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ปกณิกะกฎหมายความรับผดิเพือ่ละเมิด 

กิตติบดี  ใยพลู 

(1) บทน า 

 ความรับผิดเพื่อละเมิดเป็นมูลแห่งหน้ีประเภทหน่ึง (Source of Obligation) ท่ีบญัญติัไวใ้นบรรพ 2 หน้ี ลกัษณะ 5 

แห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มีมาตรา 420 เป็นบททัว่ไปของความรับผิดเพ่ือละเมิด ซ่ึงบญัญติัวา่ “ผู้ใดจงใจหรือ

ประมาทเลนิเล่อ ท าต่อบุคคลอื่นโดยผดิกฎหมายให้เขาเสียหายถงึแก่ชีวติกด็ ีแก่ร่างกายกด็ ีอนามัยกด็ ีเสรีภาพกด็ ีทรัพย์สิน

หรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดกด็ ีท่านว่าผู้นั้นท าละเมิดจ าต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพือ่การนั้น”1  

 บทบาทของกฎหมายละเมิดไดถู้กก าหนดให้เป็นเคร่ืองมือเพ่ือประโยชน์ในการเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนใน

รูปของเงินค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผูท่ี้ตอ้งสูญเสียและหรือได้รับความเดือดร้อนจากการถูกกระทบกระเทือนต่อสิทธิ

ปัจเจกของบุคคล  และท่ีส าคญัเม่ือเปรียบเทียบจากต่างประเทศมีหลายกรณีพบวา่ ศาลต่างประเทศมกัจะใชก้ฎหมายละเมิด

เป็นเคร่ืองมือเพื่อประโยชน์ในการสร้างบรรทดัฐานทางสงัคม โดยเฉพาะระหวา่งผูป้ระกอบวชิาชีพหรือผูป้ระกอบธุรกิจกบั

ประชาชนในฐานะผูรั้บบริการหรือผูบ้ริโภค เช่นเร่ืองมาตรฐานความระมดัระวงั หรือการขยายขอบเขตความรับผิดเพื่อ

ละเมิด หรือการก าหนดค่าสินไหมทดแทนเพ่ือละเมิด เป็นตน้  

 บทความน้ีผูเ้ขียนจะไดน้ าเสนอถึงสรรพทัว่ไปของความรับผิดทางละเมิด ไดแ้ก่ พฒันาการของกฎหมายละเมิด 

หลกัความรับผิดเพื่อละเมิด และการก าหนดค่าสินไหมทดแทนเพ่ือละเมิด ทั้งน้ี เพ่ือให้ท่านทั้งหลายท่ีสนใจไดอ้าศยัเป็น

แนวทางและขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการศึกษาถึงสาระส าคญัของกฎหมายละเมิดในเชิงลึกต่อไป  

(2) หลกัคดิกฎหมายละเมดิ คอืมาตรฐานทางศีลธรรมของสังคม 

 ละเมิดมีล าดบัการพฒันาการมาจากหลกัคิดทางศีลธรรมท่ีวา่ "จงอย่าท าร้ายผู้อืน่ ท าให้ผู้อืน่ได้รับความเสียหาย"  

 ในอดีตกฎหมายละเมิดปรากฎใหเ้ห็นหลกักฎหมายโรมนัเร่ือง “หลกัตาต่อตาฟันต่อฟัน”  (Lex Talionis,หลกัการ

แกแ้คน้) ต่อมาเม่ือสงัคมมนุษยไ์ดร้วมกนัก่อตั้งเป็นรัฐ ล าดบัของพฒันาการของการลงโทษผูก้ระท าความผิดนั้น ไดมี้หลกั

ห้ามประชาชนแกแ้คน้กนัเอง รัฐเขา้มาท าหนา้ท่ีในการลงโทษและแกแ้คน้แทนผูเ้สียหายตามบทลงโทษท่ีบญัญติัไว ้ เม่ือ

มาถึงยคุกฎหมาย 12 โต๊ะของพระเจา้จสัติเนียน ไดมี้การปรากฎหลกัความรับผิดเพ่ือละเมิดข้ึน โดยก าหนดให้ผูท่ี้กระท า

ละเมิดเป็นลูกหน้ีของผูเ้สียหาย มีหน้ีท่ีตอ้งชดใชใ้หแ้ก่ผูเ้สียหายในฐานะท่ีเป็นเจา้หน้ี (หน้ีตามกฎหมายละเมิด) โดยมีหลกั

พ้ืนฐานไดแ้ก่ (1) จงอยา่ท าร้ายผูอ่ื้นใหไ้ดรั้บความเสียหาย (2) จงด ารงชีวติโดยชอบ และ(3) จงให้ความเป็นธรรมแก่ทุกคน

ในส่ิงท่ีควรไดรั้บ ดงันั้น จึงสรุปความไดว้า่  

 (1) หลกัพ้ืนฐานละเมิด ไดแ้ก่ หลกัศีลธรรม  

 (2) กฎหมายละเมิดมีพฒันาการมาจากหลกัการแกแ้คน้  
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 (3) พฒันาการจากหลกัการแกแ้คน้เป็นหา้มแกแ้คน้ (หน้ีท่ีตอ้งชดใช)้  

 (4) พฒันาการจากหน้ีท่ีตอ้งชดใชเ้ยยีวยาความเสียหายท่ีแทจ้ริง เป็นหนา้ท่ีความรับผิดชอบต่อสงัคม 

(3) หลกัเพือ่นบ้านทีด่ต้ีองรับผดิชอบต่อสังคม 

 

 

 

 

 

 

 หลกัคิดทางละเมิดมีล าดบัพฒันาการมาจาก “หลักคิดทางศีลธรรม” (Moral Concept) ท่ีวา่ บุคคลต้องมีความรับ

ผิดต่อผู้อื่นเมื่อบุคคลนั้นได้กระท าความผิด (ความช่ัว) ให้ผู้อื่นเสียหาย ซ่ึงจากแต่เดิมนั้นอาจมีลกัษณะของการแกแ้คน้

ทดแทนระหว่างคู่กรณีชนิดตาต่อตา-ฟันต่อฟัน (หลกักฎหมายโรมนัท่ีว่า Lex Talionis) จนมาสู่ยุครัฐเป็นผูใ้ชอ้  านาจจดั

ระเบียบแบบแผนและกติกาในสงัคม โดยนอกจากรัฐจะเป็นผูว้างบทก าหนดโทษใหส้าสมแก่เหตุแลว้ (ความรับผิทางอาญา) 

ยงัได้ก าหนดหลกัความรับผิดเพ่ือละเมิดให้ผูเ้สียหายได้รับส่ิงทดแทนเพ่ือเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดข้ึน ตามหลกัเร่ือง 

“หนี”้ ในฐานะความเป็น “เจ้าหนี”้ และก าหนดให้ผูก้ระท าผิดนั้นมีฐานะความเป็น “ลูกหนี”้ซ่ึงเดิมนั้นการเรียกผูก้ระท า

ละเมิดชดใชห้น้ี รัฐจะปรับเป็นค่าพินยัเขา้รัฐ (ทอ้งพระคลงั) หรือรัฐกบัผูเ้สียหายฝ่ายละคร่ึง จนกระทัง่ประกาศใชป้ระมวล

กฎหมายแพง่และพาณิชยท่ี์การเรียกค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผูเ้สียหายเต็มจ านวน อนัเป็นอิทธิพลของหลกักฎหมายโรมนั

เร่ืองหน้ี 

 ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยข์องไทยได้ก าหนดความรับผิดเพ่ือละเมิดไวต้ามมาตรา 420-437 โดย

แบ่งเป็น 1. ความรับผิดเพ่ือละเมิดท่ีเกิดข้ึนจากการะกระท าของตน 2. ความรับผิดเพ่ือละเมิดท่ีเกิดข้ึนจากการกระท าของ

ผูอ่ื้น และ 3.ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากทรัพยสิ์น โดยบทบัญญติัทางกฎหมายนั้นไดว้างตามหลกัศีลธรรมขา้งตน้ ทั้งน้ี 

เพื่อใหบุ้คคลมีความรับผิดชอบต่อปัจเจกชนท่ีตนไปกระท าให้เขาไดรั้บความเดือดร้อนและเสียหาย แต่ในปัจจุบนัหลกัคิด

ของกฎหมายละเมิดสมยัใหม่ (Modern Tort Law) มีขอบเขตการใชง้านท่ีกวา้งขวางมากข้ึน  โดยอาศยักฎหมายละเมิดเป็น

เคร่ืองมือในการยกระดบัคุณภาพชีวิตของสังคม วางนโยบายเพ่ือสร้างบรรทดัฐานความรับผิดชอบต่อสังคม และหลกัการ

กระจายความเสียหาย โดยใหปั้จเจกชนผูอ้ยูใ่นสถานะท่ีไดเ้ปรียบหรือไดรั้บผลประโยชน์จากการนั้น เช่น ผูป้ระกอบธุรกิจ 

ผูเ้ช่ียวชาญ ผูป้ระกอบวชิาชีพ ไม่เวน้แมก้ระทัง่เจา้หนา้ท่ีรัฐท่ีมีหนา้ท่ีใหบ้ริการสาธารณะ ตอ้งมีมาตรฐานความระดบัความ

ระวงัและรอบคอบสูง เช่น คดีผูท่ี้ป่วยดว้ยโรคมะเร็งท่ีมีสาเหตุมาจากการสูบบุหร่ี ไดฟ้้องบริษทับุหร่ีเพ่ือให้รับผิดชอบต่อ

เยียวยา 

กระจายความเสียหาย 

รบัผิดชอบต่อสงัคม 

ลงโทษ 

ความรับผดิชอบตอ่ปัจเจกชน 

การปรับใช/้ลดความเคร่งครัด 

คา่สินไหมทดแทนเพ่ือลงโทษ 

คา่สินไหมทดแทนเพ่ือเยยีวยา 

ปัจเจกชนทัว่ไป 

ปัจเจกชน ผูป้ระกอบธุรกจิ วิชาชพี หรือหนา้ที่ตอ่สงัคม 
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ความเจ็บป่วย (คดีHenley Case-Henley v Phillip Morris)2 หรือ การฟ้องต่อสินคา้หรือผลิตภณัฑท่ี์ไม่ไดคุ้ณภาพและ

มาตรฐาน หรือการท่ีผูเ้สียหายไดรั้บอนัตรายจากกาแฟท่ีร้อนจดัผิดปกติ (McDonald's coffee case  ในคดี Liebeck v. 

McDonald's Restaurants)3 หรือความเสียหายท่ีเกิดจากแพทยท่ี์รักษาผูป่้วยโดยประมาทเลินเล่อ หรือในประเทศไทยมีการ

ตราพระราชบญัญติัความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั พ.ศ.25514 ซ่ึงก าหนดให้ศาลมีอ านาจ

ก าหนดค่าสินไหมทดแทนอ่ืนนอกเหนือจากค่าสินไหมทดแทนตามปกติได ้ไดแ้ก่ ค่าเสียหายต่อจิตใจ ค่าสินไหมทดแทน

เพ่ือการลงโทษ ในกรณีผูป้ระกอบการกระท าละเมิดต่อผูเ้สียหายในความเสียหายท่ีเกิดจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั เป็นตน้ จึง

นบัเป็นพฒันาการของกฎหมายละเมิดในฐานะมีหนา้ท่ีเป็น “วิศวกรทางสังคม” และขยายหลกัคิดทางละเมิดจากหลกัทาง

ศีลธรรมไปสู่หลกัเพ่ือนบา้นท่ีดีตอ้งรับผิดชอบต่อสงัคม  

(4) ประวตัคิวามเป็นมาของกฎหมายละเมดิไทย  

 สามารถจ าแนกออกเป็น 2 ยคุ ไดแ้ก่  ยคุแรก คือ ช่วงเวลาก่อนใชป้ระมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์และยคุสอง 

คือ กฎหมายละเมิดตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์

  ยุคแรก  กล่าวคือ ในสมยัสุโขทยัและอยุธยา กฎหมายไทยได้รับอิทธิพลจากคมัภีร์พระธรรมศาสตร์ ซ่ึงมีการ

ก าหนดใหรั้ฐผูป้กครองแผน่ดินมีหนา้ท่ีลงโทษอาญาแก่ผูก้ระท าผิด และเช่นเดียวกนัท่ีรัฐมีหนา้ท่ีตอ้งจ่ายค่าท าขวญัให้แก่

ผูเ้สียหาย โดยสมยักรุงศรีอยธุยามีกฎหมายลกัษณะโจร มีหลกัหา้มเจา้ทุกขน์ าโจรมาลงโทษเอง แสดงใหเ้ห็นวา่ แนวคิดทาง

นิติศาสตร์ในยคุน้ี รัฐหา้มพลเมืองของตนแกแ้คน้กนัเอง ตอ้งใหรั้ฐเขา้มาจดัการเร่ืองดงักล่าว เพราะถือวา่ตวัรัฐคือผูป้กครอง

คือผูเ้สียหาย โดยก าหนดใหรั้ฐมีอ านาจเรียกค่าพินยั (ค่าปรับ) จากผูก้ระท าละเมิด และก าหนดใหค้่าพินยัน้ีตอ้งส่งใหรั้ฐส่วน

หน่ึงและผูเ้สียหายส่วนหน่ึง ท่ีก าหนดใหต้อ้งจ่ายแก่รัฐจ านวนหน่ึงนั้นเพราะรัฐถือวา่เป็นค่าอ านวยความยติุธรรม 

 ต่อมายุคสอง ภายหลงัประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากกฎหมายตะวนัตก (ระบบกฎหมายภาคพ้ืนยุโรป,หลัก

กฎหมายโรมนั) และมีการจดัท าร่างประมวลกฎหมาย (Code) ไดแ้ก่ ประมวลกฎหมายลกัษณะอาญา และประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย ์ โดยความรับผิดเพ่ือละเมิดนั้นปรากฏอยูใ่นบรรพ 2 ว่าดว้ย หน้ี ซ่ึงประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์

บรรพ 1 และ2 ไดมี้การประกาศใชอ้ย่างเป็นทางการนบัแต่ปีพ.ศ. 2468 จะเห็นไดว้่า หลกักฎหมายละเมิดไดถู้กบรรจุใน

ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์โดยถือหลกัวา่ละเมิดถือเป็นมูลหน้ีมาตั้งแต่เร่ิมตน้ตามระบบกฎหมายโรมนั แต่ส าหรับ

การศึกษากฎหมายละเมิดในระยะแรกของประเทศไทยไดถู้กถ่ายทอดตามแนวทางของระบบกฎหมายจารีตประเพณี จาก

คู่มือกฎหมาย lecture ของพระเจา้บรมวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้รพีพฒันศกัด์ิ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ  ซ่ึงท่านเรียกกฎหมาย

ส่วนละเมิดน้ีวา่ "การประทุษร้ายส่วนแพ่ง" โดยจ าแนกเป็นเร่ืองต่าง ๆ ดงัน้ี (1) มูลแห่งคดีประทุษร้ายส่วนแพง่ (2) การบุก

รุก (3) ประมาทเลินเล่อ (Negligence) (4) อุบติัเหตุโดยแท ้(Accident) (5) หน้าท่ีความระมดัระวงั (Duty of Care) (6) 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งเหตุและผล (Causation) และ (7) เหตุสร้างความเดือดร้อนร าคาญ (Nuisance)  

 ด้วยเหตุน้ี ในค าพิพากษาของศาลฎีกาและการปรับใช้กฎหมายละเมิดของประเทศไทย จึงมักปรากฎมีหลัก

กฎหมายของระบบกฎหมายจารีตประเพณีน ามาอธิบายขยายความตวับทกฎหมายลายลกัษณ์อกัษรและใชเ้ป็นบรรทดัฐาน
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อยูห่ลายกรณีดว้ยกนั ไม่วา่จะเป็นหลกัเร่ืองความประมาทเลินเล่อ หลกัความสมัพนัธ์ระหวา่งเหตุและผล ทฤษฎีผลโดยตรง 

ทฤษฎีมูลเหตุเหมาะสม เป็นตน้  

(5) กฎหมายต่างประเทศอนัเป็นต้นร่างความรับผดิเพือ่ละเมดิของประเทศไทย  

 มาตรา 420 มีท่ีมาจาก BGB (ประมวลกฎหมายแพง่เยอรมนั) มาตรา 823 

 มาตรา 421 มีท่ีมาจาก BGB มาตรา 226  

 มาตรา 422 มีท่ีมาจาก BGB มาตรา 823 วรรคสอง  

 มาตรา 423 มีท่ีมาจาก BGB มาตรา 824 เป็นเร่ืองหม่ินประมาทในทางแพง่  

 มาตรา 424 มีท่ีมาจากกฎหมายสวสิเซอร์แลนด์ 

  มาตรา 425 มีท่ีมาจาก BGB มาตรา 831 และกฎหมายญ่ีปุ่น มาตรา 715  

 มาตรา 426 มีท่ีมาจากกฎหมายสวสิเซอร์แลนด ์มาตรา 55 วรรคสอง และกฎหมายญ่ีปุ่น มาตรา 715 วรรคสาม  

 มาตรา 427 มีท่ีมาจากประเทศไทยเอง  

 มาตรา 428 มีท่ีมาจากกฎหมายญ่ีปุ่น  

 มาตรา 429 มีท่ีมาจาก BGB มาตรา 827-829 กฎหมายฝร่ังเศส มาตรา 1310 และกฎหมายญ่ีปุ่น มาตรา 712-713  

 มาตรา 430 มีท่ีมาจาก BGB มาตรา 832 และกฎหมายญ่ีปุ่น มาตรา 714  

 มาตรา 432 มีท่ีมาจาก BGB มาตรา 830 กฎหมายญ่ีปุ่น มาตรา 719 และกฎหมายสวสิเซอร์แลนด ์มาตรา 50  

 มาตรา 433 มีท่ีมาจาก BGB มาตรา 833 และกฎหมายสวสิเซอร์แลนด ์มาตรา 56  

 มาตรา 434 มีท่ีมาจาก BGB มาตรา 823-826 และมาตรา 840 วรรคสาม กฎหมายญ่ีปุ่น มาตรา 717และกฎหมาย

ฝร่ังเศส มาตรา 1386 

  มาตรา 435 มีท่ีมากฎหมายสวสิเซอร์แลนด ์มาตรา 59  

 มาตรา 436 มีท่ีมากฎหมายบราซิล  

 มาตรา 437 มีท่ีมาจากกฎหมายฝร่ังเศส มาตรา 1384 และกฎหมายบราซิล มาตรา 1527  
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 หมายเหตุตอนท้าย  ประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมนั หรือภาษาเยอรมนัใชค้  าวา่  Bürgerliches Gesetzbuch อ่านวา่ 

เบือร์แกร์ลีเชส เกเซทซ์บุค ย่อว่า เบเกเบ หรือ BGB เป็นประมวลกฎหมายแพ่งของประเทศเยอรมนีซ่ึงเร่ิมร่างเม่ือ ค.ศ. 

1881 (พ.ศ. 2424) และมีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม ค.ศ. 1900 (พ.ศ. 2443)5  

(6) การประทุษร้ายทางแพ่งกบัการประทุษร้ายทางอาญา 

 กฎหมายละเมิดมีท่ีมาจากหลกัศีลธรรม พฒันาจากการลงโทษมาสู่การเรียกค่าสินไหมทดแทน ซ่ึงการกระท าให้

ผูอ่ื้นเสียหายนั้นมีความทบัซอ้นกนัระหวา่งความรับผิดทางอาญา (รัฐลงโทษโดยค านึงถึงส่วนรวม) กบัความรับผิดทางแพ่ง 

(การเยยีวยาความเสียหายโดยค านึงถึงปัจเจกบุคคล) หรืออาจเรียกในส่วนอาญาวา่ ประทุษร้ายทางอาญา และเรียกในส่วน

แพง่วา่ ประทุษร้ายทางแพง่ โดยท่ีมาตรา 424 ไดก้ าหนดเป็นหลกัวา่ "ในการพิจารณาคดีข้อความรับผดิเพื่อละเมิดและการ

ก าหนดค่าสินไหมทดแทนนั้น ท่านว่าศาลไม่จ าต้องด าเนินตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายอาญา ว่าด้วยการต้องรับโทษ หรือ

การได้รับการยกเว้นโทษแต่อย่างใด" ทั้งน้ี เน่ืองดว้ยเจตนารมณ์แตกต่างกนั ดงันั้น การปรับใชก้ฎหมายละเมิดให้พิจารณาท่ี

ความเสียหายเป็นหลกั เพ่ือจกัหาผูท่ี้ตอ้งรับผิดชอบมาเยียวยาหรือรับผิดชอบต่อความเสียหายนั้น แต่ทวา่ในคดีส่วนอาญา 

การปรับใชก้ฎหมายตอ้งพิจารณาองคป์ระกอบความผิดเป็นสาระส าคญั เท่ากบัวา่ขอบเขตของการปรับใชก้ฎหมายละเมิด 

นกักฎหมายตอ้งกลา้ตีความขยายขอบเขตเพื่อคุม้ครองผูเ้สียหาย ในขณะการปรับใชก้ฎหมายอาญาตอ้งค านึงถึงสิทธิเสรีภาพ

ของผูถู้กกล่าวหาเป็นส าคญั เม่ือเป็นเช่นน้ี การรับฟังขอ้เท็จจริงในส่วนคดีอาญาเพ่ือน ามาเป็นยติุในส่วนคดีแพ่ง จึงเป็นคน

ละเร่ืองคนละประเด็นกับการก าหนดค่าสินไหมทดแทน รวมถึงการดึงบุคคลอ่ืนท่ีมีส่วนในความรับผิดชอบมารับผิด

นอกเหนือจากผูก้ระท าความผิดโดยตรง เช่น การท่ีลูกจา้งไปกระท าความผิดทางอาญา (ในทางการท่ีจา้ง) นายจา้งตอ้งเขา้มา

รับผิดชอบในส่วนทางแพง่ดว้ย เป็นตน้ 

 ในการประทุษร้ายทางแพง่กบัประทุษร้ายทางอาญานั้น สามารถเปรียบเทียบไดเ้ป็นประเด็นต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

 (1) เจตนารมณ์ของกฎหมาย  คือ ทางแพ่ง เพื่อเยียวยาความเสียหายท่ีแท้จริง และยกระดับมาตรฐานความ

รับผิดชอบต่อสังคม ส่วนทางอาญา เพ่ือป้องปรามมิให้ประชาชนประพฤติตนไม่เหมาะสมและเป็นอนัตรายต่อความสงบ

เรียบร้อย ศีลธรรมของประชาชน 

 (2) การตีความ/ปรับใชก้ฎหมาย คือ ในทางแพ่ง ตีความ/ปรับใชต้ามเจตนารมณ์กฎหมาย ส่วนทางอาญา ตีความ/

ปรับใชอ้ยา่งเคร่งครัด เน่ืองจาก บทลงโทษนั้นกระทบกระเทือนต่อสิทธิขั้นพ้ืนฐานของมนุษย ์

 (3) ความรับผิด คือ ทางแพ่ง การล่วงละเมิดและท าให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิ ไดแ้ก่ สิทธิในชีวิต ร่างกาย 

เสรีภาพ อนามยั ช่ือเสียง เกียรติยศ ทรัพยสิ์น และสิทธิอ่ืน ส่วนทางอาญา การล่วงละเมิดต่อสิทธิเช่นเดียวกบัทางแพ่ง แต่

ต่างกนัตรงบางมูลฐานความผิดทางอาญาไม่จ าตอ้งเกิดความเสียหาย เช่น ความผิดฐานพยายาม ความผิดฐานท าใหเ้สียทรัพย์

โดยประมาทในทางอาญาไม่มี จะมีเฉพาะเจตนาท าลายทรัพยสิ์นเท่านั้น ซ่ึงในทางแพ่งก าหนดให้รับผิดทั้งเจตนา (จงใจ) 

หรือประมาทเลินเล่อ หรือ การฝ่าฝืนขอ้หา้มท่ีมีโทษทางอาญาเช่น การสร้างอาคารสูง แมว้า่ไม่เกิดความเสียหาย บุคคลท่ีฝ่า

ฝืนขอ้หา้มตอ้งรับผิดทางอาญา การขบัรถยนตฝ่์าสญัญาณไฟจราจร เป็นตน้ 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1881
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1881
http://th.wikipedia.org/wiki/1_%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1900
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 (4) โทษ คือ ทางแพง่ ค่าสินไหมทดแทน (ตวัเงิน) ส่วนทางอาญาโทษทางอาญา (ประหารชีวิต จ าคุก กกัขงั ปรับ 

และริบทรัพยสิ์น) กรณีการปรับเงิน เงินเขา้คลงัหลวงมิใช่เยยีวยาเอกชนท่ีเสียหายเป็นการลงโทษต่อรัฐ 

 (5) เหตุส้ินสุดคดี คือ ทางแพง่ ความตายของผูก้ระท าละเมิดไม่เป็นเหตุส้ินสุดคดี มูลหน้ีตกแก่กองมรดก ส่วนทาง

อาญา ความตายของผูก้ระท าความผิดเป็นเหตุใหค้ดีระงบัส้ินลง 

 (6) การร่วมกนักระท าความผิด คือ ทางแพ่ง รับผิดอยา่งลูกหน้ีร่วม ส่วนทางอาญาจ าแนกระดบัความชัว่ตวัการ 

ผูใ้ช ้ผูส้นบัสนุน  

 (7) อายคุวาม คือ ทางแพง่ 1 ปีนบัแต่วนักระท าละเมิด ในส่วนทางอาญา อายคุวามตามความอุกฉกรรจแ์ห่งคดี 

 (8) เหตุยกเวน้ความรับผิด คือ ทางแพง่ หลกัทัว่ไปใหถื้อความยนิยอมไม่เป็นละเมิด แต่ทางอาญาความยินยอมไม่

เป็นขอ้แกต้วั หากความยนิยอมนั้นขดัต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของประชาชน 

 (9) ระดบัความผิด/ชัว่ คือ ทางแพ่ง ระดบัความผิดมีการจ าแนกหลายระดบัจงใจ ประมาทเลินเล่ออยา่งร้ายแรง 

ประมาทเลินเล่อ และประมาท เพ่ือประโยชน์ในการก าหนดค่าสินไหมทดแทน ส่วนทางอาญา ระดบัความชัว่มีเจตนา และ

ประมาท 

(7) มูลแห่งหนีอ้นัเกดิจากสัญญาหรือความรับผดิเพือ่ละเมดิ 

 7.1 ข้อพจิารณาถึงความเหมอืนกนั 

 1. ทั้งละเมิดและสญัญาอยูใ่นบรรพ 2 วา่ดว้ย หน้ีและเป็นมูลแห่งหน้ี 

 2. ความเสียหาย การผิดนัดผิดสัญญาท าให้เจา้หน้ีไดรั้บความเสียหาย ส่วนละเมิดการก่อให้เกิดความเสียหายต่อ

สิทธิตามกฎหมาย (สิทธิเด็ดขาด absolute right) ท าใหเ้จา้หน้ีไดรั้บความเสียหาย 

 7.2 ข้อพจิารณาถึงเร่ืองความแตกต่าง 

 1. นิติสมัพนัธ์ระหวา่งเจา้หน้ีและลูกหน้ี 

 สญัญาเกิดจากความสมคัรใจท่ีจะผูกนิติสัมพนัธ์ของคู่สัญญา แต่ละเมิดเป็นเหตุการณ์ท่ีก่อให้เกิดภาระผูกพนัต่อ

ผูก้ระท าความผิด 

 2. สิทธิตามกฎหมาย 

 สิทธิตามสญัญาเป็นบุคคลสิทธิใชอ้า้งกบัคู่สญัญา แตล่ะเมิดเป็นสิทธิเด็ดขาดใชอ้า้งไดก้บับุคคลทุกคน 

 3. ความสามารถในการก่อใหเ้กิดความรับผิด 
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 เร่ืองสัญญาค านึงถึงความสามารถในการก่อให้เกิดความรับผิด แต่ละเมิดไม่ค านึงถึงความสามารถในการ

ก่อใหเ้กิดความรับผิด 

 4. หนา้ท่ีน าสืบ 

 เร่ืองสญัญาลูกหน้ีมีหนา้ท่ีน าสืบวา่ตนไม่ไดท้ าผิดสญัญา แต่ละเมิดนั้นถือหลกัผูใ้ดกล่าวอา้งผูน้ั้นน าสืบ เม่ือโจทก์

กล่าวอา้งวา่จ าเลยกระท าละเมิด โจทกต์อ้งพิสูจน์หรือน าสืบใหเ้ห็นวา่จ าเลยกระท าความผิด 

 5. ความเสียหาย 

 เร่ืองสญัญาการก าหนดความเสียหายใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงในสญัญา แต่ละเมิดนั้นการก าหนดความเสียหาย (ค่า

สินไหมทดแทน) มาตรา 438 ค่าสินไหมทดแทนจะพึงใชโ้ดยสถานใดเพียงใดนั้น ใหศ้าลวนิิจฉยัตามควรแก่พฤติการณ์และ

ความร้ายแรงแห่งละเมิด แต่ตอ้งไม่พิพากษาเกินค าขอของโจทก ์(ตามหลกัหน้ี) 

 6. การผิดนดั 

 สัญญา มาตรา 203 หน้ีท่ีไม่ไดก้ าหนดระยะเวลาช าระหน้ี เจา้หน้ีมีสิทธิเรียกให้ลูกหน้ีช าระหน้ีไดโ้ดยพลนั และ

มาตรา 204 หน้ีท่ีก าหนดระยะเวลาช าระหน้ี ใหถื้อวา่ลูกหน้ีผิดนดัเม่ือถึงก าหนดระยะเวลาไว ้แต่ละเมิด มาตรา 206 ลูกหน้ี

ผิดนดัมาแต่เวลาท่ีท าละเมิด 

 สุดท้ายเร่ืองอายุความ สญัญา มาตรา 193/30 มาตรา 193/33 และมาตรา 193/34 (10 ปี 5ปี และ 2 ปีตามล าดบั)  อายุ

ความทัว่ไป 10 ปี สิทธิเรียกร้องตาม 193/33 อายคุวาม 5 ปี และสิทธิเรียกร้องตาม 193/34 อายคุวาม 2 ปี ในส่วนเร่ืองละเมิด

สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนมีอายุความ 1 ปีนบัแต่วนัท่ีผูเ้สียหาย "รู้" (1) การกระท าละเมิด และ (2) "รู้" ตวัผูก้ระท า

ละเมิด แต่ตอ้งไม่เกิน 10 ปี นบัแต่วนัท าละเมิด (หาตวัผูก้ระท าละเมิดไม่ไดแ้ต่ตอ้งไม่เกิน 10 ปี) 

 หมายเหตุ ระบบกฎหมายลายลกัษณ์อกัษรนั้น ศาลท าหนา้ท่ีเป็นผูป้รับใชแ้ละตีความกฎหมายมิใช่มีบทบาทเป็น

ผูส้ร้างกฎหมายเหมือนระบบกฎหมายจารีตประเพณี ดงันั้น การก าหนดค่าสินไหมทดแทนตอ้งอยูภ่ายใตเ้ร่ืองหน้ี แต่ทั้งน้ี 

บทบาทของศาลยอ่มสามารถตีความและปรับใชก้ฎหมายเพ่ือใหก้ฎหมายละเมิดขยายขอบเขตในฐานะเป็นเคร่ืองมือในการ

ยกระดบัมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสงัคมไดด้ว้ย 
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(8) ความรับผดิเพือ่ละเมดิของประเทศไทย (มาตรา 420-437)  

 เพื่อประโยชน์ในทางการศึกษาเร่ืองความรับผิดเพ่ือละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์จึงแบ่งความรับ

ผิดเพื่อละเมิดเป็น 3 กลุ่มไดแ้ก่ 

  กลุ่มที ่1 ละเมดิทีเ่กดิจากการกระท าของตนเอง หรือ ละเมดิโดยแท้ (Fault Liability)  

 ค าวา่ “Fault” คือ ความผิด ส่วนค าวา่ “Liability” คือ หน้ี  ในกลุ่มน้ีจึงหมายถึง หน้ีละเมิดท่ีเกิดข้ึนอนัมีฐานมา

จากการกระท าความผิดของบุคคลนั้น ซ่ึงประกอบดว้ย 

  มาตรา 420 ละเมิดบททัว่ไป (ละเมิดบทหลกั)  

 มาตรา 421 การใชสิ้ทธิโดยไม่สุจริต เป็นบทขยายความของมาตรา 420 (โดยผิดกฎหมาย) 

 มาตรา 422 บทสนันิษฐานความผิด เป็นบทขยายความมาตรา 420 

 มาตรา 423 ละเมิดท่ีเกิดจากการหม่ินประมาทผูอ่ื้น โดยวธีิการกล่าวหรือไขข่าว 

 มาตรา 428 ผูรั้บจา้งกระท าละเมิด  

 มาตรา 432 ความรับผิดกรณีผูท้  าละเมิดหลายคน 

 กลุ่มที ่2 ละเมดิทีเ่กดิจากการกระท าของผู้อืน่ (Vicarious Liability)  

 ค าวา่ “Vicarious” คือ การแทนผูอ่ื้น ในกลุ่มน้ีจึงหมายถึง หน้ีละเมิดท่ีเกิดจากการเขา้ไปรับผิดชอบแทนผูอ่ื้นท่ี

กระท าละเมิด ประกอบดว้ย 

  มาตรา 425 ละเมิดท่ีเกิดจากการกระท าของลูกจา้ง 

  มาตรา 426 สิทธิไล่เบ้ีย 

  มาตรา 427 ละเมิดท่ีเกิดจากตวัแทน 

  มาตรา 429 ละเมิดท่ีเกิดจากผูเ้ยาวห์รือคนวกิลจริต 

  มาตรา 430 ละเมิดท่ีเกิดจากผูอ้ยูใ่นความดูแล 

  มาตรา 431 สิทธิไล่เบ้ีย 
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  กลุ่มที ่3 ความเสียหายทีเ่กดิจากทรัพย์สิน (Presumption of fault /strict liability)  

 ความรับผิดเพ่ือละเมิดในกลุ่มน้ี เป็นการก าหนดให้บุคคลมีหน้ีต้องรับผิดชอบจากความเสียหายท่ีเกิดจาก

ทรัพยสิ์น ส่ิงของ หรือสัตวเ์ล้ียง ซ่ึงโดยเน้ือแท้แลว้ไม่มีบุคคลใดกระท าละเมิด แต่เหตุท่ีมีหน้ีหรือมีความรับผิดชอบ

เน่ืองมาจากทรัพยสิ์น ส่ิงของ หรือสัตวเ์ล้ียงท่ีอยู่ในความครอบครองหรือดูแลของบุคคลนั้ น ดังนั้น จึงมีการใช้ค  าว่า 

“Presumption of Fault” คือ บทสันนิษฐานไวก่้อนวา่มีความผิด หรือ ค าวา่ “strict liability” คือ ความรับผิดเด็ดขาด

แลว้แต่กรณี อนัประกอบดว้ย 

  มาตรา 433 ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนเพราะสตัวเ์ล้ียง 

 มาตรา 434 ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนเพราะโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างช ารุดบกพร่อง 

  มาตรา 435 มาตรการป้องกนัภยั 

 มาตรา 436 ความเสียหายท่ีเกิดจากส่ิงของตกหล่นจากโรงเรือน 

 มาตรา 437 วรรคหน่ึง ความเสียหายท่ีเกิดจากยานพาหนะอนัเดินดว้ยก าลงัเคร่ืองจกัรกล 

  มาตรา 437 วรรคสอง ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากทรัพยอ์นัตราย 

(9) หลกัการท าค าฟ้องคดแีพ่ง : ความรับผดิเพือ่ละเมดิบททัว่ไป 

 ผูเ้สียหายหรือโจทกต์อ้งบรรยายฟ้องใหค้รบองคป์ระกอบความรับผิดเพื่อละเมิดตามมาตรา 420 ไดแ้ก่  

 1. ส่วนความผิด (Fault) กล่าวคือ ผูใ้ดกระท าต่อผูอ่ื้นโดยผิดกฎหมาย โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ  

 2. ส่วนความเสียหาย (Damage) และ  

 3. ส่วนความสมัพนัธ์ระหวา่งเหตุและผล (Causation)  

 ข้อ 1. บรรยายใหเ้ห็นถึงฐานะของโจทก ์ 

  กล่าวคือ โจทกคื์อใคร มีการมอบอ านาจใหม้าฟ้องคดีแทนโจทกห์รือไม่ 

  ข้อ 2. บรรยายฐานะของจ าเลย 

 ฐานะและหนา้ท่ีของจ าเลย / หนา้ท่ีดงักล่าวมีกฎหมายหรือสญัญาหรือไม่ 

 ข้อ 3. บรรยายใหเ้ห็นถึงนิติสมัพนัธ์ระหวา่งโจทกแ์ละจ าเลย (องคป์ระกอบความผิดตามมาตรา 420) 
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   3.1 บรรยายเพื่อพิสูจน์ความผิดของจ าเลย Fault 

  3.2 บรรยายเพ่ือพิสูจน์ความสมัพนัธ์ระหวา่งเหตุและผล Causation 

 ข้อ 4. บรรยายเร่ืองขนาดความเสียหาย Damage 

 ข้อ 5. บรรยายให้เห็นถึงความร้ายแรงของพฤติกรรมของจ าเลย รวมถึงสภาพความทุกข์ยากล าบากของโจทก ์

(ขอ้เท็จจริงประกอบการพิจารณาในเชิงอตัวสิยั) 

 ข้อ 6. ค  าขอทา้ยฟ้อง คือ การเรียกค่าสินไหมทดแทนเพ่ือละเมิดซ่ึงจะตอ้งสมัพนัธ์กบัการบรรยายฟ้องในขอ้ 4  

(10) จงใจกระท าละเมดิ 

 โจทกผ์ูเ้สียหายตอ้งบรรยายลกัษณะการกระท าใหศ้าลเห็นถึงในส่วนความผิดของจ าเลย (Fault) ประกอบดว้ย (1) 

จ าเลยไดก้ระท าต่อโจทก ์(2) จงใจหรือประมาทเลินเล่อ และ(3) โดยผิดกฎหมาย  

 การพิสูจน์ความผิดเร่ืองจงใจหรือประมาทเลินเล่อถือเป็นส่วนส าคญั เพราะนอกจากจะท าให้ครบองค์ประกอบ

ละเมิดแลว้ ยงัมีผลในเร่ืองการก าหนดระดบัความร้ายแรงแห่งละเมิดดว้ย แต่อยา่งไรก็ดี ในทางแพง่ (ละเมิด) กฎหมายมุ่งให้

ผูก้ระท าตอ้งรับผิดชอบไม่วา่จะจงใจหรือประมาทเลินเล่อก็ตาม ซ่ึงตรงน้ีอาจจะแตกต่างกบัในทางอาญาท่ีตอ้งพิสูจน์ให้

เห็นถึงเจตนาหรือประมาทเน่ืองจากการก าหนดบทลงโทษแตกต่างกนั  

 ในทางละเมิด "จงใจ" เทียบเคียงไดก้บั "เจตนา" ในทางอาญา ซ่ึงเจตนาทางอาญา หมายถึงเจตนาประสงคต์่อผล

และเจตนาย่อมเล็งเห็นผลแห่งการกระท า เช่น จ าเลยใชไ้มตี้โจทก์ แสดงว่าจ าเลยมีเจตนาประสงค์ต่อผลให้โจทก์ไดรั้บ

อนัตราย หรือการท่ีจ าเลยขวา้งไมไ้ปในท่ีท่ีโจทก์นัง่อยู ่ในทางอาญาอาจพิจารณาวา่จ าเลยมีเจตนาชนิดยอ่มเล็งเห็นผลแห่ง

การกระท าได ้ซ่ึงมีผลเท่ากบัจ าเลยมีเจตนาท าร้าย แต่ทางละเมิดเจตนาประเภทยอ่มเล็งเห็น จะถือเป็นประมาทเลินเล่อชนิด

เขม้ ๆ หรือบางคร้ังอาจใชค้  าวา่ประมาทเลินเล่ออยา่งร้ายแรง ซ่ึงอาจแบ่งเป็นระดบัดงัน้ี 

  (1) จงใจ (ทางแพง่) เทียบเคียงกบั เจตนาประสงคต์่อผล (ทางอาญา) 

 (2) ประมาทเลินเล่อ แบ่งเป็น 2.1 ประมาทเลินเล่ออยา่งร้ายแรง เทียบเคียงกบั เจตนายอ่มเล็งเห็นผล, 2.2 ประมาท

เลินเล่อ เทียบเคียงกบั ประมาท (ทางอาญา) และ2.3 ประมาท เทียบเคียงกบั ประมาท (ทางอาญา) 

 ให้สังเกตว่า การบรรยายฟ้องและน าสืบพิสูจน์ให้ศาลเห็นถึงระดบัความร้ายแรงของการกระท าละเมิดได ้จะมี

ส่วนสมัพนัธ์กบัการใชดุ้ลพินิจของศาลในการก าหนดค่าสินไหมทดแทน ฉะนั้น ในการปรับใชก้ฎหมายละเมิด หากโจทก์

น าสืบให้เห็นถึง (ก) สถานภาพความมีเปรียบของจ าเลย ไม่วา่ สถานะ  ความรู้ความช านาญการ หรือจ าเลยเป็นผูมี้วิชาชีพ 

หรือประกอบธุรกิจ เช่นวา่นั้น  (ข) พฤติการณ์ท่ีแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานความรับผิดชอบของจ าเลยท่ีมีต่อผูเ้สียหาย หรือ

สงัคมแลว้ การก าหนดค่าสินไหมทดแทนเพ่ือละเมิดควรขยายขอบเขตให้กวา้งขวางมากกวา่การเยียวยาความเสียหายให้ถึง

ขนาด ทั้งน้ีเพ่ือสร้างมาตรฐานทางสงัคมอีกทางหน่ึงดว้ย เช่น หากพิสูจน์ไดว้า่จ าเลยเป็น (ก) และจงใจ หรือประมาทเลินเล่อ
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อย่างร้ายแรงให้ตอ้งไดรั้บความเสียหายแก่ผูอ่ื้นแลว้การก าหนดค่าสินไหมทดแทนตอ้งเป็นไปเพ่ือสร้างมาตรฐานให้แก่

สังคมมากกวา่การเยียวยาความเสียหายท่ีแทจ้ริง เช่น การตีพิมพข์่าวสารท่ีละเมิดต่อสิทธิส่วนบุคคลโดยท่ียอดขาย (ก าไร) 

มากกวา่ค่าสินไหมทดแทนท่ีตอ้งชดใช ้ซ่ึงจะเป็นช่องทางใหน้กัธุรกิจแสวงหาผลก าไร โดยค านวณความเส่ียงทางกฎหมาย

เป็นตน้ทุนทางธุรกิจ เป็นตน้  ค าวา่ "จงใจ" คือ ความประสงคห์รือมุ่งหมายให้ผูอ่ื้นเสียหาย มีหลกัพิจารณาความมุ่งหมาย

ของผูก้ระท าวา่ "กรรมเป็นเคร่ืองแสดงเจตนา" กล่าวคือ การกระท าท่ีแสดงออกมา (พฤติกรรม) จะเป็นตวับอกเองวา่ ผูน้ั้น

มีความมุ่งประสงคอ์ยา่งไร และท่ีส าคญัขอ้เท็จจริงส่วนมากท่ีไม่สลบัซบัซอ้นอะไร สามญัส านึกจะเป็นส่ิงบ่งช้ีวา่การกระท า

นั้นเป็นละเมิดหรือไม่ (Law is common sense) หรือตามหลกั “They speak themselves”    

 ตวัอย่างการท่ีจ าเลยท่ี 1 ส าแดงขอ้ความอนัเป็นเท็จในใบขนสินคา้ขาออกฉบบัพิพาท โดยไม่มีการส่งออกไป

ต่างประเทศจริง จ าเลยท่ี 1 จึงไม่มีสิทธิไดรั้บเงินชดเชยค่าภาษีอากรในรูปบตัรภาษีและไม่มีสิทธิโอนสิทธิตามบตัรภาษีให้

บุคคลอ่ืน การกระท าของจ าเลยท่ี 1 จึงเป็นการจงใจกระท าต่อโจทกโ์ดยผิดกฎหมาย ท าใหโ้จทกไ์ดรั้บความเสียหายเป็นการ

กระท าละเมิดต่อโจทกต์าม ป.พ.พ. มาตรา 420 จ าเลยท่ี 1 จึงตกเป็นผูผ้ิดนดัตอ้งรับผิดช าระดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี 

ตามมูลค่าบตัรภาษีให้แก่โจทก์นบัแต่วนัท่ีท าละเมิดตาม ป.พ.พ. มาตรา  206 คือวนัท่ีจ าเลยท่ี 3 รับบตัรภาษีพิพาทไปจาก

โจทก์ มิใช่นบัแต่วนัท่ีมีการน าบตัรภาษีไปช าระค่าภาษีอากร จ าเลยท่ี 2 ซ่ึงเป็นหุ้นส่วนผูจ้ดัการและเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากดั

ความรับผิดของจ าเลยท่ี 1 จึงตอ้งร่วมรับผิดกบัจ าเลยท่ี 1 ดว้ย6  

 ตวัอย่างท่ี 2 ผูเ้ขียนน าคดีแรงงานมาให้พิจารณา (ไม่ใช่คดีละเมิดโดยตรง) เน่ืองจากศาลวินิจฉัยว่าขอ้เท็จจริงท่ี

ลูกจา้งฝ่าฝืนค าสัง่นายจา้งเป็นการจงใจใหน้ายจา้งไดรั้บความเสียหาย ดงัน้ี หลงัจากจ าเลยมีค าสัง่หา้มไม่ใหป้ล่อยเงินกูน้อก

ระบบในบริษทัจ าเลยแลว้ โจทกย์งัฝ่าฝืนปล่อยเงินกูน้อกระบบใหลู้กจา้งของจ าเลยกูย้ืมเงินโดยคิดดอกเบ้ียสูงถึงร้อยละ 10 

ต่อเดือน อนัเป็นการกระท าความผิดอาญาตาม พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบ้ียเกินอตัราฯ ซ่ึงแมจ้ะมิใช่เป็นการกระท าความผิด

อาญาโดยเจตนาแก่นายจา้ง แต่ก็เป็นการกระท าความผิดอาญาในระหวา่งการท างาน ทั้งยงัเป็นการเอาเปรียบและสร้างความ

เดือดร้อนใหแ้ก่เพ่ือนร่วมงานซ่ึงเป็นผูใ้ชแ้รงงานส่งผลกระทบต่อก าลงัใจในการท างาน ยอ่มท าให้กิจการของจ าเลยไดรั้บ

ความเสียหาย การกระท าของโจทก์จึงเป็นการฝ่าฝืนค าสั่งของจ าเลยในกรณีร้ายแรง และเป็นการจงใจท าให้จ าเลยไดรั้บ

ความเสียหาย จ าเลยจึงเลิกจา้งโจทก์ไดโ้ดยไม่ตอ้งจ่ายค่าชดเชยไม่ตอ้งบอกกล่าวล่วงหนา้และไม่เป็นการเลิกจา้งท่ีไม่เป็น

ธรรม7  

 ตวัอยา่งท่ี 3 จ าเลยกระท าลงไปโดยรู้ว่าตนไม่มีสิทธิ (การรู้เป็นจงใจ) จ าเลยยื่นค าขอต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ีของ

โจทกอ์า้งวา่ จ าเลยเป็นผูมี้สิทธิไดรั้บเงินชดเชยค่าภาษีอากรส าหรับสินคา้ส่งออกซ่ึงเป็นเท็จ ความจริงจ าเลยไม่มีสิทธิไดรั้บ

เงินชดเชยค่าภาษีอากรตามกฎหมาย พนกังานเจา้หนา้ท่ีของโจทกห์ลงเช่ือวา่จ าเลยเป็นผูมี้สิทธิไดรั้บเงินชดเชยค่าภาษีอากร 

จึงออกบตัรภาษีให้แก่ธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยก์าร จ ากดั (มหาชน) ตามค าขอของจ าเลย ธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยก์าร 

จ ากดั (มหาชน) ไดน้ าบตัรภาษีไปใชช้ าระค่าภาษีอากรแทนเงินสดและโจทก์ไดใ้ชเ้งินตามมูลค่าบตัรภาษีเป็นค่าภาษีอากร

แทนแลว้ โจทกจึ์งน าคดีมาฟ้องขอให้จ าเลยรับผิดใชเ้งินตามมูลค่าบตัรภาษีดงักล่าว การกระท าของจ าเลยเช่นน้ีเป็นการจง

ใจกระท าต่อโจทก์โดยผิดกฎหมายให้โจทก์เสียหายแก่ทรัพยสิ์นอนัเป็นการท าละเมิด ซ่ึงจ าเลยไดช่ื้อวา่เป็นผูผ้ิดนดัมาแต่
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เวลาท่ีท าละเมิด จ าเลยจึงตอ้งรับผิดใชด้อกเบ้ียนบัแต่วนัท่ีธนาคารดงักล่าวไดรั้บบตัรภาษีไปจากโจทก์ตาม ป.พ.พ. มาตรา 

420, 206 และ 224 วรรคแรก8 

 ตวัอยา่งท่ี 4 คดีละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา การท่ีจ าเลยไปยื่นค าขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ซ่ึงมีส่วนคลา้ย

กบัเคร่ืองหมายการคา้ของโจทก์ท่ีได ้จดทะเบียนไวก่้อนแลว้ ยอ่มถือไดว้า่จ าเลยไดก้ระท าการอนัเป็นการโตแ้ยง้สิทธิของ

โจทกแ์ลว้ โจทกย์อ่มมีอ านาจฟ้องจ าเลยไดต้าม พ.ร.บ. เคร่ืองหมายการคา้ พ.ศ. 2534 มาตรา 67 วรรคหน่ึง ภายใน 5 ปีนบั

แต่วนัท่ีนายทะเบียนมีค าสั่งให้จดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้นั้นตามมาตรา 40 ทั้งน้ีไม่วา่โจทก์จะไดย้ื่นค าคดัคา้นต่อนาย

ทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ตามมาตรา 35 ไวห้รือไม่ก็ตาม เพราะตามบทบญัญติั มาตรา 67 วรรคหน่ึง มิไดมี้ขอ้ก าหนด

จ ากดัสิทธิของโจทก์ว่าจะตอ้งยื่นค าคดัคา้นต่อนายทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ไวก่้อนฟ้องคดีเม่ือพฤติการณ์ของจ าเลย

ช้ีใหเ้ห็นวา่จ าเลยจงใจลอกเลียนแบบเคร่ืองหมายการคา้ของโจทก์ แมร้าคาสินคา้จะแตกต่างกนัอยา่งมาก ก็ไม่ใช่เหตุผลท่ี

จ าเลยจะยกข้ึนเป็นขอ้ต่อสูใ้นกรณีน้ีได ้เพราะผูซ้ื้ออาจหลงผิดไปวา่เป็นสินคา้ ลดราคาของโจทก์ได ้เม่ือพิจารณาประกอบ

กบัขอ้ท่ีวา่เคร่ืองหมายการคา้ของจ าเลยใชก้บัสินคา้จ าพวกเดียวกบัโจทก์ จึงนบัไดว้า่เคร่ืองหมายการคา้ของจ าเลยคลา้ยกบั

เคร่ืองหมายการคา้ของโจทก์จนอาจท าให้สาธารณชนสับสนหรือ หลงผิดในความเป็นเจา้ของของสินคา้หรือแหล่งก าเนิด

ของสินคา้ได ้จึงไม่ใช่เคร่ืองหมายการคา้ท่ีจะพึงรับจดทะเบียนใหไ้ดต้าม พ.ร.บ. เคร่ืองหมายการคา้ พ.ศ.2534 มาตรา 6 (33) 

และ 13(2)9 

 ตวัอย่างท่ี 5 การท่ีผูช้  าระบญัชีมีหนา้ท่ีช าระสะสางการงานของบริษทัให้เสร็จไปกบัจดัการใชห้น้ีเงินและแจก

จ าหน่ายสินทรัพยข์องบริษทัตามมาตรา 1250 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์การท่ีบริษทั บ. ช าระภาษีเงินไดนิ้ติ

บุคคลกบัภาษีมูลค่าเพ่ิมไม่ถูกตอ้ง จ าเลยซ่ึงเป็นทั้งกรรมการและผูช้  าระบญัชีของบริษทัดงักล่าวมีหนา้ท่ีเอ้ือเฟ้ือสอดส่องใน

การประกอบกิจการของบริษทัท่ีตนเป็นกรรมการตามมาตรา 1168 และในฐานะท่ีเป็นผูช้  าระบญัชีตามมาตรา 1252 จึงควร

จะตอ้งรู้วา่บริษทัเป็นหน้ีค่าภาษีอยู่ การท่ีจ าเลยมิไดเ้ก็บรักษาเอกสารไวต้ามมาตรา 1271 อีกทั้งเม่ือจดทะเบียนเลิกบริษทั

แลว้มิไดแ้จง้การเลิกกิจการภายใน 15 วนั นบัจากวนัเลิกประกอบกิจการตามประมวลรัษฎากร มาตรา 85/15 แต่ไปแจง้หลงั

จากนั้น 1 ปีเศษและรีบจดทะเบียนเสร็จการช าระบญัชีโดยบริษทัยงัมีเงินสดเหลืออยูอี่ก 1.538,905.44 บาท แต่มิไดก้นัเงินท่ี

จะช าระหน้ีให้กรมสรรพากรโจทก์โดยกลบัแบ่งเงินเฉล่ียคืนให้แก่ผูถื้อหุ้น อนัขดัต่อมาตรา 1264 และมาตรา 1269 การ

กระท าของจ าเลยจึงเป็นการจงใจปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะผูช้  าระบญัชีโดยฝ่าฝืนกฎหมายท าให้โจทก์ไดรั้บความเสียหายเป็น

การกระท าละเมิดต่อโจทก์10 

 ตวัอยา่งท่ี 6 โจทกฟ้์องและแกไ้ขค าฟ้องวา่ จ าเลยซ่ึงเป็นขา้ราชการในสังกดัโจทก์ท าเอกสารปลอมและเท็จข้ึนซ่ึง

ส าเนาใบขนสินคา้ขาออกและแบบแสดงรายการการคา้ฉบบัมุมน ้ าเงินของด่านศุลกากรกระบ่ีจ านวน 3 ฉบบั ให้แก่บริษทั

สินร่วม จ ากดั น าไปแสดงต่อส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนวา่บริษทัสินร่วม จ ากดั ไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขท่ี

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนก าหนด การท่ีโจทกไ์ม่สามารถเรียกเก็บค่าภาษีอากรเน่ืองมาจากโจทกห์ลงเช่ือวา่บริษทั ส. 

จ ากดั ไดส่้งผลิตภณัฑอ์อกไปจ าหน่ายยงัต่างประเทศตามเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนก าหนด ตามเอกสารท่ี

จ าเลยเป็นผูท้  าปลอมและเท็จข้ึน แมต้่อมาโจทก์ตรวจสอบพบวา่บริษทัดงักล่าวปฏิบติัผิดเง่ือนไข เป็นผลให้โจทก์สามารถ
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เรียกเก็บภาษีอากรจากบริษทัดงักล่าวไดห้รือสิทธิในการเรียกเก็บภาษีอากรของโจทก์จากบริษทัดงักล่าวยงัมิไดห้มดส้ินไป 

แต่เม่ือปรากฏวา่โจทกแ์จง้ใหบ้ริษทัดงักล่าวน าเงินคา่ภาษีอากรมาช าระ แต่บริษทัดงักล่าวเพิกเฉยซ่ึงจ าเลยก็ไม่น าสืบใหเ้ห็น

ไดว้า่โจทก์สามารถเรียกเก็บภาษีจากบริษทัดงักล่าวหรือจากธนาคารท่ีออกหนงัสือค ้าประกนัแทนการช าระหน้ีภาษีอากร

ดงักล่าวได ้การท่ีโจทก์ไม่สามารถเรียกเก็บภาษีอากรดงักล่าวไดจึ้งมีผลมาจากการกระท าโดยจงใจของจ าเลยโดยตรงท่ี

กระท าต่อโจทกโ์ดยผิดกฎหมายและท าใหโ้จทกเ์สียหายอนัเป็นการกระท าละเมิดต่อโจทก์11 

 เร่ืองสุดทา้ย การท่ีจ าเลยซ่ึงเป็นเจา้หนา้ท่ีต ารวจจบัโจทก์และคน้บา้นโจทก์อนัเป็นท่ีรโหฐานโดยไม่ปรากฏวา่มี

หมายจบัและหมายคน้อนัถูกตอ้ง ทั้งไม่ตอ้งดว้ยขอ้ยกเวน้ตามกฎหมายท่ีจะจบัและคน้ไดโ้ดยไม่ตอ้งมีหมายดงักล่าวมา

ขา้งตน้แลว้ การกระท าของจ าเลยเป็นเร่ืองจงใจท าต่อโจทก์โดยผิดกฎหมายซ่ึงเป็นละเมิด เม่ือโจทก์ไดรั้บความเสียหายอนั

เน่ืองมาจากการกระท าดงักล่าวของจ าเลย จ าเลยจ าตอ้งใชค้่าสินไหมทดแทนเพ่ือการนั้น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชยม์าตรา 420 ค่าสินไหมทดแทนนั้น ได้แก่การคืนทรัพย์สินอนัผูเ้สียหายตอ้งเสียไปเพราะละเมิดหรือใช้ราคา

ทรัพยสิ์นนั้นรวมทั้งค่าเสียหายอนัจะพึงบงัคบัใหใ้ชเ้พ่ือความเสียหายอยา่งใด ๆ อนัไดก่้อข้ึนนั้นดว้ย ตามมาตรา 43812 

(11) ละเมดิทีเ่กดิจากการกระท าโดยประมาทเลนิเล่อ 

 11.1 ประมาทเลินเล่อคือการขาดหรือบกพร่องต่อมาตรฐานความระวัง ท่านผูพิ้พากษา Lord Atkin กล่าวไวว้า่ 

"ตอ้งมีมาตรฐานในความระมดัระวงัไม่ให้การกระท าของตนหรืองดเวน้การกระท าของตนไปสร้างความเดือดร้อนให้กบั

เพื่อนบา้น" (You must take reasonable care to avoid acts or omissions which you can reasonably foresee would be likely 

to injure your neighbor. Who, then, in law, is my neighbor?)13 

 11.2 ค าว่า "ประมาทเลินเล่อ" ตาม มาตรา 420 มิไดอ้ธิบายให้ความหมายว่าการกระท าอย่างไรเรียกวา่ประมาท

เลินเล่อ ตอ้งเทียบเคียงกบัประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 วรรคส่ี "การกระท าโดยประมาท ไดแ้ก่ กระท าความผิดมิใช่

โดยเจตนา แต่กระท าโดยปราศจากความระมดัระวงั ซ่ึงบุคคลในภาวะเช่นนั้น จักตอ้งมีตามวิสัยและพฤติการณ์ และ

ผูก้ระท าอาจใชค้วามระมดัระวงัเช่นวา่นั้นได ้แต่หาไดใ้ชใ้หเ้พียงพอไม่14 

 การพิจารณาว่าจ าเลยได้กระท าละเมิดโดยประมาทเลินเล่อหรือไม่อย่างไร นั้น ให้พิจารณาจากข้อเท็จจริง

วา่ (1) จ าเลยมีหน้าท่ีท่ีจะตอ้งใส่ใจระมดัระวงั (duty of care) และ (2) จ าเลยไดก้ระท าผิดต่อหน้าท่ีดงักล่าว (breach of 

duty) ได้แก่ ไม่ปฏิบัติตามหน้าท่ี หรือปฏิบัติแต่ไม่เพียงพอเม่ือพิจารณาตามวิสัยของจ าเลย (ความคาดเห็นได้ของ

จ าเลย) และ (3) ความเสียหายท่ีผูเ้สียหาย/โจทกไ์ดรั้บเป็นผลโดยตรงจากการกระท าผิดตาม (2) ของจ าเลย 

 เวลาท างานจะพิสูจน์วา่จ าเลยประมาทเลินเล่อหรือไม่ ให้สมมติบุคคลข้ึนวา่ บุคคลท่ีอยูใ่นวิสัยเช่นจ าเลย และอยู่

ในสถานการณ์แบบจ าเลย จะท าอยา่งท่ีจ าเลยท าหรือไม่ ฉะนั้น มาตรฐานความระมดัระวงัตอ้งค านึงถึงมาตรฐานกลาง เช่น 

อาย ุเพศ ความช านาญ ความเช่ียวชาญ ผูป้ระกอบวิชาชีพ เป็นตน้ เช่นในคดี Donoghue v Stevenson [1932]15 โจทก์บริโภค

สินคา้ท่ีซ้ือจากร้านคา้ ซ่ึงมีเศษซากสัตวต์ายในขวดน ้ า ท าให้โจทก์ไดรั้บความเสียหาย โจทก์สามารถเอ้ือมขยายไปฟ้อง
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ผูผ้ลิตได ้เพราะ ผูผ้ลิตสินคา้มี duty of care ถึงแมว้า่ โจทก์กบัผูผ้ลิตจะไม่รู้จกักบัจ าเลยหรือมีนิติสัมพนัธ์กนั แต่โจทก์ยูใ่น

กลุ่มคนท่ีจ าเลยสามารถคาดเห็นได ้(อยูใ่นวิสัย) หรือการท่ีจ าเลยรับเหมาซ่อมบ ารุงถนน และมีการขุดถนน แต่ไดก้ั้นเขต

หา้มเขา้ แต่เม่ือมีคนตาบอดเดินมาแลว้ตกลงไปในหลุม จ าเลยจะอา้งถึงการกระท า/ป้องกนัดงักล่าวไม่ได ้เน่ืองจาก จ าเลย

ยอ่มคาดเห็น (วสิยั) ไดว้า่ โจทกเ์ป็นกลุ่มคนหน่ึงในสงัคม จ าเลยจึงมีหนา้ท่ีตอ้งระมดัระวงั 

 หรือกรณีท่ีบิดาสั่งให้ลูกชายของตนน างูท่ีลูกชายแอบน ามาเล้ียงไปท้ิงเสีย ลูกชายก็เอางูไปท้ิงไวป้ระตูหนา้บา้น 

ตามค าสั่งของบิดา และงูตวัดงักล่าวไดไ้ปกดัผูท่ี้สัญจรไปมา โปรดพิจารณาวา่ วิสัยของเด็ก กบัวิสัยของผูใ้หญ่ย่อมท าให้

ระดบัความระมดัระวงัต่างกนั ซ่ึงเด็กอาจจะอา้งวา่ตนไดส้ละกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์น (งู) ไปแลว้ แต่บิดาไม่สามารถกล่าว

อา้งยกเวน้ความรับผิดไดเ้พราะตนอยูใ่นวสิยัท่ีคาดเห็นถึงความเสียหายได ้

 หลกัมาตรฐานความระมดัระวงัท่ีสมมติข้ึนเป็นมาตรฐานกลาง (ภาวะวิสัย/objective test) มีขอ้ยกเวน้เหมือนกนั 

เม่ือปรากฎขอ้เท็จจริงวา่ จ าเลยเป็นผูมี้ความบกพร่องทางกายภาพ เช่น เป็นผูพิ้การ ตอ้งพิจารณาความบกพร่องของปัจเจก

ชนประกอบดว้ย ในทางกลบักนั เม่ือขอ้เท็จจริงปรากฎวา่ จ าเลยไม่ใช่มีวิสัยอยา่งผูเ้ช่ียวชาญ แต่ไดฉ้้อฉลให้ผูอ่ื้นเขา้ใจว่า

จ าเลยเป็นผูเ้ช่ียวชาญ กรณีน้ี จ าเลยตอ้งรับตามวสิยัของผูเ้ช่ียวชาญ จะมาขอใชม้าตรฐานวญิญูชนมิได ้

 ตวัอยา่งรถบรรทุกและขา้วสารบนรถบรรทุกของโจทก์ถูกยึดไวเ้ป็นของกลางในการด าเนินคดีอาญาโดยจ าเลยท่ี 

3 เป็นพนักงานสอบสวน มีหน้าท่ีดูแลรักษารถบรรทุกและข้าวสารของกลางไวร้ะหว่างสอบสวนโดยต้องใช้ความ

ระมดัระวงัดูแลเหมือนเช่นวิญญูชนพึงดูแลทรัพยสิ์นของตนเอง เฉพาะอยา่งยิ่งมีขา้วสารบรรจุกระสอบถึง 200  กระสอบ 

มูลค่าหลายแสนบาทบรรทุกอยู่บนรถจะตอ้งระมดัระวงัยิ่งข้ึนมิให้สูญหายหรือไดรั้บความเสียหาย การท่ีจ าเลยท่ี 3  น า

รถบรรทุกไปจอดในร้ัวของสถานีต ารวจได ้เป็นเพียงการน ารถบรรทุกไปจอดไวเ้ท่านั้น มิใช่เป็นการดูแลรักษาทรัพยสิ์น 

แมจ้ะไดเ้ก็บกญุแจรถไว ้แลว้เอาโซ่และกุญแจล็อกระหวา่งพวงมาลยักบัคลตัซ์และไดต้รวจดูบ่อยๆ แต่การจอดรถบรรทุก

ไวข้า้งถนนโดยมิไดจ้ดัใหมี้ผูดู้แลรักษาตามสมควรยอ่มเปิดโอกาสใหค้นร้ายลกัรถบรรทุกและขา้วสารไปไดโ้ดยง่าย จ าเลย

ท่ี  3 จึงมิไดใ้ชค้วามระมดัระวงัดูแลรถบรรทุกและขา้วสารเหมือนเช่นวญิญูชนพึงดูแลรักษาทรัพยสิ์นของตนเองเป็นเหตุให้

รถบรรทุกและขา้วสารสูญหายไปถือไดว้า่เป็นความประมาทเลินเล่อของจ าเลยท่ี 316 

 หรือการท่ีจ าเลยท่ี 1  ไดรั้บมอบหมายใหส้อนวชิาพลศึกษาถือไดว้า่จ าเลยท่ี 1  ไดรั้บมอบหมายให้ดูแลนกัเรียนให้

ไดรั้บความปลอดภยัในชัว่โมงดงักล่าวดว้ย การสั่งให้นกัเรียนวิ่งรอบสนามซ่ึงมีระยะทางประมาณ  200 เมตร ต่อ 1  รอบ 

จ านวน 3  รอบ ถือเป็นการอบอุ่นร่างกายนับเป็นส่ิงท่ีเหมาะสม แมเ้ม่ือนกัเรียนวิ่งไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยในการวิ่งครบ 

3  รอบแลว้ จ าเลยท่ี 1  ไดส้ั่งให้วิ่งต่ออีก3  รอบ จะถือเป็นวิธีการท าโทษท่ีเหมาะสมตามควรแก่พฤติการณ์แลว้แต่การท่ี

นกัเรียนทั้งหมดยงัวิง่ไดไ้ม่เรียบร้อยแบบเดิมอีก จ าเลยท่ี 1  ก็ควรหามาตรการหรือวิธีการลงโทษโดยวิธีอ่ืน การท่ีสั่งให้วิ่ง

ต่อไปอีก 3  รอบและเม่ือนกัเรียนยงัท าไดไ้ม่เรียบร้อย จ าเลยท่ี 1  ก็สัง่ใหว้ิง่ต่อไปอีก 3  รอบ ในช่วงเวลาหลงัเท่ียงวนัอากาศ

ร้อนและมีแสงแดดแรงนบัเป็นการใชว้ิธีการลงโทษท่ีไม่เหมาะสม เพราะอาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพของนกัเรียนซ่ึงอายุ

ระหวา่ง 11  ปี ถึง 12  ปีได ้จึงเป็นการกระท าโดยไม่ชอบและเป็นความประมาทเลินเล่อ ทั้งการออกก าลงักายโดยการวิ่ง

ยอ่มท าให้หัวใจเตน้แรงกวา่ปกติ จ านวนรอบท่ีเพ่ิมมากข้ึน ยอ่มท าให้หัวใจตอ้งท างานหนกัข้ึนเม่ือเป็นเวลานานยอ่มเป็น
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อนัตรายต่อหวัใจท่ีไม่ปกติจนท าให้เด็กชาย พ. ซ่ึงเป็นโรคหัวใจอยูก่่อนแลว้ลม้ลงในการวิ่งรอบท่ี 11  และถึงแก่ความตาย

ในเวลาต่อมาเพราะสาเหตุระบบหัวใจลม้เหลว จึงเป็นผลโดยตรงจากค าสั่งของจ าเลยท่ี 1  แมจ้ าเลยท่ี 1  จะไม่ทราบว่า

เด็กชาย พ. เป็นโรคหวัใจก็ถือไดว้า่จ าเลยท่ี 1 กระท าละเมิดเป็นเหตุใหเ้ด็กชาย พ. ถึงแก่ความตาย 

 โปรดสงัเกตวา่ เม่ือจ าเลยเป็นผูป้ระกอบอาชีพ หรือมีหนา้ท่ีโดยตรงและฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตามมาตรฐานท่ีพึงปฏิบติั 

ศาลมกัใช้ค  าว่า "ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง" เช่นตามค าพิพากษาฎีกา 880/2546 ลายมือช่ือโจทก์ในใบถอนเงินไม่

เหมือนกบัตวัอยา่งลายมือช่ือในสมุดเงินฝากและค าขอเปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพยโ์ดยชดัแจง้เพียงแต่คลา้ยกนัเท่านั้น ซ่ึง

โดยปกติถา้เป็นลูกคา้ทัว่ไป พนกังานของธนาคารจ าเลยท่ี 1  จะไม่จ่ายเงินให ้แต่ท่ีจ่ายใหเ้พราะจ าเลยท่ี 2  เป็นลูกจา้งท างาน

อยูใ่นส านกังานของจ าเลยท่ี 1  ดว้ยกนั จึงเช่ือใจอนุโลมและยืดหยุน่จ่ายให้ไปโดยมิไดใ้ส่ใจให้ความส าคญัแก่ลายมือช่ือผู ้

ถอนเงินว่าเป็นลายมือช่ือท่ีแทจ้ริงหรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีท่ีใบถอนเงินลงช่ือโจทก์เป็นผูรั้บเงินเองแต่ไม่มีตวั

โจทกม์า พนกังานของจ าเลยท่ี 1  ก็ยงัจ่ายเงินให้แก่จ าเลยท่ี 2  ไปแทน พฤติการณ์ช้ีชดัวา่พนกังานของจ าเลยท่ี 1  ประมาท

เลินเล่ออยา่งร้ายแรงในการจ่ายเงินใหแ้ก่จ าเลยท่ี 2 จ าเลยท่ี 1  จึงตอ้งร่วมกบัจ าเลยท่ี 2  รับผิดต่อโจทก ์

 โจทกฝ์ากสมุดเงินฝากไวก้บัจ าเลยท่ี 2  เพราะเช่ือใจจ าเลยท่ี 2  ซ่ึงเป็นหลานของโจทก์และเป็นผูจ้ดัการให้โจทก์

ฝากเงินกบัจ าเลยท่ี 1  แมใ้นปกหนา้ดา้นในจะมีขอ้ความให้ผูฝ้ากเงินเป็นผูเ้ก็บรักษาสมุดเงินฝากเอง ก็เป็นเพียงค าแนะน า

มิใช่ขอ้ตกลงในการฝากเงินทั้งโจทก์ไม่ไดรั้บสมุดเงินฝากและไม่เห็นค าแนะน าหรือค าเตือนดงักล่าว เน่ืองจากจ าเลยท่ี 

2 เป็นผูรั้บและเก็บรักษาสมุดเงินฝากไวแ้ทนตั้งแต่แรก การท่ีจ าเลยท่ี  2 ถอนเงินฝากจากบญัชีเงินฝากของโจทก์ไปได ้จึง

เกิดจากความประมาทเลินเล่อของพนกังานของจ าเลยท่ี 1  มิไดเ้ป็นผลโดยตรงจากการท่ีโจทก์ฝากสมุดเงินฝากไวก้บัจ าเลย

ท่ี  2  ยงัถือไม่ไดว้า่โจทก์มีส่วนประมาทเลินเล่อในการกระท าละเมิดของจ าเลยท่ี  2  ดว้ยจ าเลยท่ี  1  จึงตอ้งร่วมกบัจ าเลย

ท่ี  2 รับผิดต่อโจทกเ์ตม็จ านวน 

 หรือการท่ีจ าเลยท่ี 1  เป็นผูรั้บเหมาก่อสร้างสะพานมีหนา้ท่ีตอ้งติดตั้งเคร่ืองหมายแสดงให้เห็นชดัเจนเพ่ือความ

ปลอดภยัของผูใ้ช้ถนนตลอดเวลา แต่กลบัละเลยไม่ติดตั้งเคร่ืองหมายดังกล่าว ถือว่าจ าเลยท่ี 1  ประมาทเลินเล่ออย่าง

ร้ายแรง แมผู้ต้ายจะขบัรถจกัรยานยนต์ดว้ยความเร็วสูง แต่หากมีเคร่ืองหมายเตือนเช่ือว่าผูต้ายสามารถเห็นและชะลอ

ความเร็วของรถไดท้นัและจะไม่ชนท่อระบายน ้ าคอนกรีต เหตุท่ีเกิดข้ึนจึงเป็นเพราะความประมาทของจ าเลยท่ี 1  มากกวา่

จ าเลยท่ี 2  ซ่ึงเป็นหุน้ส่วนผูจ้ดัการของจ าเลยท่ี 1  จึงตอ้งร่วมกนัรับผิดในผลแห่งละเมิดและชดใชค้่าเสียหายแก่โจทก์ผูเ้ป็น

ทายาทของผูต้าย17  

 11.3 การทดสอบพสูิจน์ความประมาทเลนิเล่อ  

 11.3.1 มาตรฐานความระมดัระวงัของบุคคล เช่น จ าเลยเป็นหญิงอายุ 28 ปี ขบัรถมาคนเดียวขณะหยุดรถรอ

สญัญาณไปเม่ือเวลา 21 นาฬิกาไดมี้คนร้ายเปิดประตูรถเขา้ไปนัง่คู่และใชร้ะเบิดมือขู่ให้ขบัรถไป จ าเลยตกใจขบัรถฝ่าฝืน

สญัญาไปออกไปชนรถท่ีแล่นสวนมา โดยไม่ไดเ้จตนาตามพฤติการณ์เช่นน้ีจะวา่การชนเกิดเพราะความประมาทของจ าเลย
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ไม่ได ้เพราะบุคคลท่ีอยู่ในภาวะตกตลึงกลวัจะให้มีความระมดัระวงัเช่นบุคคลปกติหาไดไ้ม่เม่ือจ าเลยไม่ไดจ้งในหรือ

ประมาทเลินเล่อท าละเมิด จ าเลยจึงไม่ตอ้งรับผิดในความเสียหายท่ีรถชนกนันั้น  

 มาตรฐานความระมดัระวงัเยี่ยงวิญญูชนพึงให้ความใส่ใจระมดัระวงั โดยให้สมมติบุคคลท่ีมี "ภาวะวิสัย" และ 

"พฤตกิารณ์" เช่นจ าเลย 

 11.3.2 ภาวะวสิยั ประกอบดว้ยค าสองค า คือ ภาวะและวสิัย ไดแ้ก่ สภาพแห่งขอ้เท็จจริง (ภาวะ) ท่ีไม่ข้ึนกบัความ

คิดเห็นของจ าเลย (วสิยั) โดยอาศยัสภาวะของบุคคลทัว่ไป เช่น ขอ้เท็จจริงท่ีเป็นสภาวะทางอาย ุเพศ ร่างกาย สถานภาพทาง

สงัคมและเศรษฐกิจ ฯลฯ 

 11.3.3 พฤติการณ์ ไดแ้ก่ ขอ้เท็จจริงภายนอกประกอบการกระท าของจ าเลย 

 จากขอ้เท็จจริงขา้งตน้ : ภาวะวสิยั คือ จ าเลยเป็นผูห้ญิงอาย ุ28 ปี ขบัรถยนตใ์นเวลากลางคืน 

 พฤติการณ์ คือ มีคนร้ายเปิดประตูรถเขา้ไปนัง่คู่และใชร้ะเบิดมือขู่ใหข้บัรถไป 

 พิเคราะห์โดยบุคคลสมมุติ กล่าวคือ ภาวะวิสัยของผูห้ญิงอายุ 28 ปี ขบัรถยนต์ในเวลากลางคืน (ทัว่ไป) และมี

พฤติการณ์เช่นเดียวกบัขา้งตน้ จะตกอยูใ่นอาการตกตะลึงกลวั เช่นน้ี จ าเลยก็หาตอ้งรับผิดไม่ 

 มาตรฐานความระมดัระวงัตอ้งพิเคราะห์วา่ "จ าเลย" อยูใ่นฐานะเช่นใด ดงันั้น การบรรยายฟ้องคดีละเมิดจ าเป็น

อย่างยิ่งตอ้งบรรยายให้เห็นว่า จ าเลยมีฐานะหน้าท่ีอย่างไร และฐานะหน้าท่ีอย่างจ าเลยนั้น มีการก าหนดมาตรฐานไวใ้น

กฎหมาย สัญญา องคก์รวิชาชีพ ฯลฯ และในชั้นพิจารณาคดี ฝ่ายโจทก์ตอ้งน าสืบให้ทราบถึงมาตรฐานเช่นวา่นั้นตวัอยา่ง 

ผูบ้ริหารสถาบันการเงินมีกฎหมายก าหนดให้กรรมการต้องปฏิบัติดุจเดียวกับ "บุคคลค้าขายผู้ประกอบด้วยความ

ระมดัระวงั"18, วชิาชีพแพทยมี์มาตรฐานจรรยาบรรณวชิาชีพแพทยก์ าหนดอยู ่เป็นตน้ 

 11.4 ตวัอย่างละเมดิโดยประมาทเลนิเล่อ  

 (1) จ าเลยเป็นแพทยไ์ดรั้บแจง้จากโจทกว์า่มีเด็กตายในทอ้งโจทก ์โจทกจึ์งยนิยอมใหจ้ าเลยท าการขดูมดลูกและท า

แทง้ให ้แต่การท่ีจ าเลยใชเ้คร่ืองมือแพทยเ์ขา้ไปขูดมดลูกของโจทก์ท าให้มดลูกทะลุ ทั้งท่ีมดลูกของโจทก์มีลกัษณะปรกติ 

มิไดมี้ลกัษณะบางแต่ประการใด ท าให้ล าไส้เล็กทะลกัออกมาทางช่องคลอด เน่ืองจากเคร่ืองมือแพทยท่ี์ใส่เขา้ไปในช่อง

คลอดไดเ้ก่ียวเอาล าไสดึ้งออกมานัน่เอง จ าเลยจึงไม่ไดใ้ชค้วามระมดัระวงัตามปรกติวสิยัของผูมี้ความรู้ความสามารถในการ

ประกอบวชิาชีพแพทย ์นบัเป็นความประมาทเลินเล่อของจ าเลย19  

 (2) จ าเลยท่ี 2 ท าการผา่ตดัหนา้อกของโจทกท่ี์มีขนาดใหญ่ให้มีขนาดเล็กลงท่ีโรงพยาบาลของจ าเลยท่ี 1 หลงัการ

ผา่ตดั จ าเลยท่ี 2 ไดน้ดัให้โจทก์มาท าการผ่าตดัแกไ้ขเน่ืองจากไม่เท่ากนัท่ีคลินิกของจ าเลยท่ี 2 ปรากฏแกไ้ขถึง 3 คร้ังก็ไม่

ส าเร็จ ยงัไม่เท่ากนัและอาการไม่ดีข้ึน โจทก์จึงให้แพทยอ่ื์นท าการรักษาต่อ แมต้วัโจทก์และนายแพทย ์ด. ผูท้  าการรักษา

โจทกต์่อจากจ าเลยท่ี 2 จะไม่สามารถน าสืบไดว้า่จ าเลยท่ี 2 ประมาทเลินเล่อในการผา่ตดัและรักษาพยาบาลโจทก์แต่อยา่งไร 
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แต่เม่ือจ าเลยท่ี 2 เป็นแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นศลัยกรรม จ าเลยท่ี 2 จึงมีหนา้ท่ีตอ้งใชค้วามระมดัระวงัตามวิสัยและพฤติการณ์

เป็นพิเศษ การท่ีนายแพทย ์ด. ท าการผา่ตดัแกไ้ข 3 คร้ัง แสดงวา่จ าเลยท่ี 2 ผา่ตดัมามีขอ้บกพร่องและไม่ใชค้วามระมดัระวงั

ในการผา่ตดั และไม่แจง้ใหผู้ป่้วยทราบถึงขั้นตอนการรักษา ระยะเวลาและกรรมวิธีในการรักษา จนเป็นเหตุให้โจทก์ไดรั้บ

ความเสียหาย นบัวา่เป็นความประมาทเลินเล่อของจ าเลยท่ี 2 ถือไดว้า่จ าเลยท่ี 2 กระท าละเมิดต่อโจทก์20  

 (3) การท่ี ร. กบัพวกร่วมกนัปลอมขอ้ความในช่องผูรั้บเงินโดยเพียงขีดฆ่าช่ือโจทก์ในช่องผู ้รับเงินแลว้ปลอม

ลายมือช่ือผูมี้อ  านาจสั่งจ่ายของบริษทั ด. ก ากบับริเวณท่ีมีการขีดฆ่าช่ือโจทก์โดยไม่มีตราประทบัของบริษทั ด. ทั้ ง ๆ ท่ี

เง่ือนไขการลงลายมือช่ือสั่งจ่ายเงินในเช็คในค าขอเปิดบญัชีกระแสรายวนั ของบริษทั ด. จะตอ้งกระท าโดยผูมี้อ  านาจลง

ลายมือช่ือสั่งจ่ายของบริษทั ด. ตามท่ีระบุไวพ้ร้อมทั้งประทบัตราส าคญัของบริษทั เม่ือมีการน าเช็คพิพาททั้งสองฉบบัมา

เรียกเก็บเงินจากจ าเลยท่ี 1 จ าเลยท่ี 1 โดยจ าเลยท่ี 2 ถึงท่ี 5 ซ่ึงมีหนา้ท่ีร่วมกนัตรวจสอบความถูกตอ้งของเช็คท่ีน าไปเรียก

เก็บเงินจาก จ าเลยท่ี 1 จึงควรใชค้วามระมดัระวงัตรวจสอบให้ดีว่า เหตุใดการลงลายมือช่ือของผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือสั่ง

จ่ายเช็คของบริษทั ด. ตรงท่ีมีการแกไ้ขขอ้ความในช่องผูรั้บเงินจึงไม่มีการประทบัตราส าคญัของ บริษทัก ากบัการแกไ้ข 

และท าการสอบถามผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือสั่งจ่ายถึงเหตุท่ีไม่มีการประทับตรา ส าคญัของบริษทัก ากับการแก้ไขก่อน 

เน่ืองจากจ าเลยท่ี 1 ประกอบธุรกิจธนาคาร การจ่ายเงินตามเช็คท่ีมีผูม้าขอเบิกเงินเป็นธุรกิจอยา่งหน่ึงของจ าเลยท่ี 1 ซ่ึงตอ้ง

ปฏิบติัอยูเ่ป็นประจ า จ าเลยท่ี 1โดยจ าเลยท่ี 2 ถึงท่ี 5 ยอ่มตอ้งมีความระมดัระวงัในการตรวจสอบลายมือช่ือของผูมี้อ  านาจลง

ลายมือช่ือ สัง่จ่ายเช็ค ตลอดจนการแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ความในเช็คมากกวา่วญิญูชนทัว่ ๆ ไป แมเ้ช็คดงักล่าวจะเป็นเช็คผู ้

ถือดงัท่ีจ าเลยใหก้ารก็ตาม เม่ือจ าเลยทั้งหา้ไม่ไดใ้ชค้วามระมดัระวงัตรวจสอบการแกไ้ขขอ้ความในช่องผู ้รับเงินซ่ึงไม่มีตรา

ประทบัของบริษทั ด. ดงักล่าว เป็นเหตุให ้ร. กบัพวกน าเช็คพิพาทท่ีปลอมนั้นเขา้ฝากในบญัชีของพวก ร. ซ่ึงไม่ใช่บญัชีของ

ผูมี้สิทธิรับเงินตามกฎหมายเพ่ือเรียกเก็บเงินและจ าเลย ท่ี 1 โดยจ าเลยท่ี 2 ถึงท่ี 5 ไดจ่้ายเงินเขา้บญัชีของพวก ร. ไป เป็นเหตุ

ให้ ร. กบัพวกไดรั้บเงินไปในการกระท าทุจริตดงักล่าว จึงเป็นการกระท าโดยประมาทเลินเล่อ ท าให้โจทก์ไดรั้บความ

เสียหายอนัเป็นการกระท าละเมิดต่อโจทก ์จ าเลยทั้งหา้จึงตอ้งร่วมรับผิดต่อโจทก์21 

 (4) จ าเลยเป็นธนาคารผูรั้บฝากเงินเป็นอาชีพโดยหวงัผลประโยชน์ในการเอาเงินฝากของผูฝ้ากไปแสวงหา

ผลประโยชน์จะตอ้งใชค้วามระมดัระวงัและความรู้ความช านาญเป็นพิเศษ ตรวจสอบลายมือช่ือผูจ่้ายวา่เหมือนลายมือช่ือท่ี

ให้ตวัอย่างไวแ้ก่จ าเลยหรือ ไม่ ฉะนั้น เม่ือไม่ปรากฏว่าจ าเลยไดใ้ชค้วามระมดัระวงัและความรู้ความช านาญดงักล่าวแต่ 

อยา่งใด การท่ีจ าเลยไดจ่้ายหรือหกับญัชีเงินฝากของโจทก์ให้บุคคลอ่ืนไปจึงถือไดว้า่ เป็นความประมาทเลินเล่อของจ าเลย 

ขณะท่ีบญัชีของโจทกย์งัเดินสะพดัอยูน่ั้นโจทกย์งัไม่ทราบวา่มีผูป้ลอมลายมือ ช่ือโจทก์สั่งจ่ายเช็คพิพาทน าไปเบิกเงินหรือ

เรียกเก็บเงินจากจ าเลย โจทก์มาทราบหลงัจากท่ีไดช้ าระหน้ีให้แก่จ าเลยครบถว้นแลว้ โจทก์ไปตรวจสอบเช็คต่าง ๆ ท่ีมีผู ้

น าไปเรียกเก็บเงินจากจ าเลยจึงทราบวา่มีผูล้งลายมือช่ือโจทกป์ลอมใน เช็คพิพาทดงัน้ี การท่ีโจทกย์อมรับรองเร่ืองหน้ีเงินท่ี

เบิกเกินบญัชี จะถือว่าโจทก์ยอมรับหน้ีตามเช็คพิพาทปลอมดว้ยหาไดไ้ม่ โจทก์จึงมิใช่ผูต้อ้งตดับทมิให้ยกขอ้ลายมือช่ือ

ปลอมข้ึนเป็นขอ้ต่อสู้ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 1008 วรรคแรก เม่ือเช็คพิพาทเป็นเช็คท่ีมีผูป้ลอม

ลายมือช่ือโจทกผ์ูส้ัง่จ่ายจ าเลยยอ่ม ตอ้งรับผิดใชเ้งินตามเช็คพิพาทแก่โจทกต์ามมาตรา 1008 วรรคแรก จ าเลยไดจ่้ายเงินตาม
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เช็คท่ีมีลายมือช่ือโจทก์ปลอมรวม 54 ฉบบั และหักเงินจากบญัชีของโจทก์พร้อมคิดดอกเบ้ียทบตน้เอาแก่โจทก์ตลอดมา 

ดงัน้ีนอกจากตอ้งคืนเงินตามเช็คทั้ง 54 ฉบบั แก่โจทกแ์ลว้ จ าเลยยงัตอ้งคืนดอกเบ้ียดงักล่าวใหแ้ก่โจทกด์ว้ย22 

 หรือในคดีส าคญัของกฎหมายละเมิดไดแ้ก่ Overseas Tank ship (UK) Ltd v The Miller Steamship Co. หรือ The 

Wagon Mound 2 ท่ีศาลตดัสินใหจ้ าเลยตอ้งชดใชค้่าเสียหาย เน่ืองจาก หัวหนา้วิศวกรผูค้วบคุมการซ่อมแซมเรือของจ าเลย 

ตอ้งตระหนกัถึงความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ้"It follows that in their Lordships view the only question is whether a 

reasonable man, having the knowledge and experience to be expected of the chief engineer of the Wagon Mound, 

would have known that there was a real risk of the oil on the water catching fire in some way."23 

  ดงันั้น หวัหนา้วศิวกรซ่ึงท างานใหก้บัจ าเลย ตอ้งอยูใ่นภาวะวสิยัท่ีตอ้งตระหนกัถึงความเส่ียง และพึงคาดหมายได้

เยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพเช่นวา่นั้น 

 มข้ีอสังเกต : การบรรยายฟ้องคดีละเมิด ตอ้งบรรยายฐานะและหนา้ท่ีของจ าเลยให้เห็นอยา่งชดัเจน โดยอยา่งยิ่ง

มาตรฐานทางวชิาชีพ ความรู้ความสามารถ และความช านาญการ ทั้งน้ี เพ่ือให้จ าเลยตอ้งพิสูจน์วา่ตนไดใ้ชค้วามระมดัระวงั

ตามมาตรฐานท่ีก าหนดไวแ้ลว้ (ตวัอยา่งเทียบเคียง วศิวกร : มาตรา 50 พระราชบญัญติัวศิวกร พ.ศ. 2543 ผูไ้ดรั้บใบอนุญาต

ตอ้งปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพวศิวกร ตามท่ีก าหนดในขอ้บงัคบัสภาวิศวกร ซ่ึงตอ้งน าสืบให้เห็นถึงมาตรฐาน

ดงักล่าวประกอบขอ้เท็จจริง) 

(12) การใช้สิทธิเกนิขอบเขต  

 ขอ้เท็จจริงมีวา่ ตามสภาพของหลุมฝังศพยอ่มก่อใหเ้กิดความหวาดกลวัในเร่ืองภูตผีวิญญาณ และเป็นท่ีรังเกียจแก่

ผูท่ี้มิใช่ญาติผูต้ายซ่ึงมีบา้นเรือนอยูใ่กลห้ลุมฝังศพการท่ีจ าเลยท่ี 1 สร้างหลุมฝังศพหรือฮวงซุย้เพ่ือเก็บศพของ ส.สามีจ าเลย

ท่ี 1ในท่ีดินของตนเองห่างจากบา้นของโจทกท์ั้งสองประมาณ 10 เมตร โดยท่ีดินของโจทก์ทั้งสองและจ าเลยท่ี 1 เป็นท่ีอยู่

อาศยั ไม่เคยมีหลุมฝังศพมาก่อนและไม่ปรากฏวา่บริเวณใกลเ้คียงมีหลุมฝังศพแต่อยา่งใด ทั้งตามประเพณีแห่งทอ้งถ่ินก็ไม่

นิยมใหมี้การฝังศพในเขตหมู่บา้น ดงัน้ี การกระท าของจ าเลยท่ี 1 จึงเป็นการท าละเมิดต่อโจทก์ทั้งสองตาม ป.พ.พ. มาตรา 

1337พ.ร.บ. สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.2528 มาตรา 10 เป็นบทบญัญติัหา้มมิใหผู้ใ้ดฝังศพไวใ้นสถานท่ีอ่ืนนอกจากสุสาน

สาธารณะหรือสุสานเอกชนเวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากเจา้พนักงานทอ้งถ่ิน หากฝ่าฝืนจะตอ้งมีความผิด การท่ีจ าเลยท่ี 1 

ไดรั้บอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ินใหฝั้งศพตามบทกฎหมายดงักล่าวจึงมีผลเพียงวา่จ าเลยท่ี 1 มิไดต้กเป็นผูก้ระท าผิดต่อ

พระราชบญัญติัสุสานและฌาปนสถานฯเท่านั้น หามีผลท าให้จ าเลยท่ี 1 มีอ านาจกระท าการใด ๆ ให้โจทก์ทั้งสองไดรั้บ

ความเสียหายไม่มาตรา 10 และ 25 แห่ง พ.ร.บ.สุสานและฌาปนสถานดงักล่าวมิไดก้ าหนดให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินตอ้งออก

ค าสัง่ใหผู้ฝ่้าฝืนมาตรา 10ร้ือถอนส่ิงปลูกสร้างหรือเคล่ือนยา้ยศพท่ีฝังไวอ้อกไป คงใหอ้ านาจแก่เจา้พนกังาน-ทอ้งถ่ินท่ีจะใช้

ดุลพินิจสัง่ใหด้ าเนินการดงักล่าวหรือไม่ก็ได ้แมป้รากฎวา่จ าเลยท่ี 1 ถูกลงโทษฐานกระท าความผิดตามมาตรา 10 แลว้ และ

ไดรั้บอนุญาตจากเจ้าพนักงานทอ้งถ่ินให้ฝังศพไวท่ี้เดิมต่อไปก็ตาม แต่ปรากฎว่านายอ าเภอจ าเลยท่ี 2 และผูว้่าราชการ

จงัหวดัจ าเลยท่ี 3 ซ่ึงเป็นเจา้พนกังานทอ้งถ่ินไดใ้ชดุ้ลพินิจอนุญาตโดยไดด้ าเนินการตามขั้นตอนและอาศยัขอ้มูลความเห็นท่ี
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สอดคลอ้งตอ้งกนัของผูท่ี้เก่ียวขอ้งตามสมควรแลว้ ดงัน้ีการกระท าของจ าเลยท่ี 2 และท่ี 3จึงไม่เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย 

ไม่เป็นการละเมิดต่อโจทกท์ั้งสอง24 

 หรือกรณีของการใชสิ้ทธิทางศาลโดยไม่สุจริต (abuse of legal procedure) ขอ้เท็จจริงมีดงัน้ี การใชสิ้ทธิทางศาล 

หากกระท าโดยไม่สุจริต จงใจแต่จะใหผู้อ่ื้นไดรั้บความเสียหาย โดยใชศ้าลเป็นเคร่ืองก าบงัก็เป็นการกระท าละเมิดได ้โจทก์

ฟ้องอา้งว่าจ าเลยไดโ้อนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินอนัเป็นสามยทรัพยใ์ห้แก่บุคคลอ่ืนไป ไม่มีสิทธิในทางภาระจ ายอมอีกแลว้ 

กลบัมายืน่ค  าร้องและน าสืบพยานหลกัฐานในการไต่สวนค าร้องโดยจงใจกลัน่แกลง้โจทก์ เพ่ือให้โจทก์ไดรั้บความเสียหาย

หากไดค้วามเป็นจริงตามฟ้อง ก็จะถือว่าจ าเลยใชสิ้ทธิในทางศาลโดยสุจริตมิได ้การกระท าของจ าเลยอาจเป็นละเมิดต่อ

โจทก์ ค  าสั่งของศาลชั้นตน้ท่ีห้ามโจทก์โอน ขาย จ าหน่ายท่ีดิน หากมีค าสั่งไปเพราะหลงเช่ือตามพยานหลกัฐานเท็จหรือ

ปกปิดความจริงท่ีจ าเลยน าสืบ ยอ่มเป็นการกระท าละเมิดต่อโจทก์ไดเ้ช่นเดียวกนั ศาลชั้นตน้จึงชอบท่ีจะสืบพยานโจทก ์

จ าเลยใหเ้สร็จส้ินกระแสความเสียก่อน การสั่งงดสืบพยานโจทก์จ าเลยเสียจึงถือวา่ไม่ปฏิบติัตามป.วิ.พ.วา่ดว้ยการพิจารณา

เป็นการไม่ชอบ ศาลชั้นตน้พิเคราะห์ค าฟ้องค าให้การแลว้มีค าสั่งงดสืบพยานโจทก์จ าเลยและวินิจฉัยในขอ้กฎหมายว่า 

ค  าสัง่ศาลมิใช่ผลโดยตรงจากการท่ีจ าเลยยื่นค าร้อง การกระท าของจ าเลยไม่เป็นการละเมิดต่อโจทก์ พิพากษายกฟ้อง เป็น

การท่ีศาลวนิิจฉยัช้ีขาดเบ้ืองตน้ในขอ้กฎหมายอนัท าให้คดีเสร็จไปทั้งเร่ืองตามป.วิ.พ. ม. 24 ไม่เป็นค าสั่งระหวา่งพิจารณา

ตาม ม.227 แมโ้จทกจ์ะไม่ไดโ้ตแ้ยง้ไว ้ก็มีสิทธิอุทธรณ์และฎีกาต่อมาได้25  

 โปรดสังเกตว่า (1) มาตรา 421 เป็นบทขยายความองค์ประกอบ "โดยผิดกฎหมาย" ตามมาตรา 420 เพื่อให้

ครอบคลุมถึงกรณีการใชสิ้ทธิของตนแต่ไม่สุจริต หรือเรียกวา่ การใชสิ้ทธิโดยไม่สุจริต Abuse of rights (การใชสิ้ทธิโดย

สุจริต คือ การใชสิ้ทธิท่ีไม่สร้างความเดือดร้อน/เสียหายต่อบุคคลอ่ืน) 

  (2) ค  าวา่ "ไม่สุจริต" นั้น ตอ้งพิจารณาโดยค านึงถึงสภาพแห่งตวัจ าเลย กล่าวคือ ความไม่สุจริตของเอกชนทัว่ไป 

ตอ้งพิสูจน์วา่มีเจตนาหรือจงใจกลัน่แกลง้ใหโ้จทกไ์ดรั้บความเสียหายฝ่ายเดียว มิไดห้วงัผลธรรมดาแห่งการใชสิ้ทธิของตน

ทวา่จ าเลยอยูใ่นฐานะมีเปรียบเช่น ผูป้ระกอบธุรกิจหรือผูเ้ช่ียวชาญแลว้นั้น ความไม่สุจริตยอ่มหมายความถึงศกัยภาพในการ

คาดหมายถึงความเสียหายดว้ย 

  (3) ในการใชสิ้ทธิของปัจเจกชนตอ้งอยู่บนพ้ืนฐานเคารพต่อศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ซ่ึงไดบ้ญัญติัรับรองและ

คุม้ครองไวใ้นรัฐธรรมนูญ26 

  3.1 มาตรา 4 ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล ยอ่มไดรั้บความคุม้ครอง  

 3.2 สิทธิเสรีภาพท่ีปรากฏไวใ้นหมวด 3 อาทิ มาตรา 32 บุคคลยอ่มมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย /มาตรา 

35 สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ช่ือเสียง ตลอดจนความเป็นอยูส่่วนตวั ยอ่มไดรั้บความคุม้ครอง (วรรคสอง) การ

กล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซ่ึงขอ้ความหรือภาพไม่วา่ดว้ยวธีิใดไปยงัสาธารณชน อนัเป็นการละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิของ

บุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ช่ือเสียง หรือความเป็นอยูส่่วนตวั จะกระท ามิได ้เวน้แต่กรณีท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 

ฯลฯ 
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  3.3 จาก 3.2 จะพบวา่ มาตรา 5 แห่งประมวลแพง่ฯ ไดก้ าหนดความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจเจกชนกบัปัจเจกชนวา่ "ใน

การใช้สิทธิและช าระหนี ้บุคคลทุกคนต้องกระท าโดยสุจริต" หลกัพ้ืนฐานดงักล่าวถือเป็นศีลธรรมทางสังคม ซ่ึงไดแ้ตก

แขนงครอบคลุมไปยงัทุกบริบทในกฎหมายเช่น หน้ี ละเมิด ครอบครัว ทรัพยสิ์นและมรดก 

  (4) มาตรา 421 เป็นบทขยายความองคป์ระกอบ "โดยผดิกฎหมาย" หรือ เป็นบทเอกเทศ (ละเมิดในตวัเอง) ขอให้

พิจารณาดงัน้ี 

  ค าพพิากษาฎกีาที ่1992/2538 ผูก้ระท าหรือผูใ้ชสิ้ทธิซ่ึงมีแต่จะใหเ้กิดความเสียหายแก่บุคคลอ่ืนอนัเป็นการละเมิด

ตาม ป.พ.พ.มาตรา 421 นั้น ตอ้งมีเจตนาหรือจงใจกลัน่แกลง้โดยมุ่งประสงคใ์หเ้กิดความเสียหายแก่ผูอ่ื้นฝ่ายเดียว เม่ือโจทก์

ติดตั้งป้ายโฆษณาสินคา้ของโจทกบ์นดาดฟ้าตึกแถวท่ีโจทกเ์ช่า เพ่ือประโยชน์ในทางการคา้ของโจทกไ์ด ้จ าเลยก็ยอ่มมีสิทธิ

ติดตั้งป้ายโฆษณางานในธุรกิจของจ าเลยบนดาดฟ้าตึกแถว ท่ีจ าเลยเช่าเพ่ือประโยชน์ในกิจการของจ าเลยไดเ้ช่นกนัโดยไม่

ตอ้งค านึงถึงวา่ฝ่ายใดติดตั้งก่อน เม่ือไม่ปรากฏวา่จ าเลยกระท าเพ่ือจงใจกลัน่แกลง้โจทกแ์มป้้ายโฆษณาของจ าเลยจะอยูใ่กล้

และปิดบงัป้ายโฆษณาของโจทกบ์า้งก็หาเป็นการละเมิดต่อโจทกไ์ม่ 

  ค าพพิากษาศาลฎกีาที ่220/2538 แมโ้จทกก่์อสร้างตึกผิดพระราชบญัญติัควบคุมอาคารฯและเทศบญัญติัก็เป็นเร่ือง

ท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินจะตอ้งด าเนินการกบัโจทกจ์ าเลยไม่มีสิทธิอา้งเหตุดงักล่าวก่อสร้างแผ่นเหล็กกั้นจนเป็นเหตุให้ปิดกั้น

แสงแดดและทางลมท่ีจะเขา้ตึกของโจทกแ์ละแมจ้ าเลยจะก่อสร้างในเขตท่ีดินของจ าเลยก็เป็นการใชสิ้ทธิซ่ึงมีแต่จะให้เกิด

ความเสียหายแก่บุคคลอ่ืนเป็นการละเมิดตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยม์าตรา 421 

 ค าพิพากษาฎีกาที่ 37/2529 โจทก์จ าเลยอยู่ในตึกแถวเดียวกนั ให้ท่อระบายน ้ าดา้นหลงัตึกแถวท่อเดียวกนั เพ่ือ

ไหลลงไปสู่ท่อระบายน ้ าสาธารณะ โดยน ้ าโสโครกหรือน ้ าท้ิงจะไหลจากหอ้งโจทกเ์ลขท่ี 30 ผา่นไปหอ้งเลขท่ี 28 และห้อง

จ าเลยเลขท่ี 26 ตามล าดบั ต่อมาจ าเลยเอาแผ่นเหล็กเจาะรูเล็ก ๆ มาปิดกั้นต่อระบายน ้ าน้ีไวท่ี้แนวเขตติดต่อระหว่างห้อง

จ าเลยกบักบัห้องเลขท่ี 28 เป็นเหตุให้น ้ าไม่สามารถระบายไดแ้ละท่วมขงัท าให้ทรัพยสิ์นของโจทก์เสียหายแมจ้ะเป็นการ

กระท าในท่ีดินของจ าเลยเอง ก็เป็นการท าละเมิดตาม ป.พ.พ. ม.421 จ าเลยจึงตอ้งรับผิดใชค้่าเสียหายแก่โจทก ์

  ทั้งสามฎีกาท่ียกข้ึนมาเป็นตวัอย่างนั้น ศาลท่านไดเ้ขียนว่า "การใช้สิทธิซ่ึงท าให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายเป็น

ละเมดิ" ยอ่มแสดงวา่ การพิสูจน์ความผิดของจ าเลยนั้น เพียงเสนอขอ้เท็จจริงวา่ (1) ผูก้ระท ามีสิทธิโดยชอบดว้ยกฎหมาย 

(2) ไดใ้ชสิ้ทธิของตนในทางกลัน่แกลง้ใหผู้อ่ื้นไดรั้บความเสียหาย 

 โปรดสงัเกตวา่เร่ืองน้ียงัคงถกเถียงกนัวา่ เร่ืองการใช้สิทธิเกนิขอบเขต (เกินส่วนท่ีกฎหมายรับรอง) ถือเป็นละเมิด

ฐานหน่ึงแยกต่างหากจากความรับผิดเพ่ือละเมิด (มาตรา 420) หรือเป็นบทขยายองค์ประกอบมาตรา 420 อย่างท่ีกล่าวถึง

ตอนตน้ ในค าอธิบายละเมิดส่วนมากเห็นวา่เป็นบทขยายองคป์ระกอบโดยผิดกฎหมายของมาตรา 420 แต่หากพิเคราะห์ตาม

ค าพิพากษาท่ีอา้งอิงไวจ้ะพบวา่ มาตรา 421 เป็นละเมิดต่างหากจาก มาตรา 420 และไม่ตอ้งพิสูจน์ถึง "จงใจ" หรือ "ประมาท

เลินเล่อ" แต่อยา่งใด และมาตรา 421 ตอ้งยึดหลกัการวา่จ าเลยมีสิทธิอยูก่่อนแต่ใชสิ้ทธินั้นไปในทางท่ีไม่ชอบ แต่หากไม่มี

สิทธิอยูแ่ต่เดิมจะเขา้ข่ายโดยผิดกฎหมายตามมาตรา 420 
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  (5) การใชสิ้ทธิท่ีมีเจตนาหลีกเล่ียงกฎหมายท่ีมุ่งคุม้ครองสาธารณประโยชน์ ย่อมเป็นการใชสิ้ทธิโดยไม่สุจริต 

เช่น ค าพิพากษาฎีกาท่ี 656/2539 โจทก์เจา้ของอาคารขออนุญาต กทม.ก่อสร้างอาคาร สูง 23ซอย แต่ท่ีดินของโจทก์อยูติ่ด

กบัท่ีดินของบริษทั เอ. แต่ทางการพิจารณาไดค้วามวา่ เดิมท่ีดินของโจทก์และของบริษทั เอ. เป็นท่ีดินแปลงเดียวกนั ต่อมา

โจทก์ จึงแบ่งแยกท่ีดินโดยให้กบับริษทั เอ. กวา้ง 2 เมตร ยาว 80 เมตร โดยจดทะเบียนภาระจ ายอมให้โจทก์ใชท่ี้ดินเป็น

ทางผ่านออกสู่ถนนซอยได ้โดยโจทก์เป็นผูด้  าเนินการเอง เพ่ือท าให้ท่ีดินโจทก์ไม่ติดถนนซอย ศาลฎีกาวินิจฉัยวา่ แมว้่า

กฎหมายจะหา้มการสร้างอาคารสูงบนท่ีดินท่ีติดถนนซอยเท่านั้น และท่ีดินของโจทก์จะไม่ติดถนนซอยก็ตาม แต่ท่ีดินเดิม

เป็นของโจทก ์และการท่ีโจทกแ์บ่งแยกท่ีดินเป็นอยา่งน้ีเห็นไดช้ดัวา่ เป็นการจงใจท่ีจะหลีกเล่ียงกฎหมายท่ีมีวตัถุประสงคท่ี์

จะคุม้ครองประโยชน์สาธารณะ หรือ 

  ค าพพิากษาฎกีาที ่2856/2537 ก่อนโจทก์ท่ี 1 ปลูกสร้างอาคาร ท่ีดินท่ีปลูกสร้างอาคารดงักล่าวดา้นทิศเหนือและ

ทิศใตติ้ดกบัทางสาธารณะซ่ึงดา้นทิศเหนือมีขนาดกวา้งประมาณ 2 เมตร ทิศใตก้วา้งประมาณ 2.20 เมตร ถึง 3 เมตร และ

ตามขอ้บญัญติักรุงเทพมหานคร เร่ือง ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2522 ขอ้ 72 วรรคสองได ้ก าหนดไวว้า่ตึกแถว ห้อง

แถว อาคารพาณิชย ์โรงงานอุตสาหกรรม และอาคารสาธารณะท่ีปลูกสร้างริมทางสาธารณะท่ีมีความกวา้งนอ้ยกวา่ 10 เมตร 

ใหร่้นแนวอาคารห่างจากศูนยก์ลางทางสาธารณะอยา่งนอ้ย 6 เมตร แต่โจทกท่ี์ 1 ไดด้ าเนินการแบ่งแยกท่ีดินดงักล่าวดา้นทิศ

เหนือและทิศใตเ้ป็นแนวตะเข็บกวา้งประมาณ 0.80 เมตร ไปตลอดแนวเขตกั้นไวร้ะหวา่งท่ีดินแปลงท่ีจะปลูกสร้างอาคาร

กับทางสาธารณะก่อนยื่นค าขออนุญาตปลูกสร้างประมาณ 20 วนั เห็นได้ชัดว่าโจทก์ท่ี 1 ท าเพ่ือหลีกเล่ียงข้อบัญญัติ

กรุงเทพมหานคร จึงเป็นการใชสิ้ทธิโดยไม่สุจริตแมโ้จทกจ์ะอา้งวา่แนวตะเขบ็ดงักล่าว ทางจ าเลยท่ี 1 ขยายทางสาธารณะก็

ตาม โจทกก็์ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย แมเ้ขตพระนครจะเคยอนุญาตใหโ้จทกท่ี์ 1 ปลูกสร้างอาคาร 4 ชั้นแลว้ ในการพิจารณา

ค าขออนุญาตปลูกสร้างต่อเติมอาคารเป็น 11 ชั้น จ าเลยท่ี 1 ก็มีสิทธิพิจารณาถึงการกระท าท่ีขดัต่อกฎหมายของโจทก์ทั้ ง

สองดงักล่าวได ้การท่ีจ าเลยท่ี 1 ไม่อนุญาตใหโ้จทกป์ลูกสร้างอาคารพิพาท จึงชอบดว้ยกฎหมายแลว้ 

 (6) นอกจากน้ี เทียบเคียงกับมาตรา 1337 ซ่ึงเป็นการใช้สิทธิเป็นเหตุให้เ ดือดร้อนร าคาญแก่เจ้าของ

อสงัหาริมทรัพยข์า้งเคียง และมาตรา 1337 เป็นกรณีเฉพาะเจาะจง ซ่ึงแคบกวา่มาตรา 421 กล่าวคือ บุคคลใดใชสิ้ทธิของตน

เป็นเหตุใหเ้จา้ของอสงัหาริมทรัพยไ์ดรั้บความเสียหาย หรือเดือดร้อนเกินท่ีควรคิดหรือคาดหมายไดว้า่จะเป็นไปตามปกติ

และเหตุอนัควร ในเม่ือเอาสภาพหรือต าแหน่งท่ีอยูแ่ห่งทรัพยสิ์นนั้นมาค านึงประกอบไซร้ ท่านวา่เจา้ของอสังหาริมทรัพยมี์

สิทธิท่ีจะปฏิบติัการเพ่ือยงัความเสียหายหรือเดือดร้อนนั้นใหส้ิ้นไป ทั้งน้ีไม่ลบลา้งสิทธิท่ีจะเรียกเอาค่าทดแทน แต่กระนั้น 

เจา้ของอสังหาริมทรัพยย์งัไดป้ระโยชน์เร่ือง - การปฏิบติัการใดเพื่อยงัความเสียหาย และสิทธิในการเรียกเงินอีกทางหน่ึง

ดว้ย 

  ค าพพิากษาศาลฎกีาที ่624/2544 บริษทั ม. จดัสรรพ้ืนคอนกรีตบนท่ีวา่งดา้นหนา้อาคารของโจทก์และจ าเลย รวม

ตลอดถึงดา้นหนา้ท่ีดินท่ีจดัสรรทุกแปลงเป็นทางส าหรับให้บุคคลท่ีซ้ือบา้นท่ีบริษทั ม. ไดจ้ดัสรรขายใชเ้ขา้ออกสู่ถนน

พหลโยธินได ้การท่ีจ าเลยใหพ้นกังานของจ าเลยและลูกคา้ท่ีมาติดต่อกบัจ าเลยใชแ้ละน ากระถางตน้ไมว้างบนพ้ืนท่ีไปจนถึง

ทางเทา้ริมถนนพหลโยธินเป็นเหตุใหโ้จทกไ์ม่อาจใชพ้ื้นท่ีเขา้ออกไดแ้มเ้ป็นการชัว่คราวแต่ก็เป็นการใชสิ้ทธิซ่ึงมีแต่ให้เกิด
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เสียหายแก่โจทก์อนัเป็นการอนัมิชอบดว้ยกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยม์าตรา 421 และยงัเป็นการใช้

สิทธิของตนเป็นเหตใุหโ้จทกไ์ดรั้บความเสียหายหรือเดือดร้อนเกินท่ีควรคิดหรือคาดหมายไดว้า่จะเป็นไปตามปกติและเหตุ

อนัควรตามมาตรา 1337 อีกดว้ย โจทกย์อ่มมีสิทธิฟ้องเพ่ือยงัความเสียหายหรือเดือดร้อนนั้นใหส้ิ้นไปได ้

(13) ความเสียหายต่อสิทธิเดด็ขาด (Absolute Rights)  

 13.1 มาตรา 420 ไดก้ าหนดสาระส าคญัการกระท าของบุคคลเป็นละเมิด คือ ตอ้งมีขอ้เท็จจริงวา่ "ท าให้บุคคลอื่น

เสียหาย" ซ่ึงตามกฎหมายไดอ้ธิบายความไวด้งัน้ี ชีวิต ร่างกาย อนามยั เสรีภาพ ทรัพยสิ์น หรือสิทธิอย่างหน่ึงอย่างใด ซ่ึง

ประโยชน์ท่ีกฎหมายรับรองดงักล่าวถือเป็นสิทธิเด็ดขาดของปัจเจกชน 

 ค าว่า “สิทธิเด็ดขาด” ประกอบดว้ย ค าวา่ “สิทธิ” คือ ประโยชน์ท่ีถูกตอ้งและชอบธรรมท่ีมนุษย์พึงไดรั้บ, ค าว่า 

“เด็ดขาด” คือ สิทธิท่ียนืยนัและคุม้ครองคุณค่าความเป็นมนุษย ์ดงันั้น ค  าวา่สิทธิเด็ดขาดจึงหมายถึงประโยชน์ท่ีถูกตอ้งและ

ชอบธรรมท่ีมนุษยพึ์งไดรั้บการคุม้ครองและรับรองเพ่ือยนืยนัคุณค่าความเป็นมนุษย ์

 มีหลกัคิดท่ีวา่ เม่ือบุคคลไดรั้บการรับรองและคุม้ครองในสิทธิเด็ดขาด ซ่ึงขณะเดียวกนัปัจเจกชนนั้นยอ่มตอ้งมี

หนา้ท่ีไม่ไปกา้วล่วงต่อสิทธิของผูอ่ื้น 

  โดยท่ีละเมิดตามมาตรา 420-437 เป็นบทบญัญติัท่ีใชเ้ยยีวยาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจาก "การกา้วล่วงในสิทธิ

เด็ดขาดของปัจเจกชน" เพราะตามปกติปัจเจกชนยอ่มมีหนา้ท่ีโดยสุจริตและระมดัระวงัไม่ไปกระทบกระเทือนสิทธิของ

ผูอ่ื้น หรือใชสิ้ทธิของตนไปกา้วล่วงต่อสิทธิของผูอ่ื้น 

 13.2 ประเภทของสิทธิเด็ดขาด ประกอบดว้ย (1) ชีวิต (2) ร่างกาย (3) อนามยั (4) เสรีภาพ (5) ทรัพยสิ์น และ(6) 

สิทธิอยา่งหน่ึงอย่างใด สิทธิเด็ดขาดน้ีตอ้งยึดโยงกบัสิทธิตามธรรมชาติท่ีพลเมืองไดรั้บการรับรองและคุม้ครองอยา่งเป็น

รูปธรรมไวใ้นปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights : UDHR) หรือรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย ไดแ้ก่ สิทธิในศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิในความมัน่คงแห่งชีวติ สิทธิในความเป็นอยูส่่วนตวั สิทธิใน

ช่ือเสียงเกียรติยศ เสรีภาพ หรือสิทธิในทรัพยสิ์น เป็นตน้  

 13.3 ขอใหส้งัเกตวา่ค าวา่ "สิทธิ" และ "เสรีภาพ" มกัจะมีการใชค้วบคู่กนั แต่นยัของทั้งสองค ามีความแตกต่างกนั 

กล่าวคือ สิทธิเป็นเร่ืองท่ีปัจเจกชนสามารถใชย้นั หวงกนัและอา้งอิงกบับุคคลอ่ืนได ้ในขณะท่ีเสรีภาพคืออิสรภาพในการใช้

สิทธิของปัจเจกชน, โดยสิทธิและเสรีภาพมีนยัท่ีหนุนเก้ือกนั เม่ือบุคคลมีสิทธิ อิสรภาพในการใชสิ้ทธิตอ้งไม่ตกอยูใ่นภาวะ

ถูกบงัคบัหรือจ ายอม และขอบเขตการใชสิ้ทธิตอ้งไม่ไปกระทบกระเทือนต่อสิทธิเด็ดขาดของผูอ่ื้น ฉะนั้น เสรีภาพจึงเป็น

เสมือนเขตแดนแห่งสิทธิของปัจเจกชน ซ่ึงเม่ือมองในมุมแห่งการใชสิ้ทธิของปัจเจกชน บุคคลยอ่มมีและใชสิ้ทธิในขอบเขต

แห่งสิทธิตน ในทางตรงขา้มเพ่ือปกป้องและคุม้ครองสิทธิของปัจเจกชน บุคคลอ่ืนย่อมไม่สามารถขดัขวางต่ออิสรภาพ

ดงักล่าวได ้
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 ตวัอย่างเช่น นาย ก มีกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน นาย ก จึงมีอิสรภาพในการใชสิ้ทธิหรือประโยชน์ในท่ีดินของตนได ้

(อิสรภาพของนาย ก เช่น ขาย ให ้เปล่ียนแปลงรูปทรง ฯลฯ) นาย ข จะเขา้มาใชป้ระโยชน์ (สิทธิ) ในท่ีดินดงักล่าวไม่ได ้เม่ือ

นาย ข เขา้มาใชป้ระโยชน์ในท่ีดินดงักล่าวโดยมิชอบ ถือวา่ นาย ข ละเมิดสิทธินาย ก ในขณะเดียวกนั รัฐฯ อาจเขา้มาขอซ้ือ

ท่ีดินแปลงดงักล่าว จากนาย ก / นาย ก ก็ยอ่มมีอิสรภาพท่ีจะเลือกขายหรือไม่ขายก็ได ้โดยรัฐฯ มีอ านาจตามกฎหมายท่ีจะ

เวนคืนเพ่ือประโยชน์สาธารณะ แต่ตอ้งชดใชค้่าเวนคืนใหแ้ก่นาย ก จะเห็นไดว้า่ การท่ีนาย ก ใชอิ้สรภาพตอบปฏิเสธไม่ขาย

ใหรั้ฐ บางคร้ังก็ใชค้  าวา่เสรีภาพ 

(14) บุคคลวกิลจริตมคีวามรับผดิเพือ่ละเมดิได้หรือไม่ 

 ค าพิพากษาฎีกาท่ี 780/2483 ขอ้เท็จจริงคดีน้ีโจทก์ฟ้องวา่ จ าเลยท่ี 1 เป็นคนวิกลจริตไดใ้ชมี้ดฟันภริยาโจทก์ตาย

และบุตรไดรั้บความเสียหาย จ าเลยท่ี 2 เป็นภริยาและผูป้กครองจ าเลยท่ี 1 ผูว้ิกลจริต ขอให้จ าเลยท่ี 2 ร่วมกนัใชค้่าสินไหม

ทดแทนและค่าท าศพต่อมา โจทกถ์อนฟ้องจ าเลยท่ี 2 ศาลชั้นตน้และศาลอุทธรณ์ฟังขอ้เท็จจริงตอ้งกนัมาวา่จ าเลยท่ี 1 ไดฟั้น

ภริยาโจทก์ตายจริงและแมจ้ าเลยท่ี 1 จะไดก้ระท าลงในขณะวิกลจริตก็ดี ก็ตอ้งรับผิดตามประมวลกฎหมายแพ่ง ฯ มาตรา 

429 

  จ าเลยฎีกาวา่ การกระท าของผูว้ิกลจริตถือไม่ไดว้า่กระท าโดยจงใจหรือประมาท จึงไม่เป็นการละเมิดตามมาตรา 

420 แห่งประมวลกฎหมายแพง่ ฯ 

  ศาลฎีกาเห็นว่า ไม่มีบทกฎหมายใด บญัญติัให้ถือดงัท่ีจ าเลยฎีกามา ท่ีศาลล่างทั้งสองฟังขอ้เท็จจริงตอ้งกนัมาว่า 

จ าเลยวกิลจริตใชมี้ดฟันภริยาโจทกต์ายและใหจ้ าเลยรับผิดในผลท่ีตนท าละเมิดตามมาตรา 429 ชอบแลว้จึงพิพากษายนืตาม 

 (1) โดยหลกัการกระท าท่ีปรากฏตามมาตรา 420 ผูท้  าละเมิดตอ้งมีการเคล่ือนไหวของร่างกายท่ีอยูใ่นบงัคบัของ

จิตใจ 

  (2) มาตรา 429 บัญญติัไวว้่า "บุคคลใดแม้ไร้ความสามารถเพราะเหตุเป็นผู้เยาว์หรือวิกลจริต..." เทียบเคียง

กฎหมายแพง่ญ่ีปุ่น เร่ือง ความรับผิดของผูไ้ร้ความสามารถ (Capacity for Liability) ตามมาตรา 713 ซ่ึงบญัญติัใหผู้บ้กพร่อง

ทางจิตไม่จ าตอ้งชดใชค้่าเสียหายเพ่ือการนั้น เวน้แต่เป็นเหตุชัว่ขณะท่ีตนจงใจหรือประมาทเลินเล่อ (Article 713?A person 

who has inflicted damages on others while he/she lacks the capacity to appreciate his/her liability for his/her own act due 

to mental disability shall not be liable to compensate for the same; provided, however, that this shall not apply if he/she 

has temporarily invited that condition, intentionally or negligently.) 

  ท านองเดียวกบักฎหมายแพ่งเยอรมนั (German Civil Code BGB) มาตรา 827 วา่ บุคคลขาดสติสัมปชญัญะ หรือ

อยูใ่นสภาวะทางจิตใจท่ีถูกรบกวนอยา่งรุนแรงไม่อาจรู้ส านึกได ้ก่อความเสียหายแก่ผูอ่ื้น ไม่ตอ้งรับผิดในความเสียหายนั้น 

... (A person who, in a state of unconsciousness or in a state of pathological mental disturbance precluding free exercise 

of will, inflicts damage on another person is not responsible for such damage. If he has temporarily induced such a state 
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in himself with alcoholic beverages or similar means, he is then responsible for damage that he unlawfully causes in this 

state as if he were responsible because of negligence; responsibility does not ensue if he came into this state without 

fault.) 

 (3) เทียบเคียงกบักรณีผูเ้ยาวท์ าละเมิด ซ่ึงตามมาตรา 429 หากปรากฏวา่ผูเ้ยาวไ์ร้เดียงสาไม่รู้ผิดชอบ หาอาจมีความ

จงใจหรือประมาทเลินเล่อไดไ้ม่ อาจารยพ์จน์ ปุษปาคม ไดใ้หข้อ้สงัเกตวา่ "...ถา้ผูเ้ยาวไ์ร้เดียงสาอายหุน่ึงขวบสองขวบไม่รู้

ผิดชอบก็ไม่ตอ้งรับผิดเพราะมิไดจ้งใจหรือประมาทเลินเล่อ แลว้เหตุใดคนวกิลจริตถึงขนาดไม่สามารถรู้ผิดชอบกระท า จึง

ไม่เอาความรู้ผิดชอบมาพิจารณาเช่นเดียวกบัผูเ้ยาวท่ี์ไม่รู้สึกผิดชอบเพราะ กฎหมายเขียนวา่ "ท่ีตนท าละเมิด" ก็ตอ้งเอาหลกั

ตามมาตรา 420 มาใช ้มีการกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ..."27 

  (4) อาจารยพ์จน์ ปุษปาคม อธิบายต่อวา่ "...ค  าวา่ผูไ้ร้ความสามารถจึงเป็นผูท่ี้ขาดสติท่ีเป็นปกติ ...แต่คนบา้หรือคน

วิกลจริตนั้นมีการกระท าท่ีอยู่ในบงัคบัของจิตใจ เช่น คนบา้กินขา้วได ้เดินได ้พูดได ้การกระท าเหล่าน้ีอยูใ่นบงัคบัของ

จิตใจ การท่ีคนบา้ยกมือถือมีดข้ึนแทงคนเป็นการกระท าท่ีอยูใ่นบงัคบัของจิตใจ เป็นแต่ไม่มีสติท่ีจะควบคุมการกระท านั้น

..."28 

 (5) ขอ้สงัเกตจากค าพิพากษาขา้งตน้ท่ีวา่ เม่ือไม่มีบทกฎหมายใด บญัญติัให้ถือดงัท่ีจ าเลยฎีกาวา่การกระท าของผู ้

วิกลจริตถือไม่ไดว้า่กระท าโดยจงใจหรือประมาท จึงไม่เป็นการละเมิด ตามมาตรา 420 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง ฯ นั้น 

ยอ่มแสดงใหเ้ห็นถึงการพิเคราะห์ขอ้เท็จจริงท่ีไม่จ าตอ้งพิจารณาเจตนาของผูท้  าละเมิด เพ่ือตอ้งการเยยีวยาผูท่ี้ไดรั้บผลร้าย 

 (6) จากค าพิพากษาฎีกา 780/2483 เทียบเคียงกบักรณีผูเ้ยาวก์ระท าละเมิด ซ่ึงมีแนวทางให้ผูเ้ยาวต์อ้งรับผิดใน

ละเมิดต่อเม่ือ "มีรู้ถึงภัยและการหลีกภัย เด็กที่ไม่เดียงสาหาอาจมีความจงใจหรือประมาทเลินเล่อได้ไม่" แต่ปัจจุบนัมี

พระราชบัญญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 มาตรา 23 บญัญติัว่า "ผูป้กครองตอ้งให้การอุปการะเล้ียงดู อบรมสั่งสอน และ

พฒันาเด็กท่ีอยูใ่นความปกครองดูแลของตน..." (ค  าวา่คุม้ครองมีนยัของการป้องกนัแฝงอยู ่และการปกป้องมีทั้งการป้องกนั

ไม่ให้ไดรั้บภยั รวมถึงป้องกนัไม่ให้ก่อภยั/ความเดือดร้อนดว้ย) เม่ือพิเคราะห์กบัวตัถุประสงคแ์ห่งละเมิดในการคุม้ครอง

สิทธิของผูต้อ้งเสียหาย (ไดรั้บผลร้าย) และเยยีวยาความเสียหายแลว้ บทบญัญติัมาตรา 429 นั้น ควรให้หมายความรวม "คน

วิกลจริต" และ "ผูเ้ยาว"์ ในทุกกรณีหรือไม่ โดยให้สันนิษฐานวา่ผูป้กครองหรือผูอ้นุบาลหรือผูมี้หนา้ท่ีดูแลบุคคลเหล่าน้ี 

เป็นผูท้  าละเมิด (to be as fault) และผลกัภาระการพิสูจน์ตกจ าเลย (ผูป้กครองหรือผูอ้นุบาล) วา่ตนไดใ้ชค้วามระมดัระวงั

อยา่งเพียงพอแลว้  
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(15) ค่าสินไหมทดแทนเพือ่ละเมดิ 

 มาตรา 438 ก าหนดวา่ ค่าสินไหมทดแทนจะพึงใชโ้ดยสถานใดเพียงใดนั้น ให้ศาลวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการณ์

และความร้ายแรงแห่งละเมิด 

 (1) โปรดสังเกตว่า "การเรียกค่าสินไหมทดแทน" อนัเป็นมูลแห่งหน้ีละเมิด นั้น มิใช่เพ่ือเยียวยาให้ผูต้อ้งเสียหาย

กลบัคืนสู่สถานะเดิม เน่ืองจาก มูลเหตุการประทุษร้ายต่อสิทธิเด็ดขาดมีนยัถึงการท าลายคุณค่าของคน และไม่อาจเยียวยา

ความเสียหายใหเ้ป็นเหมือนดัง่เดิมได ้แต่การเรียกร้องดงักล่าวเพ่ือเยยีวยาในการยงัประโยชน์ต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึน โดย

เป็นการยงัประโยชน์ต่อความสูญเสียทรัพยสิ์นอนัเน่ืองมาจากการถูกกระท าละเมิด ดงันั้น ผูเ้สียหายตอ้งพิสูจน์ให้เห็นถึง

ความเสียหายท่ีตนไดรั้บ โดยเช่ือมโยงกบัคุณค่าของความเป็นคน อนัไดแ้ก่ สุขภาพทางกาย จิตใจ และปัญญา ประกอบกนั

อยา่งเป็นองคร์วม 

 (2) หลกัทัว่ไปในการก าหนดค่าสินไหมทดแทนเพือ่ละเมดิ 

 - ศาลเป็นผูว้นิิจฉยัเร่ืองค่าสินไหมทดแทนเพ่ือละเมิด โดยศาลก าหนดค่าสินไหมทดแทนมากหรือนอ้ย ข้ึนอยูก่บั

การท่ีโจทกน์ าสืบถึงพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด (มาตรา 438) 

 - นอกจากน้ี ในกรณีท่ีความเสียหายได้เกิดข้ึนเพราะความผิดของผูเ้สียหายมีส่วนอยู่ด้วย จ าเลยสามารถยื่น

ค าใหก้ารต่อสูใ้นประเด็นดงักล่าว เพ่ือใหศ้าลมีดุลพินิจในการปรับส่วนค่าสินไหมทดแทนตามขนาดลง (มาตรา 442) 

 (3) ประเภทค่าสินไหมทดแทน 

 3.1 การคืนทรัพย ์ตามมาตรา 439 

  3.2 การใชร้าคาทรัพย ์ในกรณีไม่อาจคืนทรัพยไ์ดเ้พราะไดเ้ส่ือมค่า บุบสลาย ตามมาตรา 440 และ 441 

  3.3 การชดใชค้่าเสียหายมาตรา 438 วรรคสอง "ค่าเสียหายอนัจะพึงบงัคบัใหใ้ชเ้พ่ือความเสียหายอยา่งใด ๆ อนัได้

ก่อข้ึนดว้ย" 

  (4) ค่าเสียหายทีจ่ าเลยได้ก่อขึน้ มีการจ าแนกเป็นกรณีต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

  4.1 ความเสียหายแก่ชีวิต ประกอบดว้ย มาตรา 443 และ 445 ไดแ้ก่ ค่าปลงศพ (ค่าใชจ่้ายอนัจ าเป็นอยา่งอ่ืน), ใน

กรณีมิไดต้ายในทนัที ยงัมีค่ารักษาพยาบาล, ค่าขาดประโยชน์ท ามาหาได,้ค่าขาดไร้อุปการะ, ค่าขาดแรงงาน 

  4.2 ความเสียหายแก่ร่างกายและอนามยั ประกอบดว้ย มาตรา 444-446 ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายท่ีโจทก์ตอ้งเสียไปจากการ

ถูกกระท าละเมิด เช่น ค่ารักษาพยาบาล เป็นตน้, ค่าเสียความสามารถในการประกอบการงาน, ค่าขาดแรงงาน, ค่าเสียหาย

อยา่งอ่ืนอนัมิใช่ตวัเงิน 
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  4.3 ความเสียหายแก่เสรีภาพ ประกอบดว้ยมาตรา 445 และ 446 ไดแ้ก่ ค่าขาดแรงงาน, ค่าเสียหายอยา่งอ่ืนอนัมิใช่

ตวัเงิน 

  4.4 ความเสียหายแก่ช่ือเสียง ประกอบดว้ย มาตรา 447 ไดแ้ก่ ค่าเสียหายต่อช่ือเสียง, การกระท าการอยา่งอ่ืนเพ่ือท า

ใหช่ื้อเสียงกลบัคืนดี 

  4.5 ความเสียหายต่อทรัพย ์ประกอบดว้ยมาตรา 438 ไดแ้ก่ การใชคื้นทรัพยสิ์น, การใชร้าคาทรัพยสิ์น 

  4.6 ความเสียหายต่อสิทธิอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ กรณีละเมิดต่อหญิงในความผิดอาญาท่ีเป็นทุรศีลธรรม (การกระท าท่ีผิดต่อ

ศีลธรรม) เช่น อนาจาร ข่มขืนกระท าช าเรา ฉุดคร่า เป็นตน้ 

 (5) การพสูิจน์ถึงค่าความเสียหายในทางละเมดิ 

  5.1 ค่าเสียหายต่อสิทธิในกองทรัพยสิ์น กล่าวคือ กรณีน้ีโจทก์ตอ้งพิสูจน์ให้เห็นวา่ เม่ือตนถูกกระท าละเมิดแลว้ 

ตวัโจทกมี์ความเสียหายท่ีกระทบต่อทรัพยสิ์นท่ีมีอยูข่องตนอยา่งไร และท าให้ทรัพยสิ์นท่ีมีอยูล่ดนอ้ยลง เช่น ค่าใชจ่้ายใน

การปลงศพ ค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาล ฯลฯ 

  5.2 ค่าเสียหายต่อสิทธินอกกองทรัพยสิ์น กล่าวคือ ความเสียหายท่ีไม่อาจน ามาค านวณเป็นตวัเงินให้เห็นเป็น

รูปธรรมได ้เพราะ ความเสียหายท่ีไดรั้บมีลกัษณะเป็นนามธรรม เสียหายต่อจิตใจ เป็นความรู้สึกในทางศีลธรรม (Moral 

Damages) เช่น การเจ็บปวดทุกขท์รมาน การสูญเสียความสุขในชีวติ การเสียโฉม เป็นตน้ 

  ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยเ์ปิดช่องใหเ้รียกร้องไดใ้นกรณีความเสียหายต่อร่างกาย เสรีภาพ อนามยั แต่ไม่

รวมถึงกรณีท าใหเ้ขาถึงตาย ทายาทไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายต่อความรักความอาลยั เศร้าโศกเสียใจ ได ้เพราะถือวา่เป็น

ความเสียหายเฉพาะตวั ตามค าพิพากษาศาลฎีกา 789/2502 ท่ีวา่ "ไม่มีกฎหมายบัญญัติให้เรียกร้องค่าเสียหายทางศีลธรรม

หรือค่าเสียหายทีไ่ม่ใช่ตวัเงนิในกรณีท าให้ผู้อืน่ถึงแก่ความตายได้" 

  แต่อยา่งไรก็ดี เม่ือมีการตราพระราชบญัญติัความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั พ.ศ. 

2551 (บทกฎหมายเฉพาะส าหรับความเสียหายท่ีผูบ้ริโภคได้รับจากการบริโภคสินค้าท่ีไม่ปลอดภัย) มาตรา 11 ได้

ก าหนดใหท้ายาทผูต้าย (สามี ภริยา บุพการี หรือผูสื้บสนัดานของผูต้าย) สามารถเรียกร้องค่าเสียหายต่อจิตใจได ้ทั้งน้ี หมาย

เหตุทา้ยกฎหมายไดอ้ธิบายใหท้ราบวา่ เพ่ือใหผู้ต้อ้งเสียหายไดรั้บการชดใชค้่าเสียหายท่ีเป็นธรรม 

  อน่ึง กรณีตามมาตรา 446 การเรียกค่าเสียหายอนัมิใช่ตวัเงิน มีหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาดงัน้ี (1) ตอ้งเป็นการ

เรียกร้องค่าเสียหายนอกกองทรัพยสิ์น และ (2) ไม่อาจค านวณเป็นตวัเงินในการชดใชไ้ด ้และค่าเสียหายในทางศีลธรรมท่ี

สามารถเรียกร้องไดไ้ม่เป็นขอ้ถกเถียงไดแ้ก่ ค่าความเจ็บปวด ทุกขท์รมาน ค่าเสียขวญั ค่าสูญเสียความสุขความร่ืนรมยใ์น

ชีวติ ค่าเสียโฉมท าใหอ้บัอาย ค่าเสียเสรีภาพ ค่าเสียเช่ือเสียง ค่าเสียหายอนัเป็นทุรศีลธรรม เป็นตน้ 
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 (6) ตามกฎหมายความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยัฯ มาตรา 4 ไดใ้ห้ค  านิยามศพัท์ของ 

"ความเสียหายต่อจิตใจ" หมายความวา่ ความเจ็บปวด ความทุกขท์รมาน ความหวาดกลวั ความวิตกกงัวล ความเศร้าโศก

เสียใจ ความอบัอาย หรือความเสียหายต่อจิตใจอยา่งอ่ืนท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกนั 

  นอกจากน้ีกฎหมายสุขภาพแห่งชาติฯ ไดก้ าหนดสิทธิและหนา้ท่ีดา้นสุขภาพไวใ้นมาตรา 5 วา่ "บุคคลมีสิทธิใน

การด ารงชีวติในส่ิงแวดล้อมและสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อสุขภาพ" โดยท่ีค าวา่ สุขภาพ ไดมี้การให้ความหมายวา่ "ภาวะของ

มนุษย์ทีส่มบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจติ ทางปัญญา และทางสังคม เช่ือมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล" โดยท่ีรัฐธรรมนูญได้

ก าหนดให ้"ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องพลเมืองทุกคนยอ่มไดรั้บความคุม้ครอง" และพลเมืองจะมีศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย์

ไดก็้ต่อเม่ือพลเมืองพึงไดมี้หลกัประกนัในภาวะของมนุษยท่ี์สมบูรณ์ การกระท าละเมิดอนัมีผลต่อสภาพจิตใจ ปัญญา ของ

มนุษยย์อ่มเป็นการท าลายต่อคุณค่าความเป็นคน ซ่ึงในการบรรยายฟ้องควรค านึงเร่ืองดงักล่าว เพ่ือท าใหเ้ห็นถึงความเลวร้าย

และพฤติการณ์แห่งความร้ายแรง  
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