
 
 
 

ความรับผิดเพื่อละเมิด กิตติบดี  ใยพูล 

กฎหมายละเมิด ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 



ผลที่ตามมาของการพจิารณาคดีทางละเมิด  (นิตนิโยบายทางละเมิด) 

มาตรา ๔๒๐ ประกอบมาตรา ๔๓๘ 
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ขอบเขตวิชากฎหมายละเมิด 
พัฒนาการของกฎหมายละเมิด 

หลักพื้นฐานของกฎหมายละเมิด 

หลักหนี้ ความรับผิดทางละเมิดกับสัญญา 

ประทุษร้ายทางอาญากับประทุษร้ายทางแพ่ง 

ความรับผิดทางละเมิด 

ค่าสินไหมทดแทน 

ข้อต่อสู้ของจ าเลยในคดีละเมิด 
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ขอบเขตความรูค้วามเขา้ใจของกฎหมายละเมิด (๑) 

ละเมิดทางคุณค่า  
 ที่มาของละเมิด 

ประวัติและวิวัฒนาการ พัฒนาการของหลักการแก้แค้นทดแทน 
(หลักตาต่อตาฟันต่อฟัน) 

วัตถุประสงค์ของกฎหมายละเมิด 
(๑) เพื่อเยียวยาความเสียหายให้แก่โจทก ์

(๒) เพื่อยกระดับมาตรฐานของสังคม 

(๓) เพื่อสร้างมาตรฐานของผู้ประกอบวิชาชีพต่าง ๆ  
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ขอบเขตความรูค้วามเขา้ใจของกฎหมายละเมิด (๒) 

 ความรับผิดเพื่อละเมิดกับความรับผิดต่าง ๆ  

 ประทุษร้ายทางแพ่งกับประทษุร้ายทางอาญา 

(๑) เจตนารมณ์ของกฎหมาย   (๔) โทษ 

(๒) ความรับผิด                   (๕) อายุความ 

(๓) การตีความ                    (๖) ข้อได้เปรียบเสียเปรียบในการพิจารณาคด ี

 ละเมิดกับสัญญา 

(๑) หนี้ตามกฎหมาย 

(๒) Concurrent Liability 
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ขอบเขตความรูค้วามเขา้ใจของกฎหมายละเมิด (๓) 

 ละเมิดทางเนื้อหา 

I. ความรับผิดเพื่อละเมิดโดยแท้                                                 
(Fault Liability หรือ Liability in Tort) 

II. ความรับผิดเพื่อละเมิดที่เกิดจากการกระท าของผู้อื่น                          
(Vicarious Liability) 

III. ความรับผิดเพื่อละเมิดอันความเสียหายที่เกิดจากสัตว์และสิ่งของ 
(Presumption of Fault หรือ Strict Liability) 

IV. ความรับผิดต่อสินค้าที่ไม่ปลอดภัย (Product Liability) 

V. ค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิด (Compensation)  

กฎหมายละเมดิ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 



ขอบเขตความรูค้วามเขา้ใจของกฎหมายละเมิด (๔) 

 ข้อต่อสู้ของจ าเลยในคดีละเมิด 

I. ไม่ครบตามหลักเกณฑ์ 

II. เข้าข้อยกเว้นความรับผิดตามที่ปรากฏในมาตราต่าง ๆ  

III. เหตุสุดวิสัย 

IV. หลักเอกสิทธิ์คุ้มครอง 

V. หลักความยินยอม 

VI. หลักความสมัครใจเสี่ยงภัย 

VII. อายุความ 

VIII. บทนิรโทษกรรม 
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พัฒนาการของละเมิด 

ละเมิดทางคุณค่า 

ละเมิดทางเนื้อหา 
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กฎหมายละเมิดมีฐานะเป็น 

เครื่องมือการวางนโยบายสงัคม 

 

กฎหมายละเมิดและนโยบายสงัคม 

บทบาทของกฎหมายที่มีตอ่ปจัเจกชน      

และสงัคม 

  



ข้อพิจารณาที่ ๑ 
 
ลูกสาวของผู้หญิงคนแรกเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุรถยนต์ชนกัน คนขับอีก
ฝ่ายหนึ่งประมาท แม่ของผู้เสียชีวิตได้รับค่าเสียหายจ านวนหนึ่งจากคนขับ  
แต่คิดว่าควรจะได้มากกว่านั้น แม่ของผู้เสียหายตัดสินใจไม่ฟ้องคดี เพราะคิด
ว่าถ้าฟ้องคงต้องย้ายออกจากชุมชนเล็ก ๆ ที่ตนมีถิ่นฐานอยู่ หญิงผู้นั้นกล่าวว่า  
"ฉันลังเลอยู่นานและตัดสนิใจไม่น าคดีฟ้องศาล เพราะได้รับความกดดัน
จากชุมชนนั้น คนท้องถิ่นนี้ไม่ค่อยพอใจที่ได้ยินเรื่องมีคดีฟ้องศาล เขาไม่
อยากได้ยินเรื่องแบบนี้ เขาคิดว่าเป็นวิธีการหาเงินที่ฉันไม่สมควรจะได้" 
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ข้อพิจารณาที่ ๒  
ผู้หญิงถูกรถชน คนขับเป็นชายแก่ ชายชรายอมชดใช้ค่าเสียหายแต่
จ านวนน้อย ไม่พอกับค่ารักษาพยาบาลและการขาดรายได้ ต ารวจ
เป็นผู้ไกล่เกล่ียให้ตกลงกันเรื่องค่าเสียหาย 
แต่ผู้เสียหายคิดว่าต ารวจเข้าข้างชายแก่ ผู้เสียหายเกรงว่าถ้าเรียก
ค่าเสียหายตามที่ตนคิดว่ายุติธรรมจะถูกต ารวจเอาเรื่อง เธอกล่าวว่า 
"เคยพึ่งกฎหมายแล้วไม่เคยได้คือ มันหย่อนยานมันรั่วไหล และยิ่ง
เราคนจนนี่ พึ่งกฎหมายไม่ค่อยได้เลย เงินนี้มีเหนือกว่า ถึงทุกวันนี้
ไม่พึ่ง พึ่งตัวเอง เราไม่รู้จักใคร ใครจะมาช่วยเราล่ะ ถึงจะศักดิ์สิทธิ์
แค่ไหน กฎหมายหนูไม่หวังพึ่ง ทุกวันนี้พึ่งขาตัวเองจริง ๆ ขนาด
ขาหนูหักใช่ไหม" 
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กปัตนัเรอื Grimstad 
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คดี Grimstad  

กฎหมายละเมดิ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 



Hymowitz ฟ้อง Eli Lilly and Co (1989)  

กฎหมายละเมดิ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 



คดี Hymowitz กับ Eli Lilly and Co (1989)  

กฎหมายละเมดิ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ยา Diethylstilbestrol (DES) เพือ่ป้องกนัแทง้ 



LOS ANGELES, 

 California (CNN)  

-- A Los Angeles judge reduced a 
landmark tobacco damage award 
by billions of dollars Wednesday, 
ordering cigarette maker Philip Morris 
to pay $28 million instead of $28 
billion.  
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คดีกาแฟร้อน Hot Coffee Case 
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McFacts about the McDonalds Coffee Lawsuit 

Everyone knows what you're talking about when you 
mention "the McDonald's lawsuit." Even though this case 
was decided in August of 1994, for many Americans it 
continues to represent the "problem" with our civil justice 
system.  

The business community and insurance industry have 
done much to perpetuate this case. They don't want us to 
forget it. They know it helps them convince politicians that 
"tort reform" and other restrictions on juries is needed. And 
worse, they know it poisons the minds of citizens who sit on 
juries.  
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โรคชั้นประหยัด 

Economic class syndome ความรับผิดชอบต่อเพื่อนบ้าน 
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กรณีรถยนต ์prius 
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กรณีรถยนต ์ford 
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รถสูญหายในหา้งสรรพสนิคา้ 

 กรณีที่ห้างให้น ารถมาจอดแล้วแลก
บัตรผ่าน ? 

 กรณีห้างสรรพสินค้าเลิกแจกบัตร
ผ่านแล้วมาใช้กล้องวีดีโอตรวจ
แทน ? 
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กฎหมายละเมดิ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

Level 7 
Appeals 

Level 5 Trails 

Level 4 Consulting 
Lawyer 

Level 3 Claims 

Level 2 Perception of 
Wrongdoing 

Level 1 Injuries 

The Pyramid of Tort Law 



ทฤษฎีและความรับผิดทางละเมิด 

ปรัชญาพื้นฐานแห่งละเมิด? 

การประทุษร้ายต่อสิทธิของปัจเจกชน? 

กฎหมายละเมดิ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 



หลักเพื่อนบ้านที่ดี 
Neighbor Principle Law เทียบเคียง มาตรา ๕ 
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Legal Mind – กระบวนทัศน์การตีความเพื่อปรับใช้กฎหมาย 

กฎหมายละเมดิ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 



หลักเพื่อนบ้านที่ดี 
 
หลักเพื่อนบ้านที่ดีต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น 
 
 

หลักเพื่อนบ้านที่ดีต้องรับผิดชอบต่อสังคม 

ผู้ทรงสิทธิตามกฎหมายเอกชน 

Social Change,it law Change 

- กฎหมายอื่นประกอบละเมิด 

(Civil law) 
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Rudy Baylor # Rainmaker 
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กฎหมายละเมดิ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 



ประวัติละเมิดไทย 
การจัดท าประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

กฎหมายละเมดิ ปี

การศึกษา ๒๕๖๐ 



เปรียบเทียบนิติกรรมกับนิติเหต ุ
 ความแตกต่างระหว่างความรับผิดในทาง

ละเมิดและความรับผิดในทางสัญญา ? 

 สิทธิเด็ดขาด กับ บุคคลสิทธิ ? 

 ผิดสัญญา คู่สัญญาฟ้องมูลละเมิดได้
หรือไม่ เพียงใด ? Concurrent 

Liability 

กฎหมายละเมดิ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 



การประทุษร้าย 

ทางแพ่ง (ละเมิด) 

ทางอาญา (ความรับผิดทางอาญา) 

กฎหมายละเมดิ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 



กฎหมายละเมดิ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 



ประเด็นพิเคราะห์ทางละเมิด 

ข้อสันนิษฐานที่ปรากฏตามปกติของเหตุการณ ์

They speak themself 
 

 

กฎหมายละเมดิ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 



res ipsa loquitur 
อิทธิพลจากกฎหมายคอมมอนลอว ์

ข้อสันนิษฐานตามความเป็นจริง 

กฎหมายละเมดิ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 



***“res ipsa loquitur”*** 
 เป็นข้อสันนิษฐานตามกฎหมายละเมิดซ่ึงมี

ความหมายว่าทุกส่ิงทุกอย่างย่อมเป็นไปตามหลัก
ธรรมดาปกติของเหตุการณ์ที่ควรจะเป็น 

ตามหลักแล้วจะมีการสันนิษฐานความผิดของบุคคลไม่ได้ เพราะความรับผิด
ของบุคคลมีหลักอยู่ว่าภาระพิสูจน์เป็นของโจทก์หรือของรัฐที่จะน า
พยานหลักฐานมาพิสูจน์ว่าได้มีการกระท าผิดเกิดขึ้นและจ าเลยเป็นผู้กระท า
ความผิดนั้น 
 ดังนั้น ข้อสันนิษฐานความรับผิดของบุคคลในลักษณะนี้มิใช่ข้อ
สันนิษฐานเด็ดขาด จ าเลยจึงมีสิทธิน าพยานหลักฐานมาพิสูจน์หักล้างได้เสมอ 
และภาระการพิสูจน์ของจ าเลยในการพิสูจน์หักล้างนี้เป็นการพิสูจน์โดย
พยานหลักฐานที่มีน้ าหนักมากกว่า (preponderance of evidence) 

กฎหมายละเมดิ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 



หลักการส าคัญของรัฐธรรมนูญ คือ 
 

 บทสันนิษฐานว่า “บุคคลทุกคนสุจริต”  
 

ดังนั้น การบัญญัติกฎหมายก าหนดข้อสันนิษฐาน ไม่ว่าข้อ
สันนิษฐานเด็ดขาดหรือไม่เด็ดขาด จึงต้องท าด้วยความ
ระมัดระวังโดยเฉพาะในความเชื่อมโยงที่ชอบด้วยกฎ
ธรรมชาติ และศีลธรรมระหว่างการกระท าและผลของข้อ
สันนิษฐาน 

ข้อพึงระวัง 
กฎหมายละเมดิ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 



ละเมิด ? 

กฎหมายละเมดิ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 



ใครรับผิดชอบ ? 

กฎหมายละเมดิ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 



- ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ Economic loss 
- ใครเป็นผู้ต้องรับผิดชอบ 
- ผู้รับผิดชอบต้องเป็นผู้มีหน้าที่ 
- หน้าที่นั้นต้องค านึงถึงหลักเพื่อนบ้านที่ดี 
- การเผชิญหน้าระหว่างทฤษฎีความรับผิดเพื่อละเมิด            
กับทฤษฎีรับภัย 
- การก าหนดค่าสินไหมทดแทน  
- การเยียวยาความเสียหายอื่น 
- การใช้กฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานทางสังคม 

กฎหมายละเมดิ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 



มองละเมิดเป็นอาญา 

มองละเมิดเป็นละเมิด 

 

กฎหมายละเมดิ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 



Fault?        Damage? 

การลงโทษ 
 

 

การเยียวยา 

กฎหมายละเมดิ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 



กระทบต่อสิทธิเด็ดขาดของมนุษย ์? 
ชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ อนามัย ทรัพย์สิน สิทธิ 

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ? 
 สุขภาพกาย สุขภาพจิต ปัญญา 

กฎหมายละเมดิ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 



กฎหมายละเมดิ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 



พื้นฐานความรับผิดเพื่อละเมิด 
 

มาตรา ๔๒๐ - ๔๓๗ 

แบ่งกลุ่มความรับผิดเพ่ือละเมิด ? 

กฎหมายละเมดิ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 



 กลุ่มที่ ๑ Fault Liability 
 กลุ่มที ่๒ Vicarious Liability 
 กลุ่มที่ ๓ Strict Liability 
 
  โจทก์ต้องน าสืบให้ศาลเห็นว่า

จ าเลยกระท าครบองค์ประกอบ
ความรับผิดเพื่อละเมิด 

กฎหมายละเมดิ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 



สรุปหลักการกฎหมายละเมิด 

หลัก "The rule that you are to love your neighbor becomes in 
law, you must not injure your neighbor. You must take 
reasonable care to avoid acts or omissions which you can 
reasonably foresee would be likely to injure your neighbor." 
(Donoghue vs. Stevenson, a 1932 English case.) 

แนวคิด (สู่) ศีลธรรม (สู่) กฎหมาย (สู่) การปรับใช้กฎหมาย ๒ เรื่อง มิติทางความเป็นธรรม และ มิติ
ทางเศรษฐกิจ 

ทฤษฎีรับภัย ----- Fault Theory : No Liability without Fault ------ strict liability 

หลัก Res Ipsa Loquitur ? - The thing (accident)  speaks for 
itself. 

กฎหมายละเมดิ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 



มาตรา ๔๒๐ ละเมิดโดยแท้  

ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ 
ท าต่อบุคคลอื่น โดยผิดกฎหมาย
ให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่
ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็
ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่ง
อย่างใดก็ดี ท่านว่า ผู้นั้นท า
ละเมิด จ าต้องใช้ค่าสินไหม
ทดแทนเพื่อการนั้น 

(๑) ผู้ใด (กระ) ท าต่อบุคคลอื่น ? 

(๒) โดยจงใจ หรือ ประมาทเลินเล่อ ? 

(๓) โดยผิดกฎหมาย ? 

(๔) เสียหายแก่สิทธิ ? 

(๕) ค่าสินไหมทดแทน ? 

กฎหมายละเมดิ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 



ประเด็นข้อกฎหมาย 

โจทก์มีภาระการพิสูจน์   

ความรับผิดของจ าเลย 

ความเสียหายของโจทก ์

ความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดกับความ
เสียหายที่เกิดขึ้น 

กฎหมายละเมดิ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 



(ความผดิ) 
Fault 

(ละเมดิ) 

(1)  จงใจ (เจตนาประสงคต่์อผล) 

(2)  ประมาทเลนิเลอ่                                    

-เจตนาย่อมเลง็เหน็ผล    -ประมาท 

(ไมม่คีวามผดิ) 
Without Fault 

(1)  เหตสุุดวสิยั 
- Act of Good 

- Force majeure 

อบุตัเิหตโุดยแท ้
(2)  (Inevitable Accident) 

กฎหมายละเมดิ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 



จ าเลย +  

กระท า + 

โดยผิดกฎหมาย 

กฎหมายละเมดิ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 



จ าเลย +  

กระท า + 

โดยจงใจ หรือ       
ประมาทเลินเล่อ 

กฎหมายละเมดิ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 



กฎหมายละเมดิ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 



ละเมิดที่เกิดจากการกระท า 
ประมาทเลินเล่อ Negligence 

“ประมาทเลินเล่อ หมายถึง การปราศจากความระมัดระวัง ซึ่งเป็นสาเหตุ
ให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ หรือเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของผู้อื่น” 

หลักการท างาน 
สามองค์ประกอบที่ส าคัญที่พิสูจน์ในกรณีประมาทเลนิเล่อ: 
จ าเลยมีหน้าทีใ่นการระมัดระวังต่อโจทก ์
จ าเลยฝ่าฝืนต่อหน้าที่ดังกล่าว 
การฝ่าฝืนต่อหน้าที่เป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหาย 

กฎหมายละเมดิ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 



องค์ประกอบที่  1 : 
จ าเลยมีหน้าที่ในการระมัดระวังหรือไม่ ? 

 ค าถามแรกของศาลในคดีละเมิด
จากความประมาทเลินเล่อ:  
 “จ าเลยมีหน้าท่ีในการ

ระมัดระวังต่อโจทก์
หรือไม่ ?” 

 Donoghue v. Stevenson 
or: 
The Snail in the Ginger 
Beer   

 

กฎหมายละเมดิ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 



A manufacturer owes a duty of care to the ultimate 
purchaser/consumer of a product in situations where the product is 
designed to get into the hands of the purchaser/consumer without 
intervening inspection or modification. 

ขอให้พิจารณาปรัชญาแฝง 
   “The rule that you are to love your neighbour becomes in law, you 

must not injure your neighbour; and the lawyer’s question “who 
is my neighbour?” receives a restricted reply.  You must take 
reasonable care to avoid acts or omissions which you can 
reasonably foresee would be likely to injure your neighbour.  Who, 
then, in law, is my neighbour?  The answer seems to be – persons 
who are so closely and directly affected by my act that I ought 
reasonably to have them in contemplation as being so affected 
when I am directing my mind to the acts or omissions which are 
called into question.” (from the judgment of Lord Atkin, M’Alister 
(or Donoghue) v. Stevenson, [1932] A.C. 562) at 580. 

กฎหมายละเมดิ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 



ประเด็นทางกฎหมายที่เกี่ยวเนื่อง 
Donoghue v Stevenson (1932) AC 562 

 

                   Neighbor principle  

 

Reasonable care ประมาทเลนิเลอ่ 

Avoid acts or omissions การกระท าโดยการงดเวน้ 

Close and direct relationship หลกัเหตแุละผล 
 

 

กฎหมายละเมดิ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 



กฎหมายละเมดิ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ผู้พิพากษา Atkin วางหลักตามค าพิพากษามีปัจจัยให้พิสูจน์  
3 ประการคือ  
ประการแรก หลักเกณฑ์การควรคาดเห็นได้ล่วงหน้าว่า การกระท า
นั้นจะก่อให้เกิดความเสียหาย  
ประการที่สอง โจทก์และจ าเลยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดต่อกันกัน และ
ประการที่สาม การก าหนดความรับผิดทางละเมิดให้จ าเลยต้องรับผิด
ในความเสียหายนั้นจะต้องมีความเที่ยงธรรม ยุติธรรม และมีเหตุผล
สมควร 



ผลที่ตามมาภายหลังมีค าพิพากษา : 

ยกระดับมาตรฐานสังคม คุ้มครองผู้บริโภค 

ในคดีก่อนหน้านี้ โดยทั่วไปแล้วผู้ผลิตไม่ใช่ผู้ที่ติดต่อกับผู้บริโภคโดยตรง 
จึงไม่มีความสัมพันธ์กัน ไม่มีหน้าที่ในการระมัดระวังให้แก่ผู้บริโภค เป็น
หน้าที่ของร้านค้าปลีก 

กฎหมายละเมดิ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 



Haley V. London Electricity 
Board, 1964, 3 All ER 185 

จ าเลยรับจ้างขดุถนนเพื่อวางสายเคเบิ้ลไฟฟ้า ภายหลังลงมือขุดถนนเสร็จ
เกิดหลุม แต่จ าเลยใชเ้ชือกสีกั้น และตั้งไฟฉุกเฉินไว้เพื่อเป็นสัญญาณบอกว่า
ห้ามเข้า  ปรากฏว่าโจทก์ซึ่งตาบอดเดินตกหลุมนั้น จนได้รับบาดเจ็บสาหัส 
จึงฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทน โดยกล่าวอ้างว่า จ าเลยกระท าละเมิดต่อ
โจทก์ ซึ่งในชัน้พิจารณาคด ี จ าเลยให้การปฏิเสธว่า จ าเลยได้ใช้ความ
ระมัดระวังเป็นอย่างดีแล้ว HL (The House of Lord) วินิจฉัยว่าการที่
จ าเลยอ้างนั้นยังไม่ถือวา่เพียงพอ เพราะจ าเลยควรคาดหมายได้ว่าในสังคม
ไม่ได้มีเฉพาะคนที่ปกติเท่านั้น คนพิการต่าง ๆ ก็มีทั่วไปจ าเลยควรคาดหมาย
ได้ จ าเลยจึงต้องมีหน้าที ่ (Duty of Care) จึงเป็นประมาทเลินเล่อ ต้องรับ
ผิดชดใช้คา่สินไหมทดแทน (Haley V. London Electricity Board, 
1964, 3 All ER 185) 

กฎหมายละเมดิ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 



 จ าเลย (สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก)  มีหน้าที่อบรมฝึกอาชีพเด็กหรือเยาวชนที่
กระท าความผิด ถูกเจ้าของทรัพย์ที่เสียหายฟ้องเนื่องจากเด็กเยาวชนที่อยู่ในความ
ดูแลของตน ได้หนีออกจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก โดยขโมยเรือและสร้างความ
เสียหายต่อเรือล าอื่นที่อยู่ใกล้เคียง เจ้าของเรือจึงฟ้องเรียกร้องให้สถานพินิจและ
คุ้มครองเด็กต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายที่เด็กหรือเยาวชนนั้นก่อขึ้น  

 คดีนี ้HL(The House of Lord) วินิจฉัยว่า จ าเลยมีหน้าที่ต้องระมัดระวัง (Duty 
of Care) มิให้ไปก่อให้เกิดความเสียหายกับเจ้าของทรัพย์สินที่อยู่บริเวณใกล้กับกับ
สถานพินิจ  การที่จ าเลยอ้างว่าจ าเลยท าหน้าที่เพื่อสาธารณะประโยชน์มิใช่ประเด็น
ข้ออ้าง และมิใช่เหตุผลที่ดีที่จะท าให้มีอภิสิทธิ์แต่ประการใด (Special Immunity) 
แต่อย่างไรก็ดี ความรับผิดที่สถานพินิจพึงต้องรับผิดชอบนั้น ควรจะถูกจ ากัด เฉพาะ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นในบริเวณใกล้เคียงเท่านั้น เพราะความเสียหายเช่นว่านั้น
สามารถคาดเห็นได้ (Foreseeability) (Home Office V. Dorset Yacht, 1970, 
2 All ER 294, HL) 

กฎหมายละเมดิ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 



ลูกจ้างท าหน้าที่พนักงานท าความสะอาด  หน้าต่างตามตึกที่นายจ้าง
รับเหมาท าความสะอาด  ปรากฏข้อเท็จจริงว่าในทางการที่จ้าง 
นายจ้างไม่ได้มีอุปกรณ์ที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ของลูกจ้าง เช่น 
ให้ลูกจ้างปีนขอบหน้าต่าง ท าความสะอาด แทนที่จะมีบันไดให้ และ
ลูกจ้างได้รับบาดเจ็บเพราะตกจากขอบหน้าต่างขณะปฏิบัติหน้าที่  
ลูกจ้างจึงฟ้องนายจ้างให้รับผิดชดใช้ค่าเสียหายประเด็นอยู่ที่ว่า 
นายจ้างมีหน้าที่ (Duty) ต่อลูกจ้างหรือไม่ ซึ่งศาลได้วินิจฉัยว่า เป็น
หน้าที่ของนายจ้างที่จะต้องจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการ
ท างานของลูกจ้าง ซึ่งนายจ้างสามารถคาดเห็นได้จึงเป็นละเมิด 
(General Cleaning V. Christmas, 1952, 2 All ER 1110, HL)  

กฎหมายละเมดิ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 



จ าเลยไม่มีความสัมพันธ์กับหน้าที ่

โจทก์ เป็นมารดาของผู้ตายซึ่ ง เป็น เหยื่ อการ
ฆาตกรรมรายล่าสุด ของฆาตกรฆ่าหั่นศพที่มีชื่อ
เรียกว่า Yorkshire Ripper โจทก์จึงยื่นฟ้องกรม
ต ารวจ โดยกล่าวอ้างว่าในค าฟ้องว่า การปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ต ารวจไร้ประสิทธิภาพ และล้มเหลว
ในการสืบสวน ซึ่งเหตุดังกล่าวเป็นผลให้ลูกของ
โจทก์ต้องถูกฆาตกรรม  

กฎหมายละเมดิ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 



จ าเลยมีหน้าที่หรือไม่ หากความเสียหายเกิดจากโจทก์ 

  
นักโทษฆ่าตัวตายในห้องขังประจ าสถานีต ารวจ ศาลวินิจฉัยว่า ต ารวจ

ไม่ได้มีหน้าที่โดยทั่วไป เพื่อป้องกันมิให้นักโทษคนหนึ่งคนใดฆ่าตัวตาย 
เว้นเสียแต่ ต ารวจจะได้ทราบหรือควรจะทราบอยู่ก่อนว่าจะมีภัยเช่นว่า
นั้นเกิดขึ้น ต ารวจก็มิอาจปฏิเสธความรับผิดได้เช่นกัน (Orange V. 
Chief Constable of West Yorkshire, 2001) และขอให้เทียบเคียง
กับคดี Kirkham V. Anderton, 1920.  ที่ก าหนดให้ต ารวจต้อง
รับผิดชอบการฆ่าตัวตายของนักโทษ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ต ารวจทราบว่า
นักโทษรายนี้ มีแนวโน้มที่จะกระท าอัตวินิบาตกรรม แต่มิได้ป้องกันผล
แต่อย่างใด  

กฎหมายละเมดิ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 



องค์ประกอบที ่ 2: 
จ าเลยกระท าการฝ่าฝืนต่อหน้าที่หรือไม่ ? 

บุคคลที่มีหน้าที่นั้น กฎหมายก าหนดให้ขอบเขตแห่งความ
ระมัดระวังต้องอยู่ในวิสัยที่สามารถคาดหมายได้เท่านั้น  
foreseeable  

วิสัยในการคาดหมายต้องพิจารณาจากพฤติการณ์ของ
บุคคลนั้น ๆ โดยอาศัยมาตรฐานของวิญญูชนทั่วไป 
standard of reasonable care on persons 

ภาวะวิสัย หรือ อัตตวิสัย ? 

กฎหมายละเมดิ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 



มาตรฐานความระมัดระวังพิจารณาจาก ?  

กฎหมายก าหนดให้บุคคลนั้นมีหน้าที ่
 

มาตรา 59 วรรค ๔ บัญญัติว่า “กระท าโดยประมาท ได้แก่
กระท าความผิดมิใช่โดยเจตนาแต่กระท า โดยปราศจากความ
ระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้น จักต้องมีตามวิสัย และ
พฤติการณ์ และ ผู้กระท าอาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้ แต่
หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่” 

จ าเลยมีความสามารถในการคาดหมายอันตรายหรือความเสี่ยงที่
จะเกิดขึ้นแก่บุคคลอื่นได้หรือไม่ reasonably foresee a risk of 
harm to another ?  
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 คนสมองช้า,  
 เด็ก,  
 ปัญญาอ่อน,  
 ผู้มีประสบการณ์หรือผู้เชี่ยวชาญ, 

Professionals? 
 คนเมา,  
 คนพิการทางร่างกาย ? 
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ค าพิพากษาฎีกาที่ 5129/2546  
    จ าเลยที่ 1 ซึ่งเป็นอาจารย์สอนวิชาพลศึกษา ได้สั่งให้นักเรียนชั้น ม.1 วิ่งรอบสนาม

ระยะทาง 200 เมตร ต่อ 1 รอบ จ านวน 3 รอบ เป็นการอบอุ่นร่างกายก่อนการเรียนวิชา
พลศึกษาในภาคปฏิบัติ และได้สั่งให้นักเรียนวิ่งรอบสนามต่ออีก 3 รอบ เป็นการท าโทษที่
วิ่งไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งเหมาะสมตามสมควรแก่พฤติการณ์ แต่การที่สั่งให้วิ่งรอบ
สนามต่อไปอีก 3 รอบ และเมื่อนักเรียนยังท าไม่ได้เรียบร้อย ก็สั่งให้วิ่งต่อไปอีก 3 รอบ 
ในช่วงเวลาหลังเที่ยงวันเพียงเล็กน้อย สภาพอากาศร้อนและมีแสงแดดแรง นับเป็นการ
ใช้วิธีการลงโทษนักเรียนที่ไม่เหมาะสมและไม่ชอบ เพราะจ าเลยที่ 1 น่าจะเล็งเห็นได้ว่า
การลงโทษนักเรียนซึ่งมีอายุระหว่าง 11 ถึง 12 ปี ด้วยวิธีการดังกล่าวอาจเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพของนักเรียนได้เป็นความประมาทเลินเล่อ จนท าให้เด็กชาย พ. ซึ่งเป็นโรคหัวใจอยู่
ก่อนล้มลงในการวิ่งรอบสนามรอบที่ 11 และถึงแก่ความตายในเวลาต่อมา เพราะสาเหตุ
ระบบหัวใจล้มเหลว การตายของเด็กชาย พ. จึงเป็นผลโดยตรงจากการวิ่งออกก าลังตาม
ค าสั่งของจ าเลยที่ 1 แม้จ าเลยที่ 1 จะไม่ทราบว่าเด็กชาย พ. เป็นโรคหัวใจก็ตาม มิใช่
เกิดจากเหตุสุดวิสัย ถือได้ว่าจ าเลยที่ 1 กระท าละเมิดเป็นเหตุให้เด็กชาย พ. ถึงแก่ความ
ตาย แต่ความไม่รู้ของจ าเลยที่ 1 ดังกล่าวเป็นเหตุประกอบดุลพินิจในการก าหนดค่า
สินไหมทดแทนให้น้อยลง 
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องค์ประกอบที่ 3: 
การฝ่าฝืนนั้นท าให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นและต้องไม่ไกลเกินกว่าเหตุ 

ในทางพิจารณาคดี ฝ่ายโจทก์ต้องพิสูจน์ให้เห็นว่า 
ความเสียหายเกิดจากความประมาทเลินเล่อของ
จ าเลย 

reasonably ………….. 
ต่อฝ่ายจ าเลยforeseeable 
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ข้อพิจารณา: 

นาย ก .สร้างสระว่ายน้ าไว้บริเวณพื้นที่ภายในบ้านของตน 
สระว่ายน้ านี้เป็นสระว่ายน้ าส่วนตัวส าหรับคนในครอบครัว
เท่านั้น ปรากฏว่า ในวันหนึ่งมีเด็กข้างบ้านแอบมาเล่นน้ า
ในขณะที่นาย ก. ไม่อยู่บ้าน และลืมล๊อคประตูรั่ว ,  

เด็กจมน้ าตาย ? 
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5 ปัจจัยพิสูจน์ว่าจ าเลยฝ่าฝืนตอ่หน้าทีห่รือไม ่  

 Common sense 
 ชั่งน้ าหนักวิสัยและพฤติการณ์ 
 จารีตประเพณี ......ค าพิพากษาฎีกาที่ 273/2487  
 ระเบียบข้อบังคับ, กฎหมาย (negligence per se) 
 มาตรา 422 ? 
 Res ipsa loquitur (inference of negligence) 
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วิธีการชั่งน้ าหนักวิสัยและพฤติการณ ์

 B < PL 
ความเสียหายต้องสามารถคาดหมายได้    (Reasonably foreseeable) 

หลัก BPL   
B = Burden of Adequate Precautions on Society  

     ได้ใช้ความระมัดระวังที่เพียงพอแล้ว 
P = Probability of Accident Occurring  
     พิจารณาจากโอกาสที่จะเกดิเหตุได้ 

L = Gravity of Resulting Injuring  
      ความรุนแรงของความเสียหาย 
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ประเด็นต่างฝ่าย ต่างประมาทเลินเล่อ 
(Contributory Negligence) 

 ให้พิเคราะห์ และรับฟังว่าฝ่ายใดประมาทเลินเล่อมากน้อย
กว่ากัน ตัวอย่างกรณีศึกษา คดีรถยนต์ชนกัน รถเล็ก รถ
ใหญ่? 
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บทสันนิษฐานความประมาทเลินเล่อ  
 มาตรา 422  บัญญัติว่า “ถ้าความเสียหายเกิดแต่การฝ่าฝืนบท

บังคับแห่งกฎหมายใดอันมีที่ประสงค์ เพื่อจะปกป้องบุคคลอื่น ๆ 
ผู้ใดท าการฝ่าฝืนเช่นนั้นท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นเป็นผู้
ผิด”  

1. มีการกระท าอันเป็นการฝ่าฝืนบทบังคับแห่งกฎหมาย หมายถึง
กฎหมายที่มีอ านาจบังคับอย่างกฎหมายบ้านเมือง ไม่ว่ารัฐธรรมนูญ 
พระราชบัญญัติ พระราชก าหนด พระราชกฤษฎีกา หรือ กฎหมาย
ล าดับรอง อื่น ๆ  

2. กฎหมายท่ีมีการฝ่าฝืนเป็นกฎหมายท่ีมุ่งประสงค์จะปกป้องบุคคลอื่น 
3. ความเสียหายต้องเกิดขึ้นจากการฝ่าฝืนกฎหมายนั้น 
4. ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นเป็นผู้ผิด 
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ค าพิพากษาฎีกา 1169-1170/2509  วินิจฉัยว่า การที่รถยนต์
จ าเลยแล่นเข้าไปชนรถยนต์โจทก์ทางด้านขวามือของถนน 
เบื้องต้นต้องสันนิษฐานตามกฎหมายว่าจ าเลยเป็นผู้ผิด จ าเลย
มีหน้าที่ต้องน าสืบหักล้างว่าจ าเลยมิใช่ผู้ผิด หรือ ค าพิพากษา
ฎีกา 1085/2510  วินิจฉัยว่า รถยนต์ของจ าเลยขับมาด้วย
ความเร็วสูงเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด จึงถือได้ว่าเป็นการ
ประมาทเลินเล่อ 

กรณีขับขี่รถยนต์โดยไม่มีใบอนุญาต ? 
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จ าเลยซึ่งฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการบรรทุกสัตว์ลงเรือ ซึ่งกฎหมาย
ก าหนดให้ ผู้ขนส่งต้องกั้นคอกส าหรับสัตว์เหล่านั้นให้เป็นสัดส่วน
เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคระบาดสัตว์ จ าเลยรับขนแกะ
โดยทางเรือแต่มิได้ท าเป็นคอกตามที่กฎหมายก าหนด พอเรือถูก
คลื่นซัดแรงท าให้แกะที่อยู่บนดาดฟ้าเรือตกทะเลตาย โจทก์ 
(เจ้าของ) ฟ้องเรียกค่าเสียหายโดยกล่าวอ้างว่าจ าเลยประมาท
เลินเล่อเพราะไม่ท าตามที่กฎหมายก าหนด  ? 
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Causation 
สาเหตุและผลลัพธ ์

Reasoning about how and why things happen 
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Cause-in-Fact & Proximate Cause 
 Cause-in-fact 

 But for test 
 Substantial factor test 

 Proximate cause 
 Foreseeability 

 Intervening cause 
 



คดี Re Polemis (Polemis V. Furness, 
Whithy & Co, 1921  
 จ าเลยได้เช่าเรือโจทก์เพื่อบรรทุกน้ ามันเบนซินและ/หรือน้ ามันปิโตรเลียม

บรรจุในถัง ความปรากฏว่า ระหว่างเดินทางในทะเล มีคราบน้ ามันที่รั่ว
ออกมาจากถังบรรจุน้ ามันไปตกค้างอยู่ใต้ท้องเรือ และบางส่วนได้
กลายเป็นไอน้ ามัน (Petro/Vapour) ซึ่งเมื่อเรือเข้าจอดเทียบท่าคนงาน
ของจ าเลยได้ท าไม้กระดานส าหรับทอดเดินข้ามตกลงไปในท้องเรือ เป็น
เหตุท าให้เกิดประกายไฟ (Spark) จนไฟลุกลาม และไอน้ ามันดังกล่าวเกิด
จุดระเบิดขึ้น เรือได้รับความเสียหายทั้งหมด (Totally Destroyed) 

(All the Direct Consequences of the negligent act of their 
servants)  
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 ขอ้เทจ็จรงิ 

 จ าเลยไดเ้ช่าเรอืโจทก ์

 เพือ่บรรทกุน า้มนัเบนซนิ 

 ลูกจา้งจ าเลยท าไทก้ระดานตกไปยงัทอ้งเรอื 

 เกดิประกายไฟ ลกุลามท ัว่เรอื 

 เกดิระเบดิ เรอืเสยีหายท ัง้ล  า 
 ผลการพจิารณาคด ี

 Defendants liable for loss of ship 

 because it was a direct result of their negligence 

 fact that damage was not of a kind they could anticipate 
was irrelevant 
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 Causation in Fact (actual cause) 
 การกระท าของตนเป็นต้นเหตุให้เกิดความ

เสียหาย 
 BUT FOR TEST  
 จ าเลยไม่ต้อรับผิด หากโจทก์ ไม่สามารถ

บรรยายให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุ
และผลได ้
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 จ าเลยใช้ไม้พายตีผู้ตายซึ่งนั่งเรือล าเดียวกันมาเรือล่ม ผู้ตายจมน้ า
ตาย จ าเลยจะต้องรับผิดเฉพาะผลที่ดีหรือผลที่ผู้ตายจมน้ าตายด้วย 
ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ผู้ตายกับจ าเลยไม่มีสาเหตุกันมาก่อน ในวัน
นั้นเองก็ยังปรากฏว่าทั้งสองได้ร่วมวงเสพสุราและเล่นลิเกด้วยกัน 
เลิกแล้วจ าเลยพายเรือไปส่งผู้ตายแต่บังเอิญ เถียงกันขึ้นระหว่างทาง 
จ าเลยจึงใช้พายตีบาดแผลเพียงฟกช้ าเท่านั้น โดยปกติแล้วบาดแผล
เท่านี้ไม่ถึงกับท าให้ตายได้ จ าเลยจึงไม่ควรมีความผิดฐานฆ่าคนตาย
โดยเจตนาแต่ถึงอย่างไร ความตายของโจทก์ เกิดเพราะเหตุที่จ าเลย
ตีเพราะหากจ าเลยไม่ตี เรือก็ไม่ล่ม และจ าเลยก็ไม่จมน้ าตาย ดังนั้น 
ความตายของโจทก์จึงเป็นผลโดยตรงจากการกระท า (ตี) ของจ าเลย  
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 เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า คนขับรถของจ าเลยขับรถโดย
ประมาทเป็นเหตุให้ชนรถที่บรรทุกยางรถยนต์  จนท าให้ยาง
รถยนต์ที่บรรทุกตกลงไปจากรถ จึงเห็นได้ว่า การที่ยาง
รถยนต์ถูกคนร้านลักไปนั้นเกิดขึ้นเพราะความผิดของ
คนขับรถของจ าเลยที่ขับรถโดยประมาท เป็นเหตุให้ชน
รถบรรทุกยาง ซึ่งถ้าไม่ชนก็คงไม่ถูกคนร้ายลักในที่เกิดเหตุ  
จึงนับว่าการสูญหายของยางรถยนต์เป็นผลโดยตรงจากการ
ละเมิดรายนี้ จ าเลยต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์  
ในผลแห่งละเมิดของคนขับรถของจ าเลย  
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มีข้อเท็จจริงว่า 
โจทก์เป็นลูกจ้างจ าเลย ในต าแหน่งช่างเคลือบสังกะสีมีหน้าที่ยกวัสดุ โดยใช้เครนยกไปใส่ใน
เตาหลอม ในขณะที่โจทก์ก าลังท างาน วัตถุบางอย่างกระเด็นออกจากเตาหลอม และทิ่มแทง
โจทก์บริเวณริมฝีปากล่าง จนเป็นเหตุให้ปากโจทก์ถูกเผาไหม้ โดยการเผาไหม้นั้นได้พัฒนาไป
เป็นโรคมะเร็ง และโจทก์ตายในสามปีต่อมา จ าเลยไม่ได้โต้แย้งเกี่ยวกับความประมาทเลินเล่อ
ในประเด็นส าคัญที่ท าให้ไฟไหม้ริมฝีปากโจทก์ ก่อนเกิดเหตุโจทก์ได้เป็นมะเร็งผิวหนังมาก่อน 
แต่หากจ าเลยไม่ได้ประมาทเลินเล่อโจทก์ก็ไม่ตาย ประเด็นที่ศาลจะพิจารณาว่า โรคมะเร็ง
ไกลเกินเหตุแห่งความประมาทที่โจทก์จะเรียกค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายหรือไม่ 
ศาลพิพากษาว่าจ าเลยต้องรับผิดในการกระท าโดยประมาทเลินเล่อ แม้ว่าโจทก์จะเป็นมะเร็ง
ผิวหนังมาก่อน ซึ่งท าให้ความเสียหายอย่างรุนแรงมากกว่าที่ควรจะเป็นก็ตาม อันเป็นการ
พิสูจน์ตามทฤษฎี “กะโหลกบาง” (Eggshell Skull Rule) ที่ก าหนดไว้ว่า บุคคลจะต้องรับผิด
อย่างเต็มที่ในผลของการกระท าโดยประมาทเลินเล่อ แม้จะเกิดความเสียหายมากขึ้นหรือเป็น
ความเสียหายพิเศษ ซึ่งหมายความว่าความเสียหายพิเศษที่เกิดขึ้นนั้นไม่ใช่ความเสียหายที่
ไกลกว่าเหตุ 
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ทฤษฎีมูลเหตุเหมาะสม ใช้หลัก Remoteness of damage  
จ าเลยจะรับผิดเฉพาะผลที่เกิดใกล้ชิดการกรท าของตนเท่านั้น 
(Proximate Cause) ....เหตุแทรกแซง  
 หากเป็นเหตุการณ์ธรรมชาติที่เข้ามาแทรกแซงให้โจทก์ต้อง

เสียหายยิ่งขึ้น  เนื่องจากขาดรายได้เพิ่มมากขึ้น เช่น เรือของ
โจทก์ได้รับความเสียหายเนื่องจากถูกเรือจ าเลยซึ่งแล่นมาโดย
ประมาทเลินเล่อชน  จนเสียหายต้องจอดซ่อมแซม เมื่อไม่
สามารถน ากลับมาเพื่อใช้งานได้เนื่องจากช่วงเวลานั้นมีพายุใหญ่
เข้ามาท าให้ขาดรายได้ ความเสียหายที่เพิ่มขึ้นนี้จ าเลยหามี
ความรับผิดไม่ (Carslogic steamship Co. V. Royal 
Norwegian Government, 1952)  
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Overseas Tankship (UK) Ltd v Morts Dock and 
Engineering Co Ltd or "Wagon Mound (No. 1)"  

the Overseas Tankship v Miller Steamship 
or "Wagon Mound (No 2)" 

https://en.wikipedia.org/wiki/Overseas_Tankship_v_Miller_Steamship


กฎหมายละเมดิ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 โจทก์เป็นเจ้าของเรอืชื่อ Wagon Mound ได้จอดอยู่ที่ท่าเรือซิดนี่ย์ ในเดือน
ตุลาคม 1951  

 ลูกเรือประมาทเลินเล่อ ท าให้น้ ามันรั่วจากเรือ น้ ามันได้ลอยบนน้ าไปยัง
ท่าเรือที่มีเรืออื่นจอดซ่อมอยู่  

 ช่างเชื่อมใช้แก๊สอะแซติลีนเชื่อมโลหะบนท่าเทียบเรือที่เป็นไม้ของจ าเลย ท า
ให้เหล็กร้อนตกลงไปที่สิ่งปฏิกูลที่เป็นฝ้าย ซึ่งติดน้ ามันลอยอยู่ในน้ า เรือที่
จอดอยู่และท่าเรือติดไฟจนได้รับความเสียหายโดยความประมาทของจ าเลย  

 จ าเลยไม่ทราบและไม่อาจคาดหมายได้ล่วงหน้าว่า น้ ามันที่กระจายอยู่บนน้ า
นั้นสามารถลุกไหม้ได้ แต่เจ้าของท่าเรือที่ก าลังเชื่อมเหล็กรู้ว่า น้ ามันอยู่บน
น้ า แต่ก็ยังเชื่อมเหล็กต่อไป คดีนี้ศาลตัดสินยกฟ้องโจทก์ โดยศาลให้เหตุผล
ที่ว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ใช่ผลที่จ าเลยอาจคาดหมายได้ 
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คดี Palsgraph v. Long Island Railroad Company 248 N.Y. 339, 162 N.E. 99 
(1928) มีข้อเท็จจริงว่า 
 ในขณะที่โจทก์ก าลังยืนรอขบวนรถไฟอยู่บนชานชะลาสถานี จ าเลยเป็นเจ้าของและด าเนินกิจการเดิน

รถไฟได้จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยในสถานีที่โจทก์ก าลังยืนอยู่  
 ขณะที่โจทก์ก าลังยืนรอขบวนรถไฟของจ าเลยอยู่นั้นได้มีชายคนหนึ่งพยายามจะวิ่งตามเพื่อจะขึ้นรถไฟ

ที่ก าลังว่ิงอยู่ โดยมีของที่ห่อด้วยกระดาษหนังสือหนีบไว้ใต้รักแร้ เมื่อชายคนนั้นพยายามวิ่งตามและจะ
ขึ้นรถไฟ พนักงานรถไฟของจ าเลยได้เข้าช่วยเหลือ จึงท าให้ห่อสิ่งของใต้รักแร้หลุด หล่นลงบนราง
รถไฟและเกิดระเบิดขึ้น ห่อของดังกล่าวปรากฏว่ามีดอกไม้เพลิง ซึ่งชายคนนั้นซุกซ่อนไว้แรงระเบดิท า
ใหส้ถานีรถไฟส ัน่สะเทอืน ท าใหต้ราช ัง่ทีแ่ขวนอยู่ตกลงมาถกูโจทกไ์ดร้บับาดเจบ็ 

 โจทกจ์งึน าคดมีาฟ้อง โดยอา้งวา่จ าเลยประมาทเลนิเลอ่ท าใหโ้จทกไ์ดร้บับาดเจ ็

 ศาลยกฟ้องโจทกโ์ดยใหเ้หตผุลว่า พฤตกิรรมของพนักงานจ าเลยในการช่วยใหผู้โ้ดยสารข้ึนรถไฟใหไ้ด ้แม้

รถไฟก าลงัวิ่งอยู่ก็ไม่เป็นเหตุใกลชิ้ดกบัการประมาทเลินเล่อของจ าเลย ที่ท าใหโ้จทกไ์ดร้บับาดเจ็บเพราะ

ขอ้เทจ็จรงิในคดีไม่มีอะไรที่บ่งบอกว่าหอ่ของนั้นบรรจุสิง่ของที่เป็นอนัตรายไว ้พฤตกิรรมของพนักงานจ าเลย

จะผิดก็แต่เฉพาะในความสมัพนัธก์บัชายที่ถือห่อของนั้น ไม่มีความสมัพนัธร์ะหว่างโจทกซ่ึ์งยืนอยู่ไกล

ออกไปกบัจ าเลยซ่ึงเป็นเจา้ของรถไฟ ดงันั้น การกระท าของพนักงานจ าเลยจงึไม่เป็นการกระท าโดยประมาท

เลนิเลอ่ต่อโจทก ์จ าเลยจงึไม่ตอ้งรบัผิด 
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THANK YOU 
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