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บทคัดยอ
บทความนี้เปนการสรุปใจความสําคัญจากดุษฎีนิพนธที่ผูเขียนไดศึกษาโดยมีวัตถุประสงคในการศึ กษา
ปญหาที่เกี่ยวของกับการเยียวยาชดใชความเสียหายที่เหมาะสมแกเหยื่อผูถูกรัฐละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ไดศึกษา
ถึงปญหาทางดานกระบวนการในการเยียวยา รูปแบบของการเยียวยาชดใชคาเสียหาย และวิธีในการคํานวณการ
ชดใชความเสียหาย เพื่อเสนอแนะแนวปฏิบัติที่เหมาะสมสําหรับการเยียวยาและชดใชความเสียหายแกผูที่ไดรับ
ผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยรัฐสําหรับประเทศไทย
จากการศึ ก ษาพบว า การเยี ย วยาชดใช ค วามเสี ย หายผ า นกระบวนการทางบริ ห ารโดยรั ฐ บาลออก
หลักเกณฑการเยียวยาเพื่อชดใชความเสียหายแกเหยื่อผูที่ไดรับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยรัฐอยาง
รุนแรงและกวางขวาง ประเทศไทยควรออกแบบหลักเกณฑการเยียวยาที่เหมาะสมโดยพิจารณาถึงปจจัยดังตอไปนี้
ความครอบคลุม (ในแงของคํานิยามของเหยื่อและผูไดรับประโยชน) ความซับซอน (ในแงของความหลากหลายของ
รูปแบบการเยียวยาชดใชความเสียหาย) การสื่อสาร กระบวนการมีสวนรวมของเหยื่อ และการติดตามผลของ
หลักเกณฑการเยียวยาชดใชความเสียหายที่ไดมีการบังคับใชไปแลว สําหรับการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยรัฐ เชน
เหตุการณความรุนแรงทางการเมืองนั้น การเยียวยาที่เหมาะสมจําตองประกอบดวยการเยียวยาที่เปนตัวเงิน อัน
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ประกอบดวยคาเสียหายที่คํานวณเปนตัวเงินได และคาเสียหายเชิงศีลธรรม ซึ่งคํานวณโดยวิธีการคํานวณตาม
มาตรฐานสากล นอกจากนี้ยังจําตองประกอบดวยการเยียวยาชดใชความเสียหายในรูปแบบที่มิใชตัวเงิน และการ
เยียวยาเชิงสัญลักษณอีกดวย
คําหลัก: การละเมิดสิทธิมนุษยชน การเยียวยาชดใชความเสียหายผานกระบวนการทางบริหาร ความ
รุนแรงทางการเมือง รูปแบบของการเยียวยา

ABSTRACT
Thailand has confronted prolonged political conflict since 1973, which many times led to
serious violations of human rights by state agencies. Thus, like other transitional states, Thailand
has been attempting to bring peace and reconciliation through the concept of transitional justice.
However, pathway to national reconciliation is not possible without one essential element,
“reparations” for the victims who suffered by the human rights violations.
The research was conducted by means of qualitative research which emphasized on legal
analysis of the laws related to the issue of reparations, forms of reparations, and the calculation
method of both monetary and non-monetary reparations to answer the main research question
of what would be considered as appropriate reparations for the victims of human rights violations
by the state for Thailand.
According to the study, transitional administrative reparations program is a preferable
approach to reparations for the victims of massive and serious violations of human rights by the
state. A well-crafted reparations program shall be designed by considering the factors namely
comprehensiveness, complexity, participatory process, and healing effect of the reparations
providing. Administrative reparations in terms of monetary and non-monetary shall be granted to
the injured victims and beneficiaries.
Keywords: Human Rights Violations, Administrative Reparations, Remedy, Political Violence, Forms
of Reparations
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