
ค่าสินไหมทดแทนกรณีละเมิดที่ก่อให้เกิดความเสียหายทางจิตใจ 
   

 
สุนนัทา จนัทร์แก้ว๑ 

 
๑. บทนํา 
    มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม การที่มนุษย์อยู่รวมกันเป็นจํานวนมาก

ย่อมต้องมีความขัดแย้งหรือมีการกระทบกระทั่งกันจนอาจทําให้เกิดความเสียหายต่อร่างกาย 
ทรัพย์สิน หรือจิตใจ มนุษย์จึงต้องสร้างกฎเกณฑ์ขึ้นมาเพื่อควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกในสังคม  
เพื่อเป็นบรรทัดฐานในการอยู่ร่วมกันของสมาชิก รวมทั้งเพื่อให้สังคมมีความเป็นธรรมและสงบสุข  
ฉะนั้น เมื่อมีการละเมิดเกิดขึ้น ผู้กระทําละเมิดจึงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และโดยหลักการแล้ว 
ค่าสินไหมทดแทนฐานละเมิดไม่จําเป็นต้องใช้กันเป็นเงินเสมอไป ซึ่งอาจทดแทนด้วยวิธีการอื่นได้  
แต่ในปัจจุบันนี้เมื่อกล่าวถึงคําว่า “ค่าสินไหมทดแทน” เรามักจะคํานึงถึงเรื่องเงินเป็นสําคัญ เนื่องจาก
ความเสียหายทางแพ่งจะเป็นความเสียหายที่เกี่ยวกับทรัพย์สินเป็นส่วนใหญ่ แต่ในข้อเท็จจริงแล้ว 
อาจไม่ใช่เป็นความเสียหายในทรัพย์สินก็ได้ เช่น อาจเป็นความเสียหายต่อจิตใจ เกียรติยศ ช่ือเสียง 
เสรีภาพหรือสิทธิของบุคคลที่กฎหมายรับรองและคุ้มครอง  ดังนั้น สิ่งที่จะมาทดแทนความเสียหายได้
อาจไม่ใช่จํานวนเงินหรือทรัพย์สินเสมอไป  ฉะนั้น หากจะถือว่าค่าสินไหมทดแทนต้องเป็นจํานวนเงิน 
หรือทรัพย์สินเท่านั้น จึงอาจไม่เพียงพอที่จะทดแทนหรือชดเชยความเสียหายได้ทั้งหมด 

    สําหรับค่าสินไหมทดแทนตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นั้น 
เนื่องจากมาตรา ๔๒๐๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้กําหนดให้บุคคลผู้ทําละเมิด 
ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดต่อเมื่อได้กระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อต่อบุคคลอื่น
โดยผิดกฎหมาย และเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทําต้องได้รับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย เสรีภาพ 
ทรัพย์สิน หรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใด โดยผู้ถูกกระทําละเมิดสามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ 
เฉพาะกรณีที่ได้รับความเสียหายตามที่กําหนดไว้ในมาตรา ๔๒๐ เท่านั้น ซึ่งไม่รวมถึงความเสียหาย 
ต่อจิตใจ โดยการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกรณีที่เกิดความเสียหายต่อจิตใจนั้น แนวคําพิพากษา 
ของศาลฎีกาได้วินิจฉัยเป็นบรรทัดฐานไว้ว่าผู้เสียหายสามารถเรียกค่าเสียหายได้เฉพาะความเสียหาย
ต่อจิตใจอันเป็นผลเนื่องมาจากความเสียหายต่อร่างกาย สุขภาพ หรืออนามัยของผู้เสียหาย เช่น  
ได้รับความเจ็บปวด ทุกข์ทรมาน หรือเสียโฉม เป็นต้น  สําหรับความเสียหายที่เป็นความวิตกกังวล 
ความโศกเสียใจ ความอับอาย หรือความเสียหายทางจิตใจอย่างอื่น ศาลให้เหตุผลว่าไม่มีกฎหมาย
บัญญัติให้เรียกร้องค่าเสียหายดังกล่าวได้ ซึ่งส่งผลให้การกําหนดค่าสินไหมทดแทนไม่ครอบคลุม 
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง และไม่สามารถเยียวยาผู้เสียหายได้ตรงตามความเสียหายที่แท้จริง   
แต่อย่างไรก็ ดี  แนวความคิดของกฎหมายไทยที่ เกี่ ยวกับค่าสินไหมทดแทนทางจิตใจนั้น 
                                                 

๑นักกฎหมายกฤษฎีกาชํานาญการ ปฏิบัติราชการในกองกฎหมายกระบวนการยุติธรรม  
ฝ่ายกฎหมายกระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.  

๒มาตรา ๔๒๐  ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทําต่อบุคคลอ่ืนโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหาย 
ถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทําละเมิด
จําต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น 



 ๒ 

เริ่มเปลี่ยนแปลงไป โดยมีการยอมรับความเสียหายทางจิตใจมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากการตรา
พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่ เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ . ๒๕๕๑  
ที่บัญญัติให้ศาลมีอํานาจกําหนดค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายสําหรับความเสียหายต่อจิตใจ 
อันเป็นผลเนื่องมาจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อร่างกาย สุขภาพ หรืออนามัย 
ของผู้เสียหายได้ 

 
๒. ความเป็นมา ความหมาย และทฤษฎีที่เก่ียวกับการกําหนดค่าสินไหมทดแทน 
    ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดกําหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ต้องเสียหาย

จากการละเมิดได้รับการเยียวยาหรือทดแทนด้วยค่าเสียหาย เพื่อให้ผู้เสียหายกลับคืนสู่ฐานะเดิม 
ก่อนที่จะมีการละเมิด หรือในกรณีที่ไม่สามารถกลับคืนสู่ฐานะเดิมได้ก็ต้องได้รับการชดเชยดว้ยวิธีการอืน่
ที่เพียงพอต่อความเสียหาย ซึ่งค่าสินไหมทดแทนมีความเป็นมา ความหมาย ประเภทของค่าเสียหาย 
และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้   

    ๒.๑ ความเป็นมาของค่าสินไหมทดแทน๓  
          ในสมัยโบราณที่ละเมิดยังมิได้แยกออกจากการกระทําความผิดอาญานั้น 

เมื่อบุคคลใดก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นแก่อีกบุคคลหนึ่ง ผู้ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจาก 
การกระทําอันมิชอบนั้นมีอํานาจทําการแก้แค้นในทํานองเดียวกันและเท่าเทียมกับที่ตนได้รับมา 
เพื่อเป็นการตอบแทนได้ ซึ่งเรียกว่า “ตาต่อตาฟันต่อฟัน” ตามกฎหมายตาลิโอ (Lex Talionis)  
ของชาวยุโรป แต่ผู้เสียหายอาจสละสิทธิไม่ทําการแก้แค้นตามสิทธิที่ตนมีอยู่ก็ได้ โดยสามารถเรียก 
ค่าทําขวัญแทนหรือตามแต่จะได้ตกลงกัน ต่อมาเมื่อรัฐมีความมั่นคงขึ้น จึงห้ามมิให้มีการแก้แค้นกัน 
โดยใช้วิธีการกําหนดจํานวนค่าทําขวัญให้ผู้ละเมิดต้องชดใช้แก่ผู้เสียหายแทนการแก้แค้น ถึงแม้ว่า
ลักษณะวิวัฒนาการของกฎหมายในแต่ละชนชาติจะมีการพัฒนาช้าเร็วแตกต่างกัน แต่ในที่สุดได้เกิด
แนวคิดว่า “สิทธิที่จะลงแก่ผู้กระทําความผิดนั้นเป็นของรัฐแต่ผู้เดียว” ซึ่งเป็นที่มาของหลักความรับผิด 
ทางอาญา ส่วนผู้เสียหายมีแต่เพียงสิทธิที่จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากผู้ทําละเมิด
เท่านั้น  ดังนั้น จึงทําให้เกิดการแบ่งแยกระหว่างกฎหมายละเมิดกับกฎหมายอาญาออกจากกัน ต่อมา 
ในราวปี ๔๕๐ ก่อนคริสตศักราช กฎหมายโรมันได้บัญญัติกฎหมายสิบสองโต๊ะ (The XII Tables) ขึ้น 
ซึ่งรวมละเมิดกับคดีอาญาไว้ในโต๊ะที่ ๘ โดยบัญญัติให้ผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิดมีสิทธิจะเรียก
ให้ผู้ทําละเมิดชําระเงินค่าปรับให้แก่ตนตามอัตราที่กฎหมายกําหนดได้  นอกจากนี้ ผู้ทําละเมิดยังอาจ
ได้รับการลงโทษทางอาญาด้วย และในสมัยต่อมา นับต้ังแต่ศตวรรษที่ ๖ อาณาจักรโรมันได้บัญญัติ
ประมวลกฎหมายแพ่งขึ้นเป็นฉบับแรก (Corpus Juris Civilis) อันเป็นที่มาของละเมิดตามระบบ
กฎหมายซีวิลลอว์ (Civil law) ซึ่งบัญญัติให้ละเมิดเป็นหนี้อย่างหนึ่งในทางแพ่งที่จะต้องมีการชดใช้กัน  
และแยกออกจากคดีอาญาที่มีมาแต่เดิม  ดังนั้น ความสัมพันธ์ระหว่างผู้กระทําละเมิดกับผู้เสียหาย 
จึงมีความสัมพันธ์ในทางหนี้อย่างเดียว โดยไม่มีสิทธิเลือกว่าจะแก้แค้นตอบแทนหรือเลือกให้ใช้
ค่าเสียหายได้อย่างแต่ก่อน เพราะกฎหมายกําหนดว่าให้ได้รับแต่เพียงค่าทดแทนและไม่มีสิทธิ 
แก้แค้นกันเอง เมื่อแยกอํานาจของรัฐในการลงโทษผู้ทําละเมิดออกไปแล้ว อํานาจของผู้เสียหาย 

                                                 
๓วาสินี  แสงแก้ว, การคุ้มครองผู้บริโภคจากสินค้าท่ีไม่ปลอดภัย : ศึกษากรณีการเรียกร้อง

ค่าเสียหายทางจิตใจ, วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, ๒๕๕๔, หน้า ๑๐ - ๑๑. 



 ๓ 

จึงมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ที่สามารถเรียกค่าเสียหายจากผู้กระทําละเมิดซึ่งเป็นลูกหนี้เท่านั้น การชดใช้
ค่าเสียหายจึงเป็นเพียงการทําให้ผู้เสียหายต้องไม่เสียหายอีกต่อไป  

    ๒.๒ ความหมายของค่าสินไหมทดแทน ได้มีการให้ความหมายไว้ เช่น 
          - ค่าสินไหมทดแทน คือ สิ่งที่ให้หรือการกระทําที่ทําเพื่อชดใช้หรือทดแทน

ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินหรือบุคคลอันเนื่องมาจากการละเมิดหรือการผิดสัญญา รวมทั้ง 
การคืนทรัพย์สินให้แก่ผู้เสียหายด้วย๔ 

          - ค่าสินไหมทดแทน คือ การชดใช้ความเสียหายอันเกิดจากการกระทํา
ละเมิดโดยการคืนทรัพย์สินอันผู้เสียหายได้เสียหายไปหรือใช้ราคาทรัพย์สินนั้น ในเมื่อไม่อาจคืน
ทรัพย์สินได้ รวมทั้งค่าเสียหายอย่างใด ๆ เพื่อให้ผู้เสียหายได้กลับคืนสู่ฐานะเดิมหรือใกล้เคียงกับฐานะเดิม
เท่าที่จะสามารถทาํได้๕ 

          - ค่าสินไหมทดแทน คือ ค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิดอยู่บนพื้นฐาน 
ที่มีความมุ่งหมายให้ผู้เสียหายจากการที่ถูกทําละเมิดได้รับการเยียวยา ชดใช้ หรอืทดแทนดว้ยคา่เสยีหาย 
เพื่อให้ผู้เสียหายกลับคืนสู่ฐานะเดิมก่อนมีการละเมิด หรือถ้ากรณีที่กลับคืนสู่ฐานะเดิมไม่ได้ก็ต้องชดใช้กัน
ด้วยประการอื่น เพื่อเป็นการทดแทนความเสียหายนั้นให้แก่ผู้เสียหาย  ฉะนั้น คําว่า “ใช้ค่าสินไหมทดแทน” 
อาจแปลได้ว่า “ทําการทดแทนเพื่อความเสียหาย” ซึ่งจะทําให้มีความหมายกว้างกว่าการคืน
ค่าเสียหายหรือการคืนหรือใช้ราคาทรัพย์ และมีกรณีเป็นอันมากที่ไม่ใช่เรื่องจะต้องคืนหรือใช้ราคา 
หรือค่าเสียหาย เช่น ละเมิดนําสิ่งของไปวางบนที่ดินของผู้อ่ืน หรือละเมิดปิดก้ันทางโดยไม่มีสิทธิ  
ซึ่งไม่ใช่เรื่องจะต้องคืนหรือใช้ราคาทรัพย์ ถ้าไม่มีความเสียหายอื่นเลย การที่ศาลพิพากษาบังคับให้
จําเลยนําสิ่งของนั้นออกไปจากที่ดินหรือบังคับให้จําเลยเปิดทางก็ถือว่าเป็นการใช้ค่าสินไหมทดแทน
เพื่อความเสียหายนั้นเช่นกัน๖ 

    ๒.๓ ประเภทของค่าเสียหาย แบ่งได้เป็น ๒ กรณี๗ ดังนี้ 
          กรณีที่หนึ่ง แบ่งตามความมุ่งหมาย ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ 
          ๑. ค่าเสียหายแบบค่าสินไหมทดแทน (Compensatory Damage) คือ 

ค่าเสียหายที่เกิดกับผู้เสียหายจริง ซึ่งผู้กระทําละเมิดจะต้องชดใช้ให้แก่ผู้เสียหายเป็นการเยียวยา 
ความเสียหายนั้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เสียหายกลับคนืสู่ฐานะเดิมก่อนมีการละเมิดให้ได้มากที่สุด 
ค่าเสียหายประเภทนี้มีทั้งค่าเสียหายที่คํานวณเป็นเงินได้ และค่าเสียหายที่คํานวณเป็นเงินไม่ได้ 
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 ๔ 

          ๒. ค่าเสียหายเชิงลงโทษ (Punitive Damage) คือ ค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้น
เพิ่มเติมจากความเสียหายและนอกเหนือจากค่าสินไหมทดแทน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องปราม 
การกระทําละเมิดที่มีพฤติการณ์รุนแรง  

          กรณีที่สอง แบ่งตามลักษณะและความเสียหาย ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท 
ได้แก่ 

          ๑. ค่าเสียหายที่คํานวณเป็นเงินได้ (Compensatory Damages or Pecuniary 
Damages) เป็นค่าเสียหายในทางทรัพย์สินหรือวัตถุ ซึ่งเกิดจากการทําให้สิทธิที่สามารถแลกเปลี่ยน
หมุนเวียนโอนขายเป็นเงินได้ หรือมีมูลค่าทางเศรษฐกิจหรือทรัพย์สินทั้งที่มีรูปร่างและไม่มีรูปร่าง 
ที่อาจมีราคาและถือเอาได้ต้องเสียหายเสื่อมสลายไปหรือด้อยค่าลง และทรัพย์สินหรือสิทธิเหล่านั้น 
มีฐานที่มาที่สามารถคิดกลับไปเป็นเงินได้ หรือสามารถเปรียบเทียบหรือพิสูจน์ หรือคิดเป็นตัวเงิน 
เพื่อชดใช้หรือทดแทนให้ผู้เสียหายคืนสู่ฐานะเดิมได้ และจัดอยู่ในประเภทค่าเสียหายแบบค่าสินไหม
ทดแทน เช่น ทําให้รถยนต์ของเขาสูญหายไปทั้งคันก็ต้องชดใช้ราคารถยนต์คันนั้น หรือทําให้รถยนต์
เขาเสียหายก็ต้องชดใช้ราคาค่าซ่อมแซม ถ้าต้องใช้เวลาในการซ่อมแซมรถยนต์ก็ต้องชดใช้ค่าขาด 
การใช้ประโยชน์ในระหว่างที่ซ่อมแซม และถ้าความเสียหายนั้นทําให้รถยนต์ต้องเสื่อมราคาลง กล่าวคือ 
มีราคาน้อยลงจากก่อนหน้าที่จะเสียหายไปเท่าใดก็ต้องชดใช้ราคาที่ลดน้อยลงไปนั้นอีกด้วย เป็นต้น 

              นอกจากผู้ทําละเมิดต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายดังตัวอย่าง
ข้างต้นแล้ว ค่าเสียหายที่คํานวณเป็นเงินได้ ยังรวมถึงผลประโยชน์และกําไร รวมทั้งดอกเบี้ยที่ควรจะได้ 
ซึ่งผู้เสียหายต้องขาดหายไปเพราะการละเมิด หากเป็นความเสียหายที่แน่นอนและเป็นผลโดยตรง 
ที่เกิดจากการละเมิดแล้ว ผู้ละเมิดต้องรับผิดในส่วนนี้ด้วย 

          ๒ .  ค่ า เสี ยหายที่ คํ านวณเป็น เงิน ไม่ ไ ด้  (Aggravated Damages or  
Non-Pecuniary Damages) เป็นค่าเสียหายต่อสิทธินอกกองทรัพย์สิน ซึ่งเกิดจากการทําให้สิทธิ 
ที่ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหมุนเวียนโอนขายเป็นเงินได้ หรือไม่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจได้รับความเสียหาย  
โดยสิทธิเหล่านี้ไม่มีฐานที่มาที่สามารถคิดกลับไปเป็นเงินได้ หรือไม่สามารถเปรียบเทียบหรือพิสูจน์
หรือคิดเป็นตัวเงินเพื่อชดใช้หรือทดแทนให้ผู้เสียหายคืนสู่ฐานะเดิมได้เลย ส่วนหนึ่งเป็นความเสียหาย
ทางจิตใจหรือทางสังคม เช่น ละเมิดทําเสียงอึกกระทึกครึกโครม อันเป็นการรบกวนทําให้ผู้เสียหาย
เสียสมาธิเพราะไม่มีความสงบ จะเห็นได้ว่า ผู้เสียหายไม่ได้รับความเสียหายอย่างอื่นเลย แต่การขาด
ความสงบจนเสียสมาธิดังกล่าวถือว่าเป็นความเสียหายแล้ว และความเสียหายดังกล่าวนี้ไม่มีทางใด 
ที่จะคิดค่าเสียหายเป็นเงินได้เลย เป็นต้น 

    ๒.๔ ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการกําหนดค่าสินไหมทดแทน๘ 
                               บทบัญญัติแห่งกฎหมายในประเทศต่าง ๆ บัญญัติให้ผู้ทําละเมิดต้องรับผิด
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความค่าเสียหายในละเมิด แต่ไม่ได้บัญญัติถึงขอบเขตความรับผิด 
เรื่องค่าเสียหายทางละเมิดไว้อย่างชัดเจน การที่จะให้ผู้กระทําละเมิดรับผิดในผลของการกระทํา 
ในขอบเขตใดจึงต้องมีหลักในการพิสูจน์ถึงขอบเขตของความรับผิดจากความสัมพันธ์ระหว่างเหตุกับผล
ของการกระทํา โดยศาลในประเทศต่าง ๆ ทั้งที่ใช้ระบบประมวลกฎหมายและกฎหมายจารีตประเพณี
มีแนววินิจฉัยต่างกันในแง่ของคําอธิบายหรือการเรียกช่ือทฤษฎีหรือเหตุผลที่ อ้าง และศาล 
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จะไม่พยายามตั้งกฎเกณฑ์ที่แน่นอนไว้เพราะถือว่าเป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงเป็นรายกรณีไป   
อย่างไรก็ดี นักนิติศาสตร์ชาวเยอรมันได้วางทฤษฎีที่ยกขึ้นอ้างเป็นหลักในการกําหนดค่าสินไหม
ทดแทนไว้ โดยแบ่งเป็น ๒ ทฤษฎี สรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้ 
                               ๑. ทฤษฎีเงื่อนไขหรือทฤษฎีผลโดยตรง 

              ทฤษฎีนี้ถือหลักว่า ถ้าไม่มีการกระทําแล้วความเสียหายย่อมไม่เกิด 
ผู้กระทําจึงต้องรับผิดในผลของความเสียหายที่เกิดจากการกระทําของตน กล่าวคือ หากปรากฏว่า 
ไม่มีการกระทําดังที่กล่าวผลจะไม่เกิดเช่นนั้น และจะไม่มีความเสียหายดังที่กล่าวอ้าง หรือผลที่เกิดขึ้น
นั้นเป็นผลอันเกิดจากการกระทําที่ถูกกล่าวหา ผลอันใดอันหนึ่งอาจเกิดขึ้นได้จากเหตุหลายประการ  
ถ้าเหตุอันหนึ่ง คือ เป็นการกระทําของผู้ถูกกล่าวหาแล้ว ผู้นั้นต้องรับผิดโดยไม่ต้องคํานึงถึงว่า 
ยังมีเหตุอ่ืนที่ก่อให้เกิดความเสียหายนั้นด้วยเหมือนกัน เพราะถือว่าเหตุทุก ๆ เหตุมีน้ําหนักเท่ากัน  
จะถือว่าเป็นแต่เหตุบางประการเท่านั้นที่ก่อให้เกิดผลขึ้นหาได้ไม่ เพราะถ้าไม่มีเหตุทุก ๆ ประการ
เหล่านั้นรวมเข้าด้วยกันแล้วผลก็ย่อมไม่เกิดขึ้น  
                               ๒. ทฤษฎีมูลเหตุเหมาะสมหรือทฤษฎีผลธรรมดา 

              ทฤษฎีนี้ถือหลักว่า ผลที่ผู้กระทําจะต้องรับผิดต้องเป็นผลตามปกติที่ควร 
จะเกิดจากการกระทํา กล่าวคือ บรรดาเหตุทั้งหลายที่ก่อให้เกิดผลเสียหายขึ้น ผู้กระทําจะรับผิด
เฉพาะเหตุที่ตามปกติย่อมก่อให้เกิดผลเช่นนั้นขึ้น โดยต้องพิจารณาว่าตามความรู้ความชํานาญของ
มนุษย์ถือว่าผลอาจเกิดจากการกระทําของผู้กระทําหรือไม่ และผลที่อาจเกิดขึ้นนั้นต้องไม่ห่างไกลจน
ตามความคิดเห็นของคนธรรมดาไม่สามารถจะคาดหมายได้  
                               สําหรับทฤษฎีที่ใช้ในระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ (Common Law) นั้น 
เช่น กรณีศาลประเทศอังกฤษ เดิมถือว่าจําเลยต้องรับผิดในผลปกติธรรมดาที่น่าจะเกิดจากการกระทํา
ของจําเลย และเป็นความเสียหายที่ผู้ละเมิดใช้ความคิดธรรมดาอาจคาดเล็งเห็นหรือเห็นล่วงหน้าได้ 
ถ้าเป็นความเสียหายที่จําเลยไม่สามารถคาดเห็น จําเลยไม่ต้องรับผิดตามทฤษฎีมูลเหตุเหมาะสม 
ต่อมาได้มีคดี Re Polemis เกิดขึ้นเมื่อ ค.ศ. ๑๙๒๑ ศาลอังกฤษกลับใช้หลักว่า แม้เป็นความเสียหาย
ที่จําเลยไม่สามารถคาดเห็น แต่เมื่อเป็นผลโดยตรงจากการกระทําของจําเลย จําเลยต้องรับผิด 
ตามทฤษฎีเงื่อนไข ซึ่งในคดีนี้มีข้อเท็จจริงสรุปได้ว่า จําเลยเช่าเรือโจทก์มารับจ้างขนน้ํามันเบนซิน 
จําเลยได้เอาปี๊บน้ํามันเบนซินเรียงไว้ในระวางท้องเรือและปิดไว้ ในระหว่างการเดินทางปรากฏว่า
น้ํามันเบนซินรั่ว จึงทําให้ช่องที่ปิดเก็บน้ํามันไว้เต็มไปด้วยไอน้ํามันเบนซิน ต่อมาเรือแวะจอดที่ท่า 
จําเลยจึงให้ลูกจ้างของจําเลยมาจัดป๊ีบน้ํามันใหม่ ลูกจ้างของจําเลยเอาไม้กระดานพาดที่ปากช่อง
สําหรับยืนรับป๊ีบน้ํามันแล้วได้เอาปั้นจั่นกว้านมากระทบไม้กระดานที่พาดอยู่ จนทําให้ไม้กระดาน 
ตกลงไปในท้องเรือที่วางปี๊บน้ํามันไว้ จึงเกิดเป็นประกายไฟที่ใต้ท้องเรือเพราะเหตุที่ในช่องเก็บน้ํามัน 
มีไอน้ํามันเบนซิน ประกายไฟได้ทําให้ไอน้ํามันเกิดระเบิดขึ้น ไฟไหม้เรือเสียหายทั้งลํา ศาลอังกฤษ 
ได้วินิจฉัยโดยให้เหตุผลว่า ถึงแม้ว่าการที่ไม้กระดานตกลงไปใต้ท้องเรือจะเป็นเรื่องที่ปกติชน 
ไม่คาดหมายได้ว่าจะทําให้เกิดความเสียหายขึ้นถึงเพียงนั้น กล่าวคือ เกิดประกายไฟขึ้นและไฟไหม้เรือ 
แต่กรณีดังกล่าวเมื่อเป็นผลโดยตรงจากความประมาทของจําเลย  ดังนั้น จําเลยจึงต้องรับผิด 
ชดใช้ราคาเรือให้โจทก์ ต่อมา ในปี ค.ศ. ๑๙๖๑ เกิดคดี Wagon Mound ศาลอังกฤษได้วินิจฉัย 
โดยกลับไปใช้หลักเดิมที่ว่า ถ้าเป็นความเสียหายที่จําเลยไม่สามารถคาดเห็นได้ จําเลยไม่ต้องรับผิด 
โดยคดีนี้ข้อเท็จจริงสรุปได้ว่า โจทก์ทําธุรกิจท่าเทียบเรือ ในวันเกิดเหตุโจทก์กําลังซ่อมเรือลําหนึ่งอยู่  



 ๖ 

ลูกจ้างของโจทก์ได้ใช้ไฟฟ้าซึ่งใช้ออกซิเจนเชื่อมโลหะ ในขณะเดียวกันจําเลยซึ่งเป็นผู้เช่าเรือของโจทก์  
และอยู่ห่างจากท่าเรือของโจทก์ประมาณ ๖๐๐ ฟุต เพื่อเติมน้ํามันเรือ โดยความประมาทเลินเล่อ 
ของลูกจ้างของจําเลยทําให้น้ํามันจํานวนมากไหลลงสู่อ่าว หลังจากนั้น ๖๐ ช่ัวโมงต่อมาได้เกิด 
ไฟลุกไหม้น้ํามันขึ้นเพราะเศษโลหะที่หลอมตัวจากการเชื่อมโลหะทําให้วัตถุที่ติดไฟง่ายลุกไหม้ตกลงไป
ใต้ท่าเทียบเรือและลามไปทําให้น้ํามันลุกเป็นไฟ จนทําให้ท่าเรือของโจทก์ได้รับความเสียหาย  
ซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นดังกล่าวเป็นความเสียหายที่ไม่มีเหตุที่จําเลยจะคาดเห็นได้ คล้ายกับว่า 
ศาลอังกฤษหันกลับไปใช้ทฤษฎีมูลเหตุเหมาะสมในการวินิจฉัยคดีนี้ 
 

๓. การกําหนดค่าสินไหมทดแทนกรณีละเมิดที่ก่อให้เกิดความเสียหายทางจิตใจ 
ตามกฎหมายต่างประเทศและกฎหมายไทย 

    ลักษณะของความเสียหายทางจิตใจอาจมีลักษณะทางจิตใจ เช่น ต่ืนตระหนก 
ได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจ ความกระทบกระเทือนทางประสาท การบาดเจ็บทางจิตใจ 
ได้แก่ ความทุกข์ทางจิตใจ การรบกวนจิตใจ หรือความเจ็บปวดทางจิตใจที่ร้ายแรง เป็นต้น  
ซึ่งเป็นการกระทบกระเทือนทางอารมณ์ที่ทิ้งรอยไว้ในจิตใจไม่ว่าจะด้วยจิตสํานึกหรือจิตใต้สํานึก  
บางคนปรับตัวได้ดีไม่ค่อยรับอาการโรคจิตได้ง่ายเมื่อประสบกับสภาพทางอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง 
ในขณะที่บุคคลที่เต็มไปด้วยความสับสนวุ่นวาย ความกระวนกระวาย ความไม่เป็นมิตร ย่อมนําไปสู่ 
ความเสียหายทางจิตใจได้ง่ายจนถึงเจ็บป่วยทางจิตใจที่ร้ายแรง๙  และในปัจจุบันนี้การกําหนด 
ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายทางจิตใจมีหลักกณฑ์ในการกําหนดที่ยังไม่ชัดเจน  ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ
พฤติการณ์หรือข้อเท็จจริงในแต่ละกรณีไป  ดังนั้น ในทางปฏิบัติจึงเป็นดุลพินิจขององค์กรตุลาการ 
ที่ต้องพิจารณาวินิจฉัย รวมทั้งในแต่ละประเทศยังคงมีหลักเกณฑ์และเหตุผลในการพิจารณา 
ที่แตกต่างกันออกไป เช่นกรณีประเทศดังต่อไปนี้ 

    ๓.๑ ค่าเสียหายทางจิตใจในประเทศอังกฤษ๑๐ 
          หลักทั่วไปของความรับผิดทางละเมิดตามกฎหมายอังกฤษนั้น ไม่ว่าจะเกิดจาก

การกระทําโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อ หรือเป็นความรับผิดเด็ดขาดก็ตาม หลักเกณฑ์ความรับผิด
ทางละเมิดจะประกอบไปด้วย องค์ประกอบ ๒ อย่าง กล่าวคือ (๑) องค์ประกอบภายในจิตใจ  
และ (๒) องค์ประกอบภายนอก ซึ่งแยกออกได้ดังนี้  

           - มีการกระทําหรืองดเว้นการกระทํา  
           - การกระทําหรืองดเว้นการกระทํานั้นฝ่าฝืนหน้าที่ที่จะต้องใช้ความ

ระมัดระวังโดยผิดกฎหมาย  
           - การกระทําหรืองดเว้นการกระทํานั้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืน 
           - การกระทําหรืองดเว้นการกระทําดังกล่าวมีความสัมพันธ์แห่งเหตุและผล

ระหว่างความผิดที่เกิดจากการกระทําของผู้กระทําละเมิด และความเสียหายที่ก่อให้เกิดขึ้นแก่ผู้ได้รับ
ความเสียหาย  

                                                 
๙วาสินี  แสงแก้ว, อ้างแล้ว, หน้า ๖๔ - ๖๕.  
๑๐ประยูร  กันไพเราะ, ความรับผิดทางละเมิดในความเสียหายทางจิตใจท่ีเกิดกับผู้ได้รับ 

ความเสียหายลําดับสอง, วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๔, หน้า ๕๗ - ๘๔. 
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           - การกระทําหรืองดเว้นการกระทํานั้นก่อให้เกิดความเสียหายทั่วไป 
รวมทั้งความเสียหายทางจิตใจที่เกิดขึ้นกับผู้ได้รับความเสียหายนั้นด้วย 

            สําหรับความเสียหายทางจิตใจนั้น ประเทศอังกฤษมิได้มีการกําหนด
ความหมายของคําว่า “ความเสียหายทางจิตใจ” ไว้อย่างชัดเจน แต่สามารถพิจารณาความหมาย 
ของคําดังกล่าวได้จากแนวคําวินิจฉัยของศาลอังกฤษ ซึ่งสรุปได้ว่า คําว่า “ความเสียหายทางจิตใจ” 
เป็นความเสียหายที่กระทบกระเทือนทางประสาทหรือจิตใจที่เกิดจากความกระวนกระวายทางจิตใจ
อันเนื่องจากการเข้ามาเกี่ยวข้องหรือผูกพันอยู่ในเหตุการณ์หรือได้เห็นเหตุการณ์นั้นโดยตรง เช่น 
ความกังวลต่อเหตุการณ์ และบางครั้งความกระทบกระเทือนทางจิตใจดังกล่าวอาจมีร่องรอย 
ความเสียหายในทางกายภาพปรากฏให้เห็นในรูปแบบของการนอนไม่หลับ ความหงุดหงิด การโกรธสุดขีด  
การขาดความสามารถในการจดจําหรือขาดสมาธิ การต่ืนตระหนกตกใจ การระแวงมากเกินไป  
การมีปฏิกิริยาต่อสิ่งใด ๆ ที่กระตุ้นเตือนความทรงจําต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากเกินควร หรือความกระทบ 
กระเทือนทางประสาทหรือจิตใจ เป็นต้น  

            นอกจากนี้ แนวคําวินิจฉัยของศาลอังกฤษยังแสดงให้เห็นว่า ประเทศ
อังกฤษได้แบ่งผู้ได้รับความเสียหายทางจิตใจออกเป็นลําดับหนึ่งและลําดับสอง กล่าวคือ ผู้ได้รับ 
ความเสียหายลําดับหนึ่ง หมายถึง บุคคลที่มีส่วนร่วมหรือเข้ามาเกี่ยวพันอยู่ในเหตุการณ์โดยตรง  
และบุคคลนั้นได้รับความเสียหายทางจิตใจ หรือได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย หรือตายในเหตุการณ์  
สําหรับผู้ได้รับความเสียหายลําดับสอง หมายถึง บุคคลท่ีได้เห็นเหตุการณ์โดยตรง หรือมาเห็นสภาพ 
ที่เกิดขึ้นทันทีหลังเกิดเหตุที่ผู้ได้รับความเสียหายลําดับหนึ่งซึ่งเป็นญาติหรือมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด 
กับครอบครัวได้รับบาดเจ็บทางร่างกายหรือตายในเหตุการณ์ จนเป็นเหตุให้ผู้ได้รับความเสียหาย
ลําดับสองได้รับความเสียหายทางจิตใจ โดยศาลอังกฤษได้วางหลักเกณฑ์ความรับผิดในความเสียหาย 
ทางจิตใจไว้ สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 

            ๑. หลักเกณฑ์ความรับผิดในความเสียหายทางจิตใจที่เกิดกับผู้ได้รับ 
ความเสียหายลําดับหนึ่ง แบ่งออกเป็น ๒ ประการ คือ 

                ประการที่หนึ่ง เป็นกรณีที่เกิดจากการกระทําละเมิดโดยจงใจ กล่าวคือ 
นอกจากโจทก์จะต้องพิสูจน์เหตุในการฟ้องคดีตามหลักเกณฑ์ทั่วไปของความรับผิดทางละเมิดแล้ว 
โจทก์ยังต้องพิสูจน์เพิ่มเติมเพื่อให้ได้ความว่า การกระทําของจําเลยที่มีลักษณะรุนแรงหรือหนักหน่วง 
จําเลยจงใจที่จะก่อให้เกิดความเสียหายทางจิตใจ และโจทก์ได้รับความเสียหายทางจิตใจอันเกิดจาก
ผลของการกระทําของจําเลยนั้น  

                ประการที่สอง เป็นกรณีที่เกิดจากการกระทําละเมิดโดยประมาท
เลินเล่อ กล่าวคือ โจทก์ต้องพิสูจน์เหตุในการฟ้องคดีว่า จําเลยมีหน้าที่จะต้องใช้ความระมัดระวัง
หรือไม่ โดยนําหลักเกณฑ์การคาดเห็นได้ล่วงหน้าพอสมควรมาใช้ วัดในเรื่องความสัมพันธ์ 
ระหว่างเหตุและผล หากจําเลยคาดเห็นได้ล่วงหน้าพอสมควรว่าจะเกิดความเสียหายแก่โจทก์แล้ว 
จําเลยต้องรับผิดแห่งการกระทําดังกล่าว  ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า โจทก์สามารถเรียกค่าสินไหม
ทดแทนเพื่อความเสียหายทางจิตใจได้ต่อเมื่อจําเลยมีหน้าที่ที่จะต้องใช้ความระมัดระวัง 
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            ๒. หลักเกณฑ์ความรับผิดในความเสียหายทางจิตใจที่เกิดกับผู้ได้รับ 
ความเสียหายลําดับสอง แบ่งออกเป็น ๒ ประการ คือ 

                ประการที่หนึ่ง เป็นกรณีที่เกิดจากการกระทําละเมิดโดยจงใจ ซึ่งในกรณีนี้
ไม่ปรากฏแนวคําวินิจฉัยที่เป็นบรรทัดฐานไว้แต่อย่างใด โดยในการฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนนั้น 
จะมีหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับความเสียหายทางจิตใจที่เกิดกับผู้ได้รับความเสียหายลําดับสองอันเกิดจาก
การกระทําละเมิดโดยประมาทเลินเล่อ  ดังนั้น การฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทน โจทก์จึงต้องพิสูจน์
เหตุในการฟ้องคดีที่มีลักษณะเช่นเดียวกับความเสียหายทางจิตใจที่เกิดกับผู้ได้รับความเสียหายลําดับสอง
อันเกิดจากการกระทําละเมิดโดยประมาทเลินเล่อด้วย 

                ประการที่สอง เป็นกรณีที่เกิดจากการกระทําละเมิดโดยประมาทเลินเล่อ 
โดยมีหลักเกณฑ์ความรับผิดในความเสียหายทางจิตใจที่โจทก์จะต้องพิสูจน์เหตุในการฟ้องคดี  
ซึ่งมีองค์ประกอบ ๓ อย่าง คือ 

                (๑) ความใกล้ชิดต่อกันระหว่างผู้ได้รับความเสียหายลําดับหนึ่ง 
กับผู้ได้รับความเสียหายลําดับสองที่เกิดขึ้นจากความรักและความเสน่หาซึ่งกันและกัน กล่าวคือ โจทก์ซึ่งเป็น 
ผู้ได้รับความเสียหายลําดับสองเป็นญาติหรือมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดในทางครอบครัว หรือมีความรัก
และความเสน่หากับผู้ได้รับความเสียหายลําดับหนึ่ง และโจทก์เป็นบุคคลทั่วไปที่ไม่เป็นผู้อ่อนไหวง่าย 

                (๒) ความใกล้ชิดต่อเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย โดยพิจารณา
จากเง่ือนไขแห่งเวลาและสถานที่ที่เกิดเหตุ กล่าวคือ โจทก์ซึ่งเป็นผู้ได้รับความเสียหายลําดับสอง 
มีความใกล้ชิดต่อเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย โดยได้เห็นเหตุการณ์โดยตรงหรือมาเห็นสภาพ 
ที่เกิดขึ้นทันทีหลังเกิดเหตุ  

                (๓) ความใกล้ชิดต่อการรับรู้ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งทําให้โจทก์ได้รับ
ความเสียหายทางจิตใจในทันที กล่าวคือ โจกท์ซึ่งเป็นผู้ได้รับความเสียหายลําดับสองได้รับความ
เสียหายทางจิตใจเนื่องจากโจทก์มีความใกล้ชิดต่อเหตุการณ์ โดยได้เห็นเหตุการณ์โดยตรงหรือมาเห็น
สภาพที่เกิดขึ้นทันทีหลังเกิดเหตุการณ์โดยมีร่องรอยความเสียหายปรากฏให้เห็นและมีลักษณะ 
ที่ร้ายแรง 

    ๓.๒ ค่าเสียหายทางจิตใจในประเทศเยอรมนี๑๑ 
                              หลักเกณฑ์ความรับผิดทางละเมิดของเยอรมันนั้น เป็นไปตามบทบัญญัติ
มาตรา ๘๒๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน ซึ่งเป็นหลักความรับผิดตามทฤษฎี
ความผิด (Theory of fault) โดยผู้ได้รับความเสียหายต้องพิสูจน์เหตุในการฟ้องคดีที่มีองค์ประกอบ 
ดังต่อไปนี้ 
                               ๑. มีการกระทําละเมิดต่อสิทธิหรือผลประโยชน์ต่าง ๆ กล่าวคือ ละเมิด 
ต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย เสรีภาพ ทรัพย์สิน หรือสิทธิอ่ืน ๆ ซึ่งการกระทําละเมิดตามมาตรา ๘๒๓ 
วรรคหนึ่งนี้ ครอบคลุมถึงการกระทําและการงดเว้นการกระทําด้วย 
 

                                                 
๑๑ประยูร  กันไพเราะ, อ้างแล้ว, หน้า ๑๒๐ - ๑๓๕.  
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                               ๒. เป็นการกระทําโดยผิดกฎหมาย (Unlawfulness) ซึ่งตามหลักเกณฑ์
ของคําว่า “โดยผิดกฎหมาย” นั้น หมายถึง เป็นการก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิของบุคคลโดยตรง
ตามท่ีกําหนดไว้ในมาตรา ๘๒๓ วรรคหนึ่ง หรือเป็นการกระทําที่ผู้กระทํามีหน้าที่ที่จะต้องระมัดระวัง  
แต่ได้ฝ่าฝืนหน้าที่นั้นจนเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนได้รับความเสียหาย โดยการกําหนดให้ผู้กระทําหรืองดเว้น
กระทํามีหน้าที่ที่จะต้องใช้ความระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืนตามกฎหมายเยอรมันนั้น 
หน้าที่ที่จะต้องระมัดระวังเช่นว่านี้จะมีลักษณะทํานองเดียวกับกฎหมายของประเทศอังกฤษ 
                               ๓. การกระทํานั้นเป็นการกระทําที่มีความผิด กล่าวคือ เป็นการกระทํา
ละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ (Intentional or negligent) โดยคําว่า “ความผิด” หมายถึง 
สภาพทางจิตใจ (State of mind) ของผู้กระทําละเมิดในขณะที่กระทําความเสียหายแก่ผู้อ่ืน 
                               ๔. เกิดความเสียหายแก่สิทธิหรือผลประโยชน์ของผู้อ่ืน  ทั้งนี้ ตามท่ีกําหนด
ไว้ในมาตรา ๘๒๓ วรรคหนึ่ง เช่น ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย เป็นต้น โดยความรับผิด
จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเกิดความเสียหายต่อบุคคลโดยตรงและแน่นอน และความเสียหายต่อบุคคลเช่นว่านี้ 
เป็นความเสียหายที่กําหนดเป็นตัวเงินและความเสียหายที่มิใช่ตัวเงินด้วย เช่น ความเจ็บปวด 
และความเสียหายทางจิตใจในรูปแบบต่าง ๆ เป็นต้น 
                               ๕. มีความสัมพันธ์แห่งเหตุและผล (Causation) กล่าวคือ มีความสัมพันธ์
ระหว่างความผิดที่เกิดจากการกระทําหรืองดเว้นการกระทําของจําเลยที่ได้กระทําการฝ่าฝืนต่อหน้าที่ 
และความเสียหายที่เกิดขึ้นกับโจทก์ 
                               สําหรับความเสียหายทางจิตใจนั้น ประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน 
ไม่ได้บัญญัติความรับผิดในกรณีที่ก่อความเสียหายทางจิตใจไว้เป็นการเฉพาะ แต่ศาลเยอรมัน 
ได้ให้ความคุ้มครองความเสียหายทางจิตใจ ซึ่งถือว่าเป็นความเสียหายต่ออนามัยตามมาตรา ๘๒๓  
วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ทั่วไปของความรับผิดทางละเมิด  
โดยศาลเยอรมันได้มีคําวินิจฉัยไว้ในคดี REICHSGERICHT (SIXTH CIVIL SENATE) ๒๑ SEPTEMBER 
๑๙๓๑ RGZ ๑๓๓,๒๗๐=JZ ๑๙๒๙, ๙๑๔ ซึ่งวินิจฉัยคําว่า “อนามัย” (Health) ในมาตรา ๘๒๓ 
วรรคหนึ่ง หมายถึง ความเสียหายต่อร่างกายและหรือจิตใจ  ศาลเยอรมันได้ให้ค่าสินไหมทดแทน 
เพื่อความเสียหายในทางจิตใจไว้ใน ๒ กรณี คือ (๑) เมื่อความเสียหายทางจิตใจนั้นเป็นผลจาก 
การล่วงละเมิดต่อร่างกายของบุคคล และ (๒) เมื่อการละเมิดต่อร่างกายนั้นได้ปรากฏเป็น 
ความเสียหายทางจิตใจให้เห็นในตัวของมันเอง  สําหรับแนวคําวินิจฉัยของศาลเยอรมันเกี่ยวกับ
ลักษณะของคําว่า “ความเสียหายในทางจิตใจ” นั้น สรุปความได้ว่า อาจเป็นการกระทบกระเทือน
ทางประสาทหรือเป็นการรบกวนในทางจิตใจที่เกิดขึ้นทันทีและมีลักษณะร้ายแรง โดยอาจเป็น 
ความเสียหายที่เกิดจากการสูญเสียความร่ืนรมย์ที่ญาติได้ตายไปหรือเป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากอาการ
ประสาทหลอน โรคประสาท และอาจเกิดความเสียหายในลักษณะที่ร้ายแรงที่สุด คือ โรคจิต   
ทั้งนี้ ศาลเยอรมันถือว่าความเสียหายในทางจิตใจที่จะเรียกค่าสินไหมทดแทนได้ต้องมีลักษณะที่
ร้ายแรงเกินกว่าความเสียหายตามปกติธรรมดา และต้องเป็นผลอันสมควรและเข้าใจได้ว่าจะเป็น 
ผลที่เกิดขึ้นจากการเห็นเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายโดยตรง หรือได้รับทราบเหตุการณ์ 
จากผู้อ่ืนในภายหลัง หรือเป็นความเสียหายทางจิตใจที่เกิดจากความกระทบกระเทือนทางประสาท
หรือจิตใจอันเนื่องมาจากการเห็นเหตุการณ์ความหายนะบางอย่าง 
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                               นอกจากนี้ จากแนวคําวินิจฉัยของศาลเยอรมันยังแสดงให้ เห็นว่า  
ประเทศเยอรมนีได้แบ่งผู้ได้รับความเสียหายทางจิตใจออกเป็นลําดับหนึ่งและลําดับสอง ซึ่งมีลักษณะ
ทํานองเดียวกับประเทศอังกฤษ กล่าวคือ ผู้ได้รับความเสียหายลําดับหนึ่ง หมายถึง บุคคลที่มีส่วนร่วม
หรือเข้ามาเกี่ยวพันอยู่ในเหตุการณ์โดยตรง จนตนเองได้รับความเสียหายทางจิตใจหรือได้รับบาดเจ็บ 
ในร่างกายหรือตายในเหตุการณ์นั้น  ส่วนผู้ได้รับความเสียหายลําดับสอง หมายถึง บุคคลที่ได้เห็น
เหตุการณ์โดยตรงหรือได้รับทราบเหตุการณ์ในภายหลังว่าญาติหรือผู้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด 
ในทางครอบครัวหรือมีความรักและความเสน่หากับตนซึ่งเป็นผู้ได้รับความเสียหายลําดับหนึ่ง 
ได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย หรือตายในเหตุการณ์ จนทําให้ผู้ ได้รับความเสียหายลําดับสอง 
หรือผู้ เห็นเหตุการณ์ได้รับความกระทบกระเทือนทางประสาทหรือจิตใจทันทีโดยมีร่องรอย 
ความเสียหายในทางกายภาพปรากฏให้เห็นและมีลักษณะร้ายแรง โดยศาลเยอรมันได้วางหลักเกณฑ์
ความรับผิดในความเสียหายทางจิตใจไว้ สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 

            ๑. การเรียกค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายทางจิตใจที่เกิดกับผู้ได้รับ
ความเสียหายลําดับหนึ่ง โจทก์ต้องพิสูจน์เหตุในการฟ้องคดีตามบทบัญญัติมาตรา ๘๒๓ วรรคหนึ่ง 
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน และตามหลักเกณฑ์ของความเสียหายทางจิตใจที่ เป็น 
ความเสียหายต่ออนามัย (Injury to health) ซึ่งมีองค์ประกอบที่สําคัญคือ ความเสียหายทางจิตใจ 
ที่โจทก์ได้รับนั้นต้องมีลักษณะร้ายแรงและโจทก์ต้องเป็นบุคคลปกติทั่วไปที่ไม่มีความอ่อนไหวง่าย 
ทั้งทางร่างกายและจิตใจด้วย 

            ๒. การเรียกค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายทางจิตใจที่เกิดกับ 
ผู้ได้รับความเสียหายลําดับสองหรือผู้เห็นเหตุการณ์ โดยผู้ได้รับความเสียหายลําดับสองต้องพิสูจน์ 
เหตุในการฟ้องคดีอันเป็นองค์ประกอบตามมาตรา ๘๒๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน 
และองค์ประกอบตามหลักเกณฑ์ความเสียหายทางจิตใจเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

                 ๒.๑ โจทก์ซึ่งเป็นผู้ได้รับความเสียหายลําดับสองหรือผู้เห็นเหตุการณ์
เป็นญาติสนิทหรือมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ได้รับความเสียหายลําดับหนึ่ง  

                 ๒.๒ โจทก์มีความใกล้ชิดต่อเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย  
โดยโจทก์ได้เห็นเหตุการณ์โดยตรงหรือได้รับทราบเหตุการณ์ในภายหลัง (Distant shock) แล้วแต่กรณี  

                 ๒.๓ โจทก์ได้รับความเสียหายทางจิตใจทันที (Sudden shock)  
อันเนื่องจากการกระทบกระเทือนทางประสาทหรือจิตใจจากเหตุการณ์ดังกล่าว โดยความเสียหาย 
ทางจิตใจเช่นว่านี้มีร่องรอยความเสียหายในทางกายภาพปรากฏให้เห็นและมีลักษณะร้ายแรง  

    ๓.๓ ค่าเสียหายทางจิตใจในประเทศไทย 
          หลักเกณฑ์ความรับผิดทางละเมิด และค่าเสียหายทางจิตใจตามบทบัญญัติ

แห่งกฎหมายของประเทศไทยนั้น สามารถพิจารณาได้จากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
ซึ่งบทบทบัญญัติทั่วไปเกี่ยวกับละเมิด และพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก
สินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะ มีสาระสําคัญดังนี้ 
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          ๓.๓.๑ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
                   หลักเกณฑ์ในความรับผิดทางละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่ง 

และพาณิชย์นั้น มาตรา ๔๒๐๑๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กําหนดให้บุคคลต้องรับผิด
ทางละเมิดต่อเมื่อได้กระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมาย และเป็นเหตุให้
ผู้ถูกกระทําต้องได้รับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย เสรีภาพ ทรัพย์สิน หรือสิทธิอย่างหนึ่ง
อย่างใด กฎหมายถือว่าผู้นั้นทําละเมิดและต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิด  สําหรับ
การรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะพึงใช้สถานใดเพียงใดนั้น มาตรา ๔๓๘๑๓ แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ กําหนดให้ศาลวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด  
โดยค่าสินไหมทดแทน ได้แก่ การคืนทรัพย์สินอันผู้เสียหายต้องเสียไปเพราะละเมิด หรือใช้ราคา
ทรัพย์สิน รวมทั้งค่าเสียหายอันจะพึงบังคับให้ใช้เพื่อความเสียหายอย่างใด ๆ อันได้ก่อขึ้นด้วย 

                   สําหรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกรณีที่เกิดความเสียหาย 
ทางจิตใจนั้น โดยที่มาตรา ๔๔๖๑๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้กําหนดให้ผู้ต้องเสียหาย
สามารถเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอย่างอื่นอันมิใช่ตัวเงินได้ แต่ผู้เสียหาย
สามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนได้เฉพาะกรณีที่ผู้เสียหายได้รับความเสียหายต่อร่างกาย อนามัย 
เสรีภาพ และหญิงที่ถูกทําผิดอาญาเป็นทุรศีลธรรมแก่ตนเท่านั้น ซึ่งในประเด็นทํานองเดียวกันนี้  
ศาลฎีกาได้มีคําพิพากษาเป็นบรรทัดฐานไว้แล้ว เช่น คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๕๐๑/๒๕๑๗๑๕ และ 
 
 
 

                                                 
๑๒โปรดดูเชิงอรรถที่ ๒, ข้างต้น 
๑๓มาตรา ๔๓๘  ค่าสินไหมทดแทนจะพึงใช้โดยสถานใดเพียงใดนั้น ให้ศาลวินิจฉัยตามควร 

แก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด 
   อนึ่ง ค่าสินไหมทดแทนนั้น ได้แก่การคืนทรัพย์สินอันผู้เสียหายต้องเสียไปเพราะละเมิด  

หรือใช้ราคาทรัพย์สินนั้น รวมทั้งค่าเสียหายอันจะพึงบังคับให้ใช้เพื่อความเสียหายอย่างใด ๆ อันได้ก่อขึ้นนั้นด้วย 
๑๔มาตรา ๔๔๖  ในกรณีทําให้เขาเสียหายแก่ร่างกายหรืออนามัยก็ดี ในกรณีทําให้เขาเสีย

เสรีภาพก็ดี ผู้ต้องเสียหายจะเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนเพื่อความที่เสียหายอย่างอื่นอันมิใช่ตัวเงินด้วยอีกก็ได้ 
สิทธิเรียกร้องอันนี้ไม่โอนกันได้ และไม่ตกสืบไปถึงทายาท เว้นแต่สิทธินั้นจะได้รับสภาพกันไว้โดยสัญญาหรือได้เริ่ม
ฟ้องคดีตามสิทธินั้นแล้ว 

อนึ่ง หญิงที่ต้องเสียหายเพราะผู้ใดทําผิดอาญาเป็นทุรศีลธรรมแก่ตนก็ย่อมมีสิทธิเรียกร้อง
ทํานองเดียวกันนี้ 

๑๕คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๒๕๐๑/๒๕๑๗ มีสาระสรุปได้ดังนี้ 
      “จําเลยที่ ๒ ขับรถยนต์ประมาทชนโจทก์ เป็นเหตุให้โจทก์ท้ังสองได้รับบาดเจ็บบนใบหน้า 
ท่ีต้องเย็บและมีรอยแผลเป็นบนใบหน้า 
     ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จําเลยใช้ค่าศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าโจทก์ท้ังสองเป็นเงิน ๑๔,๐๐๐ บาท 
     ศาลฎีกาฟังว่า จําเลยที่ ๒ ขับรถประมาท ทําให้โจทก์ท้ังสองได้รับบาดเจ็บมีบาดแผล 
บนใบหน้า เป็นปมด้อยแก่เจ้าของใบหน้า แม้โจทก์ยังมิได้ให้แพทย์ทําศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า ค่าเสียหายที่โจทก์
จําต้องให้แพทย์ทําศัลยกรรมใบหน้าเป็นค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอย่างอื่นมิใช่ตัวเงินตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๖๖ โจทก์มีสิทธิเรียกร้องจากผู้ทําละเมิดได้” 



 ๑๒ 

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๒๘/๒๕๒๒๑๖ เป็นต้น  สําหรับความเสียหายทางจิตใจ เช่น ความวิปโยค
โทมนัส ความว้าเหว่ ความชอกช้ําระกําใจ นั้น โดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาได้มีคําพิพากษาเป็นบรรทัดฐาน 
ไว้ในคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๗๔๒/๒๔๙๙๑๗ สรุปความได้ว่า ผู้เสียหายไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหาย
ทางจิตใจได้ เนื่องจากไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายให้เรียกร้องได้ และต่อมาได้มีคําพิพากษา 
ของศาลฎีกาเดินตามแนวคําพิพากษานี้มาตลอด เช่น คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๘๙/๒๕๐๒๑๘  
และคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๕๕๐/๒๕๑๘๑๙ เป็นต้น  

          ๓.๓.๒ พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้า 
ที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 

                   พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้า 
ที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ตราขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคท่ีได้รับความเสียหาย 
ที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยเพิ่มเติมไปจากกฎหมายทั่วไป โดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว
ได้กําหนดบทนิยาม คําว่า “ความเสียหายต่อจิตใจ” หมายความว่า ความเจ็บปวด ความทุกข์ทรมาน 
ความหวาดกลัว ความวิตกกังวล ความเศร้าโศกเสียใจ ความอับอาย หรือความเสียหายต่อจิตใจ 
อย่างอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน และในส่วนของการเยียวยาผู้เสียหายนั้น มาตรา ๑๑ (๑)๒๐  

                                                 
  ๑๖คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๑๒๘/๒๕๒๒ มีสาระสรุปได้ดังนี้ 

     “จําเลยขับรถยนต์ประมาทชนโจทก์ท่ี ๑ ได้รับบาดเจ็บเกี่ยวกับสมองและประสาท วิธีการ
รักษาต้องดึงกระดูกคอให้เข้าท่ี ต้องใส่เฝือกที่คอเป็นเวลานาน  นอกจากนี้ โจทก์ท่ี ๑ ยังได้รับบาดเจ็บ มีบาดแผล 
ท่ีหน้า คอ และไหล่อีก 
     ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ค่าทนทุกข์ทรมานจากบาดแผล กับหน้าเสียโฉมตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา ๔๔๖ ไม่เป็นการซํ้าซ้อน ค่าใช้จ่ายในการจ้างแพทย์ทําศัลยกรรมใบหน้าย่อมเป็นความเสียหาย
ท่ีเป็นตัวเงิน แต่การที่มีแผลเป็นบนใบหน้า ทําให้ดูน่าเกลียดน่ากลัวมีคนคบค้าสมาคมน้อยลงไป ย่อมเป็นความ
เสียหายที่ไม่เป็นตัวเงิน” 

๑๗คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๑๗๔๒/๒๔๙๙ มีสาระสรุปได้ดังนี้ 
     “จําเลยฆ่าบุตรโจทก์ถึงแก่ความตาย ย่อมถือว่า จําเลยได้กระทําละเมิดต่อโจกท์ ทําให้โจทก์ 
ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู โดยไม่ต้องคํานึงว่าในปัจจุบันบุตรที่ตายจะได้อุปการะเลี้ยงดูโจทก์ ซ่ึงเป็นมารดาอยู่หรือไม่ 
ค่าเสียหายจะเท่าใด ศาลย่อมกําหนดให้ตามสมควร  ส่วนค่าเสียหายเพื่อความวิปโยคโทมนัสนั้น เรียกไม่ได้ เพราะไม่มี
กฎหมายบัญญัติให้เรียกร้องได้” 

๑๘คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๗๘๙/๒๕๐๒ มีสาระสรุปได้ดังนี้ 
     “สามีไม่มีสิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหายทางิตใจท่ีเกิดความว้าเหว่เพราะสูญเสียภริยาผู้เคยปฏิบัติ 
ให้ชีวิตของสามีมีความสุข เพราะไม่มีกฎหมายบัญญัติให้เรียกร้องได้” 

๑๙คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๔๕๕๐/๒๕๑๘ มีสาระสรุปได้ดังนี้ 
     “กรณีทําให้เขาถึงตาย ต้องอยู่ในบังคับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๓๓  
ไม่มีบทกฎหมายอื่น ให้มารดาเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อความชอกช้ําระกําใจในเหตุท่ีต้นต้องสูญเสียบุตรได้” 

๒๐มาตรา ๑๑  นอกจากค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิดตามท่ีกําหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ ศาลมีอํานาจกําหนดค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ด้วย 

  (๑) ค่าเสียหายสําหรับความเสียหายต่อจิตใจอันเป็นผลเนื่องมาจากความเสียหายต่อร่างกาย 
สุขภาพ หรืออนามัยของผู้เสียหาย และหากผู้เสียหายถึงแก่ความตาย สามีภริยา บุพการี หรือผู้สืบสันดานของบุคคลนั้น
ชอบที่จะได้รับค่าเสียหายสําหรับความเสียหายต่อจิตใจ 

ฯลฯ     ฯลฯ 



 ๑๓ 

แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ได้กําหนดให้ศาลมีอํานาจกําหนดค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหาย
สําหรับความเสียหายต่อจิตใจอันเป็นผลเนื่องมาจากความเสียหายต่อร่างกาย สุขภาพ หรืออนามัย 
ของผู้เสียหาย และหากผู้เสียหายถึงแก่ความตาย สามี ภริยา บุพการี หรือผู้สืบสันดานของบุคคลนั้น
ชอบที่จะได้รับค่าเสียหายสําหรับความเสียหายต่อจิตใจ จึงเห็นได้ว่า การเรียกค่าเสียหายทางจิตใจ
ดังกล่าวสามารถเรียกได้เฉพาะกรณีที่ผู้เสียหายได้รับความเสียหายทางจิตใจอันเป็นผลเนื่องมาจาก
สินค้าที่ไม่ปลอดภัยซึ่งทําให้เกิดความเสียหายต่อร่างกาย สุขภาพ หรืออนามัยเท่านั้น  สําหรับกรณีอ่ืน
ไม่สามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้    

  
๔. บทสรุป 
    ความเสียหายทางจิตใจเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงต่อผู้เสียหาย และก่อให้เกิด

ความทุกข์ทรมาน รวมท้ังอาจส่งผลกระทบต่อผู้เสียหายเป็นเวลานานกว่าความเสียหายอย่างอื่น 
ที่คํานวณเป็นเงินได้  นอกจากนี้ วิทยาศาสตร์การแพทย์ยังสามารถพิสูจน์ได้แน่นอนว่า ความเสียหาย 
ทางจิตใจ ความตกใจ หรือเสียขวัญทําให้อารมณ์แปรปรวน อันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดการเจ็บป่วย 
แก่ร่างกายได้ ซึ่งกฎหมายและแนวคําวินิจฉัยของศาลต่างประเทศได้ยอมรับให้สามารถเรียกค่าสินไหม
ทดแทนเพื่อค่าเสียหายทางจิตใจได้ โดยพิจารณาจากพฤติกรรมหรือการกระทําของจําเลยประกอบกับ
ความเสียหายที่โจทก์ได้รับ และสามารถพิสูจน์ได้ชัดเจนว่าความเสียหายดังกล่าวก่อให้เกิด 
ความเสียหายทางจิตใจขึ้น เช่น กรณีกฎหมายของประเทศอังกฤษและประเทศเยอรมนีที่กําหนด 
ให้สามารถเรียกค่าเสียหายทางจิตใจได้ โดยบุคคลที่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายทางจิตใจ ได้แก่ 
ผู้ได้รับความเสียหายลําดับหนึ่งและผู้ได้รับความเสียหายลําดับสอง ซึ่งเป็นแนวคิดที่พัฒนาไปไกล  
สําหรับประเทศไทยนั้น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่ได้บัญญัติเรื่องค่าสินไหมทดแทน 
ทางจิตใจไว้ ซึ่งส่งผลให้การกําหนดค่าสินไหมทดแทนไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง  
และไม่สามารถเยียวยาผู้เสียหายได้ตรงตามความเสียหายที่แท้จริง  แต่อย่างไรก็ดี แนวความคิด 
ของกฎหมายไทยที่เกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทนทางจิตใจนั้นเริ่มเปลี่ยนแปลงไป โดยมีการยอมรับ 
ความเสียหายทางจิตใจมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากการตราพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหาย 
ที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งมาตรา ๑๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว 
ได้กําหนดให้ศาลมีอํานาจกําหนดค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายสําหรับความเสียหายต่อจิตใจ
อันเป็นผลเนื่องมาจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อร่างกาย สุขภาพ หรืออนามัย 
ของผู้เสียหาย และหากผู้เสียหายถึงแก่ความตาย สามีภริยา บุพการี หรือผู้สืบสันดานของบุคคลน้ัน 
ชอบที่จะได้รับค่าเสียหายสําหรับความเสียหายต่อจิตใจได้  

    ดังนั้น หากประเทศไทยจะพิจารณาแก้ไขปรับปรุงหลักการของประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันให้ครอบคลุมถึงค่าสินไหมทดแทนทางจิตใจหรือศาล 
จะมีคําพิพากษาเพื่อรองรับค่าสินไหมทดแทนทางจิตใจเหมือนของต่างประเทศก็ถือเป็นแนวคิด 
ที่มีความก้าวหน้าและสอดรับกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม แต่การกําหนดค่าสินไหมทดแทน
เพื่อความเสียหายทางจิตใจจะมีขอบเขตการบังคับใช้เพียงใด จะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมของ
สภาพเศรษฐกิจและสังคมไทย รวมทั้งต้องศึกษาผลดีและผลเสีย และรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้าน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นดังต่อไปนี้ 



 ๑๔ 

    (๑) ประเด็นเกี่ยวกับการกําหนดความหมายของคําว่า “ค่าเสียหายทางจิตใจ” 
ซึ่งต้องยอมรับกันว่า ความเสียหายอันเกิดจากละเมิดในปัจจุบันนี้มีความรุนแรงและแตกต่างไปจาก
อดีตเป็นอย่างมาก การกําหนดค่าสินไหมทดแทนจึงไม่อาจกําหนดให้ครอบคลุมถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
ทุกรูปแบบได้  ฉะนั้น เพื่อให้ศาลใช้เป็นแนวทางในการพิพากษาคดี จึงต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับ
บริบทของสังคมและวัฒนธรรมไทย รวมทั้งศึกษากฎหมายและแนวคําวินิจฉัยของศาลต่างประเทศ 
โดยละเอียด เพื่อใช้ประกอบการพิจารณากําหนดความหมายของคําว่า “ค่าเสียหายทางจิตใจ” ว่าจะให้
มีความหมายครอบคลุมถึงข้อเท็จจริงเพียงไร  ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ได้รับความเสียหายได้รับการเยียวยา 
หรือทดแทนที่เพียงพอต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น 

    (๒) ประเด็นเกี่ยวกับภาระการพิสูจน์ความเสียหาย กล่าวคือ ในทางปฏิบัติ  
ศาลจะกําหนดค่าเสียหายโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่โจกท์และจําเลยนําสืบ ซึ่งโจกท์มีหน้าที่ต้อง 
นําสืบว่าตนเสียหายเพียงใด ส่วนจําเลยมีหน้าที่นําสืบหักล้างพยานหลักฐานตามที่โจทก์กล่าวอ้าง  
โดยโจกท์จะต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่า ตนเองได้รับความเสียหายอะไรบ้าง และมีมูลค่าความเสียหาย
เป็นจํานวนเท่าใด หากโจทก์ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีความเสียหายเกิดขึ้น ศาลจะไม่กําหนด
ค่าเสียหายให้ แต่ถ้าปรากฏข้อเท็จจริงว่าโจทก์ได้รับความเสียหายจริงและสามารถพิสูจน์ได้ว่า 
ความเสียหายดังกล่าวมีมูลค่าที่แน่นอน ศาลจะกําหนดค่าเสียหายให้ตามความเป็นจริง  แต่กรณี
ค่าเสียหายทางจิตใจนั้น มีลักษณะที่เป็นการบาดเจ็บทางจิตใจ และเป็นความเสียหายที่ไม่ใช่ตัวเงิน  
ซึ่งโจทก์อาจไม่สามารถนําสืบหรือพิสูจน์ให้เห็นมูลค่าความเสียหายได้  ฉะนั้น การพิสูจน์ความเสียหาย
ดังกล่าว ควรกําหนดให้ศาลขอความเห็นจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้ประกอบการพิจารณาด้วย   

    (๓) ประเด็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการกําหนดค่าเสียหายทางจิตใจ เนื่องจาก 
ในปัจจุบันนี้ประเทศไทยยังไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บัญญัติหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกําหนด
ค่าเสียหายทางจิตใจไว้  ฉะนั้น จึงจําเป็นต้องกําหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าว  ทั้งนี้ เพื่อให้ศาลสามารถ
ดําเนินการได้อย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งอาจกําหนดเป็นกรอบกว้าง ๆ โดยพิจารณาจาก
ความเสียหายที่เพิ่มขึ้นจากความเสียหายปกติ ความใกล้ชิดต่อเหตุการณ์ที่เกิดความเสียหายขึ้น  
และความร้ายแรงแห่งการกระทําของจําเลยหรือการกระทําของจําเลยเป็นกรณีที่จงใจก่อให้เกิด 
ความเสียหายทางจิตใจหรือไม่ รวมทั้งอาจต้องพิจารณาถึงการกําหนดให้ครอบคลุมถึงความเสียหาย 
ทางจิตใจของผู้ได้รับความเสียหายลําดับสองเช่นเดียวกับกฎหมายต่างประเทศด้วยหรือไม่ เป็นต้น    
แต่อย่างไรก็ดี หลักเกณฑ์ในการกําหนดค่าเสียหายทางจิตใจดังกล่าวนั้นจะต้องคํานึงด้วยว่าสิ่งที่จะมา
ทดแทนความเสียหายได้นั้นอาจไม่ใช่จํานวนเงินหรือทรัพย์สินเสมอไป เช่น อาจเป็นเรื่องการบําบัด 
และฟ้ืนฟูสุขภาพจิตของผู้เสียหาย หรือการได้รับคํากล่าวขอโทษจากผู้กระทําละเมิด เป็นต้น ซึ่งจะทํา
ให้ผู้ได้รับความเสียหายทางจิตใจสามารถกลับคืนสู่ฐานะเดิม หรือได้รับการเยียวยาหรือชดเชย 
ความเสียหายได้อย่างเต็มจํานวนความเสียหายให้มากที่สุด     

    (๔) ประเด็นเกี่ยวกับการคํานวณค่าเสียหายทางจิตใจออกมาเป็นจํานวนเงิน  
โดยที่มาตรา ๔๓๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กําหนดให้ค่าสินไหมทดแทนจะใช้สถานใด
เพียงใด ให้ศาลวินิจฉัยตามพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด แต่เนื่องจากค่าเสียหายทางจิตใจนั้น
มีลักษณะเป็นนามธรรม และยากต่อการคํานวณค่าเสียหายออกมาเป็นจํานวนเงินที่แน่นอนได้  
ศาลจึงใช้ดุลพินิจและประสบการณ์ส่วนบุคคลเพื่อประกอบการพิจารณากําหนดค่าเสียหาย  



 ๑๕ 

ซึ่งมีความแตกต่างกันออกไป จึงอาจทําให้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อค่าเสียหายทางจิตใจที่ศาลกําหนดนั้น 
เป็นค่าเสียหายที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เป็นธรรมได้  

    (๕) ประเด็นเกี่ยวกับการกําหนดหลักการหรือแนวความคิดอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กล่าวคือ นอกจากการกําหนดค่าสินไหมทดแทนกรณีละเมิดที่ก่อให้เกิดความเสียหายทางจิตใจแล้ว 
ควรต้องมีการกําหนดแนวคิดหรือมาตรการทางกฎหมายในกรณีอ่ืนด้วยหรือไม่ เช่น การกําหนด 
ค่าเสียหายเชิงลงโทษ เพื่อเป็นการป้องปรามการกระทําละเมิดที่มีพฤติการณ์รุนแรง เป็นต้น 

    อย่างไรก็ดี หากในอนาคตบทบัญญัติกฎหมายของประเทศไทยจะรองรับให้
สามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายทางจิตใจได้ กรณีนี้สามารถอาศัยแนวความคิด 
ทฤษฎี โครงสร้างของกฎหมาย และแนวคําวินิจฉัยของศาลในต่างประเทศมาพิจารณาประกอบกับ
ความเหมาะสม และความสอดคล้องกับความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ตลอดจน
สภาพสังคมและจารีตประเพณีของประเทศไทยได้  นอกจากนี้ รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการยุติธรรมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักหรือทฤษฎี 
ทางกฎหมายหรือในทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวกับการกําหนดค่าเสียหายทางจิตใจให้แก่ประชาชน 
รวมทั้งควรสนับสนุนให้ผู้เชี่ยวชาญ นักกฎหมาย หรือองค์กรตุลาการทําการวิจัยหรือมีการแลกเปลี่ยน
ความรู้ระหว่างกัน เพื่อนําไปสู่ความรู้ความเข้าใจในระดับที่สูงขึ้น และสามารถนําไปพัฒนากฎหมาย
ของประเทศหรือนําไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
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