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สถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย (TDRI) ไดเ้ผยแพร ่ “รายงานทดีอีารไ์อ” (มชีือ่เดมิวา่ “สมดุปกขาว 

ทดีอีาร์ไอ”) มาตัง้แต่เดอืนสงิหาคม 2536  โดยคดัสรรกลัน่กรองงานวจิยัต่างๆ มานําเสนออย่างเรยีบง่ายเพื่อ 

จุดประกายใหเ้กดิการวพิากษว์จิารณ์ 

 “รายงานทดีอีารไ์อ” มโีอกาสรบัใชส้งัคมไทยเป็นระยะๆ แบบรายสะดวก อยา่งไรกต็ามการเปลีย่นแปลงทาง

เศรษฐกจิ การเมอืง และสงัคมในปจัจุบนัเป็นไปอยา่งรวดเรว็และซบัซอ้นขึน้ “รายงานทดีอีารไ์อ” จงึจะมาพบกบัผูอ้่าน

เป็นรายเดอืนดว้ยรูปเล่มกะทดัรดัซึง่หอ่หุม้เน้ือหาทีแ่น่นกระชบั และยงัคงนําเสนอเรื่องราวต่างๆ อย่างเรยีบง่าย

แบบเป็นมติรต่อความสนใจใครรู่ข้องผูอ้่านทัว่ไป  

นอกจากน้ี จะมกีารนํางานวจิยัจาํนวนหน่ึงซึง่มแีนวคดิเกีย่วเน่ืองกนัมาจดัทาํเป็น “รายงานทดีอีารไ์อ ฉบบั

พเิศษ” เป็นครัง้คราวดว้ย   



 รายงานทดีอีารไ์อ ฉบบัที ่93 เดอืนเมษายน 2554  

  การวเิคราะหก์ฎหมายดว้ยวธิทีางเศรษฐศาสตร:์ การคดิคา่เสยีหายในคดลีะเมดิ 
3 

การวิเคราะหก์ฎหมายด้วยวิธีทางเศรษฐศาสตร:์  
การคิดค่าเสียหายในคดีละเมิด* 

บทนํา 

รายงานฉบบัน้ีเป็นการศกึษาเรื่องการวเิคราะหก์ฎหมายดว้ยวธิทีางเศรษฐศาสตรใ์น

ประเดน็การกาํหนดค่าเสยีหายในคดลีะเมดิ มวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาหลกัการและแนวคดิใน

การวเิคราะหก์ฎหมายละเมดิและการกําหนดค่าเสยีหายในแงมุ่มของหลกัเศรษฐศาสตร ์และ

เพือ่ศกึษาแนวทางการสรา้งมาตรฐานการกาํหนดคา่เสยีหายในคดลีะเมดิของศาลยุตธิรรม  

แนวคดิพืน้ฐานของ “การวเิคราะหก์ฎหมายดว้ยหลกัเศรษฐศาสตร์” (economic 

analysis of law)  หรอืทีน่ักวชิาการบางท่านเรยีกวา่ การศกึษากฎหมายในเชงิเศรษฐศาสตร์

ประยุกต์ หรอืนิตเิศรษฐศาสตร ์คอื การมองว่าควรนํากฎหมายไปใชเ้ป็นเครื่องมอืในการ

ช่วยใหก้ารจดัสรรทรพัยากรในสงัคมเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพเพือ่ใหเ้กดิสวสัดกิารสงัคม

สงูสดุ โดยอาศยักฎหมายเป็นเครือ่งสรา้งแรงจงูใจใหค้นในสงัคมปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมไป

ในทางทีเ่กดิประโยชน์สงูสุดต่อสงัคมส่วนรวม แนวคดิดงักล่าวอาจมเีป้าหมายทีแ่ตกต่าง

หรอืไมส่อดคลอ้งกบัแนวคดิทางกฎหมายซึง่ใหค้วามสาํคญัต่อกฎหมายในฐานะเครื่องมอืใน

การสรา้งความยุตธิรรมในสงัคม  แต่อย่างไรกต็าม ไม่ว่าแนวความคดิแขนงใดจะถูกตอ้ง

หรอืมเีหตุผลมากกวา่กนั  การนําความรูจ้ากศาสตรต่์างๆ มาใชใ้นการพฒันากฎหมายใน

ลกัษณะของสหวทิยาการน่าจะชว่ยใหก้ารพฒันากฎหมายมมีมุมองทีห่ลากหลายมากขึน้  

แนวคิดทางเศรษฐศาสตรเ์ก่ียวกบัการกาํหนดค่าเสียหาย 
ในคดีละเมิด 

แนวคดิทางกฎหมายมองวา่การกาํหนดคา่เสยีหายเป็นเครื่องมอืสาํคญัในการชดเชย

ใหผู้เ้สยีหายสามารถกลบัสูส่ภาพทีเ่สมอืนวา่ไมม่กีารทาํละเมดิเกดิขึน้ ซึง่ต่างจากแนวคดิ

ทางเศรษฐศาสตร ์กลา่วคอื การรบัผดิทางละเมดิจะทาํใหผู้ล้ะเมดิตอ้งแบกรบัความเสยีหาย

                                                        
*  สรุปจากรายงานวจิยัชื่อเดยีวกนัโดย ดร. จริะวฒัน์ ป ัน้เป่ียมรษัฎ์ นักวชิาการ  นายทวชียั 

เจรญิเศรษฐศลิป์  นางสาวทศันีย์ ปิยนิรนัดร ์นักวจิยั ฝ่ายการวจิยัความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกจิ
ระหว่างประเทศ ว่าที่รอ้ยตร ีทรงพล สงวนจติร นักวจิยั ฝ่ายวจิยัการพฒันาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีและ ดร. สมเกยีรต ิตัง้กจิวานิชย ์รองประธาน สถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย 
เป็นทีป่รกึษาโครงการ เสนอต่อสาํนกังานศาลยุตธิรรม เมือ่เดอืนตุลาคม 2553 
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ซึง่เกดิขึน้กบัผูอ้ื่น เสมอืนว่าความเสยีหายนัน้เกดิขึน้กบัตนเองซึง่จะทําใหบุ้คคลใชค้วาม

ระมดัระวงัในระดบัที่เหมาะสม อนัเป็นระดบัทีท่ําใหต้้นทุนจากอุบตัเิหตุ1ที่สงัคมคาดว่า

จะตอ้งแบกรบัมคี่าตํ่าทีสุ่ด  การกําหนดค่าเสยีหายในคดลีะเมดิแบ่งเป็นสองกรณี  ไดแ้ก่ 

กรณีหลกัความรบัผดิทางละเมดิอยา่งเดด็ขาดหรอืโดยไมเ่จตนา และกรณีหลกัความรบัผดิ

ทางละเมดิโดยประมาท 

ในกรณีหลกัความรบัผดิทางละเมดิอย่างเดด็ขาด (ในกรณีการกระทาํโดยไม่เจตนา) 

ทฤษฎทีางเศรษฐศาสตร์กล่าวว่า ค่าเสยีหายทีเ่หมาะสมดงักล่าวคอืค่าเสยีหายทีเ่ท่ากบั

มลูค่าความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จรงิ เพือ่ใหบุ้คคลทีม่เีหตุผล (reasonable person) สามารถ

เปรยีบเทยีบตน้ทุนและผลประโยชน์จากการใชค้วามระมดัระวงัไดอ้ย่างถูกตอ้งและเหมาะสม   

และยงัเป็นการชดเชยผู้เสยีหายอย่างครบถ้วนและเป็นธรรมอีกด้วย หากศาลกําหนด

ค่าเสยีหายไวต้ํ่ากวา่มลูค่าความเสยีหายทีเ่กดิขึน้  นอกจากจะทาํใหผู้เ้สยีหายไม่สามารถ

กลบัสูส่ภาพทีเ่สมอืนวา่ไมม่กีารทาํละเมดิเกดิขึน้ซึง่เป็นผลเสยีต่อตวัผูเ้สยีหายเองแลว้ ยงั

ทาํใหบุ้คคลใชค้วามระมดัระวงัตํ่ากว่าระดบัทีเ่หมาะสม และทํากจิกรรมเสีย่งในปรมิาณที่

มากเกนิไปอกีดว้ย  ในทางตรงขา้ม หากศาลกาํหนดคา่เสยีหายไวส้งูกวา่มลูคา่ความเสยีหาย

ทีเ่กดิขึน้จรงิ นอกจากจะทาํใหบุ้คคลทีม่เีหตุผลใชค้วามระมดัระวงัมากเกนิไปแลว้ ยงัทาํให้

บุคคลนัน้ทาํกจิกรรมเสีย่งน้อยเกนิไปทัง้ทีก่จิกรรมเหลา่นัน้อาจเป็นประโยชน์ทัง้ต่อตนเอง

และสว่นรวม 

สว่นในกรณีของความรบัผดิทางละเมดิโดยประมาท (กรณีการกระทาํโดยไมเ่จตนา) 

แมก้ารกาํหนดคา่เสยีหายใหเ้ทา่กบัมลูคา่ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จรงิจะไมใ่ช่เงือ่นไขทีจ่าํเป็น

และเพยีงพอทีจ่ะนําไปสูร่ะดบัการใชค้วามระมดัระวงัทีเ่หมาะสม แต่ศาลกย็งัจาํเป็นทีจ่ะตอ้ง

กําหนดค่าเสยีหายใหเ้ท่ากบัมลูค่าความเสยีหายทีเ่กดิขึน้เพื่อใหผู้เ้สยีหายไดร้บัการชดเชย

อยา่งครบถว้นและเป็นธรรม อยา่งไรกด็ ีคา่เสยีหายทีเ่หมาะสมขา้งตน้สามารถจงูใจใหเ้กดิ

การใชค้วามระมดัระวงัในระดบัทีเ่หมาะสมไดเ้ฉพาะในกรณีของการกระทําโดยไม่เจตนา

เทา่นัน้   

                                                        
1  ในทฤษฎเีศรษฐศาสตร ์คาํวา่ “อุบตัเิหตุ” หมายถงึเหตุการณ์สุม่ (random event) เหตุทีเ่กดิโดย

ไม่ได้คาดคดิหรอืไม่ได้ตัง้ใจ ซึ่งมคีวามหมายเหมอืนกบัความหมายตามพจนานุกรมฉบบั
ราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2542 (เหตุทีเ่กดิขึน้โดยไม่คาดคดิ หรอืโดยความบงัเอญิ)   และ
ความหมายตามสารานุกรมไทยสาํหรบัเยาวชนฯ เล่มที ่8 (เหตุทีเ่กดิขึน้โดยไม่ทนัคดิ ถอืกนั
ว่าเป็นความบงัเอิญที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตัง้ใจและไม่คาดฝนัมาก่อน)  อน่ึง ในทางกฎหมาย 
กฎหมายในบางประเทศอาจยกเวน้ความรบัผดิใหแ้ก่ผูก้่อความเสยีหายในบางกรณีเช่น กรณี
ทีค่วามเสยีหายเกดิจากเหตุสดุวสิยั และกรณทีีค่วามเสยีหายอยูไ่กลเกนิกวา่เหตุมาก 
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ในกรณีของการก่อความเสยีหายโดยเจตนา การกําหนดค่าเสยีหายให้เท่ากบั

มลูคา่ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้อาจจะไมเ่พยีงพอทีจ่ะป้องปรามการกระทาํทีก่่อใหเ้กดิความ

เสยีหายได ้ ในกรณีน้ีการกําหนดค่าเสยีหายเชงิลงโทษ (การกําหนดค่าเสยีหายใหส้งูกวา่

มลูคา่ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จรงิ) อาจมคีวามเหมาะสมมากกวา่ 

การกาํหนดค่าความเสียหายโดยอาศยัหลกัเศรษฐศาสตร ์

การคํานวณค่าเสยีหายโดยอาศยัหลกัเศรษฐศาสตร ์แบ่งเป็นหลกัการคํานวณค่า

ความเสยีหายทีเ่ป็นตวัเงนิและไมเ่ป็นตวัเงนิ  

1. การคาํนวณค่าเสียหายท่ีเป็นตวัเงิน   หลกัเศรษฐศาสตรแ์นะนําวา่   ในการ

กําหนดมลูค่าสนิทรพัยท์ีไ่ม่มกีารซื้อขายทัว่ไปในตลาด การคาํนวณค่าเสยีหายโดยอาศยั

มลูค่าส่วนตวั (subjective value) ซึง่ผูเ้สยีหายประเมนิใหแ้ก่ทรพัย์สนินัน้ๆ จะมคีวาม

เหมาะสมและเป็นธรรมต่อผูเ้สยีหายมากกวา่การคาํนวณโดยใชม้ลูค่าตน้ทุนของการทดแทน

ทรพัยส์นินัน้ๆ (replacement cost) เพราะมลูค่าสว่นตวัมกัมมีลูค่าสงูกว่ามลูค่าตน้ทุนของ

การทดแทนทรพัยส์นินัน้ๆ  นอกจากน้ี ในการกําหนดรายไดข้องอาชพีทีไ่ม่มตีลาดอย่าง

ชดัเจน เช่น อาชพีแมบ่า้น การคาํนวณค่าเสยีหายโดยใชค้่าเสยีโอกาส (opportunity cost)2 

ซึง่เป็นตน้ทุนทีแ่ทจ้รงิของผูเ้สยีหายทีซ่่อนอยู ่จะมคีวามเหมาะสมและเป็นธรรมกบัผูเ้สยีหาย

มากกวา่การคาํนวณโดยใชม้ลูค่าทางบญัชขีองสิง่ทีเ่กดิความเสยีหายนัน้ เพราะมลูค่าทาง

บญัชมีกัจะตํ่ากวา่ตน้ทุนคา่เสยีโอกาส  

ในกรณีทีม่กีารชดใชค้า่เสยีหายเป็นงวดๆ แต่ศาลจาํเป็นตอ้งกําหนดใหผู้ก่้อความ

เสยีหายจ่ายค่าเสยีหายใหแ้ก่ผูเ้สยีหายเป็นเงนิก้อนในคราวเดยีว ศาลไม่ควรใช้วธิกีาร

คาํนวณอย่างงา่ยดว้ยการหาผลรวมของค่าเสยีหายทีเ่กดิขึน้เป็นงวด วธิดีงักล่าวจะทาํให้

ผูเ้สยีหายไดร้บัการชดเชยมากกว่ามลูค่าความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ ทัง้น้ีเน่ืองจากผูเ้สยีหาย

สามารถนําคา่เสยีหายทีไ่ดร้บัในตอนแรกไปแสวงหาผลตอบแทนได ้ในการแกป้ญัหาดงักลา่ว

ศาลควรนําวธิกีารคาํนวณมลูคา่ปจัจุบนั (present value) มาใชแ้ทนวธิกีารคาํนวณอยา่งงา่ย 

ในการคาํนวณมลูคา่ของรายไดห้รอืคา่ใชจ้่ายในอนาคต ศาลควรคาํนึงถงึปจัจยัไม่

แน่นอนต่างๆ เช่น ความไมแ่น่นอนของระยะเวลาในการทาํงาน การเปลีย่นแปลงของรายได ้

และความเสีย่งในการเสยีชวีติของผูเ้สยีหาย รวมถงึการเปลีย่นแปลงของระดบัราคา  ทัง้น้ี

เพื่อใหมู้ลค่าที่คํานวณได้มคีวามใกล้เคยีงกบัมูลค่าความเสยีหายที่จะเกดิขึน้ในอนาคต

                                                        
2  ค่าเสียโอกาสคือ มูลค่าของผลตอบแทนจากกิจกรรมที่สูญเสียโอกาสไปในการเลือกทํา

กจิกรรมอกีอย่างหน่ึง โดยกจิกรรมทีส่ญูเสยีโอกาสไปนัน้จะตอ้งเป็นกจิกรรมทีใ่หผ้ลตอบแทน
ดทีีส่ดุในบรรดาตวัเลอืกอื่นทีเ่สยีโอกาสไปเทา่นัน้ 
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มากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะเป็นไปได ้การละเลยไมค่าํนึงถงึปจัจยัเหล่าน้ีจะทาํใหผู้เ้สยีหายมแีนวโน้ม

ทีจ่ะไม่สามารถกลบัสู่สภาพทีเ่สมอืนว่าไม่มกีารถูกละเมดิ  อน่ึง ศาลในต่างประเทศ เช่น 

องักฤษ และสหรฐัอเมรกิา ไดนํ้าวธิกีารประมาณรายไดใ้นอนาคตซึง่คาํนึงถงึความไมแ่น่นอน

ในอนาคตมาใช ้ศาลไทยอาจนําวธิกีารคาํนวณดงักลา่วมาประยุกตใ์ชบ้า้ง เพือ่ใหก้ารคาํนวณ

ค่าเสยีหายในอนาคตมคีวามถูกต้องเหมาะสมและชดัเจนมากขึน้ นอกจากน้ี การจดัทํา

ตารางชว่ยคาํนวณคา่เสยีหายในอนาคตในลกัษณะคลา้ยคลงึกบัตาราง Ogden3 น่าจะช่วย

ใหก้ารกาํหนดคา่เสยีหายในอนาคตของศาลมคีวามชดัเจนมากยิง่ขึน้   

2. การคาํนวณค่าเสียหายท่ีไม่เป็นตวัเงิน  นักเศรษฐศาสตร์มวีธิกีารคํานวณ

มลูคา่ของชวีติและความทุกขท์รมานทีเ่กดิขึน้จากการบาดเจบ็หลายวธิ ีทัง้วธิทีางเศรษฐมติ ิ 

เช่น การคาํนวณมลูค่าทางสถติขิองชวีติ (value of statistical life: VSL) และมลูค่าทางสถติิ

ของการบาดเจบ็ (value of statistical injury: VSI) ซึง่เป็นวธิกีารประมาณมลูค่าโดยอาศยั

ขอ้มลูจาํนวนเงนิทีบุ่คคลในกลุม่ตวัอยา่งเตม็ใจจา่ยหรอืยอมรบัเพือ่แลกเปลีย่นกบัความเสีย่ง

ในการเสยีชวีติหรอืบาดเจบ็ทีล่ดลงหรอืเพิม่ขึน้ และวธิกีารคาํนวณโดยอาศยักฎของแฮนด ์

(Hand Rule Damages)4 ซึง่เป็นวธิกีารคาํนวณมลูค่าของชวีติโดยอาศยัขอ้มลูจาํนวนเงนิที่

บุคคลหน่ึงเต็มใจที่จะแลกเปลีย่นกบัความเสีย่งในการเสยีชวีติหรอืบาดเจบ็ที่ลดลงหรอื

เพิม่ขึ้น แม้ว่าทัง้สองวธิจีะมหีลกัการเหมอืนกนั แต่วธิกีารเหล่าน้ีต่างมจีุดแขง็จุดอ่อน

แตกต่างกนัไป  ซึง่ในปจัจุบนั คาํถามวา่ “วธิกีารใดเป็นวธิกีารทีเ่หมาะสมทีส่ดุในการคาํนวณ

มลูค่าของความเสยีหายทีไ่ม่เป็นตวัเงนิ เพื่อนํามาใชใ้นการกําหนดค่าเสยีหายของศาล” 

ยงัไมม่คีาํตอบทีเ่ป็นเอกฉนัท ์ยงัเป็นประเดน็ทีถ่กเถยีงในหมูน่ักวชิาการ และไมม่ทีที่าว่า

จะยุตลิงในอนาคตอนัใกล้  ดงันัน้ การเลอืกนําวธิกีารใดวธิกีารหน่ึงมาใช้จงึจําเป็นต้อง

พจิารณาอยา่งรอบคอบเสยีก่อน 

                                                        
3  ในปี ค.ศ. 1998 สภาสงูของประเทศองักฤษไดอ้นุมตัใิหศ้าลใชต้าราง Ogden เป็นวธิหีลกัใน

การประเมนิความเสยีหายทีเ่ป็นตวัเงนิในอนาคตเป็นครัง้แรกในคด ีWell v. Well   โดยสรุป 
ตารางน้ีแสดงค่าของตวัทว ี(หรอื multiplier ซึง่เป็นตวัเลขทีนํ่าไปคูณกบัรายไดปี้ฐานเพื่อให้
ไดผ้ลลพัธเ์ป็นรายไดใ้นอนาคตซึง่อยูใ่นรปูของมลูคา่ปจัจบุนัเรยีบรอ้ยแลว้) สองกลุ่ม กลุ่มแรก
สะทอ้นถงึความเสีย่งในการเสยีชวีติ แบ่งตามอายุของผูเ้สยีหายและระยะเวลาของความเสยีหาย 
สว่นกลุ่มทีส่องสะทอ้นถงึความไมแ่น่นอนของช่วงเวลาทีข่าดรายไดข้องผูเ้สยีหายซึง่แบ่งตาม
อายุ ระดบัการศกึษา สขุภาพ และสถานะการจา้งงาน 

4  กฎของแฮนดก์ล่าววา่ระดบัการใชค้วามระมดัระวงัทีเ่หมาะสมคอื ระดบัทีท่าํใหต้น้ทุนของการ
เพิม่การใช้ความระมดัระวงัมคี่าเท่ากบัผลประโยชน์ที่ได้รบั โดยหากผูท้ําความเสยีหายใช้
ความระมดัระวงัตํ่ากว่าระดบัทีเ่หมาะสม จะถอืว่าเป็นการกระทําโดยประมาทและมคีวามรบัผดิ
ฐานละเมดิ 
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ความรบัผิดและค่าเสียหายตามกฎหมายละเมิดของไทย 

ตามหลกัของกฎหมายละเมดิ การกําหนดค่าเสยีหายในคดลีะเมดิมหีลกัการกวา้งๆ 

ว่าจะต้องกําหนดใหเ้พยีงพอที่จะทําใหผู้เ้สยีหายกลบัคนืสู่สภาพทีเ่สมอืนว่าไม่มกีารทํา

ละเมดิเกดิขึน้ และตอ้งกาํหนดตามควรแก่พฤตกิารณ์และความรา้ยแรงแหง่ละเมดิ แมจ้ะมี

หลกัการดงักล่าว แต่ในทางปฏบิตักิารกําหนดค่าเสยีหายภายใตป้ระมวลกฎหมายแพง่และ

พาณิชยข์องไทยอาจไมส่ามารถทาํใหผู้เ้สยีหายกลบัสูส่ภาพทีเ่สมอืนวา่ไมม่กีารทาํละเมดิ

เกดิขึน้ได ้ทัง้น้ีเน่ืองจากความเสยีหายบางประเภท รายการคา่เสยีหายทีส่ามารถเรยีกรอ้ง

ไดต้ามกฎหมายยงัไมค่รอบคลุมความเสยีหายทัง้หมดทีเ่กดิขึน้จรงิ กล่าวคอื ในกรณีของ

ความเสยีหายต่อชวีติ กฎหมายไม่ไดก้ําหนดใหส้ามารถเรยีกรอ้งค่าขาดรายไดห้ลงัจาก

เสยีชวีติไปแลว้  และค่าเสยีหายทีไ่ม่เป็นตวัเงนิ เช่น ค่าของชวีติ และค่าความเศรา้โศก

ทุกขท์รมานของทายาท และในกรณีความเสยีหายต่อทรพัย์สนิ เสรภีาพ และสทิธอิื่นๆ 

กฎหมายไมไ่ดก้ําหนดใหส้ามารถเรยีกรอ้งค่าเสยีหายทีไ่ม่เป็นตวัเงนิได ้ ดงันัน้ ในความ

เสยีหายดงักลา่ว คา่เสยีหายทีศ่าลกาํหนดอาจตํ่ากวา่มลูค่าความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จรงิ จน

ไม่สามารถเยยีวยาผูเ้สยีหายใหก้ลบัคนืสู่สภาพที่เสมอืนว่าไม่มกีารทําละเมดิเกดิขึน้ได ้

รวมทัง้อาจไมจ่งูใจใหผู้ก่้อความเสยีหายใชค้วามระมดัระวงัในระดบัทีเ่หมาะสมได ้ 

นอกจากน้ี ในกรณีความเสยีหายต่อร่างกายและอนามยั ประมวลกฎหมายแพง่และ

พาณิชย ์มาตรา 444 วรรค 2 อาจมผีลทาํใหผู้เ้สยีหายไมไ่ดร้บัการชดเชยอย่างเหมาะสม 

ทัง้น้ีเน่ืองจากมาตราดงักล่าวใหอ้ํานาจศาลในการสงวนสทิธทิีจ่ะแกไ้ขคาํพพิากษาภายใน

ระยะเวลาไมเ่กนิสองปีนับแต่วนัพพิากษา การจํากดัระยะเวลาของการสงวนสทิธดิงักล่าว

มนีัยวา่ ผูเ้สยีหายบางรายอาจไดร้บัการชดเชยน้อยเกนิไปหากมคีวามเสยีหายปรากฏขึน้

หลงัจากผา่นพน้ระยะดงักล่าวไปแลว้ ซึง่กรณีดงักล่าวมโีอกาสเกดิขึน้กบัผูท้ีไ่ดร้บัสารพษิ

บางอย่างในร่างกาย ซึง่ตอ้งมกีารสะสมไวใ้นร่างกายเป็นระยะเวลานานกวา่จะปรากฏอาการ

ของโรคหรอืสญัญาณทีบ่่งชีว้่าจะมอีาการของโรคเกดิขึน้ในอนาคต หรอืผูท้ีไ่ดร้บับาดเจบ็

ภายในซึง่อาจจะไมม่อีาการผดิปกตใิดๆ ในระยะสัน้  

ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่เป็นกฎหมายอกีฉบบัหน่ึงทีม่คีวามสาํคญัต่อ

การกาํหนดคา่เสยีหายทีเ่หมาะสม เน่ืองจากเป็นกฎหมายวธิกีารดาํเนินกระบวนพจิารณา

คดแีพง่ในศาลตัง้แต่เริม่ตน้จนสิน้สุดคด ีบางบทบญัญตัขิองประมวลกฎหมายวธิพีจิารณา

ความแพง่อาจเป็นอุปสรรคต่อการกําหนดค่าเสยีหายทีส่ามารถชดเชยค่าเสยีหายไดอ้ย่าง

ครบถ้วนและเป็นธรรม เช่น การกําหนดหา้มมใิหศ้าลพพิากษาเกนิคําขอของโจทก์ การ

กําหนดเงื่อนไขในการยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียม และการมีผลผูกพนัของคําพพิากษา  

นอกจากน้ี ระบบกระบวนการพจิารณาคดแีพ่งของไทยเป็นระบบกล่าวหามากกว่าระบบ
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ไต่สวน  ดังนัน้ศาลจึงไม่มีหน้าที่แสวงหาข้อเท็จจริง หากผู้เสียหายไม่สามารถหา

พยานหลกัฐานทีม่คีวามน่าเชื่อถอืมาแสดงหรอืไม่ไดนํ้าสบืพยานหลกัฐาน กอ็าจจะทําให้

ผูเ้สยีหายไดร้บัการชดเชยอยา่งไมค่รบถว้นได ้

การวิเคราะหแ์นวทางการกาํหนดค่าความเสียหายของศาลไทย 

จากการศกึษาคาํพพิากษาของศาลฎกีาพบวา่ ในบางกรณี หลกัและวธิกีารของศาลมี

ความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัมุมมองทางกฎหมายและเศรษฐศาสตร์ แต่ในบางกรณี 

ศาลอาจขาดวธิกีารคาํนวณทีเ่ป็นระบบและมหีลกัวชิาการรองรบัอย่างเพยีงพอ   ซึง่อาจมผีล

ทําใหผู้เ้สยีหายได้รบัการชดเชยมากกว่าหรอืน้อยกว่าที่ควรจะเป็น และอาจจะไม่สามารถ

สรา้งแรงจงูใจในการใชค้วามระมดัระวงัในระดบัทีเ่หมาะสมได ้อน่ึง ไมอ่าจสรุปไดโ้ดยงา่ย

ว่าโดยเฉลี่ยแลว้ศาลกําหนดค่าเสยีหายไดเ้หมาะสมมากน้อยเพยีงใด  ทัง้น้ีเน่ืองจากใน

การคาํนวณคา่เสยีหายในคดหีน่ึงๆ มปีจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งมากมาย  ปจัจยับางอย่างอาจมผีล

ทาํใหค้า่เสยีหายสงูเกนิกวา่ระดบัทีเ่หมาะสม ในขณะทีป่จัจยับางอย่างอาจทาํใหค้่าเสยีหาย

ตํ่าเกนิไป หากรวมผลของปจัจยัเหล่าน้ีเขา้ด้วยกนัก็อาจเป็นไปได้ว่าค่าเสยีหายที่ศาล

กําหนดนัน้อาจสูงเกนิไป หรอืตํ่าเกนิไป หรอือาจเป็นระดบัทีเ่หมาะสมโดยบงัเอญิเพราะ

ความคลาดเคลือ่นจากปจัจยัทัง้หลายหกัลา้งกนัเองกเ็ป็นไดท้ัง้สิน้  อยา่งไรกต็าม ประเดน็

ทีม่คีวามสาํคญัมากกว่านัน้คอืขอ้คน้พบทีว่่าหลกัและวธิกีารคํานวณค่าเสยีหายทีศ่าลใช้

อาจไม่สามารถทําใหผู้เ้สยีหายไดร้บัการชดเชยอย่างครบถ้วนและเป็นธรรม  และอาจไม่

สามารถจูงใจใหเ้กดิการใช้ความระมดัระวงัในระดบัที่เหมาะสมได้ ซึ่งสะท้อนใหเ้หน็ถึง

ความจาํเป็นในการปรบัปรุงแนวทางและวธิกีารกาํหนดคา่เสยีหายของศาล 

แมว้่าการกําหนดค่าเสยีหายทีเ่หมาะสมนัน้มขีอ้ดทีัง้ในมุมมองดา้นกฎหมายและ

ดา้นเศรษฐศาสตร ์แต่ในบางครัง้ศาลไม่สามารถกําหนดค่าเสยีหายใหใ้กลเ้คยีงกบัมูลค่า

ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ไดเ้น่ืองจากขอ้จาํกดัดา้นกฎหมาย และ/หรอื หลกัหรอืวธิกีารคาํนวณ

คา่เสยีหายทีศ่าลใชย้งัไมส่อดคลอ้งกบัหลกัเศรษฐศาสตร ์คณะผูว้จิยัไดส้รุปขอ้จาํกดัเกีย่วกบั

การกําหนดค่าเสยีหายที่เหมาะสมของศาลไทย พร้อมทัง้นําเสนอขอ้เสนอแนะเพื่อการ

ปรบัปรุงการกาํหนดคา่เสยีหายของศาลไทยดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี 

ข้อจาํกดัในการกาํหนดค่าเสียหายของศาลไทย 

ขอ้จํากดัในการกําหนดค่าเสยีหายของศาลไทยอาจแบ่งไดเ้ป็นสองประเภทใหญ่ 

ตามลกัษณะของคา่เสยีหาย ไดแ้ก่ คา่เสยีหายทีเ่ป็นตวัเงนิและคา่เสยีหายทีไ่มเ่ป็นตวัเงนิ  
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1.  ข้อจาํกดัในการกาํหนดค่าเสียหายท่ีเป็นตวัเงิน 

ขอ้จาํกดัในการกาํหนดคา่เสยีหายทีเ่ป็นตวัเงนิแบง่ออกเป็นสองกลุม่ ไดแ้ก่ ขอ้จาํกดั

เกีย่วกบัตวับทกฎหมาย และขอ้จาํกดัเกีย่วกบัหลกัหรอืวธิกีารคาํนวณทีอ่าจจะไมส่อดคลอ้ง

กบัหลกัเศรษฐศาสตร ์

(ก) ขอ้จาํกดัเกีย่วกบักฎหมาย 

1) ระบบกระบวนการพจิารณาคดแีพ่งของไทยเน้นระบบกล่าวหามากกว่าระบบ 

ไต่สวน  ดังนัน้ศาลจึงไม่มีหน้าที่แสวงหาข้อเท็จจริง หากผู้เสียหายไม่สามารถหา

พยานหลกัฐานทีม่คีวามน่าเชื่อถอืมาแสดงหรอืไม่ไดนํ้าสบืพยานหลกัฐาน กอ็าจจะทําให้

ผูเ้สยีหายไดร้บัการชดเชยอยา่งไมค่รบถว้น 

2)  ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่ มาตรา 142 กําหนดใหศ้าลตอ้งตดัสนิ

ตามขอ้หาในคาํฟ้อง โดยหา้มมใิหพ้พิากษาหรอืมคีําสัง่ใหส้ิง่ใดๆ ทีไ่มป่รากฏหรอืเกนิไป

กว่าคําฟ้องของโจทก์ บทบญัญตัิดงักล่าวอาจเป็นอุปสรรคต่อการกําหนดค่าเสยีหายที่

สามารถชดเชยผู้เสยีหายได้อย่างครบถ้วนและเป็นธรรมได้ ทัง้น้ีเน่ืองจากหากมคีวาม

เสยีหายใดๆ เกดิขึน้แต่โจทกไ์มไ่ดเ้รยีกรอ้งค่าเสยีหายในสว่นนัน้ แมศ้าลจะทราบแต่กไ็ม่

อาจกาํหนดคา่เสยีหายเพือ่ชดเชยความเสยีหายนัน้ได ้ 

3) ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่ มาตรา 155 มาตรา 156 และมาตรา 156/1 

เปิดชอ่งใหผู้เ้สยีหายสามารถไดร้บัการยกเวน้คา่ธรรมเนียมศาลได ้และมาตรา 161 เปิดช่อง

ใหศ้าลสามารถกาํหนดใหผู้ก่้อความเสยีหายเป็นฝา่ยรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการดาํเนินคดี

และค่าทนายทีเ่กดิขึน้ไดต้ามกฎเกณฑท์ีก่ําหนดไว ้ แมก้ระนัน้กต็าม การลดภาระในการ

จา่ยคา่ฤชาธรรมเนียมของผูเ้สยีหายตามทีร่ะบุไวใ้นประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่

อาจจะยงัไมเ่พยีงพอทีจ่ะเป็นหลกัประกนัวา่ผูเ้สยีหายจะสามารถกลบัสูส่ภาพทีเ่สมอืนวา่ไมม่ี

การทาํละเมดิเกดิขึน้ได ้ เน่ืองจากมกีารกําหนดเพดานของค่าใชจ้่ายต่างๆ ในการดาํเนินคดี

ซึง่อาจไมส่ะทอ้นค่าใชจ้่ายจรงิทีผู่เ้สยีหายตอ้งแบกรบั ผูเ้สยีหายอาจจะยงัตอ้งรบัผดิชอบ

คา่ฤชาธรรมเนียมบางสว่นและคา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอื่นๆ ในสว่นทีเ่กนิเพดาน  

4) ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 444 วรรค 2 ใหอ้ํานาจศาลในการ

สงวนสทิธทิีจ่ะแกไ้ขคาํพพิากษาภายในระยะเวลาไมเ่กนิสองปีนับแต่วนัพพิากษา แต่หาก

ปรากฏวา่ความเสยีหายต่อรา่งกายและอนามยัไดเ้ปลีย่นแปลงไปหลงัจากระยะเวลาสองปีของ

การสงวนสทิธไิดผ้า่นพน้ไปแลว้ ผูเ้สยีหายจะไม่ไดร้บัการเยยีวยาความเสยีหายทีเ่กดิขึน้

ใหม ่ซึง่ทาํใหผู้เ้สยีหายไมส่ามารถกลบัสูส่ภาพทีเ่สมอืนวา่ไมม่กีารทาํละเมดิเกดิขึน้ไดอ้ย่าง

แท้จรงิ  นอกจากน้ี ในกรณีที่ศาลไม่ได้สงวนสทิธทิี่จะแก้ไขคําพพิากษาไว ้ศาลก็จะไม่

สามารถแกไ้ขคําพพิากษาได ้เน่ืองจากประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่ มาตรา 143 
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และ 145 กําหนดใหค้าํพพิากษามผีลผกูพนัคู่ความไปตลอด คู่ความจะเรยีกรอ้งขอเพิม่หรอื

ลดคา่เสยีหายในภายหลงัอกีไมไ่ด ้แมค้วามเสยีหายจะเปลีย่นแปลงไปในภายหลงักต็าม 

5) ในกรณีความเสยีหายต่อชวีติ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 443 

ไมไ่ดก้ําหนดใหผู้เ้สยีหายสามารถเรยีกรอ้งค่าขาดรายไดข้องผูเ้สยีชวีติ (รายไดท้ีผู่เ้สยีชวีติ

จะไดร้บัหากยงัมชีวีติอยู่) ซึง่อาจทาํใหค้่าเสยีหายทีผู่ก่้อความเสยีหายตอ้งจ่ายมมีลูค่าตํ่า

เกนิไปจนไมส่ามารถจงูใจใหเ้กดิการใชค้วามระมดัระวงัในระดบัทีเ่หมาะสมได ้นอกจากน้ี 

การไม่ใหค้่าเสยีหายดงักล่าวอาจเป็นสาเหตุหน่ึงทีท่ําใหค้่าเสยีหายทีผู่ก่้อความเสยีหาย

ตอ้งจา่ยในกรณีทีผู่เ้สยีหายเสยีชวีติมมีลูค่าตํ่ากวา่กรณีทีผู่เ้สยีหายบาดเจบ็แต่ไมเ่สยีชวีติ

มาก ซึง่เป็นการบดิเบอืนแรงจงูใจในการใชค้วามระมดัระวงัในระดบัทีเ่หมาะสม เน่ืองจาก

บุคคลทีม่เีหตุผลจะไมม่แีรงจงูใจทีจ่ะใชค้วามระมดัระวงัมากขึน้ตามระดบัความรุนแรงของ

ความเสยีหาย  

6) ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 224 กาํหนดอตัราดอกเบีย้ในหน้ีละเมดิ

ไวค้งทีท่ีร่อ้ยละ 7.5 ของคา่เสยีหายทัง้หมด  การกาํหนดดงักลา่วอาจทาํใหผู้เ้สยีหายไมไ่ด้

รบัการชดเชยอย่างเหมาะสม กล่าวคอื ผูเ้สยีหายมแีนวโน้มทีจ่ะไดร้บัการชดเชยน้อยเกนิไป

หรอืขาดทุนคา่เสยีโอกาส หากอตัราดอกเบีย้ดงักล่าวตํ่ากวา่อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน

ทีม่คีวามเสีย่งตํ่า และมแีนวโน้มทีจ่ะไดร้บัการชดเชยมากเกนิไปหรอืไดก้าํไรค่าเสยีโอกาส 

หากอตัราดอกเบีย้ดงักลา่วสงูกวา่อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนทีม่คีวามเสีย่งตํ่า  

7) ถงึแมว้า่ในบางครัง้อตัราดอกเบีย้ทีศ่าลกําหนดจะเท่ากบัอตัราผลตอบแทนใน

ตลาด แต่การไม่คดิอตัราดอกเบีย้แบบทบตน้ซึง่เป็นวธิกีารคดิดอกเบีย้ทีใ่ชโ้ดยทัว่ไปใน

การทาํธุรกรรมทางการเงนิ จะทาํใหผู้เ้สยีหายขาดทุนค่าเสยีโอกาสหรอืไดด้อกเบีย้ในหน้ี

ละเมดิตํ่ากวา่ดอกเบีย้หรอืผลตอบแทนในตลาด  

(ข) การขาดหลกัหรอืวธิกีารคาํนวณทีเ่หมาะสม  

1) การกาํหนดคา่เสยีหายทีเ่กดิขึน้แลว้5  

ในบางครัง้ วธิกีารทีศ่าลใชใ้นการกําหนดค่าเสยีหายทีเ่กดิขึน้แลว้ไม่ใช่วธิกีารที่

เหมาะสมในมมุมองของนกัเศรษฐศาสตร ์เชน่   

- ในกรณีทีท่รพัยส์นิทีไ่ดร้บัความเสยีหายเป็นของทีม่เีพยีงชิน้เดยีว หรอืไมส่ามารถ

หาซือ้ไดใ้นตลาดทัว่ไป พบวา่ มคีดทีีศ่าลกาํหนดค่าเสยีหายจากมลูค่าตลาดของทรพัยส์นิ

ทีค่ลา้ยคลงึกนั แทนทีจ่ะกาํหนดจากมลูค่าสว่นตวัของผูเ้สยีหาย ซึง่นักเศรษฐศาสตรเ์ชื่อวา่

                                                        
5  ค่าเสยีหายทีเ่กดิขึน้แล้ว คอืค่าเสยีหายทีศ่าลชดเชยใหแ้ก่ความเสยีหายนับตัง้แต่วนัทีไ่ดร้บั

ความเสยีหายจนถงึวนัพพิากษา 
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การกําหนดค่าเสยีหายของศาลในลกัษณะดงักล่าวจะทําใหผู้้เสยีหายไม่สามารถกลบัสู่

สภาพทีเ่สมอืนวา่ไมม่กีารทาํละเมดิเกดิขึน้ได ้ 

- ในกรณีการขาดรายไดห้รอืการขาดแรงงานของอาชพีทีไ่ม่มตีลาดชดัเจน เช่น 

แมบ่า้น (หมายถงึมารดาของบุตร ไมใ่ช่ลกูจา้ง) พบวา่ มคีดทีีศ่าลกําหนดค่าเสยีหายจาก

ผลตอบแทนในตลาดแรงงานของลกูจา้งทาํงานบา้นแทนทีจ่ะกําหนดจากค่าเสยีโอกาส ซึง่

นกัเศรษฐศาสตรเ์ชื่อวา่การกําหนดค่าเสยีหายของศาลในลกัษณะดงักล่าวจะทาํใหผู้เ้สยีหาย

ไมส่ามารถกลบัสูส่ภาพทีเ่สมอืนวา่ไมม่กีารทาํละเมดิเกดิขึน้ได ้

2) การกาํหนดคา่เสยีหายในอนาคต6    

ในบางคดี พบว่า วิธีที่ศาลใช้ในการกําหนดค่าเสียหายในอนาคต เช่น ค่า

รกัษาพยาบาล ค่าขาดรายได้ หรอืค่าอุปการะเลี้ยงดู มจีุดอ่อนสําคญัหลายประการซึ่ง

อาจจะทาํใหผู้เ้สยีหายไมไ่ดร้บัการชดเชยอยา่งเหมาะสม ดงัน้ี  

- ไมค่ดิมลูคา่ปจัจุบนั ซึง่จะทาํใหผู้เ้สยีหายไดร้บัการชดเชยมากเกนิไป 

- ไม่คดิการเปลี่ยนแปลงของระดบัราคาสนิคา้และบรกิาร ซึ่งจะมแีนวโน้มทําให้

ผูเ้สยีหายไดร้บัการชดเชยน้อยเกนิไป 

- มกัจะไมค่าํนึงถงึความไมแ่น่นอนในอนาคต เชน่ ความเสีย่งในการตาย ความไม่

แน่นอนของระยะเวลาทาํงาน และโอกาสในการไดข้ึน้เงนิเดอืน เป็นตน้   

- คาํนวณคา่ขาดรายไดใ้นอนาคตโดยอาศยัรายไดท้ัง้หมดเป็นฐานในการคาํนวณ 

แทนทีจ่ะใชร้ายไดสุ้ทธหิลงัหกัภาษแีละเงนิสมทบเขา้กองทุนสวสัดกิารต่างๆ ซึง่จะทําให้

ผูเ้สยีหายไดร้บัการชดเชยมากเกนิไป 

- ยงัขาดวธิกีารทีเ่หมาะสมในการคาํนวณคา่ขาดไรอุ้ปการะ โดยเฉพาะอยา่งยิง่

การกําหนดระยะเวลาของการขาดไรอุ้ปการะ และการกาํหนดสดัสว่นของคา่ขาดไรอุ้ปการะ

จากรายไดท้ัง้หมดของผูต้าย 

- ไม่คดิความเสยีหายทีจ่ะเกดิขึน้หลงัเกษยีณอายุ เช่น ไม่คํานึงถงึโอกาสในการ

ไดร้บัเงนิบํานาญหลงัเกษยีณอายุ และไม่ไดค้ํานึงว่าการถูกทําละเมดิจะมผีลกระทบต่อ

เงนิบาํนาญอยา่งไร  

                                                        
6  ค่าเสยีหายในอนาคต คอืค่าเสยีหายที่ศาลชดเชยให้แก่ความเสยีหายที่เกดิขึ้นหลงัจากวนั

พพิากษา    
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2. ข้อจาํกดัในการกาํหนดค่าเสียหายท่ีไม่เป็นตวัเงิน 

คณะผูว้จิยัแบง่ขอ้จาํกดัในการกาํหนดคา่เสยีหายทีไ่มเ่ป็นตวัเงนิออกเป็นสองกลุ่ม 

ไดแ้ก่ ขอ้จาํกดัเกีย่วกบัตวับทกฎหมาย และการขาดหลกัหรอืวธิกีารคาํนวณทีเ่หมาะสม 

(ก)  ขอ้จาํกดัเกีย่วกบักฎหมาย 

1) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 446 ไม่ได้กําหนดให้ผู้เสยีหาย

สามารถเรยีกรอ้งค่าเสยีหายทีไ่ม่เป็นตวัเงนิในหลายกรณี  ไดแ้ก่  ความเสยีหายต่อชวีติ 

ความเสยีหายต่อทรพัยส์นิ และความเสยีหายต่อสทิธอิื่นๆ การไมช่ดเชยใหแ้ก่ความเสยีหาย

ทีไ่มเ่ป็นตวัเงนิดงักล่าว นอกจากจะทาํใหผู้เ้สยีหายไมไ่ดร้บัการชดเชยอย่างครบถว้นและ

เป็นธรรมแลว้ ยงัไม่สามารถจูงใจใหเ้กดิการใชค้วามระมดัระวงัในระดบัทีเ่หมาะสมดว้ย 

นอกจากน้ี ยงัอาจเป็นสาเหตุหน่ึงทีท่าํใหค้า่เสยีหายทีผู่ก่้อความเสยีหายตอ้งจา่ยในกรณีที่

ผูเ้สยีหายเสยีชวีติมมีูลค่าตํ่ากว่ากรณีที่ผู้เสยีหายบาดเจ็บเป็นจํานวนมาก ซึ่งเป็นการ

บดิเบอืนแรงจงูใจในการใชค้วามระมดัระวงัในระดบัทีเ่หมาะสม เน่ืองจากบุคคลทีม่เีหตุผล

จะไมม่แีรงจงูใจทีจ่ะใชค้วามระมดัระวงัมากขึน้ตามระดบัความรุนแรงของคา่เสยีหาย 

2) ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่ มาตรา 142 กําหนดใหศ้าลตอ้งตดัสนิ

ตามขอ้หาในคาํฟ้อง โดยหา้มมใิหพ้พิากษาหรอืมคีาํสัง่ใหส้ิง่ใดๆ ทีไ่มป่รากฏหรอืเกนิไปกวา่

คาํฟ้องของโจทก ์บทบญัญตัดิงักลา่วอาจเป็นอุปสรรคต่อการกาํหนดค่าเสยีหายทีส่ามารถ

ชดเชยผูเ้สยีหายไดอ้ย่างครบถ้วนและเป็นธรรม  ทัง้น้ีเน่ืองจากหากมคีวามเสยีหายใดๆ 

เกดิขึน้แต่โจทก์ไม่ไดเ้รยีกรอ้งค่าเสยีหาย แมศ้าลจะทราบแต่กไ็ม่อาจกําหนดค่าเสยีหาย

เพือ่ชดเชยความเสยีหายนัน้ได ้

(ข)  การขาดหลกัหรอืวธิกีารคาํนวณทีเ่หมาะสม 

ในการกําหนดค่าเสยีหายทีไ่ม่เป็นตวัเงนิ ยงัไม่มหีลกัฐานทีช่ดัเจนว่าศาลไทยมี

วธิกีารคาํนวณทีเ่ป็นระบบชดัเจนและมหีลกัวชิาการรองรบั ซึง่อาจทาํใหส้ามารถคาดเดา

มลูค่าของค่าเสยีหายทีไ่มเ่ป็นตวัเงนิไดย้าก จนอาจจะทําใหบุ้คคลทีม่เีหตุผลไมส่ามารถ

เลอืกใชค้วามระมดัระวงัในระดบัทีเ่หมาะสมได ้ นอกจากน้ียงัอาจทาํใหผู้เ้สยีหายไมไ่ดร้บั

การชดเชยอยา่งครบถว้นและเป็นธรรมดว้ย 
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ข้อเสนอเก่ียวกบัแนวทางปรบัปรงุการกาํหนดค่าเสียหายของ 
ศาลไทย 

ขอ้เสนอเกีย่วกบัแนวทางปรบัปรุงการกําหนดค่าเสยีหายของศาลไทยแบ่งออกเป็น

สามสว่น ไดแ้ก่ ขอ้เสนอในการปรบัปรุงกฎหมาย ขอ้เสนอแนวทางการปรบัปรุงหลกัหรอื

วธิกีารกาํหนดคา่เสยีหาย และขอ้เสนออื่นๆ ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี  

1.  ข้อเสนอแนวทางการปรบัปรงุกฎหมาย 

1) แก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ให้ผู้เสียหายสามารถเรียกร้อง

คา่เสยีหายทีไ่มเ่ป็นตวัเงนิในกรณีอื่นๆ ทีน่อกเหนือจากความเสยีหายต่อร่างกาย อนามยั 

และเสรภีาพได ้ซึง่ไดแ้ก่ ความเสยีหายต่อชวีติ ทรพัยส์นิและสทิธอิื่นๆ7 

2) ศกึษาวา่ การทีป่ระมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยไ์มไ่ดก้ําหนดใหม้กีารเรยีกรอ้ง

คา่ขาดรายไดข้องผูเ้สยีชวีติ (หลงัจากเสยีชวีติแลว้) สง่ผลใหค้า่เสยีหายในกรณีความเสยีหาย

ต่อชวีติและความเสยีหายต่อรา่งกายและอนามยัมคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัหรอืไม ่

อยา่งไร และความแตกต่างดงักลา่วจะสง่ผลกระทบต่อการจงูใจใหเ้กดิการใชค้วามระมดัระวงั

ในระดบัทีเ่หมาะสมอย่างมนีัยสาํคญัหรอืไม่ เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจแกไ้ข

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าควรกําหนดให้มกีารเรยีกร้องค่าขาดรายได้ของ

ผูเ้สยีชวีติหรอืไม ่

3) ศกึษาแนวทางและผลดผีลเสยี และความเป็นไปไดใ้นการแกไ้ขประมวลกฎหมาย

วธิีพจิารณาความแพ่งในประเด็นซึ่งจํากดัอํานาจของศาลในการกําหนดค่าเสยีหายที่

เหมาะสม ไดแ้ก่ การหา้มศาลพพิากษาเกนิคําขอของโจทก์ (อาจแก้ไขใหศ้าลพพิากษา

เกนิคาํขอได ้หากเหน็วา่ค่าเสยีหายทีโ่จทกเ์รยีกรอ้งไวไ้มส่ามารถทาํใหโ้จทกก์ลบัสูส่ภาพ

ทีเ่สมอืนวา่ไมม่กีารทาํละเมดิเกดิขึน้) การหา้มผูพ้พิากษาไต่สวนหาขอ้เทจ็จรงิ (อาจแกไ้ข

ใหผู้พ้พิากษาสามารถไต่สวนหาขอ้เทจ็จรงิในส่วนทีจ่ําเป็นตอ้งใชใ้นการกําหนดค่าเสยีหาย

ได)้ การหา้มไมใ่หแ้กไ้ขคาํพพิากษาในกรณีทีม่หีลกัฐานยนืยนัวา่ความเสยีหายทีผู่เ้สยีหาย

ไดร้บัมกีารเปลีย่นแปลงไป (อาจแก้ไขใหผู้พ้พิากษาสามารถแก้ไขคําพพิากษาไดห้ากมี

หลกัฐานยนืยนัว่าความเสยีหายทีผู่เ้สยีหายไดร้บัมกีารเปลีย่นแปลง) และกฎเกณฑแ์ละ

เงือ่นไขซึง่จาํกดัความรบัผดิชอบของผูก่้อความเสยีหายทีแ่พค้ดใีนการจา่ยคา่ฤชาธรรมเนียม

                                                        
7  ร่างประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบบัแก้ไขได้กําหนดให้ผูเ้สยีหายสามารถเรยีกร้อง

คา่เสยีหายทีไ่มเ่ป็นตวัเงนิในกรณดีงักล่าวแลว้ 
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แทนผูเ้สยีหาย (อาจแกไ้ขใหผู้แ้พค้ดตีอ้งรบัผดิชอบค่าฤชาธรรมเนียมทีเ่กดิขึน้จรงิของผู้

ชนะคด)ี 

4) ศกึษาผลดแีละผลเสยี และความเป็นไปไดข้องการแกไ้ขประมวลกฎหมายแพง่

และพาณิชย์ใหศ้าลสามารถกําหนดอตัราดอกเบี้ยใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ของอตัรา

ผลตอบแทนในตลาดได ้และเปลีย่นจากการคดิดอกเบีย้แบบไมท่บตน้เป็นแบบทบตน้ 

5) ศกึษาผลดแีละผลเสยี และความเป็นไปไดข้องการขยายระยะเวลาในการสงวน

สทิธแิกไ้ขคาํพพิากษาของศาลออกไปเป็นเวลามากกวา่สองปีตามประมวลกฎหมายแพง่และ

พาณิชยม์าตรา 444 วรรค 2 โดยระยะเวลาในการสงวนสทิธทิีเ่หมาะสมควรเป็นระยะเวลา

ทีย่าวนานเพยีงพอจนกระทัง่อาการของโรคทีม่รีะยะฟกัตวันานปรากฏขึน้ 

2. ข้อเสนอแนวทางการปรบัปรงุหลกัหรือวิธีการกาํหนดค่าเสียหาย 

1) ในบางกรณี การคํานวณค่าเสียหายที่เหมาะสมอาจมีความซับซ้อนมาก  

ผูพ้พิากษาและทนายของคู่ความอาจไม่สามารถคํานวณไดอ้ย่างเหมาะสม ดงันัน้จงึควร

สนับสนุนใหศ้าลร่วมมอืกบัผูเ้ชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งในการร่วมกนักําหนด

ค่าเสียหาย  นอกจากน้ี ควรให้มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชามาทําหน้าที่เป็นพยาน

ผูเ้ชีย่วชาญหรอืผูพ้พิากษาสมทบ โดยเฉพาะในกรณีทีก่ารคาํนวณคา่เสยีหายมคีวามซบัซอ้น

มาก 

2) ในสว่นของการกาํหนดคา่เสยีหายทีเ่ป็นตวัเงนิ ควรสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้

ความเขา้ใจในหลกัหรอืทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวกบัการกําหนดค่าเสยีหาย เช่น 

ทฤษฎวีา่ดว้ยคา่เสยีหายทีเ่หมาะสม และการใชค้า่เสยีโอกาสและมลูคา่สว่นตวัในการกําหนด

ค่าเสียหาย ทัง้น้ีเพื่อให้นักกฎหมายมีมุมมองที่แตกต่างออกไป และสามารถนําหลกั

เศรษฐศาสตรไ์ปปรบัใชใ้หเ้กดิประโยชน์ในการกาํหนดคา่เสยีหายทีเ่หมาะสมได ้

3) ในส่วนของการกําหนดค่าเสยีหายในอนาคต เน่ืองจากในบางครัง้ศาลอาจจะ

ยงัไมม่วีธิกีารทีเ่หมาะสมเพยีงพอในการคาํนวณคา่เสยีหายในอนาคต หรอืแมบ้างครัง้อาจ

มกีารใชว้ธิกีารทีเ่หมาะสม แต่วธิกีารเหล่านัน้กไ็ม่ใช่วธิทีีเ่ป็นบรรทดัฐานในการกําหนด

ค่าเสยีหายในอนาคต ดงันัน้จงึควรพฒันาวธิกีารทีเ่หมาะสมเพือ่ใชเ้ป็นบรรทดัฐานในการ

กาํหนดคา่เสยีหายในอนาคต  

การจดัทําคู่มอืในการคํานวณค่าเสยีหายซึ่งระบุสูตร วธิกีาร และขัน้ตอนในการ

คํานวณอาจเป็นประโยชน์ในระดบัหน่ึง แต่ไม่น่าจะเป็นประโยชน์มากนัก เน่ืองจากการ

ประมาณค่าเสยีหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนัน้มวีธิีการที่สลบัซบัซ้อน ซึ่งบุคคลที่ไม่ใช่

ผูเ้ชีย่วชาญในสาขาวชิาอาจไมส่ามารถปฏบิตัติามคูม่อืได ้
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การจดัทาํตารางช่วยคาํนวณค่าเสยีหายซึง่ง่ายต่อการใชง้านในระดบัหน่ึง (บุคคล

ทีไ่มใ่ชผู่เ้ชีย่วชาญกส็ามารถใชง้านได)้ น่าจะเป็นวธิกีารทีม่ปีระโยชน์ในทางปฏบิตัมิากกวา่

และมตี้นทุนในการดําเนินการตํ่ากว่า นอกจากน้ี การมตีารางช่วยคํานวณค่าเสยีหายใน

อนาคตจะชว่ยสรา้งความชดัเจนและเป็นธรรมในการกําหนดค่าเสยีหายในอนาคตไดอ้ย่าง

มปีระสทิธภิาพ และอาจทาํใหต้น้ทุนในการบรหิารจดัการระบบละเมดิลดลงเน่ืองจากจะมี

คดใีนศาลลดลง ทัง้น้ีเน่ืองจากผูเ้สยีหายจะทราบลว่งหน้าวา่คา่เสยีหายทีจ่ะไดร้บันัน้มมีลูค่า

ประมาณเท่าใด ซึง่ทําใหส้ามารถตดัสนิใจไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสมวา่จะฟ้องรอ้งดาํเนินคดี

หรอืไม ่อยา่งไรกด็ ีหากมกีารนําตารางช่วยคาํนวณมาใชใ้นการกําหนดค่าเสยีหายจรงิ ควร

เปิดชอ่งใหศ้าลสามารถใชดุ้ลพนิิจในการกําหนดค่าเสยีหายทีแ่ตกต่างจากมลูค่าทีค่าํนวณ

จากตารางได ้

3.  ข้อเสนออ่ืนๆ 

1) สนับสนุนการจดัทําฐานขอ้มลูค่าเสยีหายประเภทต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการ

ศกึษาวจิยัและการตรวจสอบแบบแผนและแนวทางในการกําหนดค่าเสยีหายประเภทต่างๆ 

เพื่อใช้เป็นขอ้มูลในการปรบัปรุงวธิกีารกําหนดค่าเสยีหายใหม้ปีระสทิธภิาพและมคีวาม

เหมาะสมมากขึน้  

2) สนบัสนุนการวจิยัและการพฒันาองคค์วามรูเ้กีย่วกบัการวเิคราะหก์ฎหมายดว้ย

หลกัเศรษฐศาสตร ์เพือ่ใหน้ักกฎหมายทราบมุมมองทีแ่ตกต่างซึง่อาจนํามาปรบัใชใ้หเ้กดิ

ประโยชน์ได ้ 

3) สนบัสนุนการทาํวจิยัรว่มกนั หรอืการแลกเปลีย่นความรูร้ะหวา่งนักกฎหมายและ

นกัเศรษฐศาสตรเ์พือ่ใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจในระดบัทีส่งูขึน้ของทัง้สองฝา่ย  

ทา้ยทีสุ่ด การศกึษาน้ีชีใ้หเ้หน็ว่า การกําหนดค่าเสยีหายทีเ่หมาะสมนัน้ไม่ใช่สิง่ที่

ทาํไดง้า่ย ตอ้งอาศยัความรูค้วามเขา้ใจทีถู่กตอ้งและมหีลกัและวธิกีารคาํนวณทีเ่หมาะสม

จงึจะสามารถกําหนดค่าเสยีหายทีเ่หมาะสมได ้ศาลไทยมขีอ้จํากดับางประการทีท่ําใหไ้ม่

สามารถกําหนดค่าเสยีหายไดอ้ย่างเหมาะสมดงัทีก่ล่าวขา้งตน้ และคณะผูว้จิยัไดนํ้าเสนอ

แนวทางในการแกไ้ขไวพ้อสมควร  อยา่งไรกด็ ีขอ้เสนอแนะบางอย่างมคีวามละเอยีดอ่อน

และจําเป็นตอ้งมกีารแกไ้ขกฎหมายซึง่อาจจะส่งผลกระทบในวงกวา้ง ดงันัน้จงึควรมกีาร

ศกึษาวจิยัอยา่งรอบคอบถงึขอ้ดแีละขอ้เสยีในการนําแนวทางการปรบัปรุงทีค่ณะผูว้จิยัเสนอ

ไวม้าใช ้และจะตอ้งรบัฟงัความคดิเหน็จากผูเ้กีย่วขอ้งทุกภาคส่วนเพิม่เตมิอกีมากก่อนทีจ่ะ

นําขอ้เสนอดงักลา่วมาปฏบิตัจิรงิ 

ขอ้เสนอของคณะผูว้จิยัคงไม่ใช่คําตอบสุดทา้ย แต่หวงัว่าขอ้เสนอของคณะผูว้จิยั

รวมทัง้เน้ือหาประเดน็อื่นๆ ทีป่รากฏในการศกึษาน้ีจะช่วยชีใ้หเ้หน็ถงึโจทยว์จิยัทีม่คีุณค่า
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และมคีวามสาํคญัต่อการพฒันาระบบกฎหมายละเมดิและจุดประเดน็ใหเ้กดิการศกึษาวจิยั

เพิม่เตมิในวงกวา้ง คุณคา่ของงานวจิยัชิน้น้ีสว่นหน่ึงอยู่ทีก่ารจุดประกายใหส้งัคมและศาล

ไดเ้รยีนรูแ้ละตระหนักถงึความสาํคญัในการกําหนดค่าเสยีหายทีเ่หมาะสมในมุมมองทาง

เศรษฐศาสตร ์และชีใ้หเ้หน็ถงึสาเหตุหรอืขอ้จาํกดัทีท่าํใหศ้าลไมส่ามารถกาํหนดคา่เสยีหายที่

เหมาะสมได ้เพือ่กระตุน้ใหเ้กดิการถกเถยีงและแลกเปลีย่นความคดิและประสบการณ์ของ

ผูเ้กี่ยวขอ้งทัง้นักกฎหมายและนักเศรษฐศาสตร์ เพื่อนํามาสู่แนวทางที่เหมาะสมในการ

ปรบัปรุงการกาํหนดค่าเสยีหายของศาลไทย ทัง้น้ีเพือ่ช่วยใหก้ฎหมายละเมดิสามารถเป็น

หลกัประกนัว่าผูเ้สยีหายจะได้รบัชดเชยอย่างครบถ้วนและเหมาะสม และสามารถสร้าง

แรงจงูใจใหเ้กดิการใชค้วามระมดัระวงัในระดบัทีเ่หมาะสมทีส่ดุได ้  
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