
 

 

หลกักฎหมายทัว่ไป : หลกัความยนิยอม 
 

หลกั Volenti nonfit injuria 
that of which a man consents cannot be considered injury   

 ความยนิยอมไม่ก่อใหเ้กิดความเสียหายหรือไม่ท าใหเ้ป็นละเมิด 
 

 

 ทางอาญา     
ความยินยอมต้องไม่ขัดต่อความสงบ ฯค าพิพากษาใน

คดีอาญาเร่ืองการประลองของขลัง ศาลฎีกาชี้ว่าเป็นเร่ืองที่

ขดัตอ่ความสงบ ฯ แมจ้ะเป็นเร่ืองความยินยอม 
 
 
 ทางละเมิด 

ถือว่าเป็นเร่ืองของปัจเจกชน  แมจ้ะเป็นเร่ืองที่ขัดต่อความ

สงบ ฯ  แตถื่อว่าเป็นเร่ืองของเอกชนตอ่เอกชน  รัฐไมค่วรเขา้

มาแทรกแซงค าพิพากษาในคดีละเมิด ศาลชี้ว่า สามารถให้

ความยินยอมได ้ แมจ้ะขดัต่อความสงบฯ  เพราะฉะนัน้ ใน

กรณีเดียวกันการทา้กันประลองของขลัง ไม่เป็นละเมิด  >> 
ละเมิดเป็นเ ร่ืองของการเยียวยาค่าเสียหาย ฉะนั้น  ถ้า

ผูเ้สียหายไมต่ดิใจที่จะเรียกคา่สินไหมทดแทน ก็เป็นเร่ืองความ

ยินยอมของผูเ้สียหาย 
 
 



 

 

 
แนวคิดนกักฎหมาย 
 
๑)  ในกฎหมายอาญา 

จากหลกักฎหมายอาญาที่ว่า  
 

ไมม่ีกฎหมาย ไมม่ีความผิด และไมม่ีโทษ 
 

เม่ือมีกฎหมาย ก็มีความผิด และยอ่มมีโทษ  ปัญหาตอ่มาคือ 

เมื่อมีกฎหมายอาญาบัญญตัิว่าเป็นความผดิและมีโทษแลว้  
แต่มีความยินยอม  จะเอาความยินยอมน้ีมายกเวน้ความผิดได้

หรือไม่ เพียงใด ? 
 
อ.จิตติ ติงศภทิัย ์ 
วางหลกัไวใ้นหมายเหตทุา้ยค าพิพากษาฎีกาที่ ๑๔๐๓/๒๕๐๘  มี

ใจความว่า  หลักความยินยอมสามารถน ามาใชใ้นกฎหมายอาญาได้

เหมือนอย่างหลักกฎหมายท่ัวไป     
 
อ.ไพศาล กมุาลยวิ์สยั 
ความยินยอมของผูเ้สยีหายเป็นเหตยุกเวน้ความผดิในทางอาญา 

แตเ่ฉพาะความผดิบางประเภททีบ่ัญญตัิไวใ้นตวับทกฎหมายเทา่นัน้   
 
  อ.อกัขราทร จฬุารกัษ ์
หลักเร่ืองความยินยอมน้ันเป็นเหตุยกเวน้ไดก้็จริง แต่ควรก าหนด

เฉพาะความผิดท่ีกฎหมายก าหนดไว ้และควรจะก าหนดไวเ้ป็นลายลักษณ์

อักษรดว้ย 
 
 
  อ.ไพจิตร ปญุญพนัธ ์



 

 

ในความยินยอมของผูเ้สียหายน้ันถือวา่เป็นหลักกฎหมายท่ัวไป  

แต่ไมใ่ชเ่หตุยกเวน้ความรับผิดในทางอาญา เน่ืองจากปอ.มาตรา ๒ น้ันจะ

ใชบั้งคับเฉพาะในเร่ืองความผิดและโทษ  เพราะฉะน้ันเม่ือหลักความยินยอม

ถูกน ามาใชใ้นทางท่ีเป็นคณุกับจ าเลย จึงไมจ่ าเป็นตอ้งเอามาตรา ๒ มาใช้

บังคับ  เพราะฉะน้ัน หลักท่ัวไปน้ีจึงเอามาใชใ้นทางอาญา แต่ไม่ใชข่อ้ยกเวน้ 
 

 
๒)  ในกฎหมายละเมิด 

กฎหมายไทยในลกัษณะละเมิด มาตรา ๔๒๐ – ๔๓๘  ไมไ่ด้
ก าหนดหลกัเรือ่งความยินยอมไว ้ เพราะฉะนัน้  หลกัความยินยอม

ในกฎหมายละเมิดนัน้ก็เป็นหลกักฎหมายทัว่ไปเหมือนเช่นใน

กฎหมายอาญา  กลา่วคือ  เป็นหลกัท่ีอย ูเ่บ้ืองหลงัมาตรา ๔๒๐ 
 
หลกัเกณฑต์ามมาตรา ๔๒๐ นัน้มี คือ 

๑. การกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ่โดยผดิ
กฎหมาย (Fault) 

๒. กอ่ใหเ้กิดความเสียหาย (Damage) 
๓. มีความสมัพนัธร์ะหวา่งการกระท าและผล  

(Causation) 
หลกัเกณฑท่ี์จะก าหนดเรือ่งความยนิยอมนัน้ คือ        

โดยผิดกฎหมาย   
 
 
 
เพราะอะไรจึงแตกต่างกนักบัคดีอาญา .......? 
 

 
 



 

 

สรปุ 
ในกฎหมายไทย  ความยินยอมในทางอาญาถือว่าเป็นหลกัทัว่ไป 

และเป็นเหตยุกเวน้ความรบัผดิได ้ ในทางละเมิดก็เชน่เดียวกนั  ดงันัน้ 

ความแตกต่างจึงอย ูต่รงท่ีความยินยอมในทางอาญานัน้ตอ้งไมข่ดั

ต่อความสงบ ฯ  แต่ในทางละเมิดแมจ้ะขดัต่อความสงบ ฯ ก็

สามารถยินยอมกนัได ้
 

ฎ.เรือ่งความยินยอมในทางละเมิด 

ชวีิต   ฎ.๒๔๘/๒๕๒๓ 
ร่างกาย ฎ.๒๒๔๑/๒๕๒๕ ฎ.๑๕๐๘/๒๕๓๑ 
ทรพัยส์ิน ฎ.๒๓๑/๒๕๐๔ ฎ.๗๑๔/๒๕๑๔ ฎ.๕๔๔/๒๕๒๓ 
 
ฎ.ในกลุม่นีเ้ป็นกรณีความยินยอมเขา้ไปเสี่ยงภยั หรือความ

ยินยอมเขา้ไปวิวาทกนั  ศาลฎีกาวางหลกัว่าไมเ่ป็นละเมดิ 
 
ฎ.๒๔๘/๒๕๒๓ 
สมคัรใจวิวาทยิงกนัไมเ่ป็นละเมดิ ภริยาโดยชอบดว้ย

กฎหมายของผูต้ายเรียกคา่สินไหมทดแทนไมไ่ด ้
 
ฎ.๒๒๔๑/๒๕๒๕  
สมคัรใจเขา้ตอ่สูวิ้วาทกนั ไดร้บับาดเจ็บสาหสั  ก็

เชน่เดยีวกนั 
 
 
 
 
 
 



 

 

ในสว่นฎีกากลุม่ทรพัยส์ิน สรปุว่า 
การยินยอมใหป้ลกูบา้นหรือเอาดินเขา้มาเท ฯลฯ ในที่

ของเรา เป็นความยินยอมที่เกิดขึ้นจนกว่าจะบอกเลิก ทันทีที่

เพิกถอนความยินยอมการที่คงอยู่ในที่ของคนอ่ืนเป็นละเมดิ 
 

การท่ีศาลแพ่งและศาลอาญายอมรบัเอา 
หลกัเรือ่งความยนิยอมมาใช ้ 

ก็แสดงว่าศาลยอมรบักฎหมายหลกัทัว่ไป 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

พรบ.ว่าดว้ยขอ้สญัญาที่ไมเ่ป็นธรรม  พ.ศ.๒๕๔๐ 
 
 
ขอ้ตกลงหรือประกาศที่ท าไวล้ว่งหนา้ เพื่อยกเวน้หรือจ ากดัความ

รบัผดิเพื่อความเสียหายตอ่ชวิีต ร่างกาย หรืออนามยัของผูอ่ื้น ซ่ึงเกิด

จากการกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ่ของผูต้กลงหรือผูป้ระกาศ 

หรือของบคุคลอ่ืนซ่ึงผูต้กลงหรือผูป้ระกาศตอ้งรบัผดิดว้ย จะน ามาอา้ง

เป็นเหตยุกเวน้หรือจ ากดัความรบัผดิมิได ้
ขอ้ตกลงหรือประกาศหรือจ ากดัความรบัผดิที่เกิดจากการกระท า

ของตนเองหรือของบคุคลอ่ืนซ่ึงตนตอ้งรบัผดิดว้ย  เพ่ือความเสยีหายใน

กรณีอ่ืนนอกจากที่กลา่วในวรรคหนึง่ ซ่ึงไมข่ดัตอ่กฎหมาย ใหม้ผีลบังคบั

ไดเ้พียงเทา่ที่เป็นธรรมและพอสมควรแกก่รณีเทา่นัน้ 
 
พรบ.ว่าดว้ยขอ้สญัญาท่ีไมเ่ป็นธรรม ฯ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา 

๘ 
ขอ้ตกลง ประกาศ หรือค าแจง้ความที่ไดท้ าไวล้ว่งหนา้ เพื่อยกเวน้

หรือจ ากดัความรบัผดิเพื่อละเมดิหรือผดิสญัญาในความเสียหายตอ่ชวิีต 

ร่างกาย หรืออนามยัของผูอ่ื้น อนัเกิดจากการกระท าโดยจงใจหรือ

ประมาทเลินเลอ่ของผูต้กลง ผูป้ระกาศ ผูแ้จง้ความ หรือของบคุคลอ่ืนซ่ึง

ผูต้กลง ผูป้ระกาศ หรือผูแ้จง้ความตอ้งรบัผดิดว้ย จะน ามาอา้งเป็น

ขอ้ยกเวน้หรือจ ากดัความรบัผดิมิได ้
ขอ้ตกลง  ประกาศ  หรือค าแจง้ความที่ไดท้ าไวล้ว่งหนา้เพื่อ

ยกเวน้หรือจ ากดัความรบัผดิในกรณีอ่ืนนอกจากที่กลา่วในวรรคหนึง่ ซ่ึง

ไมเ่ป็นโมฆะ ใหม้ีผลบงัคบัไดเ้พียงเทา่ทีเ่ป็นธรรมและพอสมควรแกก่รณี

เทา่นัน้ 

 
 
เชน่  เทศบาลขอนแกน่.ติดป้ายประกาศไวว้า่ จะไมร่บัผดิชอบหาก

มีผูต้อ้งเสียหายในชวิีต ร่างกาย หรืออนามยั จากการด าเนนิกิจการของ

กทม.    ขอ้ตกลงนีต้อ้งหา้ม 



 

 

แตถ่า้เทศบาลขอนแกน่ติดป้ายประกาศไวว้า่ จะไมร่บัผดิชอบหาก

มีผูต้อ้งเสียหายตอ่ทรพัยส์ินจากการด าเนนิกิจการของกทม.    
ขอ้ตกลงนีท้ าได ้

 

ความตกลงหรือความยนิยอมของผ ูเ้สียหายส าหรับ

การกระท าที่ตอ้งหา้มชดัแจง้โดยกฎหมาย หรือขดัตอ่ความ

สงบเรียบรอ้ยหรือศีลธรรมอนัดขีองประชาชน จะน ามาอา้ง

เป็นเหตยุกเวน้หรือจ ากดัความรับผดิเพื่อละเมดิมไิด ้   
เป็นมาตรา ๙ 

 
 
๑.  กรณีความยินยอมของผ ูเ้สียหายส าหรบัการ

กระท าท่ีตอ้งหา้มชดัแจง้โดยกฎหมาย 
 
จากตวัอย่างเดิมกรณียินยอมใหท้ดลองของขลงัซ่ึงเดิมกอ่นปี 

๒๕๔๐ เป็นความผดิอาญา แตไ่มเ่ป็นละเมิด ผูเ้สียหายไมส่ามารถเรียกค่า

สินไหมทดแทนได ้ แตใ่นปัจจบุันนี ้ กรณีที่ ก. ยินยอมให ้ข. ยิงหรือแทง

ตนเองเพื่อทดลองของขลงั  หาก ก. เกิดไดร้บัความเสียหายขึน้มา  ก. ก็

สามารถมาฟ้อง ข. เพื่อเรียกค่าสินไหมทดแทนได ้ (เป็นละเมิด)  ข. ไม่
สามารถอา้งความยินยอมของ ก. ได ้

 

๒.  กรณีความยินยอมของผ ูเ้สียหายส าหรบัการ

กระท าท่ีขดัต่อความสงบเรยีบรอ้ยหรอืศีลธรรมอนัดี

ของประชาชน 
 

การขดัตอ่ศีลธรรม หมายถึง ศาสนา 
 



 

 

กรณีศึกษา !!! กรณีการสับเปลี่ยนคู่นอน ซ่ึงเป็นการผิดลกูผิด

เมียจึงขดัตอ่หลกัศาสนาและศีลธรรม  แตก็่เป็นความยินยอม 
เดิมสามารถยินยอม Swinging กันได ้ แต่ปัจจบุันนี้ หาก 

Swinging กันแลว้ ฝ่ายหนึ่งเกิดเสียหายขึ้นมา ก็สามารถฟ้องเรียกค่า

สินไหมทดแทนได ้ อีกฝ่ายหนึง่จะอา้งความยินยอมไมไ่ดแ้ลว้ ++++ 
 
สรปุ หลกัเร่ืองความยินยอมไมเ่ป็นละเมดิ 
1. ผูเ้สียหายตอ้งยินยอมใหก้ระท า 

 
2. ตอ้งใหค้วามยินยอมกอ่นหรือขณะกระท า 

 
3. ตอ้งใหค้วามยินยอมโดยสมัครใจ (ไม่ไดถ้กูบังคับ ข่มขู ่

หลอกลวง หรือส าคัญผิด)  “ Nothing is so contrary to consent as 
force and fear ”  (ไมม่ีสิ่งใดเป็นปฏิปักษต์อ่ความยินยอมเท่ากับ
การถกูบงัคบัและความเกรงกลวั) 

 
4. ตอ้งไม่ใช่ความยินยอมส าหรับการกระท าที่  ตอ้งหา้มชัด

แจง้โดยกฎหมาย หรือขดัตอ่ความสงบเรียบรอ้ยหรือศีลธรรมอันดี

ของประชาชน 
 
ประเด็นยอ่ยการบอกเลิกความยินยอม  
 
การใหค้วามยินยอมจะยกเลิกเมื่อไรก็ได้ และเมื่อมีการยกเลิก

ความยินยอมแล้ว  การกระท าหลังจากนั้นย่อม เ ป็นละ เมิด  (ฎ .

1656/2493, ฎ.231/2504, ฎ.2288/2523, ฎ.4490/2542) 
 
 



 

 

ฎีกาที่ 4490/2542 แมจ้ าเลยจะไดร้ับความยินยอมจากเจา้ของ

ที่ดินเดิมใหก้่อสรา้งรั้วพิพาทรกุล ้าเขา้ไปในที่ดินไดแ้ละการกระท าของ

จ าเลยไม่อาจถือว่าเป็นการท าละเมิด แต่เมื่อเจา้ของเดิมไดข้ายที่ดินใหแ้ก่

บคุคลอ่ืนต่อไป จนในที่สดุที่ดินตกเป็นกรรมสิทธ์ิของโจทก ์ความยินยอม

ดังกล่าวย่อมไม่ผกูพันโจทก์ใหต้อ้งยอมรับสิทธิของจ าเลยต่อไป เพราะ

โจทก์ทั้งสองก็ย่อมมีอ านาจในฐานะเจ้าของกรรมสิทธ์ิตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1336 ที่จะขัดขวางมิใหจ้ าเลยหรือ

บคุคลอ่ืนสอดเขา้มาเกี่ยวขอ้งกับที่ดินของตนโดยมิชอบดว้ยกฎหมายได้ 

เมื่อโจทกไ์ม่ประสงคจ์ะใหร้ั้วพิพาทอยู่ในที่ดินของตนอีกต่อไปและไดแ้จง้ให้

จ าเลยจัดการร้ือถอนแลว้ แต่แทนที่จ าเลยจะร้ือรั้วพิพาทออกไปเสีย

ทัง้หมดกลบัเหลือทิ้งไวใ้นที่ดินของโจทกบ์างสว่น การกระท าของจ าเลยจึง

เป็นการท าละเมิดต่อโจทก์ การไม่ร้ือถอนรั้วพิพาทใหห้มดสิ้นย่อมท าให้

โจทกไ์มส่ามารถใชส้อยประโยชนใ์นที่ดินส่วนนัน้ได ้ซ่ึงแมว้่าจะมีเนื้อที่เพียง

เล็กนอ้ยโจทกก็์ไดร้ับความเสียหายซ่ึงอาจเปรียบเทียบค่าเสียหายส าหรับ

ที่ดินสว่นดงักลา่วจากที่ดินในบริเวณใกลเ้คียงได ้
 
ฎีกาที่  1170/2543 จ าเลยยอมให้โจทก์ใช ้ที่ดินของจ าเลย

บางส่วนท าแปลงเพาะช าตน้กลา้กระทอ้นโดยไม่มีค่าตอบแทน และไม่มี

ก าหนดระยะเวลา หากจ าเลยตอ้งการที่ดินคืนวันใดจะแจง้ใหโ้จทกท์ราบ

ล่วงหนา้เป็นเวลาพอสมควร ดงันี้ เป็นการยอมใหโ้จทกเ์ขา้ใชส้ิทธิในที่ดิน

ของจ าเลยเป็นการชัว่คราวในลักษณะสิทธิเหนือพื้นดินซ่ึงเป็นทรัพยสิทธิ

อย่างหนึง่ โจทกจ์ะอา้งว่าในการเขา้ใชท้ี่ดินเพ่ือเพาะช าตน้กลา้กระทอ้นย่อม

เป็นที่ร ูก้ันดีว่าตอ้งใชเ้วลาไม่นอ้ยกว่า 1 ปี เพื่อประโยชนข์องโจทก์ฝ่าย

เดียวมิได ้เมื่อเป็นกรณีสิทธิเหนือพื้นดินไม่มีก าหนดเวลาและจ าเลยไม่

ตอ้งการใหโ้จทกเ์ขา้ใชท้ี่ดินดังกล่าวต่อไป จ าเลยย่อมบอกกล่าวใหโ้จทก์

ออกไปจากที่ดินนั้นได ้ไม่เป็นการใชส้ิทธิโดยไม่สจุริต และไม่เป็นการผิด

สญัญาหรือละเมิดตอ่โจทก ์ 
แมจ้ าเลยจะบอกกล่าวใหโ้จทก์ออกจากที่ดินของจ าเลยภายใน2 

วัน แต่โจทกก็์ไม่ไดข้นยา้ยทรัพย์สินออกไปภายในก าหนดดังกล่าว ตรง

ขา้มโจทกก์ลับหา้มคนงานมิใหเ้ขา้ไป และโจทกไ์ดข้นของออกไปจากที่ดิน

ของจ าเลยหลังจากจ าเลยบอกกล่าวถึง 1 เดือนเศษ นับว่าจ าเลยไดใ้ห้

เวลาแก่โจทกพ์อสมควรแลว้ เมื่อไม่ปรากฏว่าจ าเลยใชส้ิทธิโดยไม่สจุริต



 

 

กลัน่แกลง้โจทก์ แมจ้ะเกิดความเสียหายแก่โจทก์ จ าเลยก็ไม่ตอ้งรับผิดต่อ

โจทก ์
หมายเหต ุแต่ถา้มีการกลัน่แกลง้ตั้งแต่แรกโดยหลอกใหป้ลกูตึก

ปลกูบา้นหรือสิ่งปลกูสรา้งเสร็จก่อน แลว้จึงไล่ใหร้ื้อถอนออกไป การ

หลอกลวงย่อมเป็นการกระท าที่ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย จึงเป็นการละเมิดได ้

(อ.เพ็ง เพ็งนติิ) 
 
3) การที่หญิงอยู่กินกันฉันสามีภริยากับชาย และยอมร่วม

ประเวณีกับชาย ไม่ถือว่าชายกระท าละเมิดต่อหญิง (ฎ.576/2488, ฎ.

1917/2517, ฎ.45/2532) 
 
ฎีกาที่ 45/2532 การเรียกค่าทดแทนเนื่องจากผิดสัญญาหรือ

ขอ้ตกลงเกี่ยวกบัการสมรสนัน้ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 

1439 บัญญตัิไวเ้ป็นพิเศษใหเ้รียกได ้เฉพาะกรณีที่มีการหมัน้เท่านัน้ เมื่อ

โจทกจ์ าเลยตกลงจะสมรสกนัโดยไมม่ีการหมัน้ จึงนอกขอบเขตที่กฎหมาย

รับรอง แมจ้ าเลยไม่ปฏิบัติตามที่ตกลงกนัไว ้โจทกก็์เรียกค่าทดแทนไม่ได ้

การที่โจทกต์อ้งใชจ้่ายในการเตรียมการสมรส ตอ้งเสียพรหมจารีใหแ้ก่

จ าเลย และอยู่กินร่วมกันฉันสามีภริยากับจ าเลย โดยจ าเลยไม่ยอมจด

ทะเบียนสมรสกบัโจทก์ เกิดจากความสมคัรใจของโจทกไ์ม่เป็นเหตทุี่จะถือ

ว่าจ าเลยกระท าละเมิดต่อโจทก์ จ าเลยจึงไม่ตอ้งใชค้่าสินไหมทดแทนใหแ้ก่

โจทก ์
 
ฎีกาที่ 576/2488 การที่หญิงยินยอมร่วมประเวณีกับชายโดย

ถกูหลอกลวงว่าจะรับเลี้ยงดแูละจะทะเบียนนัน้ ไม่ถือว่าเป็นความผิดฐาน

ละเมิด หญิงไมม่ีสิทธิฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากชาย 
 
แสดงว่า การท่ีชายหลอกว่าจะแต่งงานกบัหญิง จึงยินยอม

ใหร้ว่มประเวณี ไมเ่ป็นความผิดใช่หรอืไม ่??? 
 
 



 

 

4) เช่าที่ดินไม่เกิน 3 ปี แต่ไม่มีหลักฐานเป็นหนงัสือลงลายมือชื่อ

ผูร้ับผิด จึงฟ้องรอ้งบังคับคดีกันไม่ได ้(ตามมาตรา 538) ดังนัน้ หากผู้

เช่าผิดนดัไม่ช าระค่าเช่า ผูใ้หเ้ช่าก็จะฟ้องบังคับใหช้ าระค่าเช่าไม่ได้ และจะ

ฟ้องเรียกค่าเสียหายฐานละเมิดก็ไม่ได ้เพราะเป็นการอยู่โดยอาศัยความ

ยินยอมของผูใ้หเ้ชา่ จึงไมเ่ป็นละเมิด (ฎ.2288/2523) 
 
 
******************************************************* 

 

ขอ้พิจารณาเปรยีบเทียบกบัต่างประเทศ 
 

The requirements of the defense are thus: 
1. A voluntary 

  
2. Agreement 

  
3. Made in full knowledge of the nature and extent of the risk. 

Lord Denning: 
 

"Knowledge of the risk of injury is not enough. Nothing will suffice 
short of an agreement to waive any claim for negligence. The 
plaintiff must agree expressly or impliedly to waive any claim for 
any injury that may befall him due to the lack of reasonable care 
by the defendant: or more accurately due to the failure by the 
defendant to measure up to the duty of care which the law 
requires of him". 


