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หลักกฎหมายลักษณะละเมิดในทางแพงนัน้ มีวตั ถุประสงคสาํ คัญเพือ่ ทีจ่ ะใหความคุม ครองสิทธิ
ของบุคคลในสังคมไมใหบคุ คลอืน่ มาลวงละเมิดโดยไมชอบดวยกฎหมาย หากมีบคุ คลใดกระทําลวงเกิน
สิทธิของบุคคลอื่นจนเปนเหตุทําใหบุคคลอื่นไดรับความเสียหายโดยไมมีอํานาจที่จะกระทําไดโดยชอบ
ดวยกฎหมายนั้น บุคคลผูไดรับความเสียหายดังกลาวชอบที่จะไดรับคาเสียหายสําหรับความเสียหาย
ที่เกิดขึ้น ความเสียหายดังกลาวอาจเปนตัวเงินหรือมิใชตัวเงินก็ได “คาสินไหมทดแทน” เรามักจะ
คํานึงถึงเรื่องเงินเปนสําคัญ เนื่องจากความเสียหายทางแพงจะเปนความเสียหายที่เกี่ยวกับทรัพยสิน
เปนสวนใหญ แตโดยขอเท็จจริงแลวอาจไมใชเปนความเสียหายในทรัพยสนิ ก็ได เชน อาจเปนความเสียหาย
ตอจิตใจ เกียรติยศ ชือ่ เสียง เสรีภาพ หรือสิทธิของบุคคลทีก่ ฎหมายรับรองและคุม ครอง คาสินไหมทดแทน
เพือ่ การละเมิดกําหนดขึน้ โดยมีวตั ถุประสงคใหผตู อ งเสียหายจากการละเมิดไดรบั การเยียวยาความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นหรือทําใหผูเสียหายกลับคืนสถานะเดิมเสมือนไมมีความเสียหายเกิดขึ้น (status quo ante)
แตบางกรณีไมอาจทําใหผูเสียหายกลับคืนสูสถานะเดิมไดก็จําตองชดใชดวยวิธีอ่ืนเพื่อใหผูเสียหาย
กลับคืนสูสถานะใกลเคียงกับสถานะเดิมใหมากที่สุดเทาที่จะทําได
คอลัมนเกร็ดกฎหมายนารูฉบับนี้จึงใครขอเสนอเรื่อง “หลักคาสินไหมทดแทนความเสียหาย
ทางจิตใจกรณีละเมิดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เปรียบเทียบกับตางประเทศ”เพื่อให
ผูอานไดมีความรูความเขาใจถึงความหมายของคาสินไหมทดแทน การกําหนดคาสินไหมทดแทน
ความเสียหายทางจิตใจตามกฎหมายไทย การกําหนดคาสินไหมทดแทนความเสียหายทางจิตใจ
ตามกฎหมายตางประเทศ และตัวอยางคําพิพากษาฎีกาที่นาสนใจตามลําดับ ดังนี้
๑. ความหมายของคาสินไหมทดแทน
ความหมายของ “คาสินไหมทดแทน” นั้น ไดมีผูใหความหมายไวดังนี้
คาสินไหมทดแทน คือ สิ่งที่ใหหรือการกระทําที่ทําเพื่อชดใชหรือทดแทนความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นแกทรัพยสินหรือบุคคลอันเนื่องมาจากการละเมิดหรือการผิดสัญญา รวมทั้งการคืนทรัพยสิน
ใหแกผูเสียหายดวย๑
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔, หนา ๒๕๓.
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หลักคาสินไหมทดแทนความเสียหายทางจิตใจกรณีละเมิด
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เปรียบเทียบกับตางประเทศ

คาสินไหมทดแทน คือ การชดใชความเสียหายอันเกิดจากการกระทําละเมิดโดยการคืน
ทรัพยสนิ อันผูเ สียหายไดเสียหายไปหรือใชราคาทรัพยสนิ นัน้ ในเมือ่ ไมอาจคืนทรัพยสนิ ไดรวมทัง้ คาเสียหาย
อยางใด ๆ เพื่อใหผูเสียหายไดกลับคืนสูฐานะเดิมหรือใกลเคียงกับฐานะเดิมเทาที่จะสามารถทําได๒
คาสินไหมทดแทน คือ คาสินไหมทดแทนเพือ่ ละเมิดอยูบ นพืน้ ฐานทีม่ คี วามมุง หมายใหผเู สียหาย
จากการที่ถูกทําละเมิดไดรับการเยียวยา ชดใชหรือทดแทนดวยคาเสียหาย เพื่อใหผูเสียหายกลับคืน
สูฐานะเดิมกอนมีการละเมิด หรือถากรณีที่กลับคืนสูฐานะเดิมไมไดก็ตองชดใชกันดวยประการอื่น
เพือ่ เปนการทดแทนความเสียหายนัน้ ใหแกผเู สียหาย ฉะนัน้ คําวา “ใชคา สินไหมทดแทน” อาจแปลไดวา
“ทําการทดแทนเพื่อความเสียหาย” ซึ่งจะทําใหมีความหมายกวางกวาการคืนคาเสียหายหรือการคืน
หรือใชราคาทรัพย และมีกรณีเปนอันมากทีไ่ มใชเรือ่ งจะตองคืน หรือใชราคาหรือคาเสียหาย เชน ละเมิด
นําสิง่ ของไปวางบนทีด่ นิ ของผูอ นื่ หรือละเมิดปดกัน้ ทางโดยไมมสี ทิ ธิซงึ่ ไมใชเรือ่ งจะตองคืนหรือใชราคา
ทรัพยถาไมมีความเสียหายอื่นเลย การที่ศาลพิพากษาบังคับใหจําเลยนําสิ่งของนั้นออกไปจากที่ดิน
หรือบังคับใหจําเลยเปดทางก็ถือวาเปนการใชคาสินไหมทดแทน เพื่อความเสียหายนั้นเชนกัน๓
กลาวโดยสรุป ผูเ ขียนขอสรุปความหมายของคําวา “คาสินไหมทดแทน” วา คาสินไหมทดแทน
คือ การชดใชความเสียหายอันเกิดจากการกระทําละเมิดที่มีความมุงหมายใหผูเสียหายจากการที่ถูก
ทําละเมิดไดรับการเยียวยา เพื่อใหผูเสียหายไดกลับคืนสูสถานะเดิมหรือใกลเคียงกับสถานะเดิมเทาที่
จะสามารถทําได
๒. คาเสียหายทางจิตใจตามกฎหมายไทย๔
๒.๑ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
สําหรับคาสินไหมทดแทนตามบทบัญญัตแิ หงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยนนั้ ไดบญ
ั ญัติ
ไวใน “มาตรา ๔๒๐ ผูใดจงใจหรือประมาทเลินเลอ ทําตอบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายใหเขาเสียหาย
ถึงแกชีวิตก็ดี แกรางกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพยสินหรือสิทธิอยางหนึ่งอยางใดก็ดี
ทานวาผูนั้นทําละเมิด จําตองใชคาสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น”
เนือ่ งจากมาตรา ๔๒๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไดกาํ หนดใหบคุ คลผูท าํ ละเมิด
ตองชดใชคาสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดตอเมื่อไดกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอตอบุคคลอื่น
โดยผิดกฎหมาย และเปนเหตุใหผูถูกกระทําตองไดรับความเสียหายแกชีวิต รางกาย อนามัย เสรีภาพ
ทรัพยสนิ หรือสิทธิอยางหนึง่ อยางใด โดยผูถ กู กระทําละเมิดสามารถเรียกรองคาสินไหมทดแทนไดเฉพาะ
กรณีที่ไดรับความเสียหายตามที่กําหนดไวในมาตรา ๔๒๐ เทานั้น ซึ่งไมรวมถึงความเสียหายตอจิตใจ
ศักดิ์ สนองชาติ, คําอธิบายโดยยอประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวา ดวยละเมิดและความรับผิดทางละเมิดตามพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙, พิมพครัง้ ที่ ๘, กรุงเทพฯ : สํานักพิมพนติ บิ รรณาการ, ๒๕๕๑หนา ๑๘๑.
๓
นิพฒ
ั กุศล อัศวชิน, ปญหาการกําหนดคาเสียหายทางจิตใจ, เอกสารวิชาการการอบรมหลักสูตร “ผูบ ริหารกระบวนการยุตธิ รรม
ระดับสูง (บ.ย.ส.) รุน ที่ ๑๓”, วิทยาลัยการยุตธิ รรม สํานักงานศาลยุตธิ รรม, ๒๕๕๒, หนา ๑๘.
๔
สุนนั ทา จันทรแกว, คาสินไหมทดแทนกรณีละเมิดทีก่ อ ใหเกิดความเสียหายทางจิตใจ,บทความทางกฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา, สืบคนจากเว็บไซด http://www.krisdika.go.th.
๒
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เกร็ดกฎหมายนารู

โดยการเรียกรองคาสินไหมทดแทนกรณีที่เกิดความเสียหายตอจิตใจนั้น มาตรา ๔๔๖
ไดบัญญัติวา “ในกรณีทําใหเขาเสียหายแกรางกายหรืออนามัยก็ดี ในกรณีทําใหเขาเสียเสรีภาพก็ดี
ผูตองเสียหายจะเรียกรองเอาคาสินไหมทดแทนเพื่อความที่เสียหายอยางอื่นอันมิใชตัวเงินดวยอีกก็ได
สิทธิเรียกรองอันนีไ้ มโอนกันได และไมตกสืบไปถึงทายาท เวนแตสทิ ธินน้ั จะไดรบั สภาพกันไวโดยสัญญา
หรือไดเริ่มฟองคดีตามสิทธินั้นแลว
อนึ่ง หญิงที่ตองเสียหายเพราะผูใดทําผิดอาญาเปนทุรศีลธรรมแกตนก็ยอมมีสิทธิเรียกรอง
ทํานองเดียวกันนี้”
จากหลักกฎหมายในมาตราดังกลาว ไดกําหนดใหผูเสียหายสามารถเรียกรองเอาคาสินไหม
ทดแทนเพื่อความเสียหายอยางอื่นอันมิใชตัวเงินได
ทัง้ นี้ ตามแนวคําพิพากษาของศาลฎีกาไดวนิ จิ ฉัยเปนบรรทัดฐานไววา ผูเ สียหายสามารถ
เรียกคาเสียหายไดเฉพาะความเสียหายตอจิตใจอันเปนผลเนื่องมาจากความเสียหายตอรางกาย
สุขภาพ หรืออนามัยของผูเสียหาย เชน ไดรับความเจ็บปวด ทุกขทรมาน หรือเสียโฉม เปนตน
และจะตองเปนผูเสียหายโดยตรงเทานั้น หากเปนผูเสียหายโดยออม เชน ผูไดรับความเสียหายทาง
จิตใจ เนือ่ งจากผูเ สียหายโดยตรงถูกกระทําละเมิดหรือเห็นเหตุการณการกระทําละเมิดนัน้ จะไมไดรบั
คาเสียหายทางจิตใจสําหรับความเสียหายที่เปนความวิตกกังวลความโศกเสียใจ ความอับอาย
หรือความเสียหายทางจิตใจอยางอื่น ศาลใหเหตุผลวาไมมีกฎหมายบัญญัติใหเรียกรองคาเสียหาย
ดังกลาวได ซึ่งสงผลใหการกําหนดคาสินไหมทดแทนไมครอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง
และไมสามารถเยียวยาผูเสียหายไดตรงตามความเสียหายที่แทจริง
ตัวอยางคําพิพากษาฎีกาที่นาสนใจ
- คําพิพากษาฎีกาที่ ๖๓๐๓/๒๕๔๗
การทีเ่ ด็กชาย ก. ตองเปนคนพิการ ไมสามารถเดินและขับถายไดตามปกติ ถือไดวา เด็กชาย ก.
ต อ งสู ญ เสี ย ความสามารถประกอบการงานในภายหน า และทํ า ลายความก า วหน า ไปตลอดชี วิ ต
โดยความเสียหายทีไ่ มสามารถประกอบอาชีพไดตามปกติกค็ อื ความเสียหายทีไ่ มสามารถประกอบการงาน
ไดสิ้นเชิงทั้งในเวลาปจจุบันและในอนาคต เมื่อผลแหงการละเมิดของจําเลยที่ ๑ ทําใหเด็กชาย ก.ตอง
ทุพพลภาพไปตลอดชีวติ โจทกทงั้ สองจึงเรียกคาเสียหายเพือ่ การทีเ่ สียความสามารถประกอบการงานได
ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๔๔๔ วรรคหนึง่ และความทุพพลภาพทีเ่ กิดขึน้ นี้ ยังเขากรณีเปนความเสียหาย
อันเปนที่มาของความทุกขทรมานทั้งรางกายและจิตใจอยางแสนสาหัสที่บังเกิดขึ้นกับเด็กชาย ก.
ในขณะทีม่ อี ายุเพียง ๖ ป เทานัน้ โจทกทง้ั สองจึงมีสทิ ธิเรียกรองคาเสียหายทีไ่ มใชตวั เงินไดตาม ป.พ.พ.
มาตรา ๔๔๖ ดวยคาเสียหายดังกลาวไมซํ้าซอนกันและไมเปนคาเสียหายอยางเดียวกัน
- คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๗๔๒/๒๔๙๙
จําเลยฆาบุตรโจทกถึงแกความตาย ยอมถือวาจําเลยไดกระทําการละเมิดตอโจทกทําให
โจทกขาดผูอุปการะเลี้ยงดูไป โดยมิตองคํานึงวาในปจจุบันบุตรที่ตายจะไดกําลังอุปการะเลี้ยงดูโจทก
ผูเปนมารดาอยูหรือไม สวนคาเสียหายจะเทาใดศาลยอมกําหนดใหตามสมควร สวนคาเสียหายเพื่อ
ความวิปโยคโทมนัสนั้นเรียกไมไดเพราะไมมีกฎหมายบัญญัติใหเรียกรองได
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- คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๘๙/๒๕๐๒
สามีไมมีสิทธิฟองเรียกคาเสียหายทางจิตใจที่เกิดความวาเหวเพราะสูญเสียภริยาผูเคย
ปฏิบัติใหชีวิตของสามีมีความสุขจากผูที่ทําใหภริยาของตนถึงแกความตาย เพราะไมมีกฎหมายบัญญัติ
- คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๔๔๗/๒๕๒๓
คาเสียหายทางจิตใจทีโ่ จทกเกิดความตกใจหรือกระทบกระเทือนจิตใจนี้ ไมมบี ทกฎหมาย
บัญญัตใิ หเรียกรองได แตอยางไรก็ดตี ามคําฟองของโจทกทบี่ รรยายวาผลแหงการละเมิดทําใหโจทกตกใจ
เปนอยางมาก และการที่โจทกตองสูญเสียแขนขวาไปเปนการกระทบกระเทือนจิตใจโจทกเปนอยางยิ่ง
โจทกขอคิดคาเสียหายในสวนนี้ ๖๐,๐๐๐ บาทนัน้ พอแปลความไดวา โจทกประสงคเรียกรองเอาคาเสียหาย
เพราะเหตุที่โจทกตองถูกตัดขอมือขวานั่นเองเปนการเรียกรองเอาคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหาย
อยางอืน่ อันมิใชตวั เงิน ซึง่ โจทกมสี ทิ ธิเรียกรองเอาไดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา ๔๔๖
และศาลฎีกาเห็นวาที่ศาลลางทั้งสองกําหนดคาเสียหายสวนนี้ใหโจทกเปนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาทนั้น
เหมาะสมแลว
- คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๕๗๑/๒๕๕๖
จําเลยไดพูดขูเข็ญโจทกวา “มึงอยากตายหรือ” การกระทําดังกลาวนับวาเปนการกระทํา
โดยจงใจทําใหโจทกเสียหาย เปนการกระทําละเมิดตอโจทกตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา ๔๒๐ แลวโจทกจึงเปนผูเสียหายโดยนิตินัย และแมวาจําเลยจะไมไดยิงอาวุธปนดังกลาวก็ตาม
แตการทีจ่ าํ เลยใชอาวุธปนขมขูโ จทกเชนนีเ้ ปนการทําใหโจทกเสียหายแกรา งกายและอนามัยของโจทกแลว
เพราะเปนการทําใหโจทกตกใจกลัว เปนความเสียหายเกีย่ วกับความรูส กึ ทางดานจิตใจ ซึง่ เปนความเสียหาย
อยางอืน่ อันมิใชตวั เงินตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๔๔๖ โจทกมสี ทิ ธิเรียกคาสินไหม
ทดแทนในกรณีดังกลาวนี้ได ที่ศาลชั้นตนพิพากษาใหจําเลยชดใชคาเสียหายแกโจทกในกรณีนี้นั้น
ศาลฎีกาเห็นพองดวย อุทธรณของจําเลยฟงไมขึ้น
๒.๒ คาเสียหายทางจิตใจตามพระราชบัญญัตคิ วามรับผิดตอความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จาก
สินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑
พระราชบัญญัตคิ วามรับผิดตอความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จากสินคาทีไ่ มปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑
ตราขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อคุมครองผูบริโภคที่ไดรับความเสียหายที่เกิดจากสินคาที่ไมปลอดภัย
เพิ่มเติมไปจากกฎหมายทั่วไป โดยมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ไดกําหนดบทนิยาม คําวา
“ความเสียหายตอจิตใจ” หมายความวา ความเจ็บปวด ความทุกขทรมานความหวาดกลัว ความวิตกกังวล
ความเศราโศกเสียใจ ความอับอาย หรือความเสียหายตอจิตใจอยางอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน
และในสวนของการเยียวยาผูเ สียหายนัน้ มาตรา ๑๑ (๑) แหงพระราชบัญญัตดิ งั กลาว ไดกาํ หนดใหศาล
มีอาํ นาจกําหนดคาสินไหมทดแทนเพือ่ ความเสียหาย สําหรับความเสียหายตอจิตใจอันเปนผลเนือ่ งมาจาก
ความเสียหายตอรางกาย สุขภาพ หรืออนามัยของผูเสียหาย และหากผูเสียหายถึงแกความตาย สามี
ภริยา บุพการี หรือผูสืบสันดานของบุคคลนั้น ชอบที่จะไดรับคาเสียหายสําหรับความเสียหายตอจิตใจ
จึงเห็นไดวา การเรียกคาเสียหายทางจิตใจดังกลาวสามารถเรียกไดเฉพาะกรณีที่ผูเสียหายไดรับ
ความเสียหายทางจิตใจอันเปนผลเนือ่ งมาจากสินคาทีไ่ มปลอดภัยซึง่ ทําใหเกิดความเสียหายตอรางกาย
สุขภาพ หรืออนามัยเทานั้น สําหรับกรณีอื่นไมสามารถเรียกรองคาสินไหมทดแทนได
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เกร็ดกฎหมายนารู

๓. การกําหนดคาสินไหมทดแทนความเสียหายทางจิตใจตามหลักกฎหมายตางประเทศ
๓.๑ กรณีตามกฎหมายประเทศอังกฤษ๕
ประเทศอังกฤษมิไดมีการกําหนดความหมายของคําวา “ความเสียหายทางจิตใจ” ไวอยาง
ชัดเจน แตสามารถพิจารณาความหมายของคําดังกลาวไดจากแนวคําวินจิ ฉัยของศาลอังกฤษ ซึง่ สรุปไดวา
คําวา “ความเสียหายทางจิตใจ” เปนความเสียหายทีก่ ระทบกระเทือนทางประสาทหรือจิตใจทีเ่ กิดจาก
ความกระวนกระวายทางจิตใจ อันเนื่องจากการเขามาเกี่ยวของหรือผูกพันอยูในเหตุการณหรือไดเห็น
เหตุการณนนั้ โดยตรง เชน ความกังวลตอเหตุการณและบางครัง้ ความกระทบกระเทือนทางจิตใจดังกลาว
อาจมีรอ งรอยความเสียหายในทางกายภาพปรากฏใหเห็นในรูปแบบของการนอนไมหลับ ความหงุดหงิด
การโกรธสุดขีด การขาดความสามารถในการจดจําหรือขาดสมาธิ การตืน่ ตระหนกตกใจ การระแวงมาก
เกินไป การมีปฏิกิริยาตอสิ่งใด ๆ ที่กระตุนเตือนความทรงจําตอเหตุการณที่เกิดขึ้นมากเกินควร
หรือความกระทบกระเทือนทางประสาทหรือจิตใจ เปนตน
นอกจากนีแ้ นวคําวินจิ ฉัยของศาลอังกฤษยังแสดงใหเห็นวา ไดแบงผูไ ดรบั ความเสียหายทาง
จิตใจออกเปนลําดับหนึ่งและลําดับสอง กลาวคือ ผูไดรับความเสียหายลําดับหนึ่ง หมายถึง บุคคลที่มี
สวนรวมหรือเขามาเกีย่ วพันอยูใ นเหตุการณโดยตรงและบุคคลนัน้ ไดรบั ความเสียหายทางจิตใจ หรือไดรบั
บาดเจ็บทางรางกาย หรือตายในเหตุการณ สําหรับผูไ ดรบั ความเสียหายลําดับสอง หมายถึง บุคคลทีไ่ ดเห็น
เหตุการณโดยตรง หรือมาเห็นสภาพทีเ่ กิดขึน้ ทันทีหลังเกิดเหตุทผี่ ไู ดรบั ความเสียหายลําดับหนึง่ ซึง่ เปน
ญาติหรือมีความสัมพันธใกลชดิ กับครอบครัวไดรบั บาดเจ็บทางรางกายหรือตายในเหตุการณจนเปนเหตุ
ใหผูไดรับความเสียหายลําดับสองไดรับความเสียหายทางจิตใจ
ความเสียหายทางจิตใจรูปแบบอืน่ ๆ นัน้ มีกฎหมายบัญญัตไิ วเปนลายลักษณอกั ษรศาลอังกฤษ
ก็ยอมชดใชคาเสียหายทางจิตใจ ตัวอยางกฎหมายลายลักษณอักษร เชน The Protection from
Harassment Act 1997 ซึง่ เปนการกระทําโดยรูห รือควรจะรูว า จะทําใหเกิดความรําคาญเดือดรอนแกผอู นื่
ไมวา จะเปนการทําใหตกใจ ทําใหเกิดความวิตกกังวลหรือทําใหกลัววาจะเกิดอันตราย 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
พึง่ อาง.
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สวนการประเมินคาเสียหายสําหรับความเสียหายทางจิตใจ ศาลจะใชดลุ พินจิ ในการกําหนด
จํานวนคาเสียหายเพราะเปนการยากที่จะประเมินจํานวนคาเสียหายที่แนนอน โดยศาลจะพิจารณา
หลักฐานตาง ๆ ประกอบพฤติการณแหงคดี เชน ลักษณะแหงความเสียหาย ระดับของความเจ็บปวด
และทุกขทรมาน ระยะเวลาในการรักษา หรือความสามารถของผูเสียหายที่จะใชชีวิตไดอยางปกติสุข
เพียงใด
ตัวอยางคดีที่ศาลอังกฤษยอมรับเยียวยาความเสียหายทางจิตใจ๖
คดี Mcloughlin v. O’Brian เปนคดีแรกที่วางหลักในเรื่องนี้ จําเลยขับรถชนรถยนต
ซึ่งสามีโจทกเปนคนขับและมีลูก ๆ นั่งอยูดวย โจทกมาถึงโรงพยาบาลและเห็นลูกคนหนึ่งตาย สวนสามี
และลูกคนอื่นบาดเจ็บสาหัส โจทกตกใจอยางมากจนทําใหเจ็บปวยอยางรุนแรง มีอาการซึมเศรา
และมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป ศาล House of Lords (ศาลสูงสุด) ตัดสินใหจําเลยชดใชคาเสียหาย
ทางจิตใจแกโจทก
คดี Hale v. London Underground โจทกเปนพนักงานดับเพลิงที่เขาไปชวยดับเพลิง
ที่ลุกไหมในสถานีรถไฟใตดิน เหตุไฟไหมมีคนตาย ๓๑ คน และโจทกไดรับความผิดปกติทางจิตใจ
ภายหลังภยันตราย (Post Traumatic Stress Disorder) ศาลตัดสินใหจาํ เลยตองรับผิดในความเสียหาย
ทางจิตใจ แมจะมิไดเกิดความเสียหายทางรางกายเลย
คดี Page v. Smith โจทกอยูในเหตุการณอุบัติเหตุที่เกิดจากจําเลยประมาทเลินเลอ
แมโจทกจะไมไดรบั บาดเจ็บทางรางกาย แตทาํ ใหโรคทางจิตเวชที่ เรียกวา Myalgic Encephalomyelitis
(ME) หรือภาวะเพลียเรื้อรัง (Chronic Fatigue Syndrome) ที่โจทกเคยเปนมากอน กลับมาเปนใหม
ทําใหโจทกตองออกจากการเปนครู ศาลสูงตัดสินใหจําเลยชดใชคาเสียหายทางจิตใจแกโจทก
คดี Vermon v. Bosely จําเลยเปนพี่เลี้ยงขับรถซึ่งมีลูกโจทก ๒ คน นั่งไปดวยในรถ
ดวยความประมาทเลินเลอจนรถพุงลงไปในแมนํ้า โจทกพยายามชวยเหลือลูกของตนซึ่งกําลังจมนํ้า
แตชวยไมได หลังเกิดเหตุโจทกมีอาการซึมเศรา ศาลตัดสินใหจําเลยชดใชคาเสียหายทางจิตใจ
๓.๒ กรณีตามกฎหมายประเทศเยอรมัน๗
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของเยอรมันมาตรา 823 วรรคหนึ่ง บัญญัติวา
“ผูใ ดจงใจหรือประมาทเลินเลอกระทําตอบุคคลอืน่ โดยผิดกฎหมายใหเขาเสียหายแกชวี ติ ก็ดี รางกายก็ดี
สุขภาพอนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพยสินหรือสิทธิอยางหนึ่งอยางใดก็ดี จําตองชดใชคาสินไหมทดแทน
แกบุคคลอื่นนั้นในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทํานั้น” โดยศาลเยอรมันตีความคําวา “อนามัย”
ตามมาตราดังกลาว ใหหมายความถึงความเสียหายทางจิตใจ ดังนัน้ ตามกฎหมายเยอรมันความเสียหาย
ทางจิตใจจึงถือวาเปนรูปแบบหนึง่ ของการกระทําใหเกิดความเสียหายตอสุขภาพหรืออนามัยของบุคคล
ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 823 วรรคหนึ่ง แตคาเสียหายทางจิตใจที่ผูเสียหายจะไดรับชดเชยตองเปน
ความเสียหายที่เกิดจากการเจ็บปวยทางจิตใจโดยแพทยเปนผูวินิจฉัย
พรทิพย สุทธิอรรถศิลป, คาเสียหายทางจิตใจ : ศึกษากฎหมายลักษณะละเมิดของอังกฤษและเยอรมันเปรียบเทียบกับกฎหมาย
ลักษณะละเมิดของไทย, ผลงานการอบรมหลักสูตร “ผูพ พิ ากษาศาลชัน้ ตน” รุน ที่ ๑๓ สถาบันพัฒนาขาราชการฝายตุลาการศาลยุตธิ รรม
สํานักงานศาลยุตธิ รรม พ.ศ. ๒๕๕๗, หนา ๑๖ – ๒๐.
๗
พึง่ อาง.
๖
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เกร็ดกฎหมายนารู

ศาลเยอรมันจะพิจารณาใหคาเสียหายทางจิตใจในกรณีความเสียหายที่เกิดขึ้นดังนี้
๑) เปนผูไดรับความเสียหายทางจิตใจอันเปนผลโดยตรงจากเหตุการณละเมิด และอาจ
ไดรับความเสียหายทางรางกายหรืออาจถูกทําใหกลัววาจะเกิดภยันตรายแกตนเอง (ผูเสียหายโดยตรง
primary victim)
๒) เปนผูร บั รูห รือเห็นเหตุการณละเมิดทีเ่ กิดกับผูอ นื่ โดยผูร บั รูห รือเห็นเหตุการณ มีความ
สัมพันธใกลชดิ กับผูถ กู กระทําละเมิดใหเสียหายตอชีวติ รางกาย หรือจิตใจ ความสัมพันธใกลชดิ ไมจาํ เปน
ตองเปนบุคคลในครอบครัว อาจเปนเพียงคูหมั้นหรือชายหญิงที่อยูกินกันโดยไมจดทะเบียนสมรสก็ได
(ผูเสียหายโดยออม secondary victim) ตัวอยาง เชน คดีป ค.ศ. ๑๙๓๑ คดีนี้จําเลยทั้งสองกระทํา
ละเมิดใหบุตรชายวัย ๗ ป ของโจทกเสียชีวิต ศาลตัดสินใหจําเลยทั้งสองตองโทษจําคุก ๙ เดือน
โจทกฟองคดีแพงเรียกรองใหจําเลยทั้งสองชดใชคาเสียหาย เชน คาปลงศพ คาใชจายในทางการแพทย
และยังเรียกรองคาเสียหายทางจิตใจสําหรับความเสียหายทางจิตใจที่เกิดขึ้นกับภริยาโจทกเนื่องจาก
ทราบวาบุต รชายเสียชีวิต ศาลพิพากษาใหจําเลยทั้งสองชดใชคาเสียหายทางจิตใจใหแกโจทก
ตามมาตรา 823 โดยใหเหตุผลวาความเสียหายทางจิตใจดังกลาวไมใชความรูสึกทางอารมณทั่วไป
และแมภริยาโจทกจะไมไดอยูใ นเหตุการณ ก็ไมเปนเหตุใหไมไดรบั คาเสียหายทางจิตใจ และคดีป ค.ศ.๑๙๗๑
จําเลยขับรถยนตชนสามีโจทกจนเสียชีวติ และเปนเหตุใหโจทกตกใจมากจนเจ็บปวยทางจิตใจ โดยโจทก
มีหลักฐานทางการแพทยมาแสดงวาตกใจจนเกิดการบาดเจ็บทางจิตใจอยางรุนแรง ศาลพิพากษาใหจาํ เลย
ชดใชคาเสียหายทางจิตใจแกโจทกเพราะความเสียหายที่โจทกไดรับไมใชความรูสึกทั่วไป และโจทกมี
หลักฐานทางการแพทยมาแสดง แตทง้ั นีห้ ากโจทกไมใชผเู สียหายทีม่ คี วามสัมพันธกบั ผูเ สียหายโดยตรงแลว
ก็จะไมไดรับชดเชยคาเสียหาย
ทั้งนี้ ศาลเยอรมนีถือวาความเสียหายในทางจิตใจที่จะเรียกคาสินไหมทดแทนไดตองมี
ลักษณะที่รายแรงเกินกวาความเสียหายตามปกติธรรมดา และตองเปนผลอันสมควรและเขาใจไดวา จะ
เปนผลทีเ่ กิดขึน้ จากการเห็นเหตุการณทก่ี อ ใหเกิดความเสียหายโดยตรง หรือไดรบั ทราบเหตุการณจาก
ผูอื่นในภายหลัง หรือเปนความเสียหายทางจิตใจที่เกิดจากความกระทบกระเทือนทางประสาท
หรือจิตใจอันเนื่องมาจากการเห็นเหตุการณความหายนะบางอยาง
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หลักคาสินไหมทดแทนความเสียหายทางจิตใจกรณีละเมิด
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เปรียบเทียบกับตางประเทศ

บทสรุป
หากกลาวโดยสรุป จะพิจารณาเห็นไดวา สําหรับประเทศไทยนั้น ประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยไมไดบัญญัติเรื่องคาสินไหมทดแทนทางจิตใจไว ซึ่งสงผลใหการกําหนดคาสินไหมทดแทน
ไมครอบคลุมความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จริง และไมสามารถเยียวยาผูเ สียหายไดตรงตามความเสียหายทีแ่ ทจริง
แต อ ย า งไรก็ ดี แนวความคิ ด ของกฎหมายไทยที่ เ กี่ ย วกั บ ค า สิ น ไหมทดแทนทางจิ ต ใจนั้ น
เริ่มเปลี่ยนแปลงไป โดยมีการยอมรับความเสียหายทางจิตใจมากขึ้น ดังจะเห็นไดจากการตรา
พระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑
ซึง่ มาตรา ๑๑ (๑) แหงพระราชบัญญัตดิ งั กลาว ไดกาํ หนดใหศาลมีอาํ นาจกําหนดคาสินไหมทดแทน
เพื่อความเสียหายสําหรับความเสียหายตอจิตใจ อันเปนผลเนื่องมาจากสินคาที่ไมปลอดภัยที่กอให
เกิดความเสียหายตอรางกาย สุขภาพ หรืออนามัยของผูเสียหาย และหากผูเสียหายถึงแกความตาย
สามีภริยา บุพการีหรือผูสืบสันดานของบุคคลนั้น ชอบที่จะไดรับคาเสียหายสําหรับความเสียหายตอ
จิตใจได และจากคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๕๗๑/๒๕๕๖ ไดพิพากษาวา การใชอาวุธปนขมขูเปนการ
ทําใหผูเสียหายเสียหายแกรางกายและอนามัยแลว เพราะเปนการทําใหผูเสียหายตกใจกลัว โดยคดีนี้
ผูเสียหายไมไดรับอันตรายหรือความเสียหายทางรางกายแตอยางใด ทั้งโจทกก็ยังไมไดนําสืบวาโจทก
ไดรบั ความเสียหายทางจิตใจอยางไรทีท่ าํ ใหโจทกไมอาจใชชวี ติ ความเปนอยูไ ดอยางปกติสขุ คําพิพากษา
ฎีกาดังกลาวนั้น ไดวินิจฉัยแตกตางไปจากแนวบรรทัดฐานเดิมที่วินิจฉัยวาหากไมมีความเสียหายทาง
รางกายจะไมไดรับชดใชคาเสียหายทางจิตใจ
ดังนั้น หากประเทศไทยจะไดมีการพิจารณาปรับปรุงแกไขหลักการของประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชยที่ใชบังคับอยูในปจจุบันใหครอบคลุมถึงคาสินไหมทดแทนทางจิตใจใหเหมือนกับ
ประเทศอังกฤษ และเยอรมันแลว ก็ถือเปนแนวคิดที่มีความกาวหนาและสอดรับกับสภาพสังคม
ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
ทั้งนี้ การกําหนดคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายทางจิตใจจะมีขอบเขตการบังคับใช
เพียงใด จะตองพิจารณาถึงความเหมาะสมของสภาพเศรษฐกิจและสังคมไทย รวมทั้งตองศึกษาผลดี
และผลเสีย และรับฟงความคิดเห็นอยางรอบดาน เพือ่ ประโยชนแหงความยุตธิ รรมและเพือ่ ใหสอดคลอง
กับวัตถุประสงคของกฎหมายลักษณะละเมิดใหสามารถเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น ทําใหผูเสียหาย
กลับคืนสูสถานะเดิมใหมากที่สุดเทาที่จะทําได
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