได้รับการชดเชยความเสียหาย มาขอรับเงินชดเชยความเสียหาย ตามภมิูลําเนาของบคุคลดงักลา่ว  
              66 การชดเชยความเสียหายแก่ผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐ ของประเทศญ่ีปุ่ น 
มาตรา 20.  
              67 การชดเชยความเสียหายแก่ผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐ ของประเทศญ่ีปุ่ น 
มาตรา 13  
              68 การชดเชยความเสยีหายแก่ผู้ เสยีหาย หรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐ ของประเทศญ่ีปุ่ น 
มาตรา 12 
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(The National Publice Safety Commission)   พิจารณาคําขอใหมอี่กได้ 69  และถ้าไมเ่หน็ด้วย 
กบัคําวินิจฉยัของคณะกรรมการดงักลา่ว ก็ยื่นคําคดัค้านคําวินิจฉยัโดยย่ืนฟ้องคดีตอ่ศาล มิใชย่ื่น
อทุธรณ์ตอ่ศาลอทุธรณ์  นอกจากนีค้ณะกรรมการไม่มีอํานาจหน้าท่ีในการฟ้องคดีได้ 70    ในกรณที่ 
ผู้ มีสทิธิได้รับการชดเชยความเสยีหาย     ได้รับเงินคา่ชดเชยความเสยีหายจากการประกนัอบุติัเหต ุ     
ของผู้ปฏิบติังาน (Law No.50 of 1947) และกฎหมายอื่น ๆ รัฐจะไมช่ดเชยความเสยีหายให้ 71      
                 
                ในกรณีท่ีรัฐได้จา่ยเงินคา่ชดเชยความเสยีหาย แก่ผู้มสีิทธิได้รับการชดเชยความเสยีหาย 
รัฐจะสวมสทิธิ (Subrogate) ของบคุคลดงักลา่ว ในอนัจะเรียกร้องความเสยีหายจากผู้กระทําผิด
อาญา  ในจํานวนที่เทา่กบัจํานวนเงินชดเชยความเสยีหายท่ีรัฐได้จา่ยไป 72 
                 
                ฉะนัน้กลไก ในการชดเชยความเสยีหายแก่ผู้ เสยีหาย หรือเหย่ืออาชญากรรมใน
คดีอาญาโดยรัฐของประเทศญ่ีปุ่ น โดยรัฐได้จดัสรรงบประมาณประจําปีจํานวนหนึง่ มีวตัถปุระสงค์
เพ่ือเยียวยาความเสยีหาย แก่ผู้ มีสทิธิได้รับการชดเชยความเสียหาย นอกจากนีย้งัได้จดัตัง้      
“คณะกรรมการ” เป็นกลไก  ผู้ มีอํานาจในการพจิารณาจา่ยเงินคา่ชดเชยความเสยีหายแก่ผู้ มีสทิธิ
ได้รับการชดเชยความเสยีหาย  คณะกรรมการประกอบด้วย    คณะกรรมการความปลอดภยัสว่น
ภมิูภาค เป็นผู้มีอํานาจพิจารณาจ่ายเงินชดเชยความเสยีหาย โดยมีคณะกรรมการความปลอดภยั
แหง่ชาติ เป็นผู้ มีอํานาจควบคมุ  ดแูล    และให้คําปรึกษา     แก่คณะกรรมการความปลอดภยัสว่น
ภมิูภาคในการพจิารณาคําขอ เพ่ือให้เกิดความยติุธรรมทัว่ประเทศ ในกรณีผู้ มีสทิธิได้รับการชดเชย
ความเสยีหาย    ไมเ่ห็นด้วยกบัคณะกรรมการความปลอดภยัภมิูภาค   ก็สามารถย่ืนคําร้องตอ่
คณะกรรมการความปลอดภยัแหง่ชาติ    ทบทวนคําวินิจฉยัใหม่   หากผู้มีสิทธิได้รับการชดเชย
ความเสยีหายไมเ่ห็นด้วยกบั  คําวินิจฉยัของคณะกรรมการดงักลา่วอีก     ก็สามารถย่ืนคําคดัค้าน
คําวินิจฉยัตอ่ศาลได้ 

                                          
              69 การชดเชยความเสยีหายแก่ผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐ ของประเทศญ่ีปุ่ น 
มาตรา 12 - 2 
              70 ชาติชาย  ชอบทางศิลป์.  “สทิธิของผู้ เสียหายท่ีจะได้รับการเยียวยาจากรัฐอนัเน่ืองมาจากการกระทํา
ความผดิทางอาญา.” หน้า 59  
              71 การชดเชยความเสียหายแก่ผู้ เสยีหาย หรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐ ของประเทศญ่ีปุ่ น 
มาตรา 7 . 
              72 การชดเชยความเสียหายแก่ผู้ เสยีหาย หรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐของประเทศญ่ีปุ่ น 
มาตรา 8 .(2). 
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                แตอ่ยา่งไรก็ตาม เม่ือคณะกรรมการได้จ่ายเงินคา่ชดเชยความเสยีหายแก่ผู้ มีสทิธิได้รับ
การชดเชยความเสยีหายแล้ว รัฐสามารถสวมสทิธิไลเ่บีย้เอาจากผู้กระทําผิด ในจํานวนเงินเท่าท่ีรัฐ
ได้จา่ยเงินคา่ชดเชยความเสยีหายไป                                                                                                                      
                 
                ดงันัน้   กลไก  การชดเชยความเสยีหายแก่ผู้ เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญา  
โดยรัฐของประเทศญ่ีปุ่ น     เหน็วา่สอดคล้องกบัการชดเชยความเสยีหายแก่ผู้ เสียหาย        หรือ
เหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐ ตามปฏิญญาสากลวา่ด้วยหลกัความยติุธรรมขัน้พืน้ฐานของ
ผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรมและการใช้อํานาจโดยมิชอบ  ด้วยเหตผุลดงัที่กลา่วมาแล้วข้างต้น      
     
    3.2.4 เปรียบเทยีบแนวคดิ  หลักการ  และกลไก  การชดเชยความเสียหายแก่ผู้เสียหาย
หรือเหยื่ออาชญากรรมในคดอีาญาโดยรัฐ  ของประเทศญ่ีปุ่น กบัปฏญิญาว่าด้วยหลัก
ความยุตธิรรมขัน้พืน้ฐานของเหยื่ออาชญากรรม และใช้อาํนาจโดยมิชอบ 
 
                จากการศกึษา แนวคิด หลกัการ และกลไก การชดเชยความเสยีหายแกผู่้ เสยีหาย หรือ
เหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐของประเทศญ่ีปุ่ นเม่ือเปรียบเทียบกบัแนวคิด  หลกัการ  และ
กลไก  การชดเชยความเสยีหายแก่ผู้ เสยีหาย  หรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐ  ตาม  
ปฏิญญาสากลวา่ด้วยหลกัความยตุิธรรมขัน้พืน้ฐานของผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรม          
และการใช้อํานาจโดยมิชอบ มีความเห็น ดงันี ้

1. ในเร่ืองแนวคิด    การชดเชยความเสยีหายแก่ผู้ เสยีหาย   หรือเหย่ืออาชญากรรมใน 
คดีอาญาโดยรัฐของประเทศญ่ีปุ่ น     เห็นวา่สอดคล้องกบัแนวคิด        การชดเชยความเสียหายแก่
ผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐตามปฏิญญาสากลวา่ด้วยหลกัความยติุธรรม
ขัน้พืน้ฐานของผู้ เสยีหายหรือเหยื่ออาชญากรรมและการใช้อํานาจโดยมิชอบ ท่ีวา่เมื่อรัฐไมส่ามารถ
คุ้มครองพลเมืองของตนให้ปลอดภยัจากอาชญากรรมได้  รัฐต้องชดเชยความเสยีหายแก่ผู้ เสยีหาย 
หรือเหย่ืออาชญากรรม และถือวา่เป็นการชว่ยเหลอืของคนในสงัคมเดียวกนั โดยเฉพาะควรให้
ความชว่ยเหลอืแก่ผู้ ต้องการความชว่ยเหลอื 

2. สว่นหลกัการ      การชดเชยความเสยีหายแก่ผู้ เสยีหาย    หรือเหย่ืออาชญากรรมใน 
คดีอาญาโดยรัฐของประเทศญ่ีปุ่ น   เหน็วา่สอดคล้องกบัหลกัการ        การชดเชยความเสยีหายแก่ 
ผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐ ตามปฏิญญาสากลวา่ด้วยหลกัความยติุธรรม
ขัน้พืน้ฐานของผู้ เสยีหาย หรือเหย่ืออาชญากรรม และการใช้อํานาจโดยมิชอบ ดงันี ้
                     2.1 ผู้ มีสทิธิได้รับการชดเชยความเสยีหาย  
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                           ผู้ มีสทิธิได้รับการชดเชยความเสยีหาย       ในคดีอาญาโดยรัฐของประเทศญ่ีปุ่ น
เหน็วา่สอดคล้องกบั ผู้มีสทิธิได้รับการชดเชยความเสยีหาย ในคดีอาญาโดยรัฐตามปฏิญญาสากล
วา่ด้วยหลกัความยติุธรรมขัน้พืน้ฐานของผู้ เสยีหาย   หรือเหย่ืออาชญากรรม  และการใช้อํานาจ
โดยมิชอบ  มีหลกัเกณฑ์ดงันี ้ 
                           2.1.1 ผู้ เสียหาย    หรือเหย่ืออาชญากรรมที่ได้รับอนัตรายแก่ร่างกาย  หรือจิตใจ
อนัเป็นผลจากการกระทําผิดอาญาท่ีร้ายแรง และบคุคลดงักลา่วต้องไมมี่สว่นร่วมในการกระทําผิด
อาญานัน้ด้วย 
                           2.1.2  ทายาทของของผู้ เสยีหาย   หรือเหย่ืออาชญากรรม     โดยเฉพาะอยา่งย่ิง
ผู้ ท่ีอยูใ่นความอปุการะของผู้ เสยีหาย หรือเหย่ืออาชญากรรม หากผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรม
ต้องถกูทําร้ายถึงตายหรือถกูฆา่ตาย หรือไร้ความสามารถจากกกระทําผิดอาญาใน ข้อ1. สาํหรับ
การชดเชยความเสยีหายแกผู่้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐของประเทศญ่ีปุ่ น 
ได้กําหนดไว้วา่     ทายาทผู้ มีสทิธิได้รับการชดเชยความเสยีหาย    ต้องดาํรงชีวิตอยูด้่วยรายได้ของ
ผู้ เสยีหาย          หรือเหย่ืออาชญากรรมท่ีถงึแก่ความตาย          ทายาทดงักลา่วจะได้รับการชดเชย
ความเสยีหายก่อนทายาทอ่ืน  นอกจากนีห้ากผู้ เสยีหาย หรือเหย่ืออาชญากรรมมีความสมัพนัธ์ทาง
สายโลหิต หรือการสมรส กบัผู้กระทําผิด  หรือทายาทของผู้ เสยีหาย หรือเหย่ืออาชญากรรมมี
ความสมัพนัธ์กบัผู้กระทําผิด  หรือไปมีสว่นเก่ียวข้อง  หรือเป็นต้นเหตขุองการก่อให้เกิดการกระทํา
ผิด รวมทัง้บคุคลดงักลา่วมสีญัชาติญ่ีปุ่ นแตไ่มไ่ด้อาศยัอยูใ่นประเทศญ่ีปุ่ นในเวลาท่ีเกิดการกระทํา
ผิด รัฐจะไมช่ดเชยความเสยีหายให้ 
                     2.2 ความผิดท่ีรัฐจะชดเชยความเสยีหาย   
                           ความผิดท่ีรัฐจะชดเชยความเสียหาย  แก่ผู้ เสียหาย  หรือเหย่ืออาชญากรรมใน
คดีอาญาโดยรัฐของประเทศญ่ีปุ่ น  เห็นว่าสอดคล้อง  กบัความผิดท่ีรัฐจะชดเชยความเสียหายใน
คดีอาญาโดยรัฐ      ตามปฏิญญาสากลวา่ด้วยหลกัความยตุิธรรมขัน้พืน้ฐานของผู้ เสียหาย     หรือ
เหย่ืออาชญากรรม   และการใช้อํานาจโดยมิชอบ   โดยกําหนดให้เฉพาะความผิดอาญาที่ร้ายแรง   
ท่ีทําให้ผู้ เสียหาย  หรือเหย่ืออาชญากรรมถึงแก่ความตาย หรือได้รับอนัตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ 
นอกจากนี ้  คามผิดท่ีรัฐจะชดเชยความเสียหายแก่ผู้ เสียหาย   หรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญา
โดยรัฐของประเทศญ่ีปุ่ น ได้กําหนดให้ผู้ เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรมต้องได้รับความเสียหายถึง
แก่ชีวิต หรือบาดเจ็บจนถึงขัน้ทพุพลภาพ (Serious Incapacity) โดยความผิดเกิดในประเทศญ่ีปุ่ น 
หรือบนเรือ หรืออากาศยานของประเทศญ่ีปุ่ น ซึง่อยูน่อกประเทศญ่ีปุ่ น 
                     2.3 ประเภทการชดเชยความเสยีหาย 
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                           ตามปฏิญญาสากลว่า  ด้วยหลกัความยติุธรรมขัน้พืน้ฐานของผู้ เสียหาย    หรือ
เหย่ืออาชญากรรมและการใช้อํานาจโดยมิชอบมิได้กําหนดประเภทของการชดเชยความเสยีหายไว้  
เพียงวางหลกัเกณฑ์ไว้ว่า หากผู้ เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรมมิได้รับการเยียวยาความเสียหาย
จากผู้กระทําผิด หรือทางอ่ืนใด รัฐต้องชดเชยความเสียหายทางการเงิน แก่ผู้ มีสิทธิได้รับการชดเชย
ความเสยีหาย 
                           สาํหรับ     การชดเชยความเสยีหายแก่ผู้ เสยีหาย         หรือเหย่ืออาชญากรรมใน
คดีอาญาโดยรัฐของประเทศญ่ีปุ่ น  เห็นวา่สอดคล้องกบัปฏิญญาดงักลา่ว  ได้กําหนดให้การชดเชย
ความเสียหายเป็นเงินจํานวนหนึ่งโดยไม่ระบเุป็นค่าอะไร ซึง่มีหลกัเกณฑ์ วิธีการ และอตัราในการ
จา่ยเงินคา่ชดเชยความเสยีหาย   ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี   วา่ด้วยการชดเชยความเสียหาย
แก่ผู้ เสยีหาย      หรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐ        และได้แบง่ประเภทของการชดเชย
ความเสยีหายออกเป็น 2 ประเภท ดงันี ้
                           2.3.1  ผู้ เสยีหาย   หรือเหย่ืออาชญากรรมที่ถกูประทษุร้าย     หรือได้รับบาดเจ็บ   
ถงึขัน้ทพุพลภาพอยา่งร้ายแรงจนไมส่ามารถหาเลีย้งชีพได้ รัฐจะจ่ายเงินคา่ชดเชยความเสยีหาย
ตามระดบัความเสยีหายของร่างกาย ตัง้แต ่2,625,000 เยน  แตไ่มเ่กิน 11,122,000  เยน 
                          2.3.2  ผู้ เสยีหาย  หรือเหย่ืออาชญากรรมท่ีถกูประทษุร้ายหรือได้รับบาดเจ็บ
จนถงึแก่ความตายหรือถกูฆา่ตาย รัฐจะจา่ยเงินคา่ชดเชยความเสยีหาย ให้กบัทายาทของ
ผู้ เสยีหาย       หรือเหย่ืออาชญากรรม โดยพิจารณาจากอายขุองผู้ เสียหาย หรือเหย่ืออาชญากรรม
ในเวลาท่ีเกิดการกระทําผิด  โดยรัฐจะจ่ายเป็นเงินจํานวน ตัง้แต ่ 2,200,000 เยน  แตไ่มเ่กิน 

9,360,000 เยน                      
                3. จากการศกึษา กลไก การชดเชยความเสียหายแก่ผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรมใน
คดีอาญาโดยรัฐ     ตามปฏิญญาสากลวา่ด้วยหลกัความยติุธรรมขัน้พืน้ฐานของผู้ เสยีหาย      หรือ
เหย่ืออาชญากรรม และการใช้อํานาจโดยมิชอบ  มิได้กําหนดกลไก   ในการชดเชยความเสยีหาย
อยา่งใดไว้ เพียงวางหลกัเกณฑ์ให้มีการบริหารด้านการเงิน กลา่วคือให้รัฐมีการจดัตัง้ หรือ
สนบัสนนุการขยายกองทนุสาํหรับการชดเชยความเสยีหายให้แก่ผู้ เสยีหาย หรือเหย่ืออาชญากรรม
ในคดีอาญา และเพ่ือความเหมาะสมควรจดัตัง้กองทนุอ่ืนท่ีมวีตัถปุระสงค์เชน่เดียวกนั  
                   สาํหรับ    การชดเชยความเสยีหายแก่ผู้ เสยีหาย  หรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญา
โดยรัฐของประเทศญ่ีปุ่ น   รัฐมไิด้จดัตัง้กองทนุแตไ่ด้จดัสรรงบประมาณประจําปีจํานวนหนึง่    ซึง่มี
วตัถปุระสงค์เพ่ือชดเชยความเสยีหายแก่ผู้ เสยีหาย หรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญา 
เชน่เดียวกบัปฏิญญาดงักลา่ว นอกจากนีย้งัได้จดัตัง้ “คณะกรรมการ” เป็นกลไก  ผู้ มีอํานาจในการ
พิจารณาในการจา่ยเงินคา่ชดเชยความเสยีหาย  คณะกรรมการประกอบด้วยคณะกรรมการความ
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ปลอดภยัสว่นภมิูภาคมีอํานาจพิจารณาจา่ยเงินชดเชยความเสยีหาย    และมีคณะกรรมการความ
ปลอดภยัแหง่ชาติมีอํานาจควบคมุ   ดแูล   และให้คําปรึกษา  แกค่ณะกรรมการความปลอดภยั
สว่นภมิูภาค  ในการพจิารณาคําขอ    เพือ่ให้เกิดความยติุธรรมทัว่ประเทศ    ในกรณีผู้มีสทิธิได้รับ
การชดเชยความเสยีหายไมเ่ห็นด้วยกบัคําวินิจฉยัของคณะกรรมการความปลอดภยัภมิูภาคก็มี
สทิธิยื่นคําร้องให้คณะกรรมการความปลอดภยัแหง่ชาติ ทบทวนคําวินิจฉยัใหม ่ หากผู้ มีสทิธิได้รับ
การชดเชยความเสยีหายไมเ่ห็นด้วยกบัคําวินิจฉยัของคณะกรรมการความปลอดภยัแหง่ชาตอีิก      
ก็สามารถย่ืนคาํคดัค้านคําวินิจฉยัตอ่ศาลชัน้ต้นได้ 
                   แตอ่ยา่งไรก็ตามเม่ือคณะกรรมการได้จา่ยเงินคา่ชดเชยความเสยีหายแก่ผู้มีสิทธิได้รับ
การชดเชยความเสยีหายแล้ว รัฐสามารถสวมสทิธิไลเ่บีย้เอาจากผู้กระทําผิด ในจํานวนเงินเท่าท่ีรัฐ
ได้จา่ยเงินคา่ชดเชยความเสยีหายไป 
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บทที่ 4 

 
วเิคราะห์การชดเชยความเสียหายแก่ผู้เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรม 
ในคดอีาญา ตามพระราชบัญญัตค่ิาตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน 

และค่าใช้จ่ายแก่จาํเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 
                                    ..เปรียบเทยีบกับ.. 
กฎหมายว่าด้วยการชดเชยความเสียหายแก่ผู้เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรม 

ในคดอีาญาโดยรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศญ่ีปุ่น 
 
                หลงัจากเหตกุารณ์เดือนพฤษภาคม 2535 ได้มีกระแสเรียกร้องให้มีการปฏิรูปการเมือง    
การปกครองชึง่มีองค์กรท่ีเรียกว่าสภาร่างรัฐธรรมนญู ได้จดัทําร่างรัฐธรรมนญู โดยมีวตัถปุระสงค์
ในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ให้ประชาชนมีสว่นร่วมในการปกครอง และตรวจสอบ
การใช้อํานาจรัฐ  ตลอดจนปรับปรุงโครงสร้างทางการเมืองให้มีเสถียรภาพ   และมีประสิทธิภาพ
โดยคํานึงถึงความคิดเห็นของประชาชนเป็นสําคญั ต่อมาได้ประกาศใช้รัฐธรรมนญูโดยมีหลกัการ
พืน้ฐานท่ีสําคญั กล่าวคือรัฐธรรมนูญฉบบันีไ้ด้กําหนดให้รัฐบาลทุกรัฐบาลต้องกําหนดนโยบาย
บริหารราชการแผ่นดินให้สอดคล้องกบัแนวนโยบายพืน้ฐานแห่งรัฐ 1 และมีสภาพบงัคบัให้รัฐบาล
ต้องดําเนินการตามท่ีได้แถลงตอ่รัฐสภา และไม่ว่ารัฐบาลในยคุใดนอกจากจะมีหน้าท่ีพิทกัษ์รักษา
ความสงบเรียบร้อยของประชาชนแล้ว  ยงัมีหน้าที่ขจดัทกุข์บํารุงสขุเพ่ือการกินดีอยู่ดีของประชาชน  
สง่เสริมสวสัดิภาพขัน้พืน้ฐานของประชาชน  การดแูลช่วยเหลือตอ่สถานการณ์ท่ีมีผลตอ่การมีชีวิต
ของคนในสงัคม   ด้วยความเสมอภาค   และเท่าเทียมกนั    โดยรัฐได้กําหนดไว้ในนโยบายสงัคม 
ซึง่จะมีบทบาทอยา่งสาํคญัในการดแูลชีวิต   ความเป็นอยูข่องประชาชนทัง้สงัคม     โดยมีหลกัการ
ท่ีสําคญัคือส่งเสริมความผาสกุ ความมัน่คงของประชาชนทัง้ทางวตัถแุละจิตใจ  ความมัน่คงของ
ครอบครัว ยกระดบัมาตรฐานการครองชีพของประชาชน  ป้องกนัและระงบัการกระทําท่ีเป็นภยัต่อ
สงัคม นอกจากนีก้ารกําหนดนโยบายสงัคมยงัเก่ียวข้องกบัปัจจยัทางการเมือง2 การเปลี่ยนแปลง

                                                           
              1 อมร  รักษาสตัย์ กบัคณะ.  ประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน : คู่มือการเรียน  

การสอน การเผยแพร่ และการมีส่วนร่วมสาํหรับอาจารย์ และผู้นําชุมชน.  พิมพ์ครัง้ท่ี 1.  กรุงเทพฯ : 
การันต์การพิมพ์, 2542, หน้า 116 – 119.  
              2 รัฐบาลแต่ละสมยัจะมีนโยบายสงัคมไปทางใดขึน้อยูก่บัเหตผุลทางการเมือง   
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ทางเศรษฐกิจ และสงัคม 3 รวมทัง้ความต้องการของประชาชน   ขอบเขตผู้ รับบริการ     การร่วมมือ
ชว่ยเหลอืจากหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องผลท่ีได้รับและงบประมาณซึง่เป็นสิง่สาํคญัในการดําเนินงาน
ตามนโยบายสงัคม 4  และเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบติัตามแนวนโยบายแหง่รัฐ    รัฐธรรมนญูฉบบั
ปัจจบุนัได้กําหนดให้มีท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ    โดยทําหน้าท่ีให้คําปรึกษา    และ
ข้อเสนอแนะตอ่คณะรัฐมนตรี   ในปัญหาเก่ียวกบัเศรษฐกิจและสงัคมก่อนพิจารณาประกาศใช้                 
                นอกจากนีรั้ฐธรรมนญูยงัให้หลกัประกนัสทิธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย โดยเฉพาะ
สทิธิในทางอาญาของประชาชน    ดงันัน้ในบทนีจ้ะกลา่วถงึสทิธิท่ีจะได้รับการชดเชยความเสียหาย
แก่ผู้ เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรมเน่ืองจากการกระทําผิดอาญาโดยรัฐซึ่งกําหนดไว้ในมาตรา 
245 ของรัฐธรรมนญู     และเพื่อให้การรับรองสิทธิดงักลา่วเป็นไปตามรัฐธรรมนญู      รัฐจงึได้ตรา
พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้ เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา 
พ.ศ.2544  สําหรับวิทยานิพนธ์ฉบบันีจ้ะศกึษาเก่ียวกบัแนวคิด   หลกัการ   และกลไก  การชดเชย
ความเสยีหายแก่ผู้ เสียหาย      หรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐ       ตามพระราชบญัญติั
คา่ตอบแทนผู้ เสยีหายและคา่ทดแทน และคา่ใช้จา่ยแก่จําเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544  เปรียบเทียบ
กบัแนวคิด   หลกัการ   และกลไก   การชดเชยความเสยีหายแก่ผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรมใน
คดีอาญาโดยรัฐ   ตามปฏิญญาสากลว่าด้วยหลกัความยติุธรรมขัน้พืน้ฐานของผู้ เสียหาย     หรือ
เหย่ืออาชญากรรม   และการใช้อํานาจโดยมิชอบ    ว่าสอดคล้องหรือขดัแย้งกบัปฏิญญาดงักลา่ว
หรือไม่  นอกจากนีย้ังทําการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับแนวคิด  หลกัการ  และกลไก การชดเชย
ความเสยีหายแก่ผู้ เสียหาย   หรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐ   ของประเทศสหรัฐอเมริกา  
และประเทศญ่ีปุ่ น    โดยเฉพาะในสว่นของหลกัการ   การชดเชยความเสียหายแก่ผู้ เสียหาย  หรือ
เหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐ จะศึกษาเก่ียวกับผู้ มีสิทธิได้รับการชดเชยความเสียหาย  
ความผิดที่รัฐจะชดเชยความเสียหาย   รวมทัง้ประเภทของการชดเชยความเสียหาย    ซึง่รัฐได้ออก
กฎกระทรวง กําหนด หลกัเกณฑ์  วิธีการและอตัราในการจา่ยคา่ตอบแทนผู้ เสยีหายและคา่ทดแทน 
และค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา พ.ศ2546 ว่าเหมาะสมกบัสภาพความเป็นจริงในสงัคมไทย

                                                           
              3 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และสงัคม มาจากสาเหตท่ีุสําคญั คือ การขยายตวัของประชากร และ   
การขยายตวัทางอตุสาหกรรม ซึง่สาเหตดุงักลา่ว มีผลกระทบต่อการกําหนดนโยบายสงัคม เช่น ปัญหาการอพยพ

ย้ายถ่ินฐาน ปัญหาการวา่งงาน การก่ออาชญากรรม ปัญหาคนพิการ ทพุพลภาพ ฯลฯ  

              4 สเุทพ เชาวลติ.  สวัสดกิารสังคม.  พิมพ์ครัง้ท่ี 1.  กรุงเทพฯ : สํานกัพิมพ์โอเดียนสโตร์, 2527, 
 หน้า 29 - 33.  

DPU



 

 

72

หรือไม ่  เพ่ือให้การชดเชยความเสยีหายแก่ผู้ เสยีหาย  หรือเหยื่ออาชญากรรม    เป็นไปโดยถกูต้อง  
เป็นธรรม     และก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนสงูสดุ      
 
4.1 แนวคิด  การชดเชยความเสียหายแก่ผู้เสียหาย   หรือเหยื่ออาชญากรรมในคดอีาญา 
โดยรัฐ ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย  และค่าทดแทน   และค่าใช้จ่ายแก่
จาํเลยในคดอีาญา พ.ศ.2544 
                 
                การชดเชยความเสียหายแก่ผู้ เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐตาม
ปฏิญญาสากลวา่ด้วยหลกัความยตุิธรรมขัน้พืน้ฐานของผู้ เสยีหาย   หรือเหย่ืออาชญากรรม     และ 
การใช้อํานาจโดยมิชอบโดยมีแนวคิดว่า เม่ือรัฐไม่สามารถให้ความคุ้มครองพลเมืองของตนให้
ปลอดภยัจากอาชญากรรมได้ รัฐต้องชดเชยความเสยีหายแก่ผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรม และ
ถือว่าเป็นการช่วยเหลือของคนในสงัคมเดียวกนั   โดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ ต้องการ
ความชว่ยเหลอื 5 
             
                จากการศึกษาแนวคิด  การชดเชยความเสียหายแก่ผู้ เสียหาย  หรือเหย่ืออาชญากรรม
ในคดีอาญาโดยรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา  และประเทศญ่ีปุ่ น  สอดคล้องกบัแนวคิด  การชดเชย
ความดสียหายแก่ผู้ เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐ ตามปฏิญญาสากลว่าด้วย
หลกัความยุติธรรมขัน้พืน้ฐานของผู้ เสียหาย หรือเหย่ืออาชญากรรมและการใช้อํานาจโดยมิชอบ    
ดงัที่กลา่วมาแล้วในบทท่ี 3 
 
                สําหรับแนวคิด การชดเชยความเสียหายแก่ผู้ เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรมใน
คดีอาญาโดยรัฐตามพระราชบญัญติัคา่ตอบแทนผู้ เสียหาย และคา่ทดแทน และคา่ใช้จา่ยแก่จําเลย
ในคดีอาญา พ.ศ.2544    โดยมีสาเหตมุาจากปัญหาความรุนแรงของอาชญากรรม    ดงันัน้ผู้ ท่ีตก
เป็นผู้ เสียหาย  หรือเหย่ืออาชญากรรมต่างได้รับความเสียหายแก่ชีวิต   ร่างกาย    จิตใจ  และ
ทรัพย์สินในทางปฏิบัติท่ีผ่านมา ระบบความยุติธรรมต่างมีแนวโน้มในการสร้างมาตรการ เพ่ือ
คุ้มครองสิทธิ    และเสรีภาพของผู้กระทําผิดทางอาญา ในขณะเดียวกนัสิ่งท่ีควรพิจารณาก็คือการ
ให้มีมาตรการทางกฎหมาย ทางบริหาร  และทางสงัคมสงเคราะห์   เพ่ือเยียวยาผู้ เสยีหายหรือเหย่ือ

                                                           
              5 ประธาน วฒันวาณิชย์.  “กฎหมายทดแทนความเสยีหายแก่เหย่ืออาชญากรรม  :  แนวความคดิ  
  ทางด้านรัฐสวสัดิการ.”  วารสารนิตศิาสตร์.  9, 1.  มิถนุายน - สงิหาคม,  2520, หน้า 72. 
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อาชญากรรมให้ได้อย่างเหมาะสม และเท่าเทียมกบัการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้กระทําผิด 
ปัญหาเหลา่นีเ้ป็นเร่ืองที่ทกุฝ่ายทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน ได้รวมตวักนัจดัตัง้องค์กรและมลูนิธิ เพ่ือ
พิจารณาสภาพปัญหา และร่วมกันหามาตรการเพื่อคุ้มครองและช่วยเหลือผู้ เสียหาย หรือเหย่ือ
อาชญากรรม นอกจากนีน้กัวิชาการ และนกัอาชญาวิทยาหลายทา่น ตา่งมีแนวคิดท่ีจะให้รัฐชดเชย
ความเสยีหายแก่ผู้ เสียหาย หรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญา พอสรุปได้ดงันี ้
                1. รัฐมีหน้าท่ีจะต้องให้ความพิทกัษ์คุ้มครองพลเมืองของตน  ให้ได้รับความปลอดภยัใน
ชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน และสิทธิต่างๆ ตามกฎหมาย ดงันัน้ รัฐก็ควรจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่         
ผู้ เสยีหาย   หรือเหย่ืออาชญากรรม   ซึง่ได้รับผลร้ายจากอาชญากรรมนัน้เสียเองในเม่ือผู้กระทําผิด
ไมส่ามารถจะชดใช้คา่เสียหายได้ 6 
                2.รัฐจะต้องรับผิดชอบตอ่ความล้มเหลวท่ีไมอ่าจพทิกัษ์ผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรม  
ใ ห้ปลอดภัยจากอาชญากรรมไ ด้  นอกจากนี ก้ารชดเชยความเสียหายแก่ผู้ เสียหาย                            
หรือเหย่ืออาชญากรรมยงัถกูมองวา่เป็นความรับผิดชอบของรัฐท่ีเทา่เทียมกบั  การชว่ยเหลือของรัฐ
ท่ีมีตอ่คนพิการ และการจา่ยเงินทดแทนแก่คนวา่งงาน 7                
                3.ในขณะท่ีเรากล่าวถึงการฟืน้ฟูจิตใจผู้กระทําผิดให้กลบัตนเป็นคนดี   และอยู่ร่วมกนั
ในสงัคมตอ่ไป การสงเคราะห์ผู้ เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรมก็เช่นกนัจะทําให้ประชาชนมองเห็น
ความเสมอภาคทางด้านความยติุธรรมของรัฐ 8 
                4.ในกรณีท่ีผู้ เสียหายถกูทําร้ายร่างกายอนัประกอบด้วยเหตฉุกรรจ์นัน้สมควรท่ีจะให้เขา 
ได้รับการชดเชยจากประชาชนทัว่ไปในสงัคม 9 
                  
                นอกจากนีรั้ฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน  ได้บัญญัติอย่างชัดแจ้งในการคุ้มครองศักด์ิศรี
ความเป็นมนษุย์  และกําหนดให้องค์กรของรัฐใช้อํานาจโดยคํานึงถึงศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย์ทัง้
ยังให้หลกัประกันแก่ปวงชนชาวไทยกลุ่มต่าง ๆ     ทัง้ปัจเจกบุคคล      และชุมชนรวมตลอดถึง
ปกป้องคุ้มครองเด็ก  เยาวชน   สตรี  ผู้ สูงอายุ  ผู้ พิการ  ทุพพลภาพ  ผู้ ยากไร้   ผู้ ด้อยโอกาส  

                                                           
              6 ประธาน วฒันวาณิชย์.  “ การทดแทนความเสียหายแก่เหยื่ออาชญากรรม : แนวความคดิ 

ทางค้านรัฐสวัสดกิาร. ”  หน้า 72. 
              7 วิชา มหาคณุ.  “ เหย่ืออาชญากรรม :  แนวคิดและมาตรการคุ้มครอง.”  วารสารกฎหมาย.  14,  1. 
2535, หน้า 10. 
              8 จิตติ เจริญฉ่ํา.  “เหย่ืออาชญากรรม “ วารสารอัยการนิเทศ.  เลม่ท่ี 45,  ฉบบัท่ี 5.  2526, หน้า 651.  
              9 สวิุทย์ น่ิมน้อย  และประเทือง ธนิยผล.  อาชญาวทิยาและทณัฑวทิยา.  พิมพ์ครัง้ท่ี 2.  กรุงเทพฯ : 
สํานกัพมิพ์มหาวิทยาลยัรามคําแหง.  2533, หน้า 42. 
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รวมทัง้การให้ความคุ้มครองสิทธิในทางอาญา โดยเฉพาะสิทธิในการชดเชยความเสียหายแก่
ผู้ เสียหาย หรือ              เหย่ืออาชญากรรม   โดยถือว่าเป็นหน้าท่ีของรัฐท่ี  จะให้ความคุ้มครอง
พลเมืองของตนให้ปลอดภยั และในชัน้คณะกรรมาธิการยกร่างกฎหมาย สภาร่างรัฐธรรมนญู ได้ให้
เหตุผลในการบัญญัติถึงสิทธิของผู้ เสียหาย  หรือเหย่ืออาชญากรรมท่ีได้รับการคุ้มครอง    การ
ปฏิบติัท่ีเหมาะสม   คา่ตอบแทนที่จําเป็นและสมควรจากรัฐซึง่ถือว่าเป็นการสะท้อนถึงแนวคิดการ
ชดเชยความเสยีหายแก่ผู้ เสยีหาย หรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐ  ดงันี ้ 
                1. เป็นภาระหน้าที่ของรัฐที่จะต้องรักษาความสงบเรียบร้อยในสงัคมเม่ือมีการกระทําผิด
กบับคุคล  ยอ่มแสดงวา่รัฐบกพร่องในหน้าที่จงึต้องเยียวยาอนัมีลกัษณะเป็นการคุ้มครองผู้ เสยีหาย 
หรือเหย่ืออาชญากรรม  เฉพาะผู้ ไมมี่โอกาสได้รับการเยียวยาโดยทางอ่ืน  
                2. เป็นการสงเคราะห์กนัระหวา่งคนในสงัคมเดียวกนั 10 

  
                ในเร่ืองแนวคิด     การชดเชยความเสยีหายแก่ผู้ เสียหาย         หรือเหย่ืออาชญากรรมใน
คดีอาญาโดยรัฐตามพระราชบญัญติัคา่ตอบแทนผู้ เสียหาย และคา่ทดแทน และคา่ใช้จา่ยแก่จําเลย
ในคดีอาญา พ.ศ.2544 ผู้ เขียนเห็นด้วยกบัแนวคิดดงักลา่ว เน่ืองจากในขณะท่ีเรากลา่วถงึการแก้ไข 
และฟืน้ฟผูู้กระทําความผิดให้กลบัตนเป็นคนดี  และอยู่ในสงัคมได้ตอ่ไป  การชดเชยความเสียหาย
แก่ผู้ เสยีหาย หรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐ  จะทําให้ประชาชนมองเห็นความเทา่เทียม
กบัผู้ ต้องหาหรือจําเลย นอกจากนีย้งัทําให้ผู้ เสียหาย หรือเหย่ืออาชญากรรม  เกิดความศรัทธาและ
ให้ความร่วมมือกบัรัฐในการบงัคบัใช้กฎหมาย เพราะเทา่ท่ีผา่นมาผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรม
จะไมช่่วยเหลอืหรือให้ความร่วมมือกบัเจ้าหน้าท่ีของรัฐอาจเป็นเพราะความกลวั อบัอาย เบื่อหน่าย     
รวมทัง้ความผิดหวงัต่อการปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ีรัฐทัง้ ๆ  ท่ีผู้ เสียหาย  หรือเหย่ืออาชญากรรม
เป็นจดุเร่ิมต้นของการกระทําผิด  และถือว่าเป็นกญุแจสําคญัในการนําไปสูก่ารจบักมุผู้กระทําผิด
มาลงโทษ แตห่ากผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรมไมใ่ห้ความร่วมมือกบัเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ก็จะเกิด
ความล้มเหลวในการปราบปรามอาชญากรรมเชน่กนั                      
 
                ส่วนเหตุผลอีกประการหนึ่งก็คือ การที่รัฐได้นําเงินงบประมาณซึ่งได้มาจากภาษีของ
ประชาชน นํามาจดัสรรเพ่ือชดเชยความเสียหายแก่ผู้ เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรมนัน้ จะสง่ผล 
กลบัมาสูป่ระชาชนโดยทางตรง  กลา่วคือ    ในกรณีท่ีผู้นัน้เป็นผู้ เสยีหาย     หรือเหย่ืออาชญากรรม

                                                           
             10 รายงานชวเลขคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนญู สภาร่างรัฐธรรมนญู(แฟ้มท่ี 4) ครัง้ท่ี 15-20  วนัท่ี
22 เมษายน 2540 หน้า 14. 
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อยู่ในเงื่อนไขท่ีได้รับการชดเชยความเสียหาย หรือโดยทางอ้อมก็คือการท่ีรัฐชดเชยความเสียหาย
แก่ผู้ เสยีหาย  หรือเหย่ืออาชญากรรม    ถือวา่เป็นการบรรเทาความเสียหายเบือ้งต้นซึง่ทําให้บคุคล
ดงักลา่วไมก่่ออาชญากรรมขึน้ด้วยเหตท่ีุต้องการแก้แค้น   หรือความจําเป็นในการดํารงชีพ   สงัคม
ก็จะลดปัญหาอาชญากรรมลงเกิดความสงบสขุ  ความปลอดภยัในชีวิต  และทรัพย์สิน  อาจกลา่ว
ได้ว่าเงินภาษีท่ีประชาชนต้องเสียไปนัน้ ได้ตอบสนองกลับมาในรูปของความปลอดภัยในชีวิต   
และทรัพย์สนิของคนในสงัคม  ฉะนัน้เม่ืออาชญากรรมลดลงสงัคมก็สงบสขุ  
                 
                จากการศึกษา  แนวคิด การชดเชยความเสียหายแก่ผู้ เสียหาย หรือเหย่ืออาชญากรรม
ในคดีอาญาโดยรัฐตามพระราชบญัญัติค่าตอบแทนผู้ เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่
จําเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544  เหน็วา่สอดคล้องกบัแนวคิด   การชดเชยความเสียหายแก่ผู้ เสียหาย
หรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐตามปฏิญญาสากลวา่ด้วยหลกัความยติุธรรมขัน้พืน้ฐาน
ของผู้ เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรม และการใช้อํานาจโดยมิชอบ ด้วยเหตผุลดงัที่กล่าวมาแล้ว
ข้างต้น 
 
4.2 หลักการ  การชดเชยความเสียหายแก่ผู้เสียหาย   หรือเหยื่ออาชญากรรมในคดีอาญา    
โดยรัฐ 
 
                โดยท่ีบทบญัญติัมาตรา 245 ของรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทยได้บญัญติัรับรอง
สทิธิทางอาญา     ในการได้รับการชว่ยเหลอืจากรัฐของบคุคล        ซึง่ได้รับความเสียหายเน่ืองจาก
การกระทําความผิดอาญาของผู้ อ่ืน โดยตนมิได้มีสว่นเก่ียวข้องกบัการกระทําผิดนัน้ และไมมี่โอกาส
ได้รับการบรรเทาความเสียหายโดยทางอ่ืน      อนัมีลกัษณะเป็นการคุ้มครองผู้ เสียหาย     หรือ
เหยื่ออาชญากรรม     สําหรับผู้ ไม่มีโอกาสได้รับการเยียวยาความเสียหายโดยทางอ่ืน    การได้รับ
การเยียวยาความเสยีหายอยา่งไร  ต้องพจิารณาในทกุๆ ทางวา่ผู้ เสยีหาย    หรือเหย่ืออาชญากรรม
ได้รับการเยียวยาความเสียหายหรือไม่เป็นประการแรก หากไม่ได้รับการเยียวยาความเสียหาย รัฐ
ต้องเข้าไปช่วยเหลือ แตอ่ย่างไรก็ดีการเยียวยาความเสียหายโดยรัฐมิได้จํากดัว่าต้องเป็นการชดใช้
ด้วยเงินเทา่นัน้11    แตร่วมถงึทรัพย์สนิหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีผู้ เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรมมีสิทธิ
ได้รับด้วย    และเพ่ือให้การรับรองสทิธิดงักลา่วเป็นไปตามรัฐธรรมนญู     จงึได้ตราพระราชบญัญติั

                                                           
              11 มานิตย์ จมุปา.  ความรู้เบื่องต้นเก่ียวกีบรัฐธรรมนูญแห่ราชอาณาจักรไทย(พ.ศ.2540).   
พิมพ์ครัง้ท่ี 4.  กรุงเทพฯ : สํานกัพิมพ์นิติธรรม, 2545, หน้า 157. 
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คา่ตอบแทนผู้ เสยีหาย  และคา่ทดแทนและคา่ใช้จา่ยแก่จําเลยในคดีอาญาพ.ศ.2544 ดงันัน้ในสว่น
ของหลักการ การชดเชยความเสียหายแก่ผู้ เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐ     
ตามพระราชบญัญติัคา่ตอบแทนผู้ เสยีหายและคา่ทดแทนและคา่ใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา พ.ศ.
2544       จะศึกษาเก่ียวกับผู้ มีสิทธิได้รับการชดเชยความเสียหาย        ความผิดท่ีรัฐจะชดเชย
ความเสยีหาย     รวมทัง้ประเภทของการชดเชยความเสยีหาย     โดยเฉพาะประเภทของการชดเชย
ความเสยีหาย รัฐได้ออกกฎกระทรวงกําหนดหลกัเกณฑ์  วิธีการ  และอตัราในการจ่ายคา่ตอบแทน
ผู้ เสียหายและคา่ทดแทนและคา่ใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา พ.ศ.2546    เปรียบเทียบกบัผู้ มีสิทธิ
ได้รับการชดเชยความเสยีหาย ความผิดท่ีรัฐจะชดเชยความเสียหาย รวมทัง้ประเภทของการชดเชย
ความเสยีหาย  แก่ผู้ เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐ  ตามปฏิญญาสากลว่าด้วย
หลกัความยติุธรรมขัน้พืน้ฐานของผู้ เสียหาย หรือเหย่ืออาชญากรรม  และการใช้อํานาจโดยมิชอบ 
วา่สอดคล้องหรือขดัแย้งกนัอยา่งไรซึง่ได้ศกึษามาแล้วในบทท่ี 2 นอกจากนีจ้ะวิเคราะห์เปรียบเทียบ
เก่ียวกบัผู้ มีสิทธิได้รับการชดเชยความเสียหาย  ความผิดท่ีรัฐจะชดเชยความเสียหายและประเภท
ของการชดเชยความเสียหาย แก่ผู้ เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐของประเทศ
สหรัฐอเมริกา   และประเทศญ่ีปุ่ น   เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุง แก้ไขพระราชบญัญัติ    และ
กฎกระทรวงดงักลา่วตอ่ไป  
 
     4.2.1  ผู้ที่มีสทิธิได้รับการชดเชยความเสียหาย 
                ผู้ มีสิทธิได้รับการชดเชยความเสียหาย ในคดีอาญาโดยรัฐตามปฏิญญาสากลว่าด้วย   
หลกัความยุติธรรมขัน้พืน้ฐานของผู้ เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรม และการใช้อํานาจโดยมิชอบ 
โดยกําหนดให้บคุคลตอ่ไปนีไ้ด้รับการชดเชยความเสียหาย   

1. ผู้ เสยีหาย  หรือเหย่ืออาชญากรรม  ซึง่ได้รับอนัตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจอนัเป็นผล 
จากการกระทําผิดอาญาท่ีร้ายแรง และบคุคลดงักลา่วต้องไม่มีสว่นร่วมในการกระทําผิด 

2. ครอบครัวของผู้ เสยีหาย   หรือเหย่ืออาชญากรรมโดยเฉพาะผู้ที่อยูใ่นความอปุการะ 
ของผู้ เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรม  ท่ีต้องเสียชีวิตหรือไร้ความสามารถ อนัเน่ืองมาจากการตก
เป็นผู้ เสยีหาย หรือเหย่ืออาชญากรรม 12 
                 

                                                           
              12 ปฎิญญาสากลวา่ด้วยหลกัความยตุธิรรมขัน้พืน้ฐานของผู้ เสียหาย หรือเหย่ืออาชญากรรา และ 
การใช้อํานาจโดยมิชอบมาตรา 12 . 
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               จากการศึกษา  ผู้ มีสิทธิได้รับการชดเชยความเสียหาย  ในคดีอาญาโดยรัฐของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและประเทศญ่ีปุ่ น สอดคล้องกบัผู้ มีสิทธิได้รับการชดเชยความเสียหายในคดีอาญา
โดยรัฐ            ตามปฏิญญาสากลวา่ด้วยหลกัความยติุธรรมขัน้พืน้ฐานของผู้ เสียหาย             หรือ 
เหย่ืออาชญากรรม   และการใช้อํานาจโดยมิชอบ     ดงัที่กลา่วมาแล้วในบทท่ี 3 
 
                สาํหรับ การชดเชยความเสยีหายแก่ผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐ        
ตามพระราชบญัญติัคา่ตอบแทนผู้ เสยีหาย    และคา่ทดแทน   และคา่ใช้จา่ยแก่จําเลยในคดีอาญา  
พ.ศ.2544    ได้วางหลกัเกณฑ์      ให้ผู้ มีสทิธิได้รับการชดเชยความเสียหายไว้  2 ประเภท     ได้แก่
ผู้ เสียหาย หรือเหย่ืออาชญากรรม     ที่ได้รับความเสียหายจากการกระทําผิดอาญา     โดยตนมิได้
มีสว่นร่วมในการกระทําความผิด 13 และในกรณีที่ผู้ เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรมถึงแก่ความตาย 
ก่อนท่ีจะได้รับค่าตอบแทนผู้ เสียหาย ให้สิทธิเรียกร้องดงักล่าวตกแก่ทายาทท่ีได้รับความเสียหาย
ของผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรม 14 มีรายละเอียดดงันี ้

1. ผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรม   ท่ีได้รับความเสยีหายถงึแก่ชีวิต ร่างกายหรือจิตใจ 
ประกอบด้วยหลกัเกณฑ์ ดงัตอ่ไปนี ้

1.1 มีการกระทําผิดอาญาเกิดขึน้ 
การกระทําใดเป็นความผิดอาญาต้องพิจารณา ดงันี ้
ก.พิจารณาตามกฎหมายสารบญัญติั     ได้แก่กฎหมายอาญา   พระราชบญัญติั  

หรือบทบญัญัติตามกฎหมายอ่ืนใดท่ีระบุความผิด และกําหนดโทษแก่ผู้กระทําผิดรวมทัง้วิธีการ
เพ่ือความปลอดภยัแก่ผู้กระทําผิด   หากการใดไม่เป็นความผิดอาญา      ก็ไม่ต้องพิจารณาวา่เป็น
ผู้ เสยีหายหรือไม ่

                          ข. โครงสร้างความรับผิดทางอาญา ประกอบด้วย 
                              1.การกระทําของบคุคลนัน้ครบองค์ประกอบภายนอกและองค์ประกอบภายใน                   
                                 องค์ประกอบภายนอก เป็นไปตามกฎหมายบญัญติัไว้ในความผิดแตล่ะฐาน 
ซึง่ประกอบด้วยผู้กระทํา การกระทํา  กรรมของการกระทํา ความสมัพนัธ์ระหวา่งการกระทําและผล  
ท่ีจะทําให้ผู้กระทําต้องรับโทษหนกัขึน้ 

                                                           
              13 พระราชบญัญตัิคา่ตอบแทนผู้ เสียหายและคา่ทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 
มาตรา 3. 
              14 พระราชบญัญตัิคา่ตอบแทนผู้ เสียหายและคา่ทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 
มาตรา 6. 
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                                 องค์ประกอบภายใน ประกอบด้วย เจตนา ประมาท และมลูเหตชุกัจงูใจ 
              2.ความผิดกฎหมาย 
                 การพิจารณาวา่การกระทําท่ีครบองค์ประกอบแล้ว  มีเหตท่ีุทําให้การกระทํา 

ไม่ผิดกฎหมายหรือมีเหตท่ีุผู้กระทํามีอํานาจกระทําได้ เช่นการป้องกนัโดยชอบด้วยกฎหมายตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 68 การแสดงความคิดเห็นหรือข้อความโดยสจุริตตามมาตรา 329 

             3.ความชัว่ของผู้กระทําผิด 
                                ความชัว่ของผู้กระทําผิดเป็นพืน้ฐานของการกําหนดโทษซึ่งขึน้อยู่กบัสภาพ
ส่วนตัวของผู้กระทํา หรือสภาพแวดล้อมท่ีเก่ียวกับผู้ กระทําโดยพิจารณาจากอายุของผู้ กระทํา
ความผิด จิตของผู้กระทําความผิด ความผิดปกติทางจิต ความไม่รู้ข้อถูกผิด ความไม่รู้กฎหมาย 
และความจําเป็นท่ีกฎหมายยกเว้นโทษ 15 
                    1.2  ผู้นัน้เป็นผู้ ได้รับความเสยีหายจากการกระทําผิดนัน้ 
                           ความผิดอาญาแต่ละฐาน ถ้าพิจารณาจากบทกฎหมายนัน้เอง จะมี “สิ่งท่ี
กฎหมายประสงค์จะคุ้มครอง” และสิ่งเดียวกนันีถ้้าพิจารณาจากตวัผู้กระทําผิดจะเป็น”สิ่งท่ีลว่ง
ละเมิด” เช่น ความผิดฐานฆ่าผู้ อ่ืน สิ่งที่กฎหมายประสงค์จะคุ้มครองไม่ใช่บคุคล แต่เป็นชีวิตของ
มนษุย์    ความผิดฐานทําให้แท้งลกู    สิ่งท่ีกฎหมายประสงค์จะคุ้มครอง     คือชีวิตในครรภ์มารดา 
สิง่เหลา่นีเ้รียกวา่ “คณุธรรมทางกฎหมาย” เหตนีุผู้้ เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรม หมายถึง บคุคล
ท่ีคุณธรรมทางกฎหมายของเขาถูกล่วงละเมิดโดยตรงจากการกระทําผิดอาญา ฉะนัน้ ในการ
พิจารณาว่าบคุคลใดจะเป็นผู้ เสียหายในความผิดอาญาฐานใดหรือไม่ จึงต้องค้นหาคณุธรรมทาง
กฎหมายของความผิดฐานนัน้ก่อนและความเสียหาย ก็คือการท่ีคุณธรรมทางกฎหมายถูกล่วง
ละเมิด16                         
                          1.3  บคุคลนัน้ต้องเป็นผู้ เสียหายโดยนิตินยั หมายถึง   ผู้ได้รับความเสียหายต้อง
เป็นผู้ เสียหายตามกฎหมาย ศาลฎีกาได้วางแนวคําวินิจฉัยไว้เป็นบรรทดัฐานว่าบุคคลนัน้ต้องไม่
เป็นผู้ มีสว่นร่วมในการกระทําผิด        หรือเป็นผู้ ยินยอมให้มีการกระทําผิดกระทําต่อตน        หรือ
การกระทําผิดนัน้ ต้องมิได้มีมลูมาจากการท่ีตนเองมีเจตนาฝ่าฝืนกฎหมายหรือความสงบเรียบร้อย 

                                                           
             15 แสวง บญเฉลมิวิภาส.  หลักกฎหมายอาญา.  พิมพ์ครัง้ท่ี 2.  กรุงเทพฯ: บริษัทโรงพิมพ์เดือนตลุา 
จํากดั,  มิถนุายน 2542,  หน้า 42-97.  
              16 คณิต ณ นคร.  กฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา.  พิมพ์ครัง้ท่ี 5.  กรุงเทพฯ : สํานกัพิมพ์นิติธรรม, 
ธนัวาคม 2542, หน้า 41- 42. 

DPU



 

 

79

หรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน      หลกัเกณฑ์ข้อนีม้ิได้บญัญติัโดยชดัแจ้งในกฎหมาย       แตเ่ป็น
หลกัเกณฑ์ตามกฎหมายท่ีวา่ “ผู้ ท่ีจะมาขอพึง่บารมีแหง่ความยติุธรรมต้องมาด้วยมือสะอาด” 17 
                   ด้วยเหตนีุ ้   ผู้ เสียหายหรือ     เหย่ืออาชญากรรมที่มีสิทธิขอรับคา่ตอบแทนผู้ เสียหาย
จากรัฐประกอบด้วย   การกระทําผิดตามประมวลกฎหมายอาญาลกัษณะ 9  ความผิดเก่ียวกบัเพศ 
ลกัษณะ 10   ความผิดเก่ียวกบัชีวิตและร่างกาย     ไมว่า่การกระทํานัน้จะเป็นการกระทําท่ีผู้กระทํา
มีอํานาจกระทําได้  หรือผู้กระทําได้รับยกเว้นโทษ  ลดโทษ   หรือจะได้ตวัผู้กระทําผิดมาลงโทษได้
หรือไม ่หรือผู้กระทําผิดยงัมีข้อโต้แย้งในศาล ประกอบกบัผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรมต้องไม่มี
ส่วนร่วมในการกระทําผิด หากได้ทําให้ผู้ เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรมเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย 
หรือจิตใจ  
                2. ทายาทของผู้ เสยีหาย หรือเหย่ืออาชญากรรมท่ีถกูทําร้ายถงึตายหรือถกูฆ่าตาย 
                    ในกรณีท่ีผู้ เสียหาย   หรือเหยื่ออาชญากรรม     ถกูทําร้ายจนถึงแก่ความตาย     หรือ
ถกูฆ่าตาย สทิธิเรียกคา่ตอบแทนผู้ เสยีหายตกได้แก่ทายาท ทายาทโดยธรรมตามประมวลกฎหมาย
แพง่และพาณิชย์ได้แบง่เป็น 2 จําพวก คือญาติ และคูส่มรส ทายาทโดยธรรมที่เป็นญาติมี 6 อนัดบั
ดงันี ้
                    2.1 ผู้สบืสนัดาน   หมายความถงึ   ผู้สืบสายโลหิตโดยตรงลงมาของผู้ เสียหาย    หรือ
เหย่ืออาชญากรรมท่ีถงึแก่ความตาย ได้แก่ บตุร หลาน เหลน ลือ้ และตอ่จากลือ้ลงไปจนตลอดสาย
โดยไม่จํากัดว่าจะสืบต่อกันก่ีชัน้ ให้รวมถึงบุตรท่ีบิดาได้จดทะเบียนรับรองว่าเป็นบุตร บุตรนอก
กฎหมายท่ีบิดารับรองโดยพฤตินยั18 บตุรบญุธรรม บตุรท่ีศาลพิพากษาวา่ให้เป็นบตุร รวมถึงบตุรท่ี
บิดามารดาจดทะเบียนสมรสกนั  แตภ่ายหลงัศาลพิพากษาวา่การสมรสเป็นโมฆะ 
                    2.2 บิดา มารดา กล่าวคือ มารดาผู้ ให้กําเนิดบุตร เป็นมารดาชอบด้วยกฎหมาย           
ของบตุรเสมอ แตบ่ิดาท่ีจะเป็นทายาทโดยธรรม ต้องชอบด้วยกฎหมาย 
                    2.3 พ่ีน้องร่วมบิดามารดาเดียวกนั  ต้องถือความเป็นพี่น้องตามความเป็นจริง  สว่น
บิดามารดาจะจดทะเบียนสมรสกนัหรือไม ่ ไมส่าํคญั 19                 

                                                           
              17 ณรงค์  ใจหาญ.  วิธีพจิารณาความอาญาเล่ม ๑.  พิมพ์ครัง้ท่ี 1.  กรุงเทพฯ : สํานกัพิมพ์วญิญชูน, 
มีนาคม 2538, หน้า 20. 
              18 คําพิพากษาฎีกาท่ี  341/2502   บตุรนอกกฎหมายท่ีบิดารับรอง   ตามความหมายของมาตรา 1627 
ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ หมายความถึง ทารกท่ีอยูใ่นครรภ์มารดา หากภายหลงัเกิดมารอดอยู ่
              19 คําพิพากษาฎีกาท่ี 4828/2529   วินิจฉยัวา่  กฎหมายมิได้กําหนดวา่    การเป็นพ่ีน้องร่วมบดิามาดา
เดียวกนัโดยชอบด้วยกฎหมายบดิามารดาต้องจดทะเบียนสมรส เม่ือบดิามารดาของผู้ตายถงึแก่กรรมและผู้ตาย 
ไม่มีผู้สบืสนัดาน พ่ีน้องร่วมบดิามารดาเดียวกนัของผู้ตายจงึเป็นผู้จดัการศพ และมีอํานาจฟ้องคา่ทําศพได้. 
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2.4 พ่ีน้องร่วมบิดา หรือร่วมมารดาเดียวกนั 
2.5  ปู่  ยา่ ตา ยาย 
2.6  ลงุ   ป้า   น้า    อา   ไมจํ่ากดัต้องเป็นพ่ีน้องร่วมแตบ่ดิา    หรือร่วมแตม่ารดาของ 

ผู้ เสยีหาย     หรือเหย่ืออาชญากรรมก็มีสทิธิเทา่เทียมกบัพีน้่องร่วมบิดามารดา       ของบิดามารดา
เจ้ามรดก20    
                 
                ในกรณีของคนต่างด้าว จะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนความเสียหายหรือไม่ ในกรณีนีห้าก
จําแนกประเภทของสทิธิและเสรีภาพให้มีความชดัเจน โดยแยกลกัษณะแหง่สทิธิบางประการที่มีมา 
แตกํ่าเนิด (Basic Rights) หรือสิทธิมลูฐาน (Fundamental Rights)  ออกจากสิทธิ และเสรีภาพ   
ของพลเมือง ซึ่งเกิดจากการรับรองของรัฐ  เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาในการคุ้มครองระหว่าง          
คนต่างด้าวกับบุคคลท่ีมีสญัชาติไทย โดยหากเป็นสิทธิและเสรีภาพขัน้มูลฐาน (Fundamental 
Rights)    ความคุ้มครองครอบคลมุมนษุย์ทกุคนโดยไมจํ่ากดัสญัชาติ    ในขณะท่ีสิทธิเสรีภาพของ      
พลเมืองจะคุ้มครองเฉพาะบุคคลสญัชาติไทยเท่านัน้ กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ คนต่างด้าวจะมีสิทธิ
ตามรัฐธรรมนญูเทา่เทียมคนไทยไมไ่ด้     โดยเฉพาะหากสิทธิและเสรีภาพเป็นสิทธิพลเมือง    ท่ีคน
ในชาติมีสทิธิ เชน่  สทิธิการเลอืกตัง้   แตห่ากเป็นสิทธิมนษุยชน   หรือสิทธิพืน้ฐานคนตา่งด้าวย่อม
ได้รับความคุ้มครอง  เช่นสิทธิในทางอาญา  สิทธิในชีวิต  ร่างกาย     เป็นต้น     ซึง่ตามรัฐธรรมนญู
ได้บญัญติัสทิธิในทางอาญาโดยเฉพาะมาตรา 245 ท่ีให้สิทธิผู้ เสียหาย หรือเหยื่ออาชญากรรมท่ีจะ
ได้รับคา่ตอบแทนผู้ เสียหาย  เน่ืองจากการกระทําผิดอาญาจากรัฐ 21   ประกอบกบัมาตรา  30 ท่ี
กําหนดวา่ “ บคุคลยอ่มเสมอกนัในกฎหมายและได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเทา่เทียมกนั 
                การเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมต่อบคุคล   เพราะเหตแุห่งความแตกต่างกนัในเร่ืองถ่ิน
กําเนิด เชือ้ชาติ ภาษา เพศ อาย ุสภาพทางกายหรือสขุภาพ สถานะของบคุคล ฐานะทางเศรษฐกิจ
หรือสงัคม      ความเช่ือทางศาสนา     การศกึษาอบรม      หรือความคิดเห็นทางการเมืองอนัไม่ขดั
ตอ่รัฐธรรมนญูจะกระทํามิได้” 
                การคุ้มครองตามมาตรานีไ้ด้รวมถึงคนต่างชาติ โดยคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรมนญู
ได้ชีแ้จงว่า“ความเสมอกนัในกฎหมายและการห้ามเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมตอ่บคุคล เป็นสิทธิ

                                                           
              20 อมัพร ณ ตะกัว่ทุง่.  คาํอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พรรพ๖ ว่าด้วยมรดก.   
พิมพ์ครัง้ท่ี 2.  กรุงเทพฯ : สํานกัพิมพ์นิติธรรม,  2526, หน้า 89 - 102. 
              21 มานิตย์ จมุปา.ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(พ.ศ.2540).หน้า 
48-49. 
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ท่ีควบคูก่บัความเป็นมนษุย์ โดยไมอ่าจนําความแตกตา่งในเร่ืองเชือ้ชาติมาทําลายความเสมอภาค
ภายใต้กฎหมายแตอ่ย่างใด “ 22                               
                ด้วยเหตนีุ ้  คนต่างด้าวจึงสามารถขอรับค่าตอบแทนผู้ เสียหายจากรัฐได้   หากได้รับ
ความเสียหายถึงแก่ชีวิต ร่างกาย หรือจิตใจ โดยตนมิได้มีส่วนร่วมในการกระทําผิด เพราะถือว่า
เป็นสิทธิมนุษยชน  คนต่างด้าวย่อมได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายท่ีเท่าเทียมกัน รัฐจึงไม่อาจ
เลอืกปฏิบติัได้เพราะหตแุหง่ความแตกตา่งในเร่ืองเชือ้ชาติ 
                 
                กลา่วโดยสรุป ผู้ มีสทิธิได้รับคา่ตอบแทนความเสยีหาย มีบคุคล 2 ประเภท 
                1. ผู้ เสยีหาย    หรือเหย่ืออาชญากรรมท่ีถกูทําร้ายถึงตาย     หรือได้รับความเสียหายแก่
ร่างกายหรือจิตใจ จากการกระทําผิดอาญา  ในความผิดเก่ียวกบัเพศ  ความผิดเก่ียวกบัชีวิตและ
ร่างกาย  และบคุคลดงักลา่วต้องไมมี่สว่นร่วมในการกระทําความผิดนัน้ 
                2. ทายาทของผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรมท่ีถกูทําร้ายถงึตาย   
 
                อยา่งไรก็ดี     ผู้มีสทิธิได้รับการชดเชยความเสยีหาย     ในคดีอาญาโดยรัฐ ของประเทศ 
สหรัฐอเมริกา  ประเทศญ่ีปุ่ น  และพระราชบญัญติัคา่ตอบแทนผู้ เสียหาย    และคา่ทดแทน     และ
คา่ใช้จา่ยแก่จําเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544  ได้มีหลกัการ  ท่ีสอดคล้องกนั ดงันี ้
                1.ผู้ เสียหายหรือ เหย่ืออาชญากรรมท่ีได้รับความเสยีหาย ถงึแก่ชีวิต ร่างกาย  หรือจิตใจ 
จากการกระทําผิดอาญาท่ีร้ายแรง   โดยผู้ เสยีหาย   หรือเหย่ืออาชญากรรม     ต้องไมมี่สว่นร่วมใน 
การกระทําผิด เชน่ เป็นตวัการ ผู้ใช้ หรือสนบัสนนุ นอกจากนีผู้้ มีสทิธิได้รับการชดเชยความเสียหาย
ในคดีอาญาโดยรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา  ยงัรวมถงึผู้ เสยีหาย  หรือเหย่ืออาชญากรรม   ท่ีได้รับ
บาดเจ็บ หรือตายจากการขัดขวางป้องกัน หรือการช่วยจับผู้ ต้องสงสยัว่าได้กระทําผิดตามท่ีได้
บญัญติัไว้ในกฎหมายอาญา 
                2.ทายาทของผู้ เสียหาย หรือเหย่ืออาชญากรรม หากผู้ เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรม
ถูกทําร้ายถึงตาย หรือถูกฆ่าตาย สําหรับทายาทผู้ มีสิทธิได้รับการชดเชยความเสียหาย ใน
คดีอาญาโดยรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา ทายาทผู้ มีสิทธิดงักล่าวต้องอยู่ในความอปุการะ  หรือ
ต้องพึง่พา หรืออยูใ่นความดแูล หรืออยูใ่นความอปุถมัภ์ ของผู้ เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรม สว่น

                                                           
             22 รายงานชวเลข  คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนญู สภาร่างรัฐธรรมนนญู(แฟ้มท่ี4)ครัง้ท่ี 15-20 วนัท่ี 
22เมษายน 2540 หน้า 8. 
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ในกรณีทายาทผู้ มีสทิธิได้รับการชดเชยความเสยีในคดีอาญาโดยรัฐของประเทศญ่ีปุ่ น ได้กําหนดให้
ทายาท   ท่ีมีสทิธิได้รับการชดเชยความเสียหายเรียงลาํดบัดงันี ้

(1) คูส่มรสของผู้ เสยีหาย หรือเหย่ืออาชญากรรม 
(2) บตุร 
(3) บิดามารดา 
(4) หลาน 
(5) ปู่  ยา่ ตา ยาย 
(6) พ่ีน้องร่วมสายโลหิต 

                    ทายาทลาํดบัท่ี 2  ถึงลาํดบัท่ี 6 ต้องเป็นบคุคลที่ดํารงชีวิตอยูไ่ด้ โดยอาศยัรายได้ของ 
ผู้ เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรม จึงจะมีสิทธิได้รับการชดเชยความเสียหายก่อนทายาทลําดบัอ่ืน 
บคุคลท่ีไมไ่ด้อาศยัอยูโ่ดยรายได้ของผู้ เสยีหาย หรือเหย่ืออาชญากรรม การชดเชยความเสียหายจะ
เรียงลําดบัตามท่ีกลา่วมาแล้ว หากเปรียบเทียบกบัทายาทผู้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนผู้ เสียหายตาม
พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้ เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา 
พ.ศ.2544 ทายาทผู้มีสิทธิดงักล่าว หมายถึงทายาทตามท่ีได้บญัญติัไว้ในประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ตาม มาตรา 1629 โดยแบง่ทายาทโดยธรรมออกเป็น 2 จําพวกกลา่วคือ คูส่มรส และ
ญาติ สาํหรับทายาทโดยธรรมท่ีเป็นญาติมี 6 ลาํดบั ตามท่ีกลา่วมาแล้วข้างต้น 
 
                ผู้ เขียนเห็นวา่   ทายาทท่ีมีสทิธิได้รับคา่ตอบแทนผู้ เสยีหายจากรัฐ   ต้องเป็นทายาทท่ีอยู่
ในความอุปการะ   หรืออยู่ในความดแูลของผู้ เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรม   รวมทัง้ต้องได้รับ
ความเสยีหายจากการตายของผู้ เสยีหายหรือเหยื่ออาชญากรรม     รัฐควรให้สทิธิได้รับคา่ตอบแทน
ผู้ เสยีหายก่อนทายาทลาํดบัอ่ืน    เน่ืองจากเป็นทายาทท่ีได้รับผลกระทบโดยตรง     จาการตายของ 
ผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรม สว่นทายาทท่ีไมไ่ด้อยูใ่นความอปุการะ หรืออยูใ่นความดแูล  ของ
ผู้ เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรม การพิจารณาค่าตอบแทนผู้ เสียหายให้เป็นลําดบัชัน้ของทายาท 
เช่น  นาย ก  บิดา ด.ช. แดง  ออกจากบ้านไปโดยไม่เคยดแูล ด.ช.แดง นายดํา บิดานาย ก ได้
อปุการะ ด.ช.แดง  ตลอดมาต่อมานายดํา ถกูฆ่าตาย ผู้ เขียนเห็นว่าในกรณีนี ้ด.ช.แดง ควรมีสิทธิ
ได้รับคา่ตอบแทนผู้ เสยีหายจากรัฐ เพราะเป็นผู้ ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการตายของนายดํา ซึง่
เป็นปู่  สว่นนาย ก ซึง่เป็นบตุรนายดํา  ไม่ควรมีสิทธิได้รับคา่ตอบแทนจากรัฐเน่ืองจากนาย ก ไม่ได้
รับความเสียหายโดยตรงจากการตายของนาย ดํา ถึงแม้ว่านาย ก. จะเป็นทายาทอยู่ในลําดบัท่ีมี
สทิธิได้รับคา่ตอบแทนผู้ เสยีหายจากรัฐก่อน ด.ช.แดง ก็ตาม     
                นอกจากนี ้  การชดเชยความเสยีหายแก่ผู้ เสยีหาย   หรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญา 
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โดยรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา ยงัได้วางหลกัเกณฑ์ไว้ว่า  หากทายาทผู้ มีสิทธิได้รับการชดเชย
ความเสยีหายเป็นญาติ หรืออยูใ่นครอบครัวเดียวกบัผู้กระทําผิด หรือมีสว่นร่วมหรือมีสว่นเก่ียวข้อง
กบัการกระทําผิดรัฐจะไม่ชดเชยความเสียหายให้  สว่นการชดเชยความเสียหายแก่ผู้ เสียหาย  หรือ
เหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญารัฐของประเทศญ่ีปุ่ นได้กําหนดให้ผู้ เสยีหาย  หรือเหย่ืออาชญากรรม  
หากมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต   หรือด้วยการสมรสกบัผู้กระทําผิด  หรือทายาทผู้ มีสิทธิได้รับ
การชดเชยความเสยีหายมีสว่นเก่ียวข้องกบัผู้กระทําผิด รัฐจะไมช่ดเชยความเสยีหายให้เช่นกนั  
 
                ในกรณี ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้ เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่
จําเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 มาตรา 6  ได้กําหนดเพียงวา่  “หากผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรม    
ถึงแก่ความตายก่อนได้รับคา่ตอบแทนความเสียหาย ให้สิทธิการเรียกคา่ตอบแทนผู้ เสียหายตกแก่
ทายาทซึง่ได้รับความเสียหายของผู้ เสยีหาย”     
                ตามพระราชบญัญัติดงักล่าว       มิได้บญัญัติให้ชดัเจนว่า      ทายาทท่ีมีส่วนร่วมใน
การกระทําผิดจะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนผู้ เสียหายดงัเช่นการชดเชยความเสียหายแก่ผู้ เสียหาย
หรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา   และประเทศญ่ีปุ่ น   ดงัที่
กลา่วมาแล้ว  ผู้ เขียนเหน็วา่ในกรณีทายาทท่ีมีสว่นร่วมในการกระทําผิด ไมมี่สทิธิได้รับคา่ตอบแทน
ผู้ เสยีหาย    เพราะเป็นการสวมสิทธิมารับประโยชน์จากรัฐ   เก่ียวกบัปัญหานีค้วรนํา  “หลกัสจุริต”
มาปรับใช้ กล่าวคือการใช้หลกัสจุริตตามธรรมดาทั่วไปเป็นการใช้เพ่ือแสดงการสื่อความหมาย
เก่ียวกบัภาวะจิตใจของบคุคล   เพ่ือบง่ถึงวตัถปุระสงค์ท่ีซ่ือสตัย์สจุริต    โดยไมมี่เจตนาท่ีจะฉ้อฉล      
หลอกลวงบคุคลใด  การนําหลกัสจุริตมาปรับใช้นอกจากจะชอบด้วยเหตผุล และเป็นธรรมยงัเป็น
การเสริมสร้างให้พระราชบญัญติัคา่ตอบแทนผู้ เสียหาย   และคา่ทดแทน   และคา่ใช้จ่ายแก่จําเลย
ในคดีอาญา พ.ศ.2544  เกิดความยติุธรรม และสอดคล้องกบัสภาพการเปลีย่นแปลงของสงัคมและ
เศรษฐกิจ 23    ดงันัน้ ทายาทผู้มีสว่นร่วมในการกระทําผิดหากมาขอรับคา่ตอบแทนผู้ เสียหายถือว่า
เป็นผู้ไมส่จุริต   จงึไมมี่สทิธิรับคา่ตอบแทนผู้ เสยีหาย  เช่นนายดํา สามีนางแดง  มีด.ช.เอก เป็นบตุร
โดยชอบด้วยกฎหมาย นายดํา สนบัสนนุให้นางพิษฆ่านางแดงตาย  ในกรณีนีน้ายดํา และด.ช.เอก 
ซึ่งเป็นทายาทโดยชอบธรรมนางแดง  มีสิทธิขอรับค่าตอบแทนผู้ เสียหาย  อย่างไรก็ตามหากนํา
“หลกัสจุริต” มาปรับใช้เพ่ือให้พระราชบญัญัติดงักล่าวเกิดความเป็นธรรม และชอบด้วยเหตผุล 
นายดํา   จงึไมม่ีสทิธิขอรับคา่ตอบแทนผู้ เสยีหายจากรัฐ   สําหรับด.ช.เอก   ซึง่เป็นทายาทโดยธรรม 

                                                           
             23 ประสทิธ์ิ  โฆวิไลกลู.  กฎหมายแพ่ง:หลักทั่วไป.  พิมพ์ครัง้แรก.  กรุงเทพฯ : สํานกัพมิพ์นิติธรรม,  
สงิหาคม 2545, หน้า 65 - 71. 
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ของนางแดง จงึมีสทิธิได้รับคา่ตอบแทนผู้ เสยีหายจากรัฐ 
               ผู้ เขียนเห็นวา่ตามพระราชบญัญติัคา่ตอบแทนผู้ เสยีหายและคา่ทดแทนและคา่ใช้จ่ายแก่
จําเลยในคดีอาญาพ.ศ.2544 ควรกําหนดความหมายคําวา่ “ทายาท” หมายถึง “ทายาทโดยธรรมท่ี
อยู่ในความอุปการะ  หรืออยู่ในความดูแลของผู้ เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรม  และต้องได้รับ
ความเสียหายจากการตายของผู้ เสียหาย  หรือเหย่ืออาชญากรรมโดยตรง  รวมทัง้ทายาทผู้ มีสิทธิ
ดงักลา่วต้องไม่มีสว่นร่วมในการกระทําความผิด”     
                 
               จากการศึกษา   ผู้ มีสิทธิได้รับการชดเชยความเสียหาย     ในคดีอาญาโดยรัฐ     ตาม
พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้ เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา 
พ.ศ.2544 เห็นว่าสอดคล้องกบั ผู้มีสิทธิได้รับการชดเชยความเสียหายในคดีอาญาโดยรัฐ ตาม
ปฏิญญาสากลว่าด้วยหลกัความยตุิธรรมขัน้พืน้ฐานของผู้ เสียหาย  หรือเหย่ืออาชญากรรม   และ
การใช้อํานาจโดยมิชอบด้วยเหตผุลดงัท่ีกลา่วมาแล้วข้างต้น   
 
     4.2.2  ความผิดที่รัฐจะต้องชดเชยความเสียหาย 
                 ความผิดที่รัฐจะชดเชยความเสียหาย  แก่ผู้ เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญา
โดยรัฐ         ตามปฏิญญาสากลวา่ด้วยหลกัความยติุธรรมขัน้พืน้ฐานของผู้ เสียหาย                หรือ
เหย่ืออาชญากรรม  และการใช้อํานาจโดยมิชอบ   ได้กําหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบั   ความผิดท่ีรัฐจะ
ชดเชยความเสียหาย      โดยเฉพาะในความผิดอาญาท่ีร้ายแรง       ท่ีกระทําต่อผู้ เสียหาย    หรือ
เหย่ืออาชญากรรม   จนเป็นเหตใุห้เสยีหายแก่ชีวิต ร่างกาย  หรือจิตใจ  
                 
                จากการศกึษา ความผิดท่ีรัฐจะชดเชยความเสยีหายแก่ผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรม
ในคดีอาญาโดยรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา   และประเทศญ่ีปุ่ น  สอดคล้องกับความผิดท่ีรัฐจะ
ชดเชยความเสียหายแก่ผู้ เสียหาย หรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐ ตามปฏิญญาสากล
ว่าด้วยหลกัความยติุธรรมขัน้พืน้ฐานของผู้ เสียหาย   หรือเหย่ืออาชญากรรม    และการใช้อํานาจ
โดยมิชอบ ดงัท่ีกลา่วมาแล้วในบทที่ 3 
           
                สําหรับพระราชบญัญัติคา่ตอบแทนผู้ เสียหาย และค่าทดแทน   และคา่ใช้จ่ายแก่จําเลย
ในคดีอาญา พ.ศ. 2544 ได้กําหนดความผิดท่ีรัฐจะชดเชยความเสยีหาย  ต้องเป็นความผิดเก่ียวกบั
เพศ  ความผิดตอ่ชีวิต   ความผิดตอ่ร่างกาย   ความผิดฐานทําให้แท้งลกู  ความผิดฐานทอดทิง้เดก็  
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คนป่วยเจ็บ หรือคนชรา 24 
                ฉะนัน้     ลกัษณะของความผิดท่ีรัฐจะชดเชยความเสียหาย    ต้องเป็นการกระทําผิดตอ่
ผู้ เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรม และผลของการกระทํา ทําให้ผู้ เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรม
ต้องเสียชีวิต หรือได้รับอนัตรายแก่กาย หรือจิตใจ กลา่วคือเป็นการคกุคามชีวิต ร่างกาย หรือจิตใจ 
ผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรมโดยตรง ซึง่ถือวา่เป็นความผิดอาญาท่ีร้ายแรง           
                ดงันัน้   ความผิดท่ีรัฐจะชดเชยความเสียหายแก่ผู้ เสียหาย  หรือเหย่ืออาชญากรรมใน
คดีอาญาโดยรัฐ ตามพระราชบญัญตัิคา่ตอบแทนผู้ เสียหายและคา่ทดแทนและคา่ใช้จ่ายแก่จําเลย
ในคดีอาญา พ.ศ. 2544  ในความผิดเก่ียวกบัเพศ  ความผิดตอ่ชีวิต และความผิดตอ่ร่างกาย ถือว่า
เป็นความผิดอาญาท่ีร้ายแรง   กลา่วคือ    เป็นกระทําตอ่ผู้ เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรมโดยตรง    
และผลของการกระทําผิดดงักลา่วทําให้ผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรมเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บ 
หรือต้องทกุข์ทรมานร่างกาย หรือจิตใจ   
                สว่นความผิดฐานทําให้แท้งลกู ความผิดฐานทอดทิง้เด็ก คนป่วยเจ็บ หรือคนชรา ถือว่า
เป็นปัญหาสงัคมท่ีคนในสงัคมเดียวกนัต้องชว่ยเหลอืกนั  และไมถื่อวา่เป็นความผิดอาญาท่ีร้ายแรง  
รัฐจงึไมต้่องชดเชยความเสยีหายในความผิดดงักลา่ว 
                 
                อยา่งไรก็ดี ความผิดท่ีรัฐจะชดเชยความเสยีหายแก่ผู้ เสยีหาย หรือเหยื่ออาชญากรรมใน 
คดีอาญาโดยรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศญ่ีปุ่ นและพระราชบญัญตัิคา่ตอบแทนผู้ เสียหาย    
และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544  ได้กําหนดเฉพาะในความผิด
อาญาที่ร้ายแรงเท่านัน้  เช่น ความผิดเก่ียวกับเพศ  ความผิดเก่ียวกับชีวิตและร่างกาย กล่าวคือ 
ความผิดที่รัฐจะชดเชยความเสียหายแก่ผู้ เสียหาย   หรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐ   
ของประเทศ 
สหรัฐอเมริกา ได้วางหลกัเกณฑ์ไห้รัฐจะชดเชยความเสียหาย ในความผิดอาญาท่ีร้ายแรง (Violent 
Crime) ในความผิดเก่ียวกบัเพศ  ชีวิต และร่างกาย ท่ีทําให้ผู้ เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรมได้รับ
บาดเจ็บหรือทกุข์ทรมานทางกาย หรือจิตใจ หรือถงึแก่ความตายในกรณีการได้รับบาดเจ็บเลก็น้อย
หรือการบาดเจ็บ  หรือตายในคดีจราจร   รัฐจะไมช่ดเชยความเสยีหายให้    เว้นแตผู่้กระทําผิดได้ใช้ 
รถยนต์เป็นเคร่ืองมือในการกระทําผิดอาญา  

                                                           
             24 พระราชบญัญตัิคา่ตอบแทนผู้ เสียหาย และคา่ทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544
มาตรา 17. และรายการท้ายพระราชบญัญตัิคา่ตอบแทนผู้ เสียหาย และคา่ทดแทน และคา่ใช้จา่ยแก่จําเลยใน 
คดีอาญา พ.ศ.2544. 
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                ในกรณี  ความผิดท่ีรัฐจะชดเชยความเสียหายแก่ผู้ เสียหาย หรือเหย่ืออาชญากรรมใน
คดีอาญาโดยรัฐของประเทศญ่ีปุ่ น  ได้กําหนดให้ความผิดอาญาที่กระทําตอ่ชีวิต และร่างกาย  โดย
ผลจากการกระทําผิด ทําให้ผู้ เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรมตาย หรือได้รับบาดเจ็บจนถึงขัน้
ทพุพลภาพ (Serious Incapacity) นอกจากนีย้งัได้กําหนดความทพุพลภาพไว้อย่างชดัเจน โดย
แบง่ประเภทความทพุพลภาพเป็น 3 ระดบั  แตล่ะระดบัความเสยีหายนัน้ได้กลา่วมาแล้วในบทท่ี 3 
                สาํหรับ    ความผิดที่รัฐจะชดเชยความเสยีหายแก่ผู้ เสยีหาย   หรือเหย่ืออาชญากรรมใน 
คดีอาญา  ตามพระราชบญัญติัคา่ตอบแทนผู้ เสยีหาย   และคา่ทดแทน  และคา่ใช้จ่ายแก่จําเลยใน     
คดีอาญา พ.ศ.2544 ได้กําหนดให้ความผิดที่เก่ียวกบัเพศ ความผิดต่อชีวิต ความผิดต่อร่างกาย       
ท่ีทําให้ผู้ เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรม เสยีหายถงึแก่ชีวิตหรือได้รับอนัตรายแก่ร่างกาย หรือจิตใจ                     
                ผู้ เขียนเห็นว่า ความผิดเก่ียวกับเพศ ความผิดต่อชีวิต ความผิดต่อร่างกาย  ถือว่าเป็น
ความผิดอาญาท่ีร้ายแรง และเป็นการกระทําตอ่ชีวิต  ร่างกาย หรือจิตใจ โดยตรงของผู้ เสียหายหรือ
เหย่ืออาชญากรรม แต่สําหรับในความผิดต่อร่างกายนัน้  ผู้ เขียนเห็นว่า ความผิดที่รัฐจะชดเชย
ความเสียหายแก่ผู้ เสียหาย     หรือเหย่ืออาชญากรรม       โดยเฉพาะในกรณีท่ีผู้ เสียหาย   หรือ
เหยื่ออาชญากรรมได้รับอนัตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจจนเป็นเหตใุห้เกิดอนัตรายสาหสั  กล่าวคือ  
ความผิดฐานทําร้ายร่างกายจนเป็นเหตใุห้เกิดอนัตรายสาหสั   ก็เป็นความผิดท่ีทําให้เกิดอนัตราแก่
ร่างกาย หรือจิตใจเช่นกนั แตค่วามผิดฐานทําร้ายร่างกายจนเป็นเหตใุห้เกิดอนัตรายสาหสั ผลของ
ความเสียหายแก่ร่างกาย หรือจิตใจ ร้ายแรงกว่าความผิดฐานทําร้ายร่างกาย(ตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 295) นอกจากนีต้ามประมวลกฎหมายอาญามาตรา  297  วรรคสอง ได้ให้ 
ความหมายของคําวา่ “อนัตรายสาหสั”  คือ 

(1) ตาบอด หหูนวก ลิน้ขาด หรือเสยีฆานประสาท 
(2) เสยีอวยัวะสบืพนัธ์ุ หรือความสามารถสืบพนัธ์ุ 
(3) เสยีแขน ขา มือ เท้า นิว้ หรืออวยัวะอื่นใด  
(4) หน้าเสยีโฉมอยา่งติดตวั 
(5) แท้งลกู 
(6) จิตพิการอย่างติดตวั 
(7) ทพุพลภาพ หรือป่วยเจ็บเรือ้รังซึง่อาจถงึตลอดชีวิต 
(8) ทพุพลภาพ     หรือป่วยเจ็บด้วยอาการทกุขเวทนาเกินย่ีสบิวนั        หรือจนประกอบ 

กรณียกิจตามปกติไมไ่ด้เกินกวา่ย่ีสบิวนั 
                ฉะนัน้ ในความผิดต่อร่างกาย เม่ือเปรียบเทียบกบัความผิดท่ีรัฐจะชดเชยความเสียหาย
แก่ผู้ เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐของประเทศญ่ีปุ่ น โดยกําหนดให้ผู้ เสียหาย
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หรือเหย่ืออาชญากรรม     ต้องได้รับความเสียหายแก่ร่างกายจนถึงขัน้ทพุพลภาพ       ตามระดบั
ความเสยีหายที่กฎหมายกําหนดไว้  ซึง่ผู้ เขียนได้กลา่วมาแล้วในบทท่ี 3  หากนํามาเปรียบเทียบกบั
ประมวลกฎหมายอาญาก็มีความหมายเช่นเดียวกับ ความเสียหายแก่ร่างกาย หรือจิตใจตาม
มาตรา 297 วรรคสอง  ในความหมายคําวา่ “อนัตรายสาหสั”  
                 
                ผู้ เขียนเห็นวา่ ความผิดท่ีรัฐจะชดเชยความเสยีหาย แก่ผู้ เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรม
ในคดีอาญาโดยรัฐ ตามพระราชบญัญัติค่าตอบแทนผู้ เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่
จําเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 ควรกําหนดเฉพาะความผิดเก่ียวกบัเพศ ความผิดตอ่ชีวิต  ความผิด
ตอ่ร่างกาย  ในกรณีความผิดตอ่ร่างกายผู้ เสยีหาย  หรือเหย่ืออาชญากรรม ต้องได้รับความเสียหาย
แก่ร่างกาย หรือจิตใจ จนเป็นเหตใุห้เกิดอนัตรายสาหสั เพราะถือว่าความผิดดงักลา่วเป็นความผิด
อาญาที่ร้ายแรง และเป็นการกระทําให้ผู้ เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรมได้รับอนัตรายถึงแก่ชีวิต  
ร่างกาย  หรือจิตใจโดยตรง 
                สว่นในความผิดฐานทําให้แท้งลกู  ความผิดฐานทอดทิง้เด็ก   คนป่วยเจ็บ   หรือคนชรา 
ไม่ถือว่าเป็นความผิดอาญาท่ีร้ายแรง    และมิใช่เป็นความผิดท่ีคกุความต่อชีวิต     ร่างกาย   หรือ
จิตใจ  ของผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรมโดยตรง แตเ่ป็นความผิดท่ีเป็นปัญหาสงัคม นอกจากนี ้
รัฐจึงควรมีมาตรการทางกฎหมายที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะในแต่ละปัญหาท่ีจะต้องแก้ไข และ
สามารถนําไปปฏิบติัตามสภาพความเป็นจริงในแตล่ะปัญหา  เพ่ือคุ้มครองบคุคลเหลา่นัน้ตลอดจน
มีกระบวนการในการปกป้อง และบริการด้านสวสัดิการสงัคม รวมทัง้รัฐบาลต้องมีนโยบายสงัคม  
ตลอดจนการให้ความร่วมมือช่วยเหลือของคนในสงัคม หากรัฐเพียงแต่ชดเชยความเสียหายให้แก่
บุคคลเหล่านัน้ บุคคลดงักล่าวก็ยงัเป็นปัญหาของสงัคมต่อไป ฉะนัน้ทัง้ภาครัฐ และภาคเอกชน
ต้องร่วมมือและให้ความช่วยเหลือ เพ่ือให้บคุคลเหลา่นัน้สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสงัคมตอ่ไป และ
เมื่อเปรียบเทียบกบั ความผิดที่รัฐจะชดเชยความเสียหายแก่ผู้ เสียหาย หรือเหย่ืออาชญากรรมใน
คดีอาญาโดยรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศญ่ีปุ่ นมิได้บญัญติัความผิดฐานทําให้แท้งลกู      
ความผิดฐานทอดทิง้เดก็ คนป่วยเจ็บ หรือคนชรา เป็นความผิดท่ีรัฐจะชดเชยความเสยีหายให้  
                ดงันัน้ผู้ เขียนเห็นว่า ความผิดฐานทําให้แท้งลกู ความผิดฐานทอดทิง้เด็ก คนป่วยเจ็บ 
หรือคนชรา ตามรายการท้ายพระราชบญัญัติค่าตอบแทนผู้ เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย
แก่จําเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 เหน็สมควรยกเลกิ              
 
                จากการศกึษา ความผิดท่ีรัฐจะชดเชยความเสยีหายแก่ผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรม 
ในคดีอาญาโดยรัฐ  ตามพระราชบญัญัติค่าตอบแทนผู้ เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่
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จําเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544       เหน็วา่สอดคล้อง      กบัความผิดท่ีรัฐจะชดเชยความเสียหายแก่
ผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐ  ตามปฎิญญาสากลวา่ด้วยหลกัความยติุธรรม
ขัน้พืน้ฐานของผู้ เสียหาย หรือเหย่ืออาชญากรรม และการใช้อํานาจโดยมิชอบ ด้วยเหตุผลดงัท่ี
กลา่วมาแล้วข้างต้น 
 
     4.2.3 ประเภทของการชดเชยความเสียหาย 
                ประเภทของการชดเชยความเสยีหายแก่ผู้ เสยีหาย   หรือเหย่ืออาชญากรรมในคดอีาญา 
โดยรัฐ         ตามปฏิญญาสากลว่าด้วยหลกัความยุติธรรมขัน้พืน้ฐานของผู้ เสียหาย           หรือ
เหย่ืออาชญากรรมและการใช้อํานาจโดยมิชอบ    มิได้กําหนดประเภทของการชดเชยความเสียหาย       
เพียงแตว่างหลกัเกณฑ์วา่หากผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรมท่ีไมไ่ด้รับการเยียวยาความเสยีหาย      
จากผู้กระทําผิด หรือโดยทางอ่ืนใดแล้ว รัฐต้องชดเชยความเสียหายทางการเงินแก่ผู้ มีสิทธิได้รับ
การชดเชยความเสยีหาย  

 
                จากการศกึษาประเภทของการชดเชยความเสียหายแก่ผู้ เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรม
ในคดีอาญาโดยรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศญ่ีปุ่ น สอดคล้องกบัหลกัการ การชดเชย
ความเสียหายแก่ผู้ เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐตามปฏิญญาสากลว่าด้วย
หลกัความยติุธรรมขัน้พืน้ฐานของผู้ เสียหาย หรือเหย่ืออาชญากรรม  และการใช้อํานาจโดยมิชอบ   
ด้วยเหตผุลดงัท่ีกลา่วมาแล้วในบทที่ 3 
                 
               สาํหรับ ประเภทของการชดเชยความเสียหายตามพระราชบญัญติัคา่ตอบแทนผู้ เสียหาย 
และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 ได้กําหนดค่าตอบแทนผู้ เสียหาย 
โดยกําหนดให้เป็นเงินทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อ่ืนใด  เพื่อตอบแทนความเสียหายอนัเน่ืองมาจาก
การกระทําผิดอาญาของผู้ อ่ืน25 โดยแบง่ประเภทของการชดเชยความเสียหายออกเป็น  2 ประเภท  
และเพ่ือให้การจ่ายค่าตอบแทนผู้ เสียหายอย่างเป็นรูปธรรม   รัฐจึงได้ออกกฎกระทรวง   กําหนด
หลกัเกณฑ์ วิธีการ และอตัราในการจ่ายค่าตอนแทนผู้ เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่
จําเลยในคดีอาญา พ.ศ.2546  โดยรัฐได้กําหนดหลกัเกณฑ์ไว้ว่า ในการจ่ายคา่ตอบแทนผู้ เสียหาย 
ให้จ่ายตามท่ีผู้ เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรมได้จ่ายจริง แตไ่ม่เกินจํานวนเงินขัน้สงูท่ีกําหนดไว้ใน

                                                           
              25 พระราชบญัญตัิคา่ตอบแทนผู้ เสียหายและคา่ทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544
มาตรา 3. 
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กฎกระทรวงดงักลา่ว  โดยคํานึงถงึถงึพฤติการณ์  และความร้ายแรงของการกระทําผิด   และสภาพ
ความเสียหายท่ีผู้ เสียหาย      หรือเหย่ืออาชญากรรมได้รับ       รวมทัง้โอกาสท่ีผู้ เสียหาย       หรือ
เหย่ืออาชญากรรมได้รับความบรรเทาความเสยีหายโดยทางอ่ืนด้วย 26  ดงันี ้
                1. ผู้ เสยีหาย หรือเหย่ืออาชญากรรม ท่ีได้รับความเสยีหายแก่ร่างกาย 
                    ผู้ เสยีหาย หรือเหย่ืออาชญากรรมท่ีได้รับความเสยีหายแก่ร่างกายให้จ่ายคา่ตอบแทน
ผู้ เสยีหายเป็นคา่ใช้จา่ยท่ีจําเป็นในการรักษาพยาบาล ให้จ่ายเท่าท่ีจ่ายจริงแตไ่มเ่กินสามหม่ืนบาท  
คา่ฟืน้ฟสูมรรถภาพทางร่างกาย    หรือจิตใจให้จา่ยเทา่ท่ีจา่ยจริง     แตไ่มเ่กินจํานวนสองหม่ืนบาท  
ค่าขาดประโยชน์ทํามาหาได้ในระหว่างท่ีไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ ให้จ่ายในอตัรา
วนัละไม่เกินสองร้อยบาท เป็นระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วนัท่ีไม่สามารถประกอบการงานได้
ตามปกติ และคา่เสยีหายอ่ืนตามท่ีคระกรรมการเห็นสมควรแตไ่มเ่กินสามหม่ืนบาท 27 
                2.ผู้ เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรมท่ีได้รับความเสยีหายแก่ร่างกายจนถงึแก่ความตาย
หรือถกูฆา่ตาย  
                    ในกรณีท่ีผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรมถกูทําร้ายถงึแก่ความตาย หรือถกูฆา่ตาย
คา่ตอบแทนให้จา่ยเป็นเงินจํานวนตัง้แตส่ามหมื่นบาทแตไ่มเ่กินหนึง่แสนบาท คา่จดัการศพให้จา่ย
เป็นเงินจํานวนสองหมืน่บาท คา่ขาดอปุการะเลีย้งดใูห้จา่ยเป็นเงินจํานวนไม่เกินสามหมื่นบาท 
และคา่เสยีหายอ่ืนนอกจากที่กลา่วมาแล้ว      ให้จา่ยเป็นเงินจํานวนท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรแต่
ไมเ่กินสามหม่ืนบาท 28 
 
                กลา่วโดยสรุป ประเภทของการชดเชยความเสียหายแก่ผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรม
ในคดีอาญาโดยรัฐ ตามพระราชบญัญติัคา่ตอบแทนผู้ เสียหาย และคา่ทดแทนและคา่ใช้จา่ยแก่
จําเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544   ได้กําหนดให้รัฐจา่ยคา่ตอบแทนผู้ เสยีหายตามท่ีผู้ เสยีหาย       หรือ

                                                           
              26 พระราชบญัญตัิคา่ตอบแทนผู้ เสียหายและคา่ทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544
มาตรา1 8 วรรคท้าย. 
              27 พระราชบญัญตัิคา่ตอบแทนผู้ เสียหายและคา่ทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544
มาตรา 18 (1),(3),(4). และกฎกระทรวง กําหนดหลกัเกณฑ์  วิธีการ  และอตัราในการจา่ยคา่ตอบแทนผู้ เสยีหาย
และคา่ทดแทนและคา่ใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา พ.ศ .2546  ข้อ 3. 
              28 พระราชบญัญตัิคา่ตอบแทนผู้ เสียหายและคา่ทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 
มาตรา 18(2),(4)กฎกระทรวง  กําหนดหลกัเกณฑ์  วิธีการ  และอตัราในการจา่ยค่าตอบแทนผู้ เสียหาย 
และคา่ทดแทนและคา่ใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา พ.ศ2546  ข้อ 4. 
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เหย่ืออาชญากรรมได้จา่ยจริงแตไ่มเ่กินกําหนดจํานวนเงินขัน้สงู ตามท่ีประกาศไว้ในกฎกระทรวง 
โดยแบง่ออกเป็น 2 ประเภท ดงันี ้

1. ผู้ เสยีหาย หรือเหย่ืออาชญากรรมท่ีรับความเสยีหายแกร่่างกาย หรือจิตใจรัฐจะจา่ย 
คา่ตอบแทนผู้ เสยีหาย เป็นคา่รักษาพยาบาล คา่ขาดประโยชน์ทํามาหาได้ระหวา่งไมส่ามารถ
ประกอบการงานได้    คา่ฟืน้ฟสูมรรถภาพทางร่างกาย      หรือจิตใจ        และคา่เสยีหายอ่ืนตามท่ี
คณะกรรมการเห็นสมควร 
                2. ผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรม ท่ีได้รับความเสยีหายแก่ร่างกายจนถงึแก่ความตาย 
หรือถกูฆา่ตาย   รัฐจะจา่ยคา่ตอบแทนเป็นเงินจํานวนตัง้แตส่ามหม่ืนบาท  แตไ่มเ่กินหนึง่แสนบาท  
คา่ตอบแทนความเสยีหายอ่ืน  ได้แก่  คา่จดัการศพ  คา่อปุการะเลีย้งด ู คา่เสยีหายอ่ืน  
                อนึ่งการจ่ายค่าตอบแทนผู้ เสียหายดงักล่าว คณะกรรมการจะจ่ายค่าตอบแทนเพียงใด
หรือไมก็่ได้ โดยคํานงึถงึพฤติการณ์ และความร้ายแรงของการกระทําผิด  และสภาพความเสียหาย
ท่ีผู้ เสยีหาย รวมทัง้โอกาสท่ีผู้ เสยีหายจะได้รับการบรรเทาความเสยีหายโดยทางอื่น 
 
                จากการศกึษาประเภทของการชดเชยความเสียหายแก่ผู้ เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรม     
ในคดีอาญาโดยรัฐ ของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศญ่ีปุ่ น  สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
ค่าตอบแทนผู้ เสียหาย  และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 โดยวาง
หลักเกณฑ์ว่าผู้ เสียหาย   หรือเหย่ืออาชญากรรมต้องไม่ได้รับการเยียวยาความเสียหายจาก
ผู้กระทําผิด   หรือทางอ่ืนใด โดยแบง่ประเภทของการชดเชยความเสียหายออกเป็น 2 ประเภท คือ
ผู้ เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรมที่ได้รับความเสียหายแก่ร่างกายหรือจิตใจ และผู้ เสียหายหรือ
เหย่ืออาชญากรรม   ท่ีได้รับความเสยีหายแก่ร่างกายจนถงึแก่ความตาย หรือถกูฆ่าตาย  
 
                นอกจากนีใ้นสว่นของหลกัเกณฑ์ วิธีการ และอตัราในการจ่ายค่าชดเชยความเสียหาย   
รัฐจะชดเชยความเสยีหายแตกต่างกนัไปขึน้อยูก่บัเศรษฐกิจ  สงัคม  การเมือง และกฎหมายภายใน
ของแตล่ะประเทศ     กลา่วคือการชดเชยความเสยีหายแก่ผู้ เสียหาย       หรือเหย่ืออาชญากรรมใน
คดีอาญาโดยรัฐ ของประเทศญ่ีปุ่ น ได้กําหนดให้จ่ายเป็นเงินชดเชยความเสียหายท่ีไม่ระบวุ่าเป็น
ค่าอะไร และให้จ่ายเป็นเงินจํานวนหนึ่ง เพ่ือบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึน้ทางร่างกาย ทางจิตใจ 
และทางเศรษฐกิจ    โดยจํานวนเงินที่ชดเชยความเสียหาย    ต้องเท่ากับจํานวนเงินท่ีกําหนดไว้
ตามมติคณะรัฐมนตรี    และได้กําหนดจํานวนเงินขัน้สงู  และจํานวนเงินขัน้ต่ําโดยแบง่ประเภทของ
การชดเชยความเสยีหาย   ดงันี ้
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                1.ผู้ เสยีหาย หรือเหย่ืออาชญากรรม ท่ีถกูประทษุร้ายและได้รับบาดเจ็บถงึขัน้ทพุพลภาพ
อยา่งร้ายแรง    จนไมส่ามารถเลีย้งชีพได้  รัฐจะชดเชยความเสยีหายตามระดบัความเสียหาย  ของ
ร่างกาย   โดยรัฐจะจ่ายเป็นเงินจํานวนตัง้แต ่  2,625,000  เยน แตไ่มเ่กิน 11,122,000 เยน 
                2. ผู้ เสยีหาย หรือเหย่ืออาชญากรรม   ท่ีถกูประทษุร้ายจนถงึตาย หรือถกูฆ่าตาย  รัฐจะ
ชดเชยความเสยีหายให้แกท่ายาทของผู้ เสยีหาย หรือเหยื่ออาชญากรรม  โดยพิจารณาจากอายขุอง 
ผู้ เสยีหาย หรือเหย่ืออาชญากรรมในเวลาท่ีเกิดการกระทําผิด  การชดเชยดงักลา่วรัฐจะจ่ายเป็นเงิน
จํานวนตัง้แต ่2,200,000  เยน แตไ่มเ่กิน 9,360,000 เยน 
                 
                ในกรณี การชดเชยความเสยีหายหายแก่ผู้ เสยีหาย หรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญา                            
โดยรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา    ได้วางหลกัเกณฑ์ไว้วา่    ในการจา่ยเงินคา่ชดเชยความเสยีหาย 
จะจา่ยคา่ชดเชยความเสยีหายตามที่ผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรมได้รับความเสียหายจริง แต่
ไมเ่กินจํานวนเงินขัน้สงูท่ีกําหนดไว้ สาํหรับจํานวนเงินขัน้สงูแตล่ะมลรัฐจะกําหนดหลกัเกณฑ์ และ
วิธีการท่ีตา่งกนัออกไปขึน้อยูก่บักฎหมายภายในแตล่ะมลรัฐ  ดงันี ้

1. ผู้ เสยีหาย  หรือเหย่ืออาชญากรรมท่ีได้รับความเสยีหายแก่ร่างกาย  
ได้กําหนดให้มีการชดเชยความเสยีหาย    เป็นคา่รักษาพยาบาล      คา่สญูเสียทาง 

เศรษฐกิจ  เช่น  คา่ขาดงาน  การฟืน้ฟสูมรรถภาพทางร่างกาย   และจิตใจ   การฝึกอบรมวิชาชีพ
เพ่ือให้กลบัสูส่ภาพเดิม  สว่นจํานวนเงินขัน้สงูท่ีกําหนดไว้โดยทัว่ไปเป็นเงินจํานวนไมเ่กินหนึง่หม่ืน 
ดอลลาร์ เช่น มลรัฐนิวยอร์ค ได้กําหนดจํานวนเงินท่ีรัฐจะชดเชยคา่เสยีหายให้ไมเ่กินสองหม่ืน
ดอลลาร์  สาํหรับการขาดรายได้ สว่นคา่รักษาพยาบาลจะไมถ่กูจํากดัในเร่ืองจํานวนเงิน   
                    สาํหรับ   การชดเชยความเสยีหายแก่ผู้ เสยีหาย    หรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญา 
โดยรัฐ     ตามพระราชบญัญติัคา่ตอบแทนผู้ เสยีหาย       และคา่ทดแทนและคา่ใช้จ่ายแก่จําเลยใน
คดีอาญา พ.ศ.2544   ได้กําหนดหลกัเกณฑ์  วิธีการ   และอตัราในการจา่ยคา่ตอบแทนผู้ เสยีหาย    
ไว้ในกฎกระทรวง กําหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และอตัราในการจา่ยคา่ตอบแทนแกผู่้ เสยีหาย  และ
คา่ทดแทนและคา่ใช้จา่ยแกจํ่าเลยในคดีอาญา พ.ศ 2546   โดยกฎกระทรวงดงักลา่ว      ได้กําหนด 
หลกัเกณฑ์ ในการจา่ยคา่ตอบแทนผู้ เสียหาย กลา่วคอื ผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรมจะได้รับ
คา่ตอบแทนผู้ เสยีหายตามท่ีผู้ เสยีหาย หรือเหยื่ออาชญากรรม  ได้จา่ยเทา่ท่ีจา่ยจริงแตไ่มเ่กิน
กําหนดจํานวนเงินขัน้สงูท่ีกําหนดไว้ในกฎกระทรวง โดยจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยท่ีจําเป็นในการ
รักษาพยาบาล ให้จา่ยเทา่ท่ีจา่ยจริงแตไ่มเ่กินสามหม่ืนบาท  คา่ฟืน้ฟสูมรรถภาพทางร่างกาย  หรือ
จิตใจ       ให้จา่ยเทา่ท่ีจา่ยจริงแตไ่มเ่กินสองหม่ืนบาท คา่ขาดประโยชน์ทํามาหาได้ ในระหวา่งไม่
สามารถประกอบการงานได้ให้จ่ายในอตัราวนัละไมเ่กินสองร้อยบาท  แตไ่มเ่กินหนึง่ปีนบัแตว่นัไม่
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สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ  คา่ตอบแทนความเสยีหายอ่ืนนอกจากท่ีกลา่วมาแล้วให้จา่ย
ตามที่คณะกรรการเห็นสมควรแตไ่มเ่กินสามหม่ืนบาท 
 
                    ผู้ เขียนไม่เห็นด้วย  กบักฎกระทรวงท่ีกําหนดจํานวนเงินขัน้สงูในการจ่ายคา่ตอบแทน
ผู้ เสียหาย  แต่ผู้ เขียนเห็นว่า  รัฐควรจ่ายค่าตอบแทนผู้ เสียหาย เป็นค่ารักษาพยาบาล  ค่าฟื้นฟู
สมรรถภาพทางร่างกายกาย  หรือทางจิตใจ   และคา่เสยีหายอยา่งอื่นโดยไมจํ่ากดัจํานวนเงินขัน้สงู
เน่ืองจากผลกระทบท่ีผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรมได้รับทางร่างกาย  หรือจิตใจ  มีความจําเป็น
ท่ีจะได้รับการเยียวยาความเสยีหายท่ีแตกตา่งกนั   ดงันัน้  รัฐจงึควรจ่ายคา่ตอบแทนผู้ เสียหายโดย
ไมต้่องกําหนดจํานวนเงินขัน้สงู   แตค่วรจา่ยคา่ตอบแทนผู้ เสียหายตามความจําเป็น และเหมาะสม
ท่ีผู้ เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรมได้รับ นอกจากนีผู้้ เขียนเห็นว่า ควรมีหลกัเกณฑ์ในการกําหนด
จํานวนเงินขัน้ต่ําในการขอรับคา่ตอบแทนผู้ เสยีหาย กลา่วคือ ผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรมต้อง
ได้รับความเสียหายแก่ร่างกาย  หรือจิตใจ จนถึงทพุพลภาพ  หรือป่วยเจ็บด้วยอาการทกุขเวทนา
เกินกวา่ย่ีสบิวนัหรือจนประกอบกรณียกิจตามปกติไมไ่ด้เกินย่ีสบิวนั   เป็นเกณฑ์กําหนดขัน้ต่ํา   ใน
การขอรับค่าตอบแทนผู้ เสียหาย เพ่ือให้ครอบคลมุถึงการท่ีผู้ เสียหาย หรือเหย่ืออาชญากรรมได้รับ
ความเสยีหายจริง ๆ 
                    หากเปรียบเทียบกบัการชดเชยความเสียหายแก่ผู้ เสียหาย  หรือเหย่ืออาชญากรรมใน
คดีอาญาโดยรัฐของมลรัฐแมสซาจเูสท รัฐได้กําหนดให้ผู้ เสียหาย หรือเหย่ืออาชญากรรมต้องได้รับ
บาดเจ็บ และเสยีคา่ใช้จา่ยอยา่งน้อยหนึง่ร้อยดอลลา่ร์ หรือป่วยอยา่งน้อยสองสปัดาห์ติดตอ่กนั จงึ
มีสทิธิได้รับการชดเชยความเสียหายจากรัฐ สว่นมลรัฐนิยอร์ค ผู้ เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรมจะ
ไมถ่กูจํากดัในเร่ืองคา่รักษาพยาบาล  
                    ในกรณีของการฟื้นฟูสมรรถภาพทัง้ทางร่างกายหรือจิตใจ ผู้ เขียนเห็นว่ารัฐควร
กําหนดวัตถุประสงค์ ตลอดจนวิธีการช่วยเหลืออย่างเหมาะสมในแต่ละสภาพของปัญหา โดย
กําหนดมาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางการแพทย์ และสาธารณสขุ 29 หากเปรียบเทียบกบั
การชดเชยความเสียหายแก่ผู้ เสียหาย  หรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐ   ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ได้กําหนดให้มีค่าฟืน้ฟสูมรรถภาพทางร่างกายเพ่ือให้กลบัคืนสูส่ภาพเดิม โดยไม่ได้
จํากดัจํานวนเงินในการชดเชยความเสยีหายเชน่กนั                    

                                                           
              29 นงลกัษณ์ เอมประเสริฐ.  สังคมสงเคราะห์การแพทย์.  พิมพ์ครัง้ท่ี 2.  กรุงเทพฯ :  โรงพิมพ์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์,  2530, หน้า 66-67. 
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                    แตอ่ย่างไรก็ดี ค่าขาดประโยชน์ทํามาหาได้ในระหวา่งไมส่ามารถประกอบการงานได้
ตามปกติเน่ืองจากการกระทําผิดอาญาของผู้ อ่ืน  ให้จ่ายในอตัราวันละไม่เกินสองร้อยบาท เป็น
ระยะเวลาไมเ่กินหนึง่ปี นบัแตว่นัท่ีไมส่ามารถประกอบการงานได้ตามปกติ 
                    ผู้ เขียนไมเ่ห็นด้วย  กบัฎกระทรวงดงักลา่ว โดยให้จา่ยคา่ขาดประโยชน์ทํามาหาได้ใน   
อตัราวนัละไมเ่กินสองร้อยบาท ผู้ เขียนเห็นวา่คา่ขาดประโยชน์ทํามาหาได้ ควรนําอตัราเฉลีย่คา่จ้าง
ขัน้ต่ํารายวนั ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวสัดิการสงัคมเป็นเกณฑ์ เน่ืองจากอตัราค่าจ้าง
ขัน้ต่ําตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวสัดิการสงัคม   ถือวา่เป็นมาตรฐานขัน้ต่ําของคา่จ้างใน
การทํางาน โดยมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพ   
ส่วนระยะเวลาในการจ่ายค่าขาดประโยชน์ทํามาหาได้เป็นระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันท่ีไม่
สามารถประกอบการงานได้นัน้    ผู้ เขียนเห็นด้วยกบัระยะเวลาดงักลา่ว     ซึง่เม่ือเปรียบเทียบกบั
พระราชบญัญติักองทนุเงินทดแทน หากลกูจ้างได้รับบาดเจ็บจากการทํางานและไมส่ามารถทํางาน
ติดตอ่กนัได้สามวนั จะได้รับคา่ทดแทนตลอดระยะเวลาท่ีไมส่ามารถประกอบการงานได้  แตไ่มเ่กิน 
หนึง่ปี      อย่างไรก็ตามในกรณีท่ีผู้ เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรมไม่ได้ประกอบการงาน        หรือ
ทําประโยชน์ท่ีได้จากการงาน  ผู้ เขียนเห็นว่ารัฐก็ไม่สมควรจ่ายค่าขาดประโยชน์ทํามาหาได้   
เพราะบคุคลดงักลา่วไมไ่ด้รับความเสยีหายในคา่แรงงานแตอ่ยา่งใด  
  
                2. ผู้ เสยีหาย หรือเหย่ืออาชญากรรม  ที่ได้รับบาดเจ็บถงึตาย หรือถกูฆา่ตาย 
                    การชดเชยความเสยีหายแกผู่้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้วางหลกัเกณฑ์ โดยรัฐจะชดเชยความเสยีหายแก่ผู้ มีสทิธิได้รับการชดเชย
ความเสยีหายเป็นคา่ทําศพไมเ่กินห้าร้อยดอลลาร์ในกรณีท่ีผู้ เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมไมต่าย
ในทนัที รัฐจะชดเชยความเสยีหายเป็นคา่รักษาพยาบาล คา่สญูเสยีทางเศรษฐกิจของทายาท     
หรือผู้อยูใ่นความดแูล  หรืออยูใ่นความอปุการะของผู้ เสยีหาย   หรือเหย่ืออาชญากรรม   โดยแตล่ะ
มลรัฐจะกําหนดจํานวนเงินท่ีต้องชดเชยความเสยีหายไมเ่กินจํานวนเงินขัน้สงูท่ีได้กําหนดไว้ เช่น 
มลรัฐนิวยอร์ค CVCB ได้กําหนดให้ชดเชยความเสยีหายเป็นเงินไมเ่กินหนึง่พนัห้าร้อยดอลลาร์  
สาํหรับคา่ใช้จ่ายในการปลงศพ 
                    สว่นการชดเชยความเสยีหายแก่ผู้ เสยีหาย หรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐ 
ตามพระราชบญัญติัคา่ตอบแทนผู้ เสยีหายและคา่ทดแทนและคา่ใช้จา่ยแกจํ่าเลยในคดีอาญา 
พ.ศ.2544  ได้กําหนดหลกัเกณฑ์  วิธีการ  และอตัราในการจ่ายคา่ตอบแทนผู้ เสยีหาย  โดยกําหนด
ไว้ในกฎกระทรวง กําหนดหลกัเกณฑ์  วิธีการ และอตัราในการจ่ายคา่ตอบแทนแก่ผู้ เสยีหาย และ
คา่ทดแทน    และคา่ใช้จา่ยแก่จําเลยในคดีอาญา พ.ศ.2546     โดยกฎกระทรวงดงักลา่วได้กําหนด 
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หลกัเกณฑ์     ในการจา่ยคา่ตอบแทนให้จ่ายเป็นเงินตัง้แตส่ามหม่ืนบาท   แตไ่มเ่กินหนึง่แสนบาท 
คา่จดัการศพ ให้จา่ยเป็นเงินจํานวนไมเ่กินสองหม่ืนบาท คา่ขาดอปุการะเลีย้งด ู ให้จา่ยเป็นเงิน
จํานวนไมเ่กินสามหม่ืนบาท  คา่เสยีหายอ่ืนนอกจากท่ีกลา่วมาแล้ว ให้จ่ายตามที่คณะกรรมการ
กําหนดเป็นเงินจํานวนไมเ่กินสามหมืน่บาท 
                    ผู้ เขียนไม่เห็นด้วยกบักฎกระทรวงดงักลา่ว      ในการกําหนดจํานวนเงินค่าตอบแทน
ผู้ เสียหายในอตัราขัน้สงู และขัน้ต่ํา แต่ผู้ เขียนเห็นว่าควรจ่ายค่าตอบแทนผู้ เสียหาย   โดยไม่จํากดั
จํานวนเงินขัน้สงู  และจํานวนเงินขัน้ต่ํา  โดยให้พิจารณาจากสภาพความเสียหายของผู้มีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทนผู้ เสียหาย รวมทัง้โอกาสท่ีจะได้รับความบรรเทาความเสียหายโดยทางอ่ืน นอกจากนี ้
ควรพิจารณาถึงฐานะทางเศรษฐกิจ   ภาวะในครอบครัว  อาชีพ และความสามารถในการหารายได้
ของผู้ มีสทิธิได้รับคา่ตอบแทนผู้ เสยีหาย                       
                      
                    แตใ่นกรณีของคา่ปลงศพ ตามกฎกระทรวง  ให้จา่ยเป็นเงินจํานวนสองหม่ืนบาท 
                    ผู้ เขียนเห็นด้วยกับกฎกระทรวงดังกล่าว ท่ีให้จ่ายค่าตอบแทนเป็นค่าปลงศพโดย
กําหนดจํานวนเงินไม่เกินสองหม่ืนบาท กลา่วคือเงินจํานวนดงักลา่วเหมาะสมกบัสภาวะเศรษฐกิจ
ปัจจบุนั ค่าปลงศพ ต้องจ่ายตามสมควร และตามความจําเป็น ซึง่ต้องพิจารณาถึงการทําศพตาม
ลทัธิประเพณี      แตต้่องไมใ่ชร่ายการที่ฟุ่ มเฟือยจนเกินไป         มิใชว่า่จา่ยคา่ทําศพเท่าใดจะเรียก
คา่ปลงศพได้ทัง้หมด 
 
                    อยา่งไรก็ตามคา่ตอบแทนผู้ เสยีหายในกรณีท่ีเป็นคา่อปุการะเลีย้ง และคา่เสียหายอ่ืน  
ให้จา่ยเป็นเงินตามจํานวนท่ีคณะกรรมการเหน็สมควร แตไ่มเ่กินสามหมื่นบาท  
                    ผู้ เขียนไม่เห็นด้วยกับกฎกระทรวงดงักล่าว ท่ีกําหนดจํานวนเงินค่าอุปการะเลีย้งด ู
และค่าเสียหายอ่ืนโดยกําหนดจํานวนเงินขัน้สงู    ผู้ เขียนเห็นว่าเงินค่าตอบแทนผู้ เสียหายในกรณี
ดงักลา่วไมค่วรกําหนดจํานวนเงินขัน้สงู แตค่วรจ่ายตามความจําเป็น และตามความเหมาะสมเพ่ือ
เป็นการบรรเทาความเสียหาย   เพราะถือว่าเป็นการช่วยเหลือของคนในสงัคมเดียวกัน   สําหรับ
การชดเชยความเสียหายแก่ผู้ เสียหาย  หรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐ   ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หากผู้ เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรมไม่ตายทันที  ได้กําหนดให้จ่ายเป็นค่า
รักษาพยาบาล คา่สญูเสียทางเศรษฐกิจของทายาทหรือผู้อยู่ในความดแูลหรืออยู่ในความอปุการะ
เลีย้งดขูองผู้ เสยีหาย หรือเหย่ืออาชญากรรม 
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                จากการศกึษาประเภทของการชดเชยความเสียหายแก่ผู้ เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรม
ในคดีอาญาโดยรัฐตามพระราชบญัญัติค่าตอบแทนผู้ เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่
จําเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544   โดยกําหนด  หลกัเกณฑ์  วิธีการ  และอตัราในการจ่ายคา่ตอบแทน
ผู้ เสยีหายไว้ในกฎกระทรวง  กําหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และอตัราในการจ่ายคา่ตอบแทนผู้ เสียหาย 
และคา่ทดแทน  และคา่ใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2546     เห็นว่าสอดคล้องกบัหลกัการ 
การชดเชยความเสียหายแก่ผู้ เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐ ตามปฏิญญา
สากลวา่ด้วยหลกัความยตุธิรรมขัน้พืน้ฐานของผู้ เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรม และการใช้อํานาจ
โดยมิชอบ ด้วยเหตผุลดงัท่ีกลา่วมาแล้วข้างต้น 
           
4.3 กลไก การชดเชยความเสียหายแก่ผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมในคดอีาญาโดยรัฐ 
 
                กลไก    ในการพิจารณาชดเชยความเสยีหายแก่ผู้ เสยีหาย      หรือเหย่ืออาชญากรรมใน 
คดีอาญาโดยรัฐ     ตามปฏิญญาสากลวา่ด้วยหลกัความยติุธรรมขัน้พืน้ฐานของผู้ เสยีหาย      หรือ 
เหยื่ออาชญากรรม  และการใช้อํานาจโดยมิชอบ มิได้กําหนดกลไกในการชดเชยความเสียหายไว้
เพียงวางหลกัเกณฑ์ในการบริหารด้านการเงิน     กลา่วคือ      ให้รัฐจดัตัง้กองทนุสาํหรับการชดเชย 
ความเสยีหายแก่ผู้ เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญา หรือให้มีกองทนุอ่ืนท่ีมีวตัถปุระสงค์
เชน่เดียวกนั30 
                 
                จากการศกึษา  กลไก  ในการชดเชยความเสียหาย แก่ผู้ เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรม
ในคดีอาญาโดยรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา      และประเทศญ่ีปุ่ น        สอดคล้องกบัการชดเชย
ความเสียหายแก่ผู้ เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐตามปฏิญญาสากลว่าด้วย
หลกัความยติุธรรมขัน้พืน้ฐานของผู้ เสยีหาย  หรือเหย่ืออาชญากรรม   และการใช้อํานาจโดยมิชอบ   
ดงัที่กลา่วมาแล้วในบทท่ี 3              
 
                 สําหรับ  การชดเชยความเสียหายแก่ผู้ เสียหาย   หรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญา
โดยรัฐตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้ เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จําเลยใน
คดีอาญา พ.ศ.2544 โดยรัฐได้จดัสรรงบประมานจํานวนหนึ่ง เพื่อเป็นการบรรเทาความเสียหาย

                                                           
              30 ปฏิญญาสากลวา่ด้วยหลกัความยตุธิรรมขัน้พืน้ฐานของผู้ เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรม และ 
การใช้อํานาจโดยมิชอบ มาตรา13. 
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ให้แก่   ผู้ มีสทิธิได้รับคา่ตอบแทนผู้ เสยีหาย นอกจากนีย้งัได้กําหนดให้มีคณะกรรมการเป็นกลไกผู้มี
อํานาจเพื่อพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนผู้ เสียหายท่ีเรียกว่า “ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ผู้ เสยีหาย   และคา่ทดแทน  และคา่ใช้จา่ยแก่จําเลยในคดีอาญา”  31  โดยมี    ”สาํนกังานช่วยเหลือ
ทางการเงินแก่ผู้ เสียหาย และจําเลยในคดีอาญา” ทําหน้าท่ีรับคําขอรับค่าตอบแทน พร้อมทัง้
ความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการ หรือคณะอนกุรรมการรวมทัง้ประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืน หรือ
บคุคลอ่ืนเพ่ือทราบข้อเท็จจริงหรือความเห็นท่ีเก่ียวกบัเงินค่าตอบแทนผู้ เสียหาย เก็บรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกับการจ่ายค่าตอบแทนผู้ เสียหาย32     นอกจากนีใ้ห้คณะกรรมการดงักล่าว    
มีอํานาจแต่งตัง้ “คณะอนุกรรมการ ”    เพื่อพิจารณากลัน่กรองคําขอรับค่าตอบแทนผู้ เสียหาย      
และให้ความเห็นรวมทัง้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ  33   เพ่ือให้คณะกรรมการมีคําวินิจฉัย
โดยเร็ว        ในกรณีที่ 
คณะอนุกรรมการคนใด มีความเห็นแย้งให้มีสิทธิทําความเห็นแย้งของตนรวมในความเห็นพร้อม
ด้วยข้อเสนอแนะ      นอกจากนีผู้้ มีสทิธิได้รับคา่ตอบแทนผู้ เสยีหาย       ให้ย่ืนคําขอรับคา่ตอบแทน
ผู้ เสยีหาย ตอ่คณะกรรมการภายในหนึง่ปีนบัแตว่นัที่ผู้ เสยีหายได้รู้ถึงการกระทําความผิด34 ในกรณี
ท่ีผู้ ย่ืนคําขอรับคา่ตอบแทนผู้ เสยีหายไมเ่หน็ด้วยกบัคําวินิจฉยัของคณะกรรมการ มีสิทธิอทุธรณ์ตอ่
ศาลอทุธรณ์    ภายในสามสบิวนันบัแตว่นัได้รับแจ้งคําวินิจฉยัของคณะกรรมการ     คําวินิจฉยัของ
ศาลอทุธรณ์ให้เป็นท่ีสดุ 35  ในการย่ืนอทุธรณ์ตอ่ศาลอทุธรณ์ ผู้ มีสิทธิขอรับค่าตอบแทนผู้ เสียหาย
อาจย่ืนอุทธรณ์ต่อสํานักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ เสียหายและจําเลยในคดีอาญา หรือต่อ 
ศาลจงัหวดัที่ผู้นัน้มีภมูิลําเนาอยู่ในเขต เพ่ือส่งให้แก่ศาลอทุธรณ์โดยถือว่าเป็นการย่ืนอทุธรณ์ต่อ
ศาลอุทธรณ์  ในการวินิจฉยัของศาลอทุธรณ์ ศาลอทุธรณ์มีอํานาจไต่สวนพยานหลกัฐานเพ่ิมเติม
โดยสืบพยานเอง  หรืออาจแต่งตัง้ให้ศาลชัน้ต้นทําการแทน   ในกรณีท่ีศาลอทุธรณ์ได้มีคําวินิจฉยั

                                                           
              31 พระราชบญัญตัิคา่ตอบแทนผู้ เสียหายและคา่ทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 
มาตรา 7.8. (1) 
              32 พระราชบญัญตัิคา่ตอบแทนผู้ เสียหายและคา่ทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 
มาตรา 15. 
              33 พระราชบญัญตัิคา่ตอบแทนผู้ เสียหายและคา่ทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญาพ.ศ.2544
มาตรา 14. 
              34 พระราชบญัญตัิคา่ตอบแทนผู้ เสียหายและคา่ทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 
มาตรา 22. 
              35 พระราชบญัญตัิคา่ตอบแทนผู้ เสียหายและคา่ทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญาพ.ศ.2544 
มาตรา  25. 
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ให้ค่าตอบแทนผู้ เสียหายมากกว่าท่ีคณะกรรมการอนมุติั     ให้จ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ เสียหายเพ่ิม
ให้ครบจํานวนตามคําวินิจฉัยของศาลอทุธรณ์ หากปรากฏในภายหลงัว่าการกระทําที่ผู้ เสียหาย
หรือเหย่ืออาชญากรรม   ได้อาศยัเป็นเหตใุนการขอรับคา่ตอบแทนผู้ เสียหาย   หรือไม่มีการกระทํา
ความผิดอาญา  หรือไม่มีการกระทําเช่นนัน้ให้คณะกรรมการมีหนังสือแจ้งให้ผู้ เสียหาย                    
หรือเหย่ืออาชญากรรม   หรือผู้ มีสทิธิได้รับคา่ตอบแทนผู้ เสยีหาย  คืนคา่ตอบแทนผู้ เสียหายท่ีรับไป
แก่กระทรวงยติุธรรมภายในสามสบิวนันบัแตว่นัที่รับแจ้ง36 แตอ่ยา่งไรก็ตาม เม่ือรัฐได้พิจารณาจ่าย
คา่ตอบแทนผู้ เสยีหายให้แก่ผู้ มีสทิธิได้รับคา่ตอบแทนผู้ เสียหายไปแล้วพระราชบญัญติัคา่ตอบแทน
ผู้ เสียหาย   และคา่ทดแทน   และคา่ใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544       มิได้กําหนดให้รัฐ
เข้าสวมสิทธิไล่เบีย้ผู้กระทําผิดได้   เพราะถือว่าเป็นสิทธิของผู้ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนผู้ เสียหาย
จากรัฐ    สว่นรัฐมีหน้าที่ต้องชดเชยความเสยีหายให้  
                  
                กลา่วโดยสรุป กลไก ในการชดเชยความเสียหายแก่ผู้ เสียหายในคดีอาญาโดยรัฐ ซึ่งรัฐ
ได้จดัสรรงบประมาณจํานวนหนึง่เพื่อบรรเทาความเสียหายแก่ผู้ มีสิทธิได้รับคา่ตอบแทนผู้ เสียหาย
โดยมี “คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้ เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จําเลยใน
คดีอาญา” เป็นกลไก    ผู้ มีอํานาจในการพิจารณาจ่ายคา่ตอบแทนผู้ เสียหาย   และมี “สํานกังาน
ชว่ยเหลอืทางการเงินแก่ผู้ เสียหาย     และจําเลยในคดีอาญา”     ทําหน้าท่ีรับคําขอรับคา่ตอบแทน
ผู้ เสยีหายพร้อมทัง้เสนอความเห็นตอ่คณะกรรมการ    หรือคณะอนกุรรมการ      เพ่ือพิจารณาจ่าย
คา่ตอบแทนผู้ เสียหาย ในกรณีท่ีผู้ มีสิทธิได้รับคา่ตอบแทนผู้ เสียหาย  ไม่เห็นด้วยกบัคําวินิจฉยัของ
คณะกรรมการ ผู้ มีสทิธิได้รับคา่ตอบแทนผู้ เสยีหาย มีสิทธิอทุธรณ์ตอ่ศาลอทุธรณ์ภายในสามสิบวนั
นบัแต่วนัท่ีได้รับแจ้งคําวินิจฉัย   คําวินิจฉยัของศาลอทุธรณ์ให้เป็นที่สดุ  อย่างไรก็ดีเม่ือรัฐได้จ่าย
ค่าตอบแทนผู้ เสียหายให้แก่ผู้ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนผู้ เสียหายไปแล้ว  รัฐไม่สามารถสวมสิทธิ
บคุคลดงักลา่วไล้เบีย้กบัผู้กระทําผิดได้ 
                               
                อยา่งไรก็ตาม การชดเชยความเสียหายแก่ผู้ เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญา
โดยรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา  ได้จดัตัง้กองทนุท่ีเรียกวา่   “กองทนุเหย่ืออาชญากรรม”      โดยมี
วัตถุประสงค์ในการชดเชยความเสียหายแก่ผู้ เสียหาย  หรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญา         
สว่นแหลง่เงินท่ีนํามาก่อตัง้เป็นกองทนุดงักลา่ว       รัฐได้จดัสรรจากงบประมาณการคลงั      และ

                                                           
              36 พระราชบญัญติคา่ตอบแทนผู้ เสียหายและคา่ทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 
มาตรา 19. 
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เงินคา่ปรับในคดีอาญาท่ีเรียกเก็บจากบคุคล   หรือนิติบคุคลท่ีศาลได้พิพากษาว่าได้กระทําผิด   ซึง่
แตกตา่งจากการชดเชยความเสียหายแก่ผู้ เสียหาย หรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐของ
ประเทศญ่ีปุ่ น และพระราชบญัญัติค่าตอบแทนผู้ เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จําเลย
ในคดีอาญา พ.ศ.2544  กลา่วคือรัฐได้จดัสรรงบประมาณประจําปีจํานวนหนึ่งเป็นแหลง่เงิน  โดยมี
วตัถปุระสงค์เพ่ือชดเชยความเสยีหายแก่ผู้ เสยีหายหรือเหยื่ออาชญากรรม   
                           
                สําหรับ กลไก ผู้ มีอํานาจในการพิจารณาจ่ายเงินค่าชดเชยความเสียหายแก่ผู้ เสียหาย   
หรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐ     ของประเทศสหรัฐอเมริกา    ประเทศญ่ีปุ่ น     และ
พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้ เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา 
พ.ศ.2544  ได้จดัตัง้ในรูปของคณะกรรมการ ซึง่สอดคล้องกนั กลา่วคือ ผู้มีอํานาจในพิจารณาจ่าย
คา่ชดเชยความเสียหายแก่ผู้ เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาของประเทศสหรัฐอเมริกา   
ได้จดัตัง้ในรูปของคณะกรรมการ องค์คณะประกอบด้วยกรรมการ 3 คน แตง่ตัง้โดยผู้แทนรัฐบาล
ซึง่ได้รับคําแนะนําของสภา      Senate    แตมี่บางมลรัฐให้ศาลเป็นผู้ พิจารณาในการจา่ยคา่ชดเชย
ความเสยีหายเพราะเห็นนวา่ศาลเป็นผู้ มีความรู้ความชํานาญมากกวา่ เชน่ มลรัฐแมสซาจเูสท และ
มีบางมลรัฐได้จดัตัง้ระบบหน่วยงานในรูปของรัฐสวสัดิการเป็นผู้ ดําเนินงาน เชน่ มลรัฐแคลฟิอร์เนีย 
                ในกรณี   ผู้ มีอํานาจในการพิจารณาจา่ยเงินคา่ชดเชยความเสยีหายแก่ผู้ เสยีหาย    หรือ 
เหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาของประเทศญ่ีปุ่ น   ได้จดัตัง้ในรูปคณะกรรมการ   ซึง่ประกอบด้วย
คณะกรรมการความปลอดภยัสว่นภมิูภาค มีหน้าที่พิจารณาจ่ายเงินชดเชยความเสียหาย  และมี
คณะกรรมการความปลอดภยัแห่ชาติ มีอํานาจควบคมุ ดแูล และให้คําปรึกษาแก่คณะกรรมการ
ความปลอดภยัสว่นภมิูภาค   ในการพิจารณาคําขอรับค่าชดเชยความเสียหาย  ในกรณีผู้ มีอํานาจ
ในการพิจารณาจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ เสียหาย   ตามพระราชบญัญติัคา่ตอบแทนผู้ เสียหาย   และ
คา่ทดแทนและคา่ใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 ได้กําหนดให้มี คณะกรรมการท่ีเรียกว่า 
”คณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทนผู้ เสยีหายและคา่ทดแทนและค่าใช้จา่ยแก่จําเลยในคดีอาญา” 
เป็นผู้ พิจารณาในการจา่ยคา่ตอบแทนผู้ เสยีหายโดยมี“สาํนกังานช่วยเหลอืทางการเงินแก่ผู้ เสยีหาย
และจําเลยในคดีอาญา” มีหน้าท่ีรับคําขอรับคา่ตอบแทนผู้ เสียหายพร้อมทัง้ทําความเห็นเสนอต่อ
คณะกรรมการดงักลา่ว 
                 
                ฉะนัน้       หากผู้ ย่ืนคําขอรับคา่ชดเชยความเสียหาย         ไม่เห็นด้วยกบัคําวินิจฉยัของ
คณะกรรมการ สําหรับการชดเชยความเสียหายแก่ผู้ เสียหาย หรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญา
โดยรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้วางหลกัเกณฑ์ไว้วา่  หากผู้ ย่ืนคําขอรับคา่ชดเชยความเสียหาย 
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ท่ีไมเ่ห็นด้วยกบัคําวินิจฉยัของคณะกรรมการ      สามารถย่ืนคําร้องให้คณะกรรมการ         ทบทวน
คําวินิจฉยัใหม่  โดยให้คําวินิจฉยัของคณะกรรมการเป็นท่ีสดุ   แต่มีบางมลรัฐสามมารถย่ืนคําร้อง
ให้ศาลวินิจฉยัได้อีกครัง้หนึง่  เชน่มลรัฐเท็กซสั  
                เม่ือเปรียบเทียบกบั     การชดเชยความเสียหายแก่ผู้ เสียหาย หรือเหย่ืออาชญากรรมใน
คดีอาญาโดยรัฐของประเทศญ่ีปุ่ น  ได้วางหลกัเกณฑ์ไว้วา่หากผู้ ย่ืนคําขอรับคา่ชดเชยความสียหาย
ไมเ่ห็นด้วยกบัการพิจารณาของคณะกรรมการความปลอดภยัสว่นภมิูภาค   ก็สามารถย่ืนคําร้องให้
คณะกรรมการความปลอดภยัแห่งชาติทบทวนคําวินิจฉยัใหม่  ในกรณีท่ีผู้ ย่ืนคําขอรับค่าตอบแทน
ผู้ เสยีหายไมเ่ห็นด้วยกบัคณะกรรมการความปลอดภยัแหช่าติอีกก็สามารถย่ืนคําฟ้องตอ่ศาลชัน้ต้น
เพ่ือพิจารณาตอ่ไป 
                ในกรณี     การชดเชยความเสียหายแก่ผู้ เสียหาย  หรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญา
โดยรัฐ   ตามพระราชบญัญติัคา่ตอบแทนผู้ เสียหาย    และคา่ทดแทน    และคา่ใช้จ่ายแก่จําเลยใน
คดีอาญา พ.ศ.2544   ได้วางหลกัเกณฑ์วา่ หากผู้ยื่นคําขอรับคา่ตอบแทนผู้ เสียหาย ไม่เห็นด้วยกบั
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้ เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่
จําเลยในคดีอาญา สามารถย่ืนร้องให้คณะกรรมการดงักลา่วทบทวนคําวินิจฉยัใหม่ คําวินิจฉยัของ
คณะกรรมการไม่เป็นที่สดุ ผู้ ย่ืนคําขอรับค่าตอบแทนผู้ เสียหายสามารถอทุธรณ์ไปยงัศาลอทุธรณ์
คําวินิฉยัของศาลอทุธรณ์ให้เป็นท่ีสดุ  
   
                ผู้ เขียนเห็นวา่การชดเชยความเสยีหายแก่ผู้ เสียหาย  หรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญา
โดยรัฐตาม    พระราชบญัญติัคา่ตอบแทนผู้ เสยีหาย    และคา่ทดแทน    และคา่ใช้จ่ายแกจํ่าเลยใน
คดีอาญา พ.ศ.2544 ควรให้สํานกังานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ เสียหายและจําเลยในคดีอาญา 
เป็นผู้ พิจารณาจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ เสียหาย  เน่ืองจากเป็นผู้ ท่ีทราบข้อเท็จจริงในความเสียหาย
ของผู้ เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรม และประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืนหรือบคุคลใด ๆ เพ่ือทราบ
ข้อเท็จจริง รวมทัง้ต้องวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัการจ่ายค่าตอบแทนผู้ เสียหาย   นอกจากนีย้งัทําให้
การพิจารณาจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ เสียหายเป็นไปโดยรวดเร็ว  ไม่ทําให้ประชาชนเบื่อหน่าย  หาก
ประชาชนเห็นวา่การขอรับคา่ตอบแทนผู้ เสียหายเป็นเร่ืองยุ่งยาก     การบงัคบัใช้กฎหมายดงักลา่ว
ก็จะไมเ่ป็นผล ผู้ เขียนเหน็วา่ควรให้ “คณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทนผู้ เสียหาย และคา่ทดแทน
และคา่ใช้จา่ยแก่จําเลยในคดีอาญา ”  เป็นผู้ให้คําปรึกษาและตรวจสอบการทํางานของ ”สาํนกังาน
ช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ เสียหาย    และจําเลยในคดีอาญา”     เพ่ือให้การทํางานของสํานกังาน
ดงักลา่วโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้นอกจากนีห้ากผู้ ย่ืนคําขอรับคา่ตอบผู้ เสียหายไม่เห็นด้วย
กบัการพิจารณาของสํานกังานช่วยเหลือทางการเงิน   ก็สามารถย่ืนคําร้องให้   “ คณะกรรมการ
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พิจารณาคา่ตอบแทนผู้ เสียหาย  และคา่ทดแทน   และคา่ใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา ”  ทบทวน
คําวินิจฉยัใหมแ่ละคําวินิจฉยัของคณะกรรมการให้เป็นท่ีสดุ โดยไมต้่องย่ืนคําร้องตอ่ศาล เน่ืองจาก
คณะกรรมการดงักลา่ว เป็นผู้ ได้รับเลือกมาจากองค์กรท่ีได้รับความเช่ือถือของประชาชน  ซึง่ทําให้
ประชาชนมัน่ใจได้วา่ความเสียหายท่ีตนได้รับจะได้รับการเยียวยาอยา่งเป็นธรรม   
 
                นอกจากนี ้    เม่ือรัฐได้จ่ายเงินคา่ชดเชยความเสียหาย       แก่ผู้ มีสิทธิได้รับการชดเชย
ความเสียหายไปแล้ว จากการศกึษาการชดเชยความเสียหายแก่ผู้ เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรม
ในคดีอาญาโดยรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศญ่ีปุ่ นได้กําหนดให้รัฐสามารถรับชว่งสทิธิ 
และเรียกร้องความสญูเสียทัง้หมดจากผู้กระทําผิด     แตไ่มเ่กินจํานวนเงิน      ท่ีรัฐได้จา่ยคา่ชดเชย 
ความเสยีหายให้แก่ผู้ มีสทิธิได้รับการชดเชยความเสยีหาย ซึง่เป็นข้อท่ีแตกตา่งจากพระราชบญัญติั
ค่าตอบแทนผู้ เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 กล่าวคือ  
เมื่อรัฐได้จ่ายคา่ตอบแทนผู้ เสยีหาย  รัฐไมส่ามรถรับชว่งสิทธิไลเ่บีย้จากผู้กระทําผิดได้ 
 
                ผู้ เขียนเห็นวา่ การขอรับคา่ตอบแทนผู้ เสียหายจากรัฐ   แม้จะเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนญู 
และเป็นหน้าท่ีของรัฐท่ีต้องชดเชยความเสียหายก็ตาม  หากรัฐรับช่วงสิทธิไลเ่บีย้ผู้กระทําผิดเท่าท่ี
รัฐได้จา่ยเงินคา่ตอบแทนผู้ เสียหายไป  โดยถือว่าผู้กระทําผิดเป็นผู้ ทําร้ายสงัคม ก็ควรใช้หนีข้องตน
ให้สงัคมและผู้ เสียหาย  หรือเหย่ืออาชญากรรมท่ีได้รับผลร้ายเช่นกนั  นอกจากนีย้งัถือว่าเป็นการ
แบ่งเบาภาระของรัฐในการจดัสรรงบประมาณเพ่ือการนีโ้ดยเฉพาะ   อย่างไรก็ตาม   การท่ีรัฐจะ
สามารถเยียวยาความเสยีหายแก่ผู้ มีสทิธิได้รับคา่ตอบแทนผู้ เสียหาย อย่างมีประสิทธิภาพนัน้ ต้อง
ขึน้อยูก่บัขีดความสามารถ      ที่จะมีกําลงังบประมาณเพียงพอ  เน่ืองจากงบประมาณแผน่ดินท่ีรัฐ 
จดัสรรให้นัน้ขึน้อยู่กบัภาวะเศรษฐกิจ    การเมือง    และนโยบายสงัคมของแตล่ะรัฐบาล    หากรัฐ
ประสบปัญหาเก่ียวกบังบประมาณ     การบงัคบัใช้พระราชบญัญติัคา่ตอบแทนผู้ เสียหาย      และ
คา่ทดแทนและคา่ใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544   ก็จะไมเ่ป็นผล     ดงันัน้  จงึเห็นควรให้
มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบญัญติัคา่ตอบแทนผู้ เสยีหายและคา่ทดแทนและคา่ใช้จา่ยแก่จําเลยใน
คดีอาญา พ.ศ.2544  โดยกําหนดให้รัฐสามารถรับช่วงสิทธิไลเ่บีย้ผู้กระทําผิด  เท่าท่ีรัฐได้จ่ายเงิน
คา่ตอบแทนผู้ เสยีหายแก่ผู้ มีสทิธิได้รับการชดเชยความเสยีหายในคดีอาญา  
 
                จากการศึกษา กลไก   การชดเชยความเสียหายแก่ผู้ เสียหาย   หรือเหย่ืออาชญากรรม
ในคดีอาญาโดยรัฐตามพระราชบญัญัติค่าตอบแทนผู้ เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่
จําเลยในคดีอาญาพ.ศ.2544   เห็นว่าสอดคล้องกบัการชดเชยความเสียหายแก่ผู้ เสียหาย    หรือ
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เหยื่ออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐ    ตามปฏิญญาสากลว่าด้วยหลกัความยติุธรรมขัน้พืน้ฐาน
ของผู้ เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรม และการใช้อํานาจโดยมิชอบ ด้วยเหตผุลดงัที่กล่าวมาแล้ว
ข้างต้น              
 DPU



 
บทที่ 5 

 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
5.1  บทสรุป 
 
                ระบบความยติุธรรมทางอาญา ตา่งมุง่เน้นให้ความคุ้มครองสทิธิเสรีภาพของผู้กระทําผิด 
ในขณะเดียวกนัผู้ เสยีหาย หรือเหย่ืออาชญากรรม ซึง่ได้รับผลร้ายโดยตรงจากอาชญากรรม จงึควร
มีมาตรการทางกฎหมาย ทางบริหาร และทางสงัคมสงเคราะห์ เพ่ือเยียวยาช่วยเหลือผู้ เสียหาย 
หรือเหย่ืออาชญากรรมอยา่งเหมาะสม และเทา่เทียมกบัการคุ้มครองสทิธิเสรีภาพของผู้กระทําผิด 
                ในหลายประเทศได้ให้ความสาํคญัในปัญหาดงักลา่ว จึงได้รับรองปฏิญญาสากลว่าด้วย
หลกัความยุติธรรมขัน้พืน้ฐานของผู้ เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรม และการใช้อํานาจโดยมิชอบ 
(Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power)  ซึง่
ถือวา่เป็นการยอมรับสทิธิของผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรม    อนัรวมถึงสทิธิท่ีได้รับการเยียวยา 
ดังนัน้ ประเทศในระบบกฎหมายจารีตประเพณี และในระบบประมวลกฎหมาย ต่างได้ตรา
กฎหมายว่าด้วยการชดเชยความเสียหายแก่ผู้ เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐ 
รวมทัง้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บญัญัติรับรองและคุ้มครองสิทธิของผู้ เสียหาย หรือ
เหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐ และเพ่ือให้การรับรองสิทธิได้รับการช่วยเหลือจากรัฐเป็นไป
ตามรัฐธรรมนญูจงึได้ตราพระราชบญัญติัคา่ตอบแทนผู้ เสยีหาย  และคา่ทดแทน  และคา่ใช้จ่ายแก่
จําเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 สําหรับในการจ่ายค่าตอบแทนผู้ เสียหายให้เป็นไปโดยเป็นธรรม   
และก่อประโยชน์สงูสดุแก่ประชาชนจงึได้ออกกฎกระทรวง  กําหนดหลกัเกณฑ์   วิธีการ   และอตัรา
ในการจ่ายคา่ตอบแทนผู้ เสยีหาย  และคา่ทดแทนและคา่ใช้จา่ยแก่จําเลยในคดีอาญา พ.ศ2546 
  จากการศกึษาแนวคิด การชดเชยความเสยีหายแก่ผู้ เสยีหาย หรือเหย่ืออาชญากรรมใน 
คดีอาญาโดยรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศญ่ีปุ่ นและพระราชบญัญตัิคา่ตอบแทนผู้ เสียหาย   
และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 เห็นว่าสอดคล้องกับแนวคิด               
ตามปฏิญญาสากลว่าด้วยหลกัความยุติธรรมขัน้พืน้ฐานของผู้ เสียหาย หรือเหย่ืออาชญากรรม  
และการใช้อํานาจโดยมิชอบ ท่ีว่าเม่ือรัฐไม่สามารถคุ้มครองพลเมืองของตนให้ปลอดภัยจาก
อาชญากรรม  รัฐจึงต้องชดเชยความเสียหายแก่ผู้ เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรม  และถือว่าเป็น
การสงเคราะห์ของคนในสงัคมเดียวกนั 
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                สว่นในเร่ืองของหลกัการ การชดเชยความเสียหายแก่ผู้ เสียหาย หรือเหย่ืออาชญากรรม  
ในคดีอาญาโดยรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา   ประเทศญ่ีปุ่ น        และพระราชบญัญติัคา่ตอบแทน 
ผู้ เสียหายและค่าทดแทน  และค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544     เห็นว่าสอดคล้องกบั
หลกัการ การชดเชยความเสียหายแก่ผู้ เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐ ตาม
ปฏิญญาสากลว่าด้วยหลกัความยตุิธรรมขัน้พืน้ฐานของผู้ เสียหาย  หรือเหย่ืออาชญากรรม  และ
การใช้อํานาจโดยมิชอบ  ได้วางหลกัเกณฑ์ไว้ว่า  หากผู้ เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรมไมส่ามารถ
ได้รับการชดใช้จากผู้กระทําผิด   หรือได้รับการบรรเทาความเสียหายโดยทางอ่ืน    รัฐต้องชดเชย
ความเสียหายทางการเงินให้กบัผู้ เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรม ท่ีได้รับอนัตรายแก่ร่างกาย  หรือ
จิตใจ หรือถึงแก่ความตายจากการกระทําผิดอาญาท่ีร้ายแรงและบคุคลดงักลา่วต้องไม่มีสว่นร่วม
ในการกระทําผิดโดยมีสาระสาํคญัดงันี ้              
                1. บคุคลผู้ มีสทิธิขอรับการชดเชยความเสยีหาย 
                    1.1 ผู้ เสียหาย หรือเหย่ืออาชญากรรมท่ีได้รับความเสียหายแก่ร่างกาย  หรือจิตใจ 
จากผลของการกระทําผิดอาญาท่ีร้ายแรง  โดยตนมิได้มีสว่นร่วมในการกระทําผิด 
                    1.2 ทายาท ท่ีอยูใ่นความอปุการะ หรืออยูใ่นความดแูล   หรืออยู่ในความอปุถมัภ์ของ
ผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรม ท่ีถกูทําร้ายจนถงึตาย หรือถกูฆา่ตาย  
                2.  ความผิดท่ีรัฐจะชดเชยความเสยีหาย 
                    รัฐจะชดเชยความเสียหายในความผิดอาญาท่ีร้ายแรง เช่น ความผิดเก่ียวกับเพศ   
ชีวิต ร่างกาย สําหรับพระราชบญัญติัคา่ตอบแทนผู้ เสียหายและคา่ทดแทนและคา่ใช้จ่ายแก่จําเลย
ในคดีอาญาพ.ศ.2544 นอกจากความผิดดงัท่ีกลา่วมาแล้ว รัฐจะชดเชยความเสียหายในความผิด
ฐานทําให้แท้งลกู ความผิดฐานทอดทิง้เดก็ คนป่วยเจ็บ หรือคนชราด้วย 

3. ประเภทของการชดเชยความเสยีหาย 
3.1 ผู้ เสยีหาย หรือเหย่ืออาชญากรรมท่ีได้รับความเสยีหายแก่ร่างกาย หรือจิตใจ  

                            การชดเชยความเสยีหายแก่ผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐ
ของประเทศสหรัฐอเมริกา และพระราชบญัญติัคา่ตอบแทนผู้ เสยีหาย และคา่ทดแทนและค่าใช้จา่ย
แก่จําเลยในคดีอาญา  พ.ศ. 2544  โดยจ่ายคา่ตอบแทนแก่ผู้ เสียหาย  ตามกฎกระทรวง กําหนด 
หลกัเกณฑ์  วิธีการ และอตัราในการจา่ยคา่ตอบแทนแก่ผู้ เสยีหาย และคา่ทดแทนและคา่ใช้จ่ายแก่
จําเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2546     โดยรัฐจะจ่ายค่าชดเชยความเสียหายตามท่ีผู้ เสียหาย        หรือ
เหย่ืออาชญากรรมท่ีได้รับความเสียหายจริง   แตไ่ม่เกินจํานวนเงินขัน้สงูท่ีกําหนดไว้    ค่าเสียหาย
ได้แก่ คา่รักษาพยาบาล คา่ขาดรายได้ คา่เสียหายทางเศรษฐกิจ  คา่ฟืน้ฟสูมรรถภาพทางร่างกาย 
หรือจิตใจ                                                            
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                สําหรับการชดเชยความเสียหายแก่ผู้ เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐ
ของประเทศญ่ีปุ่ น จะจ่ายเป็นเงินจํานวนหนึ่งโดยไม่ระบวุ่าเป็นเงินค่าอะไร ซึง่เงินจํานวนดงักลา่ว 
รัฐจะชดเชยความเสยีหายอยา่งน้อย  2,625,000 เยน แตไ่มเ่กิน 11,122,000 เยน 

3.2 ผู้ เสยีหาย หรือเหย่ืออาชญากรรมได้รับความเสยีหายถงึตายหรือถกูฆ่าตาย  
                            การชดเชยความเสยีหายแก่ผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐ
ของประเทศสหรัฐอเมริกา และพระราชบญัญติัคา่ตอบแทนผู้ เสยีหาย และคา่ทดแทนและค่าใช้จา่ย
แก่จําเลยในคดีอาญาพ.ศ.2544 ได้จา่ยคา่ตอบแทนผู้ เสียหายตามกฎกระทรวง กําหนดหลกัเกณฑ์
วิธีการ และอตัราในการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้ เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จําเลยใน
คดีอาญา พ.ศ.2546    โดยชดเชยความเสียหาย    เป็นคา่ปลงศพ    คา่อปุการะเลีย้งด ูแตใ่นกรณี
ท่ีผู้ เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรมไม่ตายทนัที    รัฐจะชดเชยคา่เสียหาย     เป็นคา่รักษาพยาบาล     
และคา่สญูเสยีทางเศรษฐกิจ ด้วย 
                            การชดเชยความเสยีหายแก่ผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐ
ของประเทศญ่ีปุ่ น รัฐจะชดเชยความเสียหายเป็นเงินจํานวนหนึ่งให้กบัทายาทของผู้ เสียหาย หรือ
เหย่ืออาชขญากรรม    เงินจํานวนดงักลา่วรัฐชดเชยความเสียหายอย่างน้อย 2,200,000 เยน    แต่
ไมเ่กิน 9,360,000 เยน 
                 
                สาํหรับ กลไก  การชดเชยความเสยีหายแก่ผู้ เสยีหายหรือเหยื่ออาชญากรรมในคดีอาญา
โดยรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา  ประเทศญ่ีปุ่ น  และพระราชบญัญัติค่าตอบแทนผู้ เสียหาย และ
คา่ทดแทน    และคา่ใช้จา่ยแก่จําเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544     เห็นวา่สอดคล้องกบั      การชดเชย
ความเสียหายแก่ผู้ เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐตามปฏิญญาสากลว่าด้วย
หลกัความยติุธรรมขัน้พืน้ฐานของผู้ เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรม และการใช้อํานาจโดยมิชอบ ท่ี
กําหนดให้รัฐจัดตัง้กองทุน  หรือกองทุนอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกัน  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือชดเชย
ความเสยีหายแก่ผู้ เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญา ในกรณีการชดเชยความเสียหายแก่
ผู้ เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มีการจัดตัง้      
“กองทนุเหย่ืออาชญากรรม”   โดยมีแหลง่เงินท่ีได้จากการจดัสรรงบประมาณการคลงั  และเงินท่ีได้
จากค่าปรับในคดีอาญา    ส่วนการชดเชยความเสียหายแก่ผู้ เสียหาย  หรือเหย่ืออาชญากรรมใน
คดีอาญาโดยรัฐของประเทศญ่ีปุ่ น  และพระราชบญัญัติค่าตอบแทนผู้ เสียหาย    และค่าทดแทน
และค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 รัฐได้จดัสรรงบประมาณประจําปีจํานวนหนึ่งเพ่ือ
จ่ายเป็นค่าชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้ เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรม อย่างไรก็ตามการชดเชย
ความเสยีหายแก่ผู้ เสียหาย หรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา  
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ประเทศญ่ีปุ่ น และพระราชบญัญติัคา่ตอบแทนผู้ เสียหายและคา่ทดแทนและคา่ใช้จ่ายแก่จําเลยใน
คดีอาญา พ.ศ.2544 ได้จดัตัง้กลไก ในรูปของ “คณะกรรมการ” เป็นผู้ มีอํานาจในการพิจารณาจ่าย
คา่ชดเชยความเสยีหายแก่ผู้ เสยีหาย   หรือเหย่ืออาชญากรรม  นอกจากนีก้ารชดเชยความเสียหาย
แก่ผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรมในคดอีาญาโดยรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา หากผู้ มีสทิธิได้รับ
การชดเชยความเสยีหายไมเ่ห็นด้วยกบัคําวินิจฉยัของคณะกรรมการดงักลา่ว สามารถย่ืนคําร้องให้ 
คณะกรรมการทบทวนคําวินิจฉยัใหม่ คําวินิจฉยัของคณะกรรมการให้เป็นท่ีสดุ สําหรับการชดเชย
ความเสยีหายแก่ผู้ เสียหาย     หรือเหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐของประเทศญ่ีปุ่ น      หาก 
ผู้ มีสิทธิได้รับการชดเชยความเสียหายไมเ่ห็นด้วยกบัคําวินิจฉยัของ”คณะกรรมการความปลอดภยั
สว่นภมิูภาค”สามารถย่ืนคําร้องให้ “คณะกรรมการความปลอดภยัแห่งชาติ” ทบทวนคําวินิจฉยัใหม ่
และหากไมเ่ห็นด้วยกบัคําวินิจฉยัของ ”คณะกรรมการความปลอดภยัแห่งชาติ” ก็ให้ย่ืนคําฟ้องไปท่ี
ศาลชัน้ต้นเพือ่ทําการวินิจฉยัตอ่ไป  ในสว่นพระราชบญัญติัคา่ตอบแทนผู้ เสยีหาย   และคา่ทดแทน
และคา่ใช้จา่ยแก่จําเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 หากผู้มีสทิธิได้รับคา่ตอบแทนผู้ เสยีหาย ไมเ่ห็นด้วย
กบัคําวินิจฉยัของ “คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนผู้ เสียหาย และคา่ทดแทนและคา่ใช้จ่ายแก่
จําเลยในคดีอาญา”  มีสทิธิอทุธรณ์ไปยงัศาลอทุธรณ์  คําวินิจฉยัของศาลอทุธรณ์ให้เป็นท่ีสดุ 
                อนึ่ง  เม่ือคณะกรรมการได้พิจารณาจ่ายเงินชดเชยความเสียหาย ให้กับผู้มีสิทธิได้รับ
การชดเชยความเสียหายแล้ว   การชดเชยความเสียหายแก่ผู้ เสียหาย    หรือเหย่ืออาชญากรรมใน
คดีอาญาโดยรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศญ่ีปุ่ น  ได้กําหนดให้รัฐสามารถสวมสิทธิ
เพ่ือไลเ่บีย้เอากบัผู้กระทําผิด  เท่าท่ีรัฐได้จ่ายคา่ชดเชยความเสียหายไป    สําหรับพระราชบญัญติั
คา่ตอบแทนผู้ เสยีหายและคา่ทดแทนและคา่ใช้จา่ยแกจํ่าเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544  กฎหมายมิได้
กําหนดให้  รัฐสามารถสวมสทิธิไลเ่บีย้จากผู้กระทําผิดได้ 
 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
 
                ผลจากการศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบ การชดเชยความเสียหายแก่ผู้ เสียหาย หรือ     
เหย่ืออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศญ่ีปุ่ นและพระราชบญัญติั
ค่าตอบแทนผู้ เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 สอดคล้อง
กบัปฏิญญาสากลว่าด้วยหลกัความยติุธรรมขัน้พืน้ฐานของผู้ เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรม และ
การใช้อํานาจโดยมิชอบ ผู้ เขียนเห็นวา่ 
                1.ความผิดท่ีรัฐจา่ยคา่ตอบแทนผู้ เสยีหาย ที่กําหนดไว้ท้ายพระราชบญัญตัิคา่ตอบแทน 
ผู้ เสยีหายและคา่ทดแทน และคา่ใช้จา่ยแก่จําเลยในคดอีาญา พ.ศ. 2544  รัฐควรจา่ยคา่ตอบแทน 
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ผู้ เสียหายในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ลกัษณะ 9 ความผิดเก่ียวกบัเพศ ลกัษณะ 10 
ความผิดเก่ียวกบัชีวิตและร่างกาย เฉพาะหมวด 1 ความผิดต่อชีวิต หมวด 2 ความผิดต่อร่างกาย 
และในสว่นของความผิดตอ่ร่างกาย ผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรมต้องได้รับความเสียหายถึงขัน้
ทพุพลภาพ หรือป่วยเจ็บด้วยอาการทกุขเวทนาเกินกวา่ย่ีสบิวนั หรือจนประกอบกรณียกิจตามปกติ
ไม่ได้เกินกว่าย่ีสิบวนั   โดยถือเป็นเกณฑ์ขัน้ต่ําในการขอรับค่าตอบแทนผู้ เสียหายจากรัฐ  เพ่ือให้
การจ่ายคา่ตอบแทนผู้ เสยีหายครอบคลมุถึงผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรม ท่ีได้รับความเสียหาย
แก่ร่างกาย หรือจิตใจอยา่งแท้จริง 
                   สว่นในความผิดหมวด 3 ความผิดฐานทําให้แท้งลกู หมวด 4 ความผิดฐานทอดทิง้เด็ก   
คนป่วยเจ็บ หรือคนชรา ไม่ใช่ความผิดอาญาท่ีร้ายแรง รัฐควรมีมาตรการทางกฎหมายและสงัคม 
เพ่ือคุ้มครองเด็ก  คนป่วยเจ็บ  คนชรา  ท่ีถกูทอดทิง้  ตลอดจนมีกระบวนการป้องกนั   การบริหาร
ด้านสวสัดิการสงัคม นอกจากนีภ้าครัฐและเอกชนควรให้ความร่วมมือช่วยเหลือ และหาวิธีแก้ไข
เพ่ือให้บคุคลเหลา่นีดํ้ารงชีวิตอยูใ่นสงัคมได้ตอ่ไป 
                   แต่หากรัฐเพียงแต่จ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้ เสียหายให้บคุคลดงักล่าว มิใช่เป็นการแก้ไข
ปัญหาที่ถูกต้อง ผู้ เขียนเห็นว่าความผิดตามรายการท้ายพระราชบญัญัติค่าตอบแทนผู้ เสียหาย 
และคา่ทดแทนและคา่ใช้จา่ยแก่จําเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 หมวด 3 ความผิดฐานทําให้แท้งลกู 
หมวด 4 ความผิดฐานทอดทิง้เดก็ คนป่วยเจ็บหรือคนชรา ควรยกเลกิ 
                2. ควรมีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบญัญติัคา่ตอบแทนผู้ เสยีหาย  และคา่ทดแทน    และ
คา่ใช้จา่ยแก่จําเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544   โดยกําหนดไว้วา่    ในกรณีท่ีรัฐได้จ่ายเงินคา่ตอบแทน
ผู้ เสียหาย แก่ผู้ มีสิทธิได้รับการชดเชยความเสียหายไปแล้ว ให้รัฐสวมสิทธิไล่เบีย้จากผู้กระทําผิด  
เทา่ท่ีรัฐได้จ่ายเงินคา่ตอบแทนแก่ผู้ เสียหายไป   เพราะถือวา่ผู้กระทําผิดเป็นผู้ ทําร้ายสงัคม   ก็ควร
ชดใช้หนีใ้ห้แก่สงัคม  รวมทัง้ผู้ เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรม 
                3. ควรมีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบญัญติัคา่ตอบแทนผู้ เสยีหาย  และคา่ทดแทน    และ
คา่ใช้จา่ยแก่จําเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544    ในมาตรา 3.   โดยให้มีคําจํากดัความคําวา่  “ทายาท” 
หมายถึง  “ ทายาทโดยธรรมที่อยู่ในความอปุการะ     หรืออยู่ในความดแูลของผู้ เสียหาย     หรือ
เหย่ืออาชญากรรม  และต้องได้รับความเสียหายจากการตายของผู้ เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรม
รวมทัง้ทายาทดงักลา่วต้องเป็นผู้ ไมม่ีสว่นร่วมในการกระทําผิด” เพือ่มิให้เป็นการสวมสิทธิเข้ามารับ
ผลประโยชน์จากรัฐ 
                 4. ตามรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย  มาตรา 245    ได้กําหนดให้   “บคุคลซึง่เป็น
ผู้ เสียหายในคดีอาญามีสิทธิได้รับการคุ้มครอง การปฏิบติัที่เหมาะสม และค่าตอบแทนที่จําเป็น
และสมควรจากรัฐ ทัง้นีต้ามที่กฎหมายบญัญติั     บคุคลใดได้รับความเสยีหายถงึแก่ชีวิต    หรือแก่ 
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ร่างกายหรือจิตใจเน่ืองจากการกระทําความผิดอาญาโดยตนมิได้มีสว่นเก่ียวข้องกบัการกระทําผิด      
และไม่มีโอกาสได้รับการบรรเทาความเสียหายโดยทางอ่ืน บคุคลนัน้หรือทายาทย่อมมีสิทธิได้รับ
การช่วยเหลอืจากรัฐ ทัง้นีต้ามเง่ือนไขและวิธีการท่ีกฎหมายบญัญติั” 
                      เม่ือพิจารณาจากรัฐธรรมนูญในมาตรา 245 ได้กําหนดให้ผู้ มีสิทธิได้รับการชดเชย
ความเสยีหายจากรัฐ    ต้องได้รับความเสยีหายถงึแก่ชีวิต  หรือร่างกาย   หรือจิตใจอนัเน่ืองมาจาก 
การกระทําผิดอาญาของผู้ อ่ืน สาํหรับพระราชบญัญติัคา่ตอบแทนผู้ เสียหาย  และคา่ทดแทน   และ
ค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 ได้กําหนดความผิดท่ีรัฐจะชดเชยความเสียหายไว้ใน
ท้ายพระราชบญัญัติดงักล่าว โดยกําหนดความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาภาค 2 ความผิด
ลกัษณะ 9 ความผิดเก่ียวกบัเพศ   ลกัษณะ 10 ความผิดเก่ียวกบัชีวิตและร่างกายเท่านัน้  ผู้ เขียน
เห็นว่า   ควรมีการศกึษาในเร่ืองความผิดอาญาฐานใดบ้างท่ีเป็นความผิดอาญาท่ีร้ายแรง     ซึง่รัฐ
มีหน้าท่ีต้องรับผิดชอบจา่ยคา่ตอบแทนผู้ เสยีหาย  นอกจากท่ีกําหนดในพระราชบญัญติัดงักลา่ว      
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   ภาคผนวก ก. 

                      Declaration of Basic Principles of Justice for Victims  
                                     of Crime and Abuse of Power 
 
A. Victims of Crime 
               1. “Victims” means persons who, individually or collectively, have suffered 
harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or 
substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that are in 
violation of criminal laws operative within Member States, including those laws 
proscribing criminal abuse of power. 
               2. A person may be considered a victim, under this Declaration, regardless of 
whether the perpetrator is identified, apprehended, prosecuted or convicted and 
regardless of the familiar relationship between the perpetrator and the victim. The term 
“victim” also includes, where  appropriate, the immediate family  or dependants of   the 
direct victim and persons who have suffered harm in intervening to assist victims in 
distress or to prevent victimization. 
               3. The provisions contained herein shall be applicable to all, without distinction 
of any kind, such as race, color, sex, age, language, religion, nationality, political or 
other opinion, cultural beliefs or practices, property, birth or family status, ethnic or social 
origin, and disability. 
Access to justice and fair treatment     
               4. Victims should be treated with compassion and respect for their dignity. They 
are entitled to access to the mechanisms of justice and to prompt redress, as provided 
for by national legislation, for the harm that they have suffered. 
               5. Judicial and administrative mechanisms should be established and 
strengthened where necessary to enable victims to obtain redress through formal or 
informal procedures that are expeditious, fair, inexpensive and accessible. Victims 
should be informed to their rights in seeking redress through such mechanisms.                                          
             6. The  responsiveness  of judicial and administrative processes   to the needs of  
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victims should be facilitated by :                    
                   (a) Informing victims of their role and the scope, timing and progress of the 
proceedings and of the disposition of their cases, especially where serious crimes are 
involved and where they have requested such information ; 
                   (b) Allowing the views and concerns of victims to be presented and 
considered appropriate stages of proceedings where their personal interests are 
affected, without prejudice to the accused and consistent with the relevant national 
criminal justice system ; 
                   (c) Providing proper assistance to victims throughout the legal process ; 
                   (d) Taking measures to minimize inconvenience to victims, protect their 
privacy, when necessary, and ensure their safety, as well as that of their families and 
witnesses on their behalf, from intimidation and retaliation ; 
                   (e) Avoiding unnecessary delay in the disposition of cases and the execution 
of orders or decrees granting awards to victims. 
               7. Informal mechanisms for the resolution of disputes, including mediation, 
arbitration and customary justice or indigenous practices, should be utilized where 
appropriate to facilitiate conciliation and redress for victims. 
Restitution   
             8. Offenders or third parties responsible for their behaviour should, where 
appropriate, make fair restitution to victims, their families or dependants. Such restitution 
should include the return of property or payment for the harm or loss suffered, 
reimbursement of expenses incurred as a result of the victimization, the provision of 
services and the restoration of rights. 
               9. Governments should review their practices, regulations and laws to consider 
restitution as an available sentencing option in criminal cases, in addition to other 
criminal sanctions. 
               10. In cases of substantial harm to the environment, restitution, if ordered, 
should include, as far as possible, restoration of the environment, reconstruction of the 
infrastructure, replacement of community facilities and reimbursement of the expenses of 
relocation, whenever such harm results in the dislocation of a community. 
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quasiofficial capacity have violated national criminal laws, the victims should receive 
restitution from the State whose officials or agents were responsible for the harm 
inflicted. In cases where the Government under whose authority the victimizing act or 
omission occurred is no longer in existence, the State or Government successor in title 
should provide restitution to the victims. 
Compensation 
               12. When compensation is not fully available from the offender or other sources, 
States should endeavour to provide financial compensation to : 
                    (a) Victims who have sustained significant bodily injury or impairment of 
physical or mental health as a result of serious crimes ; 
                    (b) The family, in particular  dependants of persons who have died or 
become physically or mentally incapacited as a result of such victimization. 
               13. The establishment, strengthening and expansion of national funds for 
compensation to victims should be encouraged. Where appropriate, other funds may 
also be established for this purpose, including those cases there the State of which the 
victim is a national is not in a   position  to compensate the victim for the harm. 
Assistance 
               14. Victims should receive the necessary material, medical, psychological and 
social assistance through governmental, voluntary, community based and indigenous 
means. 
               15. Victims should be informed of the availability of health and social services 
and other relevant assistance and be readily afforded access to them. 
               16. Police, justice, health, social service and other personnel concerned should 
receive training to sensitize them to the needs of victims, and guidelines to ensure 
proper and prompt aid. 
               17. In providing services and assistance to victims, attention should be given to 
those who have special needs because of the nature of the harm inflicted or because of 
factors such as those mentioned in paragraph 3 above. 
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ภาคผนวก ข. 

UNIFORM CRIME VICTIMS REPARATIONS ACT 
 

                  Section 1. [Definitions] 
               (a) As used in this Act, the words and phrases in this Section have the 
meanings indicated. 
               (b) “Board” means  the Crime Victims Reparations Board created under 
Section 3. 
               (c) “Claimant” means any of the following claiming reparations under this Act : 
a victim, a dependent of a deceased victim, a third person other than a collateral source, 
or an authorized person acting on behalf of any of them. 
               (d) “Collateral source” means a source of benefits or advantages for economic 
loss otherwise reparable under this Act which the victim or claimant has received, or 
which is readily available to him, from : 
                      (1) the offender ; 
                      (2) the government of the United States or any agency thereof, a state or 
any of its political subdivisions, or an instrumentality of two or more states, unless the law 
providing for the benefits or advantages makes them excess or secondary to benefits 
under this Act ; 
                      (3) Social Security, Medicare, and Medicaid; 
                      (4) state required temporary non-occupational disability insurance; 
                      (5) workmen’s compensation; 
                      (6) wage continuation programs of any employer; 
                      (7) proceeds of a contract of insurance payable to the victim for loss which 
he sustained because of the criminally injurious conduct; or 
                      (8) a contract providing prepaid hospital and other  health care services, or 
benefits for disability 
               (e) “Criminally injurious conduct” means conduct that 
                      (1) occurs or is attempted in this State, 
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                      (2) poses a substantial threat of personal injury or death, and 
                      (3) is punishable by fine, imprisonment, or death, or would be so 
punishable but for the fact that the person engaging in the conduct lacked capacity to 
commit the crime under the laws of this State. Criminally injurious conduct does not 
include conduct arising out of the ownership, maintenance, or use of a motor vehicle 
except when intended to cause personal injury or death. 
               (f) “Dependent” means a natural person wholly or partially dependent upon the 
victim for care or support and includes a child of the victim born after his death. 
               (g) “Economic loss” means economic detriment consisting only of allowable 
expense, work loss, replacement services loss, and, if injury causes death, dependent’s 
economic loss and dependent’s replacement services loss. Non-economic detriment is 
not loss. However, economic detriment is loss although caused by pain and suffering or 
physical impairment. 
                      (1) “Allowable expense” means reasonable charges incurred for 
reasonably needed products, services, and accommodations, including  those for 
medical care, rehabilitation, rehabilitative occupational training, and other remedial 
treatment and care. The term includes a total charge not  in excess of $500 for expenses 
in any way related to funeral, cremation, and burial. It does not include that portion of a 
charge for a room in a hospital, clinic, convalescent or nursing home, or any other 
institution engaged in providing nursing care and related services, in excess of a 
reasonable and customary charge for semi-private accommodations, unless other 
accommodations are medically required. 
                      (2) “Work loss” means loss of income from work the injured person would 
have performed if he had not been injured, and expenses reasonably incurred by him in 
obtaining services in lieu of those he would have performed for income, reduced by any 
income from substitute work actually performed by him or by income he would have 
earned in available appropriate substitute work he was capable of performing but 
unreasonably failed to undertake.                       
                      (3) “Replacement services loss” means expenses reasonably incurred in 
obtaining ordinary and necessary services in lieu of those the injured person would have 
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performed, not for income but for the benefit of himself or his family, if he had not been 
injured.  
                      (4) “Dependent’s economic loss” means loss after decedent’s death of 
contributions of things of economic value to his dependents, not including services they 
would have received from the decedent if he had not suffered the fatal injury, less 
expenses of the dependents avoided by reason of decedent’s death. 
                      (5) “Dependent’s replacement services loss” means loss reasonably 
incurred by dependents after decedent’s death in obtaining ordinary and necessary 
services in lieu of those the decedent would have performed for their benefit if he had 
not suffered the fatal injury, less expenses of the dependents avoided by reason of 
decedent’s death and not subtracted in calculating dependent’s economic loss. 
               (h) “Non-economic detriment” means pain, suffering, inconvenience, physical 
impairment, and other non-pecuniary damage. 
               (i) “Victim” means a person who suffers personal injury or death as a result of 
                      (1) criminally injurious conduct, 
                      (2) the good faith effort of any person to  prevent  criminally injurious 
conduct, or 
                      (3) the good faith effort of any person to apprehend a person suspected of 
engaging in criminally injurious conduct. 
 

Comment 
               The words “criminally injurious conduct” are used throughout this Act rather 
than the simple word “crime” because if the word “crime” were used, it would need to be 
given an artificial meaning. The reason is that not all crimes will result in reparations 
under this Act, and those crimes which are reparable fall under the definition here given 
for “criminally injurious conduct.” 
               The definitions of “economic loss” and its components are derived, with 
essential modifications, from the Uniform Motor Vehicle Accident Reparations Act.                   
               Section 2. [Award of Reparations.] 
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               The Board shall award reparations for economic loss arising from criminally 
injurious conduct if satisfied by a preponderance of the evidence that the requirements 
for reparations have been met. 
               Section 3. [Crime Victims Reparations Board.] 
               (a) A Crime Victims Reparations Board is created (in the executive branch), 
consisting of three members appointed by the Governor (with the advice and consent of 
the Senate). At least one member shall be a person admitted to the bar of this State. 
               (b) The term of office of each member shall be (6) years and until his successor 
is appointed and qualified, except that of the members first appointed one each shall be 
appointed to serve for terms of [2], [4], and [6] years. A person appointed to fill a 
vacancy shall be appointed for the remainder of the unexpired  term. 
               (c) The Governor shall designate a member who is admitted to the bar of this 
State to serve as chairman at the pleasure of the Governor. 
               (d) Members shall [serve full time, receive an annual salary prescribed by the 
governor within the available appropriation not exceeding [           ] dollars,]  [serve part 
time, and receive [          ] dollars per diem,] and be reimbursed for actual expenditures 
incurred in performance of their duties in the same manner as State officials generally. 
            Section 4. [Powers and Duties of the Board.] 
               (a) In addition to the powers and duties specified elsewhere in this Act, the 
Board has the powers and duties specified in this section. 
               (b) The duty to establish and maintain a principal office and other necessary 
offices within this state, appoint employees and agents as necessary, and prescribe 
their duties and compensation. 
               (c) The duty to adopt by rule a description of the organization of the board 
stating the general method and course of operation of the Board. 
               (d) The duty to adopt rules to implement this Act, including rules for the 
allowance of attorney’s fees for representation of claimants; and to adopt rules providing 
for discovery proceedings, including medical examination consistent with Section 9 and 
10. Rules shall be statements of general applicability which implement, interpret, or 
prescribe policy, or describe the procedure or practice requirements of the Board. 
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               (e) The duty to prescribe forms for applications for reparations. 
               (f)  The duty to hear and determine all matters relating to claims for reparations, 
and the power to reinvestigate or reopen claims without regard to statutes of limitations 
or periods of prescription. 
               (g) The power to request from prosecuting attorneys and law enforcement 
officers investigations and data to enable the Board to determine whether, and the 
extent to which, a claimant qualifies for reparations. A statute providing confidentiality for 
a claimant’s or victim’s juvenile court records does not apply to proceedings under this 
Act. 
               (h) The duty, if it would contribute to the function of the Board, to subpoena 
witnesses and other prospective evidence, administer oaths or affirmations, conduct 
hearings, and receive relevant, nonprivileged evidence. 
               (i) The power to take notice of judicially cognizable facts and general technical, 
and scientific facts within their specialized knowledge. 
               (j) The duty to make available for public inspection all Board decisions and 
opinions, rules, written statements of policy, and interpretations formulated, adopted, or 
used by the Board in discharging its functions. 
               (k) The duty to publicize widely the availability of reparations and information 
regarding the filing of claims therefore. 
 

Comment 
               This section and section 8 contain details which are redundant in a state 
having a adequate Administrative Procedures Act. Incorporation of these details in this 
Act ought not to be taken as encouragement to repetitious legislation. Each state must 
tailor the Act to its situation, by eliminating needless procedural details. 
               This Act does not include elaborate requirements for public notice and 
hearings relating to the rule making function of the Board, because the kinds of 
beneficiaries to be expected under this Act do not have an identifiable interest in 
procedural rules. 
               Section 5. [Application for Reparations; Awards; Limitations on Awards.] 
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               (a) An applicant for an award of reparations shall apply in writing in a form that 
conforms substantially to that prescribed by the board. 
               (b) Reparations may not be awarded unless the claim is filed with the Board 
within one year after the injury or death upon which the claim is based. 
               (c) Reparations may not be awarded to a claimant who is the offender or an 
accomplice of the offender, nor to any claimant if the award would unjustly benefit the 
offender or accomplice. [Unless the Board determines that the interests of justice 
otherwise require in a particular case, reparations may not be awarded to the spouse of, 
or a person living in the same household with, the offender or his accomplice or to the 
parent, child, brother, or sister of the offender or his accomplice.] 
 

Comment 
               The victims of a large percentage of crimes are relatives by blood or marriage 
of the offender or his accomplice, or live in the same household with him. The award of 
reparations in these cases involves serious questions of policy. Among those questions 
are the cost of the program, the possibility of fraud and collusion, and other social 
judgement. The unjust enrichment language at the end of the first sentence of 
subsection (c) may or may not alone provide adequate protection. The bracketed 
language at the end of subsection (c) should be included or omitted in an enacting State 
according to the legistative appraisal of the questions of policy involved. 
               (d) Reparations may not be awarded unless the criminally injurious conduct 
resulting in injury or death was reported to a law enforcement officer within 72 hours after 
its occurrence or the Board finds there was good cause for the failure to report within 
that time.  
               (e) The Board, upon finding that the claimant or victim has not fully cooperated 
with appropriate law enforcement agencies, may deny, reconsider, or reduce an award 
of reparation. 
               (f)  Reparations otherwise payable to a claimant shall be reduced or denied 
                     (1) to the extent the economic loss upon which the claim is based is 
recouped from other persons, including collateral sources, and 
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                      (2) to the extent the Board deems reasonable because of the contributory 
misconduct of the claimant or of a victim through whom he claims. 
               [(g) (1) Reparations may be awarded only if the Board finds that unless the 
claimant is awarded reparations he will suffer financial stress as the result of economic 
loss otherwise reparable. A claimant suffers financial stress only if he cannot maintain his 
customary level of health, safety, and education for himself and his dependents without 
undue financial hardship. In making its finding the Board shall consider all relevant 
factors, including: 
                              (i)    the number of claimant’s dependents; 
                              (ii)   the usual living expenses of the claimant and his family; 
                              (iii)  the special needs of the claimant and his dependents; 
                              (iv)  the claimant’s income and potential earning capacity; and 
                              (v)   the claimant’s resources. 
                       (2)  Reparations may not be awarded if the claimant’s economic loss does 
not exceed ten per cent of his net financial resources. A claimant’s net financial 
resources do not include the present value of future earnings and shall be determined 
by the Board by deducting from his total financial resources: 
                              (i)   one year’s earnings; 
                              (ii)  the claimant’s equity, up to $30,000 in his home; 
                              (iii) one motor vehicle; and 
                              (vi) any other property exempt from execution under  [the general 
personal property exemptions statute of this State ]: 
                       (3)   Notwithstanding paragraph (2): 
                              (i)   the board may award reparations to a claimant who possesses 
net financial resources in excess of those allowable under paragraph (2) if, considering 
the claimant’s age, life expectancy, physical or mental condition, and expectancy of 
income including future earning power, it finds that the claimant’s financial resources will 
become exhausted during his lifetime; or 
                              (ii)   the Board may (A) reject the claim finally, or (B) reject the claim 
and reserve to the claimant the right to reopen his claim, if it appears that the exhaustion 
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of claimant’s financial resources is probable, in which event the Board may reopen 
pursuant to an application to reopen if it finds that the resources available to the cliamant 
from the time of denial of an award were prudently expended for personal or family 
needs.] 

 
Comment 

               Inclusion of a requirement of economic need or financial stress on the part of 
the victim appears to be accountable only as a cost-reduction factor. While the 
argument that the State ought not bear the loss of persons rich enough to care for 
themselves has appeal, in essence it reads a welfare concept into a program not related 
to welfare, Inclusion of the test will unquestionably increase administrative costs by 
requiring elaborate investigations into the resources of each claimant. Any savings 
produced by a needs test may thus be dissipated in the cost of administrating that test. 
On balance, then, elimination of any requirement of financial stress seems wise. If the 
test is included, however, a real threat to the integrity of the program is posed because a 
strict “needs” requirement will limit benefits of the program to persons already on welfare 
and thus be merely an exercise in bookkeeping. The details suggested in the criterion 
for economic stress are designed to prevent that result. 
               [(h)  Reparations may not be awarded if the economic loss is less than [$100].]                
Alternative A 
               [( i ) Reparations for work loss, replacement services loss, dependent’s 
economic loss, and dependent’s replacement services loss may not exceed $200 per 
week.] 
Alternative B 
               [( i ) Reparations for work loss, replacement services loss, dependent’s 
economic loss, and dependent’s replacement services loss may not exceed the amount 
by which the victim’s income is reduced below $200 per week.] 
 

 
 

DPU



 125

Comment 
               Alternative A should be adopted in a State which desires a maximum weekly 
limit on reparations but does not incorporate the financial stress test of subsection (g). 
Alternative B should be adopted in a State which enacts subsection (g). 
               [(j) Reparations payable to a victim and to all other claimants sustaining 
economic loss because of injury to or death of that victim may not exceed [$50,000] in 
the aggregate.] 
               Section 6. [Notice to Attorney General; Function of Altorney General.] 
               Promptly upon receipt of an application for reparations, the Board shall forward 
a copy of the application and all supporting papers to the [Attorney General], who in 
appropriate cases may investigate the claim, appear in hearings on the claim, and 
present evidence in opposition to or support of an award.  
               Section 7.  [Informal Disposition; Contested Case.] 
               Unless precluded by law, informal disposition may be made of a claim by 
sitpulation, agreed settlement, consent order, or default. A claim not so disposed of is a 
contested case. 
               Section 8.  [Contested Cases; Notice; Hearing: Records.] 
               (a) In a contested case, all parties shall be afforded an opportunity for hearing 
after reasonable notice. 
               (b) The notice of hearing shall include: 
                     (1)  a statement of the time, place, and nature of the hearing; 
                     (2)  a statement of the legal authority and jurisdiction under which the 
hearing is to be held. 
                     (3)  a reference to the particular sections of the statutes and rules involved; 
and 
                     (4)  a short and plain statement of the matters asserted. To the extent that 
the board is unable to state the matters at the time the notice is served, the initial notice 
may be limited to a statement of the issues involved. Thereafter upon application a more 
definite statement shall be furnished. 
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               (c) Every interested person shall be afforded an opportunity to appear and be 
heard and to offer evidence and argument on any issue relevant to his interest, and 
examine withnesses and offer evidence in reply to any matter of an evidentiary nature in 
the record relevant to his interest. 
               (d) A record of the proceedings shall be made and shall include: 
                     (1)  the application and supporting documents; 
                     (2)  all pleadings, motions, and intermediate rulings; 
                     (3)  evidence offered, received, or considered, 
                     (4)  a statement of matters officially noticed; 
                     (5)  all staff memoranda or data submitted to the Board in connection with 
its consideration of the case; and  
                     (6.)  offers of proof, objections, and rulings. 
               (e) Oral proceedings or any part thereof shall be transcripted on request of any 
party, who shall pay transcription costs unless otherwise ordered by the Board. 
               (f )  Determinations of the Board shall be made in writing, supported by findings 
of fact and conclusions of law based exclusively on the record, and mailed promptly to 
all parties. 
               Section 9.  [Evidence of Physical Condition.] 
               (a) There is no privilege, except privileges arising from the attorney-client 
relationship, as to communications or records relevant to an issue of the physical, metal, 
or emotional condition of the claimant or victim in a proceeding under this Act in which 
that condition is an element. 
               (b) If the mental, physical, or emotional condition of a victim or claimant is 
material to a claim, the Board may order the victim or claimant to submit to a mental or 
physical examination by a physician or psychologist, and may order an autopsy of a 
deceased victim. The order may be made for good cause shown upon notice to the 
person to be examined and to all persons who have appeared. The order shall specify 
the time, place, manner, conditions, and scope of the examination or autopsy and the 
person by whom it is to be made, and shall require the person to file with the Board a 
detailed written report of the examination or autopsy. The report shall set out his findings, 
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including results of all tests made, diagnoses, prognoses, and other conclusions and 
reports of earlier examinations of the same conditions. 
               (c)  On request of the person examined, the Board shall furnish him a copy of 
the report. If the victim is deceased, the Board, on request, shall furnish the claimant a 
copy of the report. 
               (d)  The Board may require the claimant to supplement the application with any 
reasonably available medical or psychological reports relating to the injury for which 
reparations are claimed. 
               Section 10.  [Enforcement of Board’s Orders.] 
               If a person refuses to comply with an order under this Act or asserts a privilege, 
except privileges arising from the attorney-client relationship, to withhold or suppress 
evidence relevant to a claim, the Board may make any just order including denial of the 
claim, but may not find the person in contempt. If necessary to carry out any of its 
powers and duties, the Board may petition the [         ] Court for an appropriate order, 
but the Court may not find a person in contempt for refusal to submit to a medical or 
physical examination. 
               Section 11.  [Award and Payment of Reparations.] 
               (a) An award may be made whether or not any person is prosecuted or 
convicted. Proof of conviction of a person whose acts give rise to a claim is conclusive 
evidence that the crime was committed, unless an application for rehearing, an appeal 
of the conviction, or certiorari is pending, or a rehearing or new trial has been ordered. 
               (b) The Board may suspend the proceedings pending disposition of a criminal 
prosecution that has been commenced or is imminent, but may make a tentative award 
under Section 15. 
               Section 12.  [Attorney’s Fees] 
               As part of an order, the Board shall determine and award reasonable attorney’s 
fees, commensurate with services rendered, to be paid by the State to the attorney 
representing the claimant. Additional attorney’s fees may be awarded by a court in the 
event of review Attorney’s fees may be denied on a finding that the claim or appeal is 
frivolous. Awards of attorney’s fees shall be in addition to awards of reparations and may 
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be made whether or not reparations are awarded. It is unlawful for an attorney to 
contract for or receive any larger sum than the amount allowed. 
               Section 13.  [Subrogation; Actions; Allocation of Expenses.] 
               (a) If reparations are awarded, the State is subrogated to all the claimant’s 
rights to receive or recover benefits or advantages, for economic loss for which and to 
the extent only that reparations are awarded, from a source which is or, it readily 
available to the victim or claimant would be, a collateral source. 
               (b) As a prerequisite to bringing an action to recover damages related to 
criminally injurious conduct for which reparations are claimed or awarded, the claimant 
shall give the Board prior written notice of the proposed action. After receiving the 
notice, the Board shall promptly 
                      (1)  join in the action as a party plaintiff to recover reparations awarded 
                      (2)  require the claimant to bring the action in his individual name, as a 
trustee in behalf of the State, to recover reparations awarded, or 
                      (3)  reserve its rights and do neither in the proposed action. If, as 
requested by the Board, the claimant brings the action as trustee and recovers 
reparations awarded by the Board, he may deduct from the reparations recovered in 
behalf of the State the reasonable expenses, including attenney’s fees, allocable by the 
court for that recovery. 
               (c) If a judgment or verdict indicates separately economic loss and non-
economic detriment, payments on the judgment shall be allocated between them in 
proportion to the amounts indicated. In a action in a court of this State arising out of 
criminally injurious conduct, the judge, on timely motion, shall direct the jury to return a 
special verdict, indicating separately the awards for non-economic detriment, punitive 
damages, and economic loss. 
               Section 14.  [Manner of Payment;  Non-assignability and Exemptions.] 
               (a) The Board may provide for the payment of an award in a lump sum or in 
installments. The part of an award equal to the amount of economic loss accrued to the 
date of the award shall be paid in a lump sum. An award for allowable expense that 
would accrue after the award is made may not be paid in a lump sum. Except as 
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provided in subsection (b), the part of an award that may not be paid in a lump sum shall 
be paid in installments. 
               (b) At the instance of the claimant, the Board may commute future economic 
loss, other that allowable expense, to a lump sum but only upon a finding by the Board 
that: 
                     (1)  the award in a lump sum will promote the interests of the claimant; or 
                     (2)  the present value of all future economic loss other than allowable 
expense, does not exceed [$1,000]. 
               (c)  An award for future economic loss payable in installments may be made 
only for a period as to which the Board can reasonable determine future economic loss. 
The Board may reconsider and modify an award for future economic loss payable in 
installments, upon its finding that a material and substantial change of circumstances 
has occurred. 
               (d) An award is not subject to execution, attachment, garnishment, or other 
process, except that an award for allowable expense is not exempt from a claim of a 
creditor to the extent that he provided products, services, or accommodations the costs 
of which are included in the award. 
               (e)  An assignment or agreement to assign a right to reparations for loss 
accruing in the future is unenforceable, except  
                     (1)  an assignment of a right to reparations for work loss to secure payment 
of alimony, maintenance, or child support; or  
                     (2)  an assignment of a right to reparations for allowable expense to the 
extent that the benefits are for the cost of products, services, or accommodations 
necessitated by the injury or death on which the claim is based and are provided or to 
be provided by the assignee. 
               Section 15.  [Tentative Awards.] 
               If the Board determines that the claimant will suffer financial hardship unless a 
tentative award is made, and it appears likely that a final award will be made, an amount 
may be paid to the claimant, to be deducted from the final award or repaid by and 
recoverable from the claimant to the extent that it exceeds the final award. 
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               Section 16.  [Reconsideration and Reviews of Board Decisions.] 
               (a) The Board, on its own motion or on request of the claimant, may reconsider 
a decision making or denying an award or determining its amount. The Board shall 
reconsider at least annually every award being paid in installments. An order on 
reconsideration of an award shall not require refund of amounts previously paid unless 
the award was obtained by fraud. 
               (b)  The right of reconsideration does not affect the finality of a Board decision 
for the purpose of judicial review. 
               (c)  A final decision of the Board is subject to judicial review on appeal by the 
claimant, the [Attorney General], or the offender [in the same manner and to the same 
extent as the decision of a state trial court of general jurisdiction]. 
               Section 17.  [Reports.] 
               The Board shall prepare and transmit [annually] to the Governor and the 
Legislature a report of its activities, including the name of the claimant, a brief 
description of the facts, and the amount of reparations awarded in each case, and a 
statistical summary of claims and awards made and denied. 
               Section 18.  [Uniformity of Application and Construction.] 
               This Act shall be applied and construed to effectuate Its general purpose to 
make  uniform  the  law with respect to the subject of  this Act among those states 
enacting it. 
               Section 19.  [Severability.] 
               If any provision of this Act or the application thereof to any person is held 
invalid, the invalidity does not affect other provisions or applications of the Act which can 
be give effect without the invalid provision or application, and to this end the provisions 
of this Act are severable. 
               Section 20. [Title.] 
               This Act may be cited as the Uniform Crime Victims Reparations Act. 
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ภาคผนวก ค. 

Crime Victims Benefit Payment Law 
(Law No. 36 May 1, 1980) 

(Purport) 
Article 1 
               This law is provided that the State pay crime victims benefit to the bereaved 
family of a person unexpectedly killed by a criminal act of damaging human life or body, 
or to a person unexpectedly incurred serious incapacity thereby. 
(Definitions) 
Article 2 
               1.The term “criminal damage” as used in this law means death or serious 
incapacity caused by an act of damaging human life or body committed within Japan or 
on board a Japanese vessel or aircraft outside Japan (including an act not punishable 
pursuant to the first sentence of Paragraph 1 of Article 37,Paragraph 1 of Article 39, 
Article 40, or Article 41 of the Penal Code (Law No. 45 of 1907), and excluding an act not 
punishable pursuant to Article 35 or Paragraph 1 of  Article 36 of the Code and an act 
through negligence; hereinafter referred to as “criminal act”) 
               2. The term “serious incapacity” as used in this law means physical incapacity 
which remains at the time of cure of injury or disease (including the time of fixation of the 
condition of such injury or disease) and is of such a degree as prescribed by cabinet 
order 
               3. The term “crime victims benefit” as used in this law means bereaved family 
benefit or incapacity benefit prescribed in Article 4. 
(Payment of Crime Victims Benefit) 
Article 3 
               Where there is a person who has incurred criminal damage hereinafter referred 
to as “victim”, the State shall pay, pursuant to this law, crime victims benefit to the victim 
or bereaved family (excluding those who neither had Japanese nationality nor resided in 
Japan, at the time of the criminal act which caused the criminal damage) 
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(Types of Crime Victims Benefit, etc.) 
Article 4 
               1.Crime victims benefits shall be paid in a lump sum, and shall be of the 
following descriptions 
       (1) Bereaved family benefit 
                  (2) Incapacity benefit 
               2. Bereaved family benefit shall, in the event the criminal damage is death, be 
paid to the person in the first order of priority of the bereaved family (this means a person 
in the first order of priority of the bereaved family pursuant to Paragraph 3 and 4 of the 
next Article.) 
               3. Incapacity benefit shall, in the event the criminal damage is serious 
incapacity, be paid to the victim. 
(The Scope and Order of Priority of Those Eligible to Receive Bereaved Family Benefit)  
Article 5  
               1. A person who falls under any of the following Items at the time of death of the 
victim shall be eligible to receive bereaved family benefit :  
                  (1) Victim’s spouse (including a person who has been in substantially the 
same relationship as marital relationship, though not officially registered) 
                  (2) Victim’s child, parent, grandchild, grandparent, or sibling who has been 
dependent upon and supported by the income of the victim 
                  (3) Victim’s child, parent, grandchild, grandparent, or sibling who does not 
fall under the preceding Item 
               2. When a child is born who was a fetus at the time of death of the victim, the 
child shall, for the purpose of the application of the preceding Paragraph, be regarded 
as a child provided in term (2) of the same Paragraph in the case the mother has been 
dependent upon and supported by income of the victim at the time of his death, and be 
regarded as a child provided in Item (3) of the same Paragraph in other cases. 
               3.The order of priority among the bereaved family for eligibility to receive 
bereaved family benefit shall be that indicated in Paragraph 1, with the persons listed in 
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Items (2) and (3) having priority in the order that they are listed, and as for parent the 
adoptive parent having priority over the parent of the blood.  
               4. A person who willfully caused the death of the victim. Or a person who, prior 
to the death of the victim, willfully caused the death of any person who was to be in a 
higher or the same order of priority for eligibility to receive bereaved family benefit by the 
death of the victim, shall be deemed ineligible to receive the bereaved family benefit. 
               The same shall apply to the case of a person who willfully cases the death of 
anyone who is in a higher or same order of priority for eligibility to receive the bereaved 
family benefit. 
(The Cases in Which Crime Victims Benefit may not Be Paid) 
Article 6 
               Crime victims benefit may not be paid, or may be paid partially, as provided by 
the Rule of the National Public Safety Commission in the following cases : 
               (1) Where the relationship by blood and marriage (including substantially the 
same relationship as marital relationship) exists between the victim and the offender ; 
               (2) Where the victim provoked the offender’s criminal act, or otherwise did any 
contributing act to incurring the criminal damage ; 
               (3) In other cases than those listed in the preceding two Items, where it is 
deemed inappropriate in the light of the generally accepted idea to pay crime victims 
benefit or to pay the amount as provided in Article 9, Judging from the relationship of the 
victim or the bereaved family with the offender and any other circumstances. 
(Relationship with Benefits under Other Laws and Orders) 
Article 7 
               Where benefits under the Workmen’s Accident Compensation Insurance Law 
(Law No.50 of 1947) and other laws and orders prescribed by cabinet order are to be 
paid to the victim or bereaved family as a result of criminal damage, crime victims 
benefit shall not be paid to the extent of an amount computed as equivalent to the 
amount of such benefits pursuant to the provisions of cabinet order. 
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(Relationship with Indemnity) 
Article 8 
               1. Where the victim or the bereaved family has received indemnity as a result of 
the criminal damage, crime victims benefit shall not be paid to the extent of the amount 
or value of the indemnity received. 
               2. The State shall, upon payment of crime victims benefit, be subrogated, to the 
extent of the amount paid, to the right of claim for indemnity of the person who has 
received the crime victims benefit. 
(Amount of Crime Victims Benefit) 
Article 9 
               The Amount of the crime victims benefit shall be equal to an amount obtained 
by multiplying the basic amount of payment computed pursuant to the provisions of 
cabinet order by a multiple prescribed by cabinet order with the circumstances on the 
livelihood of the bereaved family taken into consideration in the case of bereaved family 
benefit and the degree of the incapacity taken as a criterion in the case of incapacity 
benefit : Provided, That where two or more persons are eligible to receive bereaved 
family benefit, the amount thereof to each person shall be equal to an amount obtained 
by deviding the amount by the number of such persons. 
(Application for Judgement) 
Article 10  
               1. A person wishing to receive payment of crime victims benefit shall, as  
provided by the Rule of the National Public Safety Commission, make an application for 
judgement to the Prefectural Public Safety Commission (hereinafter referred to as “Public 
Safety Commission”) which has jurisdiction over his residence. 
               2. No application under the preceding Paragraph can be made after two years 
have passed since the date on which the person knew that the criminal damage 
concerned had happened, or in any cases after seven years have passed since the date 
on which the criminal damage concerned had happened. 
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(Judgement, etc.) 
Article 11 
               1. The Public Safety Commission shall, upon receipt of the application under 
Paragraph 1 of the preceding Article, speedily render the judgement that crime victims 
benefit shall, or shall not, be paid (including the determination of the amount to be paid 
in the case of the judgement for payment thereof) 
               2. Upon entry of the judgement that crime victims benefit shall be paid, a 
person who has made the application concerned acquires the right to receive payment 
of the amount thereof. 
(Payment of Provisional Benefit, etc.) 
Article 12 
               1. Where, in the case of the application under Paragraph 1 of Article 10 having 
been made, there exist circumstances that the Public Safety Commission cannot 
speedily render the judgement under Paragraph 1 of the preceding Article with respect 
to the facts pertaining  to the criminal damage including, but not limited to, such facts 
that the offender has been unknown or the degree of the incapacity is not clear, the 
Public Safety Commission may make a decision that provisional benefit shall be paid to 
the person who has made the application concerned (in Paragraphs 1 and 3 of the next 
Article, referred to as “applicant”) within the limits of the amount specified by cabinet 
order.  
               2.The State shall, upon entry of the decision under the preceding Paragraph, 
pay provisional benefit. 
               3. When the justice is rendered that crime victims benefit shall be paid to the 
person who has received payment of provisional benefit, shall be paid to the person who 
has received payment of provisional benefit, the State shall be exempted from its 
obligation for payment of crime victims benefit to the extent of the amount of provisional 
benefit paid, In this case, if the amount determined in the judgement concerned is less 
than that of provisional benefit paid, the person must repay the difference. 
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               4. When the judgement is rendered that crime victims benefit shall not be paid 
to the person who has received payment of provisional benefit, the person must repay an 
amount equal to that of provisional benefit received. 
(Investigation for the Purpose of Judgement, etc.) 
Article 13 
               1. The Public Safety Commission may, when it deems it necessary for rendering 
judgement, require an applicant and other parties concerned to make reports, to 
produce documents or other items, to appear in person, or to undergo medical 
examinations. 
               2. The Public Safety Commission may, when it deems its necessary, ask the 
agencies having the authority of criminal investigation and other public offices, or 
organizations, whether they be public or private, for reports on necessary matters. 
               3. When an applicant has failed, without good cause shown, to make reports, to 
produce documents or other items, to appear in person, or has refused to undergo 
medical examinations as required under Paragraph 1, the Public Safety Commission 
may dismiss his application. 
(Delegation to the rule of the National Public Safety Commission) 
Article 14 
               Procedures for and necessary matters concerning judgement other than those 
provided in Article 10 through the preceding Article inclusive shall be provided by the 
Rule of the National Public Safety Commission. 
(Collection of Unjust Gains) 
Article 15 
               1.If a person has received payment of the crime victims benefit (including 
provisional benefit; the same applying in this Paragraph and Articles 19 and 20) through 
fraud or by other unjust means, the National Public Safety Commission may, in the same 
fashion as collection of national taxes, collect from him all or a part of an amount equal to 
the amount of the crime victims benefit received. 
               2. The collection referred to in the preceding Paragraph shall have priority only 
behind national taxes and local taxes. 

DPU



 137

(Prescription) 
Article 16 
               The right to receive payment of crime victims benefit shall terminate by 
prescription unless exercised within the period of two years. 
(Protection of the Right  to Receive Payment of Crime Victims Benefit) 
Article 17  
               The right to receive payment of crime victims benefit cannot be transferred, put 
up as security, or distrained. 
(Prohibition of Public Levies) 
Article 18 
               No taxes or other public levies can be imposed on the basis of money received 
pursuant to this law. 
(Free Certification of Items on Family Register) 
Article 19 
               The heads of cities, town or villages (including the heads of special  wards ; in 
the case of the cities designated in Paragraph 1 of Article 252 – 19 of the Local 
Autonomy Law (Law No.67 of 1947), the heads of wards) can, pursuant to the provisions 
of ordinances thereof, furnish, free of charge, a certification of items on family register of 
the victim or his bereaved family, to the Public Safety Commission or a person wishing to 
receive payment of crime victims benefit.  
(Control and Supervision by the National Public Safety Commission) 
Article 20 
               The National Public Safety Commission shall control and supervise the Public 
Safety Commission as regards affairs pertaining to crime victims benefit. 
(Time Relationship Between Filing of Complaint and Filing of Suit in Court) 
Article 21 
               A lawsuit to nullify the judgement under Paragraph 1 of Article 11 cannot be 
instituted until the National Public Safety Commission renders a ruling on a request for 
review of the judgement concerned. 
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(Transitional Measures) 
Article 22 
               When enacting, amending, or rescinding cabinet order pursuant to the 
provisions of this law, necessary transitional measures can be provided thereby within 
such limits as considered reasonably necessary      
(Delegation to Cabinet Order) 
Article 23 
               Procedures for the implementation of and necessary matters for the 
administration of this law other than those specifically provided thereby shall be provided 
by cabinet order. 
Supplementary Provisions 
(Effective Date)                
               1. This law shall take effect on January 1, 1981, and shall apply to death or 
serious incapacity as a result of a criminal act committed on or after the effective date of 
 this law. 
(Partial Amendments to the Police Law) 
               2. Part of the Police Law (Law No. 162 of 1954) shall be amended as follows: 
               Add the following Article subsequent to Article 12. 
(Expert Members) 
Article 12-2 
               1.  The National Public Safety Commission shall have a few expert members so 
as to have them investigate and deliberate on expert matters with respect to a request 
for review of the judgement rendered pursuant to the provisions of the Crime Victims 
Benefit Payment Law (Law No. 36 of 1980) 
               2. The appointment and term of office of and other necessary matters 
concerning expert members shall be prescribed by cabinet order. 
Note: As for the Supplementary Provisions to this Law, only the important provisions      
thereof are given in the foregoing in this English version. 
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(Cabinet Order for Crime Victims Benefit Payment Law) 
(Cabinet Order No. 287, November 4, 1980) 

                
               The Cabinet herein issues this cabinet order in accordance with the provisions 
of Paragraph 2 of Article 2, Article 7, Article 9, Paragraph 1 of Article 12, and Article 23 of 
the Crime Victims Benefit Payment Law (Law No. 36 of 1980) 
(Degree of Physical Incapacity) 
Article 1 
               The degree of physical incapacity to be prescribed by cabinet order as 
referred to in Paragraph 2 of Article 2 of the Crime Victims Benefit Payment Law 
(hereinafter referred to as “the Law”) shall be that specified in the Schedule 1 hereto 
attached. 
(Benefits to Be Prescribed by Cabinet Order as Referred to in Article 7 of the Law) 
Article 2 
               Benefits to  be prescribed by cabinet order as referred to in Article 7 of the Law 
shall be insurance benefit provided in Item 3, 4 or 6 of Paragraph 1 of Article 12-8 of the 
Workmen’s Accident Compensation Insurance Law (Law No. 50 of 1974) (including, in 
the case of insurance benefit provided in Item 4 of the same Paragraph, that which shall 
be regarded as survivor-compensation annuity pursuant to Paragraph 5 of Article 42 of 
Supplementary Provisions to the Law on Partial Amendments to the Workmen’s Accident 
Compensation Insurance Law (including, in the case of insurance benefit provided in 
Item 4 of the same Article, that which shall be regarded as survivor annuity pursuant to 
Paragraph 2 of Article 4 of Supplementary Provisions to the Law on Partial Amendments 
to the Workmen’s Accident Compensation Insurance Law (Law No. 85 of 1973), 
compensation provided in Article 36-3 of the Fire Services Law (Law No. 186 of 1948 
and the similar benefits, which are to be paid in the case of unexpected death or serious 
incapacity under laws and order specified in the Rule of the National Public Safety 
Commission. 
                

DPU



 140

(Computation of Amount as Equivalent to That of Benefits as Referred to in Article 7 of 
the Law) 
Article 3 
               The amount to be computed pursuant to cabinet order as referred to in Article 7 
of the Law shall be an amount provided in the following Items according to the cases  
listed therein: 
               (1) In the case benefits provided in the preceding Article are to be paid only in 
a lump  sum : the   amount    computed    in such a manner  as prescribed by the Rule of   
the National Public Safety Commission on the basis of the amount of such  
lump-sum payment. 
               (2) In other cases than that listed in the  preceding  Item: the amount computed     
in such manner as prescribed by the Rule of the National Public Safety Commission     
on the basis of the amount value of the benefits, period and time of payment  
thereof, and the legal interest rate.             
(Basic Amount of Payment) 
Article 4 
               The basic amount of payment to be  computed   pursuant to cabinet order as 
referred to in Article 9 of the Law shall be equal to an amount obtained by multiplying a 
per diem amount of income which the victims has been normally earning (in the case of 
workers as provided in Article 9 of the Labor Standard Law (Law No. 49 of 1974), the 
amount computed by the Prefectural Public Safety Commission in the same fashion as 
computation of the average wage prescribed in Article 12 of the same Law with the date 
of the criminal act taken as a basic date ; in the case of other persons, the per diem 
amount computed in such a manner as prescribed by the Rule of the National Public 
Safety Commission on the basis of the sum of earned income during the one-year period 
prior to the date of criminal act) by 70/100 with respect to bereaved family benefit, or by 
80/100 with respect to incapacity benefit : Provided, That if the amount is more than 
maximum amount specified in the schedule 2 hereto attached according to the age of 
the victim at the time of the criminal act, or is less than the minimum amount therein so 
specified, that maximum or minimum amount shall be taken as the basic of payment. 
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(Multiple) 
Article 5 
               1.The multiple with respect to bereaved family benefit to be prescribed by 
cabinet order as referred to in Article 9 of the law shall be that specified in the following 
Items according to the cases listed therein : 

(1) In  the  case,  at  or  about  the   time  of   the  criminal  act, a person of the 
bereaved  family who is  eligible  to receive payment of bereaved  family   benefit  has  
been dependent upon and supported by the income of  the  victim and has been among   
the followings : 1,300. 
                     a. Wife (including  a  person who has been in substantially the same   
        marital relationship , though not officially registered)  
                     b. Husband of sixty or more years of age (including a person who has been   
in substantially the same relationship as marital relationship, though not officially  
registered ; the same applying in this Item), parent, or grandparent  
                     c.  Child or grandchild, of less than eighteen years of age 
                     d.  Sibling of less than eighteen years of age, or sixty or more years of age  
                     e.  Husband, child, parent, grandchild, grandparent, or sibling other than   
those listed in b. through d. inclusive in such a condition of disability as prescribed by   
the Rule of the National Public Safety Commission. 
                 (2) In other cases than that listed in the preceding Item : 1,000. 
               2. The multiple with respect to incapacity benefit to be prescribed by cabinet 
order as referred to in Article 9 of the Law shall be specified in the Schedule 1 according 
to the grade corresponding to the physical incapacity concerned. 
(Amount of Provisional Benefit) 
Article 6 
               The amount to  be specified by cabinet order as referred to in Paragraph 1 of 
Article 12 of the Law shall equal to one third of the amount computed pursuant to the 
provisions of Article 9 of the Law and Article 4 and Paragraph 1 of the preceding Article 
in the case of the application for judgement pertaining to bereaved family benefit having 
been made, and shall equal to one third of the amount computed pursuant to the 
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provisions of the Law and Article 4 with the use of the multiple corresponding to the 
grade 3 in the schedule 1 in the case of the application for judgement pertaining to 
incapacity benefit having been made. 
(Delegation to the Rule of the National Public Safety Commission) 
Article 7  
               Procedures for and other necessary matters concerning payment of crime 
victims benefit and provisional benefit shall be proscribed by the Rule of the National 
Public Safety Commission. 
               Supplementary Provisions 
(Effective Date) 
               1.  This Cabinet Order shall take effect on the effective date of the Law (January 
1, 1981) 
 
(Partial Amendments to the Cabinet Order for the Police Law) 3.  Part of the Cabinet 
Order for the Police Law (Cabinet Order No. 151 of 1954) shall be amended as follows : 
               Replace “the Police Law (hereinafter referred to as “the Law”)” in Article 1 with 
“the Law” , and change the same Article to Article 1-2, and add the following Article 
before it : 
(Expert Members) 
Article 1 
               1.  The members as referred to in Paragraph 1 of Article 12-2 of the Police Law 
(hereinafter referred to as “the Law”) shall be appointed by the National Public Safety 
Commission from among persons with high knowledge and experience. 
               2.  The term of office of each expert member shall be two years. 
               3.  An expert member can be reappointed. 
               4.  All expert members shall serve on a part-time basis. 
               5.  Necessary  matters concerning expert members other than those provided 
in this cabinet order shall be stipulated by the National Public Safety Commission. 
Note: As for the Supplementary Provisions to this Cabinet Order, only the important  
provisions thereof are given in the foregoing in this English version.                                                          
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Schedule 1 (relevant in Articles 1, 5, and 6) 
Grade                          Physical Incapacity                Multiple 
Grade 1 (1) Total blindness of both eyes          1,340 
  (2) Total loss of the power of mastication and   
         complete aphasia 
  (3) Serious neuro-functional or mental disorders 
                              necessitating constant attendance 
  (4) Serious functional disorders in the thoracic and 
        intestinal organs necessitating constant attendance 
  (5) Loss of both arms above the elbow joint 
  (6) Permanent total loss of the use of both legs 
  (7) Loss of both legs above the knee 
  (8) Permanent total loss of the use of both legs 
  (9) Incapacity other than those listed in the preceding 
        Items in the degree of which is considered equal to 
                              Or higher than that of incapacity listed therein 
  (10) Complex incapacity (this means the aggregate  
                                condition where there exist two or more forms of  
                                incapacity; hereinafter the same) the degree of  
                                which is considered equal to or higher than that 
                                of incapacity listed in the preceding Items 
Grade 2 (1)  Total blindness of one eye, with diminution of      1,190 
         The sight of the other to 0.02 or below 
                   (2)  Diminution of the sight of both eyes to 0.02 or below 

(3)  Loss of both arms above the wrist  
                   (4)  Loss of both legs above the ankle 
                   (5)  Incapacity other than those listed in the preceding  

Items the degree of which is considered equal to 
Or higher than that of incapacity listed therein 

 Complex incapacity the degree of which is 
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Considered equal to or higher than that of  
Incapacity listed in the preceding Items 

Grade 3 (1)  Total blindness of one eye, with diminution of      1,050 
         The sight of the other to 0.06 or below 

(2) Total loss of the power of mastication or  
Complete aphasia 

(3) Serious neuro-functional or mental disorders 
Involving permanent inability to engage in work 

(4) Serious Functional disorder in the thoracic and  
Intestinal organs involving permanent inability to 
Engage in work 

(5) Loss of all ten fingers 
(6) Incapacity other than those listed in the  

Preceding Items the degree of which is 
Considered equal to or higher than that of  
incapacity listed therein 

(7) Complex incapacity the degree of which is  
       considered equal to or higher than that of 
       incapacity listed in the preceding Items 

Remarks : 
               (1) Eyesight must be measured in accordance with the International Table for 
the Examination of the power of Vision. In the case of any defect of refraction, eyesight 
must be measured with respect to the corrected vision. 
               (2) The loss of finger means the loss of the knuckle in the case of the thumb, 
and the loss of the upper part as far as the first knuckle in the case of other fingers. 
               (3) Certification of the grade with respect to complex incapacity shall be cone 
as provided by the Rule of the National Public Safety Commission in the same fashion as 
provided in Paragraphs 2 and 3 of Article 7 of the Cabinet Order for the Law on Payment 
of Accident benefit for Persons Who Assisted in the Performance of Policeman’s Duty 
(Cabinet Order No. 429 of 1952). 
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Schedule 2. (relevant in Article 4) 
1. Bereaved family benefit 
               Age of victim at the   Maximum  Minimum 
    Time of criminal act.     amount                       amount 
    Under 20      3,000  yen    2,200  yen 
    20 or more and under 25    3,700     2,500   
    25 or more and under 30    5,000     3,100   
    30 or more and under 35    6,200     3,700   
    35 or more and under 40    6,900     3,700   
    40 or more and under 45    7,200     3,300   
    45 or more and under 50    7,000     3,000   
    50 or more and under 55    7,000     2,900   
    55 or more and under 60    5,900     2,500   
    60 or more       4,700     2,300  
2. Incapacity benefit 
               Age of victim at the   Maximum  Minimum 
    Time of criminal act.     amount                       amount 
                Under 20      3,500  yen    2,500  yen 
    20 or more and under 25    4,200     2,900   
    25 or more and under 30    5,600     3,600   
    30 or more and under 35    7,000     4,200   
    35 or more and under 40    7,800     4,300   
    40 or more and under 45    8,300     3,700   
    45 or more and under 50    8,100     3,400   
    50 or more and under 55    7,900     3,400   
    55 or more and under 60    6,800     2,900   
    60 or more       5,400     2,700   
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 ภาคผนวก ง. 

                                            กฎกระทรวง 
          กาํหนดหลักเกณฑ์ วธีิการและอัตราในการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้เสียหาย 
                 และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จาํเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๓๖ 
               
               อาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๔ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๑ แหง่พระราชบญัญติั
คา่ตอบแทนผู้ เสยีหาย   และคา่ทดแทน และคา่ใช้จา่ยแก่จําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ อนัเป็น
พระราชบญัญติัท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจํากดัสทิธิและเสรีภาพของบคุคล ซึง่มาตรา 
๒๙  ประกอบกบัมาตรา  ๓๑   มาตรา  ๓๔   มาตรา  ๓๗   และมาตรา  ๓๙  ของรัฐธรรมนญูแห่
ราชอาณาจกัรไทยบญัญติัให้การกระทําได้โดยอาศยัอํานาจตามบทบญัญติัแหง่กฎหมาย 
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงยติุธรรม  และรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั ออกกฎกระทรวงไว้  
ดงัตอ่ไปนี ้ 
               ข้อ ๑. ในกฎกระทรวงนี ้
               “คณะกรรมการ” หมายถงึ คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนผู้ เสยีหายและคา่ทดแทน
และคา่ใช้จา่ยแก่จําเลยในคดีอาญา  
               ข้อ ๒. ในการพิจารณาจา่ยคา่ตอบแทนผู้ เสียหายในคดีอาญา ให้คณะกรรมการคํานงึถงึ 
พฤติการณ์  และความร้ายแรงของการกระทําผิด และสภาพความเสียหายท่ีผู้ เสยีหายได้รับ รวมถงึ
โอกาสที่ผู้ เสยีหายได้รับการบรรเทาความเสยีหายโดยทางอ่ืนด้วย 
               ข้อ ๓.ให้คณะกรรมการพิจารณาจ่ายคา่ตอบแทนให้แก่ผู้ เสยีหายในคดีอาญา ดงัตอ่ไปนี ้
               (๑) คา่ใช้จา่ยท่ีจําเป็นในการรักษาพยาบาล ให้จ่ายเทา่ท่ีจา่ยจริงแตไ่มเ่กินสามหม่ืนบาท 
               (๒) คา่ฟืน้ฟสูมรรถภาพทางร่างกาย และจิตใจให้จา่ยเทา่ท่ีจา่ยจริง ไมเ่กินสองหม่ืนบาท 
               (๓) คา่ขาดประโยชน์ทํามาหาได้   ในระหวา่งท่ีไมส่ามารถประกอบการงานได้ตามปกติ
ให้จา่ยในอตัราวนัละสองร้อยบาท   เป็นระยะเวลาไมเ่กินหนึง่ปี     นบัแตว่นัท่ีไมส่ามารถ
ประกอบการงานได้ตามปกติ 
               (๔)  คา่ตอบแทนความเสยีหายอ่ืนนอกจาก (๑) (๒) และ (๓) ให้จา่ยเป็นเงินตามจํานวน
ท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรแตไ่มเ่กินสามหม่ืนบาท 
               คา่ตอบแทนตาม (๑) และ(๒) ให้รวมถงึคา่ใช้จา่ยเก่ียวกบัคา่ห้อง  และคา่อาหารในอตัรา
วนัละไมเ่กินหกร้อยบาท 
               ข้อ ๔  ในกรณีท่ีผู้ เสยีหายในคดอีาญาถงึแก่ความตาย     ให้คณะกรรมการพจิารณาจา่ย 
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คา่ตอบแทนให้แก่ผู้ เสยีหายนัน้ ดงัตอ่ไปนี ้
               (๑) คา่ตอบแทน  ให้จา่ยเป็นเงินจํานวนตัง้แตส่ามหม่ืนบาท แตไ่มเ่กินหนึง่แสนบาท 
               (๒) คา่จดัการศพ ให้จา่ยเป็นเงินจํานวนสองหม่ืนบาท 
               (๓) คา่ขาดอปุการะเลีย้งด ูให้จา่ยเป็นเงินจํานวนไมเ่กินสามหม่ืนบาท 
               (๔) คา่เสยีหายอืน่นอกจาก (๑) (๒) และ (๓) ให้จา่ยเป็นเงินจํานวนตามท่ีคณะกรรมการ 
เหน็สมควรแตไ่มเ่กินสามหม่ืนบาท DPU
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ประวัตผู้ิเขียน 

 
               นางสาวชนญัญา  กิจทวี เกิดวนัท่ี 7 สงิหาคม 2499  ที่จงัหวดันครปฐม สาํเร็จการศกึษา
ปริญญาตรีนิติศาสตรบณัฑิต   มหาวิทยาลยัรามคําแหง  ปีการศกึษา 2521  เนติบณัฑิตสมยัท่ี 41 
ปีการศกึษา 2531 
               ประวติัการทํางาน  
               ปี พ.ศ. 2522  เข้าทํางานท่ีสาํนกังานทนายความชาญ เมธางกรู  
               ปี พ.ศ. 2524  เข้าทํางานท่ีธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั 
               ปี พ.ศ. 2526  จนถงึปัจจบุนั  เข้าทํางานท่ีธนาคารออมสนิ  
                                    ปัจจบุนัดํารงตําแหนง่นิติกร 7  งานคดี  2 ฝ่ายกฏหมาย  
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