ปั ญหาทางกฎหมายในการเยียวยาผูเ้ สียหายทีถ่ ูกกระทําละเมิด
จนร่างกายพิการ
กุลรดา วุฒิสารวัฒนา 
รองศาสตราจารย์ไพฑู รย์ คงสมบูรณ์ 

บทคัดย่อ
ความรับผิดทางละเมิดมีพ้ ืนฐานมาจากหลักการคุ้มครองสิทธิของบุคคลในอันที่จะไม่
ถูกทําให้ เสียหาย เมื่อบุคคลใดก่อให้ เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นโดยไม่มีอาํ นาจอันชอบธรรมที่
จะกระทําได้ หรือไม่มีข้อแก้ ตัวตามกฎหมาย ย่อมเป็ นการชอบธรรมที่จะต้ องชดใช้ ความเสียหายที่
เกิดขึ้น กฎหมายจึงบังคับให้ ผ้ ูกระทําละเมิดจําต้ องใช้ ค่าสินไหมทดแทนให้ แก่ผ้ ูเสียหาย เพื่อให้
เขาได้ กลับคืนสู่ฐานะเดิมเสมือนไม่มีการทําละเมิดเกิดขึ้น ซึ่งในกรณีท่ผี ้ ูเสียหายถูกกระทําละเมิด
จนพิการ ไม่ ว่าจะเป็ นความพิการทางร่ างกายหรือทางจิตใจก็ย่อมต้ องได้ รับความคุ้มครองตาม
กฎหมาย
จากการศึกษาพบว่ า ในปั จจุ บันกฎหมายไทยไม่ ได้ ค้ ุมครองให้ ผ้ ูเสียหายได้ รับการ
เยียวยาความเสียหายเต็มตามความเสียหายที่เกิดขึ้น กล่าวคือ กรณีเกิดความเสียหายทางจิตใจแต่
ผู้เสียหายมิได้ รับความเสียหายแก่ร่างกาย อนามัย เสรีภาพ กฎหมายไม่ได้ ให้ สทิ ธิผ้ ูเสียหายที่จะ
ได้ รับชดใช้ ค่าเสียหายอันมิใช่ ตัวเงินแต่ อย่ างใด ซึ่งแสดงให้ เห็นว่ ากฎหมายไทยมิได้ ให้ ความ
คุ้มครองผู้เสียหายให้ ได้ รับการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง จากการศึกษาพบว่าร่างกายและ
จิตใจมีความสัมพันธ์กันและมีผลถึงกัน เมื่อเกิดการกระทบกระเทือนทางร่ างกายย่ อมส่งผลให้
จิตใจได้ รับกระทบกระเทือนตามไปด้ วย ในทํานองเดียวกันหากมีการกระทบกระเทือนทางจิตใจ
ร่างกายก็จะได้ รับผลกระทบด้ วยเช่นกัน ดังนั้นจึงถือได้ ว่าเมื่อเกิดความเสียหายแก่จิตใจแล้ วย่อม
ถือ ว่ า ผู้ เ สีย หายได้ รั บ ความเสีย หายแก่ ร่ า งกายหรื อ อนามั ย อัน เป็ นความเสีย หายที่ก ฎหมาย
คุ้มครอง อนึ่ง เรื่องภาระการพิสูจน์นับเป็ นอุปสรรคสําคัญที่ทาํ ให้ ผ้ ูเสียหายไม่ได้ รับการเยียวยา
ความเสียหายอย่างเหมาะสมและเป็ นธรรมอีกประการหนึ่ง ยิ่งไปกว่านั้น หากผู้กระทําละเมิดจงใจ
หรื อมี เ จตนาร้ า ยทํา ให้ เ ขาพิ ก ารหรื อ ประมาทเลิ น เล่ อ อย่ า งร้ า ยแรง ควรจั กได้ มี ม าตรการให้
ผู้กระทําชดใช้ ความเสียหายเพิ่มขึ้นจากความเสียหายที่แท้ จริงเพื่อเป็ นการลงโทษผู้กระทําผิดใน
ความชั่วร้ ายหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรงไม่คาํ นึงถึงสิทธิของผู้อ่นื และเพื่อปรามมิให้
กระทําผิดซํา้ อีก แต่ในข้ อนี้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะละเมิด มิได้ มีบทบัญญัติให้
มีการให้ ค่าเสียหายในเชิงลงโทษแต่อย่างใด


นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
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ผลจากการศึกษาผู้เขียนจึงใคร่ ขอเสนอแนะแนวทางในการเยียวยาผู้ เสียหายที่ถูก
กระทําละเมิดจนร่ างกายพิการโดยเสนอให้ แก้ ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติมาตรา 420 โดยเพิ่มคําว่ า
“จิตใจก็ดี” เข้ าไปในตัวบทด้ วย เพื่อให้ ความคุ้มครองแก่ผ้ ูเสียหาย และทําการแก้ ไขเพิ่มเติม
บทบัญญัติมาตรา 446 โดยเพิ่มคําว่า “เสียหายหายแก่จิตใจก็ดี” เข้ าไว้ ในตัวบทมาตราดังกล่าว
เพื่อที่ผ้ ูเสียหายจะได้ เรียกค่าเสียหายต่อจิตใจได้ ทั้งผู้เขียนเสนอให้ มีการบรรเทาภาระการพิสจู น์
ของผู้เสียหายในกรณีท่ไี ม่อาจปรับใช้ บทสันนิษฐานของกฎหมายกรณีอ่นื ได้ โดยปรับใช้ บทบัญญัติ
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 422 โดยการตีความเรื่องบทบังคับแห่งกฎหมาย
อันมีท่ปี ระสงค์เพื่อจะปกป้ องบุคคลอื่นเพื่อทําให้ ผ้ ูเสียหายมีโอกาสได้ รับชดใช้ ค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายที่เกิดขึ้น ประการสุดท้ ายผู้เขียนเสนอให้ มีการนําหลักการกําหนดค่าเสียหายในเชิง
ลงโทษให้ แก่ผ้ ูเสียหายสําหรับการกระทําละเมิดที่ได้ กระทําด้ วยความจงใจ มีเจตนาร้ ายหรือกระทํา
โดยประมาทเลิ น เล่ อ อย่ า งร้ า ยแรงให้ ผ้ ู เ สีย หายได้ รั บ ความพิ ก าร อัน เป็ นการให้ ค่ า เสีย หาย
นอกเหนือจากความเสียหายที่แท้ จริงเพื่อลงโทษผู้กระทําละเมิดในการกระทําที่มีลักษณะร้ ายแรง
นั้น เพื่อป้ องปรามมิให้ มีการกระทําผิดซํา้ อีก และเพื่อเป็ นเยี่ยงอย่างมิให้ ผ้ ูอ่นื กระทําตามสําหรับ
การกระทําดังกล่าว

บทนํา
เมื่อเราเกิดมาเป็ นมนุ ษย์น้ัน โดยธรรมชาติย่อมมีความรักและหวงแหนในชีวิตของ
ตนเองและปรารถนาที่จะมีชีวิตอยู่ โดยความปลอดภัย ไม่ ถูกทําร้ ายโดยผู้อ่ ืน แต่ การใช้ ชีวิตอยู่
ร่วมกันของบุคคลในสังคมย่อมมีการกระทบกระทั่งกันเป็ นธรรมดา เนื่องจากธรรมชาติของบุคคล
มีลักษณะต่างกัน ในสังคมจึงได้ มีการวางหลักขึ้นมาสําหรับการอยู่ร่วมกันอย่างปกติสขุ โดยบุคคล
ย่ อมมีสิทธิในอันที่จะไม่ ถูกทําให้ เสียหาย ซึ่งความรับผิดทางละเมิดก็มีพ้ ืนฐานมาจากหลักการ
คุ้ มครองสิทธิของบุ ค คลในการที่จ ะไม่ ถูกทํา ให้ เสียหายเช่ น กัน เมื่อบุค คลใดก่ อให้ เกิด ความ
เสียหายแก่บุคคลอื่นโดยไม่มีอาํ นาจอันชอบธรรมที่จะกระทําได้ หรือไม่มีข้อแก้ ตัวตามกฎหมาย
ย่ อมเป็ นการชอบธรรมที่จะต้ องชดใช้ ความเสียหายที่เกิดขึ้น กฎหมายจึงบังคับให้ ผ้ ูกระทําการ
ละเมิดจําต้ องชดใช้ เยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยการใช้ ค่าสินไหมทดแทนให้ แก่ผ้ ูเสียหาย ไม่
ว่าจะก่อความเสียหายอย่างใดขึ้น ผู้ท่ไี ด้ กระทําให้ เกิดความเสียหายดังกล่าวก็ควรจะต้ องมีหน้ าที่
ในการชดใช้ เยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อให้ เขาได้ กลับคืนสู่ฐานะเดิมเสมือนไม่ มีการทํา
ละเมิดเกิดขึ้น หรือหากไม่อาจทําได้ เช่นนั้นก็ต้องทําให้ กลับคืนสู่ฐานะที่ใกล้ เคียงดังที่เป็ นอยู่เดิม
ที่สดุ เท่าที่จะทําได้ แต่ปัจจุบันผู้เขียนพบว่ามาตรการในการเยียวยาผู้เสียหายที่ถูกกระทําละเมิดจน
ร่างกายพิการยังมีข้อขัดข้ องบางประการ โดยยังมิได้ เยียวยาผู้เสียหายอย่างถูกต้ องและเป็ นธรรม
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สภาพปั ญหาทีน่ าํ มาศึกษา
ปั จ จุ บั น เมื่ อ เกิ ด การละเมิ ด เป็ นเหตุ ใ ห้ ผู้ เ สี ย หายได้ รั บ อั น ตรายต่ อ ร่ า งกาย แม้
ผู้เสียหายมีสิทธิได้ รับการชดใช้ ค่าเสียหายในความเสียหายที่อาจคํานวณเป็ นตัวเงินได้ แต่กรณี
ความเสียหายอันมิใช่ ตัวเงินที่ผ้ ูเสียหายมิได้ รับความเสียหายแก่ร่างกาย อนามัย หรื อเสรีภาพ
กฎหมายไม่ ไ ด้ ใ ห้ สิทธิผ้ ู เสียหายที่จ ะได้ รับ ชดใช้ แ ต่ อย่ า งใด ซึ่ งปั ญ หาดังกล่ า วส่ งผลให้ ค วาม
เสียหายที่เป็ นผลต่อเนื่องมาจากความเสียหายทางจิตใจไม่ได้ รับการเยียวยาความเสียหายตามไป
ด้ วย กล่าวคือ กรณีท่ผี ้ ูเสียหายได้ รับความความกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงทางจิตใจ ส่งผลให้
ร่ างกายได้ รับความเจ็บป่ วยขึ้น ซึ่งความเจ็บป่ วยนั้นอาจถึงขึ้นผู้เสียหายร่ างกายพิการ ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มิได้ ให้ การรับรองให้ มีการชดใช้ ความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่อย่างใด ทั้งที่
ความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็ นความเสียหายแก่ร่างกายและเป็ นผลโดยตรงจากการกระทําละเมิด
ความเสียหายแก่ร่างกายอาจเกิดขึ้นได้ โดยผ่านทางการได้ รับกระทบกระเทือนทางจิตใจโดยไม่
จําเป็ นต้ องมีการกระทบกระเทือนทางร่างกายโดยตรง แสดงให้ เห็นว่ากฎหมายลักษณะละเมิดของ
ไทยยังมีข้อขัดข้ องในการให้ ความคุ้มครองผู้เสียหายที่ถูกกระทําละเมิด โดยมิได้ รับรองให้ มีการ
เยียวยาผู้เสียหายให้ กลับคืนสู่ฐานะเดิมดังเช่นมิได้ มีการกระทําละเมิดมาก่อนอย่างแท้ จริง
ยิ่งไปกว่านั้น หากผู้กระทําละเมิดจงใจหรือมีเจตนาร้ ายให้ เขาพิการ หรือกระทําโดย
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรง ผู้กระทําควรที่จะต้ องชดใช้ ความเสียหายเพิ่มขึ้นจากความเสียหายที่
แท้ จริงเพื่อเป็ นการลงโทษผู้กระทําผิดในความชั่วร้ ายหรือความประมาทเลินเล่ ออย่างร้ ายแรงไม่
คํานึงถึงสิทธิของผู้อ่ืนและเพื่อปรามมิให้ กระทําผิดซํา้ อีก แต่ประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์
ลักษณะละเมิด มิได้ มีบทบัญญัติให้ มีการให้ ค่าเสียหายในเชิงลงโทษแต่อย่างใด
นอกจากปั ญหาข้ างต้ นแล้ ว การที่จะชดใช้ เยียวยาความเสียหายที่ผ้ ูเสียหายได้ รับจน
ร่ างกายพิ การนั้นต้ องมีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงให้ ศาลเห็นว่ ามีการกระทําละเมิด ถ้ าผู้เสียหายไม่
สามารถพิสจู น์ได้ แม้ เพียงข้ อใดข้ อหนึ่งก็จะไม่ได้ รับการชดใช้ เยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น หาก
หลักการเรื่องภาระการพิสจู น์ยังไม่อาจให้ ความคุ้มครองและเยียวยาความเสียหายอย่างเป็ นธรรม
ผู้เสียหายอาจไม่ได้ รับการชดใช้ เยียวยาความเสียหายได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสม
ทั้งนี้ท้งั นั้น กฎหมายที่เกี่ยวกับการละเมิดไม่ได้ มีเพียงแค่ประมวลกฎหมายแพ่ งและ
พาณิ ช ย์ ลั ก ษณะละเมิ ด เท่ า นั้ น แต่ เ มื่ อ เกิด การกระทํา ละเมิ ด อย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง ขึ้น อาจต้ อ ง
พิจารณาบทบัญญัติกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ องประกอบด้ วย เช่ นว่า พระราชบัญญัติความรับผิดต่ อ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้ าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.
2535 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้ าหน้ าที่ พ.ศ. 2539 เป็ นต้ น จึงจําเป็ นต้ อง
ศึกษากฎหมายเหล่านี้ด้วย เพื่อจะได้ หาแนวทางที่เหมาะสมในการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น
จากการกระทําละเมิดอันนํามาสู่การคุ้มครองผู้เสียหายอย่างเป็ นธรรมยิ่งขึ้น
ด้ วยเหตุน้ ี ผู้เขียนเห็นควรที่จะศึกษากรณีท่ีกล่ าวมาข้ างต้ นนี้ให้ ชัดเจนเพื่อกําหนด
แนวทางในการเยียวยาผู้เสียหายที่ถูกกระทําละเมิดจนร่างกายพิการต่อไป
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สรุปผลการศึกษา
เมื่อผู้ เสียหายถู กกระทํา ละเมิด จนร่ างกายพิ การแล้ ว ปั ญ หาก็คื อว่ า จะมี ม าตรการ
เยียวยาผู้เสียหายประการใดบ้ าง ผู้เขียนจะกล่าวถึงปัญหา 3 ประการ เป็ นลําดับดังต่อไปนี้
ประการแรก ปัญหาขอบเขตของความพิการที่กฎหมายจักต้ องคุ้มครอง
เรื่องประเภทของความพิการที่กฎหมายคุ้มครองในกรณีถูกกระทําละเมิดจนพิการนั้น
ไม่ ว่าจะเป็ นองค์การระหว่ างประเทศ หรือในประเทศต่ าง ๆ รวมทั้งประเทศไทยก็เห็นว่าความ
พิการนั้นจําแนกออกเป็ น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ ความพิการทางร่างกายและความพิการทางจิตใจ
ความพิการที่ได้ รับความคุ้มครองตามกฎหมายไม่ ว่าจะเป็ นในระดับสากลหรือในระดับประเทศ
ต่างก็แยกความพิการที่ได้ รับความคุ้มครองออกเป็ นความพิการทางร่ างกายและความพิการทาง
จิตใจ ทําให้ เห็นได้ ว่าร่างกายและจิตใจเป็ นคนละสิ่งแยกออกจากกันและสมควรได้ รับการคุ้มครอง
ตามกฎหมายเช่นเดียวกัน เมื่อความพิการที่เกิดขึ้นเป็ นผลโดยตรงจากการกระทําละเมิด ผู้กระทํา
ให้ เกิดความเสียหายดังกล่าวย่อมต้ องมีหน้ าที่ในการเยียวยาชดใช้ ความเสียหายที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะ
เป็ นความพิการทางร่างกายหรือความพิการทางจิตใจ ดังนั้น ลักษณะและขอบเขตของความพิการ
จากการกระทําละเมิดที่กฎหมายจักต้ องคุ้ มครอง คือความพิ การทุกประเภทที่เกิดขึ้นจากการ
กระทําละเมิด
ปั จจุบันประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะละเมิด มาตรา 420 บัญญัติให้
ความเสียหายที่กฎหมายให้ ความคุ้มครองจํากัดอยู่เพียงแต่ความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย
เสรีภาพ ทรัพย์สนิ หรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดเท่านั้น ความเสียหายนอกเหนือจากที่บัญญัติไว้ ไม่
อยู่ ในขอบเขตที่กฎหมายให้ ความคุ้ มครอง ดังนั้ นจึงทําให้ เกิดปั ญหาที่ต้องพิ จารณาว่ า ความ
เสียหายแก่จิตใจเป็ นความเสียหายที่กฎหมายให้ ความคุ้มครองที่อยู่ในความหมายคําว่า “สิทธิ
อย่างหนึ่งอย่างใด” หรือไม่ แต่คาํ ว่า “สิทธิ” หมายถึง ประโยชน์หรืออํานาจที่กฎหมายรับรอง
คุ้ ม ครองหรื อ บั ง คั บ ให้ (วารี นาสกุ ล , 2553 : 77) แต่ ไ ม่ ป รากฏว่ า สิท ธิใ นจิ ต ใจเป็ นสิท ธิท่ี
กฎหมายรับรอง คุ้มครอง หรือบังคับให้ ประกอบกับประเทศไทยเป็ นประเทศที่ใช้ ระบบกฎหมาย
ลายลั ก ษณ์อัก ษร การจะพิ จ ารณาความรั บ ผิด ของบุ ค คลจํา ต้ อ งพิ จ ารณาตามบทบั ญ ญั ติ ข อง
กฎหมาย จะกําหนดความรับผิดของบุคคลโดยไม่ มีบทกฎหมายบัญญัติไว้ ชัดเจนอาจเกิดปั ญหา
ตามมา ดังนั้นการที่มาตรา 420 มิได้ บัญญัติให้ ค้ ุมครองความเสียหายแก่จิตใจด้ วยจึงเกิดปัญหา
ข้ อสงสัยว่ าความเสียหายแก่จิตใจเป็ นความเสียหายที่กฎหมายให้ ความคุ้มครองหรือไม่ ดังนั้น
เพื่อขจัดปั ญหาข้ อสงสัยนี้ ผู้เขียนจึงเห็นควรให้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่ งและ
พาณิชย์ ลักษณะละเมิด มาตรา 420 โดยให้ เพิ่มคําว่า “จิตใจก็ดี” เพื่อให้ เกิดความกระจ่างชัดใน
การปรับใช้ กฎหมายและเพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมายลักษณะละเมิดในการให้ ผ้ ูเสียหาย
กลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็ นอยู่เดิมก่อนมีการกระทําละเมิด ดังต่อไปนี้
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“ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทําต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมาย ให้ เขาเสียหายถึงแก่
ชีวิตก็ดี ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี จิตใจก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สนิ หรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่าน
ว่าผู้น้ันทําละเมิดจําต้ องใช้ ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น”
ประการที่สอง ปัญหาเรื่องภาระการพิสจู น์เพื่อเรียกค่าเสียหาย
เมื่อผู้เสียหายถูกกระทําละเมิดจนร่ างกายพิการแล้ ว การที่ผ้ ูเสียหายจะได้ รับชดใช้
เยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นจําเป็ นที่จะต้ องนําคดีข้ ึนสู่ศาลเพื่อให้ ศาลมีคาํ พิพากษาให้ ผ้ ูกระทํา
ละเมิดชดใช้ ค่าสินไหมทดแทน หากโจทก์ผ้ ูมีภาระการพิสจู น์ข้อเท็จจริงไม่สามารถพิสจู น์ความผิด
ของผู้กระทําละเมิดได้ กจ็ ะไม่ได้ รับชดใช้ เยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเป็ นเหตุให้ ผ้ ูเสียหาย
ไม่ได้ รับการเยียวยาความเสียหายอย่างเหมาะสมและเป็ นธรรม ผู้เขียนได้ ศึกษาปั ญหาภาระการ
พิสจู น์ในสองเรื่องใหญ่ ๆ คือ ปัญหาภาระการพิสจู น์ในกรณีความเสียหายอันเกิดจากยานพาหนะ
และปัญหาภาระการพิสจู น์ในกรณีได้ รับความเสียหายจากการเข้ ารับบริการทางการแพทย์แล้ วจึงมี
ข้ อสรุปได้ ว่า หากเป็ นการพิสจู น์ความเสียหายอันเกิดจากยานพาหนะแล้ ว โจทก์จะได้ รับประโยชน์
จากข้ อสันนิษฐานของกฎหมายตามมาตรา 437 อันเป็ นการบรรเทาภาระการพิสจู น์ของโจทก์ได้
แต่หากเป็ นกรณีท่คี ู่กรณีต่างก็ครอบครองหรือควบคุมยานพาหนะอันเดินด้ วยกําลังเครื่องจักรกล
ทั้งสองฝ่ าย ย่อมไม่อาจใช้ ประโยชน์จากข้ อสันนิษฐานตามมาตรา 437 ได้ (วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
, 2557 : 498) จึงทําให้ เป็ นภาระหนักสําหรับโจทก์ในการพิสจู น์ความผิดของจําเลยตามมาตรา
420 แนวทางแก้ ไขปัญหาเรื่องภาระการพิสจู น์สาํ หรับกรณีน้ ีผ้ ูเขียนเห็นควรปรับใช้ บทสันนิษฐาน
กฎหมายตามมาตรา 422 เพื่อบรรเทาภาระการพิสจู น์ของโจทก์ ดังนั้น แม้ เป็ นเรื่องยานพาหนะ
อันเดินด้ วยกําลังเครื่องจักรกลชนกัน หากจําเลยได้ ฝ่าฝื นกฎหมายอันมีท่ปี ระสงค์จะปกป้ องบุคคล
อื่นแล้ ว โจทก์ย่อมได้ รับประโยชน์จากข้ อสันนิษฐานของกฎหมายว่าให้ สนั นิษฐานไว้ ก่อนว่าจําเลย
เป็ นผู้ผดิ ซึ่งจะทําให้ โจทก์ได้ รับการชดใช้ เยียวยาความเสียหายอย่างเหมาะสมและเป็ นธรรม
สําหรับภาระการพิสจู น์ในกรณีได้ รับความเสียหายจากการเข้ ารับบริการทางการแพทย์
นั้นถือเป็ นเรื่องที่ยุ่ งยากสําหรับโจทก์อย่ างมาก เพราะเป็ นการยากที่โจทก์จะสามารถพิสูจน์ถึง
ความจงใจหรือประมาทเลินเล่ อของจําเลยผู้เป็ นแพทย์ได้ เนื่องจากขั้นตอนกระบวนการรักษา
ทั้งหลายอยู่ในความรู้เห็นของแพทย์ผ้ ูทาํ การรักษาเท่านั้น ทําให้ โจทก์มีโอกาสแพ้ คดีสูงมากและ
ไม่ได้ รับการเยียวยาความเสียหาย แนวทางในการบรรเทาภาระการพิสจู น์ในกรณีการเข้ ารับบริการ
ทางการแพทย์น้ั นต้ องปรั บใช้ ประโยชน์ จากข้ อสันนิ ษฐานตามความเป็ นจริ งดังที่บัญญัติไว้ ใ น
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 84/1 ซึ่งจะเป็ นการผลักภาระการพิสูจน์ไปยัง
จําเลยได้ อย่างไรก็ตาม หากไม่มีข้อสันนิษฐานตามความเป็ นจริงที่จะทําให้ โจทก์ได้ รับประโยชน์
ผู้เขียนเห็นควรให้ มีการปรับใช้ บทบัญญัติมาตรา 422 โดยให้ ถือว่าพระราชบัญญัติวิชาชีพเวช
กรรม พ.ศ. 2525 เป็ นบทบัญญัติอันมีท่ปี ระสงค์จะปกป้ องบุคคลอื่นเพื่อบรรเทาภาระในการ
พิสจู น์ความผิดของจําเลย อันจะช่วยให้ โจทก์ท่ถี ูกกระทําละเมิดมีโอกาสได้ รับชดใช้ เยียวยาความ
เสียหายอย่างเหมาะสมและเป็ นธรรมมากยิ่งขึ้น
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ประการสุดท้ าย ปัญหาหลักเกณฑ์การกําหนดค่าเสียหายที่ผ้ ูเสียหายจะพึงมีสทิ ธิได้ รับ
กรณีถูกกระทําละเมิดจนร่างกายพิการ
1. ปั ญหาข้ อขัดข้ องในการกําหนดค่ าเสียหายในความเสียหายที่อาจคํานวณเป็ นตัว
เงินได้
การกําหนดค่าเสียหายจากการถูกกระทบกระเทือนทางจิตใจจนเป็ นเหตุให้ ผ้ ูเสียหาย
ได้ รับความเจ็บป่ วยทางร่างกายโดยมิได้ มีการกระทบกระทั่งทางร่างกายโดยตรง และบางกรณีอาจ
ร้ ายแรงจนถึงขั้นผู้เสียหายพิการ ไม่ ปรากฏมีกฎหมายกําหนดไว้ ว่าจะมีการชดใช้ เยียวยาความ
เสียหายอย่างไร เมื่อพิจารณากฎหมายของสหรัฐอเมริกา พบว่าศาลให้ การยอมรับว่ามนุษย์เป็ น
หน่วยหนึ่งที่แบ่งแยกไม่ได้ ในรูปของทางจิตใจ ทางกาย และทางอารมณ์ ซึ่งมีปฏิกริ ิยาต่อเนื่องกัน
อย่ างใกล้ ชิดอยู่ ตลอดเวลา การได้ รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจย่ อมเท่ากับได้ รับความ
กระทบกระเทื อ นทางร่ า งกายด้ วย (Canton, 1957) และกฎหมายลั ก ษณะละเมิ ด ของ
สหรั ฐ อเมริ กาก็ย อมรั บ ให้ มีก ารชดใช้ ค่ า เสีย หายสํา หรั บ การที่โ จทก์ต้ อ งเจ็บ ป่ วยอัน มีส าเหตุ
เนื่ อ งมาจากการได้ รั บ กระทบกระเทื อ นทางจิ ต ใจ โดยให้ จํา เลยต้ อ งรั บ ผิ ด แม้ จ ะไม่ มี ก าร
กระทบกระทั่งต่ อร่ างกายโดยตรง และประเทศอังกฤษก็ยอมรับว่ าการเจ็บป่ วยทางร่ างกายอาจ
เกิดขึ้นจากการได้ รับกระทบกระเทือนต่อจิตใจได้ โดยไม่จาํ เป็ นต้ องมีการกระทบทางกายภาพแต่
อย่างใดและยินยอมให้ มีการชดใช้ ค่าเสียหายสําหรับการเจ็บป่ วยทางร่ างกายนั้น โดยถือว่ าเป็ น
บาดเจ็บทางร่างกายประการหนึ่ง (พิศวาส สุคนธพันธุ,์ 2525 : 165) ด้ วยเหตุผลข้ างต้ น ผู้เขียน
จึงเห็นว่าเมื่อความเจ็บป่ วยทางร่างกายที่เกิดขึ้นนั้นมีลักษณะเป็ นความเสียหายต่อร่างกาย จึงเป็ น
ความเสียหายที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 คุ้มครองให้ มีการชดใช้ ค่าสินไหม
ทดแทนตามกฎหมายโดยไม่จาํ เป็ นจะต้ องได้ รับการกระทบกระทั่งต่อร่างกายโดยตรง หากความ
เสียหายทางกายที่เกิดขึ้นถึงขั้นผู้เสียหายร่ างกายพิการก็ย่อมได้ รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
เช่นกัน
2. ปัญหาข้ อขัดข้ องในการกําหนดค่าเสียหายในความเสียหายที่ไม่อาจคํานวณเป็ นตัว
เงินได้
ในกรณีท่ีผ้ ูเสียหายถูกกระทบกระเทือนต่ อจิตใจอย่ างรุนแรง จนส่งผลให้ ผ้ ูเสียหาย
เป็ นโรคทางจิตหรือจิตพิการ ทําให้ ไม่ สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจําวันได้ อย่ างคนปกติหรือไม่
สามารถดูแลร่ างกายและสุขภาพอนามัยของตนเองได้ จนส่งผลให้ สุขภาพอนามัยของผู้เสียหาย
ค่อย ๆ ทรุดโทรมลงไป หรือการเป็ นโรคทางจิตนั้นทําให้ ผ้ ูเสียหายไม่สามารถรับรู้ภยั อันตรายที่จะ
เกิดขึ้นแก่ตนเองและไม่สามารถป้ องกันตนเองให้ พ้นจากภยันตรายนั้นได้ กรณีเช่นนี้มีข้อที่จะต้ อง
พิจารณาว่ าความเสียหายนั้นเป็ นความเสียหายแก่ร่างกายหรื อความเสียหายแก่จิตใจ ปั ญหานี้
ผู้เขียนสรุปได้ ว่ากรณีดังกล่าวข้ างต้ นความเสียหายที่เกิดขึ้นมีความเสียหายแก่ร่างกายและความ
เสียหายแก่จิตใจทั้งสองประการ แต่ความเสียหายทางร่ างกายนั้นเป็ นผลแห่ งความบกพร่ องทาง
จิตใจที่แสดงออกมาผ่านทางร่างกาย จึงปฏิเสธไม่ได้ ว่าเมื่อจิตใจได้ รับความกระทบกระเทือนแล้ ว
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ย่อมส่งผลให้ ร่างกายอนามัยมีความผิดปกติไปด้ วย เนื่องจากร่างกายและจิตใจมีความสัมพันธ์กนั
อย่างมาก หากเกิดความกระทบกระเทือนแม้ เพียงด้ านใดด้ านหนึ่งแล้ วก็ย่อมส่งผลกระทบถึงด้ าน
อื่นด้ วยเช่นกันและความเสียหายทั้งสองประการนี้เป็ นความเสียหายที่จักต้ องได้ รับความคุ้มครอง
ตามกฎหมายเช่นเดียวกัน
สําหรับเรื่องการกําหนดค่ าเสียหายต่ อจิตใจนั้น มาตรา 446 บัญญัติให้ ผ้ ูเสียหายมี
สิทธิเรียกร้ องค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอันมิใช่ตัวเงินได้ เฉพาะกรณีได้ รับความเสียหาย
แก่ร่างกาย อนามัย หรือเสรีภาพด้ วยเท่านั้น หากไม่มีความเสียหายแก่ร่างกาย สุขภาพ อนามัย
ของผู้เสียหายอย่างใดแล้ ว จะเรียกค่าเสียหายอย่ างอื่นอันมิใช่ ตัวเงินไม่ได้ อันแสดงถึงขอบเขต
การให้ ค่ า เสี ย หายต่ อ จิ ต ใจของกฎหมายไทยที่ จํา กั ด กว่ า การให้ ค่ า เสี ย หายทางจิ ต ใจของ
ต่างประเทศ กล่าวคือ ในประเทศอังกฤษเห็นว่าความเสียหายทางจิตใจนั้นเป็ นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้น
ได้ จริงเพียงแต่ไม่สามารถจับต้ องได้ อย่างเป็ นรูปธรรมเท่านั้น มนุษย์มีสิทธิท่จี ะปลอดจากความ
บอบชํา้ ทางจิตใจเท่าเทียมกับที่เขามีสทิ ธิท่จี ะอยู่โดยปราศจากรอยแผลบนร่างกาย (ภาคภูมิ พอง
ชัยภูมิ, 2552 : 120) ความเสียหายนี้ศาลประเทศอังกฤษก็ยินยอมให้ เรี ยกค่ าเสียหายได้ ใน
สหรัฐอเมริกาก็ยอมรับให้ มีการชดใช้ ค่าเสียหายต่อจิตใจเช่ นเดียวกันโดยความเสียหายนั้นต้ อง
เป็ นการเจ็บป่ วยทางจิตใจที่อาศัยหลักฐานการบ่ งชี้ทางการแพทย์ท่ีชัดเจนเป็ นสําคัญ และเมื่อ
พิจารณาเรื่องการกําหนดค่าเสียหายต่อจิตใจในสาธารณรัฐฝรั่งเศสนั้น ศาลสูงฝรั่งเศสได้ ยอมรับ
ว่าความเสียหายในทางศีลธรรมย่อมฟ้ องร้ องในทางละเมิดได้
ดังนั้น ผู้เขียนจึงเห็นควรให้ มีการให้ ค่าสินไหมทดแทนอันมิใช่ ตัวเงินสําหรั บความ
เสียหายต่อจิตใจที่ไม่มีความเสียหายต่อร่างกาย อนามัย เสรีภาพประกอบด้ วย ประกอบกับการที่
ผู้เขียนเสนอให้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติมมาตรา 420 ดังที่กล่าวไว้ ข้างต้ น ก็เห็นควรที่จะต้ องแก้ ไข
เพิ่ มเติมหลั กเกณฑ์การกําหนดค่ าเสียหายอย่ า งอื่น อันมิ ใช่ ตั วเงินตามมาตรา 446 วรรคแรก
เพื่อให้ มีความสอดคล้ องกัน โดยกําหนดให้ ความเสียหายแก่จิตใจ เป็ นความเสียหายอย่างหนึ่งที่
ผู้เสียหายมีสทิ ธิเรียกร้ องเอาค่าสินไหมทดแทนเพื่อความที่เสียหายอย่างอื่นอันมิใช่ตัวเงินได้ โดย
ไม่จาํ เป็ นต้ องมีความเสียหายประการอื่นประกอบด้ วย เพื่อให้ ผ้ ูเสียหายได้ รับการเยียวยาความ
เสียหายเต็มตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงตามเจตนารมณ์ของกฎหมายลักษณะละเมิด ดังนี้
มาตรา 446 “ในกรณีทาํ ให้ เขาเสียหายแก่ร่างกายหรืออนามัยก็ดี เสียหายหายแก่
จิตใจก็ดี ในกรณีทาํ ให้ เขาเสียเสรีภาพก็ดี ผู้ต้องเสียหายจะเรียกร้ องเอาค่าสินไหมทดแทนเพื่อ
ความที่เสียหายอย่ างอื่นอันมิใช่ ตัวเงินด้ วยอีกก็ได้ สิทธิเรี ยกร้ องอันนี้ไม่ โอนกันได้ และไม่ ตก
สืบไปถึงทายาท เว้ นแต่ สิทธิน้ันจะได้ รับสภาพกันไว้ โดยสัญญาหรื อได้ เริ่มฟ้ องคดีตามสิทธิน้ัน
แล้ ว”
เมื่อแก้ ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์โดยบัญญัติให้ มีการคุ้มครอง
ความเสียหายแก่จิตใจไว้ ชัดเจนแล้ วก็จะขจัดปั ญหาข้ อสงสัยในเรื่องการให้ ความคุ้มครองความ
เสียหายแก่ร่างกายอันเนื่องมาจากความเสียหายแก่จิตใจตามไปด้ วย โดยถือว่าความเสียหายที่
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เกิดขึ้นเป็ นความเสียหายแก่ร่างกายที่กฎหมายคุ้มครองโดยไม่จาํ ต้ องกระทบกระทั่งแก่ร่างกาย
โดยตรง แต่อาจเป็ นความเสียหายแก่ร่างกายที่เกิดขึ้นโดยผ่านทางความเสียหายแก่จิตใจได้ และ
หากความเสียหายที่เกิดขึ้นร้ ายแรงถึงขึ้นผู้เสียหายร่างกายหรือจิตใจพิการก็ตาม ก็ย่อมได้ รับความ
คุ้มครองตามกฎหมาย
3. ปัญหาการกําหนดค่าเสียหายในเชิงลงโทษ
ปัจจุบันการกระทําละเมิดต่อกฎหมายบ้ านเมืองมีเพิ่มมากขึ้นและมีความซับซ้ อนโดย
ไม่ คํานึงถึงสิทธิของผู้อ่ืนและมีลักษณะของการกระทําที่มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ซึ่งในกรณีท่ี
ผู้เสียหายได้ รับความพิการอันเนื่องมาจากการกระทําละเมิดโดยจงใจ มีเจตนาร้ ายให้ เขาได้ รับ
ความพิการเพื่อให้ ผ้ ูเสียหายมีชีวิตอยู่ต่อไปอย่างทุกข์ทรมาน หรือกรณีกระทําด้ วยความประมาท
เลินเล่ ออย่างร้ ายแรง ย่อมเป็ นการสมควรที่จะมีมาตรการลงโทษผู้กระทําในการกระทําที่ร้ายแรง
นั้น
จากการศึกษาพบว่า ความผิดอันเกิดจากการกระทําละเมิดที่มีพฤติการณ์ร้ายแรง อุก
อาจไม่นาํ พาต่อกฎหมายบ้ านเมืองและท้ าทายอํานาจกฎหมายของบ้ านเมืองนั้น ประมวลกฎหมาย
แพ่ งและพาณิชย์ได้ ให้ อาํ นาจศาลในการใช้ ดุลยพินิจกําหนดค่ าสินไหมทดแทนไว้ อย่ างกว้ าง ๆ
โดยให้ ศาลมีอาํ นาจกําหนดค่ าสินไหมทดแทนตามสมควรแก่พฤติการณ์และความร้ ายแรงแห่ ง
ละเมิ ด ซึ่ ง บทบั ญ ญั ติ ม าตรา 438 ประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ ตั้ ง อยู่ บ นพื้ นฐานของ
หลักการเยียวยาความเสียหายตามความเป็ นจริง แต่วิธีการปรับใช้ บัญญัติกฎหมายมาตรา 438
จะทําให้ เกิดความสับสนในการใช้ กฎหมายและมีการวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องดังกล่ าวมานี้อย่ าง
ต่อเนื่องและเป็ นข้ อกังขาของนักกฎหมายไทยอย่างไม่มีท่สี ้ นิ สุด
ปั จ จุ บั น ไม่ ป รากฏว่ า ประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ มี บ ทบั ญ ญั ติ ใ ห้ ก ํา หนด
ค่ าเสียหายในเชิงลงโทษในคดีละเมิดดังเช่ นประเทศในระบบกฎหมายจารีตประเพณี อย่างไรก็
ตามในประเทศไทยได้ มีพระราชบัญ ญัติ ความรั บ ผิดต่ อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้ า ที่ไ ม่
ปลอดภัย พ.ศ. 2551 มาตรา 11(2) และพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ พ.ศ. 2550 มาตรา 16 ให้ อาํ นาจศาลในการใช้ ดุลยพินิจกําหนดค่าเสียหายในเชิงลงโทษ
เพื่อเป็ นการลงโทษผู้กระทําความผิดเพิ่มขึ้นจากค่ าเสียหายที่แท้ จริงให้ แก่ผ้ ูเสียหายได้ อีกด้ วย
เป็ นการแสดงให้ เห็นถึงการยอมรับแนวคิดเรื่องหลักเกณฑ์การกําหนดค่าเสียหายในเชิงลงโทษ
ของประเทศไทยอย่างชัดเจน และถือได้ ว่าการให้ ชดใช้ ค่าเสียหายในเชิงลงโทษนี้ได้ ถูกบัญญัติไว้
อย่างชัดแจ้ งเป็ นลายลักษณ์อักษรในประเทศไทยทํานองเดียวกับกฎหมายบางประเทศในระบบ
กฎหมายจารี ตประเพณี ถึงแม้ ค่าเสียหายในเชิงลงโทษจะเป็ นหลักกฎหมายในระบบกฎหมาย
จารีตประเพณี แต่ ท่ผี ่านมาก็ไม่ปรากฏว่ามีผลกระทบในทางที่เป็ นผลร้ ายแต่อย่างใด ผู้เขียนจึง
เสนอให้ มีการนําเอาหลักเกณฑ์การกําหนดค่าเสียหายในเชิงลงโทษมาใช้ บังคับกับคดีละเมิดตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ท่ผี ้ ูเสียหายถูกกระทําละเมิดจนร่ างกายพิการจากการกระทําใน
ลักษณะที่ผ้ ูกระทําจงใจ หรือมีเจตนาร้ ายให้ ผ้ ูเสียหายได้ รับความพิการหรือได้ กระทําโดยความ
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ประมาทเลินเล่ ออย่ างร้ ายแรงไม่ คาํ นึงถึงสิทธิของผู้เสียหาย ผู้เขียนเห็นว่ าหากนํามาใช้ จะเป็ น
ประโยชน์อย่างมากและอาจช่วยยับยั้งการกระทําผิดมิให้ เกิดขึ้นเมื่อมีกฎหมายกําหนดบทลงโทษ
ทางแพ่ งสําหรับการกระทําที่มีพฤติการณ์รุนแรงเช่นนี้และจะเป็ นประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวม
ต่อไป

ข้อเสนอแนะ
เมื่อผู้เสียหายถูกกระทําละเมิดจนพิการ ไม่ว่าจะเป็ นความพิการทางร่ างกายหรือทาง
จิตใจก็ควรให้ ความคุ้มครองเฉกเช่ นเดียวกัน ฉะนั้ น เพื่ อให้ ผ้ ูเสียหายได้ รับการเยียวยาอย่ าง
เหมาะสมและเป็ นธรรม จึงเห็นควรให้ ข้อเสนอแนะดังนี้
1. แก้ ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์ ลักษณะละเมิด มาตรา 420
โดยให้ เพิ่มคําว่า “จิตใจก็ดี” ดังต่อไปนี้
“ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทําต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมาย ให้ เขาเสียหายถึงแก่
ชีวิตก็ดี ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี จิตใจก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สนิ หรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่าน
ว่าผู้น้ันทําละเมิดจําต้ องใช้ ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น”
เมื่อได้ แก้ ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 แล้ ว ก็เห็นควรที่
จะต้ องแก้ ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การกําหนดค่ าเสียหายอย่ างอื่นอันมิใช่ ตัวเงินตามมาตรา 446
วรรคแรก เพื่อให้ มีความสอดคล้ องกัน ผู้เขียนเสนอให้ มีการให้ ค่าสินไหมทดแทนอันมิใช่ ตัวเงิน
สําหรับความเสียหายต่อจิตใจที่ไม่มีความเสียหายต่อร่างกาย อนามัย เสรีภาพประกอบด้ วย โดย
แก้ ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การกําหนดค่าเสียหายอย่างอื่นอันมิใช่ตัวเงินตามมาตรา 446 วรรคแรก
กําหนดให้ ความเสียหายแก่จิตใจ เป็ นความเสียหายอย่างหนึ่งที่ผ้ ูเสียหายมีสิทธิเรียกร้ องเอาค่า
สินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอย่ างอื่นอันมิใช่ ตัวเงินได้ โดยไม่ จาํ เป็ นต้ องมีความเสียหาย
ประการอื่นประกอบด้ วย ดังนี้
มาตรา 446 “ในกรณีทาํ ให้ เขาเสียหายแก่ร่างกายหรืออนามัยก็ดี เสียหายหายแก่
จิตใจก็ดี ในกรณีทาํ ให้ เขาเสียเสรีภาพก็ดี ผู้ต้องเสียหายจะเรียกร้ องเอาค่าสินไหมทดแทนเพื่อ
ความที่เสียหายอย่ างอื่นอันมิใช่ ตัวเงินด้ วยอีกก็ได้ สิทธิเรี ยกร้ องอันนี้ไม่ โอนกันได้ และไม่ ตก
สืบไปถึงทายาท เว้ นแต่สทิ ธิน้ันจะได้ รับสภาพกันไว้ โดยสัญญาหรือได้ เริ่มฟ้ องคดีตามสิทธิน้ันแล้ ว
...”
2. ผู้เขียนเสนอให้ ปรับใช้ บทสันนิษฐานกฎหมายตามมาตรา 422 เพื่อบรรเทาภาระ
การพิสูจน์ของโจทก์ ดังนั้น แม้ เป็ นเรื่องยานพาหนะอันเดินด้ วยกําลังเครื่องจักรกลชนกัน หาก
จําเลยได้ ฝ่าฝื นกฎหมายอันมีท่ปี ระสงค์จะปกป้ องบุคคลอื่นแล้ ว โจทก์ย่อมได้ รับประโยชน์จากข้ อ
สันนิษฐานของกฎหมายว่าให้ สนั นิษฐานไว้ ก่อนว่าจําเลยเป็ นผู้ผดิ
แนวทางในการบรรเทาภาระการพิสูจน์ในกรณีการเข้ ารับบริการทางการแพทย์น้ั น
ผู้เขียนเสนอให้ ปรับใช้ ประโยชน์จากข้ อสันนิษฐานตามความเป็ นจริงดังที่บัญญัติไว้ ในประมวล
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กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 84/1 ซึ่งจะเป็ นการผลักภาระการพิสจู น์ไปยังจําเลยได้
อย่ างไรก็ตามหากไม่ มีข้อสันนิษฐานตามความเป็ นจริ งที่จะทําให้ โจทก์ได้ รับประโยชน์ ผู้เขียน
เสนอให้ ปรับใช้ บทบัญญัติมาตรา 422 โดยให้ ถือว่าพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525
เป็ นบทบัญญัติอันมีท่ีประสงค์จะปกป้ องบุคคลอื่นเพื่อบรรเทาภาระในการพิสูจน์ความผิดของ
จําเลย
3. เพื่อให้ ผ้ ูเสียหายได้ รับการเยียวยาอย่างเหมาะสมและเป็ นธรรม ผู้เขียนจึงเห็นว่า
ควรมีการศึกษาหลักการกําหนดค่าเสียหายในเชิงลงโทษเพื่อมาใช้ กบั กรณีการเยียวยาผู้เสียหายที่
ถูกกระทําละเมิดจนร่ างกายพิการที่ผ้ ูกระทําละเมิดได้ กระทําด้ วยความจงใจ มีเจตนาร้ าย หรือ
กระทําด้ วยความประมาทเลินเล่ ออย่ างร้ ายแรง ทํานองเดียวกับที่บัญญัติไว้ ในพระราชบัญญัติ
ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้ าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 มาตรา 11(2) และ
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 มาตรา 16
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