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ความรบัผิดในทางละเมิดกบัความรบัผิดในทางอาญา 
 
อาญา ละเมิด 
 
๑.  เจตนารมณ์ 
ป้องกนัและปราบปราม เป็นกฎหมายที ่ เพื่อจะเยยีวยาเอกชนทีไ่ดร้บัความเสยีหาย 
เกีย่วกบัความสงบ    เพื่อใหก้ลบัคนืสู่ฐานะเดมิ 
 
 
๒.ความรบัผดิ 

 
ความรบัผดิในทางอาญาและในทางละเมดินัน้อาจเกดิทบัซอ้นกนัได ้   
เช่น  ความรบัผดิในชวีติ รา่งกาย ทรพัยส์นิ ตามมาตรา ๔๒๐ ดงันัน้  เมือ่มกีาร

ฟ้องคดอีาญากอ็าจมกีารฟ้องคดลีะเมดิได ้
 

ความรบัผดิบางประเภททีไ่มอ่าจทบัซอ้นกนัได ้  
>>  ความรบัผดิทีไ่มเ่ป็นความรบัผดิในทางอาญาแต่เป็นความรบัผดิในทางละเมดิ 
เช่น  ความผดิฐานท าใหเ้สยีทรพัยห์ากไม่มเีจตนายอ่มไมเ่ป็นความรบัผดิในทาง

อาญา แต่ในทางละเมดิแลว้ หากท าใหท้รพัยข์องเขาเสยีหาย ไมว่่าโดยจงใจหรอืประมาท
เลนิเล่อกเ็ป็นละเมดิเช่นกนั 
 

>>  ความรบัผดิทีไ่มเ่ป็นความรบัผดิในทางละเมดิแต่เป็นความรบัผดิในทางอาญา 
เช่น  ความรบัผดิตามพรบ.จราจร  การขบัรถเกนิอตัราความเรว็ทีก่ าหนด หรอืการขบั

รถฝา่ไฟแดง เป็นความผดิและมโีทษในทางอาญา  แต่หากไมไ่ดช้นใคร ไมไ่ดก่้อความเสยีหาย
ใหก้บัใคร ความรบัผดิในทางละเมดิกไ็ม่ม ี
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๓.  การตคีวาม 
 
การตคีวามกฎหมายอาญานัน้ตอ้งเป็นไปตาม การตคีวามกฎหมายแพ่งนัน้ตอ้งเป็นไปตาม
มาตรา ๒ วรรคแรก1   ป.พ.พ. มาตรา ๔2 
เพราะฉะนัน้ หลกัการตคีวามตามกฎหมาย เป็นการตคีวามทีไ่มเ่คร่งครดั เนื่องจากมหีลกั 
อาญานัน้เครง่ครดั เป็นไปตามตวับทกฎหมาย การทีเ่อามาใชป้ระกอบการตคีวามไดห้ลาย 
 กรณดีว้ยกนั 
 
 
๔.  การก าหนดค่าสนิไหมทดแทน / โทษ 
 
กฎหมายอาญาจะเป็นเรือ่งโทษ กฎหมายแพ่งจะเป็นเรือ่งค่าสนิไหมทดแทน 
 
กฎหมายจะก าหนดไว ้แต่ศาลกส็ามารถ มหีลายประเภท ตามมาตรา ๔๓๗ – ๔๔๘ 
ใชดุ้ลพนิิจไดเ้ช่นเดยีวกนั  ขึน้อยูก่บัว่า ไดก้ าหนดไว ้ซึง่ศาลจะเป็นผูใ้ชดุ้ลพนิิจในการ 
มคีวามหนกัเบาเพยีงใด ก าหนด 
 
 

สรปุ  แมว้่าจะการก าหนดค่าสนิไหมทดแทนในทางอาญาและในทางละเมดิจะต่างกนั
ในกรณเีป็นโทษกบัเป็นค่าสนิไหมทดแทน แต่ศาลกย็งัคงมอี านาจใชดุ้ลพนิิจไดเ้ช่นเดยีวกนั  
(เวน้แต่กฎหมายอาญาในบางความผดิทีไ่ดก้ าหนดโทษไวแ้น่นอนเลย)    
 

ฉะนัน้  การก าหนดค่าสนิไหมทดแทน / โทษ ทัง้ในทางอาญาและในทางละเมดิ จงึ
ขึน้อยูก่บัความหนกัเบาของการกระท าความผดิ เช่น ในทางละเมดิ หากศาลเหน็ว่าผูก้ระท าจง
ใจกระท าความผดิ ศาลอาจจะพพิากษาใหช้ดใชค้่าสนิไหมทดแทนเตม็ตามทีโ่จทก์ขอมา (แต่
ตอ้งไมเ่กนิค าขอ)  แต่ถา้เป็นเพยีงประมาทเลนิเล่อกอ็าจจะลดมาตามสมควร 

                                                 
1        ปอ.มาตรา ๒   บุคคลจกัตอ้งรบัโทษในทางอาญาต่อเมื่อไดก้ระท าการอนักฎหมายทีใ่ชใ้นขณะกระท า
นัน้บญัญตัเิป็นความผดิและก าหนดโทษไว ้ และโทษทีจ่ะลงแก่ผูก้ระท าความผดินัน้  ตอ้งเป็นโทษทีบ่ญัญตัไิว้
ในกฎหมาย 
 
2  ป.พ.พ.   มาตรา ๔  กฎหมายนัน้ตอ้งใชใ้นบรรดากรณีซึง่ตอ้งดว้ยบทบญัญตัใิดๆ แหง่กฎหมายตาม
ตวัอกัษร หรอืตามความมุ่งหมายของบทบญัญตันิัน้ๆ  

เมื่อไมม่บีทกฎหมายทีจ่ะยกมาปรบัคดไีด ้ใหว้นิิจฉยัคดนีัน้ตามจารตีประเพณีแห่งทอ้งถิน่ ถา้ไม่มี
จารตีประเพณีเช่นว่านัน้ใหว้นิจิฉยัคดอีาศยัเทยีบบทกฎหมายทีใ่กลเ้คยีงอย่างยิง่  และถา้บทกฎหมายเช่นนัน้
กไ็ม่มดีว้ย ใหว้นิิจฉยัตามหลกักฎหมายทัว่ไป 
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๕.  การระงบัสิน้ไปของความผดิ 
 
ความรบัผดิในทางอาญานัน้ระงบัสิน้ไปดว้ย ความรบัผดิในทางละเมดินัน้ไม่ระงบัสิน้ไป 
ความตายของผูก้ระท า ความตายของผูก้ระท า แต่ตกทอดเป็นมรดก 
 ทายาทตอ้งรบัไปทัง้สทิธแิละหน้าที่ 
 
 >> แต่จะเหมอืนกบัความรบัผดิในทางอาญา 
 ต่อเมือ่ผูก้ระท าละเมดิไมม่ทีรพัยส์นิอยูเ่ลย  
 เพราะเมือ่ตายกจ็บกนัไป 
 
 
๖. อายคุวาม 
 
ยิง่ความผดิรา้ยแรง หรอืยิง่โทษฉกรรจ์ ๑ ปีหรอื ๑๐ ปีแลว้แต่กรณี 
อายคุวามกจ็ะยิง่ยาวนาน 
 
 
๗.  การรว่มกนักระท าความผดิ 
 
ความรบัผดิในทางอาญาจะมเีพยีงใดนัน้ มาตรา ๔๓๒3 ใหร้บัผดิเหมอืนเป็นลกูหนี้รว่ม 
ยอ่มขึน้อยูก่บับทบาทของผูก้ระท าว่า เป็น โดยโยงเอาหลกัการมาตรา ๒๙๑ มาใช ้
ตวัการ ผูใ้ช ้หรอืผูส้นบัสนุน ซึง่จะมโีทษ 
ทีไ่มเ่ท่ากนั 
 
 
 
 
                                                 

3  มาตรา ๔๓๒   ถา้บุคคลหลายคนก่อใหเ้กดิเสยีหายแก่บุคคลอื่นโดยร่วมกนัท าละเมดิ  ท่านวา่
บุคคลเหล่านัน้จะตอ้งรว่มกนัรบัผดิใชค้่าสนิไหมทดแทนเพื่อความเสยีหายนัน้  ความขอ้น้ีท่านใหใ้ชต้ลอดถงึ
กรณีทีไ่ม่สามารถสบืรูต้วัไดแ้น่วา่ ในจ าพวกทีท่ าละเมดิร่วมกนันัน้ คนไหนเป็นผูก้่อใหเ้กดิเสยีหายนัน้ดว้ย 

อน่ึงบุคคลผูยุ้ยงสง่เสรมิหรอืช่วยเหลอืในการท าละเมดิ ท่านกใ็หถ้อืว่าเป็นผูก้ระท าละเมดิ
ร่วมกนัดว้ย 

ในระหว่างบุคคลทัง้หลายซึง่ตอ้งรบัผดิร่วมกนัใชค้่าสนิไหมทดแทนนัน้ ท่านว่าต่างตอ้งรบัผดิ
เป็นสว่นเท่าๆ กนั  เวน้แต่โดยพฤตกิารณ์  ศาลจะวนิิจฉยัเป็นประการอื่น 
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หลกักฎหมายทัว่ไป : หลกัความยินยอม 
 

เป็นหลกักฎหมายทีม่มีาตัง้แต่สมยัโรมนั หลกั Volenti nonfit injuria4  แปลว่า ความ
ยนิยอมไมก่่อใหเ้กดิความเสยีหาย (ไมว่่าจะเป็นทางแพ่งหรอือาญา) 
 

ก่อนพ.ศ. ๒๕๔๐  (ก่อนมพีรบ.ว่าดว้ยขอ้สญัญาทีไ่มเ่ป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐) หลกั
ความยนิยอมในทางละเมดิและในทางอาญานัน้มคีวามแตกต่างกนั 

 
ในทางอาญา   ในทางละเมดิ  
 
ความยนิยอมตอ้งไม่ขดัต่อความสงบ ฯ ถอืว่าเป็นเรือ่งของปจัเจกชน  แมจ้ะเป็นเรือ่ง 
 ทีข่ดัต่อความสงบ ฯ  แต่ถอืว่าเป็นเรือ่งของ 
 เอกชนต่อเอกชน  รฐัไมค่วรเขา้มาแทรกแซง 
 
ค าพพิากษาในคดอีาญาเรือ่งการประลอง ค าพพิากษาในคดลีะเมดิ ศาลชีว้่า สามารถให้ 
ของขลงั ศาลฎกีาชีว้่าเป็นเรื่องทีข่ดัต่อ ความยนิยอมได ้แมจ้ะขดัต่อความสงบฯ   
ความสงบ ฯ แมจ้ะเป็นเรือ่งความยนิยอม เพราะฉะนัน้ ในกรณเีดยีวกนัการทา้กนั 
 ประลองของขลงั ไมเ่ป็นละเมดิ 
  
 >>  ละเมดิเป็นเรือ่งของการเยยีวยา 
 ค่าเสยีหาย  ฉะนัน้ ถา้ผูเ้สยีหายไมต่ดิใจทีจ่ะ 
 เรยีกค่าสนิไหมทดแทน  กเ็ป็นเรือ่งความ 
 ยนิยอมของผูเ้สยีหาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
4   มนีกักฎหมายบางท่านแปลว่า  หลกัความยนิยอมไม่เป็นละเมดิ  ในกรณีทีเ่อามาใชใ้นเรื่องละเมดิ 
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แนวคิดนักกฎหมายไทยเก่ียวกบัการน าหลกัความยินยอมมาใช้ 
 
๑)  ในกฎหมายอาญา 
 

จากหลกักฎหมายอาญาทีว่่า ไมม่กีฎหมาย ไมม่คีวามผดิ และไมม่โีทษ5     กส็ามารถ
แปลกลบัไดว้่า เมือ่มกีฎหมาย กม็คีวามผดิ และยอ่มมโีทษ  ปญัหาต่อมาคอื เมือ่มกีฎหมาย
อาญาบญัญตัวิ่าเป็นความผดิและมโีทษแลว้ แต่มคีวามยนิยอม  จะเอาความยนิยอมนี้มายกเวน้
ความผดิไดห้รอืไม ่เพยีงใด ? 

 
๑. อ.จติต ิตงิศภทัยิ ์ 
วางหลกัไวใ้นหมายเหตุทา้ยค าพพิากษาฎกีาที ่๑๔๐๓/๒๕๐๘  มใีจความว่า  หลกั

ความยนิยอมสามารถน ามาใชใ้นกฎหมายอาญาไดเ้หมอืนอยา่งหลกักฎหมายทัว่ไป     
 
๒. อ.ไพศาล กุมาลยว์สิยั 
ความยนิยอมของผูเ้สยีหายเป็นเหตุยกเวน้ความผดิในทางอาญา (เดนิตามอ.จติต)ิ  

แต่เฉพาะความผดิบางประเภททีบ่ญัญตัไิวใ้นตวับทกฎหมายเท่านัน้  อ.ประณติเหน็ว่า น่าจะ
หมายถงึ ความผดิทีย่อมความกนัได้ 

 
สงัเกต  อ.ไพศาลมคีวามเหน็ต่างกบัอ.จติตติรงที ่ไมไ่ดเ้หน็ว่า หลกัความยนิยอมเอา

มาใชไ้ดอ้ยา่งหลกัทัว่ไป 
 
๓.  อ.อกัขราทร จฬุารกัษ์ 
เดนิตามแนวความเหน็ของอ.ไพศาล และย า้ว่า  หลกัเรือ่งความยนิยอมนัน้เป็นเหตุ

ยกเวน้ไดก้จ็รงิ แต่ควรก าหนดเฉพาะความผดิทีก่ฎหมายก าหนดไว ้และควรจะก าหนดไวเ้ป็น
ลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

อ.ประณติเหน็ว่า  หมายถงึควรจะก าหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษรไวเ้ลยว่า บทบญัญตัิ
ใดบา้งทีย่นิยอมกนัได้ 

 
 
 
 
 

                                                 
5  Nullum crimen nulla poena sinelege หรอื No crime No punishment without Law  
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๔.  อ.ไพจติร ปญุญพนัธ ์
ไดใ้หค้วามเหน็ไวใ้นดุลพาห ปี ๒๕๔๖ “ขอ้คดิเหน็เกีย่วกบัความยนิยอมของ

ผูเ้สยีหาย”  ไว ้ มใีจความว่า 
ในความยนิยอมของผูเ้สยีหายนัน้ถอืว่าเป็นหลกักฎหมายทัว่ไป  แต่ไมใ่ช่เหตุยกเวน้

ความรบัผดิในทางอาญา เนือ่งจากปอ.มาตรา ๒ นัน้จะใชบ้งัคบัเฉพาะในเรือ่งความผดิและโทษ  
เพราะฉะนัน้เมือ่หลกัความยนิยอมถูกน ามาใชใ้นทางทีเ่ป็นคุณกบัจ าเลย จงึไมจ่ าเป็นตอ้งเอา
มาตรา ๒ มาใชบ้งัคบั  เพราะฉะนัน้ หลกัทัว่ไปนี้จงึเอามาใชใ้นทางอาญา แต่ไมใ่ช่ขอ้ยกเวน้ 

 
๕.  อ.กมลชยั รตันสกาววงศ์ 
ในวทิยานิพนธช์ัน้ปรญิญาโทของท่านเรือ่ง “ผูก้ระท าสามารถอา้งหลกัความยนิยอม

ของผูเ้สยีหายได”้  คณะนิตศิาสตร ์มธ. ปี ๒๕๒๓   
 
ผูก้ระท าสามารถอา้งหลกัความยนิยอมของผูเ้สยีหายได ้เฉพาะความยนิยอมในการ

ละเมดิต่อคุณธรรมทางกฎหมายของเอกชน  ส าหรบักฎหมายอาญานัน้มุง่คุม้ครองคุณธรรม
ในทางกฎหมาย อนัไดแ้ก่ สิง่ทีเ่ป็นส่วนรวม เช่น การคุม้ครองชวีติ รา่งกาย ทรพัยส์นิ สิทธต่ิางๆ 
ของบุคคล เพราะฉะนัน้ ในส่วนของเอกชนน้ีสามารถเลอืกทีจ่ะสละประโยชน์ทีก่ฎหมายคุม้ครอง
นัน้ ซึง่มผีลท าใหผู้ก้ระท าสามารถกระท าไดแ้ละไมเ่ป็นความผดิ 

 
 
๖.  อ.สุรศกัดิ ์ลขิสทิธิว์ฒันกุล 
การวจิยัเรือ่ง “ความยนิยอมของผูเ้สยีหาย ศกึษาเฉพาะกรณกีารปลกูถ่ายอวยัวะ” 

คณะนิตศิาสตร ์มธ. ปี ๒๕๓๔ 
ความยนิยอมของผูเ้สยีหายไมใ่ช่เหตุลบลา้งความผดิ และมใิช่เหตุใหก้ระท าได ้

เนือ่งจากกฎหมายอาญามไิดม้ไีวเ้พือ่ปกป้องเอกชนคนใดคนหนึง่ (ปจัเจกชน) 
 
 
 
 

สรปุ  ความเหน็ทีม่ ีAuthority ทีสุ่ดคอื ความเหน็ของอ.จติต ิคอื ความยนิยอมในทาง
อาญาถอืว่าเป็นหลกัทัว่ไป และเป็นเหตุยกเวน้ความรบัผดิ 
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๒)  ในกฎหมายละเมดิ 
 

กฎหมายไทยในลกัษณะละเมดิ มาตรา ๔๒๐ – ๔๓๘  ไมไ่ดก้ าหนดหลกัเรือ่งความ
ยนิยอมไว ้ เพราะฉะนัน้  หลกัความยนิยอมในกฎหมายละเมดินัน้กเ็ป็นหลกักฎหมายทัว่ไป
เหมอืนเช่นในกฎหมายอาญา  กล่าวคอื  เป็นหลกัทีอ่ยูเ่บือ้งหลงัมาตรา ๔๒๐ 

 
หลกัเกณฑต์ามมาตรา ๔๒๐ นัน้มี ๔ ประการ คือ 
๑. การกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ 
๒. โดยผิดกฎหมาย 
๓. ก่อให้เกิดความเสียหาย 
๔. มีความสมัพนัธร์ะหว่างการกระท าและผล  (Causation) 

 
หลกัเกณฑท์ีจ่ะก าหนดเรือ่งความยนิยอมนัน้ คอื โดยผดิกฎหมาย  
 
การกระท าโดยผดิกฎหมาย  คอื การกระท าทีล่่วงสทิธผิดิหน้าที่โดยไมม่อี านาจหรอื

สทิธทิีจ่ะกระท าได ้และไปกระทบต่อสทิธใินทางกฎหมายของบุคคลอื่น ตามมาตรา ๔๒๐ ซึง่
ไดแ้ก่ สทิธใินชวีติ รา่งกาย อนามยั เสรภีาพ ทรพัยส์นิ หรอืสทิธอิยา่งหนึ่งอยา่งใด  

 
การกระท าโดยผดิกฎหมายในทางละเมดินัน้ต่างกบัในทางอาญาตรงที ่การกระท าโดย

ผดิกฎหมายอาญานัน้จะตอ้งมกีฎหมายบญัญตัไิวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร  แต่ในทางละเมดินัน้จะ
เป็นการกระท าโดยผดิกฎหมายทีม่บีญัญตัไิวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรหรอืไมม่กีไ็ด้ 

 
ดงันัน้ การกระท าโดยผดิกฎหมายในทางละเมดิจงึกวา้งมาก โดยนอกจากการกระท า

ผดิกฎหมายตามทีม่กีฎหมายบญัญตัไิวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร เช่น ตามปอ. จะเป็นละเมดิแลว้ 
การกระท าผดิมรรยาท จรรยาบรรณ ธรรมเนียม ระเบยีบ กเ็ป็นละเมดิไดท้ัง้สิน้  

 
เช่น  มรรยาททนายความทีก่ าหนดขึน้มาเพื่อใชค้วบคุมผูป้ระกอบวชิาชพีดว้ยกนัเอง 

เป็นกรณีทีไ่มก่ฎหมายบญัญตัวิ่าเป็นความผดิไว ้ แต่หากเกดิการผดิมรรยาทนายความขึน้ สภา
ทนายความกส็ามารถลงโทษทนายความผูน้ัน้ เช่น เพกิถอนใบอนุญาต  ฝา่ยคู่ความผูเ้สยีหายก็
สามารถใชก้ฎหมายในลกัษณะละเมดิในการฟ้องเรยีกค่าสนิไหมทดแทนได ้

 
การกระท าโดยผดิกฎหมาย  คอื การกระท าทีล่่วงสทิธผิดิหน้าทีโ่ดยไมม่อี านาจหรอื

สทิธทิีจ่ะกระท าได ้ ดงันัน้ ถา้ผูก้ระท ามอี านาจ หรอืมสีทิธโิดยชอบธรรมทีจ่ะกระท าแลว้ การ
กระท าของเขายอ่มไมเ่ป็นละเมดิ 
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อ านาจหรอืสทิธทิีจ่ะกระท าไดใ้นกฎหมายละเมดินัน้ไดก้ าหนดไวห้ลายประการ คอื 
๑.  กฎหมายใหอ้ านาจไว ้ 

เช่น  ต ารวจจบักุม แทจ้รงิแลว้การจบักุมผูอ้ื่นนัน้ยอ่มก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่
เสรภีาพของผูน้ัน้  แต่เมือ่กฎหมายใหอ้ านาจต ารวจกไ็มไ่ดท้ าละเมดิ  (แต่ตอ้งใชต้ามกรอบที่
กฎหมายก าหนด) 

๒.  สญัญา 
เช่น  สญัญาเช่า  ตามปกตกิารเขา้ไปในเคหะสถานของบุคคลอื่นยอ่มเป็นบุกรกุ 

แต่เมือ่มสีญัญาเช่า กจ็ะมสีทิธทิีจ่ะเขา้ไปได ้ไมผ่ดิกฎหมาย 
๓. อ านาจทีท่ าไดต้ามค าพพิากษา 

กรณทีีบ่งัคบัไปตามค าพพิากษาของศาลล่างแลว้ แมต่้อมาศาลสงูจะไดว้นิิจฉยั
กลบัค าพพิากษาของศาลล่างไปอยา่งไรกต็าม ไมถ่อืว่าผดิกฎหมาย 

๔. ความยนิยอม 
เมือ่มคีวามยนิยอมกไ็มถ่อืว่าท าผดิกฎหมาย เมือ่ไมผ่ดิกฎหมายกย็อ่มไมเ่ป็น

ละเมดิ 
 

สรปุ 
ในกฎหมายไทย  ความยนิยอมในทางอาญาถอืว่าเป็นหลกัทัว่ไป และเป็นเหตุยกเวน้

ความรบัผดิได ้ ในทางละเมดิกเ็ช่นเดยีวกนั  ดงันัน้ ความแตกต่างจงึอยูต่รงทีค่วามยนิยอม
ในทางอาญานัน้ตอ้งไมข่ดัต่อความสงบ ฯ  แต่ในทางละเมดิแมจ้ะขดัต่อความสงบ ฯ กส็ามารถ
ยนิยอมกนัได ้

 
ฎ.เรือ่งความยนิยอมในทางละเมดิ 
ชวีติ   ฎ.๒๔๘/๒๕๒๓ 
รา่งกาย ฎ.๒๒๔๑/๒๕๒๕ ฎ.๑๕๐๘/๒๕๓๑ 
ทรพัยส์นิ ฎ.๒๓๑/๒๕๐๔  ฎ.๗๑๔/๒๕๑๔  ฎ.๕๔๔/๒๕๒๓ 
 
ฎ.ในกลุ่มนี้เป็นกรณคีวามยนิยอมเขา้ไปเสีย่งภยั หรอืความยนิยอมเขา้ไปววิาทกนั  

ศาลฎกีาวางหลกัว่าไมเ่ป็นละเมดิ 
 
ฎ.๒๔๘/๒๕๒๓ 
สมคัรใจววิาทยงิกนัไมเ่ป็นละเมดิ ภรยิาโดยชอบดว้ยกฎหมายของผูต้ายเรยีกค่า

สนิไหมทดแทนไมไ่ด ้
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ฎ.๒๒๔๑/๒๕๒๕  
สมคัรใจเขา้ต่อสูว้วิาทกนั ไดร้บับาดเจบ็สาหสั  กเ็ช่นเดยีวกนั 
 
ในส่วนฎกีากลุ่มทรพัยส์นิ สรปุว่า 
การยนิยอมใหป้ลกูบา้นหรอืเอาดนิเขา้มาเท ฯลฯ ในทีข่องเรา เป็นความยนิยอมที่

เกดิขึน้จนกว่าจะบอกเลกิ ทนัททีีเ่พกิถอนความยนิยอมการทีค่งอยูใ่นทีข่องคนอื่นเป็นละเมดิ 
การทีศ่าลแพ่งและศาลอาญายอมรบัเอาหลกัเรือ่งความยนิยอมมาใช ้กแ็สดงว่าศาล

ยอมรบักฎหมายหลกัทัว่ไป  ต่อมาในพ.ศ.๒๕๔๐  ไดม้พีรบ.ว่าดว้ยขอ้สญัญาทีไ่มเ่ป็นธรรม   
 
 

มาตรา ๙  
ขอ้ตกลงหรอืประกาศทีท่ าไวล้่วงหน้า เพื่อยกเวน้หรอืจ ากดัความรบัผดิเพื่อความ

เสยีหายต่อชวีติ รา่งกาย หรอือนามยัของผูอ้ื่น ซึง่เกดิจากการกระท าโดยจงใจหรอืประมาท
เลนิเล่อของผูต้กลงหรอืผูป้ระกาศ หรอืของบุคคลอื่นซึง่ผูต้กลงหรอืผูป้ระกาศตอ้งรบัผดิดว้ย จะ
น ามาอา้งเป็นเหตุยกเวน้หรอืจ ากดัความรบัผดิมไิด้ 

ขอ้ตกลงหรอืประกาศหรอืจ ากดัความรบัผดิทีเ่กดิจากการกระท าของตนเองหรอืของ
บุคคลอื่นซึง่ตนตอ้งรบัผดิดว้ย  เพื่อความเสยีหายในกรณอีื่นนอกจากทีก่ล่าวในวรรคหนึ่ง ซึง่ไม่
ขดัต่อกฎหมาย ใหม้ผีลบงัคบัไดเ้พยีงเท่าทีเ่ป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณเีท่านัน้ 

 
พรบ.ว่าดว้ยขอ้สญัญาทีไ่มเ่ป็นธรรม ฯ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๘ 
ขอ้ตกลง ประกาศ หรอืค าแจง้ความทีไ่ดท้ าไวล้่วงหน้า เพื่อยกเวน้หรอืจ ากดัความรบั

ผดิเพื่อละเมดิหรอืผดิสญัญาในความเสยีหายต่อชวีติ รา่งกาย หรอือนามยัของผูอ้ื่น อนัเกดิจาก
การกระท าโดยจงใจหรอืประมาทเลนิเล่อของผูต้กลง ผูป้ระกาศ ผูแ้จง้ความ หรอืของบุคคลอื่น
ซึง่ผูต้กลง ผูป้ระกาศ หรอืผูแ้จง้ความตอ้งรบัผดิดว้ย จะน ามาอ้างเป็นขอ้ยกเวน้หรอืจ ากดัความ
รบัผดิมไิด ้

ขอ้ตกลง  ประกาศ  หรอืค าแจง้ความทีไ่ดท้ าไวล้่วงหน้าเพื่อยกเวน้หรอืจ ากดัความรบั
ผดิในกรณอีื่นนอกจากทีก่ล่าวในวรรคหนึ่ง ซึง่ไมเ่ป็นโมฆะ ใหม้ผีลบงัคบัไดเ้พยีงเท่าทีเ่ป็นธรรม
และพอสมควรแก่กรณเีท่านัน้ 

 

 
ตามมาตรา ๙ วรรค ๒ ค าว่า  “ขอ้ตกลงหรอืประกาศเพือ่ยกเวน้หรอืจ ากดัความรบัผดิ

อืน่”  คอืไมใ่ช่กรณคีวามเสยีหายต่อชวีติ รา่งกาย หรอือนามยั แสดงว่า เป็นความเสยีหายต่อ
ทรพัยส์นิ จะบงัคบัไดเ้ท่าทีเ่ป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณี 

 
เช่น  กทม.ตดิป้ายประกาศไวว้่า จะไม่รบัผดิชอบหากมผีูต้อ้งเสยีหายในชวีติ รา่งกาย 

หรอือนามยั จากการด าเนินกจิการของกทม.    ขอ้ตกลงนี้ตอ้งหา้ม 
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แต่ถา้กทม.ตดิป้ายประกาศไวว้่า จะไม่รบัผดิชอบหากมผีูต้อ้งเสยีหายต่อทรพัยส์นิ

จากการด าเนินกจิการของกทม.    ขอ้ตกลงนี้ท าได้ 
นัน่คอื กฎหมายไมห่า้มทีจ่ะมขีอ้ตกลงเพื่อยกเวน้หรอืจ ากดัความรบัผดิเพื่อความ

เสยีหายต่อทรพัยส์นิ แต่ตอ้งเป็นธรรม 
มาตรา ๑๐ 
ความตกลงหรอืความยนิยอมของผูเ้สยีหายส าหรบัการกระท าทีต่อ้งหา้มชดัแจง้โดย

กฎหมาย หรอืขดัต่อความสงบเรยีบรอ้ยหรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชน จะน ามาอา้งเป็นเหตุ
ยกเวน้หรอืจ ากดัความรบัผดิเพื่อละเมดิมไิด้    เป็นมาตรา ๙ 

ความตกลงหรอืความยนิยอมใดๆ ส าหรบัการกระท านอกจากทีก่ล่าวในวรรคหนึ่งจะ
น ามาอา้งเป็นเหตุยกเวน้หรอืจ ากดัความรบัผดิเพื่อละเมดิไดเ้พยีงเท่าทีเ่ป็นธรรมและพอสมควร
แก่กรณเีท่านัน้    

 
แยกพจิารณาเป็น ๒ กรณ ีดงันี้ 
 
๑.  กรณคีวามยนิยอมของผูเ้สยีหายส าหรบัการกระท าทีต่อ้งหา้มชดัแจง้โดยกฎหมาย 
 

จากตวัอยา่งเดมิกรณยีนิยอมใหท้ดลองของขลงัซึง่เดมิก่อนปี ๒๕๔๐ เป็น
ความผดิอาญา แต่ไมเ่ป็นละเมดิ ผูเ้สยีหายไมส่ามารถเรยีกค่าสนิไหมทดแทนได ้ แต่ในปจัจบุนั
นี้  กรณทีี ่ก. ยนิยอมให ้ข. ยงิหรอืแทงตนเองเพื่อทดลองของขลงั  หาก ก. เกดิไดร้บัความ
เสยีหายขึน้มา  ก. กส็ามารถมาฟ้อง ข. เพื่อเรยีกค่าสนิไหมทดแทนได ้ (เป็นละเมดิ)  ข. ไม่
สามารถอา้งความยนิยอมของ ก. ได ้

 
 
๒.  กรณคีวามยนิยอมของผูเ้สยีหายส าหรบัการกระท าทีข่ดัต่อความสงบเรยีบรอ้ย

หรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชน 
 
การขดัต่อศลีธรรม หมายถงึ ศาสนาดว้ย และศาสนากห็มายถงึ ศลี ๕   
 
กรณศีกึษา  กรณ ีSwinging หรอืการสบัเปลีย่นคู่นอน ซึง่เป็นการผดิลกูผดิเมยีจงึขดั

ต่อหลกัศาสนาและศลีธรรม  แต่กเ็ป็นความยนิยอม 
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เดมิสามารถยนิยอม Swinging กนัได ้ แต่ปจัจบุนัน้ี หาก Swinging กนัแลว้ ฝา่ยหน่ึง
เกดิเสยีหายขึน้มา กส็ามารถฟ้องเรยีกค่าสนิไหมทดแทนได ้ อกีฝา่ยหน่ึงจะอา้งความยนิยอม
ไมไ่ดแ้ลว้ 

 
คณะกรรมการกฤษฎกีาไดใ้หค้วามเหน็ไวใ้น “บนัทกึร่างประกอบรา่งฯ มาตรา ๙ และ

มาตรา ๑๐”  ไวค้วามว่า 
กรณมีาตรา ๙ 
เป็นเรือ่งของการยกเวน้หรอืจ ากดัความรบัผดิเรือ่งละเมดิเรือ่งละเมดิ ไมใ่ช่เรือ่งขอ้

สญัญาทีไ่มเ่ป็นธรรม จงึเหน็ว่าหากเหน็สมควรจะใหม้หีลกัการนี้ ควรจะไปพจิารณาแกไ้ข
เพิม่เตมิ ป.พ.พ. ซึง่เป็นกฎหมายทัว่ไปมากกว่า  เหน็สมควรตดัมาตรา ๙ ออกจากรา่งพรบ.นี้6 

 
กรณมีาตรา ๑๐ 
หลกักฎหมายทีจ่ะน ามาใชบ้งัคบักบักรณดีงักล่าวคอืเรือ่งความยนิยอมของผูเ้สยีหาย

ไมเ่ป็นละเมดิ Volenti nonfit injuria   ซึง่หากประสงคจ์ะบญัญตัเิรือ่งนี้ไวใ้หช้ดัเจน เหน็ว่าควรจะ
น าไปบญัญตัไิวใ้น ป.พ.พ. ลกัษณะละเมดิ   จงึเหน็สมควรตดัรา่งกฎหมายในมาตรา ๑๐ ออก 

 
ปญัหาคอื จะน าไปบญัญตัเิป็นมาตราไหนในป.พ.พ. ?   เนื่องจากหลกักฎหมาย

ดงักล่าวเป็นหลกักฎหมายทัว่ไปทีอ่ยูเ่บือ้งหลงัตวับท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6  อ.ประณิตเหน็ดว้ยทีใ่หม้กีารตดัร่างมาตรา ๙ ออกไป  แต่เหน็ว่าไม่ควรน าไปแกไ้ขเพิม่เตมิไวใ้น

ป.พ.พ. เพราะการใหเ้ป็นหลกักฎหมายทัว่ไปนัน้มคีวามเหมาะสมแลว้   
กฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชนมเีจตนารมณ์ทีแ่ตกต่างกนั  โดยกฎหมายเอกชนนัน้ตอ้ง

ค านึงถงึสทิธขิองปจัเจกชนทีจ่ะตกลงยนิยอมกนัได ้เป็นเสรภีาพขัน้พืน้ฐานซึง่รฐัจะตอ้งยอมรบั เพราะเรื่อง
ละเมดินัน้เป็นเรื่องของการเรยีกค่าสนิไหมทดแทน ไม่ใช่เรื่องโทษเหมอืนกบัในทางอาญา  
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ประเดน็ของการบรรยายครัง้นี้ 
 

๑.  การออกพรบ.ฉบบันี้มผีลท าใหห้ลกัความยนิยอมไม่เป็นละเมดิเปลีย่นแปลงไป
หรอืไม ่อยา่งไร 

 
๒.  ค าพพิากษาฎกีาทีใ่หไ้ว ้ถา้มาพพิากษาตอนทีใ่ชพ้รบ.นี้แลว้ จะเปลีย่นแปลงไป

หรอืไม ่อยา่งไร 
 
๓.  แนวทางทีค่ณะกรรมการกฤษฎกีาเสนอแนะใหม้กีารแกป้.พ.พ.นัน้เป็นไปได้

หรอืไม ่เพยีงใด 
 
๔.  Feedback จากการปรบัแกห้ลกักฎหมายทัว่ไปในเรื่องความยนิยอมในพรบ.ฉบบั

นี้ทีม่ต่ีอสงัคม  
 
เช่น กรณทีา้ประลองของขลงั Swinging จากเดมิทีฟ้่องรอ้งไมไ่ดเ้พราะเป็นเรือ่งความ

ยนิยอม  แต่ปจัจุบนัน้ีฟ้องได ้   กฎหมายนี้จะช่วยรกัษาสงบสุขในสงัคมหรอืก่อใหเ้กดิความ
วุ่นวาย 

 
อาจจะช่วยใหเ้กดิความสงบกไ็ด ้เพราะคงไมม่ใีครกลา้เอาของขลงัมาลองกนัอกีแลว้ 
 
๕.  แมจ้ะมมีาตรา ๙ แต่ถา้คู่กรณไีมต่ดิใจทีจ่ะเรยีกรอ้งกนั กฎหมายกไ็ม่ม ี

Enforcement  และเราควรพจิารณาดว้ยว่า การเขยีนกฎหมายแลว้ไม่มผีลใชบ้งัคบั แลว้จะเขยีน
ไวท้ าไม ? 
 
 

________________________________________ 


