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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) การรับรูและความรูของประชาชน 2)เปรียบเทียบการรับรู
และความรูของประชาชนที่มีลักษณะสวนบุคคลตางกัน 3)ความสัมพันธระหวาง ทัศนคติและความสนใจ กับ
การรับรูของประชาชน 4)ความคิดเห็นของผูไดรับความเสียหายและจําเลยจากการกระทําผิดอาญาของผูอื่น
ตอการเขาถึงการชวยเหลือทางการเงิน 5)นําเสนอแนวทางในการสงเสริม พัฒนา ความรู ความเขาใจของ
ประชาชน และผูไดรับความเสียหายจากการกระทําผิดอาญาของผูอื่น ตามพระราชบัญญัติฯ
การวิจัยนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน โดยเชิงปริมาณผูวิจัยไดสรางแบบสอบถาม เพื่อนําไปเก็บ
ขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 800 ตัวอยาง สวนการศึกษาเชิงคุณภาพ ใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึกโดยทําการ
สัมภาษณผูบริหาร และภาคสวนราชการที่เกี่ยวของตอพระราชบัญญัติฯ จํานวน 17 ทาน ในพื้นที่การศึกษา
ซึ่งแบงพื้นที่การศึกษาออกเปน 2 ภาค 4 จังหวัด แลวนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติและในเชิง
พรรณนา ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีการรับรูพระราชบัญญัติฯ โดยภาพรวมอยูในระดับ ปาน
กลาง สวนดานผลการศึกษาในเชิงคุณภาพ ผูใหขอมูลหลักมีความเห็นวาระดับการรับรู ความรูของประชาชน
ตามพระราชบัญญัติฯยังมีการรับรูที่นอย การเปรียบเทียบการรับรู ความรูของประชาชน ตามพระราชบัญญัติ
ฯ เมื่อจําแนกตามอายุ และสถานภาพ และการศึกษานั้น การรับรูของประชาชนมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตเมื่อจําแนกตามเพศ และที่อยูอาศัย พบวาไมแตกตางกัน อยางมี นัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และความสัม พันธของทัศนคติ และความสนใจ กับ การรับ รู ของประชาชนที่มีตอ
พระราชบัญญัติฯ พบวา ทัศนคติไมมีความสัมพันธกับการรับรู ดานความสนใจกับการรับรู ของประชาชนที่มี
ตอพระราชบัญญัติฯ พบวา ความสนใจมีความสัมพันธกับการรับรูโดยมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน และมี
คาความสัม พันธในระดับ นอย ดานทัศนคติกับ ความสนใจ ของประชาชนที่มีตอพระราชบัญ ญัติฯ พบวา
ทัศนคติมีความสัมพันธกับความสนใจ โดยมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน และมีคาความสัมพันธในระดับ
คอนขางนอย ขอเสนอแนะจากการศึก ษาครั้ง นี้ ภาครัฐควรประชาสัม พันธใหป ระชาชนรับ รู เขาถึง การ
ชวยเหลือทางการเงินแกผูเสียหายและจําเลยในคดีอาญา ผานชองทางการประชาสัมพันธตางๆ หนวยงานหลัก
อยางกระทรวงยุติธรรมควรใหความสําคัญในการขับเคลื่อนการดําเนินงานของหนวยงานภายในสังกัดกระทรวง

~ 714 ~

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 “GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2018”

ควบคูไปกับการพัฒนาศักยภาพขององคกรภายนอกอื่นภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนควรมีการทํางาน
ประสานงานรวมกันและพัฒนาใหเกิดเปนเครือขาย
คําสําคัญ : การรับรู / ความรู / การเขาถึง
ABSTRACT
This research aimed to 1) study people’s perception and knowledge, 2) compare
the perception and knowledge of people with different personal characteristics, 3) study the
relationship of people’s attitudes, interest, and perception, 4) study the opinions of victims
and defendants about the accessibility of financial assistance among victims and defendants
in criminal cases, 5) propose the guidelines on development of knowledge and
understanding of people and victims about The Payment for Victims and Compensation.
According to the research recommendations, the government sector should disseminate the
information to enable people to perceive and access the financial assistance. The Ministry
of Justice should attach the importance to mobilization of the implementation of the
agencies under the responsibility of the ministry. The government sector, private sector, and
people sector should cooperate with each other to bring about the network which is able to
give knowledge and advice to people.
KEYWORDS: PERCEPTION/ KNOWLEDGE/ ACCESSIBILITY
บทนํา
ในปจจุบันปญหาอาชญากรรม และอุบัติเหตุตางๆ มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น ดังเชนในป พ.ศ. 2558 พบวา
จํานวนคดีอาญาที่รับแจงทั่วประเทศจํานวนทั้งสิ้น 4,148 คดี (สํานักงานสถิติแหงชาติ) จากจํานวนจํานวน
คดีอาญาเพิ่มมากขึ้นนั้น ก็ไดมีประชนชนผูไดรับความเสียหายจากการกระทําผิดอาญาของผูกระทําผิด มากขึ้น
ดวยเชนกัน โดยในประเทศไทยไดมีพระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทนและคาใชจายแก
จําเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 เปนกฎหมายหลักฉบับเดียวที่รัฐใหความชวยเหลือดานการเงินในลักษณะที่
เปนสวัสดิการ และเปนเงินเปลา โดยรัฐเปนผูจัดสรรงบประมาณใหซึ่งรายทายพระราชบัญญัติคาตอบแทน
ผูเ สียหายและคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 ความวา ความผิดที่ก ระทําตอ
ผูเสียหาย ซึ่งทําใหเสียหายอาจขอรับคาตอบแทนได
แตในปจจุบัน ประชาชนและผูไดรับความเสียหายจากการกระทําผิดอาญาของผูอื่น ยังคงมี การรับรู
ความรู และกระบวนการเขาถึงการชวยเหลือทางการเงินแกผูเสียหายและจําเลยในคดีอาญาที่นอยมาก เมื่อ
เที ย บกั บ สถิ ติ ก ารแจ ง ความกั บ สํา นั ก งานตํา รวจของแตล ะจัง หวัด โดยดู ได จ ากข อมู ล การยื่น คํ าขอรั บ
คาตอบแทน และคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา ทั้งในสวนภูมิภาค จังหวัดกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ และ
สวนกลางคือสํานักงานชวยเหลือทางการเงิน แกผูเสียหาย และจําเลยในคดีอาญา ประกอบกับประชาชนและผู
ไดรับความเสียหายจากการกระทําความผิดอาญาของผูอื่น ยังขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติ
คาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 และสํานักงานชวยเหลือ
ทางการเงินแกผูเสียหายและจําเลยในคดีอาญา กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ และสํานักงานยุติธรรมจังหวัด
~ 715 ~

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 “GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2018”

กระทรวงยุติธรรม อยูเปนจํานวนที่มาก (ขอมูลสถิติการยื่นคําขอรับการชวยเหลือทางการเงินแกผูเสียหาย
และจําเลยในคดีอาญา 2554-2556 จากสํานักงานชวยเหลือทางการเงินแกผูเสียหายและจําเลยในคดีอาญา
กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ)
ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญที่จะศึกษาวิจัยเรื่อง การรับรู ความรู และกระบวนการเขาถึง ของ
ประชาชน และผูไดรับ ความเสี ยหายจากการกระทําผิดอาญาของผูอื่นตามพระราชบัญ ญัติคาตอบแทน
ผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 โดยผูวิจัยเลือกพื้นที่การศึกษาตาม
โครงสรางการปฏิบัติงานของ สํานักงานชวยเหลือทางการเงินแกผูเสียหายและจําเลยในคดีอาญา ไดแกภาค 1.
โซนกลาง ไดแก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีคณะอนุกรรมการอยูประจําจังหวัด และจังหวัดสมุทรปราการ ที่
ไม มี ค ณะอนุ ก รรมการ และภาคที่ 4 ซึ่ ง เป น โซนภาคใต ได แ ก จั ง หวั ด
สุ ร าษฎร ธ านี ที่ มี
คณะอนุกรรมการประจําจังหวัด และจังหวัดชุมพร ที่ไมมีคณะอนุกรรมการประจําจัง หวัด (ที่มาสํานักงาน
ชวยเหลือทางการเงินแกผูเสียหายและจําเลยในคดีอาญา)โดยผูวิจัยไดทําการสํารวจขอมูลเบื้องตนจากพื้นที่ที่
จะเขาทําการศึกษาดวยวา การเกิดอาชญากรรมของแตละภาค ทั้งภาคที่ 1 และภาคที่ 4 ตางมีสถิติการเกิด
อาชญากรรมที่สูง(ขอมูลจากสํานักงานตํารวจ พ.ศ.2554-2556) แตมีการยื่นคําขอความชวยเหลือทางการเงิน
แกผูเสียหาย และจําเลยในคดีอาญา ที่นอยมาก ในสวนกลาง และสวนภูมิภาคที่ผูวิจัยจะเขาทําการศึกษาใน
ครั้งนี้
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการรับรูและความรูของประชาชน ตอพระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหาย และ
คาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544
2. เพื่อศึ ก ษาเปรีย บเทีย บการรับ รู และความรูของประชาชนที่มีลัก ษณะสวนบุ คคลตางกั น ต อ
พระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544
3. เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ร ะหว า งทั ศ นคติ แ ละความสนใจ กั บ การรั บ รู ข องประชาชน ต อ
พระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทน และคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544
4. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูไดรับความเสียหายและจําเลยจากการกระทําผิดอาญาของผูอื่น ตอ
การเขาถึงการชวยเหลือทางการเงินแกผูเ สียหายและจําเลยในคดีอาญาสํานักงานชวยเหลือทางการเงินแก
ผูเสียหายและจําเลยในคดีอาญา กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพและสํานักงานยุติธรรมจังหวัดในสวนกลางและ
สวนภูมิภาค ตามพระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา
พ.ศ.2544
5. เพื่อนําเสนอแนวทางในการสงเสริม พัฒนา ความรู ความเขาใจของประชาชน และผูไดรับ ความ
เสียหายจากการกระทําผิดอาญาของผูอื่น ตามพระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเ สียหาย และคาทดแทนและ
คาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตดานเนื้อหา มุงศึกษา การรับรู การเปรียบเทียบการรับรู ความรูของประชาชนที่มีลักษณะ
สวนบุคคลตางกัน ความสัมพันธระหวาง ทัศนคติ และความสนใจ กับการรับรูของประชาชน ความคิดเห็นของ
ผูไดรับความเสียหายและจําเลยจากการกระทําผิดอาญาของผูอื่น ตอการเขาถึงการชวยเหลือทางการเงินแก
ผูเสียหายและจํา เลยในคดีอาญาสํานักงานชวยเหลือทางการเงินแกผูเสียหายและจําเลยในคดีอาญา กรม
คุมครองสิทธิและเสรีภาพ และสํานักงานยุติธรรมจังหวัดในสวนกลางและสวนภูมิภาค และขอเสนอแนวทางใน
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การสงเสริม พัฒนา ความรู ความเขาใจของประชาชน และผูไดรับความเสียหายจากการกระทําผิดอาญาของ
ผูอื่น ตามพระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544
2. ขอบเขตดานพื้นที่และประชากร แบงพื้นที่การศึกษาออกเปน 2 ภาค 4 จังหวัดไดแกภาค 1. โซน
กลาง ไดแก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสมุทรปราการ และภาคที่ 4 ซึ่ง เปนโซนภาคใต ไดแก
จังหวัดสุราษฎรธานี และจังหวัดชุมพร สวนประชากรกลุมตัวอยางใชประชาชนผูอยูในเขตพื้นที่ จํานวน 800
ตัวอยาง และทําการสัม ภาษณผูบริห าร และภาคสวนราชการที่เกี่ยวของตอพระราชบัญ ญัติคาตอบแทน
ผูเสียหาย และคาทดแทน และคาใชจาย แกจําเลย ในคดีอาญา พ.ศ. 2544 จํานวน 17 ทาน
3. ขอบเขตดานระยะเวลาที่ศึกษา ระหวางเดือน ธันวาคม 2557 จนถึงเดือน กันยายน 2560 จึงเสร็จ
สมบูรณ
การทบทวนวรรณกรรม
การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษา การรับรู ความรู ของประชาชน และการเขาถึงของผูเสียหายและจําเลย
ในคดีอาญา ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ กับวิธีการหาแนวทางแกไขปญหาให ประชาชน และผูไดรับความ
เสียหายจากการกระทําผิดอาญาของผูอื่น สามารถเขาถึงกระบวนการ การชวยเหลือทางการเงินแกผูเสียหาย
และจําเลยในคดีอาญา เพื่อใหเ ปนไปตามบทบัญญัติกฎหมายตางๆที่เ กี่ยวของกับการรั บ รู และการเขาถึง
กระบวนการชวยเหลือทางการเงินแกผูเสียหายและจําเลยในคดีอาญา รวมทั้งนโยบายของรัฐดานกฎหมาย
และพระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 โดย
ผูวิจัยไดแบง แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เปน 3 สวน
วิธดี ําเนินการวิจัย
การศึกวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยใชก ารศึก ษาแบบผสมผสาน โดยทําการศึก ษา ทั้งเชิง เชิงปริม าณ และ
คุณภาพโดยมีรายละเอียดระเบียบวิธีวิจัยดังนี้
1. การวิจัยเชิงปริมาณ
1.1 วิธีการศึกษาวิจัย
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามในเชิงประเมินคาเพื่อสํารวจการรับรูความรู
และความเขาใจของประชาชนตอพระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลย
ในคดีอาญา พ.ศ.2544 ซึ่งแบบสอบถามแบงออกเปน 6 สวน ประกอบดวยขอคําถาม 42 ขอ
1.2 ประชากรที่ใชในการศึกษา
1.2.1 เกณฑในการเลือกประชากร ศึกษาประชาชนที่มีอายุ 18 ปบริบูรณ
แบงพื้นที่การศึกษาประชากรออกเปน 2 ภาค 4 จังหวัด ไดแก ภาคที1่ ไดแก จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสมุทรปราการ ภาค 4 ไดแก จังหวัดสุราษฎรธานี และจังหวัดชุมพร
1.2.2 กลุมตัวอยางและขนาดของกลุมตัวอยาง
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ตารางที่ 1 สรุปจํานวนกลุมตัวอยางของประชาชนที่ใชในการศึกษาตามเขตพื้นที่
ประชาชน(คน)
กลุมตัวอยางประชาชนราย ประชาชนกลุมตัวอยาง
จังหวัด(คน)
ของประชากรทั้งหมด
(คน)
ป ร ะ ช า ก ร จั ง ห วั ด
พระนครศรีอ ยุธยา มี
174
จํานวน 870,671 คน
ป ร ะ ช า ก ร จั ง ห วั ด
สมุ ท รปราการ มี
226
จํ า น ว น 1, 126, 940
800 คน
คน
ป ร ะ ช า ก ร จั ง ห วั ด
สุร าษฎรธานีมีจํานวน
275
1,023,288 คน
ประชากรจังหวัดชุมพร
มีจํานวน 467,801 คน
125
ที่มา: การสํารวจสํามะโนประชากรป 2553 ถึง 2555 กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย และสํานักงาน
ชวยเหลือทางการเงินแกผูเสียหายและจําเลยในคดีอาญา กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
ทําการศึกษาในดาน
1. การรับรู, ความรู ตอพระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทน และคาใชจายแก
จําเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544
2. เปรียบเทียบ การรับรู ความรู จําแนกตามลักษณะสวนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคาตอบแทน
ผูเสียหาย และคาทดแทน และคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544
2. การวิจัยเชิงคุณภาพ
2.1วิธีการศึกษาวิจัย
ในการศึกษาขอมูลเชิงคุณภาพมีเกณฑในการคัดเลือก การวิจัยเชิงคุณภาพจะศึกษาขอมูลจาก
เอกสารที่เกี่ยวของ และทําการสัมภาษณเชิงลึก(In-depth Interview)กับผูที่มีสวนเกี่ยวของ โดยการออกแบบ
สัมภาษณจะสรางรูปแบบกึ่งโครงสรางของคําถาม(Semi-Structured Interview)ไวลวงหนา โดยสัมภาษณ
กลุมผูบ ริหารระดับ สูง และภาคสวนราชการที่เ กี่ยวของ ตามพระราชบัญญัติ ฯ ในดานกระบวนการใหการ
ชวยเหลือทางการเงินแกผูเสียหายและจําเลยในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติฯ และสัมภาษณผูเสียหายและ
จําเลย จากการกระทําความผิดอาญาของผูอื่นโดยตนเองไมมีสวนเกี่ยวของ ในดานความคิดเห็นของผูไดรับ
ความเสียหายจากการกระทําผิดอาญาของผูอื่น ตอการเขาถึงการชวยเหลือทางการเงินแกผูเสียหายและจําเลย
ในคดีอาญาสํานักงานชวยเหลือทางการเงินแกผูเสียหายและจําเลยในคดีอาญา กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
และสํานักงานยุติธรรมจังหวัดในสวนกลางและสวนภูมิภาค ตามพระราชบัญญัตฯิ
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2.2 ประชากรที่ใชในการศึกษา
2.2.1 สัมภาษณผูบริหาร และภาคสวนราชการที่เกี่ยวของตอพระราชบัญญัตฯิ
2.2.2 สัม ภาษณผูไดรับเสียหายและจําเลยจากการกระทําความผิดอาญาของผูอื่นในป
2555-2556 ที่ไดรับการชวยเหลือทางการเงิน จากพระราชบัญญัติฯ เพื่อทําการสัมภาษณขอมูลแบบเจาะลึก
(In-depth Interview) โดยผูที่ใหสัมภาษณตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เปนผูไดรับความเสียหายและจําเลยในคดีอาญา จากการกระทําความผิดอาญา
ของผูอื่น เปนผูยื่นคําขอ รับการชวยเหลือทางการเงินแกผูเสียหายและจําเลยในคดีอาญา ในป 2555 ถึง 2556
กับสํานักงานชวยเหลือทางการเงินแกผูเสียหาย และจําเลยในคดีอาญา หรือสํานักงานยุติธรรมจังหวัด ในเขต
พื้นจังหวัดที่ผูไดรับเสียหายหรือจําเลยพักอาศัยอยูในจังหวัดนั้น
2. เปนผูไดรับความเสียหายและจําเลยในคดีอาญา จากการกระทําความผิดอาญา
ของผู อื่นที่ไ ดรับ ค าตอบแทน หรือ คาทดแทนและค า ใชจ ายแก จําเลยในคดีอาญา ตามพระราชบัญ ญั ติ
คาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 อันเปนที่สุดแลว
3. เปนผูไดรับความเสียหายและจําเลยในคดีอาญา จากการกระทําความผิดอาญา
ของผูอื่นตองเปนผูเสียหายหรือจําเลย ตามมาตรา 17 ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาภาค 2 (ความผิด)
ลักษณะ 10 หมวดที่ 2 ความผิดตอรางกาย มาตรา 295 ถึง มาตรา 300 เทานั้น (มาตรา 295 ผูใดทํารายผูอื่น
จนเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกกาย หรือจิตใจของผูอื่นนั้น ผูนั้นกระทําความผิดฐานทํารายรางกาย ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ , มาตรา 296 ผูใดกระทําความผิดฐานทํา
รายรางกาย ถาความผิดนั้น มีลักษณะประการหนึ่งประการใดดังที่บัญญัติไวในมาตรา 289 ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสามป
4. หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ , มาตรา 297 ผูใดกระทําความผิด
ฐานทํารายรางกายจนเปนเหตุใหผูถูกกระทํารายรับอันตรายสาหัส ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงสิบป
อันตรายสาหั ส นั้น คื อ 1) ตาบอด หู ห นวก ลิ้น ขาด หรื อเสี ยฆานประสาท 2) เสีย อวั ยวะสืบ พัน ธุ หรื อ
ความสามารถสืบพันธุ 3) เสีย แขน ขา มือ เทา นิ้วหรืออวัยวะอื่นใด 4) หนาเสียโฉมอยางติดตัว 5) แทงลูก 6)
จิตพิการอยางติดตัว 7)ทุพพลภาพ หรือปวยเจ็บเรื้อรังซึ่งอาจถึงตลอดชีวิต 8) ทุพพลภาพ หรือปวยเจ็บดวย
อาการทุกขเวทนาเกินกวายี่สิบวัน หรือจนประกอบกรณียกิจตามปกติไมไดเกินกวายี่สิบวัน, มาตรา 298 ผูใด
กระทําความผิดตามมาตรา 297 ถาความผิดนั้นมีลักษณะประการหนึ่งประการใดดังที่บัญญัติไวในมาตรา 289
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปถึงสิบป , มาตรา 299 ผูใด เขารวมในการชุลมุนตอสูระหวางบุคคลแตสามคน
ขึ้นไป และบุคคลหนึ่งบุคคลใดไมวาจะเปนผูที่เขารวมในการนั้นหรือไม รับอันตรายสาหัสโดยการกระทําในการ
ชุลมุนตอสูนั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ถาผูที่เขารวม
ในการชุลมุนตอสูนั้นแสดงไดวา ไดกระทําไปเพื่อหามการชุลมุนตอสูนั้น หรือปองกันโดยชอบดวยกฎหมายผู
นั้นไมตองรับโทษ , มาตรา 300 ผูใดกระทําโดยประมาท และการกระทํานั้นเปนเหตุใหผูอื่นรับอันตรายสาหัส
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามปหรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ),(ที่มาประมวลกฎหมายอาญา
ฉบับอางอิง,ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ,2539.น.400 – 405)
2.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การวิจัยนี้ เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยใชแบบสัมภาษณเชิงลึก (In-depth
Interview) เพื่อใหไดขอมูล ที่ถูก ตองและครอบคลุมมากที่สุด และเขาถึงกลุม เปาหมายที่ผูวิจัยตองการ
เครื่องมือที่ใชในการสัมภาษณที่มีการกําหนดรายละเอียดขอสัมภาษณไวลวงหนา ซึ่งครอบคลุมเนื้อหา ในการ
สัมภาษณเปน 3 สวนประกอบดวย
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โดยทําการสัมภาษณในประเด็น ดังนี้
สวนที1่ เปนการสัมภาษณ กระบวนการ,รูปแบบ,วิธีการ,นโยบายการ ใหความชวยเหลือ
ทางการเงินแกผูเสียหายและจําเลยในคดีอาญาของขาราชการพนักงานเจาหนาที่ของสํานักงานช วยเหลือ
ทางการเงินแกผูเสียหายและจําเลยในคดีอาญากรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ และสํานักงานยุติธรรมจังหวัด
ในสวนกลาง และสวนภูมิภาค ตามพระราชบัญญัตฯิ
สวนที2่ เปนการสัมภาษณการเขาถึงสิทธิ ของผูเสียหายและจําเลย จากการกระทําความผิด
อาญาของผูอื่น ตอการไดรับการชวยเหลือทางการเงินแกผูเสียหายและจําเลยในคดีอาญาตามพระราชบัญญัตฯิ
สวนที่ 3 เปนการสัมภาษณในลักษณะขอเสนอแนะ
2.4 การเก็บรวมรวบขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อนํามาใชในการศึกษาครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ในสวนของแบบสัมภาษณทั้งในสวนของผูบริหาร หรือพนั กงานหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
ตอพระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 และผู
ไดรับความเสียหายจากคดีอาญา ผูวิจัยจะเดินทางไปสัมภาษณดวยตนเองตามเขตพื้นที่ในแตละจังหวัด โดย
ผูวิจัยจะคอยจดบันทึก และบันทึกเสียง และภาพเทาที่จําเปน ผูวิจัยจะนําขอมูลที่ไดมาจากการสัมภาษณกลุม
ตัวแทน ผูวิจัยจะนําคําตอบมาวิเคราะห แลวสรุปเปนเชิงพรรณนา(Descriptive Research) และนําขอมูลที่ได
จากการสัมภาษณมาตรวจสอบเรียบเรียง แลวนําขอมูลไปวิเคราะห
ผลการวิจัย
1. ระดับการรับรูและความรูของประชาชน ตามพระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหาย และคา
ทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544
พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีการรับรูพระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและ
คาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 โดยภาพรวมอยูในระดับ ปานกลาง สวนดานผลการศึกษาในเชิง
คุณภาพ ผูใหขอมูลหลักมีความเห็นวาระดับการรับรู ความรูของประชาชนตามพระราชบัญญัติฯยังมีการรับรูที่
นอย
2. การศึกษาเปรียบเทีย บการรับรูและความรูของประชาชน ตอพระราชบัญญัติคา ตอบแทน
ผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 จําแนกตามลักษณะสวนบุคคล
การเปรีย บเทียบการรับ รู ความรูของประชาชน ตามพระราชบัญ ญัติฯ เมื่อจําแนกตามอายุ
การศึกษานั้น การรับรูของประชาชนมีความแตกตางกัน แตเมื่อจําแนกตามเพศ สถานภาพ และที่อยูอาศัย
พบวาไมแตกตางกัน
3. เพื่อ ศึกษาความสั มพันธ ระหว า งทัศนคติแ ละความสนใจ กับการรับ รูข องประชาชน ต อ
พระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทน และคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544
จากผลการศึกษาพบวา ความสัมพันธของทัศนคติและความสนใจ กับการรับรู ของประชาชนที่มี
ตอ พระราชบัญญัติฯ มีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง
4. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูไดรับความเสียหายและจําเลยจากการกระทําผิดอาญาของผูอื่น
ตอการเขาถึงการชวยเหลือทางการเงินแกผูเสียหายและจําเลยในคดีอาญา สํานักงานชวยเหลือทางการ
เงินแกผูเสียหายและจําเลยในคดีอาญา กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ และสํานักงานยุติธรรมจังหวัดใน
สวนกลางและสวนภูมิภาค ตามพระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจายแก
จําเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544
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ผลการศึ ก ษาในเชิ ง คุ ณ ภาพ พบว า กลุ ม ตั ว อย า งผู ใ ห ข อ มู ล หลั ก มี ค วามรู สึ ก เชิ ง บวกต อ
พระราชบัญญัติฯนี้ กลาว คือ มีความพึงพอใจและรูสึกอุนใจวาจะไดรับการชวยเหลือ
5. เพื่อนําเสนอแนวทางในการสงเสริม พัฒนา ความรู ความเขาใจของประชาชน และผูไดรับ
ความเสียหายจากการกระทําผิดอาญาของผูอื่น ตามพระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทน
และคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544
ผูใหขอมูล หลักไดเสนอแนวทางในการสง เสริม พัฒ นาความรู ความเขาใจของประชาชน โดย
มุงเนนไปในเรื่องของการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของภาครัฐ ที่จะชวยใหประชาชนมีระดับการรับรูที่เพิ่ม
สูงขึ้น โดยไดเสนอใหรัฐบาล หรือกระทรวงยุติธรรมเปนแมงานหลักในการโฆษณาประชาสัมพันธขอมูลของ
พระราชบัญญัตินี้ผานชองทางการประชาสัมพันธที่ประชาชนสวนใหญใหความสนใจ
นอกจากนี้การเสนอใหมีการฝกอบรมตัวแทนชุมชน เพื่อพัฒนาใหเกิดเครือขายของประชาชนในการ
ชวยกันกระจายความรูไปสูประชาชนคนอื่น รวมทั้งการประชาสัมพันธผานกํานัน ผูใหญบานที่สามารถเขาถึง
ประชาชนไดดีกวาหนวยงานรัฐอื่นๆ อีกประการสําคัญที่ไดมีการเสนอแนวทาง คือ เจาหนาที่ของรัฐทุกฝายที่
เกี่ยวของ จะตองมีความรูความเขาใจอยางถูกตองเกี่ยวกับรายละเอียดของพระราชบัญญัติเพื่อที่จ ะไดให
คําแนะนํา ความชวยเหลือแกประชาชนที่มาขอรับบริการไดอยางถูกตอง เพราะวาปจจุบันมีการใหความสําคัญ
กับเครือขายมากขึ้น ทั้งในระดับทองถิ่น ระดับจังหวัด และระดับชาติ เพราะเครือขาย คือ ขบวนการทางสังคม
อันเกิดจาก การสรางความสัมพันธระหวางบุคคล กลุม องคกร สถาบัน โดยมีเปาหมายวัตถุประสงค และ
ความตองการบางอยางรวมกัน หากมีเครือขายในการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติฯนี้ก็จะชวยใหประชาชน
สามารถปกปองสิทธิ์ของตัวเองไดมากขึ้น และเปนตัวชวยในการดําเนินงานของภาครัฐใหมีความสะดวก และ
เขาถึงประชาชนไดดียิ่งขึ้น
อภิปรายผลการวิจัย
1. วัตถุประสงคการวิจัย : เพื่อศึกษาระดับการรับรูและความรูของประชาชน ตอพระราชบัญญัติ
คาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544
จากผลการศึกษาเชิงปริมาณ พบวา กลุม ตัวอยางผูใหขอมูล มีการรับ รูพระราชบัญ ญัติฯ โดย
ภาพรวมอยูในระดับ ปานกลาง สําหรับผลการศึกษาในเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณผูใหขอมูลหลัก พบวา
ประชาชนมีการรับรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติฯ ในระดับนอย
จากผลการศึกษาทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ สามารถวิเคราะห อภิปรายระดับการรับรู ไดวา
การที่ป ระชาชนมีระดับการรับรูนอย จนถึงปานกลางนั้น ทําใหประชาชนไมสนใจที่จะรับรูเกี่ยวกับขอมูล
ขาวสารในเรื่องนี้ โดยปกติเรื่องที่เกี่ยวของกับกฎหมายนั้นเปนเรื่องที่เขาใจยาก ตองอาศัยการตีความที่ถูกตอง
จึงจะทําใหเขาใจและปฏิบัติตนไดถูกตอง ดังนั้นประชาชนคนทั่วไปจึงมักละเลยที่จะเปดรับขอมูลขาวสารดาน
กฎหมายเพราะอาจคิดวาเปนเรื่องยากเกินไปสําหรับตนและเปนเรื่องไกลตัว สอดคลองกับแนวคิดของสถิต
วงศสวรรค (2525, 79-105) ที่อธิบายถึงลักษณะของผูรับรูวา การที่บุคคลจะเลือกรับรูใดกอนหลัง มากนอย
อยางนั้นขึ้นอยูกับลักษณะผูรับรู ปจจัยที่เกี่ยวกับลัก ษณะของผูรับรูแบงออกเปน 2 เรื่อง คือ ดานกายภาพ
และดานจิตวิทยา
2. วัตถุประสงคการวิจัย : เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการรับรู ความรูของประชาชนที่มีลักษณะสวน
บุคคลตางกัน ตอพระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา
พ.ศ.2544จําแนกตามลักษณะสวนบุคคล
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จากผลการศึกษา พบวา การเปรียบเทียบการรับรู ความรูของประชาชน ตามพระราชบัญญัติฯ
เมื่ อจํ าแนกตามอายุ การศึ ก ษานั้ น การรับ รูข องประชาชนมีค วามแตกต างกัน แตเ มื่ อจํ าแนกตามเพศ
สถานภาพ และที่อยูอาศัย พบวาไมแตกตางกัน สามารถอภิปรายไดวา คนที่มีชวงอายุแตกตางกัน ยอมมี
ประสบการณ ภูมิหลังที่แตกตางกัน ทําใหความสามารถในการรับรูการทําความเขาใจในเรื่องตางๆนั้นสามารถ
ทําไดดีขึ้น และการศึก ษาจะเปนปจ จัยสนับ สนุนทําใหคนมีพื้นฐานความรูที่ดี คนที่ไดรับ การศึกษายอมมี
พื้นฐานในการทําความเขาใจกับเรื่องตางๆและมีความสามารถในการแสวงหา เขาถึงขอมูลจากแหลงวิชาการ
หรือหนวยงานที่เกี่ยวของไดดีกวาคนที่มีร ะดับการศึกษานอย จึงทําประชาชนที่มีอายุและระดับการศึกษา
แตกตางกันมีระดับการรับรูที่แตกตางกัน สอดคลองกับทองหลอ สุวรรณกาฬ (2521, 76) ที่ไดกลาวถึงอิทธิพล
ของการรับรูวาความรูเดิม และประสบการณเดิมที่แตกตางกันทั้งปริมาณและความถูกตอง ทําใหคนเรามีการ
รับรูที่แตกตางกัน
3. วัตถุประสงคการวิจัย : เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวาง ทัศนคติ และความสนใจ กับการรับรูของ
ประชาชน ตอพระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทน และคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ.
2544
จากผลการศึกษาพบวา ความสัมพันธของทัศนคติและความสนใจ กับการรับรู ของประชาชนที่มี
ตอ พระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทน และคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 มี
ความสัมพันธกันในระดับปานกลาง ซึ่ง สอดคลองกับ สิทธิโชค วรานุสันติกูล (2524)ไดก ลาววา ทัศนคติมี
อิทธิพลตอการรับรู ถาคนเรามีทัศนคติที่ดีตอใคร คนหนึ่งการกระทําของบุคคลนั้นจะมีการรับรูในทางที่ดี
4. วัตถุประสงคการวิจัย: เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูไดรับความเสียหายและจําเลยจากการกระทํา
ผิดอาญาของผูอื่น ตอการเขาถึง การชวยเหลือทางการเงินแกผูเสียหายและจําเลยในคดีอาญาสํานัก งาน
ชวยเหลือทางการเงินแกผูเ สียหายและจําเลยในคดีอาญา กรมคุม ครองสิท ธิและเสรีภาพ และสํานัก งาน
ยุติธรรมจังหวัดในสวนกลางและสวนภูมิภาค ตามพระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและ
คาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544
พบวา กลุมตัวอยางผูใหขอมูลหลักมีความรูสึกเชิงบวกตอพระราชบัญญัติฯนี้ เนื่องจากมีความคิด
วา การไดรับความชวยเหลือตามพระราชบัญญัตินี้ชวยบรรเทาความเดือดรอน ภาระคาใชจายของประชาชนที่
ถูกกระทําความผิดทางอาญาจากผูอื่น แมจะรูสึกวาเงินที่ไดรับความชวยเหลือนั้นไมเพียงพอตอคาใชจายหรือ
ความสูญเสียที่เกิดขึ้น ก็ยังมีความเห็นวายังดีที่ไดรับการชวยเหลือบาง
เมื่อประชาชน รับทราบเบื้องตนวามีการใหความคุมครองชวยเหลือจากพระราชบัญญัตินี้ ก็จะยื่น
เอกสารเพื่อขอรับสิทธิ์ของตน แตกรณีที่เกิดความลาชานั้น สามารถวิเคราะห อภิปรายไดวา เกิดจากระบบ
ราชการที่มีขั้นตอนหลายขั้นตอน เมื่อประชาชนยื่นเรื่องของใชสิทธิ์แลว คณะกรรมการจะกําหนดใหผูเสียหาย
หรือจําเลยไดรับคาตอบแทน คาทดแทนและคาใชจายเพียงใด หรือไมก็ได จะคํานึงถึงพฤติการณ และความ
รายแรงของการกระทําความผิด สภาพความเสียหาย ที่ผูเสียหายไดรับ พฤติการณของคดี ความเดือดรอนที่
ไดรับ และใหพิจารณาถึงโอกาสที่ผูเสียหายและจําเลยจะไดรับการชดเชยจากทางอื่นดวย(พระราชบัญญัติ
คาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544. เลม 118. ตอนที่ 104.
ก. (12 สิง หาคม 2544) ซึ่ ง การพิจ ารณาก็อ าจใช เ วลานานพอสมควร สอดคล องกับ กฤษณี เยพิทัก ษ
(2547,บทสรุป) ที่ไดศึกษาปญหาความลาชาในการดําเนินกระบวนพิจารณาคดี ของศาลอาญา ศึกษาเฉพาะ
กรณีคดีอาญาที่คางพิจารณาเกิน 5 ป จากการศึกษาพบวา วิธีการดําเนินกระบวนการพิจารณาทั้งแบบเดิม
หรือ แบบพิจารณาตอเนื่องและครบองคคณะ(ตามแบบที่ศาลอาญากําหนด) สามารถจัดการคดีสวนใหญให
เสร็จไปไดในเวลาที่ไมนานนัก แตไมส ามารถจัดการคดีสวนนอยที่คางพิจารณานานเกินสมควรได และพบ
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สาเหตุที่ทําใหคดีอาญาคางพิจารณาเกิน 5 ป ที่สําคัญมีสี่ประการดวยกันคือ 1. ความยุงยากและซับซอนของ
คดี 2. คดีโอน 3.การเลื่อนคดี 4.การสงประเด็น
5. วัตถุประสงคการวิจัย : เพื่อนําเสนอแนวทางในการสงเสริม พัฒนา ความรู ความเขาใจของ
ประชาชน และผูไดรับความเสียหายจากการกระทําผิดอาญาของผูอื่น ตามพระราชบัญญัติคาตอบแทน
ผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544
พบวา ผูใหขอมูลหลักไดเสนอแนวทางในการสงเสริม พัฒนาความรู ความเขาใจของประชาชน
โดยมุงเนนไปในเรื่องของการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของภาครัฐ ที่จะชวยใหประชาชนมีระดับการรับรูที่
เพิ่มสูงขึ้น โดยไดเสนอใหรัฐบาล หรือกระทรวงยุติธรรมเปนแมงานหลักในการโฆษณาประชาสัมพันธขอมูล
ของพระราชบัญญัตินี้ผานชองทางการประชาสัมพันธที่ประชาชนสวนใหญใหความสนใจ เชน โทรทัศน เปนตน
สอดคลองกับผลการศึกษาของจินตนา ณ ระนอง(2551,บทคัดยอ) เรื่องการรับรูเรื่องสิทธิมนุษยชน และการ
กําหนดมาตรการเชิงรุกเพื่อการสงเสริมสิทธิมนุษยชน ผลการศึกษาพบวาประชาชนยังไมมีความรูเรื่องสิทธิ
มนุษยชนมากพอ
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในเชิงนโยบาย
1.1 ภาครัฐควรประชาสัมพันธใหประชาชนรับรู เขาถึงการชวยเหลือทางการเงินแกผูเสียหายและ
จําเลยในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติฯนี้ ผานชองทางการประชาสัมพันธที่หลากหลาย
1.2 กระทรวงยุติธรรม ควรใหความสําคัญในการขับเคลื่อนการดําเนินงานของหนวยงานภายใน
สังกัดกระทรวง ควบคูไปกับการพัฒนาศักยภาพขององคกรภายนอกอื่นที่มีความเกี่ยวของกับกระบวนการ
ยุติธรรม ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
1.3 ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนควรมีการทํางานประสานงานรวมกันและพัฒนาใหเกิด
เปนเครือขาย
2. ขอเสนอแนะในเชิงปฏิบัติ
เนื่องดวยพระราชบัญ ญัติ ค าตอบแทนผูเ สีย หาย และค าทดแทนและค าใชจ ายแกจําเลยใน
คดีอาญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ไดมีการแกไขปรับปรุงเพิ่มเติม โดยมีสาระสําคัญ ประการหนึ่ง คือ ปรากฏใน
มาตรา 6/1 ความวา ในคดีที่มีการรองทุกขตอพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ใหพนักงานสอบสวน แจงใหผูเสียหาย หรือทายาทซึ่งไดรับความเสียหายที่มารองทุกขดังกลาวทราบถึงสิทธิ
การไดรับคาตอบแทนตามพระราชบัญญัตินี้ ดังนั้นเพื่อใหการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ สอดคลองกับบทบัญญัติ
ดังกลาว ผูวิจัยจึงเสนอวา จําเปนตองมีการเชื่อมโยง ขอมูลที่ชัดเจน แมนยํา และมีความเปนปจจุบัน ระหวาง
หนวยงานที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะอยางยิ่งสํานักงานตํารวจแหงชาติ เนื่องจากเปนหนวยงานที่ประชาชนเขาถึง
เปนอันดับแรก
เอกสารอางอิง
กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ สํานักงานชวยเหลือทางการเงินแกผูเสียหายและจําเลยในคดีอาญา. (2550).
เอกสารเผยแพร : รายงานการศึกษาวิจัย เรื่องการคุมครองสิทธิที่จะไดรับการเยี่ย วยาความ
เสียหาย ของผูเสียหายและจําเลยในคดีอาญา
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