
มี.ค. - เม.ย. ๖๑ ๑๖๕

เกร็ดกฎหมายนารู

จุลนิติ

¹Ò§ÊÒÇÊÔÃÔâ©Á  ¾ÃËÁâ©Á 
¹ÔμÔ¡Ã ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

เกร็ดกฎหมายนารู

 ๑พจนานกุรม ฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔, หนา ๒๕๓. 

 หลกักฎหมายลกัษณะละเมดิในทางแพงนัน้มวีตัถปุระสงคสาํคญัเพือ่ทีจ่ะใหความคุมครองสทิธิ
ของบคุคลในสงัคมไมใหบคุคลอืน่มาลวงละเมดิโดยไมชอบดวยกฎหมาย หากมบีคุคลใดกระทาํลวงเกนิ
สิทธิของบุคคลอื่นจนเปนเหตุทําใหบุคคลอื่นไดรับความเสียหายโดยไมมีอํานาจที่จะกระทําไดโดยชอบ
ดวยกฎหมายนั้น บุคคลผูไดรับความเสียหายดังกลาวชอบที่จะไดรับคาเสียหายสําหรับความเสียหาย
ที่เกิดขึ้น ความเสียหายดังกลาวอาจเปนตัวเงินหรือมิใชตัวเงินก็ได “คาสินไหมทดแทน” เรามักจะ
คํานึงถึงเรื่องเงินเปนสําคัญ เนื่องจากความเสียหายทางแพงจะเปนความเสียหายท่ีเก่ียวกับทรัพยสิน
เปนสวนใหญ แตโดยขอเทจ็จรงิแลวอาจไมใชเปนความเสียหายในทรัพยสนิกไ็ด เชน อาจเปนความเสียหาย
ตอจติใจ เกียรติยศ ชือ่เสยีง เสรีภาพ หรือสิทธิของบุคคลท่ีกฎหมายรับรองและคุมครอง คาสนิไหมทดแทน
เพ่ือการละเมดิกาํหนดขึน้โดยมวีตัถปุระสงคใหผูตองเสยีหายจากการละเมดิไดรบัการเยยีวยาความเสยีหาย
ที่เกิดขึ้นหรือทําใหผูเสียหายกลับคืนสถานะเดิมเสมือนไมมีความเสียหายเกิดขึ้น (status quo ante) 
แตบางกรณีไมอาจทําใหผูเสียหายกลับคืนสูสถานะเดิมไดก็จําตองชดใชดวยวิธีอ่ืนเพ่ือใหผูเสียหาย
กลับคืนสูสถานะใกลเคียงกับสถานะเดิมใหมากที่สุดเทาที่จะทําได
 คอลัมนเกร็ดกฎหมายนารูฉบับนี้จึงใครขอเสนอเรื่อง “หลักคาสินไหมทดแทนความเสียหาย
ทางจิตใจกรณีละเมิดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เปรียบเทียบกับตางประเทศ”เพื่อให
ผูอานไดมีความรูความเขาใจถึงความหมายของคาสินไหมทดแทน การกําหนดคาสินไหมทดแทน
ความเสียหายทางจิตใจตามกฎหมายไทย การกําหนดคาสินไหมทดแทนความเสียหายทางจิตใจ
ตามกฎหมายตางประเทศ และตัวอยางคําพิพากษาฎีกาที่นาสนใจตามลําดับ ดังนี้

 ๑. ความหมายของคาสินไหมทดแทน 
   ความหมายของ “คาสินไหมทดแทน” นั้น ไดมีผูใหความหมายไวดังนี้
   คาสินไหมทดแทน คือ สิ่งที่ใหหรือการกระทําที่ทําเพื่อชดใชหรือทดแทนความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นแกทรัพยสินหรือบุคคลอันเนื่องมาจากการละเมิดหรือการผิดสัญญา รวมท้ังการคืนทรัพยสิน
ใหแกผูเสียหายดวย๑ 
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หลักคาสินไหมทดแทนความเสียหายทางจิตใจกรณีละเมิด
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เปรียบเทียบกับตางประเทศ

จุลนิติ

   คาสินไหมทดแทน คือ การชดใชความเสียหายอันเกิดจากการกระทําละเมิดโดยการคืน
ทรพัยสนิอนัผูเสยีหายไดเสยีหายไปหรือใชราคาทรพัยสนินัน้ ในเมือ่ไมอาจคนืทรัพยสนิไดรวมทัง้คาเสียหาย
อยางใด ๆ เพื่อใหผูเสียหายไดกลับคืนสูฐานะเดิมหรือใกลเคียงกับฐานะเดิมเทาที่จะสามารถทาํได๒ 
   คาสนิไหมทดแทน คอื คาสนิไหมทดแทนเพือ่ละเมดิอยูบนพืน้ฐานทีม่คีวามมุงหมายใหผูเสยีหาย
จากการที่ถูกทําละเมิดไดรับการเยียวยา ชดใชหรือทดแทนดวยคาเสียหาย เพื่อใหผูเสียหายกลับคืน
สูฐานะเดิมกอนมีการละเมิด หรือถากรณีที่กลับคืนสูฐานะเดิมไมไดก็ตองชดใชกันดวยประการอ่ืน 
เพือ่เปนการทดแทนความเสียหายนัน้ใหแกผูเสยีหาย ฉะนัน้ คาํวา “ใชคาสนิไหมทดแทน” อาจแปลไดวา 
“ทําการทดแทนเพ่ือความเสียหาย” ซึ่งจะทําใหมีความหมายกวางกวาการคืนคาเสียหายหรือการคืน
หรือใชราคาทรพัย และมกีรณีเปนอันมากท่ีไมใชเร่ืองจะตองคนื หรือใชราคาหรอืคาเสยีหาย เชน ละเมิด
นาํส่ิงของไปวางบนท่ีดนิของผูอืน่ หรือละเมิดปดก้ันทางโดยไมมสีทิธิซึง่ไมใชเร่ืองจะตองคืนหรือใชราคา
ทรัพยถาไมมีความเสียหายอื่นเลย การที่ศาลพิพากษาบังคับใหจําเลยนําสิ่งของน้ันออกไปจากที่ดิน
หรือบังคับใหจําเลยเปดทางก็ถือวาเปนการใชคาสินไหมทดแทน เพื่อความเสียหายนั้นเชนกัน๓ 
  กลาวโดยสรปุ ผูเขียนขอสรปุความหมายของคําวา “คาสินไหมทดแทน” วา คาสินไหมทดแทน 
คือ การชดใชความเสียหายอันเกิดจากการกระทําละเมิดที่มีความมุงหมายใหผูเสียหายจากการที่ถูก
ทําละเมิดไดรับการเยียวยา เพ่ือใหผูเสียหายไดกลับคืนสูสถานะเดิมหรือใกลเคียงกับสถานะเดิมเทาท่ี
จะสามารถทําได

 ๒. คาเสียหายทางจิตใจตามกฎหมายไทย๔ 
   ๒.๑ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
   สาํหรบัคาสินไหมทดแทนตามบทบญัญัตแิหงประมวลกฎหมายแพงและพาณชิยนัน้ไดบญัญัติ
ไวใน “มาตรา ๔๒๐ ผูใดจงใจหรือประมาทเลินเลอ ทําตอบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายใหเขาเสียหาย
ถึงแกชีวิตก็ดี แกรางกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพยสินหรือสิทธิอยางหนึ่งอยางใดก็ดี 
ทานวาผูนั้นทําละเมิด จําตองใชคาสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น”
   เนือ่งจากมาตรา ๔๒๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณชิยไดกาํหนดใหบคุคลผูทาํละเมดิ
ตองชดใชคาสินไหมทดแทนเพ่ือการละเมิดตอเม่ือไดกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอตอบุคคลอ่ืน
โดยผิดกฎหมาย และเปนเหตุใหผูถูกกระทําตองไดรับความเสียหายแกชีวิต รางกาย อนามัย เสรีภาพ
ทรพัยสนิ หรอืสทิธอิยางหน่ึงอยางใด โดยผูถกูกระทําละเมิดสามารถเรียกรองคาสนิไหมทดแทนไดเฉพาะ
กรณีที่ไดรับความเสียหายตามที่กําหนดไวในมาตรา ๔๒๐ เทานั้น ซึ่งไมรวมถึงความเสียหายตอจิตใจ 

  ๒ศกัดิ ์สนองชาต,ิ คาํอธบิายโดยยอประมวลกฎหมายแพงและพาณชิยวาดวยละเมดิและความรับผิดทางละเมิดตามพระราชบัญญตัิ
ความรบัผดิทางละเมดิของเจาหนาที ่พ.ศ. ๒๕๓๙, พมิพครัง้ที ่๘, กรงุเทพฯ : สาํนกัพมิพนติบิรรณาการ, ๒๕๕๑หนา ๑๘๑.
  ๓นพิฒักุศล อศัวชนิ, ปญหาการกาํหนดคาเสยีหายทางจติใจ, เอกสารวิชาการการอบรมหลกัสูตร “ผูบริหารกระบวนการยตุธิรรม
ระดบัสงู (บ.ย.ส.) รุนที ่๑๓”, วทิยาลยัการยตุธิรรม สาํนกังานศาลยุตธิรรม, ๒๕๕๒, หนา ๑๘.
  ๔สนุนัทา  จนัทรแกว, คาสินไหมทดแทนกรณลีะเมิดท่ีกอใหเกิดความเสยีหายทางจติใจ,บทความทางกฎหมาย สาํนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎกีา, สบืคนจากเวบ็ไซด http://www.krisdika.go.th.
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จุลนิติ

   โดยการเรียกรองคาสินไหมทดแทนกรณีที่เกิดความเสียหายตอจิตใจนั้น มาตรา ๔๔๖ 
ไดบัญญัติวา “ในกรณีทําใหเขาเสียหายแกรางกายหรืออนามัยก็ดี ในกรณีทําใหเขาเสียเสรีภาพก็ดี 
ผูตองเสียหายจะเรียกรองเอาคาสินไหมทดแทนเพื่อความที่เสียหายอยางอื่นอันมิใชตัวเงินดวยอีกก็ได
สทิธเิรยีกรองอนันีไ้มโอนกนัได และไมตกสืบไปถึงทายาท เวนแตสิทธิน้ันจะไดรับสภาพกันไวโดยสัญญา
หรือไดเริ่มฟองคดีตามสิทธินั้นแลว
   อนึ่ง หญิงที่ตองเสียหายเพราะผูใดทําผิดอาญาเปนทุรศีลธรรมแกตนก็ยอมมีสิทธิเรียกรอง
ทํานองเดียวกันนี้”
   จากหลักกฎหมายในมาตราดังกลาว ไดกําหนดใหผูเสียหายสามารถเรียกรองเอาคาสินไหม
ทดแทนเพื่อความเสียหายอยางอื่นอันมิใชตัวเงินได
   ทัง้นี ้ตามแนวคําพพิากษาของศาลฎีกาไดวนิจิฉยัเปนบรรทัดฐานไววาผูเสยีหายสามารถ
เรียกคาเสียหายไดเฉพาะความเสียหายตอจิตใจอันเปนผลเน่ืองมาจากความเสียหายตอรางกาย 
สุขภาพ หรืออนามัยของผูเสียหาย เชน ไดรับความเจ็บปวด ทุกขทรมาน หรือเสียโฉม เปนตน 
และจะตองเปนผูเสียหายโดยตรงเทานั้น หากเปนผูเสียหายโดยออม เชน ผูไดรับความเสียหายทาง
จติใจ เนือ่งจากผูเสยีหายโดยตรงถกูกระทาํละเมดิหรอืเหน็เหตุการณการกระทาํละเมดินัน้ จะไมไดรับ
คาเสียหายทางจิตใจสําหรับความเสียหายที่เปนความวิตกกังวลความโศกเสียใจ ความอับอาย 
หรือความเสียหายทางจิตใจอยางอ่ืน ศาลใหเหตุผลวาไมมีกฎหมายบัญญัติใหเรียกรองคาเสียหาย
ดังกลาวได ซึ่งสงผลใหการกําหนดคาสินไหมทดแทนไมครอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง 
และไมสามารถเยียวยาผูเสียหายไดตรงตามความเสียหายที่แทจริง
    ตัวอยางคําพิพากษาฎีกาที่นาสนใจ
   - คําพิพากษาฎีกาที่ ๖๓๐๓/๒๕๔๗
    การทีเ่ดก็ชาย ก. ตองเปนคนพกิาร ไมสามารถเดนิและขบัถายไดตามปกต ิถอืไดวาเดก็ชาย ก. 
ตองสูญเสียความสามารถประกอบการงานในภายหนาและทําลายความกาวหนาไปตลอดชีวิต 
โดยความเสยีหายทีไ่มสามารถประกอบอาชพีไดตามปกตก็ิคือ ความเสยีหายทีไ่มสามารถประกอบการงาน
ไดสิ้นเชิงทั้งในเวลาปจจุบันและในอนาคต เมื่อผลแหงการละเมิดของจําเลยที่ ๑ ทําใหเด็กชาย ก.ตอง
ทพุพลภาพไปตลอดชวีติ โจทกทัง้สองจงึเรยีกคาเสยีหายเพือ่การทีเ่สยีความสามารถประกอบการงานได
ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๔๔๔ วรรคหนึง่ และความทพุพลภาพทีเ่กดิขึน้นี ้ยงัเขากรณเีปนความเสยีหาย
อันเปนที่มาของความทุกขทรมานทั้งรางกายและจิตใจอยางแสนสาหัสท่ีบังเกิดข้ึนกับเด็กชาย ก. 
ในขณะท่ีมีอายุเพียง ๖ ป เทานัน้ โจทกท้ังสองจึงมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายท่ีไมใชตัวเงินไดตาม ป.พ.พ. 
มาตรา ๔๔๖ ดวยคาเสียหายดังกลาวไมซํ้าซอนกันและไมเปนคาเสยีหายอยางเดียวกัน
   - คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๗๔๒/๒๔๙๙
    จําเลยฆาบุตรโจทกถึงแกความตาย ยอมถือวาจําเลยไดกระทําการละเมิดตอโจทกทําให
โจทกขาดผูอุปการะเล้ียงดูไป โดยมิตองคํานึงวาในปจจุบันบุตรท่ีตายจะไดกําลังอุปการะเล้ียงดูโจทก
ผูเปนมารดาอยูหรือไม สวนคาเสียหายจะเทาใดศาลยอมกําหนดใหตามสมควร สวนคาเสียหายเพื่อ
ความวิปโยคโทมนัสนั้นเรียกไมไดเพราะไมมีกฎหมายบัญญัติใหเรียกรองได
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หลักคาสินไหมทดแทนความเสียหายทางจิตใจกรณีละเมิด
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เปรียบเทียบกับตางประเทศ

จุลนิติ

   - คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๘๙/๒๕๐๒
    สามีไมมีสิทธิฟองเรียกคาเสียหายทางจิตใจท่ีเกิดความวาเหวเพราะสูญเสียภริยาผูเคย
ปฏิบัติใหชีวิตของสามีมีความสุขจากผูที่ทําใหภริยาของตนถึงแกความตาย เพราะไมมีกฎหมายบัญญัติ
   - คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๔๔๗/๒๕๒๓
    คาเสยีหายทางจิตใจท่ีโจทกเกดิความตกใจหรอืกระทบกระเทอืนจิตใจนี ้ไมมบีทกฎหมาย
บญัญตัใิหเรยีกรองได แตอยางไรก็ดตีามคําฟองของโจทกทีบ่รรยายวาผลแหงการละเมดิทาํใหโจทกตกใจ
เปนอยางมาก และการที่โจทกตองสูญเสียแขนขวาไปเปนการกระทบกระเทือนจิตใจโจทกเปนอยางยิ่ง
โจทกขอคดิคาเสียหายในสวนนี ้๖๐,๐๐๐ บาทน้ัน พอแปลความไดวาโจทกประสงคเรยีกรองเอาคาเสยีหาย
เพราะเหตุที่โจทกตองถูกตัดขอมือขวาน่ันเองเปนการเรียกรองเอาคาสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหาย
อยางอ่ืนอันมิใชตวัเงิน ซึง่โจทกมสีทิธิเรียกรองเอาไดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชิยมาตรา ๔๔๖ 
และศาลฎีกาเห็นวาท่ีศาลลางท้ังสองกําหนดคาเสียหายสวนน้ีใหโจทกเปนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาทนั้น 
เหมาะสมแลว
   - คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๕๗๑/๒๕๕๖
    จําเลยไดพูดขูเข็ญโจทกวา “มึงอยากตายหรือ” การกระทําดังกลาวนับวาเปนการกระทํา
โดยจงใจทําใหโจทกเสียหาย เปนการกระทําละเมิดตอโจทกตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา ๔๒๐ แลวโจทกจึงเปนผูเสียหายโดยนิตินัย และแมวาจําเลยจะไมไดยิงอาวุธปนดังกลาวก็ตาม 
แตการท่ีจาํเลยใชอาวธุปนขมขูโจทกเชนนีเ้ปนการทําใหโจทกเสยีหายแกรางกายและอนามยัของโจทกแลว 
เพราะเปนการทาํใหโจทกตกใจกลัว เปนความเสยีหายเก่ียวกับความรูสกึทางดานจิตใจ ซึง่เปนความเสยีหาย
อยางอ่ืนอันมิใชตวัเงินตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๔๔๖ โจทกมสีทิธิเรียกคาสินไหม
ทดแทนในกรณีดังกลาวน้ีได ที่ศาลชั้นตนพิพากษาใหจําเลยชดใชคาเสียหายแกโจทกในกรณีนี้นั้น 
ศาลฎีกาเห็นพองดวย อุทธรณของจําเลยฟงไมขึ้น
   ๒.๒ คาเสียหายทางจติใจตามพระราชบัญญตัคิวามรบัผดิตอความเสียหายทีเ่กดิขึน้จาก
สินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑
     พระราชบัญญตัคิวามรับผดิตอความเสยีหายท่ีเกดิขึน้จากสินคาทีไ่มปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ตราขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อคุมครองผูบริโภคที่ไดรับความเสียหายท่ีเกิดจากสินคาที่ไมปลอดภัย
เพิ่มเติมไปจากกฎหมายทั่วไป โดยมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ไดกําหนดบทนิยาม คําวา 
“ความเสยีหายตอจิตใจ” หมายความวา ความเจ็บปวด ความทกุขทรมานความหวาดกลัว ความวติกกงัวล 
ความเศราโศกเสียใจ ความอับอาย หรือความเสียหายตอจิตใจอยางอ่ืนที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน 
และในสวนของการเยียวยาผูเสยีหายน้ัน มาตรา ๑๑ (๑) แหงพระราชบัญญตัดิงักลาว ไดกาํหนดใหศาล
มอีาํนาจกําหนดคาสนิไหมทดแทนเพือ่ความเสียหาย สาํหรับความเสยีหายตอจติใจอนัเปนผลเน่ืองมาจาก
ความเสียหายตอรางกาย สุขภาพ หรืออนามัยของผูเสียหาย และหากผูเสียหายถึงแกความตาย สามี
ภริยา บุพการี หรือผูสืบสันดานของบุคคลนั้น ชอบที่จะไดรับคาเสียหายสําหรับความเสียหายตอจิตใจ 
จึงเห็นไดวา การเรียกคาเสียหายทางจิตใจดังกลาวสามารถเรียกไดเฉพาะกรณีที่ผู เสียหายไดรับ
ความเสยีหายทางจติใจอันเปนผลเนือ่งมาจากสนิคาท่ีไมปลอดภยัซ่ึงทําใหเกิดความเสยีหายตอรางกาย 
สุขภาพ หรืออนามัยเทานั้น สําหรับกรณีอื่นไมสามารถเรียกรองคาสินไหมทดแทนได
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เกร็ดกฎหมายนารู

จุลนิติ

 ๓. การกําหนดคาสินไหมทดแทนความเสียหายทางจิตใจตามหลักกฎหมายตางประเทศ
   ๓.๑ กรณีตามกฎหมายประเทศอังกฤษ๕ 
   ประเทศอังกฤษมิไดมีการกําหนดความหมายของคําวา “ความเสียหายทางจิตใจ” ไวอยาง
ชดัเจน แตสามารถพจิารณาความหมายของคาํดงักลาวไดจากแนวคาํวนิจิฉยัของศาลองักฤษ ซึง่สรปุไดวา 
คาํวา “ความเสียหายทางจิตใจ” เปนความเสียหายท่ีกระทบกระเทือนทางประสาทหรือจติใจทีเ่กดิจาก
ความกระวนกระวายทางจิตใจ อันเนื่องจากการเขามาเกี่ยวของหรือผูกพันอยูในเหตุการณหรือไดเห็น
เหตุการณนัน้โดยตรง เชน ความกงัวลตอเหตกุารณและบางครัง้ความกระทบกระเทอืนทางจติใจดงักลาว
อาจมรีองรอยความเสยีหายในทางกายภาพปรากฏใหเหน็ในรปูแบบของการนอนไมหลบั ความหงดุหงดิ
การโกรธสุดขดี การขาดความสามารถในการจดจําหรือขาดสมาธิ การต่ืนตระหนกตกใจ การระแวงมาก
เกินไป การมีปฏิกิริยาตอสิ่งใด ๆ ที่กระตุนเตือนความทรงจําตอเหตุการณที่เกิดขึ้นมากเกินควร 
หรือความกระทบกระเทือนทางประสาทหรือจิตใจ เปนตน
   นอกจากนีแ้นวคาํวนิจิฉยัของศาลองักฤษยงัแสดงใหเหน็วา ไดแบงผูไดรบัความเสยีหายทาง
จิตใจออกเปนลําดับหนึ่งและลําดับสอง กลาวคือ ผูไดรับความเสียหายลําดับหนึ่ง หมายถึง บุคคลที่มี
สวนรวมหรอืเขามาเกีย่วพนัอยูในเหตกุารณโดยตรงและบคุคลนัน้ไดรบัความเสยีหายทางจติใจ หรอืไดรบั
บาดเจบ็ทางรางกาย หรอืตายในเหตกุารณ สาํหรบัผูไดรบัความเสยีหายลาํดบัสอง หมายถงึ บคุคลทีไ่ดเหน็
เหตกุารณโดยตรง หรือมาเหน็สภาพทีเ่กดิขึน้ทนัทหีลงัเกดิเหตทุีผู่ไดรบัความเสยีหายลาํดบัหนึง่ซึง่เปน
ญาติหรือมีความสัมพันธใกลชิดกับครอบครัวไดรับบาดเจ็บทางรางกายหรือตายในเหตุการณจนเปนเหตุ
ใหผูไดรับความเสียหายลําดับสองไดรับความเสียหายทางจิตใจ
   ความเสยีหายทางจติใจรปูแบบอืน่ ๆ  นัน้มกีฎหมายบญัญตัไิวเปนลายลกัษณอกัษรศาลองักฤษ
ก็ยอมชดใชคาเสียหายทางจิตใจ ตัวอยางกฎหมายลายลักษณอักษร เชน The Protection from 
Harassment Act 1997 ซึง่เปนการกระทาํโดยรูหรอืควรจะรูวาจะทาํใหเกดิความราํคาญเดอืดรอนแกผูอืน่
ไมวาจะเปนการทาํใหตกใจ ทาํใหเกดิความวติกกงัวลหรอืทาํใหกลวัวาจะเกดิอนัตราย ตามมาตรา 1 (1) 
มาตรา 4 (1) และมาตรา 7 (2)  หรือ The Fatal Act 1976 ซึ่งเปนพระราชบัญญัติที่มีการยอมรับชดใช
ความเสียหายที่เกิดจากความเศราโศกเสียใจอันเนื่องจากการเสียชีวิตของบุตร บิดามารดา สามีหรือ
ภริยา โดยจะมีการชดใชคาเสียหายกันเปนจํานวนเงินที่กําหนดไวแนนอน คือ ๑๐,๐๐๐ ปอนด
   แมอังกฤษจะยอมใหชดใชคาเสียหายทางจิตใจ แตวางเงื่อนไขไวหลายประการเพื่อปองกัน
การที่ผูเสียหายจะขอใหชดใชคาเสียหายจนเกินไป (flood gate) โดยนําหลักเกณฑที่เรียกวา control 
mechanisms ซึ่งปรากฏในคดี Mcloughlin v. O’Brian มาใชดังนี้
   ๑) พิจารณาผูที่จะไดรับความเสียหายทางจิตใจวาเปนผูเสียหายโดยตรง (primary victim) 
ผูเสียหายโดยออม (secondary victim) หรือผูเห็นเหตุการณ (bystander)
   ๒) พิจารณาความใกลชิดของผูเสียหายกับเหตุละเมิดนั้น
   ๓) พิจารณาความเสียหายที่เกิดขึ้นวามีเหตุผลตามกฎหมายหรือไม

  ๕พึง่อาง.
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หลักคาสินไหมทดแทนความเสียหายทางจิตใจกรณีละเมิด
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เปรียบเทียบกับตางประเทศ

จุลนิติ

   สวนการประเมนิคาเสียหายสาํหรับความเสียหายทางจิตใจ ศาลจะใชดลุพินจิในการกําหนด
จํานวนคาเสียหายเพราะเปนการยากที่จะประเมินจํานวนคาเสียหายท่ีแนนอน โดยศาลจะพิจารณา
หลักฐานตาง ๆ ประกอบพฤติการณแหงคดี เชน ลักษณะแหงความเสียหาย ระดับของความเจ็บปวด
และทุกขทรมาน ระยะเวลาในการรักษา หรือความสามารถของผูเสียหายท่ีจะใชชีวิตไดอยางปกติสุข
เพียงใด
   ตัวอยางคดีที่ศาลอังกฤษยอมรับเยียวยาความเสียหายทางจิตใจ๖ 
   คดี Mcloughlin v. O’Brian เปนคดีแรกที่วางหลักในเร่ืองน้ี จําเลยขับรถชนรถยนต
ซึ่งสามีโจทกเปนคนขับและมีลูก ๆ  นั่งอยูดวย โจทกมาถึงโรงพยาบาลและเห็นลูกคนหนึ่งตาย สวนสามี
และลูกคนอ่ืนบาดเจ็บสาหัส โจทกตกใจอยางมากจนทําใหเจ็บปวยอยางรุนแรง มีอาการซึมเศรา 
และมีพฤติกรรมที่เปล่ียนไป ศาล House of Lords (ศาลสูงสุด) ตัดสินใหจําเลยชดใชคาเสียหาย
ทางจิตใจแกโจทก
   คดี Hale v. London Underground โจทกเปนพนักงานดับเพลิงที่เขาไปชวยดับเพลิง
ที่ลุกไหมในสถานีรถไฟใตดิน เหตุไฟไหมมีคนตาย ๓๑ คน และโจทกไดรับความผิดปกติทางจิตใจ
ภายหลงัภยนัตราย (Post Traumatic Stress Disorder) ศาลตดัสนิใหจาํเลยตองรบัผดิในความเสยีหาย
ทางจิตใจ แมจะมิไดเกิดความเสียหายทางรางกายเลย
   คดี Page v. Smith โจทกอยูในเหตุการณอุบัติเหตุที่เกิดจากจําเลยประมาทเลินเลอ
แมโจทกจะไมไดรบับาดเจบ็ทางรางกาย แตทาํใหโรคทางจติเวชที ่เรยีกวา Myalgic Encephalomyelitis 
(ME) หรือภาวะเพลียเรื้อรัง (Chronic Fatigue Syndrome) ที่โจทกเคยเปนมากอน กลับมาเปนใหม
ทําใหโจทกตองออกจากการเปนครู ศาลสูงตัดสินใหจําเลยชดใชคาเสียหายทางจิตใจแกโจทก
   คดี Vermon v. Bosely จําเลยเปนพ่ีเล้ียงขับรถซ่ึงมีลูกโจทก ๒ คน นั่งไปดวยในรถ
ดวยความประมาทเลินเลอจนรถพุงลงไปในแมนํ้า โจทกพยายามชวยเหลือลูกของตนซึ่งกําลังจมน้ํา
แตชวยไมได หลังเกิดเหตุโจทกมีอาการซึมเศรา ศาลตัดสินใหจําเลยชดใชคาเสียหายทางจิตใจ
   ๓.๒ กรณีตามกฎหมายประเทศเยอรมัน๗ 

     ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของเยอรมันมาตรา 823 วรรคหน่ึง บัญญัติวา 
“ผูใดจงใจหรือประมาทเลนิเลอกระทาํตอบุคคลอืน่โดยผดิกฎหมายใหเขาเสยีหายแกชวีติก็ด ี รางกายกด็ี
สุขภาพอนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพยสินหรือสิทธิอยางหนึ่งอยางใดก็ดี จําตองชดใชคาสินไหมทดแทน
แกบุคคลอื่นนั้นในความเสียหายที่เกดิขึ้นจากการกระทํานั้น” โดยศาลเยอรมันตีความคําวา “อนามัย” 
ตามมาตราดงักลาว ใหหมายความถงึความเสียหายทางจิตใจ ดงัน้ัน ตามกฎหมายเยอรมนัความเสียหาย
ทางจิตใจจึงถือวาเปนรูปแบบหนึง่ของการกระทําใหเกิดความเสียหายตอสุขภาพหรอือนามยัของบคุคล
ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 823 วรรคหน่ึง แตคาเสียหายทางจิตใจท่ีผูเสียหายจะไดรับชดเชยตองเปน
ความเสียหายที่เกิดจากการเจ็บปวยทางจิตใจโดยแพทยเปนผูวินิจฉัย

  ๖พรทพิย  สทุธอิรรถศลิป, คาเสยีหายทางจติใจ : ศกึษากฎหมายลักษณะละเมิดขององักฤษและเยอรมนัเปรยีบเทยีบกับกฎหมาย
ลกัษณะละเมิดของไทย, ผลงานการอบรมหลักสูตร “ผูพพิากษาศาลช้ันตน” รุนที ่๑๓ สถาบันพฒันาขาราชการฝายตุลาการศาลยุตธิรรม 
สาํนกังานศาลยตุธิรรม พ.ศ. ๒๕๕๗, หนา ๑๖ – ๒๐.
  ๗พึง่อาง.
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เกร็ดกฎหมายนารู

จุลนิติ

   ศาลเยอรมันจะพิจารณาใหคาเสียหายทางจิตใจในกรณีความเสียหายที่เกิดขึ้นดังนี้
       ๑) เปนผูไดรับความเสียหายทางจิตใจอันเปนผลโดยตรงจากเหตุการณละเมิด และอาจ
ไดรับความเสียหายทางรางกายหรืออาจถูกทําใหกลัววาจะเกิดภยันตรายแกตนเอง (ผูเสียหายโดยตรง 
primary victim)
       ๒) เปนผูรบัรูหรอืเหน็เหตกุารณละเมดิทีเ่กดิกบัผูอืน่โดยผูรับรูหรอืเหน็เหตกุารณ มคีวาม
สมัพนัธใกลชดิกบัผูถกูกระทาํละเมดิใหเสยีหายตอชวีติรางกาย หรือจิตใจ ความสัมพันธใกลชิดไมจําเปน
ตองเปนบุคคลในครอบครัว อาจเปนเพียงคูหมั้นหรือชายหญิงที่อยูกินกันโดยไมจดทะเบียนสมรสก็ได 
(ผูเสียหายโดยออม secondary victim) ตัวอยาง เชน คดีป ค.ศ. ๑๙๓๑ คดีนี้จําเลยทั้งสองกระทํา
ละเมิดใหบุตรชายวัย ๗ ป ของโจทกเสียชีวิต ศาลตัดสินใหจําเลยทั้งสองตองโทษจําคุก ๙ เดือน 
โจทกฟองคดีแพงเรียกรองใหจําเลยทั้งสองชดใชคาเสียหาย เชน คาปลงศพ คาใชจายในทางการแพทย
และยังเรียกรองคาเสียหายทางจิตใจสําหรับความเสียหายทางจิตใจที่เกิดขึ้นกับภริยาโจทกเนื่องจาก
ทราบวาบุตรชายเสียชีวิต ศาลพิพากษาใหจําเลยทั้งสองชดใชคาเสียหายทางจิตใจใหแกโจทก 
ตามมาตรา 823 โดยใหเหตุผลวาความเสียหายทางจิตใจดังกลาวไมใชความรูสึกทางอารมณทั่วไป 
และแมภริยาโจทกจะไมไดอยูในเหตุการณ กไ็มเปนเหตใุหไมไดรบัคาเสยีหายทางจติใจ และคดีป ค.ศ.๑๙๗๑ 
จาํเลยขบัรถยนตชนสามโีจทกจนเสยีชวีติ และเปนเหตุใหโจทกตกใจมากจนเจ็บปวยทางจิตใจ โดยโจทก
มหีลกัฐานทางการแพทยมาแสดงวาตกใจจนเกดิการบาดเจบ็ทางจติใจอยางรนุแรง ศาลพิพากษาใหจําเลย
ชดใชคาเสียหายทางจิตใจแกโจทกเพราะความเสียหายท่ีโจทกไดรับไมใชความรูสึกท่ัวไป และโจทกมี
หลักฐานทางการแพทยมาแสดง แตท้ังน้ีหากโจทกไมใชผูเสียหายท่ีมีความสัมพันธกบัผูเสยีหายโดยตรงแลว
ก็จะไมไดรับชดเชยคาเสียหาย
   ทั้งนี้ ศาลเยอรมนีถือวาความเสียหายในทางจิตใจท่ีจะเรียกคาสินไหมทดแทนไดตองมี
ลักษณะที่รายแรงเกินกวาความเสียหายตามปกติธรรมดา และตองเปนผลอันสมควรและเขาใจไดวาจะ
เปนผลทีเ่กิดข้ึนจากการเหน็เหตกุารณท่ีกอใหเกิดความเสยีหายโดยตรง หรือไดรับทราบเหตกุารณจาก
ผูอื่นในภายหลัง หรือเปนความเสียหายทางจิตใจท่ีเกิดจากความกระทบกระเทือนทางประสาท 
หรือจิตใจอันเนื่องมาจากการเห็นเหตุการณความหายนะบางอยาง
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หลักคาสินไหมทดแทนความเสียหายทางจิตใจกรณีละเมิด
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เปรียบเทียบกับตางประเทศ

จุลนิติ

 บทสรุป
 หากกลาวโดยสรุป จะพิจารณาเห็นไดวา สําหรับประเทศไทยนั้น ประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยไมไดบัญญัติเรื่องคาสินไหมทดแทนทางจิตใจไว ซึ่งสงผลใหการกําหนดคาสินไหมทดแทน
ไมครอบคลมุความเสยีหายท่ีเกดิขึน้จริง และไมสามารถเยียวยาผูเสยีหายไดตรงตามความเสยีหายท่ีแทจรงิ 
แตอยางไรก็ดี แนวความคิดของกฎหมายไทยท่ีเกี่ยวกับคาสินไหมทดแทนทางจิตใจน้ัน
เร่ิมเปลี่ยนแปลงไป โดยมีการยอมรับความเสียหายทางจิตใจมากขึ้น ดังจะเห็นไดจากการตรา
พระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคาท่ีไมปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ซึง่มาตรา ๑๑ (๑) แหงพระราชบัญญตัดิงักลาว ไดกาํหนดใหศาลมีอาํนาจกาํหนดคาสินไหมทดแทน
เพื่อความเสียหายสําหรับความเสียหายตอจิตใจ อันเปนผลเนื่องมาจากสินคาที่ไมปลอดภัยที่กอให
เกิดความเสียหายตอรางกาย สุขภาพ หรืออนามัยของผูเสียหาย และหากผูเสียหายถึงแกความตาย 
สามีภริยา บุพการีหรือผูสืบสันดานของบุคคลน้ัน ชอบท่ีจะไดรับคาเสียหายสําหรับความเสียหายตอ
จิตใจได และจากคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๕๗๑/๒๕๕๖ ไดพิพากษาวา การใชอาวุธปนขมขูเปนการ
ทําใหผูเสียหายเสียหายแกรางกายและอนามัยแลว เพราะเปนการทําใหผูเสียหายตกใจกลัว โดยคดีนี้
ผูเสียหายไมไดรับอันตรายหรือความเสียหายทางรางกายแตอยางใด ทั้งโจทกก็ยังไมไดนําสืบวาโจทก
ไดรบัความเสียหายทางจิตใจอยางไรท่ีทาํใหโจทกไมอาจใชชวีติความเปนอยูไดอยางปกติสขุ คาํพพิากษา
ฎีกาดังกลาวนั้น ไดวินิจฉัยแตกตางไปจากแนวบรรทัดฐานเดิมท่ีวินิจฉัยวาหากไมมีความเสียหายทาง
รางกายจะไมไดรับชดใชคาเสียหายทางจิตใจ
 ดังนั้น หากประเทศไทยจะไดมีการพิจารณาปรับปรุงแกไขหลักการของประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชยที่ใชบังคับอยูในปจจุบันใหครอบคลุมถึงคาสินไหมทดแทนทางจิตใจใหเหมือนกับ
ประเทศอังกฤษ และเยอรมันแลว ก็ถือเปนแนวคิดท่ีมีความกาวหนาและสอดรับกับสภาพสังคม
ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
 ทั้งน้ี การกําหนดคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายทางจิตใจจะมีขอบเขตการบังคับใช
เพียงใด จะตองพิจารณาถึงความเหมาะสมของสภาพเศรษฐกิจและสังคมไทย รวมทั้งตองศึกษาผลดี
และผลเสีย และรบัฟงความคิดเหน็อยางรอบดาน เพือ่ประโยชนแหงความยุตธิรรมและเพ่ือใหสอดคลอง
กับวัตถุประสงคของกฎหมายลักษณะละเมิดใหสามารถเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น ทําใหผูเสียหาย
กลับคืนสูสถานะเดิมใหมากที่สุดเทาที่จะทําได
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