ปกิณกะกฎหมายความรับผิดเพือ่ ละเมิด
กิตติบดี ใยพูล
(1) บทนา
ความรับผิดเพื่อละเมิดเป็ นมูลแห่งหนี้ประเภทหนึ่ ง (Source of Obligation) ที่บญ
ั ญัติไว้ในบรรพ 2 หนี้ ลักษณะ 5
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มีมาตรา 420 เป็ นบททัว่ ไปของความรับผิดเพื่อละเมิด ซึ่ งบัญญัติวา่ “ผู้ใดจงใจหรื อ
ประมาทเลินเล่ อ ทาต่ อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้ เขาเสียหายถึงแก่ ชีวติ ก็ดี แก่ ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์ สิน
หรือสิทธิอย่ างหนึ่งอย่ างใดก็ดี ท่ านว่ าผู้นั้นทาละเมิดจาต้ องใช้ ค่าสินไหมทดแทนเพือ่ การนั้น”1
บทบาทของกฎหมายละเมิดได้ถูกกาหนดให้เป็ นเครื่ องมือเพื่อประโยชน์ในการเยียวยาความเสี ยหายที่เกิดขึ้นใน
รู ปของเงิ นค่าสิ นไหมทดแทนให้แก่ผูท้ ี่ ตอ้ งสู ญเสี ยและหรื อได้รับความเดื อดร้อนจากการถูกกระทบกระเทื อนต่อสิ ทธิ
ปั จเจกของบุคคล และที่สาคัญเมื่อเปรี ยบเทียบจากต่างประเทศมีหลายกรณี พบว่า ศาลต่างประเทศมักจะใช้กฎหมายละเมิด
เป็ นเครื่ องมือเพื่อประโยชน์ในการสร้างบรรทัดฐานทางสังคม โดยเฉพาะระหว่างผูป้ ระกอบวิชาชีพหรื อผูป้ ระกอบธุรกิจกับ
ประชาชนในฐานะผูร้ ับบริ การหรื อผูบ้ ริ โภค เช่นเรื่ องมาตรฐานความระมัดระวัง หรื อการขยายขอบเขตความรับผิดเพื่อ
ละเมิด หรื อการกาหนดค่าสิ นไหมทดแทนเพื่อละเมิด เป็ นต้น
บทความนี้ ผเู ้ ขียนจะได้นาเสนอถึงสรรพทัว่ ไปของความรับผิดทางละเมิด ได้แก่ พัฒนาการของกฎหมายละเมิด
หลักความรับผิดเพื่อละเมิด และการกาหนดค่าสิ นไหมทดแทนเพื่อละเมิด ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านทั้งหลายที่สนใจได้อาศัยเป็ น
แนวทางและข้อมูลเบื้องต้นในการศึกษาถึงสาระสาคัญของกฎหมายละเมิดในเชิงลึกต่อไป
(2) หลักคิดกฎหมายละเมิด คือมาตรฐานทางศีลธรรมของสังคม
ละเมิดมีลาดับการพัฒนาการมาจากหลักคิดทางศีลธรรมที่วา่ "จงอย่ าทาร้ ายผู้อนื่ ทาให้ ผ้อู นื่ ได้ รับความเสียหาย"
ในอดีตกฎหมายละเมิดปรากฎให้เห็นหลักกฎหมายโรมันเรื่ อง “หลักตาต่ อตาฟันต่ อฟั น” (Lex Talionis,หลักการ
แก้แค้น) ต่อมาเมื่อสังคมมนุษย์ได้รวมกันก่อตั้งเป็ นรัฐ ลาดับของพัฒนาการของการลงโทษผูก้ ระทาความผิดนั้น ได้มีหลัก
ห้ามประชาชนแก้แค้นกันเอง รัฐเข้ามาทาหน้าที่ในการลงโทษและแก้แค้นแทนผูเ้ สี ยหายตามบทลงโทษที่บญ
ั ญัติไว้ เมื่อ
มาถึงยุคกฎหมาย 12 โต๊ะของพระเจ้าจัสติเนี ยน ได้มีการปรากฎหลักความรับผิดเพื่อละเมิดขึ้น โดยกาหนดให้ผูท้ ี่กระทา
ละเมิดเป็ นลูกหนี้ของผูเ้ สี ยหาย มีหนี้ที่ตอ้ งชดใช้ให้แก่ผเู ้ สี ยหายในฐานะที่เป็ นเจ้าหนี้ (หนี้ ตามกฎหมายละเมิด) โดยมีหลัก
พื้นฐานได้แก่ (1) จงอย่าทาร้ายผูอ้ ื่นให้ได้รับความเสี ยหาย (2) จงดารงชีวติ โดยชอบ และ(3) จงให้ความเป็ นธรรมแก่ทุกคน
ในสิ่ งที่ควรได้รับ ดังนั้น จึงสรุ ปความได้วา่
(1) หลักพื้นฐานละเมิด ได้แก่ หลักศีลธรรม
(2) กฎหมายละเมิดมีพฒั นาการมาจากหลักการแก้แค้น
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(3) พัฒนาการจากหลักการแก้แค้นเป็ นห้ามแก้แค้น (หนี้ที่ตอ้ งชดใช้)
(4) พัฒนาการจากหนี้ที่ตอ้ งชดใช้เยียวยาความเสี ยหายที่แท้จริ ง เป็ นหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคม
(3) หลักเพือ่ นบ้ านทีด่ ตี ้ องรับผิดชอบต่ อสังคม

การปรับใช้/ลดความเคร่งครัด
ความรับผิดชอบต่อปั จเจกชน
กระจายความเสียหาย
รับผิ ดชอบต่อสังคม

ค่าสินไหมทดแทนเพื่อเยียวยา

เยียวยา
ลงโทษ

ค่าสินไหมทดแทนเพื่อลงโทษ
ปั จเจกชน ผูป้ ระกอบธุ รกิจ วิชาชีพ หรื อหน้าที่ตอ่ สังคม

ปั จเจกชนทัว่ ไป
หลักคิดทางละเมิดมีลาดับพัฒนาการมาจาก “หลักคิดทางศีลธรรม” (Moral Concept) ที่วา่ บุคคลต้ องมีความรับ
ผิดต่ อผู้อื่นเมื่อบุ คคลนั้นได้ กระทาความผิด (ความชั่ ว) ให้ ผู้อื่นเสี ยหาย ซึ่ งจากแต่เดิ มนั้นอาจมีลกั ษณะของการแก้แค้น
ทดแทนระหว่างคู่กรณี ชนิ ดตาต่อตา-ฟันต่อฟั น (หลักกฎหมายโรมันที่ ว่า Lex Talionis) จนมาสู่ ยุครัฐเป็ นผูใ้ ช้อานาจจัด
ระเบียบแบบแผนและกติกาในสังคม โดยนอกจากรัฐจะเป็ นผูว้ างบทกาหนดโทษให้สาสมแก่เหตุแล้ว (ความรับผิทางอาญา)
ยังได้กาหนดหลักความรับผิดเพื่อละเมิดให้ผูเ้ สี ยหายได้รับสิ่ งทดแทนเพื่อเยียวยาความเสี ยหายที่ เกิ ดขึ้น ตามหลักเรื่ อง
“หนี”้ ในฐานะความเป็ น “เจ้ าหนี”้ และกาหนดให้ผกู ้ ระทาผิดนั้นมีฐานะความเป็ น “ลูกหนี”้ ซึ่ งเดิมนั้นการเรี ยกผูก้ ระทา
ละเมิดชดใช้หนี้ รัฐจะปรับเป็ นค่าพินยั เข้ารัฐ (ท้องพระคลัง) หรื อรัฐกับผูเ้ สี ยหายฝ่ ายละครึ่ ง จนกระทัง่ ประกาศใช้ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ที่การเรี ยกค่าสิ นไหมทดแทนให้แก่ผเู ้ สี ยหายเต็มจานวน อันเป็ นอิทธิ พลของหลักกฎหมายโรมัน
เรื่ องหนี้
ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ของไทยได้กาหนดความรั บผิดเพื่อละเมิ ดไว้ตามมาตรา 420-437 โดย
แบ่งเป็ น 1. ความรับผิดเพื่อละเมิดที่เกิดขึ้นจากการะกระทาของตน 2. ความรับผิดเพื่อละเมิดที่เกิดขึ้นจากการกระทาของ
ผูอ้ ื่น และ 3.ความเสี ยหายที่ เกิ ดขึ้ นจากทรัพย์สิน โดยบทบัญญัติทางกฎหมายนั้นได้วางตามหลักศี ลธรรมข้างต้น ทั้งนี้
เพื่อให้บุคคลมีความรับผิดชอบต่อปั จเจกชนที่ตนไปกระทาให้เขาได้รับความเดือ ดร้อนและเสี ยหาย แต่ในปั จจุบนั หลักคิด
ของกฎหมายละเมิดสมัยใหม่ (Modern Tort Law) มีขอบเขตการใช้งานที่กว้างขวางมากขึ้น โดยอาศัยกฎหมายละเมิดเป็ น
เครื่ องมือในการยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม วางนโยบายเพื่อสร้างบรรทัดฐานความรับผิดชอบต่อสังคม และหลักการ
กระจายความเสี ยหาย โดยให้ปัจเจกชนผูอ้ ยูใ่ นสถานะที่ได้เปรี ยบหรื อได้รับผลประโยชน์จากการนั้น เช่น ผูป้ ระกอบธุรกิจ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ ผูป้ ระกอบวิชาชีพ ไม่เว้นแม้กระทัง่ เจ้าหน้าที่รัฐที่มีหน้าที่ให้บริ การสาธารณะ ต้องมีมาตรฐานความระดับความ
ระวังและรอบคอบสูง เช่น คดีผทู ้ ี่ป่วยด้วยโรคมะเร็ งที่มีสาเหตุมาจากการสู บบุหรี่ ได้ฟ้องบริ ษทั บุหรี่ เพื่อให้รับผิดชอบต่อ
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ความเจ็บป่ วย (คดีHenley Case-Henley v Phillip Morris)2 หรื อ การฟ้ องต่อสิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้คุณภาพและ
มาตรฐาน หรื อการที่ผูเ้ สี ยหายได้รับอันตรายจากกาแฟที่ร้อนจัดผิดปกติ (McDonald's coffee case ในคดี Liebeck v.
McDonald's Restaurants)3 หรื อความเสี ยหายที่เกิดจากแพทย์ที่รักษาผูป้ ่ วยโดยประมาทเลินเล่อ หรื อในประเทศไทยมีการ
ตราพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสี ยหายที่ เกิ ดขึ้นจากสิ นค้าที่ ไม่ปลอดภัย พ.ศ.25514 ซึ่ งกาหนดให้ศาลมีอานาจ
กาหนดค่าสิ นไหมทดแทนอื่นนอกเหนื อจากค่าสิ นไหมทดแทนตามปกติได้ ได้แก่ ค่าเสี ยหายต่อจิตใจ ค่าสิ นไหมทดแทน
เพื่อการลงโทษ ในกรณี ผปู ้ ระกอบการกระทาละเมิดต่อผูเ้ สี ยหายในความเสี ยหายที่เกิดจากสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัย เป็ นต้น จึง
นับเป็ นพัฒนาการของกฎหมายละเมิดในฐานะมีหน้าที่เป็ น “วิศวกรทางสั งคม” และขยายหลักคิดทางละเมิดจากหลักทาง
ศีลธรรมไปสู่หลักเพื่อนบ้านที่ดีตอ้ งรับผิดชอบต่อสังคม
(4) ประวัตคิ วามเป็ นมาของกฎหมายละเมิดไทย
สามารถจาแนกออกเป็ น 2 ยุค ได้แก่ ยุคแรก คือ ช่วงเวลาก่อนใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ และยุคสอง
คือ กฎหมายละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
ยุคแรก กล่าวคื อ ในสมัยสุ โขทัยและอยุธยา กฎหมายไทยได้รับอิ ทธิ พลจากคัมภีร์พระธรรมศาสตร์ ซึ่ งมี การ
กาหนดให้รัฐผูป้ กครองแผ่นดินมีหน้าที่ลงโทษอาญาแก่ผกู ้ ระทาผิด และเช่นเดียวกันที่รัฐมีหน้าที่ตอ้ งจ่ายค่าทาขวัญให้แก่
ผูเ้ สี ยหาย โดยสมัยกรุ งศรี อยุธยามีกฎหมายลักษณะโจร มีหลักห้ามเจ้าทุกข์นาโจรมาลงโทษเอง แสดงให้เห็นว่า แนวคิดทาง
นิติศาสตร์ในยุคนี้ รัฐห้ามพลเมืองของตนแก้แค้นกันเอง ต้องให้รัฐเข้ามาจัดการเรื่ องดังกล่าว เพราะถือว่าตัวรัฐคือผูป้ กครอง
คือผูเ้ สี ยหาย โดยกาหนดให้รัฐมีอานาจเรี ยกค่าพินยั (ค่าปรับ) จากผูก้ ระทาละเมิด และกาหนดให้ค่าพินยั นี้ตอ้ งส่งให้รัฐส่วน
หนึ่งและผูเ้ สี ยหายส่วนหนึ่ง ที่กาหนดให้ตอ้ งจ่ายแก่รัฐจานวนหนึ่งนั้นเพราะรัฐถือว่าเป็ นค่าอานวยความยุติธรรม
ต่ อมายุคสอง ภายหลัง ประเทศไทยได้รับอิ ทธิ พลจากกฎหมายตะวันตก (ระบบกฎหมายภาคพื้นยุโรป,หลัก
กฎหมายโรมัน) และมีการจัดทาร่ างประมวลกฎหมาย (Code) ได้แก่ ประมวลกฎหมายลักษณะอาญา และประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิ ชย์ โดยความรับผิดเพื่อละเมิดนั้นปรากฏอยูใ่ นบรรพ 2 ว่าด้วย หนี้ ซึ่ งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
บรรพ 1 และ2 ได้มีการประกาศใช้อย่างเป็ นทางการนับแต่ปีพ.ศ. 2468 จะเห็ นได้ว่า หลักกฎหมายละเมิดได้ถูกบรรจุใน
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ โดยถือหลักว่าละเมิดถือเป็ นมูลหนี้ มาตั้งแต่เริ่ มต้นตามระบบกฎหมายโรมัน แต่สาหรับ
การศึกษากฎหมายละเมิดในระยะแรกของประเทศไทยได้ถูกถ่ายทอดตามแนวทางของระบบกฎหมายจารี ตประเพณี จาก
คู่มือกฎหมาย lecture ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพฒั นศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ซึ่ งท่านเรี ยกกฎหมาย
ส่วนละเมิดนี้วา่ "การประทุษร้ ายส่ วนแพ่ ง" โดยจาแนกเป็ นเรื่ องต่าง ๆ ดังนี้ (1) มูลแห่งคดีประทุษร้ายส่วนแพ่ง (2) การบุก
รุ ก (3) ประมาทเลินเล่อ (Negligence) (4) อุบตั ิเหตุโดยแท้ (Accident) (5) หน้าที่ ความระมัดระวัง (Duty of Care) (6)
ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล (Causation) และ (7) เหตุสร้างความเดือดร้อนราคาญ (Nuisance)
ด้วยเหตุน้ ี ในคาพิพากษาของศาลฎี กาและการปรั บใช้กฎหมายละเมิ ด ของประเทศไทย จึ งมักปรากฎมี หลัก
กฎหมายของระบบกฎหมายจารี ตประเพณี นามาอธิ บายขยายความตัวบทกฎหมายลายลักษณ์อกั ษรและใช้เป็ นบรรทัดฐาน

3

อยูห่ ลายกรณี ดว้ ยกัน ไม่วา่ จะเป็ นหลักเรื่ องความประมาทเลินเล่อ หลักความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล ทฤษฎีผลโดยตรง
ทฤษฎีมูลเหตุเหมาะสม เป็ นต้น
(5) กฎหมายต่ างประเทศอันเป็ นต้ นร่ างความรับผิดเพือ่ ละเมิดของประเทศไทย
มาตรา 420 มีที่มาจาก BGB (ประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน) มาตรา 823
มาตรา 421 มีที่มาจาก BGB มาตรา 226
มาตรา 422 มีที่มาจาก BGB มาตรา 823 วรรคสอง
มาตรา 423 มีที่มาจาก BGB มาตรา 824 เป็ นเรื่ องหมิ่นประมาทในทางแพ่ง
มาตรา 424 มีที่มาจากกฎหมายสวิสเซอร์แลนด์
มาตรา 425 มีที่มาจาก BGB มาตรา 831 และกฎหมายญี่ปุ่น มาตรา 715
มาตรา 426 มีที่มาจากกฎหมายสวิสเซอร์แลนด์ มาตรา 55 วรรคสอง และกฎหมายญี่ปุ่น มาตรา 715 วรรคสาม
มาตรา 427 มีที่มาจากประเทศไทยเอง
มาตรา 428 มีที่มาจากกฎหมายญี่ปุ่น
มาตรา 429 มีที่มาจาก BGB มาตรา 827-829 กฎหมายฝรั่งเศส มาตรา 1310 และกฎหมายญี่ปุ่น มาตรา 712-713
มาตรา 430 มีที่มาจาก BGB มาตรา 832 และกฎหมายญี่ปุ่น มาตรา 714
มาตรา 432 มีที่มาจาก BGB มาตรา 830 กฎหมายญี่ปุ่น มาตรา 719 และกฎหมายสวิสเซอร์แลนด์ มาตรา 50
มาตรา 433 มีที่มาจาก BGB มาตรา 833 และกฎหมายสวิสเซอร์แลนด์ มาตรา 56
มาตรา 434 มีที่มาจาก BGB มาตรา 823-826 และมาตรา 840 วรรคสาม กฎหมายญี่ปุ่น มาตรา 717และกฎหมาย
ฝรั่งเศส มาตรา 1386
มาตรา 435 มีที่มากฎหมายสวิสเซอร์แลนด์ มาตรา 59
มาตรา 436 มีที่มากฎหมายบราซิล
มาตรา 437 มีที่มาจากกฎหมายฝรั่งเศส มาตรา 1384 และกฎหมายบราซิล มาตรา 1527
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หมายเหตุตอนท้ าย ประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน หรื อภาษาเยอรมันใช้คาว่า Bürgerliches Gesetzbuch อ่านว่า
เบื อร์ แกร์ ลีเชส เกเซทซ์บุค ย่อว่า เบเกเบ หรื อ BGB เป็ นประมวลกฎหมายแพ่งของประเทศเยอรมนี ซ่ ึ งเริ่ มร่ างเมื่อ ค.ศ.
1881 (พ.ศ. 2424) และมีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1900 (พ.ศ. 2443)5
(6) การประทุษร้ ายทางแพ่ งกับการประทุษร้ ายทางอาญา
กฎหมายละเมิดมีที่มาจากหลักศีลธรรม พัฒนาจากการลงโทษมาสู่ การเรี ยกค่าสิ นไหมทดแทน ซึ่ งการกระทาให้
ผูอ้ ื่นเสี ยหายนั้นมีความทับซ้อนกันระหว่างความรับผิดทางอาญา (รัฐลงโทษโดยคานึงถึงส่วนรวม) กับความรับผิดทางแพ่ง
(การเยียวยาความเสี ยหายโดยคานึ งถึงปั จเจกบุคคล) หรื ออาจเรี ยกในส่ วนอาญาว่า ประทุษร้ายทางอาญา และเรี ยกในส่ วน
แพ่งว่า ประทุษร้ายทางแพ่ง โดยที่มาตรา 424 ได้กาหนดเป็ นหลักว่า "ในการพิจารณาคดีข้อความรับผิดเพื่อละเมิดและการ
กาหนดค่ าสินไหมทดแทนนั้น ท่ านว่ าศาลไม่ จาต้ องดาเนินตามบทบัญญัติแห่ งกฎหมายอาญา ว่ าด้ วยการต้ องรับโทษ หรือ
การได้ รับการยกเว้ นโทษแต่ อย่ างใด" ทั้งนี้ เนื่องด้วยเจตนารมณ์แตกต่างกัน ดังนั้น การปรับใช้กฎหมายละเมิดให้พิจารณาที่
ความเสี ยหายเป็ นหลัก เพื่อจักหาผูท้ ี่ตอ้ งรับผิดชอบมาเยียวยาหรื อรับผิดชอบต่อความเสี ยหายนั้น แต่ทว่าในคดีส่วนอาญา
การปรับใช้กฎหมายต้องพิจารณาองค์ประกอบความผิดเป็ นสาระสาคัญ เท่ากับว่าขอบเขตของการปรับใช้กฎหมายละเมิด
นักกฎหมายต้องกล้าตีความขยายขอบเขตเพื่อคุม้ ครองผูเ้ สี ยหาย ในขณะการปรับใช้กฎหมายอาญาต้องคานึงถึงสิ ทธิเสรี ภาพ
ของผูถ้ ูกกล่าวหาเป็ นสาคัญ เมื่อเป็ นเช่นนี้ การรับฟังข้อเท็จจริ งในส่วนคดีอาญาเพื่อนามาเป็ นยุติในส่ วนคดีแพ่ง จึงเป็ นคน
ละเรื่ องคนละประเด็นกับการกาหนดค่าสิ นไหมทดแทน รวมถึ งการดึ งบุ คคลอื่ นที่ มีส่วนในความรั บผิดชอบมารั บผิด
นอกเหนือจากผูก้ ระทาความผิดโดยตรง เช่น การที่ลูกจ้างไปกระทาความผิดทางอาญา (ในทางการที่จา้ ง) นายจ้างต้องเข้ามา
รับผิดชอบในส่วนทางแพ่งด้วย เป็ นต้น
ในการประทุษร้ายทางแพ่งกับประทุษร้ายทางอาญานั้น สามารถเปรี ยบเทียบได้เป็ นประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
(1) เจตนารมณ์ของกฎหมาย คื อ ทางแพ่ง เพื่ อ เยีย วยาความเสี ย หายที่ แท้จ ริ ง และยกระดับมาตรฐานความ
รับผิดชอบต่อสังคม ส่ วนทางอาญา เพื่อป้ องปรามมิให้ประชาชนประพฤติตนไม่เหมาะสมและเป็ นอันตรายต่อความสงบ
เรี ยบร้อย ศีลธรรมของประชาชน
(2) การตีความ/ปรับใช้กฎหมาย คือ ในทางแพ่ง ตีความ/ปรับใช้ตามเจตนารมณ์กฎหมาย ส่ วนทางอาญา ตีความ/
ปรับใช้อย่างเคร่ งครัด เนื่องจาก บทลงโทษนั้นกระทบกระเทือนต่อสิ ทธิข้ นั พื้นฐานของมนุษย์
(3) ความรับผิด คือ ทางแพ่ง การล่วงละเมิดและทาให้เกิ ดความเสี ยหายต่อสิ ทธิ ได้แก่ สิ ทธิ ในชี วิต ร่ างกาย
เสรี ภาพ อนามัย ชื่อเสี ยง เกียรติยศ ทรัพย์สิน และสิ ทธิ อื่น ส่ วนทางอาญา การล่วงละเมิดต่อสิ ทธิ เช่นเดียวกับทางแพ่ง แต่
ต่างกันตรงบางมูลฐานความผิดทางอาญาไม่จาต้องเกิดความเสี ยหาย เช่น ความผิดฐานพยายาม ความผิดฐานทาให้เสี ยทรัพย์
โดยประมาทในทางอาญาไม่มี จะมีเฉพาะเจตนาทาลายทรัพย์สินเท่านั้น ซึ่ งในทางแพ่งกาหนดให้รับผิดทั้งเจตนา (จงใจ)
หรื อประมาทเลินเล่อ หรื อ การฝ่ าฝื นข้อห้ามที่มีโทษทางอาญาเช่น การสร้างอาคารสูง แม้วา่ ไม่เกิดความเสี ยหาย บุคคลที่ฝ่า
ฝื นข้อห้ามต้องรับผิดทางอาญา การขับรถยนต์ฝ่าสัญญาณไฟจราจร เป็ นต้น
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(4) โทษ คือ ทางแพ่ง ค่าสิ นไหมทดแทน (ตัวเงิน) ส่ วนทางอาญาโทษทางอาญา (ประหารชีวิต จาคุก กักขัง ปรับ
และริ บทรัพย์สิน) กรณี การปรับเงิน เงินเข้าคลังหลวงมิใช่เยียวยาเอกชนที่เสี ยหายเป็ นการลงโทษต่อรัฐ
(5) เหตุสิ้นสุดคดี คือ ทางแพ่ง ความตายของผูก้ ระทาละเมิดไม่เป็ นเหตุสิ้นสุดคดี มูลหนี้ตกแก่กองมรดก ส่วนทาง
อาญา ความตายของผูก้ ระทาความผิดเป็ นเหตุให้คดีระงับสิ้นลง
(6) การร่ วมกันกระทาความผิด คือ ทางแพ่ง รับผิดอย่างลูกหนี้ ร่วม ส่ วนทางอาญาจาแนกระดับความชัว่ ตัวการ
ผูใ้ ช้ ผูส้ นับสนุน
(7) อายุความ คือ ทางแพ่ง 1 ปี นับแต่วนั กระทาละเมิด ในส่วนทางอาญา อายุความตามความอุกฉกรรจ์แห่งคดี
(8) เหตุยกเว้นความรับผิด คือ ทางแพ่ง หลักทัว่ ไปให้ถือความยินยอมไม่เป็ นละเมิด แต่ทางอาญาความยินยอมไม่
เป็ นข้อแก้ตวั หากความยินยอมนั้นขัดต่อความสงบเรี ยบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
(9) ระดับความผิด/ชัว่ คือ ทางแพ่ง ระดับความผิดมีการจาแนกหลายระดับจงใจ ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
ประมาทเลินเล่อ และประมาท เพื่อประโยชน์ในการกาหนดค่าสิ นไหมทดแทน ส่ วนทางอาญา ระดับความชัว่ มีเจตนา และ
ประมาท
(7) มูลแห่ งหนีอ้ นั เกิดจากสัญญาหรือความรับผิดเพือ่ ละเมิด
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7.1 ข้ อพิจารณาถึงความเหมือนกัน
1. ทั้งละเมิดและสัญญาอยูใ่ นบรรพ 2 ว่าด้วย หนี้และเป็ นมูลแห่งหนี้
2. ความเสี ยหาย การผิดนัดผิดสัญญาทาให้เจ้าหนี้ ได้รับความเสี ยหาย ส่ วนละเมิดการก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อ
สิ ทธิตามกฎหมาย (สิ ทธิเด็ดขาด absolute right) ทาให้เจ้าหนี้ได้รับความเสี ยหาย
7.2 ข้ อพิจารณาถึงเรื่องความแตกต่ าง
1. นิติสมั พันธ์ระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้
สัญญาเกิดจากความสมัครใจที่จะผูกนิ ติสัมพันธ์ของคู่สัญญา แต่ละเมิดเป็ นเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดภาระผูกพันต่อ
ผูก้ ระทาความผิด
2. สิ ทธิตามกฎหมาย
สิ ทธิตามสัญญาเป็ นบุคคลสิ ทธิใช้อา้ งกับคู่สญ
ั ญา แต่ละเมิดเป็ นสิ ทธิเด็ดขาดใช้อา้ งได้กบั บุคคลทุกคน
3. ความสามารถในการก่อให้เกิดความรับผิด

เรื่ องสัญญาค านึ งถึ งความสามารถในการก่ อให้เ กิ ดความรั บ ผิด แต่ละเมิ ดไม่คานึ ง ถึ งความสามารถในการ
ก่อให้เกิดความรับผิด
4. หน้าที่นาสื บ
เรื่ องสัญญาลูกหนี้มีหน้าที่นาสื บว่าตนไม่ได้ทาผิดสัญญา แต่ละเมิดนั้นถือหลักผูใ้ ดกล่าวอ้างผูน้ ้ นั นาสื บ เมื่อโจทก์
กล่าวอ้างว่าจาเลยกระทาละเมิด โจทก์ตอ้ งพิสูจน์หรื อนาสื บให้เห็นว่าจาเลยกระทาความผิด
5. ความเสี ยหาย
เรื่ องสัญญาการกาหนดความเสี ยหายให้เป็ นไปตามข้อตกลงในสัญญา แต่ละเมิดนั้นการกาหนดความเสี ยหาย (ค่า
สิ นไหมทดแทน) มาตรา 438 ค่าสิ นไหมทดแทนจะพึงใช้โดยสถานใดเพียงใดนั้น ให้ศาลวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการณ์และ
ความร้ายแรงแห่งละเมิด แต่ตอ้ งไม่พิพากษาเกินคาขอของโจทก์ (ตามหลักหนี้)
6. การผิดนัด
สัญญา มาตรา 203 หนี้ ที่ไม่ได้กาหนดระยะเวลาชาระหนี้ เจ้าหนี้ มีสิทธิ เรี ยกให้ลูกหนี้ ชาระหนี้ ได้โดยพลัน และ
มาตรา 204 หนี้ที่กาหนดระยะเวลาชาระหนี้ ให้ถือว่าลูกหนี้ ผิดนัดเมื่อถึงกาหนดระยะเวลาไว้ แต่ละเมิด มาตรา 206 ลูกหนี้
ผิดนัดมาแต่เวลาที่ทาละเมิด
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สุ ดท้ ายเรื่องอายุความ สัญญา มาตรา 193/30 มาตรา 193/33 และมาตรา 193/34 (10 ปี 5ปี และ 2 ปี ตามลาดับ) อายุ
ความทัว่ ไป 10 ปี สิ ทธิเรี ยกร้องตาม 193/33 อายุความ 5 ปี และสิ ทธิเรี ยกร้องตาม 193/34 อายุความ 2 ปี ในส่ วนเรื่ องละเมิด
สิ ทธิ เรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนมีอายุความ 1 ปี นับแต่วนั ที่ผูเ้ สี ยหาย "รู ้" (1) การกระทาละเมิด และ (2) "รู ้" ตัวผูก้ ระทา
ละเมิด แต่ตอ้ งไม่เกิน 10 ปี นับแต่วนั ทาละเมิด (หาตัวผูก้ ระทาละเมิดไม่ได้แต่ตอ้ งไม่เกิน 10 ปี )
หมายเหตุ ระบบกฎหมายลายลักษณ์อกั ษรนั้น ศาลทาหน้าที่เป็ นผูป้ รับใช้และตีความกฎหมายมิใช่มีบทบาทเป็ น
ผูส้ ร้างกฎหมายเหมือนระบบกฎหมายจารี ตประเพณี ดังนั้น การกาหนดค่าสิ นไหมทดแทนต้องอยูภ่ ายใต้เรื่ องหนี้ แต่ท้ งั นี้
บทบาทของศาลย่อมสามารถตีความและปรับใช้กฎหมายเพื่อให้กฎหมายละเมิดขยายขอบเขตในฐานะเป็ นเครื่ องมือในการ
ยกระดับมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมได้ดว้ ย

(8) ความรับผิดเพือ่ ละเมิดของประเทศไทย (มาตรา 420-437)
เพื่อประโยชน์ในทางการศึกษาเรื่ องความรับผิดเพื่อละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ จึงแบ่งความรับ
ผิดเพื่อละเมิดเป็ น 3 กลุ่มได้แก่
กลุ่มที่ 1 ละเมิดทีเ่ กิดจากการกระทาของตนเอง หรือ ละเมิดโดยแท้ (Fault Liability)
คาว่า “Fault” คือ ความผิด ส่ วนคาว่า “Liability” คือ หนี้ ในกลุ่มนี้ จึงหมายถึง หนี้ ละเมิดที่เกิดขึ้นอันมีฐานมา
จากการกระทาความผิดของบุคคลนั้น ซึ่งประกอบด้วย
มาตรา 420 ละเมิดบททัว่ ไป (ละเมิดบทหลัก)
มาตรา 421 การใช้สิทธิโดยไม่สุจริ ต เป็ นบทขยายความของมาตรา 420 (โดยผิดกฎหมาย)
มาตรา 422 บทสันนิษฐานความผิด เป็ นบทขยายความมาตรา 420
มาตรา 423 ละเมิดที่เกิดจากการหมิ่นประมาทผูอ้ ื่น โดยวิธีการกล่าวหรื อไขข่าว
มาตรา 428 ผูร้ ับจ้างกระทาละเมิด
มาตรา 432 ความรับผิดกรณี ผทู ้ าละเมิดหลายคน
กลุ่มที่ 2 ละเมิดทีเ่ กิดจากการกระทาของผู้อนื่ (Vicarious Liability)
คาว่า “Vicarious” คือ การแทนผูอ้ ื่น ในกลุ่มนี้ จึงหมายถึง หนี้ ละเมิดที่เกิดจากการเข้าไปรับผิดชอบแทนผูอ้ ื่นที่
กระทาละเมิด ประกอบด้วย
มาตรา 425 ละเมิดที่เกิดจากการกระทาของลูกจ้าง
มาตรา 426 สิ ทธิไล่เบี้ย
มาตรา 427 ละเมิดที่เกิดจากตัวแทน
มาตรา 429 ละเมิดที่เกิดจากผูเ้ ยาว์หรื อคนวิกลจริ ต
มาตรา 430 ละเมิดที่เกิดจากผูอ้ ยูใ่ นความดูแล
มาตรา 431 สิ ทธิไล่เบี้ย
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กลุ่มที่ 3 ความเสียหายทีเ่ กิดจากทรัพย์ สิน (Presumption of fault /strict liability)
ความรั บผิ ด เพื่ อ ละเมิ ด ในกลุ่ ม นี้ เป็ นการก าหนดให้บุ ค คลมี ห นี้ ต้องรั บ ผิ ดชอบจากความเสี ย หายที่ เ กิ ด จาก
ทรั พย์สิน สิ่ งของ หรื อสัตว์เลี้ ยง ซึ่ งโดยเนื้ อแท้แล้วไม่มีบุคคลใดกระทาละเมิ ด แต่เหตุที่มีหนี้ หรื อมี ความรั บผิดชอบ
เนื่ องมาจากทรั พย์สิน สิ่ ง ของ หรื อสัต ว์เลี้ ยงที่ อยู่ใ นความครอบครองหรื อดู แ ลของบุ คคลนั้น ดังนั้น จึ ง มี การใช้คาว่า
“Presumption of Fault” คือ บทสันนิ ษฐานไว้ก่อนว่ามีความผิด หรื อ คาว่า “strict liability” คือ ความรับผิดเด็ดขาด
แล้วแต่กรณี อันประกอบด้วย
มาตรา 433 ความเสี ยหายที่เกิดขึ้นเพราะสัตว์เลี้ยง
มาตรา 434 ความเสี ยหายที่เกิดขึ้นเพราะโรงเรื อนหรื อสิ่ งปลูกสร้างชารุ ดบกพร่ อง
มาตรา 435 มาตรการป้ องกันภัย
มาตรา 436 ความเสี ยหายที่เกิดจากสิ่ งของตกหล่นจากโรงเรื อน
มาตรา 437 วรรคหนึ่ง ความเสี ยหายที่เกิดจากยานพาหนะอันเดินด้วยกาลังเครื่ องจักรกล
มาตรา 437 วรรคสอง ความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจากทรัพย์อนั ตราย
(9) หลักการทาคาฟ้องคดีแพ่ ง : ความรับผิดเพือ่ ละเมิดบททัว่ ไป
ผูเ้ สี ยหายหรื อโจทก์ตอ้ งบรรยายฟ้ องให้ครบองค์ประกอบความรับผิดเพื่อละเมิดตามมาตรา 420 ได้แก่
1. ส่วนความผิด (Fault) กล่าวคือ ผูใ้ ดกระทาต่อผูอ้ ื่นโดยผิดกฎหมาย โดยจงใจหรื อประมาทเลินเล่อ
2. ส่วนความเสี ยหาย (Damage) และ
3. ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล (Causation)
ข้ อ 1. บรรยายให้เห็นถึงฐานะของโจทก์
กล่าวคือ โจทก์คือใคร มีการมอบอานาจให้มาฟ้ องคดีแทนโจทก์หรื อไม่
ข้ อ 2. บรรยายฐานะของจาเลย
ฐานะและหน้าที่ของจาเลย / หน้าที่ดงั กล่าวมีกฎหมายหรื อสัญญาหรื อไม่
ข้ อ 3. บรรยายให้เห็นถึงนิติสมั พันธ์ระหว่างโจทก์และจาเลย (องค์ประกอบความผิดตามมาตรา 420)
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3.1 บรรยายเพื่อพิสูจน์ความผิดของจาเลย Fault
3.2 บรรยายเพื่อพิสูจน์ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล Causation
ข้ อ 4. บรรยายเรื่ องขนาดความเสี ยหาย Damage
ข้ อ 5. บรรยายให้เห็ นถึงความร้ายแรงของพฤติกรรมของจาเลย รวมถึ งสภาพความทุ กข์ยากลาบากของโจทก์
(ข้อเท็จจริ งประกอบการพิจารณาในเชิงอัตวิสยั )
ข้ อ 6. คาขอท้ายฟ้ อง คือ การเรี ยกค่าสิ นไหมทดแทนเพื่อละเมิดซึ่งจะต้องสัมพันธ์กบั การบรรยายฟ้ องในข้อ 4
(10) จงใจกระทาละเมิด
โจทก์ผเู ้ สี ยหายต้องบรรยายลักษณะการกระทาให้ศาลเห็นถึงในส่ วนความผิดของจาเลย (Fault) ประกอบด้วย (1)
จาเลยได้กระทาต่อโจทก์ (2) จงใจหรื อประมาทเลินเล่อ และ(3) โดยผิดกฎหมาย
การพิสูจน์ความผิดเรื่ องจงใจหรื อประมาทเลินเล่อถือเป็ นส่ วนสาคัญ เพราะนอกจากจะทาให้ครบองค์ประกอบ
ละเมิดแล้ว ยังมีผลในเรื่ องการกาหนดระดับความร้ายแรงแห่งละเมิดด้วย แต่อย่างไรก็ดี ในทางแพ่ง (ละเมิด) กฎหมายมุ่งให้
ผูก้ ระทาต้องรับผิดชอบไม่วา่ จะจงใจหรื อประมาทเลินเล่อก็ตาม ซึ่ งตรงนี้ อาจจะแตกต่างกับในทางอาญาที่ ตอ้ งพิสูจน์ให้
เห็นถึงเจตนาหรื อประมาทเนื่องจากการกาหนดบทลงโทษแตกต่างกัน
ในทางละเมิด "จงใจ" เทียบเคียงได้กบั "เจตนา" ในทางอาญา ซึ่ งเจตนาทางอาญา หมายถึงเจตนาประสงค์ต่อผล
และเจตนาย่อมเล็งเห็ นผลแห่ งการกระทา เช่น จาเลยใช้ไม้ตีโจทก์ แสดงว่าจาเลยมีเจตนาประสงค์ต่อผลให้โจทก์ได้รับ
อันตราย หรื อการที่จาเลยขว้างไม้ไปในที่ที่โจทก์นงั่ อยู่ ในทางอาญาอาจพิจารณาว่าจาเลยมีเจตนาชนิ ดย่อมเล็งเห็นผลแห่ ง
การกระทาได้ ซึ่งมีผลเท่ากับจาเลยมีเจตนาทาร้าย แต่ทางละเมิดเจตนาประเภทย่อมเล็งเห็น จะถือเป็ นประมาทเลินเล่อชนิ ด
เข้ม ๆ หรื อบางครั้งอาจใช้คาว่าประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ซึ่งอาจแบ่งเป็ นระดับดังนี้
(1) จงใจ (ทางแพ่ง) เทียบเคียงกับ เจตนาประสงค์ต่อผล (ทางอาญา)
(2) ประมาทเลินเล่อ แบ่งเป็ น 2.1 ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เทียบเคียงกับ เจตนาย่อมเล็งเห็นผล, 2.2 ประมาท
เลินเล่อ เทียบเคียงกับ ประมาท (ทางอาญา) และ2.3 ประมาท เทียบเคียงกับ ประมาท (ทางอาญา)
ให้สังเกตว่า การบรรยายฟ้ องและนาสื บพิสูจน์ให้ศาลเห็นถึงระดับความร้ายแรงของการกระทาละเมิดได้ จะมี
ส่วนสัมพันธ์กบั การใช้ดุลพินิจของศาลในการกาหนดค่าสิ นไหมทดแทน ฉะนั้น ในการปรับใช้กฎหมายละเมิด หากโจทก์
นาสื บให้เห็นถึง (ก) สถานภาพความมีเปรี ยบของจาเลย ไม่วา่ สถานะ ความรู ้ความชานาญการ หรื อจาเลยเป็ นผูม้ ีวิชาชีพ
หรื อประกอบธุรกิจ เช่นว่านั้น (ข) พฤติการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานความรับผิดชอบของจาเลยที่มีต่อผูเ้ สี ยหาย หรื อ
สังคมแล้ว การกาหนดค่าสิ นไหมทดแทนเพื่อละเมิดควรขยายขอบเขตให้กว้างขวางมากกว่าการเยียวยาความเสี ยหายให้ถึง
ขนาด ทั้งนี้เพื่อสร้างมาตรฐานทางสังคมอีกทางหนึ่งด้วย เช่น หากพิสูจน์ได้วา่ จาเลยเป็ น (ก) และจงใจ หรื อประมาทเลินเล่อ
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อย่างร้ายแรงให้ตอ้ งได้รับความเสี ยหายแก่ผูอ้ ื่นแล้วการกาหนดค่าสิ นไหมทดแทนต้องเป็ นไปเพื่อสร้างมาตรฐานให้แก่
สังคมมากกว่าการเยียวยาความเสี ยหายที่แท้จริ ง เช่น การตีพิมพ์ข่าวสารที่ละเมิดต่อสิ ทธิ ส่วนบุคคลโดยที่ยอดขาย (กาไร)
มากกว่าค่าสิ นไหมทดแทนที่ตอ้ งชดใช้ ซึ่งจะเป็ นช่องทางให้นกั ธุรกิจแสวงหาผลกาไร โดยคานวณความเสี่ ยงทางกฎหมาย
เป็ นต้นทุนทางธุรกิจ เป็ นต้น คาว่า "จงใจ" คือ ความประสงค์หรื อมุ่งหมายให้ผอู ้ ื่นเสี ยหาย มีหลักพิจารณาความมุ่งหมาย
ของผูก้ ระทาว่า "กรรมเป็ นเครื่องแสดงเจตนา" กล่าวคือ การกระทาที่แสดงออกมา (พฤติกรรม) จะเป็ นตัวบอกเองว่า ผูน้ ้ นั
มีความมุ่งประสงค์อย่างไร และที่สาคัญข้อเท็จจริ งส่วนมากที่ไม่สลับซับซ้อนอะไร สามัญสานึกจะเป็ นสิ่ งบ่งชี้วา่ การกระทา
นั้นเป็ นละเมิดหรื อไม่ (Law is common sense) หรื อตามหลัก “They speak themselves”
ตัวอย่างการที่ จาเลยที่ 1 สาแดงข้อความอันเป็ นเท็จในใบขนสิ นค้าขาออกฉบับพิพาท โดยไม่มีการส่ งออกไป
ต่างประเทศจริ ง จาเลยที่ 1 จึงไม่มีสิทธิได้รับเงินชดเชยค่าภาษีอากรในรู ปบัตรภาษีและไม่มีสิทธิ โอนสิ ทธิ ตามบัตรภาษีให้
บุคคลอื่น การกระทาของจาเลยที่ 1 จึงเป็ นการจงใจกระทาต่อโจทก์โดยผิดกฎหมาย ทาให้โจทก์ได้รับความเสี ยหายเป็ นการ
กระทาละเมิดต่อโจทก์ตาม ป.พ.พ. มาตรา 420 จาเลยที่ 1 จึงตกเป็ นผูผ้ ิดนัดต้องรับผิดชาระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี
ตามมูลค่าบัตรภาษีให้แก่โจทก์นบั แต่วนั ที่ทาละเมิดตาม ป.พ.พ. มาตรา 206 คือวันที่จาเลยที่ 3 รับบัตรภาษีพิพาทไปจาก
โจทก์ มิใช่นบั แต่วนั ที่มีการนาบัตรภาษีไปชาระค่าภาษีอากร จาเลยที่ 2 ซึ่ งเป็ นหุ ้นส่ วนผูจ้ ดั การและเป็ นหุ ้นส่ วนไม่จากัด
ความรับผิดของจาเลยที่ 1 จึงต้องร่ วมรับผิดกับจาเลยที่ 1 ด้วย6
ตัวอย่างที่ 2 ผูเ้ ขียนนาคดี แรงงานมาให้พิจารณา (ไม่ใช่คดี ละเมิดโดยตรง) เนื่ องจากศาลวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริ งที่
ลูกจ้างฝ่ าฝื นคาสัง่ นายจ้างเป็ นการจงใจให้นายจ้างได้รับความเสี ยหาย ดังนี้ หลังจากจาเลยมีคาสัง่ ห้ามไม่ให้ปล่อยเงินกูน้ อก
ระบบในบริ ษทั จาเลยแล้ว โจทก์ยงั ฝ่ าฝื นปล่อยเงินกูน้ อกระบบให้ลูกจ้างของจาเลยกูย้ ืมเงินโดยคิดดอกเบี้ยสู งถึงร้อยละ 10
ต่อเดือน อันเป็ นการกระทาความผิดอาญาตาม พ.ร.บ.ห้ามเรี ยกดอกเบี้ยเกิ นอัตราฯ ซึ่ งแม้จะมิใช่เป็ นการกระทาความผิด
อาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง แต่ก็เป็ นการกระทาความผิดอาญาในระหว่างการทางาน ทั้งยังเป็ นการเอาเปรี ยบและสร้างความ
เดือดร้อนให้แก่เพื่อนร่ วมงานซึ่ งเป็ นผูใ้ ช้แรงงานส่ งผลกระทบต่อกาลังใจในการทางาน ย่อมทาให้กิจการของจาเลยได้รับ
ความเสี ยหาย การกระทาของโจทก์จึงเป็ นการฝ่ าฝื นคาสั่งของจาเลยในกรณี ร้ายแรง และเป็ นการจงใจทาให้จาเลยได้รับ
ความเสี ยหาย จาเลยจึงเลิกจ้างโจทก์ได้โดยไม่ตอ้ งจ่ายค่าชดเชยไม่ตอ้ งบอกกล่าวล่วงหน้าและไม่เป็ นการเลิกจ้างที่ไม่เป็ น
ธรรม7
ตัวอย่างที่ 3 จาเลยกระทาลงไปโดยรู ้ว่าตนไม่มีสิทธิ (การรู ้เป็ นจงใจ) จาเลยยื่นคาขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของ
โจทก์อา้ งว่า จาเลยเป็ นผูม้ ีสิทธิได้รับเงินชดเชยค่าภาษีอากรสาหรับสิ นค้าส่งออกซึ่งเป็ นเท็จ ความจริ งจาเลยไม่มีสิทธิ ได้รับ
เงินชดเชยค่าภาษีอากรตามกฎหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่ของโจทก์หลงเชื่อว่าจาเลยเป็ นผูม้ ีสิทธิ ได้รับเงินชดเชยค่าภาษีอากร
จึงออกบัตรภาษีให้แก่ธนาคารกรุ งเทพฯ พาณิ ชย์การ จากัด (มหาชน) ตามคาขอของจาเลย ธนาคารกรุ งเทพฯ พาณิ ชย์การ
จากัด (มหาชน) ได้นาบัตรภาษีไปใช้ชาระค่าภาษีอากรแทนเงินสดและโจทก์ได้ใช้เงินตามมูลค่าบัตรภาษีเป็ นค่าภาษีอากร
แทนแล้ว โจทก์จึงนาคดีมาฟ้ องขอให้จาเลยรับผิดใช้เงินตามมูลค่าบัตรภาษีดงั กล่าว การกระทาของจาเลยเช่นนี้ เป็ นการจง
ใจกระทาต่อโจทก์โดยผิดกฎหมายให้โจทก์เสี ยหายแก่ทรัพย์สินอันเป็ นการทาละเมิด ซึ่ งจาเลยได้ชื่อว่าเป็ นผูผ้ ิดนัดมาแต่
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เวลาที่ทาละเมิด จาเลยจึงต้องรับผิดใช้ดอกเบี้ยนับแต่วนั ที่ธนาคารดังกล่าวได้รับบัตรภาษีไปจากโจทก์ตาม ป.พ.พ. มาตรา
420, 206 และ 224 วรรคแรก8
ตัวอย่างที่ 4 คดีละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา การที่จาเลยไปยื่นคาขอจดทะเบียนเครื่ องหมายการค้าซึ่ งมีส่วนคล้าย
กับเครื่ องหมายการค้าของโจทก์ที่ได้ จดทะเบียนไว้ก่อนแล้ว ย่อมถือได้วา่ จาเลยได้กระทาการอันเป็ นการโต้แย้งสิ ทธิ ของ
โจทก์แล้ว โจทก์ยอ่ มมีอานาจฟ้ องจาเลยได้ตาม พ.ร.บ. เครื่ องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 67 วรรคหนึ่ ง ภายใน 5 ปี นับ
แต่วนั ที่นายทะเบียนมีคาสั่งให้จดทะเบียนเครื่ องหมายการค้านั้นตามมาตรา 40 ทั้งนี้ ไม่วา่ โจทก์จะได้ยื่นคาคัดค้านต่อนาย
ทะเบี ยนเครื่ องหมายการค้าตามมาตรา 35 ไว้หรื อไม่ก็ตาม เพราะตามบทบัญญัติ มาตรา 67 วรรคหนึ่ ง มิได้มีขอ้ กาหนด
จากัดสิ ทธิ ของโจทก์ว่าจะต้องยื่นคาคัดค้านต่อนายทะเบี ยนเครื่ องหมายการค้าไว้ก่อนฟ้ องคดี เมื่อพฤติการณ์ของจาเลย
ชี้ให้เห็นว่าจาเลยจงใจลอกเลียนแบบเครื่ องหมายการค้าของโจทก์ แม้ราคาสิ นค้าจะแตกต่างกันอย่างมาก ก็ไม่ใช่เหตุผลที่
จาเลยจะยกขึ้นเป็ นข้อต่อสูใ้ นกรณี น้ ีได้ เพราะผูซ้ ้ืออาจหลงผิดไปว่าเป็ นสิ นค้า ลดราคาของโจทก์ได้ เมื่อพิจารณาประกอบ
กับข้อที่วา่ เครื่ องหมายการค้าของจาเลยใช้กบั สิ นค้าจาพวกเดียวกับโจทก์ จึงนับได้วา่ เครื่ องหมายการค้าของจาเลยคล้ายกับ
เครื่ องหมายการค้าของโจทก์จนอาจทาให้สาธารณชนสับสนหรื อ หลงผิดในความเป็ นเจ้าของของสิ นค้าหรื อแหล่งกาเนิ ด
ของสิ นค้าได้ จึงไม่ใช่เครื่ องหมายการค้าที่จะพึงรับจดทะเบียนให้ได้ตาม พ.ร.บ. เครื่ องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 6 (33)
และ 13(2)9
ตัวอย่างที่ 5 การที่ ผชู ้ าระบัญชี มีหน้าที่ชาระสะสางการงานของบริ ษทั ให้เสร็ จไปกับจัดการใช้หนี้ เงินและแจก
จาหน่ายสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ตามมาตรา 1250 แห่ งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ การที่บริ ษทั บ. ชาระภาษีเงินได้นิติ
บุคคลกับภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ถูกต้อง จาเลยซึ่งเป็ นทั้งกรรมการและผูช้ าระบัญชีของบริ ษทั ดังกล่าวมีหน้าที่เอื้อเฟื้ อสอดส่ องใน
การประกอบกิจการของบริ ษทั ที่ตนเป็ นกรรมการตามมาตรา 1168 และในฐานะที่เป็ นผูช้ าระบัญชีตามมาตรา 1252 จึงควร
จะต้องรู ้วา่ บริ ษทั เป็ นหนี้ ค่าภาษีอยู่ การที่ จาเลยมิได้เก็บรักษาเอกสารไว้ตามมาตรา 1271 อีกทั้งเมื่อจดทะเบียนเลิกบริ ษทั
แล้วมิได้แจ้งการเลิกกิจการภายใน 15 วัน นับจากวันเลิกประกอบกิจการตามประมวลรัษฎากร มาตรา 85/15 แต่ไปแจ้งหลัง
จากนั้น 1 ปี เศษและรี บจดทะเบียนเสร็ จการชาระบัญชีโดยบริ ษทั ยังมีเงินสดเหลืออยูอ่ ีก 1.538,905.44 บาท แต่มิได้กนั เงินที่
จะชาระหนี้ ให้กรมสรรพากรโจทก์โดยกลับแบ่งเงิ นเฉลี่ยคืนให้แก่ผูถ้ ือหุ ้น อันขัดต่อมาตรา 1264 และมาตรา 1269 การ
กระทาของจาเลยจึงเป็ นการจงใจปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะผูช้ าระบัญชีโดยฝ่ าฝื นกฎหมายทาให้โจทก์ได้รับความเสี ยหายเป็ น
การกระทาละเมิดต่อโจทก์10
ตัวอย่างที่ 6 โจทก์ฟ้องและแก้ไขคาฟ้ องว่า จาเลยซึ่งเป็ นข้าราชการในสังกัดโจทก์ทาเอกสารปลอมและเท็จขึ้นซึ่ ง
สาเนาใบขนสิ นค้าขาออกและแบบแสดงรายการการค้าฉบับมุมน้ าเงินของด่านศุลกากรกระบี่จานวน 3 ฉบับ ให้แก่บริ ษทั
สิ นร่ วม จากัด นาไปแสดงต่อสานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนว่าบริ ษทั สิ นร่ วม จากัด ได้ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่
คณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุนกาหนด การที่โจทก์ไม่สามารถเรี ยกเก็บค่าภาษีอากรเนื่องมาจากโจทก์หลงเชื่อว่าบริ ษทั ส.
จากัด ได้ส่งผลิตภัณฑ์ออกไปจาหน่ายยังต่างประเทศตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนกาหนด ตามเอกสารที่
จาเลยเป็ นผูท้ าปลอมและเท็จขึ้น แม้ต่อมาโจทก์ตรวจสอบพบว่าบริ ษทั ดังกล่าวปฏิบตั ิผิดเงื่อนไข เป็ นผลให้โจทก์สามารถ
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เรี ยกเก็บภาษีอากรจากบริ ษทั ดังกล่าวได้หรื อสิ ทธิในการเรี ยกเก็บภาษีอากรของโจทก์จากบริ ษทั ดังกล่าวยังมิได้หมดสิ้ นไป
แต่เมื่อปรากฏว่าโจทก์แจ้งให้บริ ษทั ดังกล่าวนาเงินค่าภาษีอากรมาชาระ แต่บริ ษทั ดังกล่าวเพิกเฉยซึ่งจาเลยก็ไม่นาสื บให้เห็น
ได้วา่ โจทก์สามารถเรี ยกเก็บภาษีจากบริ ษทั ดังกล่าวหรื อจากธนาคารที่ออกหนังสื อค้ าประกันแทนการชาระหนี้ ภาษีอากร
ดังกล่าวได้ การที่ โจทก์ไม่สามารถเรี ยกเก็บภาษีอากรดังกล่าวได้จึงมีผลมาจากการกระทาโดยจงใจของจาเลยโดยตรงที่
กระทาต่อโจทก์โดยผิดกฎหมายและทาให้โจทก์เสี ยหายอันเป็ นการกระทาละเมิดต่อโจทก์11
เรื่ องสุ ดท้าย การที่ จาเลยซึ่ งเป็ นเจ้าหน้าที่ตารวจจับโจทก์และค้นบ้านโจทก์อนั เป็ นที่รโหฐานโดยไม่ปรากฏว่ามี
หมายจับและหมายค้นอันถูกต้อง ทั้งไม่ตอ้ งด้วยข้อยกเว้นตามกฎหมายที่ จะจับและค้นได้โดยไม่ตอ้ งมีหมายดังกล่าวมา
ข้างต้นแล้ว การกระทาของจาเลยเป็ นเรื่ องจงใจทาต่อโจทก์โดยผิดกฎหมายซึ่ งเป็ นละเมิด เมื่อโจทก์ได้รับความเสี ยหายอัน
เนื่ องมาจากการกระทาดังกล่าวของจาเลย จาเลยจาต้องใช้ค่าสิ นไหมทดแทนเพื่อการนั้น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิ ชย์ม าตรา 420 ค่า สิ น ไหมทดแทนนั้น ได้แก่ การคื นทรั พย์สิน อัน ผูเ้ สี ย หายต้อ งเสี ย ไปเพราะละเมิ ดหรื อ ใช้ราคา
ทรัพย์สินนั้นรวมทั้งค่าเสี ยหายอันจะพึงบังคับให้ใช้เพื่อความเสี ยหายอย่างใด ๆ อันได้ก่อขึ้นนั้นด้วย ตามมาตรา 43812
(11) ละเมิดทีเ่ กิดจากการกระทาโดยประมาทเลินเล่ อ
11.1 ประมาทเลินเล่ อคือการขาดหรือบกพร่ องต่ อมาตรฐานความระวัง ท่านผูพ้ ิพากษา Lord Atkin กล่าวไว้วา่
"ต้องมีมาตรฐานในความระมัดระวังไม่ให้การกระทาของตนหรื องดเว้นการกระทาของตนไปสร้างความเดือดร้อนให้กบั
เพื่อนบ้าน" (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 คาว่า "ประมาทเลินเล่ อ" ตาม มาตรา 420 มิได้อธิ บายให้ความหมายว่าการกระทาอย่างไรเรี ยกว่าประมาท
เลินเล่อ ต้องเทียบเคียงกับประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 วรรคสี่ "การกระทาโดยประมาท ได้แก่ กระทาความผิดมิใช่
โดยเจตนา แต่กระทาโดยปราศจากความระมัดระวัง ซึ่ งบุ คคลในภาวะเช่ นนั้น จักต้องมี ตามวิสัยและพฤติ การณ์ และ
ผูก้ ระทาอาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้ แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่14
การพิ จ ารณาว่าจ าเลยได้ก ระท าละเมิ ดโดยประมาทเลิ น เล่ อ หรื อไม่ อย่างไร นั้น ให้พิจ ารณาจากข้อเท็ จจริ ง
ว่า (1) จาเลยมีหน้าที่ ที่จะต้องใส่ ใจระมัดระวัง (duty of care) และ (2) จาเลยได้กระทาผิดต่อหน้าที่ดงั กล่าว (breach of
duty) ได้แ ก่ ไม่ ป ฏิ บัติ ต ามหน้า ที่ หรื อ ปฏิ บัติ แ ต่ ไ ม่ เ พี ย งพอเมื่ อ พิ จ ารณาตามวิ สั ย ของจ าเลย (ความคาดเห็ น ได้ข อง
จาเลย) และ (3) ความเสี ยหายที่ผเู ้ สี ยหาย/โจทก์ได้รับเป็ นผลโดยตรงจากการกระทาผิดตาม (2) ของจาเลย
เวลาทางานจะพิสูจน์วา่ จาเลยประมาทเลินเล่อหรื อไม่ ให้สมมติบุคคลขึ้นว่า บุคคลที่อยูใ่ นวิสัยเช่นจาเลย และอยู่
ในสถานการณ์แบบจาเลย จะทาอย่างที่จาเลยทาหรื อไม่ ฉะนั้น มาตรฐานความระมัดระวังต้องคานึ งถึงมาตรฐานกลาง เช่น
อายุ เพศ ความชานาญ ความเชี่ยวชาญ ผูป้ ระกอบวิชาชีพ เป็ นต้น เช่นในคดี Donoghue v Stevenson [1932]15 โจทก์บริ โภค
สิ นค้าที่ ซ้ื อจากร้านค้า ซึ่ งมีเศษซากสัตว์ตายในขวดน้ า ทาให้โจทก์ได้รับความเสี ยหาย โจทก์สามารถเอื้อมขยายไปฟ้ อง
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ผูผ้ ลิตได้ เพราะ ผูผ้ ลิตสิ นค้ามี duty of care ถึงแม้วา่ โจทก์กบั ผูผ้ ลิตจะไม่รู้จกั กับจาเลยหรื อมีนิติสัมพันธ์กนั แต่โจทก์ยใู่ น
กลุ่มคนที่จาเลยสามารถคาดเห็นได้ (อยูใ่ นวิสัย) หรื อการที่ จาเลยรับเหมาซ่อมบารุ งถนน และมีการขุดถนน แต่ได้ก้ นั เขต
ห้ามเข้า แต่เมื่อมีคนตาบอดเดินมาแล้วตกลงไปในหลุม จาเลยจะอ้างถึงการกระทา/ป้ องกันดังกล่าวไม่ได้ เนื่ องจาก จาเลย
ย่อมคาดเห็น (วิสยั ) ได้วา่ โจทก์เป็ นกลุ่มคนหนึ่งในสังคม จาเลยจึงมีหน้าที่ตอ้ งระมัดระวัง
หรื อกรณี ที่บิดาสั่งให้ลูกชายของตนนางูที่ลูกชายแอบนามาเลี้ยงไปทิ้งเสี ย ลูกชายก็เอางูไปทิ้งไว้ประตูหน้าบ้าน
ตามคาสั่งของบิดา และงูตวั ดังกล่าวได้ไปกัดผูท้ ี่สัญจรไปมา โปรดพิจารณาว่า วิสัยของเด็ก กับวิสัยของผูใ้ หญ่ย่อมทาให้
ระดับความระมัดระวังต่างกัน ซึ่ งเด็กอาจจะอ้างว่าตนได้สละกรรมสิ ทธิ์ ในทรัพย์สิน (งู) ไปแล้ว แต่บิดาไม่สามารถกล่าว
อ้างยกเว้นความรับผิดได้เพราะตนอยูใ่ นวิสยั ที่คาดเห็นถึงความเสี ยหายได้
หลักมาตรฐานความระมัดระวังที่สมมติข้ ึนเป็ นมาตรฐานกลาง (ภาวะวิสัย/objective test) มีขอ้ ยกเว้นเหมือนกัน
เมื่อปรากฎข้อเท็จจริ งว่า จาเลยเป็ นผูม้ ีความบกพร่ องทางกายภาพ เช่น เป็ นผูพ้ ิการ ต้องพิจารณาความบกพร่ องของปั จเจก
ชนประกอบด้วย ในทางกลับกัน เมื่อข้อเท็จจริ งปรากฎว่า จาเลยไม่ใช่มีวิสัยอย่างผูเ้ ชี่ยวชาญ แต่ได้ฉ้อฉลให้ผูอ้ ื่นเข้าใจว่า
จาเลยเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ กรณี น้ ี จาเลยต้องรับตามวิสยั ของผูเ้ ชี่ยวชาญ จะมาขอใช้มาตรฐานวิญญูชนมิได้
ตัวอย่างรถบรรทุกและข้าวสารบนรถบรรทุกของโจทก์ถูกยึดไว้เป็ นของกลางในการดาเนิ นคดีอาญาโดยจาเลยที่
3 เป็ นพนัก งานสอบสวน มี ห น้า ที่ ดู แ ลรั ก ษารถบรรทุ ก และข้า วสารของกลางไว้ร ะหว่า งสอบสวนโดยต้อ งใช้ค วาม
ระมัดระวังดูแลเหมือนเช่นวิญญูชนพึงดูแลทรัพย์สินของตนเอง เฉพาะอย่างยิง่ มีขา้ วสารบรรจุกระสอบถึง 200 กระสอบ
มูลค่าหลายแสนบาทบรรทุกอยู่บนรถจะต้องระมัดระวังยิ่งขึ้นมิให้สูญหายหรื อได้รับความเสี ยหาย การที่ จาเลยที่ 3 นา
รถบรรทุกไปจอดในรั้วของสถานี ตารวจได้ เป็ นเพียงการนารถบรรทุกไปจอดไว้เท่านั้น มิใช่เป็ นการดูแลรักษาทรัพย์สิน
แม้จะได้เก็บกุญแจรถไว้ แล้วเอาโซ่และกุญแจล็อกระหว่างพวงมาลัยกับคลัตซ์และได้ตรวจดูบ่อยๆ แต่การจอดรถบรรทุก
ไว้ขา้ งถนนโดยมิได้จดั ให้มีผดู ้ ูแลรักษาตามสมควรย่อมเปิ ดโอกาสให้คนร้ายลักรถบรรทุกและข้าวสารไปได้โดยง่าย จาเลย
ที่ 3 จึงมิได้ใช้ความระมัดระวังดูแลรถบรรทุกและข้าวสารเหมือนเช่นวิญญูชนพึงดูแลรักษาทรัพย์สินของตนเองเป็ นเหตุให้
รถบรรทุกและข้าวสารสูญหายไปถือได้วา่ เป็ นความประมาทเลินเล่อของจาเลยที่ 316
หรื อการที่จาเลยที่ 1 ได้รับมอบหมายให้สอนวิชาพลศึกษาถือได้วา่ จาเลยที่ 1 ได้รับมอบหมายให้ดูแลนักเรี ยนให้
ได้รับความปลอดภัยในชัว่ โมงดังกล่าวด้วย การสั่งให้นกั เรี ยนวิ่งรอบสนามซึ่ งมีระยะทางประมาณ 200 เมตร ต่อ 1 รอบ
จานวน 3 รอบ ถือเป็ นการอบอุ่นร่ างกายนับเป็ นสิ่ งที่เหมาะสม แม้เมื่อนักเรี ยนวิ่งไม่เป็ นระเบียบเรี ยบร้อยในการวิ่งครบ
3 รอบแล้ว จาเลยที่ 1 ได้สั่งให้วิ่งต่ออีก3 รอบ จะถือเป็ นวิธีการทาโทษที่ เหมาะสมตามควรแก่พฤติการณ์แล้วแต่การที่
นักเรี ยนทั้งหมดยังวิง่ ได้ไม่เรี ยบร้อยแบบเดิมอีก จาเลยที่ 1 ก็ควรหามาตรการหรื อวิธีการลงโทษโดยวิธีอื่น การที่สงั่ ให้วงิ่
ต่อไปอีก 3 รอบและเมื่อนักเรี ยนยังทาได้ไม่เรี ยบร้อย จาเลยที่ 1 ก็สงั่ ให้วงิ่ ต่อไปอีก 3 รอบ ในช่วงเวลาหลังเที่ยงวันอากาศ
ร้อนและมีแสงแดดแรงนับเป็ นการใช้วิธีการลงโทษที่ ไม่เหมาะสม เพราะอาจเป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพของนักเรี ยนซึ่ งอายุ
ระหว่าง 11 ปี ถึง 12 ปี ได้ จึงเป็ นการกระทาโดยไม่ชอบและเป็ นความประมาทเลินเล่อ ทั้งการออกกาลังกายโดยการวิ่ง
ย่อมทาให้หัวใจเต้นแรงกว่าปกติ จานวนรอบที่เพิ่มมากขึ้น ย่อมทาให้หัวใจต้องทางานหนักขึ้นเมื่อเป็ นเวลานานย่อมเป็ น
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อันตรายต่อหัวใจที่ไม่ปกติจนทาให้เด็กชาย พ. ซึ่ งเป็ นโรคหัวใจอยูก่ ่อนแล้วล้มลงในการวิ่งรอบที่ 11 และถึงแก่ความตาย
ในเวลาต่อมาเพราะสาเหตุระบบหัวใจล้มเหลว จึ งเป็ นผลโดยตรงจากคาสั่งของจาเลยที่ 1 แม้จาเลยที่ 1 จะไม่ทราบว่า
เด็กชาย พ. เป็ นโรคหัวใจก็ถือได้วา่ จาเลยที่ 1 กระทาละเมิดเป็ นเหตุให้เด็กชาย พ. ถึงแก่ความตาย
โปรดสังเกตว่า เมื่อจาเลยเป็ นผูป้ ระกอบอาชีพ หรื อมีหน้าที่โดยตรงและฝ่ าฝื นไม่ปฏิบตั ิตามมาตรฐานที่พึงปฏิบตั ิ
ศาลมักใช้คาว่า "ประมาทเลิ นเล่ออย่างร้ ายแรง" เช่ นตามคาพิพากษาฎี กา 880/2546 ลายมื อชื่ อโจทก์ในใบถอนเงิ นไม่
เหมือนกับตัวอย่างลายมือชื่อในสมุดเงินฝากและคาขอเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์โดยชัดแจ้งเพียงแต่คล้ายกันเท่านั้น ซึ่ ง
โดยปกติถา้ เป็ นลูกค้าทัว่ ไป พนักงานของธนาคารจาเลยที่ 1 จะไม่จ่ายเงินให้ แต่ที่จ่ายให้เพราะจาเลยที่ 2 เป็ นลูกจ้างทางาน
อยูใ่ นสานักงานของจาเลยที่ 1 ด้วยกัน จึงเชื่อใจอนุโลมและยืดหยุน่ จ่ายให้ไปโดยมิได้ใส่ ใจให้ความสาคัญแก่ลายมือชื่อผู ้
ถอนเงินว่าเป็ นลายมือชื่ อที่ แท้จริ งหรื อไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณี ที่ใบถอนเงิ นลงชื่ อโจทก์เป็ นผูร้ ับเงิ นเองแต่ไม่มีตวั
โจทก์มา พนักงานของจาเลยที่ 1 ก็ยงั จ่ายเงินให้แก่จาเลยที่ 2 ไปแทน พฤติการณ์ช้ ีชดั ว่าพนักงานของจาเลยที่ 1 ประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรงในการจ่ายเงินให้แก่จาเลยที่ 2 จาเลยที่ 1 จึงต้องร่ วมกับจาเลยที่ 2 รับผิดต่อโจทก์
โจทก์ฝากสมุดเงินฝากไว้กบั จาเลยที่ 2 เพราะเชื่อใจจาเลยที่ 2 ซึ่ งเป็ นหลานของโจทก์และเป็ นผูจ้ ดั การให้โจทก์
ฝากเงินกับจาเลยที่ 1 แม้ในปกหน้าด้านในจะมีขอ้ ความให้ผฝู ้ ากเงินเป็ นผูเ้ ก็บรักษาสมุดเงินฝากเอง ก็เป็ นเพียงคาแนะนา
มิใช่ขอ้ ตกลงในการฝากเงินทั้งโจทก์ไม่ได้รับสมุดเงินฝากและไม่เห็ นคาแนะนาหรื อคาเตือนดังกล่าว เนื่ องจากจาเลยที่
2 เป็ นผูร้ ับและเก็บรักษาสมุดเงินฝากไว้แทนตั้งแต่แรก การที่จาเลยที่ 2 ถอนเงินฝากจากบัญชีเงินฝากของโจทก์ไปได้ จึง
เกิดจากความประมาทเลินเล่อของพนักงานของจาเลยที่ 1 มิได้เป็ นผลโดยตรงจากการที่โจทก์ฝากสมุดเงินฝากไว้กบั จาเลย
ที่ 2 ยังถือไม่ได้วา่ โจทก์มีส่วนประมาทเลินเล่อในการกระทาละเมิดของจาเลยที่ 2 ด้วยจาเลยที่ 1 จึงต้องร่ วมกับจาเลย
ที่ 2 รับผิดต่อโจทก์เต็มจานวน
หรื อการที่จาเลยที่ 1 เป็ นผูร้ ับเหมาก่อสร้างสะพานมีหน้าที่ตอ้ งติดตั้งเครื่ องหมายแสดงให้เห็นชัดเจนเพื่อความ
ปลอดภัยของผูใ้ ช้ถนนตลอดเวลา แต่กลับละเลยไม่ติดตั้งเครื่ องหมายดังกล่าว ถื อว่าจาเลยที่ 1 ประมาทเลิ นเล่ออย่าง
ร้ายแรง แม้ผูต้ ายจะขับรถจักรยานยนต์ดว้ ยความเร็ วสู ง แต่หากมี เครื่ องหมายเตื อนเชื่ อว่าผูต้ ายสามารถเห็ นและชะลอ
ความเร็ วของรถได้ทนั และจะไม่ชนท่อระบายน้ าคอนกรี ต เหตุที่เกิดขึ้นจึงเป็ นเพราะความประมาทของจาเลยที่ 1 มากกว่า
จาเลยที่ 2 ซึ่งเป็ นหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การของจาเลยที่ 1 จึงต้องร่ วมกันรับผิดในผลแห่งละเมิดและชดใช้ค่าเสี ยหายแก่โจทก์ผเู ้ ป็ น
ทายาทของผูต้ าย17
11.3 การทดสอบพิสูจน์ ความประมาทเลินเล่ อ
11.3.1 มาตรฐานความระมัดระวังของบุคคล เช่น จาเลยเป็ นหญิ งอายุ 28 ปี ขับรถมาคนเดี ยวขณะหยุด รถรอ
สัญญาณไปเมื่อเวลา 21 นาฬิกาได้มีคนร้ายเปิ ดประตูรถเข้าไปนัง่ คู่และใช้ระเบิดมือขู่ให้ขบั รถไป จาเลยตกใจขับรถฝ่ าฝื น
สัญญาไปออกไปชนรถที่แล่นสวนมา โดยไม่ได้เจตนาตามพฤติการณ์เช่นนี้ จะว่าการชนเกิดเพราะความประมาทของจาเลย
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ไม่ได้ เพราะบุคคลที่ อยู่ในภาวะตกตลึงกลัวจะให้มีความระมัดระวังเช่ นบุคคลปกติ หาได้ไม่เมื่อจาเลยไม่ได้จงในหรื อ
ประมาทเลินเล่อทาละเมิด จาเลยจึงไม่ตอ้ งรับผิดในความเสี ยหายที่รถชนกันนั้น
มาตรฐานความระมัดระวังเยี่ยงวิญญูชนพึงให้ความใส่ ใจระมัดระวัง โดยให้สมมติบุคคลที่มี "ภาวะวิสัย" และ
"พฤติการณ์ " เช่นจาเลย
11.3.2 ภาวะวิสยั ประกอบด้วยคาสองคา คือ ภาวะและวิสัย ได้แก่ สภาพแห่ งข้อเท็จจริ ง (ภาวะ) ที่ไม่ข้ ึนกับความ
คิดเห็นของจาเลย (วิสยั ) โดยอาศัยสภาวะของบุคคลทัว่ ไป เช่น ข้อเท็จจริ งที่เป็ นสภาวะทางอายุ เพศ ร่ างกาย สถานภาพทาง
สังคมและเศรษฐกิจ ฯลฯ
11.3.3 พฤติการณ์ ได้แก่ ข้อเท็จจริ งภายนอกประกอบการกระทาของจาเลย
จากข้อเท็จจริ งข้างต้น : ภาวะวิสยั คือ จาเลยเป็ นผูห้ ญิงอายุ 28 ปี ขับรถยนต์ในเวลากลางคืน
พฤติการณ์ คือ มีคนร้ายเปิ ดประตูรถเข้าไปนัง่ คู่และใช้ระเบิดมือขู่ให้ขบั รถไป
พิเคราะห์โดยบุคคลสมมุติ กล่าวคือ ภาวะวิสัยของผูห้ ญิงอายุ 28 ปี ขับรถยนต์ในเวลากลางคืน (ทัว่ ไป) และมี
พฤติการณ์เช่นเดียวกับข้างต้น จะตกอยูใ่ นอาการตกตะลึงกลัว เช่นนี้ จาเลยก็หาต้องรับผิดไม่
มาตรฐานความระมัดระวังต้องพิเคราะห์วา่ "จาเลย" อยูใ่ นฐานะเช่นใด ดังนั้น การบรรยายฟ้ องคดีละเมิดจาเป็ น
อย่างยิ่งต้องบรรยายให้เห็ นว่า จาเลยมีฐานะหน้าที่ อย่างไร และฐานะหน้าที่ อย่างจาเลยนั้น มีการกาหนดมาตรฐานไว้ใน
กฎหมาย สัญญา องค์กรวิชาชี พ ฯลฯ และในชั้นพิจารณาคดี ฝ่ ายโจทก์ตอ้ งนาสื บให้ทราบถึงมาตรฐานเช่นว่านั้นตัวอย่าง
ผูบ้ ริ ห ารสถาบัน การเงิ น มี ก ฎหมายก าหนดให้ก รรมการต้อ งปฏิ บัติ ดุ จ เดี ย วกับ "บุ ค คลค้ า ขายผู้ ป ระกอบด้ ว ยความ
ระมัดระวัง"18, วิชาชีพแพทย์มีมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพแพทย์กาหนดอยู่ เป็ นต้น
11.4 ตัวอย่ างละเมิดโดยประมาทเลินเล่ อ
(1) จาเลยเป็ นแพทย์ได้รับแจ้งจากโจทก์วา่ มีเด็กตายในท้องโจทก์ โจทก์จึงยินยอมให้จาเลยทาการขูดมดลูกและทา
แท้งให้ แต่การที่จาเลยใช้เครื่ องมือแพทย์เข้าไปขูดมดลูกของโจทก์ทาให้มดลูกทะลุ ทั้งที่มดลูกของโจทก์มีลกั ษณะปรกติ
มิได้มีลกั ษณะบางแต่ประการใด ทาให้ลาไส้เล็กทะลักออกมาทางช่องคลอด เนื่ องจากเครื่ องมือแพทย์ที่ใส่ เข้าไปในช่อง
คลอดได้เกี่ยวเอาลาไส้ดึงออกมานัน่ เอง จาเลยจึงไม่ได้ใช้ความระมัดระวังตามปรกติวสิ ยั ของผูม้ ีความรู ้ความสามารถในการ
ประกอบวิชาชีพแพทย์ นับเป็ นความประมาทเลินเล่อของจาเลย19
(2) จาเลยที่ 2 ทาการผ่าตัดหน้าอกของโจทก์ที่มีขนาดใหญ่ให้มีขนาดเล็กลงที่โรงพยาบาลของจาเลยที่ 1 หลังการ
ผ่าตัด จาเลยที่ 2 ได้นดั ให้โจทก์มาทาการผ่าตัดแก้ไขเนื่ องจากไม่เท่ากันที่คลินิกของจาเลยที่ 2 ปรากฏแก้ไขถึง 3 ครั้งก็ไม่
สาเร็ จ ยังไม่เท่ากันและอาการไม่ดีข้ ึน โจทก์จึงให้แพทย์อื่นทาการรักษาต่อ แม้ตวั โจทก์และนายแพทย์ ด. ผูท้ าการรักษา
โจทก์ต่อจากจาเลยที่ 2 จะไม่สามารถนาสื บได้วา่ จาเลยที่ 2 ประมาทเลินเล่อในการผ่าตัดและรักษาพยาบาลโจทก์แต่อย่างไร
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แต่เมื่อจาเลยที่ 2 เป็ นแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญด้านศัลยกรรม จาเลยที่ 2 จึงมีหน้าที่ตอ้ งใช้ความระมัดระวังตามวิสัยและพฤติการณ์
เป็ นพิเศษ การที่นายแพทย์ ด. ทาการผ่าตัดแก้ไข 3 ครั้ง แสดงว่าจาเลยที่ 2 ผ่าตัดมามีขอ้ บกพร่ องและไม่ใช้ความระมัดระวัง
ในการผ่าตัด และไม่แจ้งให้ผปู ้ ่ วยทราบถึงขั้นตอนการรักษา ระยะเวลาและกรรมวิธีในการรักษา จนเป็ นเหตุให้โจทก์ได้รับ
ความเสี ยหาย นับว่าเป็ นความประมาทเลินเล่อของจาเลยที่ 2 ถือได้วา่ จาเลยที่ 2 กระทาละเมิดต่อโจทก์20
(3) การที่ ร. กับพวกร่ วมกันปลอมข้อความในช่องผูร้ ับเงิ นโดยเพียงขีดฆ่าชื่ อโจทก์ในช่องผู ้ รับเงินแล้วปลอม
ลายมือชื่ อผูม้ ีอานาจสั่งจ่ายของบริ ษทั ด. กากับบริ เวณที่ มีการขีดฆ่าชื่อโจทก์โดยไม่มีตราประทับของบริ ษทั ด. ทั้ง ๆ ที่
เงื่อนไขการลงลายมื อชื่ อสั่งจ่ายเงินในเช็คในคาขอเปิ ดบัญชีกระแสรายวัน ของบริ ษทั ด. จะต้องกระทาโดยผูม้ ีอานาจลง
ลายมือชื่อสั่งจ่ายของบริ ษทั ด. ตามที่ ระบุไว้พร้อมทั้งประทับตราสาคัญของบริ ษทั เมื่อมีการนาเช็คพิพาททั้งสองฉบับมา
เรี ยกเก็บเงินจากจาเลยที่ 1 จาเลยที่ 1 โดยจาเลยที่ 2 ถึงที่ 5 ซึ่ งมีหน้าที่ร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของเช็คที่นาไปเรี ยก
เก็บเงิ นจาก จาเลยที่ 1 จึ งควรใช้ความระมัดระวังตรวจสอบให้ดีว่า เหตุใดการลงลายมือชื่อของผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อสั่ง
จ่ายเช็คของบริ ษทั ด. ตรงที่มีการแก้ไขข้อความในช่องผูร้ ับเงิ นจึ งไม่มีการประทับตราสาคัญของ บริ ษทั กากับการแก้ไข
และทาการสอบถามผูม้ ี อานาจลงลายมื อชื่ อสั่งจ่ายถึงเหตุที่ไม่มีการประทับตรา สาคัญของบริ ษทั กากับการแก้ไขก่ อน
เนื่องจากจาเลยที่ 1 ประกอบธุรกิจธนาคาร การจ่ายเงินตามเช็คที่มีผมู ้ าขอเบิกเงินเป็ นธุรกิจอย่างหนึ่ งของจาเลยที่ 1 ซึ่ งต้อง
ปฏิบตั ิอยูเ่ ป็ นประจา จาเลยที่ 1โดยจาเลยที่ 2 ถึงที่ 5 ย่อมต้องมีความระมัดระวังในการตรวจสอบลายมือชื่อของผูม้ ีอานาจลง
ลายมือชื่อ สัง่ จ่ายเช็ค ตลอดจนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในเช็คมากกว่าวิญญูชนทัว่ ๆ ไป แม้เช็คดังกล่าวจะเป็ นเช็คผู ้
ถือดังที่จาเลยให้การก็ตาม เมื่อจาเลยทั้งห้าไม่ได้ใช้ความระมัดระวังตรวจสอบการแก้ไขข้อความในช่องผู ้ รับเงินซึ่งไม่มีตรา
ประทับของบริ ษทั ด. ดังกล่าว เป็ นเหตุให้ ร. กับพวกนาเช็คพิพาทที่ปลอมนั้นเข้าฝากในบัญชีของพวก ร. ซึ่งไม่ใช่บญั ชีของ
ผูม้ ีสิทธิรับเงินตามกฎหมายเพื่อเรี ยกเก็บเงินและจาเลย ที่ 1 โดยจาเลยที่ 2 ถึงที่ 5 ได้จ่ายเงินเข้าบัญชีของพวก ร. ไป เป็ นเหตุ
ให้ ร. กับพวกได้รับเงิ นไปในการกระทาทุจริ ตดังกล่าว จึ งเป็ นการกระทาโดยประมาทเลินเล่อ ทาให้โจทก์ได้รับความ
เสี ยหายอันเป็ นการกระทาละเมิดต่อโจทก์ จาเลยทั้งห้าจึงต้องร่ วมรับผิดต่อโจทก์21
(4) จาเลยเป็ นธนาคารผูร้ ั บฝากเงิ นเป็ นอาชี พโดยหวังผลประโยชน์ในการเอาเงิ นฝากของผูฝ้ ากไปแสวงหา
ผลประโยชน์จะต้องใช้ความระมัดระวังและความรู ้ความชานาญเป็ นพิเศษ ตรวจสอบลายมือชื่อผูจ้ ่ายว่าเหมือนลายมือชื่อที่
ให้ตวั อย่างไว้แก่จาเลยหรื อ ไม่ ฉะนั้น เมื่อไม่ปรากฏว่าจาเลยได้ใช้ความระมัดระวังและความรู ้ความชานาญดังกล่าวแต่
อย่างใด การที่จาเลยได้จ่ายหรื อหักบัญชีเงินฝากของโจทก์ให้บุคคลอื่นไปจึงถือได้วา่ เป็ นความประมาทเลินเล่อของจาเลย
ขณะที่บญั ชีของโจทก์ยงั เดินสะพัดอยูน่ ้ นั โจทก์ยงั ไม่ทราบว่ามีผปู ้ ลอมลายมือ ชื่อโจทก์สั่งจ่ายเช็คพิพาทนาไปเบิ กเงินหรื อ
เรี ยกเก็บเงินจากจาเลย โจทก์มาทราบหลังจากที่ได้ชาระหนี้ ให้แก่จาเลยครบถ้วนแล้ว โจทก์ไปตรวจสอบเช็คต่าง ๆ ที่มีผู ้
นาไปเรี ยกเก็บเงินจากจาเลยจึงทราบว่ามีผลู ้ งลายมือชื่อโจทก์ปลอมใน เช็คพิพาทดังนี้ การที่โจทก์ยอมรับรองเรื่ องหนี้ เงินที่
เบิ กเกิ นบัญชี จะถือว่าโจทก์ยอมรับหนี้ ตามเช็คพิพาทปลอมด้วยหาได้ไม่ โจทก์จึงมิใช่ผตู ้ อ้ งตัดบทมิให้ยกข้อลายมือชื่ อ
ปลอมขึ้นเป็ นข้อต่อสู ้ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 1008 วรรคแรก เมื่ อเช็คพิพาทเป็ นเช็คที่ มีผูป้ ลอม
ลายมือชื่อโจทก์ผสู ้ งั่ จ่ายจาเลยย่อม ต้องรับผิดใช้เงินตามเช็คพิพาทแก่โจทก์ตามมาตรา 1008 วรรคแรก จาเลยได้จ่ายเงินตาม
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เช็คที่ มีลายมือชื่อโจทก์ปลอมรวม 54 ฉบับ และหักเงินจากบัญชีของโจทก์พร้อมคิดดอกเบี้ ยทบต้นเอาแก่โจทก์ตลอดมา
ดังนี้นอกจากต้องคืนเงินตามเช็คทั้ง 54 ฉบับ แก่โจทก์แล้ว จาเลยยังต้องคืนดอกเบี้ยดังกล่าวให้แก่โจทก์ดว้ ย22
หรื อในคดีสาคัญของกฎหมายละเมิดได้แก่ Overseas Tank ship (UK) Ltd v The Miller Steamship Co. หรื อ The
Wagon Mound 2 ที่ศาลตัดสิ นให้จาเลยต้องชดใช้ค่าเสี ยหาย เนื่ องจาก หัวหน้าวิศวกรผูค้ วบคุมการซ่อมแซมเรื อของจาเลย
ต้องตระหนักถึงความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ "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
ดังนั้น หัวหน้าวิศวกรซึ่งทางานให้กบั จาเลย ต้องอยูใ่ นภาวะวิสยั ที่ตอ้ งตระหนักถึงความเสี่ ยง และพึงคาดหมายได้
เยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพเช่นว่านั้น
มีข้อสั งเกต : การบรรยายฟ้ องคดีละเมิด ต้องบรรยายฐานะและหน้าที่ของจาเลยให้เห็นอย่างชัดเจน โดยอย่างยิ่ง
มาตรฐานทางวิชาชีพ ความรู ้ความสามารถ และความชานาญการ ทั้งนี้ เพื่อให้จาเลยต้องพิสูจน์วา่ ตนได้ใช้ความระมัดระวัง
ตามมาตรฐานที่กาหนดไว้แล้ว (ตัวอย่างเทียบเคียง วิศวกร : มาตรา 50 พระราชบัญญัติวศิ วกร พ.ศ. 2543 ผูไ้ ด้รับใบอนุญาต
ต้องปฏิบตั ิตนตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกร ตามที่กาหนดในข้อบังคับสภาวิศวกร ซึ่ งต้องนาสื บให้เห็นถึงมาตรฐาน
ดังกล่าวประกอบข้อเท็จจริ ง)
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(12) การใช้ สิทธิเกินขอบเขต
ข้อเท็จจริ งมีวา่ ตามสภาพของหลุมฝังศพย่อมก่อให้เกิดความหวาดกลัวในเรื่ องภูตผีวิญญาณ และเป็ นที่รังเกียจแก่
ผูท้ ี่มิใช่ญาติผตู ้ ายซึ่งมีบา้ นเรื อนอยูใ่ กล้หลุมฝังศพการที่จาเลยที่ 1 สร้างหลุมฝังศพหรื อฮวงซุย้ เพื่อเก็บศพของ ส.สามีจาเลย
ที่ 1ในที่ดินของตนเองห่างจากบ้านของโจทก์ท้ งั สองประมาณ 10 เมตร โดยที่ดินของโจทก์ท้ งั สองและจาเลยที่ 1 เป็ นที่อยู่
อาศัย ไม่เคยมีหลุมฝังศพมาก่อนและไม่ปรากฏว่าบริ เวณใกล้เคียงมีหลุมฝังศพแต่อย่างใด ทั้งตามประเพณี แห่ งท้องถิ่นก็ไม่
นิยมให้มีการฝังศพในเขตหมู่บา้ น ดังนี้ การกระทาของจาเลยที่ 1 จึงเป็ นการทาละเมิดต่อโจทก์ท้ งั สองตาม ป.พ.พ. มาตรา
1337พ.ร.บ. สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.2528 มาตรา 10 เป็ นบทบัญญัติหา้ มมิให้ผใู ้ ดฝังศพไว้ในสถานที่อื่นนอกจากสุ สาน
สาธารณะหรื อสุ สานเอกชนเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากฝ่ าฝื นจะต้องมีความผิด การที่ จาเลยที่ 1
ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ฝังศพตามบทกฎหมายดังกล่าวจึงมีผลเพียงว่าจาเลยที่ 1 มิได้ตกเป็ นผูก้ ระทาผิดต่อ
พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถานฯเท่านั้น หามีผลทาให้จาเลยที่ 1 มีอานาจกระทาการใด ๆ ให้โจทก์ท้ งั สองได้รับ
ความเสี ยหายไม่มาตรา 10 และ 25 แห่ง พ.ร.บ.สุสานและฌาปนสถานดังกล่าวมิได้กาหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออก
คาสัง่ ให้ผฝู ้ ่ าฝื นมาตรา 10รื้ อถอนสิ่ งปลูกสร้างหรื อเคลื่อนย้ายศพที่ฝังไว้ออกไป คงให้อานาจแก่เจ้าพนักงาน-ท้องถิ่นที่จะใช้
ดุลพินิจสัง่ ให้ดาเนินการดังกล่าวหรื อไม่ก็ได้ แม้ปรากฎว่าจาเลยที่ 1 ถูกลงโทษฐานกระทาความผิดตามมาตรา 10 แล้ว และ
ได้รับอนุ ญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ฝังศพไว้ที่เดิ มต่อไปก็ตาม แต่ปรากฎว่านายอาเภอจาเลยที่ 2 และผูว้ ่าราชการ
จังหวัดจาเลยที่ 3 ซึ่งเป็ นเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ใช้ดุลพินิจอนุญาตโดยได้ดาเนินการตามขั้นตอนและอาศัยข้อมูลความเห็นที่

สอดคล้องต้องกันของผูท้ ี่เกี่ยวข้องตามสมควรแล้ว ดังนี้ การกระทาของจาเลยที่ 2 และที่ 3จึงไม่เป็ นการฝ่ าฝื นต่อกฎหมาย
ไม่เป็ นการละเมิดต่อโจทก์ท้ งั สอง24
หรื อกรณี ของการใช้สิทธิ ทางศาลโดยไม่สุจริ ต (abuse of legal procedure) ข้อเท็จจริ งมีดงั นี้ การใช้สิทธิ ทางศาล
หากกระทาโดยไม่สุจริ ต จงใจแต่จะให้ผอู ้ ื่นได้รับความเสี ยหาย โดยใช้ศาลเป็ นเครื่ องกาบังก็เป็ นการกระทาละเมิดได้ โจทก์
ฟ้ องอ้างว่าจาเลยได้โอนกรรมสิ ทธิ์ ในที่ ดินอันเป็ นสามยทรัพย์ให้แก่ บุคคลอื่ นไป ไม่มีสิทธิ ในทางภาระจายอมอีกแล้ว
กลับมายืน่ คาร้องและนาสื บพยานหลักฐานในการไต่สวนคาร้องโดยจงใจกลัน่ แกล้งโจทก์ เพื่อให้โจทก์ได้รับความเสี ยหาย
หากได้ความเป็ นจริ งตามฟ้ อง ก็จะถือว่าจาเลยใช้สิทธิ ในทางศาลโดยสุ จริ ตมิได้ การกระทาของจาเลยอาจเป็ นละเมิดต่อ
โจทก์ คาสั่งของศาลชั้นต้นที่ห้ามโจทก์โอน ขาย จาหน่ายที่ดิน หากมีคาสั่งไปเพราะหลงเชื่อตามพยานหลักฐานเท็จหรื อ
ปกปิ ดความจริ งที่ จาเลยนาสื บ ย่อมเป็ นการกระทาละเมิดต่อโจทก์ได้เช่นเดียวกัน ศาลชั้นต้นจึงชอบที่ จะสื บพยานโจทก์
จาเลยให้เสร็ จสิ้นกระแสความเสี ยก่อน การสั่งงดสื บพยานโจทก์จาเลยเสี ยจึงถือว่าไม่ปฏิบตั ิตามป.วิ.พ.ว่าด้วยการพิจารณา
เป็ นการไม่ชอบ ศาลชั้นต้นพิเคราะห์คาฟ้ องคาให้การแล้วมีคาสั่งงดสื บพยานโจทก์จาเลยและวินิจฉัยในข้อกฎหมายว่า
คาสัง่ ศาลมิใช่ผลโดยตรงจากการที่จาเลยยื่นคาร้อง การกระทาของจาเลยไม่เป็ นการละเมิดต่อโจทก์ พิพากษายกฟ้ อง เป็ น
การที่ศาลวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในข้อกฎหมายอันทาให้คดีเสร็ จไปทั้งเรื่ องตามป.วิ.พ. ม. 24 ไม่เป็ นคาสั่งระหว่างพิจารณา
ตาม ม.227 แม้โจทก์จะไม่ได้โต้แย้งไว้ ก็มีสิทธิอุทธรณ์และฎีกาต่อมาได้25
โปรดสังเกตว่า (1) มาตรา 421 เป็ นบทขยายความองค์ประกอบ "โดยผิดกฎหมาย" ตามมาตรา 420 เพื่อให้
ครอบคลุมถึงกรณี การใช้สิทธิ ของตนแต่ไม่สุจริ ต หรื อเรี ยกว่า การใช้สิทธิ โดยไม่สุจริ ต Abuse of rights (การใช้สิทธิ โดย
สุจริ ต คือ การใช้สิทธิที่ไม่สร้างความเดือดร้อน/เสี ยหายต่อบุคคลอื่น)
(2) คาว่า "ไม่ สุจริต" นั้น ต้องพิจารณาโดยคานึงถึงสภาพแห่ งตัวจาเลย กล่าวคือ ความไม่สุจริ ตของเอกชนทัว่ ไป
ต้องพิสูจน์วา่ มีเจตนาหรื อจงใจกลัน่ แกล้งให้โจทก์ได้รับความเสี ยหายฝ่ ายเดียว มิได้หวังผลธรรมดาแห่ งการใช้สิทธิ ของตน
ทว่าจาเลยอยูใ่ นฐานะมีเปรี ยบเช่น ผูป้ ระกอบธุรกิจหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญแล้วนั้น ความไม่สุจริ ตย่อมหมายความถึงศักยภาพในการ
คาดหมายถึงความเสี ยหายด้วย
(3) ในการใช้สิทธิ ของปั จเจกชนต้องอยู่บนพื้นฐานเคารพต่อศักดิ์ ศรี ความเป็ นมนุ ษย์ ซึ่ งได้บญ
ั ญัติรับรองและ
คุม้ ครองไว้ในรัฐธรรมนูญ26
3.1 มาตรา 4 ศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ สิ ทธิ เสรี ภาพ และความเสมอภาคของบุคคล ย่อมได้รับความคุม้ ครอง
3.2 สิ ทธิเสรี ภาพที่ปรากฏไว้ในหมวด 3 อาทิ มาตรา 32 บุคคลย่อมมีสิทธิ และเสรี ภาพในชีวิตและร่ างกาย /มาตรา
35 สิ ทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสี ยง ตลอดจนความเป็ นอยูส่ ่วนตัว ย่อมได้รับความคุม้ ครอง (วรรคสอง) การ
กล่าวหรื อไขข่าวแพร่ หลายซึ่งข้อความหรื อภาพไม่วา่ ด้วยวิธีใดไปยังสาธารณชน อันเป็ นการละเมิดหรื อกระทบถึงสิ ทธิ ของ
บุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสี ยง หรื อความเป็ นอยูส่ ่ วนตัว จะกระทามิได้ เว้นแต่กรณี ที่เป็ นประโยชน์ต่อสาธารณะ
ฯลฯ
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3.3 จาก 3.2 จะพบว่า มาตรา 5 แห่งประมวลแพ่งฯ ได้กาหนดความสัมพันธ์ระหว่างปั จเจกชนกับปั จเจกชนว่า "ใน
การใช้ สิทธิและชาระหนี้ บุคคลทุกคนต้ องกระทาโดยสุ จริ ต" หลักพื้นฐานดังกล่าวถือเป็ นศี ลธรรมทางสังคม ซึ่ งได้แตก
แขนงครอบคลุมไปยังทุกบริ บทในกฎหมายเช่น หนี้ ละเมิด ครอบครัว ทรัพย์สินและมรดก
(4) มาตรา 421 เป็ นบทขยายความองค์ประกอบ "โดยผิดกฎหมาย" หรื อ เป็ นบทเอกเทศ (ละเมิดในตัวเอง) ขอให้
พิจารณาดังนี้
คาพิพากษาฎีกาที่ 1992/2538 ผูก้ ระทาหรื อผูใ้ ช้สิทธิซ่ ึงมีแต่จะให้เกิดความเสี ยหายแก่บุคคลอื่นอันเป็ นการละเมิด
ตาม ป.พ.พ.มาตรา 421 นั้น ต้องมีเจตนาหรื อจงใจกลัน่ แกล้งโดยมุ่งประสงค์ให้เกิดความเสี ยหายแก่ผอู ้ ื่นฝ่ ายเดียว เมื่อโจทก์
ติดตั้งป้ ายโฆษณาสิ นค้าของโจทก์บนดาดฟ้ าตึกแถวที่โจทก์เช่า เพื่อประโยชน์ในทางการค้าของโจทก์ได้ จาเลยก็ยอ่ มมีสิทธิ
ติดตั้งป้ ายโฆษณางานในธุรกิจของจาเลยบนดาดฟ้ าตึกแถว ที่จาเลยเช่าเพื่อประโยชน์ในกิจการของจาเลยได้เช่นกันโดยไม่
ต้องคานึงถึงว่าฝ่ ายใดติดตั้งก่อน เมื่อไม่ปรากฏว่าจาเลยกระทาเพื่อจงใจกลัน่ แกล้งโจทก์แม้ป้ายโฆษณาของจาเลยจะอยูใ่ กล้
และปิ ดบังป้ ายโฆษณาของโจทก์บา้ งก็หาเป็ นการละเมิดต่อโจทก์ไม่
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 220/2538 แม้โจทก์ก่อสร้างตึกผิดพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯและเทศบัญญัติก็เป็ นเรื่ อง
ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องดาเนินการกับโจทก์จาเลยไม่มีสิทธิอา้ งเหตุดงั กล่าวก่อสร้างแผ่นเหล็กกั้นจนเป็ นเหตุให้ปิดกั้น
แสงแดดและทางลมที่จะเข้าตึกของโจทก์และแม้จาเลยจะก่อสร้างในเขตที่ดินของจาเลยก็เป็ นการใช้สิทธิ ซ่ ึ งมีแต่จะให้เกิด
ความเสี ยหายแก่บุคคลอื่นเป็ นการละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์มาตรา 421
คาพิพากษาฎีกาที่ 37/2529 โจทก์จาเลยอยู่ในตึกแถวเดียวกัน ให้ท่อระบายน้ าด้านหลังตึกแถวท่อเดี ยวกัน เพื่อ
ไหลลงไปสู่ท่อระบายน้ าสาธารณะ โดยน้ าโสโครกหรื อน้ าทิ้งจะไหลจากห้องโจทก์เลขที่ 30 ผ่านไปห้องเลขที่ 28 และห้อง
จาเลยเลขที่ 26 ตามลาดับ ต่อมาจาเลยเอาแผ่นเหล็กเจาะรู เล็ก ๆ มาปิ ดกั้นต่อระบายน้ านี้ ไว้ที่แนวเขตติดต่อระหว่างห้อง
จาเลยกับกับห้องเลขที่ 28 เป็ นเหตุให้น้ าไม่สามารถระบายได้และท่วมขังทาให้ทรัพย์สินของโจทก์เสี ยหายแม้จะเป็ นการ
กระทาในที่ดินของจาเลยเอง ก็เป็ นการทาละเมิดตาม ป.พ.พ. ม.421 จาเลยจึงต้องรับผิดใช้ค่าเสี ยหายแก่โจทก์
ทั้งสามฎี กาที่ ยกขึ้นมาเป็ นตัวอย่างนั้น ศาลท่านได้เขียนว่า "การใช้ สิทธิซึ่งทาให้ ผู้อื่นได้ รับความเสี ยหายเป็ น
ละเมิด" ย่อมแสดงว่า การพิสูจน์ความผิดของจาเลยนั้น เพียงเสนอข้อเท็จจริ งว่า (1) ผูก้ ระทามีสิทธิ โดยชอบด้วยกฎหมาย
(2) ได้ใช้สิทธิของตนในทางกลัน่ แกล้งให้ผอู ้ ื่นได้รับความเสี ยหาย
โปรดสังเกตว่าเรื่ องนี้ยงั คงถกเถียงกันว่า เรื่องการใช้ สิทธิเกินขอบเขต (เกินส่ วนที่กฎหมายรับรอง) ถือเป็ นละเมิด
ฐานหนึ่ งแยกต่างหากจากความรับผิดเพื่อละเมิด (มาตรา 420) หรื อเป็ นบทขยายองค์ ประกอบมาตรา 420 อย่างที่กล่าวถึง
ตอนต้น ในคาอธิบายละเมิดส่วนมากเห็นว่าเป็ นบทขยายองค์ประกอบโดยผิดกฎหมายของมาตรา 420 แต่หากพิเคราะห์ตาม
คาพิพากษาที่อา้ งอิงไว้จะพบว่า มาตรา 421 เป็ นละเมิดต่างหากจาก มาตรา 420 และไม่ตอ้ งพิสูจน์ถึง "จงใจ" หรื อ "ประมาท
เลินเล่อ" แต่อย่างใด และมาตรา 421 ต้องยึดหลักการว่าจาเลยมีสิทธิ อยูก่ ่อนแต่ใช้สิทธิ น้ นั ไปในทางที่ไม่ชอบ แต่หากไม่มี
สิ ทธิอยูแ่ ต่เดิมจะเข้าข่ายโดยผิดกฎหมายตามมาตรา 420
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(5) การใช้สิทธิ ที่มีเจตนาหลีกเลี่ยงกฎหมายที่มุ่งคุม้ ครองสาธารณประโยชน์ ย่อมเป็ นการใช้สิทธิ โดยไม่สุจริ ต
เช่น คาพิพากษาฎีกาที่ 656/2539 โจทก์เจ้าของอาคารขออนุญาต กทม.ก่อสร้างอาคาร สู ง 23ซอย แต่ที่ดินของโจทก์อยูต่ ิด
กับที่ดินของบริ ษทั เอ. แต่ทางการพิจารณาได้ความว่า เดิมที่ดินของโจทก์และของบริ ษทั เอ. เป็ นที่ดินแปลงเดียวกัน ต่อมา
โจทก์ จึงแบ่งแยกที่ดินโดยให้กบั บริ ษทั เอ. กว้าง 2 เมตร ยาว 80 เมตร โดยจดทะเบี ยนภาระจายอมให้โจทก์ใช้ที่ดินเป็ น
ทางผ่านออกสู่ ถนนซอยได้ โดยโจทก์เป็ นผูด้ าเนิ นการเอง เพื่อทาให้ที่ดินโจทก์ไม่ติดถนนซอย ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า แม้ว่า
กฎหมายจะห้ามการสร้างอาคารสูงบนที่ดินที่ติดถนนซอยเท่านั้น และที่ดินของโจทก์จะไม่ติดถนนซอยก็ตาม แต่ที่ดินเดิม
เป็ นของโจทก์ และการที่โจทก์แบ่งแยกที่ดินเป็ นอย่างนี้เห็นได้ชดั ว่า เป็ นการจงใจที่จะหลีกเลี่ยงกฎหมายที่มีวตั ถุประสงค์ที่
จะคุม้ ครองประโยชน์สาธารณะ หรื อ
คาพิพากษาฎีกาที่ 2856/2537 ก่อนโจทก์ที่ 1 ปลูกสร้างอาคาร ที่ดินที่ปลูกสร้างอาคารดังกล่าวด้านทิศเหนื อและ
ทิศใต้ติดกับทางสาธารณะซึ่ งด้านทิศเหนื อมีขนาดกว้างประมาณ 2 เมตร ทิศใต้กว้างประมาณ 2.20 เมตร ถึง 3 เมตร และ
ตามข้อบัญญัติกรุ งเทพมหานคร เรื่ อง ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2522 ข้อ 72 วรรคสองได้ กาหนดไว้วา่ ตึกแถว ห้อง
แถว อาคารพาณิ ชย์ โรงงานอุตสาหกรรม และอาคารสาธารณะที่ปลูกสร้างริ มทางสาธารณะที่มีความกว้างน้อยกว่า 10 เมตร
ให้ร่นแนวอาคารห่างจากศูนย์กลางทางสาธารณะอย่างน้อย 6 เมตร แต่โจทก์ที่ 1 ได้ดาเนินการแบ่งแยกที่ดินดังกล่าวด้านทิศ
เหนือและทิศใต้เป็ นแนวตะเข็บกว้างประมาณ 0.80 เมตร ไปตลอดแนวเขตกั้นไว้ระหว่างที่ดินแปลงที่จะปลูกสร้างอาคาร
กับทางสาธารณะก่ อนยื่น คาขออนุ ญาตปลูกสร้ างประมาณ 20 วัน เห็ นได้ชัดว่า โจทก์ที่ 1 ท าเพื่อ หลี กเลี่ ยงข้อบัญญัติ
กรุ งเทพมหานคร จึงเป็ นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริ ตแม้โจทก์จะอ้างว่าแนวตะเข็บดังกล่าว ทางจาเลยที่ 1 ขยายทางสาธารณะก็
ตาม โจทก์ก็ตอ้ งปฏิบตั ิตามกฎหมาย แม้เขตพระนครจะเคยอนุญาตให้โจทก์ที่ 1 ปลูกสร้างอาคาร 4 ชั้นแล้ว ในการพิจารณา
คาขออนุญาตปลูกสร้างต่อเติมอาคารเป็ น 11 ชั้น จาเลยที่ 1 ก็มีสิทธิ พิจารณาถึงการกระทาที่ขดั ต่อกฎหมายของโจทก์ท้ งั
สองดังกล่าวได้ การที่จาเลยที่ 1 ไม่อนุญาตให้โจทก์ปลูกสร้างอาคารพิพาท จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว
(6) นอกจากนี้ เที ย บเคี ย งกั บ มาตรา 1337 ซึ่ งเป็ นการใช้ สิ ท ธิ เ ป็ นเหตุ ใ ห้ เ ดื อ ดร้ อ นร าคาญแก่ เ จ้ า ของ
อสังหาริ มทรัพย์ขา้ งเคียง และมาตรา 1337 เป็ นกรณี เฉพาะเจาะจง ซึ่งแคบกว่ามาตรา 421 กล่าวคือ บุคคลใดใช้สิทธิ ของตน
เป็ นเหตุให้เจ้าของอสังหาริ มทรัพย์ได้รับความเสี ยหาย หรื อเดือดร้อนเกินที่ควรคิดหรื อคาดหมายได้วา่ จะเป็ นไปตามปกติ
และเหตุอนั ควร ในเมื่อเอาสภาพหรื อตาแหน่งที่อยูแ่ ห่งทรัพย์สินนั้นมาคานึงประกอบไซร้ ท่านว่าเจ้าของอสังหาริ มทรัพย์มี
สิ ทธิที่จะปฏิบตั ิการเพื่อยังความเสี ยหายหรื อเดือดร้อนนั้นให้สิ้นไป ทั้งนี้ ไม่ลบล้างสิ ทธิ ที่จะเรี ยกเอาค่าทดแทน แต่กระนั้น
เจ้าของอสังหาริ มทรัพย์ยงั ได้ประโยชน์เรื่ อง - การปฏิบตั ิการใดเพื่อยังความเสี ยหาย และสิ ทธิ ในการเรี ยกเงินอีกทางหนึ่ ง
ด้วย
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 624/2544 บริ ษทั ม. จัดสรรพื้นคอนกรี ตบนที่วา่ งด้านหน้าอาคารของโจทก์และจาเลย รวม
ตลอดถึงด้านหน้าที่ ดินที่จดั สรรทุกแปลงเป็ นทางสาหรับให้บุคคลที่ ซ้ื อบ้านที่บริ ษทั ม. ได้จดั สรรขายใช้เข้าออกสู่ ถนน
พหลโยธินได้ การที่จาเลยให้พนักงานของจาเลยและลูกค้าที่มาติดต่อกับจาเลยใช้และนากระถางต้นไม้วางบนพื้นที่ไปจนถึง
ทางเท้าริ มถนนพหลโยธินเป็ นเหตุให้โจทก์ไม่อาจใช้พ้นื ที่เข้าออกได้แม้เป็ นการชัว่ คราวแต่ก็เป็ นการใช้สิทธิ ซ่ ึ งมีแต่ให้เกิด
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เสี ยหายแก่โจทก์อนั เป็ นการอันมิชอบด้วยกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์มาตรา 421 และยังเป็ นการใช้
สิ ทธิของตนเป็ นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสี ยหายหรื อเดือดร้อนเกินที่ควรคิดหรื อคาดหมายได้วา่ จะเป็ นไปตามปกติและเหตุ
อันควรตามมาตรา 1337 อีกด้วย โจทก์ยอ่ มมีสิทธิฟ้องเพื่อยังความเสี ยหายหรื อเดือดร้อนนั้นให้สิ้นไปได้
(13) ความเสียหายต่ อสิทธิเด็ดขาด (Absolute Rights)
13.1 มาตรา 420 ได้กาหนดสาระสาคัญการกระทาของบุคคลเป็ นละเมิด คือ ต้องมีขอ้ เท็จจริ งว่า "ทาให้ บุคคลอื่น
เสี ยหาย" ซึ่ งตามกฎหมายได้อธิ บายความไว้ดงั นี้ ชีวิต ร่ างกาย อนามัย เสรี ภาพ ทรัพย์สิน หรื อสิ ทธิ อย่างหนึ่ งอย่างใด ซึ่ ง
ประโยชน์ที่กฎหมายรับรองดังกล่าวถือเป็ นสิ ทธิเด็ดขาดของปั จเจกชน
คาว่ า “สิ ทธิเด็ดขาด” ประกอบด้วย คาว่า “สิ ทธิ ” คือ ประโยชน์ที่ถูกต้องและชอบธรรมที่มนุษย์พึงได้รับ, คาว่า
“เด็ดขาด” คือ สิ ทธิที่ยนื ยันและคุม้ ครองคุณค่าความเป็ นมนุษย์ ดังนั้น คาว่าสิ ทธิเด็ดขาดจึงหมายถึงประโยชน์ที่ถูกต้องและ
ชอบธรรมที่มนุษย์พึงได้รับการคุม้ ครองและรับรองเพื่อยืนยันคุณค่าความเป็ นมนุษย์
มีหลักคิดที่วา่ เมื่อบุคคลได้รับการรับรองและคุม้ ครองในสิ ทธิ เด็ดขาด ซึ่ งขณะเดียวกันปั จเจกชนนั้นย่อมต้องมี
หน้าที่ไม่ไปก้าวล่วงต่อสิ ทธิของผูอ้ ื่น
โดยที่ละเมิดตามมาตรา 420-437 เป็ นบทบัญญัติที่ใช้เยียวยาความเสี ยหายที่เกิดขึ้นเนื่ องจาก "การก้าวล่วงในสิ ทธิ
เด็ดขาดของปั จเจกชน" เพราะตามปกติปัจเจกชนย่อมมีหน้าที่โดยสุ จริ ตและระมัดระวังไม่ไปกระทบกระเทื อนสิ ทธิ ของ
ผูอ้ ื่น หรื อใช้สิทธิของตนไปก้าวล่วงต่อสิ ทธิของผูอ้ ื่น
13.2 ประเภทของสิ ทธิ เด็ดขาด ประกอบด้วย (1) ชีวิต (2) ร่ างกาย (3) อนามัย (4) เสรี ภาพ (5) ทรัพย์สิน และ(6)
สิ ทธิ อย่างหนึ่ งอย่างใด สิ ทธิ เด็ดขาดนี้ ตอ้ งยึดโยงกับสิ ทธิ ตามธรรมชาติที่พลเมืองได้รับการรับรองและคุม้ ครองอย่างเป็ น
รู ปธรรมไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights : UDHR) หรื อรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ได้แก่ สิ ทธิในศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ สิ ทธิในความมัน่ คงแห่งชีวติ สิ ทธิในความเป็ นอยูส่ ่ วนตัว สิ ทธิ ใน
ชื่อเสี ยงเกียรติยศ เสรี ภาพ หรื อสิ ทธิในทรัพย์สิน เป็ นต้น
13.3 ขอให้สงั เกตว่าคาว่า "สิ ทธิ" และ "เสรี ภาพ" มักจะมีการใช้ควบคู่กนั แต่นยั ของทั้งสองคามีความแตกต่างกัน
กล่าวคือ สิ ทธิเป็ นเรื่ องที่ปัจเจกชนสามารถใช้ยนั หวงกันและอ้างอิงกับบุคคลอื่นได้ ในขณะที่เสรี ภาพคืออิสรภาพในการใช้
สิ ทธิของปั จเจกชน, โดยสิ ทธิและเสรี ภาพมีนยั ที่หนุนเกื้อกัน เมื่อบุคคลมีสิทธิ อิสรภาพในการใช้สิทธิตอ้ งไม่ตกอยูใ่ นภาวะ
ถูกบังคับหรื อจายอม และขอบเขตการใช้สิทธิ ตอ้ งไม่ไปกระทบกระเทือนต่อสิ ทธิ เด็ดขาดของผูอ้ ื่น ฉะนั้น เสรี ภาพจึงเป็ น
เสมือนเขตแดนแห่งสิ ทธิของปั จเจกชน ซึ่งเมื่อมองในมุมแห่งการใช้สิทธิของปั จเจกชน บุคคลย่อมมีและใช้สิทธิในขอบเขต
แห่ งสิ ทธิ ตน ในทางตรงข้ามเพื่อปกป้ องและคุม้ ครองสิ ทธิ ของปั จเจกชน บุคคลอื่นย่อมไม่สามารถขัดขวางต่ออิสรภาพ
ดังกล่าวได้
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ตัวอย่างเช่น นาย ก มี กรรมสิ ทธิ์ ในที่ ดิน นาย ก จึ งมีอิสรภาพในการใช้สิทธิ หรื อประโยชน์ในที่ ดินของตนได้
(อิสรภาพของนาย ก เช่น ขาย ให้ เปลี่ยนแปลงรู ปทรง ฯลฯ) นาย ข จะเข้ามาใช้ประโยชน์ (สิ ทธิ) ในที่ดินดังกล่าวไม่ได้ เมื่อ
นาย ข เข้ามาใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวโดยมิชอบ ถือว่า นาย ข ละเมิดสิ ทธินาย ก ในขณะเดียวกัน รัฐฯ อาจเข้ามาขอซื้ อ
ที่ดินแปลงดังกล่าว จากนาย ก / นาย ก ก็ยอ่ มมีอิสรภาพที่จะเลือกขายหรื อไม่ขายก็ได้ โดยรัฐฯ มีอานาจตามกฎหมายที่จะ
เวนคืนเพื่อประโยชน์สาธารณะ แต่ตอ้ งชดใช้ค่าเวนคืนให้แก่นาย ก จะเห็นได้วา่ การที่นาย ก ใช้อิสรภาพตอบปฏิเสธไม่ขาย
ให้รัฐ บางครั้งก็ใช้คาว่าเสรี ภาพ
(14) บุคคลวิกลจริตมีความรับผิดเพือ่ ละเมิดได้ หรือไม่
คาพิพากษาฎีกาที่ 780/2483 ข้อเท็จจริ งคดีน้ ี โจทก์ฟ้องว่า จาเลยที่ 1 เป็ นคนวิกลจริ ตได้ใช้มีดฟันภริ ยาโจทก์ตาย
และบุตรได้รับความเสี ยหาย จาเลยที่ 2 เป็ นภริ ยาและผูป้ กครองจาเลยที่ 1 ผูว้ ิกลจริ ต ขอให้จาเลยที่ 2 ร่ วมกันใช้ค่าสิ นไหม
ทดแทนและค่าทาศพต่อมา โจทก์ถอนฟ้ องจาเลยที่ 2 ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริ งต้องกันมาว่าจาเลยที่ 1 ได้ฟัน
ภริ ยาโจทก์ตายจริ งและแม้จาเลยที่ 1 จะได้กระทาลงในขณะวิกลจริ ตก็ดี ก็ตอ้ งรับผิดตามประมวลกฎหมายแพ่ง ฯ มาตรา
429
จาเลยฎีกาว่า การกระทาของผูว้ ิกลจริ ตถือไม่ได้วา่ กระทาโดยจงใจหรื อประมาท จึงไม่เป็ นการละเมิดตามมาตรา
420 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง ฯ
ศาลฎีกาเห็นว่า ไม่มีบทกฎหมายใด บัญญัติให้ถือดังที่จาเลยฎีกามา ที่ ศาลล่างทั้งสองฟังข้อเท็จจริ งต้องกันมาว่า
จาเลยวิกลจริ ตใช้มีดฟันภริ ยาโจทก์ตายและให้จาเลยรับผิดในผลที่ตนทาละเมิดตามมาตรา 429 ชอบแล้วจึงพิพากษายืนตาม
(1) โดยหลักการกระทาที่ปรากฏตามมาตรา 420 ผูท้ าละเมิดต้องมีการเคลื่อนไหวของร่ างกายที่อยูใ่ นบังคับของ
จิตใจ
(2) มาตรา 429 บัญญัติไว้ว่า "บุ คคลใดแม้ ไร้ ความสามารถเพราะเหตุเป็ นผู้เยาว์ หรื อวิกลจริ ต..." เที ยบเคี ยง
กฎหมายแพ่งญี่ปุ่น เรื่ อง ความรับผิดของผูไ้ ร้ความสามารถ (Capacity for Liability) ตามมาตรา 713 ซึ่งบัญญัติให้ผบู ้ กพร่ อง
ทางจิตไม่จาต้องชดใช้ค่าเสี ยหายเพื่อการนั้น เว้นแต่เป็ นเหตุชวั่ ขณะที่ตนจงใจหรื อประมาทเลินเล่อ (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.)
ทานองเดียวกับกฎหมายแพ่งเยอรมัน (German Civil Code BGB) มาตรา 827 ว่า บุคคลขาดสติสัมปชัญญะ หรื อ
อยูใ่ นสภาวะทางจิตใจที่ถูกรบกวนอย่างรุ นแรงไม่อาจรู ้สานึกได้ ก่อความเสี ยหายแก่ผอู ้ ื่น ไม่ตอ้ งรับผิดในความเสี ยหายนั้น
... (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) เทียบเคียงกับกรณี ผเู ้ ยาว์ทาละเมิด ซึ่งตามมาตรา 429 หากปรากฏว่าผูเ้ ยาว์ไร้เดียงสาไม่รู้ผิดชอบ หาอาจมีความ
จงใจหรื อประมาทเลินเล่อได้ไม่ อาจารย์พจน์ ปุษปาคม ได้ให้ขอ้ สังเกตว่า "...ถ้าผูเ้ ยาว์ไร้เดียงสาอายุหนึ่ งขวบสองขวบไม่รู้
ผิดชอบก็ไม่ตอ้ งรับผิดเพราะมิได้จงใจหรื อประมาทเลินเล่อ แล้วเหตุใดคนวิกลจริ ตถึงขนาดไม่สามารถรู ้ผิดชอบกระทา จึง
ไม่เอาความรู ้ผิดชอบมาพิจารณาเช่นเดียวกับผูเ้ ยาว์ที่ไม่รู้สึกผิดชอบเพราะ กฎหมายเขียนว่า "ที่ตนทาละเมิด" ก็ตอ้ งเอาหลัก
ตามมาตรา 420 มาใช้ มีการกระทาโดยจงใจหรื อประมาทเลินเล่อ..."27
(4) อาจารย์พจน์ ปุษปาคม อธิบายต่อว่า "...คาว่าผูไ้ ร้ความสามารถจึงเป็ นผูท้ ี่ขาดสติที่เป็ นปกติ ...แต่คนบ้าหรื อคน
วิกลจริ ตนั้นมีการกระทาที่อยู่ในบังคับของจิ ตใจ เช่น คนบ้ากิ นข้าวได้ เดิ นได้ พูดได้ การกระทาเหล่านี้ อยูใ่ นบังคับของ
จิตใจ การที่คนบ้ายกมือถือมีดขึ้นแทงคนเป็ นการกระทาที่อยูใ่ นบังคับของจิตใจ เป็ นแต่ไม่มีสติที่จะควบคุมการกระทานั้น
..."28
(5) ข้อสังเกตจากคาพิพากษาข้างต้นที่วา่ เมื่อไม่มีบทกฎหมายใด บัญญัติให้ถือดังที่จาเลยฎีกาว่าการกระทาของผู ้
วิกลจริ ตถือไม่ได้วา่ กระทาโดยจงใจหรื อประมาท จึ งไม่เป็ นการละเมิด ตามมาตรา 420 แห่ งประมวลกฎหมายแพ่ง ฯ นั้น
ย่อมแสดงให้เห็นถึงการพิเคราะห์ขอ้ เท็จจริ งที่ไม่จาต้องพิจารณาเจตนาของผูท้ าละเมิด เพื่อต้องการเยียวยาผูท้ ี่ได้รับผลร้าย
(6) จากคาพิพากษาฎี กา 780/2483 เที ยบเคียงกับกรณี ผูเ้ ยาว์กระทาละเมิด ซึ่ งมีแนวทางให้ผูเ้ ยาว์ตอ้ งรับผิดใน
ละเมิ ดต่อเมื่อ "มีรู้ ถึงภัยและการหลีกภัย เด็กที่ไม่ เดียงสาหาอาจมีความจงใจหรื อประมาทเลินเล่ อได้ ไม่ " แต่ปัจจุบนั มี
พระราชบัญญัติคุม้ ครองเด็ก พ.ศ. 2546 มาตรา 23 บัญญัติว่า "ผูป้ กครองต้องให้การอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน และ
พัฒนาเด็กที่อยูใ่ นความปกครองดูแลของตน..." (คาว่าคุม้ ครองมีนยั ของการป้ องกันแฝงอยู่ และการปกป้ องมีท้ งั การป้ องกัน
ไม่ให้ได้รับภัย รวมถึงป้ องกันไม่ให้ก่อภัย/ความเดื อดร้อนด้วย) เมื่อพิเคราะห์กบั วัตถุประสงค์แห่ งละเมิดในการคุม้ ครอง
สิ ทธิของผูต้ อ้ งเสี ยหาย (ได้รับผลร้าย) และเยียวยาความเสี ยหายแล้ว บทบัญญัติมาตรา 429 นั้น ควรให้หมายความรวม "คน
วิกลจริ ต" และ "ผูเ้ ยาว์" ในทุกกรณี หรื อไม่ โดยให้สันนิ ษฐานว่าผูป้ กครองหรื อผูอ้ นุ บาลหรื อผูม้ ีหน้าที่ ดูแลบุคคลเหล่านี้
เป็ นผูท้ าละเมิด (to be as fault) และผลักภาระการพิสูจน์ตกจาเลย (ผูป้ กครองหรื อผูอ้ นุบาล) ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวัง
อย่างเพียงพอแล้ว
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(15) ค่ าสินไหมทดแทนเพือ่ ละเมิด
มาตรา 438 กาหนดว่า ค่าสิ นไหมทดแทนจะพึงใช้โดยสถานใดเพียงใดนั้น ให้ศาลวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการณ์
และความร้ายแรงแห่งละเมิด
(1) โปรดสังเกตว่ า "การเรียกค่ าสินไหมทดแทน" อันเป็ นมูลแห่ งหนี้ ละเมิด นั้น มิใช่เพื่อเยียวยาให้ผตู ้ อ้ งเสี ยหาย
กลับคืนสู่ สถานะเดิม เนื่ องจาก มูลเหตุการประทุษร้ายต่อสิ ทธิ เด็ดขาดมีนยั ถึงการทาลายคุณค่าของคน และไม่อาจเยียวยา
ความเสี ยหายให้เป็ นเหมือนดัง่ เดิมได้ แต่การเรี ยกร้องดังกล่าวเพื่อเยียวยาในการยังประโยชน์ต่อความเสี ยหายที่เกิดขึ้น โดย
เป็ นการยังประโยชน์ต่อความสู ญเสี ยทรัพย์สินอันเนื่ องมาจากการถูกกระทาละเมิด ดังนั้น ผูเ้ สี ยหายต้องพิสูจน์ให้เห็นถึง
ความเสี ยหายที่ตนได้รับ โดยเชื่อมโยงกับคุณค่าของความเป็ นคน อันได้แก่ สุ ขภาพทางกาย จิตใจ และปั ญญา ประกอบกัน
อย่างเป็ นองค์รวม
(2) หลักทัว่ ไปในการกาหนดค่ าสินไหมทดแทนเพือ่ ละเมิด
- ศาลเป็ นผูว้ นิ ิจฉัยเรื่ องค่าสิ นไหมทดแทนเพื่อละเมิด โดยศาลกาหนดค่าสิ นไหมทดแทนมากหรื อน้อย ขึ้นอยูก่ บั
การที่โจทก์นาสื บถึงพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด (มาตรา 438)
- นอกจากนี้ ในกรณี ที่ความเสี ย หายได้เกิ ด ขึ้ นเพราะความผิด ของผูเ้ สี ยหายมี ส่วนอยู่ด้วย จาเลยสามารถยื่น
คาให้การต่อสูใ้ นประเด็นดังกล่าว เพื่อให้ศาลมีดุลพินิจในการปรับส่วนค่าสิ นไหมทดแทนตามขนาดลง (มาตรา 442)
(3) ประเภทค่ าสินไหมทดแทน
3.1 การคืนทรัพย์ ตามมาตรา 439
3.2 การใช้ราคาทรัพย์ ในกรณี ไม่อาจคืนทรัพย์ได้เพราะได้เสื่ อมค่า บุบสลาย ตามมาตรา 440 และ 441
3.3 การชดใช้ค่าเสี ยหายมาตรา 438 วรรคสอง "ค่าเสี ยหายอันจะพึงบังคับให้ใช้เพื่อความเสี ยหายอย่างใด ๆ อันได้
ก่อขึ้นด้วย"
(4) ค่ าเสียหายทีจ่ าเลยได้ ก่อขึน้ มีการจาแนกเป็ นกรณี ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
4.1 ความเสี ยหายแก่ชีวิต ประกอบด้วย มาตรา 443 และ 445 ได้แก่ ค่าปลงศพ (ค่าใช้จ่ายอันจาเป็ นอย่างอื่น), ใน
กรณี มิได้ตายในทันที ยังมีค่ารักษาพยาบาล, ค่าขาดประโยชน์ทามาหาได้,ค่าขาดไร้อุปการะ, ค่าขาดแรงงาน
4.2 ความเสี ยหายแก่ร่างกายและอนามัย ประกอบด้วย มาตรา 444-446 ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่โจทก์ตอ้ งเสี ยไปจากการ
ถูกกระทาละเมิด เช่น ค่ารักษาพยาบาล เป็ นต้น, ค่าเสี ยความสามารถในการประกอบการงาน, ค่าขาดแรงงาน, ค่าเสี ยหาย
อย่างอื่นอันมิใช่ตวั เงิน
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4.3 ความเสี ยหายแก่เสรี ภาพ ประกอบด้วยมาตรา 445 และ 446 ได้แก่ ค่าขาดแรงงาน, ค่าเสี ยหายอย่างอื่นอันมิใช่
ตัวเงิน
4.4 ความเสี ยหายแก่ชื่อเสี ยง ประกอบด้วย มาตรา 447 ได้แก่ ค่าเสี ยหายต่อชื่อเสี ยง, การกระทาการอย่างอื่นเพื่อทา
ให้ชื่อเสี ยงกลับคืนดี
4.5 ความเสี ยหายต่อทรัพย์ ประกอบด้วยมาตรา 438 ได้แก่ การใช้คืนทรัพย์สิน, การใช้ราคาทรัพย์สิน
4.6 ความเสี ยหายต่อสิ ทธิอื่น ๆ ได้แก่ กรณี ละเมิดต่อหญิงในความผิดอาญาที่เป็ นทุรศีลธรรม (การกระทาที่ผิดต่อ
ศีลธรรม) เช่น อนาจาร ข่มขืนกระทาชาเรา ฉุดคร่ า เป็ นต้น
(5) การพิสูจน์ ถึงค่ าความเสียหายในทางละเมิด
5.1 ค่าเสี ยหายต่อสิ ทธิ ในกองทรัพย์สิน กล่าวคือ กรณี น้ ี โจทก์ตอ้ งพิสูจน์ให้เห็นว่า เมื่อตนถูกกระทาละเมิดแล้ว
ตัวโจทก์มีความเสี ยหายที่กระทบต่อทรัพย์สินที่มีอยูข่ องตนอย่างไร และทาให้ทรัพย์สินที่มีอยูล่ ดน้อยลง เช่น ค่าใช้จ่ายใน
การปลงศพ ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ฯลฯ
5.2 ค่าเสี ยหายต่อสิ ทธิ นอกกองทรั พย์สิน กล่าวคือ ความเสี ยหายที่ ไม่อาจนามาคานวณเป็ นตัวเงิ นให้เห็ นเป็ น
รู ปธรรมได้ เพราะ ความเสี ยหายที่ได้รับมีลกั ษณะเป็ นนามธรรม เสี ยหายต่อจิตใจ เป็ นความรู ้สึกในทางศีลธรรม (Moral
Damages) เช่น การเจ็บปวดทุกข์ทรมาน การสูญเสี ยความสุขในชีวติ การเสี ยโฉม เป็ นต้น
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์เปิ ดช่องให้เรี ยกร้องได้ในกรณี ความเสี ยหายต่อร่ างกาย เสรี ภาพ อนามัย แต่ไม่
รวมถึงกรณี ทาให้เขาถึงตาย ทายาทไม่มีสิทธิเรี ยกร้องค่าเสี ยหายต่อความรักความอาลัย เศร้าโศกเสี ยใจ ได้ เพราะถือว่าเป็ น
ความเสี ยหายเฉพาะตัว ตามคาพิพากษาศาลฎีกา 789/2502 ที่วา่ "ไม่ มีกฎหมายบัญญัติให้ เรียกร้ องค่ าเสี ยหายทางศีลธรรม
หรือค่ าเสียหายทีไ่ ม่ ใช่ ตวั เงินในกรณีทาให้ ผ้อู นื่ ถึงแก่ ความตายได้ "
แต่อย่างไรก็ดี เมื่อมีการตราพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสี ยหายที่ เกิดขึ้นจากสิ นค้าที่ ไม่ปลอดภัย พ.ศ.
2551 (บทกฎหมายเฉพาะส าหรั บความเสี ย หายที่ ผูบ้ ริ โ ภคได้รั บ จากการบริ โ ภคสิ นค้า ที่ ไ ม่ ปลอดภัย ) มาตรา 11 ได้
กาหนดให้ทายาทผูต้ าย (สามี ภริ ยา บุพการี หรื อผูส้ ื บสันดานของผูต้ าย) สามารถเรี ยกร้องค่าเสี ยหายต่อจิตใจได้ ทั้งนี้ หมาย
เหตุทา้ ยกฎหมายได้อธิบายให้ทราบว่า เพื่อให้ผตู ้ อ้ งเสี ยหายได้รับการชดใช้ค่าเสี ยหายที่เป็ นธรรม
อนึ่ ง กรณี ตามมาตรา 446 การเรี ยกค่าเสี ยหายอันมิใช่ตวั เงิน มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้ (1) ต้องเป็ นการ
เรี ยกร้องค่าเสี ยหายนอกกองทรัพย์สิน และ (2) ไม่อาจคานวณเป็ นตัวเงินในการชดใช้ได้ และค่าเสี ยหายในทางศีลธรรมที่
สามารถเรี ยกร้องได้ไม่เป็ นข้อถกเถียงได้แก่ ค่าความเจ็บปวด ทุกข์ทรมาน ค่าเสี ยขวัญ ค่าสู ญเสี ยความสุ ขความรื่ นรมย์ใน
ชีวติ ค่าเสี ยโฉมทาให้อบั อาย ค่าเสี ยเสรี ภาพ ค่าเสี ยเชื่อเสี ยง ค่าเสี ยหายอันเป็ นทุรศีลธรรม เป็ นต้น
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(6) ตามกฎหมายความรับผิดต่อความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจากสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัยฯ มาตรา 4 ได้ให้คานิ ยามศัพท์ของ
"ความเสี ยหายต่อจิ ตใจ" หมายความว่า ความเจ็บปวด ความทุกข์ทรมาน ความหวาดกลัว ความวิตกกังวล ความเศร้าโศก
เสี ยใจ ความอับอาย หรื อความเสี ยหายต่อจิตใจอย่างอื่นที่มีลกั ษณะทานองเดียวกัน
นอกจากนี้ กฎหมายสุ ขภาพแห่ งชาติฯ ได้กาหนดสิ ทธิ และหน้าที่ดา้ นสุ ขภาพไว้ในมาตรา 5 ว่า "บุคคลมีสิทธิใน
การดารงชีวติ ในสิ่งแวดล้ อมและสภาพแวดล้ อมทีเ่ อือ้ ต่ อสุ ขภาพ" โดยที่คาว่า สุขภาพ ได้มีการให้ความหมายว่า "ภาวะของ
มนุษย์ ทสี่ มบูรณ์ ท้งั ทางกาย ทางจิต ทางปัญญา และทางสังคม เชื่อมโยงกันเป็ นองค์ รวมอย่ างสมดุล" โดยที่รัฐธรรมนูญได้
กาหนดให้ "ศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ของพลเมืองทุกคนย่อมได้รับความคุม้ ครอง" และพลเมืองจะมีศกั ดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์
ได้ก็ต่อเมื่อพลเมืองพึงได้มีหลักประกันในภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ การกระทาละเมิดอันมีผลต่อสภาพจิตใจ ปั ญญา ของ
มนุษย์ยอ่ มเป็ นการทาลายต่อคุณค่าความเป็ นคน ซึ่งในการบรรยายฟ้ องควรคานึงเรื่ องดังกล่าว เพื่อทาให้เห็นถึงความเลวร้าย
และพฤติการณ์แห่งความร้ายแรง
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