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บทคดัย่อ 
 

 ความรับผิดทางละเมิดมีพ้ืนฐานมาจากหลักการคุ้มครองสทิธิของบุคคลในอนัที่จะไม่

ถูกทาํให้เสยีหาย เม่ือบุคคลใดก่อให้เกดิความเสยีหายแก่บุคคลอื่นโดยไม่มีอาํนาจอนัชอบธรรมที่

จะกระทาํได้ หรือไม่มีข้อแก้ตัวตามกฎหมาย ย่อมเป็นการชอบธรรมที่จะต้องชดใช้ความเสยีหายที่

เกิดขึ้น กฎหมายจึงบังคับให้ผู้กระทาํละเมิดจาํต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหาย เพ่ือให้

เขาได้กลับคืนสู่ฐานะเดิมเสมือนไม่มีการทาํละเมิดเกดิขึ้น ซ่ึงในกรณีที่ผู้เสยีหายถูกกระทาํละเมิด

จนพิการ ไม่ว่าจะเป็นความพิการทางร่างกายหรือทางจิตใจกย่็อมต้องได้รับความคุ้มครองตาม

กฎหมาย  

 จากการศึกษาพบว่า ในปัจจุบันกฎหมายไทยไม่ได้คุ้มครองให้ผู้เสียหายได้รับการ

เยียวยาความเสยีหายเตม็ตามความเสยีหายที่เกดิขึ้น กล่าวคือ กรณเีกดิความเสยีหายทางจิตใจแต่

ผู้เสียหายมิได้รับความเสยีหายแก่ร่างกาย อนามัย เสรีภาพ กฎหมายไม่ได้ให้สทิธิผู้เสียหายที่จะ

ได้รับชดใช้ค่าเสียหายอันมิใช่ตัวเงินแต่อย่างใด ซ่ึงแสดงให้เห็นว่ากฎหมายไทยมิได้ให้ความ

คุ้มครองผู้เสยีหายให้ได้รับการเยียวยาความเสยีหายที่เกดิขึ้นจริง จากการศึกษาพบว่าร่างกายและ

จิตใจมีความสัมพันธ์กันและมีผลถึงกัน เม่ือเกิดการกระทบกระเทือนทางร่างกายย่อมส่งผลให้

จิตใจได้รับกระทบกระเทอืนตามไปด้วย ในทาํนองเดียวกนัหากมีการกระทบกระเทอืนทางจิตใจ 

ร่างกายกจ็ะได้รับผลกระทบด้วยเช่นกนั ดังน้ันจึงถือได้ว่าเม่ือเกดิความเสยีหายแก่จิตใจแล้วย่อม

ถือว่าผู้เสียหายได้รับความเสียหายแก่ร่างกายหรืออนามัยอันเป็นความเสียหายที่กฎหมาย

คุ้มครอง อน่ึง เร่ืองภาระการพิสูจน์นับเป็นอุปสรรคสาํคัญที่ทาํให้ผู้เสียหายไม่ได้รับการเยียวยา

ความเสยีหายอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมอกีประการหน่ึง ย่ิงไปกว่าน้ัน หากผู้กระทาํละเมิดจงใจ

หรือมีเจตนาร้ายทาํให้เขาพิการหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ควรจักได้มีมาตรการให้

ผู้กระทาํชดใช้ความเสยีหายเพ่ิมขึ้นจากความเสียหายที่แท้จริงเพ่ือเป็นการลงโทษผู้กระทาํผิดใน

ความช่ัวร้ายหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงไม่คาํนึงถึงสิทธิของผู้อื่นและเพ่ือปรามมิให้

กระทาํผดิซํา้อกี แต่ในข้อน้ีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ ลักษณะละเมิด มิได้มีบทบัญญัติให้

มีการให้ค่าเสยีหายในเชิงลงโทษแต่อย่างใด 

                                                 

 นักศึกษาหลักสตูรนิติศาสตรมหาบัณฑติ สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 


 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
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 ผลจากการศึกษาผู้เขียนจึงใคร่ขอเสนอแนะแนวทางในการเยียวยาผู้เสียหายที่ถูก

กระทาํละเมิดจนร่างกายพิการโดยเสนอให้แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติมาตรา 420 โดยเพ่ิมคาํว่า 

“จิตใจกด็ี” เข้าไปในตัวบทด้วย เพ่ือให้ความคุ้มครองแก่ผู้เสียหาย และทาํการแก้ไขเพ่ิมเติม

บทบัญญัติมาตรา 446 โดยเพ่ิมคาํว่า “เสียหายหายแก่จิตใจกด็ี” เข้าไว้ในตัวบทมาตราดังกล่าว 

เพ่ือที่ผู้เสยีหายจะได้เรียกค่าเสยีหายต่อจิตใจได้ ทั้งผู้เขียนเสนอให้มีการบรรเทาภาระการพิสจูน์

ของผู้เสยีหายในกรณทีี่ไม่อาจปรับใช้บทสนันิษฐานของกฎหมายกรณอีื่นได้ โดยปรับใช้บทบัญญัติ

แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 422 โดยการตีความเร่ืองบทบังคับแห่งกฎหมาย

อนัมีที่ประสงค์เพ่ือจะปกป้องบุคคลอื่นเพ่ือทาํให้ผู้เสยีหายมีโอกาสได้รับชดใช้ค่าสนิไหมทดแทน

ความเสยีหายที่เกิดขึ้น ประการสดุท้ายผู้เขียนเสนอให้มีการนาํหลักการกาํหนดค่าเสยีหายในเชิง

ลงโทษให้แก่ผู้เสยีหายสาํหรับการกระทาํละเมิดที่ได้กระทาํด้วยความจงใจ มีเจตนาร้ายหรือกระทาํ

โดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงให้ผู้เสียหายได้รับความพิการ อันเป็นการให้ค่าเสียหาย

นอกเหนือจากความเสยีหายที่แท้จริงเพ่ือลงโทษผู้กระทาํละเมิดในการกระทาํที่มีลักษณะร้ายแรง

น้ัน เพ่ือป้องปรามมิให้มีการกระทาํผิดซํา้อีก และเพ่ือเป็นเย่ียงอย่างมิให้ผู้อื่นกระทาํตามสาํหรับ

การกระทาํดังกล่าว 

  

บทนาํ 

 เม่ือเราเกิดมาเป็นมนุษย์น้ัน โดยธรรมชาติย่อมมีความรักและหวงแหนในชีวิตของ

ตนเองและปรารถนาที่จะมีชีวิตอยู่โดยความปลอดภัย ไม่ถูกทาํร้ายโดยผู้อื่น แต่การใช้ชีวิตอยู่

ร่วมกนัของบุคคลในสงัคมย่อมมีการกระทบกระทั่งกนัเป็นธรรมดา เน่ืองจากธรรมชาติของบุคคล

มีลักษณะต่างกนั ในสงัคมจึงได้มีการวางหลักขึ้นมาสาํหรับการอยู่ร่วมกนัอย่างปกติสขุโดยบุคคล

ย่อมมีสิทธิในอันที่จะไม่ถูกทาํให้เสียหาย ซ่ึงความรับผิดทางละเมิดกมี็พ้ืนฐานมาจากหลักการ

คุ้มครองสิทธิของบุคคลในการที่จะไม่ถูกทาํให้เสียหายเช่นกัน เม่ือบุคคลใดก่อให้เกิดความ

เสียหายแก่บุคคลอื่นโดยไม่มีอาํนาจอันชอบธรรมที่จะกระทาํได้ หรือไม่มีข้อแก้ตัวตามกฎหมาย 

ย่อมเป็นการชอบธรรมที่จะต้องชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้ น กฎหมายจึงบังคับให้ผู้กระทาํการ

ละเมิดจาํต้องชดใช้เยียวยาความเสยีหายที่เกดิขึ้นโดยการใช้ค่าสนิไหมทดแทนให้แก่ผู้เสยีหาย ไม่

ว่าจะก่อความเสียหายอย่างใดขึ้น ผู้ที่ได้กระทาํให้เกิดความเสยีหายดังกล่าวกค็วรจะต้องมีหน้าที่

ในการชดใช้เยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้ นเพ่ือให้เขาได้กลับคืนสู่ฐานะเดิมเสมือนไม่มีการทาํ

ละเมิดเกดิขึ้น หรือหากไม่อาจทาํได้เช่นน้ันกต้็องทาํให้กลับคืนสู่ฐานะที่ใกล้เคียงดังที่เป็นอยู่เดิม

ที่สดุเท่าที่จะทาํได้ แต่ปัจจุบันผู้เขยีนพบว่ามาตรการในการเยียวยาผู้เสยีหายที่ถูกกระทาํละเมิดจน

ร่างกายพิการยังมีข้อขดัข้องบางประการ โดยยังมิได้เยียวยาผู้เสยีหายอย่างถูกต้องและเป็นธรรม 

 

 

 

586



สภาพปัญหาทีน่าํมาศึกษา 

 ปัจจุบันเม่ือเกิดการละเมิดเป็นเหตุให้ผู้เสียหายได้รับอันตรายต่อร่างกาย แม้

ผู้เสียหายมีสิทธิได้รับการชดใช้ค่าเสียหายในความเสียหายที่อาจคาํนวณเป็นตัวเงินได้ แต่กรณี

ความเสียหายอันมิใช่ตัวเงินที่ผู้เสียหายมิได้รับความเสียหายแก่ร่างกาย อนามัย หรือเสรีภาพ 

กฎหมายไม่ได้ให้สิทธิผู้เสียหายที่จะได้รับชดใช้แต่อย่างใด ซ่ึงปัญหาดังกล่าวส่งผลให้ความ

เสยีหายที่เป็นผลต่อเน่ืองมาจากความเสยีหายทางจิตใจไม่ได้รับการเยียวยาความเสยีหายตามไป

ด้วย กล่าวคือ กรณีที่ผู้เสยีหายได้รับความความกระทบกระเทอืนอย่างรุนแรงทางจิตใจ ส่งผลให้

ร่างกายได้รับความเจบ็ป่วยขึ้ น ซ่ึงความเจบ็ป่วยน้ันอาจถึงขึ้ นผู้เสียหายร่างกายพิการ ประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณชิย์ มิได้ให้การรับรองให้มีการชดใช้ความเสยีหายที่เกดิขึ้นแต่อย่างใด ทั้งที่

ความเสียหายที่เกิดขึ้ นเป็นความเสียหายแก่ร่างกายและเป็นผลโดยตรงจากการกระทาํละเมิด 

ความเสียหายแก่ร่างกายอาจเกิดขึ้ นได้โดยผ่านทางการได้รับกระทบกระเทือนทางจิตใจโดยไม่

จาํเป็นต้องมีการกระทบกระเทอืนทางร่างกายโดยตรง แสดงให้เหน็ว่ากฎหมายลักษณะละเมิดของ

ไทยยังมีข้อขัดข้องในการให้ความคุ้มครองผู้เสียหายที่ถูกกระทาํละเมิด โดยมิได้รับรองให้มีการ

เยียวยาผู้เสยีหายให้กลับคืนสู่ฐานะเดิมดังเช่นมิได้มีการกระทาํละเมิดมาก่อนอย่างแท้จริง 

 ย่ิงไปกว่าน้ัน หากผู้กระทาํละเมิดจงใจหรือมีเจตนาร้ายให้เขาพิการ หรือกระทาํโดย

ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ผู้กระทาํควรที่จะต้องชดใช้ความเสยีหายเพ่ิมขึ้นจากความเสยีหายที่

แท้จริงเพ่ือเป็นการลงโทษผู้กระทาํผิดในความช่ัวร้ายหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงไม่

คาํนึงถึงสิทธิของผู้อื่นและเพ่ือปรามมิให้กระทาํผิดซํา้อีก แต่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

ลักษณะละเมิด มิได้มีบทบัญญัติให้มีการให้ค่าเสยีหายในเชิงลงโทษแต่อย่างใด  

 นอกจากปัญหาข้างต้นแล้ว การที่จะชดใช้เยียวยาความเสียหายที่ผู้เสียหายได้รับจน

ร่างกายพิการน้ันต้องมีการพิสูจน์ข้อเทจ็จริงให้ศาลเห็นว่ามีการกระทาํละเมิด ถ้าผู้เสียหายไม่

สามารถพิสจูน์ได้แม้เพียงข้อใดข้อหน่ึงกจ็ะไม่ได้รับการชดใช้เยียวยาความเสยีหายที่เกดิขึ้น หาก

หลักการเร่ืองภาระการพิสจูน์ยังไม่อาจให้ความคุ้มครองและเยียวยาความเสยีหายอย่างเป็นธรรม 

ผู้เสยีหายอาจไม่ได้รับการชดใช้เยียวยาความเสยีหายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

 ทั้งน้ีทั้งน้ัน กฎหมายที่เกี่ยวกับการละเมิดไม่ได้มีเพียงแค่ประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ ลักษณะละเมิดเท่าน้ัน แต่เม่ือเกิดการกระทาํละเมิดอย่างใดอย่างหน่ึงขึ้ นอาจต้อง

พิจารณาบทบัญญัติกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย เช่นว่า พระราชบัญญัติความรับผิดต่อ

ความเสียหายที่เกิดขึ้ นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 

2535 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 เป็นต้น จึงจาํเป็นต้อง

ศึกษากฎหมายเหล่าน้ีด้วย เพ่ือจะได้หาแนวทางที่เหมาะสมในการเยียวยาความเสยีหายที่เกดิขึ้น

จากการกระทาํละเมิดอนันาํมาสู่การคุ้มครองผู้เสยีหายอย่างเป็นธรรมย่ิงขึ้น 

 ด้วยเหตุน้ี ผู้เขียนเห็นควรที่จะศึกษากรณีที่กล่าวมาข้างต้นน้ีให้ชัดเจนเพ่ือกาํหนด

แนวทางในการเยียวยาผู้เสยีหายที่ถูกกระทาํละเมิดจนร่างกายพิการต่อไป 
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สรุปผลการศึกษา 

 เม่ือผู้เสียหายถูกกระทาํละเมิดจนร่างกายพิการแล้ว ปัญหากค็ือว่าจะมีมาตรการ

เยียวยาผู้เสยีหายประการใดบ้าง ผู้เขยีนจะกล่าวถงึปัญหา 3 ประการ เป็นลาํดับดังต่อไปน้ี 

 ประการแรก ปัญหาขอบเขตของความพิการที่กฎหมายจักต้องคุ้มครอง 

 เร่ืองประเภทของความพิการที่กฎหมายคุ้มครองในกรณีถูกกระทาํละเมิดจนพิการน้ัน

ไม่ว่าจะเป็นองค์การระหว่างประเทศ หรือในประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประเทศไทยกเ็หน็ว่าความ

พิการน้ันจาํแนกออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ ความพิการทางร่างกายและความพิการทางจิตใจ 

ความพิการที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นในระดับสากลหรือในระดับประเทศ

ต่างกแ็ยกความพิการที่ได้รับความคุ้มครองออกเป็นความพิการทางร่างกายและความพิการทาง

จิตใจ ทาํให้เหน็ได้ว่าร่างกายและจิตใจเป็นคนละสิ่งแยกออกจากกนัและสมควรได้รับการคุ้มครอง

ตามกฎหมายเช่นเดียวกนั เม่ือความพิการที่เกดิขึ้นเป็นผลโดยตรงจากการกระทาํละเมิด ผู้กระทาํ

ให้เกดิความเสยีหายดังกล่าวย่อมต้องมีหน้าที่ในการเยียวยาชดใช้ความเสยีหายที่เกดิขึ้น ไม่ว่าจะ

เป็นความพิการทางร่างกายหรือความพิการทางจิตใจ ดังน้ัน ลักษณะและขอบเขตของความพิการ

จากการกระทาํละเมิดที่กฎหมายจักต้องคุ้มครอง คือความพิการทุกประเภทที่เกิดขึ้ นจากการ

กระทาํละเมิด 

 ปัจจุบันประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะละเมิด มาตรา 420 บัญญัติให้

ความเสยีหายที่กฎหมายให้ความคุ้มครองจาํกดัอยู่เพียงแต่ความเสยีหายแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย 

เสรีภาพ ทรัพย์สนิหรือสิทธิอย่างหน่ึงอย่างใดเท่าน้ัน ความเสยีหายนอกเหนือจากที่บัญญัติไว้ไม่

อยู่ในขอบเขตที่กฎหมายให้ความคุ้มครอง ดังน้ันจึงทาํให้เกิดปัญหาที่ต้องพิจารณาว่า ความ

เสียหายแก่จิตใจเป็นความเสียหายที่กฎหมายให้ความคุ้มครองที่อยู่ในความหมายคาํว่า “สิทธิ

อย่างหน่ึงอย่างใด” หรือไม่ แต่คาํว่า “สทิธิ” หมายถึง ประโยชน์หรืออาํนาจที่กฎหมายรับรอง 

คุ้มครองหรือบังคับให้ (วารี นาสกุล, 2553 : 77) แต่ไม่ปรากฏว่าสิทธิในจิตใจเป็นสิทธิที่

กฎหมายรับรอง คุ้มครอง หรือบังคับให้ ประกอบกบัประเทศไทยเป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมาย

ลายลักษณ์อักษร การจะพิจารณาความรับผิดของบุคคลจําต้องพิจารณาตามบทบัญญัติของ

กฎหมาย จะกาํหนดความรับผิดของบุคคลโดยไม่มีบทกฎหมายบัญญัติไว้ชัดเจนอาจเกิดปัญหา

ตามมา ดังน้ันการที่มาตรา 420 มิได้บัญญัติให้คุ้มครองความเสยีหายแก่จิตใจด้วยจึงเกดิปัญหา

ข้อสงสัยว่าความเสียหายแก่จิตใจเป็นความเสียหายที่กฎหมายให้ความคุ้มครองหรือไม่ ดังน้ัน 

เพ่ือขจัดปัญหาข้อสงสัยน้ี ผู้เขียนจึงเห็นควรให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณชิย์ ลักษณะละเมิด มาตรา 420 โดยให้เพ่ิมคาํว่า “จิตใจกด็ี” เพ่ือให้เกดิความกระจ่างชัดใน

การปรับใช้กฎหมายและเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมายลักษณะละเมิดในการให้ผู้เสยีหาย

กลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิมก่อนมีการกระทาํละเมิด ดังต่อไปน้ี 
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 “ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทาํต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมาย ให้เขาเสยีหายถึงแก่

ชีวิตกด็ี ร่างกายกด็ี อนามัยกด็ี จิตใจกด็ี เสรีภาพกด็ี ทรัพย์สนิหรือสทิธอิย่างหน่ึงอย่างใดกด็ี ท่าน

ว่าผู้น้ันทาํละเมิดจาํต้องใช้ค่าสนิไหมทดแทนเพ่ือการน้ัน” 

 ประการที่สอง ปัญหาเร่ืองภาระการพิสจูน์เพ่ือเรียกค่าเสยีหาย 

 เม่ือผู้เสียหายถูกกระทาํละเมิดจนร่างกายพิการแล้ว การที่ผู้เสียหายจะได้รับชดใช้

เยียวยาความเสยีหายที่เกดิขึ้นจาํเป็นที่จะต้องนาํคดีขึ้นสู่ศาลเพ่ือให้ศาลมีคาํพิพากษาให้ผู้กระทาํ

ละเมิดชดใช้ค่าสนิไหมทดแทน หากโจทกผู้์มีภาระการพิสจูน์ข้อเทจ็จริงไม่สามารถพิสจูน์ความผิด

ของผู้กระทาํละเมิดได้กจ็ะไม่ได้รับชดใช้เยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้ นอันเป็นเหตุให้ผู้เสียหาย

ไม่ได้รับการเยียวยาความเสียหายอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ผู้เขียนได้ศึกษาปัญหาภาระการ

พิสจูน์ในสองเร่ืองใหญ่ ๆ คือ ปัญหาภาระการพิสจูน์ในกรณีความเสยีหายอนัเกดิจากยานพาหนะ

และปัญหาภาระการพิสจูน์ในกรณไีด้รับความเสยีหายจากการเข้ารับบริการทางการแพทย์แล้วจึงมี

ข้อสรปุได้ว่า หากเป็นการพิสจูน์ความเสยีหายอนัเกดิจากยานพาหนะแล้ว โจทกจ์ะได้รับประโยชน์

จากข้อสนันิษฐานของกฎหมายตามมาตรา 437 อนัเป็นการบรรเทาภาระการพิสจูน์ของโจทกไ์ด้ 

แต่หากเป็นกรณีที่คู่กรณีต่างกค็รอบครองหรือควบคุมยานพาหนะอนัเดินด้วยกาํลังเคร่ืองจักรกล

ทั้งสองฝ่าย ย่อมไม่อาจใช้ประโยชน์จากข้อสนันิษฐานตามมาตรา 437 ได้ (วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์

, 2557 : 498) จึงทาํให้เป็นภาระหนักสาํหรับโจทกใ์นการพิสจูน์ความผิดของจาํเลยตามมาตรา 

420 แนวทางแก้ไขปัญหาเร่ืองภาระการพิสจูน์สาํหรับกรณีน้ีผู้เขียนเหน็ควรปรับใช้บทสนันิษฐาน

กฎหมายตามมาตรา 422 เพ่ือบรรเทาภาระการพิสจูน์ของโจทก ์ดังน้ัน แม้เป็นเร่ืองยานพาหนะ

อนัเดินด้วยกาํลังเคร่ืองจักรกลชนกนั หากจาํเลยได้ฝ่าฝืนกฎหมายอนัมีที่ประสงค์จะปกป้องบุคคล

อื่นแล้ว โจทกย่์อมได้รับประโยชน์จากข้อสนันิษฐานของกฎหมายว่าให้สนันิษฐานไว้ก่อนว่าจาํเลย

เป็นผู้ผดิ ซ่ึงจะทาํให้โจทกไ์ด้รับการชดใช้เยียวยาความเสยีหายอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 

 สาํหรับภาระการพิสจูน์ในกรณไีด้รับความเสยีหายจากการเข้ารับบริการทางการแพทย์

น้ันถือเป็นเร่ืองที่ยุ่งยากสาํหรับโจทก์อย่างมาก เพราะเป็นการยากที่โจทก์จะสามารถพิสูจน์ถึง

ความจงใจหรือประมาทเลินเล่อของจาํเลยผู้เป็นแพทย์ได้ เน่ืองจากขั้นตอนกระบวนการรักษา

ทั้งหลายอยู่ในความรู้ เหน็ของแพทย์ผู้ทาํการรักษาเท่าน้ัน ทาํให้โจทก์มีโอกาสแพ้คดีสูงมากและ

ไม่ได้รับการเยียวยาความเสยีหาย แนวทางในการบรรเทาภาระการพิสจูน์ในกรณกีารเข้ารับบริการ

ทางการแพทย์น้ันต้องปรับใช้ประโยชน์จากข้อสันนิษฐานตามความเป็นจริงดังที่บัญญัติไว้ใน

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 84/1 ซ่ึงจะเป็นการผลักภาระการพิสูจน์ไปยัง

จาํเลยได้ อย่างไรกต็าม หากไม่มีข้อสนันิษฐานตามความเป็นจริงที่จะทาํให้โจทก์ได้รับประโยชน์ 

ผู้เขียนเหน็ควรให้มีการปรับใช้บทบัญญัติมาตรา 422 โดยให้ถือว่าพระราชบัญญัติวิชาชีพเวช

กรรม พ.ศ. 2525 เป็นบทบัญญัติอันมีที่ประสงค์จะปกป้องบุคคลอื่นเพ่ือบรรเทาภาระในการ

พิสจูน์ความผิดของจาํเลย อนัจะช่วยให้โจทกท์ี่ถูกกระทาํละเมิดมีโอกาสได้รับชดใช้เยียวยาความ

เสยีหายอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมมากย่ิงขึ้น  
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 ประการสดุท้าย ปัญหาหลักเกณฑก์ารกาํหนดค่าเสยีหายที่ผู้เสยีหายจะพึงมีสทิธไิด้รับ

กรณถูีกกระทาํละเมิดจนร่างกายพิการ 

 1.  ปัญหาข้อขัดข้องในการกาํหนดค่าเสียหายในความเสียหายที่อาจคาํนวณเป็นตัว

เงินได้ 

 การกาํหนดค่าเสียหายจากการถูกกระทบกระเทอืนทางจิตใจจนเป็นเหตุให้ผู้เสยีหาย

ได้รับความเจบ็ป่วยทางร่างกายโดยมิได้มีการกระทบกระทั่งทางร่างกายโดยตรง และบางกรณีอาจ

ร้ายแรงจนถึงขั้นผู้เสียหายพิการ ไม่ปรากฏมีกฎหมายกาํหนดไว้ว่าจะมีการชดใช้เยียวยาความ

เสียหายอย่างไร เม่ือพิจารณากฎหมายของสหรัฐอเมริกา พบว่าศาลให้การยอมรับว่ามนุษย์เป็น

หน่วยหน่ึงที่แบ่งแยกไม่ได้ในรูปของทางจิตใจ ทางกาย และทางอารมณ์ ซ่ึงมีปฏกิริิยาต่อเน่ืองกนั

อย่างใกล้ชิดอยู่ตลอดเวลา การได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจย่อมเท่ากับได้รับความ

กระทบกระเทือนทางร่างกายด้วย  (Canton, 1957) และกฎหมายลักษณะละเมิดของ

สหรัฐอเมริกากย็อมรับให้มีการชดใช้ค่าเสียหายสาํหรับการที่โจทก์ต้องเจ็บป่วยอันมีสาเหตุ

เน่ืองมาจากการได้รับกระทบกระเทือนทางจิตใจ โดยให้จําเลยต้องรับผิดแม้จะไม่มีการ

กระทบกระทั่งต่อร่างกายโดยตรง และประเทศอังกฤษกย็อมรับว่าการเจบ็ป่วยทางร่างกายอาจ

เกดิขึ้นจากการได้รับกระทบกระเทอืนต่อจิตใจได้โดยไม่จาํเป็นต้องมีการกระทบทางกายภาพแต่

อย่างใดและยินยอมให้มีการชดใช้ค่าเสียหายสาํหรับการเจบ็ป่วยทางร่างกายน้ัน โดยถือว่าเป็น

บาดเจบ็ทางร่างกายประการหน่ึง (พิศวาส สคุนธพันธุ,์ 2525 : 165) ด้วยเหตุผลข้างต้น ผู้เขียน

จึงเหน็ว่าเม่ือความเจบ็ป่วยทางร่างกายที่เกดิขึ้นน้ันมีลักษณะเป็นความเสยีหายต่อร่างกาย จึงเป็น

ความเสยีหายที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 คุ้มครองให้มีการชดใช้ค่าสนิไหม

ทดแทนตามกฎหมายโดยไม่จาํเป็นจะต้องได้รับการกระทบกระทั่งต่อร่างกายโดยตรง หากความ

เสียหายทางกายที่เกิดขึ้ นถึงขั้นผู้เสียหายร่างกายพิการกย่็อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

เช่นกนั 

 2.  ปัญหาข้อขดัข้องในการกาํหนดค่าเสยีหายในความเสยีหายที่ไม่อาจคาํนวณเป็นตัว

เงินได้ 

 ในกรณีที่ผู้เสียหายถูกกระทบกระเทือนต่อจิตใจอย่างรุนแรง จนส่งผลให้ผู้เสียหาย

เป็นโรคทางจิตหรือจิตพิการ ทาํให้ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจาํวันได้อย่างคนปกติหรือไม่

สามารถดูแลร่างกายและสุขภาพอนามัยของตนเองได้จนส่งผลให้สุขภาพอนามัยของผู้เสียหาย

ค่อย ๆ ทรดุโทรมลงไป หรือการเป็นโรคทางจิตน้ันทาํให้ผู้เสยีหายไม่สามารถรับรู้ภยัอนัตรายที่จะ

เกดิขึ้นแก่ตนเองและไม่สามารถป้องกนัตนเองให้พ้นจากภยันตรายน้ันได้ กรณีเช่นน้ีมีข้อที่จะต้อง

พิจารณาว่าความเสียหายน้ันเป็นความเสียหายแก่ร่างกายหรือความเสียหายแก่จิตใจ ปัญหาน้ี

ผู้เขียนสรุปได้ว่ากรณีดังกล่าวข้างต้นความเสยีหายที่เกิดขึ้นมีความเสียหายแก่ร่างกายและความ

เสียหายแก่จิตใจทั้งสองประการ แต่ความเสียหายทางร่างกายน้ันเป็นผลแห่งความบกพร่องทาง

จิตใจที่แสดงออกมาผ่านทางร่างกาย จึงปฏเิสธไม่ได้ว่าเม่ือจิตใจได้รับความกระทบกระเทอืนแล้ว
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ย่อมส่งผลให้ร่างกายอนามัยมีความผิดปกติไปด้วย เน่ืองจากร่างกายและจิตใจมีความสมัพันธก์นั

อย่างมาก หากเกดิความกระทบกระเทอืนแม้เพียงด้านใดด้านหน่ึงแล้วกย่็อมส่งผลกระทบถึงด้าน

อื่นด้วยเช่นกนัและความเสยีหายทั้งสองประการน้ีเป็นความเสยีหายที่จักต้องได้รับความคุ้มครอง

ตามกฎหมายเช่นเดียวกนั 

 สาํหรับเร่ืองการกาํหนดค่าเสียหายต่อจิตใจน้ัน มาตรา 446 บัญญัติให้ผู้เสียหายมี

สทิธเิรียกร้องค่าสนิไหมทดแทนเพ่ือความเสยีหายอนัมิใช่ตัวเงินได้เฉพาะกรณีได้รับความเสยีหาย

แก่ร่างกาย อนามัย หรือเสรีภาพด้วยเท่าน้ัน หากไม่มีความเสียหายแก่ร่างกาย สุขภาพ อนามัย

ของผู้เสียหายอย่างใดแล้ว จะเรียกค่าเสียหายอย่างอื่นอันมิใช่ตัวเงินไม่ได้ อันแสดงถึงขอบเขต

การให้ค่าเสียหายต่อจิตใจของกฎหมายไทยที่จํากัดกว่าการให้ค่าเสียหายทางจิตใจของ

ต่างประเทศ กล่าวคือ ในประเทศองักฤษเหน็ว่าความเสยีหายทางจิตใจน้ันเป็นสิ่งที่สามารถเกดิขึ้น

ได้จริงเพียงแต่ไม่สามารถจับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรมเท่าน้ัน มนุษย์มีสิทธิที่จะปลอดจากความ

บอบชํา้ทางจิตใจเท่าเทยีมกบัที่เขามีสทิธทิี่จะอยู่โดยปราศจากรอยแผลบนร่างกาย (ภาคภมิู พอง

ชัยภูมิ, 2552 : 120) ความเสียหายน้ีศาลประเทศอังกฤษกยิ็นยอมให้เรียกค่าเสียหายได้ ใน

สหรัฐอเมริกากย็อมรับให้มีการชดใช้ค่าเสียหายต่อจิตใจเช่นเดียวกันโดยความเสียหายน้ันต้อง

เป็นการเจบ็ป่วยทางจิตใจที่อาศัยหลักฐานการบ่งช้ีทางการแพทย์ที่ชัดเจนเป็นสาํคัญ และเม่ือ

พิจารณาเร่ืองการกาํหนดค่าเสยีหายต่อจิตใจในสาธารณรัฐฝร่ังเศสน้ัน ศาลสูงฝร่ังเศสได้ยอมรับ

ว่าความเสยีหายในทางศีลธรรมย่อมฟ้องร้องในทางละเมิดได้  

 ดังน้ัน ผู้เขียนจึงเห็นควรให้มีการให้ค่าสินไหมทดแทนอันมิใช่ตัวเงินสาํหรับความ

เสยีหายต่อจิตใจที่ไม่มีความเสยีหายต่อร่างกาย อนามัย เสรีภาพประกอบด้วย ประกอบกบัการที่

ผู้เขียนเสนอให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 420 ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น กเ็หน็ควรที่จะต้องแก้ไข

เพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การกาํหนดค่าเสียหายอย่างอื่นอันมิใช่ตัวเงินตามมาตรา 446 วรรคแรก 

เพ่ือให้มีความสอดคล้องกนั โดยกาํหนดให้ความเสยีหายแก่จิตใจ เป็นความเสียหายอย่างหน่ึงที่

ผู้เสียหายมีสทิธิเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนเพ่ือความที่เสยีหายอย่างอื่นอันมิใช่ตัวเงินได้โดย

ไม่จาํเป็นต้องมีความเสียหายประการอื่นประกอบด้วย เพ่ือให้ผู้เสียหายได้รับการเยียวยาความ

เสยีหายเตม็ตามความเสยีหายที่เกดิขึ้นจริงตามเจตนารมณข์องกฎหมายลักษณะละเมิด ดังน้ี 

 มาตรา 446 “ในกรณีทาํให้เขาเสียหายแก่ร่างกายหรืออนามัยกด็ี เสียหายหายแก่

จิตใจกด็ี ในกรณีทาํให้เขาเสียเสรีภาพกด็ี ผู้ต้องเสียหายจะเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนเพ่ือ

ความที่เสียหายอย่างอื่นอันมิใช่ตัวเงินด้วยอีกกไ็ด้ สิทธิเรียกร้องอันน้ีไม่โอนกันได้ และไม่ตก

สืบไปถึงทายาท เว้นแต่สิทธิน้ันจะได้รับสภาพกันไว้โดยสัญญาหรือได้เร่ิมฟ้องคดีตามสิทธิน้ัน

แล้ว” 

 เม่ือแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยบัญญัติให้มีการคุ้มครอง

ความเสียหายแก่จิตใจไว้ชัดเจนแล้วกจ็ะขจัดปัญหาข้อสงสัยในเร่ืองการให้ความคุ้มครองความ

เสียหายแก่ร่างกายอันเน่ืองมาจากความเสียหายแก่จิตใจตามไปด้วย โดยถือว่าความเสียหายที่
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เกิดขึ้ นเป็นความเสียหายแก่ร่างกายที่กฎหมายคุ้มครองโดยไม่จาํต้องกระทบกระทั่งแก่ร่างกาย

โดยตรง แต่อาจเป็นความเสยีหายแก่ร่างกายที่เกดิขึ้นโดยผ่านทางความเสยีหายแก่จิตใจได้ และ

หากความเสยีหายที่เกดิขึ้นร้ายแรงถงึขึ้นผู้เสยีหายร่างกายหรือจิตใจพิการกต็าม กย่็อมได้รับความ

คุ้มครองตามกฎหมาย 

 3.  ปัญหาการกาํหนดค่าเสยีหายในเชิงลงโทษ 

 ปัจจุบันการกระทาํละเมิดต่อกฎหมายบ้านเมืองมีเพ่ิมมากขึ้นและมีความซับซ้อนโดย

ไม่คํานึงถึงสิทธิของผู้อื่นและมีลักษณะของการกระทาํที่มีความรุนแรงมากย่ิงขึ้ น ซ่ึงในกรณีที่

ผู้เสียหายได้รับความพิการอันเน่ืองมาจากการกระทาํละเมิดโดยจงใจ มีเจตนาร้ายให้เขาได้รับ

ความพิการเพ่ือให้ผู้เสยีหายมีชีวิตอยู่ต่อไปอย่างทุกข์ทรมาน หรือกรณีกระทาํด้วยความประมาท

เลินเล่ออย่างร้ายแรง ย่อมเป็นการสมควรที่จะมีมาตรการลงโทษผู้กระทาํในการกระทาํที่ร้ายแรง

น้ัน 

 จากการศึกษาพบว่า ความผิดอนัเกดิจากการกระทาํละเมิดที่มีพฤติการณ์ร้ายแรง อุก

อาจไม่นาํพาต่อกฎหมายบ้านเมืองและท้าทายอาํนาจกฎหมายของบ้านเมืองน้ัน ประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์ได้ให้อาํนาจศาลในการใช้ดุลยพินิจกาํหนดค่าสินไหมทดแทนไว้อย่างกว้าง ๆ 

โดยให้ศาลมีอาํนาจกาํหนดค่าสินไหมทดแทนตามสมควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่ง

ละเมิด ซ่ึงบทบัญญัติมาตรา 438 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของ

หลักการเยียวยาความเสยีหายตามความเป็นจริง แต่วิธีการปรับใช้บัญญัติกฎหมายมาตรา 438 

จะทาํให้เกิดความสับสนในการใช้กฎหมายและมีการวิพากษ์วิจารณ์ในเร่ืองดังกล่าวมาน้ีอย่าง

ต่อเน่ืองและเป็นข้อกงัขาของนักกฎหมายไทยอย่างไม่มีที่สิ้นสดุ  

 ปัจจุบันไม่ปรากฏว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มีบทบัญญัติให้กําหนด

ค่าเสียหายในเชิงลงโทษในคดีละเมิดดังเช่นประเทศในระบบกฎหมายจารีตประเพณี อย่างไรก็

ตามในประเทศไทยได้มีพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้ นจากสินค้าที่ไม่

ปลอดภัย พ.ศ. 2551 มาตรา 11(2) และพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน

พิการ พ.ศ. 2550 มาตรา 16 ให้อาํนาจศาลในการใช้ดุลยพินิจกาํหนดค่าเสยีหายในเชิงลงโทษ

เพ่ือเป็นการลงโทษผู้กระทาํความผิดเพ่ิมขึ้ นจากค่าเสียหายที่แท้จริงให้แก่ผู้เสียหายได้อีกด้วย 

เป็นการแสดงให้เหน็ถึงการยอมรับแนวคิดเร่ืองหลักเกณฑ์การกาํหนดค่าเสียหายในเชิงลงโทษ

ของประเทศไทยอย่างชัดเจน และถือได้ว่าการให้ชดใช้ค่าเสียหายในเชิงลงโทษน้ีได้ถูกบัญญัติไว้

อย่างชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรในประเทศไทยทาํนองเดียวกับกฎหมายบางประเทศในระบบ

กฎหมายจารีตประเพณี ถึงแม้ค่าเสียหายในเชิงลงโทษจะเป็นหลักกฎหมายในระบบกฎหมาย

จารีตประเพณี แต่ที่ผ่านมากไ็ม่ปรากฏว่ามีผลกระทบในทางที่เป็นผลร้ายแต่อย่างใด ผู้เขียนจึง

เสนอให้มีการนาํเอาหลักเกณฑก์ารกาํหนดค่าเสยีหายในเชิงลงโทษมาใช้บังคับกบัคดีละเมิดตาม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ผู้เสยีหายถูกกระทาํละเมิดจนร่างกายพิการจากการกระทาํใน

ลักษณะที่ผู้กระทาํจงใจ หรือมีเจตนาร้ายให้ผู้เสียหายได้รับความพิการหรือได้กระทาํโดยความ
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ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงไม่คาํนึงถึงสิทธิของผู้เสียหาย ผู้เขียนเห็นว่าหากนาํมาใช้จะเป็น

ประโยชน์อย่างมากและอาจช่วยยับย้ังการกระทาํผิดมิให้เกดิขึ้นเม่ือมีกฎหมายกาํหนดบทลงโทษ

ทางแพ่งสาํหรับการกระทาํที่มีพฤติการณ์รุนแรงเช่นน้ีและจะเป็นประโยชน์ต่อสงัคมโดยส่วนรวม

ต่อไป 

 

ขอ้เสนอแนะ 

 เม่ือผู้เสียหายถูกกระทาํละเมิดจนพิการ ไม่ว่าจะเป็นความพิการทางร่างกายหรือทาง

จิตใจกค็วรให้ความคุ้มครองเฉกเช่นเดียวกัน ฉะน้ัน เพ่ือให้ผู้เสียหายได้รับการเยียวยาอย่าง

เหมาะสมและเป็นธรรม จึงเหน็ควรให้ข้อเสนอแนะดังน้ี 

 1.  แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะละเมิด มาตรา 420 

โดยให้เพ่ิมคาํว่า “จิตใจกด็ี” ดังต่อไปน้ี 

 “ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทาํต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมาย ให้เขาเสยีหายถึงแก่

ชีวิตกด็ี ร่างกายกด็ี อนามัยกด็ี จิตใจกด็ี เสรีภาพกด็ี ทรัพย์สนิหรือสทิธอิย่างหน่ึงอย่างใดกด็ี ท่าน

ว่าผู้น้ันทาํละเมิดจาํต้องใช้ค่าสนิไหมทดแทนเพ่ือการน้ัน” 

เม่ือได้แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ มาตรา 420 แล้ว กเ็หน็ควรที่

จะต้องแก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การกาํหนดค่าเสียหายอย่างอื่นอันมิใช่ตัวเงินตามมาตรา 446 

วรรคแรก เพ่ือให้มีความสอดคล้องกนั ผู้เขียนเสนอให้มีการให้ค่าสินไหมทดแทนอนัมิใช่ตัวเงิน

สาํหรับความเสยีหายต่อจิตใจที่ไม่มีความเสยีหายต่อร่างกาย อนามัย เสรีภาพประกอบด้วย โดย

แก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑก์ารกาํหนดค่าเสยีหายอย่างอื่นอนัมิใช่ตัวเงินตามมาตรา 446 วรรคแรก 

กาํหนดให้ความเสียหายแก่จิตใจ เป็นความเสียหายอย่างหน่ึงที่ผู้เสียหายมีสิทธิเรียกร้องเอาค่า

สินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายอย่างอื่นอันมิใช่ตัวเงินได้โดยไม่จาํเป็นต้องมีความเสียหาย

ประการอื่นประกอบด้วย ดังน้ี 

 มาตรา 446 “ในกรณีทาํให้เขาเสียหายแก่ร่างกายหรืออนามัยกด็ี เสียหายหายแก่

จิตใจกด็ี ในกรณีทาํให้เขาเสียเสรีภาพกด็ี ผู้ต้องเสียหายจะเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนเพ่ือ

ความที่เสียหายอย่างอื่นอันมิใช่ตัวเงินด้วยอีกกไ็ด้ สิทธิเรียกร้องอันน้ีไม่โอนกันได้ และไม่ตก

สบืไปถงึทายาท เว้นแต่สทิธน้ัินจะได้รับสภาพกนัไว้โดยสญัญาหรือได้เร่ิมฟ้องคดีตามสทิธน้ัินแล้ว

...” 

 2.  ผู้เขียนเสนอให้ปรับใช้บทสนันิษฐานกฎหมายตามมาตรา 422 เพ่ือบรรเทาภาระ

การพิสูจน์ของโจทก์ ดังน้ัน แม้เป็นเร่ืองยานพาหนะอันเดินด้วยกาํลังเคร่ืองจักรกลชนกัน หาก

จาํเลยได้ฝ่าฝืนกฎหมายอนัมีที่ประสงค์จะปกป้องบุคคลอื่นแล้ว โจทกย่์อมได้รับประโยชน์จากข้อ

สนันิษฐานของกฎหมายว่าให้สนันิษฐานไว้ก่อนว่าจาํเลยเป็นผู้ผดิ 

 แนวทางในการบรรเทาภาระการพิสูจน์ในกรณีการเข้ารับบริการทางการแพทย์น้ัน

ผู้เขียนเสนอให้ปรับใช้ประโยชน์จากข้อสันนิษฐานตามความเป็นจริงดังที่บัญญัติไว้ในประมวล
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กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 84/1 ซ่ึงจะเป็นการผลักภาระการพิสจูน์ไปยังจาํเลยได้ 

อย่างไรกต็ามหากไม่มีข้อสันนิษฐานตามความเป็นจริงที่จะทาํให้โจทก์ได้รับประโยชน์ ผู้เขียน

เสนอให้ปรับใช้บทบัญญัติมาตรา 422 โดยให้ถือว่าพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 

เป็นบทบัญญัติอันมีที่ประสงค์จะปกป้องบุคคลอื่นเพ่ือบรรเทาภาระในการพิสูจน์ความผิดของ

จาํเลย 

 3.  เพ่ือให้ผู้เสียหายได้รับการเยียวยาอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ผู้เขียนจึงเหน็ว่า 

ควรมีการศึกษาหลักการกาํหนดค่าเสยีหายในเชิงลงโทษเพ่ือมาใช้กบักรณีการเยียวยาผู้เสยีหายที่

ถูกกระทาํละเมิดจนร่างกายพิการที่ผู้กระทาํละเมิดได้กระทาํด้วยความจงใจ มีเจตนาร้าย หรือ

กระทาํด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ทาํนองเดียวกับที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ

ความรับผิดต่อความเสยีหายที่เกดิขึ้นจากสนิค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 มาตรา 11(2) และ

พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 มาตรา 16  
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