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คณะผูวิจัยขอขอบคุณสถาบันวิจัยรพีพัฒนศักด์ิ สํานักงานศาลยุติธรรม ที่ไดใหทุนสนับสนุนการวิจัย
ในหัวขอที่มีความสําคัญและเปนประโยชนในการปรับปรุงแนวทางการกําหนดคาเสียหายของศาล 
คณะผูวิจัยขอขอบคุณทานชาติชาย อัครวิบูลย รวมทั้งผูบริหารและเจาหนาที่สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ ที่ได
ใหการสนับสนุนเปนอยางดีในการจัดหาขอมูลที่ใชในการวิเคราะหในงานวิจัยน้ี รวมทั้งใหความชวยเหลือใน
การติดตอประสานงานในข้ันตอนตางๆ ของโครงการ 

คณะผูวิจัยขอขอบคุณทานสอนชัย สิราริยกุล ทานธรรมนูญ พิทยาภรณ และทานสุนทรียา เหมือนพะ
วงศ คณะกรรมการกํากับโครงการจางที่ปรึกษา และทานนันทน อินทนนท ที่ไดกรุณาสละเวลาทบทวน
เน้ือหาของงานวิจัย รวมทั้งใหขอคิดเห็นที่เปนประโยชนในการปรับปรุงรายงานฉบับน้ีใหมีความสมบูรณ
มากยิ่งข้ึน นอกจากนี้ คณะผูวิจัยขอขอบคุณผูเขารวมสัมมนา ซ่ึงจัดข้ึนเพ่ือเผยแพรผลการศึกษา รวมทั้งรับ
ฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางในการกําหนดคาเสียหาย ที่ไดแสดงความคิดเห็นในแงมุม
ตางๆ ซ่ึงทําใหไดขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการวิจัย 

คณะผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวางานวิจัยน้ีจะเปนประโยชนในการพัฒนาแนวทางการกําหนดคาเสียหาย
ของศาลในอนาคต รวมทั้งมีสวนในการพัฒนาองคความรูเก่ียวกับการวิเคราะหกฎหมายดวยหลัก
เศรษฐศาสตรในประเทศไทย ขอผิดพลาดที่ยังอาจมีในรายงานวิจัยน้ี คณะผูวิจัยขอนอมรับทุกประการ 

 

 คณะผูวิจัย 



๑ 

 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

รายงานฉบับนี้เปนการศึกษาเรื่องการวิเคราะหกฎหมายดวยวิธีทางเศรษฐศาสตร ในประเด็นการ
กําหนดคาเสียหายในคดีละเมิด โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาหลักการและแนวคิดในการวิเคราะห
กฎหมายละเมิดและการกําหนดคาเสียหายในแงมุมของหลักเศรษฐศาสตร และเพ่ือศึกษาแนวทางการ
สรางมาตรฐานการกําหนดคาเสียหายในคดีละเมิดของศาลยุติธรรม  

แนวคิดพ้ืนฐานของ “การวิเคราะหกฎหมายดวยหลักเศรษฐศาสตร” (Economic analysis of law) 
หรือที่นักวิชาการบางทานเรียกวา การศึกษากฎหมายในเชิงเศรษฐศาสตรประยุกต หรือนิติ
เศรษฐศาสตร คือ การมองวาควรนํากฎหมายไปใชเปนเครื่องมือในการชวยใหการจัดสรรทรัพยากรใน
สังคมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือใหเกิดสวัสดิการสังคมสูงสุด โดยอาศัยกฎหมายเปนเครื่องสราง
แรงจูงใจใหคนในสังคมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่เกิดประโยชนสูงสุดตอสังคมสวนรวม แนวคิด
ดังกลาวอาจมีเปาหมายที่แตกตางหรือไมสอดคลองกับแนวคิดทางกฎหมาย ซึ่งใหความสําคัญตอ
กฎหมายในฐานะเครื่องมือในการการสรางความยุติธรรมในสังคม แตอยางไรก็ตาม ไมวาแนวความคิด
แขนงใดจะถูกตองหรือมีเหตุผลมากกวากัน การนําความรูจากศาสตรตางๆ มาใชในการพัฒนากฎหมาย
ในลักษณะของสหวิทยาการนาจะชวยใหการพัฒนากฎหมายมีมุมมองที่หลากหลายมากข้ึน  

ในสวนของการกําหนดคาเสียหายในคดีละเมิด นักกฎหมายหรือบุคคลทั่วไปมักมองวา การ
กําหนดคาเสียหายเปนเครื่องมือสําคัญในการชดเชยใหผูเสียหายสามารถกลับสูสภาพที่เสมือนวาไมมี
การทําละเมิดเกิดข้ึน การวิเคราะหกฎหมายโดยอาศัยหลักเศรษฐศาสตรมองในมุมที่แตกตางแตมีความ
นาสนใจวา  การกําหนดคาเสียหายเปนเครื่องมือสําคัญในการยับย้ังพฤติกรรมที่กอใหเกิดความเสียหาย 
โดยทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรกลาววา การกําหนดคาเสียหายในระดับที่เหมาะสมจะจูงใจใหเกิดการใช
ความระมัดระวังในระดับที่เหมาะสม ซึ่งเปนระดับที่ทําใหตนทุนจากอุบัติเหตุ1ที่สังคมคาดวาจะตองแบก
รับมีคาต่ําที่สุด  

ในกรณีของหลักความรับผิดทางละเมิดอยางเด็ดขาด (ในกรณีการกระทําโดยไมเจตนา) ทฤษฎี
ทางเศรษฐศาสตรกลาววา คาเสียหายที่เหมาะสมดังกลาวคือคาเสียหายที่เทากับมูลคาความเสียหายที่
เกิดข้ึนจริง การกําหนดคาเสียหายที่เหมาะสมนอกจากจะสามารถจูงใจใหเกิดการใชความระมัดระวังใน
ระดับที่เหมาะสมที่สุดแลว ยังเปนการชดเชยผูเสียหายอยางครบถวนและเปนธรรมอีกดวย หากศาล
กําหนดคาเสียหายไวต่ํากวามูลคาความเสียหายที่เกิดข้ึน นอกจากจะทําใหผูเสียหายไมสามารถกลับสู
สภาพที่เสมือนวาไมมีการทําละเมิดเกิดข้ึน ซึ่งเปนผลเสียตอตัวผูเสียหายเองแลว ยังทําใหบุคคลใชความ

                                                             
1 ในทฤษฎีเศรษฐศาสตร คําวา “อุบัติเหตุ” หมายถึงเหตุการณสุม (Random event) เหตุที่เกิดโดยไมไดคาดคิด หรือไมไดต้ังใจ ซ่ึงมี
ความหมายเหมือนกับความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (เหตุที่เกิดข้ึนโดยไมคาดคิด หรือโดยความบังเอิญ) 
และความหมายตามสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ เลมที่ 8 (เหตุที่เกิดข้ึนโดยไมทันคิด ถือกันวาเปนความบังเอิญที่เกิดข้ึนโดยไมได
ต้ังใจและไมคาดฝนมากอน) อน่ึง ในทางกฎหมาย กฎหมายในบางประเทศอาจยกเวนความรับผิดใหแกผูกอความเสียหายในบางกรณีเชน 
กรณทีี่ความเสียหายเกิดจากเหตุสุดวิสัย และกรณีที่ความเสียหายอยูไกลเกินกวาเหตุมาก 
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ระมัดระวังต่ํากวาระดับที่เหมาะสม และทํากิจกรรมเสี่ยงในปริมาณที่มากเกินไปอีกดวย ในทางตรงขาม 
หากศาลกําหนดคาเสียหายไวสูงกวามูลคาความเสียหายที่เกิดข้ึนจริง นอกจากจะทําใหบุคคลที่มีเหตุผล
ใชความระมัดระวังมากเกินไปแลว ยังทําใหบุคคลนั้นทํากิจกรรมเสี่ยงนอยเกินไปทั้งที่กิจกรรมเหลานั้น
อาจเปนประโยชนตอทั้งตนเองและสวนรวม 

สวนในกรณีของความรับผิดทางละเมิดโดยประมาท (ในกรณีการกระทําโดยไมเจตนา) แมการ
กําหนดคาเสียหายใหเทากับมูลคาความเสียหายที่เกิดข้ึนจริงจะไมใชเงื่อนไขที่จําเปนและเพียงพอในการ
นําไปสูระดับการใชความระมัดระวังที่เหมาะสม แตศาลก็ยังจําเปนที่จะตองกําหนดคาเสียหายใหเทากับ
มูลคาความเสียหายที่เกิดข้ึนเพ่ือใหผูเสียหายไดรับการชดเชยอยางครบถวนและเปนธรรม อยางไรก็ดี 
คาเสียหายที่เหมาะสมขางตนสามารถจูงใจใหเกิดการใชความระมัดระวังในระดับที่เหมาะสมไดเฉพาะใน
กรณีของการกระทําโดยไมเจตนาเทานั้น ในกรณีของการกอความเสียหายโดยเจตนา การกําหนดคา
เสียหายใหเทากับมูลคาความเสียหายที่เกิดข้ึนอาจจะไมเพียงพอที่จะปองปรามการกระทําที่กอใหเกิด
ความเสียหายได ในกรณีนี้การกําหนดคาเสียหายเชิงลงโทษอาจมีความเหมาะสมมากกวา  

 คณะผูวิจัยวิเคราะหหลักและวิธีการกําหนดคาเสียหายในคดีละเมิดของศาลวามีความเหมาะสม
หรือไมอยางไร พบวา ในบางกรณี หลักและวิธีการของศาลมีความเหมาะสมและสอดคลองกับมุมมอง
ทางกฎหมายและเศรษฐศาสตร แตในบางกรณี ศาลอาจขาดวิธีการคํานวณที่เหมาะสม เปนระบบและมี
หลักวิชาการรองรับอยางเพียงพอ ซึ่งอาจมีผลทําใหผูเสียหายไดรับการชดเชยมากกวาที่ควรจะเปนหรือ
นอยกวาที่ควรจะเปน และอาจจะไมสามารถสรางแรงจูงใจในการใชความระมัดระวังในระดับที่เหมาะสม
ได อนึ่ง การตัดสินชี้ขาดวาโดยเฉลี่ยแลวศาลกําหนดคาเสียหายคลาดเคลื่อนจากระดับที่เหมาะสม
อยางไรนั้นไมสามารถทําไดโดยงาย ทั้งนี้เนื่องจากในการคํานวณคาเสียหายในคดีหนึ่งๆ มีปจจัยที่
เก่ียวของมากมาย ปจจัยบางอยางอาจมีผลทําใหคาเสียหายสูงเกินกวาระดับที่เหมาะสม ในขณะที่ปจจัย
บางอยางอาจทําใหคาเสียหายต่ําเกินไป หากรวมผลของปจจัยเหลานี้เขาดวยกันก็อาจเปนไปไดวา
คาเสียหายที่ศาลกําหนดนั้นอาจสูงเกินไป ต่ําเกินไป หรืออาจเปนระดับที่เหมาะสมโดยบังเอิญเนื่องจาก
ความคลาดเคลื่อนจากปจจัยทั้งหลายหักลางกันเอง ก็เปนไดทั้งสิ้น การตัดสินวาคาเสียหายที่ศาล
กําหนดนั้นมากหรือนอยเกินไปอาจไมไดมีความสําคัญมากเทากับขอคนพบที่วาหลักและวิธีการคํานวณ
คาเสียหายที่ศาลใชอาจไมสามารถทําใหผูเสียหายไดรับการชดเชยอยางครบถวนและเปนธรรม และอาจ
ไมสามารถจูงใจใหเกิดการใชความระมัดระวังในระดับที่เหมาะสมได ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความจําเปนใน
การปรับปรุงแนวทางและวิธีการกําหนดคาเสียหายของศาล 

แมวาการกําหนดคาเสียหายที่ เหมาะสมนั้นมีขอดีทั้ งในมุมมองดานกฎหมายและดาน
เศรษฐศาสตร อยางไรก็ดี ในบางครั้งศาลไมสามารถกําหนดคาเสียหายใหเทากับมูลคาความเสียหายที่
เกิดข้ึนไดเนื่องจากขอจํากัดดานกฎหมายและ/หรือหลักหรือวิธีการคํานวณคาเสียหายที่ศาลใชยังไม
สอดคลองกับหลักเศรษฐศาสตร คณะผูวิจัยไดสรุปขอจํากัดเก่ียวกับการกําหนดคาเสียหายที่เหมาะสม
ของศาลไทย พรอมทั้งนําเสนอขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการกําหนดคาเสียหายของศาลไทยดัง
รายละเอียดดังตอไปนี ้
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ขอจํากัดในการกําหนดคาเสียหายของศาลไทย 

ขอจํากัดในการกําหนดคาเสียหายของศาลไทยอาจแบงไดเปนสองประเภทใหญ ตามลักษณะของ
คาเสียหายไดแก คาเสียหายที่เปนตัวเงินและคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงิน ดังรายละเอียดตอไปนี้  

1. ขอจํากัดในการกําหนดคาเสียหายที่เปนตัวเงิน 

คณะผู วิจัยแบงขอจํากัดในการกําหนดคาเสียหายที่เปนตัวเงินออกเปน 2 กลุม ไดแก 
ขอจํากัดเก่ียวกับตัวบทกฎหมาย และขอจํากัดเก่ียวกับหลกัหรือวิธีการคํานวณที่อาจจะไมสอดคลองกับ
หลักเศรษฐศาสตร 

1.1 ขอจํากัดเก่ียวกับกฎหมาย 

 1.1.1 ระบบกระบวนการพิจารณาคดีแพงของไทยเนนระบบกลาวหามากกวาระบบไตสวน 
ดังนั้นศาลจึงไมมีหนาที่แสวงหาขอเท็จจริง หากผูเสียหายไมสามารถหาพยานหลักฐานที่มีความ
นาเชื่อถือมาแสดงหรือไมไดนําสืบพยานหลักฐาน ก็อาจจะทําใหผูเสียหายไดรับการชดเชยอยางไม
ครบถวน 

 1.1.2 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 142 กําหนดใหศาลตองตัดสินตาม
ขอหาในคําฟอง โดยหามมิใหพิพากษาหรือมีคําสั่งใหสิ่งใด ๆ ที่ไมปรากฎหรือเกินไปกวาคําฟองของ
โจทก บทบัญญัติดังกลาวอาจเปนอุปสรรคตอการกําหนดคาเสียหายที่สามารถชดเชยผูเสียหายไดอยาง
ครบถวนและเปนธรรมได ทั้งนี้เนื่องจาก หากมีความเสียหายใดๆ เกิดข้ึนแตโจทกไมไดเรียกรอง
คาเสียหายในสวนนั้น แมศาลจะทราบแตก็ไมอาจกําหนดคาเสียหายเพ่ือชดเชยความเสียหายนั้นได  

 1.1.3 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 155 มาตรา 156 และมาตรา156/1 
เปดชองใหผูเสียหายสามารถไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมศาลได และมาตรา 161 เปดชองใหศาล
สามารถกําหนดใหผูกอความเสียหายเปนฝายรับผิดชอบคาใชจายในการดําเนินคดีและคาทนายที่เกิดข้ึน
ไดตามกฎเกณฑที่กําหนดไว แมกระนั้นก็ตาม การลดภาระในการจายคาฤชาธรรมเนียมของผูเสียหาย
ตามที่ระบุไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงอาจจะยังไมเพียงพอที่จะเปนหลักประกันวา
ผูเสียหายจะสามารถกลับสูสภาพที่เสมือนวาไมมีการทําละเมิดเกิดข้ึนได เนื่องจากการกําหนดเพดาน
ของคาใชจายตางๆ ในการดําเนินคดีซึ่งอาจไมสะทอนคาใชจายจริงที่ผูเสียหายตองแบกรับ ผูเสียหาย
อาจจะยังตองรับผิดชอบคาฤชาธรรมเนียมบางสวนและคาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ ในสวนที่เกินเพดาน  

 1.1.4 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 444 วรรค 2 ใหอํานาจศาลในการสงวน
สิทธิที่จะแกไขคําพิพากษาภายในระยะเวลาไมเกินสองป นับแตวันพิพากษา แตหากปรากฏวาความ
เสียหายตอรางกายและอนามัยไดเปลี่ยนแปลงไปหลังจากระยะเวลาสองปของการสงวนสิทธิไดผานพน
ไปแลว ผูเสียหายจะไมไดรับการเยียวยาความเสียหายที่เกิดข้ึนใหม ซึ่งทําใหผูเสียหายไมสามารถกลับสู
สภาพที่เสมือนวาไมมีการทําละเมิดเกิดข้ึนไดอยางแทจริง นอกจากนี้ ในกรณีที่ศาลไมไดสงวนสิทธิที่จะ
แกไขคําพิพากษาไว ศาลจะไมสามารถแกไขคําพิพากษาได เนื่องจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา



๔ 

 

ความแพง มาตรา 143 และ 145 กําหนดใหคําพิพากษามีผลผูกพันคูความไปตลอด คูความจะเรียกรอง
ขอเพ่ิมหรือลดคาเสียหายในภายหลังอีกไมได แมความเสียหายจะเปลี่ยนแปลงไปในภายหลังก็ตาม 

 1.1.5 ในกรณีความเสียหายตอชีวิต ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 443 ไมได
กําหนดใหผูเสียหายสามารถเรียกรองคาขาดรายไดของผูเสียชีวิต (รายไดที่ผูเสียชีวิตจะไดรับหากยังมี
ชีวิตอยู) ซึ่งอาจทําใหคาเสียหายที่ผูกอความเสียหายตองจายมีมูลคาต่ําเกินไปจนไมสามารถจูงใจใหเกิด
การใชความระมัดระวังในระดับที่เหมาะสมได นอกจากนี้ การไมใหคาเสียหายดังกลาวอาจเปนสาเหตุ
หนึ่งที่ทําใหคาเสียหายที่ผูกอความเสียหายตองจายในกรณีที่ผูเสียหายเสียชี วิตมีมูลคาต่ํากวากรณีที่
ผูเสียหายบาดเจ็บแตไมเสียชีวิตมาก ซึ่งเปนการบิดเบือนแรงจูงใจในการใชความระมัดระวังในระดับที่
เหมาะสม เนื่องจากบุคคลที่มีเหตุผลจะไมมีแรงจูงใจที่จะใชความระมัดระวังมากข้ึนตามระดับความ
รุนแรงของความเสียหาย  

1.1.6 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 224 กําหนดอัตราดอกเบ้ียในหนี้ละเมิดไว
คงที่ที่รอยละ 7.5 ของคาเสียหายทั้งหมด การกําหนดดังกลาวอาจทําใหผูเสียหายไมไดรับการชดเชย
อยางเหมาะสม กลาวคือ ผูเสียหายมีแนวโนมที่จะไดรับการชดเชยนอยเกินไปหรือขาดทุนคาเสียโอกาส 
หากอัตราดอกเบ้ียดังกลาวต่ํากวาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ํา และมีแนวโนมที่จะ
ไดรับการชดเชยมากเกินไปหรือไดกําไรคาเสียโอกาส หากอัตราดอกเบ้ียดังกลาวสูงกวาอัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ํา  

 1.1.7 ถึงแมวาในบางครั้งอัตราดอกเบ้ียที่ศาลกําหนดจะเทากับอัตราผลตอบแทนในตลาด 
แตการไมคิดอัตราดอกเบ้ียแบบทบตนซึ่งเปนวิธีการคิดดอกเบ้ียที่ใชโดยทั่วไปในการทําธุรกรรมทางการ
เงิน จะทําใหผูเสียหายขาดทุนคาเสียโอกาสหรือไดดอกเบ้ียในหนี้ละเมิดต่ํากวาดอกเบ้ียหรือผลตอบแทน
ในตลาด  

1.2 การขาดหลักหรือวิธีการคํานวณที่เหมาะสม  

1.2.1 การกําหนดคาเสียหายที่เกิดข้ึนแลว2  

 ในบางครั้ง วิธีการที่ศาลใชในการกําหนดคาเสียหายที่เกิดข้ึนแลวไมใชวิธีการที่เหมาะสมใน
มุมมองของนักเศรษฐศาสตร เชน   

- ในกรณีที่ทรัพยสินที่ไดรับความเสียหายเปนของที่มีเพียงชิ้นเดียว หรือไมสามารถหาซื้อได
ในตลาดทั่วไป พบวา มีคดีที่ศาลกําหนดคาเสียหายจากมูลคาตลาดของทรัพยสินที่คลายคลึงกัน แทนที่
จะกําหนดจากมูลคาสวนตัวของผูเสียหาย (Subjective value) ซึ่งนักเศรษฐศาสตรเชื่อวาการกําหนด
คาเสียหายของศาลในลักษณะดังกลาวจะทําใหผูเสียหายไมสามารถกลับสูสภาพที่เสมือนวาไมมีการทํา
ละเมิดเกิดข้ึนได  

- ในกรณีการขาดรายไดหรือการขาดแรงงานของอาชีพที่ไมมีตลาดชัดเจน เชน แมบาน 
(หมายถึงมารดาของบุตร ไมใชลูกจาง) พบวา มีคดีที่ศาลกําหนดคาเสียหายจากผลตอบแทนใน

                                                             
2 คาเสียหายที่เกิดข้ึนแลว คือคาเสียหายที่ศาลชดเชยใหแกความเสียหายนับต้ังแตวันที่ไดรับความเสียหายจนถึงวันพิพากษา 
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ตลาดแรงงานของลูกจางทํางานบาน (Replacement cost) แทนที่จะกําหนดจากคาเสียโอกาส 
(Opportunity cost) ซึ่งนักเศรษฐศาสตรเชื่อวาการกําหนดคาเสียหายของศาลในลักษณะดังกลาวจะทํา
ใหผูเสียหายไมสามารถกลับสูสภาพที่เสมือนวาไมมีการทําละเมิดเกิดข้ึนได 

1.2.2 การกําหนดคาเสียหายในอนาคต3    

 ในบางคดี พบวา วิธีที่ศาลใชในการกําหนดคาเสียหายในอนาคต เชน คารักษาพยาบาล คา
ขาดรายได หรือคาอุปการะเลี้ยงดู มีจุดออนสําคัญหลายประการซึ่งอาจจะทําใหผูเสียหายไมไดรับการ
ชดเชยอยางเหมาะสม ดังนี้  

 - ไมคิดมูลคาปจจุบัน ซึ่งจะทําใหผูเสียหายไดรับการชดเชยมากเกินไป 

 - ไมคิดการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินคาและบริการ ซึ่งจะมีแนวโนมทําใหผูเสียหาย
ไดรับการชดเชยนอยเกินไป 

 - มักจะไมคํานึงถึงความไมแนนอนในอนาคต เชน ความเสี่ยงในการตาย ความไมแนนอน
ของระยะเวลาทํางาน และโอกาสในการไดข้ึนเงินเดือน เปนตน   

 - คํานวณคาขาดรายไดในอนาคตโดยอาศัยรายไดทั้งหมดเปนฐานในการคํานวณ แทนที่จะ
ใชรายไดสุทธิหลังหักภาษีและเงินสมทบเขากองทุนสวัสดิการตางๆ ซึ่งจะทําใหผูเสียหายไดรับการ
ชดเชยมากเกินไป 

 - ยังขาดวิธีการที่เหมาะสมในการคํานวณคาขาดไรอุปการะ โดยเฉพาะอยางย่ิงการกําหนด
ระยะเวลาของการขาดไรอุปการะ และการกําหนดสัดสวนของคาขาดไรอุปการะจากรายไดทั้งหมดของ
ผูตาย 

 - ไมคิดความเสียหายที่จะเกิดข้ึนหลังเกษียณอายุ เชน ไมคํานึงถึงโอกาสในการไดรับเงิน
บํานาญหลังเกษียณอายุ และไมไดคํานึงวาการถูกทําละเมิดจะมีผลกระทบตอเงินบํานาญอยางไร  

2. ขอจํากัดในการกําหนดคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงิน 

 คณะผูวิจัยแบงขอจํากัดในการกําหนดคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินออกเปน 2 กลุม ไดแก 
ขอจํากัดเก่ียวกับตัวบทกฎหมาย และการขาดหลักหรือวิธีการคํานวณที่เหมาะสม 

 

2.1  ขอจํากัดเก่ียวกับกฎหมาย 

2.1.1 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 446 ไมไดกําหนดใหผูเสียหายสามารถ
เรียกรองคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินในหลายกรณี ไดแก  ความเสียหายตอชีวิต ความเสียหายตอ
ทรัพยสิน และความเสียหายตอสิทธิอ่ืนๆ การไมชดเชยใหแกความเสียหายที่ไมเปนตัวเงินดังกลาว 
นอกจากจะทําใหผูเสียหายไมไดรับการชดเชยอยางครบถวนและเปนธรรมแลว ยังไมสามารถจูงใจให

                                                             
3 สวนคาเสียหายในอนาคต คือคาเสียหายที่ศาลชดเชยใหแกความเสียหายที่เกิดข้ึนหลังจากวันพิพากษา    
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เกิดการใชความระมัดระวังในระดับที่เหมาะสมดวย นอกจากนี้ ยังอาจเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหคาเสียหาย
ที่ผูกอความเสียหายตองจายในกรณีที่ผูเสียหายเสียชีวิตมีมูลคาต่ํากวากรณีที่ผูเสียหายบาดเจ็บเปน
จํานวนมาก ซึ่งเปนการบิดเบือนแรงจูงใจในการใชความระมัดระวังในระดับที่เหมาะสม เนื่องจากบุคคลที่
มีเหตุผลจะไมมีแรงจูงใจที่จะใชความระมัดระวังมากข้ึนตามระดับความรุนแรงของคาเสียหาย 

2.2.2 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 142 กําหนดใหศาลตองตัดสินตาม
ขอหาในคําฟอง โดยหามมิใหพิพากษาหรือมีคําสั่งใหสิ่งใด ๆ ที่ไมปรากฏหรือเกินไปกวาคําฟองของ
โจทก บทบัญญัติดังกลาวอาจเปนอุปสรรคตอการกําหนดคาเสียหายที่สามารถชดเชยผูเสียหายไดอยาง
ครบถวนและเปนธรรมได ทั้งนี้เนื่องจาก หากมีความเสียหายใดๆ เกิดข้ึนแตโจทกไมไดเรียกรอง
คาเสียหาย แมศาลจะทราบแตก็ไมอาจกําหนดคาเสียหายเพ่ือชดเชยความเสียหายนั้นได 

2.2 การขาดหลักหรือวิธีการคํานวณที่เหมาะสม 

 ในการกําหนดคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงิน ยังไมมีหลักฐานที่ชัดเจนวาศาลไทยมีวิธีการ
คํานวณที่เปนระบบชัดเจน และมีหลักวิชาการรองรับ ซึ่งอาจทําใหสามารถคาดเดามูลคาของคาเสียหาย
ที่ไมเปนตัวเงินไดยาก จนอาจจะทําใหบุคคลที่มีเหตุผลไมสามารถเลือกใชความระมัดระวังในระดับที่
เหมาะสมได นอกจากนี้ยังอาจทําใหผูเสียหายไมไดรับการชดเชยอยางครบถวนและเปนธรรมดวย 

ขอเสนอเก่ียวกับแนวทางปรับปรุงการกําหนดคาเสียหายของศาลไทย 

ขอเสนอเก่ียวกับแนวทางปรับปรุงการกําหนดคาเสียหายของศาลไทยแบงออกเปน 3 สวน 
ไดแก ขอเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย ขอเสนอแนวทางการปรับปรุงหลักหรือวิธีการกําหนดคาเสียหาย 
และขอเสนออ่ืนๆ ดังรายละเอียดตอไปนี้  

1. ขอเสนอแนวทางการปรับปรุงกฎหมาย 

1.1 แกไขประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยใหผูเสียหายสามารถเรียกรองคาเสียหายที่ไมเปนตัว
เงินในกรณีอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากความเสียหายตอรางกาย อนามัย และเสรีภาพได ซึ่งไดแก ความ
เสียหายตอชีวิต ทรัพยสินและสิทธิอ่ืนๆ4 

1.2 ศึกษาวา การที่ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไมไดกําหนดใหมีการเรียกรองคาขาด
รายไดของผูเสียชีวิต (หลังจากเสียชีวิตแลว) สงผลใหคาเสียหายในกรณีความเสียหายตอชีวิตและความ
เสียหายตอรางกายและอนามัยมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญหรือไม อยางไร และความแตกตาง
ดังกลาวจะสงผลกระทบตอการจูงใจใหเกิดการใชความระมัดระวังในระดับที่เหมาะสมอยางมีนัยสําคัญ
หรือไม เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจแกไขประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย วาควรกําหนดให
มีการเรียกรองคาขาดรายไดของผูเสียชีวิตหรือไม 

1.3 ศึกษาแนวทางและผลดีผลเสีย และความเปนไปไดในการแกไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพงในประเด็นซึ่งจํากัดอํานาจของศาลในการกําหนดคาเสียหายที่เหมาะสม ไดแก การหามศาล

                                                             
4 รางประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยฉบับแกไขไดกําหนดใหผูเสียหายสามารถเรียกรองคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินในกรณีดังกลาวแลว 
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พิพากษาเกินคําขอของโจทก (อาจแกไขใหศาลพิพากษาเกินคําขอได หากเห็นวาคาเสียหายที่โจทก
เรียกรองไวไมสามารถทําใหโจทกกลับสูสภาพที่เสมือนวาไมมีการทําละเมิดเกิดข้ึน) การหามผูพิพากษา
ไตสวนหาขอเท็จจริง (อาจแกไขใหผูพิพากษาสามารถไตสวนหาขอเท็จจริงในสวนที่จําเปนตองใชในการ
กําหนดคาเสียหายได) การหามไมใหแกไขคําพิพากษาในกรณีที่มีหลักฐานยืนยันวาความเสียหายที่
ผูเสียหายไดรับมีการเปลี่ยนแปลงไป (อาจแกไขใหผูพิพากษาสามารถแกไขคําพิพากษาไดหากมี
หลักฐานยืนยันวาความเสียหายที่ผูเสียหายไดรับมีการเปลี่ยนแปลง) และกฎเกณฑและเงื่อนไขซึ่งจํากัด
ความรับผิดชอบของผูกอความเสียหายที่แพคดีในการจายคาฤชาธรรมเนียมแทนผูเสียหาย (อาจแกไข
ใหผูแพคดีตองรับผิดชอบคาฤชาธรรมเนียมที่เกิดข้ึนจริงของผูชนะคดี) 

1.4 ศึกษาผลดีและผลเสีย และความเปนไปไดของการแกไขประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
ใหศาลสามารถกําหนดอัตราดอกเบ้ียใหเหมาะสมกับสถานการณของอัตราผลตอบแทนในตลาดได และ
เปลี่ยนจากการคิดดอกเบ้ียแบบไมทบตนเปนแบบทบตน 

1.5 ศึกษาผลดีและผลเสีย และความเปนไปไดของการขยายระยะเวลาในการสงวนสิทธิแกไขคํา
พิพากษาของศาลออกไปเปนเวลามากกวา 2 ปตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 444 วรรค 
2 โดยระยะเวลาในการสงวนสิทธิที่เหมาะสมควรเปนระยะเวลาที่ยาวนานเพียงพอจนกระทั่งอาการของ
โรคที่มีระยะฟกตัวนานปรากฏข้ึน 

2. ขอเสนอแนวทางการปรับปรุงหลักหรือวิธีการกําหนดคาเสียหาย 

2.1 ในบางกรณี การคํานวณคาเสียหายที่เหมาะสมอาจมีความซับซอนมาก ผูพิพากษาและทนาย
ของคูความอาจไมสามารถคํานวณไดอยางเหมาะสม ดังนั้นจึงควรสนับสนุนใหศาลมีความรวมมือกับ
ผูเชี่ยวชาญในสาขาตางๆ ที่เก่ียวของ ในการรวมกันกําหนดคาเสียหาย นอกจากนี้ ควรใหมีผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะสาขาวิชามาทําหนาที่เปนพยานผูเชี่ยวชาญหรือผูพิพากษาสมทบ โดยเฉพาะในกรณีที่การ
คํานวณคาเสียหายมีความซับซอนมาก 

2.2 ในสวนของการกําหนดคาเสียหายที่เปนตัวเงิน ควรสนับสนุนการเผยแพรความรูความเขาใจ
ในหลักหรือทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรที่เก่ียวกับการกําหนดคาเสียหาย เชน ทฤษฎีวาดวยคาเสียหายที่
เหมาะสม และการใชคาเสียโอกาสและมูลคาสวนตัวในการกําหนดคาเสียหาย เปนตน ทั้งนี้เพ่ือใหนัก
กฎหมายมีมุมมองที่แตกตางออกไป และสามารถนําหลักเศรษฐศาสตรไปปรับใชใหเกิดประโยชนในการ
กําหนดคาเสียหายที่เหมาะสมได 

2.3 ในสวนของการกําหนดคาเสียหายในอนาคต เนื่องจากในบางครั้งศาลอาจจะยังไมมีวิธีการที่
เหมาะสมเพียงพอในการคํานวณคาเสียหายในอนาคต หรือแมบางครั้งอาจมีการใชวิธีการที่เหมาะสม แต
วิธีการเหลานั้นก็ไมใชวิธีที่เปนบรรทัดฐานในการกําหนดคาเสียหายในอนาคต ดังนั้นจึงควรพัฒนา
วิธีการที่เหมาะสม เพ่ือใชเปนบรรทัดฐานในการกําหนดคาเสียหายในอนาคต  

 การจัดทําคูมือในการคํานวณคาเสียหายซึ่งระบุสูตร วิธีการ และข้ันตอนในการคํานวณอาจเปน
ประโยชนในระดับหนึ่ง แตไมนาจะเปนประโยชนมากนัก เนื่องจากการประมาณคาเสียหายที่จะเกิดข้ึน
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ในอนาคตนั้นมีวิธีการที่สลับซับซอน ซึ่งบุคคลที่ไมใชผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาอาจไมสามารถปฏิบัติตาม
คูมือได 

 การจัดทําตารางชวยคํานวณคาเสียหาย ซึ่งมีความงายตอการใชงานในระดับหนึ่ง (บุคคลที่ไมใช
ผูเชี่ยวชาญก็สามารถใชงานได) นาจะเปนวิธีการที่มีประโยชนในทางปฏิบัติมากกวาและมีตนทุนในการ
ดําเนินการต่ํากวา นอกจากนี้ การมีตารางชวยคํานวณคาเสียหายในอนาคตจะชวยสรางความชัดเจน
และเปนธรรมในการกําหนดคาเสียหายในอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพ และอาจทําใหตนทุนในการ
บริหารจัดการระบบละเมิดลดลงเนื่องจากจะมีคดีในศาลลดลง ทั้งนี้เนื่องจาก ผูเสียหายจะทราบลวงหนา
วาคาเสียหายที่จะไดรับนั้นมีมูลคาประมาณเทาใด ซึ่งทําใหสามารถตัดสินใจไดอยางถูกตองเหมาะสมวา
จะฟองรองดําเนินคดีหรือไม อยางไรก็ดี หากมีการนําตารางชวยคํานวณมาใชในการกําหนดคาเสียหาย
จริง ควรเปดชองใหศาลสามารถใชดุลพินิจในการกําหนดคาเสียหายที่แตกตางจากมูลคาที่คํานวณจาก
ตารางได 

 การจัดทําตารางชวยคํานวณคาเสียหายในอนาคตอาจทําเปนข้ันตอนดังนี้ 

ข้ันตอนที่ 1 

การจัดทําตารางชวยคํานวณคาเสียหายในอนาคต เฉพาะในสวนที่สามารถทําไดงายและมีขอมูล
เพียงพอที่จะทําไดกอน ไดแก ตารางชวยคํานวณมูลคาปจจุบันของรายไดในอนาคตซึ่งคํานึงถึงเงินเฟอ
และความเสี่ยงในการเสียชีวิตในการคํานวณ (คณะผูวิจัยไดจัดทําไวแลว พรอมตัวอยางของวิธีการใช
ตาราง ดังแสดงในภาคผนวกที่ 2) 

ข้ันตอนที่ 2 

การศึกษาความเปนไปไดในการจัดทําตารางคาเสียหายในอนาคตที่มีการคํานึงถึงความไมแนนอน
ของระยะเวลาของความเสียหาย และความไมแนนอนอ่ืนๆ เชน การเปลี่ยนแปลงของรายได โดย
การศึกษาแบบอยางจากการวิธีคํานวณคาเสียหายในตาราง Ogden หรือวิธีการอ่ืนๆ ที่นักเศรษฐศาสตร
ใชในการประมาณรายไดหรือคาใชจายในอนาคต   

ข้ันตอนที่ 3 

การจัดทําตารางชวยคํานวณคาเสียหายในอนาคตซึ่งมีความงายตอการใชงานในระดับหนึ่ง พรอม
ทั้งจัดทําคูมือประกอบการใชตาราง และจัดอบรมวิธีการใชตาราง  

 2.4 ในสวนของการกําหนดคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงิน เนื่องจากในขณะนี้ยังไมมีหลักฐานที่
ชัดเจนวาศาลไทยมีวิธีการซึ่งมีความเปนระบบชัดเจน และมีหลักวิชาการรองรับ ดังนั้นจึงควรมีการ
พัฒนาหลักและวิธีการคํานวณคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินข้ึนเพ่ือใหการกําหนดคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงิน
มีความชัดเจนและเหมาะสมมากข้ึน โดยควรมีการรวบรวมขอมูลและศึกษาวิจัยเก่ียวกับความเปนไปได
และความเหมาะสมในการนําเอาวิธีคํานวณแบบตางๆ มาใช โดยมีทางเลือกไดแก  
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- การจัดทําตารางชวยคํานวณคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงิน โดยอาศัยขอมูลจากคาทางสถิติของชีวิต 
(Value of statistical life, VSL) หรือมูลคาทางสถิติของการบาดเจ็บ (Value of statistical injury, VSI) ที่
คํานวณไดจากขอมูลของกลุมตัวอยางตางๆ โดยควรมีการศึกษากอนวา VSL และ VSI ที่สามารถ
คํานวณไดจากขอมูลที่สามารถหาไดในประเทศไทย นั้นครอบคลุมกลุมตัวอยางและความเสียหายใด 
และมีคาเทาใดบาง เพ่ือศึกษาวาควรนําคาสถิติใดมาใชประโยชนอยางไรและเพ่ือที่จะไดวางแผน
ออกแบบตารางชวยคํานวณคาเสียหายไดอยางเหมาะสม  

- การนํากฎของแฮนด (Hand rule) มาใชในการกําหนดคาเสียหายที่ไมใชตัวเงิน โดยมีการจัด
อบรมวิธีการกําหนดคาเสียหายและจัดทําคูมือแนวทางการกําหนดคาเสียหายโดยใชกฎของแฮนดและ
จัดใหมีการทดลอง โดยใชคดีสมมติ และทดลองใหกลุมผูพิพากษาทดลองใชกฎของแฮนดในการกําหนด
คาเสียหาย เพ่ือศึกษาวามีปญหาและขอจํากัดในการใชอยางไรบาง 

เมื่อรวบรวมขอมูลและจัดทําการศึกษาขางตนแลวเสร็จ ควรจัดใหมีการประชุมระดมความคิดของ
ผูเก่ียวของ ไมวาจะเปนนักกฎหมายและนักวิชาการ เพ่ือพิจารณาเลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือวิธีการ
อ่ืนๆ มาใชจริง 

3.  ขอเสนออ่ืนๆ 

3.1 สนับสนุนการจัดทําฐานขอมูลคาเสียหายประเภทตางๆ เพ่ือประโยชนในการศึกษาวิจัยและ
การตรวจสอบแบบแผนและแนวทางในการกําหนดคาเสียหายประเภทตางๆ เพ่ือใชเปนขอมูลในการ
ปรับปรุงวิธีการกําหนดคาเสียหายใหมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมมากข้ึน  

3.2 สนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาองคความรูเก่ียวกับการวิเคราะหกฎหมายดวยหลัก
เศรษฐศาสตร เพ่ือใหนักกฎหมายทราบมุมมองที่แตกตาง ซึ่งอาจนํามาปรับใชใหเกิดประโยชนได  

3.3 สนับสนุนการทําการวิจัยรวมกัน หรือการแลกเปลี่ยนความรูระหวางนักกฎหมายและนัก
เศรษฐศาสตร เพ่ือนําไปสูความรูความเขาใจในระดับที่สูงข้ึนของทั้งสองฝาย  

สุดทายนี้ การศึกษานี้ชี้ใหเห็นวา การกําหนดคาเสียหายที่เหมาะสมนั้นไมใชสิ่งที่ทําไดงาย ตอง
อาศัยความรูความเขาใจที่ถูกตองและมีหลักและวิธีการคํานวณที่เหมาะสมจึงจะสามารถกําหนด
คาเสียหายที่เหมาะสมได ศาลไทยมีขอจํากัดบางประการที่ทําใหไมสามารถกําหนดคาเสียหายไดอยาง
เหมาะสมดังที่กลาวขางตน และคณะผูวิจัยไดนําเสนอแนวทางในการแกไขไวพอสมควร อยางไรก็ดี 
ขอเสนอแนะบางอยางมีความละเอียดออน และจําเปนตองมีการแกไขกฎหมาย ซึ่งอาจจะสงผลกระทบ
ในวงกวาง ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาวิจัยอยางรอบคอบถึงขอดีและขอเสียในการนําแนวทางการปรับปรุง
ที่คณะผูวิจัยเสนอไวมาใช และจะตองมีการรับฟงความคิดเห็นจากผูเก่ียวของทุกภาคสวนเพ่ิมเติมอีก
มาก กอนที่จะนําขอเสนอดังกลาวมาปฏิบัติจริง 

ขอเสนอของคณะผูวิจัยคงไมใชคําตอบสุดทาย แตหวังไววาขอเสนอของคณะผูวิจัยรวมทั้งเนื้อหา
ประเด็นอ่ืนๆ ที่ปรากฏในการศึกษานี้จะชวยชี้ใหเห็นถึงโจทยวิจัยที่มีคุณคาและมีความสําคัญตอการ
พัฒนาระบบกฎหมายละเมิดและจุดประเด็นใหเกิดการศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมในวงกวาง คุณคาของงานวิจัย



๑๐ 

 

ชิ้นนี้สวนหนึ่งอยูที่การจุดประกายใหสังคมและศาลไดเรียนรูและตระหนักถึงความสําคัญในการกําหนด
คาเสียหายที่เหมาะสมในมุมมองทางเศรษฐศาสตร และชี้ใหเห็นถึงสาเหตุหรือขอจํากัดที่ทําใหศาลไม
สามารถกําหนดคาเสียหายที่เหมาะสมได เพ่ือกระตุนใหเกิดการถกเถียงและแลกเปลี่ยนความคิดและ
ประสบการณของผูเก่ียวของทั้งนกักฎหมายและนักเศรษฐศาสตร เพ่ือนํามาสูแนวทางที่เหมาะสมในการ
ปรับปรุงการกําหนดคาเสียหายของศาลไทย ทั้งนี้เพ่ือชวยใหกฎหมายละเมิดสามารถเปนหลักประกันวา
ผูเสียหายจะไดรับชดเชยอยางครบถวนและเหมาะสม และสามารถสรางแรงจูงใจใหเกิดการใชความ
ระมัดระวังในระดับที่เหมาะสมที่สุดได 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 

1.1 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับการวิเคราะหกฎหมายดวยวิธีทางเศรษฐศาสตร1 

 การวิเคราะหกฎหมายดวยหลักเศรษฐศาสตร (Economic analysis of law) หรือที่นักวิชาการบาง
ทานเรียกวา การศึกษากฎหมายในเชิงเศรษฐศาสตรประยุกต หรือนิติเศรษฐศาสตร เปนการศึกษา
ประเด็นสําคัญทางกฎหมาย ทฤษฎีกฎหมาย การตีความกฎหมาย การออกแบบกฎหมาย การประเมิน
คุณคาของกฎหมาย และผลกระทบของกฎหมายตอพฤติกรรมของตัวละครที่เก่ียวของและสังคม โดยใช
ระเบียบวิธีหรือวิธีวิทยาทางเศรษฐศาสตรนีโอคลาสสิก (Neoclassical economics) เปนกรอบและ
เครื่องมือในการวิเคราะห  

 แนวคิดพ้ืนฐานของการวิเคราะหกฎหมายดวยหลักเศรษฐศาสตรที่สําคัญประการหนึ่งคือ การมอง
วาควรนํากฎหมายไปใชเปนเครื่องมือในการชวยใหการจัดสรรทรัพยากรในสังคมเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพเพ่ือใหเกิดสวัสดิการสังคมสูงสุด โดยเนนการสรางแรงจูงใจใหคนในสังคมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมไปในทางที่เกิดประโยชนสูงสุดตอสังคมสวนรวม นักเศรษฐศาสตรมองวากฎหมายเปน
เครื่องมือสําคัญในการสรางแรงจูงใจใหบุคคลที่มีเหตุผลเลือกที่จะปฏิบัติหรือไมปฏิบัติในเรื่องตางๆ ซึ ่ง
ทําใหสังคมไดรับประโยชนสูงสุดได  ตัวอยางเชน กฎหมายละเมิด (Tort law) ซึ่งกําหนดใหผูทําละเมิด
ตองชดใชคาเสียหายแกผูเสียหาย สามารถสรางแรงจูงใจใหบุคคลที่มีเหตุผลใชความระมัดระวังในการทํา
กิจกรรมที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแกผูอ่ืนได และกฎหมายสิทธิบัตรซึ่งใหสิทธิผูกขาดแกนักประดิษฐ 
สามารถสรางแรงจูงใจในการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางสรรคนวัตกรรมได เปนตน  

 การนําหลักเศรษฐศาสตรมาใชวิเคราะหกฎหมายมีพัฒนาการมาตามลําดับ กอนหนาทศวรรษที่ 
1960 การวิเคราะหกฎหมายดวยหลักเศรษฐศาสตรจํากัดอยูเฉพาะในสาขากฎหมายเศรษฐกิจและธุรกิจ 
ซึ่งมีความเก่ียวพันโดยตรงสําคัญกับวิชาเศรษฐศาสตร เชน กฎหมายปองกันการผูกขาดหรือกฎหมาย
การแขงขัน (Competition law) กฎหมายบริษัท (Corporate law) กฎหมายภาษี (Tax law) กฎหมาย
สิทธิบัตร (Patent law) และกฎหมายสัญญา (Contract law) เปนตน ตอมาในชวงทศวรรษที่ 1960 มี
การนําหลักเศรษฐศาสตรไปใชกับกฎหมายที่ไมใชกฎหมายเศรษฐกิจโดยตรง  เชน กฎหมายละเมิด 
(Tort law) กฎหมายอาญา (Criminal law) กฎหมายปกครอง (Administrative law) แมกระทั่งกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ (Constitution) เปนตน ซึ่งปรากฏการณดังกลาวนับเปนความกาวหนาครั้งสําคัญของการนํา
หลักเศรษฐศาสตรมาใชในการวิเคราะหกฎหมาย และเปนรากฐานสําคัญในการพัฒนาองคความรูอยาง
กวางขวางและตอเนื่องจนถึงปจจุบัน  

                                                
1 เน้ือหาในหัวขอน้ี คณะผูวิจัยสรุปและขยายความจากบทความเร่ือง มุมมองของนักกฎหมายตอนิติเศรษฐศาสตร โดย ธรรมนูญ พิทยา
ภรณ ซ่ึงปรากฎใน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย  (2553ข)  



 
1-2  บทนํา 
 
 การวิเคราะหกฎหมายดวยหลักเศรษฐศาสตรไดแพรหลายเปนอยางมากในประเทศสหรัฐอเมริกา 
มีการนําความรูความเขาใจในเรื่องผลกระทบของกฎหมายที่มีตอแรงจูงใจในการกระทําหนึ่งๆ มาใชใน
การวางแนวทางในการบัญญัติกฎหมาย การใชและการตีความกฎหมาย หรือการพิพากษาคดี เพ่ือให
บรรลุเปาหมายของการจัดสรรทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด และในประเทศสหรัฐอเมริกามี
นักวิชาการที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาการวิเคราะหกฎหมายดวยหลักเศรษฐศาสตรหลายทาน 
ตัวอยางเชน Guido Calabresi  ซึ่งพัฒนาแนวคิดเก่ียวกับการใชหลักเศรษฐศาสตรในการวิเคราะห
กฎหมายละเมิด หรือ Ronald H. Coase2 ซึ่งพัฒนาแนวคิดวาการคุมครองกรรมสิทธิ์สวนบุคคล 
(Property rights) จะเอ้ือใหเกิดการเจรจาตอรองที่มีประสิทธิภาพระหวางคูกรณีซึ่งจะชวยแกปญหาการ
ทําละเมิดได และนักวิชาการคนสําคัญอ่ืนๆ อีกมากมาย อาทิเชน Gary Becker,  Richard A. Posner, 
William Landes และ A. Mitchell Polinsky เปนตน นอกจากนี้ในประเทศสหรัฐอเมริกายังมีการ
ศึกษาวิจัย การเรียนการสอน และการเผยแพรหลักการวิเคราะหกฎหมายดวยหลักเศรษฐศาสตร ใน
สถาบันการศึกษาจํานวนมาก และมีการแตงตั้งนักนิติเศรษฐศาสตรใหมีสวนรวมในการบัญญัติกฎหมาย 
หรือแตงตั้งใหเปนผูพิพากษาดวย ดังนั้น การนําแนวคิดนิติเศรษฐศาสตรไปใชในการออกกฎหมายและ
การพิพากษาในประเทศสหรัฐอเมริกาจึงมีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ อยางไรก็ดี การวิเคราะหกฎหมาย
ดวยหลักเศรษฐศาสตรยังเปนแนวคิดที่คอนขางใหมและยังไมแพรหลายนักในประเทศไทย  

 แนวคิดทางเศรษฐศาสตรบางอยางอาจมีความแตกตางหรือไมสอดคลองกับแนวคิดทางกฎหมาย 
ตัวอยางเชน แนวคิดทางเศรษฐศาสตรใหความสําคัญกับการทําใหเกิดสวัสดิการสังคมสูงสุด โดยไมได
คํานึงถึงมิติเชิงศีลธรรม จริยธรรม และความยุติธรรมมากนัก ในขณะที่แนวคิดทางกฎหมายให
ความสําคัญเปนอยางย่ิงตอการสรางความยุติธรรมในสังคม ซึ่งอาจเปนเปาหมายที่แตกตางหรือไม
สอดคลองกับเปาหมายทางเศรษฐศาสตร นอกจากนี้ การวิเคราะหกฎหมายดวยหลักเศรษฐศาสตรมัก
ตั้งอยูบนสมมติฐานวา กฎหมายจะสามารถสรางแรงจูงใจใหบุคคลที่มีเหตุผลปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ตนไปในทางที่ทําใหเกิดสวัสดิการสังคมสูงสุดได สมมติฐานดังกลาวเปนสมมติฐานที่มีลักษณะเกินความ
จริง เนื่องจากในความเปนจริงแลวบุคคลอาจไมไดใชเหตุผลในการตัดสินใจ ในหลายครั้งการตัดสินใจอยู
ภายใตอิทธิพลของปจจัยแวดลอมอ่ืนๆ เชน อารมณรัก โลภ โกรธ หลง และยาเสพติดหรือสุรา ดังนั้นใน
บางครั้งกฎหมายจึงอาจไมสามารถจูงใจใหบุคคลบางคนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไดจริงตามหลักการ
วิเคราะหกฎหมายดวยหลักเศรษฐศาสตร     

 ถึงแมวาแนวคิดทางเศรษฐศาสตรและแนวคิดทางกฎหมายอาจมีความแตกตางหรือไมสอดคลอง
กันบาง และไมวาแนวความคิดแขนงใดจะถูกตองหรือมีเหตุผลมากกวากัน แตการปฏิเสธที่จะนําแนวคิด
ในทางเศรษฐศาสตรมาใชประกอบการพิจารณาในการพัฒนากฎหมายในประเทศไทยโดยสิ้นเชิงจะทํา
ใหการพัฒนากฎหมายขาดขอมูลที่ครบถวน การนําความรูจากศาสตรตางๆ มาใชในการพัฒนากฎหมาย
ในลักษณะของสหวิทยาการจะชวยใหการพัฒนากฎหมายมีมุมมองที่หลากหลายมากข้ึน    

 
                                                
2 ไดรับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตรในป ค.ศ. 1991 
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1.2 หลักการและเหตุผลของการศึกษา 

เศรษฐศาสตรเปนวิชาที่เนนการศึกษาแรงจูงใจและพฤติกรรมของมนุษยในการแสวงหา
ผลประโยชนสวนตนภายใตกฎกติกาตางๆ การนําเศรษฐศาสตรมาใชในการวิเคราะหกฎหมาย ทําให
เกิดศาสตรแขนงใหมที่เรียกวา “กฎหมายและเศรษฐศาสตร” (Law and economics) หรือ “การวิเคราะห
กฎหมายดวยหลักเศรษฐศาสตร” (Economic analysis of law)3 ซึ่งไดพัฒนาเครื่องมือในการวิเคราะห
กฎหมายในดานตางๆ มากมาย นับตั้งแตกฎหมายการแขงขัน (Competition law) หรือกฎหมายปองกัน
การผูกขาด (Antitrust law) กฎหมายทรัพยสิน (Property law) กฎหมายสัญญา (Contract law) 
กฎหมายละเมิด (Tort law) กฎหมายอาญา (Criminal law) กฎหมายวิธีพิจารณาความ (Procedural 
law) ตางๆ ตลอดจนกฎหมายเฉพาะดานในแตละสาขา เชน กฎหมายการกํากับดูแลกิจการตางๆ 
กฎหมายสิ่งแวดลอม ฯลฯ การวิเคราะหกฎหมายดวยหลักเศรษฐศาสตรจึงชวยเติมเต็ม (complement) 
การศึกษาทางกฎหมายดวยวิธีอ่ืนๆ เชน โดยวิธีการเปรียบเทียบ (Comparative law) ใหมีความสมบูรณ
ย่ิงข้ึน 

ในสวนของกฎหมายละเมิด (Tort law) การวิเคราะหกฎหมายดวยหลักเศรษฐศาสตรไดใหหลักคิด
เรื่องการกําหนดคาเสียหายเชิงชดเชยในระดับที่เหมาะสม (Optimal damages) ซึ่งจะชวยใหการ
พิจารณาคาเสียหายในคดีละเมิดของศาลยุติธรรมตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมีแนวทางที่
ชัดเจนย่ิงข้ึน และเสริมความเปนธรรมในการใชกฎหมาย 

1.3 วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาหลักการ และแนวคิดในการวิเคราะหกฎหมายละเมิด ในสวนของการคิดคาเสียหาย
ในแงมุมของหลักเศรษฐศาสตร 

2. เพ่ือศึกษาแนวทางการสรางมาตรฐานของศาลยุติธรรมในการบังคับใชกฎหมายละเมิด ในสวน
ของการคิดคาเสียหาย 

ตัวชี้วัดวัตถุประสงค 

1. ทราบหลักการและแนวคิดของการวิเคราะหกฎหมายดวยวิธีทางเศรษฐศาสตร 

2. มีแนวทางในการสรางมาตรฐานการกําหนดคาเสียหาย โดยใชหลักเกณฑทางเศรษฐศาสตร 

1.4 กรอบแนวคิดของการศึกษา 

ในการศึกษานี้ คณะผูวิจัยจะใชแนวทางของ “การวิเคราะหกฎหมายดวยหลักเศรษฐศาสตร” 
(Economic analysis of law) ในการกําหนดกรอบความคิดและแนวทางในการวิเคราะหการกําหนด
คาเสียหายที่เหมาะสมในคดีละเมิด ทั้งนี้ แนวคิดสําคัญที่จะเปนฐานในการวิเคราะหคือแนวคิดเรื่อง 

                                                
3 ดู Posner (2007) และ Schafer and Ott (2005) 



 
1-4  บทนํา 
 
“คาเสียหายที่เหมาะสม” (Optimal damages) ซึ่งเปนคาเสียหายที่จะทําใหเกิด “การใชความระมัดระวัง
ในระดับที่เหมาะสม” (Optimal deterrence) 

ตามแนวคิดของการวิเคราะหกฎหมายดวยหลักเศรษฐศาสตร คาเสียหายที่เหมาะสมจะเทากับ
ความเสียหาย (harm) ที่เกิดข้ึน ดังนั้นหากสามารถกําหนดคาเสียหายเชิงชดเชย (Compensatory 
damages) ใหเทากับความเสียหายจริงแลว ก็จะเกิดใชความระมัดระวังในระดับที่เหมาะสม และมีความ
จําเปนตองกําหนดคาเสียหายในรูปแบบอ่ืนๆ เชน “คาเสียหายในเชิงลงโทษ” (Punitive damages) 
ลดลง 

1.5 ประเด็นและแนวทางในการศึกษา 

1.5.1 ขอบเขตในการศึกษา 

โครงการนี้จะศึกษาแนวทางการคิดคาเสียหายในทางปฏิบัติของศาลยุติธรรมไทย เฉพาะในคดี
ละเมิดตางๆ 6 กลุมตามมาตรา 420 และมาตรา 423 ของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย คือ 

1. ความเสียหายตอชีวิต 
2. ความเสียหายตอรางกายและอนามัย 
3. ความเสียหายตอเสรีภาพ 
4. ความเสียหายตอทรัพยสิน 
5. ความเสียหายตอชื่อเสียง เกียรติยศ และ 
6. ความเสียหายตอสิทธิอ่ืนๆ4 

1.5.2 แนวทางในการศึกษา 

1. ทบทวนแนวคิดที่เก่ียวของกับการชดใชคาเสียหายในทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร โดยเฉพาะ
แนวคิดเรื่องคาเสียหายเชิงชดเชย (Compensatory damages) คาเสียหายเชิงลงโทษ 
(Punitive damages) และคาเสียหายที่เหมาะสม (Optimal damages) 

2. ทบทวนเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรที่อาจนํามาใชในการตีคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงิน (Non- 
pecuniary damages) ตางๆ เชน การตีคาแหงความมีชีวิต (Value of life) หรือ การตีคาความ
สูญเสียอวัยวะ โดยวิธีการตางๆ เชน ศึกษาพฤติกรรมการซื้อกรมธรรมประกันภัย เปนตน 

3. ทบทวนการศึกษาที่ผานมาในประเทศไทยที่เก่ียวของกับการคิดคาเสียหายในคดีละเมิดใน
ตางประเทศ เฉพาะในสวนที่เก่ียวของกับคาเสียหายเชิงชดเชย (Compensatory damages) 

4. ศึกษาแนวคิดในการคิดคาเสียหายในคดีละเมิด ตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยของไทย 

                                                
4 สิทธิอื่นๆ หมายถึงสิทธิที่นอกเหนือจากสิทธิในรางกายและอนามัย ชีวิต เสรีภาพ ทรัพยสิน และชื่อเสียงเกียรติคุณ 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการวิจัยการวิเคราะหกฎหมายดวยวิธีทางเศรษฐศาสตร: การคิดคาเสียหายในคดีละเมิด 1-5 

 
5. ศึกษาแนวทางการคิดคาเสียหายในทางปฏิบัติของศาลยุติธรรมไทย โดยดูจากคําพิพากษาของ

ศาลฎีกา ในคดีละเมิดตางๆ 6 กลุมในหัวขอ 1.5.1 โดยจะเลือกศึกษากลุมละอยางนอย 15 คดี  
(ยกเวนในกลุมความเสียหายตออนามัย เสรีภาพและสิทธอ่ืินๆ เนื่องจากจํานวนคดีอาจจะมีนอย
กวา 15 คดี) โดยศึกษาในประเด็นดังตอไปนี้ 

- ศึกษาองคประกอบ (component) ตางๆ ของความเสียหายที่เกิดข้ึนจริงมีอะไรบาง ทั้ง
ความเสียหายที่เปนตัวเงิน (Pecuniary damage) และความเสียหายที่ไมเปนตัวเงิน 
(Non-pecuniary damage)  ในแตละกรณี และพิจารณาดูวา ศาลไทยอนุญาตใหคิดรวม
คาเสียหายในองคประกอบใดบาง  และมีองคประกอบของความเสียหายใดบางที่ศาลไทย
ไมอนุญาตใหคิดคาเสียหายแตศาลในตางประเทศอนุญาตใหคิดรวม 

- วิเคราะหมาตรฐานในการพิสูจนความแนนอนของความเสียหาย โดยเฉพาะในกรณีที่มี
ความไมแนนอน (uncertainty) หรือมีความเสี่ยง (risk) เชน การประมาณการในกรณีที่
ขอมูลไมสมบูรณ หรือการคาดการณในอนาคต 

- ศึกษาแนวทางการปฏิบัติของศาลในการกําหนดคาพารามิเตอรที่สําคัญตางๆ ในการ
ชดเชย เชน คาขาดรายได คาขาดไรอุปการะ ระยะเวลาที่ใหการชดเชย เปนตน 

- วิเคราะหวา ศาลมีหลักเกณฑในการกําหนดมูลคาโดยยึดตามอัตราตลาด (Market value) 
หรือไม อยางไร 

- ศึกษาแนวทางการปฏิบัติของศาลในการปรับลดหรือปรับเพ่ิมคาเสียหายจากคําขอของ
โจทก เชน การปรับลดคาใชจายที่สําคัญบางรายการ เชน คาเครื่องบิน คารักษาพยาบาล 
และเหตุผลที่ศาลใชประกอบการปรับ 

- ศึกษาปจจัยในการที่ศาลใชพิจารณาสั่งใหจําเลยชดใชคาเสียหายครั้งเดียวหรือผอนชําระ
เปนงวดๆ 

- วิเคราะหแนวทางการคิดคาเสียหายของศาลในประเด็นทางเทคนิคตางๆ วาสอดคลองกับ
หลักวิชาการอยางไร ในประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้ 

ก) การคิดอัตราดอกเบ้ียในชวงเวลาตางๆ เมื่อมีความลาชาในการชดเชย ทั้งการคิด
ดอกเบ้ียกอนมีคําพิพากษา (pre-judgment interest) และการคิดดอกเบ้ียหลังมีคํา
พิพากษาแลว (post-judgment interest) 

ข) การคิดมูลคาปจจุบัน (Present value) ในกรณีที่ความเสียหายเกิดตอเนื่องไปใน
อนาคต โดยพิจารณาถึงอัตราคิดลด (Discount rate) ที่ใช 

6. สังเคราะหผลการศึกษาในภาพรวมวา แนวทางการคิดคาเสียหายในปจจุบันของศาลไทย ทําให
ผูเสียหายไดรับการชดเชยมากเกินไป (over-compensated) หรือนอยเกินไป (under-
compensated) และกอใหเกิดผลกระทบอยางไรตอแรงจูงใจในการฟองรองและสูคดีของฝาย
ตางๆ อยางไร 



บทท่ี 2 
หลักเศรษฐศาสตรเกี่ยวกับการกําหนดคาเสียหายในกฎหมายละเมิด 

 

การวิเคราะหกฎหมายดวยหลักเศรษฐศาสตร คือการนําแนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรมาใช
ในการวิเคราะหกฎหมาย ทั้งในแงมุมของการวิเคราะหผลกระทบที่เกิดข้ึนจากกฎหมายตางๆ (Positive 
analysis) และการวิเคราะหวากฎหมายที่สังคมปรารถนาควรมีลักษณะอยางไร (Normative analysis) 
บุคคลทั่วไปมักคุนเคยกับกฎหมายในแงของการเปนเครื่องมือที่ใชในการสรางความยุติธรรมในสังคม แต
นักเศรษฐศาสตรมองกฎหมายในแงมุมที่แตกตางออกไป กลาวคือ กฎหมายเปนเครื่องมือในการสราง
แรงจูงใจใหคนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

กฎหมายละเมิด (Tort Law) คือ กฎหมายเก่ียวกับการประทุษรายหรือกระทําผิดในทางแพง ซึ่ง
เปนกฎหมายเอกชน มีวัตถุประสงคเพ่ือปองกันสิทธิเอกชนที่มีตอกัน โดยกําหนดใหบุคคลที่ตองเสียหาย
สามารถบังคับสิทธิของตนเอาแกผูกอความเสียหายหรือผูตองรับผิด หรือมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายเพ่ือ
ชดใชแกตนจากผูที่ลวงสิทธิผิดหนาที่ เพ่ือใหสามารถกลับสูสภาพที่เสมือนวาไมมีการทําละเมิดเกิดข้ึน
ได ในมุมมองของการวิเคราะหกฎหมายดวยหลักเศรษฐศาสตร กฎหมายละเมิดมีความสําคัญในฐานะ
ของเครื่องมือในการชวยยับย้ังการกระทําที่กอใหเกิดความเสียหาย กฎหมายละเมิดกําหนดใหผูทํา
ละเมิดตองชดเชยใหแกความเสียหายที่เกิดข้ึนแกผูเสียหาย (cost internalization) เมื่อผูทําละเมิดตอง
แบกรับตนทุนจากความเสียหายที่ตนกอข้ึน ก็จะมีแรงจูงใจที่จะใชความระมัดระวังในระดับที่เหมาะสม 
(Optimal level of care) การสรางแรงจูงใจดังกลาวจะประสบความสําเร็จหรือไมนั้น สวนหนึ่งข้ึนอยูกับ
วาศาลสามารถกําหนดคาเสียหายที่สามารถชดเชยความเสียหายที่เกิดข้ึนไดอยางสมบูรณหรือไม 

ในบทนี้ คณะผู วิจัยศึกษาวัตถุประสงคของกฎหมายละเมิด หลักการกําหนดคาเสียหายที่
เหมาะสม (Optimal damages) และแนวทางในการกําหนดคาเสียหายโดยอาศัยหลักเศรษฐศาสตร ทั้ง
ในกรณีของคาเสียหายที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

2.1 วัตถุประสงคของกฎหมายละเมิด 

โดยทั่วไปแลว เราอาจกลาวไดวากฎหมายละเมิดมีวัตถุประสงคหลัก 2 ประการ คือ 1) การ
ชดเชยใหผูเสียหายกลับสูสภาพที่เสมือนวาไมมีการทําละเมิดเกิดข้ึน (Compensation) ซึ่งเปนมุมมอง
ทั่วไปของนักกฎหมาย ผูพิพากษา และบุคคลทั่วไป และ 2) การยับย้ังการกระทําที่กอใหเกิดความ
เสียหาย (Deterrence) โดยการจูงใจใหคนใชความระมัดระวังในระดับที่เหมาะสม ซึ่งเปนแงมุมของการ
วิเคราะหกฎหมายโดยอาศัยหลักเศรษฐศาสตร 

 



 
2-2  หลักเศรษฐศาสตรเกี่ยวกับการกําหนดคาเสียหายในกฎหมายละเมิด 
 

2.1.1 การชดเชยใหผู เสียหายกลับสูสภาพที่ เสมือนวาไมมีการทําละเมิดเกิดขึ้น 
(Compensation) 

การตัดสินใหผูกอความเสียหายจายคาเสียหายแกผูเสียหายเปนหนึ่งในวิธีการที่ศาลใชเยียวยา 
(remedies) ผูเสียหาย โดยคาเสียหาย (damages) คือขนาดของความรับผิด (magnitude of liability) 
ซึ่งหมายถึงจํานวนเงินที่ศาลกําหนดใหผูกระทําผิดตองจายใหแกผูเสียหาย เพ่ือเปนการชดใชตอ
ความผิดที่ไดกระทําไป1 โดยทั่วไปแลว นักกฎหมายมักเห็นพองกันวา การชดเชยคาความเสียหายใหแก
ผูเสียหายอยางครบถวนและเปนธรรมเพ่ือใหสามารถกลับสูสภาพที่เสมือนวาไมมีการทําละเมิดเกิดข้ึน
เปนวัตถุประสงคหลักของกฎหมายละเมิด การทําใหผูเสียหายกลับสูสภาพที่เสมือนวาไมมีการทําละเมิด
เกิดข้ึนนั้นมีนัยวาผูทําละเมิดตองชดใชใหแกผูเสียหายเทากับมูลคาความเสียหายที่เกิดข้ึนจริง โดยผูทํา
ละเมิดอาจชดเชยเปนตัวเงินหรือสิ่งของก็ได (Compensatory damages) ตัวอยางเชน หากนาย ก 
ขโมยรถยนตของนาย ข ซึ่งมีราคาตลาดเทากับ 1,000,000 บาท นาย ก อาจชดใชเงินจํานวน 
1,000,000 บาท หรืออาจชดใชคืนเปนรถยนตก็ได อยางไรก็ดี กฎหมายละเมิดจะทําหนาที่ในการชดเชย
ใหผูเสียหายกลับสูสภาพที่เสมือนวาไมมีการทําละเมิดเกิดข้ึนไดดีเพียงใดนั้น สวนหนึ่งข้ึนอยูกับความ
ถูกตองเหมาะสมในการกําหนดคาเสียหายของศาล 

ในการวิเคราะหกฎหมายโดยอาศัยหลักเศรษฐศาสตร นักเศรษฐศาสตรใชอรรถประโยชน2 
(Utility) ที่คนผูหนึ่งมีอยูกอนถูกทําละเมิดในการอธิบายเรื่อง “การทําใหผูเสียหายกลับสูสภาพที่เสมือน
วาไมมีการทําละเมิดเกิดข้ึน” อรรถประโยชนของคนผูหนึ่งจะเพ่ิมข้ึนเมื่อเขาไดรับสิ่งที่สรางความพึง
พอใจใหแกเขา เชน เงิน สินคา บริการ และการมีสุขภาพที่ดี เปนตน ในทางกลับกัน อรรถประโยชนของ
คนผูหนึ่งจะลดลงเมื่อเขาไดสูญเสียสิ่งที่สรางความพึงพอใจใหแกเขา ดังนั้นเมื่อบุคคลถูกทําละเมิด เชน 
ทรัพยสินถูกทําลายหรือไดรับบาดเจ็บ อรรถประโยชนของบุคคลผูนั้นจะลดลง “การทําใหกลับสูสภาพที่
เสมือนวาไมมีการทําละเมิดเกิดข้ึน” ในทางเศรษฐศาสตรจึงหมายความถึงการทําใหอรรถประโยชนของ
ผูเสียหายกลับสูระดับที่เสมือนวาไมมีการทําละเมิดเกิดข้ึน ผูทําละเมิดจะตองจายคาชดเชยใหผูเสียหาย
จนอรรถประโยชนของเขากลับคืนสูระดับที่เสมือนวาไมมีการทําละเมิดเกิดข้ึน หรือกลาวอีกอยางวา 
ผูทําละเมิดจะตองจายคาชดเชยใหผู เสียหายมีความรูสึกวา ไมวาเขาจะถูกทําละเมิดหรือไมนั้น 
อรรถประโยชนของเขาไมไดเปลี่ยนแปลงไปแตอยางใด (indifference) 

โดยทั่วไปแลว ความเสียหาย (losses) สามารถแบงไดออกเปน 2 ประเภท คือ ความเสียหายที่
เปนตัวเงิน (Pecuniary losses) และความเสียหายที่ไมเปนตัวเงิน (Non-pecuniary losses) ความ
เสียหายที่เปนตัวเงินเกิดจากการสูญเสียเงินทองหรือทรัพยสินซึ่งสามารถซื้อขายในตลาด โดยปกติแลว
เมื่อมีความเสียหายที่เปนตัวเงินเกิดข้ึน ผูเสียหายมักจะไดรับการชดเชยอยางเหมาะสม เนื่องจากศาล

                                                
1 นอกจากคาเสียหายแลว ศาลอาจกําหนดใหผูกระทําผิดเยียวยาผูเสียหายดวยวิธีอื่นๆ เชน คําสั่งศาล (Injunction) ซ่ึงกําหนดใหผูกระทํา
ผิดกระทําหรือละเวนการกระทําบางสิ่งบางอยาง การชดใชตามประโยชนที่ผูกระทําผิดไดรับ (Restitution) ซ่ึงเปนการกําหนดใหผูกระทํา
ผิดจายคาเสียหายตามขนาดของผลประโยชนหรือกําไรที่ตนไดรับ แทนที่จะกําหนดตามความเสียหายซ่ึงเกิดข้ึนกับผูเสียหาย 
2 อรรถประโยชนคือความพึงพอใจที่บุคคลไดรับจากสิ่งตางๆ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 
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สามารถระบุมูลคาความเสียหายไดโดยการอางอิงจากราคาตลาด เชน คาแรง เงินเดือน มูลคาตลาดของ
ทรัพยสิน และคารักษาพยาบาล เปนตน ในทางตรงขาม ความเสียหายที่ไมเปนตัวเงินคือความเสียหาย
ที่เปนความรูสึกหรือเปนนามธรรม (intangible) ตัวอยางเชน ความเจ็บปวด ความทุกขทรมาน  
ความกลัว การสูญเสียความรัก การเสื่อมสมรรถภาพรางกาย และการสูญเสียความสุขในการดําเนินชีวิต 
เปนตน ความเสียหายเหลานี้ไมสามารถวัดเปนตัวเงินโดยการอางอิงจากราคาตลาดไดดังเชนในกรณี
ความเสียหายที่เปนตัวเงิน 

ในกรณีที่ความเสียหายที่เกิดข้ึนมีเพียงความเสียหายที่เปนตัวเงินอยางเดียว เชน ความเสียหาย
ตอทรัพยสิน การชดเชยใหอรรถประโยชนของผูเสียหายกลับสูระดับที่เสมือนวาไมมีการทําละเมิดเกิดข้ึน
สามารถทําไดโดยการกําหนดใหผูละเมิดจายคาเสียหายเปนจํานวนเทากับมูลคาของทรพัยสินที่เสียหาย 
แตในกรณีความเสียหายที่เกิดข้ึนมีความเสียหายที่ไมเปนตัวเงินเกิดข้ึนดวย เชน ความเจ็บปวดและ
ทุกขทรมานจากการบาดเจ็บ การชดเชยใหอรรถประโยชนของผูเสียหายกลับสูระดับที่เสมือนวาไมมีการ
ทําละเมิดเกิดข้ึน สามารถทําไดโดยการกําหนดใหผูละเมิดจายคาเสียหายทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปนตัว
เงินที่เพียงพอที่จะทําใหอรรถประโยชนของคนผูนั้นกลับสูระดับที่เสมือนวาไมมีการทําละเมิดเกิดข้ึนได3 
(สมมติวาศาลทราบมูลคาของความเสียหายทีไ่มเปนตัวเงิน) อยางไรก็ตาม การกําหนดมูลคาใหแกความ
เสียหายทีไ่มเปนตัวเงินนั้นทําไดยาก ดังนั้นศาลจึงไมทราบแนชัดวาจะตองกําหนดคาเสียหายเทาใดจึง
จะทําใหอรรถประโยชนของผูเสียหายกลับสูระดับที่เสมือนวาไมมีการทําละเมิดเกิดข้ึนได นอกจากนี้ 
ความเสียหายบางอยาง เชน การเสียชีวิต ไมสามารถชดเชยไดดวยเงินหรืออาจชดเชยไดดวยเงิน
จํานวนอนันต ซึ่งหมายความวาการชดเชยดวยเงินอาจจะไมสามารถทําใหอรรถประโยชนของผูเสียหาย
กลับคืนสูระดับที่เสมือนวาไมมีการทําละเมิดเกิดข้ึนได คําถามสําคัญก็คือ ศาลควรจะใหคาเสียหายที่ไม
เปนตัวเงินหรือไม และถาใหควรจะใหเทาใด ซึ่งคณะผูวิจัยจะตอบคําถามเหลานี้ในสวนถัดไป 

อนึ่ง ในปจจุบัน การชดเชยใหผูเสียหายกลับสูสภาพที่เสมือนวาไมมีการทําละเมิดเกิดข้ึนอาจจะมี
ความสําคัญลดลงไปบาง เนื่องจากการพัฒนาของตลาดธุรกิจประกันภัยประเภทตางๆ ซึ่งทําให
ผูเสียหายมีหลักประกันวาความเสียหายที่เกิดข้ึนจะไดรับการชดเชย โดยไมจําเปนตองพ่ึงพากฎหมาย
ละเมิดแตเพียงอยางเดียว นอกจากนี้ การใหสวัสดิการตางๆ ของภาครัฐ เชน ประกันสังคม ประกัน
สุขภาพ และกองทุนผูประสบภัยจากรถ ยังเปนอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําใหวัตถุประสงคดังกลาวอาจถูก
ลดทอนความสําคัญลงไป 

2.1.2  การยับยั้งการกระทําที่กอใหเกิดความเสียหาย (Deterrence) 

ในขณะที่นักกฎหมายมักจะใหความสําคัญกับกฎหมายละเมิดในฐานะที่เปนเครื่องมือในการ
ชดเชยใหผูเสียหายกลับสูสภาพที่เสมือนวาไมมีการทําละเมิดเกิดข้ึน นักเศรษฐศาสตรกลับให
ความสําคัญกับกฎหมายละเมิดในฐานะที่เปนเครื่องมือที่ชวยยับย้ังการกระทําที่กอใหเกิดความเสียหาย
มากกวาการเปนเครื่องมือในการชดเชยใหผูเสียหายกลับสูสภาพที่เสมือนวาไมมีการทําละเมิดเกิดข้ึน 

                                                
3 คาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินคือ คาเสียหายที่ศาลชดเชยใหกับความเสียหายที่ไมเปนตัวเงิน 



 
2-4  หลักเศรษฐศาสตรเกี่ยวกับการกําหนดคาเสียหายในกฎหมายละเมิด 
 
ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรกลาววา กฎหมายละเมิดสามารถยับย้ังการกระทําที่อาจกอใหเกิดความเสียหาย 
ทั้งที่เปนการกระทําโดยเจตนาและไมเจตนา ซึ่งคณะผูวิจัยจะอธิบายในสวนตอไป    

 2.1.2.1 การยับยั้งความเสียหายที่เกิดจากการกระทําโดยไมเจตนา 

การทํากิจกรรมโดยขาดความระมัดระวังของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เชน การขับรถยนตโดยประมาท 
หรือการขาดความความระมัดระวังในการผลิตหรือการใหบริการ อาจเปนปจจัยเสี่ยงที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุ 
อันนํามาซึ่งความเสียหายแกผูอ่ืนได ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรกลาววา กฎหมายละเมิดสามารถยับย้ัง
การกระทําที่อาจกอใหเกิดความเสียหายโดยไมเจตนาได โดยการกําหนดใหผูกอความเสียหายตองแบก
รับความเสียหายที่ตนกอข้ึนแกผูอ่ืน เสมือนวาความเสียหายนั้นเกิดข้ึนแกตนเอง (cost internalization)4  
การกําหนดใหผูกอความเสียหายตองชดใชความเสียหายทั้งหมดที่ตนกอข้ึนจะสรางแรงจูงใจใหบุคคลที่มี
เหตุผลใชความระมัดระวังในระดับที่เหมาะสม ซึ่งเปนระดับที่ทําใหตนทุนของอุบัติเหตุที่สังคมคาดวา
จะตองแบกรับมีคาต่ําที่สุด (Optimal deterrence) 

กอนที่จะอธิบายถึงทฤษฎีทางเศรษฐศาตร คณะผู วิจัยจะขออธิบายความหมายของคําวา 
“อุบัติเหตุ” ที่ใชในทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรเสียกอน ทั้งนี้เพ่ือปองกันมิใหเกิดความสับสน เนื่องจาก
ความหมายดังกลาวอาจมีความแตกตางจากความหมายที่ใชในบริบททางกฎหมาย  

คําวา “อุบัติเหตุ” มีความหมายตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 วา เหตุที่
เกิดข้ึนโดยไมคาดคิด ความบังเอิญเปน และมีความหมายตามสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ เลมที่ 8 
วา เหตุที่เกิดข้ึนโดยไมทันคิด ถือกันวาเปนความบังเอิญที่เกิดข้ึนโดยไมไดตั้งใจและไมคาดฝนมากอน 
คําวา “อุบัติเหตุ” ที่ใชในทฤษฎีเศรษฐศาสตรในหัวขอนี้ มีความหมายสอดคลองกับความหมายขางตน 
กลาวคือ “อุบัติเหตุ” หมายถึง เหตุการณรายซึ่งเปนเหตุการณการสุม (random) หรือเกิดข้ึนภายใต
ความนาจะเปน เนื่องจากอุบัติเหตุเปนเหตุการณสุม ดังนั้นจึงเปนเหตุการณที่ไมสามารถคาดไดอยาง
แนนอนวาจะเกิดข้ึน และแนนอนวาไมใชเหตุการณที่เกิดข้ึนโดยตั้งใจ ตัวอยางเชน เหตุรถชนมีโอกาส
หรือความนาจะเปนที่จะเกิดข้ึนรอยละ 0.1 หากผูขับรถยนตใชโทรศัพทเคลื่อนที่ขณะขับรถ เหตุรถชน
ดังกลาวเปนอุบัติเหตุ ทั้งนี้เนื่องจากหากผูขับใชโทรศัพทเคลื่อนที่ขณะขับรถ 100 ครั้ง จะเกิดเหตุรถชน 
0.1 ครั้ง โดยที่ผูขับไมสามารถบอกไดวาเหตุรถชนดังกลาวจะเกิดข้ึนเมื่อใด และแนนอนวาผูขับรถยนต
ดังกลาวไมไดตั้งใจที่จะขับรถชน เพราะหากเขาตั้งใจขับรถชน เขาก็ควรจะสามารถบอกไดวาเหตุรถชน
ดังกลาวจะเกิดข้ึนเมื่อใด อยางไรก็ดี หากผูขับรถยนตใชความระมัดระวังในการขับมากข้ึนโดยการไมใช
โทรศัพทเคลื่อนที่ โอกาสในการเกิดเหตุรถชนดังกลาวจะลดลง  

ในทางกฎหมายมีการใชคําวา “อุบัติเหตุ” ในความหมายที่แสดงถึงระดับของความตั้งใจหรือเจตนา
ในการกระทําหนึ่งๆ กลาวคือ ในทางกฎหมายมีการแบงระดับของความตั้งใจออกเปนสองกลุมคือ 
เจตนาในใจ และไมเปนเจตนาในใจ โดยเจตนาในใจแบงออกเปน 4 ระดับ เรียงตามลําดับจากความตั้งใจ

                                                
4 เปนที่ชัดเจนวา หากผูกอความเสียหายไมตองชดใชคาเสียหายที่กอข้ึน ผูกอความเสียหายก็จะไมมีแรงจูงในการระมัดระวังไมใหเกิดความ
เสียหายดังกลาว 
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หรือเจตนามากไปนอย ไดแก เจตนา จงใจ ประมาทเลินเลออยางรายแรง (ประมาทโดยจงใจ) และ
ประมาทเลินเลอ สวนไมมีเจตนาในใจแบงออกเปน 2 ระดับ คือ อุบัติเหตุ และเหตุสุดวิสัย เปนที่สังเกต
วา ในทางกฎหมาย คําวา “อุบัติเหตุ” หมายถึง ที่ไมเปนเจตนาในใจ ซึ่งเปนคนละสิ่งและไมเก่ียวของกับ
ความประมาท ซึ่งเปนเจตนาในใจ ในขณะที่คําวา “อุบัติเหตุ” ตามความหมายที่ใชในทฤษฎีทาง
เศรษฐศาสตรนั้น ไมไดหมายความถึงระดับของความตั้งใจแตหมายถึงเหตุการณรายหนึ่งๆ  ซึ่งโอกาส
ในการเกิดเหตุการณดังกลาวมีความสัมพันธกับความประมาทหรือความระมัดระวัง นอกจากนี้ เนื่องจาก
เหตุการณดังกลาวเกิดข้ึนจากการกระทําโดยประมาทหรือขาดความระมัดระวังอยางเพียงพอ ดังนั้น 
ความรับผิดทางละเมิดในทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรที่ปรากฎในหัวขอนี้จึงเปนความรับผิดจากการทํา
ละเมิดโดยประมาทเลินเลอ หรือไมไดเจตนา  

ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรกลาววา การเกิดอุบัติเหตุนั้นมีตนทุนที่สังคมตองแบกรับ โดยตนทุนของ
อุบัติเหตุที่สังคมคาดวาจะตองแบกรับ (expected social cost of accident) คือผลรวมของมูลคาความ
เสียหายที่คาดวาจะเกิดข้ึนจากอุบัติเหตุ (expected loss) ตนทุนของการใชความระมัดระวัง (cost of 
care) และตนทุนคาบริหารจัดการระบบละเมิดทั้งหมด (administrative cost) มูลคาความเสียหายที่คาด
วาจะเกิดข้ึนจากการเกิดอุบัติเหตุ คือผลคูณของความนาจะเปนในการเกิดอุบัติเหตุและมูลคาความ
เสียหายหากเกิดอุบัติเหตุข้ึน หรือกลาวไดอีกอยางหนึ่งวามูลคาความเสียหายที่คาดวาจะเกิดข้ึนมีคา
เทากับมูลคาความเสียหายโดยเฉลี่ย ตัวอยางเชน ถาอุบัติเหตุซึ่งสรางความเสียหายเทากับ 100 มี
โอกาสเกิดข้ึนรอยละ 50 (ทํากิจกรรมเสี่ยง 100 ครั้ง เกิดอุบัติเหตุข้ึน 50 ครั้ง) คาเสียหายที่คาดวาจะ
เกิดข้ึนจากการเกิดอุบัติเหตุนี้คือ 100 x 0.50= 50 มูลคาความเสียหายที่คาดวาจะเกิดข้ึนมีความสัมพันธ
แบบแปรผกผันกับระดับของการใชความระมัดระวัง กลาวคือถาบุคคลมีความระมัดระวังมากข้ึน โอกาส
ที่จะเกิดอุบัติเหตุจะลดลง ซึ่งจะทําใหมูลคาความเสียหายที่คาดวาจะเกิดจากอุบัติเหตุลดลง ย่ิงใชความ
ระมัดระวังมากข้ึนตนทุนของอุบัติเหตุในสวนนี้ก็จะย่ิงลดลง อยางไรก็ดี เนื่องจากกฎหมายละเมิด
กําหนดใหผูกอความเสียหายตองแบกรับความเสียหายที่ตนกอข้ึนแกผูอ่ืน เสมือนวาความเสียหายนั้น
เกิดข้ึนแกตนเอง ดังนั้นหากผูที่มีแนวโนมวาจะกอความเสียหายใชความระมัดระวังมากข้ึน มูลคาความ
เสียหายที่คาดวาจะเกิดข้ึนจากการเกิดอุบัติเหตุก็จะลดลง ซึ่งหมายความวา คาเสียหายที่ผูกอความ
เสียหายคาดวาจะตองจายก็จะลดลงดวย   

การใชความระมัดระวังนั้นมีตนทุนที่เก่ียวของ เชน ตนทุนเวลาซึ่งเกิดจากการทํากิจกรรมโดยใช
ความระมัดระวังมากข้ึน และคาใชจายในการติดตั้งอุปกรณรักษาความปลอดภัย เปนตน ตนทุนของการ
ใชความระมัดระวังจะแปรผันตามระดับของการใชความระมัดระวัง กลาวคือ ตนทุนของการใชความ
ระมัดระวังจะขยับสูงข้ึนตามระดับของการใชความระมัดระวัง ย่ิงใชความระมัดระวังมากข้ึนตนทุนสวนนี้
ก็จะย่ิงเพ่ิมข้ึน  

ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรกลาววา บุคคลที่มีเหตุผล (reasonable person) จะเลือกระดับความ
ระมัดระวังโดยการเปรียบเทียบผลประโยชนและตนทุนในการใชความระมัดระวัง โดยผลประโยชนจาก
การใชความระมัดระวังคือการลดลงของมูลคาความเสียหายที่คาดวาจะเกิดข้ึนจากอุบัติเหตุ (การลดลง
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ของคาเสียหายที่คาดวาจะตองจาย) ระดับความระมัดระวังของบุคคลที่มีเหตุผลเลือกจะเปนระดับที่มี
ความเหมาะสม เนื่องจากเปนระดับที่ทําใหตนทุนของการเกิดอุบัติเหตุที่สังคมคาดวาจะตองแบกรับมีคา
ต่ําที่สุด (Optimal deterrence)5 

อนึ่ง แมวานักเศรษฐศาสตรจะเห็นวากฎหมายละเมิดมีบทบาทสําคัญในการยับย้ังการกระทําที่
กอใหเกิดความเสียหาย แตควรตระหนักวากฎหมายละเมิดไมใชกลไกหรือเครื่องมือแตเพียงอยางเดียวที่
ทําหนาที่สําคัญดังกลาว ยังมีกลไกหรือเครื่องมืออ่ืนๆ อีกที่อาจใชทดแทนหรือทํางานรวมกับกฎหมาย
ละเมิดได ตัวอยางเชน การแขงขันและการรักษาชื่อเสียงอาจชวยทําใหบริษัทตางๆ ปรับปรุงสินคาและ
บริการใหมีความปลอดภัยมากข้ึน นอกจากนี้ รัฐยังสามารถออกกฎระเบียบตางๆ เพ่ือยับย้ังอุบัติเหตุ
โดยตรงได 

ในสวนนี้ คณะผูวิจัยวิเคราะหบทบาทของกฎหมายละเมิดในการยับย้ังความเสียหายที่เกิดจากการ
กระทําโดยประมาทเลินเลอใน 3 กรณี แบงตามประเภทของหลักแหงความรับผิด ไดแก หลักความรับ
ผิดอยางเด็ดขาด (Strict liability rule) หลักความรับผิดโดยประมาท (Negligence rule) และหลักอ่ืนๆ ที่
เกิดจากการผสมผสานของหลักดังกลาว โดยมีรายละเอียดดังนี้6  

(1) กฎหมายละเมิดกับการยับยั้งการเกิดความเสียหายในกรณีหลักความรับผิดอยาง
เด็ดขาด 

หลักความรับผิดอยางเด็ดขาดระบุวา การกระทําใดก็ตามที่เปนเหตุใหเกิดความเสียหายตอผูอ่ืนก็
เพียงพอที่จะทําใหเกิดความรับผิดทางละเมิดได หากเกิดความเสียหายข้ึนผูกอความเสียหายตอง
รับผิดชอบในทุกกรณี โดยที่ไมจําเปนตองพิสูจนวาผูกอความเสียหายกระทําโดยประมาทเลินเลอ หรือ
ไดใชความระมัดระวังอยางเพียงพอหรือไม7 ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรกลาววา ภายใตหลักความรับผิด
อยางเด็ดขาด บุคคลที่มีเหตุผล (reasonable person) จะมีแรงจูงใจในการใชความระมัดระวังในระดับที่
เหมาะสม เมื่อศาลกําหนดใหผูกอความเสียหายตองแบกรับความเสียหายทั้งหมดที่ตนกอข้ึนแกผูอ่ืน 
เสมือนวาความเสียหายนั้นเกิดข้ึนกับตนเอง  

บุคคลที่มีเหตุผลจะเลือกระดับความระมัดระวังโดยการเปรียบเทียบผลประโยชนและตนทุนในการ
ใชความระมัดระวัง โดยผลจากการใชความระมัดระวังเพ่ิมข้ึน/ลดลงคือ การลดลง/เพ่ิมข้ึนของมูลคา

                                                
5 สมมติวาผูกอความเสียหายตองชดใชคาเสียหายเทากับมูลคาความเสียหายที่เกิดข้ึน  
6 การวิเคราะหในสวนน้ีสมมติวาบุคคลเปนกลางตอความเสี่ยง (Risk neutral) โดยในกรณีของบุคคลไมชอบความเสี่ยง (Risk averse) 
คาเสียหายทีเ่หมาะสมจะตํ่ากวาบุคคลที่เปนกลางตอความเสี่ยง  เน่ืองจากบุคคลเหลาน้ีจะใชความระมัดระวังในระดับที่สูงกวาบุคคลที่เปน
กลางตอความเสี่ยง  ทั้งน้ี บุคคลที่เปนกลางตอความเสี่ยงคือบุคคลที่ไมรูสึกแตกตางระหวางเงินที่ไดโดยแนนอนและเงินจํานวนเดียวกันที่
ไดรับโดยมีความเสี่ยง ตัวอยางเชน อรรถประโยชนที่ไดรับจากการไดรับเงินจํานวน 100 บาท โดยแนนอน มีคาเทากับอรรถประโยชนที่
ไดรับจากการมีโอกาสรอยละ 10 ที่จะไดรับเงิน 1,000 บาท ในขณะที่  บุคคลไมชอบความเสี่ยง คือบุคคลที่พอใจในเงินที่ไดโดยแนนอน
มากกวาเงินจํานวนเดียวกันที่ไดรับโดยมีความเสี่ยง ตัวอยางเชน อรรถประโยชนที่ไดจากการไดรับเงินจํานวน 100 บาท โดยแนนอน มีคา
มากกวาอรรถประโยชนที่ไดรับจากการมีโอกาสรอยละ 10 ที่จะไดรับเงิน 1,000 บาท 
7 กฎหมายอาจมีขอยกเวนความรับผิดในบางกรณเีชน กรณีที่ความเสียหายที่เกิดข้ึนน้ันเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือในกรณีที่ความเสียหายอยู
ไกลกวาเหตุมาก  
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ความเสยีหายที่คาดวาจะเกิดข้ึนจากอุบัติเหต ุหรือการลดลง/เพ่ิมข้ึนของคาเสียหายที่คาดวาจะตองจาย 
ซึ่งในขณะเดียวกัน การเพ่ิม/ลดความระมัดระวังก็จะทําใหบุคคลที่มีเหตุผลมีตนทุนการใชความ
ระมัดระวังเพ่ิมข้ึน/ลดลงดวย หากการเพ่ิมความระมัดระวังทําใหคาเสียหายที่คาดวาจะตองจายลดลง 
(ผลประโยชนของการเพ่ิมความระมัดระวัง) มากกวาการเพ่ิมข้ึนของตนทุนการใชความระมัดระวัง 
(ตนทุนของการเพ่ิมความระมัดระวัง) บุคคลที่มีเหตุผลจะเพ่ิมระดับความระมัดระวังข้ึนเรื่อยๆ จนถึง
ระดับที่เมื่อเพ่ิมระดับความระมัดระวังข้ึนอีกทําใหตนทุนมากกวาผลประโยชนจากการเพ่ิมความ
ระมัดระวัง ซึ่งระดับความระมัดระวังดังกลาวเปนระดับที่เหมาะสม ในทางตรงขาม หากการลดระดับการ
ระมัดระวังทําใหคาเสียหายที่คาดวาจะตองจายเพ่ิมข้ึน (ตนทุนของการลดความระมัดระวัง) นอยกวาการ
ลดลงของตนทุนการใชความระมัดระวัง (ผลประโยชนของการลดความระมัดระวัง)  บุคคลที่มีเหตุผลก็จะ
ลดระดับความระมัดระวังลง จนกระทั่งถึงระดับที่เมื่อลดระดับความระมัดระวังลงอีกจะทําใหตนทุน
มากกวาผลประโยชนจากการลดความระมัดระวัง ซึ่งเปนระดับที่เหมาะสม ดังที่แสดงในตัวอยางที่ 1 

ตัวอยางที่ 1 สมมติวาความเสียหายจากอุบัติเหตุมีมูลคาเทากับ 100 บาท และหากมีความ
เสียหายเกิดข้ึนผูกอความเสียหายตองจายคาเสียหายเทากับมูลคาความเสียหาย บุคคลที่มีเหตุผล
สามารถเลือกระดับความระมัดระวังได 3 ระดับ ไดแก ต่ํา กลาง และสูง ซึ่งผลประโยชนและตนทุนจาก
การใชความระมัดระวังในแตละระดับถูกแสดงไวในตารางที่ 2.1 ถาหากบุคคลที่มีเหตุผลเพ่ิมความ
ระมัดระวังจากระดับต่ําไประดับกลาง เขาจะมีตนทุนเพ่ิมข้ึน 8 บาท ในขณะที่ผลประโยชนที่เขาจะไดรับ
คือ 14 บาท  (คาเสียหายทีค่าดวาจะตองจายลดลง 14 บาท) ดังนั้น บุคคลที่มีเหตุผลจะเพ่ิมระดับความ
ระมัดระวังจากระดับต่ําไประดับกลาง เนื่องจากผลประโยชนที่ไดรับจากการเพ่ิมระดับความระมัดระวัง
มากกวาตนทุนที่เกิดข้ึน แตถาเขาเพ่ิมความระมัดระวังจากระดับกลางไประดับสูง เขาจะมีตนทุนเพ่ิมข้ึน 
5 บาท ในขณะที่ผลประโยชนที่เขาจะไดรับนั้นเพ่ิมข้ึนเพียง 0.6 บาท ดังนั้น บุคคลดังกลาวจึงไม
ตองการเพ่ิมความระมัดระวังข้ึนอีก เนื่องจากผลประโยชนที่ไดรับจากการเพ่ิมระดับความระมัดระวังนั้น
นอยกวาตนทุนที่เกิดข้ึน ดวยเหตุนี้ ความระมัดระวังระดับกลางจึงเปนระดับความระมัดระวังที่เหมาะสม 
นอกจากนี้ เราจะสังเกตเห็นวาระดับความระมัดระวังที่เหมาะสมดังกลาวเปนระดับที่ทําใหตนทุนของ
อุบัติเหตุที่สังคมคาดวาจะตองแบกรับมีคาต่ําที่สุด (Optimal deterrence)  

ตารางที่ 2.1 ผลประโยชนและตนทุนการทําละเมิดที่ระดับความระมัดระวังตางๆ ในกรณีหลักความรับ
ผิดอยางเด็ดขาด 
ระดับของความ

ระมัดระวัง 
ตนทุนของการใช
ความระมัดระวัง 

โอกาสในการ
เกิดอุบัติเหตุ 

มูลคาความเสียหายที่คาด
วาจะเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ 

ตนทุนของอุบัติเหตุที่สังคม
คาดวาจะตองแบกรับ 

ต่ํา 2 15% 15 17 
กลาง 10 1% 1 11 
สูง 15 0.4% 0.4 15.4 

หมายเหตุ: ความเสยีหายจากอุบัติเหตุมมีูลคาเทากับ 100 บาท 
ที่มา: ตัวอยางสมมติโดยคณะผูวิจัย 
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นอกจากหลักความรับผิดอยางเด็ดขาดจะนํามาซึ่งการใชความระมัดระวังในระดับที่เหมาะสมแลว 
หลักดังกลาวยังนํามาซึ่งจํานวนครั้งหรือปริมาณที่เหมาะสมในการทํากิจกรรมตางๆ ที่เสี่ยงตอการเกิด
ความเสียหายดวย8 เชน จํานวนครั้งหรือระยะทางในการขับรถที่เหมาะสม ในการเลือกปริมาณของการ
ทํากิจกรรมเสี่ยง บุคคลที่มีเหตุผลจะเปรียบเทียบอรรถประโยชนที่ไดรับจากการทํากิจกรรมเสี่ยงกับ
ตนทุนของอุบัติเหตุที่คาดวาจะตองแบกรับ9 แตเนื่องจากหลักความรับผิดอยางเด็ดขาดจูงใจใหบุคคล
เลือกใชความระมัดระวังในระดับที่เหมาะสม ดังนั้นการเปรียบเทียบผลประโยชนและตนทุนของการทํา
กิจกรรมเสี่ยงในที่นี้ ก็คือ การเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของอรรถประโยชนที่ไดรับจากการ
เปลี่ยนแปลงของปริมาณการทํากิจกรรมเสี่ยงโดยใชความระมัดระวังในระดับที่เหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลงตนทุนของอุบัติเหตุที่คาดวาจะเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการทํากิจกรรมเสี่ยง
โดยใชความระมัดระวังในระดับที่เหมาะสม การเปรียบเทียบดังกลาวจะทําใหบุคคลที่มีเหตุผลเลือก
ปริมาณการทํากิจกรรมเสี่ยงที่เหมาะสม (Optimal level of activity) ทั้งนี้เนื่องจากบุคคลดังกลาวจะเพ่ิม
ปริมาณของการทํากิจกรรมเสี่ยงหากอรรถประโยชนที่ไดรับเพ่ิมข้ึน (ผลประโยชนของการเพ่ิมปริมาณ
การทํากิจกรรมเสี่ยง) มากกวาการเพ่ิมข้ึนของตนทุนของอุบัติเหตุที่คาดวาจะเกิดข้ึน (ตนทุนของการ
เพ่ิมปริมาณการทํากิจกรรมเสี่ยง) และจะลดปริมาณการทํากิจกรรมเสี่ยงลงหากอรรถประโยชนที่ไดรับ
ลดลง (ตนทุนของการลดปริมาณการทํากิจกรรมเสี่ยง) นอยกวาการลดลงของตนทุนของอุบัติเหตุที่คาด
วาจะเกิดข้ึน (ผลประโยชนของการลดปริมาณการทํากิจกรรมเสี่ยง) 

 คาเสียหายที่เหมาะสมในกรณีหลักความรับผิดอยางเด็ดขาด  

หลักความรับผิดอยางเด็ดขาดจะสามารถจูงใจใหเกิดการใชความระมัดระวังในระดับที่เหมาะสมได
หรือไมนั้น มีเงื่อนไขสําคัญอยางหนึ่งคือ ศาลจะตองกําหนดใหผูทําละเมิดชดเชยคาความเสียหายเทากับ
มูลคาความเสียหายที่เกิดข้ึนจริง ทั้งนี้เพ่ือใหบุคคลสามารถเปรียบเทียบตนทุนและผลประโยชนจากการ
ใชความระมัดระวังไดอยางถูกตอง และนําไปสูการเลือกระดับการใชความระมัดระวังที่เหมาะสม ซึ่งเปน
ระดับที่ทําใหตนทุนของอุบัติเหตุที่สังคมคาดวาจะตองแบกรับมีคาต่ําที่สุด ดังที่แสดงในตัวอยางที่ 2 

ตัวอยางที่ 2 สมมติวาการใชความระมัดระวังแบงออกเปน 3 ระดับ โดยตนทุนในการใชความ
ระมัดระวังและมูลคาความเสียหายที่คาดวาจะเกิดข้ึนจากการใชความระมัดระวังระดับตางๆ เปน
เชนเดียวกับตัวอยางที่ 1 แตแทนที่จะสมมติวาศาลกําหนดคาเสียหายใหเทากับมูลคาความเสียหาย
ดังเชนตัวอยางที่ 1 คณะผูวิจัยจะสมมติวาศาลกําหนดคาเสียหายใหเพียงรอยละ 50 ของมูลคาความ
เสียหาย การกําหนดคาเสียหายใหต่ํากวามูลคาความเสียหายที่เกิดข้ึนนั้นทําใหคาเสียหายที่ผูทําละเมิด
คาดวาจะตองจายมีมูลคาเพียงก่ึงหนึ่งของมูลคาความเสียหายที่คาดวาจะเกิดข้ึน ซึ่งจะทําให
ผลประโยชนที่ไดรับจากการเพ่ิมความระมัดระวังนั้นต่ําเกินไปจนไมสามารถจูงใจใหเกิดการใชความ
ระมัดระวังในระดับที่เหมาะสมได 

                                                
8 ภายใตเง่ือนไขวา ศาลกําหนดคาเสียหายใหเทากับมูลคาความเสียหายที่เกิดข้ึน 
9 ตนทุนของอุบัติเหตุที่คาดวาจะตองแบกรับ คือ ผลรวมของตนทุนของการใชความระมัดระวังและคาเสียหายที่คาดวาจะตองจาย 
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จากตารางที่ 2.2 ซึ่งแสดงผลประโยชนและตนทุนของการทําละเมิดที่ระดับความระมัดระวังตางๆ 
โดยสมมติวาศาลกําหนดคาเสียหายใหเพียงรอยละ 50 ของมูลคาความเสียหาย เราจะเห็นวา หากบุคคล
ที่มีเหตุผลเพ่ิมความระมัดระวังจากระดับต่ําไประดับกลาง เขาจะมีตนทุนเพ่ิมข้ึน 8 บาท ในขณะที่
ผลประโยชนที่เขาจะไดรับคือ 7 บาท (คาเสียหายที่คาดวาจะตองจายลดลง 7 บาท) ดังนั้น บุคคลที่มี
เหตุผลจะไมเพ่ิมระดับความระมัดระวังจากระดับต่ําไประดับกลางซึ่งเปนระดับที่เหมาะสม เนื่องจาก
ผลประโยชนที่ไดรับจากการเพ่ิมระดับความระมัดระวังนอยกวาตนทุนที่เกิดข้ึน จากตัวอยางขางตน เรา
จะสังเกตเห็นวาบุคคลที่มีเหตุผลจะเลือกใชความระมัดระวังระดับต่ํา ซึ่งเปนระดับที่ทําใหตนทุนรวมที่
ผูทําละเมิดคาดวาจะตองแบกรับมีคาต่ําที่สุด แตไมใชระดับที่ทําใหตนทุนของอุบัติเหตุที่สังคมคาดวา
จะตองแบกรับมีคาต่ําที่สุด ในทางตรงขาม หากศาลกําหนดคาเสียหายไวสูงกวามูลคาความเสียหายที่
เกิดข้ึนจริง บุคคลที่มีเหตุผลจะเลือกใชความระมัดระวังระดับสูง ซึ่งเปนระดับที่ทําใหตนทุนรวมที่ผูทํา
ละเมิดคาดวาจะตองแบกรับมีคาต่ําที่สุด แตไมใชระดับที่ทําใหตนทุนของอุบัติเหตุที่สังคมคาดวาจะตอง
แบกรับมีคาต่ําที่สุด หรือไมใชระดับความระมัดระวังที่เหมาะสมนั่นเอง  

ตารางที่ 2.2 ผลประโยชนและตนทุนของการทําละเมิดที่ระดับความระมัดระวังตางๆ ในกรณีหลักความ
รับผิดอยางเด็ดขาด กรณีกําหนดคาเสียหายใหเทากับรอยละ 50 ของมูลคาความเสียหาย 

ระดับของ
ความ

ระมัดระวัง 

ตนทุนของ
การใชความ
ระมัดระวัง 

โอกาสใน
การเกิด
อุบัติเหตุ 

คาเสียหายเทากับมูลคาความเสียหาย 
คาเสียหายเทากับรอยละ 50 

ของมูลคาความเสียหาย 
มูลคาความเสียหาย
ที่คาดวาจะเกิดขึ้น

จากอุบัติเหตุ 

ตนทุนของอุบัติเหตุ
ที่สังคมคาดวา
จะตองแบกรับ 

คาเสียหายที่
ผูทําละเมิดคาด
วาจะตองจาย 

ตนทุนรวมที่ผูทํา
ละเมิดคาดวา
จะตองแบกรับ 

ต่ํา 2 15% 15 17 7.5 9.5 
กลาง 10 1% 1 11 0.5 10.5 
สูง 15 0.4% 0.4 15.4 0.2 15.2 

หมายเหตุ: ความเสยีหายจากอุบัติเหตุมมีูลคาเทากับ 100 บาท 
ที่มา: ตัวอยางสมมติโดยคณะผูวิจัย 

โดยสรุป ในกรณีของหลักความรับผิดอยางเด็ดขาด คาเสียหายที่เหมาะสมคือคาเสียหายที่เทากับ
มูลคาความเสียหายที่เกิดข้ึน หากศาลกําหนดคาเสียหายไวต่ํากวามูลคาความเสียหายที่เกิดข้ึน 
นอกจากจะทําใหผูเสียหายไมสามารถกลับสูสภาพที่เสมือนวาไมมีการทําละเมิดเกิดข้ึน ซึ่งเปนผลเสียตอ
ตัวผูเสียหายเองแลว ยังทําใหบุคคลใชความระมัดระวังต่ํากวาระดับที่เหมาะสม และทํากิจกรรมเสี่ยงใน
ปริมาณที่มากเกินไปอีกดวย ในทางตรงขาม หากศาลกําหนดคาเสียหายไวสูงกวามูลคาความเสียหายที่
เกิดข้ึนจริง นอกจากจะทําใหบุคคลที่มีเหตุผลใชความระมัดระวังมากเกินไปแลว ยังทําใหบุคคลนั้นทํา
กิจกรรมเสี่ยงนอยเกินไปทั้งที่กิจกรรมเหลานั้นอาจเปนประโยชนตอทั้งตนเองและสวนรวม นอกจากนี้ 
การกําหนดคาเสียหายใหเทากับมูลคาความเสียหายที่เกิดข้ึนสามารถบรรลุวัตถุประสงคทั้งสองประการ
ของกฎหมายละเมิด ไดแก การชดเชยใหผูเสียหายกลับสูสภาพที่เสมือนวาไมมีการทําละเมิดเกิดข้ึนและ
การยับย้ังการกระทําที่กอใหเกิดความเสียหาย กลาวคือ หากศาลสามารถกําหนดคาเสียหายใหเทากับ



 
2-10  หลักเศรษฐศาสตรเกี่ยวกับการกําหนดคาเสียหายในกฎหมายละเมิด 
 
มูลคาความเสียหายที่เกิดข้ึนนอกจากจะทําใหผูเสียหายจะไดรับการชดเชยอยางครบถวนและเปนธรรม
แลวยังสามารถจูงใจใหผูที่มีแนวโนมจะกอความเสียหายใชความระมัดระวังในระดับที่เหมาะสมอีกดวย 

(2) กฎหมายละเมิดกับการยับยั้งการเกิดความเสียหายในกรณีหลักความรับผิดโดย
ประมาท 

ในกรณีของหลักความรับผิดโดยประมาท (Negligence rule) ความรับผิดทางละเมิดจะเกิดข้ึนเมื่อ
มีการกระทําโดยประมาทเลินเลอจนเปนเหตุใหเกิดความเสียหาย10 ซึ่งโดยทั่วไปแลว การตัดสินวาการ
กระทําใดเปนการกระทําโดยประมาทเลินเลอหรือไมนั้นจะใชหลักวา ผูกระทําไดใชความระมัดระวังอยาง
เพียงพอตามมาตรฐานที่พึงกระทํา (due care) หรือไม โดยมาตรฐานของการใชระดับความระมัดระวัง
ดังกลาวอาจเปนมาตรฐานที่กําหนดไวในกฎหมาย หรือยึดถือตามสิ่งที่วิญูชนพึงกระทําก็ได หากผู
ละเมิดใชความระมัดระวังต่ํากวามาตรฐานดังกลาวจะถือวาผูละเมิดกระทําโดยประมาทเลินเลอและมี
ความรับผิด ตัวอยางเชน หากกฎหมายหามไมใหขับรถในขณะมึนเมาสุรา แลวปรากฎวา นาย ก ขับรถ
ในขณะมึนเมาสุราจนเปนเหตุใหเกิดอุบัติเหตุข้ึน จะถือวานาย ก กระทําโดยประมาทเลินเลอและมีความ
รับผิดทางละเมิด  

ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรกลาววา การสรางแรงจูงใจใหบุคคลที่มีเหตุผลใชความระมัดระวังในระดับ
ที่เหมาะสมสามารถทําได โดยการกําหนดมาตรฐานของการใชความระมัดระวังใหเทากับระดับความ
ระมัดระวังที่เหมาะสม เมื่อกําหนดเชนนั้นแลวบุคคลที่มีเหตุผลจะมีแรงจูงใจในการปฏิบัติตามมาตรฐาน
ที่กําหนดซึ่งเปนการใชความระมัดระวังในระดับที่เหมาะสม ทั้งนี้เนื่องจาก 1) บุคคลที่มีเหตุผลจะไม
เลือกใชความระมัดระวังในระดับที่สูงกวามาตรฐาน เนื่องจากการกระทําดังกลาวจะทําใหเขามีตนทุนมาก
ข้ึนโดยที่ไมไดรับผลประโยชนใดๆ เพ่ิมข้ึน และ 2) บุคคลที่มีเหตุผลจะไมเลือกใชความระมัดระวังใน
ระดับที่ต่ํากวามาตรฐาน เนื่องจากการเบ่ียงเบนจากการใชความระมัดระวังตามมาตรฐานมีตนทุนสูงกวา
การปฏิบัติตามมาตรฐาน ดังที่แสดงในตัวอยางที่ 3 

ตัวอยางที่ 3 สมมติวาตนทุนของการใชความระมัดระวังและมูลคาความเสียหายที่คาดวาจะ
เกิดข้ึนเปนเหมือนดังเชนตัวอยางที่ 1 ทุกประการ แตเปลี่ยนจากหลักความรับผิดอยางเด็ดขาดเปนหลัก
ความรับผิดโดยประมาท และสมมติเพ่ิมเติมวา ศาลกําหนดมาตรฐานของการใชความระมัดระวังไวที่
ระดับกลาง ซึ่งเปนระดับที่เหมาะสม (เนื่องจากตนทุนของการใชความระมัดระวังและมูลคาความเสียหาย
ที่คาดวาจะเกิดข้ึน ในตัวอยางที่ 3 เหมือนกับตัวอยางที่ 1 ดังนั้นระดับความระมัดระวังที่เหมาะสมจึงเปน
ระดับเดียวกัน) จากตารางที่ 2.3 ซึ่งแสดงตนทุนของการทําละเมิดที่ระดับความระมัดระวังตางๆ ในกรณี
หลักความรับผิดโดยประมาท เราจะเห็นวา หากผูกอความเสียหายใชความระมัดระวังระดับกลางหรือ
ระดับสูง เมื่อเกิดอุบัติเหตุข้ึนเขาจะไมมีความรับผิดเนื่องจากถือวาเขาไมไดกระทําโดยประมาทเลินเลอ 
ดังนั้นตนทุนที่ผูกอความเสียหายคาดวาจะตองแบกรับจะเทากับตนทุนของการใชความระมัดระวังซึ่งมี

                                                
10 กฎหมายอาจมีขอยกเวนความรับผิดในบางกรณเีชน กรณีที่ความเสียหายที่เกิดข้ึนน้ันเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือในกรณีที่ความเสียหายอยู
ไกลกวาเหตุมาก 
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มูลคาเทากับ 10 และ 15 บาท ตามลําดับ แตถาผูกอความเสียหายใชความระมัดระวังระดับต่ํา เมื่อเกิด
อุบัติเหตุข้ึนเขาจะมีความรับผิดและตองชดใชคาเสียหาย ดังนั้นตนทุนที่ผูกอความเสียหายคาดวาจะตอง
แบกรับจะเทากับตนทุนของการใชความระมัดระวังบวกดวยมูลคาความเสียหายที่คาดวาจะเกิดข้ึนซึ่งมี
มูลคาเทากับ 17 บาท 

จากตารางที่ 2.3 เราจะสังเกตเห็นวา การลดความระมัดระวังจากระดับกลางไประดับต่ําจะทําให
ผูทําละเมิดมีตนทุนที่คาดวาจะตองแบกรับสูงข้ึน 15 บาท ในขณะที่ตนทุนของการใชความระมัดระวัง
ลดลงเพียง 8 บาท หรือกลาวไดอีกอยางหนึ่งวา ประโยชนที่ไดรับจากการลดความระมัดระวังจาก
ระดับกลางไประดับต่ํามีนอยกวาตนทุนที่เกิดข้ึน ดังนั้นบุคคลที่มีเหตุผลจึงไมมีแรงจูงใจในการใชความ
ระมัดระวังในระดับที่ต่ํากวามาตรฐาน นอกจากนี้ บุคคลที่มีเหตุผลจะไมใชความระมัดระวังในระดับที่สูง
กวามาตรฐาน เนื่องจากหากบุคคลที่มีเหตุผลเพ่ิมความระมัดระวังจากระดับกลางไประดับสูง เขาจะมี
ตนทุนของการใชความระมัดระวังเพ่ิมข้ึน 5 บาท ในขณะที่เขาจะไมไดรับผลประโยชนเพ่ิมข้ึนเลย 
เนื่องจากการใชความระมัดระวังทั้งสองระดับลวนแตเปนการปองกันตัวเขาจากความรับผิดทางละเมิด 
กลาวโดยสรุป ภายใตหลักของความรับผิดโดยประมาท หากศาลหรือกฎหมายกําหนดมาตรฐานการใช
ความระมัดระวังไวที่ระดับที่เหมาะสม บุคคลที่มีเหตุผลก็จะมีแรงจูงใจในการใชความระมัดระวังในระดับ
ที่เหมาะสม 

ตารางที่ 2.3 ผลประโยชนและตนทุนของการทําละเมิดที่ระดับความระมัดระวังตางๆ ในกรณีหลักความ
รับผิดโดยประมาท 
ระดับของความระมัดระวัง ตนทุนของ

การใช
ความ

ระมัดระวัง 

โอกาสใน
การเกิด
อุบัติเหตุ 

มูลคาความ
เสียหายที่คาด
วาจะเกิดขึ้น
จากอุบัติเหตุ 

คาเสียหายที่
ผูทําละเมิด

คาดวา
จะตองจาย 

ตนทุนรวมที่
ผูทําละเมิด

คาดวาจะตอง
แบกรับ  

ตนทุนของ
อุบัติเหตุที่สังคม
คาดวาจะตอง

แบกรับ 
ต่ํา (ประมาทเลินเลอ) 2 15% 15 15 17 17 
กลาง (ไมประมาทเลินเลอ) 10 1% 1 0 10 11 
สูง (ไมประมาทเลินเลอ) 15 0.4% 0.4 0 15 15.4 
หมายเหตุ: ความเสยีหายจากอุบัติเหตุมมีูลคาเทากับ 100 บาท 
ที่มา: ตัวอยางสมมติโดยคณะผูวิจัย 

ในทางปฏิบัติ ศาลในประเทศสหรัฐอเมริกามีวิธีการกําหนดมาตรฐานของการใชความระมัดระวัง
โดยใชกฎของแฮนด (Hand rule) ซึ่งถูกสรางข้ึนโดยผูพิพากษาชื่อ Learned Hand ในการตัดสินคดี 
United States v. Carroll Towing Co. ในป ค.ศ. 194711 กฎของแฮนดกลาววาระดับการใชความ
ระมัดระวังที่ เหมาะสม คือระดับที่ทําใหตนทุนของการเพ่ิมการใชความระมัดระวังมีคาเทากับ
ผลประโยชนที่ไดรับ โดยหากผูทําความเสียหายใชความระมัดระวังต่ํากวาระดับที่เหมาะสมจะถือวาเปน
การกระทําโดยประมาทและมีความรับผิดฐานละเมิด เปนที่นาสังเกตวากฎของแฮนดอาศัยหลักคิด
เดียวกันกับการเลือกใชระดับความระมัดระวังที่เหมาะสมในกรณีหลักความรับผิดอยางเด็ดขาด  
                                                
11 159 F.2d 169 (2d Cir. 1947) 
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กฎของแฮนดถือเปนนวัตกรรมของวงการยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาในยุคนั้น เนื่องจาก 
ผูพิพากษา Hand เขียนกฎดังกลาวเปนสมการทางคณิตศาสตรวา B PL  โดยในมุมมองของนัก
เศรษฐศาสตร B  คือตนทุนของการใชความระมัดระวัง P  คือการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงในการ
เกิดความเสียหายที่เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงระดับความระมัดระวัง และ L  คือมูลคาความเสียหาย 
ดังนั้น PL คือมูลคาความเสียหายที่คาดวาจะเกิดข้ึนหากไมใชความระมัดระวัง เพ่ือใหเขาใจงายข้ึน เรา
อาจคิดวา B คือตนทุนของการใชความระมัดระวัง และ PL คือผลประโยชนจากการใชความระมัดระวัง12 
กฎของแฮนดระบุวาหากผูใดไมยอมใชความระมัดระวังทั้งที่ตนทุนในการใชความระมัดระวังต่ํากวา
ผลประโยชนที่จะไดรับ ( B PL ) จะถือวาผูนั้นกระทําโดยประมาท และในทางตรงขามหาก B PL จะ
ถือวาผูนั้นไมไดกระทําโดยประมาท 

ตัวอยางเชน หากการติดตั้งอุปกรณปองกันเพลิงไหมในโรงงานมีมูลคา 1 ลานบาท ( B =1 ลาน
บาท) จะทําใหมีความเสี่ยงในการเกิดเพลิงไหมลดลง 0.001 ( P =0.001) สมมติวาความเสียหายในกรณี
เกิดเพลิงไหมเทากับ 500 ลานบาท ( L =500 ลานบาท) ดังนั้นมูลคาความเสียหายที่คาดวาเกิดข้ึนหาก
เกิดเพลิงไหมลดลงเทากับ 0.001 x 500,000,000 = 500,000 บาท ( 500,000PL  บาท) จะเห็นวาใน
ตัวอยางนี้ หากเจาของโรงงานตัดสินใจไมติดตั้งอุปกรณปองกันเพลิงไหมและเกิดเพลิงไหมข้ึน จะถือวา
เจาของโรงงานไมประมาทและไมมีความรับผิด เนื่องจากตนทุนจากการติดตั้งอุปกรณดังกลาวมากกวา
ผลประโยชนที่ไดรับ หรือB PL  

คาเสียหายที่เหมาะสมในกรณีหลักความรับผิดโดยประมาท  

 ดังที่กลาวแลวขางตนวา หลักความรับผิดโดยประมาทจะสามารถจูงใจใหเกิดการใชความ
ระมัดระวังในระดับที่เหมาะสมไดหรือไมนั้น มีเงื่อนไขที่สําคัญคือ ศาลหรือกฎหมายกําหนดมาตรฐาน
การใชความระมัดระวังไวที่ระดับที่เหมาะสม การกําหนดคาเสียหายใหเทากับมูลคาความเสียหายที่
เกิดข้ึนไมใชเงื่อนไขหลักที่ทําใหเกิดการใชความระมัดระวังในระดับที่เหมาะสม ยกเวนวาคาเสียหายที่
ศาลกําหนดจะต่ํากวามูลคาความเสียหายที่เกิดข้ึนเปนอยางมาก ดังที่แสดงในตัวอยางที่ 4 และ 5 

ตัวอยางที่ 4 สมมติวาตนทุนของการใชความระมัดระวังและมูลคาความเสียหายที่คาดวาจะ
เกิดข้ึนเปนเหมือนดังเชนตัวอยางที่ 1 ทุกประการ แตแทนที่จะสมมติวาศาลกําหนดคาเสียหายใหเทากับ
มูลคาความเสียหาย คณะผูวิจัยจะสมมติวาศาลกําหนดคาเสียหายใหเพียงรอยละ 90 ของมูลคาความ
เสียหาย จากตารางที่ 2.4 ซึ่งแสดงผลประโยชนและตนทุนของการทําละเมิดที่ระดับความระมัดระวัง
ตางๆ เราจะเห็นวาบุคคลที่มีเหตุผลยังคงเลือกใชความระมัดระวังระดับกลางซึ่งเปนระดับที่เหมาะสม 
ทั้งนี้เนื่องจากการลดลงของตนทุนรวมที่ผูทําละเมิดคาดวาจะตองแบกรับยังไมมากพอที่จะจูงใจให
พฤติกรรมการใชความระมัดระวังของบุคคลที่มีเหตุผลเบ่ียงเบนไปจากระดับที่เหมาะสม 

                                                
12 ไมเปนที่แนชัดวา ตัวแปรทีป่รากฏในกฎของแฮนดอยูในรูปของหนวยสุดทาย (marginal) หรือระดับ (level) คณะผูวิจัยสมมติใหตัวแปร
ดงักลาวอยูในรูปของหนวยสุดทาย ซ่ึงเปนการแปลความหมายที่มีความเหมาะสมตามหลักเศรษฐศาสตร  
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ตารางที่ 2.4 ผลประโยชนและตนทุนของการทําละเมิดที่ระดับความระมัดระวังตางๆ ในกรณีหลักความ
รับผิดโดยประมาท กรณีกําหนดคาเสียหายใหเทากับรอยละ 90 ของมูลคาความเสียหาย 
ระดับของความระมัดระวัง ตนทุนของ

การใช
ความ

ระมัดระวัง 

โอกาสใน
การเกิด
อุบัติเหตุ 

มูลคาความ
เสียหายที่
คาดวาจะ

เกิดขึ้นจาก
อุบัติเหตุ 

คาเสียหายที่
ผูทําละเมิด

คาดวา
จะตองจาย 

ตนทุนรวมที่
ผูทําละเมิด

คาดวาจะตอง
แบกรับ  

ตนทุนของ
อุบัติเหตุที่

สังคมคาดวา
จะตองแบกรับ 

ต่ํา (ประมาทเลินเลอ) 2 15% 13.5 13.5 15.5 17 
กลาง (ไมประมาทเลินเลอ) 10 1% 0.9 0 10 11 
สูง (ไมประมาทเลินเลอ) 15 0.4% 0.36 0 15 15.4 
หมายเหตุ: ความเสยีหายจากอุบัติเหตุมมีูลคาเทากับ 100 บาท 
ที่มา: ตัวอยางสมมติโดยคณะผูวิจัย 

ตัวอยางที่ 5 สมมติวาตนทุนของการใชความระมัดระวังและมูลคาความเสียหายที่คาดวาจะ
เกิดข้ึนเปนเหมือนดังเชนตัวอยางที่ 1 ทุกประการ แตแทนที่จะสมมติวาศาลกําหนดคาเสียหายใหเทากับ
มูลคาความเสียหาย คณะผูวิจัยจะสมมติวาศาลกําหนดคาเสียหายใหเพียงรอยละ 10 ของมูลคาความ
เสียหาย จากตารางที่ 2.5 ซึ่งแสดงผลประโยชนและตนทุนของการทําละเมิดที่ระดับความระมัดระวัง
ตางๆ เราจะเห็นวาบุคคลที่มีเหตุผลจะเลือกใชความระมัดระวังระดับต่ําซึ่งเปนระดับที่ต่ํากวาระดับที่
เหมาะสม ทั้งนี้เนื่องจากการลดลงของตนทุนรวมที่ผูทําละเมิดคาดวาจะตองแบกรับนั้นมากพอที่จะจูงใจ
ใหพฤติกรรมการใชความระมัดระวังของบุคคลที่มีเหตุผลเบ่ียงเบนไปจากระดับที่เหมาะสม กลาวคือ การ
ลดความระมัดระวังจากระดับกลางไประดับต่ําจะทําใหผูทําละเมิดมีตนทุนที่คาดวาจะตองแบกรับเพ่ิมข้ึน 
1.5 บาท ในขณะตนทุนของการใชความระมัดระวังลดลง 8 บาท หรือกลาวไดอีกอยางหนึ่งวา 
ผลประโยชนที่ไดรับจากการลดความระมัดระวังจากระดับกลางไประดับต่ํานั้นมีมากกวาตนทุนที่เกิดข้ึน 
ดังนั้นบุคคลที่มีเหตุผลจึงมีแรงจูงใจที่จะใชความระมัดระวังในระดับที่ต่ํากวาระดับที่เหมาะสม 

 เนื่องจากบุคคลที่มีเหตุผลจะเลือกใชความระมัดระวังตามมาตรฐาน ดังนั้นหากศาลหรือกฎหมาย
กําหนดมาตรฐานของการใชความระมัดระวังไวสูงกวาระดับความระมัดระวังที่เหมาะสมก็จะจูงใจใหเกิด
การใชความระมัดระวังในระดับที่สูงเกินไป ในทางตรงขาม หากกําหนดมาตรฐานของการใชความ
ระมัดระวังไวต่ํากวาระดับความระมัดระวังที่เหมาะสมก็จะจูงใจใหเกิดการใชความระมัดระวังในระดับที่
ต่ําเกินไป 
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ตารางที่ 2.5 ผลประโยชนและตนทุนของการทําละเมิดที่ระดับความระมัดระวังตางๆ ในกรณีหลักความ
รับผิดโดยประมาท กรณีกําหนดคาเสียหายใหเทากับรอยละ 10 ของมูลคาความเสียหาย 
ระดับของความระมัดระวัง ตนทุนของ

การใชความ
ระมัดระวัง 

โอกาสใน
การเกิด
อุบัติเหตุ 

มูลคาความ
เสียหายที่
คาดวาจะ

เกิดขึ้นจาก
อุบัติเหตุ 

คาเสียหายที่
ผูทําละเมิดคาด
วาจะตองจาย 

ตนทุนรวมที่
ผูทําละเมิด

คาดวา
จะตองแบก 

ตนทุนของ
อุบัติเหตุที่

สังคมคาดวา
จะตองแบกรับ 

ต่ํา (ประมาทเลินเลอ) 2 15% 1.5 1.5 3.5 17 
กลาง (ไมประมาทเลินเลอ) 10 1% 0.1 0 10 11 
สูง (ไมประมาทเลินเลอ) 15 0.4% 0.04 0 15 15.4 
หมายเหตุ: ความเสยีหายจากอุบัติเหตุมมีูลคาเทากับ 100 บาท 
ที่มา: ตัวอยางสมมติโดยคณะผูวิจัย 

 กลาวโดยสรุป หลักความรับผิดโดยประมาทจะสามารถจูงใจใหเกิดการใชความระมัดระวังในระดับ
ที่เหมาะสมไดหรือไมนั้น มีเงื่อนไขที่สําคัญคือ ศาลหรือกฎหมายตองกําหนดมาตรฐานการใชความ
ระมัดระวังไวที่ระดับที่เหมาะสม การกําหนดคาเสียหายใหเทากับมูลคาความเสียหายที่เกิดข้ึนไมใช
เงื่อนไขหลักที่ทําใหเกิดการใชความระมัดระวังในระดับที่เหมาะสม แมกระนั้นก็ดี การกําหนดคาเสียหาย
ใหเทากับมูลคาความเสียหายที่เกิดข้ึนก็ยังเปนสิ่งที่ศาลควรกระทํา ทั้งนี้เพ่ือใหผูเสียหายไดรับความเปน
ธรรม 

(3) กฎหมายละเมิดกับการยับยั้งการเกิดความเสียหายในกรณีหลักความรับผิดแบบ
ผสมผสาน 

 หลักความรับผิดอยางเด็ดขาดและหลักความรับผิดโดยประมาทเปนหลักที่จูงใจใหผูกอความ
เสียหายใชความระมัดระวังในระดับที่เหมาะสม นอกจากทั้งสองหลักดังกลาวแลว ยังมีหลักอ่ืนๆ ซึ่งเปน
การผสมผสานระหวางหลักดังกลาว ซึ่งเปนหลักที่มีวัตถุประสงคเพ่ือจูงใจใหทั้งผูเสียหายและผูกอความ
เสียหายใชความระมัดระวังในระดับที่เหมาะสม ดังรายละเอียดตอไปนี้  

 ก. หลักประมาทเลินเลอยกเวนวาผูเสียหายประมาทเลินเลอดวย (Negligence with 
defense of contributory negligence) ระบุวา ผูกอความเสียหายโดยประมาทไมตองรับผิดใดๆ หาก
ผูเสียหายประมาทเลินเลอดวย ดังนั้น ผูเสียหายจะมีแรงจูงใจในการใชความระมัดระวังในระดับที่
เหมาะสมภายใตหลักความรับผิดโดยประมาท (ปฏิบัติตามมาตรฐานของการใชความระมัดระวัง) และ
เมื่อผูกอความเสียหายคาดวาผูเสียหายมีแรงจูงใจในการใชความระมัดระวังในระดับที่เหมาะสม ผูกอ
ความเสียหายก็จะมีแรงจูงใจในการใชความระมัดระวังในระดับที่เหมาะสมภายใตหลักความรับผิดโดย
ประมาทดวยเชนกัน เพราะมิเชนนั้นแลวเขาจะตองมีความรับผิด ในกรณีนี้ เงื่อนไขของการจูงใจใหเกิด
การใชความระมัดระวังในระดับที่เหมาะสมคือ ศาลหรือกฎหมายจะตองกําหนดมาตรฐานการใชความ
ระมัดระวังไวที่ระดับที่เหมาะสม  
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 ข. หลักความรับผิดอยางเด็ดขาดยกเวนวาผูเสียหายประมาทเลินเลอ (Strict liability with 
defense of contributory negligence) ระบุวา ผูกอความเสียหายตองรับผิดในทุกกรณี ยกเวนวา
ผูเสียหายประมาทเลินเลอเอง ดังนั้น ผูเสียหายก็จะมีแรงจูงใจในการใชความระมัดระวังในระดับที่
เหมาะสมภายใตหลักความรับผิดโดยประมาท (ปฏิบัติตามมาตรฐานของการใชความระมัดระวัง) และ
เมื่อผูกอความเสียหายคาดวาผูเสียหายมีแรงจูงใจในการใชความระมัดระวังในระดับที่เหมาะสม ผูกอ
ความเสียหายจะมีแรงจูงใจในการใชความระมัดระวังในระดับที่เหมาะสมภายใตหลักความรับผิดอยาง
เด็ดขาด เพราะมิเชนนั้นแลวเขาจะตองมีความรับผิด ในกรณีนี้ เงื่อนไขของการจูงใจใหเกิดการใชความ
ระมัดระวังในระดับที่เหมาะสมคือ ศาลหรือกฎหมายจะตองกําหนดมาตรฐานการใชความระมัดระวังไวที่
ระดับที่เหมาะสม และศาลตองกําหนดคาเสียหายใหเทากับมูลคาความเสียหายที่เกิดข้ึน 

 ค. หลักความรับผิดโดยเปรียบเทียบ (Comparative negligence) ระบุวา หากทั้งผูกอความ
เสียหายและผูเสียหายตางก็ประมาทเลนิเลอ ทั้งคูตองรับผิดตามสัดสวนความเสียหายที่แตละคนกอข้ึน
หรือตามสัดสวนความประมาทเลินเลอของแตละคน ดังนั้น ทั้งคูจะมีแรงจูงใจในการใชความระมัดระวัง
ในระดับที่เหมาะสมภายใตหลักความรับผิดโดยประมาท ทั้งนี้เพ่ือปกปองตนเองจากความรับผิด ในกรณี
นี้ เงื่อนไขของการจูงใจใหเกิดการใชความระมัดระวังในระดับที่เหมาะสมคือ ศาลหรือกฎหมายจะตอง
กําหนดมาตรฐานการใชความระมัดระวังไวที่ระดับที่เหมาะสม  

 2.1.2.2 การยับยั้งความเสียหายที่เกิดจากการกระทําโดยเจตนา (Intentional tort) 

ในบางครั้ง ผูกระทําผิดเจตนาที่จะกอความเสียหายแกผูอ่ืน แมจะรูวาการกระทําดังกลาวเปนการ
ละเมิดซึ่งอาจทําใหผูกระทํามีความรับผิดก็ตาม การเจตนากระทําผิดดังกลาวมักเกิดจาก 1) การที่ผูทํา
ละเมิดไดรับอรรถประโยชนเปนอยางมากจากการทําละเมิด (ไดรับความพึงพอใจเปนอยางมากจากการ
กอความเสียหายใหแกผูอ่ืน) ตัวอยางเชน การปาหินใสรถยนตที่สัญจรในเวลากลางคืนเพียงเพราะรูสึก
สนุกสนานตื่นเตนที่ไดทํา และ 2) หากไมทําละเมิด ผูทําละเมิดอาจตองแบกรับตนทุนที่สูงข้ึนหรือไดรับ
อรรถประโยชนลดลง ตัวอยางเชน หากไมขับรถดวยความเร็วสูงเกินกวาที่กฎหมายกําหนดมาก จะ
พลาดการเขารวมงานแตงงานของลูกสาวคนเดียว เปนตน 

การทําละเมิดโดยเจตนามักจะมีลักษณะดังตอไปนี้เปนองคประกอบ 1) การประมาทเลินเลออยาง
รายแรง 2) เปนพฤติการณรายแรงซึ่งไมเปนที่ยอมรับของสังคม หรือ 3) เปนการทําผิดซ้ํากันหลายๆ 
ครั้ง แมวาการกระทําดังกลาวจะเพ่ิมอรรถประโยชนแกผูทําละเมิด แตก็มีความเปนไปไดสูงวาการ
กระทําเหลานี้จะสรางความเสียหายตอผูอ่ืน ดังนั้นจึงสมควรที่จะถูกปองปราม ในกรณีนี้ทฤษฎีทาง
เศรษฐศาสตรกลาววา การกําหนดคาเสียหายใหเทากับความเสยีหายที่เกิดข้ึนจริงไมสามารถจูงใจใหเกิด
การใชความระมัดระวังในระดับที่เหมาะสมได ในการจูงใจใหเกิดการใชความระมัดระวังในระดับที่
เหมาะสม ศาลตองกําหนดคาเสียหายใหสูงกวามูลคาความเสียหายที่เกิดข้ึน เพ่ือใหคาเสียหาย
ครอบคลุมถึงอรรถประโยชนที่ผูละเมิดไดรับจากการใชความระมัดระวังในระดับที่ต่ํากวาระดับที่
เหมาะสมดวย ซึ่งคาเสียหายดังกลาวเรียกวาคาเสียหายเชิงลงโทษ  



 
2-16  หลักเศรษฐศาสตรเกี่ยวกับการกําหนดคาเสียหายในกฎหมายละเมิด 
 
 ตัวอยางที่ 6 แสดงใหเห็นวาเหตุใดในกรณีที่ผูทําละเมิดไดรับอรรถประโยชนเพ่ิมข้ึน การ
กําหนดคาเสียหายใหเทากับมูลคาความเสียหายที่เกิดข้ึนไมเพียงพอที่จะจูงใจใหเกิดการใชความ
ระมัดระวังในระดับที่เหมาะสมได  

 ตัวอยางที่ 6 สมมติวาความเสยีหายจากอุบัติเหตุมีคาเทากับ 100 บาท และหากมีความเสียหาย
เกิดข้ึนผูกอความเสียหายตองจายคาเสียหายเทากับมูลคาความเสียหาย บุคคลที่มีเหตุผลสามารถเลือก
ระดับความระมัดระวังได 3 ระดับ ไดแก ต่ํา กลาง และสูง สมมติวาการใชความระมัดระวังระดับสูงในที่นี้
คือการขับรถดวยความเร็วต่ํากวาที่กฎหมายกําหนดไวมาก ซึ่งจะทําใหนาย ก ไมสามารถเขารวมงาน
แตงงานของลูกสาวไดเลย ความระมัดระวังระดับกลางคือการขับรถดวยความเร็วเทาที่กฎหมายกําหนด 
ซึ่งจะทําใหนาย ก มาถึงงานชา แตยังสามารถรวมงานไดบางสวน และความระมัดระวังระดับต่ํา คือการ
ขับรถดวยความเร็วสูงเกินกวาที่กฎหมายกําหนดไวมาก ซึ่งจะทําใหนาย ก สามารถไปทันเวลางานเริ่ม 
และสามารถอยูรวมงานไดจนจบ ซึ่งจะสรางความพึงพอใจใหกับนาย ก เปนอยางมาก 

 การใชความระมัดระวังในแตละระดับจะใหอรรถประโยชนและกอใหเกิดตนทุนแกผูใชแตกตางกัน 
ดังแสดงไวในตารางที่ 2.6 (โปรดสังเกตวาตัวเลขตนทุนของการใชความระมัดระวังและมูลคาความ
เสียหายที่คาดวาจะเกิดข้ึนจากการเกิดอุบัติเหตุนั้นเปนตัวเลขชุดเดียวกับที่ปรากฏในตารางที่ 2.1) จาก
ตารางดังกลาว เราจะเห็นวา หากศาลกําหนดคาเสียหายไวเทากับมูลคาความเสียหายที่เกิดข้ึนซึ่ง
เทากับ 100 บาท บุคคลที่มีเหตุผลจะไมเลือกใชความระมัดระวังระดับกลาง ซึ่งเปนระดับที่เหมาะสมใน
กรณีหลักความรับผิดอยางเด็ดขาดซึ่งผูทําละเมิดไมไดรับอรรถประโยชนจากการทําละเมิด เนื่องจาก
หากเขาใชความระมัดระวังลดลงจากระดับกลางไประดับต่ํา เขาจะมีตนทุนของการใชความระมัดระวัง
ลดลง 8 บาท ในขณะที่เขาจะไดรับอรรถประโยชนเพ่ิมข้ึนคิดเปนมูลคา 21 บาท ดังนั้นผลประโยชนสุทธิ
ที่เขาจะไดรับจึงมีมูลคาเทากับ 29 บาท แตมูลคาความเสียหายที่คาดวาจะเกิดข้ึนหรือคาเสียหายที่เขา
คาดวาจะตองจายจะเพ่ิมข้ึน 14 บาท ดังนั้นบุคคลที่มีเหตุผลจะเลือกใชความระมัดระวังระดับต่ํา ซึ่งไมใช
ระดับที่ทําใหตนทุนของอุบัติเหตุที่สังคมคาดวาจะตองแบกรับมีคาต่ําสุด กลาวโดยสรุป ทฤษฎีทาง
เศรษฐศาสตรชี้ใหเห็นวา ในกรณีของการทําละเมิดโดยเจตนา การกําหนดคาเสียหายใหเทากับมูลคา
ความเสียหายที่เกิดข้ึนจริงไมสามารถนําไปสูการใชความระมัดระวังในระดับที่เหมาะสมได ในการจูงใจ
ใหเกิดการใชความระมัดระวังในระดับที่เหมาะสม ศาลจําเปนที่จะตองกําหนดคาเสียหายใหสูงกวามูลคา
ความเสียหายที่เกิดข้ึน หรือกําหนดคาเสียหายเชิงลงโทษ เพ่ือใหคาเสียหายครอบคลุมอรรถประโยชนที่
ผูทําละเมิดจะไดรับดวย อยางไรก็ดี การศึกษาวา ในทางปฏิบัติแลว ศาลควรจะเก็บคาเสียหายมากนอย
เพียงใดนั้น อยูนอกเหนือขอบเขตของการศึกษานี ้
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ตารางที่ 2.6 ตนทุนและผลประโยชนสุทธิจากการใชความระมัดระวังในแตละระดับ กรณีการกอความ
เสียหายโดยเจตนา 

ระดับของความ
ระมัดระวัง 

ตนทุนของการใช
ความระมัดระวัง 

(a) 

อรรถประโยชนที่
ไดจากการใช

ความระมัดระวัง 
(b) 

มูลคาความ
เสียหายที่คาดวา
จะเกิดขึ้นจาก

อุบัติเหตุ 
(c) 

ตนทุน/
ผลประโยชนสุทธิ
จากการใชความ

ระมัดระวัง 
(a) – (b)* 

ตนทุนของ
อุบัติเหตุที่สังคม
คาดวาจะตอง

แบกรับ 
(a) + (c) 

ต่ํา 2 30 15 -28 17 
กลาง 10 9 1 1 11 
สูง 15 0 0.4 15 15.4 

หมายเหตุ: ความเสยีหายจากอุบัติเหตุมมีูลคาเทากับ 100 บาท 
 * ตัวเลขที่เปนคาลบแสดงถึงผลประโยชนสุทธิ ตัวเลขที่เปนคาบวกแสดงถึงตนทุนสุทธ ิ
ที่มา: ตัวอยางสมมติโดยคณะผูวิจัย 

 อยางไรก็ดี การกระทําละเมิดโดยเจตนาอาจจะไมใชการกระทําที่สมควรถูกปองปรามเสมอไป 
ในบางกรณี การทําละเมิดโดยเจตนาอาจจะกอความเสียหายใหกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งแตก็ยังมีบุคคลอ่ืน
ที่ไดรับประโยชนในลักษณะที่เปนที่ยอมรับของสังคม การตัดสินวาควรปองปรามการกระทําดังกลาว
หรือไมนั้นควรข้ึนกับวาความเสียหายที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งไดรับมากหรือนอยกวาผลประโยชนที่เกิดข้ึน
ตอบุคคลอ่ืน หากศาลเห็นวาการกระทําดังกลาวใหผลประโยชนมากกวาความเสียหาย ก็ไมสมควรที่จะ
ปองปรามการกระทําดังกลาวโดยการกําหนดคาเสียหายเชิงลงโทษ ตัวอยางเชน ชายผูหนึ่งขับรถเกิน
กวาความเร็วที่กฎหมายกําหนดมากจนเกิดอุบัติเหตุข้ึน แตการขับรถดวยเร็วสูงดังกลาวเปนไปเพ่ือที่จะ
นําหญิงที่กําลังจะคลอดไปสงโรงพยาบาล เปนตน 

2.2 คาเสียหายที่เหมาะสมในกรณีที่เกิดความเสียหายที่ไมเปนตัวเงิน 

ดังที่ไดกลาวไปแลววา ศาลควรกําหนดคาเสียหายใหเทากับมูลคาความเสียหายที่เกิดข้ึนทั้งหมด
เพ่ือจูงใจใหเกิดการใชความระมัดระวังในระดับที่เหมาะสมและ/หรือเพ่ือใหผูเสียหายไดรับการชดเชย
อยางครบถวนและเปนธรรม ในกรณีที่ความเสียหายที่เกิดข้ึนเปนความเสียหายที่เปนตัวเงินเพียงอยาง
เดียว การกําหนดคาเสียหายที่เหมาะสมมักจะสามารถทําไดงายกวากรณีที่เกิดความเสียหายทีไ่มเปนตัว
เงินประกอบดวย ทั้งนี้เนื่องจาก การกําหนดมูลคาใหแกความเสียหายที่ไมเปนตัวเงินนั้นไมสามารถทํา
ไดโดยงาย และมีคาใชจายในการดําเนินการสูง นอกจากนี้ การใหคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินอาจขัดกับ
หลักกฎหมายในบางประเทศดวย ดวยขอจํากัดดังกลาว ศาลในบางประเทศจึงอาจจะละเลยหรือไมให
คาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินในบางกรณี ซึ่งจะทําใหคาเสียหายที่ศาลกําหนดนั้นต่ํากวามูลคาความ
เสียหายที่เกิดข้ึนจริง ซึ่งนอกจากจะไมเปนธรรมตอผูเสียหายแลวยังไมสามารถจูงใจใหเกิดการใชความ
ระมัดระวังในระดับที่เหมาะสมดวย 

เนื่องจากการกําหนดคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินอาจมีตนทุนการดําเนินการสูง ดังนั้นศาลอาจ
พิจารณาเปรียบเทียบผลไดผลเสียของการกําหนดคาเสียหายทีไ่มเปนตัวเงินโดยใชแนวทางดังนี้ ในกรณี



 
2-18  หลักเศรษฐศาสตรเกี่ยวกับการกําหนดคาเสียหายในกฎหมายละเมิด 
 
ที่ความเสียหายที่ไมเปนตัวเงินนั้นมีเพียงเล็กนอย การละเลยไมชดเชยใหแกความเสียหายดังกลาวไม
นาจะมีผลตอแรงจูงใจในการใชความระมัดระวังมากนัก ศาลอาจละเลยไมชดเชยคาเสียหายที่ไมเปนตัว
เงินได หรือศาลอาจลดตนทุนในการกําหนดคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงิน โดยการกําหนดสูตรงายๆ ในการ
คํานวณหรือจัดทําตารางการกําหนดคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงิน ซึ่งเปนวิธีการที่เหมาะสมกวาการละเลย
ไมชดเชยคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินเนื่องจากยังสามารถรักษาแรงจูงใจในการใชความระมัดระวังใน
ระดับที่เหมาะสมไวได แตในกรณีที่ความเสียหายที่ไมเปนตัวเงินมีขนาดใหญมาก ในขณะที่ความ
เสียหายที่เปนตัวเงินมีขนาดเล็ก เชน การเสียชีวิตของเด็กหรือผูมีรายไดนอย การละเลยไมชดเชยใหแก
ความเสียหายทีไ่มเปนตัวเงินอาจมีผลเสียหายรายแรงตอการสรางแรงจูงใจในการใชความระมัดระวังใน
ระดับที่เหมาะสมได 

ในกรณีการเสียชีวิตของเด็ก โดยเฉพาะการเสียชีวิตโดยทันที คาเสียหายที่เปนตัวเงินที่ผูเสียหาย
สามารถเรียกรองไดนั้นคอนขางจํากัด เนื่องจากผูตายเปนเด็กซึ่งยังไมมีรายได ผูทําละเมิดอาจจะรอด
พนจากการชดเชยการขาดรายไดในอนาคตของตัวเด็กเองและคาขาดไรอุปการะของพอแม นอกจากนี้ 
ผูทําละเมิดยังไมตองจายคารักษาพยาบาลเนื่องจากเด็กเสียชีวิตโดยทันที คาเสียหายที่เปนตัวเงินจึง
คอนขางต่ําและเปนเพียงสวนนอยของมูลคาความเสียหายที่เกิดข้ึน ซึ่งเปนที่แนนอนวาไมสามารถ
ชดเชยความเสียหายทั้งหมดที่เกิดข้ึนได ในกรณีดังกลาว การละเลยไมชดเชยคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงิน 
นอกจากจะไมเปนธรรมแลวยังไมเพียงพอที่จะจูงใจใหเกิดการใชความระมัดระวังในระดับทีเ่หมาะสมดวย 

มีทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรโตแยงวา การใหคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินแกตัวผูถูกละเมิดเอง หรือ
พอแมหรือลกูหลานของผูถูกละเมิดอาจไมมีเหตุผลอันสมควร เนื่องจากในกรณีที่มีความเสียหายที่ไม
เปนตัวเงินเกิดข้ึน การไดรับคาเสียหายชดเชยอาจจะไมทําใหผูเสียหายไดรับอรรถประโยชนเพ่ิมข้ึน13 
ตัวอยางเชน เมื่อสิ่งของที่มีคุณคาทางจิตใจเปนอยางสูงเสียหาย ผูเสียหายจะไมไดรับอรรถประโยชน
เพ่ิมข้ึนจากการไดรับเงินเพ่ิมข้ึน เนื่องจากอยูในสภาพเศราโศกเสียใจจนเงินไมมีความหมายสําหรับเขา 
หรือในกรณีที่ผูถูกละเมิดไดรับบาดเจ็บอยางรายแรงจนถึงข้ันพิการ ถาคนผูนั้นไดรับการชดเชย
คาเสียหายที่เปนตัวเงินอยางครบถวนแลว เชน คาขาดรายไดในอนาคต คารักษาพยาบาล คาจาง
พยาบาลมาดูแล หรือคาอุปกรณตางๆ เชน รถเข็น หรืออวัยวะเทียม การไดรับเงินเพ่ิมเติมก็ไมนาจะทํา
ใหเขาไดรับอรรถประโยชนเพ่ิมข้ึน เนื่องจากเขาอยูในสภาพที่เงินไมสามารถจะใหอรรถประโยชนแกเขา
ไดเหมือนเชนเคย หรือเมื่อคนผูหนึ่งเสียชีวิตลง คนผูนั้นยอมไมสามารถไดรับอรรถประโยชนเพ่ิมข้ึนจาก
เงินชดเชยที่ไดรับ และยอมไมไดรับอรรถประโยชนเพ่ิมข้ึนจากการที่ทายาท คูสมรส หรือพอแมไดรับ
การชดเชย ดังนั้นการชดใชความเสียหายที่ไมเปนตัวเงินดวยเงินนอกจากจะไมสามารถทําใหผูถูกละเมิด
กลับสูสภาพที่เสมือนวาไมมีการทําละเมิดเกิดข้ึนไดแลว ยังเปนการชดเชยใหแกผูถูกละเมิดหรือทายาท 
คูสมรส หรือพอแม มากจนเกินไปดวย ทฤษฎีดังกลาวเปนสาเหตุหนึ่งที่นักเศรษฐศาสตรบางทานคิดวา

                                                
13 งานวิจัย เชน Sloan et al. (1998) Viscusi and Evan (1990) และ Finkelstein, Luttmer, and Notowidigdo (2008) พบหลักฐานเชิง
ประจักษที่สนับสนุนแนวคิดดังกลาว 
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การใหคาเสียหายทีไ่มเปนตัวเงินแกผูถูกละเมิดหรือผูเก่ียวของในกรณีของการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอาจ
เปนการชดเชยที่มากเกินไป 

นักเศรษฐศาสตรมองการทําประกันความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุ เชน การประกันวินาศภัย 
การประกันทรัพยสินตางๆ หรือแมกระทั่งประกันชีวิต วาเปนการถายโอนเงินจากสภาวะกอนเกิด
อุบัติเหตุไปสูสภาวะหลังเกิดอุบัติเหตุแลว โดยทั่วไปแลว บุคคลที่มีเหตุผลมักจะเต็มใจจายเบ้ียประกัน
เพ่ือแลกกับการรับประกันวาสถานะทางการเงินของเขาหรือผูเก่ียวของหลังจากการเกิดอุบัติเหตุจะไม
แตกตางจากชวงกอนเกิดอุบัติเหตุ จํานวนวงเงินประกันจะแสดงถึงจํานวนเงินที่เขาตองการจะไดรับ
ชดเชยเมื่อเกิดอุบัติเหตุข้ึน ซึ่งจะถูกกําหนดจากคุณคาที่บุคคลนั้นๆ ใหแกเงินที่ไดรับเมื่อมีอุบัติเหตุ
เกิดข้ึน ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรกลาววา คนที่มีเหตุผลจะไมทําประกันที่มีวงเงินประกันสูงกวามูลคา
ความเสียหายที่เปนตัวเงินซึ่งคาดวาจะเกิดข้ึน เนื่องจากเขาจะไมไดรับอรรถประโยชนเพ่ิมข้ึนจากการ
ไดรับคาชดเชยความเสียหายดังกลาว ดังนั้นการใหคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินแกผูเสียหายจึง
เปรียบเสมือนการใหประกันแกผูเสียหายเกินกวาวงเงินที่เขาตองการ (Over-insurance) ซึ่งในทาง
เศรษฐศาสตรถือวาเปนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ไมมีประสิทธิภาพ (inefficiency) อยางไรก็ดี ยังไม
พบหลักฐานเชิงประจักษซึ่งชัดเจนพอที่จะสรุปไดวาบุคคลที่มีเหตุผลมีความตองการซื้อประกันความ
เสียหายทีไ่มเปนตัวเงิน ถาประกันดังกลาวมีขายในตลาด 

เนื่องจากการกําหนดคาเสียหายใหเทากับมูลคาความเสียหายที่เกิดข้ึนจริง (ทั้งที่เปนตัวเงินและที่
ไมเปนตัวเงิน) มีความจําเปนอยางมากตอการสรางแรงจูงใจใหเกิดการใชความระมัดระวังในระดับที่
เหมาะสม Shavell (2004) เสนอวา เพ่ือขจัดความกังวลวา การใหคาเสียหายทีไ่มเปนตัวเงินอาจทําใหผู
ถูกละเมิดหรือ ทายาท คูสมรส หรือพอแมของผูถูกละเมิดไดรับการชดเชยมากเกินไป ศาลอาจ
กําหนดใหผูทําละเมิดจายคาความเสียหายเฉพาะที่เปนตัวเงินเทานั้น สวนคาเสียหายที่ ไมเปนตัวเงิน
ศาลอาจกําหนดใหจายในรูปของคาปรับของรัฐ ซึ่งจะถูกนําไปใชเพ่ือประโยชนสาธารณะตอไป  
อยางไรก็ดี การใหคาเสียหายทีไ่มเปนตัวเงินอาจทําใหคาเสียหายมีจํานวนสูงมาก ซึ่งผูผลิตสินคาและ
บริการอาจจะรวมคาเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนหากพวกเขามีความรับผิดทางละเมิดไวในตนทุนการผลิต
และผลักภาระไปใหแกผูบริโภค โดยการข้ึนราคาสินคาและบริการ นอกจากนี้บริษัทประกันอาจข้ึนเบ้ีย
ประกัน ดังนั้น ศาลอาจจําเปนตองกําหนดคาเสียหาย โดยคํานึงถึงการสรางสมดุลระหวางการสราง
แรงจูงใจใหเกิดการใชความระมัดระวังในระดับที่เหมาะสม กับการรักษาระดับราคาสินคาและบริการไว
ไมใหสูงเกินไป หรือเกิดอุปสรรคตอการเขาถึงประกันประเภทตางๆ มากจนเกินไป 

2.3 หลักการคํานวณคาเสียหายที่เหมาะสมในกรณีการตายโดยมิชอบ (Wrongful death) และ
กรณีบาดเจ็บ (Injuries) 

การคํานวณคาเสียหายทีไ่มเปนตัวเงินในกรณีของการเสียชีวิตโดยมิชอบนั้นทําไดยาก เนื่องจาก
คนเรามักจะเห็นวาชีวิตเปนสิ่งที่มีคาเปนอนันต (infinity) การเสียชีวิตเปรียบเสมือนการสูญเสียโอกาสใน
การแสวงหาความสุขในชีวิตซึ่งไมสามารถประเมินคาได โดยทั่วไปแลว คงจะไมมีใครยอมรับขอเสนอ
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แลกเปลี่ยนเงินกับการเสียชีวิตในทันทีทันใด คงจะไมมีพอแมคนใดยอมรับเงินเพ่ือแลกกับการตายของ
ลูก และคงจะไมมีคูรักคูใดที่ยอมแลกชีวิตของคนรักกับเงิน ไมวาเงินจํานวนนั้นจะมากมายมหาศาล
เพียงใดก็ตาม 

แมวาการคํานวณคาของชีวิตจะทําไดยาก แตศาลจําเปนตองกําหนดคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงิน
เพ่ือสรางแรงจูงใจใหเกิดการใชความระมัดระวังในระดับเหมาะสม  โดยเฉพาะในกรณีที่คาเสียหายที่เปน
ตัวเงินมีขนาดไมมากนัก ในขณะที่คาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินมีขนาดใหญมาก เชน การตายของเด็ก
กําพราหรือคนชราโดยทันที อยางไรก็ดี ศาลมักจะไมมีแนวทางในการคํานวณคาเสียหายทีไ่มเปนตัวเงิน
ที่ชัดเจนและอาจจะแกปญหาโดยละเลยการชดเชยคาเสียหายดังกลาว ซึ่งจะสงผลกระทบในทางลบ
อยางรายแรงตอการสรางแรงจูงใจในการใชความระมัดระวังในระดับที่เหมาะสม 

การกําหนดคาเสียหายในกรณีการตาย ศาลอาจนํากฎของแฮนด (Hand rule) มาประยุกตใช ดังที่
กลาวแลวขางตนวา กฎของแฮนดระบุวาระดับการใชความระมัดระวังที่เหมาะสม คือระดับการใชความ
ระมัดระวังที่ทําใหตนทุนของการใชความระมัดระวังมีคาเทากับมูลคาความเสียหายที่คาดวาจะเกิดข้ึน14 
หรือ B PL  โดยที่ B  คือตนทุนของการใชความระมัดระวัง P  คือการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงของ
การตายจากอุบัติเหตุซึ่งเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงระดับความระมัดระวัง และ L  คือมูลคาความ
เสียหายเมื่อเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ดังนั้น  หากเราทราบ B  และ P  เราสามารถคํานวณหามูลคาความ

เสียหายจากอุบัติเหตุ ( L ) ไดจากสูตร BL
P

  คาเสียหายที่ไดจากการคํานวณโดยวิธีดังกลาวมักถูก

เรียกวาคาเสียหายจากกฎของแฮนด (Hand rule damages) 

ตัวอยางเชน สมมติวาการลงทุนติดตั้งอุปกรณปองกันสิ่งของตกหลนจากอาคารที่กําลังกอสราง 
( B ) มีมูลคา 1 ลานบาท ซึ่งหากติดตั้งอุปกรณดังกลาวจะทําใหความนาจะเปนในการเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุในขณะกอสรางอาคาร ( P ) ลดลง 1 ใน 1,000 ดังนั้น มูลคาความเสียหายจากการเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุในขณะกอสรางอาคารจะเทากับ 1 ลานบาทหารดวย 1 ใน 1,000 ซึ่งเทากับ 1,000 ลานบาท  

ระดับความเสี่ยงในการเสียชีวิตที่บุคคลหนึ่งกําลังเผชิญมีอิทธิพลตอการคํานวณคาเสียหายตามวิธี
ขางตน คาเสียหายที่คํานวณไดเปนคาเสียหาย ณ ระดับความเสี่ยงในการเสียชีวิตที่บุคคลนั้นกําลังเผชิญ
เทานั้น คาเสียหายดังกลาวไมสามารถนํามาใชอางอิงกับความเสี่ยงระดับอ่ืนๆ ได โดยเฉพาะอยางย่ิง
ความเสี่ยงที่สูงกวาความเสี่ยงที่บุคคลนั้นกําลังเผชิญอยูมาก ทั้งนี้เนื่องจาก โดยทั่วไปแลว บุคคลที่กําลัง
เผชิญกับความเสี่ยงในการเสียชีวิตต่ํากวาจะมีความเต็มใจที่จะยอมรับความเสี่ยงที่สูงข้ึนมากกวาบุคคล
ที่กําลังเผชิญความเสี่ยงสูงกวา  

ภาพที่ 2.1 แสดงความสัมพันธระหวางความเสี่ยงในการตายกับจํานวนเงินชดเชย เราจะ
สังเกตเห็นวาความชันของกราฟในภาพเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ตามความเสี่ยงที่เพ่ิมข้ึน ซึ่งหมายความวา การที่
บุคคลหนึ่งซึ่งกําลังเผชิญกับความเสี่ยงในการเสียชีวิต 1 ใน 1,000 ยอมรับการชดเชย 1,000 บาท เพ่ือ

                                                
14 มูลคาความเสียหายที่คาดวาจะเกิดข้ึนมีคาเทากับมูลคาความเสียหายคูณดวยความนาจะเปนในการเกิดความเสียหาย 
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0 

มูลคา 

ความเสี่ยง 
1 

แลกกับการยอมรับความเสี่ยงดังกลาวเพ่ิมข้ึน 1 ใน 10,000 ไมไดหมายความวา หากบุคคลเดียวกัน
กําลังเผชิญกับความเสี่ยงในการเสียชีวิต 1 ใน 100 แลวเขาจะยอมรับเงินชดเชย 1,000 บาท เพ่ือแลก
กับการยอมรับความเสี่ยงเพ่ิมข้ึน 1 ใน 10,000 หากตองการใหบุคคลดังกลาวยอมรับความเสี่ยงเพ่ิมข้ึน
จะตองจายคาชดเชยใหเขามากกวา 1,000 บาท 

ภาพที่ 2.1 ความสัมพันธระหวางความเสี่ยงในการตายกับจํานวนเงินชดเชย  

 

 
 
 
 
 
 

 

 

  
 เชนเดียวกับกรณีการตาย การคํานวณคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินจากการบาดเจ็บไมสามารถทํา
ไดโดยงาย ทั้งนี้เนื่องจากไมมีราคาตลาดใหอางอิง (ไมมีตลาดซื้อขายความเจ็บปวดและทุกขทรมานหรือ
ความเสียหายทีไ่มเปนตัวเงินอ่ืนๆ) อยางไรก็ดี ศาลอาจนํากฎของแฮนด (Hand rule) มาประยุกตใชใน

การคํานวณคาเสียหายในกรณีบาดเจ็บไดโดยใชสูตรเดียวกันกับการคํานวณในกรณีตายคือ BL
P

  

โดยที่ B  คือตนทุนของการใชความระมัดระวัง P  คือการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงของการไดรับบาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุ และ L  คือมูลคาความเสียหายจากการไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหต ุ

ตัวอยางเชน สมมติวาการลงทุนติดตั้งถุงลมนิรภัยในรถยนต ( B ) มีมูลคา 1 แสนบาท ซึ่งการ
ติดตั้งอุปกรณดังกลาวจะทําใหความเสี่ยงในการไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางรถยนต ( P ) ลดลง 1 ใน 
100 ดังนั้น มูลคาความเสียหายจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางรถยนตจะเทากับ 1 แสนบาทหารดวย 
1 ใน 100 ซึ่งเทากับ 10 ลานบาท 

2.4 แนวคิดทางเศรษฐศาสตรเก่ียวกับการกําหนดคาเสียหายที่เหมาะสม 

 โดยหลักการกวางๆ แลว ศาลควรกําหนดคาเสียหายใหเทากับมูลคาความเสียหายที่เกิดข้ึนจริง 
เพ่ือทําใหผูเสียหายไดรับการชดเชยอยางครบถวนและเปนธรรมและ/หรือเพ่ือชวยจูงใจใหเกิดการใช



 
2-22  หลักเศรษฐศาสตรเกี่ยวกับการกําหนดคาเสียหายในกฎหมายละเมิด 
 
ความระมัดระวังในระดับที่เหมาะสม ในสวนนี้ คณะผูวิจัยกลาวถึงแนวคิดทางเศรษฐศาสตรเก่ียวกับการ
กําหนดคาเสียหายที่เหมาะสมในกรณีเฉพาะ ซึ่งแตละกรณีมีความนาสนใจและจะเปนประโยชนในการ
กําหนดคาเสียหายของศาลไทย ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 2.4.1 คาเสียหายที่เหมาะสมกับตนทุนในการบริหารจัดการระบบละเมิด 

 อันที่จริงแลว เมื่อเกิดอุบัติเหตุและมีการดําเนินคดีความเกิดข้ึน ความเสียหายที่ เกิดข้ึนจาก
อุบัติเหตุนั้นไมไดจํากัดเฉพาะความเสียหายที่เกิดข้ึนกับผูเสียหายเทานั้นหากแตยังรวมถึงตนทุนในการ
บริหารจัดการระบบละเมิดดวย ซึ่งตนทุนดังกลาวนอกจากจะรวมคาใชจายในการดําเนินคดีความของ
โจทกและจําเลยแลวยังรวมถึงตนทุนในการดําเนินการของศาลดวย ดังนั้นเพ่ือใหบุคคลมีแรงจูงใจในการ
ใชระดับความระมัดระวังที่เหมาะสมอยางแทจริง ศาลควรกําหนดคาเสียหายใหเทากับผลรวมของมูลคา
ความเสียหายที่เกิดข้ึนจริงและตนทุนในการบริหารจัดการระบบละเมิด ซึ่งลวนเปนตนทุนของสังคมที่
เกิดข้ึนจริง แตทั้งนี้ไมไดหมายความวาผูเสียหายจะตองไดรับคาเสียหายดังกลาวทั้งหมด ผูเสียหายควร
ไดรับคาเสียหายเฉพาะในสวนของความเสียหายที่ตนไดรับและคาใชจายในการดําเนินคดีความ สวน
คาใชจายในการดําเนินการของศาล ศาลอาจเรียกเก็บจากผูทําละเมิดในรูปแบบของคาธรรมเนียม 

 2.4.2 คาเสียหายที่เหมาะสมกับโอกาสในการบรรเทาความเสียหายของผูเสียหาย 

ในบางครั้ง ผูเสียหายอาจมีโอกาสที่จะบรรเทาความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุได เชน การปฐม
พยาบาลข้ันตนหลังจากเกิดอุบัติเหตุ การเคลื่อนยายขาวของเครื่องใชใหอยูในที่ๆ ปลอดภัยหลังจากเกิด
ไฟไหม การบรรเทาความเสียหายนี้เปนสิ่งที่สังคมปรารถนาหากการบรรเทานั้นทําใหความเสียหายที่
เกิดข้ึนลดลงมากกวาตนทุนในการบรรเทา ดังนั้นเพ่ือจูงใจใหการบรรเทาความเสียหายของผูเสียหายอยู
ในระดับที่เหมาะสม โดยยังคงรักษาแรงจูงใจในการใชความระมัดระวังในระดับที่เหมาะสมของผูกอความ
เสียหายไว ศาลควรจะกําหนดคาเสียหายใหเทากับมูลคาความเสียหายที่เกิดข้ึนหลังจากมีการบรรเทา
ความเสียหายตามความเหมาะสมบวกดวยตนทุนในการบรรเทาความเสียหาย 

ตัวอยางเชน สมมติวา หากผูเสียหายบรรเทาความเสียหายหลังจากเกิดอุบัติเหตุ ความเสียหายที่
เกิดข้ึนจะเทากับ 100 บาท แตถาไมบรรเทาความเสียหายจะเทากับ 150 บาท ดังนั้นการบรรเทาความ
เสียหายจะเปนสิ่งที่สังคมปรารถนาหากมีตนทุนนอยกวา 50 บาท สมมติเพ่ิมเติมวา ตนทุนในการ
บรรเทาเทากับ 10 บาท (เปนสิ่งที่สังคมปรารถนา) ถาผูเสียหายทราบวาเขาจะไดรับคาเสียหาย 110 
บาท ไมวาเขาจะบรรเทาความเสียหายหรือไมก็ตาม เขาจะเลือกที่จะบรรเทาความเสียหาย เพราะหาก
เขาไมบรรเทาเขาจะขาดทุน 40 บาท (มูลคาความเสียหายที่เกิดข้ึนจริงมากกวาคาเสียหายที่ไดรับ 40 
บาท) แตถาเขาบรรเทาความเสียหายเขาจะเทาทุน (มูลคาความเสียหายที่เกิดข้ึนจริงเทากับคาเสียหาย
ที่ไดรับบวกตนทุนในการบรรเทาความเสียหาย) 

สิ่งที่กลาวขางตนเปนเพียงแนวคิดในการกําหนดคาเสียหายที่เหมาะสม ในความเปนจริงคงเปนไป
ไดยากที่ศาลจะสามารถระบุอยางชัดเจนวาระดับการบรรเทาความเสียหายที่เหมาะสมควรจะเปนเทาใด 
ดังนั้นในทางปฏิบัติศาลอาจใชวิธีการ เชน ภายใตระบบกฎหมายของแองโกลอเมริกัน (Anglo-American 
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law) และฝรั่งเศส ศาลอาจกําหนดคาเสียหายใหเทากับมูลคาความเสียหายที่ผูเสียหายไมสามารถ
หลีกเลี่ยงได (unavoidable losses) บวกดวยคาใชจายในการหลีกเลี่ยงความเสียหายตามสมควร 

 2.4.3 ค า เ สี ย ห า ย ที่ เห ม า ะ ส ม กั บ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร จ า ย ค า เ สี ย ห า ย ข อ ง 
ผูกอความเสียหาย 

แมวาศาลจะกําหนดคาเสียหายเทากับมูลคาความเสียหายที่ เกิดข้ึนจริงแลว แตถาผู กอ 
ความเสียหายไมมีความสามารถที่จะจายคาเสียหายตามที่ศาลกําหนดได คาเสียหายที่เขาจายไดจะต่ํา
กวามูลคาความเสียหายที่เกิดข้ึนจริง เมื่อเปนเชนนี้ ผูกอความเสียหายก็จะไมมีแรงจูงใจที่จะใช 
ความระมัดระวังในระดับที่ เหมาะสม โดยจะใชความระมัดระวังต่ํากวาระดับที่ เหมาะสม และ 
ทํากิจกรรมเสี่ยงบอยครั้งกวาที่ควร ตัวอยางเชน คนขับรถรับจางอาจจะไมมีแรงจูงใจมากพอที่จะใชรถ 
ใชถนนดวยความระมัดระวัง หรือคนงานในโรงงานอาจจะไมมีแรงจูงใจมากพอที่จะผลิตสินคาที่ปลอดภัย 

วิธีการหนึ่งที่อาจนํามาใชแกปญหาขางตนไดคือการกําหนดใหผูบังคับบัญชา (principal) ซึ่ง
สามารถสังเกตและควบคุมพฤติกรรมของผูใตบังคับบัญชา (agent) เปนผูจายคาเสียหายทั้งหมดหรือ
บางสวนแทนเมื่อผูใตบังคับบัญชากอความเสียหาย (Vicarious liability) ตัวอยางเชน ใหนายจางจาย
คาเสียหายแทนลูกจาง พอแมจายคาเสียหายแทนลูก หรือผูรับเหมา (contractor) จายคาเสียหายแทน
ผูรับเหมาชวง (subcontractor) การกําหนดเชนนี้จะทําใหผูบังคับบัญชามีแรงจูงใจที่จะควบคุมดูแล
ผูใต บังคับบัญชาใหใชความระมัดระวังในระดับที่ เหมาะสม เพ่ือปกปองผลประโยชนของตัว
ผูบังคับบัญชาเอง ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาไมสามารถสังเกตและควบคุมพฤติกรรมของผูใตบังคับบัญชา
ไดโดยตรง ผูบังคับบัญชาอาจใชวิธีลงโทษเมื่อผูใตบังคับบัญชากอความเสียหาย หรือใหสิ่งตอบแทนเมื่อ
มีการใชความระมัดระวังมากข้ึน เพ่ือสรางแรงจูงใจใหผูใตบังคับบัญชาใชความระมัดระวังมากข้ึนได 
นอกจากนี้ ยังอาจแกปญหานี้โดยวิธีการตางๆ เชน การกําหนดรายไดข้ันต่ําของผูทํากิจกรรมเสี่ยง การ
บังคับใหทําประกันบุคคลที่สามและการกําหนดกฎระเบียบควบคุมการทํากิจกรรมเสี่ยงโดยตรง เชน 
หามรถบรรทุกน้ํามันลอดอุโมงคหรือหามขับรถเร็วกวาความเร็วที่กําหนดไวในเขตชุมชน 

 2.4.4 คาเสียหายที่ เหมาะสมในกรณีที่ความเสียหายที่ เกิดขึ้นมีความไมแนนอน 
(Uncertainty) หรือไมสามารถคาดเดาไดวาจะเกิดขึ้น (Unforeseeable) 

ทฤษฎีเศรษฐศาสตรเก่ียวกับการกําหนดคาเสียหายที่เหมาะสมซึ่งกลาวถึงขางตนมีขอสมมติที่
สําคัญวา ผูกอความเสียหายทราบกอนที่จะเกิดอุบัติเหตุวาความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนนั้นมีมูลคา
เทาใด ในกรณีดังกลาว เพ่ือจูงใจใหเกิดการใชความระมัดระวังในระดับที่เหมาะสม ศาลจําเปนตอง
กําหนดคาเสียหายใหเทากับมูลคาความเสียหายที่เกิดข้ึน เพราะถาผูกอความเสียหายทราบวาจะตอง
จายคาเสียหายเทากับมูลคาความเสียหาย เขาจะสามารถเปรียบเทียบผลประโยชนและตนทุนของการใช
ความระมัดระวังระดับตางๆ ไดอยางถูกตอง ซึ่งนํามาสูการเลือกใชความระมัดระวังในระดับที่เหมาะสม  

 ในบางกรณี ความเสียหายที่เกิดข้ึนมีความไมแนนอนสูง ผูกอความเสียหายจึงไมทราบลวงหนาวา
ความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนนั้นมีมูลคาเทาใด ตัวอยางเชน เวลาเกิดอุบัติเหตุจากรถชน ผูขับข่ีรถยนต
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มักจะไมทราบลวงหนาวาความเสียหายที่จะเกิดข้ึนนั้นมีมูลคาเทาใด เนื่องจากไมทราบลวงหนาวาผูถูก
ชนมีอาชีพอะไร มีรายไดเทาใด หรือจะไดรับบาดเจ็บมากนอยเพียงใด ในกรณีดังกลาว การกําหนดคา
เสียหายใหเทากับมูลคาความเสียหายที่เกิดข้ึนจะไมมีผลตอการจูงใจใหเกิดการใชความระมัดระวังที่
เหมาะสม ทั้งนี้เนื่องจากผูกอความเสียหายไมทราบลวงหนาวาความเสียหายที่เกิดข้ึนนั้นจะมีมูลคามาก
นอยเพียงใด ดังนั้นการตัดสินใจเลือกใชระดับความระมัดระวังของเขาจึงไมข้ึนกับวาศาลจะกําหนด
คาเสียหายใหเทากับมูลคาความเสียหายหรือไม 

ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรกลาววา ในกรณีที่ผูเสียหายไมทราบลวงหนาวาความเสียหายที่เกิดข้ึนจะ
มีมูลคาเทาใด แตทราบการแจกแจงความนาจะเปน (Probability distribution) ของมูลคาความเสียหาย15 
และมูลคาความเสียหายโดยเฉลี่ย การกําหนดคาเสียหายใหเทากับมูลคาความเสียหายโดยเฉลี่ยจะ
สามารถสรางแรงจูงใจในการใชความระมัดระวังในระดับที่เหมาะสมได ทั้งนี้เนื่องจากการกําหนด
คาเสียหายในลักษณะดังกลาวทําใหคาเสียหายที่คาดวาจะตองจายมีคาเทากับมูลคาความเสียหายที่คาด
วาจะเกิดข้ึน ซึ่งจะทําใหผูกอความเสียหายสามารถเปรียบเทียบผลประโยชนและตนทุนของการใชความ
ระมัดระวังระดับตางๆ ไดอยางถูกตอง และจะนํามาซึ่งการใชความระมัดระวังในระดับที่เหมาะสม อนึ่ง 
การกําหนดคาเสียหายใหเทากับมูลคาความเสียหายโดยเฉลี่ยมีนัยวา ศาลไมไดกําหนดคาเสียหายให
เทากับมูลคาความเสียหายที่เกิดข้ึนทุกครั้ง ศาลอาจกําหนดคาเสียหายผิดพลาดบางในบางครั้ง แตโดย
เฉลี่ยแลวศาลกําหนดคาเสียหายไดถูกตองตรงกับมูลคาความเสียหายที่เกิดข้ึน 

ทฤษฎีขางตนมีนัยตอการกําหนดคาเสียหายในกรณีที่ความเสียหายมีความไมแนนอนสูง เชน 
การกําหนดคาขาดรายไดหรือคารักษาพยาบาลในอนาคต ซึ่งศาลอาจจะไมแนใจวารายไดของผูเสียหาย
หลังจากที่หายจากอาการบาดเจ็บแลวจะเปนเทาไร หรือไมสามารถคาดเดาไดวาคารักษาพยาบาลใน
อนาคตจะเปนเทาไร (ปญหานี้มักเกิดข้ึนในประเทศที่ระบบศาลนิยมใหจายคาชดเชยความเสียหายที่จะ
เกิดข้ึนในอนาคตเปนเงินกอนเดียว) ในกรณีดังกลาว หากศาลกําหนดคาเสียหายใหเทากับคาเฉลี่ยของ
มูลคาความเสียหายที่เกิดข้ึนกับผูเสียหายที่มีลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมเหมือนหรือใกลเคียงกัน ก็
จะสามารถจูงใจใหเกิดการใชความระมัดระวังในระดับที่เหมาะสมได  

ในทางปฏิบัติ การประมาณคาเฉลี่ยของมูลคาความเสียหายที่จะเกิดข้ึนในอนาคตไมสามารถทําได
โดยงายและอาจทําใหระบบละเมิดมีตนทุนบริหารจัดการสูง ดังนั้น ศาลอาจจะพิจารณาตัดความเสียหาย
สวนที่มีความไมแนนอนออกจากการคํานวณคาเสียหาย ถาความเสียหายในสวนดังกลาวมีไมมากนัก 
และไมนาจะสงผลกระทบทางลบอยางมีนยัสําคัญตอการสรางแรงจูงใจใหใชความระมัดระวังในระดับที่
เหมาะสม หรือศาลอาจใชสูตรคํานวณอยางงายๆ หรือจัดทําตารางชวยคํานวณหรือคูมือในการประมาณ
ความเสียหายดังกลาว เพ่ือลดคาใชจายในการบริหารจัดการระบบละเมิด อยางไรก็ดี การกําหนดคา
เสียหายโดยอาศัยคาเฉลี่ยของมลูคาความเสียหายอาจทําใหผูเสียหาย โดยเฉพาะอยางย่ิงผูเสียหายที่ไม
มีประกันคุมครอง ไมไดรับการชดเชยอยางครบถวน ซึ่งอาจทําใหไมสามารถกลับสูสภาพที่เสมือนวาไม
มีการทําละเมิดเกิดข้ึนได 
                                                
15 การแจกแจงความนาจะเปนของมูลคาความเสียหายคือ ความนาจะเปนของมูลคาความเสียหายระดับตางๆ 
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นอกจากกรณีขางตนแลว หลักของการกําหนดคาเสียหายใหเทากับมูลคาความเสียหายที่เกิดข้ึน
อาจไดรับการยกเวนในกรณีที่ความเสียหายเกิดข้ึนจากเหตุพิสดารซึ่งมีโอกาสเกิดข้ึนนอยมาก (unlikely 
losses) ในกรณีดังกลาวศาลอาจยกเวนความรับผิดของผูกอความเสียหาย เนื่องจากผูกอความเสียหาย
มักไมทราบลวงหนาวาจะมีความเสียหายเกิดข้ึนจากเหตุนั้น และถึงแมวาจะใชความระมัดระวังตาม
สมควรแลวก็อาจจะไมสามารถหลีกเลี่ยงความเสียหายนั้นได ดังนั้นการยกเวนความรับผิดจึงไมนาจะ
สงผลทางลบตอการใชความระมัดระวังมากนัก นอกจากนี้ การยกเวนความรับผิดยังอาจชวยทําให
ตนทุนการบริหารจัดการระบบละเมิดต่ําลงดวย เพราะไมมีตนทุนในการกําหนดคาเสียหาย  หลักการ
ดังกลาวไดถูกนํามาใชในบางประเทศ เชน ประเทศที่ใชหลักกฎหมายของแองโกลอเมริกัน (Anglo-
American law) ซึ่งมีการกําหนดใหผูทําละเมิดไมตองจายคาเสียหาย หากบุคคลที่มีเหตุผลไมสามารถ
คาดเดาลวงหนาไดวาเหตุนั้นจะนํามาซึ่งความเสียหาย (unforeseeable) 

ตัวอยางเชน คดี Palsgraf v. Long Island Railway Co. (248 N.Y. 399, 162 N.E. 99[1928])  
ในสหรัฐอเมริกา ในคดีนี้ นาง Palsgraf เปนโจทกย่ืนฟอง Long Island Railway Co. โดยในขณะที่ 
นาง Palsgraf กําลังยืนอยูบนชานชาลา รถไฟขบวนหนึ่งกําลังเคลื่อนตัวออกจากอีกชานชาลาหนึ่ง ซึ่งมี
ผูชายสองคนกําลังว่ิงตามรถไฟและกระโดดข้ึนไปบนรถ ชายคนหนึ่งซึ่งถือกลองหอไวดวยกระดาษ
หนังสือพิมพทรงตัวไมมั่นคงและกําลังจะพลัดตกลงมา พนักงานบนรถไฟจึงชวยฉุดแขนไวและพนักงาน
บนชานชาลาชวยดันตัวข้ึนไปบนรถ ในขณะนั้นกลองดังกลาวไดตกลงมาและกลิ้งไปตามราง ปรากฏวา
ในกลองบรรจุพลุไฟ และไดเกิดระเบิดข้ึน แรงระเบิดทําใหกระเบ้ืองแตกและปลิวไปโดนนาง Palsgraf 
ซึ่งอยูหางออกไปหลายเมตร ในคดีนี้ศาลแหงมลรัฐนิวยอรกไดตัดสินวา Long Island Railway Co.  
ไมตองรับผิด 

2.4.5 ความรับผิดทางละเมิดกับการประกันภัย 

การประกันความรับผิด (liability insurance) เปนการประกันความเสี่ยงจากความสูญเสียทางการ
เงินอันเกิดจากความรับผิดทางละเมิด หากมีการทําละเมิดเกิดข้ึนและผูทําละเมิดมีประกันความรับผิด 
บริษัทประกันจะเปนผูชดใชคาเสียหายทั้งหมดหรือบางสวนแกผูเสียหาย ทั้งนี้ข้ึนกับวงเงินและ
รายละเอียดในสัญญาประกัน เมื่อผูทําละเมิดไมตองจายคาเสียหาย เขาอาจจะไมมีแรงจูงใจในการใช
ความระมัดระวังในระดับที่เหมาะสม สิ่งที่นักเศรษฐศาสตรสนใจศึกษาเก่ียวกับการประกันความรับผิดใน
บริบทการวิเคราะหกฎหมายละเมิดดวยหลักเศรษฐศาสตรคือ การที่บุคคลสามารถทําประกันความรับผิด
จะทําใหบุคคลดังกลาวมีแรงจูงใจในการใชความระมัดระวังเปลี่ยนแปลงไปอยางไร  

ในการตอบคําถามขางตน กอนอ่ืนเราควรทําความเขาใจกอนวา ในมุมมองของนักเศรษฐศาสตร
แลว การตัดสินใจทําประกันของบุคคลหนึ่งๆ มีความเชื่อมโยงกับทัศนคติเก่ียวกับความเสี่ยงของบุคคล
นั้น โดยสวนมากแลว คนเรามักจะไมชอบความเสี่ยงหรือความไมแนนอน (risk-averse) และมักจะยอม
จายเงินเพ่ือเปลี่ยนความเสี่ยงใหเปนความแนนอน ตัวอยางเชน ในการเลนพนันชนิดหนึ่งซึ่งไมมี
คาใชจายใดๆ ในการเลน โอกาสที่ผูเลนจะชนะพนันคือรอยละ 60 และโอกาสในการแพคือรอยละ 40 
หากชนะผูเลนจะไดรับเงินรางวัล 100 บาท แตหากแพผูเลนจะเสียเงิน 100 บาท บุคคลที่ไมชอบความ
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เสี่ยงจะไมยอมเลนพนันชนิดนี้แมวาผลตอบแทนที่เขาคาดหวังวาจะไดจากการเลนพนันดังกลาว 
(expected return) จะเทากับ 20 บาทก็ตาม แตบุคคลดังกลาวจะเลือกที่จะจายเงินเพ่ือแลกกับการไดรับ
เงิน 20 บาท โดยแนนอน ในบริบทของการประกันความรับผิด บุคคลที่ไมชอบความเสี่ยงจะยอมจาย
เบ้ียประกันที่เปนธรรม (fair premium)16 เพ่ือรับประกันวาเขาจะรอดพนจากความสูญเสียทางการเงินอัน
เนื่องมาจากความเสี่ยงในการรับผิดทางละเมิด หากบุคคลดังกลาวตองรับความเสี่ยงในการรับผิดทาง
ละเมิดไวเองก็จะทําใหเขาไดรับอรรถประโยชนลดลงเนื่องจากบุคคลดังกลาวจะใชความระมัดระวังใน
ระดับที่มากเกินไปและทํากิจกรรมเสี่ยงนอยเกินไป  

ในการวิเคราะหกฎหมายละเมิดดวยหลักเศรษฐศาสตรในกรณีบุคคลที่ไมชอบความเสี่ยง ทฤษฎี
ทางเศรษฐศาสตรกลาววา สวัสดิการของสังคม (social welfare) จะอยูในระดับสูงสุดหากบุคคลที่ไมชอบ
ความเสี่ยงใชความระมัดระวังในระดับที่เหมาะสม (ซึ่งมีเงื่อนไขเดียวกันกับการวิเคราะหในสวนกอนหนา
นี้) และบุคคลดังกลาวสามารถขจัดหรือโอนความเสี่ยงในการสูญเสียเงินทองเมื่อมีความรับผิดทางละเมิด
ไปใหกับบริษัทประกัน ดังนั้นการที่บุคคลซึ่งไมชอบความเสี่ยงสามารถประกันความเสี่ยงทางการเงินอัน
เนื่องมาจากความเสี่ยงในการรับผิดทางละเมิดไดนั้นจึงเปนสิ่งที่ดีที่สุดทั้งตอบุคคลนั้นเองและสังคม  

บุคคลที่ไมชอบความเสี่ยงของการรับผิดทางละเมิดมักจะทําประกันเพ่ือคุมครองความเสี่ยง
ดังกลาว อยางไรก็ดี การประกันความรับผิดอาจทําใหบุคคลดังกลาวสูญเสียแรงจูงใจในการใชความ
ระมัดระวังในระดับที่เหมาะสม ทั้งนี้ข้ึนกับปจจัยตางๆ เชน เงื่อนไขในสัญญาประกัน และประเภทของ
กฎความรับผิดทางละเมิด  

ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรกลาววา ในกรณีของความรับผิดโดยเด็ดขาด การประกันความรับผิดจะมี
ผลในทางลบตอแรงจูงใจในการใชความระมัดระวังหรือไมนั้น ข้ึนอยูกับเงื่อนไขวาบริษัทประกันสามารถ
สังเกตพฤติกรรมการใชความระมัดระวังของผูทําประกันและกําหนดเบ้ียประกันใหสอดคลองกับ
พฤติกรรมดังกลาวหรือไม17 ในกรณีที่บริษัทประกันสามารถสังเกตพฤติกรรมการใชความระมัดระวังของ
ผูทําประกันได ผูทําประกันจะมีแรงจูงใจในการใชความระมัดระวังในระดับที่เหมาะสม ทั้งนี้เนื่องจาก
บริษัทประกันจะลดเบ้ียประกันลงเพ่ือใหสอดคลองกับการลดลงของความเสี่ยงในการเกิดเหตุละเมิด 
ตัวอยางเชน หากบุคคลผูหนึ่งทําประกันความรับผิดจากเหตุละเมิดในวงเงิน 100,000 บาท และหาก
บุคคลนั้นติดตั้งอุปกรณรักษาความปลอดภัยจะทําใหโอกาสในการเกิดเหตุละเมิดจากรอยละ 5 เหลือรอย
ละ 1 และเมื่อความเสีย่งในการรับผิดทางละเมิด เบ้ียประกันจะลดลงจาก 5,000 บาท เหลือ 1,000 บาท 
หรือสามารถประหยัดคาเบ้ียประกันไปได 4,000 บาท18 บุคคลที่มีเหตุผลจะตัดสินใจเลือกติดตั้งอุปกรณ
ดังกลาวโดยการเปรียบเทียบตนทุนในการติดตั้งอุปกรณรักษาความปลอดภัยและเบ้ียประกันที่สามารถ
                                                
16 เบี้ยประกันที่เปนธรรมคือ เบี้ยประกันที่มีมูลคาเทากับมูลคาของความเสียหายที่คาดวาจะเกิดข้ึน (expected losses) ตัวอยางเชน ใน
การประกันความเสียหายมูลคา 100,000 บาท ซ่ึงมีโอกาสเกิดข้ึนรอยละ 1 เบี้ยประกันที่เปนธรรมจะเทากับมูลคาของความเสียหายที่คาด
วาจะเกิดข้ึนหรือ 100,000 x 0.01 = 1,000 บาท    
17 การวิเคราะหน้ีต้ังอยูบนขอสมมติวา เบี้ยประกันที่บริษัทประกันจัดเก็บเปนเบี้ยประกันที่เปนธรรม 
18 เบี้ยประกันที่เปนธรรมในกรณีที่โอกาสในการเกิดเหตุละเมิดเทากับรอยละ 5 คือ 5,000 บาท สวนเบี้ยประกันที่เปนธรรมในกรณีที่โอกาส
ในการเกิดเหตุละเมิดเทากับรอยละ 1 คือ 1,000 บาท 
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ประหยัดได หากตนทุนในการติดตั้งอุปกรณดังกลาวสูงกวา 4,000 บาท บุคคลดังกลาวก็จะไมติดตั้ง
อุปกรณนั้น ในทางตรงขาม หากตนทุนในการติดตั้งอุปกรณดังกลาวต่ํากวา 4,000 บาท บุคคลดังกลาวก็
จะติดตั้งอุปกรณนั้น การเปรียบเทียบตนทุนของการใชความระมัดระวังและเบ้ียประกันที่เปลี่ยนแปลงไป
จะนํามาซึ่งการใชความระมัดระวังในระดับที่เหมาะสม (อาศัยหลักการเดียวกันกับการเปรียบเทียบ
ตนทุนและผลประโยชนของการใชความระมัดระวังที่กลาวขางตน)  

กลาวโดยสรุป ภายใตเงื่อนไขวาบริษัทประกันสามารถสังเกตพฤติกรรมการใชความระมัดระวัง
ของผูทําประกันไดและกําหนดเบ้ียประกันที่เปนธรรมโดยคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช
ความระมัดระวังของผูทําประกัน การทําประกันความรับผิดทางละเมิดจะเปนผลดีตอสังคมเนื่องจาก 
บุคคลที่ไมชอบความเสี่ยงในการรับผิดทางละเมิดสามารถโอนความเสี่ยงไปใหบริษัทประกันได 
นอกจากนี้ แมวาบุคคลจะมีประกันความรับผิดทางละเมิด แตบุคคลดังกลาวก็จะยังมีแรงจูงใจในการใช
ความระมัดระวังในระดับที่เหมาะสม     

ในกรณีที่บริษัทประกันไมสามารถสังเกตพฤติกรรมการใชความระมัดระวังของผูทําประกันได 
ผูทําประกันจะไมมีแรงจูงใจในการใชความระมัดระวังในระดับที่เหมาะสม ทั้งนี้เนื่องจาก ไมวาเขาจะใช
ความระมัดระวังเทาใด บริษัทประกันก็ไมสามารถสังเกตเห็นได และจะไมมีผลใดๆ ตอเบ้ียประกันที่เขา
จะตองจาย (เบ้ียประกันไมมีความสัมพันธใดๆ กับพฤติกรรมตางๆ ที่ชวยลดความเสี่ยงในการรับผิดทาง
ละเมิด) ในกรณีที่ทําประกันเต็มมูลคาความเสียหาย บุคคลที่มีประกันคุมครองจะไมมีแรงจูงใจในการใช
ความระมัดระวังใดๆ แตในกรณีที่ทําประกันไมเต็มมูลคาความเสียหาย บุคคลที่มีประกันดังกลาว
คุมครองจะมีแรงจูงใจในการใชความระมัดระวังบาง เฉพาะในสวนของความเสียหายที่ไมไดรับการ
คุมครอง ซึ่งแนนอนวาความระมัดระวังดังกลาวจะอยูต่ํากวาระดับที่เหมาะสม เนื่องจากผูกอความ
เสียหายไมตองรับผิดชอบความเสียหายทั้งหมดที่ตนกอข้ึน  

ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรกลาวอีกวา ในกรณีที่บริษัทประกันไมสามารถสังเกตพฤติกรรมการใช
ความระมัดระวังของผูทําประกันได ผูทําประกันมักจะเลือกทําประกันซึ่งครอบคลุมความเสียหาย
บางสวนมากกวาประกันที่ครอบคลุมความเสียหายทั้งหมด ทั้งนี้เนื่องจาก โดยทั่วไปแลว เบ้ียประกันของ
ประกันที่คุมครองความเสียหายทั้งหมดมักจะสูงกวาเบ้ียประกันที่คุมครองความเสียหายเพียงบาง
สวนมากจนไมคุมคาที่จะทําประกันที่คุมครองความเสียหายทั้งหมด ตนทุนในการทําประกันคุมครอง
ความเสียหายเพียงบางสวนและใชความระมัดระวังเพ่ิมเติมมักจะต่ํากวาตนทุนในการทําประกันคุมครอง
ความเสียหายทั้งหมด อยางไรก็ดี การทําประกันคุมครองความเสียหายบางสวนนั้นไมใชสิ่งที่ดีที่สุด
สําหรับสังคมเพราะบุคคลที่ไมชอบความเสี่ยงในการรับผิดทางละเมิดจะไมสามารถโอนความเสี่ยง
ทั้งหมดไปใหกับบริษัทประกัน นอกจากนี้ บุคคลดังกลาวจะมีแรงจูงใจในการใชความระมัดระวังในระดับ
ต่ํากวาระดับที่เหมาะสมดวย อยางไรก็ดี แมการทําประกันคุมครองความเสียหายบางสวนจะไมใชสิ่งที่ดี
ที่สุดสําหรับสังคม แตก็เปนสิ่งที่เปนที่สังคมปรารถนา ทั้งนี้เนื่องจากการทําประกันดังกลาวชวยใหผู ทํา
ละเมิดไดรับอรรถประโยชนมากข้ึน โดยไมทําใหอรรถประโยชนของผูถูกละเมิดลดลง (หากผูถูกทํา
ละเมิดไดรับการชดเชยคาเสียหายอยางครบถวน)   
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ในกรณีของความรับผิดโดยประมาท ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรกลาววา ผูกอความเสียหายจะมี
แรงจูงใจที่จะใชความระมัดระวังในระดับที่เหมาะสมเพ่ือหลีกเลี่ยงความรับผิดทางละเมิด ดังนั้นเขาจะไม
มีแรงจูงใจที่จะทําประกันความรับผิด อยางไรก็ดี ในบางครั้งอาจเกิดความผิดพลาดข้ึนในกระบวนการ
ตัดสินของศาลจึงทําใหผูทําละเมิดดังกลาวมีความรับผิด แมวาผูทําละเมิดจะไมไดประมาทเลินเลอ ใน
กรณีดังกลาว ผูกอความเสียหายที่ไมชอบความเสี่ยงของการตัดสินผิดพลาดจะมีแรงจูงใจในการทํา
ประกันคุมครองความเสี่ยงดังกลาว แมกระนั้นก็ดี เขาจะยังคงมีแรงจูงใจในการใชความระมัดระวังใน
ระดับที่เหมาะสมอยู โดยสรุปแลว การทําประกันความรับผิดเปนสิ่งที่ดีตอสังคม เพราะจะไมกอใหเกิด
ผลเสียตอการใชความระมัดระวังในระดับที่เหมาะสม แตจะชวยทําใหผูกอความเสียหายที่ไมชอบความ
เสี่ยงสามารถโอนความเสี่ยงดังกลาวไปใหบริษัทประกันได   

 2.4.6 คาเสียหายที่เหมาะสมในกรณีผูเสียหายมีหลักประกันชดเชยความเสียหาย 

 เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดข้ึน ผูเสียหายอาจมีหลักประกันคุมครองความเสียหายที่เกิดข้ึน เชน ประกัน
อุบัติเหตุของบริษัทเอกชน สวัสดิการของรัฐหรือนายจาง และประกันสังคม การมีหลักประกันดังกลาว
อาจทําใหผูเสียหายไดรับทั้งคาเสียหายจากผูทําละเมิดและคาชดเชยจากหลักประกัน ซึ่งการไดรับเงิน
ชดเชยจากทั้งสองแหลงมักถูกวิพากษวิจารณวาเปนการชดเชยใหแกผูเสียหายมากเกินไป บางครั้ง
ทนายฝายจําเลยอาจยกเหตุผลดังกลาวมาอางและขอใหศาลนําเงินที่ผูเสียหายไดรับจากประกันไปหัก
ออกจากคาเสียหายทั้งหมด แลวใหจําเลยจายเพียงสวนที่เหลือ คําถามที่สําคัญคือ ในกรณีดังกลาวศาล
ควรทําอยางไร ควรทําตามที่ทนายฝายจําเลยขอหรือไม  

 ในมุมมองของนักเศรษฐศาสตร การกําหนดใหผูทําละเมิดจายคาเสียหายที่เกิดข้ึนทั้งหมดแมวา
ผูเสียหายจะไดรับการชดเชยจากประกันดวยนั้นมีความเหมาะสม ดวยเหตุผลดังนี้  

1) การกําหนดใหผูกอความเสียหายจายคาเสียหายนอยกวามูลคาความเสียหายที่เกิดข้ึนหรือไม
ตองจายคาเสียหายเลยจะจูงใจใหผูกอความเสียหายใชความระมัดระวังในระดับที่ต่ําเกินไป 

2) ในกรณีที่ผู เสียหายเปนผูจายเบ้ียประกันไมวาทางตรงหรือทางออมเพ่ือแลกเปลี่ยนกับ
หลักประกันคุมครองความเสียหายจากอุบัติเหตุ19 ผูเสียหายมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะไดรับความ
คุมครองจากหลักประกันที่ตนเปนผูซื้อ นอกเหนือจากคาเสียหายที่เรียกรองเอาจากผูกอความเสียหาย 
สวนในกรณีที่ผูเสียหายไมไดเปนผูจายเบ้ียประกัน แตรัฐบาลเปนผูออกคาใชจายในการใหหลักประกัน
ทั้งหมด การกําหนดใหผูกอความเสียหายจายคาเสียหายเทากับมูลคาความเสียหายที่เกิดข้ึนก็ยังมีความ
จําเปน ทั้งนี้เพ่ือจูงใจใหผูกอความเสียหายใชความระมัดระวังในระดับที่เหมาะสม อยางไรก็ตาม 

                                                
19 นักเศรษฐศาสตรมักเชื่อวา ในกรณีของหลักประกันความเสียหายบางอยาง เชน สวัสดิการของนายจางหรือประกันสังคม ลูกจางเปนคน
จายคาประกันโดยทางออม เงินที่นายจางนํามาจายเปนสวัสดิการลูกจางน้ันแทจริงแลวก็คือเงินของลูกจางเอง เพราะนายจางจะกําหนด
ตนทุนในการจางไว ซ่ึงตนทุนดังกลาวรวมถึงคาใชจายในการใหสวัสดิการตางๆ ดวย หากลูกจางไมรับสวัสดิการดังกลาวเขาจะสามารถ
ตอรองขอคาตอบแทนที่สูงข้ึนได ในกรณีของประกันสังคมก็เชนเดียวกัน นายจางจะกําหนดตนทุนในการจางลูกจางไว ซ่ึงตนทุนดังกลาว
รวมถึงเงินสมทบเขาประกันสังคมของนายจางดวย เงินที่นายจางสมทบใหแกลูกจางน้ันแทจริงแลวก็คือเงินเดอืนของลูกจางเอง เพราะหาก
ลูกจางไมทําประกันสังคมเขาจะสามารถตอรองขอเงินเดือนที่สูงข้ึนได 
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เนื่องจากผูเสียหายไมไดจายเบ้ียประกันหรือเงินสมทบใดๆ ใหแกรัฐบาล ดังนั้นจึงไมเหมาะสมที่จะไดรับ
การชดเชยจากทั้งผูเสียหายและรัฐบาล วิธีการที่เหมาะสมคือ การใหรัฐบาลจายเงินชดเชยใหแก
ผูเสียหาย พรอมทั้งเปดชองใหรัฐบาลสามารถเขารับชวงสิทธิในการเปนเจาหนี้ละเมิดแทนผูเสียหายได 
(Subrogation) อนึ่ง ในกรณีนี้ควรถือวารัฐบาลเปนผูเสียหายดวย เพราะการทําละเมิดเปนเหตุใหรัฐบาล
ตองจายคาชดเชยใหผูเสียหายโดยทีไ่มไดรับสิ่งตอบแทนใดๆ 

2.5 คาเสียหายเชิงลงโทษ (Punitive damages) 

การกําหนดคาเสียหายใหสงูกวามูลคาความเสียหายที่เกิดข้ึนจริง ซึ่งมักถูกเรียกกันโดยทั่วไปวา
คาเสียหายเชิงลงโทษ (Punitive damages) นอกจากจะมีความเหมาะสมและสามารถจูงใจใหเกิดการใช
ความระมัดระวังในระดับที่เหมาะสมไดในกรณีการทําละเมิดโดยเจตนาแลว ยังมีความเหมาะสมและ
สามารถจูงใจใหเกิดการใชความระมัดระวังในระดับที่เหมาะสมในอีกหลายกรณี ดังตอไปนี้ 

2.5.1 ผูละเมิดมีโอกาสที่จะรอดพนจากความรับผิดสูง 

เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดข้ึน อาจมีความเปนไปไดที่ผูกอความเสียหายจะรอดพนจากความรับผิดดวย
สาเหตุตางๆ ในบางกรณีผูเสียหายอาจจะไมสามารถระบุตัวผูกอความเสียหายได เชน กรณีขับรถชน
แลวหนี และโรงงานปลอยสารพิษที่ไมมีสีและกลิ่น หรือในบางกรณีผูเสียหายอาจจะสามารถระบุตัวผูกอ
ความเสียหายไดแตอาจจะไมย่ืนฟองละเมิดเพราะไมสามารถแบกรับคาใชจายในการดําเนินคดีได ใน
กรณีเหลานี้ การกําหนดคาเสียหายใหเทากับมูลคาความเสียหายที่เกิดข้ึนจะทําใหผูกอความเสียหายไม
มีแรงจูงใจที่จะใชความระมัดระวังในระดับที่เหมาะสม เนื่องจากคาเสียหายที่ผูกอความเสียหายคาดวา
จะตองรับผิดชอบนั้นต่ํากวามูลคาความเสียหายที่เกิดข้ึนจริง ดังนั้น เพ่ือจูงใจใหเกิดการใชความ
ระมัดระวังในระดับที่เหมาะสม ศาลตองกําหนดใหคาเสียหายสูงกวามูลคาความเสียหายที่เกิดข้ึนจริงโดย
คํานึงถึงโอกาสที่ผูกอความเสียหายจะรอดพนจากความรับผิด ทั้งนี้เพ่ือใหคาเสียหายที่ผูกอความ
เสียหายคาดวาจะตองรับผิดชอบนั้นเทากับมูลคาความเสียหายที่เกิดข้ึนจริง 

ตัวอยางเชน สมมติวาความเสียหายที่เกิดข้ึนมมีูลคา 1,000 บาท และผูกอความเสียหายมีโอกาส
ที่จะรอดพนจากความรับผิดรอยละ 20 (กอความเสียหาย 10 ครั้ง ตองรับผิดเพียง 8 ครั้ง) คาเสียหายที่
ผูกอความเสียหายคาดวาจะตองรับผิดชอบในตัวอยางนี้คือ 0.8 x 1,000 = 800 บาท ซึ่งต่ํากวามูลคา
ความเสียหายที่เกิดข้ึนจริง และไมสามารถจูงใจใหผูกอความเสียหายใชความระมัดระวังในระดับที่
เหมาะสมได ดังนั้นศาลตองกําหนดใหผูกอความเสียหายตองจายคาเสียหายเพ่ิมข้ึนเปน 1,000 / 0.8 = 
1,250 บาท เพ่ือใหคาเสียหายที่ผูกอความเสียหายคาดวาจะตองรับผิดชอบเทากับ 1,250 x 0.80 = 
1,000 บาท หรือเทากับมูลคาความเสียหายที่เกิดข้ึนจริง จึงจะสามารถจูงใจใหเกิดการใชความ
ระมัดระวังในระดับที่เหมาะสมได 

2.5.2 ศาลไมสามารถกําหนดคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงิน 



 
2-30  หลักเศรษฐศาสตรเกี่ยวกับการกําหนดคาเสียหายในกฎหมายละเมิด 
 

ในบางกรณี ศาลอาจมีขอจํากัดในการกําหนดคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงิน ซึ่งสงผลใหคาเสียหาย
เชิงชดเชยต่ํากวามูลคาความเสียหายที่เกิดข้ึนจริงมากจนไมสามารถจูงใจใหเกิดการใชความระมัดระวัง
ในระดับที่เหมาะสมได ในกรณีดังกลาว ศาลอาจใชคาเสียหายเชิงลงโทษเปนเครื่องมือในการเพ่ิม
คาเสียหายใหสูงข้ึน เพ่ือทดแทนในสวนของคาเสยีหายทีไ่มเปนตัวเงิน 

2.5.3 การสนับสนุนการทําธุรกรรมตลาด (market transactions)20 

ในกรณีที่ผูละเมิดและผูเสียหายสามารถที่จะเจรจาตอรองกันไดกอนจะเกิดความเสียหาย เชน การ
ละเมิดสิทธิทรัพยสินทางปญญา คาเสียหายเชิงลงโทษอาจเปนเครื่องมือในการจูงใจใหผูที่คิดจะละเมิด
สิทธิทรัพยสินทางปญญาของผูอ่ืนหันมาทําธุรกรรมตลาดแทนการละเมิด ตัวอยางเชน ผูกําลังคิดจะ
ละเมิดลิขสิทธิ์ภาพยนตรอาจจะมีแรงจูงใจที่จะเจรจาตอรองซื้อขายสิทธิ ในการใชประโยชนจาก
ภาพยนตรภายใตลิขสิทธิ์กับผูทรงสิทธิมากข้ึน เนื่องจากหากมีการละเมิดสิทธิเกิดข้ึนผูละเมิดจะตองจาย
คาเสียหายเชิงลงโทษซึ่งมากกวาความเสียหายที่เกิดข้ึนจริง 

อยางไรก็ดี แมวาการกําหนดคาเสียหายเชิงลงโทษอาจมีความเหมาะสมในแงมุมทางดาน
เศรษฐศาสตรดังกลาว แตการกําหนดคาเสียหายเชิงลงโทษอาจมีผลเสียในดานอ่ืนๆ กลาวคือ การ
กําหนดคาเสียหายเชิงลงโทษอาจสงผลใหคาเสียหายที่ผูกอความเสียหายตองรับผิดนั้นสูงเกินไป จน
อาจจะไมเปนธรรมกับตัวผูกอความเสียหาย นอกจากนี้ ยังอาจทําใหผูเสียหายไดรับการชดเชยมาก
เกินไป และอาจสรางแรงจูงใจใหเกิดการฟองรองดําเนินคดีมากเกินความจําเปน โดยเฉพาะคดีเล็กนอย
ที่ไมสําคัญ ซึ่งจะสงผลใหการใชทรัพยากรของระบบศาลเปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร   

2.6 กฎหมายละเมิดกับการใชความระมัดระวัง: หลักฐานเชิงประจักษ 

นักคิดและนักวิชาการอ่ืนๆ ที่ไมใชนักเศรษฐศาสตรไดแสดงความสงสัยในแนวคิดทาง
เศรษฐศาสตรเก่ียวกับกฎหมายละเมิดวา แรงจูงใจในการใชความระมัดระวังของบุคคลอาจจะไมไดเกิด
จากความรับผิดทางละเมิด หรือกลาวไดอีกอยางหนึ่งวา ความรับผิดทางละเมิดอาจจะไมมีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการใชความระมัดระวังตัวของคนมากดังเชนที่ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรไดกลาวไว21 นักคิด
และนักวิชาการเหลานี้ใหเหตุผลวา การที่คนตัดสินใจวาจะใชความระมัดระวังหรือไม และมากนอย
เพียงใดนั้น นาจะเปนผลมาจากปจจัยอ่ืนๆ มากกวา เชน จริยธรรมและศีลธรรมของคน หรือการให
ความสําคัญกับความปลอดภัยของตนเอง นอกจากนี้ อุบัติเหตุที่เกิดข้ึนอาจจะไมสามารถหลีกเลี่ยงได
หรือหลีกเลี่ยงไดยาก ไมวาจะมีความรับผิดทางละเมิดหรือไมก็ตาม 

การตอบคําถามวา “ความรับผิดทางละเมิดชวยลดอุบัติเหตุไดหรือไม” จําเปนตองอาศัยหลักฐาน
จากงานวิจัยเชิงประจักษ (empirical study) ซึ่งมีวิธีการศึกษาอยางเปนระบบและอาศัยขอมูลอยาง
ละเอียด แมการศึกษาเชิงประจักษเหลานี้จะมีไมมากนักเนื่องจากขอจํากัดทางดานขอมูล แตอยางไรก็ดี 

                                                
20 ธุรกรรมตลาดคือการแลกเปล่ียนสินคาและบริการผานตลาด 
21 ดูรายละเอียดของขอโตแยงของนักคิดและนักวิชาการเหลาน้ีเพิ่มเติมไดใน Schwartz (1994) 
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การศึกษาที่ผานมาจํานวนหนึ่งไดพบหลักฐานเชิงประจักษที่สนับสนุนวาความรับผิดทางละเมิดชวยลด
อัตราการเกิดอุบัติเหตุและความเสียหายที่เกิดข้ึน ตัวอยางเชน 

- Landes (1982) พบวา การประกันอุบัติเหตุทางรถยนตโดยไมตองพิสูจนความผิด (no-fault 
automobile insurance) ในบางมลรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกาในชวงป ค.ศ. 1971-1975 
ทําใหอัตราการตายจากอุบัติเหตุทางรถยนตเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

- Devlin (1990) พบวา การประกันอุบัติเหตุทางรถยนตโดยไมตองพิสูจนความผิด (no-fault 
automobile insurance) ในเมืองควิเบก ของประเทศแคนาดา ทําใหอุบัติเหตุทางรถยนต
เพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

- Sloan, Reilly, and Schenzler (1994) พบวา การกําหนดใหรานขายเครื่องด่ืมแอลกอฮอลมี
ความรับผิดตอบุคคลที่สามหากขายเครื่องด่ืมใหแกลูกคา จนเปนเหตุใหเกิดอุบัติเหตุทาง
รถยนตและมีบุคคลที่สามบาดเจ็บหรือเสียชีวิต (Dram shop law) ทําใหอัตราการตายจาก
อุบัติเหตุทางรถยนตในประเทศสหรัฐอเมริกาลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

- Cummins, Philips, and Weiss (2001) พบวา การประกันอุบัติเหตุทางรถยนตโดยไมตอง
พิสูจนความผิด (no-fault automobile insurance) ในประเทศสหรัฐอเมริกา ในชวงป ค.ศ. 
1968-1994 ทําใหอัตราการตายจากอุบัติเหตุทางรถยนตเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ดังนั้น เราอาจสรุปจากหลักฐานเชิงประจักษขางตนไดวา ความรับผิดทางละเมิดชวยลดอัตราการ
เกิดอุบัติเหตุและความเสียหายที่เกิดข้ึนจากอุบัติเหตุทางรถยนต แมวาจะยังไมมีหลักฐานเชิงประจักษ
สนับสนุนในกรณีของอุบัติเหตุประเภทอ่ืนนอกเหนือจากอุบัติเหตุทางรถยนตมากนัก แตมีเรื่องเลาและ
หลักฐานจากการสัมภาษณมากมายที่แสดงวาความรับผิดทางละเมิดนาจะมีสวนชวยลดการเกิดอุบัติเหตุ
ประเภทอ่ืนๆ ลงไดเชนกัน เชน ความรับผิดทางละเมิดทําใหแพทยใชความระมัดระวังในการรักษาผูปวย
มากข้ึน และทําใหผูผลิตคํานึงถึงความปลอดภัยของผูบริโภคผานมาตรการตางๆ มากข้ึน เชน การติด
คําเตือนหรือขอควรระวังในการใชไวบนผลิตภัณฑและการควบคุมดูแลมาตรฐานการผลิต22 

2.7 บทสรุป 

แนวคิดทางเศรษฐศาสตรกลาววา ความรับผิดทางละเมิดจะทําใหผูละเมิดตองแบกรับความ
เสียหายซึ่งเกิดข้ึนกับผูอ่ืน เสมือนวาความเสียหายนั้นๆ เกิดข้ึนกับตนเอง ซึ่งจะทําใหบุคคลใชความ
ระมัดระวังในระดับที่เหมาะสม (ระดับที่ทําใหตนทุนของอุบัติเหตุที่สังคมคาดวาจะตองแบกรับมีคาต่ํา
ที่สุด) ดังนั้นนักเศรษฐศาสตรจึงเห็นวา กฎหมายละเมิดเปนเครื่องมือสําคัญในการยับย้ังการกระทําที่
กอใหเกิดความเสียหาย ซึ่งแตกตางจากแนวความคิดทางกฎหมาย ที่มองวากฎหมายละเมิดเปน
เครื่องมือในการชดเชยใหผูเสียหายสามารถกลับสูสภาพที่เสมือนวาไมมีการทําละเมิดเกิดข้ึน หรือเปน
เครื่องมือในการสรางความเปนธรรม 

                                                
22 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน  Schwartz (1994) 



 
2-32  หลักเศรษฐศาสตรเกี่ยวกับการกําหนดคาเสียหายในกฎหมายละเมิด 
 

ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรกลาววา คาเสียหายที่เหมาะสมคือคาเสียหายที่จะจูงใจใหเกิดการใช
ความระมัดระวังในระดับที่เหมาะสม ในกรณีของหลักความรับผิดทางละเมิดอยางเด็ดขาด (ในกรณีการ
กระทําโดยไมเจตนา) คาเสียหายที่เหมาะสมคือคาเสียหายที่เทากับมูลคาความเสียหายที่เกิดข้ึนจริง การ
กําหนดคาเสียหายที่เหมาะสมนอกจากจะเปนการชดเชยผูเสียหายอยางครบถวนและเปนธรรมแลว ยัง
สามารถจูงใจใหเกิดการใชความระมัดระวังในระดับที่เหมาะสมที่สุดดวย หากศาลกําหนดคาเสียหายไว
ต่ํากวามลูคาความเสียหายที่เกิดข้ึน นอกจากจะทําใหผูเสียหายไมสามารถกลับสูสภาพที่เสมือนวาไมมี
การทําละเมิดเกิดข้ึน ซึ่งเปนผลเสียตอตัวผูเสียหายเองแลว ยังทําใหบุคคลใชความระมัดระวังต่ํากวา
ระดับที่เหมาะสม และทํากิจกรรมเสี่ยงในปริมาณที่มากเกินไปอีกดวย ในทางตรงขาม หากศาลกําหนด
คาเสียหายไวสูงกวามูลคาความเสียหายที่เกิดข้ึนจริง นอกจากจะทําใหบุคคลที่มี เหตุผลใชความ
ระมัดระวังมากเกินไปแลว ยังทําใหบุคคลนั้นทํากิจกรรมเสี่ยงนอยเกินไปทั้งที่กิจกรรมเหลานั้นอาจเปน
ประโยชนตอทั้งตนเองและสวนรวม 

สวนในกรณีของหลักความรับผิดทางละเมิดโดยประมาท (ในกรณีการกระทําโดยไมเจตนา) แม
การกําหนดคาเสียหายใหเทากับมูลคาความเสียหายที่เกิดข้ึนจริงจะไมใชเงื่อนไขที่จําเปนและเพียงพอใน
การนําไปสูระดับการใชความระมัดระวังที่เหมาะสม แตศาลก็ยังจําเปนที่จะตองกําหนดคาเสียหายให
เทากับมูลคาความเสียหายที่เกิดข้ึนเพ่ือใหผูเสียหายไดรับการชดเชยอยางครบถวนและเปนธรรม 
อยางไรก็ดี คาเสียหายที่เหมาะสมขางตนสามารถจูงใจใหเกิดการใชความระมัดระวังในระดับที่เหมาะสม
ไดเฉพาะในกรณีของการกระทําโดยไมเจตนาเทานั้น ในกรณีของการกอความเสียหายโดยเจตนา การ
กําหนดคาเสียหายใหเทากับมูลคาความเสียหายที่เกิดข้ึนอาจจะไมเพียงพอที่จะปองปรามการกระทําที่
กอใหเกิดความเสียหายได ในกรณีนี้การกําหนดคาเสียหายเชิงลงโทษอาจมีความเหมาะสมมากกวา  

ในกรณีที่ผูเสียหายไมทราบลวงหนาวาความเสียหายที่เกิดข้ึนจะมีมูลคาเทาใด แตทราบการแจก
แจงความนาจะเปนของมูลคาความเสียหายและมูลคาความเสียหายโดยเฉลี่ย การกําหนดคาเสียหายให
เทากับมูลคาความเสียหายโดยเฉลี่ยจะสามารถสรางแรงจูงใจในการใชความระมัดระวังในระดับที่
เหมาะสมได ทั้งนี้เนื่องจากการกําหนดคาเสียหายในลักษณะดังกลาวทําใหคาเสียหายที่คาดวาจะตอง
จายมีคาเทากับมูลคาความเสียหายที่คาดวาจะเกิดข้ึน ซึ่งจะทําใหผูกอความเสียหายสามารถ
เปรียบเทียบผลประโยชนและตนทุนของการใชความระมัดระวังระดับตางๆ ไดอยางถูกตอง และจะนํามา
ซึ่งการใชความระมัดระวังในระดับที่เหมาะสม อยางไรก็ดี การกําหนดคาเสียหายโดยอาศัยคาเฉลี่ยของ
มูลคาความเสียหายอาจทําใหผูเสียหาย โดยเฉพาะอยางย่ิงผูเสียหายที่ไมมีประกันคุมครอง ไมไดรับการ
ชดเชยอยางครบถวน ซึ่งอาจทําใหไมสามารถกลับสูสภาพที่เสมือนวาไมมีการทําละเมิดเกิดข้ึนได  

ในการกําหนดคาเสียหายที่เหมาะสม ศาลควรกําหนดคาเสียหายใหเทากับมูลคาความเสียหายที่
เกิดข้ึน ทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน การละเลยไมชดเชยใหแกความเสียหายที่ไมเปนตัวเงิน  
โดยเฉพาะอยางย่ิงในกรณีที่ความเสียหายที่ไมเปนตัวเงินมีขนาดใหญมากเมื่อเทียบกับความเสียหายที่
เปนตัวเงิน นอกจากจะทําใหไมสามารถจูงใจใหเกิดการใชความระมัดระวังในระดับที่เหมาะสมแลว ยัง
อาจเปนการชดเชยที่นอยเกินไป จนผูเสียหายอาจจะไมสามารถกลับคืนสูสภาพที่เสมือนวาไมมีการทํา
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ละเมิดเกิดข้ึนได โดยในทางปฏิบัติ ศาลอาจนํากฎของแฮนด (Hand rule) มาประยุกตใชในการคํานวณ
มูลคาความเสียหายที่ไมใชตัวเงินในกรณีตายและบาดเจ็บได 



บทท่ี 3 
การคํานวณคาเสียหายโดยอาศัยหลักเศรษฐศาสตร 

 

การวิเคราะหกฎหมายดวยหลักเศรษฐศาสตรทําใหเราทราบวาการกําหนดคาเสียหายที่เหมาะสม
นั้นมีความสําคัญมาก ในกรณีของหลักความรับผิดทางละเมิดอยางเด็ดขาด ความรับผิดทางละเมิดจะ
สามารถนําไปสูระดับการใชความระมัดระวังที่เหมาะสมหรือไมนั้น มีเงื่อนไขสําคัญคือ ศาลจะตอง
กําหนดใหผูกอความเสียหายชดเชยคาความเสียหายเทากับมูลคาความเสียหายที่เกิดข้ึนจริง1 เพ่ือให
บุคคลที่มีเหตุผลสามารถเปรียบเทียบตนทุนและผลประโยชนจากการใชความระมัดระวังไดอยางถูกตอง 
และนําไปสูการเลือกระดับการใชความระมัดระวังที่เหมาะสม สวนในกรณีของหลักความรับผิดทาง
ละเมิดโดยประมาท แมการกําหนดคาเสียหายใหเทากับมูลคาความเสียหายที่เกิดข้ึนจริงจะไมใชเงื่อนไข
ที่จําเปนและเพียงพอในการนําไปสูระดับการใชความระมัดระวังที่เหมาะสม แตการกําหนดคาเสียหายให
เทากับมูลคาความเสียหายที่เกิดข้ึนจริงก็ยังคงมีความสําคัญอยู เพราะจะชวยทําใหเกิดความยุติธรรมข้ึน
ในสังคม ทั้งนี้เนื่องจากการกําหนดคาเสียหายในลักษณะดังกลาวจะชวยใหผูเสียหายสามารถกลับสู
สภาพที่เสมือนวาไมมีการทําละเมิดเกิดข้ึนได  

ในบางกรณี การคํานวณมูลคาความเสียหายที่เกิดข้ึนสามารถทําไดคอนขางงายและตรงไปตรงมา 
ตัวอยางเชน การคํานวณมูลคาของทรัพยสินที่มีการซื้อขายในตลาดอยางชัดเจน แตในบางกรณี การ
คํานวณคาเสียหายอาจมีความซับซอน และจําเปนตองอาศัยหลักและวิธีการคํานวณที่ถูกตองเหมาะสม 
ตัวอยางเชน การคํานวณมูลคาของทรัพยสินที่ไมมีการซื้อขายทั่วไปในตลาด หรือการคํานวณมูลคาการ
สูญเสียรายไดในอนาคต และการคํานวณมูลคาความเสียหายที่ไมเปนตัวเงิน เชน มูลคาของชีวิต (Value 
of life) หรือมูลคาของความเจ็บปวดและทุกขทรมาน เปนตน ดังนั้นศาลจําเปนตองมีหลักและวิธีการ
คํานวณที่ถูกตองเหมาะสมเพ่ือที่จะสามารถกําหนดคาเสียหายไดอยางเหมาะสม และชดเชยความ
เสียหายที่เกิดข้ึนไดอยางครบถวนและเปนธรรม นอกจากนี้ การคํานวณมูลคาของความเสียหายที่
เกิดข้ึนยังมีประโยชนตอการกําหนดมาตรฐานความระมัดระวังที่เหมาะสม ซึ่งจะใชเปนเกณฑตัดสิน
ความรับผิดทางละเมิดในกรณีของหลักความรับผิดโดยประมาทดวย 

ในบทนี้ คณะผูวิจัยจะกลาวถึง หลักการทางเศรษฐศาสตรที่เปนประโยชนในการคํานวณ
คาเสียหายที่เหมาะสม ทั้งในสวนของคาเสียหายที่เปนตัวเงิน และคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงิน หลักการ
ดังกลาวไดแก หลักการคํานวณมูลคาของทรัพยสินที่ไมมีการซื้อขายทั่วไปในตลาด หลักการคํานวณ
รายไดของอาชีพที่ไมมีตลาดอยางชัดเจน หลักการคํานวณคาเสียหายที่เกิดข้ึนในอนาคต หลักการ
คํานวณคาเสียหายในกรณีการตายโดยมิชอบ หลักการคํานวณมูลคาของการสูญเสียรายไดในอนาคตใน

                                                
1อาจมีขอยกเวนในกรณหีลักความรับผิดโดยประมาท และในกรณทีี่ศาลตองการกําหนดคาเสียหายเชิงลงโทษ (Punitive damages) ซ่ึงศาล
อาจกําหนดคาเสียหายใหสูงกวาคาเสียหายที่เกิดข้ึนจริง  
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กรณีบาดเจ็บ หลักการคํานวณคาของชีวิต และหลักการคํานวณคาเสียหายจากการเจ็บปวดและทุกข
ทรมาน ดังรายละเอียดตอไปนี ้

3.1 หลักการทางเศรษฐศาสตรในการคํานวณคาเสียหายที่เปนตัวเงิน  

 โดยทั่วไปแลว การคํานวณคาเสียหายที่เปนตัวเงินมักจะทําไดงายและคอนขางตรงไปตรงมา 
ซึ่งทําใหศาลสามารถกําหนดคาเสียหายที่เปนตัวเงินไดอยางถูกตองและเหมาะสม อยางไรก็ดี บางครั้ง
การคํานวณคาเสียหายที่เปนตัวเงินก็ไมสามารถทําไดโดยงาย เชน ในกรณีสิ่งที่เสียหายนั้นไมสามารถ
ซื้อขายไดในตลาดทั่วไป หรือในกรณีที่ความเสียหายมีความไมแนนอน การกําหนดคาเสียหายโดย
ปราศจากหลักการคิดและวิธีการที่ถูกตองเหมาะสม นอกจากจะทําใหผูเสียหายไมไดรับการชดเชย 
อยางเหมาะสมแลว ยังอาจทําใหความรับผิดทางละเมิดไมสามารถจูงใจใหเกิดการใชความระมัดระวัง 
ในระดับที่เหมาะสมได 

3.1.1 หลักการคํานวณมูลคาของทรัพยสินที่ไมมีการซ้ือขายทั่วไปในตลาด 

 ในกรณีทรัพยสินที่เสียหายสามารถซื้อขายไดทั่วไปในตลาด การกําหนดคาเสียหายโดยการคิด
ตนทุนในการทดแทนทรัพยสิน (Replacement cost) มักจะเปนการชดเชยที่เหมาะสมตอผูเสียหาย 
เนื่องจากการไดรับทรัพยสินกลับคืนสามารถทําใหผูเสียหายกลับคืนสูสภาพที่เสมือนวาไมมีการทํา
ละเมิดเกิดข้ึน แตในกรณีทรัพยสินที่เสียหายนั้นไมสามารถหาซื้อไดทั่วไปในตลาด หรือไมมีการซื้อขาย
เลย เชน สิ่งของที่มีชิ้นเดียวในโลก หรือของที่ระลึกซึ่งมีคุณคาทางจิตใจสูงมาก การกําหนดคาเสียหาย
โดยการคิดตนทุนในการทดแทนทรัพยสิน แมวาอาจจะทําใหผูเสียหายไดรับทรัพยสินที่เหมือนหรือ
คลายคลึงกันกลับคืน แตก็ไมสามารถชดเชยใหแกผูเสียหายไดทั้งหมด เนื่องจากผูเสียหายมักจะให
มูลคาสวนตัว (Subjective value) แกทรัพยสินเหลานั้นสูงกวามูลคาของสิ่งอ่ืนที่ทดแทนได ในกรณีนี้ 
ศาลควรกําหนดคาเสียหายใหเทากับมูลคาสวนตัวที่ผูเสียหายใหแกทรัพยสินนั้น จึงจะสามารถทําให
ผูเสียหายกลับสูสภาพที่เสมือนวาไมมีการทําละเมิดเกิดข้ึนได วิธีการหนึ่งที่ศาลอาจนํามาใชคือ ศาลอาจ
ใหคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินเพ่ิมเติม เปนมูลคาเทากับสวนตางของมูลคาสวนตัวของผูเสียหายกับ
ตนทุนในการทดแทนทรัพยสิน เพ่ือใหคาเสียหายทั้งหมดเทากับมูลคาสวนตัว 

3.1.2 หลักการคํานวณรายไดของอาชีพที่ไมมีตลาดอยางชัดเจน 

 การคิดคาเสียหายในกรณีอาชีพที่ไมมีตลาดอยางชัดเจน ตามหลักเศรษฐศาสตรควรคิดคาขาด
รายไดจากคาเสียโอกาส (Opportunity cost) โดยคาเสียโอกาส คือมูลคาของผลตอบแทนจากกิจกรรมที่
สูญเสียโอกาสไปในการเลือกทํากิจกรรมอีกอยางหนึ่ง โดยกิจกรรมที่สูญเสียโอกาสไปนั้นจะตองเปน
กิจกรรมที่ใหผลตอบแทนดีที่สุดในบรรดาตัวเลือกอ่ืนที่เสียโอกาสไปเทานั้น ตัวอยางเชน คาเสียโอกาส
ของการศึกษาคือคาจางสูงสุดที่สามารถไดรับจากการทํางาน หรือคาเสียโอกาสของการลงทุนในตลาด
หุนคือผลตอบแทนจากการฝากเงินในธนาคาร เปนตน นักเศรษฐศาสตรถือวาตนทุนคาเสียโอกาสเปน
ตนทุนที่แทจริงในการทํากิจกรรมใดๆ ก็ตาม เพราะทําใหเห็นถึงโอกาสซึ่งเปนตนทุนที่ถูกซอนอยู ซึ่งไม
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สามารถมองเห็นไดจากการคํานวณทางบัญชี แนวความคิดเก่ียวกับตนทุนคาเสียโอกาสนี้สามารถนํามา
ปรับใชในการคํานวณคาเสียหายในกรณีของการสูญเสียรายไดจากอาชีพที่ไมมีตลาดอยางชัดเจน ซึ่งทํา
ใหไมสามารถหาคาตอบแทนที่แทจริงได ตัวอยางเชน อาชีพแมบาน2 (housewife) เปนตน 

 ในกรณีที่แมบานไดรับบาดเจบ็จนไมสามารถทํางานได การกําหนดคาเสียหายจากการขาดรายได
ไมควรพิจารณาจากคาใชจายในการจางลูกจางมาทํางานบานแทน (Replacement cost) แตควร
พิจารณาจากคาเสียโอกาสของการเปนแมบาน ซึ่งเปนตนทุนที่แทจริงที่ครอบครัวนั้นแบกรับไว ในการ
คํานวณตนทุนคาเสียโอกาสดังกลาว ศาลอาจพิจารณาจากทักษะความรูของแมบานเปนหลัก 
ตัวอยางเชน สมมติวาแมบานซึ่งไดรับความเสียหายจนไมสามารถทํางานไดจบปริญญาทางดาน
กฎหมาย และหากเธอเลือกที่จะทํางานดานกฎหมายเธออาจไดรับเงินเดือน เดือนละ 50,000 บาท 
ในขณะที่ลูกจางทํางานบานซึ่งสามารถทํางานทั้งหมดที่แมบานทําไดรับคาจาง 10,000 บาทตอเดือน 
เนื่องจากแมบานดังกลาวสามารถเลือกทํางานดานกฎหมายได แตเธอกลับเลือกที่จะทํางานบาน แสดง
วาสําหรับเธอและครอบครัวแลว การทํางานบานมีมูลคามากกวาการทํางานดานกฎหมาย หรือมีคาอยาง
นอย 50,000 บาทตอเดือน ดังนั้นความเสียหายที่แทจริงที่เธอและครอบครัวไดรับจึงควรมีคาอยางนอย
เทากับ 50,000 บาทตอเดือน 

3.1.3 หลักการคํานวณคาเสียหายในอนาคต 

 โดยทั่วไปแลว คาเสียหายที่จะเกิดข้ึนในอนาคตมักจะเกิดข้ึนเปนงวด เชน การสูญเสียรายไดราย
เดือนหรือรายป หรือคารักษาพยาบาลรายเดือนหรือรายป หากศาลสามารถกําหนดใหผูเสียหายจาย
คาเสียหายเปนรายงวดได ผูเสียหายก็จะไดรับการชดเชยอยางครบถวน  

 ตัวอยางที่ 1 สมมติวานาย ก ทําใหนาย ข บาดเจ็บ จนตองเขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลปละ
หนึ่งครั้ง ทุกๆ สิ้นป เปนเวลา 5 ป โดยคาใชจายในการรักษาพยาบาลในแตละปคิดเปนเงิน 100 บาท 
หากศาลสามารถกําหนดใหผูกอความเสียหายชดใชคารักษาพยาบาลแกผูเสียหายทุกๆ สิ้นปเปนเงิน 100 
บาท ผูเสียหายก็จะไดรับการชดเชยอยางครบถวน ไมขาดและไมเกิน ดูภาพที ่3.1 ประกอบ 

ภาพที่ 3.1 การจายคาเสียหายในอนาคตแบบแบงจายตามจริงเปนรายงวด 

  
 ในทางปฏิบัติศาลมักกําหนดใหผูกอความเสียหายจายคาเสียหายใหแกผูเสียหายเปนเงินกอน 
ในคราวเดียว เพ่ือความสะดวกและลดตนทุนในการบริหารจัดการ โดยศาลมักจะใชวิธีการคํานวณแบบ
งายๆ โดยการนําคาเสียหายในแตละปมาคูณกับระยะเวลาที่ไดรับความเสียหาย การคํานวณโดยใช

                                                
2 หมายถึง ภรรยาที่ทําหนาที่ดูแลบาน ไมใชลูกจางหรือคนงานที่ถูกจางมาทํางานบาน 
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วิธีการดังกลาวแมจะสามารถทําไดงายแตก็จะมีผลเสียคือ จะทําใหผูเสียหายอาจไดรับการชดเชยมาก
เกินไป  

 ตัวอยางที่ 2 หากพิจารณาตัวอยางที่ 1 แตสมมติใหศาลกําหนดคาเสียหายในอนาคตโดยการนํา
คาเสียหายในแตละปมาคูณกับจํานวนปที่ไดรับความเสียหาย จากภาพที่ 3.2 เราจะเห็นวาศาล
กําหนดใหผูเสียหายจายคาเสียหายเปนเงิน 500 บาท ณ ตนปที่ 1 และผูเสียหายสามารถนําคาเสียหาย
ที่ไดรับไปลงทุนซึ่งใหผลตอบแทนรอยละ 5 ตอป ดังนั้น ณ ปลายปแรก ผูเสียหายจะไดรับผลตอบแทน
จากการลงทุน 25 บาท เมื่อรวมกับคาเสียหายที่เขาไดรับ 500 บาท และหักดวยคาใชจายในการ
รักษาพยาบาล 100 บาท เขาจะมีเงินเหลือ 425 บาท ณ ปลายปที่สอง ผูเสียหายจะไดรับผลตอบแทน
จากการลงทุน 21.25 บาท เมื่อรวมกับคาเสียหายที่เหลืออยู 425 บาท และหักดวยคาใชจายในการ
รักษาพยาบาล 100 บาท เขาจะมีเงินเหลือ 346.25 บาท และจะเปนในลักษณะนี้เรื่อยไป จนกระทั่ง ณ 
ปลายปสุดทาย หลังจากจายคารักษาพยาบาลแลว ผูเสียหายจะมีเงินเหลืออยู 85.58 บาท หรือกลาวได
วา เขาไดรับการชดเชยมากเกินไป 

ภาพที่ 3.2 ผลของการกําหนดคาเสียหายในอนาคตโดยไมคิดมูลคาปจจุบัน 

 
 

 ในการคํานวณคาเสียหายในอนาคต ศาลควรตระหนักวาผูเสียหายสามารถนําเงินที่ไดรับไปลงทุน
เพ่ือหาผลตอบแทนได วิธีการคํานวณคาเสียหายที่เหมาะสมจะตองมีการคิดลดผลตอบแทนดังกลาวดวย 
การคํานวณมูลคาปจจุบัน (Present value) เปนวิธีการที่เหมาะสมในการคํานวณมูลคารวมของ
คาเสียหายที่เกิดข้ึนเปนงวดๆ ในอนาคต เพ่ือใหเกิดความเปนธรรมแกทั้งผูกอความเสียหายและ
ผูเสียหาย การใชมูลคาปจจุบันแทนคาที่ไดจากการคํานวณแบบงายๆ ขางตน จะชวยปองกันไมให
ผูเสียหายไดรับการชดเชยมากเกินไป การคํานวณมูลคาปจจุบันมีสูตรดังตอไปนี้ 
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โดย PV  คือมูลคาปจจุบันของคาเสียหาย A  คือคาเสียหายที่ศาลกําหนดใหแกผูเสียหายในแตละงวด 
a  คืออัตราผลตอบแทนจากการลงทุน และ n  คือจํานวนงวดของคาเสียหาย 
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 ตัวอยางที่ 3 หากพิจารณาจากตัวอยางที่ 2 แตสมมติวาศาลกําหนดคาเสียหายโดยใชมูลคา
ปจจุบัน และใชอัตราผลตอบแทนรอยละ 5 ตอป ซึ่งเทากับผลตอบแทนที่ผูเสียหายไดรับจากการลงทุน 
จากภาพที่ 3.3 เราจะเห็นวา ศาลกําหนดใหผูเสียหายจายคาเสียหายเปนเงิน 432.95 บาท ณ ตนปที่ 1 
และ ณ ปลายปแรก ผูเสียหายจะไดรับผลตอบแทนจากการลงทุน 21.65 บาท เมื่อรวมกับคาเสียหายที่
เขาไดรับ 432.95 บาท และหักดวยคาใชจายในการรักษาพยาบาล 100 บาท เขาจะมีเงินเหลือ 354.60 
บาท ณ ปลายปที่สอง ผูเสียหายจะไดรับผลตอบแทนจากการลงทุน 17.73 บาท เมื่อรวมกับคาเสียหาย
ที่เหลืออยู 354.60 บาท และหักดวยคาใชจายในการรักษาพยาบาล 100 บาท เขาจะมีเงินเหลือ 272.33 
บาท และจะเปนในลักษณะนี้เรื่อยไป จนกระทั่ง ณ ปลายปสุดทาย หลังจากจายคารักษาพยาบาลแลว 
ผูเสียหายจะไมมีเงินเหลืออยูเลย หรือกลาวไดวา เขาไดรับการชดเชยอยางครบถวน  

ภาพที่ 3.3 ผลของการกําหนดคาเสียหายในอนาคตโดยคิดมูลคาปจจุบัน 

 
 คาเสียหายที่คํานวณโดยการคิดมูลคาปจจุบันจะแตกตางจากคาเสียหายที่คํานวณโดยไมคิดมูลคา
ปจจุบันมากนอยเพียงใดนั้นข้ึนอยูกับอัตราผลตอบแทนที่ใชในการคํานวณมูลคาปจจุบันและระยะเวลา
ของความเสียหาย3 จากตารางที่ 3.1 ซึ่งแสดงมูลคาปจจุบันของคาเสียหาย 1,000 บาทตอป และมูลคาที่
คํานวณโดยไมคิดมูลคาปจจุบัน แยกตามระยะเวลาของความเสียหายและอัตราผลตอบแทน เราจะเห็นวา 
สัดสวนของคาเสียหายที่คํานวณโดยการคิดมูลคาปจจุบันตอคาเสียหายที่คํานวณโดยไมคิดมูลคาปจจุบัน
จะลดลงหากจํานวนปที่ไดรับความเสียหายเพ่ิมข้ึน ตัวอยางเชน หากศาลตองการใหจําเลยจาย
คาเสียหายจํานวน 1,000 บาท เปนเวลา 10 ป โดยกําหนดอัตราผลตอบแทนไวที่รอยละ 2 ศาลตอง
กําหนดใหผูกอความเสียหายจายคาเสียหายเทากับ 8,983 บาท ณ ตนปแรก หรือคิดเปนรอยละ 90 ของ
คาเสียหายที่คํานวณโดยไมคิดมูลคาปจจุบัน หากศาลตองการใหจายคาเสียหายจํานวน 1,000 บาท เปน
เวลา 30 ป โดยคงอัตราผลตอบแทนไวที่รอยละ 2 เชนเดิม ศาลตองกําหนดใหผูกอความเสียหายจาย
คาเสียหาย 22,396 บาท ณ ตนปแรก หรือคิดเปนรอยละ 75 ของคาเสียหายที่คํานวณโดยไมคิดมูลคา
ปจจุบัน นอกจากนี้ สัดสวนดังกลาวจะแปรผกผันตามตามอัตราผลตอบแทนที่ใชในการคํานวณ ถาอัตรา
ผลตอบแทนมากข้ึนสัดสวนดังกลาวก็จะนอยลงดวย ตัวอยางเชน หากศาลตองการใหจายคาเสียหาย
จํานวน 1,000 บาท เปนเวลา 10 ป และใชอัตราผลตอบแทนรอยละ 2 ศาลตองกําหนดใหผูกอความ
เสียหายจายคาเสียหายเทากับ 8,983 บาท ณ ตนปแรก หรือคิดเปนรอยละ 90 ของคาเสียหายที่คํานวณ
                                                
3 การคํานวณโดยไมคิดมูลคาปจจุบันสามารถทําไดโดยการนําคาเสียหายตอปมาคูณดวยจํานวนปที่เกิดความเสียหาย 
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โดยไมคิดมูลคาปจจุบัน แตถาหากศาลใชอัตราคิดลดรอยละ 10 ศาลตองกําหนดใหผูกอความเสียหายจาย
คาเสียหายเทากับ 6,145 บาท ณ ตนปแรก หรือคิดเปนรอยละ 61 ของคาเสียหายที่คํานวณโดยไมคิด
มูลคาปจจุบัน 

ตารางที่ 3.1 การเปรียบเทียบคาเสียหายที่คํานวณโดยการคิดกับไมคิดมูลคาปจจุบัน ของคาเสียหาย 
1,000 บาทตอป แยกตามระยะเวลาและอัตราผลตอบแทน (หนวย: บาท) 

ระยะเวลา คาเสียหายที่คํานวณ
โดยไมคิดมูลคาปจจุบัน 

คาเสียหายที่คํานวณโดยคิดมูลคาปจจุบัน 
แยกตามอัตราผลตอบแทนที่นํามาคํานวณ  

2% 5% 10% 12% 
10 ป 10,000 8,983 7,722 6,145 5,650 

(100%) (90%) (77%) (61%) (57%) 
20 ป 20,000 16,351 12,462 8,514 7,469 

(100%) (82%) (62%) (43%) (37%) 
30 ป 30,000 22,396 15,372 9,427 8,055 

(100%) (75%) (51%) (31%) (27%) 
หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บคือเปอรเซ็นตของคาเสียหายในกรณีไมคิดคาปจจุบัน 
ที่มา: คํานวณโดยคณะผูวิจัย 

เพ่ือใหการคิดมูลคารวมของความเสียหายที่เกิดข้ึนเปนงวดๆ ในอนาคตมีความเปนธรรมมากที่สุด 
นอกจากศาลจะตองคํานึงถึงการนําคาเสียหายไปแสวงหาผลตอบแทนดังกลาวขางตน ศาลควรคํานึงถึง
การเปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินคาและบริการดวย ตัวอยางเชน ในกรณีที่เกิดเงินเฟอ ระดับราคา
สินคาและบริการจะเพ่ิมสูงข้ึนเรื่อยๆ ซึ่งอาจทําใหคาเสียหายที่ศาลกําหนดไวไมเพียงพอกับคาใชจายที่
เกิดข้ึนในอนาคตได ตัวอยางเชน หากคาเสียหายในปแรกเทากับ 1,000 บาท และอัตราเงินเฟอเทากับ
รอยละ 5 คารักษาพยาบาลในปที่สองจะเทากับ 1,050 บาท หากศาลใหคาเสียหายในปที่สองเทากับป
แรก ผูเสียหายก็จะขาดทุน 50 บาท ดังนั้นเพ่ือความเปนธรรมศาลควรกําหนดใหผูละเมิดชดเชย
คาเสียหายที่เพ่ิมข้ึนจากเงินเฟอดวย ในทางกลับกัน ในภาวะที่ระดับราคาสินคาและบริการลดลงเรื่อยๆ 
หากศาลกําหนดคาเสียหายโดยไมคํานึงถึงปจจัยดังกลาว ผูเสียหายก็จะไดกําไร นอกจากนี้ ศาลควร
ตระหนักดวยวา ผูเสียหายสามารถนําคาเสียหายไปลงทุนแสวงหาผลตอบแทนได ซึ่งผลตอบแทน
ดังกลาวควรนํามาคิดลดดวย ดังนั้นในการคํานวณมูลคารวมของคาเสียหายที่เกิดข้ึนเปนงวดๆ ใน
อนาคต ศาลตองคํานึงถึงทั้งการเปลี่ยนแปลงของราคาและผลตอบแทนที่ไดจากการลงทุนไปพรอมกัน 
โดยการเลือกใชอัตราผลตอบแทนที่สอดคลองกับคาเสียหายรายงวด  กลาวคือ หากศาลคํานวณมูลคา
ปจจุบันโดยใชอัตราผลตอบแทนที่แทจริงในการคํานวณ4 ศาลตองใชคาเสียหายในรูปมูลคาที่แทจริงใน
การคํานวณดวย แตถาหากศาลคํานวณมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราผลตอบแทนที่เปนตัวเงิน ศาลตองใช

                                                
4 อัตราผลตอบแทนทีแ่ทจริงคืออัตราผลตอบแทนที่ขจัดผลของเงินเฟอออกไปแลว ซ่ึงมีสูตรการคํานวณดังน้ี อัตราผลตอบแทนที่แทจริง = 
อัตราผลตอบแทนที่เปนตัวเงิน – อัตราเงินเฟอ  
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คาเสียหายในรูปมูลคาที่เปนตัวเงินในการคํานวณ ไมเชนนั้นจะเปนการชดเชยที่นอยเกินไปเนื่องจาก
ไมไดคํานึงถึงผลของเงินเฟอ การคํานวณมูลคาปจจุบันที่คํานึงถึงเงินเฟอมีสูตรดังนี้ 

 31 2
2 3 ...
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n
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 โดย PV  คือมูลคาปจจุบันของคาเสียหาย B คือคาเสียหายที่ศาลกําหนดใหแกผูเสียหายในแตละ
งวดในรูปมูลคาที่แทจริงซึ่งขจัดผลของเงินเฟอแลว r  คืออัตราผลตอบแทนที่แทจริง (อัตราผลตอบแทน
ที่เปนตัวเงิน - อัตราเงินเฟอ) และ n  คือจํานวนงวดของคาเสียหาย หรือใชสูตร  

 31 2 4
2 3 ...
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 โดย PV  คือมูลคาปจจุบันของคาเสียหาย C คือคาเสียหายที่ศาลกําหนดใหแกผูเสียหายในแตละ
งวดในรูปมูลคาที่เปนตัวเงินซึ่งรวมผลของเงินเฟอไว i  คืออัตราผลตอบแทนที่เปนตัวเงิน และ n คือ
จํานวนงวดของคาเสียหาย  

3.1.4 หลักการคํานวณคาเสียหายที่เปนตัวเงินในกรณีการตายโดยมิชอบ  

 ทฤษฎีที่นักเศรษฐศาสตรนิยมใชเปนหลักในการคํานวณคาเสียหายที่เปนตัวเงินหรือความเสียหาย
ทางเศรษฐกิจในกรณีการตายโดยมิชอบคือ ทฤษฎีทุนมนุษย (Human capital approach) ซึ่งกลาวไววา 
มูลคาความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนจากการตายมีคาเทากับมูลคาของผลิตภาพในอนาคตที่
สูญเสียไปของผูตาย (lost future productivity) ซึ่งในทางเศรษฐศาสตร คาจางหรือรายไดเปนตัวแทนที่
สะทอนผลิตภาพของคน ดังนั้นมูลคาความเสียหายทางเศรษฐกิจของผูตายจึงเทากับมูลคาปจจุบัน 
ของรายไดในอนาคตที่ผูตายจะไดรับหากเขามีชีวิตอยู 

 เราอาจแบงความเสียหายในกรณีของการตายโดยมิชอบออกเปนสองแบบ ไดแก ความเสียหาย
ทางเศรษฐกิจของตัวผูตายเองและความเสยีหายทางเศรษฐกิจของสมาชิกอ่ืนๆ ในครอบครัวของผูตาย 
เชน ลูกหรือพอแม ความเสียหายทางเศรษฐกิจของผูตายสามารถคํานวณไดจากมูลคาปจจุบันของ
รายไดในอนาคตของผูตายหลังจากหักภาษีและเงินสมทบกองทุนสวัสดิการตางๆ แลว เนื่องจากในขณะ
ที่ผูตายมีชีวิตอยูเขาไมสามารถใชเงินในสวนที่นํามาจายภาษีและสมทบกองทุนสวัสดิการตางๆ ได สวน
ความเสียหายทางเศรษฐกิจของผูเก่ียวของสามารถคํานวณไดจากการหักลบมูลคาการบริโภคของผูตาย
ออกจากรายไดของผูตายหลังจากหักภาษีและเงินสมทบกองทุนสวัสดิการตางๆ แลว เนื่องจากในขณะที่
ผูตายยังมีชีวิตอยู สมาชิกอ่ืนๆ ในครัวเรือนจะไมไดรับเงินที่ผูตายใชจายในการบริโภค เสียภาษี และ
จายเงินสมทบกองทุนสวัสดิการตางๆ หากนํามูลคาเหลานี้มาคิดรวม สมาชิกในครอบครัวจะไดรับการ
ชดเชยมากเกินกวาเงินที่พวกเขาจะไดรับหากผูตายยังมีชีวิตอยู 

 รายไดในอนาคตมีความไมแนนอน มีปจจัยมากมายที่มีอิทธิพลในการกําหนดรายไดในอนาคต 
รายไดของคนอาจเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา หรือระยะเวลาการทํางานอาจจะเปลี่ยนแปลงไปในแตละป 
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ในบางปคนผูหนึ่งอาจจะทํางานไดไมเต็มเวลา แตในบางปอาจทํางานลวงเวลา อาจมีการเปลี่ยนหรือ
โยกยายงาน หรือแมกระทั่งออกจากตลาดแรงงานไมวาจะชั่วคราวหรือถาวร ปจจัยเหลานี้ลวนเปนปจจัย
ที่มีความสําคัญในการคํานวณคาเสียหายที่เหมาะสมและเปนธรรม King and Smith (1998) เสนอวา 
เพ่ือใหผูเสียหายไดรับคาชดเชยที่เหมาะสม การคํานวณคาเสียหายในกรณขีองการตายโดยมิชอบควรมี
หลักการและคํานึงถึงสวนประกอบสําคัญในการคํานวณ ซึ่งสามารถสรุปสาระสําคัญไดดังนี้5 

3.1.4.1 รายไดปฐานที่ใชในการคํานวณ (Base-year income) 

 โดยปกติแลว รายไดปฐานหมายถึงรายได ณ ปที่เสียชีวิต ซึ่งจะใชเปนฐานในการคํานวณมูลคา
ปจจุบันของรายไดในอนาคตของผูตาย รายไดปฐานควรรวมคาตอบแทนทุกอยางที่ผูตายไดรับกอนตาย 
เชน สวัสดิการดานตางๆ หรือคาลวงเวลาอ่ืนๆ ที่ไดรับจากนายจาง นอกจากนี้ รายไดรวมในปฐานควร
จะใชรายไดที่คาดวาผูตายจะไดรับ (expected income) ไมใชรายไดที่ผูตายอาจจะไดรับ (potential 
income) ทั้งนี้รายไดที่ผูตายคาดวาจะไดรับ คือรายไดที่ไดจากระยะเวลาการทํางานทีค่าดวาผูตายจะทํา
ในปนั้น ซึ่งไดหักระยะเวลาที่คาดวาผูตายจะไมทํางานออกไปแลว สวนรายไดที่ผูตายอาจจะไดรับ คือ
รายไดที่คิดจากขอสมมติวาผูตายทํางานเต็มเวลา ไมมีการลาหยุดหรือลาปวย การคํานวณโดยใชรายได
ที่คาดวาผูตายจะไดรับจะทําใหคาความเสียหายที่ คํานวณไดมีความถูกตองและเปนธรรมมากข้ึน 
โดยเฉพาะในกรณีที่ผูตายมีรายไดเปนรายวัน 

3.1.4.2 การทํากิจกรรมซ่ึงไมมีตลาดอยางชัดเจน 

 บุคคลบางคนอาจเลือกที่จะทํากิจกรรมที่ไมมีตลาดอยางชัดเจน เชน แมบานซึ่งทํางานบานและ
เลี้ยงลูก กิจกรรมดังกลาวแมจะไมสรางรายไดใหแกผูทําแตก็เปนกิจกรรมที่มีคุณคาตอตัวผูทําเองและ
ผูเก่ียวของ มูลคาของกิจกรรมเหลานี้ควรที่จะถูกนํามาคิดรวมในการคํานวณมูลคาของรายไดในอนาคต
ของผูตายดวย โดยอาจนําหลักคาเสียโอกาสดังกลาวขางตนมาใชในการคํานวณ 

3.1.4.3 อัตราการเติบโตของคาจาง 

 ในความเปนจริง คาจางที่ผูตายจะไดรับหากยังมีชีวิตอยูมักไมคงที่ แตจะเปลี่ยนแปลงไปตาม
เวลา การสมมติวาคาจางที่ผูตายไดรับมีคาคงที่จะทําใหคาเสียหายเบ่ียงเบนไปจากมูลคาของความ
เสียหายที่เกิดข้ึนจริง การเปลี่ยนแปลงของคาจางจะข้ึนอยูกับปจจัยอยางนอยสองประการคือ 1) การ
เปลี่ยนแปลงของผลิตภาพในระดับบุคคล และ 2) การเปลี่ยนแปลงผลิตภาพในระดับประเทศ การ
เปลี่ยนแปลงของผลิตภาพในระดับบุคคลเกิดข้ึนจากการสะสมประสบการณหรือทักษะความสามารถใน
การทํางานหรือการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของปจเจกบุคคล ซึ่งทําใหคาจางที่ปจเจกบุคคลไดรับ
เปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงของผลิตภาพ โดยถาผลิตภาพเพ่ิมข้ึนคาจางก็จะเพ่ิมข้ึน และใน
ทางตรงขาม ถาผลิตภาพลดลงคาจางก็จะลดลงดวย ในสวนของการเปลี่ยนแปลงของผลิตภาพใน

                                                
5 King and Smith (1998) ไดกลาวถึงวิธีการคํานวณไวดวย แตเน่ืองจากวิธีการดังกลาวมีความสลับซับซอน และการแสดงวิธีการคํานวณ
โดยละเอียดไมใชวัตถุประสงคหลักของการศึกษาน้ี ดังน้ัน คณะผูวิจัยจึงนําเสนอเพียงหลักการคํานวณเทาน้ัน ผูสนใจวิธีการคํานวณ
สามารถดูรายละเอียดไดใน King and Smith (1998) 
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ระดับประเทศ โดยทั่วไปแลว การเปลี่ยนแปลงดังกลาวมักเกิดข้ึนจากการพัฒนาทางเทคโนโลยี ซึ่งจะมี
ผลทําใหผลิตภาพและคาจางโดยเฉลี่ยของทุกคนในประเทศเพ่ิมข้ึน ดังนั้น การคํานวณมูลคาของรายได
ในอนาคตจึงควรคํานึงถึงปจจัยดังกลาวทั้งสองประการดวย ทั้งนี้เพ่ือใหการคํานวณมีความถูกตอง
แมนยํามากที่สุด 

3.1.4.4 ชวงเวลาของการทํางาน 

 การคํานวณคาเสียหายที่งายที่สุดคือการคํานวณโดยสมมติวาผูตายจะทํางานในตลาดแรงงาน
อยางตอเนื่องไปจนเกษียณอายุ การสมมติเชนนี้แมวาอาจจะชวยใหการคํานวณทําไดงายข้ึนแตก็อาจทํา
ใหเกิดการชดเชยที่ไมเปนธรรมข้ึนได ทั้งนี้เนื่องจาก ในความเปนจริงแลว คนอาจจะออกจาก
ตลาดแรงงานเปนการชั่วคราวและกลับเขามาใหม หรืออาจจะออกจากตลาดแรงงานไปอยางถาวร 
เนื่องจากหมดสมรรถภาพหรือตายกอนเวลาเกษียณอายุ ดังนั้น การคํานวณมูลคาของรายไดในอนาคต
ของผูตายใหใกลเคียงกับความเปนจริงมากที่สุดจําเปนตองคํานึงถึงชวงเวลาการทํางานที่นาจะเกิดข้ึน
จริงในอนาคตดวย 

3.1.5 หลักการคํานวณมูลคาของการสูญเสียรายไดในอนาคตในกรณีบาดเจ็บ 

 ทฤษฎีทุนมนุษยและหลักการคํานวณความเสียหายทางเศรษฐกิจจากการตายขางตนสามารถ
นํามาปรับใชกับการคํานวณมูลคาของการสูญเสียรายไดในอนาคตในกรณีบาดเจ็บได โดยมูลคาความ
เสียหายทางเศรษฐกิจในกรณีนี้จะเทากับสวนตางของมูลคาปจจุบันของรายไดในอนาคตที่ผูเสียหายจะ
ไดรับหากไมถูกทําละเมิด และมูลคาปจจุบันของรายไดในอนาคตในกรณีที่ถูกทําละเมิดจนไดรับบาดเจ็บ 
หากศาลกําหนดคาเสียหายใหเทากับสวนตางดังกลาวก็จะทําใหผูเสียหายสามารถกลับสูสภาพที่เสมือน
วาไมมีการทําละเมิดเกิดข้ึนได 

 ในบางครั้ง ผลของการถูกทําละเมิดอาจทําใหผูถูกละเมิดสูญเสียสมรรถภาพในการทํางานอยาง
ถาวร จนทําใหไมสามารถรักษาระดับรายไดเดิมไวได ตัวอยางเชน ศิลปนคนหนึ่งไดรับบาดเจ็บที่มือขวา
จนไมสามารถใชการได ทําใหตองประกอบอาชีพอ่ืนที่ตนไมมีความถนัด อันเปนเหตุใหไดรับรายไดลดลง
จากชวงกอนไดรับบาดเจ็บ ในกรณีนี้ ศาลควรกําหนดใหผูกอความเสียหายจายคาเสียหายเทากับสวน
ตางของมูลคาปจจุบันของรายไดในอนาคตที่ผูเสียหายจะไดรับหากไมถูกทําละเมิด และมูลคาปจจุบัน
ของรายไดในอนาคตในกรณีที่ถูกทําละเมิด โดยคิดระยะเวลาของความเสียหายตั้งแตวันที่เกิดความเสีย
หายไปจนตลอดชวงชีวิตการทํางานของผูเสียหาย แตในบางครั้ง ผลของการถูกทําละเมิดอาจทําใหผูถูก
ละเมิดสูญเสียสมรรถภาพในการทํางานอยางชั่วคราว ผูถูกละเมิดอาจจะสามารถฟนฟูสมรรถภาพในการ
ทํางานใหกลับสูสภาพที่เสมือนวาไมมีการทําละเมิดเกิดข้ึนได ในกรณีนี้ ศาลควรกําหนดใหผูกอความ
เสียหายจายคาเสียหายเทากับสวนตางของมูลคาปจจุบันของรายไดในอนาคตที่ผูเสียหายจะไดรับหาก
ไมถูกทําละเมิด และมูลคาปจจุบันของรายไดในอนาคตในกรณีที่ถูกทําละเมิด โดยคิดระยะเวลาของ
ความเสียหายตั้งแตวันที่เกิดความเสียหายไปจนถึงวันที่ระดับรายไดของเขากลับสูสภาพที่เสมือนวาไมมี
การทําละเมิดเกิดข้ึน ภาพที่ 3.4 แสดงตัวอยางสมมติของรายไดในอนาคตของผูที่สูญเสียสมรรถภาพใน
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การทํางานชั่วคราว ในกรณีนี้ศาลควรกําหนดใหผูกอความเสียหายจายคาเสียหายเทากับสวนตางของ
มูลคาปจจุบันของรายไดในอนาคตที่ผูเสียหายจะไดรับหากไมถูกทําละเมิด และมูลคาปจจุบันของรายได
ในอนาคตในกรณีที่ถูกทําละเมิด โดยคิดระยะเวลาของความเสียหายเทากับ 21 ป อนึ่ง รายไดที่นํามา
คํานวณคาเสียหายในกรณีนี้ควรเปนรายไดสุทธิหลังจากจายภาษีแลว ทั้งนี้เนื่องจาก ถึงแมวาจะไมมีการ
ทําละเมิดเกิดข้ึน ผูเสียหายก็ไมสามารถนําเงินในสวนที่จายภาษีมาใชจายได หากไมหักภาษีออกกอน
ผูเสียหายจะไดรับการชดเชยมากไป 

ภาพที่ 3.4 กระแสรายไดในอนาคตกรณสีูญเสียสมรรถภาพในการทํางานชั่วคราว 

 

นอกเหนือจากการสูญเสียรายไดจากการทํางานแลว การไดรับบาดเจ็บยังอาจทําใหผูเสียหาย
ไดรับเงินบํานาญลดลงเนื่องจากสาเหตุตางๆ ตัวอยางเชน ในกรณีที่ผูเสียหายเปนคนไทย ผูที่ไดรับ
บาดเจ็บอาจมีรายไดในอนาคตลดลงจึงทําใหสามารถจายเงินสมทบเขากองทุนบํานาญไดนอยลง หรือ
การไดรับบาดเจ็บอาจทําใหระยะเวลาของการทํางานลดลง (เกษียณกอนเวลาอันควร) ซึ่งทําให
ระยะเวลาของการจายเงินสมทบลดลง หรือในกรณีของขาราชการ ผูที่ไดรับบาดเจ็บอาจไดเงินเดือนใน
อนาคตลดลงจึงทําใหคาเฉลี่ยของเงินเดือน 60 เดือนสุดทายกอนเกษียณลดลง6 เปนตน เพ่ือใหเปนไป
ตามหลักของการชดเชยใหผูเสียหายกลับสูสภาพที่เสมือนวาไมมีการทําละเมิดเกิดข้ึน ผูเสียหายจึงควร
ไดรับการชดเชยในสวนของเงินบํานาญที่ลดลงดวย ภาพที่ 3.5 แสดงตัวอยางสมมติของการ
เปลี่ยนแปลงของรายไดจากการทํางานและเงินบํานาญอันมีสาเหตุมาจากการถูกทําละเมิด ชวงเวลา OA 
คือ ระยะเวลาตั้งแตผูเสียหายถูกทําละเมิดจนถึงเกษียณอายุ ชวงเวลา AB คือระยะเวลาตั้งแตผูเสียหาย
เกษียณอายุจนถึงสิ้นอายุขัย ในกรณีนี้ ผูเสียหายควรไดรับการชดเชยการสูญเสียรายไดจากการทํางาน
ในชวงเวลา OA และการสูญเสียรายไดจากเงินบํานาญในชวงเวลา AB โดยควรไดรับการชดเชยเทากับ
มูลคาปจจุบันของสวนตางระหวางเสนรายไดและเงินบํานาญในกรณีถูกทําละเมิดและไมถูกทําละเมิด  
                                                
6 เงินบํานาญจะถูกกําหนดจากคาเฉล่ียของเงินเดือน 60 เดือนสุดทายกอนเกษียณ 
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รายได 

0 A B ชวงเวลาที่ทํางาน ชวงเวลาที่เกษียณ 
เวลา 

รายไดกรณีไมถูกทําละเมิด 

รายไดกรณีถูกทําละเมิด 

ภาพที่ 3.5 กระแสรายไดจากการทํางานและเงินบํานาญในอนาคต 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.6 แสดงตัวอยางสมมติของกระแสรายไดจากการทํางานและเงินบํานาญในอนาคตใน
กรณีที่ถูกทําละเมิดและไมถูกทําละเมิด ในภาพนี้ การถูกทําละเมิดจนไดรับบาดเจ็บมีผลทําใหผูเสียหาย
ตองเกษียณอายุกอนเวลาอันควร โดยหากไมถูกทําละเมิด ผูเสียหายจะมีระยะเวลาทํางานเทากับชวง 
OA แตเมื่อถูกทําละเมิดผูเสียหายจึงทํางานไดเพียงชวงเวลา OD เทานั้น ชวงเวลาตั้งแตจุด A เปนตน
ไปคือ ชวงเวลาที่ไดรับเงินบํานาญ ในกรณีนี้ผูเสียหายควรไดรับการชดเชยการขาดรายไดจากการ
ทํางานเทากับมูลคาปจจุบันของสวนตางระหวางรายไดกรณีถูกทําละเมิดและไมถูกทําละเมิดในชวงเวลา 
OD และไดรับการชดเชยเทากับมูลคาปจจุบันของสวนตางระหวางเงินบํานาญกรณีถูกทําละเมิดและไม
ถูกทําละเมิดในชวงเวลาตั้งแตจุด A จึงถึงสิ้นอายุขัย นอกจากนี้ยังควรไดรับการชดเชยเทากับมูลคา
ปจจุบันของรายไดกอนถูกทําละเมิดในชวงเวลา DA ซึ่งเปนชวงที่ผูเสียหายไมมีรายไดเนื่องจากเกษียณ
กอนเวลาอันควร อนึ่ง รายไดของผูเสียหายที่นํามาคํานวณมูลคาการสูญเสียรายไดในชวงเวลาของการ
ทํางานควรเปนรายไดสุทธิซึ่งไดหักภาษีและจํานวนเงินที่สมทบเขากองทุนบํานาญออกแลว เพ่ือไมให
เกิดการใหคาเสียหายซ้ําซอน เนื่องจากรายไดสวนที่จายสมทบเขากองทุนบํานาญเปนเงินที่ผูเสียหาย
สะสมไว ซึ่งจะไดรับกลับคืนมาพรอมผลตอบแทนเปนเงินบํานาญหลังเกษียณ 

ภาพที่ 3.6 กระแสรายไดจากการทํางานและเงินบํานาญในอนาคต กรณีเกษียณกอนเวลา 
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เชนเดียวกับกรณีการตายโดยมิชอบ รายไดในอนาคตที่สูญเสียไปในกรณีของการบาดเจ็บนั้นมี
มูลคาไมแนนอน ข้ึนกับปจจัยเชน การเปลี่ยนแปลงของเงินเดือนและชวงอายุการทํางาน นัก
เศรษฐศาสตรมีวิธีการคํานวณมูลคาปจจุบันของความเสียหายในอนาคต โดยคํานึงถึงปจจัยดังกลาว วิธี
เหลานี้ไดถูกนําไปใชในศาลในประเทศที่พัฒนาแลวเชน ประเทศอังกฤษ และสหรัฐอเมริกา อยางไรก็ดี 
วิธีการเหลานี้มีความสลับซับซอน และการแสดงสูตรและวิธีการคํานวณโดยละเอียดไมใชวัตถุประสงค
หลักของการศึกษานี้ คณะผูวิจัยจึงแสดงตัวอยางเพียงเพ่ือใหเห็นวา การคํานวณมูลคาของการสูญเสีย
รายไดโดยคํานึงถึงปจจัยดังกลาวใหคาที่มีความแตกตางจากการคํานวณที่ไมคํานึงถึงปจจัยดังกลาว
อยางไร 

ศาลในอังกฤษและเวลสใชวิธีการคํานวณมูลคาปจจุบันของรายไดที่จะสูญเสียไปในอนาคตอัน
เนื่องมาจากการบาดเจ็บ ซึ่งคํานึงถึงความไมแนนอนของชวงระยะเวลาที่ขาดรายได อันเกิดจากความ
เสี่ยงในการตายและความไมแนนอนของระยะเวลาการทํางาน ในทางปฏิบัติ ศาลจะคํานวณโดยใชตาราง 
Ogden7 ซึ่งถูกพัฒนาข้ึนเพ่ืออํานวยความสะดวกในการคิดคํานวณมูลคาปจจุบันของรายไดที่จะสูญเสีย
ไปในอนาคตโดยเฉพาะ กลาวโดยสรุป ตาราง Ogden แสดงคาของตัวทวี8 (Multiplier) 2 กลุม ตัวทวี
กลุมแรกสะทอนถึงความเสี่ยงในการเสียชีวิต แบงตามอายุของผูเสียหายและระยะเวลาของความ
เสียหาย9 สวนตัวทวีกลุมที่สองสะทอนถึงความไมแนนอนของชวงเวลาที่ขาดรายได แบงตามอายุของ
ผูเสียหาย ระดับการศึกษาของผูเสียหาย10 ความสมบูรณของสภาพรางกายของผูเสียหาย (สุขภาพปกติ
หรือไมปกติ)11 และสถานะการจางงานของผูเสียหาย (มีงานทําหรือไมมีงานทํา) หากนําตัวทวีไปคูณกับ
รายไดที่สูญเสียไปในปฐานก็จะไดมูลคาปจจุบันของรายไดที่จะสูญเสียไปในอนาคต   

ตัวอยางเชน หากตองการคํานวณมูลคาปจจุบันของรายไดในอนาคตจนถึงเกษียณอายุ (60 ป) 
ของเพศชายอายุ 20 ป ซึ่งในชวงกอนถูกทําละเมิดชายดังกลาวมีงานทํา มีการศึกษาระดับปริญญา และ
มีสุขภาพไมปกติ และสมมติวารายไดสุทธิในปฐานเทากับ 1 บาท การคํานวณคาเสียหายโดยใชตาราง 
Ogden จะทําไดโดย การหาคาของตัวทวีจากตารางที่เก่ียวของ ตัวทวีในกรณีของเพศชายอายุ 20 ป ซึ่ง
สูญเสียรายไดจนถึงเกษียณอายุมีคาเทากับ 24.97 (ดูตาราง ผ1.1 ในภาคผนวกที่ 1 ประกอบ) และตัว
ทวีในกรณีของเพศชายอายุ 20 ป ซึ่งมีงานทํา มีการศึกษาระดับปริญญา และมีสุขภาพไมปกติมีคา

                                                
7 ในป ค.ศ. 1998 สภาสูงของประเทศอังกฤษ (the House of Lords) ไดอนุมัติใหศาลใชตาราง Ogden เปนวิธีหลักในการประเมินความ
เสียหายที่เปนตัวเงินในอนาคตเปนคร้ังแรกในคดี Well v. Well ตาราง Ogden ไดมีการปรับปรุงและพัฒนาเปนระยะๆ โดยตารางที่ใชอยูใน
ปจจุบันคือตาราง Ogden ฉบับตีพิมพคร้ังที่ 6 (Ogden table sixth edition) 
8 ตัวทวี คือ ตัวเลขที่นําไปคูณกับรายไดปฐานเพื่อใหไดผลลัพธเปนรายไดในอนาคต ซ่ึงอยูในรูปมูลคาปจจุบันเรียบรอยแลว 
9 ระยะเวลาของความเสียหายแบงออกเปน 3 กลุมยอยไดแก 1) ต้ังแตเกิดความเสียหายจนถึงเสียชีวิต 2) ต้ังแตเกิดความเสียหายจนถึง
เกษียณอายุ และ 3) ความเสียหายเกิดข้ึนต้ังแตเกษียณอายุจนถึงเสียชีวิต 
10 ระดับการศึกษาแบงออกเปน 3 ระดับ ดังน้ี 1) การศึกษาระดับปริญญาหรือเทียบเทาหรือสูงกวา 2) การศึกษาระดับ General Certificate 
of Secondary Education (GCSE) เกรด A ถึง C จนถึงระดับ A หรือเทียบเทา และ 3) การศึกษาระดับตํ่ากวา GCSE เกรด C หรือ 
Certificate of Secondary Education (CSE) เกรด 1 หรือเทียบเทา หรือไมมีการศึกษา 
11 ผูมีสุขภาพไมปกติ (disabled) หมายถึง ผูมีอาการปวยหนักข้ึนเร่ือยๆ หรือคาดวาจะมีอาการปวยเกินกวาหน่ึงปข้ึนไป อยูในสภาพที่
จํากัดความสามารถในการทํากิจกรรมประจําวัน และสงผลกระทบตอประเภทหรือระยะเวลาของการทํางาน 
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เทากับ 0.61 (ดูตาราง ผ1.2 ในภาคผนวกที่ 1 ประกอบ)12 หลังจากนั้นจึงนําคาตัวทวีดังกลาวมาคูณดวย
รายไดสุทธิในปฐาน มูลคาของรายไดที่สูญเสียไปจนถึงเกษียณอายุของชายดังกลาวจะเทากับ 24.97 x 
0.61 x 1 หรือเทากับ 15.23 บาท การคํานวณคาปจจุบันของรายไดในอนาคตโดยอาศัยตัวทวีดังกลาว
เปนการคํานวณอยางมีระบบ ซึ่งนาจะชวยทําใหการกําหนดคาเสียหายดังกลาวของศาลมีความชัดเจน
และโปรงใส นอกจากนี้ การคํานึงถึงความไมแนนอนของระยะเวลาการขาดรายไดในอนาคตนาจะชวยทําให
ผูเสียหายไดรับการชดเชยใกลเคียงกับมูลคาความเสียหายทีจ่ะเกิดข้ึนจริงมากข้ึน 

อนึ่ง รายไดในอนาคตที่คํานวณไดจากตาราง Ogden เปนคาเฉลี่ยของบุคคลที่มีรายได เพศ 
ระดับการศึกษา การมีงานทํา และสุขภาพ เชนเดียวกับผูเสียหาย ซึ่งทฤษฎีในบทที่ 2 กลาววา ในกรณี
ที่ผูที่มีแนวโนมวาจะทําละเมิดไมทราบวาความเสียหายที่จะเกิดข้ึนนั้นมีมูลคาเทาใด แตทราบเพียงการ
แจกแจงความนาจะเปน (Probability distribution) ของมูลคาความเสียหาย13 และมูลคาความเสียหาย
โดยเฉลี่ย การกําหนดคาเสียหายใหเทากับมูลคาความเสียหายโดยเฉลี่ยจะสามารถสรางแรงจูงใจในการ
ใชความระมัดระวังในระดับที่เหมาะสมในการทํากิจกรรมที่อาจกอความเสียหายแบบเดียวกันได ทั้งนี้
เนื่องจากการกําหนดคาเสียหายในลักษณะดังกลาวทําใหคาเสียหายที่คาดวาจะตองจายมีคาเทากับ
มูลคาความเสียหายที่คาดวาจะเกิดข้ึน ซึ่งจะทําใหผูกอความเสียหายสามารถเปรียบเทียบผลประโยชน
และตนทุนของการใชความระมัดระวังระดับตางๆ ไดอยางถูกตอง และจะนํามาซึ่งการใชความระมัดระวัง
ในระดับที่เหมาะสม ดังนั้นการใชตาราง Ogden ในการกําหนดคาเสียหายจะสามารถสรางแรงจูงใจใน
การใชความระมัดระวังในระดับที่เหมาะสมไดในกรณีดังกลาว อยางไรก็ดี การกําหนดคาเสียหายโดย
อาศัยคาเฉลี่ยของมูลคาความเสียหายอาจทําใหผูเสียหาย โดยเฉพาะอยางย่ิงผูเสียหายที่ไมมีประกัน
คุมครอง ไมไดรับการชดเชยอยางครบถวน ซึ่งอาจทําใหไมสามารถกลับสูสภาพที่เสมือนวาไมมีการทํา
ละเมิดเกิดข้ึน  

ตารางที่ 3.2 เปรียบเทียบมูลคาของรายไดที่สูญเสียไปจนถึงเกษียณอายุ (60 ป) ของเพศชายที่มี
สุขภาพปกตซิึ่งมีสถานะการทํางานและระดับการศึกษาแตกตางกัน ที่ไดจากวิธีการคํานวณที่แตกตาง
กัน 3 วิธี โดยสมมติวารายไดสุทธิที่สูญเสียไปในแตละปมีคาคงที่เทากับ 1 บาท และอัตราผลตอบแทนที่
ใชคํานวณมูลคาปจจุบันเทากับรอยละ 2.5 คอลัมนหมายเลข 1 แสดงผลจากการคํานวณแบบงายซึ่งไมมี
การคิดมูลคาปจจุบัน การคํานวณดังกลาวสามารถทําไดโดยการนํารายไดปฐานมาคูณดวยจํานวนป
ระหวางปที่ไดรับความเสียหายจนถึงปที่เกษียณอายุ คอลัมนหมายเลข 2 แสดงผลจากการคํานวณโดย
คิดมูลคาปจจุบัน แตไมคํานึงถึงความไมแนนอนของชวงเวลาที่สูญเสียรายได และคอลัมนหมายเลข 3 
แสดงผลจากการคํานวณโดยอาศัยตาราง Ogden ซึ่งคิดมูลคาปจจุบัน และคํานึงถึงความไมแนนอนของ
ชวงเวลาที่สูญเสียรายได ผลปรากฎวาการคํานวณแบบงายและการคํานวณแบบคิดมูลคาปจจุบันอยาง
เดียวจะใหคาที่สูงกวามูลคาที่คํานวณจากตาราง Ogden มาก ดังนั้นหากศาลใชการคํานวณแบบงายหรือ

                                                
12 แมวาตารางจะเปนกรณีของอายุเกษียณ 65 ป แทนที่จะเปนอายุเกษียณ 60 ป แตในคูมืออธิบายการใชงานตาราง Ogden แนะนําใหใช
ตารางดังกลาว โดยไมตองมีการปรับเปล่ียนคาใดๆ เน่ืองจากไมมีตารางของกรณีอายุเกษียณ 60 ป 
13 การแจกแจงความนาจะเปนของมูลคาความเสียหายคือ ความนาจะเปนของมูลคาความเสียหายระดับตางๆ 
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คิดมูลคาปจจุบันอยางเดียวจะทําใหคาเสียหายที่คํานวณไดมีแนวโนมที่จะสูงกวามูลคาความเสียหายที่
คาดวาจะเกิดข้ึนจริง  

ตารางที่ 3.2 การเปรียบเทียบมูลคาของการสูญเสียรายไดจนถึงเกษียณอายุ (60 ป) ของเพศชายที่มี
สุขภาพปกติ ซึ่งไดจากการคํานวณโดยวิธีตางๆ 

อายุของ
ผูเสียหาย ณ 

วันพิจารณาคดี 
(ป) 

(1) 
คาเสียหายจากการ
คํานวณแบบงาย  

(ไมคิดมูลคาปจจุบัน) 

(2) 
คาเสียหายจาก
การคิดมูลคา

ปจจุบัน 

(3) 
คาเสียหายจากการคิดมูลคาปจจุบันและ 

ความไมแนนอนของชวงเวลาที่สูญเสียรายได 
มีงานทํา ไมมีงานทํา 

D GE-A O D GE-A O 
20 40 25.10 22.97 22.97 21.72 22.22 21.97 20.73 
30 30 20.93 19.08 18.87 18.46 18.04 17.84 16.80 
40 20 15.59 13.55 13.55 13.55 12.63 12.47 12.01 
50 10 8.75 7.19 7.19 7.19 6.24 6.24 6.06 

หมายเหตุ:  
1) D = การศึกษาระดับปริญญาหรือเทียบเทาหรือสูงกวา, GE-A = การศึกษาระดับ General Certificate of Secondary Education 

(GCSE) เกรด A ถึง C จนถึงระดับ A หรือเทียบเทา, O = การศึกษาระดับตํ่ากวา GCSE เกรด C หรือ Certificate of 
Secondary Education (CSE) เกรด 1 หรือเทียบเทา หรือไมมีการศึกษา 

2) คํานวณโดยใชอัตราผลตอบแทนรอยละ 2.5 และรายได 1 บาท 
ที่มา: การคํานวณของคณะผูวิจัย โดยอาศัยตาราง Ogden ฉบับตีพิมพคร้ังที่ 6  

ในกรณีที่ผูเสียหายสามารถหาพยานหลักฐานที่เก่ียวของมาสนับสนุน ตัวทวีในตาราง Ogden 
สามารถนําไปประยุกตใชในการคํานวณคาเสียหายในกรณีพิเศษอ่ืนๆ เชน การสูญเสียรายไดในกรณีที่มี
การเปลี่ยนแปลงของรายไดในอนาคต14 กรณีผูเสียหายสูญเสียความสามารถประกอบการงานบางสวน 
(ผูเสียหายยังคงมีรายได แตเปนรายไดที่ต่ํากวารายไดในกรณีที่ไมถูกทําละเมิด) หรือเปนการชั่วคราว 
(ผูเสียหายสามารถกลับมาทํางานตามปกติ หลังจากที่ไมสามารถทํางานไดในชวงเวลาหนึ่ง) ความ
เสียหายซึ่งมีมูลคาคงที่ในระยะเวลาหนึ่ง ความเสียหายซึ่งถูกชะลอออกไป (Deferred losses)15 
นอกจากนี้ ยังสามารถนํามาใชในการคํานวณมูลคาปจจุบันของคารักษาพยาบาลหรือคาใชจายอ่ืนๆ ใน
อนาคตไดดวย  

แมวาการคํานวณมูลคาปจจุบันของการสูญเสียรายไดในอนาคตที่ศาลในอังกฤษและเวลสใชจะ
คํานึงถึงความไมแนนอนของระยะเวลาที่สูญเสียรายได ซึ่งทําใหไดมูลคาที่ใกลเคียงกับความเปนจริง
มากข้ึนเมื่อเทียบกับการคํานวณอยางงาย แตการคํานวณดังกลาวก็ยังมีจุดออนอ่ืนๆ ซึ่งอาจทําใหมูลคา
ที่คํานวณไดคลาดเคลื่อนจากมูลคาความเสียหายจริง ตัวอยางเชน การไมคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงของ
รายไดในอนาคต (ยกเวนกรณีที่ผูเสียหายสามารถนําพยานหลักฐานมาแสดง) และการคงอัตรา
                                                
14 ตัวทวีในตาราง Ogden ไมไดสะทอนถึงการเปล่ียนแปลงของรายไดในอนาคต แตหากทราบขอมูลรายไดใหมในอนาคต ก็มีวิธีที่จะใชตัว
ทวีในตาราง Ogden เพื่อคํานวณคาเสียหายซ่ึงคํานึงถึงการเปล่ียนแปลงของรายไดในอนาคตได  
15 ตัวอยางเชน ผูเสียหายจะตองเขารับการผาตัดในอีก 10 ปขางหนา 
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ผลตอบแทนในการคํานวณมูลคาปจจุบันของคาขาดรายไดในอนาคตไวที่รอยละ 2.5 มาเปนเวลานาน16 
ทั้งที่อัตราผลตอบแทนที่แทจริงจากการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลซึ่งมีความเสี่ยงต่ํา เชน Index-Linked 
Government Securities มีคาต่ํากวารอยละ 2.5 อยางตอเนื่องเปนเวลาหลายป การคํานวณโดยใชอัตรา
ผลตอบแทนที่สูงเกินไปทําใหคาเสียหายจากการขาดรายไดในอนาคตที่กําหนดโดยศาลในประเทศ
ดังกลาวมีมูลคาต่ําเกินไป 

การคํานวณมูลคาปจจุบันของรายไดที่สูญเสียไปในอนาคตที่ศาลในประเทศสหรัฐอเมริกาใชมักจะ
มีวิธีการคํานวณที่ละเอียดและซับซอนมากกวาวิธีที่ใชในอังกฤษและเวลส กลาวคือ นอกจากจะคํานึงถึง
ความไมแนนอนของชวงเวลาที่สูญเสียรายไดแลวยังคํานึงถึงความไมแนนอนของรายไดซึ่งเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงของผลิตภาพในแตละชวงวัยและการเติบโตของผลิตภาพของทั้งระบบเศรษฐกิจดวย ดังนั้น 
วิธีการคํานวณที่ศาลในประเทศสหรัฐอเมริกาใชนาจะใหคาที่ใกลเคียงกับรายไดในอนาคตที่สูญเสียไป
จริงมากกวา เมื่อเทียบกับวิธีที่ใชในประเทศอังกฤษและเวลส  

Lewis et al. (2002) เปรียบเทียบคาชดเชยการสูญเสียรายไดในอนาคตในคดีที่ศาลในอังกฤษและ
เวลสตัดสินในปค.ศ 1990-1998 กับคาชดเชยที่ไดจากการคํานวณโดยใชวิธกีารอ่ืนๆ ดังแสดงในตารางที่ 
3.3 คอลัมนหมายเลข 1 แสดงคาชดเชยที่ศาลในอังกฤษและเวลสใหจริง คอลัมนหมายเลข 2 แสดง
คาชดเชยหากใชการคํานวณโดยคํานึงถึงผลิตภาพในแตละชวงวัย และคอลัมนหมายเลข 3 แสดง
คาชดเชยหากใชการคํานวณโดยคํานึงถึงผลิตภาพในแตละชวงวัยและการเติบโตของผลิตภาพของทั้ง
ระบบเศรษฐกิจ เราจะเห็นไดวาการชดเชยรายไดในอนาคตโดยคํานึงถึงผลิตภาพในแตละชวงวัยและ
การเติบโตของผลิตภาพของทั้งระบบเศรษฐกิจจะมีมูลคาสูงกวาที่ศาลใหจริงถึงประมาณ 2.5 เทา แต
หากคํานึงเพียงผลิตภาพในแตละชวงวัย การชดเชยจะมีมูลคาสูงกวาที่ศาลใหจริงประมาณ 1.5 เทา 
ดังนั้น Lewis et al. (2002) จึงสรุปวา ศาลในประเทศอังกฤษมีแนวโนมที่จะใหคาชดเชยแกผูเสียหายต่ํา
เกินไป  

ตารางที่ 3.3 มูลคาของการสูญเสียรายไดในอนาคต: เปรียบเทียบระหวางวิธีคิดของศาลในอังกฤษและ
เวลสและวิธอ่ืีนๆ 
 (1) 

คาเฉลี่ยของการชดเชย
ที่ศาลใหจริง (ปอนด) 

(2) 
ทางเลือก A* 

(จํานวนเทาของ (1)) 

(3) 
ทางเลือก B** 

(จํานวนเทาของ (1)) 
จํานวนตัวอยาง (108 คดี) 
สามารถทํางานไดหลังการบาดเจ็บ (63 คดี) 
ไมสามารถทํางานไดหลังการบาดเจ็บ (45 คดี) 

97,396 
69,764 
136,081 

1.68 
2.17 
1.01 

2.43 
3.21 
1.36 

                                                
16 The Damage Act 1996 กําหนดใหศาลสามารถเปล่ียนอัตราผลตอบแทนไดตามความเหมาะสม อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติศาลมักจะ
ใชอัตราผลตอบแทนรอยละ 2.5 ซ่ึงถูกกําหนดข้ึนต้ังแตป ค.ศ. 2001 โดย Lord Chancellor อน่ึง อัตราผลตอบแทนดังกลาวถูกกําหนดจาก
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลซ่ึงคุมครองความเสี่ยงของเงินเฟอ Index-Linked Government Securities (ILGS) 
ในชวงเวลาน้ัน  



 
3-16   การคํานวณคาเสียหายโดยอาศัยหลักเศรษฐศาสตร 
 
 (1) 

คาเฉลี่ยของการชดเชย
ที่ศาลใหจริง (ปอนด) 

(2) 
ทางเลือก A* 

(จํานวนเทาของ (1)) 

(3) 
ทางเลือก B** 

(จํานวนเทาของ (1)) 
เพศชาย (81 คดี) 
สามารถทํางานไดหลังการบาดเจ็บ (52 คดี) 
ไมสามารถทํางานไดหลังการบาดเจ็บ (29 คดี) 

101,898 
70,476 
158,239 

1.76 
2.19 
1.02 

2.44 
3.09 
1.29 

เพศหญิง (27 คดี) 
สามารถทํางานไดหลังการบาดเจ็บ (11 คดี) 
ไมสามารถทํางานไดหลังการบาดเจ็บ (16 คดี) 

83,890 
64,394 
95,919 

1.45 
2.12 
0.99 

2.39 
3.74 
1.46 

หมายเหตุ: * การคํานวณโดยคํานึงถึงผลิตภาพในแตละชวงวัย 
 ** การคํานวณโดยคํานึงถึงผลิตภาพในแตละชวงวัยและการเติบโตของผลิตภาพของทั้งระบบเศรษฐกิจ 

ที่มา : Lewis et al. (2002) 

3.2 หลักการทางเศรษฐศาสตรในการคํานวณคาเสียหายทีไ่มเปนตัวเงิน  

 คาเสียหายที่เหมาะสมคือคาเสียหายที่เทากับมูลคาความเสียหายที่เกิดข้ึนจริง ทั้งที่เปนตัวเงินและ
ไมเปนตัวเงิน แมวาการคํานวณคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินนั้นทําไดยาก แตศาลอาจมีความจําเปนที่
จะตองคํานวณคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินดังกลาวในบางกรณี เพ่ือที่จะรักษาไวซึ่งแรงจูงใจในการใช
ความระมัดระวังในระดับที่เหมาะสม นักเศรษฐศาสตรมีหลักการคํานวณคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงิน เชน 
มูลคาของชีวิต และมูลคาของความเจ็บปวดและทุกขทรมาน ซึ่งศาลอาจนํามาปรับใชในการกําหนด
คาเสียหายที่เหมาะสมในบางกรณีได ดังรายละเอียดตอไปนี้  

ในกรณีของการเสียชีวิตหรือไดรับบาดเจ็บอยางรุนแรงในคดีละเมิด ความเสียหายที่เกิดข้ึนมีทั้ง
ความเสียหายที่เปนตัวเงินและความเสียหายทีไ่มเปนตัวเงิน โดยทั่วไป ศาลจะใหคาเสียหายในสวนของ
ความเสียหายที่เปนตัวเงิน เชน การขาดไรอุปการะ คาปลงศพ คารกัษาพยาบาลกอนเสียชีวิต การขาด
รายไดกอนการเสียชีวิต17 สวนการใหคาเสียหายทีไ่มเปนตัวเงิน เชน ความโศกเศราเสียใจอันเนื่องจาก
การสูญเสียคนรัก ความทุกขทรมานกอนเสียชีวิต หรือแมกระทั่งคาของชีวิตจะข้ึนอยูกับกฎหมายหรือ 
ธรรมเนียมปฏิบัติของศาลซึ่งอาจแตกตางกันไปในแตละประเทศ   

การละเวนการใหคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงิน ไมวาดวยเหตุผลใดก็ตาม อาจทําใหความรับผิดทาง
ละเมิดไมสามารถสรางแรงจูงใจใหเกิดการใชความระมัดระวังในระดับที่เหมาะสมได โดยเฉพาะในกรณีที่
ความเสียหายที่เปนตัวเงินที่เกิดข้ึนมีคานอยมากเมื่อเทียบกับความเสียหายที่ไมเปนตัวเงิน เชน การ
ตายของผูไมมีรายไดหรือมีรายไดนอย18 ซึ่งหากเสียชีวิตลงอาจจะไมไดรับคาชดเชยใดๆ เวนแตคา
รักษาพยาบาลกอนเสียชีวิตหรือคาปลงศพ แมวาความเสียหายที่ไมเปนตัวเงินจะไมสามารถคํานวณ
มูลคาไดโดยงาย แตนักเศรษฐศาสตรมีหลักและแนวทางการคํานวณคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงิน เชน 

                                                
17 แมวาในกรณีของการเสียชีวิตจะไมมีการคิดคาเสียหายจากการขาดรายได เน่ืองจากผูตายไมสามารถนํารายไดดังกลาวไปใชไดแลว แตก็
อาจมีการคิดการสูญเสียรายไดในชวงกอนการเสียชีวิต 
18 เชน เด็ก ผูสูงอายุ และคนพิการ 
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มูลคาของชีวิต และมูลคาความเจ็บปวดและทุกขทรมาน ซึ่งอาจเปนประโยชนตอศาลในการกําหนด
คาเสียหายที่เหมาะสมได โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

3.2.1 หลักการคํานวณมูลคาของชีวิต (Value of life: VSL) 

มูลคาของชีวิตมิไดครอบคลุมเพียงแคมูลคาทางเศรษฐกิจที่บุคคลสรางข้ึนเทานั้น แตยังครอบคลุม
ถึงความสุขที่ไดจากการมีชีวิตดวย (Hedonic value) เพราะเมื่อบุคคลหนึ่งเสียชีวิตลง บุคคลนั้นยอม
สูญเสียโอกาสในการไดรับความสุขจากการใชชีวิตดวย เชน ความสุขที่ไดจากการใชชีวิตรวมกับ
ครอบครัวหรือคนรัก ความสุขจากการทองเที่ยว หรือความสุขจากการทํากิจกรรมตางๆ ในชีวิต เปนตน 
ความสูญเสียเหลานี้เปนความสูญเสียที่เกิดข้ึนจริง ซึ่งศาลควรกําหนดใหผูทําละเมิดชดใชความเสียหาย
เหลานี้ หากศาลตองการบรรลุวัตถุประสงคในการปองกันการเกิดอุบัติเหตุ19 

ในทางปฏิบัติ การกําหนดมูลคาของชีวิตไมสามารถทําไดโดยงาย เนื่องจากโดยปกติแลว คนเรา
มักจะเห็นวาชีวิตมีคาเปนอนันต และคงไมมีผูใดยอมตายโดยทันทีเพ่ือแลกเปลี่ยนกับเงินไมวาจะ
มากมายมหาศาลเพียงใดก็ตาม แมกระนั้นก็ตาม นักเศรษฐศาสตรมีหลักการคํานวณมูลคาของชีวิตโดย
ใชอาศัยการสังเกตจํานวนเงินที่บุคคลที่มีเหตุผล (reasonable person) เต็มใจที่จะแลกเปลี่ยนกับความ
เสี่ยงในการเสียชีวิต เราจะสังเกตเห็นวา บุคคลที่มีเหตุผลจะเลือกที่จะยอมรับความเสี่ยงในการเสียชีวิต
สูงข้ึน หากการยอมรับความเสี่ยงดังกลาวทําใหเขาไดรับผลตอบแทนมากข้ึน เชน อาจยอมทํางานที่มี
ความเสี่ยงตอการบาดเจ็บหรือเจ็บปวยสูงข้ึนเพ่ือแลกกับคาจางที่สูงข้ึน นอกจากนี้ บุคคลยังอาจเต็มใจที่
จะจายเงินเพ่ือลดความเสี่ยงในการเสียชีวิต เชน ยอมจายเงินซื้ออุปกรณรักษาความปลอดภัยในรถยนต
เพ่ือที่จะลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุ นักเศรษฐศาสตรถือวามูลคาของชีวิตคือ
จํานวนเงินที่บุคคลที่มีเหตุผลเต็มใจที่จะแลกเปลี่ยนกับการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงในการเสียชีวิตหาร
ดวยการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงดังกลาว ตัวอยางเชน หากบุคคลที่มีเหตุผลเต็มใจที่จะรับเงิน 
10,000 บาทเพ่ือแลกกับการตองแบกรับความเสี่ยงในการตายเพ่ิมข้ึน 1 ตอ 1,000 เราจะสามารถ
คํานวณมูลคาของชีวิตไดเทากับ 10,000 หารดวย 1/1,000 หรือเทากับ 10 ลานบาท หรือหากบุคคลที่มี
เหตุผลเต็มใจที่จายเงิน 10,000 บาทเพ่ือแลกกับการลดความเสี่ยงในการตายลง 1 ตอ 1,000 เราจะ
สามารถคํานวณมูลคาของชีวิตไดเทากับ 10,000 หารดวย 1/1,000 หรือเทากับ 10 ลานบาท อนึ่ง 
หลักการนี้เปนหลักการเดียวกันกับการกําหนดคาเสียหายโดยใชกฎของแฮนด (Hand Rule damages) 
ซึ่งกลาวไวในบทที่ 2 

อยางไรก็ตาม การที่บุคคลยอมรับเงิน 10 ลานบาทเพ่ือแลกกับการแบกรับความเสี่ยงในการตาย 
1 ตอ 1,000 มิไดหมายความวาบุคคลนั้นจะยอมรับเงิน 100 ลานบาท เพ่ือแลกกับการแบกรับความเสี่ยง
ในการตาย 1 ตอ 100 (เพ่ิมข้ึน 10 เทา) และไมไดหมายความวาบุคคลนั้นจะยอมรับเงินจํานวนใดเพ่ือ

                                                
19 ศาลใน 5 มลรัฐของสหรัฐอเมริกา ไดแก ฮาวาย คอนเนตทิคัต นิวแฮมปเชียร อารคันซอ และนิวเม็กซิโก ไดกําหนดคาเสียหายดังกลาว 
อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติศาลไมมีแนวทางการคํานวณมูลคาของชีวิตที่ชัดเจน การกําหนดคาเสียหายจึงข้ึนอยูกบัดุลพินิจของคณะลูกขุน 
ซ่ึงทําใหคาเสียหายมีความแตกตางกันมากในแตละคดี ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน Posner and Sunstien (2005) 
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แลกกับการตายโดยทันทีทันใด เนื่องจากโดยทั่วไป ย่ิงความเสี่ยงในการตายสูงเทาใด บุคคลก็จะยอมรับ
ความเสี่ยงในการตายไดยากข้ึน ดังนั้น มูลคาของชีวิตที่คํานวณได ณ ระดับความเสี่ยงของการตายที่
ตางกันจึงมีคาไมเทากัน  

นักเศรษฐศาสตรประมาณ (estimate) มูลคาของชีวิตบนพ้ืนฐานของหลักการขางตน โดยอาศัยวิธี
ทางเศรษฐมิติ (Econometrics) ซึ่งใชประโยชนจากความแตกตางของจํานวนเงินที่คนในกลุมตัวอยาง
เต็มใจที่จะแลกเปลี่ยนกับการเผชิญความเสี่ยงในการเสียชีวิตเพ่ิมข้ึนหรือลดลง ซึ่งสามารถสังเกตไดจาก
ขอมูลตางๆ เชน ขอมูลคาจางในตลาดแรงงาน และขอมูลราคาสินคา เปนตน มูลคาของชีวิตที่ประมาณ
ไดจากวิธีการทางเศรษฐมิติเรียกวามูลคาทางสถิติของชีวิต (Value of statistical life หรือ VSL) 
เนื่องจากเปนมูลคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่นํามาวิเคราะห ไมใชมูลคาของชีวิตของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
โดยเฉพาะ  

การประมาณมูลคาทางสถิติของชีวิตสามารถทําไดโดยอาศัยเทคนิคทางเศรษฐมิติหลายแบบ เรา
อาจแบงเทคนิคทางเศรษฐมิติเหลานี้ออกเปนสามประเภท ตามลักษณะของขอมูลที่นํามาใชเปนสําคัญ 
ดังนี้ 1) การประมาณโดยใชขอมูลที่สะทอนความเต็มใจที่จะแลกเปลี่ยนเงินกับความเสี่ยง (Revealed 
preference method) ซึ่งสามารถสังเกตเห็นไดจากราคาในตลาดตางๆ เชน ตลาดแรงงาน (labor 
market) หรือตลาดสินคา (product market) 2) วิธีการประเมินมูลคาสมมติ (Contingent valuation 
method) หรือบางทีเรียกวา การประเมินที่อาจเกิดข้ึน การประเมินมูลคาที่ไมไดเกิดจากการใช หรือการ
ประเมินผูกพัน ซึ่งเปนการประมาณโดยใชขอมูลจากการสอบถามบุคคลเก่ียวกับความเต็มใจที่จะ
แลกเปลี่ยนเงินกับความเสี่ยง และ 3) การวิเคราะหอภิมาน (Meta analysis) หรือบางทีเรียกวา การ
สังเคราะหอภิมาน การวิเคราะหแบบเมตา หรือการวิเคราะหรวมผล  ซึ่งเปนการประมาณโดยใชผล
การศึกษาจากงานวิจัยหลายๆ ชิ้นมารวมกัน  

3.2.1.1 วิธีการประมาณโดยใชขอมูลที่สะทอนความเต็มใจที่จะแลกเปลี่ยนเงินกับความ
เสี่ยง (Revealed preference method) 

(1) ตลาดแรงงาน  

เราสามารถสังเกตจํานวนเงินที่แรงงานยอมรบัเพ่ือแลกกับการเผชิญความเสี่ยงในการเสียชีวิตที่
สูงข้ึน จากคาจางในงานประเภทตางๆ ที่มีความเสี่ยงในการเสียชีวิตแตกตางกันไป โดยทั่วไปแลว งานที่
มีความเสี่ยงในการเสียชีวิตสูงกวา ยอมใหคาจางตอบแทนสูงกวางานประเภทเดียวกันที่มีความเสี่ยงใน
การเสียชีวิตต่ํากวา นักเศรษฐศาสตรอาศัยขอมูลคาจางและความเสี่ยงในการเสียชีวิตของงานประเภท 
ตางๆ เพ่ือประมาณ VSL ตัวอยางเชน นาย ก และนาย ข เปนฝาแฝดซึ่งมีลักษณะนิสัยและ
ความสามารถเหมือนกันทุกประการ ทํางานที่มีลักษณะเหมือนกันทุกประการ เวนแตงานหนึ่งมีความ
เสี่ยงในการเสียชีวิตมากกวาอีกงานหนึ่ง สมมติวา นาย ก ทํางานที่มีความเสี่ยงนอยกวาโดยไดรับคาจาง 
20,000 บาท สวนนาย ข ทํางานที่มีความเสี่ยงมากกวานาย ก เทากับ 1 ใน 10,000 แตไดรับคาจาง 
21,000 บาท เราสามารถอนุมานไดวาเงิน 1,000 บาทที่นาย ข ไดรับเพ่ิมเปนเสมือนคาชดเชยของการ
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แบกรับความเสี่ยงในการเสียชีวิตเพ่ิมข้ึน ในกรณีนี้ มูลคาของชีวิตนาย ข จะเทากับ 1,000 หารดวย 
1/10,000 หรือเทากับ 10 ลานบาท 

Viscusi and Aldy (2003) สํารวจงานวิจัยที่คํานวณมูลคาทางสถิติของชีวิตโดยใชขอมูลใน
ตลาดแรงงานทั้งในและนอกสหรัฐอเมริกา พบวา VSL ของสหรัฐอเมริกาสวนใหญมีคาตั้งแต 4-15 ลาน
ดอลลารสหรัฐฯ (ณ ราคาป ค.ศ. 2000) ในขณะที่ VSL ที่คํานวณจากขอมูลตลาดแรงงานในตางประเทศ
มีคาตั้งแต 0.2-74.1 ลานดอลลารสหรัฐ (ณ ราคาป ค.ศ. 2000) ดูตารางที่ 3.4 และ 3.5 ประกอบ สาเหตุ
หลักที่ VSL ที่ไดจากการศึกษาเหลานี้มีความแตกตางกันคือ แตละการศึกษาใชขอมูลซึ่งมีลักษณะ
เฉพาะตัว ไมวาจะเปนระยะเวลาที่ขอมูลครอบคลุม หรือลักษณะตางๆ ของกลุมตัวอยางเชน ระดับ
รายไดของกลุมตัวอยาง การเปนสมาชิกสหภาพแรงงาน และขนาดของความเสี่ยง เปนตน  

Viscusi and Aldy (2003) พบวาคาความยืดหยุน (Elasticity) ของ VSL ตอระดับรายไดมีคา
เทากับ 0.5-0.6 ซึ่งหมายความวา หากรายไดเพ่ิมข้ึนรอยละ 1 VSL จะเพ่ิมข้ึนรอยละ 0.5-0.6 ทั้งนี้
เนื่องจากเหตุผลสําคัญคือ โดยทั่วไปแลว บุคคลมักมองวาความปลอดภัยคือสินคาปกติ (Normal good) 
กลาวคือ เขาจะมีความตองการความปลอดภัยมากข้ึนเมื่อมีรายไดมากข้ึน หรือเมื่อเขามีรายไดเพ่ิมข้ึนก็
จะใหคุณคากับการลดความเสี่ยงมากข้ึน โดยยอมจายเงินจํานวนมากข้ึนเพ่ือแลกเปลี่ยนกับการลดความ
เสี่ยงลง นอกจากนี้ พวกเขายังพบวาการศึกษาที่ใชขอมูลกลุมตัวอยางที่เปนสมาชิกสหภาพแรงงาน
มักจะได VSL ที่สูงกวาการศึกษาที่ใชกลุมตัวอยางที่ไมไดเปนสมาชิกสหภาพแรงงาน เนื่องจากเหตุผล
สําคัญคือ แรงงานที่เปนสมาชิกสหภาพแรงงานมักจะสามารถประเมินความเสี่ยงในการทํางานได
คอนขางถูกตองเนื่องจากสามารถเขาถึงขอมูลได ในขณะที่แรงงานที่ไมไดเปนสมาชิกมักจะประเมิน
ความเสี่ยงต่ําเกินไป เนื่องจากไมสามารถเขาถึงขอมูลได 

ตารางที่ 3.4 VSL ที่คํานวณจากขอมูลตลาดแรงงานในสหรัฐอเมริกา 
ผูเขียนรายงาน ขอมูลที่ใชในการคํานวณ VSL (ลานเหรียญ สรอ.  

ณ ราคาป ค.ศ.2000) 
Smith (1974) การสํารวจประชากร ป ค.ศ.1967 (Current Population Survey: CPS)  

สํามะโนอุตสาหกรรม ป ค.ศ.1963 (Census of Manufactures) สํามะ
โนประชากรของสหรัฐฯ ป ค.ศ.1960 (U.S. Census) และ สภาวะการ
จางงานและรายได ป ค.ศ.1963 (Employment and Earnings) 

9.2 

Thaler and Rosen (1975) การสํารวจโอกาสทางเศรษฐกิจ ป ค.ศ.1967 (Survey of Economic 
Opportunity) 

1.0 

Smith (1976) การสํารวจประชากร ป ค.ศ.1967 และ ค.ศ.1973 5.9 
Viscusi (1978a, 1979) การสํารวจสภาพแวดลอมการทํางาน ป ค.ศ.1969-1970 (Survey of 

Working Conditions) 
5.3 

Brown (1980) การสํารวจกลุมคนหนุมแบบติดตามระยะยาว ป ค.ศ.1966-71 และ 
ค.ศ.1973(National Longitudinal Survey of Young Men) 

1.9 

Viscusi (1981) การศึกษาการเปล่ียนแปลงรายไดแบบตอเน่ือง ป ค.ศ.1976 
(Panel Study of Income Dynamics) 

8.3 

Olson (1981) การสํารวจประชากร ป ค.ศ.1978 6.7 
Arnould and Nichols (1983) สํามะโนประชากรของสหรัฐฯ ป ค.ศ.1970 0.5, 1.3 
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ผูเขียนรายงาน ขอมูลที่ใชในการคํานวณ VSL (ลานเหรียญ สรอ.  
ณ ราคาป ค.ศ.2000) 

Butler (1983) ขอมูลการจายชดเชยใหกับแรงงานในมลรัฐเซาทแคโรไลนา ป ค.ศ.
1940-69 (S.C. Workers' Compensation Data) 

1.3 

Low and McPheters (1983) ขอมูลเงินเดือนตํารวจ จาก International City Management 
Association ในป ค.ศ.1976 

1.4 

Dorsey and Walzer (1983) การสํารวจประชากร เดือน พ.ค. ป ค.ศ.1978 11.8, 12.3 
Leigh and Folsom (1984) การศึกษาการเปล่ียนแปลงรายไดแบบตอเน่ือง ป ค.ศ.1974 และการ

สํารวจคุณภาพการจางงาน (Quality of Employment Survey) ป ค.ศ.
1977 

10.1-13.3 

Smith and Gilbert (1984, 1985) การสํารวจประชากร ป ค.ศ.1978 0.9 
Dillingham and Smith (1984) การสํารวจประชากร เดือน พ.ค. ป ค.ศ.1979 4.1-8.3 
Dillingham (1985) การสํารวจคุณภาพการจางงาน ป ค.ศ.1977 1.2, 3.2-6.8 
Leigh (1987) การสํารวจคุณภาพการจางงาน ป ค.ศ.1977 และการสํารวจประชากร 

ป ค.ศ.1977 
13.3 

Moore and Viscusi (1988a) การศึกษาการเปล่ียนแปลงรายไดแบบตอเน่ือง ป ค.ศ.1982 3.2, 9.4 
Moore and Viscusi (1988b) การสํารวจคุณภาพการจางงาน ป ค.ศ.1977 9.7 
Garen (1988) การศึกษาการเปล่ียนแปลงรายไดแบบตอเน่ือง ป ค.ศ.1981-1982 17.3 
Viscusi and Moore (1989) การศึกษาการเปล่ียนแปลงรายไดแบบตอเน่ือง ป ค.ศ.1982 10.0 
Herzog and Schlottman (1990) สํามะโนประชากรของสหรัฐฯ ป ค.ศ.1970 11.7 
Moore and Viscusi (1990b) การศึกษาการเปล่ียนแปลงรายไดแบบตอเน่ือง ป ค.ศ.1982 20.8 
Moore and Viscusi (1990c) การศึกษาการเปล่ียนแปลงรายไดแบบตอเน่ือง ป ค.ศ.1982 20.8 
Kniesner and Leeth (1991) การสํารวจประชากร ป ค.ศ.1978 0.7 
Gegax, Gerking, and Schulze 
(1991) 

การสํารวจทางจดหมายในป ค.ศ. 1984 โดยผูเขียนรายงาน 2.1 

Leigh (1991) การสํารวจคุณภาพการจางงาน ป ค.ศ.1972-3 และป ค.ศ.1977 
การศึกษาการเปล่ียนแปลงรายไดแบบตอเน่ือง ป ค.ศ.1974 และ ค.ศ.
1981 การสํารวจคุณภาพการจางงานแบบติดตามระยะยาว ป ค.ศ.
1973-1977 และการสํารวจประชากร เดือน ม.ค. ป ค.ศ.1977 

7.1-15.3 

Berger and Gabriel (1991) สํามะโนประชากรของสหรัฐฯ ป ค.ศ.1980 8.6, 10.9 
Leigh (1995) การศึกษาการเปล่ียนแปลงรายไดแบบตอเน่ือง ป 1981 การสํารวจ

ประชากร เดือน ม.ค. ป ค.ศ.1977 และการสํารวจคุณภาพการจางงาน 
ป ค.ศ.1977 

8.1-16.8 

Dorman and Hagstrom (1998) การศึกษาการเปล่ียนแปลงรายไดแบบตอเน่ือง ป ค.ศ.1982 8.7-20.3 
Lott and Manning (2000) การสํารวจประชากร เดือน ม.ีค. ป ค.ศ.1971 และ มี.ค. ป ค.ศ.1985 1.5, 3.0 (2.0, 4.0)* 

หมายเหตุ: * ตัวเลขในวงเล็บคือคาประมาณซ่ึงมิไดนําอัตราคิดลดมาใชในชวงเวลาซ่ึงเปนระยะซอนเรนของโรคมะเร็ง 
ที่มา: Viscusi and Aldy (2003) 

ตารางที่ 3.5 VSL ที่คํานวณจากขอมูลตลาดแรงงานในประเทศอ่ืนๆ 
ผูเขียนรายงาน ประเทศ ขอมูลที่ใชในการคํานวณ VSL (ลานเหรียญ สรอ. 

 ณ ราคาป ค.ศ.2000) 
Marin and 
Psacharopoulos (1982) 

สหราชอาณาจักร การสํารวจภาคครัวเรือน ป ค.ศ.1975 (General Household 
Survey) 
 

4.2 
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ผูเขียนรายงาน ประเทศ ขอมูลที่ใชในการคํานวณ VSL (ลานเหรียญ สรอ. 
 ณ ราคาป ค.ศ.2000) 

Weiss, Maier, and Gerking 
(1986) 

ออสเตรีย สํามะโนประชากรจุลภาคของออสเตรีย ป ค.ศ.1981 
(Austrian Microcensus File of Central Bureau of 
Statistics) 

3.9, 6.5 

Meng (1989) แคนาดา การสํารวจโครงสรางของชนชั้นทางสังคมและกระบวนการ
ดานแรงงาน ป ค.ศ.1981 
(National Survey of Class Structure and Labour 
Process) 

3.9-4.7 

Meng and Smith (1990) แคนาดา การศึกษาการเลือกต้ัง ป ค.ศ.1984 (National Election 
Study) 

6.5-10.3 

Kniesner and Leeth 
(1991) 

ญ่ีปุน ขอมูลอุตสาหกรรมของญ่ีปุน ป ค.ศ.1986  9.7 

Kniesner and Leeth 
(1991) 

ออสเตรเลีย ขอมูลอุตสาหกรรมของแตละรัฐในออสเตรเลีย ป ค.ศ.1984-
85  

4.2 

Cousineau, Lacroix, and 
Girard (1992) 

แคนาดา การสํารวจแรงงานของแคนาดา ป ค.ศ.1979 4.6 

Martinello and Meng 
(1992) 

แคนาดา การสํารวจกิจกรรมในตลาดแรงงาน ป ค.ศ.1986 (Labour 
Market Activity Survey) 

2.2-6.8 

Kim and Fishback (1993) เกาหลีใต รายงานของกระทรวงแรงงานเร่ืองการสํารวจแรงงาน
ประจําเดือนและการสํารวจสถิติพื้นฐานสําหรับโครงสรางของ
คาจาง (Ministry of Labor's Report on Monthly Labor 
Survey and Survey on Basic Statistics for the Wage 
Structures) 

0.8 

Siebert and Wei (1994) สหราชอาณาจักร การสํารวจภาคครัวเรือน ป ค.ศ.1983 9.4-11.5 
Lanoie, Pedro, and Latour 
(1995) 

แคนาดา การสํารวจขอมูลรายบุคคลในป ค.ศ.1990 โดยผูเขียน
รายงาน 

19.6-21.7 

Sandy and Elliott (1996) สหราชอาณาจักร การสํารวจการเปล่ียนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ ป ค.ศ.
1986 (Social Change and Economic Life Initiative 
Survey) 

5.2-69.4 

Shanmugam (1996/7) อินเดีย การสํารวจผูใชแรงงานในภาคอุตสาหกรรม เมืองมัดราส 
ประเทศอินเดียในป ค.ศ.1990 โดยผูเขียนรายงาน 

1.2, 1.5 

Liu, Hammitt, and Liu 
(1997) 

ไตหวัน การสํารวจสภาวะการทํางานของไตหวัน ป ค.ศ.1982-1986 0.2-0.9 

Miller, Mulvey, and Norris 
(1997) 

ออสเตรเลีย สํามะโนประชากรและการเคหะของออสเตรเลีย ป ค.ศ.1991 11.3-19.1 

Siebert and Wei (1998) ฮองกง สํามะโนประชากรของฮองกง ในป ค.ศ.1991 1.7 
Liu and Hammitt (1999) ไตหวัน การสํารวจแรงงานในอุตสาหกรรมปโตรเคมี ป ค.ศ.1995 

โดยผูเขียนรายงาน 
0.7 

Meng and Smith (1999) แคนาดา การสํารวจกิจกรรมในตลาดแรงงาน ป ค.ศ.1986 5.1-5.3 
Arabsheibani and Marin 
(2000) 

สหราชอาณาจักร การสํารวจภาคครัวเรือน ชวงทศวรรษ ค.ศ.1980 19.9 

Shanmugam (2000) อินเดีย การสํารวจผูใชแรงงานในภาคอุตสาหกรรม เมืองมัดราส 
ประเทศอินเดียในป ค.ศ.1990 โดยผูเขียนรายงาน 
 

1.0, 1.4 
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ผูเขียนรายงาน ประเทศ ขอมูลที่ใชในการคํานวณ VSL (ลานเหรียญ สรอ. 
 ณ ราคาป ค.ศ.2000) 

Shanmugam (2001) อินเดีย การสํารวจผูใชแรงงานในภาคอุตสาหกรรม เมืองมัดราส 
ประเทศอินเดียในป ค.ศ.1990 โดยผูเขียนรายงาน 

4.1 

Sandy, Elliott, Siebert, and 
Wei (2001) 

สหราชอาณาจักร การสํารวจการเปล่ียนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ ป ค.ศ.
1986 

5.7, 74.1 

ที่มา: Viscusi and Aldy (2003) 

(2) ตลาดสินคา 

บุคคลตัดสินใจเลือกซื้อสินคาบางอยางที่เก่ียวพันกับความเสี่ยงในการเสียชีวิต การซื้อสินคา
เหลานั้นแสดงใหเห็นถึงความเต็มใจที่จะจายเงินเพ่ือแลกเปลี่ยนกับระดับของความเสี่ยงในการเสียชีวิตที ่
ลดลงหรือเพ่ิมข้ึน ตัวอยางเชน ความเต็มใจที่จะจายเงินเพ่ือซื้อเครื่องปองกันอัคคีภัย เข็มขัดนิรภัย หรือ
ยารักษาโรค แสดงถึงความตองการลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตลง ในขณะที่ ความเต็มใจที่จะจายเงิน
เพ่ือซื้อบุหรี่ เหลา หรือที่อยูอาศัยซึ่งอยูในเขตอันตราย แสดงถึงการยอมรับความเสี่ยงในการเสียชีวิต
เพ่ิมข้ึน นักเศรษฐศาสตรอาศัยขอมูลเหลานี้มาคํานวณมูลคาของชีวิต โดยอาศัยหลักการเดียวกันกับการ
คํานวณมูลคาของชีวิตโดยใชขอมูลตลาดแรงงาน ตัวอยางเชน หากผูซื้อรถยนตยินดีจายเงินเพ่ิมข้ึน
จํานวน 20,000 บาทเพ่ือติดตั้งถุงลมนิรภัยซึ่งชวยลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตลงเทากับ 1 ตอ 1,000 ก็
หมายความวาผูซื้อประเมินมูลคาของชีวิตของตนไวที่ 20,000 หารดวย 1 ตอ 1,000 หรือ 20 ลานบาท  

Viscusi and Aldy (2003) สํารวจงานวิจัยทีคํ่านวณมูลคาทางสถิติของชีวิตโดยใชขอมูลในตลาด
สินคาในประเทศสหรัฐอเมริกา พบวา VSL มีคาตั้งแต 0.77-5.13 ลานดอลลารสหรัฐฯ (ณ ราคาป ค.ศ.
2000) ดูรายละเอียดในตารางที่ 3.6 อยางไรก็ตาม VSL ที่ประมาณไดอาจมีความเบ่ียงเบน เนื่องจาก
ผูใชสินคานั้นๆ อาจเปนผูที่ยอมรับความเสี่ยงในการเสียชีวิตที่แฝงมากับสินคานั้นมากกวาคนปกติทั่วไป 
(Selection bias) เชน ผูสูบบุหรี่มักจะเปนผูที่ยอมรับความเสี่ยงในการเสียชีวิตไดมากกวาผูไมสูบบุหรี่ 
ดังนั้นเขาจึงอาจจะยอมจายเงินมากข้ึนพรอมทั้งยอมรับความเสี่ยงที่มากข้ึน แทนที่จะจายเงินเพ่ือลด
ความเสี่ยงลง หรือผูซื้อประกันชีวิตมีแนวโนมที่จะเปนผูที่ยอมรับความเสี่ยงในระดับที่ต่ํากวาคนปกติ
ทั่วไป ดังนั้น VSL ที่ประมาณได โดยใชกลุมตัวอยางที่มีความเบ่ียงเบนเหลานี้ อาจเบ่ียงเบนไปจากคา 
VSL ที่ประมาณไดจากกลุมตัวอยางของคนปกติทั่วไป กลาวคือ VSL ที่ประมาณไดมีแนวโนมที่จะต่ํา
กวาหรือสูงกวาความเปนจริง (กรณีของผูสูบบุหรี่จะใหคาที่ต่ํากวาคนปกติ ในขณะที่ในกรณีของผูซื้อ
ประกันชีวิตจะใหคาที่สูงกวาคนปกติ) นอกจากนี้ คนเราอาจไมสามารถทราบไดอยางแนชัดวา การ
บริโภคสินคานั้นๆ มีความสัมพันธกับความเสี่ยงในการเสียชีวิตอยางไร การตัดสินใจเลือกซื้อสินคา
หรือไมนั้นจึงอาจไมไดคํานึงถึงความเสี่ยงดังกลาว หากเปนเชนนั้น VSL ที่ประมาณไดก็จะคลาดเคลื่อน  
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ตารางที ่3.6 VSL ที่คํานวณจากขอมูลตลาดสินคาในสหรัฐอเมริกา 
ผูเขียนรายงาน ประเภทความเสี่ยง สินคา VSL (ลานเหรียญ สรอ.  

ณ ราคาป ค.ศ.2000) 
Blomquist (1979) การตายจากอุบัติเหตุรถยนต เข็มขัดนิรภัย 1.0 
Dardis (1980) การตายจากเพลิงไหมโดยปราศจากเคร่ือง

ตรวจจับควัน 
เคร่ืองตรวจจับควัน 0.77 

Portney (1981) การตายจากผลของมลพิษทางอากาศ อสังหาริมทรัพย 1.03 
Ippolito and Ippolito (1984) ความเสี่ยงจากการสูบบุหร่ี บุหร่ี 0.90 
Garbacz (1989) การตายจากเพลิงไหมโดยปราศจากเคร่ือง

ตรวจจับควัน 
เคร่ืองตรวจจับควัน 2.56 

Atkinson and Halvorson 
(1990) 

อุบัติเหตุรถยนต รถยนต 5.13 

Carlin and Sandy (1991) การตายในกรณีที่ใชที่น่ังสําหรับเด็กใน
รถยนต 

ที่น่ังสําหรับเด็กในรถยนต 0.84 

Dreyfus and Viscusi (1995) ความปลอดภัยในรถยนต รถยนต 3.8-5.4 
Gayer, Hamilton, and 
Viscusi (2000) 

โรคมะเร็งในพื้นที่ที่รับทุน Superfund อสังหาริมทรัพย 3.2-3.7 (4.3-5.0)* 

Jenkins, Owens, and 
Wiggins (2001) 

การตายจากการบาดเจ็บที่ศีรษะอัน
เน่ืองมาจากรถจักรยาน 

หมวกนิรภัยรถจักรยาน 1.4-2.9 (อายุ 5-9 ป) 
1.2-2.8 (อายุ 10-14 ป) 
2.1-4.3 (อายุ 20-59 ป) 

หมายเหตุ: * ตัวเลขในวงเล็บคือคาประมาณซ่ึงมิไดนําอัตราคิดลดมาใชในชวงเวลาซ่ึงเปนระยะซอนเรนของโรคมะเร็ง 
ที่มา: Viscusi and Aldy (2003) 

3.2.1.2 วิธีการประเมินมูลคาสมมติ (Contingent valuation) 

เปนวิธีการวัดมูลคาของชีวิตโดยการสอบถามจากบุคคลโดยตรง โดยการสอบถามความเต็มใจ
ในการยอมรับความเสี่ยงในการเสียชีวิต (willingness to accept risk) หรือความเต็มใจในการจายเงิน
เพ่ือลดความเสี่ยงในการเสียชีวิต (willingness to pay for risk reduction) คําถามที่นิยมใชคือ “หากทาน
ตองการทําใหความเสี่ยงในการเสียชีวิตลดลงจาก 1 ใน 10,000 เหลือ 1 ใน 100,000  ทานยินดีจายเงิน
เทาไร” หรือในทางกลับกัน “หากทานจะตองแบกรับความเสี่ยงในการเสียชีวิตเพ่ิมข้ึนจาก 1 ใน 100,000 
เปน 1 ใน 10,000 ทานยินดีรับการชดเชยเปนจํานวนเงินเทาไร” เมื่อนําคําตอบที่ไดนํามาหารดวยความ
เสี่ยงในการเสียชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปก็จะได VSL 

อยางไรก็ดี คาที่คํานวณไดจากการถามคําถามทั้งสองแบบขางตนไมจําเปนตองเทากัน 
McCaffery et al. (1995) พบวา คําตอบของคําถามแรกมักใหคาที่ต่ํากวาคําถามขอหลัง ซึ่งหมายความ
วา VSL ที่คํานวณไดจากการใชคําถามขอแรกจะสูงกวา VSL ที่คํานวณจากการถามคําถามขอหลัง ทั้งนี้
เนื่องจาก คนเรามักจะเชื่อมโยงคําถามแรกกับการซื้อ และเชื่อมโยงคําถามขอหลังกับการขาย ซึ่งตาม
หลักจิตวิทยาแลว คนเรามักตองการซื้อของในราคาถูก แตตองการขายของสิ่งเดียวกันในราคาแพงกวา 

นอกจากนี้ การคํานวณโดยวิธีนี้ ยังมีจุดออนที่สําคัญคือ คนอาจจะไมสามารถประเมิน
ความสําคัญของระดับความเสี่ยงไดอยางถูกตอง โดยเฉพาะความเสี่ยงที่อยูในระดับต่ํามาก ตัวอยางเชน 
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ความเสี่ยงของการเสียชีวิตในระดับ 1 ตอ 10,000 กับ 1 ตอ 100,000 ซึ่งแมวาจะมีคาตางกันถึง 10 เทา 
แตคนทั่วไปอาจมีปญหาในการแยกแยะวาความเสี่ยงทั้งสองระดับมีนัยตอชีวิตเขาแตกตางกันอยางไร 
ทําใหการกําหนดมูลคาของความเสี่ยงอาจมีความคลาดเคลื่อน ซึ่งจะทําให VSL ที่ประมาณไดอาจสูง
หรือต่ํากวาความเปนจริงก็ได  

ที่ผานมา มีงานวิจัยบางชิ้นไดประมาณ VSL โดยใชวิธี Contingent valuation ตัวอยางเชน 
Krupnick et al. (2002) ใชขอมูลการสํารวจในสหรัฐอเมริกา แคนาดา และเอเชียในการประมาณ VSL 
พบวา VSL อยูในชวง 2-3 ลานดอลลารสหรัฐฯ ในขณะที่ Leeth and Ruser (2003) ประมาณ VSL โดย
ใชขอมูลการสํารวจในประเทศสหรัฐอเมริกา พบวา VSL อยูในชวง 2.6-4.7 ลานดอลลารสหรัฐฯ 

3.2.1.3 วิธีการวิเคราะหอภมิาน (Meta analysis) 

การคํานวณโดยสองวิธีขางตนจะให VSL ที่หลากหลาย ข้ึนกับลักษณะเฉพาะของขอมูลและ
แบบจําลองทางเศรษฐมิติที่ใช VSL ที่ไดจากแตละการศึกษาจึงไมสามารถใชเปนตัวแทนที่ดีของ VSL 
ของคนทั่วไปได Meta-analysis เปนวิธีที่นําเอา VSL ที่ไดจากการศึกษาหลายๆ ชิ้นที่ใชวิธีการประมาณ
ทางเศรษฐมิติแบบเดียวกันมาวิเคราะหรวมกัน โดยควบคุมลักษณะเฉพาะของขอมูลที่ใชในการศึกษา
เหลานั้น เชน รายไดเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง ระดับความเสี่ยง และการเปนสมาชิกสหภาพแรงงาน เปน
ตน ดังนั้น VSL ที่ไดจากวิธี Meta-analysis จะสามารถเปนตัวแทนของ VSL ของกลุมคนทั่วไปไดอยาง
เหมาะสมกวาคา VSL ที่ไดจากแตละการศึกษา ซึ่งเปนเพียงตัวแทนของกลุมคนที่มีลักษณะเหมือนหรือ
ใกลเคียงกับกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาเทานั้น 

อยางไรก็ตาม ที่ผานมา การศึกษาสําคัญสองชิ้นในสหรัฐอเมริกา ที่ใชวิธี Meta analysis โดย
อาศัยขอมูลจากการศึกษาโดยวิธี Revealed preference หลายชิ้น รายงาน VSL ที่คอนขางแตกตางกัน
มาก Mrozek and Taylor (2002) ประมาณวา VSL ของสหรัฐอเมริกา อยูในชวง 2-3 ลานเหรียญ
ดอลลารสหรัฐอเมริกา ในขณะที่ Viscusi and Aldy (2003) ประมาณวา VSL ของสหรัฐฯ มีคาประมาณ 
7 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐฯ 

3.2.2 หลักการคํานวณมูลคาของความเจ็บปวดและทุกขทรมาน 

 Geistfeld (1995) เสนอใหคํานวณมูลคาของความเจ็บปวดและทุกขทรมานโดยอาศัยหลักการ
เดียวกันกับการคํานวณมูลคาของชีวิตดังที่กลาวแลวขางตน (ซึ่งเปนหลักการเดียวกับการกําหนด
คาเสียหายโดยใชกฎของแฮนด) กลาวคือ การคํานวณมูลคาของความเจ็บปวดและทุกขทรมานสามารถ
ทําไดโดยอาศัยขอมูลจํานวนเงินที่บุคคลที่มีเหตุผลเต็มใจที่จะแลกเปลี่ยนกับความเสี่ยงในการบาดเจ็บ 
ตัวอยางเชน หากบุคคลที่มีเหตุผลเต็มใจที่จะจายเงิน 50 บาทเพ่ือแลกกับการลดความเสี่ยงในการไดรับ
บาดเจ็บอยางรุนแรงจนทําใหเกิดความเจ็บปวดและทุกขทรมานลง 1 ใน 10,000 มูลคาความเจ็บปวด
และทุกขทรมานของบุคคลนี้จะเทากับ 50 หารดวย 1/10,000 ซึ่งเทากับ 500,000 บาท 
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 เชนเดียวกับกรณีของ VSL นักเศรษฐศาสตรมีวิธีประมาณมูลคาความเจ็บปวดและทุกขทรมาน
โดยอาศัยวิธีทางเศรษฐมิติดังกลาวแลวขางตน แตการคํานวณจะใชขอมูลความเสี่ยงในการไดรับ
บาดเจ็บแทนขอมูลความเสี่ยงในการตาย นักเศรษฐศาสตรบางทานเรียกคาที่คํานวณไดนี้วา VSI (Value 
of statistical injury) Viscusi and Aldy (2003) สํารวจการศึกษาที่ประมาณ VSI โดยอาศัยขอมูล
ตลาดแรงงานทั้งในและนอกสหรัฐอเมริกา พบวา VSI ในแตละการศึกษามีคาแตกตางกันมาก โดย VSI 
ของสหรัฐอเมริกามีคาอยูในชวงตั้งแต 2,400-242,671 ดอลลารสหรัฐฯ ในขณะที่ VSI ประเทศอ่ืนๆ 
โดยทั่วไปแลวจะมีคาต่ํากวามูลคาของสหรัฐอเมริกา พอสมควร ดูตารางที่ 3.7 และ 3.8 ประกอบ ความ
แตกตางนี้ข้ึนกับลักษณะเฉพาะของขอมูลที่นํามาใช สาเหตุหลักที่ VSI ที่ไดจากการศึกษาเหลานี้มีความ
แตกตางกันคือ แตละการศึกษาใชขอมูลซึ่งมีลักษณะเฉพาะตัว ไมวาจะเปนระยะเวลาที่ขอมูลครอบคลุม 
หรือลักษณะตางๆ ของกลุมตัวอยางเชน ระดับรายไดของกลุมตัวอยาง การเปนสมาชิกสหภาพแรงงาน 
และขนาดของความเสี่ยง เปนตน  

ตารางที่ 3.7 VSI (Value of Statistical Injury) ที่คํานวณจากขอมูลตลาดแรงงาน กรณีประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

ผูเขียนรายงาน ขอมูลที่ใชในการคํานวณ VSI (เหรียญ สรอ.  
ณ ราคาป ค.ศ.2000) 

Smith (1974) การสํารวจประชากร ป ค.ศ.1967 (Current Population Survey: 
CPS) สํามะโนอุตสาหกรรม ป ค.ศ.1963 (Census of 
Manufactures) สํามะโนประชากรของสหรัฐฯ ป ค.ศ.1960 (U.S. 
Census) และสภาวะการจางงานและรายได ป ค.ศ.1963 
(Employment and Earnings) 

30,934 

Smith (1976) การสํารวจประชากร ป ค.ศ.1967 และ ค.ศ.1973 สัมประสิทธิ์ของการบาดเจ็บซ่ึงไม
ตายไมมีนัยสําคัญ 

Viscusi (1978a, 1979) การสํารวจสภาพแวดลอมการทํางาน ป ค.ศ.1969-1970 (Survey 
of Working Conditions) 

25,693-49,442 

Viscusi (1978b) การสํารวจสภาวะการทํางาน ป ค.ศ.1969-1970 61,537-63,241 
McLean, Wendling, and 
Neergaard (1978) 

สํามะโนประชากรของมลรัฐวิสคอนซิน ป ค.ศ.1970 141,659 

Viscusi (1981) การศึกษาการเปล่ียนแปลงรายไดแบบตอเน่ือง ป ค.ศ.1976 
(Panel Study of Income Dynamics) 

59,238 

Olson (1981) การสํารวจประชากร ป ค.ศ.1978 24,009-32,304 
Freeman and Medoff (1981) การสํารวจประชากร เดือน พ.ค. ป ค.ศ.1973 - 1975 ไมแสดง - ไมสามารถคํานวณได 

(เปนบวกและมีนัยสําคัญทางสถิติ) 
Leigh (1981) การศึกษาการเปล่ียนแปลงรายไดแบบตอเน่ือง ป ค.ศ.1974 และ

การสํารวจคุณภาพการจางงาน ป ค.ศ.1977 (Quality of 
Employment Survey) 
 

ไมแสดง - ไมสามารถคํานวณได 
(เปนบวกและมีนัยสําคัญทางสถิติ) 

Butler (1983) ขอมูลการจายชดเชยใหกับแรงงานในมลรัฐเซาทแคโรไลนา ป 
ค.ศ.1940-69 (S.C. Workers' Compensation Data) 

936 ตอวัน หรือ 16,848 สําหรับการ
บาดเจ็บ 18 วัน 

Dorsey and Walzer (1983) การสํารวจประชากร เดือน พ.ค. ป ค.ศ.1978 60,581, 69,235 
Smith (1983) การสํารวจประชากร ค.ศ.1978 35,485 
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ผูเขียนรายงาน ขอมูลที่ใชในการคํานวณ VSI (เหรียญ สรอ.  
ณ ราคาป ค.ศ.2000) 

Dorsey (1983) การสํารวจคาใชจายที่นายจางจายชดเชยใหแกลูกจาง ป ค.ศ.
1977 (Employers' Expenditures for Employee Compensation 
Survey) การสํารวจของสํานักงานสถิติแรงงาน (BLS) เดือน พ.ค. 
ป ค.ศ.1978 และเดือน พ.ค. ป ค.ศ.1979 

102,360 

Leigh and Folsom (1984) การศึกษาการเปล่ียนแปลงรายไดแบบตอเน่ือง ป ค.ศ.1974 และ
การสํารวจคุณภาพการจางงาน ป ค.ศ.1977 

99,431-114,663 

Viscusi and O'Connor 
(1984) 

การสํารวจแรงงานในอุตสาหกรรมเคมีในป ค.ศ.1982 โดยผูเขียน
รายงาน 

17,707-22,773 

Dickens (1984) การสํารวจประชากร เดือน พ.ค. ป ค.ศ.1977 ไมแสดง - ไมสามารถคํานวณได 
Viscusi and Moore (1987) การสํารวจคุณภาพการจางงาน ป ค.ศ.1977 70,650 (อุบัติเหตุซ่ึงสูญเสียวัน

ทํางาน); 27,950 สําหรับความ
สูญเสียทีไ่มใชตัวเงิน; 45,400 ตอ

อุบัติเหตุ 
Biddle and Zarkin (1988) การสํารวจคุณภาพการจางงาน ป ค.ศ.1977 168,603 (ความเต็มใจในการ

ยอมรับ), 155,582 (ความเต็มใจใน
การจาย) 

Garen (1988) การศึกษาการเปล่ียนแปลงรายไดแบบตอเน่ือง ป ค.ศ.1981-1982 26,953 
Moore and Viscusi (1988b) การสํารวจคุณภาพการจางงาน ป ค.ศ.1977 36,818, 48,349 
Hersch and Viscusi (1990) การสํารวจในเมือง Eugene มลรัฐโอรีกอน ป ค.ศ.1987 โดย

ผูเขียนรายงาน 
72,429 (กลุมตัวอยางทั้งหมด); 

39,468 (ผูสูบบุหร่ี); 118,277 (ผูใช
เข็มขัดนิรภัย) 

Viscusi and Evans (1990) การสํารวจแรงงานในอุตสาหกรรมเคมีโดย Viscusi and 
O'Connor  

23,781 (ความเสี่ยงหนวยสุดทาย); 
37,030 (การบาดเจ็บที่แนนอน) 

Hamermesh and Wolfe 
(1990) 

การศึกษาการเปล่ียนแปลงรายไดแบบตอเน่ือง ป ค.ศ.1981 ไมแสดง - ไมสามารถคํานวณได 
(เปนบวกและมีนัยสําคัญทางสถิติ) 

Kniesner and Leeth (1991) การสํารวจประชากร ป ค.ศ.1978 60,624 
French and Kendall (1992) การสํารวจประชากร ป ค.ศ.1980 (เฉพาะการขนสงทางรถไฟ) 48,928 
Fairris (1992) การสํารวจสภาพแวดลอมการทํางาน ป ค.ศ.1969-1970 49,290 
Hersch and Pickton (1995) การสํารวจคาใชจายทางการแพทย ป ค.ศ.1987 120,709 (กลุมตัวอยางทั้งหมด); 

155,453 (ผูไมสูบบุหร่ี - ใชเข็มขัด
นิรภัย); 83,186 (ผูสูบบุหร่ี - ไมใช

เข็มขัดนิรภัย) 
Dillingham, Miller, and Levy 
(1996) 

การสํารวจคุณภาพการจางงาน ป ค.ศ.1977 155,435-242,671 (ความเต็มใจใน
การจายเพื่อหลีกเล่ียงการสูญเสียชีวิต

การทํางาน 1 ป) 
Dorman and Hagstrom 
(1998) 

การศึกษาการเปล่ียนแปลงรายไดแบบตอเน่ือง ป ค.ศ.1982 สัมประสิทธิ์ของการบาดเจ็บซ่ึงไม
ตายไมมีนัยสําคัญ 

Hersch (1998) การสํารวจประชากร เดือน ม.ีค. ป ค.ศ.1994 22,810-33,723 (หญิง); 12,146-
36,192 (ชาย) 

Viscusi and Hersch (2001) การสํารวจคาใชจายทางการแพทย ป ค.ศ.1987 47,476-59,144 (ผูไมสูบบุหร่ี); 
20,755-31,028 (ผูสูบบุหร่ี) 

ที่มา: Viscusi and Aldy (2003) 
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ตารางที่ 3.8 VSI (Value of Statistical Injury) ที่คํานวณจากขอมูลตลาดแรงงาน กรณีประเทศอ่ืนๆ 
ผูเขียนรายงาน ประเทศ ขอมูลที่ใชในการคํานวณ VSI (ลานเหรียญ สรอ.  

ณ ราคาป ค.ศ.2000) 
Cousineau, Lacroix, and 
Girard (1992) 

แคนาดา การสํารวจแรงงานของแคนาดา ป ค.ศ.
1979 

38,104 

Martinello and Meng 
(1992) 

แคนาดา การสํารวจกิจกรรมในตลาดแรงงาน ป ค.ศ.
1986 (Labour Market Activity Survey) 

10,815-14,456 สําหรับการ
บาดเจ็บ; 161,210-191,027 
สําหรับการบาดเจ็บที่รุนแรง 

Siebert and Wei (1994) สหราชอาณาจกัร การสํารวจภาคครัวเรือน ป ค.ศ.1983 สัมประสิทธิ์ของความเสี่ยงของ
การบาดเจ็บไมมีนัยสําคัญ 

Lanoie, Pedro, and 
Latour (1995) 

แคนาดา การสํารวจขอมูลรายบุคคล (in-person 
survey) ป ค.ศ.1990 โดยผูเขียนรายงาน 

8,148 

Liu and Hammitt (1999) ไตหวัน การสํารวจแรงงานในอุตสาหกรรมปโตรเคมี
ในป ค.ศ.1999 โดยผูเขียนรายงาน 

49,717 

Meng and Smith (1999) แคนาดา การสํารวจกิจกรรมในตลาดแรงงาน ป ค.ศ.
1986 

423 ตอวันทํางานที่สูญเสีย 

Shanmugam (2000) อินเดีย การสํารวจผูใชแรงงานในภาคอุตสาหกรรม 
เมืองมัดราส ประเทศอินเดีย ในป ค.ศ.1990 
โดยผูเขียนรายงาน 

150-560 

Shanmugam (2001) อินเดีย การสํารวจผูใชแรงงานในภาคอุตสาหกรรม 
เมืองมัดราส ประเทศอินเดีย ในป ค.ศ.1990 
โดยผูเขียนรายงาน 

350 

ที่มา: Viscusi and Aldy (2003) 

3.2.3 การนํา VSL และ VSI มาใชในการกําหนดคาเสียหาย 

 โดยทั่วไปแลว หนวยงานที่มีหนาที่ออกกฎระเบียบ (regulatory agencies) ในประเทศตางๆ มัก
ใช VSL เพ่ือวิเคราะหตนทุน-ผลประโยชนของนโยบายรัฐ (cost-benefit) ในสหรัฐอเมริกา ฝายบริหาร
ของสหรัฐอเมริกากําหนดวา กอนที่จะมีการออกกฎระเบียบสวนกลาง (Federal regulations) จะตองมี
การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจทุกครั้ง ดังนั้นหนวยงานตางๆ ในสหรัฐฯ จึงไดคํานวณ VSL เพ่ือใช
เปรียบเทียบกับตนทุนหรือผลประโยชนที่จะไดรับจากนโยบายของแตละหนวยงาน ตัวอยางเชน the 
U.S. Environmental Protection Agency กําหนด VSL ไวที่ 6.2 ลานดอลลารสหรัฐฯ (ณ ราคาป ค.ศ.
2000) และ the U.S. Federal Aviation Administration กําหนด VSL ไวที่ 3 ลานดอลลารสหรัฐฯ  
(ณ ราคาป ค.ศ.2000) อยางไรก็ดี เปนที่นาสังเกตวา VSL ที่หนวยงานเหลานี้ใชมีคาแตกตางกัน
คอนขางมาก ดูรายละเอียดในตารางที่ 3.9 

ตารางที ่3.9 VSL ที่ใชโดยหนวยงานตางๆ ในสหรัฐอเมริกา ป ค.ศ.1996-2003 
หนวยงาน กฎระเบียบ คา VSL  

(ลานเหรียญ สรอ.) 
กระทรวงคมนาคม / สํานักงาน
ดูแลความปลอดภัยดานการขนสง

ขอกําหนดดานความปลอดภัยสําหรับผูใหบริการรถยนตขนสงผูโดยสาร
ขนาดเล็กเชิงพาณิชย ที่ใชในการคาระหวางมลรัฐ  

3 
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หนวยงาน กฎระเบียบ คา VSL  
(ลานเหรียญ สรอ.) 

ทางบก (Department of 
Transportation / Federal Motor 
Carrier Safety Administration) 

(Safety Requirements for Operators of Small Passenger-Carrying 
Commercial Motor Vehicles Used in Interstate Commerce, 68 Fed Reg 
47860, 47869 (2003) (final rule)) 

กระทรวงสาธารณสุข/สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 
(Department of Health and 
Human Services/ Food and 
Drug Administration) 

ฉลากอาหาร: การระบุปริมาณ Trans Fatty Acids ในฉลาก การระบคุุณคา
ทางโภชนาการและสุขภาพ  
(Food Labeling: Trans Fatty Acids in Nutrition Labeling, Nutrient 
Content Claims, and Health Claims, 68 Fed Reg 41434, 41489 (2003) 
(final rule)) 

6.5 

กระทรวงเกษตร/หนวยบริการ
ตรวจสอบความปลอดภัยของ
อาหาร (Department of 
Agriculture /Food Safety and 
Inspection Service) 

การควบคุมเชื้อแบคทีเรีย Listeria Monocytogenes ในผลิตภัณฑเน้ือสัตว
และสัตวปกสําเร็จรูป 
(Control of Listeria Monocytogenes in Ready-to-Eat Meat and Poultry 
Products, 68 Fed Reg 34208, 34222 (2003) (interim final rule)) 

4.8 

กระทรวงสาธารณสุข/สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 

ขอกําหนดในการติดฉลากสําหรับผลิตภัณฑยากลุม Systemic Antibacterial 
ที่ใชกับมนุษย 
(Labeling Requirements for Systemic Antibacterial Drug Products 
Intended for Human Use, 68 Fed Reg 6062, 6076 (2003) (final rule)) 

5 

สํานักงบประมาณ (Office of 
Management and Budget) 

รางรายงานป ค.ศ.2003 เสนอตอสภาเร่ืองตนทุนและผลประโยชนของ
กฎระเบียบภาครัฐ 
(Draft 2003 Report to Congress on the Costs and Benefits of Federal 
Regulations, 68 Fed Reg 5492, 5499 table 7 (2003) (notice and 
request for comments)) 

5 

หนวยงานควบคุมสิ่งแวดลอม 
(Environmental Protection 
Agency) 

การควบคุมการปลอยมลพิษจากการติดเคร่ืองยนตขนาดใหญที่ไมใชบนถนน 
และเคร่ืองยนตที่ใชเพื่อการพักผอนหยอนใจ (ทางนํ้าและทางพื้นดิน) 
(Control of Emissions from Nonroad Large Spark-Ignition Engines, and 
Recreational Engines (Marine and Land-Based), 67 Fed Reg 68242, 
68327 n 94 (2002) (final rule)) 

6 

หนวยงานควบคุมสิ่งแวดลอม 
 

กฎระเบียบเกี่ยวกับนํ้าดื่มในประเทศ การเฝาติดตามสารหนูหรือสาร
คลายคลึง และสิ่งปนเปอนจากแหลงใหมๆ  
(National Primary Drinking Water Regulations; Arsenic and 
Clarifications to Compliance and New Source Contaminants 
Monitoring, 66 Fed Reg 6976, 7012 (2001) (final rule)) 

6.1 

หนวยงานควบคุมสิ่งแวดลอม 
 

การควบคุมมลพิษทางอากาศจากรถยนตใหม : มาตรฐานสําหรับเคร่ืองยนต
ที่ใชงานหนักและรถยนต และการควบคุมซัลเฟอรฯ จากเชื้อเพลิงดีเซลบน
ถนนไฮเวย 
(Control of Air Pollution from New Motor Vehicles: Heavy-Duty Engine 
and Vehicle Standards and Highway Diesel Fuel Sulfur Control 
Requirements, 66 Fed Reg 5002, 5103 (2001) (final rule)) 

6 
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หนวยงาน กฎระเบียบ คา VSL  
(ลานเหรียญ สรอ.) 

หนวยงานควบคุมสิ่งแวดลอม การควบคุมมลพิษทางอากาศจากรถยนตใหม : มาตรฐานการปลอยมลพิษใน
การผลิตชิ้นสวนยานยนต Tier 220 และขอกําหนดในการควบคุมซัลเฟอรฯ
จากนํ้ามันเชื้อเพลิง 
(Control of Air Pollution from New Motor Vehicles: Tier 2 Motor Vehicle 
Emissions Standards and Gasoline Sulfur Control Requirements, 65 
Fed Reg 6698, 6784 (2000) (final rule)) 

5.9 

หนวยงานควบคุมสิ่งแวดลอม ขอคนพบเกี่ยวกับความสําคัญและการออกกฎระเบียบของมาตรา 125 เร่ือง
คํารองขอลดการเคล่ือนยายโอโซนระหวางมลรัฐ 
(Findings of Significant Contribution and Rulemaking on Section 125 
Petitions for Purposes Reducing Interstate Ozone Transport, 65 Fed 
Reg 2674, 2721 (2000) (final rule)) 

5.9 

หนวยงานควบคุมสิ่งแวดลอม มาตรฐานข้ันสุดทายสําหรับหองเผาไหมซ่ึงปลอยมลพิษทางอากาศและของ
เสียที่เปนอันตราย 
(Final Standards for Hazardous Air Pollutants Hazardous Waste 
Combustors, 64 Fed Reg 52828, 53020 (1999) (final rule)) 

5.6 

หนวยงานควบคุมสิ่งแวดลอม กฎระเบียบเกี่ยวกับนํ้าดื่มในประเทศ: สารที่ใชฆาเชื้อโรคและการฆาเชื้อโรค
ในแตละผลิตภัณฑ 
(National Primary Drinking Water Regulations: Disinfectants and 
Disinfection Byproducts, Fed Reg 69390, 69440 (1998) (final rule)) 

5.6 

กระทรวงคมนาคม/กรมการขนสง
ทางอากาศ (Department of 
Transportation/Federal Aviation 
Administration) 

ขอกําหนดความรับผิดชอบทางการเงินสําหรับกิจกรรมการปลอยอากาศยาน
ที่ไดรับอนุญาต 
(Financial Responsibility Requirements for Licensed Launch Activities, 
63 Fed Reg 45592, 45604 (1998) (final rule)) 

3 

กระทรวงสาธารณสุข/สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 

มาตรฐานดานคุณภาพในการเอกซเรยเตานม 
(Quality Mammography Standards, 62 Fed Reg 55852, 55970 (1997) 
(final rule)) 

5 

กระทรวงสาธารณสุข/สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 

กฎระเบียบในการจํากัดการจําหนายและกระจายบุหร่ีและยาสูบไรควันเพื่อ
ปกปองเด็กและวัยรุน 
(Regulations Restricting the Sale and Distribution of Cigarettes and 
Smokeless Tobacco to Protect Children and Adolescents, 61 Fed Reg 
44396, 44576 (1996) (final rule)) 

2.5 

กระทรวงเกษตร/หนวยบริการ
ตรวจสอบความปลอดภัยของ
อาหาร 

การลดจุลชีพที่ทําใหเกิดโรค ระบบวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤตที่ตอง
ควบคุม21 
(Pathogen Reduction; Hazard Analysis and Critical Control Point 
(HACCP) Systems, 61 Fed Reg 38806, 38963 (1996) (final rule with 
request for comments)) 

3.2-7.6 

กระทรวงคมนาคม/กรมการขนสง
ทางอากาศ 

เคร่ืองจําลองการบินที่ใชในการฝกหัดนักบิน การทดสอบ และการตรวจสอบ 
และการใชทีศู่นยฝกนักบิน 

2.7 

                                                
20 ผูผลิต Tier 2 ในอุตสาหกรรมรถยนต คือผูผลิตชิ้นสวนอะไหลรถยนตที่สงไปใหแก Tier1 และ Tier1 นํามาประกอบเปนชิ้นสวนรถยนต
สงใหแกบริษัทประกอบรถยนต 
21 Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) ใชเปนเคร่ืองมือในการชี้เฉพาะ ประเมินและควบคุมอันตรายที่มีโอกาสเกิดข้ึน
ในผลิตภัณฑอาหาร 
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หนวยงาน กฎระเบียบ คา VSL  
(ลานเหรียญ สรอ.) 

(Aircraft Flight Simulator Use in Pilot Training, Testing, and Checking 
and at Training Centers, 61 Fed Reg 34508, 34546 (1996) (final rule)) 

คณะกรรมการความปลอดภัย
ผลิตภัณฑผูบริโภค (Consumer 
Product Safety Commission) 

ขอกําหนดความปลอดภัยของสินคาผูบริโภคเกี่ยวกับการติดฉลากบนภาชนะ
บรรจุถานไมสําหรับการขายปลีก 
(Consumer Product Safety Requirements for Labeling of Retail 
Containers of Charcoal, 61 Fed Reg 19818,19825 (1996) (final rule)) 

5 

คณะกรรมการความปลอดภัย
ผลิตภัณฑผูบริโภค 

อุปกรณดอกไมไฟแบบหลายทอขนาดใหญ (Large Multiple-Tube 
Fireworks Devices, 61 Fed Reg 13084, 13094 (1996) (final rule)) 

4.5-8 

ที่มา: Posner and Sunstein (2005) 

 ในกรณีของการใช VSL ในทางศาล แมวาศาลในบางประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา (ในบางมลรัฐ) 
อาจมีการกําหนดคาเสียหายตอชีวิตในสวนของการขาดความสุขในการดําเนินชีวิต ซึ่งนอกเหนือจาก
ความเจ็บปวดและทุกขทรมาน หรือความเสียหายที่ไมเปนตัวเงินประเภทอ่ืนๆ อยางไรก็ดี ศาลใน
สหรัฐอเมริกาก็ไมไดใช VSL ในการกําหนดคาเสียหายในกรณีการตายโดยมิชอบ การกําหนดคา
เสียหายในกรณีดังกลาวเปนหนาที่ของคณะลูกขุน ซึ่งมักอาศัยดุลพินิจและสามัญสํานึกเปนเครื่องมือ
สําคัญในการกําหนดคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงิน ขอเสนอใหนํา VSL และ VSI ที่คํานวณโดยใชวิธีการ
ขางตนมาใชในการกําหนดคาเสียหายของคณะลูกขุนยังคงเปนหัวขอถกเถียงในหมูนักวิชาการ ซึ่งใน
ปจจุบันยังไมมีความเห็นเปนเอกฉันทวาการนํา VSL หรือ VSI มาใชนั้นจะมีความเหมาะสมหรือไม  

 Cooter (2003) เห็นวาควรกําหนดคาเสียหายโดยนํากฎของแฮนดมาใชในการกําหนดคาเสียหาย
ในกรณีของการตายและการไดรับบาดเจ็บรุนแรง เนื่องจากจะทําใหเกิดการใชความระมัดระวังในระดับที่
เหมาะสม แต Cooter (2003) เห็นวา VSL และ VSI ที่คํานวณโดยใชวิธีเศรษฐมิติซึ่งอาศัยหลักการ
เดียวกันกับการกําหนดคาเสียหายโดยใชกฎของแฮนด นั้นแตกตางจากคาเสียหายตามที่กฎของแฮนด
กําหนดไว ทั้งนี้เนื่องจากการกําหนดคาเสียหายโดยใชกฎของแฮนด คํานวณโดยอาศัยพฤติกรรมของ
บุคคลที่มีเหตุผล (reasonable person) แต VSL และ VSI นั้นคํานวณมาจากขอมูลพฤติกรรมของกลุม
บุคคลซึ่งอาจไมใชบุคคลที่มีเหตุผลทั้งหมด ความแตกตางที่สําคัญระหวางบุคคลที่มีเหตุผลและบุคคล
ธรรมดา คือ 1) บุคคลที่มีเหตุผลจะตัดสินใจโดยใชเหตุผลไดอยางถูกตอง และจะไมตัดสินใจโดยใช
อารมณหรือความรูสึก และ 2) บุคคลที่มีเหตุผลเปนบุคคลที่ไมเห็นแกตัวและมีศีลธรรมอันดี ดังนั้นเขาจะ
ตัดสินใจโดยไมมีความเอนเอียงเขาขางตนเอง ในขณะที่บุคคลธรรมดามีพฤติกรรมตรงกันขาม กลาว
โดยสรุป Cooter (2003) สนับสนุนการใชการกําหนดคาเสียหายโดยใชกฎของแฮนด  ในการกําหนด
คาเสียหาย แตเห็นวาการใช VSL และ VSI อาจจะไมสามารถจูงใจใหเกิดการใชความระมัดระวังในระดับ
ที่เหมาะสมไดในบางกรณี 

Posner and Sunstien (2005) เห็นวาควรมีการปฏิรูปกฎหมายละเมิดโดยการนํา VSL มาใชใน
การกําหนดคาเสียหายในกรณีการตายโดยมิชอบ เนื่องจากรายไดในอนาคตที่สูญเสียไปไมใชตัวแทนที่ดี
ของความเสียหายทั้งหมดที่เกิดข้ึน ในกรณีการตายโดยมิชอบ นอกจากศาลจะใหคาเสียหายตอชีวิตแลว 
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ศาลยังตองใหคาขาดรายไดของผูเก่ียวของเชน ทายาท หรือคูสมรส เพ่ิมเติมจากมูลคาของชีวิต เพ่ือให
บรรลุวัตถุประสงคในการยับย้ังการเกิดอุบัติเหตุ นอกจากนี้ Posner and Sunstien (2005)  เห็นวาการที่ 
VSL มีคาเดียวนั้นไมเหมาะสม และ VSL ที่จะนํามาใชควรปรับใหสามารถสะทอนลักษณะเฉพาะของ
ผูเสียหายได โดยเฉพาะอยางย่ิง VSL ของเด็กควรจะแตกตางจาก VSL ของผูใหญ และเสนอแนะวาการ
ปรับปรุง VSL ใหมีความแตกตางระหวางเด็กกับผูใหญ อาจทําไดโดย 2 วิธี ดังตอไปนี้  

1) หามูลคาทางสถิติของชีวิตเด็กโดยการคํานวณมูลคาทางสถิตขิองอายุขัยที่เหลืออยู (Value 
of Statistical Life Year: VSLY) จาก VSL ทั้งนี้ในการคํานวณจะสมมติวา VSL คือมูลคา
ปจจุบันของผลรวมของกระแสมูลคา VSLY  

VSLY มีสูตรการคํานวณดังนี้ 
 1 (1 ) L

r VSLVSLY
r 




 
 

โดย r คืออัตราคิดลดเวลา22 (Rate of time preference) L คืออายุขัยที่เหลืออยู 
ตัวอยางเชน หากสมมติวา VSL มีคาเทากับ 300,000 บาท และ r  มีคาเทากับ 0.03 เด็กที่
มีอายุขัยเหลืออยูอีก 50 ป จะม ีVSLY เทากับ 11,660 บาท สวนเด็กที่มีอายุขัยเหลืออยูอีก 
60 ป จะมี VSLY เทากับ 10,840 บาท  

2) ประมาณคาขาดรายไดในอนาคตของเด็ก หลังจากนั้นใหหา VSL ของเด็กผูนั้นโดยการ
ประมาณจาก VSL ของผูที่มีรายไดใกลเคียงกับรายไดในอนาคตของเด็กคนดังกลาว 

Viscusi (2007) โตแยงขอเสนอใน Posner and Sunstien (2005) วาการใหคาเสียหายซึ่ง
ครอบคลุมทั้ง VSL และคาขาดไรอุปการะ อาจเปนการชดเชยที่มากเกินไป และทําใหเกิดการใชความ
ระมัดระวังในระดับที่มากเกินไป เนื่องจาก VSL นาจะเปนตัวแทนของคาเสียหายที่เหมาะสมในการ
ยับย้ังการเกิดอุบัติเหตุอยูแลว หากมีการรวมคาเสียหายอ่ืนๆ เขาไปอีกก็จะทําใหคาเสียหายทั้งหมดมาก
เกินไป นอกจากนี้ Viscusi (2007) ยังแสดงความสงสัยวาวิธีการปรับให VSL ของเด็กแตกตางจาก VSL 
ของผูใหญ ตามที่ Posner and Sunstien (2005) เสนอนั้น อาจเปนการคํานวณที่ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของ
หลักการและสมมติฐานที่ไมเหมาะสม  

 ในสวนของการปรับให VSL มีความแตกตางทางอายุนั้น ในทางเทคนิคแลวสามารถที่จะทําไดใน
ระดับหนึ่ง ทั้งนี้ข้ึนอยูกับความละเอียดและครบถวนของขอมูลความเสี่ยงในการเสียชีวิตที่นํามาใชในการ
คํานวณ Aldy and Viscusi (2007) ใชขอมูลความเสี่ยงในการเสียชีวิตแบงตามกลุมอายุ อุตสาหกรรม
และคาจางในตลาดแรงงานของสหรัฐฯ ในการคํานวณ VSL ของกลุมอายุตางๆ พบวา VSL และอายุมี
ความสัมพันธกันแบบตัวยูควํ่า (inverted U shape) กลาวคือ VSL จะมีคาเพ่ิมข้ึนตามอายุจนถึงอายุ
หนึ่งแลวหลังจากนั้นจะมีคาลดลงตามอายุ ดังแสดงในตารางที่ 3.10 ความสัมพันธดังกลาวแสดงใหเห็น
วาบุคคลที่มีอายุนอยจะใหความสําคัญกับการลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตมากข้ึนเรื่อยๆ ตามอายุ 
เนื่องจากบุคคลเหลานี้ใหความสําคัญกับการบริโภคในอนาคตมากข้ึนเรื่อยๆ จึงมีความตองการลงทุน
                                                
22 อัตราคิดลดเวลา (Rate of time preference) คืออัตราผลตอบแทนอันเกิดจากการแลกเปล่ียนระหวางสินคาในปจจุบันกับสินคาในอนาคต 
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เพ่ือลดความเสีย่งในการเสียชีวิตเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ แตเมื่อถึงอายุหนึ่งก็จะใหความสําคัญกับการลดความ
เสี่ยงในการเสียชีวิตลดลงเรื่อยๆ เนื่องจากการบริโภคในอนาคตมีความสําคัญนอยลงเรื่อยๆ และย่ิง
อายุขัยเหลือนอยลง ก็จะย่ิงไมคุมคาที่จะลงทุนเพ่ือลดความเสี่ยงในการเสียชีวิต 

 อยางไรก็ดี เนื่องจาก Aldy and Viscusi (2007) คํานวณคา VSL โดยอาศัยขอมูลตลาดแรงงาน 
ดังนั้นจึงไมสามารถคํานวณคา VSL ของกลุมอายุต่ํากวา 18 ป และสูงกวา 62 ปได นอกจากนี้ คา VSL
ดังกลาวไมใชคาของแตละบุคคล แตเปนคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางในแตละกลุมอายุ ซึ่งหมายความวา
บุคคลที่อยูในกลุมอายุเดียวกันจะมีคา VSL เทากัน แมวาจะมีลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมตางกันก็
ตาม 

ตารางที่ 3.10 VSL แยกตามกลุมอายุ ป ค.ศ. 1993-2000 (ดอลลารสหรัฐฯ) 
ป กลุมอาย ุ(ป) 
 18 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 62 

1993 0.64 9.92 8.36 2.04 2.36 
1994 3.97 7.73 7.75 3.86 4.87 
1995 4.87 7.31 6.16 5.02 4.46 
1996 5.13 8.08 8.45 4.67 3.39 
1997 4.60 8.08 8.98 5.64 4.47 
1998 5.65 6.76 8.61 4.69 4.55 
1999 2.18 7.18 8.41 8.35 3.95 
2000 3.16 9.03 9.85 7.97 3.77 

หมายเหตุ: VSL ในตารางมีหนวยเปนดอลลารสหรัฐฯ ในมูลคาของป ค.ศ. 2000  
ที่มา: Aldy and Viscusi (2007) 

กลาวโดยสรุป การนําคา VSL และ VSI มาใชในการกําหนดคาเสียหายนั้นมีทั้งจุดออนและจุดแข็ง 
ดังแสดงในตารางที่ 3.11 อยางไรก็ดี คําถามวา “ควรใช VSL และ VSI ในการกําหนดคาเสียหายหรือไม
และอยางไร” นั้นยังไมมีคําตอบที่ชัดเจน ในทางทฤษฎี นักวิชาการคอนขางเห็นพองตองกันวาควรนํา
วิธีการคํานวณโดยอาศัยกฎของแฮนด (Hand rule damages) มาใชเปนหลักในการกําหนดคาเสียหาย
ในกรณีที่ความเสียหายที่ไมเปนตัวเงินมีขนาดใหญมากเมื่อเทียบกับความเสียหายที่เปนตัวเงิน อยางไร
ก็ดี ยังไมมีผูใดสามารถตอบไดอยางแนชัดวา VSL และ VSI ซึ่งเปนคาประมาณทางสถิติที่อาศัยแนวคิด
เดียวกับการคํานวณโดยอาศัยกฎของแฮนด จะสามารถเปนตัวแทนที่ดีของคาเสียหายที่เหมาะสมได
หรือไม ซึ่งการตอบคําถามขอนี้จําเปนตองอาศัยการศึกษาเชิงประจักษเทานั้น 
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ตารางที ่3.11 จุดออนและจุดแข็งของการนํา VSL และ VSI มาใชในการกําหนดคาเสียหาย 
จุดแข็ง จุดออน 

1. มีความเปนวัตถุวิสัย (objective) สูง มีหลัก
วิชาการรองรับ 

2. ครอบคลุมความเสียหายทั้งที่เปนและไมเปนตัว
เงิน 

1. VSL และ VSI ที่คํานวณไดเปนคาเฉล่ียของกลุม
ประชากร ไมใชคาเฉพาะรายบุคคล จึงเหมาะกับ
การนําไปใชในการวิเคราะหตนทุน-ผลประโยชน
ของกฎระเบียบหรือโครงการในภาพรวมกลุม
ประชากร แตอาจไมเหมาะกับการกําหนดความ
เสียหายเปนรายบุคคล ซ่ึงมีรายละเอียดในแตละ
กรณีที่แตกตางกันมาก 

2. VSL และ VSI ผันแปรตามปจจัยตางๆ เชน 
รายได อายุของประชากร ชนิดของความเสี่ยงใน
การเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ ฯลฯ แตดวยขอจํากัด
ของขอมูลสถิติ อาจทําใหไมสามารถหา VSL 
และ VSI ที่เหมาะกับกลุมประชากรหรือความ
เสี่ยงในลักษณะตางๆ ไดอยางละเอียดเพียงพอ 

3. VSL และ VSI ที่คํานวณไดจากการศึกษาตางๆ 
อาจมีความแตกตางกันมาก ทําใหเกิดปญหาวา
ควรใช VSL และ VSI จากการศึกษาใด 

3.3  บทสรุป 

 ดังที่กลาวแลววา การกําหนดคาเสียหายใหเทากับความเสียหายที่เกิดข้ึนจริงนั้นมีความสําคัญทั้ง
ในแงของการยับย้ังการกระทําที่อาจกอความเสียหายและการชดเชยผูเสียหายอยางเปนธรรม ดังนั้น
หลักและวิธีการคํานวณคาเสียหายที่มีความเหมาะสมในเชิงวิชาการจึงมีความสําคัญมาก ในบทนี้ 
คณะผูวิจัยกลาวถึงการคํานวณคาเสียหายโดยอาศัยหลักเศรษฐศาสตร ซึ่งครอบคลุมทั้งหลักการคํานวณ
คาเสียหายที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน ในสวนของหลักการคํานวณคาเสียหายที่เปนตัวเงิน หลัก
เศรษฐศาสตรแนะนําวา ในการกําหนดมูลคาสินทรัพยที่ไมมีการซื้อขายทั่วไปในตลาด การคํานวณ
คาเสียหายโดยอาศัยมูลคาสวนตัว (Subjective value) ซึ่งผูเสียหายใหแกทรัพยสินนั้นๆ จะมีความ
เหมาะสมและเปนธรรมตอผูเสียหายมากกวาการคํานวณโดยใชมูลคาตนทุนของการทดแทนทรัพยสิน
นั้นๆ (Replacement cost) เนื่องจากมูลคาสวนตัวมักมีมูลคาสูงกวามูลคาตนทุนของการทดแทน
ทรัพยสินนั้นๆ นอกจากนี้ ในการกําหนดรายไดของอาชีพที่ไมมีตลาดอยางชัดเจน เชน อาชีพแมบาน 
การคํานวณคาเสียหายโดยใชคาเสียโอกาส (Opportunity cost) ซึ่งเปนตนทุนที่แทจริงของผูเสียหาย จะ
มีความเหมาะสมและเปนธรรมกับผูเสียหายกวาการคํานวณโดยใชมูลคาทางบัญชีของสิ่งที่เกิดความ
เสียหายนั้น เนื่องจากมูลคาทางบัญชีมักจะต่ํากวาตนทุนคาเสียโอกาส  

 ในกรณีที่มีการชดใชคาเสียหายเปนงวดๆ แตศาลจําเปนตองกําหนดใหผูกอความเสียหายจาย
คาเสียหายใหแกผูเสียหายเปนเงินกอนในคราวเดียว ศาลไมควรใชวิธีการคํานวณอยางงาย ดวยการหา
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ผลรวมของคาเสียหายที่เกิดข้ึนเปนงวด วิธีดังกลาวจะทําใหผูเสียหายไดรับการชดเชยมากกวามูลคา
ความเสียหายที่เกิดข้ึน ทั้งนี้เนื่องจากผูเสียหายสามารถนําคาเสียหายที่ไดรับในตอนแรกไปแสวงหา
ผลตอบแทนได ในการแกปญหาดังกลาว ศาลควรนําวิธีการคํานวณมูลคาปจจุบัน (Present value) มา
ใชแทนวิธีการคํานวณอยางงาย 

 ในการคํานวณมูลคาของรายไดหรือคาใชจายในอนาคต ศาลควรคํานึงถึงปจจัยไมแนนอนตางๆ 
เชน ความไมแนนอนของระยะเวลาในการทํางาน การเปลี่ยนแปลงของรายได และความเสี่ยงในการ
เสียชีวิตของผูเสียหาย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับราคา ทั้งนี้เพ่ือใหมูลคาที่คํานวณไดมีความ
ใกลเคียงกับมูลคาความเสียหายที่จะเกิดข้ึนในอนาคตมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได การละเลยไมคํานึงถึง
ปจจัยเหลานี้จะทําใหผูเสียหายมีแนวโนมที่จะไมสามารถกลับสูสภาพที่เสมือนวาไมมีการทําละเมิด
เกิดข้ึนได อนึ่ง ศาลในตางประเทศ เชน อังกฤษหรือสหรัฐอเมริกา ไดนําวิธีการประมาณรายไดใน
อนาคตซึ่งคํานึงถึงความไมแนนอนในอนาคตมาใช ศาลไทยอาจนําวิธีการคํานวณดังกลาวมาประยุกตใช
บาง เพ่ือใหการคํานวณคาเสียหายในอนาคตมีความถูกตองเหมาะสมและชัดเจนมากข้ึน นอกจากนี้ การ
จัดทําตารางชวยคํานวณคาเสียหายในอนาคตในลักษณะคลายคลึงกับตาราง Ogden นาจะชวยใหการ
กําหนดคาเสียหายในอนาคตของศาลมีความชัดเจนมากย่ิงข้ึน   

ในการคํานวณคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงิน นักเศรษฐศาสตรมีวิธีการคํานวณมูลคาของชีวิตและ
ความทุกขทรมานที่เกิดข้ึนจากการบาดเจ็บหลายวิธี ทั้งวิธีการคํานวณโดยอาศัยวิธีทางเศรษฐมิติเชน 
การคํานวณมูลคาทางสถิติของชีวิต (VSL) และมูลคาทางสถิติของการบาดเจ็บ (VSI) ซึ่งเปนวิธีการ
ประมาณมูลคาทางสถิติของชีวิตโดยอาศัยขอมูลจํานวนเงินที่บุคคลในกลุมตัวอยางเต็มใจจายหรือ
ยอมรับเพ่ือแลกเปลี่ยนกับความเสี่ยงในการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บที่ลดลงหรือเพ่ิมข้ึน และวิธีการคํานวณ
โดยอาศัยกฎของแฮนด (Hand rule damages) ซึ่งเปนวิธีการคํานวณมูลคาของชีวิตโดยอาศัยขอมูล
จํานวนเงินที่บุคคลหนึ่งเต็มใจที่จะแลกเปลี่ยนกับความเสี่ยงในการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บที่ลดลงหรือ
เพ่ิมข้ึน แมวาทั้งสองวิธีจะมีหลักการเหมือนกัน แตวิธีการเหลานี้ตางมีจุดแข็งจุดออนแตกตางกันไป ซึ่ง
ในปจจุบัน คําถามวา “วิธีการใดเปนวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในการคํานวณมูลคาของความเสียหายที่ไม
เปนตัวเงิน เพ่ือนํามาใชในการกําหนดคาเสียหายของศาล” ยังคงไมมีคําตอบที่เปนเอกฉันท ยังคงเปน
ประเด็นที่ถกเถียงในหมูวิชาการ และยังไมมีทีทาวาจะยุติลงในอนาคตอันใกล ดังนั้น การเลือกนําวิธีการ
ใดวิธีการหนึ่งมาใชจึงจําเปนตองพิจารณาอยางรอบคอบเสียกอน 

 

 



บทท่ี 4 
ความรับผิดและคาเสียหายตามกฎหมายละเมิดไทย 

 
ละเมิด (Tort) ตามพจนานุกรมไทยหมายถึง ลวงเกินหรือฝาฝนจารีตประเพณีหรือกฎหมายที่มี

บัญญัติไว1 ม.ร.ว. เสนีย ปราโมช ไดใหความหมายที่ลงรายละเอียดมากกวาวา ละเมิดคือ การกระทํา
หรือละเวนอันเปนการผิดตอหนาที่ตามกฎหมาย ซึ่งไมไดเกิดจากสัญญาหรือความรับผิดชอบตามความ
เปนธรรม (Equity) โดยเฉพาะการกระทําหรือละเวนนั้นลวงละเมิดสิทธิของผูใดผูหนึ่ง โดยปราศจาก
ขอยกเวนเปนเหตุใหเขาไดรับความเสียหาย ซึ่งกฎหมายยอมใหฟองกันในทางแพง2  

กฎหมายละเมิดเกิดจากแนวคิดทางศีลธรรมและหลักความประพฤติที่ชอบของมนุษยที่วา ผูใดกอ
ความเสียหายแกผูอ่ืน ผูนั้นตองชดใชใหแกผูเสียหาย กฎหมายละเมิดบัญญัติถึงการกระทําที่มีความรับ
ผิดทางละเมิดและการชดใชหรือเยียวยาแกผูเสียหาย ตามหลักของกฎหมายละเมิดแลว บุคคลทั่วไป
ยอมมีสิทธิที่จะไมใหผูใดมาทําละเมิด ถาผูใดทําละเมิด ผูเสียหายมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายจากผูละเมิด
เพ่ือชดใชแกตนได ซึ่งสิทธิเหลานี้เปนสิทธิตามกฎหมายมิใชตามสัญญา3  

ในบทนี้ คณะผูวิจัยศึกษาหลักการกําหนดความรับผิดและคาเสียหายตามบทบัญญัติในประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย การศึกษาในบทนี้จะปูพ้ืนฐานเพ่ือนําไปสูการวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบวา 
การกําหนดคาเสียหายในคดีละเมิดและการคิดคาเสียหายตามหลักเศรษฐศาสตรมีความสอดคลองกัน
มากนอยเพียงใด ซึ่งจะนําเสนอในบทตอไป เนื้อหาในบทนี้แบงออก 5 สวน ดังนี้ สวนแรกกลาวถึงความ
รับผิดทางละเมิด (Tort liability) ทั้งในเชิงทฤษฎีและตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย โดยพิจารณาตามองคประกอบของการกระทําอันมีความรับผิดทางละเมิด ไดแก ความเสียหาย 
(damage) ความสัมพันธระหวางเหตุและผล (causation) และการกระทําโดยมิชอบดวยกฎหมาย 
(wrongful act) สวนที่สองกลาวถึงคาเสียหายที่ผูเสียหายสามารถเรียกไดตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย โดยแยกพิจารณาเปนกรณีตามลักษณะความเสียหาย ไดแก ความเสียหายตอชีวิต รางกาย 
อนามัย ทรัพยสิน เสรีภาพ ชื่อเสียงเกียรติคุณ และสิทธิอ่ืนๆ สวนที่สามกลาวถึงหลักทางกฎหมายใน
การกําหนดคาเสียหายในคดีละเมิด โดยระบุถึงหลักซึ่งเปนที่ยอมรับโดยทั่วไปในหมูนักกฎหมาย และที่
บัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย สวนที่สี่กลาวถึงดอกเบ้ียในมูลหนี้ละเมิด สวนที่หา
กลาวถึงความรับผิดทางละเมิดที่ปรากฏในกฎหมายฉบับอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยโดยสังเขป และสวนสุดทายสรุปสาระสําคัญของบทนี ้

 

                                                
1 ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2542 
2 เสนีย (2479) 
3 ไพจิตร (2546) 
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4.1 ความรับผิดทางละเมิด (Tort liability) 

โดยทั่วไปแลว ทฤษฎีทางกฎหมายละเมิดมักกลาววา การกระทําอันมีความรับผิดทางละเมิดมี
องคประกอบสําคัญ 3 ประการ ไดแก 1) ความเสียหาย (damage) 2) ความสัมพันธระหวางเหตุและผล 
(causation) และ 3) เปนการกระทําโดยมิชอบดวยกฎหมาย (wrongful act) การกระทําอันมีความรับผิด
ทางละเมิดตองมีองคประกอบครบทั้งสามประการ หากขาดประการใดประการหนึ่งจะไมถือวามีความรับ
ผิดทางละเมิด ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไดกําหนดองคประกอบของการกระทําอันมีความรับผิด
ทางละเมิดไวในมาตรา 420 ซึ่งบัญญัติวา “ผูใดจงใจหรือประมาทเลินเลอ ตอบุคคลอ่ืนโดยผิดกฎหมาย
ใหเขาเสียหายถึงแกชีวิตก็ดี แกรางกายก็ดี อนามัยก็ดี  เสรีภาพก็ดี ทรัพยสินหรือสิทธิอยางหนึ่งอยางใด
ก็ดี ทานวาผูนั้นทําละเมิด จําตองใชคาสินไหมทดแทนเพ่ือการนั้น” หากพิจารณามาตราดังกลาวแลวจะ
พบวา องคประกอบของการกระทําอันมีความรับผิดทางละเมิดที่ปรากฏในมาตราดังกลาวประกอบคือ 1) 
เปนการกระทําซึ่งจงใจหรือประมาทเลินเลอ 2) เปนการกระทําที่ผิดกฎหมาย 3) มีความเสียหายเกิดข้ึน 
4) การกระทําดังกลาวเปนสาเหตุของความเสียหาย ซึ่งจะเห็นไดวาองคประกอบเหลานี้มีความสอดคลอง
กับทฤษฎีทางกฎหมายที่ไดกลาวไวขางตน นอกจากนี้ มาตรา 420 ยังระบุวาการกระทําที่ผิดกฎหมาย
นั้นอาจเปนการกระทําที่จงใจหรือประมาทเลินเลอก็ได พรอมทั้งระบุประเภทของความเสียหายไวดวย  

องคประกอบของการกระทําอันมีความรับผิดทางละเมิดมีรายละเอียดสําคัญดังนี้  

4.1.1 ความเสียหาย (Damage) 

การกระทําใดๆ จะถือวาเปนการกระทําที่มีความรับผิดทางละเมิดไดก็ตอเมื่อการกระทํานั้น
กอใหเกิดความเสียหายข้ึน การกระทําที่ผิดกฎหมายแตไมกอใหเกิดความเสียหายยังไมถือวาเปนการ
กระทําที่ตองรับผิดทางละเมิด ทั้งนี้ความเสียหายดังกลาวจะตองเปนสิ่งที่เกิดข้ึนจริงหรือสามารถพิสูจน
ไดวาจะเกิดข้ึนในอนาคต มิใชเปนเพียงความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายเทานั้น4 ซึ่งหมายความวาการ
กระทําที่แมวาอาจเปนอันตรายแตหากยังมิไดสรางความเสียหาย ก็ไมเขาขายตองรับผิดทางละเมิด 
ตัวอยางเชน นาย ก ตั้งใจตอยนาย ข แตตอยไมโดน นาย ข จึงไมไดรับบาดเจ็บ กรณีนี้ยังไมถือวาเกิด
ความเสียหายข้ึน เมื่อยังไมมีความเสียหายเกิดข้ึน นาย ก ก็ยังไมมีความรับผิดทางละเมิด เวนแตจะ
พิสูจนไดวาเกิดความเสียหายดานอ่ืนๆ ซึ่งไมใชความเสียหายดานรางกาย  

4.1.2 ความสัมพันธระหวางเหตุและผล (Causation) 

การตัดสินวาการกระทําใดๆ มีความรับผิดทางละเมิดหรือไมนั้น จะข้ึนกับวาการกระทํานั้นมี
ความสัมพันธกับความเสียหายที่เกิดข้ึนหรือไม เราอาจจําแนกทฤษฎีที่เก่ียวกับความสัมพันธระหวาง
เหตุและผลออกเปน 2 ทฤษฎีหลัก ไดแก ทฤษฎีความเทากันแหงเหตุหรือทฤษฎีเงื่อนไข และทฤษฎี
มูลเหตุเหมาะสม ดังรายละเอียดตอไปนี ้

 

                                                
4 ยกเวนความเสียหายตามพระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดข้ึนจากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ.2551 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการวิจัยการวิเคราะหกฎหมายดวยวิธีทางเศรษฐศาสตร: การคิดคาเสียหายในคดีละเมิด 4-3 
 

(1) ทฤษฎีความเทากันแหงเหตุหรือทฤษฎีเงื่อนไข 

ทฤษฎีความเทากันแหงเหตุหรือทฤษฎีเงื่อนไขกลาววา ผูทําละเมิดจะตองรับผิดชอบความ
เสียหายทุกอยางที่มีสาเหตุมาจากการกระทําของตน ไมวาความเสียหายนั้นจะสามารถคาดหมายได
ลวงหนาหรือไมก็ตาม ภายใตทฤษฎีนี้ ความรับผิดทางละเมิดจะเกิดข้ึนเมื่อสามารถพิสูจนไดวาการ
กระทําของผูทําความเสียหายเปนสาเหตุของความเสียหายที่เกิดข้ึน วิธีที่มักใชในการทดสอบวาการ
กระทําหนึ่งๆ เปนสาเหตุที่ทําใหเกิดความเสียหายข้ึนหรือไมคือ การถามวา “หากไมมีการกระทํานั้นๆ 
แลวจะเกิดความเสียหายข้ึนหรือไม” ถาคําตอบคือ “ไม” แสดงวาการกระทํานั้นๆ เปนสาเหตุของความ
เสียหายนั้น ทฤษฎีความเทากันแหงเหตุหรือทฤษฎีเงื่อนไขถูกนํามาใชอยางแพรหลายในการตัดสินคดี
ความของศาลไทย ดูคดีตัวอยางที่ 1 และ 2 ประกอบ 

คดีตัวอยางที่ 1: คําพิพากษาฎีกาที่ 5129/2546 
จําเลยที ่1 ในฐานะอาจารยผูสอนวิชาพลศึกษาออกคําสั่งใหนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 วิ่งรอบสนาม

บาสเกตบอล เพ่ือเปนการอบอุนรางกายกอนการสอนจํานวน 11 รอบ จนเปนเหตุใหนักเรียนคนหน่ึงซ่ึงปวย
เปนโรคหัวใจลมลงขณะวิ่งรอบที ่11 และหมดสติไป จําเลยที ่1 กลับน่ิงเฉยไมใหความชวยเหลือในทันทีทันใด 
พฤติการณแหงการละเมิดของจําเลยที ่1 มิไดเกิดจากความจงใจหรือกระทําโดยประมาทอยางรายแรง เพียงแต
กระทําโดยประมาทเลินเลอขาดความรอบคอบและไมใชความระมัดระวังเชน ผูมีอาชีพครูสอนพลศึกษาจะพึง
ปฏิบัติ และผลรายที่เกิดขึ้นสาเหตุสวนหน่ึงมาจากสุขภาพของเด็กชายพงศกรไมแข็งแรงมีโรคประจําตัวคือ
โรคหัวใจ ซ่ึงถือเปนเรื่องที่อยูเหนือความคาดหมายของจําเลยที่ 1  

แมจําเลยที่ 1 จะอางความไมรูถึงขอเท็จจริงดังกลาวมาปฏิเสธความรับผิดชอบตามกฎหมายไมได
ดังกลาวมาแลว แตศาลก็สามารถนํามาใชประกอบดุลพินิจในการกําหนดคาสินไหมทดแทนใหเหมาะสมแก
พฤติการณของการทําละเมิดได ศาลฎีกาเห็นวาคาสินไหมทดแทนที่ศาลอุทธรณกําหนดมายังสูงเกินไปกวา
พฤติการณและความรายแรงแหงละเมิดของจําเลยที ่1 สมควรแกไขใหนอยลง โดยกําหนดคาสินไหมทดแทน
เปนเงินจํานวน 600,000 บาท 

ในคดีตัวอยางที่ 1 เราจะสังเกตไดวา ศาลใชทฤษฎีความเทากันแหงเหตุหรือทฤษฎีเงื่อนไขในการ
ตัดสินวาการกระทําของอาจารยในคดีตัวอยางมีความรับผิดทางละเมิดหรือไม เพราะหากใชวิธีการถาม
คําถามขางตนจะพบวา อาจารยดังกลาวเปนตนเหตุของการเสียชีวิตของนักเรียนที่ปวยเปนโรคหัวใจ 
เนื่องจากถาหากอาจารยไมสั่งใหนักเรียนว่ิงรอบสนาม นักเรียนดังกลาวก็จะไมเสียชีวิต ความจริงที่วา
อาจารยดังกลาวไมทราบมากอนวานักเรียนปวยเปนโรคที่ไมควรออกกําลังกายอยางหักโหมไมสามารถ
ทําใหอาจารยพนจากความรับผิดได 
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คดีตัวอยางที่ 2: คําพิพากษาฎีกาที่ 1898/2518  

ลูกจางของจําเลยขับรถในทางการที่จางของจําเลยโดยประมาท เปนเหตุใหชนกับรถยนตของหางหุนสวน
จํากัด ล. ที่บรรทุกยางรถยนต ทําใหยางรถยนตที่บรรทุกมาตกลงไปจากรถ และถูกคนรายลักไป    ดังน้ี เห็น
ไดวา การที่ยางรถยนตถูกคนรายลักไป เกิดขึ้นเพราะความผิดของ ฉ. คนขับรถของจําเลย ที่ขับรถโดย
ประมาทเปนเหตุใหชนรถบรรทุกยาง ซ่ึงถาไมชน ก็คงไมถูกคนรายลักในที่เกิดเหตุการณสูญหายของยาง
รถยนต จึงเปนผลโดยตรงจากการละเมิด จําเลยตองรับผิดชดใชคาเสียหายใหโจทกในผลแหงละเมิดของ
คนขับรถของจําเลยที่ชนรถบรรทุกยางรถยนต 

ในคดีตัวอยางที่ 2 เราจะเห็นวา ศาลใชทฤษฎีความเทากันแหงเหตุหรือทฤษฎีเงื่อนไขในการ
ตัดสินวาการกระทําของคนขับรถของจําเลยมีความรับผิดทางละเมิดหรือไม ทั้งนี้เพราะคนขับรถดังกลาว
เปนตนเหตุของความเสียหายที่เกิดข้ึน หากคนขับรถไมไดขับรถชน รถบรรทุกก็จะไมไดรับความ
เสียหายและยางรถยนตก็จะไมถูกขโมย สิ่งที่นาสนใจคือ ศาลตัดสินใหจําเลยตองชดเชยทั้งความ
เสียหายที่เกิดข้ึนกับตัวรถที่ถูกชนและยางรถยนตที่บรรทุกมา ทั้งที่คนขับรถของจําเลยอาจจะไมสามารถ
คาดเดาลวงหนาไดวา ผลของการขับรถชนจะทําใหยางรถยนตที่บรรทุกมาตกลงจากรถ และถูกคนราย
ลักไปในที่สุด 

(2) ทฤษฎีมูลเหตุเหมาะสม 

ในบางครั้งเมื่อมีการทําละเมิดเกิดข้ึน ความเสียหายที่เกิดข้ึนอาจเปนผลตอเนื่องซึ่งไมไดเกิดจาก
การกระทําของผูทําละเมิดโดยตรง หรือเกิดจากเหตุที่ผูกอความเสียหายไมสามารถคาดไดวาจะนํามาซึ่ง
ผลลัพธนั้น ซึ่งหากเกิดกรณีดังกลาวข้ึน การนําทฤษฎีความเทากันแหงเหตุหรือทฤษฎีเงื่อนไขมาใช
ตัดสินความรับผิดแลวอาจเกิดความไมเปนธรรมข้ึน ตัวอยางเชน นาง ก ใหกําเนิดนาย ข ซึ่งตอมาไดไป
กระทําความเสียหายแกนาย ค หากใชคําถามขางตนทดสอบความสัมพันธเชิงเหตุผลแลว จะสรุปไดวา
การที่นาง ก ใหกําเนิดนาย ข เปนสาเหตุของความเสียหายอันเกิดแกนาย ค ซึ่งเปนขอสรุปที่ไมยุติธรรม
และไมมีเหตุผลเทาไรนัก  

ทฤษฎีมูลเหตุเหมาะสมเปนอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งถูกนํามาใชในการตัดสินความรับผิดทางละเมิด 
ทฤษฎีมูลเหตุเหมาะสมกําหนดใหผูทําละเมิดรับผิดเฉพาะ “เหตุตามปกติ” ที่กอใหเกิดผลนั้น โดย
คํานึงถึงหลักความใกลชิดของเหตุและผล (proximate cause) กลาวคือ การกระทําหนึ่งๆ จะถือวาเปน
สาเหตุของความเสียหายที่เกิดข้ึนก็ตอเมื่อ การกระทํานั้นๆ เปนสาเหตุโดยตรงของความเสียหาย หรือ
บุคคลที่มีเหตุผลสามารถคาดไดวาการกระทํานั้นจะกอใหเกิดความเสียหาย (foreseeable) หากนํา
ทฤษฎีมูลเหตุเหมาะสมมาประยุกตใชในกรณีตัวอยางขางตนจะพบวา แมวาการใหกําเนิดบุตรของนาง ก 
จะเก่ียวของกับความเสียหายที่เกิดข้ึนกับนาย ค แตเนื่องจากไมไดเปนสาเหตุโดยตรงของความเสียหาย
ที่เกิดข้ึน นอกจากนี้ ในขณะที่นาง ก ใหกําเนิดบุตร นาง ก ก็คงไมสามารถคาดเดาไดวาบุตรของตนจะ
กอความเสียหายใหแกนาย ค ดังนั้นจึงไมนับวาการใหกําเนิดนาย ข เปนสาเหตุของความเสียหาย ซึ่ง
เปนขอสรุปที่มีความยุติธรรมและมีเหตุผลมากกวา อยางไรก็ตาม เกณฑที่ใชในการตัดสินวาเหตุและผล
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มีความใกลชิดหรือไมนั้นมีความเปนอัตวิสัย (subjective) สูง ซึ่งในทางปฏิบัติแลวจะข้ึนกับดุลพินิจของ
ศาลเปนสําคัญ ที่ผานมาพบวา แมทฤษฎีมูลเหตุเหมาะสมจะไมไดถูกนํามาใชอยางแพรหลาย แตศาล
ไทยไดมีการนําทฤษฎีมูลเหตุเหมาะสมมาใชในการตัดสินบางในบางคดี (ดูคดีตัวอยางที่ 3 และ 4 
ประกอบ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากคดีตัวอยางที่ 3 เราจะเห็นวา ศาลใชทฤษฎีมูลเหตุเหมาะสมในการตัดสิน ทั้งนี้เนื่องจาก 
แมวาพนักงานของจําเลยจะประมาทเลินเลอทําเช็คโจทกสูญหาย แตการที่โจทกอางวาการสูญเสียเช็ค
ดังกลาวทําใหไมสามารถใชเช็คฉบับนั้นเปนหลักฐานในการฟอง ซ. นั้นถือวาเปนการอางผลที่อยูไกล
จากเหตุมาก เพราะถึงแมเช็คดังกลาวจะสูญหายไปจริง แตโจทกยังสามารถขอนําสืบพยานบุคคลแทน
เช็คที่สูญหายไปได นอกจากนี้ การที่โจทกเรียกรองคาเสียหายเทากับจํานวนเงินที่ปรากฏในเช็ค
ดังกลาวถือเปนการเรียกรองใหศาลชดเชยความเสียหายซึ่งยังไมแนวาจะเกิดข้ึนจริง เพราะไมมีทางที่จะ
ทราบไดวาโจทกจะสามารถเรียกรองคาเสียหายจาก ซ. ไดตามจํานวนที่ระบุไวในเช็คดังกลาวหรือไม  
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โจทกนําเช็คเขาบัญชีของโจทกที่ธนาคารจําเลย จําเลยสงเช็คฉบับน้ันไปเรียกเก็บเงินจากธนาคาร 
ท. แตธนาคาร ท. ปฏิเสธการจายเงินและสงเช็คฉบับน้ันคืน ตอมาพนักงานของจําเลยไดคืนเช็คฉบับน้ัน
ใหแกผูที่พนักงานของจําเลยไมเคยรูจักมากอนไปโดยไมตรวจสอบดูหลักฐาน ยอมเปนการกระทําที่
ประมาทเลินเลออยางรายแรง ถามีความเสียหายเกิดขึ้น จําเลยก็ตองรับผิดในการกระทําของพนักงาน
ของตน แตการที่โจทกฟองเรียกคาเสียหายจากจําเลยเทากับจํานวนเงินที่ปรากฏในเช็คฉบับน้ัน 
นอกจากการที่เช็คพิพาทถูกธนาคารปฏิเสธการจายเงินซ่ึงแสดงอยูในตัววายังหางไกลตอการที่คาดหมาย
ไดวา โจทกจะสามารถฟองเรียกเงินจาก ซ. ไดเต็มตามจํานวนเงินในเช็คน้ันแลว ตามฟองโจทกไดอาง
แตเพียงวาโจทกตองเสียหายเพราะโจทกตองสูญเสียเช็คฉบับน้ันสําหรับที่จะใชเปนหลักฐานในการฟอง 
ซ. ไปเทาน้ัน กรณีน้ีจึงยังเปนความเสียหายที่หางไกลตอเหต ุทั้งธนาคารจําเลยนําสืบฟงไดวา เม่ือโจทก
นําเช็คไปเขาบัญชีแลวเพียง 6 วัน โจทกก็ทราบวาเช็คฉบับน้ันถูกปฏิเสธการจายเงินจึงยังมีทางที่โจทก
จะขอนําสืบพยานบุคคลแทนเช็คที่สูญหายไปไดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 93 
ฉะน้ัน ที่โจทกอางวาโจทกเสียหายไปแลวเปนเงิน 84,000 บาท เทาจํานวนเงินในเช็คเน่ืองจากการที่
โจทกตองสูญเสียเช็คพิพาทไปน้ัน จึงยังหางไกลตอความเปนจริงมาก ศาลไมอาจบังคับใหจําเลยรับผิด
ชดใชคาเสียหายใหโจทกไดดังที่โจทกกลาวอาง คาเสียหายประการอื่นๆ ถาหากจะมีโจทกก็มิไดฟอง
เรียกรองมาศาลจึงตองยกฟอง 
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 ในคดีตัวอยางที่ 4 ศาลใชทฤษฎีมูลเหตุเหมาะสมในการตัดสินเชนกัน ในคดีนี้ศาลตัดสินใหผูทํา
ละเมิดรับผิดเฉพาะความเสียหายที่เกิดจากการประกอบกิจการของจําเลยซึ่งกอใหเกิดเสียงดังและสง
กลิ่นเหม็นรบกวนเทานั้น แตไมตองชดใชคาใชจายในการปองกันเสียงดังและระงับกลิ่นเหม็นดังกลาว 
เนื่องจากศาลเห็นวาเปนความเสียหายที่อยูไกลเกินเหต ุ

 อนึ่ง ทฤษฎีเศรษฐศาสตรที่ไดกลาวถึงแลวในบทที่ 2 ชี้แนะวา การนําทฤษฎีมูลเหตุเหมาะสมมา
ใชกําหนดความรับผิดอาจจะไมมีผลเสียตอการสรางแรงจูงใจในการใชความระมัดระวังในระดับที่
เหมาะสมมากนัก โดยเฉพาะในกรณีที่ความเสียหายที่เกิดข้ึนจากเหตุสุดวิสัยหรือเปนความเสียหายที่
ไกลเกินกวาเหตุมาก ทั้งนี้เนื่องจากผูกอความเสียหายมักไมทราบลวงหนาวาจะมีความเสียหายเกิดข้ึน
จากเหตุนั้น และถึงแมวาจะใชความระมัดระวังตามสมควรแลวก็อาจจะไมสามารถหลีกเลี่ยงความ
เสียหายนั้นได   

 4.1.3 การกระทําโดยมิชอบดวยกฎหมาย 

การกระทําอันมีความรับผิดทางละเมิดนอกจากจะตองเปนการกระทําที่กอใหเกิดความเสียหาย
และมีความสัมพันธกับความเสียหายตามที่กลาวขางตนแลว ยังจะตองเปนการกระทําตามที่มีความผิด
ตามกฎหมายดวย โดยทั่วไปแลว เราอาจแบงหลักในการกําหนดวา การกระทําใดเปนการกระทําโดยมิ
ชอบดวยกฎหมายหรือไม ออกเปน 4 ประเภทใหญ ตามประเภทของหลักความรับผิด ดังตอไปนี้ 

(1) หลักความรับผิดอยางเด็ดขาด (Strict liability rule) 

 หลักความรับผิดอยางเด็ดขาดระบุวา การกระทําใดก็ตามที่เปนเหตุใหเกิดความเสียหายตอผูอ่ืนก็
เพียงพอที่จะทําใหเกิดความรับผิดทางละเมิดได หากเกิดความเสียหายข้ึนผูกอความเสียหายตอง
รับผิดชอบในทุกกรณี โดยที่ไมจําเปนตองพิสูจนวาผูกอความเสียหายกระทําโดยประมาทเลินเลอ หรือ
ไดใชความระมัดระวังอยางเพียงพอหรือไม5 ดังนั้น หากบุคคลใดก็ตามกอใหเกิดความเสียหาย ก็จะถือ
                                                
5 กฎหมายอาจมีขอยกเวนความรับผิดในบางกรณเีชน กรณีที่ความเสียหายที่เกิดข้ึนน้ันเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือในกรณีที่ความเสยีหายอยู
ไกลกวาเหตุมาก 

คดีตัวอยางที่ 4: คําพิพากษาฎีกาที่ 8309/2548 

การประกอบกิจการของจําเลยทั้งสองกอใหเกิดเสียงดังและสงกล่ินเหม็นรบกวนสิทธิที่จะอยูอาศัยใน
เคหะสถานของโจทกทั้งสองโดยปกติสุข โจทกทั้งสองยอมมีสิทธิที่จะปฏิบัติการเพ่ือยังความเสียหาย หรือ
เดือดรอนรําคาญใหสิ้นไป ไดแกการดําเนินการใหจําเลยทั้งสองหยุดการกระทําที่กอใหเกิดเสียงดังและสงกล่ิน
เหม็นหรือหาวิธีปองกันมิใหเกิดเสียงดังและสงกล่ินเหม็นอันเปนการละเมิดตอสิทธิของโจทกทั้งสอง 

แตคา ใชจ ายในการปองกันเสียงดั งและระงับกล่ินเหม็น อันไดแก  ค าใชจายในการติดตั้ ง
เครื่องปรับอากาศในบานโจทกทั้งสอง คาใชจายในการกูเงินมาสรางบานอีกหน่ึงหลัง และคาใชจายที่ตองจาง
คนเฝาบานน้ัน มิใชผลธรรมดาที่เกิดจากเหตุกระทําละเมิดของจําเลยทั้งสอง แตเปนความเสียหายที่ไกลเกิน
เหตุ ซ่ึงจําเลยทั้งสองไมตองรับผิด 
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วาบุคคลนั้นกระทํามิชอบดวยกฎหมายและมีความรับผิดทางละเมิด ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
ไดนําหลักความรับผิดอยางเด็ดขาดมาใชในบางกรณี ไดแก 

 - ความรับผิดของผูอยูในสิ่งปลูกสรางเมื่อมีสิ่งของตกหลน: มาตรา 436 ระบุวา บุคคลผูอยูใน
โรงเรือนตองรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดเพราะของตกหลนจากโรงเรือนนั้น หรือเพราะทิ้งขวาง
ของไปตกในที่อันมิควร 

 อนึ่ง ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไมไดนําหลักความรับผิดอยางเด็ดขาดมาใชมากนัก 
กฎหมายที่มีการนําหลักความรับผิดอยางเด็ดขาดมาใชมากกวาคือ พระราชบัญญัติความรับผิดตอความ
เสียหายที่เกิดข้ึนจากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. 2551 

(2) หลักการประมาทเลินเลอ (Negligence rule) 

 ภายใตหลักการประมาทเลินเลอ ความรับผิดทางละเมิดจะเกิดจากการกระทําโดยประมาทเลินเลอ
จนเปนเหตุใหเกิดความเสียหาย6 ซึ่งโดยทั่วไปแลว การตัดสินวาการกระทําใดเปนการประมาทเลินเลอ
หรือไมนั้นจะใชหลักวา ผูกระทําไดใชความระมัดระวังอยางเพียงพอตามที่กําหนดไวในกฎระเบียบของ
รัฐ (regulation) หรือไม หรือปฏิบัติตามมาตรฐานที่วิญูชนซึ่งมีพฤติการณและฐานะในสังคมในระดับ
เดียวกันพึงกระทําหรือไม หลักการดังกลาวอาจมีความชัดเจน เชน การจํากัดความเร็วของรถยนต หรือ
การกําหนดมาตรฐานการควบคุมของเสียที่ปลอยจากโรงงานอุตสาหกรรม หรืออาจกําหนดไวอยาง
กวางๆ เชน การขับข่ีรถยนตโดยไมคึกคะนอง เปนตน ดังนั้น หากบุคคลใดกระทําการโดยไมไดประมาท
เลินเลอ แตการกระทํานั้นทําใหมีความเสียหายเกิดข้ึน ก็จะถือวาบุคคลนั้นมิไดกระทําโดยมิชอบดวย
กฎหมายและไมมีความรับผิดทางละเมิด ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไดนําหลักการประมาท
เลินเลอมาใชในกรณีความรับผิดในการกระทําของตนเองซึ่งระบุไวในมาตรา 420 (นอกจากการประมาท
เลินเลอแลวการกระทําโดยจงใจก็ถือเปนการละเมิดดวย) และกรณีความรับผิดรวมตอความเสียหายที่
เกิดข้ึนจากทรัพย ไดแก 

- ความรับผิดของเจาของสัตวเลี้ยง: มาตรา 433 วรรค 1 ระบุวา ถาความเสียหายเกิดข้ึนเพราะ
สัตว ทานวาเจาของสัตวหรือบุคคลผูรับเลี้ยงรับรักษาไวแทนเจาของจําตองใชคาสินไหมทดแทนใหแก
ฝายที่ตองเสียหายอยางใดๆ อันเกิดแกสัตวนั้น เวนแตจะพิสูจนไดวาตนไดใชความระมัดระวังอันสมควร
แกการรักษาตามชนิดและวิสัยของสัตว หรือตามพฤติการณอยางอ่ืนหรือพิสูจนไดวาความเสียหายนั้น
ยอมเกิดมีข้ึนทั้งที่ไดใชความระมัดระวังถึงเพียงนั้น 

อนึ่ง ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรที่ไดกลาวถึงแลวในบทที่ 2 ชี้แนะวา ในกรณีของความรับผิดโดย
เด็ดขาด การกําหนดคาเสียหายที่เหมาะสมเปนเงื่อนไขสําคัญในการจูงใจใหเกิดการใชความระมัดระวัง
ในระดับที่เหมาะสม7 สวนในกรณีความรับผิดโดยประมาท แมวาการกําหนดคาเสียหายที่เหมาะสม

                                                
6 กฎหมายอาจมีขอยกเวนความรับผิดในบางกรณเีชน กรณีที่ความเสียหายที่เกิดข้ึนน้ันเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือในกรณีที่ความเสียหายอยู
ไกลกวาเหตุมาก  
7 คาเสียหายที่เหมาะสมคือ คาเสียหายที่มีมูลคาเทากับความเสียหายที่เกิดข้ึน 
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อาจจะไมใชเงื่อนไขที่จําเปนและเพียงพอในการจูงใจใหเกิดการใชความระมัดระวังในระดับที่เหมาะสม 
แตการกําหนดคาเสียหายที่เหมาะสมก็ยังคงมีความสําคัญในแงของการสรางความเปนธรรมในสังคม 
ดังนั้น การกําหนดคาเสียหายที่เหมาะสมจึงมีความสําคัญตอการบังคับใชประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยเพ่ือใหบรรลุเปาหมายทั้งในทางกฎหมายและเศรษฐศาสตร    

(3) หลักความรับผิดแทนผูอ่ืน (Vicarious liability) 

 ภายใตหลักความรับผิดแทนผูอ่ืน ผูบังคับบัญชาหรือผูปกครองซึ่งสามารถสังเกตและควบคุมการ
กระทําของผูใตบังคับบัญชาหรือผูใตการปกครองไดจะตองรับผิดแทนหรือรวมกับผูใตบังคับบัญชาหรือผู
อยูใตการปกครอง หากผูใตบังคับบัญชาหรือผูอยูใตการปกครองทําละเมิด ประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยไดนําหลักความรับผิดแทนผูอ่ืนมาใช ไดแก ความรับผิดของนายจางเมื่อลูกจางทําละเมิด และ
ความรับผิดของตัวการเมื่อตัวแทนทําละเมิด: มาตรา 425 ระบุวา นายจางตองรวมกันรับผิดกับลูกจางใน
ผลแหงละเมิดซึ่งลูกจางไดกระทําไปในทางการที่จาง8 และมาตรา 427 ใหนําบทบัญญัติในมาตรา 425 
มาบังคับใชแกตัวการและตัวแทนดวยโดยอนุโลม9  

 นอกจากนี้ ในบางกรณี กฎหมายอาจกําหนดขอยกเวนของหลักความรับผิดแทนผูอ่ืนไวดวย 
ตัวอยางเชน 

 -  ความรับผิดของนายจาง: มาตรา 425 ระบุวานายจางตองรวมกันรับผิดกับลูกจางในผลแหง
ละเมิด  ซึ่งลูกจางไดกระทําไปในทางการที่จางนั้น 

 -  ความรับผิดของผูปกครอง: มาตรา 429 ระบุวา บุคคลใดแมไรความสามารถเพราะเหตุเปน
ผูเยาวหรือวิกลจริตก็ตองรับผิดในผลที่ตนทําละเมิด บิดามารดาหรือผูอนุบาลของบุคคลเชนวานี้ยอมตอง
รวมรับผิดกับเขาดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนไดใชความระมัดระวังตามสมควรแกหนาที่ดูแลซึ่งทําอยู
นั้น   

 -  ความรับผิดของครูอาจารย: มาตรา 430 ระบุวา ครูบาอาจารย นายจาง หรือบุคคลอ่ืนซึ่งรับ
ดูแลบุคคลผูไรความสามารถอยูเปนนิตยก็ดี ชั่วครั้งชั่วคราวก็ดีจําตองรับผิดรวมกับผูไรความสามารถใน
การละเมิดซึ่งเขาไดกระทําลงในระหวางที่อยูในความดูแลของตน ถาหากพิสูจนไดวาบุคคลนั้นๆ มิไดใช
ความระมัดระวังตามสมควร   

-  ความรับผิดของเจาของสิ่งปลูกสราง: มาตรา 434 ระบุวา ถาความเสียหายเกิดข้ึนเพราะเหตุที่
โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืนชํารุดบกพรองก็ดี หรือบํารุงรักษาไมดีพอ ทานวาผูเปนเจาของสิ่ง
ปลูกสรางจะตองชดใชคาสินไหมแทนผูครองเรือน หากผูครองเรือนไดใชความระมัดระวังตามสมควรเพ่ือ
ปองกันมิใหเกิดความเสียหายแลว  

                                                
8 ทําการงานในทางการที่จาง หมายถึง กระทําการอันเกี่ยวกับงานที่จาง หรือการปฏิบัติหนาที่เพื่อนายจางโดยมีความมุงหมายจะรักษา
ประโยชนของนายจาง 
9 ตัวแทนคือ ผูที่ไดรับมอบหมายใหทําการในนามตัวการหรือแทนตัวการ โดยที่ตัวแทนไมจําเปนตองไดรับคาจางจากตัวการ ตัวอยางเชน 
พลทหารขับรถไปรับบุตรของนายทหารจากโรงเรียน ในกรณีน้ี นายทหารคือ ตัวการ สวนพลทหารคือ ตัวแทนของนายทหาร 
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 อนึ่ง ทฤษฎีเศรษฐศาสตรในบทที่ 2 ชี้แนะวา การกําหนดใหผูอ่ืน เชน ผูบังคับบัญชา หรือ
ผูปกครอง มีความรับผิดแทนผูกอความเสียหาย จะชวยใหผูกอความเสียหายที่ไมมีความสามารถในการ
จายคาเสียหายตามที่ศาลกําหนดมีแรงจูงใจที่จะใชความระมัดระวังในระดับที่เหมาะสม ทั้งนี้เนื่องจาก
ผูบังคับบัญชาหรือผูปกครองจะควบคุมดูแลผูใตบังคับบัญชาใหใชความระมัดระวังในระดับที่เหมาะสม 
เพ่ือปกปองตนเองจากการจายคาเสียหายแทน นอกจากนี้ ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาไมสามารถสังเกตและ
ควบคุมพฤติกรรมของผูใตบังคับบัญชาไดโดยตรง ผูบังคับบัญชาอาจใชวิธีลงโทษเมื่อผูใตบังคับบัญชา
กอความเสียหาย หรือใหสิ่งตอบแทนเมื่อมีการใชความระมัดระวังมากข้ึน  

(4) หลักความรับผิดแบบผสมผสาน 

 นอกเหนือจากหลักการขางตนแลว ยังมีหลักการอ่ืนๆ ซึ่งเปนการผสมผสานระหวางหลักการ
ดังกลาว เชน  

 ก. หลักประมาทเลินเลอยกเวนวาผูเสียหายประมาทเลินเลอดวย (Negligence with 
defense of contributory negligence) ภายใตหลักนี้ ผูกอความเสียหายโดยประมาทไมตองรับผิด
ใดๆ หากผูเสียหายประมาทเลินเลอดวย10  

 ข. หลักความรับผิดอยางเด็ดขาดยกเวนวาผูเสียหายประมาทเลินเลอ (Strict 
liability with defense of contributory negligence) ภายใตหลักนี้ ผูกอความเสียหายตองรับผิดใน
ทุกกรณี ยกเวนวาผูเสียหายประมาทเลินเลอเอง11 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไดนําหลักการนี้มา
ใชในกรณีความรับผิดของเจาของยานพาหนะและเครื่องจักรกล โดยมาตรา 437 ระบุวา บุคคลใด
ครอบครองหรือควบคุมดูแลยานพาหนะอยางใด ๆ อันเดินดวยกําลังเครื่องจักรกล บุคคลนั้นจะตอง
รับผิดชอบเพ่ือการเสียหายอันเกิดแตยานพาหนะนั้น เวนแตจะพิสูจนไดวาการเสียหายนั้นเกิดแตเหตุ
สุดวิสัยหรือเกิดเพราะความผิดของผูตองเสียหายนั้นเอง  

 ค. หลักความรับผิดโดยเปรียบเทียบ (Comparative negligence) ภายใตหลักนี้ หาก
ทั้งผูกอความเสียหายและผูเสียหายตางก็ประมาทเลินเลอ ทั้งคูตองรับผิดตามสัดสวนความเสียหายที่แต
ละคนกอข้ึนหรือตามสัดสวนความประมาทเลินเลอของแตละคน12 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยได
นําหลักการนี้มาใชโดยระบุไวใน มาตรา 442 และ มาตรา 223 วรรค 1 ซึ่งมีใจความวา ถาความเสียหาย
ไดเกิดข้ึนเพราะความผิดอยางใดอยางหนึ่งของผูเสียหาย หนี้อันจะตองใชคาสินไหมทดแทนแกฝาย
ผูเสียหายมากนอยเพียงใดนั้น ตองอาศัยพฤติการณเปนประมาณ ซึ่งหมายความวาการกําหนด

                                                
10 กฎหมายอาจมีขอยกเวนความรับผิดในบางกรณเีชน กรณีที่ความเสียหายที่เกิดข้ึนน้ันเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือในกรณีที่ความเสียหายอยู
ไกลกวาเหตุมาก 
11 กฎหมายอาจมีขอยกเวนความรับผิดในบางกรณเีชน กรณีที่ความเสียหายที่เกิดข้ึนน้ันเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือในกรณีที่ความเสียหายอยู
ไกลกวาเหตุมาก 
12 กฎหมายอาจมีขอยกเวนความรับผิดในบางกรณเีชน กรณีที่ความเสียหายที่เกิดข้ึนน้ันเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือในกรณีที่ความเสียหายอยู
ไกลกวาเหตุมาก 
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คาเสียหายที่แตละฝายตองชดใชจะอาศัยความประมาทเลินเลอเปนเกณฑ โดยผูที่ประมาทเลินเลอ
มากกวาจะตองจายคาเสียหายในสัดสวนที่มากกวา (ดูคดีตัวอยางที่ 5 ประกอบ) 
 
คดีตัวอยางที่ 5: คําพิพากษาฎีกาที่ 1666/2514  

จําเลยจอดรถขวางถนนโดยมิไดจุดโคมไฟในเวลาคํ่าคืนเปนความประมาทของฝายจําเลยอันเปนมูล
กอใหเกิดความเสียหาย  ฝายผูตายก็ขับขี่รถมาดวยอัตราความเร็วคอนขางสูงในเวลามึนเมาเปนความประมาท
ของผูตายดวย  ฝายไหนจะตองรับผิดเพียงใดน้ันกฎหมายใหพิจารณาถึงพฤติการณดวยวาฝายไหนกอใหเกิด
ความเสียหายยิ่งหยอนกวากันเพียงไร  

โจทกเปนฝายเสียหายมากแตเปนฝายประมาทนอยกวา จําเลยเสียหายนอยแตเปนฝายประมาท
มากกวา จึงเห็นควรแบงคาเสียหายทั้งหมดออกเปน 2 สวน ใหจําเลยรับผิด 2 ใน 3 สวน 

4.2 คาเสียหายเชิงชดเชยในคดีละเมิดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

โดยทั่วไปแลว คาเสียหายแบงออกเปน 2 ประเภทคือ คาเสียหายที่เปนตัวเงิน (Pecuniary 
damages) และคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงิน (Non-pecuniary damages) คาเสียหายที่เปนตัวเงินคือ
คาเสียหายที่ชดเชยใหแกความเสียหายที่เปนตัวเงิน เชน การสูญเสียเงินทองหรือทรัพยสินที่สามารถวัด
มูลคาเปนตัวเงินได สวนคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินคือคาเสียหายที่ชดเชยใหแกความเสียหายที่ไม
สามารถคํานวณเปนเงินได เชน ความเจ็บปวด ความทุกขทรมาน ความกลัว การสูญเสียความรัก การ
เสื่อมสมรรถภาพรางกาย และการสูญเสียความสุขในการดําเนินชีวิต เปนตน  

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยกําหนดประเภทของคาเสียหายที่ผูเสียหายสามารถเรียกรองได
ไวแตกตางกันตามลักษณะของความเสียหายที่เกิดข้ึน ตัวอยางเชน ในกรณีความเสียหายตอชีวิตและ
ทรัพยสิน ผูเสียหายสามารถเรียกรองไดเฉพาะคาเสียหายที่เปนตัวเงินเทานั้น แตในกรณีของความ
เสียหายตอรางกายและอนามัย ผูเสียหายสามารถเรียกรองไดทั้งคาเสียหายที่เปนตัวเงินและคาเสียหาย
ที่ไมเปนตัวเงิน ในสวนนี้ คณะผูวิจัยศึกษาคาเสียหายเชิงชดเชยในคดีละเมิดที่ผูเสียหายสามารถ
เรียกรองเอาไดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย โดยจําแนกคาเสียหายออกเปน 6 ประเภทตาม
ลักษณะของความเสียหาย ดังนี้ 

1) ความเสียหายตอชีวิต 
2) ความเสียหายตอรางกายและอนามัย 
3) ความเสียหายตอชื่อเสียงเกียรติคุณ 
4) ความเสียหายตอทรัพยสิน 
5) ความเสียหายตอเสรีภาพ และ 
6) ความเสียหายตอสิทธอ่ืินๆ13 

 

                                                
13 สิทธิที่นอกเหนือจากสิทธิในรางกายและอนามัย ชีวิต เสรีภาพ ทรัพยสิน และชื่อเสียงเกียรติคุณ 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการวิจัยการวิเคราะหกฎหมายดวยวิธีทางเศรษฐศาสตร: การคิดคาเสียหายในคดีละเมิด 4-11 
 

4.2.1 คาเสียหายในกรณีความเสียหายตอชีวิต 

คาเสียหายในกรณีละเมิดจนเปนเหตุทําใหผูอ่ืนถึงแกความตาย สามารถจําแนกออกเปน 6 
ประเภท ดังนี้ 

(1) คาปลงศพ 

คาปลงศพในที่นี้หมายถึง คาใชจายในการจัดการศพตามประเพณีและลัทธิศาสนา เชน คาทําศพ 
คาโลงศพ คาฉีดยากันเนา คาฌาปนกิจศพ เปนตน กฎหมายไดระบุใหทายาทของผูเสียชีวิตผูซึ่งมีหนาที่
จัดการศพเทานั้นที่สามารถเรียกรองคาปลงศพได14 โดยทายาทสามารถฟองเรียกคาปลงศพไดตาม
สมควรแกฐานะของผูเสียชีวิต15 คาปลงศพเปนสิทธิตามกฎหมาย ถึงแมวาทายาทจะไมไดออกคาใชจาย
ในการจัดการศพเอง เชน มีผูอ่ืนเปนผูจัดการศพ16 หรือมีบุคคลอ่ืนชวยออกเงินคาทําศพใหแลว17 จําเลย
ก็ยังตองรับผิดในคาปลงศพ จะยกเอาประเด็นดังกลาวข้ึนมาปดความรับผิดของตนไมได 

(2) คาใชจายอันจําเปนอยางอ่ืน 

คาใชจายอันจําเปนอยางอ่ืนตองเปนคาใชจายที่เกิดข้ึนภายหลังผูถูกทําละเมิดเสียชีวิต ในการ
กําหนดวาสิ่งใดเปนคาใชจายอันจําเปนอยางอ่ืน ศาลจะพิจารณาโดยคํานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคมของผูเสียชีวิตและทายาทเปนสําคัญ จากการตรวจสอบคําพิพากษาศาลฎีกาในอดีตพบวา 
คาใชจายอันจําเปนอยางอ่ืนที่ศาลเคยใหนั้นมีหลากหลายประเภท อาทิเชน คาพาหนะที่บิดามารดาและ
ญาติผูเสียชีวิตเดินทางไปจัดการศพผูเสียชีวิต คาหนังสือแจกงานศพ คาสงศพกลับคืนภูมิลําเนา คา
ทําบุญครบ 100 วัน คาสรางเจดียเก็บกระดูกผูเสียชีวิต และคาผาบังสุกุล เปนตน  

(3) คารักษาพยาบาล (ชวงกอนเสียชีวิต) 

ในกรณีการเสียชีวิต โจทกสามารถเรียกรองคารักษาพยาบาลไดในกรณีที่ผูถูกทําละเมิดไมได
เสียชีวิตในทันที และในชวงที่ยังไมเสียชีวิตนั้นไดมีการรักษาพยาบาลเกิดข้ึน การเรียกรองคา
รักษาพยาบาลดังกลาวเปนสิทธิของทายาทที่สามารถเรียกรองได แมวาผูเสียชีวิตสามารถเบิกคา
รักษาพยาบาลจากแหลงอ่ืนๆ ได เชน ประกันสุขภาพเอกชน นายจางออกให หลักประกันสุขภาพถวน
หนา ประกันสังคม และสวัสดิการขาราชการ ความรับผิดของผูทําละเมิดก็ยังคงอยู และโจทกยังคงมีสิทธิ
เรียกรองคารักษาพยาบาลจากผูทําละเมิดได18 

 

 
                                                
14 ดูตัวอยางในคําพิพากษาฎีกาที่ 3267/2526 
15 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1629  ระบุวาทายาทโดยชอบดวยกฎหมายมีดังน้ี 1) ผูสืบสันดาน 2) บิดามารดา 3) พี่นอง
รวมบิดามารดาเดียวกัน 4) พี่นองรวมบิดาหรือรวมมารดาเดียวกัน 5) ปู ยา ตา ยาย 6) ลุง ปา นา อา และ 7) คูสมรสที่ชอบดวยกฎหมาย   
16 ดูตัวอยางในคําพิพากษาฎีกาที่ 698/2538 
17 ดูตัวอยางในคําพิพากษาฎีกาที่ 5129/2546 
18 ดูตัวอยางในคําพิพากษาฎีกาที่ 5608/2530 



 
4-12  ความรับผิดและคาเสียหายตามกฎหมายละเมิดไทย 
 

(4) คาขาดประโยชนทํามาหาได (ชวงกอนเสียชีวิต) 

ในกรณีที่มีการทําละเมิดแลวผูเสียหายยังไมไดเสียชีวิตในทันที ทายาทมีสิทธิเรียกรองคาเสียหาย
จากการที่ผูเสียหายตองขาดประโยชนทํามาหาไดเพราะไมสามารถประกอบการงานในชวงเวลาระหวาง
วันที่ถูกทําละเมิดจนถึงวันที่ผู เสียหายเสียชีวิตได โดยศาลจะคิดคาขาดประโยชนทํามาหาไดจาก
ขอเท็จจริงของผูเสียหาย เชน รายได และระยะเวลาที่ตองขาดประโยชนทํามาหาไดกอนที่จะตาย เปน
ตน  

(5) คาชดใชการขาดแรงงาน 

คาชดใชการขาดแรงงานมีจุดประสงคเพ่ือชดเชยความเสียหายที่เกิดข้ึนกับผูอ่ืนซึ่งมีความผูกพัน
ตามกฎหมายกับผูถูกละเมิด ทั้งในกรณีความผูกพันเนื่องจากกฎหมายบัญญัติใหบุคคลทั้งสองมีหนาที่
ตอกัน (อาทิเชน หนาที่ของภรรยาตอสามี หรือหนาที่ของบุตรตอบิดามารดา) หรือความผูกพันตาม
สัญญา (อาทิเชน สัญญาจางแรงงาน) ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 445 กําหนดใหสามารถ
เรียกรองคาเสียหายจากการขาดแรงงานใน 2 กรณีคือ 

- ผูเสียชีวิตทํางานในครัวเรือน เชน ทํางานบาน หรือทํางานอ่ืนๆ ในครอบครัว ในกรณีนี้
โจทกสามารถเรียกรองคาขาดแรงงานในครอบครัวซึ่งผูเสียชีวิตผูกพันอยูได เชน คาขาดแรงงานของ
แมบาน หรือคาขาดแรงงานของบุตร เปนตน  

- ผูเสียชีวิตทํางานใหแกบุคคลภายนอกครัวเรือนหรืออุตสาหกรรมของคนภายนอกครัวเรือน 
ตัวอยางเชน ลูกจางทํางานใหแกนายจางภายใตสัญญาจางแรงงาน ในกรณีนี้ นายจางสามารถเรียกรอง
คาขาดแรงงานจากผูทําละเมิดได  ซึ่งโดยทั่วไปแลว ศาลจะคํานวณคาชดใชการขาดงานใหเทากับ
จํานวนคาจางที่นายจางตองชําระใหลูกจางโดยไมไดรับการทํางานตอบแทน ซึ่งจะนับตั้งแตชวงเวลาที่
ลูกจางถูกละเมิดจนไมสามารถทํางานไดจนถึงเสียชีวิต ทั้งนี้เนื่องจาก หากลูกจางเสียชีวิตไปแลว จะถือ
วาสัญญาจางงานสิ้นสุดลง นายจางจึงไมสามารถเรียกรองคาขาดแรงงานหลังจากนั้นได19 

(6) คาขาดไรอุปการะ 

คาขาดไรอุปการะตามกฎหมายเปนคาเสียหายทีผู่ทําละเมิดจะตองชดใชใหแกบุคคลซึ่งผูเสียชีวิต
มีหนาที่ตองอุปการะตามกฎหมาย ไดแก สามีภรรยาที่ชอบดวยกฎหมาย20 บิดามารดาที่ชอบดวย
กฎหมาย และบุตรที่ชอบดวยกฎหมาย21  ซึ่งรวมถึงบุตรบุญธรรมและผูรับบุตรบุญธรรมดวย22 
ตัวอยางเชน หากสามีเสียชีวิต ผูทําละเมิดตองชดใชใหแกภรรยาที่ชอบดวยกฎหมาย หรือในทาง
กลับกัน หากภรรยาเสียชีวิต ผูทําละเมิดตองชดใชใหแกสามีที่ชอบดวยกฎหมาย หากบิดาหรือมารดา

                                                
19 ดูตัวอยางในคําพิพากษาฎีกาที่ 6905/2538 
20 สามีภรรยาที่ชอบดวยกฎหมาย คือ สามีภรรยาที่ไดจดทะเบียนสมรสอยางถูกตองตามกฎหมาย  
21 บิดามารดาและบุตรที่ชอบดวยกฎหมายคือ บุตรที่เกิดจากบิดามารดาซ่ึงไดสมรสกันตามกฎหมาย หรือบุตรที่เกิดในขณะทีบ่ิดามารดา
มิไดสมรสกัน แตไดสมรสกันในภายหลัง หรือผูทีบ่ิดาไดจดทะเบียนวาเปนบุตร หรือศาลพิพากษาวาเปนบุตร  
22 ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1461(2) มาตรา 1563 มาตรา 1564 มาตรา 1598/28 และ 1598/33 (4) 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการวิจัยการวิเคราะหกฎหมายดวยวิธีทางเศรษฐศาสตร: การคิดคาเสียหายในคดีละเมิด 4-13 
 
เสียชีวิต ผูทําละเมิดตองชดใชใหแกบุตรที่ชอบดวยกฎหมายหรือในทางกลับกัน หากบุตรเสียชีวิต ผูทํา
ละเมิดตองชดใชใหแกบิดาและมารดาที่ชอบดวยกฎหมาย อยางไรก็ดี มีขอยกเวนวา มารดาสามารถ
เรียกคาขาดไรอุปการะในกรณีการเสียชีวิตของบุตรไดเสมอ ไมวาจะจดทะเบียนสมรสกับคูสมรสหรือไม
ก็ตาม เพราะในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1546 ซึ่งแกไขใหมป พ.ศ. 2551 ระบุวา “เด็ก
เกิดจากหญิงที่มิไดมีการสมรสกับชาย ใหถือวาเปนบุตรชอบดวยกฎหมายของหญิง เวนแตจะมีกฎหมาย
บัญญัติไวเปนอยางอ่ืน”  

สิ่งที่นาสนใจเก่ียวกับการใหคาอุปการะเลี้ยงดูคือ ในบางกรณี ผูทําละเมิดอาจจะรอดพนจากการ
ชดใชคาขาดไรอุปการะได เนื่องจากไมมีผูรับอุปการะตามกฎหมาย ตัวอยางเชน การเสียชีวิตของคน
โสด ซึ่งไมมีบิดามารดาและบุตร นอกจากนี้ ในกรณีการเสียชีวิตของเด็ก คําพิพากษาในอดีตแสดงให
เห็นวา ศาลเคยตัดสินใหคาขาดไรอุปการะแกบิดามารดาของเด็กที่เสียชีวิต โดยไมคํานึงวาเด็กที่
เสยีชีวิตจะมีรายไดมาอุปการะจริงหรือไมหรือในชวงที่ยังมีชีวิตไดมีการอุปการะบิดามารดาจริงหรือไม 
(ดูคดีตัวอยางที่ 6 และ 7 ตามลําดับ) คําพิพากษาเหลานี้ชวยทําใหเกิดความเปนธรรมกับครอบครัวของ
ผูเสียชีวิตมากข้ึน เนื่องจากหากบิดามารดาไมสามารถเรียกรองคาอุปการะแลว คาเสียหายในคดีการ
ตายของเด็กในทันทีจะต่ํามาก เนื่องจากคาเสียหายดังกลาวจะครอบคลุมเฉพาะคาปลงศพและคาใชจาย
อันจําเปนอยางอ่ืนเทานั้น 

คดีตัวอยางที่ 6: คําพิพากษาฎีกาที่ 5129/2546 
      การที่บุตรของโจทกจะสามารถอุปการะเล้ียงดูโจทกไดหรือไมเพียงใด แมเปนเรื่องในอนาคตซ่ึงยังไม
แนนอน แตการที่บุตรของโจทกถึงแกความตายเพราะถูกทําละเมิด โจทกซ่ึงเปนมารดาตกเปนผูขาดไรอุปการะ
ตามกฎหมายแลว โดยไมตองคํานึงวาในปจจุบันและในอนาคตภาวะเศรษฐกิจของประเทศจะเปนอยางไร 
เด็กชายจะสามารถทํางานมีรายไดมาอุปการะโจทกไดหรือไม 
 
คดีตัวอยางที่ 7: คําพิพากษาฎีกาที่ 412-413/2515 

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 443 (3) บัญญัติวา "ถาวาเหตุที่ตายลงน้ันทําใหบุคคลคน
หน่ึงคนใดตองขาดไรอุปการะตามกฎหมายไปดวยไซร ทานวาบุคคลน้ันชอบที่จะไดรับคาสินไหมทดแทนเพ่ือ
การน้ัน" มาตรา 1535 บัญญัติวา "บุตรจําตองอุปการะเล้ียงดูบิดามารดา" จึงถือไดวาการที่เด็กหญิงวณียาตาย
ลงทําใหโจทกผูเปนบิดาตองขาดไรอุปการะจากผูเสียชีวิตตามกฎหมาย โจทกชอบที่จะไดรับคาสินไหมทดแทน 
ชอบที่จะไดรับคาขาดไรอุปการะทั้งในปจจุบันและความหวังในอนาคตโดยผลแหงกฎหมาย ไมตองพิจารณาวา
ขณะเกิดเหตุน้ี เด็กหญิงวณียาจะอุปการะโจทกหรือไม 

เปนที่นาสังเกตวา แมวาประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไดกําหนดคาเสียหายจากการกระทํา
ละเมิดซึ่งเปนเหตุใหผูอ่ืนถึงแกความตายไวถึง 6 ประเภท แตคาเสียหายดังกลาวอาจไมครอบคลุมความ
เสียหายที่เกิดข้ึนทั้งหมด ยังมีความเสียหายบางอยางที่เกิดข้ึนกับทายาทหรือตัวผูเสียชีวิตเองที่ไม
สามารถเรียกรองไดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ดังนี้ 
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ความเสียหายตอผูเสียชีวิตเอง  

- เมื่อบุคคลหนึ่งถูกทําละเมิดจนเสียชีวิต บุคคลนั้นยอมสูญเสียโอกาสในการแสวงหารายไดหรือ
ผลประโยชนอ่ืนๆ ในอนาคต อยางไรก็ดี ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไมมีบทบัญญัติที่ให
สิทธิในการเรียกรองคาชดเชยสําหรับการขาดประโยชนทํามาหาไดหลังจากผูเสียหายเสียชีวิต
แลว (ดูคดีตัวอยางที่ 8 ประกอบ) อนึ่ง ในประเทศสหรัฐอเมริกามีการชดเชยใหแกการสูญเสีย
โอกาสในการแสวงหารายไดในอนาคตของผูเสียชีวิต หรือชดเชยใหแกความเสียหายที่เกิด
ข้ึนกับกองมรดกของผูเสียชีวิต (loss to estate) โดยศาลมักจะตัดสินใหผูมีสิทธิเรียกรองตาม
กฎหมายไดรับคาชดเชยเทากับจํานวนเงินที่ผูเสียชีวิตสามารถหาไดหากเขาไมเสียชีวิต23  

- หากผูเสียหายไมไดเสียชีวิตในทันที ผูเสียหายอาจตองเผชิญกับเจ็บปวดทุกขทรมานจาก
บาดแผลหรืออาการบาดเจ็บที่ไดรับ อยางไรก็ดี ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไมมี
บทบัญญัติที่ใหสิทธิในการเรียกรองคาเจ็บปวดทุกขทรมานในชวงกอนที่ผูเสียหายจะเสียชีวิต 
นอกจากนี้ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยยังไมมีบทบัญญัติที่ใหสิทธิในการเรียกรองคาของ
ชีวิต (ดูคดีตัวอยางที ่9 ประกอบ) อนึ่ง กฎหมายในตางประเทศ เชน อังกฤษและสหรัฐอเมริกา
กําหนดใหมีการชดเชยคาเจ็บปวดทุกขทรมานจากการบาดเจ็บในชวงกอนที่ผูเสียหายจะ
เสียชีวิต นอกจากนี้ กฎหมายในบางมลรัฐของสหรัฐอเมริกายังกําหนดใหมีการชดเชยคาของ
ชีวิตดวย  

คดีตัวอยางที่ 8: คําพิพากษาฎีกาที่ 4352/2550 

จําเลยทั้งสองตองรวมกันชดใชคาเสียหายที่โจทกตองขาดประโยชนทํามาหาไดเพียงใด จําเลยทั้งสอง
ฎีกาวา การที่ศาลช้ันตนกําหนดใหโจทกไดรับเงินคาขาดประโยชนทํามาหาไดเปนเงินเดือนละ 1,500 บาท เปน
เวลานานถึง 33 ป เปนเงินถึง 594,000 บาท เปนการไมเปนธรรมตอจําเลยทั้งสอง ขอเท็จจริงคดีน้ีโจทกมี
อาชีพรับจางซักเสื้อผา มีกําไรจากการประกอบอาชีพเดือนละ 40,000 บาท ขอเรียกคาขาดประโยชนสวนน้ีเปน
เงิน 800,000 บาท  

เห็นวา โจทกมีอาชีพรับจางซักเสื้อผา มีเครื่องซักผา 4 เครื่อง มีลูกจาง 4 คน มีกําไรจากการประกอบ
อาชีพประมาณเดือนละ 40,000 บาท การที่ศาลช้ันตนและศาลอุทธรณภาค 9 กําหนดคาเสียหายในสวนน้ีใหแก
โจทกเปนเวลาถึง 33 ปน้ัน เห็นวา ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 443 วรรคสอง คาเสียหายที่
ตองขาดประโยชนทํามาหาไดเพราะไมสามารถประกอบการงานเปนคาสินไหมทดแทนที่ผูทําละเมิดจําตองใช
แกผูเสียหายที่ยังไมถึงตายแตตองขาดประโยชนทํามาหาไดเพราะไมสามารถประกอบการงานเทาน้ัน หาใชคา
สินไหมทดแทนที่ผูทําละเมิดจําตองใชหลังจากผูเสียหายน้ันถึงแกความตายแลวดวยไม เหตุละเมิดเกิดเม่ือวันที่ 
18 ธันวาคม พ.ศ. 2542 โจทกถึงแกความตายเม่ือวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2544 โจทกจึงขาดประโยชนทํามา
หาได เพราะไมสามารถประกอบการงานเปนเวลา 1 ป 8 เดือน 6 วัน จําเลยทั้งสองจึงตองรวมกันชดใช
คาเสียหายที่โจทกตองขาดประโยชนทํามาหาไดเปนเงิน 30,300 บาท ฎีกาขอน้ีของจําเลยทั้งสองฟงขึ้น 
 
                                                
23 กฎหมายที่มีการระบุในลักษณะน้ีเรียกวา Survival statute 
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คดีตัวอยางที่ 9: คําพิพากษาฎีกาที่ 292/2502 

ศาลฎีกาเห็นวา สําหรับคาสินไหมทดแทนเพ่ือการขาดไรอุปการะน้ัน ไดมีบทบัญญัติไวในประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 443 วรรค 3 ซ่ึงโจทกควรจะไดรับจํานวนหน่ึงซ่ึงศาลแพงกําหนดใหเดือนละ 
400 บาท จํานวน 10 ป ชอบแลว แตคาสินไหมทดแทนเพ่ือการที่บุตรโจทกถึงแกความตายจํานวนหน่ึงหม่ืน
บาทน้ัน ไมตองดวยคาสินไหมทดแทนลักษณะใดในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย โจทกจึงไมมีสิทธิได 
พิพากษาแกใหจําเลยจายคาสินไหมทดแทนเปนรายเดือนๆ ละ 400 บาท จนครบ 10 ป นอกน้ันยืนตามศาล
อุทธรณ. 

 ความเสียหายตอทายาท 

การเสียชีวิตของญาติหรือคนรักยอมนํามาซึ่งความทุกขทรมานและเศราโศกเสียใจของสมาชิก
อ่ืนๆ ในครอบครัวหรือคูรัก แตเนื่องจากประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไมมีบทบัญญัติที่ใหสิทธิใน
การเรียกรองคาเสียหายทีไ่มเปนตัวเงินในกรณีการเสียชีวิต ดังนั้นทายาทจึงไมไดรับการชดเชยแกความ
เสียหายทางจิตใจที่เกิดข้ึน (ดูคดีตัวอยางที่ 10 ประกอบ) อยางไรก็ตาม กฎหมายในบางประเทศได
กําหนดใหมีการชดเชยใหแกความเสียหายที่ ไมเปนตัวเงินซึ่งเกิดข้ึนกับทายาทของผูเสียชีวิต 
ตัวอยางเชน กฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกาไดกําหนดใหมีการชดเชยแกความเสียหายที่ไมเปนตัว
เงินหลายประเภท เชน ความทุกขใจ และการสูญเสียความรักและความเปนเพ่ือน เปนตน ในขณะที่
กฎหมายในประเทศอังกฤษแมจะไมชดเชยใหแกความเสียหายทางดานจิตใจหรืออารมณที่เกิดข้ึนกับ
ทายาทแตก็มีการใหคาชดเชยแกการเจ็บปวยหรืออาการทางจิต (Psychiatric injury) อันเกิดข้ึนจากการ
ประสบเหตุการณที่ทําใหสูญเสียญาติหรือคนรัก หรือไดรับฟงเหตุการณสูญเสียดังกลาว 

คดีตัวอยางที่ 10: คําพิพากษาฎกีาที ่789/2502 

 โจทกเปนสามีผูตายยื่นฟองจําเลยเน่ืองจากผูตายน่ังรถยนตของจําเลยไปชนตนไมถึงแกความตาย ขณะ
ตายผูตายมีอายุ 44 ป ประกอบอาชีพเปนนายหนาซ้ือขายที่ดินและเพชรพลอย มีรายไดเดือนละ 2,000-
3,000 บาท สวนโจทกมีอายุ 66 ป ศาลฎีกาพิพากษาใหจําเลยชดใชคาสินไหมทดแทนเพราะขาดรายไดซ่ึง
ผูตายเคยอุปการะโจทกเปนจํานวน 10 ป  รวมเปนจํานวนเ งิน 20,000 บาท คาทํ าบุญและปลง
ศพ 10,000 บาท พรอมทั้งดอกเบ้ีย สวนคาเสียหายทางจิตใจที่โจทกเกิดความวาเหว เพราะสูญเสียภริยาผูเคย
ปฏิบัติใหชีวิตของสามีมีความสุข ไดมีฎีกาที่ 1742/2499 วินิจฉัยวา คาสินไหมทดแทนน้ัน ไมมีกฎหมาย
บัญญัติใหเรียกรองความทุกขโทมนัสได 

4.2.2 คาเสียหายในกรณีความความเสียหายตอรางกายหรืออนามัย  

คาเสียหายในกรณีละเมิดที่เปนเหตุใหผูอ่ืนเสียหายแกรางกายและอนามัย สามารถจําแนก
ออกเปน 4 ประเภทดังนี้  
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(1) คาใชจายที่ผูเสียหายตองเสียไป 

ในกรณีที่ผูเสียหายถูกทําละเมิดแกรางกายหรืออนามัย ผูเสียหายยอมมีคาใชจายตางๆ ที่ตองเสีย
ไปทั้งในปจจุบันและในอนาคต เพ่ือเยียวยาแกไขใหรางกายหรืออนามัยฟนคืนสูสภาพเดิม ผูเสียหาย
สามารถเรียกรองคาใชจายเหลานี้จากผูทําละเมิดได ตัวอยางของคาใชจายดังกลาวที่พบในคําพิพากษา
ฎีกาในอดีต ไดแก คายา คารักษา คาหองคาจางเฝาไข คาขาเทียม คาจางคนมาเลี้ยงดูบุตรเล็กๆ แทน
ผูเสียหายที่ไมสามารถเลี้ยงเอง คาใชจายในการรักษาตลอดไปในอนาคต คาเดินทางและคาที่พักของ
บิดามารดาที่ตองไปเฝาไขผูถูกกระทําละเมิด คาจางคนขับรถยนตตลอดชีวิต คาโดยสารเครื่องบินไป
รักษาตางประเทศ และกิจกรรมเพ่ือฟนฟูจิตใจของผูถูกกระทําละเมิดในกรณีที่ผูละเมิดไดรับความ
กระทบกระเทือนจิตใจอยางรุนแรง (ดูคดีตัวอยางที่ 11 ประกอบ) เปนตน 

ตัวอยางคดีที่ 11: คําพิพากษาฎีกาที่ 7119/2541 
คาจางครูมาสอนพิเศษแกเด็กหญิงจํานวน 30, 000 บาท เพราะการที่บาดเจ็บสาหัสตองหยุดเรียนไป

นาน จึงเปนการจําเปนตองจางครูมาสอนพิเศษ สวนการเรียนเปยโนเปนเงิน 50,000 บาท ก็เปนการฟนฟูจิตใจ
ของเด็กซ่ึงบาดเจ็บสาหัส และตองกระทบกระเทือนจิตใจจากใบหนาที่เสียโฉมถือวาเปนคาใชจายที่ผูเสียหาย
ชอบที่จะไดรับการชดใช แมวาจะไมมีหลักฐานมาแสดง แตนาเช่ือวาไดใชจายไปจริง 

(2) คาขาดประโยชนทํามาหาไดและคาเสียความสามารถประกอบการงาน 

ความเสียหายแกรางกายหรืออนามัยอาจมีความรุนแรงมากนอยแตกตางกัน ในบางครั้งความ
เสียหายแกรางกายและอนามัยที่เกิดข้ึนจากการถูกทําละเมิดอาจเปนเพียงชั่วคราวและไมรุนแรงมากนัก 
เชน แขนหัก ขาหัก หรือไดรับบาดเจ็บเล็กนอย เปนตน ความเสียหายดังกลาวอาจทําใหผูเสียหายไม
สามารถประกอบการงานไดชั่วคราว แตในบางครั้ง ความเสียหายที่เกิดข้ึนอาจเปนการถาวรหรือรุนแรง
มากจนไมสามารถทําใหกลับคืนดีดังเดิมได เชน พิการ หรือเปนอัมพาต เปนตน ความเสียหายเหลานี้
อาจทําใหผูเสียหายไมสามารถประกอบการงานไดไปตลอดชีวิต โดยอาจจะไมสามารถประกอบการงาน
ไดโดยสิ้นเชิงหรือบางสวน หรืออาจทําใหผูเสียหายสูญเสียความสามารถบางอยางจนทําใหไมสามารถ
ประกอบการงานเดิมไดอีกและจําตองเปลี่ยนไปประกอบการงานใหมซึ่งมีผลตอบแทนลดลง ประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยกําหนดใหผูเสียหายมีสิทธิเรียกรองคาขาดประโยชนทํามาหาไดและคาชดเชย
จากการที่ไดรับประโยชนจากการทํามาหาไดลดลง ทั้งในปจจุบันและในอนาคต 

การกําหนดคาใชจายที่ผูเสียหายตองเสียไปและคาขาดประโยชนทํามาหาไดมีสิ่งที่นาสนใจคือ ใน
การกําหนดคาใชจายและคาขาดประโยชนทํามาหาไดและคาใชจายดังกลาวศาลจะกําหนดใหผูเสียหาย
ไดรับการชดเชยเปนเงินกอนเดียว ซึ่งเงินกอนดังกลาวไดรวมความเสียหายทั้งในปจจุบันและอนาคตเขา
ดวยกัน โดยการคํานวณมักทําโดยการนําคาเสียหายในปแรกมาคูณดวยจํานวนปที่คาดวาจะเกิดความ
เสียหาย การกําหนดคาเสียหายในลักษณะดังกลาวอาจทําใหผูเสียหายไมสามารถกลับคืนสูสภาพที่
เสมือนวาไมมีการทําละเมิดเกิดข้ึนได เนื่องจากไมไดคํานึงถึงความไมแนนอนตางๆ ที่อาจเกิดข้ึนใน
อนาคต เชน การเปลี่ยนแปลงของระดับราคาและคาครองชีพ ความไมแนนอนของระยะเวลาของการ
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ขาดงาน หรือความไมแนนอนของอายุขัย เปนตน อนึ่ง กฎหมายในประเทศเยอรมันอนุญาตใหผูเสียหาย
สามารถเลือกไดวาจะรับการชดเชยเปนเงินกอนเดียวหรือจะรับการชดเชยเปนงวด หากผูเสียหายเลือกที่
จะไดรับการชดเชยเปนงวด ทั้งตัวผูเสียหายเองหรือผูทําละเมิดสามารถเรียกรองใหศาลพิจารณาทบทวน
คาเสียหายรายงวดที่ศาลเคยกําหนดไวได เมื่อพบวามีการเปลี่ยนแปลงในสถานะทางดานสุขภาพ
รางกายของผูเสียหาย หรือคาใชจายในการรักษาพยาบาลหรือคาใชจายอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ ซึ่งมีผลทําให
คาขาดประโยชนทํามาหาไดและคาใชจายอ่ืนๆ เปลี่ยนแปลงไปจากที่ศาลเคยกําหนดไว 

(3) คาชดใชการขาดแรงงาน 

เมื่อมีการกระทําละเมิดเปนเหตุใหผูเสียหายตองพักรักษาตัวและไมสามารถทําการงานใหแก
บุคคลในครอบครัว หรือไมสามารถทําการงานใหบุคคลภายนอกหรือทํางานในอุตสาหกรรมของ
บุคคลภายนอก บุคคลในครอบครัวและบุคคลภายนอกดังกลาวที่ไดรับความเสียหายจากการขาด
แรงงานของผูถูกละเมิดมีสิทธิเรียกคาชดใชคาเสียหายจากการขาดแรงงานได (ดูคดีตัวอยางที่ 12 
ประกอบ) 

คดีตัวอยางที่ 12: คําพิพากษาฎีกาที่ 5014/2533 
การกระทําละเมิดเปนเหตุใหโจทกตองขาดประโยชนจากแรงงานของนาย ส. ทั้ง ๆ ที่โจทกมีหนาที่

ตองจายเงินเดือนใหแกนาย ส. ในระหวางน้ัน โจทกไดรับความเสียหาย และมีสิทธิไดรับคาสินไหมทดแทนจาก
จําเลยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 445 ถึงแมจําเลยที่ 3 จะจายคาขาดประโยชนแรงงานให
นาย ส. ไปแลว และระหวางที่นาย ส. พักรักษาตัว นาย ส. มีสิทธิลาปวยไดก็ตาม ก็ไมตัดสิทธิโจทกซ่ึงเปน
นายจางที่จะฟองเรียกคาขาดประโยชนจากแรงงานจากจําเลย 

(4) คาเสียหายที่ไมเปนตัวเงิน 

ในกรณีที่ถูกทําละเมิดจนไดรับความเสียหายแกรางกายและอนามัย ผูเสียหายสามารถเรียกรอง
คาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินไดนอกเหนือจากคาเสียหายตางๆ ที่กลาวแลวขางตน จากคําพิพากษาฎีกาที่
ผานมา ศาลไดใหคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินหลายประเภท อาทิเชน 

- คาเสียหายเก่ียวกับความรูสึกทางดานจิตใจที่ถูกละเมิดจนพิการ ไมไดเลนกีฬา ขาด
ความสุขสําราญ24  

- คาความทุกขทรมานเจ็บปวด25  
- คาเสียบุคลิกภาพ26  

ในการกําหนดคาสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายที่ไมเปนตัวเงิน ศาลจะกําหนดตามพฤติการณ
และความรายแรงแหงละเมิด ทั้งนี้เนื่องจากโจทกและจําเลยยอมไมสามารถนําสืบวาคาเสียหายที่ไมเปน

                                                
24 ดูตัวอยางในคําพิพากษาฎีกาที่ 247/2538 
25 ดูตัวอยางในคําพิพากษาฎีกาที่ 3344/2533 
26 ดูตัวอยางในคําพิพากษาฎีกาที่ 128/2522 



 
4-18  ความรับผิดและคาเสียหายตามกฎหมายละเมิดไทย 
 
ตัวเงินคิดเปนจํานวนเงินเทาใด27 แตโจทกและจําเลยสามารถนําสืบใหเห็นลักษณะและความรุนแรงของ
ความเสียหาย ผานสภาพทางรางกายและอนามัยของโจทก หรือพยานหลักฐานอ่ืนๆ ได อยางไรก็ดี การ
กําหนดคาเสียหายโดยอาศัยหลักการดังกลาวข้ึนกับดุลพินิจของผูพิพากษาเปนหลัก ซึ่งอาจทําให
คาเสียหายทีไ่มเปนตัวเงินซึ่งถูกกําหนดโดยผูพิพากษาที่มีประสบการณหรือความคิดเห็นตางกันมีความ
แตกตางกันสูง แมวาคดีที่ตัดสินนั้นจะมีความคลายคลึงกันก็ตาม 

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 444 วรรค 2 กําหนดใหศาลสามารถสงวนสิทธิที่จะ
แกไขคําพิพากษาในกรณีความเสียหายตอรางกายและอนามัยไดภายในเวลาไมเกิน 2 ป นับจากวัน
พิพากษา หากศาลพิจารณาแลววาในเวลาที่พิพากษาคดี คูความพนวิสัยที่จะหย่ังรูไดแนชัดวาความ
เสียหายที่เกิดข้ึนนั้นมีมากนอยเพียงใด ในทางปฏิบัติ ศาลจะกลาวในคําพิพากษาวาใหสงวนสิทธิที่จะ
แกไขคําพิพากษา เพ่ือใหการกําหนดคาเสียหายที่ยากจะกําหนดในขณะพิพากษาเปนไปโดยถูกตอง
หากขอเท็จจริงเก่ียวกับผูเสียหายเปลี่ยนไป แตหากศาลไมไดสงวนสิทธิที่จะแกไขคําพิพากษาใน
ภายหลังตามมาตรา 444 วรรค 2 แลว ศาลจะไมสามารถแกไขคําพิพากษาได 

ในกรณีที่ศาลไดสงวนสิทธิในการแกไขคําพิพากษาไว โจทกและจําเลยสามารถย่ืนหลักฐานใหมซึ่ง
จะมีผลตอคําตัดสินใหศาลพิจารณาเพ่ิมเติมไดภายเวลาไมเกิน 2 ป หากเกินระยะเวลาดังกลาวแลวศาล
จะไมสามารถแกไขคําพิพากษาได การจํากัดระยะเวลาของการสงวนสิทธิดังกลาวมีนัยวา ผูเสียหายบาง
รายอาจไดรับการชดเชยนอยเกินไปหากมีความเสียหายตอรางกายและ/หรืออนามัยปรากฏข้ึนหลังจาก
ผานพนระยะดังกลาวไปแลว ซึ่งกรณีดังกลาวมีโอกาสเกิดข้ึนกับผูที่ไดรับสารพิษบางอยางในรางกาย ซึ่ง
ตองมีการสะสมไวในรางกายเปนระยะเวลานานกวาจะปรากฏอาการของโรคหรือสัญญาณที่บงชี้วาจะมี
อาการของโรคเกิดข้ึนในอนาคต หรือผูที่ไดรับบาดเจ็บภายในซึ่งอาจจะไมมีอาการผิดปกติใดๆ ในระยะ
สั้น  

นอกจากนี้ยังเปนที่นาสังเกตวา ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยกําหนดใหผูเสียหายสามารถ
เรียกรองไดเฉพาะความเสียหายที่ไมเปนตัวเงินที่เกิดข้ึนกับผูเสียหายเทานั้น แตไมมีบทบัญญัติใดที่
กําหนดใหสามารถเรียกรองความเสียหายทีไ่มเปนตัวเงินที่เกิดข้ึนกับทายาทของผูเสียหาย เชน ความ
เศราโศกเสียใจ หรือความหวาดกลัวของทายาทอันเนื่องมาจากการไดรับความเสียหายแกสุขภาพและ
อนามัยของผูเสียหาย ดังนั้นความเสียหายเหลานี้จึงไมไดรับการชดเชยแมวาจะเปนผลโดยตรงมาจาก
การไดรับความเสียหายแกสุขภาพและอนามัยของผูเสียหายก็ตาม อนึ่ง กฎหมายในหลายประเทศ
อนุญาตใหทายาทของผูเสียหายเรียกรองคาเสียหายที่ ไมเปนตัวเงินอันเกิดจากการบาดเจ็บของ
ผูเสียหายได ตัวอยางเชน กฎหมายในประเทศอังกฤษมีการชดเชยใหแกการเจ็บปวยหรืออาการทางจิต 
(Psychiatric injury) อันเกิดข้ึนจากการประสบเหตุการณที่ทําใหญาติหรือคนรักไดรับบาดเจ็บอยาง
รุนแรง หรือไดรับฟงเหตุการณดังกลาว สวนกฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดใหมีการชดเชยแก
ความเสียหายทีไ่มเปนตัวเงินซึ่งเกิดข้ึนกับทายาทของผูเสียหาย เชน ความทุกขใจ และการสูญเสียความ
รักและความเปนเพ่ือน เปนตน 
                                                
27 ดูตัวอยางในคําพิพากษาฎีกาที่ 5751/2544 
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หากเปรียบเทียบคาเสียหายในกรณีการเสียชีวิตและในกรณีความเสียหายตอรางกายและอนามัย
แลว เราจะเห็นไดวาคาเสียหายในกรณีแรกมีขอบเขตนอยกวาคาเสียหายในกรณีหลังคอนขางมาก 
กลาวคือ คาเสียหายที่เรียกรองไดในกรณีการเสียชีวิตครอบคลุมคาเสียหายทีเ่ปนตัวเงินซึ่งเกิดข้ึนเฉพาะ
ในชวงกอนที่ผูเสียหายจะเสียชีวิตเทานั้น ซึ่งมักจะมีคาใชจายต่ํากวาเมื่อเทียบกับคาใชจายในการ
รักษาพยาบาลในกรณีที่ผูเสียหายไมไดเสียชีวิต นอกจากนี้ คาเสียหายในกรณีเสียชีวิตยังไมครอบคลุม
คาเสียหายทีไ่มเปนตัวเงินซึ่งสามารถเรียกรองไดในกรณีความเสียหายแกรางกายและอนามัย ดวยเหตุนี้ 
คาเสียหายในกรณีการเสียชีวิตจึงมีแนวโนมที่จะต่ํากวาคาเสียหายในกรณีความเสียหายตอรางกายและ
อนามัย ซึ่งความแตกตางดังกลาวอาจจูงใจใหผูทําละเมิดกอความเสียหายที่รุนแรงข้ึน เพราะหากเขาทํา
ผูเสียหายเสียชีวิต เขาจะจายคาเสียหายต่ํากวาคาเสียหายจากการทําใหผูเสียหายไดรับบาดเจ็บแตไม
เสียชีวิต 

4.2.3 คาสินไหมทดแทนในกรณีความเสียหายตอชื่อเสียงเกียรติคุณ 

 ในกรณีของการชดเชยใหแกความเสียหายแกชื่อเสียงเกียรติคุณ คาสินไหมทดแทนที่สามารถ
เรียกรองไดแบงออกเปน 2 ประเภทคือ 

(1) การจัดการตามสมควรเพ่ือทําใหชื่อเสียงกลับคืนดี ตัวอยางเชน การเรียกรองใหผูทําละเมิด
โฆษณาหรือตีพิมพขอเท็จจริงใหประชาชนทราบ หรือการกลาวขอโทษในที่สาธารณะ  
เปนตน28  

(2) การจายคาเสื่อมเสียชื่อเสียง และคาเสียหายที่เปนตัวเงินอันเปนผลมาจากความเสียหายตอ
ชื่อเสียงเกียรติคุณ เชน คาขาดรายได และคาใชจายในการดําเนินการใหชื่อเสียงกลับคืนดี 
โดยในการกําหนดคาเสื่อมเสียชื่อเสียง ศาลจะพิจารณาจากเกียรติยศชื่อเสียงในสังคมของ
ผูเสียหาย ผูเสียหายที่มีเกียรติยศชื่อเสียงมักจะไดรับคาเสื่อมเสียชื่อเสียงมากกวาผูที่มี
เกียรติยศชื่อเสียงต่ํากวา (ดูคดีตัวอยางที ่13 ประกอบ) 

คดีตัวอยางที่ 13: คําพิพากษาฎีกาที่ 3275/2545 

ขอความหรือเน้ือหารายละเอียดที่จําเลยที่ 1 ลงพิมพโฆษณาน้ัน เปนการใสความหม่ินประมาทโจทก ทํา
ใหโจทกเสียช่ือเสียง ถูกดูหม่ิน ถูกเกลียดชัง อันเปนความผิดฐานหม่ินประมาท 

ขอเท็จจริงในคดีน้ีจึงฟงไดวาจําเลยที่ 1 กระทําละเมิด โจทกไดรับคัดเลือกใหเปนนางสาวไทยและ
นางงามจักรวาล เปนบุคคลที่มีช่ือเสียงและเปนที่รูจักของบุคคลทั่วไปทั้งในประเทศและตางประเทศ การกระทํา
ละเมิดของจําเลยที่ 1 ทําใหโจทกเสียหายแกช่ือเสียงเกียรติยศของโจทกของวงศตระกูล ตลอดจนอาชีพและ
หนาที่การงาน ศาลกําหนดคาสินไหมทดแทนใหจําเลยชําระเงินจํานวน 1,000,000 บาทพรอมดอกเบ้ียในอัตรา
รอยละ 7.5 ตอป นับถัดจากวันฟองเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จแกโจทก 

                                                
28 ดูตัวอยางคดีในคําพิพากษาฎีกาที่ 126/2517 
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4.2.4 คาสินไหมทดแทนในกรณีความเสียหายตอทรัพยสิน 

ในกรณีของการชดเชยความเสียหายใหแกทรัพยสิน คาสินไหมทดแทนที่สามารถเรียกรองไดแบง
ออกเปน 3 ประเภท ดังนี้ 

(1) การคืนทรัพย ในกรณีที่ผูทําละเมิดเอาทรัพยสินไปหรือทําใหทรัพยสินเสียหาย ผูเสียหาย
สามารถเรียกรองใหผูทําละเมิดคืนทรัพยใหแกผูเสียหายได 

(2) การจายคาเสียหายเทากับราคาทรัพย ในกรณีที่ผูทําละเมิดไมสามารถใชคืนทรัพยสินได 
เพราะทรัพยสินที่ถูกละเมิดนั้นเสื่อมสภาพหรือสูญหายไป หรือไมอาจทําใหทรัพยสินที่ถูก
ละเมิดคงสภาพเดิม ผูเสียหายสามารถเรียกรองใหผูทําละเมิดจายคาเสียหายเปนจํานวน
เทากับราคาทรัพยนั้น 

(3) คาเสียหายอ่ืนๆ ทีเ่ปนผลมาจากความเสียหายในทรัพยสิน ยกตัวอยางเชน ในกรณีการขับ
รถชนรถยนตของผูอ่ืนจนไดรับความเสียหาย หากปรากฏวาผูถูกละเมิดตองไปเชารถใน
ระหวางที่รถยนตอยูในอูซอม นอกจากผูทําละเมิดตองออกคาใชจายในการซอมรถแลว ผูทํา
ละเมิดจะตองชดใชคาใชจายในการเชารถดังกลาวดวย 

4.2.5 คาเสียหายในกรณีความเสียหายตอเสรีภาพ 

ในกรณีของการชดเชยใหแกความเสียหายตอเสรีภาพ ผูเสียหายสามารถเรียกรองคาเสียหายได 2 
ประเภท คือ  

(1) คาชดใชการขาดแรงงาน ซึ่งสามารถเรียกรองไดในกรณีที่ความเสียหายตอเสรีภาพที่
เกิดข้ึนเปนเหตุใหผูถูกละเมิดไมสามารถทํางานใหแกบุคคลในครอบครัว หรือไมสามารถ
ทํางานใหแกบุคคลภายนอกครัวเรือนหรืออุตสาหกรรมของคนภายนอกครัวเรือนได 
ตัวอยางเชน นาย ก ถูกกักขังหนวงเหนี่ยวจนไมสามารถทํางานได ในกรณีนี้ บุคคลใน
ครอบครัวของนาย ก หรือบุคคลภายนอกที่เก่ียวของมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายจากการขาด
งานของนาย ก ได 

(2) คาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินซึ่งเปนผลมาจากความเสียหายตอเสรีภาพ (ดูคดีตัวอยางที่ 14 
ประกอบ) 
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โครงการวิจัยการวิเคราะหกฎหมายดวยวิธีทางเศรษฐศาสตร: การคิดคาเสียหายในคดีละเมิด 4-21 
 
คดีตัวอยางที่ 14: คําพิพากษาฎีกาที่ 6301/2541 

เม่ือจําเลยซ่ึงเปนตํารวจจับโจทกและคนบานโจทกอันเปนที่รโหฐานโดยไมปรากฏวามีหมายจับและ
หมายคนอันถูกตอง ทั้งไมตองดวยขอยกเวนตามกฎหมายที่จะจับและคนไดโดยไมตองมีหมายดังกลาวมา
ขางตนแลว การกระทําของจําเลยเปนเรื่องจงใจทําตอโจทกโดยผิดกฎหมายซ่ึงเปนละเมิด  

คาเสียหายจากเหตุที่โจทกถูกจับโดยมิชอบดวยกฎหมาย ตองปราศจากเสรีภาพในรางกาย ทําใหชีวิต
ราชการของโจทกตองมัวหมอง ซ่ึงโจทกเรียกรองเปนจํานวนเงิน 140,000 บาท น้ันเห็นวา   โจทกรับราชการ
เปนทหารเรือยศจาเอกและจําเลยมิไดมีสาเหตุที่จะกล่ันแกลงโจทก คาเสียหายที่เรียกรองมาน้ันสูงเกินสวน
เห็นสมควรกําหนดใหเพียง 50,000 บาท ศาลพิพากษาใหจําเลยชําระเงินจํานวนดังกลาวพรอมดอกเบ้ียอัตรา
รอยละ 7.5 ตอป นับแตวันฟองเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ  

4.2.6 คาเสียหายในกรณีความเสียหายตอสิทธิอ่ืนๆ29 

ในกรณีของการชดเชยใหแกความเสียหายตอสิทธิอ่ืนๆ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไมได
ระบุถึงการชดใชคาเสียหายไวเปนการเฉพาะเหมือนในกรณีอ่ืนๆ ที่ไดกลาวแลวขางตน ดังนั้นในการ
พิจารณากําหนดคาเสียหาย ศาลจะใชหลักการกําหนดคาเสียหายที่ทําใหผูเสียหายสามารถกลับคืนสู
สภาพที่เสมือนวาไมมีการทําละเมิดเกิดข้ึน และหลักการวินิจฉัยตามควรแกพฤติการณและความรายแรง
แหงละเมิด ซึ่งเปนหลักการทั่วไปในการกําหนดคาเสียหาย (ดูคดีตัวอยางที่ 15 ประกอบ) อยางไรก็ดี 
คาเสียหายที่สามารถเรียกรองไดในกรณีความเสียหายตอสิทธิอ่ืนๆ คือคาเสียหายที่เปนตัวเงินเทานั้น 
เนื่องจากประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไมมีบทบัญญัติใดๆ ที่ใหสิทธิเรียกรองคาเสียหายที่ไมเปน
ตัวเงิน 

คดีตัวอยางที่ 15: คําพิพากษาฎีกาที่ 3356/2537 

เดิมจําเลยและโจทกเคยฟองรองกันเรื่องสิทธิในที่ดิน โดยคดีดังกลาวไดทํายอมกันโดยในสัญญา
ประนีประนอมยอมความ ซ่ึงระบุวาโจทก (ในคดีน้ี) ยอมใหจําเลยเดินผานที่ดินของโจทกเขตแดนดานทิศใต
ตามแผนที่พิพาทไดกวาง 3 เมตร ยาวตลอดแนว แตตอมาจําเลยไดปกเสาไฟฟา วางสายไฟฟาและอุปกรณ
ไฟฟาในที่ดินแปลงที่โจทกทํายอมกับจําเลยในคดีความเดิม เปนเหตุใหโจทกฟองจําเลยวาจําเลยกระทําละเมิด
ตอสิทธิในที่ดินของโจทก 

ศาลฎีกาวินิจฉัยในการแปลหรือตีความหมายตามสัญญาประนีประนอมยอมความในคดีความเดิม
ที่วา "จําเลยยอมใหโจทกเดินผานที่ดินของจําเลยริมเขตแดนดานทิศใตตามแผนที่พิพาทไดกวาง 3 เมตรยาว
ตลอดแนว" น้ันมีความหมายเฉพาะวาใหเดินผานเทาน้ัน มิไดหมายความรวมถึงการปกเสาไฟฟา เพราะหาก
โจทกจะยินยอมใหปกเสาไฟฟาไดดวยแลว ตองมีระบุไวชัดแจงในสัญญาประนีประนอม และเม่ือไมมีขอความ
ระบุไวจะถือวาโจทกยินยอมใหปกเสาไฟฟาดวยไมได 

                                                
29 สิทธิที่นอกเหนือจากสิทธิในรางกายและอนามัย ชีวิต เสรีภาพ ทรัพยสนิ และชื่อเสียงเกียรติคุณ 
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ดังน้ันการที่จําเลยนําเสาไฟฟาเขาไปปกพรอมกับวางสายไฟฟาและนําอุปกรณไฟฟาเขาไปในที่ดินของ
โจทกจึงเปนการละเมิดตอสิทธิของโจทก ทําใหโจทกไดรับความเสียหาย โจทกมีสิทธิเรียกรองขอใหบังคับ
จําเลยรื้อถอนเสาไฟฟาพรอมสายไฟฟาและอุปกรณไฟฟาทั้งหมดออกไปจากที่ดินของโจทกใหจําเลยปรับ
สภาพที่ดินของโจทกบริเวณพิพาทใหกลับอยูในสภาพเรียบรอยดังเดิม หากจําเลยไมปฏิบัติตามขอใหถือเอาคํา
พิพากษาเปนการแสดงเจตนาแทนโดยใหโจทกมีอํานาจกระทําการดังกลาวขางตนแทนจําเลย และใหจําเลย
เปนผูรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมดกับใหจําเลยชดใชคาเสียหายแกโจทกเปนรายวันวันละ 1,000 บาทนับแตวัน
ฟองไปจนกวาจําเลยจะรื้อถอนเสาไฟฟาพรอมสายและอุปกรณและปรับสภาพที่ดินเสร็จสิ้น 

4.3 หลักในการกําหนดคาเสียหายตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  

 โดยทั่วไปแลว หลักในการกําหนดคาเสียหายในคดีละเมิดอาจแบงไดเปน 2 ประเภท ไดแก 1) 
การเยียวยาใหผูเสียหายกลับคืนสูสภาพที่เสมือนวาไมมีการทําละเมิดเกิดข้ึน และ 2) การลงโทษหรือ
ปองปรามพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค  

4.3.1 การเยียวยาผูเสียหายใหกลับคืนสูสภาพที่เสมือนวาไมมีการทําละเมิดเกิดขึ้น 

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 420 กําหนดใหผูทําละเมิดตองชดใชคาเสียหายทดแทน
ความเสียหายที่เกิดข้ึนกับผูถูกละเมิด โดยการกําหนดคาเสียหายตามหลักกฎหมายละเมิดมีหลักวา 
คาเสียหายตองสามารถเยียวยาใหผูเสียหายกลับสูสภาพที่เสมือนวาไมมีการทําละเมิดเกิดข้ึน หากทําให
กลับคืนสภาพเดิมไมได ก็ตองพยายามทําใหกลับสูสภาพที่ใกลเคียงกับสภาพเดิมมากที่สุด คาเสียหายที่
ใชเพ่ือเยียวยาดังกลาวเรียกวาคาเสียหายเชิงชดเชย (Compensatory damages) การทําใหผูเสียหาย
กลับคืนสูสภาพที่เสมือนวาไมมีการทําละเมิดเกิดข้ึนมีนัยวาศาลตองกําหนดคาเสียหายใหเทากับมูลคา
ความเสียหายที่เกิดข้ึนจริง ไมวาความเสียหายนั้นจะเปนความเสียหายที่เปนตัวเงินหรือไมเปนตัวเงินก็
ตาม ซึ่งในทางเศรษฐศาสตรถือวาคาเสียหายดังกลาวเปนคาเสียหายที่เหมาะสม เนื่องจากจะชวยจูงใจ
ใหเกิดการใชความระมัดระวังในระดับที่เหมาะสมได 

ในทางปฏิบัติ ศาลจะกําหนดคาเสียหายโดยอาศัยขอเท็จจริงจากการนําสืบของโจทกและจําเลย 
โจทกมีหนาที่นําสืบพยานหลักฐานวาตนเสียหายเพียงใด และจําเลยมีหนาที่นําสืบหักลางความเสียหาย
ตามที่โจทกกลาวอาง โจทกตองพิสูจนใหศาลเห็นวามีความเสียหายอะไรเกิดข้ึนบางและมีมูลคาเทาใด 
หากพิสูจนไมไดวามีความเสียหายเกิดข้ึน ศาลก็จะไมกําหนดคาเสียหายให30 แตหากปรากฏขอเท็จจริง
วาโจทกไดรับความเสียหายจริง และโจทกสามารถพิสูจนวาความเสียหายดังกลาวมีมูลคาที่แนนอนได 
ศาลก็จะกําหนดคาเสียหายใหตามจริง 

ในกรณีที่โจทกสามารถพิสูจนไดวามีความเสียหายเกิดข้ึนแตไมสามารถนําสืบใหเห็นมูลคาความ
เสียหายได ซึ่งโดยมากมักมีสาเหตุจากความเสียหายเหลานั้นไมสามารถคํานวณออกมาเปนจํานวนเงิน
ได เชน ความเสียหายที่ไมเปนตัวเงิน หรือยากตอการคํานวณออกมาเปนจํานวนเงินที่แนนอน เชน 

                                                
30 ดูคําพิพากษาฎีกาที3่317/2536 
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ความเสียหายตอชื่อเสียง ศาลจะกําหนดคาเสียหายโดยอาศัยหลักตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยมาตรา 438 วรรคแรก กลาวคือศาลจะกําหนดคาเสียหายตามควรแกพฤติการณและความ
รายแรงแหงละเมิด31 แมวาคําวา “ตามควรแกพฤติการณและความรายแรงแหงละเมิด” มิไดถูกนิยามไว
ในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย แตตําราทางกฎหมายไดใหความหมายไวดังตอไปนี้32 

พฤติการณแหงละเมิดหมายถึง ขอเท็จจริงเก่ียวกับการกระทําของจําเลยหรือพฤติการณในการ
กระทําละเมิด ตัวอยางเชน จําเลยกระทําโดยปราศจากการระมัดระวังหรือไมมากนอยเพียงใด โจทกมี
สวนในการทําใหเกิดความเสียหายหรือไม มีผูกระทําความผิดรวมหรือไม และเปนการกระทําที่เปนภัย
ตอสังคมสวนรวม โหดรายรุนแรง หรือขัดตอศีลธรรมอันดีงามหรือไม เปนตน (ดูคดีตัวอยางที่ 16 
ประกอบ) สวนความรายแรงแหงละเมิดหมายถึง ระดับของความเสียหายอันเนื่องมากจากการทําละเมิด 
เชน ระดับความรุนแรงของอาการบาดเจ็บที่ผูเสียหายไดรับ และระดับความความทุกขทรมาน เปนตน 
(ดูคดีตัวอยางที่ 17 ประกอบ) 

คดีตัวอยางที่ 16: คําพิพากษาฎีกา 1422/2496 

 จําเลยขับรถยนตมาทางขวามือซ่ึงผิดทางจราจร โจทกขับรถยนตตามมาขางหลังโดยเร็วมากและเปด
แตรขอทาง จําเลยจึงขับรถหลีกเฉียงไปทางซาย แตโจทกไมรอขับรถแซงขึ้นทางซายผิดกฎจราจร รถของ
โจทกจึงชนกับรถของจําเลย แมจําเลยจะเปนฝายผิด โจทกก็ไมมีสิทธิเรียกคาเสียหาย เพราะโจทกทําผิดดวย  
 
คดีตัวอยางที่ 17: คําพิพากษาฎีกาที่ 5751/2544  

ความเสียหายที่ไมใชตัวเงิน เชน ความเจ็บปวดทนทุกขเวทนาระหวางการรักษาพยาบาล หรือตอง
ทุพพลภาพพิการตอไป ความเสียหายเชนวาน้ีกฎหมายใหศาลมีอํานาจกําหนดใหตามพฤติการณและความ
รายแรงแหงละเมิดเพราะคาสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายทีไ่มใชตัวเงิน ยอมจะนําสืบวาคิดเปนจํานวนเงิน
เทาใดไมไดอยูในตัว  

แตอยางไรก็ดี โจทกที่ 1 ไดนําสืบใหเห็นลักษณะสภาพทางรางกายและอาการของโจทกที่ 1 ที่ไดรับ
อันตรายสาหัส ดังน้ี เม่ือพิจารณาจากลักษณะบาดแผลของโจทกที่ 1 กับวิธีการรักษาบาดแผลของโจทกที่ 1 
ซ่ึงตองผาตัดและเขาเฝอกหลายครั้ง กับระยะเวลาที่โจทกที่ 1 ตองรับการรักษาเปนเวลานานรวม 3 ป โดยขณะ
เกิดเหตุโจทกที่ 1 มีอายุเพียง 2 ปเศษเทาน้ัน แตตองทนทุกขทรมานตอความเจ็บปวดของบาดแผลในระหวาง
การรักษาอันเปนเวลานาน ยิ่งกวาน้ันสภาพแขนซายของโจทกที่ 1 ตองทุพพลภาพตลอดชีวิต ทั้งเสีย
บุคลิกภาพเน่ืองจากผลของการผาตัดทําใหแขนซายสั้นกวาแขนขวา ความเสียหายเหลาน้ีถือวาเปนความ
เสียหายอันไมใชตัวเงินที่โจทกที่ 1 ชอบจะเรียกรองได ตาม ป.พ.พ. มาตรา 446 ดังที่วินิจฉัย มาแลว การที่
ศาลลางทั้งสองกําหนดคาสินไหมทดแทนสวนน้ีใหแกโจทกที ่1 เปนจํานวนเงิน 50,000 บาท เหมาะสมแลว 

                                                
31 มาตรา 438 ระบุวา คาสินไหมทดแทนจะพึงใชโดยสถานใดเพียงใดน้ันใหศาลวินิจฉัยตามควรแกพฤติการณและความรายแรงแหงละเมิด 
อน่ึง คาสินไหมทดแทนน้ันไดแกการคืนทรัพยสินอันผูเสียหายตองเสียไปเพราะละเมิดหรือใชราคาทรัพยสินน้ัน  รวมทั้งคาเสียหายอันจะพึง
บังคับใหใชเพื่อความเสียหายอยางใดๆ อันไดกอข้ึนน้ันดวย 
32 สุษม (2550) 



 
4-24  ความรับผิดและคาเสียหายตามกฎหมายละเมิดไทย 
 

 
 ศาลอาศัยหลักการกําหนดคาเสียหายตามควรแกพฤติการณและความรายแรงแหงละเมิดเปน
เครื่องมือในการชวยใหผูเสียหายสามารถกลับคืนสูสภาพที่เสมือนวาไมมีการทําละเมิดเกิดข้ึนใหไดมาก
ที่สุด กลาวคือแมโจทกจะไมสามารถนําสืบไดวาความเสียหายที่เกิดข้ึนมีมูลคาเทาใด ศาลก็สามารถ
กําหนดคาเสียหายใหไดโดยอาศัยหลักพฤติการณและความรายแรงแหงละเมิดของจําเลย นอกจากนี้ 
ศาลอาจพิจารณาองคประกอบแวดลอมอ่ืนๆ ประกอบ เพ่ือใหผูเสียหายไดรับการชดเชยอยางเหมาะสม
และเปนธรรมมากที่สุด ตัวอยางเชน สภาวะเงินเฟอหรือคาของเงินที่ตกต่ําลงไป33 คาใชจายในการดํารง
ชีพของโจทกหลังถูกทําละเมิด34 และสภาพรางกายของโจทกหลังถูกทําละเมิด (รางกายมีการเสื่อมโทรม
เร็วกวาที่ควรจะเปนตามปกติหรือไม)35 เปนตน  

 อาจกลาวไดวา หลักการกําหนดคาเสียหายตามควรแกพฤติการณและความรายแรงแหงละเมิด
เอ้ือใหศาลสามารถกําหนดคาเสียหายที่เหมาะสมและเปนธรรมมากข้ึน อยางไรก็ดีหลักการดังกลาวเพียง
ลําพังยังไมสามารถทําใหมั่นใจไดวาคาเสียหายที่ศาลกําหนดจะเปนคาเสียหายที่เหมาะสมและเปนธรรม 
เนื่องจากหลักการดังกลาวเปนเพียงหลักการกวางๆ ซึ่งไมไดระบุหลักและวิธีการที่ชัดเจนแนนอนวา ใน
การกําหนดคาเสียหายที่เหมาะสมและเปนธรรม ศาลควรคํานึงถึงองคประกอบแวดลอมอะไร และ
อยางไรบาง และที่สําคัญที่สุดคือ ศาลขาดหลักและวิธกีารที่ชัดเจนในการคํานวณคาเสียหายที่ไมเปนตัว
เงิน ดังนั้นในทางปฏิบัติ ศาลจึงตองอาศัยดุลพินิจและประสบการณสวนบุคคลเปนเครื่องมือสําคัญในการ
กําหนดคาเสียหาย ซึ่งอาจทําใหคาเสียหายที่ศาลกําหนดเปนคาเสียหายที่ไมเหมาะสมและไมเปนธรรม 

4.3.2 การลงโทษหรือปองปรามพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค 

นักกฎหมายบางทานเห็นวา วัตถุประสงคของการกําหนดคาเสียหายในคดีละเมิดควรมีขอบเขต
กวางขวางกวาการเยียวยาความเสียหาย กลาวคือควรคํานึงถึงการสรางมาตรฐานทางสังคมอีกทางหนึ่ง
ดวย มิฉะนั้นแลวกฎหมายจะไมสามารถรักษาความเปนธรรมในสังคมได ทั้งนี้เนื่องจาก ในบางกรณี 
คาเสียหายเชิงทดแทนอาจไมสูงพอที่จะปองปรามพฤติกรรมบางอยางที่ไมพึงประสงคในสังคมได เชน 
การกระทําผิดโดยจงใจ และการกระทําผิดโดยมีพฤติการณรายแรงอุกอาจ หรือประมาทเลินเลออยาง
รายแรง เปนตน การปองปรามพฤติกรรมเหลานี้จําเปนตองอาศัยคาเสียหายที่สูงกวาคาเสียหายเชิง
ชดเชย ซึ่งคาเสียหายดังกลาวเรียกวาคาเสียหายเชิงลงโทษ (Punitive damages) 

แมวาประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยจะไมไดกําหนดคาเสียหายเชิงลงโทษไวเปนการ
เฉพาะเจาะจง แตในบางครั้งศาลก็มีการกําหนดคาเสียหายเชิงลงโทษ โดยอางอิงหลักการกําหนด
คาเสียหายตามควรแกพฤติการณและความรายแรงแหงละเมิด (ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา 438) ที่ผานมามีหลายคดีที่จําเลยกระทําความผิดโดยมีพฤติการณรายแรงอุกอาจ และศาลได
กําหนดคาเสียหายในลักษณะเชิงลงโทษ โดยกําหนดใหจําเลยชดใชคาเสียหายมากกวาความเสียหายที่
                                                
33 ดูคําพิพากษาฎีกาที่ 247/2538 
34 ดูคําพิพากษาฎีกาที่ 67/2539        
35 ดูคําพิพากษาฎีกาที่ 4982/2538        
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เปนจริงหรือสูงกวาปกติ ทั้งนี้เพ่ือเปนเย่ียงอยางไมใหเกิดการกระทําผิดในลักษณะเดียวกันข้ึนอีก (ดูคดี
ตัวอยางที ่18 ประกอบ) อยางไรก็ดี นักกฎหมายบางทานเห็นวา การกําหนดคาเสียหายเชิงลงโทษไม
นาจะเปนสิ่งที่สามารถทําไดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เพราะตามหลักกฎหมายละเมิดของ
ไทยและกฎหมายลักษณะหนี้ของสวิส มาตรา 43 และประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยญี่ปุน มาตรา 
71036 ซึ่งเปนที่มาของกฎหมายมาตรา 438 นั้น37 คาเสียหายมีไวเพียงเพ่ือเยียวยาความเสียหายเทานั้น 
มิใชมีไวเพ่ือลงโทษผูกระทําความผิด38 

 
คดีตัวอยางที่ 18: คําพิพากษาศาลปกครองเชียงใหม ที่ 60-77/2552 

ผูถูกฟองคดีไดตั้งโรงงานผลิตกระแสไฟฟาที่ตําบลแมเมาะ จังหวัดลําปาง โดยไดขุดและขนถายถาน
หินลิกไนตจากใตดินไปยังโรงงานผลิตกระไฟฟาของผูถูกฟองคดี และนําเอาถานหินลิกไนตที่มีคุณภาพต่ํามาใช
เปนเช้ือเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟา ทําใหเกิดการแพรกระจายของฝุนหิน ขี้เถาของกาซซัลเฟอรไดออกไซด
ครอบคลุมพ้ืนที่เปนบริเวณกวาง จนเกินกวามาตรฐานที่กฎหมายกําหนดใหมีไดในบรรยากาศ ซ่ึงผูถูกฟองคดี
สามารถที่จะควบคุมดูแลและปองกันมิใหเกิดมลพิษ ทําใหผูฟองคดีทั้ง 19 สํานวน ซ่ึงอาศัยอยูใกลกับ
โรงงานผลิตกระแสไฟฟาดังกลาวหายใจเอาฝุนหินฝุนละอองของกาซซัลเฟอรไดออกไซดที่มีอยูในช้ัน
บรรยากาศเขาสูรางกายอยางตอเน่ืองเปนเวลานาน เจ็บปวยดวยโรคทางเดินหายใจเรื้อรัง นอกจากน้ี ยัง
กอใหเกิดการระคายเคืองตอเยื่อบุผิวหนังตามรางกาย เกิดอาการจากโรคปอดอักเสบ 

การที่ผูฟองคดีตองหายใจรับอากาศซ่ึงมีคาความเขมขนของกาซซัลเฟอรไดออกไซดเปนเวลา 67 เดือน 
แมแตละเดือนจะเกิดผลบางวัน และบางเวลา รวมทั้งสิ้นจะมีจํานวน 278 ครั้ง ยอมมีผลทําใหผูฟองคดีทั้ง 19 
สํานวน เสื่อมสุขภาพ อนามัย และทางจิตใจ ทําใหรางกายและจิตใจของผูที่อยูในพ้ืนที่ดังกลาวไดรับผลกระทบ 
เห็นควรกําหนดคาเสียหายใหแกผูฟองคดีรายละ 300 บาท ตอครั้ง และในกรณีคาเฉล่ียความเขมขนของกาซ
ซัลเฟอรออกไซดในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ช่ัวโมง เกินกวา 1,300 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร ในชวง
ระหวางเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2535 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2538 เห็นควรกําหนดคาเสยีหายใหแกผูฟองคดี
รายละ 600 บาทตอครั้ง 

ในกรณีคาเฉล่ียความเขมขนของกาซซัลเฟอรไดออกไซดในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ช่ัวโมง เกิน
กวา 1,300 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร ในชวงระหวางเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2538 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 
2541 ซ่ึงเปนชวงเวลาที่มีขอกําหนดมิใหมีการปลอยอากาศมีคาเฉล่ียความเขมขนของกาซซัลเฟอรไดออกไซด
ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ช่ัวโมง เกินกวา 1,300 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตรใชบังคับ แตผูถูกฟองคดี
ไดฝาฝนกฎหมาย นอกจากเปนกรณีที่ทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหายแลวยังเปนการละเมิดซ่ึงมีพฤติการณ
รายแรง และไมปรากฏวาผูถูกฟองคดีตองไดรับโทษใดๆ จึงเห็นควรกําหนดคาเสียหายเพ่ือเปนการลงโทษ 
เพ่ือใหผูถูกฟองคดีใชความระมัดระวังในการดําเนินการมากขึ้น เห็นควรกําหนดคาเสียหายใหแกผูฟองคดีราย
ละ 1,200 บาท ตอครั้ง 
                                                
36 ไพจิตร (2546) 
37 มาตรา 438 วรรค 1 ระบุวา คาสินไหมทดแทนจะพึงใชโดยสถานใดเพียงใดน้ันใหศาลวินิจนัยตามควรแกพฤติการณและความรายแรง
แหงละเมิด 
38 สุษม (2550) 
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4.4 ดอกเบ้ียในมูลหน้ีละเมิดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  

เมื่อมีการทําละเมิดเกิดข้ึน ผูเสียหายอาจจะยังไมไดรับการชดเชยความเสียหายอยางครบถวน
จนกวาศาลจะมีคําตัดสินใหผูทําละเมิดชดใชคาเสียหายและผูทําละเมิดไดชําระคาเสียหายดังกลาวแลว 
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยตระหนักวาหากไมมีการคิดดอกเบ้ียในคาเสียหาย ผูเสียหายอาจเสีย
ผลประโยชนได ดังนั้นจึงกําหนดสิทธิในการไดรับดอกเบ้ียของผูเสียหายไวในมาตรา 206 และ 224 ซึ่งมี
ใจความวา หากผูเสียหายชนะคดีความ ผูทําละเมิดตองชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูถูกละเมิดพรอม
จายดอกเบ้ียรอยละ 7.5 ตอป โดยใหเริ่มคิดดอกเบ้ียตั้งแตวันที่ถูกละเมิดจนถึงวันที่มีการชําระ
คาเสียหายครบถวน ทั้งนี้ผูเสียหายอาจเรียกรองดอกเบ้ียสูงกวารอยละ 7.5 ไดหากมีเหตุผลที่ชอบดวย
กฎหมาย แตจะไมสามารถเรียกรองใหคิดดอกเบ้ียแบบทบตนได39 

4.5  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงกับปญหาในการกําหนดคาเสียหายที่เหมาะสม 

 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงเปนกฎหมายที่วาดวยวิธีการดําเนินกระบวนพิจารณาคดี
แพงในศาลตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดคดี ซึ่งคูความ ผูพิพากษา หรือบุคคลอ่ืนที่เก่ียวของกับการพิจารณาคดี
ตองปฏิบัติตาม ทั้งนี้เพ่ือใหการพิจารณาคดีแพงอยูภายใตระเบียบแบบแผนเดียวกัน มีประสิทธิภาพ 
สะดวกรวดเร็ว และมีความยุติธรรม ดังนั้นในการพิจารณาคดีละเมิด ศาลจึงตองนําประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพงมาใชควบคูกับประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเสมอ    

 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงบัญญัติระเบียบวิธีการปฏิบัติที่มีสวนเก่ียวของกับการ
กําหนดคาเสียหายหลายประเด็น เชน การพิสูจนความรับผิดของผูทําละเมิด การพิสูจนความเสียหายที่
เกิดข้ึน การกําหนดคาใชจายในการดําเนินคดี ฯลฯ ซึ่งบางบทบัญญัติอาจสงผลตอความสามารถของ
ศาลในการกําหนดคาเสียหายที่สามารถชดเชยความเสียหายที่เกิดข้ึนไดอยางครบถวนและเปนธรรม ใน
สวนนี้ คณะผูวิจัยกลาวถึงบทบัญญัติซึ่งอาจเปนอุปสรรคในการกําหนดคาเสียหายที่ครบถวนและเปน
ธรรม ดังรายละเอียดตอไปนี้   

 4.5.1 ศาลไมอาจพิพากษาเกินคําขอของโจทก 

 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 142 กําหนดใหศาลตองตัดสินตามขอหาใน
คําฟอง โดยหามมิใหพิพากษาหรือคําสั่งใหสิ่งใด ๆ ที่ไมปรากฏหรือเกินไปกวาคําฟองของโจทก 
บทบัญญัติดังกลาวอาจเปนอุปสรรคตอการกําหนดคาเสียหายที่สามารถชดเชยผูเสียหายไดอยาง
ครบถวนและเปนธรรมได ทั้งนี้เนื่องจาก หากมีความเสียหายใดๆ เกิดข้ึนแตโจทกไมไดเรียกรอง
คาเสียหายในสวนนั้น (ไมวาจะดวยเหตุผลใดก็ตาม) ศาลก็ไมอาจกําหนดคาเสียหายเพ่ือชดเชยความ
เสียหายนั้นได แมวาคาเสียหายดังกลาวจะเปนคาเสียหายที่สามารถเรียกรองไดตามกฎหมายก็ตาม 
                                                
39 มาตรา 206 ระบุวา ในกรณีหน้ีอันเกิดแตมูลละเมิด ลูกหน้ีไดชื่อวาผิดนัดมาต้ังแตเวลาที่ทําละเมิด มาตรา 224 ระบุวา หน้ีเงินน้ัน ทานให
คิดดอกเบี้ยในระหวางเวลาผิดนัดรอยละเจ็ดคร่ึงตอป ถาเจาหน้ีอาจจะเรียกดอกเบี้ยไดสูงกวาน้ันโดยอาศัยเหตุผลอื่นอันชอบดวยกฎหมาย 
ก็ใหคงสงดอกเบี้ยไปตามน้ัน ทานหามมิใหคิดดอกเบี้ยซอนดอกเบี้ยในระหวางผิดนัด การพิสูจนคาเสียหายอยางอื่นนอกกวาน้ัน ทาน
อนุญาตใหพิสูจนได  



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการวิจัยการวิเคราะหกฎหมายดวยวิธีทางเศรษฐศาสตร: การคิดคาเสียหายในคดีละเมิด 4-27 
 
ตัวอยางเชน ในกรณีความเสียหายแกรางกายหรืออนามัย หากโจทกไมไดเรียกรองคาขาดความสามารถ
ประกอบการงานในอนาคต ซึ่งสามารถเรียกรองไดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 444 
ศาลก็ไมสามารถใหคาเสียหายดังกลาวได แมวาจะทราบวาอาจมีความเสียหายดังกลาวเกิดข้ึนก็ตาม 
หรือหากโจทกเรียกรองใหจําเลยชําระดอกเบ้ียในหนี้ละเมิด โดยเริ่มคิดดอกเบ้ียนับตั้งแตวันฟอง แทนที่
จะเปนวันที่ถูกทําละเมิดซึ่งถือวาเปนวันที่หนี้ละเมิดเริ่มตนข้ึนตามกฎหมาย ศาลก็ตองกําหนดดอกเบ้ีย
ในคาเสียหายตั้งแตวันฟองเปนตนไปตามที่โจทกรองขอ นอกจากนี้ ศาลยังไมสามารถกําหนด
คาเสียหายใหมากกวาจํานวนเงินที่โจทกรองขอ แมศาลจะทราบวาคาเสียหายที่ผูเสียหายเรียกรองนั้น
อาจจะต่ํากวาที่ควรจะเปน (ดูคดีตัวอยางที่ 19 ประกอบ) 

คดีตัวอยางที่ 19: คําพิพากษาฎีกาที่ 3492/2547 

 จําเลยทําสัญญาเชาซ้ือรถยนตของโจทก และจําเลยผิดนัดชําระคาเชาซ้ือ โจทกไดฟองรองบังคับให
จําเลยสงมอบรถยนตคืนแกโจทกในสภาพที่เรียบรอยใชการไดดี  หากคืนไมไดใหใชราคารถยนต คาขาด
ประโยชนจากการใชรถยนต ภาษีมูลคาเพ่ิม รวมทั้งคาเสียหายเปนรายเดือนตอไปอีกจนกวาจําเลยจะสงมอบ
รถยนตคืนหรือใชราคา ในการพิพากษาเรื่องคาชดเชยความเสียหายแกโจทกในศาลฎีกาน้ัน ถึงแมจะมี
ขอเท็จจริงที่ปรากฎวาจําเลยสงมอบรถยนตที่เชาซ้ือคืนโจทกในสภาพทรุดโทรม โจทกตองนํารถยนตที่เชาซ้ือ
ไปซอมเปนเงิน 149,410 บาท และขายทอดตลาดไดเงินเพียง 60,747.66 บาท แตศาลฎีกาเห็นวา โจทกมิได
ฟองและมีคําขอใหจําเลยชดใชคาเสียหายจากการนํารถยนตที่เชาซ้ือออกขายทอดตลาดไดราคาต่ํากวาราคาที่
เชาซ้ือหรือราคาทองตลาด หรือใหจําเลยใชคาเสื่อมราคาเน่ืองจากรถยนตที่เชาซ้ือเสื่อมสภาพ ดังน้ันการที่ศาล
อุทธรณรับวินิจฉัยและพิพากษาใหโจทกไดรับชําระราคาที่ขาดจํานวนจากการขายทอดตลาดรถยนตที่เชาซ้ือได
ราคาต่ําจึงไมชอบ เปนการพิพากษาเกินคําขอหรือที่ไมไดกลาวมาในคําฟอง ตองหามตาม ป.วิ.พ. มาตรา142 
วรรคหน่ึง 

 4.5.2 ผลผูกพันของคําพิพากษา 

 หลังจากศาลพิพากษาคดีแลว ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 143 กําหนดหามมิ
ใหมีการแกไขคําพิพากษาอีก เวนแตมีขอผิดพลาดเล็กนอยหรือขอผิดหลงเล็กนอยเกิดข้ึน และมาตรา 
145 กําหนดใหคําพิพากษามีผลผูกพันคูความไปตลอด ดังนั้นในกรณีที่ศาลไมไดสงวนสิทธิที่จะแกไขคํา
พิพากษาไวตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 444 วรรค 2 ศาลจะไมสามารถแกไขคํา
พิพากษาได แมความเสียหายของคูความจะเปลี่ยนแปลงไปในภายหลังก็ตาม 

 4.5.3 คาฤชาธรรมเนียม 

โดยหลักทั่วไปแลว แมวาผูเสียหายจะไดรับการชดเชยอยางครบถวน แตผูเสียหายจะตองมี
คาใชจายที่เก่ียวของกับการฟองรองดําเนินคดีไมวาจะเปน คาธรรมเนียมหรือคาข้ึนศาล คาทนายความ 
และคาใชจายในการดําเนินคดีอ่ืนๆ เชน คาสืบพยานหลักฐานนอกศาล คาพาหนะเดินทาง คาเชาที่พัก
ขอพยาน ตลอดจนคาธรรมเนียมหรือคาใชจายอ่ืนๆ ที่กฎหมายกําหนดใหชําระ (คาใชจายดังกลาวเรียก
รวมกันวาคาฤชาธรรมเนียม) หลังจากจายคาฤชาธรรมเนียมแลวจํานวนเงินชดเชยสุทธิที่ผูเสียหาย
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สามารถนําไปเยียวยาความเสียหายไดจะมีมูลคาต่ํากวามูลคาความเสียหายที่เกิดข้ึน ซึ่งจะทําให
ผูเสียหายไมสามารถกลับสูสภาพที่เสมือนวาไมมีการทําละเมิดเกิดข้ึนได 

ในกรณีของไทย ผูเสียหายอาจจะไมตองแบกภาระคาฤชาธรรมเนียมดวยตนเอง เนื่องจาก
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงบัญญัติกฎเกณฑเงื่อนไขที่ชวยลดภาระในการจายคาธรรมเนียม
ของผูเสียหายไวหลายประการ ดังนี ้

1) ในสวนของคาธรรมเนียมศาลหรือคาข้ึนศาลซึ่งผูเสียหายตองนํามาชําระในวันย่ืนฟองคดี40 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 155 มาตรา 156 และมาตรา 156/1 กําหนดให
ผูเสียหายสามารถรองขอใหศาลยกเวนคาธรรมเนียมศาลไดในกรณีที่โจทกไมมีทรัพยสินเพียง
พอที่จะจายคาธรรมเนียมศาล หรือการจายคาธรรมเนียมศาลจะทําใหโจทกไดรับความ
เดือดรอนจนเกินควร  

2) ในสวนของคาทนายความ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 161 ระบุวาศาล
อาจกําหนดใหคูความฝายที่แพคดีเปนผูรับผิดชอบคาทนายความของผูเสียหาย อยางไรก็ดี 
การกําหนดคาทนายที่คูความฝายที่แพคดีตองรับผิดชอบจะตองเปนไปตามกฎเกณฑใน
ตารางที่ 6 ทายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 

ตาราง 6 
คาทนายความ 

     (1) ใหศาลกําหนดคาทนายความตามจํานวนที่ศาลเห็นสมควรไมเกินอัตราข้ันสูงดังที่ระบุไวในตาราง
นี้ แตตองไมต่ํากวาคดีละสามพันบาท 
     (2) การกําหนดคาทนายความที่คูความจะตองรับผิดนั้น ใหศาลพิจารณาตามความยากงายแหงคดี
เทียบดูเวลาและงานที่ทนายความตองปฏิบัติในการวาคดีเรื่องนั้น 
 
                  อัตรา    คดีมีทุนทรัพย41              คดีไมมีทุนทรัพย 
   อัตราข้ันสูงในศาลชั้นตน รอยละ 5                     30,000  บาท 
   อัตราข้ันสูงในศาลอุทธรณหรือศาลฎีกา รอยละ 3                     20,000  บาท 
 

3) ในสวนของคาใชจายในการดําเนินคดี ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 161 
ระบุวาศาลอาจกําหนดใหคูความฝายที่แพคดีเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการดําเนินคดีของ
คูความที่ชนะคดี เปนจํานวนเงินที่ศาลเห็นสมควร โดยคํานึงถึงคาใชจายตางๆ ที่คูความได
เสียไป และลักษณะและวิธีการดําเนินคดีของคูความ หรืออาจกําหนดใหคูความแตละฝาย
รับผิดชอบในคาใชจายในการดําเนินคดีสวนของตน อยางไรก็ดี ในกรณีที่ศาลกําหนดให

                                                
40 คาธรรมเนียมศาลถถูกกําหนดไวในตารางที่ 1 ทายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  
41 คดีมีทุนทรัพยหมายถึง คดีที่มีคําขอเรียกรองเงินหรือทรัพยสินใหมาเปนของโจทก  
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คูความฝายแพคดีรับผิดชอบแทน การรับผิดชอบแทนดังกลาวจะตองเปนไปตามหลักเกณฑที่
กําหนดไวในตาราง 7 ทายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  

 
ตาราง 7 

คาใชจายในการดําเนินคด ี

 ศาลอาจกําหนดใหคูความซึ่งตองรับผิดในคาฤชาธรรมเนียมตามมาตรา 161 ชดใชคาใชจายใน
การดําเนินคดีแกคูความอีกฝายตามจํานวนที่ศาลเห็นสมควรโดยในคดีมีทุนทรัพยตองไมเกินรอยละ 1 
ของจํานวนทุนทรัพย หรือในคดีไมมีทุนทรัพยตองไมเกินหาพันบาท 

 การกําหนดคาใชจายในการดําเนินคดีตามวรรคหนึ่ง ใหศาลคํานึงถึงคาใชจายตางๆ ที่คูความได
เสียไป รวมทั้งลักษณะและวิธีการดําเนินคดีของคูความ 

 แมวาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงจะเปดชองใหผูเสียหายสามารถไดรับการยกเวน
คาธรรมเนียมศาลได แตก็เปนการยกเวนใหเฉพาะบางบุคคลเทานั้น นอกจากนี้ แมวาประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพงจะเปดชองใหศาลสามารถกําหนดใหผูกอความเสียหายเปนฝายรับผิดชอบ
คาใชจายในการดําเนินคดีและคาทนายที่เกิดข้ึน ตามกฎเกณฑที่กําหนดไวในประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง แตคาใชจายดังกลาวที่ศาลกําหนดใหผูกอความเสียหายเปนผูรับผิดชอบอาจไมได
สะทอนคาใชจายจริงที่ผูเสียหายตองแบกรับ และมีความเปนไปไดวาคาใชจายที่ผูกอความเสียหายตอง
รับผิดชอบอาจจะต่ําเกินไปในหลายๆ คดี ดังนั้นการชวยลดภาระในการจายคาฤชาธรรมเนียมของ
ผูเสียหายตามที่ระบุไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงจึงยังไมเพียงพอที่จะเปนหลักประกัน
วาผูเสียหายจะสามารถกลับสูสภาพที่เสมือนวาไมมีการทําละเมิดเกิดข้ึนได 

 นอกจากนี้ ระบบการพิจารณาคดีแพงของไทยอาจเปนอุปสรรคตอการกําหนดคาเสียหายที่
ครบถวนและเปนธรรมดวย กลาวคือ ระบบการพิจารณาคดีแพงเปนระบบกลาวหามากกวาระบบไตสวน 
ศาลไมมีหนาที่แสวงหาขอเท็จจริง การกําหนดคาเสียหายของศาลจะตั้งอยูบนพ้ืนฐานของขอเท็จจริงที่
รวบรวมจากพยานหลักฐานที่คูความนําสืบเทานั้น กลาวคือ ฝายผูเสียหายมีหนาที่นําสืบพยานหลักฐาน
เก่ียวกับความเสียหายที่ตนไดรับ สวนฝายผูทําละเมิดมีสิทธินําสืบพยานหลักฐานของตนเพ่ือหักลาง
พยานหลักฐานของผูเสียหาย และศาลพิจารณากําหนดคาเสียหายที่เหมาะสมบนพ้ืนฐานของความ
นาเชื่อถือของพยานหลักฐานของทั้งสองฝาย ภายใตระบบกลาวหานี้ การนําสืบพยานหลักฐานของ
คูความ โดยเฉพาะผูเสียหาย มีความสําคัญมากตอการกําหนดคาเสียหายที่ครบถวนและเปนธรรม หาก
ผูเสียหายไมนําสืบพยานหลักฐานหรือไมไดนําสืบพยานหลักฐานอยางครอบคลุมและเพียงพอ ศาลก็
อาจจะขาดขอมูลบางอยางซึ่งจําเปนตอการกําหนดคาเสียหาย จนทําใหไมสามารถกําหนดคาเสียหายที่
ครบถวนและเปนธรรมได 

 



 
4-30  ความรับผิดและคาเสียหายตามกฎหมายละเมิดไทย 
 
4.6 ความรับผิดทางละเมิดในกฎหมายฉบับอ่ืนๆ 

 นอกจากที่กําหนดไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแลว ความรับผิดทางละเมิดยังปรากฏ
ในกฎหมายพิเศษหลายฉบับ ซึ่งบางฉบับมุงเนนการชดเชยใหผูเสียหายกลับสูสภาพที่เสมือนวาไมมีการ
ทําละเมิดเกิดข้ึน (คาเสียหายเชิงชดเชย) แตบางฉบับนอกจากจะเนนการชดเชยแลวยังไดกําหนดใหศาล
สามารถบังคับใชคาเสียหายเชิงลงโทษไดดวย  

ตัวอยางของกฎหมายที่ใชหลักคาเสียหายเชิงชดเชย ไดแก 

 พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 มาตรา 5 กําหนดวา หนวยงาน
ของรัฐตองรับผิดตอผูเสียหายในผลแหงละเมิดที่เจาหนาที่ของตนไดกระทําในการปฏิบัติหนาที่ ในกรณีนี้
ผูเสียหายอาจฟองหนวยงานของรัฐดังกลาวไดโดยตรง แตจะฟองเจาหนาที่ไมได 

  พ.ร.บ. แร พ.ศ. 2510 มาตรา 88/13 กําหนดวา ในกรณีที่พ้ืนดินบริเวณใดในเขตเหมืองแรของ
ประทานบัตรทําเหมืองใตดินทรุดตัวลง จนเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกบุคคล ทรัพยสิน หรือ
สิ่งแวดลอมใหนําหลักความรับผิดตอไปนี้มาใชบังคับกับความเสียหายที่เกิดข้ึน 

(1)   ใหสันนิษฐานไวกอนวา การทรุดตัวของพ้ืนดินนั้นเกิดข้ึนจากการทําเหมืองใตดิน 

(2)   หากเปนที่ยุติวาการทําเหมืองใตดินเปนตนเหตุแหงการทรุดตัวของพ้ืนที่ดินนั้น ใหผู
ถือประทานบัตรทําเหมืองใตดินและหนวยงานของรัฐผูรับผิดชอบในการตรวจสอบการ
ทําเหมืองรวมกันรับผิดตอผูเสียหายในทุกกรณี และหากหนวยงานของรัฐดังกลาวได
ชดใชคาเสียหายใหแกผูเสียหายแลว ใหใชสิทธิไลเบ้ียตอผูถือประทานบัตรทําเหมือง
ใตดินได 

 พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 มาตรา 77 ตรี กําหนดวา ในกรณีที่มีการฝาฝนสิทธิของผูทรง
สิทธิบัตรหรือผูทรงอนุสิทธิบัตร ศาลมีอํานาจคําสั่งใหผูฝาฝนชดใชคาเสียหายแกผูทรงสิทธิบัตร หรือผู
ทรงอนุสิทธิบัตรตามจํานวนที่ศาลเห็นสมควร โดยคํานึงถึงความรายแรงของความเสียหายรวมทั้งการ
สูญเสียประโยชนและคาใชจายอันจําเปนในการบังคับตามสิทธิของผูทรงสิทธิบัตรหรือผูทรงอนุสิทธิบัตร
ดวย 

 พ.ร.บ. คุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 41 กําหนดวา ในการดําเนินคดีที่เก่ียวกับการ
ละเมิดสิทธิของผูบริโภคใหสมาคมที่คณะกรรมการรับรองมีสิทธิในการฟองคดีแพง คดีอาญาหรือดําเนิน
กระบวนพิจารณาใดๆ ในคดีเพ่ือคุมครองผูบริโภคได และใหมีอํานาจฟองเรียกคาเสียหายแทนสมาชิก
ของสมาคมได ถามีหนังสือมอบหมายใหเรียกคาเสียหายแทนจากสมาชิกของสมาคม 

 พ.ร.บ. สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 6 กําหนดวา 
บุคคลที่ไดรับความเสียหายจากภยันตรายที่เกิดจากการแพรกระจายของมลพิษ หรือภาวะมลพิษอันมี
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สาเหตุมาจากกิจการหรือโครงการใดที่ริเริ่ม สนับสนุน หรือดําเนินการโดยสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 
อาจมีสิทธิและหนาที่ในการไดรับชดใชคาเสียหาย หรือคาทดแทนจากรัฐ  

 พ.ร.บ. ลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 มาตรา  64 กําหนดวา ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของ
นักแสดง ศาลมีอํานาจสั่งใหผูละเมิดชดใชคาเสียหายแกเจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงตามจํานวน
ที่ศาลเห็นสมควร โดยคํานึงถึงความรายแรงของความเสียหายรวมทั้งการสูญเสียประโยชนและคาใชจาย
อันจําเปนในการบังคับตามสิทธิของเจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงดวย 

 พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2545 มาตรา 50 (8) กําหนดใหคณะกรรมการ
ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานจายเงินชวยเหลือเบ้ืองตน ในกรณีที่ผูรับบริการไดรับความเสียหายที่
เกิดข้ึนจากการรักษาพยาบาลโดยหาผูกระทําผิดมิได หรือหาผูกระทําผิดไดแตผูรับบริการไมไดรับ
คาเสียหายภายในระยะเวลาอันสมควรตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

ตัวอยางของกฎหมายที่ใชทั้งหลักคาเสียหายเชิงชดเชยและลงโทษ ไดแก 

 พ.ร.บ. ความลับทางการคา พ.ศ. 2545 มาตรา 13 ในการกําหนดคาสินไหมทดแทนเมื่อ
มีการฟองคดีตามมาตรา8 (2) ศาลมีอํานาจกําหนดตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้ 

  (1) นอกจากกําหนดคาสินไหมทดแทนเฉพาะในความเสียหายที่เกิดข้ึนอยางแทจริง ศาลอาจ
มีคําสั่งใหผูละเมิดสิทธิในความลับทางการคาคืนผลประโยชนที่ไดจาก หรือเนื่องจากการละเมิดโดยคิด
รวมเขาไปในคาสินไหมทดแทนได 

           (2) ในกรณีที่ไมอาจกําหนดคาสินไหมทดแทนตาม (1) ได ใหศาลกําหนดคาสินไหมทดแทน
ใหแกผูควบคุมความลับทางการคาตามจํานวนที่ศาลเห็นสมควร 

           (3) ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานชัดแจงวาการละเมิดสิทธิในความลับทางการคาเปนการกระทํา
โดยจงใจหรือมีเจตนากลั่นแกลง เปนเหตุใหความลับทางการคาดังกลาวสิ้นสภาพการเปนความลับทาง
การคาใหศาลมีอํานาจสั่งใหผูละเมิดจายคาสินไหมทดแทนเพ่ือการลงโทษเพ่ิมข้ึนจากจํานวนที่ศาล
กําหนดตาม (1) หรือ (2) ได แตตองไมเกินสองเทาของคาสินไหมทดแทนตาม (1) หรือ (2) 

 พ.ร.บ.สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 มาตรา 16 คนพิการที่ไดรับ
หรือจะไดรับความเสียหายจากการกระทําในลักษณะที่เปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอคนพิการ
ตามมาตรา 15 มีสิทธิรองขอตอคณะกรรมการใหมีคําสั่งเพิกถอนการกระทําหรือหามมิใหกระทําการนั้น
ได คําสั่งของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 

       การรองขอตามวรรคหนึ่ง  ไมเปนการตัดสิทธิผูรองในอันที่จะฟองเรียกคาเสียหายฐานละเมิดตอ
ศาลที่มีเขตอํานาจ  โดยใหศาลมีอํานาจกําหนดคาเสียหายอยางอ่ืน  อันมิใชตัวเงินใหแกคนพิการที่ถูก
เลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมได  และหากการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอคนพิการนั้นเปนการกระทํา
โดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง ศาลจะกําหนดคาเสียหายในเชิงลงโทษใหแกคนพิการไมเกิน
สี่เทาของคาเสียหายที่แทจรงิดวยก็ได 
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 พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 42 กําหนดวา ถาการกระทําที่ถูก
ฟองรองเกิดจากการที่ผูประกอบธุรกิจกระทําโดยเจตนาเอาเปรียบผูบริโภคโดยไมเปนธรรมหรือจงใจให
ผูบริโภคไดรับความเสียหายหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงโดยไมคํานึงตอความเสียหายที่จะเกิดแก
ผูบริโภคหรือกระทําการอันเปนการฝาฝนตอความรับผิดชอบในฐานะผูมีอาชีพหรือธุรกิจอันยอมเปนที่
ไววางใจของประชาชน เมื่อศาลมีคําพิพากษาใหผูประกอบธุรกิจชดใชคาเสียหายแกผูบริโภค ใหศาลมี
อํานาจสั่งใหผูประกอบธุรกิจจายคาเสียหายเพ่ือการลงโทษเพ่ิมข้ึนจากจํานวนคาเสียหายที่แทจริงที่ศาล
กําหนดไดตามที่เห็นสมควร 

 พ.ร.บ. ความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. 2551 
มาตรา 11 กําหนดวา นอกจากคาสินไหมทดแทนเพ่ือละเมิดตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย ศาลมีอํานาจกําหนดคาสนิไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ดวย 

(1)  คาเสียหายสําหรับความเสียหายตอจิตใจอันเปนผลเนื่องมาจากความเสียหายตอ
รางกายสุขภาพ หรืออนามัยของผูเสียหาย และหากผูเสียหายถึงแกความตาย สามี 
ภรรยา บุพการี หรือผูสืบสันดานของบุคคลนั้นชอบที่จะไดรับคาเสียหายสําหรับความ
เสียหายตอจิตใจ 

(2)  หากขอเท็จจริงปรากฏวา ผูประกอบการไดผลิต นําเขา หรือขายสินคาโดยรูอยูแลววา
สินคานั้นเปนสินคาที่ไมปลอดภัย หรือไมไดรูเพราะความประมาทเลินเลออยางรายแรง 
หรือเมื่อรูวาสินคาไมปลอดภัยภายหลังจากการผลิต นําเขา หรือขายสินคานั้นแลวไม
ดําเนินการใดๆ ตามสมควรเพ่ือปองกันไมใหเกิดความเสียหาย ใหศาลมีอํานาจสั่งให
ผูประกอบการจายคาสินไหมทดแทนเพ่ือการลงโทษเพ่ิมข้ึนจากจํานวนคาสินไหม
ทดแทนที่แทจริงที่ศาลกําหนดไดตามที่ศาลเห็นสมควร แตไมเกินสองเทาของคาสินไหม
ทดแทนที่แทจริง 

4.7 บทสรุป 

ตามหลักของกฎหมายละเมิด การกําหนดคาเสียหายในคดีละเมิดมีหลักการกวางๆ วาจะตอง
กําหนดใหเพียงพอที่จะทําใหผูเสียหายกลับคืนสูสภาพที่เสมือนวาไมมีการทําละเมิดเกิดข้ึน และตอง
กําหนดตามควรแกพฤติการณและความรายแรงแหงละเมิด แมจะมีหลักการดังกลาว แตในทาง
ปฏิบัติการกําหนดคาเสียหายภายใตประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยอาจไมสามารถทําใหผูเสียหาย
กลับสูสภาพที่เสมือนวาไมมีการทําละเมิดเกิดข้ึนได ทั้งนี้เนื่องจาก สําหรับความเสียหายบางประเภท 
ประเภทของคาเสียหายที่สามารถเรียกรองไดตามกฎหมายยังไมครอบคลุมความเสียหายที่เกิดข้ึนจริง 
กลาวคือ ในกรณีของคาความเสียหายตอชีวิต กฎหมายไมไดกําหนดใหสามารถเรียกรองคาขาดรายได
หลังจากเสียชีวิตไปแลว และคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงิน เชน คาของชีวิต และคาความเศราโศกทุกข
ทรมานของทายาท และในกรณีความเสียหายตอทรัพยสิน เสรีภาพ และสิทธิอ่ืนๆ กฎหมายไมได
กําหนดใหสามารถเรียกรองคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินได ดังนั้น ในกรณีของความเสียหายดังกลาว 
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คาเสียหายที่ศาลกําหนดอาจต่ํากวามูลคาความเสียหายที่เกิดข้ึนจริง จนไมสามารถเยียวยาผูเสียหายให
กลับคืนสูสภาพที่เสมือนวาไมมีการทําละเมิดเกิดข้ึนได รวมทั้งอาจไมจูงใจใหผูกอความเสียหายใชความ
ระมัดระวังในระดับที่เหมาะสมได  

นอกจากนี้ ในกรณีความเสียหายตอรางกายและอนามัย ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา 444 วรรค 2 อาจมีผลทําใหผูเสียหายไมไดรับการชดเชยอยางเหมาะสม ทั้งนี้เนื่องจาก มาตรา
ดังกลาวใหอํานาจศาลในการสงวนสิทธิที่จะแกไขคําพิพากษาภายในระยะเวลาไมเกินสองป นับแตวัน
พิพากษา การจํากัดระยะเวลาของการสงวนสิทธิดังกลาวมนีัยวา ผูเสียหายบางรายอาจไดรับการชดเชย
นอยเกินไปหากมีความเสียหายปรากฏข้ึนหลังจากผานพนระยะดังกลาวไปแลว ซึ่งกรณีดังกลาวมีโอกาส
เกิดข้ึนกับผูที่ไดรับสารพิษบางอยางในรางกาย ซึ่งตองมีการสะสมไวในรางกายเปนระยะเวลานานกวา
จะปรากฏอาการของโรคหรือสัญญาณที่บงชี้วาจะมีอาการของโรคเกิดข้ึนในอนาคต หรือผูที่ไดรับ
บาดเจ็บภายในซึ่งอาจจะไมมีอาการผิดปกติใดๆ ในระยะสั้น  

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงเปนกฎหมายอีกฉบับหนึ่งที่มีความสําคัญตอการกําหนด
คาเสียหายที่เหมาะสม เนื่องจากเปนกฎหมายวิธีการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีแพงในศาลตั้งแต
เริ่มตนจนสิ้นสุดคดี การศึกษาในบทนี้ชี้ใหเห็นวา บางบทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพงอาจเปนอุปสรรคตอการกําหนดคาเสียหายที่สามารถชดเชยคาเสียหายไดอยางครบถวนและเปน
ธรรม เชน การกําหนดหามมิใหศาลพิพากษาเกินคําขอของโจทก การกําหนดเงื่อนไขในการยกเวนคา
ฤชาธรรมเนียม และการมีผลผูกพันของคําพิพากษา นอกจากนี้ ระบบกระบวนการพิจารณาคดีแพงของ
ไทยเปนระบบกลาวหามากกวาระบบไตสวน ดังนั้นศาลจึงไมมีหนาที่แสวงหาขอเท็จจริง หากผูเสียหาย
ไมสามารถหาพยานหลักฐานที่มีความนาเชื่อถือมาแสดงหรือไมไดนําสืบพยานหลักฐาน ก็อาจจะทําให
ผูเสียหายไดรับการชดเชยอยางไมครบถวนได 



บทท่ี 5 
การวิเคราะหแนวทางการกําหนดคาเสียหายของศาลไทย 

 
 ตามหลักกฎหมายละเมิดของไทย การกําหนดคาเสียหายในคดีละเมิดมีหลักการกวางๆ วาจะตอง
กําหนดใหเพียงพอที่จะทําใหผูเสียหายกลับคืนสูสภาพที่เสมือนวาไมมีการทําละเมิดเกิดข้ึน และตอง
กําหนดตามควรแกพฤติการณและความรายแรงแหงละเมิด หลักการดังกลาวแมจะเปนประโยชนตอการ
กําหนดคาเสียหายของศาลในระดับหนึ่ง แตหลักการดังกลาวยังมีความคลุมเครือเนื่องจากไมไดระบุ
วิธีการกําหนดคาเสียหายที่เปนรูปธรรมไว ดังนั้นในการนําหลักการดังกลาวมาใชจริงจะข้ึนกับดุลพินิจ
ของศาลเปนสําคัญ  คําถามที่นาสนใจคือ ศาลไทยมีวิธีการอยางไรในการนําหลักการดังกลาวไปปรับใช
ในทางปฏิบัติ ในบทนี้คณะผูวิจัยศึกษาวา ศาลไทยมีวิธีการกําหนดคาเสียหายอยางไร และวิธีการที่ศาล
ไทยใชมีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด ทั้งในมุมมองทางดานกฎหมายซึ่งเนนเรื่องความครบถวนและ
เปนธรรมของคาเสียหาย และดานเศรษฐศาสตรซึ่งเนนเรื่องการสรางแรงจูงใจใหเกิดการใชความ
ระมัดระวังในระดับที่เหมาะสม   

 การวิเคราะหในบทนี้ คณะผูวิจัยใชขอมูลจากคําพิพากษาฎีกาฉบับเต็มและฉบับยอยาวในชวง
ตั้งแตป พ.ศ. 2463 จนถึง พ.ศ. 2552 ซึ่งครอบคลุมความเสียหาย 6 ประเภท ไดแก รางกายและอนามัย 
เสรีภาพ ทรัพยสิน ชื่อเสียงเกียรติคุณ และสิทธิอ่ืนๆ ประเภทละ 15 คําพิพากษาฎีกาโดยประมาณ1 
คณะผูวิจัยเลือกตัวอยางคําพิพากษาฎีกาแบบเจาะจงมิใชเลือกแบบสุม โดยเลือกเฉพาะที่เก่ียวของกับ
ประเด็นที่คณะผูวิจัยมีความสนใจเทานั้น ทั้งนี้เนื่องจากวัตถุประสงคของการศึกษาบทนี้มีเพียงเพ่ือ
พยายามทําความเขาใจในหลักหรือวิธีการกําหนดคาเสียหายของศาลไทยในกรณีที่เก่ียวของกับความ
เสียหายประเภทตางๆ โดยจํากัดขอบเขตเฉพาะคําพิพากษาฎีกาที่นํามาศึกษาเทานั้น คณะผูวิจัยไมได
มุงที่จะสรุปวาวิธีการกําหนดคาเสียหายที่พบในคําพิพากษาฎีกาเหลานี้เปนหลักหรือวิธีการที่ศาลใช
โดยทั่วไป 

 การวิเคราะหวิธีการกําหนดคาเสียหายจากคําพิพากษาฎีกามีขอจํากัดที่สําคัญคือ ขอมูลบางอยาง
ที่จําเปนตอการวิเคราะหการกําหนดคาเสียหายของศาลอาจไมปรากฏอยูในคําพิพากษาฎีกา เชน อายุ 
รายได และอาชีพของผูเสียหาย บางคําพิพากษาฎีกาไมไดแจกแจงประเภทของคาเสียหายและปจจัย
แวดลอมอ่ืนๆ ที่ศาลคํานึงถึงในการกําหนดคาเสียหาย ทําใหไมสามารถสรุปไดอยางชัดเจนวาการ
กําหนดคาเสียหายในบางคดีมีหลักหรือวิธีการอยางไร 

 ในบทนี้ คณะผูวิจัยศึกษาวิธีการกําหนดคาเสียหายของศาลไทย ซึ่งแบงการวิเคราะหออกเปน 2 
สวนคือ 1) การวิเคราะหวิธีการกําหนดคาเสียหายในแตละประเภทของความเสียหาย ไดแก ความ
เสียหายตอรางกายและอนามัย ชีวิต เสรีภาพ ทรัพยสิน ชื่อเสียงเกียรติคุณ และสิทธิอ่ืนๆ และ 2) การ

                                                
1 ยกเวนในกลุมความเสียหายตออนามัย และเสรีภาพ เน่ืองจากจํานวนคดมีีนอยกวา 15 คดี 
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วิเคราะหวิธีการคิดดอกเบ้ียในหนี้ละเมิด ซึ่งเปนประเด็นที่เก่ียวของกับการกําหนดคาเสียหายทุก
ประเภท นอกจากนี้ คณะผูวิจัยศึกษาขอจํากัดในการกําหนดคาเสียหายที่เหมาะสมของศาลไทย เพ่ือ
นํามาซึ่งแนวทางในการปรับปรุงวิธีการกําหนดคาเสียหายของศาลตอไปในอนาคต      

5.1 การกําหนดคาเสียหายตอรางกายและอนามัย 

 ในการวิเคราะหหลักและวิธีการกําหนดคาเสียหายตอรางกายและอนามัยของศาล คณะผูวิจัยจะ
แบงการนําเสนอออกเปน 2 สวนตามลักษณะของคาเสียหาย ไดแก 1) คาเสียหายที่เปนตัวเงิน ซึ่ง
ประกอบดวยคาเสียหายที่เกิดข้ึนแลวและคาเสียหายในอนาคต และ 2) คาเสียหายที่ไมเปนตัวเงิน 
ตารางที่ 5.1 แสดงสัดสวนของคาเสียหายแตละประเภทในคดีตัวอยาง โดยคาเสียหายรวมที่ศาล
กําหนดใหอยูในชวงระหวาง 55,063-9,002,359 บาท ในคดีตัวอยางสวนใหญ คารักษาพยาบาลและคา
ขาดประโยชนทํามาหาไดเปนคาเสียหายที่มีสัดสวนสูงมาก ในขณะที่คาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินมีสัดสวน
นอยกวาโดยเปรียบเทียบ แตคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินที่ศาลกําหนดในแตละคดีมีจํานวนที่แตกตางกัน
คอนขางมาก โดยศาลกําหนดใหคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินตั้งแต 54,682-7,213,285 บาท อยางไรก็ตาม 
แมวาคาเสียหายแตละประเภทจะมีสัดสวนสูงต่ําไมเทากัน แตการกําหนดคาเสียหายแตละประเภทนั้นมี
ความสําคัญตอผูเสียหายเปนอยางมาก เพราะเปนสิ่งที่ตัดสินวาผูเสียหายจะไดรับการชดเชยอยาง
ครบถวนและเปนธรรมหรือไม  
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ตารางที่ 5.1 องคประกอบของคาเสียหายตอรางกายและอนามัยของคดีตัวอยาง  

หนวย : บาท 
คําพิพากษา

ฎีกาที่ ลักษณะการละเมิด คาเสียหายรวม คา
รักษาพยาบาล 

คาขาดประโยชน
ทํามาหาได 

คาขาดแรงงานในครัวเรือน
หรืออุตสาหกรรม 

คาใชจาย
อื่นๆ 

คาเสียหายที่
ไมเปนตัวเงิน 

1157/2521 จําเลยขับรถชนโจทก ทําใหโจทกไดรับบาดเจ็บสาหัสกลายเปนคน
พิการ และเปนอัมพาตไปตลอดชีวิต   

131,828 106,342 - - 25,487 - 
(100.0) (80.7) - - (19.3) - 

1195/2531 จําเลยขับรถโดยสารประจําทางดวยความประมาทเลินเลอชนรถยนตรับจาง
สามลอที่โจทกน่ังมา เปนเหตุใหโจทกไดรับบาดเจ็บทุพพลภาพ และเกิด
ความเสียหายทําใหโจทกเสียประสาทในการดมกล่ิน 

167,290 19,812 11,643 - - 135,834 
(100.0) (11.8) (7.0) - - (81.2) 

2416/2534 จําเลยขับรถดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรงเขาชนดานขวาทาย
รถยนตบรรทุกสิบลอ เปนเหตุใหโจทกที่เปนผูโดยสารมาในรถไดรับบาดเจ็บ
สาหัส 

844,486 303,668 376,235 - - 164,582 
(100.0) (36.0) (44.6) - - (19.5) 

3474/2536 จําเลยไดขับรถยนตบรรทุกดวยความประมาทตัดหนารถยนตที่โจทกเปนผู
ขับ จึงเปนเหตุใหรถทั้งสองคันชนกัน ทําใหโจทกไดรับอันตรายสาหัส  

245,168 131,581 - - 113,588 - 
(100.0) (53.7) - - (46.3) - 

2971/2537 จําเลยรูวารถยนตชํารุด ยังขับรถดวยความประมาทใชความเร็วสูงทําใหรถ
เสียหลักพลิกควํ่าลงขางทางเปนเหตุใหโจทกไดรับอันตรายสาหัส 

429,239 21,494 407,745 - - - 
(100.0) (5.0) (95.0) - - - 

247/2538 จําเลยขับรถยนตดวยความประมาทเปนเหตุใหรถพลิกควํ่า ทําใหโจทกซ่ึง
โดยสารมาในรถคันดังกลาวไดรับบาดเจ็บสาหัส พิการ ทุพพลภาพตลอด
ชีวิต 

2,396,314 603,582 1,651,399 - 3,716 137,617 
(100.0) (25.2) (68.9) - (0.2) (5.7) 

4859/2538 จําเลยมีหนาที่ดูแลสวนเสรี และใชสายไฟเปลือยเพื่อดักหนู โดยไมแจงให
ประชาชนทราบลวงหนา จําเลยประมาทและปราศจากความระมัดระวัง ทํา
ใหบุตรของโจทกโดนไฟดูดจนสมองฝอเปนอัมพาตพิการตลอดชีวิต 

804,435 598,010 206,425 - - - 
(100.0) (74.3) (25.7) - - - 

4130/2540 จําเลยขับรถบรรทุกนํ้ามันมาดวยความประมาท ขับรถเร็วเกินกวาที่กฎหมาย
กําหนดในลักษณะหวาดเสียว และแซงรถยนตคันหนาลํ้าเขามาในทางเดินรถ
ที่แลนสวนทางมา เปนเหตุใหชนรถจักรยานยนตที่โจทกขับมา และโจทก
ไดรับบาดเจ็บสาหัส แขนขวาลีบตองพิการไปตลอดชีวิต 
 

307,310 36,405 221,649 - 49,255 - 
(100.0) (11.8) (72.1) - (16.0) - 
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คําพิพากษา

ฎีกาที่ ลักษณะการละเมิด คาเสียหายรวม 
คา

รักษาพยาบาล 
คาขาดประโยชน

ทํามาหาได 
คาขาดแรงงานในครัวเรือน

หรืออุตสาหกรรม 
คาใชจาย

อื่นๆ 
คาเสียหายที่
ไมเปนตัวเงิน 

292/2542 โจทกไดเขาทําศัลยกรรมเตานมกับจําเลย แตจําเลยกระทําการโดยประมาท
เลินเลอทําใหสภาพเตานมทั้งสองขางกลายเปนกอนเน้ือที่ติดกันเพียงกอน
เดียว และหมดความรูสึกในการตอบสนองการสัมผัสและไมมีหัวนม หลังจาก
ไดรับการผาตัดแลวมีอาการติดเชื้ออยางรุนแรง เปนเหตุใหมีนํ้าเหลืองไหล
ออกมาเปนจํานวนมาก การกระทําของจําเลยทําใหโจทกตองเขารับการ
ผาตัดเพื่อแกไขอีก 3 คร้ัง 

351,913 295,063 - - - 56,850 
(100.0) (83.8) - - - (16.2) 

7292/2543 ด.ช.ภนาวัฒนไดไปใชบริการที่สระวายนํ้าของจําเลยและจมนํ้าดวยความ
ประมาทเลินเลอของจําเลยที่ไมจัดเคร่ืองอุปกรณและคนรักษาความปลอดภัย
ประจําสระเปนเหตุให ด.ช.ภนาวัฒนขาดอากาศหายใจเปนเวลานาน จน
สมองพิการไมสามารถทําการงานและชวยเหลือตนเองได 

1,007,256 671,504 335,752 - - - 
(100.0) (66.7) (33.3) - - - 

2580/2544 จําเลยทําการผาตัดหนังตาลางและหางตาใหโจทกเพื่อดูดไขมันออก หลังการ
ผาตัดปรากฏวาหนังตาลางของโจทกทั้งสองผิดปกติหลังจากตัดไหมแลวหนัง
ตาลางทั้งสองขางปดไมสนิท 

253,289 33,038 - - - 220,251 
(100.0) (13.0) - - - (87.0) 

5751/2544 โจทกโดยสารรถไฟ และรถไฟเกิดตกราง จําเลยไดจัดหารถไปรับแทน และ
รถโดยสารที่มารับคันดังกลาวเกิดชนกันทําใหโจทกไดรับบาดเจ็บ 

55,063 - - - - 55,063 
(100.0) - - - - (100.0) 

4713/2545 จําเลยขับรถโดยใชความระมัดระวังไมเพียงพอ เรงความเร็วใหสูงข้ึนและ
ไมไดดูรถยนตในเสนทางที่สวนมา เปนเหตุใหรถโดยสารประจําทางที่จําเลย
ขับชนกับรถที่ว่ิงสวนทางมา ทําใหโจทกซ่ึงโดยสารมาในรถไดรับบาดเจ็บ
สาหัสและดวงตาทางดานซายไมสามารถรักษาใหหายเปนปกติ 

601,497 10,936 - - 535,879 54,682 
(100.0) (1.8) - - (89.1) (9.1) 

6303/2547 จําเลยขับรถโดยสารประจําทางดวยความประมาทเลินเลอปราศจากความ
ระมัดระวัง จําเลยขับรถเคล่ือนที่ออกจากปายรถประจําทางขณะที่ผูโดยสาร
ยังลงจากรถไมหมดเปนเหตุใหเด็กชายกีรต์ิเสียหลักตกลงจากรถ ลอหลัง
ดานซายของรถคันดังกลาวทับบริเวณสะโพกและขาซาย ทําใหเด็กชายกีรต์ิ
ตองทุพพลภาพ เดินและขับถายเองไมไดตามปกติไปตลอดชีวิต 

9,002,359 814,339 - - 974,734 7,213,285 
(100.0) (9.0) - - (10.8) (80.1) 

2341/2548 จําเลยขับรถชนกับรถจักรยานยนตที่บุตรของโจทกขับมา เปนเหตุใหบุตร
ของโจทกพิการไมสามารถทําอะไรได 

844,665 244,665 100,000 - - 500,000 
(100.0) (29.0) (11.8) - - (59.2) 
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คําพิพากษา

ฎีกาที่ ลักษณะการละเมิด คาเสียหายรวม 
คา

รักษาพยาบาล 
คาขาดประโยชน

ทํามาหาได 
คาขาดแรงงานในครัวเรือน

หรืออุตสาหกรรม 
คาใชจาย

อื่นๆ 
คาเสียหายที่
ไมเปนตัวเงิน 

5207/2550 โจทกเปนผูโดยสารที่น่ังมาในรถยนต ในขณะรถจอดอยู จําเลยขับรถมา
ปราศจากความระมัดระวังชนทายรถที่โจทกน่ัง ทําใหโจทกไดรับบาดเจ็บ 
โจทกกระดูกสันหลังหัก เสนประสาทขาไมทํางาน กระเพาะปสสาวะพิการ 

634,324 192,198 - 280,418 161,708 - 
(100.0) (30.3) - (44.2) (25.5) - 

6025/2550 จําเลยใชอาวุธปนจอยิงโจทกจํานวน 1 นัด กระสุนปนถูกกระดูกตนคอแตก ไข
สันหลังฉีกขาด ทําใหแขนและขาทั้งสองขางของโจทกเปนอัมพาตประกอบการ
งานตามปกติไมไดตลอดชีวิต (โจทกมีสวนกอเหตุ แตการที่จําเลยใชอาวุธปน
ยิงโจทกเปนการกระทําที่รายแรงมากกวาการกระทําของโจทก ศาลกําหนดให
จําเลยจายคาเสียหาย 1 ใน 4 สวนของคาเสียหายทั้งหมด) 

1,661,627 1,661,627 - - - 
(100.0) (100.0) - - - 

7673/2550 จําเลยขับรถแทกซ่ีดวยความประมาท โดยขับเล้ียวเขาซอยดวยความเร็ว ตัด
หนารถจักรยานยนตที่โจทกซ่ึงขับมาดวยความเร็วสูงเชนกัน เปนเหตุให
โจทกบาดเจ็บสาหัสถึงขนาดสมองกระทบกระเทือนเลือดออกในสมอง ตอง
ผาตัดและกระดูกแขนขาหัก และทุพพลภาพในเวลาตอมา (ทั้งโจทกและ
จําเลยผิดรวมกัน ศาลใหจําเลยจายคาเสียหาย 2 ใน 3 สวน) 

1,847,147 405,796 1,121,674 - 39,259 280,418 
(100.0) (22.0) (60.7) - (2.1) (15.2) 

8388/2550 จําเลยขับรถฝาไฟแดงมาชนรถจักรยานยนตของโจทก ทําใหโจทกไดรับ
บาดเจ็บสาหัส และโจทกตองตัดขาชวงหัวเขาลงมา 

504,979 228,300 229,943 - 46,736 - 
(100.0) (45.2) (45.5) - (9.3) - 

7823/2551 จําเลยขับรถตัดหนารถโจทก ทําใหโจทกไดรับบาดเจ็บสาหัส พิการไม
สามารถเดินได ตองนอนอยูกับที่ตลอดเวลาและตองมีคนเฝาตลอดเวลา แต
คดีน้ีโจทกมีสวนผิดดวยเน่ืองจากขับรถโดยความประมาทและเมาสุรา ศาล
จึงกําหนดใหจําเลยชดเชยคาเสียหายเพียงกึ่งเดียว 

2,002,053 787,873 709,010 - 239,291 265,879 
(100.0) (39.4) (35.4) - (12.0) (13.3) 

 คาเฉล่ีย 1,204,612 305,811 488,316 280,418 218,965 825,860 
 คาสูงสุด 9,002,359 814,339 1,651,399 280,418 974,734 7,213,285 
 คาตํ่าสุด 55,063 10,936 11,643 280,418 3,716 54,682 

หมายเหตุ: 1) ตัวเลขคาเสียหายเปนมูลคา ณ ราคาป พ.ศ. 2548 
  2) ตัวเลขในวงเล็บคือรอยละของคาเสียหายรวม  
    3) * เปนคาที่คํานวณไดโดยไมรวมคําพิพากษาที่ไมสามารถแยกองคประกอบของคาเสียหายไดอยางชัดเจน ไดแก คําพิพากษาฎีกาที่ 6025/2550 
ที่มา: คําพิพากษาฎีกาซ่ึงรวบรวมโดยคณะผูวิจัย
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5.1.1 การกําหนดคาเสียหายที่เปนตัวเงิน 

5.1.1.1 การกําหนดคาเสียหายที่เกิดขึ้นแลว 

 คาเสียหายที่เกิดข้ึนแลวคือ มูลคาที่ศาลชดเชยใหแกความเสียหายที่เกิดข้ึนนับตั้งแตวันที่ไดรับ
ความเสียหายจนถึงวันพิพากษา ในกรณีของความเสียหายตอรางกายและอนามัย คาเสียหายที่เกิดข้ึน
แลวอาจแบงออกไดเปนหลายประเภท เชน คารักษาพยาบาล คาขาดประโยชนทํามาหาได คาเสีย
ความสามารถในการประกอบการงาน คาชดเชยการขาดแรงงาน และคาใชจายอ่ืนๆ เชน คาเดินทาง คา
ซอมรถ ฯลฯ โดยทั่วไปแลว ผูเสียหายมักจะสามารถหาหลักฐานเก่ียวกับมูลคาของความเสียหายที่เกิด
ข้ึนมาแสดงตอศาลได ดังนั้นในการกําหนดคาเสียหายที่เกิดข้ึน ศาลมักกําหนดใหตามหลักฐานการจาย
จริงหรือหลักฐานอ่ืนๆ ที่ผูเสียหายนํามาแสดง ทั้งนี้เพ่ือใหผูเสียหายไดรับการชดเชยอยางครบถวน 
อยางไรก็ดี การกําหนดคาเสียหายโดยอาศัยการแสดงหลักฐานดังกลาวจะสามารถชดเชยผูเสียหายได
อยางครบถวน ก็ตอเมื่อผูเสียหายสามารถหาหลักฐานมาแสดงตอศาลไดอยางครบถวน แตหาก
ผูเสียหายไมสามารถนําพยานหลักฐานที่มีความนาเชื่อถือมาแสดงไดอยางครบถวน ผูเสียหายก็อาจจะ
ไดรับการชดเชยต่ํากวามูลคาความเสียหายที่เกิดข้ึนจริง 

 จากการวิเคราะหคดีตัวอยาง คณะผูวิจัยมีขอสังเกตวา ในหลายคดีศาลมักกําหนดคาเสียหายที่
เกิดข้ึนแลวจากหลักฐานการจายจริง โดยไมข้ึนอยูกับวาการใชจายดังกลาวจะเปนการใชจายที่ประหยัด
คุมคา หรือเหมาะสมแกฐานะของผูเสียหายหรือไม ดูคดีตัวอยางที่ 1 ประกอบ  

คดีตัวอยางที่ 1: คําพิพากษาฎีกาที่ 3474/2536 

“...ศาลฎีกาวินิจฉัยวา เม่ือปรากฏวาในการไปทํากายภาพบําบัดที่โรงพยาบาล โจทกที่ 2 ตองเสียคา
พาหนะไปกลับเปนเวลา 30 วันจําเลยที่ 2 ตองรับผิดดวย ที่ศาลลางทั้งสองกําหนดใหวันละ 150 บาทน้ันไมสูง
เกินไป ที่จําเลยที่ 2 ฎีกาอางวา โจทกที่ 2 ไปรักษาโรงพยาบาลเอกชนและอยูไกลบาน ทําใหคารักษาและคา
พาหนะไปกลับสูงน้ัน เห็นวา การที่จะรักษาที่โรงพยาบาลไหน ใกลหรือไกลและคาใชจายมากนอยเพียงใดเปน
สิทธิของโจทกที่ 2 ที่จะพิจารณาเห็นสมควรและจําเปน การที่โจทกที่ 2 อยูใกลโรงพยาบาลศิริราชไปรักษาที่
โรงพยาบาลพญาไทซ่ึงอยูไกลยอมทําได...” 

 จากคดีตัวอยางขางตน ศาลกําหนดคารักษาพยาบาลและคาเดินทางใหแกผูเสียหายเทากับที่
ผูเสียหายไดใชจายไป แมวาจําเลยจะไดคัดคานวาคารักษาพยาบาลและคาเดินทางดังกลาวไมเหมาะสม
เนื่องจากโจทกไปรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนและอยูไกลจากบาน แทนที่จะรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐซึ่ง
อยูใกลบาน แตศาลก็วินิจฉัยวาเปนสิทธขิองโจทกในการเลือกสถานที่ในการรักษาพยาบาล  

5.1.1.2 การกําหนดคาเสียหายในอนาคต 

 คาเสียหายในอนาคตคือมูลคาที่ศาลชดเชยใหแกความเสียหายที่เกิดข้ึนหลังจากวันพิพากษา  ใน
กรณีของความเสียหายตอรางกายและอนามัย คาเสียหายในอนาคตอาจแบงออกเปนหลายประเภท เชน 
คารักษาพยาบาลในอนาคต คาขาดประโยชนทํามาหาไดในอนาคต และคาสูญเสียความสามารถในการ
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ประกอบการงานในอนาคต เปนตน เพ่ือความกระชับ คณะผูวิจัยเรียกคาขาดประโยชนทํามาหาไดและ
คาเสียความสามารถในการประกอบการงานในอนาคตรวมกันวา “คาขาดรายไดในอนาคต”  

 โดยทั่วไปแลว ศาลมักจะกําหนดคาเสียหายเปนเงินกอนเดียว ซึ่งรวมคาเสียหายที่เกิดข้ึนแลวและ
คาเสียหายที่จะเกิดข้ึนในอนาคตไวดวยกัน การกําหนดคาเสียหายในอนาคตนั้นทําไดยากกวาการ
กําหนดคาเสียหายที่เกิดข้ึนแลวเนื่องจาก คาเสียหายที่จะเกิดข้ึนในอนาคตนั้นยังไมไดเกิดข้ึน ดังนั้นจึงมี
ลักษณะของความไมแนนอนสูง และไมสามารถนําหลักฐานมาสนับสนุนไดโดยงายเหมือนในกรณีของ
คาเสียหายที่เกิดข้ึนแลว อยางไรก็ดี ในการกําหนดคาเสียหายในอนาคต ศาลจําเปนที่จะตองคาดการณ
วาความเสียหายทีผู่เสียหายจะไดรับในอนาคตนั้นมีมูลคาเทาไร โดยควรคํานึงถึงปจจัยตางๆ ที่มีผลตอ
มูลคาความเสียหายที่จะเกิดข้ึนในอนาคตใหมากที่สุด เพ่ือที่จะสามารถชดเชยใหกับผูเสียหายไดอยาง
ครบถวนและเปนธรรมมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได 

 (1) การกําหนดคาเสียหายในอนาคตของศาล 

 การกําหนดคาเสียหายในอนาคตของศาลไทยมีลักษณะสําคัญดังตอไปนี้ 

(ก) การกําหนดคารักษาพยาบาลในอนาคต  

 จากตารางที่ 5.2 ซึ่งแสดงวิธกีารคํานวณคารักษาพยาบาลในอนาคตของศาลในคดีตวัอยาง เราจะ
เห็นไดวาศาลใชวิธีในการคํานวณคารักษาพยาบาลในอนาคต โดยการนําราคาสินคาหรือบริการที่
เก่ียวกับการรักษาพยาบาลมาคูณกับระยะเวลาของการรักษาพยาบาล ตัวอยางเชน กรณีของคํา
พิพากษาฎีกาที่ 1157/2521 ศาลกําหนดคารักษาพยาบาลในอนาคตไวเทากับ 27,750 บาท ซึ่งมีคา
เทากับคารักษาพยาบาลในอนาคตตอเดือน (750 บาท) คูณดวยระยะเวลาของการรักษาพยาบาล (3 ป 
1 เดือน หรือ 37 เดือน) หรือในกรณีของคําพิพากษาฎีกาที่ 247/2538 ศาลกําหนดคารักษาพยาบาลใน
อนาคตไวเทากับ 360,000 บาท ซึ่งมีคาเทากับคารักษาพยาบาลในอนาคตตอเดือน (18,000 บาท) คูณ
ดวยระยะเวลาของการรักษาพยาบาล (20 ป)  

 การกําหนดคาเสียหายโดยอาศัยวิธีการขางตนมีนัยวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอมูลคาความเสียหายที่
จะเกิดข้ึนในอนาคตนั้นไมมีการเปลี่ยนแปลง กลาวคือการกําหนดคาเสียหายดังกลาวตั้งอยูบนขอสมมติ
ที่สําคัญดังนี้ 1) ราคาสินคาหรือบริการที่เก่ียวกับการรักษาพยาบาลมีคาคงที่ไมเปลี่ยนแปลงตลอด
ระยะเวลาที่กําหนดไว และ 2) ผูเสียหายจะสามารถรักษาตัวใหหายเปนปกติไดในเวลาที่กําหนดไวพอดี 
โดยไมสามารถรักษาอาการบาดเจ็บไดกอนหรือหลังระยะเวลาที่กําหนดไว  หากขอสมมติดังกลาว
ถูกตอง ผูเสียหายก็จะไดรับการชดเชยอยางเพียงพอ แตหากขอสมมติดังกลาวคลาดเคลื่อนจากความ
เปนจริง ผูเสียหายอาจไดรับการชดเชยมากหรือนอยเกินควร อนึ่งขอสมมติดังกลาวอาจมีความเปนไป
ไดสูงที่จะถูกตอง หากความเสียหายที่เกิดข้ึนนั้นมีระยะเวลาสั้น ซึ่งไมเพียงพอที่จะทําใหปจจัยที่มี
อิทธิพลตอมูลคาความเสียหายที่จะเกิดข้ึนในอนาคตเกิดการเปลี่ยนแปลง แตหากความเสียหายที่เกิดข้ึน
มีระยะเวลายาวนาน ขอสมมติเหลานี้ก็จะย่ิงมีโอกาสคลาดเคลื่อนไปจากความเปนจริงสูง เนื่องจากมี
ความเปนไปไดสูงที่ปจจัยดังกลาวจะเปลี่ยนแปลงไป    
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ตารางที่ 5.2  ตัวอยางวิธกีารคํานวณคารักษาพยาบาลในอนาคตของศาล 
คําพิพากษาฎีกาที่ รายการ คารักษาพยาบาล

ในอนาคต 
ระยะเวลา  คารักษาพยาบาล

ในอนาคตรวม 
(บาท) 

1157/2521 คาใชจายในการรักษาพยาบาล
ตลอดไปอันเนื่องจากโจทกตอง
พิการและเปนอัมพาตไปตลอดชีวิต 

750  
บาทตอเดือน 

3 ป  
1 เดือน 

27,750 

247/2538 คาคนเฝาปรนนิบัติ  คาเวชภัณฑ 18,000 บาทตอป 20 ป 360,000 

ที่มา: คําพิพากษาฎีกาซ่ึงรวบรวมโดยคณะผูวิจัย 

(ข) การกําหนดคาขาดรายไดในอนาคต 

 การคํานวณคาขาดรายไดในอนาคตก็มีลักษณะเชนเดียวกันกับการคํานวณคารักษาพยาบาลใน
อนาคต กลาวคือศาลมักจะใชวิธีคํานวณที่ไมสลับซับซอนนัก โดยการนําคาขาดความสามารถในการ
ประกอบการงานในปจจุบันมาคูณกับระยะเวลาของการขาดความสามารถในการประกอบการงานใน
อนาคต และกําหนดใหผูทําละเมิดจายคาเสียหายทั้งหมดในงวดเดียว ดังเชนในคดีตัวอยางที่ 2 ศาล
กําหนดคาขาดรายไดจากการขาดความสามารถในการประกอบการงานในอนาคตไว 228,600 บาท ซึ่ง
เทากับเงินเดือนของผูเสียหาย 6,350 บาทตอเดือน คูณดวยระยะเวลาของการขาดความสามารถในการ
ประกอบการงานในอนาคต (3 ป หรือ 36 เดือน)  

คดีตัวอยางที่ 2: คําพิพากษาฎีกาที่ 2416/2534 
 จําเลยที่ 1 เปนลูกจางขับรถโดยสารประจําทางและจําเลยที่ 2 เปนลูกจางขับรถบรรทุก โดยจําเลยที่ 1 
ขับรถโดยสารประจําทางโดยประมาทชนกับรถบรรทุกที่จําเลยที่ 2 จอดลํ้าเสนแนวไหลทางโดยไมใหสัญญาณ
ไฟ เปนเหตุใหโจทกไดรับบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นทุพพลภาพไมสามารถเดินดวยตนเองได โจทกมีอาชีพเปน
ทนายความ ไดรับเงินเดือน เดือนละ 6,350 บาท ศาลฎีกากําหนดคาเสียหายจากการคาขาดประโยชนในการ
ทํามาหาไดในระหวางเจ็บปวย และคาขาดประโยชนในอนาคตใหจํานวนเทากับเงินเดือนของโจทกเต็มจํานวน 
โดยไมตองหักคาใชจายกอนหาได เปนระยะเวลาเพียง 3 ป รวมเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 228,600 บาท 

 การกําหนดคาเสียหายในคดีตัวอยางขางตนมีขอสังเกตที่นาสนใจหลายประการดังตอไปนี้  

 1) การกําหนดคาเสียหายตั้งอยูบนขอสมมติวาผูเสียหายไดรับรายไดคงที่ ซึ่งอาจเปนขอสมมติที่
สมเหตุสมผลในระยะสั้นมากกวาระยะยาว ทั้งนี้เนื่องจาก ในอนาคตอันสั้น เชน 1-2 ป รายไดของ
ผูเสียหายอาจจะไมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนัก แตในระยะยาว โอกาสที่รายไดของผูเสียหายจะ
เปลี่ยนแปลงไปมีมากข้ึน เชน โจทกอาจมีรายไดเพ่ิมข้ึนจากการไดเลื่อนตําแหนง ซึ่งหากใชขอสมมติวา
ผูเสียหายมีรายไดคงที่ ผูเสียหายจะไมไดรับการชดเชยอยางครบถวนและเปนธรรม  

 2) ศาลใหจําเลยชดใชคาเสียหายเทากับเงินเดือนของโจทก โดยการกําหนดเชนนี้มีนัยวาโจทก
ไมไดเสียภาษีเงินไดและไมไดจายเงินสมทบกองทุนสวัสดิการตางๆ ทั้งที่ในความเปนจริงแลวรายไดสวน
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ที่โจทกสามารถนําไปใชไดจริงนั้นคือรายไดหลังจากหักภาษี และเงินสมทบกองทุนสวัสดิการตางๆ แลว
เทานั้น 

 3) การกําหนดคาเสียหายตั้งอยูบนขอสมมติวาในชวงเวลาที่โจทกบาดเจ็บไมสามารถเดินไดดวย
ตนเองนั้น โจทกไมสามารถหารายไดจากการทํางานอยางอ่ืนที่ไมใชงานประจําที่โจทกทําอยูได ดังนั้นถา
ปรากฎวา ในชวงเวลาดังกลาวโจทกสามารถหารายไดจากทํางานอยางอ่ืนได การชดเชยของศาลจะทํา
ใหโจทกไดรับการชดเชยมากเกินควร  

 4) คณะผูวิจัยไมทราบแนชัดวาศาลใชหลักหรือวิธีการใดในการกําหนดใหจําเลยจายคาขาดรายได
เทากับเงินเดือนที่โจทกไดรับในเวลา 3 ป (ระยะเวลาของการขาดรายไดเทากับ 3 ป) ทั้งนี้มีความเปนไป
ไดวาศาลอาจพิจารณาจากพยานหลักฐานของโจทกและจําเลยเปนสําคัญ อยางไรก็ดี ยังไมเปนที่ชัดเจน
วาศาลไดคํานึงถึงปจจัยอ่ืนๆ ที่มีอิทธิพลตอการกําหนดระยะเวลาของการขาดรายไดของผูเสียหาย เชน 
อายุและสภาพรางกายของผูเสียหาย หรือไม และอยางไร 

 ในประเด็นของการกําหนดระยะเวลาของการขาดรายได แมวาคดีตัวอยางที่สามารถนํามา
วิเคราะหในประเด็นนี้ไดยังมีจํานวนไมมากเพียงพอที่จะนํามาซึ่งขอสรุปที่ชัดเจนได แตอาจกลาวไดวา
หลักการที่ศาลใชในการกําหนดระยะเวลาของการขาดรายไดในกรณีที่ผูเสียหายทุพพลภาพอาจจะยังไม
เหมาะสมหรือไมชัดเจนในบางคดี ซึ่งจะขอยกตัวอยางคดีที่นาสนใจ 3 คดีดังนี้ 

 ในคดีตัวอยางที่ 3 ซึ่งเปนกรณีที่โจทกทุพพลภาพอยางถาวร ศาลกําหนดคาขาดรายไดใหเพียง 
280,000 บาท ตามที่โจทกรองขอ (มีคาเทากับเงินเดือนที่โจทกไดรับในชวงเวลาประมาณ 6 ป 6 เดือน) 
ทั้งที่ศาลไดตระหนักวาเงินเดือนรวมที่โจทกจะไดรับหากโจทกสามารถทํางานตอไปไดจนถึงเกษียณอายุ
ราชการนั้นมีมูลคาสูงกวาคาเสียหายที่ศาลกําหนดมาก การตัดสินดังกลาวมีนัยวา ศาลกําหนดคาขาด
รายไดตามที่โจทกรองขอเปนสําคัญ โดยไมคํานึงวาคาขาดรายไดดังกลาวจะมีความครบถวนและ
เหมาะสมหรือไม นอกจากนี้ยังมีขอสังเกตอีกวา การมีสภาพทุพพลภาพอยางถาวรอาจจะมีผลทําให
โจทกไดรับเงินบําเหน็จหรือบํานาญหลังจากเกษียณอายุนอยลง เมื่อเทียบกับกรณีที่ไมมีการละเมิด
เกิดข้ึน ซึ่งจะเปนผลเสียตอตัวโจทกเอง แตโจทกก็ไมไดเรียกรองคาเสียหายดังกลาวและศาลก็ไมไดนํา
ประเด็นดังกลาวมาพิจารณา  

คดีตัวอยางที่ 3: คําพิพากษาฎีกาที่ 2971/2537 

 จําเลยรูวารถยนตชํารุด ยังขับรถดวยความประมาทใชความเร็วสูงทําใหรถเสียหลักพลิกคว่ําลงขางทาง
เปนเหตุใหโจทกไดรับอันตรายสาหัส โจทกมีอาชีพรับราชการ ขณะเกิดอุบัติเหตุโจทกมีอายุ 31 ป ไดรับ
เงินเดือนเดือนละ 3,525 บาท โจทกฟองรองเรียกคาสินไหมทดแทนเพ่ือความทุพพลภาพของโจทกจํานวนเงิน 
280,000 บาท ศาลฎีกาพิพากษาเห็นวา เงินเดือนเดือนสุดทายที่โจทกไดรับเปนเงิน 3,525 บาท ถาหากโจทก
มีโอกาสไดรับราชการไปจนเกษียณอายุโดยเงินเดือนไมขึ้นเลย ก็ไดรับเงินทั้งสิ้นถึง 1,226,700 บาท เม่ือโจทก
ขอเงินสวนน้ีมาเพียง 280,000 บาท นับวาเปนจํานวนเล็กนอยอยูแลว สมควรใหเทาที่โจทกขอเปนจํานวน
เทากับ 280,000 บาท 



 
5-10  การวิเคราะหแนวทางการกําหนดคาเสียหายของศาลไทย 
 
 ในคดีตัวอยางที่ 4 ซึ่งเปนกรณีที่ไมแนใจวาผูเสียหายทุพพลภาพอยางถาวรหรือไม ศาลกําหนด
ระยะเวลาการขาดรายไดไว 20 ป ซึ่ง ณ เวลาดังกลาวผูเสียหายจะมีอายุ 49 ป เนื่องจากยังไมแนชัดวา
ผูเสียหายจะทุพพลภาพตลอดชีวิตหรือไม อยางไรก็ดี ยังไมเปนที่แนชัดวา เหตุใดศาลจึงกําหนด
ระยะเวลาของการขาดรายไดไว 20 ป และไดมีการคํานึงถึงปจจัยตางๆ ที่มีอิทธิพลตอระยะเวลาของการ
ขาดรายไดของผูเสียหายหรือไม และอยางไร 

คดีตัวอยางที่ 4: คําพิพากษาฎีกาที่ 247/2538 

 โจทกมีอายุ 29 ป สําเร็จช้ันปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต จําเลยขับรถยนตโดยประมาทเปนเหตุให
รถพลิกคว่ํา ทําใหโจทกที่โดยสารมาในรถดังกลาวไดรับบาดเจ็บสาหัส และทุพพลภาพ แตยังไมแนชัดวาโจทก
จะทุพพลภาพตลอดชีวิต การกระทําละเมิดของจําเลยครั้งน้ีจนทําใหโจทกตองออกจากงาน เงินเดือนเดือน
สุดทายของโจทก เดือนละ 5,030 บาท ศาลกําหนดคาเสียความสามารถในการทํางานใหเดือนละ 5,000 บาท 
โดยระยะเวลาที่กําหนดใหเทากับ 20 ป รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,560,000 บาท 

 มีคดีที่ศาลไดคํานึงถึงปจจัยที่อาจสงผลตอระยะเวลาการทํางาน แตดูเหมือนวาหลักหรือวิธีการที่
นําปจจัยดังกลาวมาคํานวณคาเสียหายจะยังไมมีความชัดเจนนัก ดูคดีตัวอยางที่ 5 ประกอบ ในคดีนี้การ
ทําละเมิดของจําเลยทําใหโจทกตองหยุดพักงานเปนเวลา 2 เดือนและไมสามารถทํางานพิเศษได ศาล
กําหนดรายไดจากการทํางานนอกเวลาใหเทากับ 1,500 บาทตอเดือน ซึ่งนอยกวารายไดที่โจทกไดรับ
จริงจากการทํางานนอกเวลาหรือ 9,000 บาทตอเดือน เนื่องจากเห็นวายังไมแนนอนวาโจทกจะได
ทํางานนอกเวลาอยางสม่ําเสมอทุกเดือนหรือไม อยางไรก็ตาม ยังไมชัดเจนวา ศาลใชหลักการใดหรือ
พิจารณาจากปจจัยใดในการกําหนดคาขาดรายไดจากการทํางานนอกเวลาใหเพียง 1 ใน 6 ของรายไดที่
โจทกเคยไดรับ 

คดีตัวอยางที่ 5: คําพิพากษาฎีกาที่ 8388/2550 
 จําเลยขับรถฝาไฟแดงมาชนรถมอเตอรไซดของโจทกเปนเหตุใหโจทกบาดเจ็บสาหัส ตองตัดขาชวงหัว
เขาลงมา เปนเหตุใหโจทกหยุดพักงานเปนเวลา 2 เดือนและไมสามารถทํางานพิเศษได ทําใหโจทกขาดรายได 
ซ่ึงกอนถูกทําละเมิดโจทกทํางานเปนชางไฟฟา หัวหนาหนวยวิศวกรรม เงินเดือน 14,000 บาทตอเดือน รายได
จากงานนอกเวลา 9,000 บาทตอเดือน ศาลฎีกากําหนดคาขาดรายไดใหแกโจทก 2 เดือน เดือนละ 14,000 
บาท รวมทั้งสิ้น 28,000 บาท สวนการขาดรายไดจากงานนอกเวลา ศาลกําหนดให 12 เดือน เดือนละ 1,500 
บาท เน่ืองจากศาลเห็นวาเวลาที่โจทกทํางานนอกเวลาไดไมมากเพราะงานปกติของโจทกหยุดเพียงวันอาทิตย
วันเดียว วันธรรมดาทํางานตั้งแต 8.30-17.30 น. นอกจากน้ี ศาลเห็นวาระยะเวลาในการทํางานพิเศษไม
แนนอนวาจะทําสมํ่าเสมอทุกเดือน จึงให 1,500 บาทตอเดือน 
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(ค) การกําหนดคาขาดรายไดในอนาคต ในกรณีที่ผูเสียหายยังไมมีรายไดหรือไมมี
หลักฐานแสดงรายได 

 ในกรณีของผูไมมีหลักฐานแสดงรายไดที่แนนอน เชน แรงงานนอกระบบ ผูประกอบอาชีพอิสระ 
และผูประกอบกิจการสวนตัว ศาลอาจประเมินรายไดของผูเสียหายโดยพิจารณาจากรายไดของผู
ประกอบอาชีพเดียวกัน หรือในบางครั้งศาลอาจกําหนดฐานรายไดของผูเสียหายตามอัตราคาจางข้ันต่ํา 
ดังในคดีตัวอยางที่ 6 ซึ่งประกอบดวย 2 กรณียอย ดังนี้ ในกรณีแรก โจทกอางวามีรายไดเดือนละ 
12,000 บาท แตไมไดแสดงหลักฐาน ศาลจึงกําหนดคาขาดรายไดในอนาคตจากรายไดของผูมีอาชีพ
เดียวกัน ในกรณีที่สอง โจทกไมมีหลักฐานยืนยันวากอนตายผูตายไดรับคาจางเทาไร ศาลจึงกําหนด
คาจางของผูตายไวเทากับอัตราคาจางข้ันต่ํา กรณีดังกลาวแมจะเปนกรณีของความเสียหายตอชีวิตซึ่ง
ไมใชความเสียหายตอรางกายอนามัย แตก็เปนการคิดคาขาดรายไดในชวงกอนตาย ซึ่งมีลักษณะ
เชนเดียวกับการคิดคาขาดรายไดในกรณีความเสียหายตอรางกายอนามัยทุกประการ จึงไดยกมาเปน
ตัวอยางในที่นี้ดวย 

คดีตัวอยางที่ 6: คําพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่ 1820/2545 
 ผูฟองอางวามีรายไดเดือนละ 12,000 บาทแตไมนําสืบ ศาลจึงเห็นสมควรนํารายไดของผูฟองอีกราย
หน่ึงในคดีเดียวกันมาพิจารณา เพราะประกอบอาชีพเดียวกัน ซ่ึงมีรายไดเดือนละ 6,000 บาท ศาลกําหนด
ระยะเวลาของการเสียความสามารถไว 20 ป ดังน้ันจึงกําหนดคาเสียหายเพ่ือการเสียความสามารถในการ
ประกอบการงานอยางสิ้นเชิงทั้งในปจจุบันและในอนาคตเปนเงิน 6,000 บาท x 20 ป x 12 เดือน = 1,440,000 
บาท 

อีกรายหน่ึงในคดีเดียวกัน คาขาดประโยชนทํามาหาไดเพราะไมสามารถประกอบการงาน ผูฟองคดีไม
มีหลักฐานมายันยันวาผูตายไดรับเงินคาจางเทาไร ศาลจึงกําหนดใหในอัตราคาจางขั้นต่ําคือวันละ 165 บาท ซ่ึง
นายนิพนธไดรักษาตัวมาเปนเวลา 32 วัน จึงคิดเปนคาขาดประโยชนทํามาหาได 5,280 บาท 

(2) ขอจํากัดในการกําหนดคาเสียหายในอนาคตที่เหมาะสมของศาล 

 จากการวิเคราะหตัวอยางคําพิพากษาฎีกาที่เก่ียวกับความเสียหายตอรางกายและอนามัยพบวา 
การกําหนดคาเสียหายในอนาคตของศาลมขีอจํากัดที่สําคัญ 7 ประการ ซึ่งอาจจะทําใหผูเสียหายไดรับ
การชดเชยอยางไมครบถวนและเปนธรรม และไมสามารถจูงใจใหเกิดการใชความระมัดระวังในระดับที่
เหมาะสมได ดังตอไปนี้ 

(ก) การไมคิดมูลคาปจจุบัน (Present value) 

 ดังที่ไดกลาวไปแลวในบทที่ 3 วา การคํานวณคาเสียหายในอนาคตเปนเงินกอนเดียวโดยการบวก
คาเสียหายที่คาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคตเขาดวยกันตามที่ศาลนิยมใชโดยทั่วไป จะทําใหผูเสียหายไดรับ
การชดเชยมากกวาทีค่วรจะเปน เนื่องจากคาเสียหายที่ผูเสียหายไดรับไมไดถูกนําไปใชในการเยียวยา
ความเสียหายในทันที ผูเสียหายจึงสามารถนําเงินดังกลาวบางสวนไปลงทุนเพ่ือหาผลตอบแทน ซึ่งใน
ที่สุดแลวจะทําใหไดรับเงินชดเชยมากกวามูลคาความเสียหายที่เกิดข้ึน ดังนั้นการกําหนดคาเสียหายใน
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อนาคตที่ตองจายในงวดเดียวจึงควรกําหนดในรูปของมูลคาปจจุบัน (Present value) ซึ่งจะทําใหผลรวม
ของคาเสียหายและผลตอบแทนทีผู่เสียหายไดรับจากการนําเงินคาเสียหายไปลงทุนมีมูลคาเทากับความ
เสียหายทั้งหมดที่เกิดข้ึนจริง 

 ถึงแมวาการตัดสินของศาลในคดีตัวอยางสวนใหญยังไมมีการนําแนวคิดเรื่องการคิดมูลคาปจจุบัน
หรือการคิดสวนลดมาใชในการกําหนดคาเสียหาย แตก็มีบางคดีตัวอยางที่แสดงใหเห็นวา ศาลได
คํานึงถึงการที่ผูถูกละเมิดจะไดรับคาเสียหายที่สูงเกินไป หากกําหนดคาเสียหายในอนาคตเปนกอนรวม
โดยการรวมคาเสียหาย ณ ชวงเวลาตางๆ เขาดวยกันโดยตรง เนื่องจากผูเสียหายสามารถนําเงิน
คาเสียหายที่ไดไปหาผลตอบแทน ซึ่งก็คือแนวคิดของการคิดมูลคาปจจุบันนั่นเอง ดังคดีตัวอยางที่ 7 

คดีตัวอยางที่ 7: คําพิพากษาฎีกาที่ 247/2538 

 โจทกมีอายุ 29 ป และสําเร็จช้ันปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต โจทกเขาทํางานที่ชุมนุมสหกรณ
การเกษตรแหงประเทศไทยตั้งแต ป พ.ศ. 2524 จําเลยขับรถยนตโดยประมาทเปนเหตุใหรถพลิกคว่ํา ทําให
โจทกที่โดยสารมาในรถดังกลาวไดรับบาดเจ็บสาหัส และทุพพลภาพ แตยังไมแนชัดวาโจทกจะทุพพลภาพ
ตลอดชีวิต การกระทําละเมิดของจําเลยครั้งน้ีทําใหโจทกตองออกจากงาน เงินเดือนครั้งสุดทายของโจทก เดือน
ละ 5,030 บาท ศาลฎีกาวินิจฉัยในประเด็นเรื่องคาเสียหายในหลายประเด็น ไดแก 

 คาเสียหายในสวนของคาทนทุกขเวทนากับคาขาดความสุขสําราญ ศาลฎีกากําหนดให อยางละ 
50,000 บาท เปนเงิน 100,000 บาท คาเสียหายในสวนของคาเวชภัณฑที่ตองใชในการดํารงชีพตอไป คาคน
เฝาปรนนิบัติและคาเสียความสามารถในการทํางานน้ัน ศาลฎีกายกขอเท็จจริงเรื่องอายุ การศึกษา อาชีพและ
เงินเดือนของโจทก เห็นวาระยะเวลาที่โจทกจะมีชีวิตอยูตอไปน้ันยาวนานและหากไมทุพพลภาพ โจทกก็จะมี
โอกาสที่จะเจริญกาวหนาทั้งในทางหนาที่การงานและรายได ศาลฎีกากําหนดคาเสียหายดังกลาวใหแกโจทก
ดังน้ี คาเวชภัณฑที่จะตองใชในการดํารงชีพแตละวัน นับจากวันฟองตอไปใหปละ 3,000 บาท คาคนเฝา
ปรนนิบัตินับจากวันฟองตอไปใหปละ 15,000 บาท และคาเสียความสามารถในการทํางานกําหนดใหเดือนละ 
5,000 บาท โดยระยะเวลาที่กําหนดใหเทากับ 20 ป รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,560,000 บาท เหมาะสมแก
พฤติการณแหงคดี เน่ืองจากศาลฎีกาเห็นวา เดิมโจทกเรียกคาเสียหายดังกลาวมาเปนเวลา 30 ป โจทกจะได
คาเสียหายที่เปนกอนรวมทั้งหมดเกือบ 2 ลานบาท ซ่ึงมีคาสูงเกินไปเพราะเงินที่โจทกได ถึงแมจะหักออก
บางสวนเพ่ือเปนคาใชจายนับแตวันฟองจนถึงวันพิพากษาคดีก็จะยังเหลือเงินกอนใหญพอสมควร หากโจทก
นําไปฝากธนาคารก็จะไดดอกเบ้ียเปนรายเดือนสูงกวาคาเสียหายรายเดือนที่โจทกขอมาในคําฟองไมวาอัตรา
ดอกเบ้ียจะลดต่ําลงเพียงใด แตระยะเวลาที่ศาลอุทธรณกําหนดใหคิดเพียง 10 ป รวมเปนเงินกอนเทากับ 
780,000 บาท ซ่ึงเปนจํานวนที่ต่ําเกินไปเพราะแมวาโจทกจะนําไปฝากธนาคารและนําดอกเบ้ียมาใชได แต
โจทกตองหักคาใชจายนับแตวันฟองจนถึงวันพิพากษาคดีเสียกอน ซ่ึงเปนเวลาเกือบ 8 ป โจทกจะเหลือเงินอยู
ไมมากนักที่จะฝากธนาคารเพ่ือที่จะนําดอกเบ้ียมาใชจาย ประกอบกับสภาวะเงินเฟอหรือคาของเงินตกต่ําลงไป  

 จากตัวอยางคําพิพากษาฎีกาขางตน ศาลไดคํานึงวา หากกําหนดคาเสียหายเปนเงินกอนโดยไม
ลดมูลคาลงจะทําใหโจทกไดรับเงินคาเสียหายสูงกวาที่โจทกรองขอ เพราะโจทกสามารถนําเงินไปฝาก
ธนาคารและไดดอกเบ้ีย ศาลจึงแกปญหาโดยการลดคาเสียหายลง อยางไรก็ตาม ในการปรับลด



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการวิจัยการวิเคราะหกฎหมายดวยวิธีทางเศรษฐศาสตร: การคิดคาเสียหายในคดีละเมิด 5-13 
 
คาเสียหายลง แทนที่ศาลจะคํานวณคาเสียหายโดยใชวิธีคํานวณมูลคาปจจุบัน ศาลกลับใชวิธีลด
ระยะเวลาของการชดเชยลงจากเดิม 30 ป ตามที่โจทกรองขอ มาเปน 20 ป ทําใหคาเสียหายมีมูลคา
เหลือเพียง 2 ใน 3 ของคาเสียหายเดิม ซึ่งการคํานวณคาเสียหายโดยวิธีการดังกลาวอาจไมไดอยูบน
พ้ืนฐานของหลักวิชาการที่เหมาะสม และอาจใหตัวเลขที่แตกตางจากคาเสียหายที่ไดจากการคํานวณ
มูลคาปจจุบันมาก ทั้งนี้ข้ึนกับวาอัตราดอกเบ้ียในตลาดในชวงเวลาของการเกิดความเสียหายมีคาเทาใด 

(ข) การไมคํานึงถึงความไมแนนอนของรายไดหรือคาใชจายในอนาคต 

เปนที่ทราบกันดีวา เมื่อมีการทําละเมิดเกิดข้ึน รายไดในอนาคตที่ขาดหายไปหรือคาใชจายใน
อนาคตที่เกิดข้ึนจากการไดรับบาดเจ็บหรือเจ็บปวยนั้นมีความไมแนนอนสูง ดังนั้นจึงยากตอการ
ประมาณคา แมกระนั้นก็ตาม ศาลจําเปนตองประมาณรายไดหรือคาใชจายในอนาคตใหใกลเคียงกับสิ่งที่
จะเกิดข้ึนจริงมากที่สุด เพ่ือใหผูเสียหายไดรับการชดเชยอยางครบถวนและเปนธรรมมากที่สุด ในการ
ประมาณรายไดหรือคาใชจายในอนาคตนั้น ศาลควรคํานึงถึงปจจัยตางๆ ที่อาจสงผลกระทบตอรายได
และคาใชจายในอนาคตของผูเสียหาย เชน การเปลี่ยนแปลงของระดับราคา โอกาสในการเลื่อนตําแหนง
ของผูเสียหาย ตลอดจนอายุขัยและสภาพรางกายของผูเสียหายซึ่งสงผลกระทบตอระยะเวลาที่เกิดความ
เสียหาย เปนตน อยางไรก็ตาม จากการวิเคราะหขอมูลคําพิพากษาฎีกาพบวา ในบางกรณีศาลอาจ
กําหนดคาขาดรายไดและคาใชจายในอนาคตโดยไมไดคํานึงถึงปจจัยดังกลาว หรือในกรณีที่มีการ
คํานึงถึงปจจัยดังกลาว ก็อาจยังไมครอบคลุมปจจัยสําคัญๆ อยางเพียงพอหรือไมมีวิธีคํานวณอยางเปน
ระบบ การคิดคาขาดรายไดในอนาคตมักอาศัยดุลพินิจของศาลเปนสําคัญ ซึ่งนอกจากอาจจะทําให
ผูเสียหายไมไดรับการชดเชยอยางครบถวนและเปนธรรมแลว ยังอาจทําใหสังคมคาดเดาคาเสียหายได
ยากซึ่งจะทําใหบุคคลที่มีเหตุผลไมสามารถเลือกใชความระมัดระวังในระดับที่เหมาะสมได 

(ค) การเปลี่ยนแปลงของรายไดหรือระดับราคา 

 ในการคํานวณคาขาดรายไดในอนาคต วิธีการที่ศาลใชมีนัยวาผู เสียหายมีรายไดหรือ
คาใชจายคงที่ตลอดชวงเวลาที่เกิดความเสียหาย ทั้งที่ในความเปนจริงแลว แรงงานมักไดรับคาตอบแทน
เพ่ิมข้ึนเมื่อมีอายุการทํางานยาวนานข้ึนหรือไดรับการเลื่อนตําแหนง หากระยะเวลาของการขาดรายได
เปนระยะเวลาที่สั้น การไมคิดการเปลี่ยนแปลงของรายไดอาจไมสงผลเสียตอผูเสียหายมากนัก เพราะ
รายไดของผูเสียหายอาจจะไมมีการเปลี่ยนแปลงมากนัก แตหากระยะเวลาของการขาดรายไดเปน
ระยะเวลาที่ยาวนาน การไมคิดการเปลี่ยนแปลงของรายไดก็อาจทําใหผูเสียหายไดรับการชดเชยต่ํากวา
ที่ควรจะเปนมาก   นอกจากนี้ ราคาของสินคาหรือบริการที่เก่ียวของกับการชดเชยผูเสียหาย เชน คา
รักษาพยาบาล คาเดินทาง และคาอุปกรณ ฯลฯ มักมีการเปลี่ยนแปลงเสมอตามระดับของเงินเฟอ การ
ไมคิดการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาอาจทําใหผูเสียหายมีเงินไมเพียงพอที่จะเยียวยาความเสียหายที่
เกิดข้ึนในอนาคต โดยจํานวนเงินที่ขาดไปจะมากนอยเพียงไรข้ึนอยูกับอัตราการเพ่ิมของระดับราคา และ
ระยะเวลาของการเกิดความเสียหาย  
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 จากตารางที่ 5.3 ซึ่งแสดงใหเห็นความแตกตางของคาเสียหายในกรณีที่คํานวณโดยคิดกับไมคิด
การเปลี่ยนแปลงของระดับราคา เราจะเห็นวา หากระดับราคาปรับตัวสูงข้ึน (เงินเฟอ) ผูเสียหายจะ
เสียเปรียบมากข้ึน เนื่องจากคาเสียหายที่ไดรับจะย่ิงไมเพียงพอตอการเยียวยาความเสียหาย 
ตัวอยางเชน หากระดับราคาเพ่ิมข้ึนรอยละ 2 ตอป และระยะเวลาของการเกิดความเสียหายในอนาคต
เทากับ 10 ป หากคํานวณคาเสียหายโดยไมคิดการเปลี่ยนแปลงของระดับราคา ผูเสียหายจะไดรับ
คาเสียหายนอยกวาที่ควรไดรับ 9 บาท หากระดับราคาเพ่ิมข้ึนรอยละ 5 และระยะเวลาของการเกิดความ
เสียหายในอนาคตเทากับ 10 ป ผูเสียหายจะไดรับการชดเชยนอยนอยกวาที่ควรไดรับ 26 บาท 

ตารางที่ 5.3 มูลคาของคาเสียหายในกรณีคิด/ไมการเปลี่ยนแปลงของระดับราคา จําแนกตามระยะเวลา
ของการเกิดความเสียหายในอนาคต                                                              หนวย: บาท 

ระยะเวลา  
(ป) 

ไมคิดเงินเฟอ คิดอัตราเงินเฟอตอป 
1% 2% 5% 7.5% 

10 100 105 109 126 141 
20 100 110 121 165 217 
30 100 116 135 221 345 

ที่มา: คํานวณโดยคณะผูวิจัย 

 อยางไรก็ตาม มีบางคดีที่ศาลไดคํานึงถึงเงินเฟอ ดังในคดีตัวอยางที่ 8 ซึ่งศาลฎีกาเห็นวา
คาเสียหายที่ศาลอุทธรณกําหนดใหมีคาต่ําเกินไปเนื่องจากผลของเงินเฟอหรือคาของเงินที่ลดลง ซึ่งจะ
ทําใหผูเสียหายใชเงินเพ่ือเยียวยาความเสียหายหมดกอนเวลาอันควร ศาลจึงปรับเพ่ิมคาเสียหายโดย
การยืดระยะเวลาของการชดเชยใหยาวนานข้ึน เพ่ือใหคาเสียหายที่กําหนดใหเพียงพอตอการชดเชย
ความเสียหายที่เกิดข้ึน อยางไรก็ดี การยืดระยะเวลาของการชดเชยออกไปนั้นไมใชวิธีการคํานวณที่
ถูกตองเหมาะสมตามหลักวิชาการ 

คดีตัวอยางที่ 8: คําพิพากษาฎีกาที่ 247/2538 
 “….ศาลอุทธรณคิดคํานวณใหเพียง 10 ป เปนเงินกอน 780,000 บาท เม่ือรวมกับคาเสียหายอื่นแลว 
จะเปนเงินรวม 961,297 บาทน้ันก็ต่ําเกินไป เพราะแมจะนําไปฝากธนาคารและนําดอกเบ้ียมาใชได ก็ตองหัก
คาใชจายนับแตวันฟองมาจนถึงวันพิพากษาคดีเสียกอน ซ่ึงเปนเวลาเกือบ 8 ป ยอมจะเหลือเงินอยูเพียงไม
มากนัก จะฝากธนาคารนําดอกเบ้ียมาใชจายลําพังแตดอกเบ้ียก็จะไมพอ ตองใชเงินตนดวย ประกอบกับสภาวะ
เงินเฟอหรือคาของเงินตกต่ําลงไป ไมนานนักเงินคาเสียหายก็จะหมดไป ศาลฎีกาเห็นวาคาเสียหายในสวนน้ี 
ตามที่ศาลช้ันตนกําหนดให โดยคิดคํานวณให 20 ป เปนเงินรวม 1,560,000 บาท เหมาะสมแกพฤติการณแหง
คดี...” 

 กลาวโดยสรุป การกําหนดคาเสียหายในอนาคตของศาลไทยมิไดคํานึงถึงทั้งการคิดมูลคาปจจุบัน
และการเปลี่ยนแปลงของรายไดและระดับราคา การไมคิดมูลคาปจจุบันทําใหผูเสียหายไดรับการชดเชย
มากกวาที่ควรจะเปน ในขณะที่การไมคิดเงินเฟอและการไดข้ึนเงินเดือนทําใหผูเสียหายไดรับการชดเชย
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นอยกวาที่ควรจะเปน ดังนั้นโดยรวมแลว ผูเสียหายจะไดรับการชดเชยมากหรือนอยกวาที่ควรจะเปนจะ
ข้ึนอยูกับผลสุทธิของการเปลี่ยนแปลงของรายไดและระดับราคาและการคิดมูลคาปจจุบัน 

 หากสมมติวาผูเสียหายมีรายไดที่แทจริงคงที่ เราจะสามารถทําการวิเคราะหโดยคราวไดวา
คาเสียหายที่ผูเสยีหายไดรับนั้นมากหรือนอยเกินไป กลาวโดยสรุป ผูเสียหายจะไดรับการชดเชยต่ํากวา
ที่ควรจะเปน หากอัตราดอกเบ้ียมีคาต่ํากวาอัตราเงินเฟอ (อัตราดอกเบ้ียที่แทจริงมีคาเปนลบ)2 ในทาง
กลับกัน ผูเสียหายจะไดรับการชดเชยสูงกวาที่ควรจะเปน หากอัตราดอกเบ้ียมีคาสูงกวาอัตราเงินเฟอ 
(หรืออัตราดอกเบ้ียที่แทจริงมีคาเปนบวก) แตหากอัตราดอกเบ้ียมีคาเทากับอัตราเงินเฟอ (หรืออัตรา
ดอกเบ้ียที่แทจริงมีคาเปนศูนย) ผูเสียหายจะไดรับการชดเชยในระดับที่เหมาะสม ในกรณีของไทย อัตรา
ดอกเบ้ียที่แทจริงมีคาเปนบวกมาโดยตลอดในชวงป พ.ศ. 2531-2551 (ดูภาพที่ 5.1) ดังนั้นการกําหนด
คาเสียหายของศาลไทยจึงมีแนวโนมที่จะทําใหผูเสียหายไดรับการชดเชยมากกวาที่ควรจะเปนใน
ชวงเวลาดังกลาว3  

ภาพที่ 5.1  อัตราดอกเบ้ียที่แทจริงของประเทศไทยในชวงป พ.ศ. 2531-2551 

 
ที่มา: World Development Indicators 2009, World Bank 

(ง) การไมคํานึงถึงความไมแนนอนของระยะเวลาของความเสียหายในอนาคต 

 โดยทั่วไปแลว ในกรณีความเสียหายที่เกิดข้ึนกินระยะเวลายาวนาน เราคงไมสามารถระบุ
ระยะเวลาของความเสียหายไดอยางแนนอน แตเพ่ือใหผูเสียหายไดรับการชดเชยอยางครบถวนและเปน
ธรรม ศาลจําเปนตองประมาณระยะเวลาของความเสียหายที่จะเกิดข้ึนในอนาคตใหใกลเคียงกับสิ่งที่จะ

                                                
2 อัตราดอกเบี้ยที่แทจริง คืออัตราดอกเบี้ยที่ไดคํานึงถึงผลของเงินเฟอที่มีตอผลตอบแทนที่ผูใหกูจะไดรับแลว ซ่ึงบงบอกถึงกําลังซ้ือที่
เพิ่มข้ึนของผูใหกู มีคาเทากับอัตราดอกเบี้ยลบดวยอัตราเงินเฟอโดยประมาณ 
3 ขอสรุปขางตนอาจเปนขอสรุปโดยคราวๆ เทาน้ัน เน่ืองจากอัตราเงินเฟอที่ใชในการคํานวณคาเสียหายสะทอนถึงการเปล่ียนแปลงของ
ระดับราคาสินคาและบริการในภาพรวม  แตไมไดสะทอนถึงราคาสินคาและบริการที่เกี่ยวของกับการเยียวยาความเสียหายโดยตรง 



 
5-16  การวิเคราะหแนวทางการกําหนดคาเสียหายของศาลไทย 
 
เกิดข้ึนจริงมากที่สุด จากการวิเคราะหคําพิพากษาฎีกาพบวา ศาลมักกําหนดระยะเวลาของความ
เสียหายโดยอางอิงจากพยานหลักฐานที่โจทกและจําเลยนําสืบเปนสําคัญ ซึ่งในบางครั้งฝายโจทกอาจจะ
ไมสามารถกําหนดระยะเวลาของความเสียหายไดอยางเหมาะสม  และทําใหไดรับการชดเชยมากหรือ
นอยเกินไป นอกจากนี้ ในบางกรณีศาลกําหนดระยะเวลาของความเสียหายโดยใชขอสมมติที่อาจ
หางไกลจากความเปนจริง ตัวอยางเชน ในกรณีของการขาดรายไดในอนาคต วิธีการคํานวณที่ศาลใช
มักจะมีนัยวาศาลไดตั้งขอสมมติวาผูเสียหายไมมีรายไดหลังจากเกษียณอายุ ซึ่งในความเปนจริงแลว 
ผูเสียหายอาจยังคงทํางานและมีรายไดหลังเกษียณ ดังนั้นการกําหนดคาเสียหายโดยไมคิดรวมรายได
หลังเกษียณจึงอาจทําใหผูเสียหายไดรับการชดเชยนอยเกินไป 

  มีบางกรณีที่ศาลไดตระหนักวาแมวาจะไมมีการทําละเมิดเกิดข้ึน ผูเสียหายก็อาจไมสามารถ
ทํางานครบตามระยะเวลาที่ผูเสียหายระบุไวได (ดูในคดีตัวอยางที่ 5) แตอยางไรก็ดี ศาลอาจยังไมมี
วิธกีารที่เปนระบบในการประมาณระยะเวลาการขาดรายไดในอนาคตใหใกลเคียงกับสิ่งที่นาจะเกิดข้ึน
จริง ทั้งนี้ปจจัยซึ่งศาลควรนํามาพิจารณาประกอบการกําหนดระยะเวลาของการขาดรายไดของ
ผูเสียหายคือ โอกาสในการตกงาน โอกาสในการทํางานนอกเวลา โอกาสในการเปลี่ยนสถานะการ
ทํางาน (เต็มเวลา/ก่ึงเวลา) โอกาสในการขาดงานเนื่องจากเจ็บปวย โอกาสในการออกจากตลาดแรงงาน
ชั่วคราว โอกาสในการเกษียณอายุกอนวัย ฯลฯ  

(จ) การกําหนดฐานรายไดที่ใชในการคํานวณคาขาดรายไดในอนาคต  

  ฐานรายไดคือ รายไดของผูเสียหายในชวงระยะเวลาหนึ่งๆ เชน 1 เดือนหรือ 1 ป ซึ่งถูกนําไปใช
ในการคํานวณคาขาดรายไดในอนาคต (คาขาดรายไดในอนาคต = ฐานรายได x ระยะเวลาในการขาด
รายได) จากการศึกษาคดีตัวอยาง ศาลมักกําหนดฐานรายไดจากรายไดลาสุดของผูเสียหายกอนถูกทํา
ละเมิด เชน เงินเดือนในชวงที่ถูกทําละเมิด ดูในคดีตัวอยางที่ 9 ซึ่งศาลกําหนดคาขาดประโยชนใน
อนาคตไว 228,600 บาท ซึ่งคํานวณมาจากฐานรายไดคือเงินเดือนที่ผูเสียหายไดรับในชวงที่ถูกทํา
ละเมิด 6,350 บาท 

คดีตัวอยางที่ 9: คําพิพากษาฎีกาที่ 2416/2534 
 “... ศาลฎีกาเห็นวาโจทกเปนทนายความขณะเกิดเหตุมีเงินเดือนเดือนละ 6,350 บาท โจทกมีสิทธิ
เรียกรองเอาจากผูตองรับผิดตอโจทกเต็มจํานวน จําเลยที่ 2 จะเก่ียงใหหักคาใชจายกอนหาไดไม ที่ศาลลางทั้ง
สองกําหนดใหเพียงเดือนละ 6,350 บาท ในเวลาเพียง 3 ป เปนเงิน 228,600 บาทน้ันนับวาเปนคุณแกจําเลย
อยูแลว...” 

  ในบางครั้ง ผูเสียหายอาจมีรายไดไมสม่ําเสมอหรือผันผวนตามฤดูกาล ตัวอยางเชน เกษตรกร 
อาจมีรายไดสูงกวาปกติในฤดูกาลเก็บเก่ียว เจาของกิจการหรือผูทําอาชีพอิสระอาจมีรายไดสูงกวาปกติ
ในบางชวงเวลา และอาจมีรายไดต่ํากวาปกติในบางชวงเวลา หรือแรงงานอาจมีรายไดไมแนนอนข้ึนกับ
สภาวะการจางงานและสภาพเศรษฐกิจ เชน ถูกลดเงินเดือนเนื่องจากกิจการไมดี อยูในชวงหางานใหม 
ถูกปลดออกจากงาน หรือทํางานไมเต็มเวลา เปนตน การกําหนดฐานรายไดโดยใชรายไดในชวงเวลาที่
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ถูกทําละเมิดอาจสงผลทําใหผูที่ไดรับรายไดสูงหรือต่ํากวาที่ไดรับปกติในชวงเวลาดังกลาว ไดรับ
คาชดเชยมากหรือนอยเกินไปตามลําดับ รายไดในชวงเวลาที่ถูกทําละเมิดอาจจะมิไดเปนตัวแทนที่ดีของ
รายไดซึ่งผูเสียหายไดรับ โดยตัวแทนที่ดีกวาคือคาเฉลี่ยของรายไดหรือเงินเดือนในหนึ่งป  

  นอกจากนี้ ศาลควรกําหนดฐานรายไดจากรายไดสุทธิ ซึ่งหักภาษีและเงินสมทบกองทุนสวัสดิการ
ตางๆ แลว เนื่องจากรายไดดังกลาวเปนสวนที่ผูเสียหายไมสามารถนํามาใชไดไมวาเขาจะถูกทําละเมิด
หรือไมก็ตาม การนํารายไดทั้งหมดมาคํานวณคาเสียหายจะทําใหผูเสียหายไดรับการชดเชยมากเกินไป 

(ฉ) การคิดเงินเพิ่มอ่ืนๆ และสวัสดิการซ่ึงไมอยูในรูปตัวเงิน 

 ในกรณีที่ผูเสียหายเปนผูทํางานประจํา ผูเสียหายอาจไดรับเงินเพ่ิมอ่ืนๆ เชน เงินชวยเหลือที่อยู
อาศัย เงินชวยคาครองชีพ คารักษาพยาบาล คาวิชา คาเดินทาง คาคอมมิชชั่น โบนัส ฯลฯ หรืออาจ
ไดรับสวัสดิการอ่ืนๆ ซึ่งไมอยูในรูปเงินรายได เชน รถรับสงพนักงาน อาหารกลางวัน ฯลฯ ซึ่งเปน
สวัสดิการทีเ่พ่ิมเติมจากเงินเดือนประจํา จากการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติพบวา รายไดซึ่งอยู
ในรูปของเงินเพ่ิมที่นอกเหนือจากเงินเดือนของแรงงานไทยมีสัดสวนสูงถึงรอยละ 14-17 ของเงินเดือน 
ดังแสดงในตารางที่ 5.4 ตัวเลขดังกลาวแสดงใหเห็นวาเงินเพ่ิมมีบทบาทสําคัญตอสภาพความเปนอยู
ของแรงงาน ดังนั้นศาลจึงควรนําเงินเพ่ิมและมูลคาที่เปนตัวเงินของสวัสดิการอ่ืนๆ มารวมไวในฐาน
รายไดดวย เพ่ือใหผูเสียหายไดรับการชดเชยอยางครบถวน อยางไรก็ดี ในทางปฏิบัติศาลมักกําหนด
ฐานรายไดใหเทากับเงินเดือนของผูเสียหาย โดยไมไดรวมผลประโยชนอ่ืนๆ ที่ผูเสียหายไดรับกอนถูก
ทําละเมิด ซึ่งการกําหนดคาเสียหายในลักษณะดังกลาวจะสงผลใหผูเสียหายไดรับการชดเชยนอยกวาที่
ควรจะเปน 

ตารางที่ 5.4 เงินเดือนและเงินเพ่ิมอ่ืนๆ เฉลี่ยตอเดือนที่พนักงานประจําภาคเอกชนไดรับในป พ.ศ.2552 
  ระดับตําแหนง 

ผูอํานวย
การฝาย 

ผูจัดการ
แผนก 

หัวหนางาน 
ระดับตน 

ผูปฏิบัติวุฒ ิ
ป.ตรีขึ้นไป 

ผูปฏิบัติวุฒ ิ
ต่ํากวาป.ตร ี

เงินเพ่ิมอื่นๆ เฉล่ียตอเดือน (บาท) 11,016 5,512 3,050 2,052 1,417 
เงินเดือนเฉล่ีย (บาท) 76,058 39,446 21,187 12,878 8,510 
สัดสวนของเงินเพ่ิมอื่นๆ (รอยละ) 14.5 14.0 14.4 15.9 16.7 
ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ 

 ในบางครั้ง เมื่อมีการทําละเมิดเกิดข้ึน ผูเสียหายอาจไมไดสูญเสียรายไดจากการทํางานเทานั้น 
แตยังอาจสูญเสียรายไดจากแหลงอ่ืนๆ ที่ผูเสียหายจะไดรับหลังอายุเกษียณดวย เชน เงินชวยเหลือยาม
ชรา เงินบํานาญ เงินประกันชีวิต ดังนั้นศาลจึงควรนํารายไดหลังเกษียณอายุดังกลาวมารวมไวใน
คาเสียหายดวย เพ่ือใหผูเสียหายไดรับการชดเชยอยางครบถวนและเปนธรรมดวย ตัวอยางเชน ในกรณี
กองทุนประกันสังคม แรงงานซึ่งอยูในกองทุนจะตองสมทบเขากองทุนไมต่ํากวา 15 ปจึงจะไดรับสิทธิใน
การรับเงินบํานาญหลังเกษียณ แตปรากฎวาแรงงานถูกทําละเมิดจนทําใหไมสามารถทํางานและจายเงิน
สมทบเขากองทุนฯ จนครบกําหนด แรงงานจึงเสียสิทธิที่จะไดรับเงินบํานาญหลังเกษียณ ในกรณีนี้ศาล
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ควรชดเชยรายไดหลังเกษียณใหแกแรงงาน โดยอาจกําหนดตามเงินบํานาญที่แรงงานจะไดรับหลัง
เกษียณหากไมถูกทําละเมิดเสียกอน นอกจากนี้ ศาลควรหักเงินในสวนที่จะตองสมทบเขากองทุน
ประกันสังคมออกจากฐานรายไดที่จะนํามาคิดคาขาดรายไดในอนาคต ตามอัตราสมทบจริงของกองทุนฯ 
เพ่ือมิใหแรงงานไดรับการชดเชยมากกวาที่ควรจะเปน 

(ช) การคิดคาขาดรายไดของอาชีพที่ไมมีตลาดชัดเจน 

 ในกรณีที่ผู เสียหายประกอบอาชีพบางอยางซึ่งไมมีตลาดชัดเจน (ไมไดรับคาจางอยางเปน
ทางการ)  เชน เปนแมบานทํางานในบานของตนเอง และเปนคนทํางานอาสาสมัคร นั่นยอมหมายความ
วาผูเสียหายใหคุณคากับอาชีพที่ตนเลือกมากกวาการทํางานอยางอ่ืน การกําหนดคาขาดรายไดโดย
อางอิงจากผลตอบแทนในตลาดแรงงานที่ทํากิจกรรมที่มีลักษณะเหมือนหรือใกลเคียงกับกิจกรรมที่
ผูเสียหายทํา (Replacement cost) อาจทําใหผูเสียหายไมไดรับการชดเชยอยางเหมาะสม เนื่องจาก
ผลตอบแทนดังกลาวอาจต่ํากวาคุณคาที่ผูเสียหายใหแกงานที่ตนเลือก ในกรณีเชนนี้ ศาลควรกําหนดคา
ขาดรายไดจากคาเสียโอกาสของการเลือกทํางานดังกลาว (Opportunity cost) ซึ่งมีคาเทากับรายได
สูงสุดที่ผูเสียหายสามารถหาไดจากการทํางานอ่ืนๆ  

 จากคดีตัวอยางที่ 10 จะเห็นวา ศาลใหคาขาดรายไดแกแมบานที่ถูกทําละเมิดเทากับคาจาง
คนทํางานบาน แตดวยขอเท็จจริงที่วา แมบานดังกลาวเลือกที่จะมาเปนแมบานแทนที่จะประกอบอาชีพ
อ่ืน ดังนั้นในสายตาของเธอ การเปนแมบานมีคุณคาสูงกวาการประกอบอาชีพอ่ืนๆ ที่เธอไมไดเลือก ซึ่ง
อาชีพดังกลาวอาจสรางรายไดสูงกวาคาจางของคนทํางานบาน ทั้งนี้ข้ึนกับระดับการศึกษาและทักษะ
ของเธอ นอกจากนี้ คุณคาของงานหลายๆ อยางที่เธอทําใหแกครอบครัวนั้นยอมสูงกวาคุณคาของงาน
ประเภทเดียวกันแตทําโดยลูกจาง เชน กับขาวที่แมทําใหยอมแฝงไวดวยความรักและผูกพันซึ่งมีคุณคา
มากกวากับขาวที่ลูกจางทํา และการที่แมเลี้ยงลูกยอมมีคุณคาตอลูกมากกวาการใหพ่ีเลี้ยงเปนผูเลี้ยง 
ดังนั้นการที่ศาลใหคาขาดรายไดเทากับคาจางคนทํางานบานนั้นจึงอาจไมเปนธรรมทั้งตอตัวเธอและคน
ในครอบครัว ในกรณีนี้ การกําหนดคาเสียหายโดยอาศัยหลักการคิดคาเสียโอกาสนาจะมีความเหมาะสม
และเปนธรรมมากกวา โดยศาลอาจกําหนดคาเสียโอกาสของแมบานรายนี้จากรายไดของอาชีพกอนที่
เธอจะเปนแมบาน หรือหากเธอไมเคยประกอบอาชีพใดๆ มากอนเลย ศาลก็อาจนํารายไดเฉลี่ยของ
บุคคลอ่ืนที่จบการศึกษาและมีทักษะระดับเดียวกันมาใชแทนได 

คดีตัวอยางที่ 10: คําพิพากษาฎีกาที่ 5207/2550 
 โจทกเปนแมบาน โดยสารมาในรถยนตของสามี ในขณะที่รถจอดอยู รถจําเลยขับมาปราศจากความ
ระมัดระวังชนทายรถ ทําใหโจทกกระดูกสันหลังหัก เสนประสาทขาไมทํางาน กระเพาะปสสาวะพิการ ศาล
กําหนดคารักษาพยาบาลใหแกโจทก สวนคาขาดรายไดในอนาคต ศาลไมกําหนดคาขาดรายไดในอนาคตใหแก
ผูเสียหายที่เปนแมบาน แตกําหนดคาจางคนทํางานบานแทนให 
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(ซ) การคิดคาขาดรายไดในกรณีผูเสียหายยังไมมีรายได 

 มีคดีตัวอยางหลายคดีที่ผูเสียหายเปนเด็กซึ่งยังไมมีรายไดแตศาลไดกําหนดคาขาดรายไดไว ดัง
แสดงในตารางที่ 5.5 จากการวิเคราะหคําพิพากษาฎีกาของคดีดังกลาว พบวาศาลไมไดแสดงวิธีในการ
กําหนดคาขาดรายไดของเด็กซึ่งยังไมทํางานเอาไว ทําใหไมทราบอยางแนชัดวาศาลใชหลักหรือวิธีการ
ใดในการกําหนดรายไดของผูเสียหายที่เปนเด็ก แตมีความเปนไปไดวาศาลอาจยังไมมีวิธีการที่เปน
ระบบในการประมาณรายไดในอนาคตของเด็ก  

 ในทางทฤษฎีแลว เราอาจใชวิธีทางเศรษฐมิติในการประมาณรายไดที่ผูเสียหายที่เปนเด็กซึ่งจะ
ไดรับในอนาคต โดยการประมาณจากรายไดที่เด็กคนอ่ืนๆ ที่มีลักษณะเหมือนกับผูเสียหายจะไดรับใน
อนาคต โดยลักษณะที่นํามาพิจารณาไดแก ลักษณะของตัวเด็กเอง เชน อายุ เพศ และเชื้อชาติ ลักษณะ
ทางเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัว เชน จํานวนสมาชิกในครอบครัว รายไดของพอแม ระดับ
การศึกษาของพอแม ถิ่นที่อยูอาศัยของครอบครัว เปนตน    

ตารางที่ 5.5 ตัวอยางการกําหนดคาขาดรายไดของศาล ในกรณีผูเสียหายยังไมเขาสูตลาดแรงงาน 
คําพิพากษาฎีกาที ่ ลักษณะของผูเสียหาย  คาขาดรายไดที่ศาล

กําหนด (บาท) เหตุผลของศาล 

4859/2538 อายุ 10 ป 150,000 เด็กชายสันติไดรับความเสียหายตอรางกายถึงสมองฝอ
เปนอัมพาตตลอดชีวิต พูดไมได ตามสภาพเชนน้ี
เด็กชายสันติยอมเสียความสามารถในการประกอบการ
งานสิ้นเชิงทั้งในเวลาปจจุบันและในอนาคต โจทกชอบ
ที่จะเรียกรองคาเสียหายดังกลาวจากจําเลยทั้งสามได 

7292/2543 นักเรียน 300,000 เด็กชายภนาวัฒนอยูในสภาพไมสามารถชวยเหลือ
ตนเองได ยอมเสียความสามารถในการประกอบการ
งานโดยสิ้นเชิงทั้งในเวลาปจจุบันและในอนาคต ซ่ึงเปน
ผลโดยตรงจากการกระทําละเมิดของจําเลย 

6303/2547  นักเรียนอายุ 6 ป 6.9 ลาน 
(รวมคาทุกข

ทรมาน) 

เดก็ชายกีรต์ิตองเปนคนพิการและทุพพลภาพไปตลอด
ชีวิต ไมสามารถประกอบการงานสิ้นเชิงทั้งในเวลา
ปจจุบันและอนาคต และความทุพพลภาพที่เกิดข้ึนน้ี
เปนความเสียหายอันเปนที่มาของความทุกขทรมานทั้ง
รางกายและจิตใจอยางแสนสาหัสที่บังเกิดข้ึนกับ
เด็กชายกีรต์ิในขณะที่มีอายุไดเพียง 6 ปเทาน้ัน 

2341/2548 นักเรียน ทุพพลภาพบางสวน 100,000 บาท เด็กชายดนตรีพิการและไมสามารถทําอะไรได 

ที่มา: คําพิพากษาฎีกาซ่ึงรวบรวมโดยคณะผูวิจัย 

5.1.2 การกําหนดคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงิน 

 คาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินในกรณีความเสียหายตอรางกายและอนามัยเปนคาเสียหายที่สามารถ
เรียกรองไดตามกฎหมาย ตารางที่ 5.6 แสดงลักษณะของการละเมิด คาเสียหายที่ไมเปนตัวเงิน และ
เหตุผลประกอบการใหคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินของศาลในคดีตัวอยาง จากตารางที่ 5.6 เราเห็นไดวา 
คาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินของคดีตัวอยางสวนใหญมีคาอยูระหวาง 100,000-300,000 บาท (8 ใน 13 
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คดี) โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 215,086 บาท คาสูงสุดเทากับ 585,298 บาทและคาต่ําสุดเทากับ 54,682 
บาท เมื่อพิจารณาสัดสวนของคาเสียหายทีไ่มเปนตัวเงินตอคาเสียหายทั้งหมดพบวามีคาระหวางรอยละ 
5.7 ถึงรอยละ 100 โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่รอยละ 48.1  

 จากตารางที่ 5.6 จะเห็นไดวา ศาลไดชดเชยคาเสียหายใหแกความเสียหายที่ไมเปนตัวเงินหลาย
ประเภท ตัวอยางเชน 

- สูญเสียความสุขจากการไมสามารถทํากิจกรรมที่เคยทํา เชน เตนบัลเลต (คําพิพากษาฎีกาที่ 
5069/2538)  

- การเสื่อมสภาพของรางกาย เชน การบาดเจ็บทางสมองจนเปนเหตุใหรางกายพิการ ไมสามารถ
เดินไดตลอดชีวิต (คําพิพากษาฎีกาที่ 7823/2551) บาดแผลในกระจกตา 1 ขาง ซึ่งทําใหสูแสง
เหมือนคนปกติไมได (คําพิพากษาฎีกาที่ 4713/2545) และการไมสามารถใชแขนไดตามปกติและ
การสูญเสียประสาทการดมกลิ่น (คําพิพากษาฎีกาที่ 1195/2531) 

- ความเจ็บปวดและทุกขทรมานทั้งทางรางกายและจิตใจ เชน โจทกไดรับความทุกขทรมานทั้ง
รางกายและจิตใจจากการที่ตองกลายเปนคนทุพพลภาพถึงขนาดแขนขาออนแรงไมสามารถ
ชวยเหลือตนเองได และมีอาการทางสมองถึงข้ันตองใสกะโหลกเทียม (คําพิพากษาฎีกาที่ 
7673/2550) และความทุกขทรมานตอความเจ็บปวดของบาดแผลในระหวางการรักษาซึ่งเปน
ระยะเวลายาวนาน (คําพิพากษาฎีกาที่ 5751/2544) 

- การสูญเสียบุคลิกภาพ เชน เสียบุคลิกภาพเนื่องจากโจทกกลายเปนคนทุพพลภาพเปนอัมพาต
ถาวร (คําพิพากษาทีฎ่ีกาที่ 5220/2539) และหนังตาแหวงเห็นตาขาวมากกวาปกติทําใหใบหนา
ของโจทกเสียโฉมและเสียบุคลิกภาพ (คําพิพากษาฎีกาที่ 2580/2544) 

- การสูญเสียโอกาสในการแสวงหาความสุขในชีวิต เชน รางกายพิการทําใหสังคมรังเกียจ อับอาย
ขายหนา ไมไดเลนกีฬา ไมไดสมรส และขาดความสุขสําราญ (คําพิพากษาฎีกาที่ 247/2538) และ 
การสูญเสียความกาวหนาในหนาที่การงานซึ่งแตเดิมโจทกประกอบอาชีพเปนนักขาว หลังเกิดเหตุ
โจทกถูกตัดขาขางขวาและใชขาเทียม นายจางเปลี่ยนหนาที่การงานของโจทกจากนักขาวให
ทํางานเพียงมีหนาที่เปดซองจดหมาย (คําพิพากษาฎีกาที่ 67/2539) 

 จากการวิเคราะหเหตุผลและคําอธิบายประกอบการกําหนดคาเสียหายของศาลในคดีตัวอยาง พบวา 
ศาลมักระบุวาไดกําหนดคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินตามสมควรแกพฤติการณและความรายแรงของการ
ละเมิด แตไมไดอธิบายถึงวิธีคํานวณคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินไว  ดังนั้นคณะผูวิจัยจึงคาดวา ศาลอาจจะยัง
ไมมีมีวิธีการที่ชัดเจนและเปนระบบในการคํานวณคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงิน การกําหนดคาเสียหายที่ไม
เปนตัวเงินนาจะอาศัยดุลพินิจของผูพิพากษาแตละทานเปนสําคัญ ซึ่งแนนอนวาผูพิพากษาแตละทานอาจมี
ทัศนคติและประสบการณที่แตกตางกัน ความแตกตางดังกลาวอาจสงผลใหคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินที่ศาล
กําหนดใหในคดีที่มีพฤติการณและความรายแรงของการละเมิดใกลเคียงกันมีความแตกตางกันมาก ซึ่งจะทํา
ใหคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินที่ศาลกําหนดมีลักษณะไมแนนอนและคาดเดาไดยาก จนทําใหบุคคลที่มีเหตุผล
อาจจะไมสามารถเลือกใชความระมัดระวังในระดับที่เหมาะสมได  
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ตารางที่ 5.6  คาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินที่ศาลกําหนดใหของคดีตัวอยาง ในกรณีความเสียหายตอรางกายและอนามัย 
คําพิพากษา

ฎีกาที่ 
พฤติการณและความรายแรง คาเสียหายรวม 

(บาท) 
คาเสียหายที่ไม

เปนตัวเงิน 
คาเสียหายที่ไม

เปนตัวเงิน (บาท) 
% คาเสียหายที่ไมเปนตัว

เงินตอคาเสียหายรวม 
เหตุผลของศาล 

1195/2531 จําเลยขับรถโดยสารประจําทางดวยความ
ประมาทเลินเลอชนรถยนตรับจางสามลอที่
โจทกน่ังมาเปนเหตุใหโจทกไดรับบาดเจ็บ
ทุพพลภาพและเกิดความเสียหายทําใหโจทก
เสียประสาทในการดมกล่ิน 

167,290 คาทนทุกข
ทรมานและคา
ทุพพลภาพ และ 
เสียประสาทใน
การดมกล่ิน 

135,834 81.2 โจทกตองปวย เจ็บ ทุพพลภาพมีแผลติดตัวเปนที่นาเกลียด
แกผูพบเห็น ประกอบกับแพทยเบิกความยืนยันวาโจทกใช
แขนไมไดอยางปกติ และเสียประสาทการดมกล่ิน 

2416/2534 จําเลยขับรถดวยความประมาทเลินเลออยาง
รายแรงเขาชนดานขวาทายรถยนตบรรทุกสิบ
ลอ เปนเหตุใหโจทกที่เปนผูโดยสารมาในรถ
ไดรับบาดเจ็บสาหัส 

844,486 คาทนทุกข
ทรมานและคา
สูญเสีย
บุคลิกภาพ 

164,582 19.5 -โจทกตองทนทุกขทรมานระหวางเจ็บปวย ทุพพลภาพไม
สามารถเดินได และเสียบุคลิกภาพ  
-การเสียบุคลิกภาพน้ันเปนการเสียความมีลักษณะสงาผา
เผยในสังคม  

559/2535 จําเลยไดใชอาวุธมีดยาว 12 เซนติเมตร กรีด
ทํารายโจทกที่ใบหนาจากด้ังจมูกซายถึงมุม
ปากซาย เปนแผลยาว 9 เซนติเมตรลึก
ประมาณ 1 น้ิว เปนเหตุใหโจทกไดรับอันตราย
สาหัส เมื่อบาดแผลหายแลวใบหนาโจทก
ปรากฏรอยแผลเปนเสียโฉมอยางติดตัว 

391,941 คาเสียสุขภาพ
อนามัยและ
ใบหนาเสียโฉม 

316,082 80.7 โจทกไดรับความทุกขทรมานดานจิตใจไปตลอดชีวิต และ
ความทุกขเวทนาทางรางกายที่ไดรับบาดเจ็บจากการถูก
จําเลยทําราย ตองรักษาบาดแผลเปนเวลานาน 1 เดือน และ
ตองทําการผาตัดทําศัลยกรรมตกแตงเพื่อลบรอยแผลเปนบน
ใบหนา ถึงแมจะทําศัลยกรรมตกแตงแลวก็ไมสามารถที่จะ
ลบรอยแผลเปนใหหมดไปโดยสิ้นเชิงได ใบหนาโจทกตอง
เสียโฉมเกิดปมดอย  

247/2538 จําเลยขับรถยนตในทางการที่จางโดยประมาท
เปนเหตุใหรถพลิกควํ่า ทําใหโจทก ซ่ึงโดยสาร
มาในรถดังกลาวไดรับบาดเจ็บสาหัสพิการ
ทุพพลภาพตลอดชีวิต 

2,396,314 คาทนทุกขเวทนา
กับคาขาด
ความสุขสําราญ 

137,617 5.7 -โจทกเสียหายเพราะรางกายพิการ ทําใหสังคมรังเกียจ อับ
อายขายหนา ไมไดเลนกีฬา ไมไดสมรส ขาดความสุขสําราญ 
- โจทกตองทนยอมรับความเจ็บปวดและทรมาน  

3357/2538 จําเลยขับรถยนตโดยสารประจําทางฝา
สัญญาณไฟแดง เปนเหตุใหเบียดชนกับ
รถยนตคันอื่น ทําใหรถยนตที่จําเลยขับเสีย
หลักตกลงขางทางทับโจทกไดรับอันตราย
สาหัส ขาหักหลายแหง เน้ือบางสวนตายตอง

570,691 คาความทุกข
ทรมานทางกาย
และจิตใจ 

275,233 48.2 -โจทกตองรักษาตัวในโรงพยาบาลนานถึง 129 วัน ตอง
ผาตัดรักษาถึง 2 คร้ัง ออกจากโรงพยาบาลแลวก็ตองมา
รักษาตัวที่บานอีกหลายเดือน 
-โจทกไดรับอันตรายแกรางกายอยางสาหัส ตองทนทุกข
ทรมานเพราะบาดแผลที่ไดรับเปนเวลานานตองขาดเรียน



 
5-22   การวิเคราะหแนวทางการกําหนดคาเสียหายของศาลไทย 
 
คําพิพากษา

ฎีกาที่ 
พฤติการณและความรายแรง คาเสียหายรวม 

(บาท) 
คาเสียหายที่ไม

เปนตัวเงิน 
คาเสียหายที่ไม

เปนตัวเงิน (บาท) 
% คาเสียหายที่ไมเปนตัว

เงินตอคาเสียหายรวม 
เหตุผลของศาล 

ตัดออกและรักษาโดยการผาตัดหลายคร้ัง  และเรียนซํ้าชั้น เห็นไดวาโจทกไดรับความทุกขทรมานทาง
กายและจิตใจมาก  

67/2539 จําเลยขับรถบรรทุกรถแทรกเตอรซ่ึงมีใบมีด
จานไถย่ืนลํ้าออกมานอกตัวรถบรรทุกโดยมิได
ติดไฟสัญญาณไวที่ปลายใบมีดจานไถทั้งสอง
ขาง ชนกับรถโดยสารปรับอากาศที่แลนมา
ดวยความเร็วสูง ทําใหโจทกที่น่ังมาในรถปรับ
อากาศคันดังกลาวไดรับบาดเจ็บสาหัส ทุพพล
ภาพพิการตลอดชีวิต 

481,436 คาที่โจทกตอง
ทุพพลภาพพิการ
ตลอดชีวิต ตอง
ทรมานรางกาย
และจิตใจ 

208,106 43.2 โจทกสําเร็จการศึกษาภาควิชาสื่อสารมวลชนจาก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ขณะเกิดเหตุ อายุเพียง 24 
ป ประกอบอาชีพเปนนักขาวหนังสือพมิพฐานเศรษฐกิจ ราย
สัปดาห หลังเกิดเหตุโจทกถูกตัดขาขางขวาและใชขา
เทียม นายจางเปล่ียนหนาที่การงานของโจทกจากนักขาวให
ทํางานเพียงมีหนาที่เปดซองจดหมาย 

628-
629/2539 

จําเลยขับรถยนตดวยความประมาทชนกับ
รถยนตที่ขับสวนทางมาเปนเหตุใหโจทกซ่ึง
โดยสารมาในรถยนต ไดรับอันตรายสาหัส
จน เปนคนไรความสามารถโดยสิ้นเชิง 

453,306 คาเสื่อมเสีย
สุขภาพอนามัย
แกรางกาย จิตใจ
ระหวางเจ็บปวย  

78,040 17.2 โจทกไดรับความเสียหายตางๆ ไดแก รางกายพิการ ทุพพล
ภาพ และการเจ็บปวยซ่ึงอาจถึงตลอดชีวิต เสื่อมเสียสุขภาพ
อนามัยแกรางกายและจิตใจระหวางเจ็บปวยเพราะถูกทํา
ละเมิด  

5220/2539 จําเลยขับรถยนตบรรทุกสิบลอดวยความ
ประมาทเลินเลอแลนขามเกาะกลางถนนไปชน
รถยนตซ่ึงแลนสวนทางมา เปนเหตุทําใหผูขับ
รถยนตเสียชีวิตและโจทกที่น่ังมาดวยเปน
อัมพาตต้ังแตคอลงมา 

1,274,648 
 

คาเสียโฉมเสีย
บุคลิกภาพ 

234,119 64 - โจทกเปนหญิงสาวหนาตาและบุคลิกภาพ 
- การที่ตองกลายเปนคนทุพพลภาพเปนอัมพาตถาวร ยอม
ทําใหเสียบุคลิกภาพเสียโอกาสในการสมรสและมีบุตรตามที่
ควรจะเปนตามธรรมชาติ 

คาทุกขทรมานทั้ง
ทางรางกายและ
จิตใจ 

585,298 - โจทกอายุเพียง 27 ป หนาตาดี ความรูสูง มีโอกาสกาวหนา
ในการรับราชการอีกมาก แตตองมาประสบอุบัติเหตุ แมจะมี
เงินสักเทาใดก็ไมอาจรักษาใหคืนคงสภาพเดิมได กลับตองใช
เงินรักษาตัวและซ้ือยากินไปจนตลอดชีวิต  
- โจทกไมสามารถสมรสและมีบุตรได อนาคตทางการงานก็ไม
อาจกาวหนาไปตามปกติโจทกยอมไดรับความทุกขทรมาน
แสนสาหัสทั้งทางรางกายและจิตใจไปจนตลอดชีวิตทรัพยสิน
เงินทองจํานวนเทาใด ก็ไมอาจทดแทนความทุกขทรมานที่
โจทกไดรับจากการกระทําละเมิดของจําเลย 
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เหตุผลของศาล 

2580/2544 จําเลยทําการผาตัดหนังตาลางและหางตาให
โจทกเพื่อดูดไขมันออก หลังการผาตัดปรากฏ
วาหนังตาลางของโจทกทั้งสองผิดปกติ
หลังจากตัดไหมแลวหนังตาลางทั้งสองขางปด
ไมสนิท 

253,289 คาที่โจทกตองทน
ทุกขทรมานกับ
คาที่โจทกตอง
สูญเสีย
บุคลิกภาพ 

220,251 86.9 - หลังจากตัดไหมหนังตาลางของโจทกทั้งสองขาง
แหวง โดยเฉพาะขางซายแหวงมากเห็นตาขาวมาก นํ้าตา
ไหลและเวลาอาบนํ้านํ้าเขาตา มีอาการอักเสบตองใชยา
หยอดตา ในชวงไดรับการผาตัดแกไข โจทกตองดมยาสลบ
เพราะไดรับความเจ็บปวดทรมานมาก  
- โจทกซ่ึงเปนหญิงรับราชการตําแหนงอาจารย โดยตําแหนง
หนาที่จึงตองพบปะผูคนจํานวนมาก แตตองเสียบุคลิกภาพ
ใบหนาเสียโฉมเน่ืองจากหนังตาแหวงเห็นตาขาวมากกวา
ปกติ ยอมเปนความทุกขทรมานที่โจทกรูสึกไดอยูตลอดเวลา
ตราบจนความเสียโฉมดังกลาวจะไดรับการแกไข 

5751/2544 โจทกโดยสารรถไฟ และรถไฟเกิดตกราง 
จําเลยไดจัดหารถไปรับแทน แตรถโดยสารคัน
ดังกลาวเกิดชนกันทําใหโจทกไดรับบาดเจ็บ 
 

55,063 คาทนทุกข
ทรมานตอความ
เจ็บปวดของ
บาดแผลใน
ระหวางการรักษา 
และเสีย
บุคลิกภาพ 

55,063 100 โจทกมีอายุเพียง 2 ปเศษ ตองทนทุกขทรมานตอความ
เจ็บปวดของบาดแผลในระหวางการรักษาอันเปนเวลานาน 
แขนซายของโจทก ตองทุพพลภาพตลอดชีวิต ทั้งเสีย
บุคลิกภาพเน่ืองจากผลของการผาตัดทําใหแขนซายสั้นกวา
แขนขวา 

4713/2545 จําเลยขับรถโดยใชความระมัดระวังไมเพียงพอ 
เรงความเร็วใหสูงข้ึนและไมไดดูรถยนตใน
เสนทางที่สวนมา เปนเหตุใหรถโดยสารประจํา
ทางที่จําเลยขับชนกับรถที่ว่ิงสวนทางมา ทําให
โจทกซ่ึงโดยสารมาในรถไดรับบาดเจ็บสาหัส
และดวงตาทางดานซายไมสามารถรักษาใหหาย
เปนปกติ 

601,497 คาสูญเสีย
ความสามารถใน
การมองเห็น 

54,682 9.1 - ศาลพิจารณาจากคําใหการของแพทยที่ทําการรักษาวา ตา
ซายจะมีรอยแผลเปนฝาขาวอยูที่กระจกตาดํา หลายจุด
ประมาณ 4 จุด มีผลทําใหสูแสงเหมือนคนปกติไมไดจะมีผล
มากเมื่อมองยอนแสงทําใหบาดแผลเปนกระจายแสงและตา
พรามากกวาคนปกติ 
-แตในการพิจารณาไมปรากฏวาโจทกประกอบอาชีพในทางใด 
และปจจุบันอายุ 50 ป ดังน้ันเห็นสมควรกําหนดคาเสียหาย 
50,000 บาท 
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7673/2550 จําเลยขับรถดวยความเร็วสูงตัดหนา
รถจักรยานยนตที่โจทกขับมาอยางกะทันหันใน
ระยะกระชั้นชิดเปนเหตุใหโจทกไดรับอันตราย
สาหัสถึงขนาดสมองไดรับการกระทบกระเทือน
เลือดออกในสมองตองผาตัดและกระดูกแขนขา
หัก จนตองทุพพลภาพในเวลาตอมา 

1,847,146 คาทุกขทรมานทั้ง
รางกายและจิตใจ 
การที่ตองทุพพล
ภาพ พิการซ่ึง
เปนอุปสรรคตอ
การดําเนินชีวิต
ของโจทก  

280,418 15.2 โจทกอายุเพียง 22 ป อยูในวัยทํางาน การที่ตองทุพพลภาพ
ถึงขนาดแขนขาออนแรงไมสามารถชวยเหลือตนเองได ทั้งมี
อาการทางสมองถึงข้ันตองใสกะโหลกเทียม ถือไดวาเปน
อาการพิการที่เปนอุปสรรคตอการดําเนินชีวิตของโจทก และ
เปนความทุกขทรมานทั้งรางกายและจิตใจสมควรที่จะตอง
กําหนดคาเสียหายใหเหมาะสม 

7823/2551 จําเลยขับรถตัดหนารถโจทก ทําใหโจทกไดรับ
บาดเจ็บสาหัส  พิการไมสามารถเดินได ตอง
นอนอยูกับที่ตลอดเวลา และตองมีคนเฝา
ตลอดเวลา แตคดีน้ีโจทกมีสวนผิดดวยเน่ืองจาก
ขับรถโดยความประมาทและเมาสุรา ศาลจึง
กําหนดใหจําเลยชดเชยคาเสียหายเพียงกึ่งเดียว 

2,002,053 คาเสื่อมสภาพ
รางกาย โดย
โจทกตองเปนคน
ทุพพลภาพตลอด
ชีวิต 

265,879 13.3 โจทกเปนคนพิการ ไมสามารถเดินได ตองนอนอยูกับที่
ตลอดเวลา และตองมีคนเฝาตลอดเวลา 

   คาเฉล่ีย 215,086 48.1  
   คาสูงสุด 585,298 100  
   คาตํ่าสุด 54,682 5.7  

หมายเหตุ ตัวเลขคาเสียหายเปนมูลคา ณ ราคาป พ.ศ. 2548 
ที่มา: คําพิพากษาฎีกาซ่ึงรวบรวมโดยคณะผูวิจัย
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5.2 การคิดคาเสียหายตอชีวิต 

ในกรณีที่มีผูถูกทําละเมิดจนเปนเหตุใหเสียชีวิต ความเสียหายทั้งหมดที่เกิดข้ึนนั้นไมไดจํากัด
เพียงความเสียหายที่เปนตัวเงินของผูเสียชีวิตและทายาท เชน คารักษาพยาบาลในชวงกอนตาย คาปลง
ศพ และคาขาดไรอุปการะ แตยังครอบคลุมไปถึงความเสียหายที่ไม เปนตัวเงินดวย เชน ความทุกข
ทรมานใจของทายาท การสูญเสียความสุขในการอยูรวมกับคนรัก และการสูญเสียความสุขในการดําเนิน
ชีวิตของผูตาย อยางไรก็ดี คาเสียหายที่ผูเสียหายสามารถเรียกรองไดตามกฎหมายคือคาเสียหายที่เปน
ตัวเงินเทานั้น   

โดยทั่วไปแลว คาเสียหายในกรณีการเสียชีวิตอาจแบงออกเปน 2 สวน ไดแก 1) คาเสียหายที่
ชดเชยใหแกความเสียหายที่เกิดข้ึนกับตัวผูตาย เชน คาปลงศพ คารักษาพยาบาล และคาขาดรายได
ในชวงกอนเสียชีวิต และ 2) คาเสียหายที่ชดเชยใหแกความเสียหายที่เกิดข้ึนกับผูที่เก่ียวของกับตัว
ผูตาย เชน คาขาดไรอุปการะ และคาขาดแรงงานในครัวเรือนหรืออุตสาหกรรมภายนอก ในสวนนี้ 
คณะผูวิจัยวิเคราะหวิธีการกําหนดคาเสียหายตอชีวิตของศาลไทย ซึ่งครอบคลุมคาเสียหายทั้งสองสวน
ขางตน และวิเคราะหปญหาที่เกิดข้ึนจากวิธีการดังกลาว ตลอดจนผลเสียที่อาจเกิดข้ึนที่เกิดจากการไม
กําหนดคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงิน ทั้งในมุมมองดานกฎหมายและดานเศรษฐศาสตร   

จากตารางที่ 5.7 สรุปคาเสียหายตอชีวิตประเภทตางๆ ที่ศาลกําหนดใหในคดีตัวอยาง พบวา
คาเสียหายตอชีวิตที่ศาลกําหนดใหในคดีตัวอยางเฉลี่ยแลวมีคาประมาณ 600,000 บาท โดยคาเสียหาย
ตอชีวิตในคดีตัวอยางมีคาอยูระหวาง 177,253-1,805,895 บาท ซึ่งนับไดวาคาเสียหายตอชีวิตในแตละ
คดีมีความแตกตางกันคอนขางมาก คาเสียหายสวนใหญที่ศาลกําหนดใหจะเปนคาขาดไรอุปการะ โดยมี
คาเฉลี่ยประมาณ 400,000 บาท และสัดสวนของคาขาดไรอุปการะตอคาเสียหายตอชีวิตในคดีตัวอยาง
สวนใหญมีสัดสวนมากกวารอยละ 70 (16 ใน 18 คดี) 
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ตารางที่ 5.7 องคประกอบของคาเสียหายตอชีวิตของคดีตัวอยาง หนวย: บาท 
เลขที่คํา

พิพากษาฎีกา 
ลักษณะการละเมิด คาเสียหายรวม คาปลงศพ คาใชจายอัน

จําเปนอื่นๆ 
คาขาดไร
อุปการะ 

คา
รักษาพยาบาล

กอนตาย 

คาขาด
ประโยชนทํามา
หาไดกอนตาย 

คาขาดแรงงาน
ในครัวเรือนหรือ
อุตสาหกรรม 

215/2513  จําเลยขับรถชนรถที่ผูตายน่ังมา เปนเหตุใหผูตายเสียชีวิตทันที  180,086 14,111 3,387 162,588 - - - 
(100.0) (7.8) (1.9) (90.3) - - - 

887/2520  จําเลยขับรถโดยประมาทชนรถของโจทก ทําใหสามีโจทก
เสียชีวิต  

517,880 - 153,657 364,223 - - - 
(100.0) - (29.7) (70.3) - - - 

1437/2526 จําเลยขับรถโดยประมาทชนเด็กชายวีรพันธ จนถึงแกความตาย 180,662 50,314 - 130,348 - - - 
(100.0) (27.8) - (72.2) - - - 

2650/2538 จําเลยขับรถโดยปราศจากความระมัดระวังชนรถของโจทก ทํา
ใหบุตรโจทกเสียชีวิต 

206,425 - 41,285 165,140 - - - 
(100.0) - (20.0) (80.0) - - - 

622/2539 จําเลยขับรถโดยประมาทเปนเหตุใหผูตายซ่ึงเปนผูโดยสารที่น่ัง
มาในรถ ถูกแขนกลกระแทกไดรับบาดเจ็บสาหัส ตองตัดแขน
ขางขวาและรางกายเปนอัมพาต และเสียชีวิตในเวลาตอมา 

1,510,268 101,322 - 1,092,555 238,351 - - 
(100.0) (6.7) - (72.3) (15.8) - - 

7224/2539 จําเลยฉีดยาฆาแมลงในนาขาวเพียง1 สัปดาหซ่ึงขณะน้ันยา
ดังกลาวยังไมทันสลายตัวหมดก็วาจางใหผูตายเขาไปเกี่ยวขาว
เปนการกระทําโดยประมาทเลินเลออยางรายแรงจึงเปนการ
รวมกันกระทําละเมิดตอผูตาย 

217,822 26,013 - 104,053 81,187 6,568 - 
(100.0) (11.9) - (47.8) (37.3) (3.0) - 

3369/2540  จําเลยขับรถโดยประมาท ถอยหลังมาชนผูตายเสียชีวิต  985,961 83,962 - 891,523 10,475 - - 
(100.0) (8.5) - (90.4) (1.1) - - 

7228/2541  จําเลยขับรถชนรถจักรยานยนตของผูตาย เปนเหตุใหผูตาย
เสียชีวิต  

329,526 55,871 - 273,655 - - - 
(100.0) (17.0) - (83.0) - - - 

2810-
2811/2545  

จําเลยมีหนาที่นําแผงเคร่ืองกั้นรถไฟลงเมื่อรถไฟแลนผาน แต
จําเลยละเลยหนาที่ ทําใหผูตายขับรถชนรถไฟเสียชีวิต  

1,264,456 38,277 240,599 985,580 - - - 
(100.0) (3.0) (19.0) (77.9) - - - 

4713/2545  จําเลยขับรถชนโดยประมาท เปนเหตุใหผูตายซ่ึงเปนผูโดยสารที่
น่ังมาในรถเสียชีวิต  

601,497 43,745 - 492,134 65,618 - - 
(100.0) (7.3) - (81.8) (10.9) - - 
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เลขที่คํา
พิพากษาฎีกา 

ลักษณะการละเมิด คาเสียหายรวม คาปลงศพ คาใชจายอัน
จําเปนอื่นๆ 

คาขาดไร
อุปการะ 

คา
รักษาพยาบาล

กอนตาย 

คาขาด
ประโยชนทํามา
หาไดกอนตาย 

คาขาดแรงงาน
ในครัวเรือนหรือ
อุตสาหกรรม 

4716/2545  จําเลยขับรถโดยประมาท เปนเหตุใหผูตายเสียชีวิต 437,452 43,745 - 393,707 - - - 
(100.0) (10.0) - (90.0) - - - 

64/2546 จําเลยขับรถยนตบรรทุกและรถพวงดวยความเร็วสูงและประมาท
เลินเลอ พุงชนรถจักรยานยนตเปนเหตุใหมีผูเสียชีวิต 3 คน 

343,759 - - 343,759 - - - 
(100.0) - - (100.0) - - - 

5129/2546 จําเลยสั่งใหผูตายว่ิงรอบสนาม 11 รอบเพื่ออบอุนรางกาย เปน
เหตุใหผูตายซ่ึงเปนโรคหัวใจลมลงและเสียชีวิตในเวลาตอมา 

644,549 - - 644,549 - - - 
(100.0) - - (100.0) - - - 

6559/2546  จําเลยขับรถชนรถกระบะที่แลนขางหนา ทําใหรถกระบะกระเด็น
ไปชนกับรถยนตที่ผูตายขับเปนเหตุใหผูตายเสียชีวิต  

386,729 - - 386,729 - - - 
(100.0) - - (100.0) - - - 

928/2550  จําเลยขับรถยนตโดยสารออกมาอยางรวดเร็ว ไมมองทาง
ดานหนา ทําใหรถยนตพุงเขาชนบริเวณทายรถจักรยานที่ผูตาย
ขับจนถึงแกความตายทันที 

286,775 62,440 - 224,335 - - - 
(100.0) (21.8) - (78.2) - - - 

8271-
8272/2550  

จําเลยขับรถโดยประมาท เมาสุราและชนรถยนต เปนเหตุให
คนขับและผูโดยสารเสียชีวิต 2 คน 

1,805,895 1,525,476 46,736 233,682 - - - 
(100.0) (84.5) (2.6) (12.9) - - - 

9357/2550  จําเลยไมดูแลเสาไฟฟาใหมีสภาพดีตามหนาที่ที่พึงปฏิบัติ 305,376 19,349 - 286,027 - - - 
(100.0) (6.3) - (93.7) - - - 

4751/2551  จําเลยขับรถชนเปนเหตุใหผูตายเสียชีวิต  177,253 - - 177,253 - - - 
(100.0) - - (100.0) - - - 

 คาเฉล่ีย 576,798 172,052 97,133 408,436 98,908 6,568 - 
 คาสูงสุด 1,805,895 1,525,476 240,599 1,092,555 238,351 6,568 - 
 คาตํ่าสุด 177,253 14,111 3,387 104,053 10,475 6,568 - 

หมายเหตุ:  1) ตัวเลขคาเสียหายเปนมูลคา ณ ราคาป พ.ศ. 2548 
 2) ตัวเลขในวงเล็บคือรอยละของคาเสียหายรวม 
ที่มา: คําพิพากษาฎีกาซ่ึงรวบรวมโดยคณะผูวิจัย 
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5.2.1 คาเสียหายทีช่ดเชยใหแกความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวผูตาย 

5.2.1.1 การกําหนดคาเสียหายในสวนที่เก่ียวของกับตัวผูตาย 

ในการชดเชยใหแกความเสียหายที่เกิดข้ึนกับตัวผูตาย ศาลมักจะกําหนดคารักษาพยาบาลและคา
ขาดรายไดของผูเสียชีวิตในชวงกอนจะเสียชีวิตใหเทากับคาใชจายหรือรายไดที่สูญเสียไปจริงที่ปรากฏ
ตามใบเสร็จชําระเงินคารักษาพยาบาลหรือพยานหลักฐานตางๆ ที่ทายาทนํามาแสดงตอศาล เนื่องจาก
การกําหนดคาเสียหายในกรณีนี้จะตั้งอยูบนพ้ืนฐานของพยานหลักฐานเปนสําคัญ ดังนั้นหากทายาท
สามารถนําหลักฐานที่นาเชื่อถือเก่ียวกับความเสียหายที่เกิดข้ึนมาแสดงไดอยางครบถวนก็จะไดรับการ
ชดเชยอยางครบถวน แตหากทายาทไมสามารถนําหลักฐานมาแสดงไดอยางครบถวนก็อาจจะไดรับการ
ชดเชยไมครบถวน 

ในสวนของการกําหนดคาปลงศพและคาใชจายอ่ืนๆ ที่เกิดข้ึนหลังจากที่ผูตายเสียชีวิต นอกจาก
ศาลจะพิจารณาจากใบเสร็จชําระเงินแลว ศาลยังคํานึงถึงความเหมาะสมของฐานะ รายได และประเพณี
หรือลัทธิศาสนาของผูตายและทายาทดวย ดังนั้นจึงอาจมีบางคดีที่ศาลไมไดกําหนดคาปลงศพและ
คาใชจายอ่ืนๆ ใหตามจํานวนที่ทายาทของผูเสียชีวิตรองขอ ดังเชนในคดีตัวอยางที่ 11 ศาลไดระบุ
ชัดเจนวาคาปลงศพและคาใชจายอันจําเปนอ่ืนๆ ตองพิจารณาตามความสมควร ตามความจําเปน ตาม
ฐานะและประเพณีการทําศพของผูตายกับบิดามารดา และในคดีตัวอยางที่ 12 พบวา ศาลฎีกาพิพากษา
ใหคาปลงศพเพียง 20,700 บาท ในขณะที่ทายาทของผูตายเรียกคาปลงศพจํานวน 76,000 บาท ทั้งนี้
เนื่องจากศาลเห็นวามีคาใชจายบางอยางในการปลงศพที่เปนคาใชจายที่เกินความจําเปน และเกินกวา
ฐานะของผูตายและบิดาของผูตายที่เปนผูจัดการงานศพ 

คดีตัวอยางที่ 11: คําพิพากษาฎีกาที่ 1437/2526 
 “…คาปลงศพและคาใชจายอันจําเปนอื่นๆ ตองพิจารณาตามความสมควร ตามความจําเปน ตามฐานะ
ของผูตายกับบิดามารดา ทั้งตองพิจารณาถึงประเพณีการทําศพตามลัทธินิยมของแตละทองที่ประกอบ...” 

 

คดีตัวอยางที่ 12: คําพิพากษาฎีกาที่ 9357/2550 
ผูตายและพวกขับขี่ จักรยานสองลอไปที่แนวสันเขื่อน ผูตายไปยืนชมวิวบริเวณปายหินแสดง

รายละเอียดของเขื่อนและใกลกับเสาไฟฟา ผูตายยื่นมือไปแตะถูกเสาไฟฟา และถูกกระแสไฟฟาจากเสาไฟฟา
ดังกลาวดูดจนถึงแกความตาย จําเลยมีหนาที่ดูแลเสาไฟ สายไฟไมใหชํารุด และปองกันมิใหเกิดไฟรั่ว จากผล
การประมาทของจําเลยทําใหผูตายถูกไฟดูดเสียชีวิต โจทกเปนบิดาของผูตาย และกอนเสียชีวิต ผูตายอายุ 15 
ป ทํางานรับจาง มีเงินเดือน เดือนละ 7,500 บาท โจทกเรียกรองคาปลงศพ เปนเงิน 76,000 บาท แตศาลฎีกา
กําหนดใหคาปลงศพแกโจทกเพียง 20,700 บาท โดยพิจารณาตามกฎหมายวา การจัดงานศพใหพิจารณาจาก
ความจําเปนและฐานะของโจทกกับผูตาย โจทกเบิกความเองวา ขณะผูตายถึงแกความตายฐานะของโจทกไมดี 
และเม่ือพิจารณาคาใชจายในการบําเพ็ญกุศล เห็นวารายการคาใชจายบางรายการสูงเกินกวาฐานะและความ
จําเปนแกโจทก เชน เงินถวายพระเล้ียงแขกในวันทําบุญกระดูก 100 วันและคากอสรางเจดีย ซ่ึงในที่น้ีไมถือวา
เปนคาใชจายในการปลงศพและไมใชคาใชจายที่จําเปนอยางอื่น 
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5.2.1.2 ขอจํากัดในการกําหนดคาเสียหายที่เหมาะสมในสวนของความเสียหายที่เกิด
ขึ้นกับตัวผูเสียชีวิต 

ดังที่ไดกลาวแลวขางตนวา กฎหมายไทยกําหนดใหผูเสียหายสามารถเรียกรองคาเสียหายที่เปน
ตัวเงินที่เกิดข้ึนในชวงกอนตายเทานั้น แตไมสามารถเรียกรองคาขาดรายไดของผูตายได ซึ่งเกิดข้ึน
หลังจากเสียชีวิตแลว นอกจากนี้ ผูเสียหายยังไมสามารถเรียกรองคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินได ทั้งที่มี
ความเสียหายที่ไมเปนตัวเงินเกิดข้ึนกับตัวผูตาย เชน การสูญเสียความสุขในการดําเนินชีวิตของผูตาย 
การละเวนการชดเชยใหแกความเสียหายที่ไมเปนตัวเงินและการขาดรายไดของผูตายดังกลาว มีผลทํา
ใหผูเสียหายไมไดรับการชดเชยอยางครบถวนและเปนธรรม โดยเฉพาะอยางย่ิงในกรณีการเสียชีวิตของ
เด็กและผูมีรายไดนอย ซึ่งผูเสียหายมีแนวโนมที่จะไดรับคาเสียหายเปนจํานวนเงินไมมากนัก เนื่องจาก
ฐานเงินที่ใชในการคํานวณคาเสียหายประเภทตางๆ มักมีมูลคาต่ํา นอกจากนี้ การละเวนการชดเชย
ดังกลาวจะทําใหผูเสียหายไมไดรับการชดเชยอยางครบถวนและเปนธรรม ยังอาจทําใหเกิดผลเสียตอ
การสรางแรงจูงใจในการใชความระมัดระวังในระดับที่เหมาะสมดวย  

เพ่ือแสดงใหเห็นวาการละเวนการชดเชยใหแกความเสียหายที่ไมเปนตัวเงินและคาขาดรายไดของ
ผูตาย (หลังจากเสียชีวิตแลว) มีผลตอการสรางจูงใจใหเกิดการใชความระมัดระวังในระดับที่เหมาะสม
อยางไร คณะผูวิจัยเปรียบเทียบคาเสียหายที่ศาลกําหนดใน 2 กรณี ไดแก คาเสียหายในกรณีการ
เสียชีวิตและคาเสียหายในกรณีทุพพลภาพ โดยตารางที่ 5.8 และ 5.9 แสดงคาเสียหายในกรณีการ
เสียชีวิตและคาเสียหายในกรณีทุพพลภาพที่ศาลกําหนดในคดีตัวอยาง ตามลําดับ จากตารางที่ 5.8 และ 
5.9 จะพบวาโดยเฉลี่ยแลว คาเสียหายในกรณีการเสียชีวิตมีคาต่ํากวาคาเสียหายในกรณทีุพพลภาพมาก 
โดยคาเฉลี่ยของคาเสียหายในกรณีการเสียชีวิตมีคาเทากับ 7 แสนบาท ในขณะที่คาเฉลี่ยของคาเสียหาย
ในกรณีทุพพลภาพมีคาเทากับ 1.2 ลานบาท ซึ่งสาเหตุสําคัญประการหนึ่งของความแตกตางดังกลาวมา
จากการละเวนการชดเชยใหแกความเสียหายที่ไมเปนตัวเงินและการขาดรายไดของผูตาย (หลังจาก
เสียชีวิตแลว) ความแตกตางของคาเสียหายดังกลาวอาจสงสัญญาณที่ไมถูกตองใหแกคนในสังคมวา 
หากความเสียหายที่เกิดข้ึนมีมากข้ึน บุคคลควรใชความระมัดระวังนอยลง ซึ่งอาจมีผลทําใหบุคคลมี
แรงจูงใจที่จะทําใหผูอ่ืนเสียชีวิตมากกวาทําใหผูอ่ืนไดรับบาดเจ็บจนถึงข้ันทุพพลภาพ ตัวอยางเชน เมื่อ
ผูทําละเมิดขับรถชนผูเสียหายไดรับบาดเจ็บสาหัส ผูทําละเมิดอาจเลือกที่จะถอยรถมาชนซ้ําเพ่ือให
ผูเสียหายถึงแกความตายและตนเองจะไดจายคาเสียหายนอยลง 
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ตารางที่ 5.8 คาเสียหายรวมในกรณเีสียชีวิตของคดีตัวอยาง 
คําพิพากษาฎีกาที่ คาเสียหายทั้งหมด (บาท) คําพิพากษาฎีกาที่ คาเสียหายทั้งหมด (บาท) 
174/2528 1,085,837 64/2546 343,759 
3744/2537 272,073 5129/2546 644,549 
2650/2538 206,425 6559/2546 386,729 
8157/2538 1,818,354 3071/2547  334,529 
5292/2539  168,380 928/2550 286,775 
3369/2540 985,961 4352/2550 802,492 
7228/2541 329,526 8271-8272/2550 1,805,895 
2810-2811/2545 1,264,456 9357/2550 305,376 
4716/2545 1,384,537 4751/2551 177,253 

คาเฉลี่ย = 700,161 
คาสูงสุด = 1,818,354 
คาต่ําสุด = 168,380 

หมายเหตุ ตัวเลขคาเสียหายเปนมูลคา ณ ราคาป พ.ศ. 2548 
ที่มา: คําพิพากษาฎีกาซ่ึงรวบรวมโดยคณะผูวิจัย 
 

ตารางที่ 5.9 คาเสียหายรวมในกรณีทุพพลภาพของคดีตัวอยาง 
คําพิพากษาฎีกาที่ คาเสียหายทั้งหมด (บาท) คําพิพากษาฎีกาที่ คาเสียหายทั้งหมด (บาท) 

1196/2531 1,076,597 7292/2543 1,007,256 
1195/2534 141,887 2580/2544 253,289 
2416/2534 844,486 5751/2544 55,063 
559/2535 391,941 4713/2545 601,497 
2971/2537 429,239 6303/2547  9,002,358 
75/2538 1,080,565 2341/2548 844,665 
247/2538 2,396,314 5207/2550 634,324 
4859/2538 804,435 6025/2550 1,661,627 
628-629/2539 453,306 7673/2550 1,847,146 
5220/2539  2,040,464 8388/2550 504,979 
4130/2540 307,310 7823/2551 1,001,026 
292/2542 351,912   

คาเฉลี่ย = 1,205,726 
คาสูงสุด = 9,002,358 
คาต่ําสุด = 55,063 

หมายเหตุ ตัวเลขคาเสียหายเปนมูลคา ณ ราคาป พ.ศ. 2548 
ที่มา: คําพิพากษาฎีกาซ่ึงรวบรวมโดยคณะผูวิจัย 
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5.2.2 คาเสียหายที่ชดเชยใหกับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผูที่เก่ียวของกับผูเสียชีวิต 

5.2.2.1 การกําหนดคาเสียหายในสวนที่เกิดขึ้นกับผูเก่ียวของกับผูเสียชีวิต 

ในกรณีการเสียชีวิต คาความเสียหายที่ศาลกําหนดใหแกผูที่ เก่ียวของกับผูเสียชีวิตมีหลาย
ประเภท เชน คาขาดแรงงานในครัวเรือน และคาขาดไรอุปการะ ศาลมีวิธีการในการกําหนดคาเสียหาย
แตละประเภทแตกตางกัน ดังนี้ 

(1) คาขาดแรงงานในครัวเรือน 

ในการกําหนดคาขาดแรงงานในครัวเรือนซึ่งเปนงานในครอบครัวที่ผูตายผูกพันอยู เชน คาขาด
แรงงานของแมบาน ศาลมักจะกําหนดคาเสียหายจากคาใชจายในการจางคนมาทํางานแทน 
(Replacement cost) สวนการกําหนดคาขาดแรงงานในอุตสาหกรรม นายจางสามารถเรียกรอง
คาเสียหายจากการขาดงานของผูตายไดเทากับเงินเดือนของผูตายที่นายจางไดจายใหแกผูตายไปแลว
โดยที่ยังไมไดรับการทํางานตอบแทน โดยศาลจะกําหนดคาเสียหายโดยพิจารณาจากพยานหลักฐาน
ของโจทกและจําเลย   

(2) คาขาดไรอุปการะ 

โดยหลักการแลว ศาลควรกําหนดคาขาดไรอุปการะใหเทากับเงินที่ผูอุปการะใชเพ่ือการเลี้ยงดูผู
ไดรับอุปการะ ทั้งนี้เพ่ือรักษามาตรฐานการครองชีพของผูขาดไรอุปการะไวในสภาพที่ใกลเคียงกับที่เคย
เปนเมื่อผูอุปการะยังมีชีวิตอยู แตในทางปฏิบัติ ศาลใชวิธีการเดียวกับการกําหนดคาขาดรายไดใน
อนาคตในกรณีของคาเสียหายตอรางกายและอนามัย กลาวคือ ศาลกําหนดใหผูทําละเมิดจายคาขาดไร
อุปการะเปนเงินกอนเดียวและใชวิธีการคํานวณโดยการนําคาอุปการะตอเดือน (ฐานเงิน) มาคูณกับ
ระยะเวลาของการขาดไรอุปการะ ตัวอยางเชน ในคําพิพากษาฎีกาที่ 928/2550 ศาลกําหนดคาขาดไร
อุปการะรวม 240,000 บาท ซึ่งมีคาเทากับคาขาดไรอุปการะเดือนละ 2,000 บาท คูณระยะเวลาการขาด
ไรอุปการะ 10 ป หรือ 120 เดือน และคําพิพากษาฎีกาที ่6559/2546 ศาลกําหนดคาขาดไรอุปการะรวม 
360,000 บาท ซึ่งมีคาเทากับคาอุปการะเดือนละ 2,500 บาท คูณระยะเวลาการขาดไรอุปการะ 12 ป 
หรือ 144 เดือน (ดูตารางที่ 5.10 ประกอบ) อนึ่ง การคํานวณคาขาดไรอุปการะตามวิธีการดังกลาวมีขอ
สมมติที่สําคัญวา ผูขาดไรอุปการะไดรับคาขาดไรอุปการะคงที่ตลอดชวงเวลาที่ไดรับการอุปการะเลี้ยงดู 
ซึ่งเปนขอสมมติที่อาจจะคลาดเคลื่อนไปจากความเปนจริงไปบาง 

ตารางที่ 5.10 วิธีคํานวณคาขาดไรอุปการะของศาลในคดีตัวอยาง 
คําพพิากษาฎีกาที่ คาขาดไรอุปการะตอเดือน (บาท) ระยะเวลา (ป) คาขาดไรอุปการะรวม (บาท) 

928/2550 2,000 10 240,000 
6559/2546 2,500 12 360,000 

2810-2811/2545 (1) 1,200 23 331,200 
887/2520 2,000 4 96,000 

ที่มา: คําพิพากษาฎีกาซ่ึงรวบรวมโดยคณะผูวิจัย 
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 ดังที่กลาวแลวขางตนวา การคํานวณคาขาดไรอุปการะมีองคประกอบสองสวน ไดแก ฐานเงินที่ใช
ในการคํานวณและระยะเวลาของการขาดไรอุปการะ ในการกําหนดฐานเงินที่ใชในการคํานวณคาขาดไร
อุปการะ ศาลมักจะพิจารณาจากรายไดหรือเงินเดือนในชวงเวลาที่มีการละเมิดเปนหลัก แตศาลอาจจะยัง
ไมมีหลักหรือวิธีการที่ชัดเจนและเปนระบบในการกําหนดวาฐานเงินควรจะมีคาเทาใด ดังเชนในคดี
ตัวอยางที่ 13 ผูเสียชีวิตไดรับเงินเดือนสุดทาย 5,260 บาท ศาลใหคาขาดไรอุปการะแกสามีของ
ผูเสียชีวิตเปนเงินจํานวน 2,500 บาทตอเดือน ซึ่งมีนัยวาศาลมีขอสมมติวาหากผูที่เสียชีวิตยังมีชีวิตอยู 
เธอจะใชเงินเกือบครึ่งหนึ่งของเงินเดือนในการอุปการะเลี้ยงดูสามี ในคดีตัวอยางที่ 14 ซึ่งศาลกําหนดคา
ขาดไรอุปการะในแตละเดือนใหแกทายาทของผูตายเทากับเงินเดือนของผูตาย (1,000 บาท)  เปนที่นา
สังเกตวา การกําหนดคาขาดไรอุปการะดังกลาวมีขอสมมติวา ผูตายไมมีคาใชจายสวนตัวและเงินออม
เลย เงินทั้งหมดที่หามาไดถูกใชเพ่ือการอุปการะเลี้ยงดูทายาท ซึ่งเปนขอสมมติที่อาจจะไกลเกินจริง 
และในคดีตัวอยางที่ 15 ผูเสียชีวิตมีเงินเดือนเดือนละ 50,000 บาท แตศาลกําหนดคาขาดไรอุปการะ
เพียงเดือนละ 3,000 บาท เนื่องจากผูขาดไรอุปการะมีบุตรที่ยังมีชีวิตอยูรวม 9 คน ในกรณีนี้คาดวา ศาล
คงจะคํานึงวาผูขาดไรอุปการะสามารถรับคาอุปการะเลี้ยงดูเพ่ิมเติมไดจากบุตรคนอ่ืนที่ยังมีชีวิต อยางไร
ก็ดี ศาลไมไดระบุไวอยางชัดเจนวา เหตุใดศาลจึงกําหนดคาอุปการะไวที่ 3,000 บาทตอเดือน แทนที่จะ
เปนจํานวนอ่ืน 

คดีตัวอยางที่ 13: คําพิพากษาฎีกาที ่6559/2546 
 จําเลยขับรถชนทายรถกระบะที่แลนอยูขางหนา และรถกระบะกระเด็นออกนอกชองเดินรถเขาไปใน
ชองทางตรงขามทําใหรถที่มีโจทกที่ 1 และ ผูตายซ่ึงเปนภริยาโจทกที่ 1 น่ังโดยสารมาเปนเหตุใหไดรับ
อันตรายสาหัสตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาลและผูตายถึงแกความตายในเวลาตอมา โจทกทั้งสามมีสิทธิ
เรียกคาเสียหายจากการกระทําละเมิดของจําเลย โดยศาลฎีกาพิพากษาคาขาดไรอุปการะใหแกโจทกที่ 1 โดย
พิจารณาวา “ในขณะที่ถึงแกความตาย ผูตายมีอายุ 36 ป 11 เดือน ผูตายเปนลูกจางประจําของสํานักงานผู
บังคับการทหารอากาศดอนเมือง หนวยบัญชาการอากาศโยธิน ไดรับเงินเดือนสุดทาย 5,260 บาท ผูตายเปน
ภริยาโจทกที่ 1 และเปนเหตุใหโจทกที่ 1 ตองขาดไรอุปการะจากผูตายซ่ึงเปนภริยา เม่ือไดพิจารณาตามฐานะ
ของผูตายและฐานะของโจทกที่ 1 ที่จะพึงไดรับคาอุปการะจากผูตายแลว ที่ศาลอุทธรณกําหนดใหโจทกที่ 1 
ไดรับคาขาดอุปการะ 1,000 บาทตอเดือน เปนเวลา 17 ป เห็นจํานวนเงินเพียง 204,000 บาท น้ัน ศาลฎีกาไม
เห็นพองดวย เห็นสมควรกําหนดคาขาดไรอุปการะที่ 1 ใหม เดือนละ 2,500 บาท แตเปนเวลา 12 ป ตาม
ระยะเวลาที่ศาลช้ันตนกําหนด เปนจํานวนเงิน 360,000 บาท” 
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คดีตัวอยางที่ 14: คําพิพากษาฎีกาที ่2650/2538 
 จําเลยขับรถยนตบรรทุกรับจางในกิจการของจําเลยที ่2 ดวยความประมาทปราศจากความระมัดระวัง
เปนเหตุใหชนรถยนตของโจทกที่ 1 เสียหาย และบุตรของโจทกที่ 2 ถึงแกความตาย โจทกที่ 2 มีสิทธิเรียกคา
ขาดไรอุปการะจากจําเลย ซ่ึงศาลฎีกาวินิจฉัยประเด็นคาขาดไรอุปการะโดยคํานึงถึงปจจัยดังน้ี  
 "...ขณะเกิดเหตุผูตาย (บุตรของโจทก) มีอายุ 18 ป มีเงินเดือนเดือนละ 1,000 บาท สวนโจทกที่ 2 มี
อายุ 54 ป ดังน้ันที่ศาลลางทั้งสองกําหนดคาขาดไรอุปการะใหแกโจทกที่  2 เดือนละ 1,000 บาท เทากับ
เงินเดือนที่ผูตายไดรับในแตละเดือนเปนเวลา 10 ป จึงเหมาะสมแกพฤติการณแหงคดีแลว...” 
 
คดีตัวอยางที่ 15: คําพิพากษาฎีกาที่ 4716/2545 
 โจทกเปนมารดาของผูตาย ยื่นฟองวาผูตายเปนผูโดยสารมากับรถโดยสารที่จําเลยเปนผูขับ จําเลยขับ
รถแซงคันอื่นกะทันหัน ขณะมีรถแลนสวนจึงหักหลบทําใหรถพลิกคว่ําลงในคูนํ้าเปนเหตุใหผูตายเสียชีวิต โจทก
มีสิทธิเรียกคาเสียหายที่เกิดขึ้น โดยศาลฎีกาตัดสินใหจําเลยชดเชยเงินคาปลงศพ 40,000 บาท และคาขาดไร
อุปการะแกโจทกเดือนละ 3,000 บาท เปนเวลา 10 ป ซ่ึงศาลพิจารณาระยะเวลาในการขาดไรอุปการะจากอายุ
ของโจทก (78 ป) แมวาผูตายจะมีอายุ 40 ป นาจะสามารถทํางานได 20 ป และการแพทยเจริญ แตศาลก็ตอง
คิดถึงโอกาสแหงการมีชีวิตอยูของโจทกดวยจึงกําหนดระยะเวลาในการขาดไรอุปการะเพียง 10 ป สวนจํานวน
เงินคาขาดไรอุปการะตอเดือน ศาลพิจารณาจากอาชีพและเงินเดือนผูตาย (ผูตายมีเงินเดือน 50,000 บาท 
อาชีพรับจางซอมรถยนตและเครื่องไฟฟา) แตเน่ืองจากโจทกมีบุตรที่ยังมีชีวิตอยูรวม 9 คน ศาลจึงกําหนดให
คาขาดไรอุปการะใหโจทกเดือนละ 3,000 บาท 

 ตารางที่ 5.11 แสดงคาขาดไรอุปการะและระยะเวลาของการขาดไรอุปการะที่ศาลกําหนดใหในคดี
ตัวอยาง จากการวิเคราะหคดีตัวอยางที่มีขอมูลเพียงพอที่จะวิเคราะหได คณะผูวิจัยตั้งขอสมมติวา ใน
การกําหนดระยะเวลาขาดไรอุปการะ ศาลนาจะกําหนดโดยการพิจารณาจากปจจัยหลัก 2 ประการควบคู
กัน ไดแก อายุการทํางานที่เหลืออยูของผูอุปการะ (ผูเสียชีวิต) และระยะเวลาทีผู่ขาดไรอุปการะจะไดรับ
การอุปการะหากผูอุปการะยังมีชีวิตอยู โดยศาลมักจะเปรียบเทียบระยะเวลาของตัวแปรทั้งสอง และจะ
กําหนดระยะเวลาขาดไรอุปการะใหตามระยะเวลาที่สั้นกวา ตัวอยางเชน หากอายุการทํางานที่เหลืออยู
ของผูอุปการะสั้นกวาระยะเวลาที่ผูขาดไรอุปการะจะไดรับการอุปการะหากผูอุปการะยังมีชีวิตอยู ศาลก็
จะกําหนดระยะเวลาของการขาดไรอุปการะใหเทากับอายุการทํางานที่เหลืออยูของผูอุปการะ  

 ในการกําหนดอายุการทํางานที่เหลืออยูของผูอุปการะ ศาลจะพิจารณาถึงระยะเวลาการทํางานที่
เหลืออยูของผูอุปการะหากเขายังมีชีวิตอยู โดยศาลมักจะกําหนดใหผูตายมีรายไดไปจนถึงอายุ 60 ป 
และผูขาดไรอุปการะจะไดรับการอุปการะไปจนกระทั่งผูอุปการะมีอายุ 60 ป (ถาผูอุปการะยังมีชีวิตอยู) 
ดังนั้นระยะเวลาการทํางานที่เหลืออยูจะเทากับสวนตางระหวาง 60 ปกับอายุของผูอุปการะเมื่อเสียชีวิต 
สําหรับกรณีที่ในขณะเสียชีวิตผูอุปการะมีอายุเกิน 60 ป ศาลยังคงถือวาหากผูอุปการะยังมีชีวิตอยู เขา
จะยังสามารถทํางานตอไปไดอีกระยะเวลาหนึ่ง ตัวอยางเชน ในคําพิพากษาฎีกาที่ 887/2520 ผูตายมี
อายุ 64 ป  ศาลกําหนดอายุการทํางานที่เหลืออยูของผูอุปการะไวเทากับ 4 ป หรือจนถึงผูตายมีอายุ 68 



 
5-34   การวิเคราะหแนวทางการกําหนดคาเสียหายของศาลไทย 
 
ป อยางไรก็ดี เนื่องจากในกรณีนี้มีกรณีตัวอยางเพียงตัวอยางเดียว จึงไมสามารถสรุปไดวา การกําหนด
ในลักษณะนี้เปนหลักที่ใชกันโดยทั่วไปหรือไม  

ตารางที่ 5.11 คาขาดไรอุปการะและระยะเวลาของการอุปการะที่ศาลกําหนดใหในคดีตัวอยาง 
คําพิพากษา

ฎีกาที ่
รายไดของ

ผูตาย  
(บาท/เดือน) 

อายุของผูตาย 
(ป) 

ความสัมพันธกับ
ผูตาย 

อายุของผู
ขาดไร

อุปการะ (คน) 

คาขาดไร
อุปการะที่ศาล

กําหนดให  
(บาท/เดือน) 

คาขาดไร
อุปการะตอ
รายได (%) 

ระยะเวลาขาด
ไรอุปการะ  

(ป) 

215/2513 450 NA (เปน
นักศึกษา) 

NA NA 200 44 10 

887/2520 NA 64 ภรรยา NA 2,000 NA 4 
2650/2538 1,000 18 บิดาหรือมารดา 54 1,000 100 10 
8157/2538 24,000 28 มารดา 51 10,000 42 10 
3369/2540 8,317.75 50 ภรรยา 47 3,333 110 10 

บุตร 19 ป 5 เดือน 1,429 7 เดือน 
บุตร 17 ป 6 เดือน 1,200 2 ป 6 เดือน 
บุตร 15 ป 1,200 5 
บุตร 12 ป 7 เดือน 1,191 7 ป 5 เดือน 
บุตร  

(ทุพพลภาพ) 
NA 833 10 

2810-
2811/2545 

6,460 27 ภรรยา NA 1,200 57 23 
บุตร 2 2,500 19 

4713/2545 NA NA (นักเรียน 
ม.ปลาย) 

มารดา 49 2,500 NA 15 

4716/2545 50,000 40 มารดา 78 3,000 6 10 
6559/2546 5,260 37 สาม ี NA 2,500 48 12 

บุตร NA 1,000 19 5 
บุตร NA 1,000 19 11 

928/2550 NA 6 บิดา NA 1,000 NA 10 
มารดา NA 1,000 10 

8271-
8272/2550 

ไมตํ่ากวา 
1,000,000 

45 มารดา 81 10,000 1 หรือนอย
กวา 

2 

9357/2550 7,500 15 บิดา 43 1,500 20 17 
ที่มา: คําพิพากษาฎีกาซ่ึงรวบรวมโดยคณะผูวิจัย 

 ในการกําหนดระยะเวลาที่ผูขาดไรอุปการะจะไดรับการอุปการะหากผูอุปการะยังมีชีวิตอยู ศาล
มักจะพิจารณาถึงระยะเวลาที่ผูขาดไรอุปการะมีความจําเปนที่ตองไดรับการอุปการะจากผูตาย ซึ่ง
ระยะเวลาดังกลาวมีความแตกตางกันไปตามอายุของผูขาดไรอุปการะและความสัมพันธกับผูอุปการะ 
เชน เปนบิดามารดา เปนสามีภรรยา หรือเปนบุตร ดังรายละเอียดขางลาง อนึ่ง คดีที่จะใชยกตัวอยาง
ตอไปนี้ลวนเปนคดีที่ศาลกําหนดระยะเวลาของการขาดไรอุปการะตามระยะเวลาที่ผูขาดไรอุปการะจะ
ไดรับการอุปการะหากผูอุปการะยังมีชีวิตอยู เนื่องจากระยะเวลาดังกลาวสั้นกวาอายุการทํางานที่
เหลืออยูของผูอุปการะ 
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 - ในกรณีที่ผูขาดไรอุปการะมีอายุมากกวา 60 ป ศาลจะกําหนดใหผูขาดไรอุปการะไดรับการ
อุปการะเปนระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งยังไมชัดเจนวาระยะเวลาดังกลาวถูกกําหนดข้ึนอยางไร ใชถูกกําหนดจาก
อายุขัยของผูขาดไรอุปการะหรือไม ตัวอยางเชน ในคําพิพากษาฎีกาที่ 4716/2545 ผูขาดไรอุปการะมี
อายุ 78 ป ศาลกําหนดวาผูขาดไรอุปการะจะไดรับการอุปการะเปนเวลา 10 ป จนถึงผูขาดไรอุปการะ
อายุ 88 ป ในกรณีคําพิพากษาฎีกาที่ 8271-8272/2550 ผูขาดไรอุปการะมีอายุ 81 ป แตศาลกําหนดวา
ผูขาดไรอุปการะจะไดรับการอุปการะเพียง 2 ป เนื่องมาจากผูขาดไรอุปการะไดเสียชีวิตเสียลงใน
ระหวางการพิจารณาคดี  

 - ในกรณีที่ผูขาดไรอุปการะเปนบิดามารดาหรือสามีภรรยา คณะผูวิจัยตั้งขอสังเกตวา ศาลมักจะ
กําหนดใหผูขาดไรอุปการะไดรับการอุปการะไปจนกระทั่งผูขาดไรอุปการะมีอายุ 60-65 ป โดยมักจะ
กําหนดระยะเวลาขาดไรอุปการะไวไมนอยกวา 10 ป ตัวอยางเชน ในคําพิพากษาฎีกาที่ 9357/2550 ผู
ขาดไรอุปการะมีอายุ 43 ป ศาลกําหนดวาผูขาดไรอุปการะจะไดรับการอุปการะจนกระทั่งอายุ 60 ป คิด
เปนระยะเวลา 17 ป ในคําพิพากษาฎีกาที่ 4713/2545 ผูขาดไรอุปการะมีอายุ 49 ป ศาลกําหนดวาผู
ขาดไรอุปการะจะไดรับการอุปการะจนกระทั่งอายุ 64 ป คิดเปนระยะเวลา 15 ป ในคําพิพากษาฎีกาที่ 
2650/2538 ผูขาดไรอุปการะมีอายุ 54 ป ศาลกําหนดวาผูขาดไรอุปการะจะไดรับการอุปการะจนกระทั่ง
อายุ 64 ป คิดเปนระยะเวลา 10 ป และในคําพิพากษาฎีกาที่ 8157/2538 ผูขาดไรอุปการะมีอายุ 51 ป 
ศาลกําหนดวาผูขาดไรอุปการะจะไดรับการอุปการะจนกระทั่งอายุ 61 ป คิดเปนระยะเวลา 10 ป 
คณะผูวิจัยมีขอสังเกตวา หลักการขางตนเปนหลักการที่อาจไมมีหลักเหตุผลที่ชัดเจนรองรับหรืออาจมี
เหตุผลสนับสนุนเพียงแตไมไดระบุไว โดยศาลอาจจะมีความประสงคที่จะใหคาอุปการะจนกระทั่งผูขาด
ไรอุปการะเสียชีวิต หรืออาจมีความประสงคอ่ืนๆ ที่ไมสามารถระบุไดจากการวิเคราะหคําพิพากษาฎีกา 
นอกจากนี้ ดวยขอจํากัดของจํานวนตัวอยางคดีที่นํามาวิเคราะห คณะผูวิจัยจึงไมสามารถสรุปไดวา
หลักการขางตนเปนหลักการที่ใชโดยทั่วไปหรือไม 

 - ในกรณีที่ผูขาดไรอุปการะเปนบุตร ศาลมักจะกําหนดใหผูขาดไรอุปการะไดรับการอุปการะไป
จนกระทั่งอายุประมาณ 20 ป (บรรลุนิติภาวะ) ตัวอยางเชน ในกรณีคําพิพากษาฎีกาที่ 2810-
2811/2545 ผูขาดไรอุปการะเปนบุตรอายุ 2 ป ศาลกําหนดวาผูขาดไรอุปการะจะไดรับการอุปการะเปน
เวลา 19 ป และในคําพิพากษาฎีกาที่ 3369/2540 ผูขาดไรอุปการะเปนบุตรจํานวน 5 คน ศาลกําหนดวา
บุตรแตละคนจะไดรับการอุปการะจนกระทั่งอายุ 20 ป 

5.2.2.2 ขอจํากัดในการกําหนดคาเสียหายที่เหมาะสมในสวนของความเสียหายที่เกิด
ขึ้นกับผูเก่ียวของกับผูตาย 

จากการวิเคราะหตัวอยางคําพิพากษาฎีกาที่เก่ียวกับความเสียหายตอชีวิตพบวา การกําหนดคา
เสียหายในสวนที่เกิดข้ึนกับผูเก่ียวของกับผูตายของศาลมีขอจํากัดที่สําคัญ 4 ประการ ซึ่งอาจทําให
ผูเสียหายไดรับการชดเชยอยางไมเหมาะสม และอาจไมสามารถจูงใจใหเกิดการใชความระมัดระวังใน
ระดับที่เหมาะสมได ดังตอไปนี้ 
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(1) การคิดคาขาดแรงงานในครัวเรือน 

เชนเดียวกับการกําหนดคาขาดแรงงานในครัวเรือนในกรณีความเสียหายตอรางกายและอนามัย 
ศาลมักกําหนดคาขาดแรงงานในครัวเรือนในกรณีความเสียหายตอชีวิตจากคาจางคนมาทํางานแทน 
(Replacement cost) ซึ่งการกําหนดโดยใชหลักดังกลาวอาจทําใหผูเสียหายไดรับการชดเชยที่ต่ําเกิน
ควร ตัวอยางเชน กรณีการเสียชีวิตของแมบาน หรือสมาชิกครัวเรือนอ่ืนๆ 

(2) การไมคิดมูลคาปจจุบันและเงินเฟอในการกําหนดคาขาดไรอุปการะ 

เชนเดียวกับการคํานวณคาใชจายและคาขาดรายไดในอนาคตในกรณีความเสียหายตอรางกาย
และอนามัย ศาลใชวิธีการในการคํานวณคาขาดไรอุปการะเลี้ยงดู โดยนําคาขาดไรอุปการะรายเดือน 
(ฐานเงิน) มาคูณดวยระยะเวลาของการขาดไรอุปการะ และกําหนดใหจําเลยจายเงินจํานวนดังกลาวใน
คราวเดียว ซึ่งวิธีการดังกลาวไมไดใหผลลัพธออกมาในรูปของมูลคาปจจุบัน ผลที่เกิดข้ึนตามมาคือผู
ขาดไรอุปการะจะไดรับการชดเชยมากเกินไป นอกจากนี้ ในการกําหนดคาขาดไรอุปการะ ศาลไมได
คํานึงถึงอัตราเงินเฟอ ซึ่งอาจทําใหผูขาดไรอุปการะไดรับการชดเชยนอยเกินไป 

(3) การกําหนดฐานเงินที่ใชในการกําหนดคาขาดไรอุปการะ 

ศาลมักจะกําหนดฐานเงินที่ใชในการคํานวณคาขาดไรอุปการะตอเดือนใหเปนสัดสวนของ
เงินเดือนในชวงที่เสียชีวิตของผูถูกทําละเมิด เชน เงินเดือนเดือนสุดทายที่ไดรับกอนผูถูกทําละเมิด
เสียชีวิต วิธีการดังกลาวมีปญหาสําคัญ 2 ประการดังนี้ ปญหาประการแรกคือ ในความเปนจริงแลว เงิน
ในสวนที่ผูอุปการะสามารถนํามาอุปการะเลี้ยงดูผูขาดไรอุปการะนั้นมาจากเงินเดือนสุทธิหลังจากหัก
ภาษีและเงินสมทบโครงการสวัสดิการตางๆ แลว ดังนั้น การใชเงินเดือนทั้งหมดมาเปนฐานเงินในการ
คํานวณคาขาดไรอุปการะจึงเปนการใชฐานเงินที่ใหญเกินควร ซึ่งจะทําใหผูขาดไรอุปการะไดรับการ
ชดเชยมากกวาที่เคยไดหากผูอุปการะยังมีชีวิตอยู ปญหาประการที่สองคือ ในการกําหนดฐานเงินที่ใชใน
การคํานวณคาขาดไรอุปการะ ศาลมักจะพิจารณาจากรายไดหรือเงินเดือนในชวงเวลาที่มีการละเมิดเปน
หลัก แตอาจจะยังไมมีหลักหรือวิธีการที่ชัดเจนและเปนระบบเพียงพอในการกําหนดวาฐานเงินควรจะมี
คาเทาใด มีบางคําพิพากษาที่ศาลกําหนดใหคาขาดไรอุปการะตอเดือนมีคาเทากับหรือสูงกวาเงินเดือน
ของผูเสียชีวิต (คําพิพากษาฎีกาที่ 3369/2540 และ 2650/2538 ดูรายละเอียดในตารางที่ 5.11) การ
กําหนดเชนนี้มีนัยวา ผูตายไมมีคาใชจายสวนตัวหรือเงินออมเลย เงินทั้งหมดที่หามาไดถูกใชเพ่ือการ
อุปการะเลี้ยงดูทายาท หรือนอกจากผูตายไมมีคาใชจายสวนตัวและเงินออมแลว ผูตายยังตองกูยืมเงิน
มาเปนคาขาดไรอุปการะดวย ซึ่งเปนเหตุการณที่มีโอกาสเกิดข้ึนจริงคอนขางนอย 

(4) การกําหนดระยะเวลาของการขาดไรอุปการะ 

ดังที่ไดอธิบายไปแลวขางตน ศาลอาจจะกําหนดระยะเวลาของการขาดไรอุปการะโดยการ
พิจารณาจากปจจัยหลัก 2 ประการควบคูกัน ไดแก อายุการทํางานที่เหลืออยูของผูอุปการะ (ผูเสียชีวิต) 
และระยะเวลาที่ผูขาดไรอุปการะจะไดรับการอุปการะหากผูอุปการะยังมีชีวิตอยู โดยศาลมักจะ
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เปรียบเทียบระยะเวลาของตัวแปรทั้งสอง และจะกําหนดระยะเวลาขาดไรอุปการะใหตามระยะเวลาที่สั้น
กวา ปญหาสําคัญเก่ียวกับการกําหนดระยะเวลาของการขาดไรอุปการะมีดังนี ้

1) ศาลมักจะกําหนดใหผูตายมีรายไดไปจนถึงอายุ 60 ป และผูขาดไรอุปการะจะไดรับการ
อุปการะไปจนกระทั่งผูอุปการะมีอายุ 60 ป (ถาผูอุปการะยังมีชีวิตอยู) การใชขอสมมติเชนนี้อาจทําใหผู
ขาดไรอุปการะไดรับการชดเชยนอยเกินไปหากผูอุปการะ (ถายังมีชีวิตอยู) ยังทํางานอยูแมวาจะอายุ 60 
ปแลว ในทางกลับกัน ผูขาดไรอุปการะจะไดรับการชดเชยมากเกินไปหากผูอุปการะ (ถายังมีชีวิตอยู) 
เกษียณกอนอายุ 60 ป ดังนั้นศาลควรจะพิจารณาเปนการเฉพาะ หากผูเสียหายหรือจําเลยสามารถนํา
สืบพยานหลักฐานไดวาผูอุปการะ (ถายังมีชีวิตอยู) มีแนวโนมที่จะเกษียณอายุกอนหรือหลังจากอายุ 60 
ป โดยหลักฐานที่นําสืบอาจไดแก สุขภาพ การศึกษา และหนาที่การงานของผูเสียชีวิต เปนตน 

2) คณะผูวิจัยมีขอสังเกตวา ในกรณีที่ผูขาดไรอุปการะเปนผูใหญหรือคนชรา หลักที่ศาลใชใน
การกําหนดระยะเวลาที่ผูขาดไรอุปการะจะไดรับการอุปการะหากผูอุปการะยังมีชีวิตอยูนั้นเปนหลักการ
กวางๆ ซึ่งไมไดระบุเหตุผลรองรับอยางชัดเจน หากศาลมีความประสงคที่จะใหคาอุปการะจนกระทั่งผู
ขาดไรอุปการะเสียชีวิต ก็ควรกําหนดวาจะใหคาขาดไรอุปการะจนถึงอายุขัยเฉลี่ยของบุคคลที่มีลักษณะ
ทางเศรษฐกิจและสังคมคลายคลึงกับผูขาดไรอุปการะ ยกเวนวาผูเสียหายจะสามารถนําสืบไดวาผูขาดไร
อุปการะจะสามารถมีอายุอยูไดเกินกวาอายุขัยเฉลี่ย เนื่องจากมีสุขภาพแข็งแรงมาโดยตลอดหรือสาเหตุ
ทางดานพันธุกรรม เปนตน หรือผูทําละเมิดจะสามารถนําสืบไดวาผูขาดไรอุปการะมีแนวโนมที่จะมี
อายุขัยนอยกวาอายุขัยเฉลี่ย เนื่องจากมีโรคประจําตัวหรอืมีปญหาดานสุขภาพ เปนตน ทั้งนี้การกําหนด
ระยะเวลาของการอุปการะโดยปราศจากหลักการทีช่ัดเจนและเหมาะสมอาจทําใหผูขาดไรอุปการะไดรับ
การชดเชยมากหรือนอยเกินไปได แลวแตกรณ ี

(5) การไมชดเชยความเสียหายที่ไมเปนตัวเงินของทายาท 

 การละเวนการชดเชยความเสียหายที่ไมเปนตัวเงินของทายาทจะทําใหเกิดผลเสียในลักษณะ
เดียวกันกับการละเวนการชดเชยความเสียหายที่ไมเปนตัวเงินของตัวผูตายเอง กลาวคือจะทําให
ผูเสียหายไมไดรับการชดเชยอยางครบถวนและเปนธรรม โดยเฉพาะอยางย่ิงในกรณีการเสียชีวิตของ
เด็กและผูมีรายไดนอย ซึ่งผูเสียหายมีแนวโนมที่จะไดรับคาเสียหายที่เปนตัวเงินคอนขางต่ํา เนื่องจาก
ฐานเงินที่ใชในการคํานวณคาเสียหายประเภทตางๆ มักมีมูลคาต่ํา นอกจากนี้ การละเวนการชดเชย
ความเสียหายที่ไมเปนตัวเงินของตัวผูตายเองยังอาจทําใหเกิดผลเสียตอการสรางแรงจูงใจในการใช
ความระมัดระวังในระดับที่เหมาะสมดวย โดยหากความเสียหายที่เกิดข้ึนมีมากข้ึน บุคคลที่มีเหตุผลจะ
กลับมีแรงจูงใจที่จะใชความระมัดระวังในระดับที่นอยลง 

อยางไรก็ตาม แมวาการเรียกรองคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินในกรณีการเสียชีวิตจะไมสามารถทํา
ไดตามกฎหมาย แตศาลยังมีชองทางในการกําหนดคาเสียหายที่เปนตัวเงินในกรณีการเสียชีวิตของเด็ก
หรือผูมีรายไดนอยใหสูงข้ึนเพ่ือชดเชยกับการไมใหคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงิน ทั้งนี้เนื่องจากมีคํา
พิพากษาฎีกาในอดีตซึ่งระบุไววา ในการกําหนดคาขาดไรอุปการะใหแกผูเสียหาย ศาลไมจําเปนตอง
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พิจารณาวาในขณะกอนถูกละเมิด4 และไมจําเปนตองพิจารณาวาผูตายมีรายไดจริงหรือไม และจะมี
รายไดในอนาคตหรือไม5 ดังนั้น ศาลจึงสามารถกําหนดคาขาดไรอุปการะในกรณีดังกลาวใหมากกวา
ความเปนจริงได เพ่ือชวยใหการชดเชยความเสียหายมีความครบถวนและเปนธรรมมากข้ึน และชวย
บรรเทาผลกระทบทางลบที่มีตอการสรางแรงจูงใจในการใชความระมัดระวังในระดับที่เหมาะสม 

5.3 การคิดคาเสียหายตอเสรีภาพ 

ในกรณีความเสียหายตอเสรีภาพ กฎหมายกําหนดใหผูเสียหายสามารถเรียกรองไดทั้ง 
คาเสียหายที่เปนตัวเงิน ไดแก คาชดเชยการขาดแรงงาน และคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินซึ่งเปนผลมา
จากความเสียหายตอเสรีภาพ เชน คาเสียหายตอจิตใจ และคาเสียเสรีภาพ เปนตน 

5.3.1 การกําหนดคาเสียหายตอเสรีภาพ 

จากการวิเคราะหคดีตัวอยางที่เก่ียวกับการกําหนดคาเสียหายที่เปนตัวเงิน ไดแก คาชดเชยการ
ขาดแรงงานในครัวเรือนและในอุตสาหกรรม พบวา ศาลใชวิธีการเดียวกับการกําหนดคาขาดแรงงานใน
กรณีที่เกิดความเสียหายตอชีวิต และรางกายและอนามัย ซึ่งไดกลาวไปแลวขางตน ในสวนของการ
กําหนดคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงิน ศาลใชหลักวิธีการเดียวกับการกําหนดคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินใน
กรณีที่เกิดความเสียหายตอรางกายและอนามัย กลาวคือ ศาลมักจะคํานึงถึงพฤติการณและความ
รายแรงของการทําละเมิดเปนสําคัญ และไมพบหลักฐานวาศาลมีวิธีการกําหนดที่เปนระบบและมีหลัก
เหตุผลที่ชัดเจนเพียงพอรองรับ ดังจะเห็นไดจากคดีตัวอยางที่ 16 และ 17 ซึ่งในทั้งสองคดีนี้ศาลฎีกา
พิจารณาคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินจากการนําสืบคดีของทั้งสองฝายประกอบกับคําพิพากษาของศาล
ชั้นตนและศาลอุทธรณ ศาลไดสรุปวาคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินที่ศาลชั้นตนและศาลอุทธรณกําหนดไว
นั้นไมเหมาะสม และไดใชดุลพินิจในการแกไขคาเสียหายดังกลาวใหมีความเหมาะสมมากข้ึน โดยไมได
ใหเหตุผลหรืออธิบายหลกัในการกําหนดคาเสียหายดังกลาวไว 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4 คําพิพากษาฎีกาที่ 5129/2546   
5 คําพิพากษาฎีกาที่ 412-413/2515 และ 5129/2546 ตามลําดับ 
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คดีตัวอยางที่ 16: คําพิพากษาฎีกาที่ 2253/2539 
 จําเลยมีตําแหนงเปนสมุหบัญชีของธนาคารยอมมีความชํานาญในการตรวจพิสูจนลายมือช่ือของลูกคา
มากกวาบุคคลธรรมดา แตจําเลยไมใชความระมัดระวังใหเพียงพอแลวใหการตอพนักงานสอบสวนวาลายมือช่ือ
ของผูสั่งจายเช็คคลายลายมือโจทก ซ่ึงถือเปนการยืนยันวาลายมือช่ือของผูสั่งจายเช็คเปนลายมือช่ือของโจทก
น่ันเอง คําใหการในช้ันสอบสวนของจําเลยจึงเปนเหตุโดยตรงที่ทําใหพนักงานสอบสวนดําเนินคดีอาญาแก
โจทก และโจทกถูกควบคุมตัว กอใหเกิดความเสียหายตอเสรีภาพและช่ือเสียงของโจทกโดยตรงโจทกยอมมี
สิทธิไดรับการชดใชคาเสียหาย เม่ือศาลฎีกาพิเคราะหถึงระยะเวลาที่โจทกถูกจับและถูกควบคุมตัวจนถึงไดรับ
การประกันตัวเปนเวลาเพียงประมาณ 5-6 ช่ัวโมง ประกอบกับหลังเกิดเหตุถูกจับแลว โจทกซ่ึงเปนนักธุรกิจก็
ยังไดรับการประกาศเกียรติคุณรางวัลเกียรติยศนักธุรกิจดีเดน แสดงใหเห็นวาการที่จําเลยกระทําละเมิดตอ
โจทกน้ันมิไดกอใหเกิดความเสียหายรายแรงนัก การที่โจทกขอคาเสียหายเก่ียวกับการเสื่อมเสียเสรีภาพ 
1,000,000 บาท และเสื่อมเสียช่ือเสียง 1,000,000 บาทน้ัน ศาลฎีกาเห็นวาสูงเกินไปเห็นสมควรกําหนด
คาเสียหายทั้งสองสวนน้ีใหรวม 300,000 บาท 
 
 

คดีตัวอยางที่ 17: คําพิพากษาฎีกาที่ 3782/2542 
“...จําเลยไดกระทําอนาจารโจทกดวยการจับแขนทั้งสองขางของโจทกดึงเขามาเพ่ือกอดจูบโดยโจทก

อยูในภาวะที่ไมสามารถขัดขืนได และใชกําลังประทุษรายบีบคอโจทก เพ่ือยอมใหจําเลยกระทําอนาจารโจทก 
จนโจทกมีเลือดออกจมูก และไดรับบาดเจ็บตามรางกายหลายแหงเปนอันตรายแกกาย และจําเลยไดหนวง
เหน่ียวกักขังโจทกโดยจําเลยใชมือทั้งสองขางดึงตัวและดึงผมของโจทกไวไมใหลงจากรถยนต ทําใหโจทก
ปราศจากเสรีภาพในรางกาย...” 
 “...เปนที่นาเช่ือถือไดวา โจทกมีอาการปวยทางจิตโดยมีอาการซึมเศรา เพราะถูกกระทบกระเทือนทาง
จิตใจ เม่ือคํานึงถึงสาเหตุที่โจทกถูกจําเลยใชกําลังกายประทุษรายเพ่ือกระทําอนาจารโจทกซ่ึงเปนหญิงสาว 
โจทกยอมไดรับความกระทบกระเทือนทางจิตใจอยางแนนอน และคําเบิกความของนายแพทยปราโมทยที่วา 
หากโจทกไมรับการรักษาทันทีแลวโจทกอาจฆาตัวตายไดน้ัน ถือวาเปนความเห็นทางการแพทย หาใชเปนการ
คาดเดา... 
 “…สวนความเสียหายเก่ียวกับช่ือเสียงและเกียรติยศน้ัน แมโจทกจะมิไดนําคูรักของโจทกหรือบุคคลอืน่
มาเบิกความเปนพยานก็ตาม แตคดีก็ไดความวา หลังจากจําเลยกระทําละเมิดตอโจทกจนจําเลยถูกฟองถูก
ลงโทษทั้งทางอาญาและทางวินัยแลว โจทกก็มิไดแตงงานกับคนรักของโจทก และนาเช่ือวา เม่ือเกิดเหตุคดีนี้
ขึ้นมาโจทกจะตองไดรับความเสียหายทางเกียรติยศและช่ือเสียง และมีผลกระทบโดยตรงตอตําแหนงหนาที่การ
งานของโจทกอยางแนนอน…” 
 “…ที่ศาลอุทธรณพิพากษาใหจําเลยชดใชความเสียหายทางกายและจิตใจเปนเงิน 200,000 บาท น้ัน 
เห็นวา สมควรแลวสวนที่กําหนดใหจําเลยชดใชความเสียหายดานช่ือเสียงและเกียรติยศเปนเงิน 100,000 บาท 
น้ัน เห็นวา สูงเกินไปเห็นสมควรลดลงมาเปน 75,000 บาท รวมเปนคาเสียหายที่จําเลยตองชําระใหโจทกเปน
เงินทั้งสิ้น 275,000 บาท…” 



 
5-40   การวิเคราะหแนวทางการกําหนดคาเสียหายของศาลไทย 
 

5.3.2 ขอจํากัดในการกําหนดคาเสียหายที่เหมาะสมในกรณีความเสียหายตอเสรีภาพ 

 เนื่องจากวิธีการที่ศาลใชกําหนดคาขาดแรงงานในครัวเรือนและในอุตสาหกรรมในกรณีนี้
เหมือนกับวิธีการที่ใชในการกําหนดคาขาดแรงงานในกรณีที่เกิดความเสียหายตอชีวิต และรางกายและ
อนามัย ดังนั้นปญหาที่เกิดข้ึนจึงมีความคลายคลึงกัน กลาวคือ ศาลมักกําหนดคาขาดแรงงานใน
ครัวเรือนจากคาจางคนมาทํางานแทน (Replacement cost) ซึ่งการกําหนดโดยใชหลักดังกลาวอาจทํา
ใหผูเสียหายไดรับการชดเชยที่ต่ําเกินควร ในสวนของขอจํากัดในการกําหนดคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงิน 
ปญหาที่เกิดข้ึนนั้นคลายคลึงกับปญหาที่เกิดข้ึนในกรณีความเสียหายตอรางกายและอนามัย กลาวคือ 
การขาดวิธีการที่ชัดเจนและเปนระบบเพียงพอในการคํานวณคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินทําใหผูพิพากษา
จําเปนตองกําหนดคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินโดยอาศัยดุลพินิจเปนหลัก ซึ่งแนนอนวาผูพิพากษาแตละ
ทานอาจมีทัศนคติและประสบการณที่แตกตางกัน ความแตกตางดังกลาวอาจสงผลใหคาเสียหายที่ไม
เปนตัวเงินที่ศาลกําหนดใหในคดีที่มีพฤติการณและความรายแรงของการละเมิดใกลเคียงกันมีความ
แตกตางกันมาก ซึ่งจะทําใหคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินที่ศาลกําหนดมีลักษณะไมแนนอนและคาดเดาได
ยาก จนทําใหบุคคลที่มีเหตุผลอาจจะไมสามารถเลือกใชความระมัดระวังในระดับที่เหมาะสมได  

5.4 การคิดคาเสียหายตอทรัพยสิน 

ในกรณีความเสียหายตอทรัพยสิน กฎหมายกําหนดใหผูเสียหายสามารถเรียกรองไดเฉพาะ
คาเสียหายที่เปนตัวเงินเทานั้น เชน การชดใชดวยราคาทรัพย คาซอม คาเสื่อมราคา และคาเสียหายอ่ืน
อ่ืนๆ ซึ่งมีสาเหตุมาจากความเสียหายตอทรัพยสิน  

 5.4.1 การกําหนดคาเสียหายตอทรพัยสิน 

โดยหลักการแลว ศาลมักจะกําหนดคาเสียหายตอทรัพยสินใหมากพอที่ทําใหผูเสียหายสามารถ
กลับคืนสูสภาพที่เสมือนวาไมมีการทําละเมิดเกิดข้ึน ในทางปฏิบัติ หากทรัพยสินไดรับความเสียหายจน
ไมสามารถใชงานได ศาลมักจะกําหนดคาเสียหายใหเทากับราคาตลาดของทรัพยสนิดังกลาวในชวงเวลา
ที่เกิดความเสียหาย แตในกรณีที่ทรัพยสินที่สูญเสียไปไดถูกใชงานมากอนที่จะถูกทําละเมิด ศาลจะนํา
ราคาตลาดในปจจุบันของทรัพยสินดังกลาวมาหักออกดวยคาเสื่อมซึ่งเกิดจากการใชงาน ดังเชนในคดี
ตัวอยางที่ 18 ซึ่งจําเลยประมาทเปนเหตุใหเครื่องบินตก จนไดรับความเสียหายและไมสามารถใชงานได
อีก ศาลกําหนดใหจําเลยชดเชยคาเสียหายของเครื่องบินเทากับราคาเครื่องบินในชวงเวลาที่เกิดความ
เสียหายหักดวยคาเสื่อมตามอายุการใชงานของเครื่อง 
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คดีตัวอยางที่ 18: คําพิพากษาฎีกาที่ 3491/2546 
 จําเลยเปนนักเรียนการบิน จําเลยกระทําโดยประมาทปราศจากความระมัดระวัง นําเครื่องบินดังกลาว
ของโจทกขึ้นทําการฝกบินโดยไมไดขออนุญาตและไมไดรับอนุญาตจากครูการบิน ทั้งไมไดตรวจตราความ
สมบูรณเรียบรอยของเครื่องบิน ไมไดตรวจนํ้ามันเช้ือเพลิงวามีเพียงพอสําหรับการฝกบินในครั้ง น้ี
หรือไม จําเลยทําการบินจนนํ้ามันเช้ือเพลิงในถังดานขวาหมดทําใหเครื่องยนตดับเปนเหตุใหเครื่องบินตกไดรับ
ความเสียหายไมสามารถซอมแซมได โจทกซ้ือเครื่องบินลําเกิดเหตุมาเม่ือวันที่  8 กันยายน 2533 ใน
ราคา 3,899,087 บาท แตขณะเกิดเหตุเม่ือวันที่ 13 กุมภาพันธ 2538 เครื่องบินเชนลําเกิดเหตุมีราคาลํา
ละ 4,717,898 บาท ศาลฎีกาพิพากษาให การคํานวณราคาตั้งจากราคา 4,717,898 บาท (ราคาซ้ือ ณ ปจจุบัน) 
และหักคาเสื่อมตามอายุการใชงานของเครื่อง 

ในกรณีที่ทรัพยสินไดรับความเสียหายบางสวน ซึ่งถาไดรับการซอมแซมก็จะสามารถใชงานได
ดังเดิม  แตอาจมีสภาพบางอยางไมเหมือนเดิม ศาลมักจะกําหนดใหจําเลยชดใชคาซอมแซมพรอมดวย
คาเสื่อมราคาของทรัพยสิน จากการวิเคราะหคําพิพากษาศาลฎีกาที่เก่ียวของพบวา ในสวนของคา
ซอมแซม ศาลจะกําหนดคาซอมทรัพยสินโดยพิจารณาจากหลักฐานใบรับรองการจายคาซอมเปนหลัก 
ในสวนคาเสื่อมราคาของทรัพยสิน ศาลมักจะพิจารณาวาการทําละเมิดเปนเหตุใหทรัพยสินมีมูลคาลดลง
หรือไม และถาศาลเห็นวาการละเมิดมีผลทําใหทรัพยสินมีมูลคาลดลง ศาลก็จะกําหนดใหจําเลยชดเชย
คาเสื่อมราคาใหแกผูถูกทําละเมิดดวย อยางไรก็ดี จากการวิเคราะหคําพิพากษาฎีกาในคดีที่มีการชดเชย
คาเสือ่มราคา ไมพบวาศาลไดอธิบายวิธีการคิดคาเสื่อมราคาและแจกแจงรายละเอียดของปจจัยตางๆ ที่
ใชในการกําหนดคาเสื่อมราคาไว ดังในคดีตัวอยางที่ 19 คณะผูวิจัยจึงไมสามารถระบุไดวาศาลมีวิธีการ
กําหนดคาเสื่อมราคาอยางไร  

คดีตัวอยางที่ 19: คําพิพากษาฎีกาที่ 3888/2545 
ระหวางที่รถยนตของโจทกซอมอยูที่อูของจําเลย จําเลยไดขับรถของโจทกไปชนไดรับความเสียหาย 

ศาลฎีกากําหนดคาเสียหายใหแกโจทกดังตอไปน้ี คาซอมรถยนต 210,000 บาท คาเสื่อมสภาพและเสื่อมราคา 
40,000 บาท โดยศาลไดระบุเหตุผลไววา แมรถจะไดรับการซอมแลว แตก็ยอมมีการเสื่อมสภาพและเสื่อมราคา
ลงไปบาง แตคาเสื่อมราคาที่เรียก 100,000 บาทสูงเกิน จึงกําหนดใหเทากับ 40,000 บาท 

 5.4.2 ขอจํากัดในการกําหนดคาเสียหายที่เหมาะสมในกรณีความเสียหายตอทรัพยสิน 

 ในกรณีที่ทรัพยสินเสียหายจนไมสามารถใชงานได การกําหนดคาเสียหายโดยใชราคาตลาดใน
ชวงเวลาที่เกิดความเสียหายอาจจะทําใหผูเสียหายไดรับการชดเชยนอยเกินไปในบางกรณี ทั้งนี้
เนื่องจากราคาของทรัพยสินอาจขยับตัวสูงข้ึนจนทําใหคาเสียหายที่ไดรับไมเพียงพอที่จะซื้อทรัพยสิน
ใหมมาทดแทนทรัพยสินที่เสียหายได  

 ในกรณีของทรัพยสินบางอยางที่ไมสามารถหาซื้อไดในตลาดทั่วไปหรืออาจไมมีการซื้อขายใน
ตลาดเลย ตัวอยางเชน วัตถุโบราณ และภาพเขียนเกาแกจากศิลปนที่มีชื่อเสียง เปนตน หากศาล
กําหนดคาเสียหายใหเทากับราคาของสินคาที่คลายคลึงกันหรือประเภทเดียวกันซึ่งมีการซื้อขายในตลาด



 
5-42   การวิเคราะหแนวทางการกําหนดคาเสียหายของศาลไทย 
 
ทั่วไป ผูเสียหายก็จะไมไดรับการชดเชยอยางเหมาะสม เนื่องจากคาเสียหายที่ไดรับมักไม เพียงพอ
หรือไมสามารถทําใหผูเสียหายไดทรัพยสินที่เสียหายไปกลับคืนมา และทรัพยสินที่คลายคลึงซึ่งสามารถ
ซื้อไดในตลาดทั่วไปก็มักจะมีคุณคาต่ํากวาทรัพยสินที่เสียหายไป ในกรณีนี้ คาเสียหายที่เหมาะสมควร
จะเทากับมูลคาสวนตัว (Subjective value) ที่ผูเสียหายใหแกทรัพยสินที่เสียหายไป 

 คณะผูวิจัยพบวา มีคดีที่ศาลควรจะกําหนดคาเสียหายจากมูลคาสวนตัวที่ผูเสียหายใหแกทรัพยสิน
ที่เสียหายไป แตศาลกลับไมไดกําหนดเชนนั้น จึงทําใหไมสามารถชดเชยใหแกผูเสียหายไดอยาง
ครบถวน ในคดีตัวอยางที่ 20 โจทกถูกทําละเมิดทําใหปลาแฟนซีคารพ 7 ตัวที่โจทกเลี้ยงไวตาย ปลา
แฟนซีคารพดังกลาวเปนปลาพันธุดี ซึ่งนําเขาจากประเทศญี่ปุน และเคยไดรับรางวัลจากการประกวด 
จึงไมใชปลาแฟนซีคารพที่มีซื้อขายในตลาดทั่วไป ศาลกําหนดคาเสียหายใหแกปลาแฟนซีคารพตัวละ 
100,000 บาท โดยระบุวาเปนมูลคาที่สูงกวาราคาปกติของปลาแฟนซีคารพทั่วไปในทองตลาด แต
เนื่องจากมีขอมูลปรากฏในคําพิพากษาวา เคยมีผูมาขอซื้อปลาแฟนซีคารพดังกลาวในราคาตัวละ 
150,000 บาท แตโจทกไมขาย ขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นวามูลคาสวนตัวของโจทกที่ใหแกปลาแฟนซี
คารพแตละตัวนาจะมากกวา 150,000 บาท มิฉะนั้นโจทกคงจะขายปลาดังกลาวไปแลว ในกรณีนี้ แม
ศาลจะกําหนดคาเสียหายใหสูงกวาราคาตลาดแลวแตคาเสียหายดังกลาวก็ยังต่ํากวามูลคาสวนตัวของ
โจทก ซึ่งมีนัยวาโจทกไดรับคาเสียหายนอยเกินไป 

คดีตัวอยางที่ 20: คําพิพากษาฎีกาที่ 6392/2545  
ศาลฎีกาวินิจฉัยวาจําเลยที่ 1 รับเหมากอสรางอาคารสํานักงานจอดรถยนต โดยมีแนวเขตที่ดินของตัว

อาคารติดกับแนวเขตที่ดินซ่ึงเปนที่ตั้งของบานของบิดามารดาโจทก การกอสรางทําใหมีเศษวัสดุกอสรางตก
หลนเขาไปในบริเวณบานดังกลาวและบอปลา เปนเหตุใหปลาแฟนซีคารพที่โจทกเล้ียงในบอตาย 

ศาลกําหนดมูลคาของปลาแฟนซีคารพ 7 ตัวเทากับ 700,000 บาท (ตัวละ 100,000 บาท) เน่ืองจาก 
ปลาแฟนซีคารพ 7 ตัวของโจทกเปนปลาพันธุดี นําเขาจากประเทศญ่ีปุน โจทกเล้ียงดูปลาอยางดีมีบอเล้ียงปลา
ที่ดีทั้งระบบนิเวศน ระบบพักนํ้าและระบบระบายนํ้าที่ดี ปลาทั้งเจ็ดตัวโจทกเคยสงเขาประกวดและชนะไดรับ
รางวัล ทั้งขณะเกิดเหตุปลาทั้งเจ็ดตัวมีคุณภาพดี ความยาวลําตัว 60 เซนติเมตรขึ้นไปทุกตัว เม่ือคํานึงถึงราคา
ปลาทีโ่จทกซ้ือมา คาอาหาร คานํ้า คาไฟฟา คาบํารุงดูแลรักษาตลอดจนระยะเวลาที่โจทกใชในการเล้ียงดูปลา
จนถึงวันที่ปลาตายเปนเวลาเกินกวา 6 ปประกอบกับปลาของโจทกทั้งเจ็ดตัวเปนปลาที่โจทกสงเขาประกวด
และไดรับรางวัลทุกตัวจนมีผูเสนอขอซ้ือในราคาตัวละ 150,000 บาท ยอมเปนปลาที่โจทกภาคภูมิใจและมีคา
อยางสูงในดานจิตใจของโจทก จึงไมอาจนําราคาปกติของปลาแฟนซีคารพทั่วไปในทองตลาดมาเปนเกณฑใน
การกําหนดคาเสียหายได  

5.5 การคิดคาเสียหายตอสิทธิอ่ืนๆ 

ในกรณีของความเสียหายตอสิทธิอ่ืนๆ6 กฎหมายกําหนดใหผูเสียหายสามารถเรียกรองใหผูทํา
ละเมิดชดเชยใหแกความเสียหายที่เปนตัวเงินอันเกิดข้ึนจากการถูกละเมิดสิทธิ นอกจากนี้ ศาลยัง

                                                
6 สิทธิที่นอกเหนือจากสิทธิในรางกายและอนามัย ชีวิต เสรีภาพ ทรัพยสิน และชื่อเสียงเกียรติคุณ 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการวิจัยการวิเคราะหกฎหมายดวยวิธีทางเศรษฐศาสตร: การคิดคาเสียหายในคดีละเมิด  5-43 
 
สามารถสั่งใหผูทําละเมิดหยุดการกระทําซึ่งเปนการละเมิดตอสิทธิของผูเสียหาย มิฉะนั้นจะตองจาย
คาเสยีหายแกผูเสียหายไปจนกวาจะหยุดทําละเมิด  

 5.5.1 การกําหนดคาเสยีหายตอสิทธิอ่ืนๆ 

 โดยทั่วไปแลว ศาลมักจะกําหนดคาเสียหายตอสิทธิอ่ืนๆ ใหมากพอที่จะทําใหผูเสียหายสามารถ
กลับคืนสูสภาพที่เสมือนวาไมมีการทําละเมิดเกิดข้ึน โดยศาลอาจกําหนดคาเสียหายใหเทากับประโยชน
ที่ผูเสียหายตองสูญเสียไปจากการถูกละเมิดสิทธิ หรืออาจกําหนดคาเสียหายใหเทากับตนทุนของการ
เยียวยาความเสียหายที่เกิดข้ึน แตศาลจะกําหนดคาเสียหายใหเปนจํานวนใดนั้นโดยสวนใหญแลวจะ
ข้ึนกับขอเท็จจริงและพยานหลักฐานที่โจทกและจําเลยนํามาแสดง นอกจากนี้ ศาลอาจใชดุลพินิจวา
ความเสียหายที่เกิดข้ึนนั้นอยูไกลจากเหตุมากนอยเพียงใดประกอบการพิจารณากําหนดคาเสียหายดวย 
ดังในคดีตัวอยางที่ 21 

คดีตัวอยางที่ 21: คําพิพากษาฎีกาที่ 1013/2550 

จําเลยซ่ึงเปนนิติบุคคลอาคารชุดไดออกระเบียบหามมิใหโจทกนํารถยนตเขามาจอดในที่จอดรถยนต
ตามสัญญาขาย ทําใหเกิดความสะดวกแกโจทกผูเปนเจาของกรรมสทิธิ์ โจทกตองนํารถยนตไปจอดในสถานที่
อื่น จนตองเสียคาใชจายเพ่ิมขึ้นโดยไมจําเปน อันถือเปนการขัดขวางสิทธิใชสอยทรัพยสินตามสัญญาขายหอง
ชุดของโจทก ถือไดวาเปนการจงใจกระทําละเมิดตอโจทก ทําใหโจทกไดรับความเสียหาย จําเลยจึงตองชดใช
คาเสียหายใหแกโจทก 

ในคดีน้ีโจทกเรียกคาเสียหายจากการมิไดใชที่จอดรถยนตตามสัญญาขาย และตองนํารถยนตไปจอด
ในสถานที่อื่น เปนเงินเดือนละ 3,000 บาท ตอที่จอดรถยนต 1 ที่ เทากับจํานวนคาเชาที่โจทกไดจายไปจริง 
ตามใบเสร็จรับเงิน จึงถือวาเปนอัตราที่เหมาะสมแลว แตที่โจทกเรียกคาเสียหายในการที่ไมไดใชที่จอดรถยนต
รวม 5 ที่น้ัน เม่ือขอเท็จจริงฟงไดวาจําเลยยินยอมใหโจทกใชที่จอดรถยนต 1 ที่ โจทกจึงมิไดใชที่จอดรถยนต
เพียง 4 ที่ และปรากฏขอเท็จจริงตามใบเสร็จรับเงินดวยวา โจทกเชาที่จอดรถยนตของบุคคลอื่นเพ่ือใชแทนที่
จอดรถยนตของโจทกเพียง 2 ที่ โจทกจึงเสียหายจริงเปนเงิน 6,000 บาท ตอเดือน 

 สวนที่จอดรถยนตอีก 2 ที่ ที่โจทกเรียกคาเสียหายมาในอัตราเดียวกันทํานองวาเปนผลประโยชนที่
โจทกจะไดรับหากนําออกใหบุคคลอื่นเชาน้ัน ศาลเห็นวา เปนเพียงการคาดคะเนของโจทก ซ่ึงไมแนนอนวา
โจทกจะไดรับผลประโยชนตามน้ันจริงหรือไม จึงเห็นควรไมกําหนดคาเสียหายในสวนน้ีใหแกโจทก 

 5.5.2 ขอจํากัดในการกําหนดคาเสียหายที่เหมาะสมในกรณีความเสียหายตอสิทธิอ่ืนๆ 

ในบางกรณี ความเสียหายตอสิทธอ่ืินๆ อาจนํามาซึ่งความเสียหายที่ไมเปนตัวเงินได ตัวอยางเชน 
ในการถูกบุกรุกที่ดิน ผูถูกละเมิดอาจจะไดรับความเสียหายทางจิตใจ เชน เกิดความเครียดและความ
วิตกกังวล  อยางไรก็ดี แมวาจะมีความเสียหายที่ไมเปนตัวเงินเกิดข้ึนจริง แตกฎหมายไทยไมได
กําหนดใหผูเสียหายมีสิทธิในการเรียกรองคาเสียหายที่ไม เปนตัวเงิน การยกเวนการชดเชยความ
เสียหายที่ไมเปนตัวเงิน นอกจากจะทําใหผูเสียหายไดรับการชดเชยนอยเกินไปแลว ยังอาจไมสามารถ
จูงใจใหเกิดการใชความระมัดระวังในระดับที่เหมาะสมดวย   
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5.6 การคิดคาเสียหายตอชื่อเสียงเกียรติคุณ 

ในกรณีความเสียหายตอชื่อเสียงเกียรติคุณ กฎหมายกําหนดใหผูเสียหายสามารถเรียกรอง
คาเสียหายตอชื่อเสียงเกียรติคุณและคาขาดประโยชนทํามาหาไดอันมีสาเหตุมาจากการเสื่อมเสีย
ชื่อเสียงเกียรติคุณ  โดยถือวาความเสียหายตอชื่อเสียงและเกียรติคุณเปนความเสียหายที่สามารถคิด
มูลคาในรูปของตัวเงินได  

 5.6.1 การกําหนดคาเสียหายตอชื่อเสียงเกียรติคุณ 

 (1)  คาเสียหายตอชื่อเสียงเกียรติคุณ 

 ในการกําหนดคาเสียหายตอชื่อเสียงเกียรติคุณ ศาลมักจะกําหนดใหตามพฤติการณและความ
รายแรงแหงละเมิด โดยศาลมักกําหนดคาเสียหายโดยพิจารณาจากปจจัยสําคัญ เชน ระดับความมี
ชื่อเสียง และความเปนที่รูจักและยอมรับในสังคม (ดูในคดีตัวอยางที่ 22) โดยผูเสียหายที่มีชื่อเสียง
มากกวาหรือเปนที่รูจักและยอมรับในสังคมมากกวามักจะไดรับคาเสียหายมากกวาผูเสียหายที่มีชื่อเสียง
นอยกวาหรือเปนทีรู่จักและยอมรับในสังคมนอยกวา 

คดีตัวอยางที่ 22: คําพิพากษาฎีกาที ่3275/2545 
 “...มีปญหาตองวินิจฉัยตามฎีกาของจําเลยที่ 1 ประการตอไปวา คาสินไหมทดแทนที่ศาลลางทั้งสอง
กําหนดมาน้ันสูงเกินไปหรือไม เห็นวา โจทกไดรับคัดเลือกใหเปนนางสาวไทยและนางงามจักรวาล เปนบุคคลที่
มีช่ือเสียงและเปนที่รูจักของบุคคลทั่วไปทั้งในประเทศและตางประเทศ การกระทําละเมิดของจําเลยที่ 1 ทําให
โจทกเสียหายแกช่ือเสียงเกียรติยศของโจทก ของวงศตระกูล ตลอดจนอาชีพและหนาที่การงาน ที่ศาลลางทั้ง
สองกําหนดคาสินไหมทดแทนมาน้ันเหมาะสมแลว ฎีกาของจําเลยที่ 1 ฟงไมขึ้น…" 

 ตารางที่ 5.12 แสดงคาเสียหายตอชื่อเสียงเกียรติคุณที่ศาลกําหนดใหในคดีตัวอยาง เราจะ
สังเกตเห็นวาคาเสียหายที่ศาลกําหนดใหในแตละคดีมีความแตกตางกันคอนขางมาก อยูระหวาง 1 หมื่น 
ถึง 5 ลานบาท ขอสังเกตเบ้ืองตนที่คณะผูวิจัยพบจากการวิเคราะหคาเสียหายตอชื่อเสียงเกียรติคุณใน
คดีตัวอยางคือ คาเสียหายตอชื่อเสียงเกียรติคุณจะมีคามากหรือนอยข้ึนอยูระดับความมีชื่อเสียงของ
ผูเสียหาย กลาวคือ หากผูเสียหายเปนบุคคลที่ เปนมีชื่อเสียงเปนที่รูจักในระดับประเทศ เชน 
นักการเมืองอาวุโส (คําพิพากษาฎีกาที่ 4595/2543) นางงามจักรวาล (คําพิพากษาฎีกาที่ 3275/2545) 
และสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (คําพิพากษาฎีกาที่ 5782/2540) จะไดรับคาเสียหายตอชื่อเสียงเกียรติคุณ
มากกวาผูเสียหายในคดีอ่ืนๆ ซึ่งเปนบุคคลที่มีชื่อเสียงนอยกวา อยางไรก็ตาม ถึงแมวาการวิเคราะห
ขางตนจะทําใหทราบวาคาเสียหายตอชื่อเสียงเกียรติคุณจะข้ึนอยูกับระดับความมีชื่อเสียงของผูเสียหาย 
และความเปนที่รูจักของผูเสียหาย แตจากการศึกษาคําพิพากษาฎีกาที่เก่ียวของ คณะผูวิจัยไมพบวา
ศาลใชวิธีการใดในการคํานวณคาเสียหายดังกลาว แตมีความเปนไปไดวา การกําหนดคาเสียหาย
ดังกลาวนาจะอาศัยดุลพินิจของศาลเปนสําคัญ  
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ตารางที่ 5.12  คาเสียหายตอชื่อเสียงเกียรติคุณที่ศาลกําหนดใหในคดีตัวอยาง 
คําพิพากษาฎีกาที่ คาเสียหายตอช่ือเสียงและเกียรติคุณ (บาท) อาชีพ 
197/2522        10,000 รองผูอํานวยการสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล 
1898/2522 60,000  

(ชดเชยใหแกรายไดที่ลดลง) 
ไมไดระบุไวในคําพิพากษาฎีกา 

1590/2528 50,000 ผูวาราชการจังหวัด 
5278/2531 50,000 นักการเมือง 
3023/2533 50,000 นักการเมือง 
3829/2533 400,000  หางหุนสวนจํากัด 
104/2534 20,000 ขาราชการ 
3805/2537 200,000 ผูอํานวยการองคการสื่อสารมวลชน 
121/2539 300,000 หนวยงานราชการ (ศูนยประสานงานทหาร

กองหนุนแหงชาติ หรือกนช.) 
5782/2540 500,000 สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
1479/2542 50,000 ผูอํานวยการบํารุงรักษา การประปานครหลวง 
976/2543 25,000 ขาราชการ 
4595/2543 5,000,000 นักการเมืองอาวุโส 
3275/2545 1,000,000 นางงามจักรวาล นางแบบ 
1712/2551 400,000 โรงพยาบาลเอกชน 
ที่มา: คําพิพากษาฎีกาซ่ึงรวบรวมโดยคณะผูวิจัย 

(2)  คาขาดประโยชนทํามาหาได 

หากการเสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติคุณนํามาซึ่งการขาดประโยชนทํามาหาได ศาลมักจะชดเชย
คาขาดประโยชนทํามาหาไดใหเทากับผลประโยชนที่ผูเสียหายสูญเสียไป ทั้งนี้คาขาดประโยชนทํามาหา
ไดมักถูกกําหนดข้ึนบนพ้ืนฐานของพยานหลักฐานสนับสนุนที่มีความนาเชื่อถือ   

 5.6.2  ขอจํากัดในการกําหนดคาเสียหายที่เหมาะสมในกรณีความเสียหายตอชื่อเสียง
เกียรติคุณ 

จากการวิเคราะหคดีตัวอยางพบวา แมวาศาลจะมีหลักในการกําหนดคาเสียหายตอชื่อเสียงเกียรติ
คุณตามที่กลาวไปแลวขางตน แตศาลอาจยังไมมีวิธีการกําหนดคาเสียหายตอชื่อเสียงเกียรติคุณที่
ชัดเจนและเปนระบบเพียงพอ ในทางปฏิบัติ ศาลมักกําหนดคาเสียหายตอชื่อเสียงเกียรติคุณโดยอาศัย
ดุลพินิจเปนหลัก ซึ่งแนนอนวาผูพิพากษาแตละทานอาจมีทัศนคติและประสบการณที่แตกตางกัน ความ
แตกตางดังกลาวอาจสงผลใหคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินที่ศาลกําหนดใหในคดีที่มีพฤติการณและความ
รายแรงของการละเมิดใกลเคียงกันมีความแตกตางกันมาก ซึ่งจะทําใหคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินที่ศาล
กําหนดมีลักษณะไมแนนอนและคาดเดาไดยาก จนทําใหบุคคลที่มีเหตุผลอาจจะไมสามารถเลือกใช
ความระมัดระวังในระดับที่เหมาะสมได 



 
5-46   การวิเคราะหแนวทางการกําหนดคาเสียหายของศาลไทย 
 
5.7 การคิดดอกเบ้ียในหน้ีละเมิด 

 แมกฎหมายจะกําหนดไววา หนี้ละเมิดเกิดข้ึนตั้งแตวันที่มีการทําละเมิด แตโดยทั่วไปแลว 
ผูเสียหายจะยังไมไดรับการชดเชยคาเสียหายอยางครบถวน ณ วันที่ถูกทําละเมิด ผูเสียหายจะตองรอ
จนกวาศาลจะตัดสินใหมีการชดเชยคาเสียหาย และจะไดรับการชดเชยครบถวนเมื่อผูทําละเมิดไดจาย
คาเสียหายเรียบรอยแลว การรอคอยในชวงเวลาระหวางวันที่เกิดความเสียหายและวันที่มีการชําระ
คาเสียหายจริงหรือที่เรียกวาระยะเวลาของการผิดนัดชําระหนี้ละเมิดนั้นมีตนทุนเกิดข้ึนแกผูเสียหาย 
ตนทุนดังกลาวคือตนทุนคาเสียโอกาสในการนําคาเสียหายไปลงทุนแสวงหาผลตอบแทนในรูปแบบตางๆ 
เชน การนําเงินไปฝากธนาคาร หรือลงทุนในสินทรัพยอ่ืนๆ เชน พันธบัตรรัฐบาล หรือตราสารหนี้อ่ืนๆ 
ดวยเหตุนี้กฎหมายจึงกําหนดใหผูละเมิดตองชดใชคาเสียหายพรอมดอกเบ้ียนับตั้งแตวันที่ถูกทําละเมิด
จนถึงวันที่มีการชําระคาเสียหายจริง การกําหนดอัตราดอกเบ้ียในหนี้ละเมิดเปนประเด็นที่มีความสําคัญ
มาก เพราะอาจทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูทําละเมิดกับผูเสียหายได การกําหนด
ดอกเบ้ียในหนี้ละเมิดของศาลไทยมีลักษณะบางอยางที่อาจทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบหรือไมเปน
ธรรมดังกลาว ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

5.7.1 การใชอัตราดอกเบ้ียคงที ่

 ในการกําหนดอัตราดอกเบ้ียในหนี้ละเมิด ศาลจะยึดตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยมาตรา 224 ซึ่งกําหนดใหผูทําละเมิดจายดอกเบ้ียในคาเสียหายในอัตรารอยละ 7.5 ตอป (ไมคิด
ดอกเบ้ียทบตน) โดยใหคิดดอกเบ้ียนับตั้งแตวันที่มีการทําละเมิดจนถึงวันที่มีการชําระครบถวน อัตรา
ดอกเบ้ียดังกลาวเปนอัตราที่ศาลใชอยางตอเนื่องมาเปนระยะเวลานาน โดยไมมีการปรับเปลี่ยนให
สอดคลองกับอัตราดอกเบ้ียในตลาด ทําใหในปจจุบันอัตราดอกเบ้ียที่ใชในการคิดคาเสียหายของศาลมี
คาสูงกวาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ําหลายประเภท เชน อัตราดอกเบ้ียเงินฝาก
ประจํา และอัตราผลตอบแทนจากพันธบัตรรัฐบาล (ดูภาพที่ 5.2) ความแตกตางระหวางอัตรา
ผลตอบแทนในตลาดและอัตราดอกเบ้ียที่ศาลกําหนดเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิดความไดเปรียบ
เสียเปรียบหรือเกิดความไมเปนธรรมระหวางผูทําละเมิดและผูเสียหายข้ึน 

ในมุมมองของผูเสียหาย ผูเสียหายจะไดประโยชนหากอัตราดอกเบ้ียที่ศาลกําหนดสูงกวาอัตรา
ผลตอบแทนในตลาด ทั้งนี้เนื่องจาก การที่ผูเสียหายไดรับคาเสียหายพรอมดอกเบ้ียรอยละ 7.5 นั้น
เปรียบเสมือนวาผูเสียหายไดรับคาเสียหาย ณ วันที่ถูกทําละเมิด และไดนําเงินดังกลาวไปลงทุนที่ให
ผลตอบแทนรอยละ 7.5 (ไมคิดทบตน) ซึ่งอันที่จริงแลว หากแมสมมติวาผูเสียหายไดรับคาเสียหาย ณ 
วันที่ถูกทําละเมิดจริง ผูเสียหายก็ยากที่จะนําเงินดังกลาวไปลงทุนแสวงหาผลตอบแทนที่สูงกวาหรือ
เทากับรอยละ 7.5 ได เนื่องจากอัตราผลตอบแทนในตลาดในชวงเวลาเดียวกันมีคาต่ํากวารอยละ 7.5 
หรือกลาวไดอีกอยางหนึ่งวา ผูเสียหายไดรับการชดเชยตนทุนคาเสียโอกาสในอัตราสูงเกินควรหรือได
กําไรคาเสียโอกาส ในทางกลับกัน ผูเสียหายจะเสียประโยชนหรือขาดทุนคาเสียโอกาส หากอัตรา
ดอกเบ้ียทีศ่าลกําหนดต่ํากวาอัตราผลตอบแทนในตลาด เนื่องจากไดรับการชดเชยตนทุนคาเสียโอกาส
ในอัตราที่ต่ําเกินควร  
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ในมุมมองของผูทําละเมิด ผูทําละเมิดจะไดประโยชนหากอัตราดอกเบ้ียที่ศาลกําหนดต่ํากวาอัตรา
ผลตอบแทนในตลาด ทั้งนี้เนื่องจาก ผูทําละเมิดสามารถนําเงินคาเสียหายที่ตองชําระไปแสวงหา
ผลตอบแทนในตลาดซึ่งมีคาสูงกวารอยละ 7.5 แลวนํามาจายเปนคาดอกเบ้ียในคาเสียหายซึ่งเทากับรอย
ละ 7.5 ผูทําละเมิดจะไดกําไรจากสวนตางระหวางผลตอบแทนจากการลงทุนและอัตราดอกเบ้ียที่ศาล
กําหนด หรือเรียกวาไดกําไรคาเสียโอกาส ในทางกลับกัน ผูทําละเมิดจะเสียประโยชนหรือขาดทุนคาเสีย
โอกาส หากอัตราดอกเบ้ียที่ศาลกําหนดสูงกวาอัตราผลตอบแทนในตลาด 

นอกจากนี้ ในกรณีที่อัตราดอกเบ้ียที่ศาลกําหนดต่ํากวาอัตราผลตอบแทนตลาด ผูทําละเมิดจะมี
แรงจูงใจในการผิดนัดชําระหนี้ไปเรื่อยๆ เนื่องจากจะทําใหผูทําละเมิดไดรับประโยชนมากข้ึน แตในกรณี
ที่อัตราดอกเบ้ียในหนี้ละเมิดสูงกวาอัตราผลตอบแทนในตลาด ผูเสียหายอาจมีแรงจูงใจในการยืด
ระยะเวลาการดําเนินคดีออกไปโดยอาศยัวิธีการตางๆ เชน ย่ืนฟองคดีชา สืบพยานชา เปนตน เนื่องจาก
จะทําใหผูเสียหายจะไดรับประโยชนมากข้ึน แตทั้งนี้ตองข้ึนกับวาตนทุนของการยืดระยะเวลาการ
พิจารณาคดี เชน คาเสียเวลา คาทนาย ฯลฯ มีคามากนอยเพียงใด 

ภาพที่ 5.2 อัตราดอกเบ้ียและอัตราผลตอบแทนในชวงป พ.ศ. 2520-2552 
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อัตราดอกเบ้ียเงินฝาก

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล

อัตราดอกเบ้ียที่ศาลใช

 
ที่มา : International Financial Statistics 

 จากภาพที่ 5.2 เราจะเห็นวา อัตราผลตอบแทนของการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ํามีคาต่ํากวาอัตรา
ดอกเบ้ียที่ศาลกําหนดมาตั้งแตป พ.ศ. 2542 เปนตนมา ซึ่งหมายความวาในชวงดังกลาว ผูทําละเมิดเสีย
ประโยชนในขณะที่ผูถูกละเมิดไดประโยชนจากการกําหนดดอกเบ้ียในคาเสียหายของศาล ในชวงที่อัตรา
ผลตอบแทนของการลงทุนและอัตราดอกเบ้ียที่ศาลกําหนดมีความแตกตางกันมาก ก็จะเกิดความ
ไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูทําละเมิดและผูถูกละเมิดมาก ในชวงที่อัตราผลตอบแทนของการลงทุน
และอัตราดอกเบ้ียที่ศาลกําหนดมีความแตกตางกันไมมากนัก ความไดเปรียบเสียเปรียบก็จะมีไมมาก ใน
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การทําใหความไดเปรียบเสียเปรียบดังกลาวใหอยูในระดับที่พอควรไมมากเกินไปนัก กฎหมายควรให
ความยืดหยุนแกศาลในการพิจารณาเลือกใชอัตราดอกเบ้ียตามความเหมาะสมแกสถานการณของอัตรา
ผลตอบแทนในตลาดได7 โดยอัตราดอกเบ้ียที่เหมาะสมควรเปนอัตราดอกเบ้ียที่ใกลเคียงกับอัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ํา 

5.7.2 การไมคิดดอกเบ้ียทบตน 

 ในการทําธุรกรรมทางการเงิน การคิดดอกเบ้ียหรือผลตอบแทนจะใชวิธีคิดทบตน ซึ่งทําใหมูลคา
ของดอกเบ้ียในแตละปเพ่ิมข้ึนตามระยะเวลาเนื่องจากฐานเงินตนที่ใชในการคิดดอกเบ้ียเพ่ิมข้ึนทุกป 
ตัวอยางเชน หากกูเงิน 100 บาทโดยเสียอัตราดอกเบ้ียรอยละ 7.5 ตอป ในปแรกผูกูจะเสียดอกเบ้ีย 7.5 
บาท และเงินตนในปที่สองจะกลายเปน 107.5 บาท (100 + 7.5) และในปนี้จะเสียดอกเบ้ีย 8.06 บาท 
(รอยละ 7.5 ของ 107.5 บาท) ในปที่สามเงินตนจะกลายเปน 115.6 บาท (107.5 + 8.06) และจะเสีย
ดอกเบ้ีย 8.67 บาท (รอยละ 7.5 ของ 115.6 บาท) และจะเปนในลักษณะเดียวกันนี้ในปตอๆ ไป การคิด
ดอกเบ้ียในคาเสียหายของศาลไทยมีวิธีการแตกตางจากการคิดดอกเบ้ียหรือผลตอบแทนในทางการเงิน 
กลาวคือ ศาลไทยไมคิดดอกเบ้ียแบบทบตน ซึ่งทําใหมูลคาของดอกเบ้ียในแตละปมีคาคงที่ ตัวอยางเชน 
หากศาลกําหนดคาเสียหายเทากับ 100 บาท โดยคิดดอกเบ้ียของการผิดนัดชําระคาเสียหายรอยละ 7.5 
ในปแรกผูละเมิดจะเสียดอกเบ้ียเปนเงิน 7.5 บาท ในปตอๆ ไปผูละเมิดยังคงเสียดอกเบ้ียเทากับ 7.5 
บาท เชนเดิม 

 แมวาการไมคิดดอกเบ้ียทบตนจะทําใหงายตอการคํานวณมูลคาดอกเบ้ียที่ตองเสีย แตการไมคิด
ดอกเบ้ียทบตนทําใหดอกเบ้ียที่ผูถูกละเมิดไดรับมีคาต่ํากวาผลตอบแทนหรือดอกเบ้ียจากการทําธุรกรรม
ในตลาดเงิน ย่ิงระยะเวลาของการผิดนัดชําระหนี้ยาวนานข้ึน ดอกเบ้ียที่ผูถูกละเมิดไดรับก็จะย่ิงต่ํากวา
ผลตอบแทนหรือดอกเบ้ียในตลาดเงิน ตัวอยางเชน หากคาเสียหายเทากับ 100 บาท และระยะเวลาของ
การผิดนัดชําระหนี้ละเมิดเทากับ 5 ป ดอกเบ้ียที่ผูถูกละเมิดไดรับจะต่ํากวาผลตอบแทนหรือดอกเบ้ียจาก
การทําธุรกรรมในตลาดเงินรอยละ 4.2 ของผลตอบแทนหรือดอกเบ้ียดังกลาว แตถาระยะเวลาของการ
ผิดนัดชําระหนี้ละเมิดเทากับ 12 ป ดอกเบ้ียที่ผูถูกละเมิดไดรับจะต่ํากวาผลตอบแทนหรือดอกเบ้ียจาก
การทําธุรกรรมในตลาดเงินถึงรอยละ 20 ของผลตอบแทนหรือดอกเบ้ียดังกลาว (ดูตารางที่ 5.13 
ประกอบ) ดวยเหตุผลดังกลาว ผูถูกละเมิดจึงเสียเปรียบจากการคิดดอกเบ้ียแบบทบตน เนื่องจากไดรับ
การชดเชยต่ํากวาคาเสียโอกาสที่เกิดข้ึน หรือเรียกวาขาดทุนคาเสียโอกาส 

 ในทางกลับกัน การคิดดอกเบ้ียแบบไมทบตนของศาลสรางความไดเปรียบใหแกผูทําละเมิด 
เนื่องจากผูทําละเมิดสามารถนําเงินคาเสียหายที่ตองชําระไปแสวงหาผลตอบแทนในตลาดซึ่งมีคาสูงกวา
ดอกเบ้ียในคาเสียหาย เพ่ือหากําไรจากสวนตางระหวางผลตอบแทนจากการลงทุนและดอกเบ้ียใน
คาเสียหาย 

                                                
7 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 142(6) ใหความยืดหยุนแกศาลในการเลือกใชอัตราดอกเบี้ย หากมีเหตุสมควรตางๆ และ
ความสุจริตในการดําเนินคด ีโดยศาลอาจพิพากษาใหจําเลยชําระดอกเบี้ยสูงข้ึนกวารอยละ 7.5 แตไมเกินรอยละ 15 ตอป    
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ตารางที่ 5.13 เปรียบเทียบมูลคาของคาเสียหายรวมดอกเบ้ียของคาเสยีหาย 100 บาท ในกรณีคิด/ไม
คิดดอกเบ้ียทบตน จําแนกตามระยะเวลาของการผิดนัดชําระหนี ้

ระยะ 
เวลา 
(ป) 

คาเสียหายรวมดอกเบ้ีย (บาท) สวนตาง* 
(% ของ

คาเสียหาย
แบบคิด

ดอกเบ้ียทบ
ตน) 

 
ระยะ 
เวลา 
(ป) 

คาเสียหายรวมดอกเบ้ีย (บาท) สวนตาง* 
(% ของ

คาเสียหาย
แบบคิด

ดอกเบ้ียทบ
ตน) 

ไมคิดดอกเบ้ีย
ทบตน 

คิดดอกเบ้ีย
ทบตน 

ไมคิดดอกเบ้ีย
ทบตน 

คิดดอกเบ้ีย
ทบตน 

1 107.5 107.5 0.0  11 182.5 221.6 17.6 
2 115.0 115.6 0.5  12 190.0 238.2 20.2 
3 122.5 124.2 1.4  13 197.5 256.0 22.9 
4 130.0 133.5 2.6  14 205.0 275.2 25.5 
5 137.5 143.6 4.2  15 212.5 295.9 28.2 
6 145.0 154.3 6.0  16 220.0 318.1 30.8 
7 152.5 165.9 8.1  17 227.5 341.9 33.5 
8 160.0 178.3 10.3  18 235.0 367.6 36.1 
9 167.5 191.7 12.6  19 242.5 395.1 38.6 
10 175.0 206.1 15.1  20 250.0 424.8 41.1 

* สวนตาง = (คาเสียหายในกรณีคิดดอกเบี้ยแบบทบตน – คาเสียหายในกรณีคิดดอกเบี้ยแบบไมทบตน)/คาเสียหายในกรณีคิดดอกเบี้ย
แบบทบตน 
ที่มา: คํานวณโดยคณะผูวิจัย 

 โดยทั่วไปแลว ระยะเวลาในการดําเนินคดีในแตละคดีอาจสั้นยาวแตกตางกัน จากตารางที่ 5.14 
จะเห็นวา คดีตัวอยางสวนใหญมีระยะเวลาการดําเนินคดีไมต่ํากวา 5 ป บางคดีมีระยะเวลาในการ
ดําเนินคดีมากกวา 10 ป สําหรับคดีที่มีระยะเวลาการดําเนินคดีสั้น การคิดดอกเบ้ียแบบไมทบตนอาจจะ
ไมทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบมากเทาใดนัก แตในบางคดี โดยเฉพาะอยางย่ิงคดีซึ่งดําเนินไปถึง
ชั้นศาลฎีกา ระยะเวลาในการดําเนินคดีอาจกินเวลานานหลายป ซึ่งมีนัยวาระยะเวลาของการผิดนัดชําระ
หนี้จะยาวนานไปดวย การคิดดอกเบ้ียแบบไมทบตนอาจจะทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบเปนอยาง
มากได  

ตารางที่ 5.14 ระยะเวลาดําเนินคดีถึงชั้นศาลฎีกาของคดีตัวอยางที่มีการชําระดอกเบ้ียจํานวน 29 คดี 
ระยะเวลาของการดําเนินคดี (ป) จํานวนคดี 

0-2 - 
3-5 1 
6-10 23 
11-15 5 

ที่มา: ประมวลผลจากคดีตัวอยาง 
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5.7.3 การนับเวลาเริ่มตนของการคิดดอกเบ้ีย  

 แมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยจะระบุใหศาลคิดดอกเบ้ียในคาเสียหายนับตั้งแตวันที่ถูกทํา
ละเมิด ซึ่งถือวาเปนจุดเริ่มตนของการผิดนัดชําระหนี้ละเมิด แตในทางปฏิบัติพบวา มีบางคดีที่ศาล
ตัดสินใหจําเลยชดใชดอกเบ้ียในคาเสียหายนับตั้งแตวันฟองรองคดี เนื่องจากโจทกรองขอมาเชนนั้น ดัง
ในคดีตัวอยางที่ 23 และ 24 

คดีตัวอยางที่ 23: คําพิพากษาฎีกาที ่8309/2548 

“…การที่ศาลอุทธรณภาค 3 ใชดุลพินิจกําหนดคาเสียหายตอสุขภาพอนามัยสวนน้ีแกโจทกทั้งสองเปน
เงิน 50,000 บาท พรอมดอกเบ้ียนับถัดจากวันฟองเปนตนไปนับวาเหมาะสมแกพฤติการณและความรายแรง
แหงละเมิดแลว…” 

 
คดีตัวอยางที่ 24: คําพิพากษาฎีกาที ่5069/2538 

“…พิพากษาแกเปนวา ใหจําเลยใชคาขาดประโยชนที่เตนบัลเลต ไมไดจํานวนเงิน 30,000 บาท และ
คาที่ตองผาตัดนําเหล็กดามออกจํานวนเงิน 10,000 บาท รวมจํานวนเงิน 40,000 บาทแกโจทกที่ 1 และคา
รักษาพยาบาลโจทกที่ 1 จํานวนเงิน 34,982 บาทคาเลาเรียนและคาใชจายที่โจทกที่ 1 ตองเลาเรียนซํ้า 1 ป
จํานวนเงิน 40,000 บาท รวมจํานวนเงิน 74,982 บาท แกโจทกที่ 2 พรอมดวยดอกเบ้ียอัตรารอยละเจ็ดครึ่งตอ
ป นับแตวันฟองจนกวาโจทกทั้งสองจะไดรับชําระเสร็จสิ้น…” 

 การคิดดอกเบ้ียโดยเริ่มนับตั้งแตวันฟองคดีแทนที่จะเปนวันที่ถูกทําละเมิดจะทําใหผูเสียหายไมได
รับการชดใชดอกเบ้ียในคาเสียหายอยางครบถวน โดยถาระยะเวลาจากวันทําละเมิดถึงวันฟองยาวนาน
ข้ึน มูลคาของดอกเบ้ียในคาเสียหายที่ผูถูกละเมิดไดรับก็จะย่ิงลดลง จากตารางที่ 5.15 เราจะเห็นวา 
ระยะเวลาระหวางวันทําละเมิดและวันฟองคดีของคดีตัวอยางสวนใหญอยูระหวาง 7-12 เดือน ซึ่ง
หมายความวา ดอกเบ้ียในคาเสียหายที่ผูถูกละเมิดในคดีดังกลาวไดรับจะลดลงประมาณรอยละ 4.4-7.5 
ของคาเสียหายทั้งหมด (คิดดอกเบ้ียรอยละ 7.5 ตอป) เมื่อเทียบกับดอกเบ้ียในคาเสียหายในกรณีคิด
ดอกเบ้ียตั้งแตวันทําละเมิด 

ตารางที่ 5.15 ระยะเวลาระหวางวันทําละเมิดและวันฟองคดีของคดีตัวอยางที่มีการชําระดอกเบ้ีย 
ระยะเวลา (เดือน) จํานวนคดี 

1-6 5 
7-12 19 
13-24 1 

มากกวา 24 3 
ที่มา: ประมวลผลจากคดีตัวอยางซ่ึงรวบรวมโดยคณะผูวิจัย 
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5.8 บทสรุป 

 ในบทนี้ คณะผูวิจัยวิเคราะหหลักและวิธีการกําหนดคาเสียหายในคดีละเมิดของศาลวามีความ
เหมาะสมหรือไมอยางไร พบวา ในบางกรณี หลักและวิธีการของศาลมีความเหมาะสมและสอดคลองกับ
มุมมองทางกฎหมายและเศรษฐศาสตรในบางกรณี แตในบางกรณี ศาลอาจขาดวิธีการคํานวณที่
เหมาะสม เปนระบบและมีหลักวิชาการรองรับอยางเพียงพอ ซึ่งอาจมีผลทําใหผูเสียหายไดรับการชดเชย
มากกวาที่ควรจะเปนหรือนอยกวาที่ควรจะเปน และอาจจะไมสามารถสรางแรงจูงใจในการใชความ
ระมัดระวังในระดับที่เหมาะสมได อนึ่ง การตัดสินชี้ขาดวาโดยเฉลี่ยแลวศาลกําหนดคาเสียหาย
คลาดเคลื่อนจากระดับที่เหมาะสมมากนอยเพียงไรนั้นไมสามารถทําไดโดยงาย ทั้งนี้เนื่องจากในการ
คํานวณคาเสียหายในคดีหนึ่งๆ มีปจจัยที่เก่ียวของมากมาย ปจจัยบางอยางอาจมีผลทําใหคาเสียหายสูง
เกินไปกวาระดับที่เหมาะสม ในขณะที่ปจจัยบางอยางอาจทําใหคาเสียหายต่ําเกินไป หากรวมผลของ
ปจจัยเหลานี้เขาดวยกันก็อาจเปนไปไดวาคาเสียหายที่ศาลกําหนดนั้นอาจสูงเกินไป ต่ําเกินไป หรืออาจ
เปนระดับที่เหมาะสมโดยบังเอิญเนื่องจากความคลาดเคลื่อนจากปจจัยทั้งหลายหักลางกันเอง ก็เปนได
ทั้งสิ้น การตัดสินวาคาเสียหายที่ศาลกําหนดนั้นมากหรือนอยเกินไปอาจไมไดมีความสําคัญมากเทากับ
ขอคนพบที่วาหลักและวิธกีารคํานวณคาเสียหายที่ศาลใชอาจไมสามารถทําใหผูเสียหายไดรับการชดเชย
อยางครบถวนและเปนธรรม และอาจไมสามารถจูงใจใหเกิดการใชความระมัดระวังในระดับที่เหมาะสม
ได ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความจําเปนในการปรับปรุงแนวทางและวิธีการกําหนดคาเสียหายของศาล  

 นอกจากนี้ คณะผูวิจัยศึกษาขอจํากัดในการกําหนดคาเสียหายที่เหมาะสมของศาลไทย เพ่ือนํามา
ซึ่งแนวทางในการปรับปรุงวิธีการกําหนดคาเสียหายของศาลตอไปในอนาคต ในการกําหนดคาเสียหายที่
เปนตัวเงิน จากการวิเคราะหคดีตัวอยางพบวา ขอจํากัดสําคัญที่อาจทําใหคาเสียหายที่ศาลกําหนดนั้นไม
เหมาะสมคือ หลักคิดและวิธีการในการคํานวณคาเสียหายในอนาคตยังไมเหมาะสมในบางประเด็น เชน 
การไมคิดมูลคาปจจุบัน การไมคิดการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินคาและบริการ การใชฐานรายไดที่
ยังไมเหมาะสม และการไมไดคํานึงถึงความไมแนนอนในอนาคต เชน ความเสี่ยงในการตาย ความไม
แนนอนของระยะเวลาทํางาน และโอกาสในการไดข้ึนเงินเเดือน เปนตน นอกจากนี้ยังพบวา ในบางครั้ง 
วิธีการที่ศาลใชในการกําหนดคาเสียหายที่เ กิดข้ึนแลวไมใชวิธีการที่ สอดคลองกับแนวคิดทาง
เศรษฐศาสตร เชน การกําหนดคาเสียหายจากมูลคาตลาดของทรัพยสินที่คลายคลึงกัน แทนที่จะกําหนด
จากมูลคาสวนตัวของผูเสียหาย (Subjective value) และการกําหนดคาเสียหายจากผลตอบแทนใน
ตลาดแรงงานของลูกจางทํางานบาน (Replacement cost) แทนที่จะกําหนดจากคาเสียโอกาส 
(Opportunity cost) ซึ่งนักเศรษฐศาสตรเชื่อวาการกําหนดคาเสียหายในลักษณะดังกลาวจะทําให
ผูเสียหายไมสามารถกลับสูสภาพที่เสมือนวาไมมีการทําละเมิดเกิดข้ึนได 

 ในสวนของการกําหนดคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงิน (เฉพาะในคดีที่กฎหมายกําหนดใหสามารถ
เรียกรองคาเสียหายที่ไมใชตัวเงินได) พบวามีขอจํากัดที่สําคัญคือ การขาดวิธีการคํานวณที่เปนระบบ 
ชัดเจน และมีหลักวิชาการรองรับ ทําใหคาดเดามูลคาของคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินไดยาก จนอาจจะทํา
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ใหบุคคลที่มีเหตุผลไมสามารถเลือกใชความระมัดระวังในระดับที่เหมาะสมได นอกจากนี้ยังอาจทําให
ผูเสียหายไมไดรับการชดเชยอยางครบถวนและเปนธรรมดวย 

 ในสวนของการคิดดอกเบ้ียในหนี้ละเมิด พบวา การใชอัตราดอกเบ้ียคงที่ ที่รอยละ 7.5 ของ
คาเสียหายทั้งหมด มาเปนเวลานานโดยไมมีการเปลี่ยนแปลงใหเหมาะสมกับสถานการณ อาจทําให
ผูเสียหายไมไดรับการชดเชยอยางเหมาะสม กลาวคือ ผูเสียหายมีแนวโนมที่จะไดรับการชดเชยนอย
เกินไปหรือขาดทุนคาเสียโอกาส หากอัตราดอกเบ้ียดังกลาวต่ํากวาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่มี
ความเสี่ยงต่ํา และมีแนวโนมที่จะไดรับการชดเชยมากเกินไปหรือไดกําไรคาเสียโอกาส หากอัตรา
ดอกเบ้ียดังกลาวสูงกวาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ํา นอกจากนี้ การไมคิดอัตรา
ดอกเบ้ียแบบทบตนซึ่งเปนวิธีการคิดดอกเบ้ียที่ใชโดยทั่วไปในการทําธุรกรรมทางการเงิน จะทําให
ผูเสียหายขาดทุนคาเสียโอกาสหรือไดดอกเบ้ียในหนี้ละเมิดต่ํากวาดอกเบ้ียหรือผลตอบแทนในตลาด 
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การศึกษาในบทที่ผานมาไดชี้ใหเห็นวา การกําหนดคาเสียหายทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน

ของศาลไทยยังขาดหลักหรือวิธีการคํานวณที่สอดคลองกับมุมมองทางเศรษฐศาสตร ในกรณีของการ
กําหนดคาเสียหายที่เปนตัวเงิน หลักและวิธีการทางเศรษฐศาสตรบางอยาง เชน หลักการประมาณ
คาเสียหายในอนาคต และหลักคาเสียโอกาส ซึ่งกลาวถึงในบทที่ผานมา สามารถนํามาใชในการปรับปรุง
วิธีการกําหนดคาเสียหายของศาลไทยใหมีความเหมาะสมมากข้ึนได อยางไรก็ดี ในกรณีของการกําหนด
คาเสียหายทีไ่มเปนตัวเงิน การศึกษาในบทที่ผานมายังไมเพียงพอที่จะนํามาสังเคราะหเปนแนวทางใน
การปรับปรุงการกําหนดคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินของศาลไทยได ทั้งนี้เนื่องจาก แมจะพบวามีหลักหรือ
วิธีการทางเศรษฐศาสตรที่สามารถนํามาใชคํานวณคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินได แตหลักและวิธีการ
ดังกลาวไมไดถูกนํามาใชอยางแพรหลายในศาลของประเทศตางๆ แมกระทั่งศาลในสหรัฐอเมริกาซึ่งเปน
ตนกําเนิดของหลักและวิธีการดังกลาวก็ตาม คําถามที่สําคัญคือ หากหลักและวิธีการดังกลาวไมเปนที่
แพรหลายในสหรัฐอเมริกาแลว ศาลในสหรัฐอเมริกาใชหลักหรือวิธีการใดในการกําหนดคาเสียหายที่ไม
เปนตัวเงิน และหลักหรือวิธีการที่นํามาใชนั้นมีขอดีและขอเสียอยางไร 

ในบทนี้  คณะผู วิจัยศึกษาหลักและวิธีการกําหนดคาเสียหายที่ไม เปนตัวเงินตลอดจน
ประสบการณการกําหนดคาเสียหายทีไ่มเปนตัวเงินของศาลในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนตนกําเนิดของการ
วิเคราะหกฎหมายดวยหลักเศรษฐศาสตรและมีการใหคาเสียหายที่ ไมเปนตัวเงินอยางกวางขวาง 
นอกจากนี้ คณะผูวิจัยศึกษาปญหาตางๆ ที่เกิดข้ึนจากการใหคาเสียหายทีไ่มเปนตัวเงินในสหรัฐอเมริกา 
ตลอดจนแนวทางในการแกไขปญหาเหลานั้น ทั้งนี้เพ่ือนํามาใชประโยชนในการวางแนวทางการกําหนด
คาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินของไทยในอนาคต 

6.1  คาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินในสหรัฐอเมริกา  

ในแตละมลรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีการบังคับใชกฎหมายละเมิดของตนเอง ในกรณีของ
การบาดเจ็บหรือตาย แตละรัฐอาจกําหนดรายละเอียดของเงื่อนไขและคุณสมบัติของผูเรียกรองตลอดจน
คาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินที่สามารถเรียกรองไดแตกตางกัน โดยแตละรัฐอาจมีการเรียกชื่อหรือแบง
ประเภทของความเสียหายทีไ่มเปนตัวเงินแตกตางกันไป นักกฎหมายหรือนักวิชาการหลายทานจึงมัก
นิยมใชคําวา “คาความเจ็บปวดและทุกขทรมาน” (pain and suffering) เพ่ือเรียกคาเสียหายที่ไมเปนตัว
เงินในความหมายกวาง ซึ่งครอบคลุมคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินหลายประเภท Viscusi (1996) สรุปวา 
คาเจ็บปวดและทุกขทรมานครอบคลุมความเสียหายทีไ่มเปนตัวเงิน 4 ประเภท ไดแก 

1) ความเจ็บปวดทางรางกายที่ผูเสียหายไดรับในชวงเวลาเกิดเหตุ และระหวางการรักษาหรือ
ฟนฟูรางกาย (physiological pain) 
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2) ความเจ็บปวดรวดราว (anguish) และความกลัว (terror) ตอการเจ็บปวดหรือความตายที่
กําลังจะเกิดข้ึน เชน ความกลัวของผูโดยสารขณะเครื่องบินตก หรือหลังจากเครื่องบินตกแลว 

3) ความทุกขใจ (emotional distress) และการสูญเสียความรักหรือความเปนเพ่ือน (loss) อัน
เกิดจากการบาดเจ็บหรือการตายของคนในครอบครัว 

4) การสูญเสียความสุขในการดําเนินชีวิตของผูบาดเจ็บหรือตาย (loss of enjoyment of life or 
hedonic loss) เชน ผูพิการไมสามารถไดรับความสุขจากกิจกรรมตางๆ ที่เคยทําได หรือ
ผูตายสูญเสียโอกาสในการไดรับความสุขในชีวิต 

ขอบเขตและประเภทของคาเจ็บปวดและทุกขทรมานที่ผูเสียหายสามารถเรียกรองไดในกรณีของ
การบาดเจ็บและการตายมีความแตกตางกันไปตามกฎหมายละเมิดของแตละมลรัฐ ตัวอยางเชน ใน 
มลรัฐวอชิงตัน ผูเก่ียวของกับผูตาย เชน บุตร คูสมรส หรือบิดามารดา ไมสามารถเรียกรองคาเศราโศก
และทุกขทรมานใจจากการสูญเสียคนรักได แตสามารถเรียกรองคาเจ็บปวดและทุกขทรมานของผูตาย
ในชวงกอนตายได และยังสามารถเรียกรองคาชดเชยตอความกลัวตอการตายในชวงกอนตายไดอีกดวย 
แตจะไมสามารถเรียกรองคาสูญเสียความสุขในการดําเนินชีวิตของผูตาย สวนในมลรัฐยูทาห บุตร คู
สมรส หรือบิดามารดาสามารถเรียกรองคาสูญเสียความรักหรือความเปนเพ่ือนได แตไมสามารถ
เรียกรองคาเจ็บปวดและทุกขทรมานในชวงกอนตาย และคาสูญเสียความสุขในการดําเนินชีวิตของผูตาย  

โดยสรุป ในกรณีของการบาดเจ็บ กฎหมายละเมิดในทุกมลรัฐมีการใหคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงิน 
เพียงแตประเภทของคาเสียหายที่เรียกรองไดนั้นอาจแตกตางกันไปในแตละมลรัฐ ในกรณีของการตาย 
มลรัฐสวนใหญมีการใหคาเสียหายแกความเสียหายที่ไมเปนตัวเงินซึ่งเกิดข้ึนกับตัวผูเสียหายในชวงกอน
ตายและคาความทุกขใจและการสูญเสียความรักหรือความเปนเพ่ือนที่เกิดข้ึนกับทายาท คูสมรส หรือ
บิดามารดาของผูตาย แตจะไมมีการชดเชยความเสียหายที่ไมเปนตัวเงินซึ่งเกิดข้ึนหลังจากผูเสียหาย
เสียชีวิตแลว เนื่องจากยึดหลักเหตุผลที่วาผูที่เสียชีวิตไปแลวไมสามารถมีความรูสึกสุขหรือทุกขใดๆ 
ทั้งสิ้น การใหคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินจึงเสมือนการใหลาภลอยแกผูเก่ียวของกับผูตาย ซึ่งเปนการ
ชดเชยที่มากเกินพอดี ดังนั้น คาเสียหายในกรณีการตายของผูไมมีรายได เชน เด็กและผูสูงอายุ จึง
อาจจะนอยกวาคาเสียหายในกรณีบาดเจ็บของบุคคลดังกลาว อยางไรก็ดี ในบางมลรัฐ เชน อารคันซอ 
คอนเนตทิคัต ฮาวาย นิวแฮมปเชียร และนิวเม็กซิโก มีการใหคาสูญเสียความสุขในการดําเนินชีวิตของ
ผูตาย (Hedonic losses) ซึ่งมีสวนชวยทําใหคาเสียหายที่โจทกไดรับในกรณีการตายของผูไมมีรายไดใน
มลรัฐเหลานี้มีมูลคาสูงกวาคาเสียหายในมลรัฐอ่ืนๆ 

หลักฐานเชิงประจักษที่แสดงถึงภาพรวมของความแพรหลายและขนาดของคาเสียหายที่ไมเปนตัว
เงินในสหรัฐอเมริกามีอยูนอยมาก เนื่องจากการเก็บรวบรวมขอมูลไมสามารถทําไดโดยงาย หลักฐานเชิง
ประจักษชิ้นหนึ่งซึ่งถูกอางอิงถึงบอยครั้งปรากฎใน Viscusi (1988) ซึ่งศึกษาความแพรหลายและขนาด
ของคาเจ็บปวดและทุกขทรมานในคดีความรับผิดตอสินคาที่ผูเสียหายไดรับบาดเจ็บหรือตายอันมีสาเหตุ
จากการบาดเจ็บ โดยอาศัยขอมูลการสํารวจขอเรียกรองสิทธิจากบริษัทประกันภัยในคดีความรับผิดตอ
สินคาที่ผลิตจาก Insurance Service Office (ISO) Product Liability Closed Claim Survey ในชวงกลางป 
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ค.ศ. 1976 ถึงกลางป ค.ศ. 1977 ตารางที่ 6.1 และ 6.2 แสดงผลการศึกษาในกรณีการบาดเจ็บและการตาย 
ตามลําดับ 

 ตารางที่ 6.1 แสดงใหเห็นวา ตัวอยางที่ไดรับคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินมีสัดสวนอยางนอยก่ึง
หนึ่งของตัวอยางทั้งหมดในประเภทของอาการบาดเจ็บนั้นๆ โดยผูเสียหายที่เปนโรคมะเร็งมีอัตราการ
ไดรับคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินในอัตราสวนสูงสุดคือ รอยละ 86 สวนผูเสียหายที่เปนอัมพาตหรืออัม
พฤกษมีอัตราการไดรับคาเสียหายทีไ่มเปนตัวเงินในอัตราสวนต่ําสุดคือรอยละ 50 นอกจากนี้ คาเฉลี่ย
ของคาเจ็บปวดและทุกขทรมานอยูในชวงตั้งแต 422 ดอลลารสหรัฐฯ (ผิวหนังอักเสบ) จนถึง 82,179 
ดอลลารสหรัฐฯ (บาดเจ็บที่สมอง) คาเสียหายทีไ่มเปนตัวเงินโดยเฉลี่ยมีมูลคาอยูในชวงตั้งแตรอยละ 24 
ของคาเสียหายทั้งหมด (อัมพาตหรืออัมพฤกษ) จนถึงรอยละ 57 (แผลไฟไหม) แตหากนับเฉพาะคดีที่มี
การใหคาเจ็บปวดและทุกขทรมาน ทั้งสัดสวนและมูลคาเฉลี่ยของคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินจะเพ่ิมข้ึน
พอสมควรเมื่อเทียบกับกรณีที่คิดรวมกลุมตัวอยางทั้งหมด 

ตารางที่ 6.1 สัดสวนและขนาดของคาเจ็บปวดและทุกขทรมานในกรณีการบาดเจ็บ ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

ประเภทของการบาดเจ็บ 

 

ขอเรียกรองสิทธิทั้งหมด 
ขอเรียกรองสิทธิในกรณีที่ไดคา

เจ็บปวดและทุกขทรมาน 
สัดสวนของขอ

เรียกรองสิทธิที่มี
คาเจ็บปวดและ
ทุกขทรมาน 

คาเฉลี่ยของ
คาเจ็บปวด
และทุกข
ทรมาน 

สัดสวนของ
คาเจ็บปวด
และทุกข
ทรมาน 

คาเฉลี่ยของคา
เจ็บปวดและทุกข

ทรมาน 

สัดสวนของคา
เจ็บปวดและ
ทุกขทรมาน 

การฉีก/ขาดของอวัยวะ 0.74 30,733 0.50 41,568 0.68 
การขาดอากาศหายใจ 0.70 1,743 0.52 2,490 0.74 
บาดเจ็บที่สมอง 0.58 82,179 0.41 114,348 0.71 
แผลฟกชํ้า 0.73 2,546 0.49 3,502 0.68 
แผลไฟไหม 0.84 22,319 0.57 26,653 0.69 
มะเร็ง 0.86 26,652 0.53 31,094 0.62 
การกระทบกระเทือนทางสมอง 0.79 6,372 0.52 8,097 0.66 
ผิวหนังอักเสบ 0.66 422 0.41 639 0.63 
อาการเคลื่อน 0.63 11,327 0.42 18,124 0.67 
โรค – อ่ืนๆ 0.78 4,957 0.46 6,360 0.60 
ไฟฟาดูด 0.74 4,184 0.50 5,661 0.68 
การราว/แตกของกระดูก 0.51 5,693 0.30 11,071 0.58 
บาดแผลฉีกขาด 0.75 3,356 0.51 4,455 0.68 
อัมพาต/ อัมพฤกษ 0.50 71,447 0.24 142,894 0.48 
ถูกสารพิษ 0.73 443 0.49 614 0.64 
โรคระบบทางเดินหายใจ 0.51 18,140 0.40 35,416 0.77 
อาการเคล็ด 0.76 10,476 0.50 13,721 0.65 
อ่ืนๆ 0.54 3,710 0.35 6,924 0.64 

หมายเหตุ: 1) จํานวนตัวอยางทั้งหมด 7,855 ตัวอยาง ซ่ึงครอบคลุมเฉพาะคดีที่ศาลใหคาเสียหาย 2) หนวยคือดอลลารสหรัฐฯ 
ที่มา: Viscusi (1988) 
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ในกรณีของการตายซึ่งเปนผลมาจากการไดรับบาดเจ็บ ศาลคอนขางใจกวางในการใหคาเสียหายที่
ไมเปนตัวเงินเชนเดียวกับกรณีของการบาดเจ็บ ตารางที่ 6.2 แสดงใหเห็นวา ในทุกประเภทของการ
บาดเจ็บ ตัวอยางที่ไดรับคาเสียหายทีไ่มเปนตัวเงินมีอยางนอยรอยละ 40 ของตัวอยางทั้งหมดในประเภท
ของอาการบาดเจ็บนั้นๆ โดยผูเสียชีวิตจากการฉีกหรือขาดของอวัยวะและอัมพาตหรืออัมพฤกษมีอัตรา
การไดรับคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินในอัตราสวนสูงสุดคือ รอยละ 100 สวนการเสียชีวิตจากการ
กระทบกระเทือนทางสมองมีอัตราการไดรับคาที่ไมเปนตัวเงินในอัตราสวนต่ําสุดคือ รอยละ 40 นอกจากนี้ 
คาเฉลี่ยของคาเจ็บปวดและทุกขทรมานอยูในชวงตั้งแต 125 ดอลลารสหรัฐฯ (อาการเคล็ด) จนถึง 
138,949 ดอลลารสหรัฐฯ (การฉีกหรือขาดของอวัยวะ) คาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินโดยเฉลี่ยมีมูลคาอยู
ในชวงตั้งแตรอยละ 25 ของคาเสียหายทั้งหมด (การราวหรือแตกของกระดูก) จนถึงรอยละ 89 (การฉีก
หรือขาดของอวัยวะ) แตหากนับเฉพาะคดีที่มีการใหคาเจ็บปวดและทุกขทรมาน ทั้งสัดสวนและมูลคา
เฉลี่ยของคาเสียหายทีไ่มเปนตัวเงินจะเพ่ิมข้ึนพอสมควรเมื่อเทียบกับกรณีที่คิดรวมกลุมตัวอยางทั้งหมด 

ตารางที่ 6.2 สัดสวนและขนาดของคาเจ็บปวดและทุกขทรมานในกรณีการตาย ในประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประเภทของการบาดเจ็บ 
ขอเรียกรองสิทธิทั้งหมด 

ขอเรียกรองสิทธิในกรณีที่ไดคา
เจ็บปวดและทุกขทรมาน 

  

สัดสวนของขอ
เรียกรองสิทธิที่มี
คาเจ็บปวดและ
ทุกขทรมาน 

คาเฉลี่ยของ
คาเจ็บปวด
และทุกข
ทรมาน 

สัดสวนของคา
เจ็บปวดและ
ทุกขทรมาน 

คาเฉลี่ยของคา
เจ็บปวดและ
ทุกขทรมาน 

สัดสวนของคา
เจ็บปวดและ
ทุกขทรมาน 

การฉีก/ขาดของอวัยวะ 1.00 138,949 0.89 138,949 0.89 
การขาดอากาศหายใจ 0.67 20,781 0.41 31,172 0.61 
บาดเจ็บที่สมอง 0.61 45,282 0.33 74,583 0.54 
แผลฟกชํ้า - - - - - 
แผลไฟไหม 0.48 34,691 0.39 71,861 0.81 
มะเร็ง 0.86 23,622 0.57 27,559 0.66 
การกระทบกระเทือนทางสมอง 0.40 41,351 0.31 103,379 0.78 
ผิวหนังอักเสบ - - - - - 
อาการเคลื่อน - - - - - 
โรค – อ่ืนๆ 1.00 55,809 0.77 55,809 0.77 
ไฟฟาดูด 0.00 0.00 0.00 - - 
การราว/แตกของกระดูก 0.46 33,583 0.25 72,763 0.53 
บาดแผลฉีกขาด 0.60 12,689 0.44 21,148 0.73 
อัมพาต/ อัมพฤกษ 1.00 106,125 0.70 106,125 0.70 
ถูกสารพิษ 0.50 7,439 0.35 14,878 0.70 
โรคระบบทางเดินหายใจ 0.64 18,723 0.47 29,422 0.73 
อาการเคล็ด 0.50 125 0.36 250 0.71 
อ่ืนๆ 0.42 34,391 0.33 82,852 0.79 

หมายเหตุ:  1) จํานวนตัวอยางทั้งหมด 256 ตัวอยาง ซ่ึงครอบคลุมเฉพาะคดีที่ศาลใหคาเสียหาย 2) หนวยคือดอลลารสหรัฐฯ 
ที่มา: Viscusi (1988) 
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6.2  การกําหนดคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงนิในสหรัฐอเมริกา 

การคํานวณมูลคาที่เปนตัวเงินของสิ่งที่ไมสามารถจับตองได เชน ความเจ็บปวดและทุกขทรมาน 
สามารถทําไดยากเนื่องจากไมสามารถอางอิงมูลคาจากราคาตลาดได และยังไมมีหลักการคํานวณ
คาเสียหายทีไ่มเปนตัวเงินที่เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป ประเทศสหรัฐอเมริกาแกปญหาดังกลาวในคดีละเมิด
ดวยวิธีการงายๆ คือ ปลอยใหเปนภาระหนาที่ของคณะลูกขุนในการใชดุลพินิจกําหนดคาเสียหายตางๆ 
รวมทั้งคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงิน แมวาศาลชั้นตน (Trial judge) จะมีอํานาจที่จะปรับเพ่ิมหรือลด
คาเสียหายตามมติของคณะลูกขุนหรือสั่งใหมีการพิจารณาคดีใหมได แตในทางปฏิบัติศาลมักจะอนุมัติ
คาเสียหายตามที่คณะลูกขุนกําหนด นอกเสียจากวาคาเสียหายดังกลาวจะสูงหรือต่ําผิดปกติ (shocks 
the conscience) 

ในการกําหนดคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินภายใตระบบละเมิดของสหรัฐอเมริกา ศาลจะมีคําแนะนํา  
(Jury instruction) เพ่ือใหคณะลูกขุนใชเปนแนวทางในการกําหนดคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงิน อยางไรก็ดี 
คําแนะนําที่ศาลใหแกคณะลูกขุนมักจะกวาง คลุมเครือ และไมเปนประโยชนตอคณะลุกขุนเทาใดนัก โดย
ศาลมักจะระบุใหคณะลูกขุนกําหนดคาเสียหายทีไ่มเปนตัวเงินอยางสมเหตุผลโดยอาศยัสามัญสํานึกและ
สติความรูสึกผิดชอบ (common sense and conscience) และการพิจารณาจากหลักฐานแวดลอม
ประกอบ ตัวอยางเชน คําแนะนําในการกําหนดคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินในกรณีการบาดเจ็บของ 
Ronald W. Eades ตอคณะลูกขุนวา “ไมมีคูมือหรือแนวทางที่สามารถใชเพ่ือกําหนดจํานวนเงินซึ่ง
เทียบเทากับการบาดเจ็บ สิ่งเดียวที่สามารถใชวัดมูลคาดังกลาวไดคือสามัญสํานึกของทาน ทานควร
พิจารณาหลักฐานเก่ียวกับลักษณะของการบาดเจ็บ ความเรื้อรังของความเจ็บปวด ความรุนแรงและ
ระยะเวลาของความเจ็บปวด”1 คําแนะนําดังกลาวแทบจะไมมีความหมายตอการกําหนดคาเสียหายที่ไม
เปนตัวเงินเลย เนื่องจากไมไดระบุวิธีการคํานวณที่เปนรูปธรรม  

ในกรณีการตาย คําแนะนําในการกําหนดคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินของศาลก็มีปญหาในลักษณะ
เดียวกันกับในกรณีของการบาดเจ็บ Cooter (2003) ยกตัวอยางคําแนะนําของศาลในมลรัฐ 
แมสซาชูเซตส ซึ่งสะทอนใหเห็นสภาพปญหาไดอยางชัดเจนดังนี้ ศาลในมลรัฐแมสซาชูเซตสให
คําแนะนําตอคณะลูกขุนในการกําหนดคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินที่ทายาทของผูตายควรไดรับวา 
“กฎหมายไมไดระบุสูตรในการคํานวณคาเสียหายไว เปนหนาที่ของทานที่จะตองประเมินคาเสียหายที่
ยุติธรรม เพียงพอและเหมาะสม ทานตองใชปญญา ความคิดเห็นและสํานึกของความยุติธรรม เพ่ือนํามา
สูคาเสียหายที่สามารถชดเชยตอการตายของผูตายไดอยางครบถวน ยุติธรรมและสมเหตุผล ทานตอง
อาศัยสามัญสํานึกและสติ 

                                                
1 Ronald W. Eades, Jury Instructions on Damages in Tort Actions 321 (3d ed. 1993) “There are no objective guidelines by 
which you can measure the money equivalent of this element of injury: the only real measuring stick, if it can be described, is 
your collective enlightened conscience. You should consider all the evidence bearing on the nature of the injuries, the certainty 
of future pain, the severity and the likely duration thereof…” อางใน Avraham (2006)  
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ความรูสึกผิดชอบที่มีตอหลักฐานที่ปรากฏเพ่ือนําไปสูคาเสียหายที่เปนธรรม……”2 โดยทั่วไปแลวคนเรา
เชื่อวาชีวิตมีคาเปนอนันตหรือไมสามารถชดเชยไดดวยสิ่งอ่ืนใด ดังนั้น การระบุจํานวนเงินที่สามารถ
ชดเชยความเสียหาย (ซึ่งไมสามารถชดเชยไดดวยเงิน) อยางครบถวน ยุติธรรมและสมเหตุผล จึงเปนสิ่ง
ที่ไมวาคณะลูกขุนหรือใครก็ตามไมสามารถทําไดโดยอาศัยสามัญสํานึก และอาจเปนการขัดตอสามัญ
สํานึกของคนทั่วไปดวยซ้ํา ดังนั้นคําแนะนําดังกลาวจึงไมมีประโยชนตอคณะลูกขุนแตอยางใด Cooter 
เปรียบเทยีบคําแนะนํานี้วาเหมือนกับการที่คนจรจัดบอกกับคุณวา “ใหคุณอาศัยสามัญสํานึกของคุณหา
หนทางมาพบผมที่บาน” ซึ่งแนนอนวาสามัญสํานึกไมสามารถชวยอะไรไดในกรณีดังกลาว 

แมวาโดยทั่วไปแลว ในการกําหนดคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินในกรณีการบาดเจ็บ คณะลูกขุน
มักจะไดรับคําแนะนําที่ไมคอยเปนประโยชนเทาใดนัก แตก็มีขอยกเวนในบางกรณีที่ศาลใหคําแนะนําที่
เปนประโยชนมากข้ึน ตัวอยางเชน ในบางพ้ืนที่ ศาลอนุญาตใหคณะลูกขุนใชหลักการคํานวณแบบ
คาเสียหายตอวัน (per diem method) กลาวคือใหคณะลูกขุนกําหนดคาเสียหายที่เกิดข้ึนในระยะเวลา
สั้นๆ เชน คาเสียหายตอ 1 วัน แลวนําคาเสียหายตอวันดังกลาวมาคูณดวยจํานวนวันที่เกิดความ
เสียหาย เพ่ือใหไดคาเสียหายทั้งหมด แมวาหลักการนี้อาจจะชวยใหคณะลูกขุนสามารถกําหนด
คาเสียหายไดงายข้ึนแตก็ไมไดบอกวิธีการคํานวณที่ชัดเจน ดังนั้นจึงยังไมใชการแกปญหาที่ตนเหตุ 
อยางไรก็ตาม วิธีดังกลาวไมไดรับความนิยมมากนัก มีหลายศาลที่ไดปฏิเสธการใชวิธีการดังกลาว 
นอกจากนี้ บางศาลมีการแนะนําใหคณะลูกขุนกําหนดคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินในกรณีการตายโดย
เทียบจากความเต็มใจที่จะจายเงินเพ่ือลดความเสี่ยงในการตาย (หลักการเดียวกันกับการกําหนด
คาเสียหายโดยใชกฎของแฮนด) ซึ่งคําแนะนําในลักษณะนี้เปนคําแนะนําเดียวที่ระบุหลักการคํานวณ
คาเสียหายในลักษณะที่เปนรูปธรรมและเปนประโยชนตอคณะลูกขุนมากกวาวิธีการอ่ืนๆ ที่กลาวมา 
อยางไรก็ตาม วิธีการดังกลาวยังไมไดรับการยอมรับกันโดยทั่วไปและมีการนํามาใชอยางจํากัด และใน
ปจจุบันยังคงมีการถกเถียงอยางกวางขวางวาวิธีการดังกลาวมีความเหมาะสมมากนอยเพียงใดในการ
นํามาใชกําหนดคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงิน3  

นอกจากนี้ การกําหนดคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินในสหรัฐอเมริกา ยังมีสิ่งที่นาสนใจคือ คณะ
ลูกขุนไดรับขอมูลที่เปนประโยชนในการกําหนดคาเสียหายจากทนายความคอนขางจํากัด กลาวคือ ศาล
มักจะไมอนุญาตใหทนายความรายงานหรือแจงขอมูลเก่ียวกับคาเสียหายทีไ่มเปนตัวเงินที่ศาลเคยตัดสิน
ใหในคดีที่คลายคลึงกันเพ่ือเปนเครื่องชวยในการตัดสินใจของคณะลูกขุน ทําใหคณะลูกขุนตองพ่ึงพา
สามัญสํานึกเปนหลัก ซึ่งเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหคาเสียหายในคดีที่คลายคลึงกันมีความแตกตางกัน
มาก นอกจากนี้ บางศาลไดปฏิเสธความพยายามของทนายที่จะสอนหรือแนะนําวิธีหรือแนวทางที่เปน

                                                
2 “There is no special formula under the law to assess the plaintiff’s damages…..It is your obligation to assess what is fair, 
adequate, and just. You must use your wisdom and judgment and your sense of basic justice to translate into dollars and cents 
the amount which will fully, fairly, and reasonably compensate the next of kin for the death of the decedent. You must be 
guided by your common sense and your conscience on the evidence of the case to recover the fair monetary value of the 
decedent to them…”   
3 Avraham (2006) 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการวิจัยการวิเคราะหกฎหมายดวยวิธีทางเศรษฐศาสตร: การคิดคาเสียหายในคดีละเมิด 6-7 
 
ประโยชนตอการกําหนดคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินของคณะลูกขุน ตัวอยางเชน หลายศาลเห็นวา การที่
ทนายโจทกรองขอคณะลูกขุนประเมินคาเสียหายจากจํานวนเงินที่คณะลูกขุนตองการไดรับหากตอง
เผชิญกับความเจ็บปวดและทุกขทรมานเชนเดียวกับผูเสียหายนั้นเปนการกระทําที่ไมเหมาะสม เปนตน 

6.3  ปญหาและผลกระทบจากการขาดหลักการในการกําหนดคาเสียหายทีไ่มเปนตัวเงิน 

 การขาดหลักหรือวิธีการคํานวณคาเสียหายทีไ่มเปนตัวเงินทําใหไมทราบวาคาเสียหายที่ไมเปนตัว
เงินที่เหมาะสมควรจะเปนเทาใด คาเสียหายมากเทาใดจึงจะเพียงพอที่จะจูงใจใหคนที่มีเหตุผลเลือกใช
ความระมัดระวังในระดับที่เหมาะสมได (Optimal deterrence) ประเด็นดังกลาวเปนประเด็นถกเถียง
อยางกวางขวางทั้งในแวดวงตุลาการและนักวิชาการในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจนถึงปจจุบันก็ยังไมมี
ขอสรุปวาการกําหนดคาเสียหายทีไ่มเปนตัวเงินที่เหมาะสมควรมีหลักและวิธีการอยางไร การขาดหลัก
และวิธีการคํานวณดังกลาวทําใหการตัดสินของคณะลูกขุนมีลักษณะเหมือนเปนการทําไปตามอําเภอใจ
โดยไมมีหลักการที่เหมาะสมรองรับ และนํามาซึ่งปญหาสําคัญ 3 ประการคือ การบริหารจัดการคดีละเมิด
มีตนทุนสูง คาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินมีขนาดไมเหมาะสม และคาดเดาไดยาก  

6.3.1 ระบบละเมิดมีตนทุนการบริหารจัดการสูง  

 การที่คณะลูกขุนไมมีหลักหรือวิธีการในการกําหนดคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินเปนสาเหตุหนึ่งที่ทํา
ใหคดีละเมิดมีตนทุนการบริหารจัดการสูง (คาทนายความและคาใชจายอ่ืนๆ ของศาล) การตัดสินคดี
หนึ่งๆ อาจตองใชเวลามากข้ึนโดยเฉพาะเวลาที่ใชในกระบวนการกําหนดคาเสียหายของคณะลูกขุนซึ่ง
ไมเคยมีประสบการณและไมทราบขอมูลเก่ียวกับคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินในอดีต การกําหนดคา
เสยีหายทีไ่มเปนตัวเงินในทุกคดีตองเริ่มตนจากศูนย คณะลูกขุนจะคอยๆ เรียนรูเก่ียวกับรายละเอียด
ของคดีความจากทนายความของโจทกและจําเลยจนกระทั่งสามารถกําหนดคาเสียหายไดในที่สุด ซึ่ง
กระบวนการดังกลาวลวนมีคาใชจายที่ทั้งโจทกและจําเลยตองแบกรับทั้งสิ้น สมาคมปฏิรูปกฎหมาย
ละเมิดแหงสหรัฐอเมริกา (American Tort Reform Association หรือ ATRA) พบวา ในป ค.ศ. 2003 
ระบบละเมิดของสหรัฐอเมริกา มีตนทุนสูงถึง 246 พันลานดอลลารสหรัฐฯ หรือ 845 ดอลลารตอ
ประชากร นอกจากนี้ มีขอมูลวาการใหคาเสียหายแกผูเสียหาย 1 ดอลลารสหรัฐฯ มีตนทุนบริหารจัดการ
สูงถึง 50 เซ็นต ในขณะที่การใหคาชดเชยในระบบประกันสุขภาพ เชน Medicare และ Medicaid มี
ตนทุนต่ํากวามาก กลาวคือ การใหคาชดเชยในระบบประกันสุขภาพเปนจํานวนเงิน 1 ดอลลารสหรัฐฯ มี
ตนทุนการบริหารจัดการเพียง 5 เซ็นตเทานั้น4  

6.3.2 ความไมเหมาะสมของขนาดของคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงิน  

การที่คณะลูกขุนกําหนดคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินโดยไมมีหลักการหรือวิธีการที่ชัดเจน ทําให
เกิดการวิพากษวิจารณถึงความเหมาะสมของขนาดของคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินในหลายๆ คดี 
โดยเฉพาะคดีที่มีการใหคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินสูงมากเกินไป คดีตัวอยางซึ่งเปนที่นิยมอางถึงคือ คดี

                                                
4
 Bovbjerg, Sloan, and Blumstein (1989) 



 
6-8  การกําหนดคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงิน: กรณีศึกษาประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
ที่หญิงคนหนึ่งไดรับคาเจ็บปวดและทุกขทรมานสูงถึง 2.9 ลานดอลลารสหรัฐฯ จากการถูกกาแฟที่ซื้อ
จากรานอาหาร McDonald ลวก (แมวาตอมาศาลอุทธรณจะลดคาเสียหายลงเหลือ 640,000 ดอลลาร
สหรัฐฯ) 

 การที่ศาลใหคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินสูงมากในหลายๆ คดีมีผลทําใหบริษัทประกันภัยซึ่งให
ประกันความรับผิดตอสาธารณะ (Liability insurance) มีตนทุนสูงข้ึนจนทําใหตองข้ึนเบ้ียประกันในอัตรา
ที่สูงมาก หรือไมรับทําประกันในบางกรณี ซึ่งเปนสวนสําคัญที่ทําใหเกิดวิกฤตดานประกันภัยหลายครั้ง
ในประเทศสหรัฐอเมริกา ไดแก วิกฤตดานประกันความรับผิดตอสาธารณะในชวงปลายทศวรรษที่ 1970 
ตอเนื่องไปจนถึงตนทศวรรษที่  1980 รวมทั้ ง วิกฤตประกันภัยในคดีทุรเวชปฏิบัติ 5 (Medical 
malpractice) ในชวงตนทศวรรษที่ 2000 ซึ่งสมาคมแพทยของสหรัฐอเมริกา (American Medical 
Association) รายงานวาคาเสียหายในคดีทุรเวชปฏิบัติของสหรัฐฯ สูงข้ึนถึงรอยละ 110 ในชวงป ค.ศ. 
1994-2002 โดยคาเฉลี่ยของคาเสียหายในชวงดังกลาวสูงถึง 1 ลานดอลลารสหรัฐฯ 

ในชวงวิกฤตประกันภัยไดมีการรายงานผลกระทบดานลบตางๆ มากมาย อาทิเชน เบ้ียประกัน
เพ่ิมสูงข้ึนมาก มีการปฏิเสธไมรับประกันความรับผิดตอสาธารณะใหแกแพทยบางทาน แพทยบางทาน
ไมยอมผาตัดหรือปฏิบัติการทางการแพทยที่มีความเสี่ยงสูง และยังพบวามีการใชกระบวนการรักษา
แบบปองกัน (Defensive medicine) ซึ่งเพ่ิมตนทุนและข้ันตอนการรักษา และอาจทําใหผูปวยไมไดรับ
การรักษาดวยวิธีการที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด นอกจากนี้ การใหคาเสียหายที่สูงเกินไปยังถูก
วิพากษวิจารณวาเปนการลงโทษภาคธุรกิจอยางรุนแรงเกินไปจนอาจทําใหผูผลิตสินคาจําเปนบางชนิด 
เชน วัคซีนรักษาโรค และเครื่องใชไฟฟา ตองยกเลิกการผลิตสินคาเนื่องจากไมสามารถแบกรับตนทุนที่
อาจเกิดข้ึนจากการถูกฟองรองดําเนินคดีได 

แมวาการใหคาเสียหายทีไ่มเปนตัวเงินที่คอนขางสูงในหลายคดีจะมีสวนในการทําใหเกิดวิกฤตดาน
ประกันภัย แตนักวิชาการดานกฎหมายและเศรษฐศาสตรหลายทานเห็นวา การที่ศาลใหคาเสียหายที่ไม
เปนตัวเงินคอนขางสูงในบางคดีอาจมีความชอบธรรม ทั้งในแงของความเปนธรรมตอผูเสียหายเองและใน
แงของการจูงใจใหเกิดการใชความระมัดระวังในระดับที่เหมาะสม อยางไรก็ดี เนื่องจาก ในปจจุบันยังไมมี
หลักเกณฑในการกําหนดคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินซึ่งเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไป ดังนั้นจึงยังไมสามารถ
ระบุไดชัดเจนวาคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินในคดีตางๆ นั้นมีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด 

6.3.3 ความคาดเดาไดยากของคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงิน (Unpredictability)  

การขาดหลักการที่ชัดเจนในการกําหนดคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินในสหรัฐอเมริกามีผลทําให
สามารถคาดเดาคาเสียหายที่โจทกจะไดรับไดยาก ซึ่งอาจสงผลกระทบในทางลบตอการสรางแรงจูงใจใน
การใชความระมัดระวังในระดับที่เหมาะสม เนื่องจากคนที่มีเหตุผลไมสามารถเปรียบเทียบตนทุนและ
ผลประโยชนจากการใชความระมัดระวังไดอยางถูกตอง จึงทําใหมีแนวโนมที่จะใชความระมัดระวังมาก

                                                
5 ทุรเวชปฏิบัติ (Medical malpractice) คือ การปฏิบัติทางวิชาชีพแพทยที่เบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานที่ผูประกอบวิชาชีพน้ันๆพึงมี ทั้งน้ีอาจ
เกิดจาก การขาดความรู ขาดทักษะ ขาดความชํานาญ หรือจากความประมาทละเลยไมเอาใจใสก็ได (www.medlawstory.com)  
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หรือนอยเกินไป การคาดเดาไดยากดังกลาวสามารถเห็นไดจากการที่คาเสียหายทีไ่มเปนตัวเงินในคดีที่มี
ลักษณะเหมือนหรือคลายคลึงกันมีความแตกตางหรือผันแปรมาก การที่คาเสียหายมีความผันแปรสูงอาจ
ไมใชปญหาสําคัญหากความผันแปรดังกลาวมีความเปนระบบ (systematic) ซึ่งสามารถอธิบายหรือคาด
เดาได คําถามที่สําคัญคือ คาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินที่ศาลกําหนดมีการกระจายตัวที่เปนระบบใน
ลักษณะที่ทําใหสามารถคาดเดาคาเสียหายไดในระดับหนึ่งหรือไม หรือเปนเพียงการสุม (random) ซึ่งไม
สามารถคาดเดาคาเสียหายไดเลย มีงานวิจัยที่สําคัญ 2 ชิ้นซึ่งตอบคําถามดังกลาว 

 Viscusi (1988) ศึกษาความสัมพันธระหวางความนาจะเปนในการไดรับคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงิน
และคาเสียหายที่เปนตัวเงินที่เกิดข้ึนจากการบาดเจ็บ ซึ่งเปนตัวแทน (proxy) ของความรุนแรงของการ
บาดเจ็บ โดยใชขอมูลจาก Insurance Service Office (ISO) Product Liability Closed Claim Survey 
ในชวงกลางป ค.ศ.1976 ถึงกลางป ค.ศ.1977 Viscusi (1988) พบวา โจทกที่ไดรับคาเสียหายที่เปนตัว
เงินมากจะมีโอกาสที่จะไดรับคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินสูงกวาโจทกที่ไดรับคาเสียหายที่เปนตัวเงินนอย
กวา หรือกลาวอีกอยางหนึ่งวา โจทกที่ไดรับบาดเจ็บรุนแรงมากกวามีโอกาสที่จะไดรับคาเสียหายที่ไม
เปนตัวเงินมากกวาโจทกที่ไดรับบาดเจ็บรุนแรงนอยกวา ทั้งนี้เนื่องจากความรุนแรงของอาการบาดเจ็บมี
ความสัมพันธในทางบวกกับความเสียหายที่เปนตัวเงิน (บุคคลที่ไดรับบาดเจ็บรุนแรงมากมักจะไดรับ
คาเสียหายที่เปนตัวเงินมากกวาบุคคลที่ไดรับบาดเจ็บรุนแรงนอยกวา) 

 Bovbjerg, Sloan, and Blumstein (1989) ศึกษาการกระจายตัวของคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงิน
โดยใชขอมูลมูลคาของคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินที่กําหนดโดยคณะลูกขุนในมลรัฐฟลอริดาและแคนซัส
ในคดีละเมิดที่ผูเสียหายไดรับบาดเจ็บในชวงป ค.ศ.1973-1987 พวกเขาแบงอาการบาดเจ็บออกเปน 9 
ระดับตามความรุนแรง6 โดยระดับ 1 (มีอาการทางความรูสึกอยางเดียว) มีความรุนแรงนอยที่สุด และ
ระดับ 9 (ตาย) มีความรุนแรงมากที่สุด ดังรายละเอียดในตารางที่ 6.3 และเปรียบเทียบคามัธยฐาน 
(Median) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)7 ของคาเสียหายทีไ่มเปน
ตัวเงินในแตละประเภทอาการบาดเจ็บ  

ตารางที่ 6.3 ระดับความรุนแรงของการบาดเจ็บ 
ระดับความรุนแรง 
ของการบาดเจ็บ 

ตัวอยาง 

1.ความรูสึกขางเดียว ตกใจ หวาดกลัว แตไมมีการบาดเจ็บทางรางกาย 
2.ช่ัวคราว, ไมมีนัยสําคัญ บาดแผลฉีกขาด รอยฟกชํ้า แผลเปนขนาดเล็ก ผ่ืนคัน ฟนตัวไดตามปกติ 
3.ช่ัวคราว, นอย การติดเช้ือ การตอกระดูกผิดที่ พลัดหกลมในโรงพยาบาล การฟนตัวมีความลาชา 
4.ช่ัวคราว, มาก แผลไฟไหม มีอุปกรณในการผาตัดคางอยูในรางกาย ผลขางเคียงจากการใชยา ไดรับบาดเจ็บที่

สมอง การฟนตัวมีความลาชา 

                                                
6 แบงตาม National Association of Insurance Commissioners (NAIC) 
7 มัธยฐาน (Median) หมายถึง คากึ่งกลางของขอมูลชุดน้ัน หรือคาที่อยูในตําแหนงกึ่งกลางของขอมูลชุดน้ัน เมื่อไดจัดเรียงคาของขอมูล
จากนอยที่สุดไปหามากที่สุดหรือจากมากที่สุดไปหานอยที่สุด คาเฉล่ีย (Mean) หมายถึง คากลางของขอมูลแตละชุด ซ่ึงคํานวณจาก
ผลบวกของขอมูลและหารดวยจํานวนของขอมูล และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) คือรากที่สองของคาเฉล่ียของกําลังสอง
ของสวนเบี่ยงเบนจากคาเฉล่ียเลขคณิต ใชวัดการกระจายของขอมูล 
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ระดับความรุนแรง 
ของการบาดเจ็บ 

ตัวอยาง 

5.ถาวร, นอย สูญเสียน้ิวมือ สูญเสียอวัยวะหรือไดรับบาดเจ็บที่อวัยวะ (ไมทําใหพิการ) 
6.ถาวร, มีนัยสําคัญ หูหนวก สูญเสียขาและแขน สูญเสียไตหรือปอด  
7.ถาวร, มาก อัมพฤกษ ตาบอด สูญเสียแขนและขาทั้งสองขาง บาดเจ็บที่สมอง 
8.ถาวร, สาหัส อัมพาต การบาดเจ็บที่สมองอยางรุนแรง การบาดเจ็บทีต่องไดรับการดูแลตลอดชีวิตหรือเสมือนตาย 
9.ตาย   

ที่มา: Bovbjerg, Sloan, and Blumstein (1989) 

Bovbjerg, Sloan, and Blumstein (1989) มีขอคนพบสําคัญสองประการคือ8  (ดูตารางที่ 6.4 
ประกอบ) 1) โดยทั่วไปแลว ความรุนแรงของการบาดเจ็บมีความสัมพันธในทางบวกกับคาเสียหายที่ไม
เปนตัวเงิน กลาวคือคาเฉลี่ยและคามัธยฐานของคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินจะเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ตามระดับ
ความรุนแรงของการบาดเจ็บ โดยคาเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ จาก 10,000 ดอลลารสหรัฐฯ (ความรุนแรง
ระดับที่ 2) ไปจนถึง 4,252,000 ดอลลารสหรัฐฯ (ความรุนแรงระดับที่ 8) กอนที่จะลดลงในกรณีการตาย 
(ความรุนแรงระดับที่ 9) นอกจากนี้ ยังพบวาความรุนแรงของการบาดเจ็บยังเปนปจจัยสําคัญที่กําหนด
คาเสียหายที่ไมเปนตัวเงิน9 และ 2) คาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินของคดีที่มีระดับความรุนแรงเดียวกันมี
ความผันแปรสูงมาก (สังเกตไดจากการที่สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานมีคาสูงกวาคาเฉลี่ย)10 

ตารางที่ 6.4 การกระจายตัวของคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินในคดีละเมิดที่ผูเสียหายไดรับบาดเจ็บ แบง
ตามระดับความรุนแรงของอาการบาดเจ็บ 

ระดับความรุนแรง จํานวนตัวอบาง คามัธยฐาน คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
1 1 25 25 - 
2 69 2 10 37 
3 106 9 53 98 
4 16 36 62 85 
5 104 46 160 345 
6 29 292 386 467 
7 15 1,642 2,309 2,419 
8 5 1,832 4,252 5,715 
9 15 545 1,242 2,668 

รวม 366 21 301 1,171 
หมายเหตุ: หนวยคือหน่ึงพันดอลลารสหรัฐฯ ณ มูลคาป ค.ศ. 1987  
ที่มา: Bovbjerg, Sloan, and Blumstein (1989)  

                                                
8 การวิเคราะหตอไปน้ีไมรวมอาการทางจติใจ (ระดับ 1) เน่ืองจากมีเพียงตัวอยางเดียว 
9 ผลการวิเคราะหสมการถดถอย (Regression) พบวา ความรุนแรงของการบาดเจ็บเพียงอยางเดียวสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของ
คาเสียหายทีไ่มเปนตัวเงินไดถึงรอยละ 40   
10 ความผันแปรสามารถวัดไดจากคาสัมประสิทธิ์การผันแปร (Coefficient of variation) ซ่ึงมีสูตรในการคํานวณดังน้ี คาสัมประสิทธิ์การผัน
แปร = สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน/คาเฉล่ีย หากคาสัมประสิทธิ์การผันแปรมีคามากกวา 1 จะถือวามีความผันแปรสูง แตหากคาสัมประสิทธิ์
การผันแปรมีคานอยกวา 1 จะถือวามีความผันแปรตํ่า 
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 โดยสรุป การศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาพบวา การกระจายตัวของคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงิน
ในสหรัฐอเมริกามีความเปนแบบแผนในระดับหนึ่ง ยังไมถึงกับเปนการสุมโดยสมบูรณ กลาวคือ
คาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินในคดีที่ผูเสียหายมีการบาดเจ็บรุนแรงมากมีแนวโนมที่จะมีมูลคามากกวา
คาเสียหายในคดีที่ผูเสียหายมีการบาดเจ็บรุนแรงนอยกวา หรือเรียกวามีความเทาเทียมในแนวด่ิง 
(Vertical equity) อยางไรก็ดี คาเสียหายในคดีที่ผูเสียหายมีอาการบาดเจ็บรุนแรงพอกันกลับมีความผัน
แปรคอนขางสูง หรือเรียกวาไมมีความเทาเทียมกันในแนวราบ (Horizontal equity) ความไมเทาเทียม
กันในแนวราบดังกลาวสะทอนใหเห็นวาคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินที่คณะลูกขุนกําหนดไมนาจะมีแบบ
แผนหรือเปนไปตามหลักการที่ชัดเจน ซึ่งทําใหบุคคลที่มีเหตุผลที่ไมสามารถคาดเดาไดวาเมื่อกอความ
เสียหายตอผูอ่ืนแลวจะตองชดเชยคาเสียหายทีไ่มเปนตัวเงินมากนอยเทาใด และไมสามารถเลือกระดับ
ความระมัดระวังที่เหมาะสมได  

 อนึ่ง คาเสียหายทีไ่มเปนตัวเงินจะมีความผันแปรมากหรือนอยเพียงใดไมใชประเด็นปญหา ปญหา
อยูที่ความผันแปรดังกลาวมีแบบแผนหรือเปนไปตามหลักการในลักษณะที่ทําใหบุคคลที่มีเหตุผลคาด
เดาไดหรือไม ความผันแปรสูงของคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินที่พบในการศึกษาของ Bovbjerg, Sloan, 
and Blumstein ไมไดหมายความวาการกําหนดคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินไมมีความยุติธรรมหรือไมพ่ึง
ปรารถนาเสมอไป ความแตกตางของคาเสียหายทีไ่มเปนตัวเงินที่พบอาจมีความชอบธรรมและมีเหตุผล
ที่ดีสนับสนุนในบางกรณี เพียงแตผูทําการศึกษาไมสามารถทราบถึงเนื้อหาสาระและบริบทของคดีความ
จากขอมูลได จึงไมสามารถสรุปไดแนชัดวาความผันแปรดังกลาวเปนสิ่งที่พึงปรารถนาหรือไม 
ตัวอยางเชน การแบงระดับความรุนแรงของการบาดเจ็บออกเปน 9 ระดับอาจจะเปนการแบงที่หยาบ
เกินไป อาการบาดเจ็บ เชน หูหนวก การสูญเสียแขนขา ดวงตา หรือไตขางหนึ่ง ถูกจัดใหอยูในระดับ
เดียวกันคือระดับที่ 6 ทั้งที่คนทั่วไปมักจะมีความรูสึกวาความเจ็บปวดทุกขทรมานที่ไดรับจากอาการ
ดังกลาวไมนาจะเทากัน ดังนั้นบางสวนของความแปรผันของคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินที่พบในกลุมนี้
อาจสะทอนใหเห็นถึงความแตกตางของความเจ็บปวดทุกขทรมานในแตละรูปแบบของการบาดเจ็บ 
นอกจากนี้ บางสวนของความผันแปรดังกลาวอาจสะทอนถึงความแตกตางในลักษณะเฉพาะของ
ผูเสียหายซึ่งอาจมีผลทําใหไดรับความเจ็บปวดและทุกขทรมานไมเทากัน เชน อายุ และอาชีพของ
ผูเสียหาย เปนตน  

 ความคาดเดาไดยากของคาเสียหายทีไ่มเปนตัวเงินอาจกอใหเกิดผลกระทบดังตอไปนี้  

(1) ไมจูงใจใหเกิดการใชความระมัดระวังในระดับที่เหมาะสม (Optimal deterrence)  

ความคาดเดาได (predictability) ของคาเสียหายเปนเงื่อนไขสําคัญอยางหนึ่งในการสรางแรงจูงใจ
ใหใชระดับความระมัดระวังที่เหมาะสม ในทางทฤษฎี หากบุคคลที่มีเหตุผลไมสามารถคาดเดาไดวา เมื่อ
ตนเองกอความเสียหายแกผูอ่ืนแลวจะตองชดใชคาเสียหายใหเปนจํานวนเทาใด (เนื่องจากมีความไม
แนนอนในสวนของคาเสียหายทีไ่มเปนตัวเงิน) บุคคลนั้นก็จะไมสามารถเปรียบเทียบผลประโยชนและ
ตนทุนของการใชความระมัดระวังไดถูกตอง และทําใหเขาอาจเลือกใชความระมัดระวังในระดับที่สูงหรือ
ต่ําเกินไป ซึ่งอาจจะทําใหเกิดผลเสียตอทั้งตัวเองและสังคม อยางไรก็ตาม ยังไมพบหลักฐานเชิงประจักษ
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ที่ชี้ใหเห็นวาความคาดเดาไมไดของคาเสียหายทีไ่มเปนตัวเงินมีผลตอการใชความระมัดระวังของบุคคล
อยางไรหรือมากนอยเพียงใด เนื่องจากขาดขอมูลที่ใชศึกษา 

(2) เบ้ียประกันความรับผิดตอสาธารณะสูงขึ้น 

 ความคาดเดาไดยากของคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินอาจมีผลทําใหเบ้ียประกันความรับผิดตอ
สาธารณะสูงข้ึนได โดยทั่วไปแลว บริษัทประกันมองวาความคาดเดาไดยากของคาเสียหายที่ไมเปนตัว
เงินเปนความเสี่ยงอยางหนึ่ง เนื่องจากบริษัทอาจจะตองจายคาเสียหายจํานวนมหาศาลโดยที่ไมไดคาด
ไว ซึ่งจะสงผลทางลบตอการประกอบกิจการโดยรวมของบริษัท ดังนั้นเพ่ือลดความเสี่ยงดังกลาว บริษัท
อาจผลักภาระในการรับความเสี่ยงดังกลาวไปสูผูทําประกันโดยการปรับเบ้ียประกันใหสูงข้ึน เมื่อเบ้ีย
ประกันสูงข้ึนการเขาถึงการประกันความรับผิดตอสาธารณะก็จะลดลง หรือบริษัทอาจผลักภาระของเบ้ีย
ประกันที่สูงข้ึนไปใหผูบริโภค โดยการข้ึนราคาสินคาหรือบริการ ซึ่งอาจทําใหผูบริโภคเขาถึงสินคาและ
บริการดังกลาวไดลดลง  

(3) การประนีประนอมยอมความทําไดยากขึ้น  

ความคาดเดาไดยากของคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินอาจทําใหการประนีประนอมยอมความ
ระหวางโจทกและจําเลยในคดีละเมิดสามารถทําไดยากข้ึน ทั้งนี้เนื่องจาก หากคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงิน
มีความผันแปรสูง ไมมีผูใดทราบวาคณะลูกขุนจะกําหนดคาเสียหายเทาใด โจทกและจําเลยอาจมีความ
คาดหวังตอคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินที่คณะลูกขุนจะกําหนดแตกตางกัน ฝายโจทกอาจจะไมอยาก
ประนีประนอม เพราะคาดหวังวาศาลอาจกําหนดคาเสียหายสูงกวาคาเสียหายที่ไดจากการ
ประนีประนอม หรือในทางกลับกัน ฝายจําเลยก็อาจจะไมอยากประนีประนอม เพราะคาดหวังวาศาลอาจ
กําหนดคาเสียหายต่ํากวาคาเสียหายที่ไดจากการประนีประนอม เมื่อการประนีประนอมทําไดยากข้ึน คดี
ก็มีโอกาสที่จะสิ้นสุดลงที่ชั้นศาลมากข้ึน ซึ่งหมายความวาศาลรวมทั้งโจทกและจําเลยจะมีตนทุนในการ
ดําเนินคดีสูงข้ึนดวย  

โดยสรุป การขาดหลักและวิธีการในการกําหนดคาเสียหายทีไ่มเปนตัวเงินของคณะลูกขุนอาจมี
สวนทําใหเกิดปญหาตางๆ เชน ทําใหระบบละเมิดมีตนทุนคาบริหารจัดการสูง ทําใหเบ้ียประกันความรับ
ผิดตอสาธารณะสูงข้ึนจนเปนที่มาของวิกฤตประกันภัยหลายครั้ง ทําใหผูผลิตสินคาจําเปนบางชนิด
ยกเลิกหรือลดการผลิตลงเนื่องจากไมสามารถแบกรับตนทุนที่อาจเกิดข้ึนจากการถูกฟองรองดําเนินคดี
ได และไมสามารถจูงใจใหเกิดการใชความระมัดระวังในระดับที่เหมาะสมได 

6.4  การปฏิรูปกฎหมายละเมิดในสหรัฐอเมริกา 

 ระบบละเมิดของสหรัฐอเมริกาประสบปญหาตางๆ มากมาย เชน ปญหาตนทุนการทําธุรกรรมหรือ
ตนทุนการบริหารจัดการสูง การใหคาเสียหายที่สูงมากจนสงผลทางลบตอการผลิตสินคาและบริการและ
การเขาถึงประกันความรับผิดตอสาธารณะประเภทตางๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงความรับผิดในกรณีทุรเวช
ปฏิบัติ และจํานวนการฟองรองในนามของกลุมบุคคล (Class action) และคดีที่ไรสาระที่เพ่ิมสูงข้ึน
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เรื่อยๆ11 ซึ่งสาเหตุหนึ่งของปญหาเหลานี้มาจากการขาดหลักหรือวิธีการในการกําหนดคาเสียหายที่ไม
เปนตัวเงินของคณะลูกขุน ทั้งฝายการเมืองและธุรกิจไดตระหนักถึงความจําเปนในการแกปญหาดังกลาว 
จึงไดผลักดันใหเกิดการปฏิรูประบบละเมิดข้ึนในหลายมลรัฐ 

หลายมลรัฐไดเริ่มกระบวนการปฏิรูประบบละเมิดมาตั้งแตปลายทศวรรษที่ 1970 โดยวิธีการหนึ่ง
ที่ไดนํามาใชคือการกําหนดเพดานสูงสุดของคาเสียหายเชิงลงโทษและคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงิน ทั้งใน
คดีทุรเวชปฏิบัติและคดีละเมิดอ่ืนๆ ที่ไมใชทุรเวชปฏิบัติ การกําหนดเพดานคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงิน
ในคดีละเมิดอ่ืนๆ ที่ไมใชคดีทุรเวชปฏิบัติไดดําเนินการไปแลวใน 10 มลรัฐ ไดแก โคโลราโด ฮาวาย 
ไอดาโฮ ไอโอวา แคนซัส แมริแลนด มิชิแกน มินนิโซตา มิสซิสซิปป และโอไฮโอ ในแตละมลรัฐอาจ
กําหนดเพดานไวสูงต่ําแตกตางกัน รวมทั้งอาจกําหนดเงื่อนไขตางๆ ไวแตกตางกันดวย ตัวอยางเชน  
มลรัฐมิสซิสซิปปกําหนดเพดานไวสูงกวามลรัฐอ่ืนๆ โดยกําหนดไวที่ 1 ลานดอลลารสหรัฐฯ สวนมลรัฐ
แคนซัสและไอดาโฮกําหนดเพดานไวต่ํากวารัฐอ่ืนๆ โดยกําหนดไวที่ 250,000 ดอลลารสหรัฐฯ  เพดาน
คาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินในมลรัฐโคโลราโดสามารถปรับเปลี่ยนไดตามอัตราเงินเฟอ และเพดาน
คาเสียหายในมลรัฐมิชิแกนจะบังคับใชในคดีความรับผิดจากสินคาที่ไมปลอดภัยเทานั้น ผูสนใจสามารถดู
รายละเอียดของเพดานคาเสียหายทีไ่มเปนตัวเงินของคดีที่ไมใชทุรเวชปฏิบัติในมลรัฐตางๆ เพ่ิมเติมได
ในตารางที่ 6.5 

ตารางที่ 6.5 อัตราสูงสุดสําหรับคาเสียหายทีไ่มเปนตัวเงิน (ไมรวมคดีทุรเวชปฏิบัติ) 
มลรัฐ อัตราสูงสุดสําหรับคาเสียหายทีไ่มเปนตัวเงิน 

โคโลราโด - คาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินสูงสุดจะปรับตามอัตราเงินเฟอ และการปรับ
คาเสียหายตามอัตราเงินเฟอครั้งลาสุดเมื่อป ค.ศ. 2007 ทําใหอัตราสูงสุดอยูที่ 
250,000 ดอลลารสหรัฐฯ  อยางไรก็ตาม หากมีหลักฐานที่ชัดเจนและนาเชื่อถือ 
(clear and convincing evidence) ศาลสามารถใหคาเสียหายมากกวาอัตราที่
กําหนดไวได แตจะตองไมเกิน 500,000 ดอลลารสหรัฐฯ 

ฮาวาย - ไมเกิน 375,000  ดอลลารสหรัฐฯ  สําหรับความเจ็บปวดและทุกขทรมานทาง
รางกาย 

ไอดาโฮ - หากเปนคดีที่ผูเสียหายไดรับบาดเจ็บ อัตราสูงสุดของคาเสียหายที่ไมเปนตัว
เงินอยูที่ 250,000 ดอลลารสหรัฐฯ  (ป ค.ศ. 2003) ซึ่งคาเสียหายสูงสุดนี้ลดลง
จากเดิม 400,000 ดอลลารสหรัฐฯ  เมื่อป ค.ศ. 1987  

ไอโอวา - กฎหมายหามไมใหผูขับข่ี ผูโดยสารหรือคนเดินถนนที่ไดรับความเสียหาย
ตอเนื่องจากอุบัติเหตุทางรถยนตไดรับคาเสียหายที่ ไมเปนตัวเงิน หาก
อุบัติเหตุนั้นเกิดข้ึนระหวางการกระทําความผิดอาญารายแรง 

แคนซัส - ไมเกิน 250,000  ดอลลารสหรัฐฯ 
แมริแลนด - ไมเกิน 500,000 ดอลลารสหรัฐฯ  แตสําหรับคดีที่ฟองรองหนวยงานภาครัฐ 
                                                
11 CBO (2003) 
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มลรัฐ อัตราสูงสุดสําหรับคาเสียหายทีไ่มเปนตัวเงิน 
คาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินมีอัตราสูงสุดคือ 200,000 ดอลลารสหรัฐฯ ตอคน 
และ 500,000 ดอลลารสหรัฐฯ ตอคดี และกําหนดอัตราสูงสุดสําหรับการทําให
เสียชีวิตที่ 500,000 ดอลลารสหรัฐฯ    

- ในกรณีที่มีผูรับผลประโยชนตั้งแตสองคนข้ึนไป ศาลมีอํานาจกําหนด
คาเสียหายทีไ่มเปนตัวเงินไดสูงที่สุดไมเกิน 700,000 ดอลลารสหรัฐฯ   

- บุคคลที่ขับรถยนตที่ไมมีประกันภัยจะถือวาไดยกเลิกสิทธิที่จะไดรับคาเสียหาย
ที่ไมเปนตัวเงิน  

มิชิแกน - จํากัดไวไมใหเกิน 280,000 ดอลลารสหรัฐฯ เฉพาะในคดีความรับผิดจากสินคา
ที่ไมปลอดภัยเทานั้น 

มินนิโซตา - ไมเกิน 400,000 ดอลลารสหรัฐฯ  สําหรับกรณีที่บุคคลในครอบครัวไดรับความ
เสียหายและสงผลเสียตอการอยูรวมกันของบุคคลในครอบครัว (loss of 
consortium) ความเศราโศกเสียใจ หรือความอับอาย 

มิสซิสซิปป - ไมเกิน 1  ลานดอลลารสหรัฐฯ ในคดีแพงทุกกรณี   
โอไฮโอ - ไมเกิน 350,000  ดอลลารสหรัฐฯ แตศาลสามารถใหไดถึง 1,000,000  

ดอลลารสหรัฐฯ  โดยข้ึนอยูกับความรุนแรงของความเสียหายและจํานวนของ
โจทกในคดี นอกจากนี้ยังกําหนดใหคาเสียหายในกรณีที่ไมรายแรงถึงที่สุด 
(non-catastrophic injuries) ไวสูงสุดที่ 250,000 ดอลลารสหรัฐฯ หรือ 3 เทา
ของคาเสียหายที่เปนตัวเงิน แลวแตจํานวนใดจะมากกวา แตตองไมเกิน 
350,000 ดอลลารสหรัฐฯ ตอผูเสียหายหนึ่งคน และไมเกิน 500,000  ดอลลาร
สหรัฐฯ ตอคดี ทั้งนี้ อัตราสูงสุดนี้ใชกับทุกคดียกเวนคดีความรับผิดชอบดาน
การแพทย   

ที่มา: U.S. Tort Liability Index 2008 Report 

การกําหนดเพดานคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินในคดีทุรเวชปฏิบัติเปนวิธีการที่ ใชกันอยาง
แพรหลายมากกวาการกําหนดเพดานคาเสียหายในคดีที่ไมใชทุรเวชปฏิบัติ โดยมีมลรัฐซึ่งมีการกําหนด
เพดานคาเสียหายดังกลาวมากถึง 31 มลรัฐ จากทั้งหมด 51 มลรัฐ การกําหนดเพดานคาเสียหายในคดี
ทุรเวชปฏิบัติในแตละมลรัฐอาจมีเงื่อนไขและรายละเอียดแตกตางกัน บางมลรัฐอาจมีการกําหนดเพดาน
คาเสียหายทีไ่มเปนตัวเงินอยางเดียว บางมลรัฐอาจกําหนดเพดานคาเสียหายทั้งหมดอยางเดียว และ
บางมลรัฐอาจกําหนดเพดานคาเสียหายทีไ่มเปนตัวเงินควบคูกับเพดานคาเสียหายทั้งหมด 

เราอาจแบงรูปแบบการกําหนดเพดานคาเสียหายทีไ่มเปนตัวเงินในคดีทุรเวชปฏิบัติที่พบในมลรัฐ
ตางๆ ออกเปน 3 รูปแบบ ไดแก 1) การกําหนดเพดานคาเสียหายทีไ่มเปนตัวเงินตอผูเสียหาย 1 คน ซึ่ง
ใชในบางมลรัฐ เชน อะแลสกา และแคลิฟอรเนีย โดยเพดานคาเสียหายดังกลาวอยูในชวงตั้งแต 
250,000-1,000,000 ดอลลารสหรัฐฯ ตอผูเสียหาย 1 ราย 2) การกําหนดเพดานคาเสียหายตอแพทย/ผู
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ใหบริการทางการแพทย 1 ราย ซึ่งใชในบางมลรัฐ เชน จอรเจีย และอิลลินอยส โดยเพดานคาเสียหาย
ดังกลาวอยูในชวง 250,000-500,000 ดอลลารสหรัฐฯ ตอแพทย 1 ราย และ 3) การกําหนดเพดาน
คาเสียหายตอสถานพยาบาล 1 แหง ซึ่งใชในบางมลรัฐ เชน เทกซัส และอิลลินอยส โดยเพดาน
คาเสียหายดังกลาวอยูในชวง 100,000 - 1,000,000 ดอลลารสหรัฐฯ ตอสถานพยาบาล นอกจากนี้ บาง
มลรัฐมีการกําหนดเพดานคาเสียหายทั้งหมดแทนการกําหนดเพดานคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงิน เชน 
ลุยเซียนา และเนแบรสกา ซึ่งกําหนดเพดานคาเสียหายทั้งหมดไวในชวง 500,000-1,750,000 ดอลลาร
สหรัฐฯ และในมลรัฐเซาทแคโรไลนา มีการกําหนดเพดานคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินตอสถานพยาบาล 1 
แหงควบคูกับเพดานคาเสียหายทั้งหมด โดยกําหนดเพดานของคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินสูงสุดไมเกิน 
350,000 ดอลลารสหรัฐฯ ตอสถานพยาบาล แตทั้งนี้คาเสียหายโดยรวมตองไมเกิน 1,050,000 ดอลลาร
สหรัฐฯ  ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดของเพดานคาเสียหายทีไ่มเปนตัวเงินและ/หรือคาเสียหายทั้งหมด
ของคดีทุรเวชปฏิบัติในมลรัฐตางๆ เพ่ิมเติมได ในตารางที่ 6.6 

ตารางที่ 6.6  อัตราสูงสุดสําหรับคาเสียหายในคดีทุรเวชปฏิบัติ 
มลรัฐ คาเสียหายสูงสุด 

อะแลสกา - คาเสียหายทีไ่มเปนตัวเงินไมเกิน 250,000 ดอลลารสหรัฐฯ  ยกเวนคดีรุนแรง
ที่รวมถึงการทําใหเสียโฉม ไดรับบาดเจ็บรุนแรงตอเนื่องถาวร และการทําให
เสียชีวิตโดยผิดกฎหมาย ศาลมีอํานาจกําหนดใหคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงิน
สูงสุด 400,000 ดอลลารสหรัฐฯ  อยางไรก็ตาม ไมมีอัตราสูงสุดสําหรับการ
กระทําผิดที่เจตนาหรือการกระทําหรือการละเวนกระทําที่ถือเปนการประมาท
เลินเลออยางรายแรง (reckless acts or omissions)  

อารคันซอ - คาเสียหายทีไ่มเปนตัวเงินไมเกิน 250,000 ดอลลารสหรัฐฯ  ตอผูเสียหายแต
ละคนหรือ 3 เทาของคาเสียหายเชิงชดเชย แตตองไมเกิน 1,000,000 ดอลลาร
สหรัฐฯ และอัตราสูงสุดนี้จะปรับตามอัตราเงินเฟอทุก 3 ป นับตั้งแตป ค.ศ. 
2006 

- ตองพิสูจนวาเปนการกระทําโดยมีเจตนารายหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง 
แคลิฟอรเนีย - คาเสียหายทีไ่มเปนตัวเงินไมเกิน 250,000  ดอลลารสหรัฐฯ 
โคโลราโด - คาเสียหายทีไ่มเปนตัวเงินไมเกิน 300,000 ดอลลารสหรัฐฯ  ในคดีที่เก่ียวของ

กับการปฏิบัติหนาที่บกพรองของบุคลากรทางการแพทย (medical liability) 
ฟลอริดา - กรณีผูกระทําผิดไมไดเปนบุคลากรทางการแพทย : อัตราสูงสุดสําหรับ

คาเสียหายทีไ่มเปนตัวเงินคือ 750,000  ดอลลารสหรัฐฯ ตอผูเสียหายหนึ่งคน
โดยมียอดรวมสูงสุดสําหรับผูเสียหายทุกคน 

- กรณีผูกระทําผิดที่เปนบุคลากรทางการแพทย: อัตราสูงสุดสําหรับคาเสียหาย
ที่ไมเปนตัวเงินคือ 500,000  ดอลลารสหรัฐฯ ตอผูเสียหายหนึ่งคน โดยมียอด
รวมสูงสุดสําหรับผูเสียหายทุกคนไมเกิน 1 ลานดอลลารสหรัฐฯ   และบุคลากร
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มลรัฐ คาเสียหายสูงสุด 
ทางการแพทยจะตองรับผิดชอบไมเกิน 500,000 ดอลลารสหรัฐฯ ตอคน   

- ในกรณีที่ผูเสียหายเสียชีวิตหรืออยูในสภาพสมองตาย คาเสียหายที่ไมเปนตัว
เงินสูงสุดจะตองไมเกิน 1  ลานดอลลารสหรัฐฯ   

จอรเจีย - คาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินตองไมเกิน 350,000  ดอลลารสหรัฐฯ ตอผู
ใหบริการทางการแพทย (healthcare provider) แตละราย และทั้งหมดไมเกิน 
1.05  ลานดอลลารสหรัฐฯ    

ฮาวาย - สามารถใหคาเสียหายทีไ่มเปนตัวเงินเฉพาะความเจ็บปวดและทรมานและตอง
ไมเกิน 375,000 ดอลลารสหรัฐฯ   

ไอดาโฮ - คาเสียหายทีไ่มเปนตัวเงินไมเกิน 250,000 ดอลลารสหรัฐฯ และปรับทุกปตาม
คาแรงงานเฉลี่ยที่ทางมลรัฐกําหนด  

อิลลินอยส - คาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินสูงสุดในคดีทุรเวชปฏิบัติคือ 500,000 ดอลลาร
สหรัฐฯ ตอแพทยหนึ่งคน และ 1  ลานดอลลารสหรัฐฯ ตอสถานพยาบาล 

อินดีแอนา - ความรับผิดชอบของสถานพยาบาลแตละแหงตองไมเกิน 250,000  ดอลลาร
สหรัฐฯ  และความรับผิดที่เกินจากอัตราดังกลาวจะชดใชโดยกองทุนทดแทน
ผูปวย (Patient Compensation Fund) 

แคนซัส - คาเสียหายทีไ่มเปนตัวเงินไมเกิน 250,000  ดอลลารสหรัฐฯ ตอผูเสียหาย  
ลุยเซียนา - คาเสียหายทั้งหมดตองไมเกิน 500,000  ดอลลารสหรัฐฯ   

- สถานพยาบาลจะตองรับผิดชอบไมเกิน 100,000 ดอลลารสหรัฐฯ  โดย
คาเสียหายที่เ กินจากอัตราดังกลาวจะนํามาจากกองทุนทดแทนผูปวย 
(Patient’s Compensation Fund) 

แมริแลนด - คาเสียหายทีไ่มเปนตัวเงินสูงสุด 500,000 ดอลลารสหรัฐฯ 
แมสซาชูเซตส - คาเสียหายตองไมเกิน 500,000 ดอลลารสหรัฐฯ เวนแตกรณีที่ผูเสียหาย

สามารถแสดงใหเห็นวาไดรับความเสียหายที่รุนแรงหรือถาวร หรือพิการ หรือ
เสียโฉมอยางรุนแรง  

มิชิแกน - คาเสียหายทีไ่มเปนตัวเงินสูงสุดไมเกิน 280,000  ดอลลารสหรัฐฯ และไมเกิน 
500,000 ดอลลารสหรัฐฯ  ในกรณีที่ผูเสียหายไดรับความเสียหายทางสมอง
และไขสันหลัง ความเสียหายตอระบบสืบพันธุซึ่งทําใหไมสามารถมีบุตรได 
หรือความเสียหายตอกระบวนการรับรูทําใหไมสามารถอยูไดโดยลําพัง 

มิสซิสซิปป - คาเสียหายทีไ่มเปนตัวเงินสูงสุดไมเกิน 500,000 ดอลลารสหรัฐฯ 
มิสซูรี - คาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินสูงสุดไมเกิน 350,000 ดอลลารสหรัฐฯ ไมวาจะมี

ผูกระทําผิดในคดีนั้นก่ีคน  
- คาเสียหายสูงสุดไมเกิน 500,000  ดอลลารสหรัฐฯ หรือไมเกิน 5 เทาของ

คาเสียหายจริง แลวแตจํานวนใดจะมากกวา 
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มลรัฐ คาเสียหายสูงสุด 
มอนแทนา - คาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินสูงสุดไมเกิน 250,000  ดอลลารสหรัฐฯ และตอง

พิสูจนไดวาผูกระทําผิดนั้นมีเจตนาประสงครายในกรณีที่จะใชคาเสียหายเชิง
ลงโทษ 

เนแบรสกา - คาเสียหายทั้งหมดไมเกิน 1,750,000  ดอลลารสหรัฐฯ สถานพยาบาลจะ
รับผิดชอบสูงสุดไมเกิน 500,000  ดอลลารสหรัฐฯ โดยความรับผิดชอบที่เหลือ
จะมาจากกองทุนความรับผิดชอบสวนเกิน (Excess Liability Fund)  

เนวาดา - คาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินสูงสุดไมเกิน 350,000  ดอลลารสหรัฐฯ โดยไมมี
ขอยกเวน 

นิวเม็กซิโก - คาเสียหายทั้งหมดตองไมเกิน 600,000  ดอลลารสหรัฐฯ โดยสถานพยาบาล
จะรับผิดชอบสูงสุดไมเกิน 100,000  ดอลลารสหรัฐฯ สวนเกินจะนํามาจาก
กองทุนทดแทนผูปวย (Patient’s Compensation Fund) 

นอรทดาโคตา - คาเสียหายทีไ่มเปนตัวเงินสูงสุดไมเกิน 500,000  ดอลลารสหรัฐฯ   
โอคลาโฮมา - คาเสียหายทีไ่มเปนตัวเงินสูงสุดไมเกิน 300,000  ดอลลารสหรัฐฯ และไมเกิน 

350,000  ดอลลารสหรัฐฯ  ในคดีที่เก่ียวของกับการตั้งครรภและการทําคลอด 
และกรณีฉุกเฉิน 

เซาทแคโรไลนา - คาเสียหายทีไ่มเปนตัวเงินสูงสุดไมเกิน 350,000  ดอลลารสหรัฐฯ  ตอสถาน 
พยาบาล โดยรวมทั้งหมดตองไมเกิน 1.05  ลานดอลลารสหรัฐฯ   

เซาทดาโคตา - คาเสียหายทีไ่มเปนตัวเงินสูงสุดไมเกิน 500,000 ดอลลารสหรัฐฯ   
- ไมมีอัตราสูงสุดสําหรับคาเสียหายจําเพาะ (special damage) 

เทกซัส - คาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินไมเกิน 250,000  ดอลลารสหรัฐฯ  ตอแพทยและ
บุคลากรทางการแพทยทั้งหมด และอีก 250,000  ดอลลารสหรัฐฯ ตอหนวย 
(facility) ของสถานพยาบาล โดยมีอัตราสูงสุด 500,000 ดอลลารสหรัฐฯ ตอ
สถานพยาบาล    

ยูทาห - คาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินในคดีที่ศาลรับฟองกอนวันที่ 1  กรกฎาคม ค.ศ.
2001 ตองไมเกิน 250,000 ดอลลารสหรัฐฯ สวนคดีที่ศาลรับฟองหลังวันที่  
1 กรกฎาคม ค.ศ. 2001  แตกอนวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2002  ตองไมเกิน 
400,000 ดอลลารสหรัฐฯ สําหรับคดีที่ศาลรับฟองตั้งแต 1 กรกฎาคม ค.ศ. 
2002  เปนตนไป คาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินสูงสุดจะปรับตามอัตราเงินเฟอใน
ทุกวันที่ 15 กรกฎาคมของทุกป โดยจะปดเศษเปนหลักหมื่นที่ใกลที่สุด  ทั้งนี้ 
อัตราเงินเฟอที่ใชจะมาจากดัชนีราคาผูบริโภคที่ปรับตามฤดูกาลสําหรับ
ผูบริโภคในเขตเมือง ซึ่งประกาศโดยสํานักงานสถิติแรงงานแหงสหรัฐ 

เวอรจิเนีย - คาเสียหายสูงสุดไมเกิน 1.5 ลานดอลลาร อัตราสูงสุดนี้จะเพ่ิมข้ึนปละ 50,000  
ดอลลารสหรัฐฯ ตั้งแตป ค.ศ. 2001-2006  และเพ่ิมข้ึนปละ 75,000 ดอลลาร
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มลรัฐ คาเสียหายสูงสุด 
สหรัฐฯในป ค.ศ. 2007  และ ค.ศ. 2008  

วอชงิตัน - คาเสียหายทีไ่มเปนตัวเงินสูงสุดกําหนดไดไมเกินเกณฑรายไดเฉลี่ยตอปของ
ผูเสียหายและอายุขัยของผูเสียหาย  

เวอรจิเนียตะวันตก - คาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินสูงสุดระหวาง 250,000 หรือ 500,000 ดอลลาร
สหรัฐฯ แลวแตความรุนแรงของความเสียหาย 

วิสคอนซิน - คาเสียหายทีไ่มเปนตัวเงินสูงสุดคือ 750,000 ดอลลารสหรัฐฯ 
ที่มา: U.S. Tort Liability Index 2008 Report 

 การกําหนดเพดานคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินเปนวิธีการที่ไดรับการสนับสนุนเปนอยางมาก 
โดยเฉพาะในกรณีของคดีทุรเวชปฏิบัติ โดยผลสํารวจความคิดเห็นครั้งหนึ่งของสหรัฐฯ ระบุวา รอยละ 
63 ของกลุมตัวอยางตองการใหมีการกําหนดเพดานคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินในคดีทุรเวชปฏิบัติ 
นอกจากนี้ ยังมีความพยายามอยางตอเนื่องจากทั้งภาคการเมืองและธุรกิจในการผลักดันใหมีการ
กําหนดเพดานคาเสียหายอยางแพรหลายมากข้ึนและใหมีการลดระดับเพดานลงมาเรื่อยๆ12 

แมวาการกําหนดเพดานคาเสียหายจะไดรับความนิยมคอนขางมาก และอาจมีผลในการชวยชะลอ
การเพ่ิมข้ึนของเบ้ียประกันไดในระดับหนึ่ง แตการกําหนดเพดานคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินไดรับการ
วิพากษวิจารณอยางกวางขวางจากนักวิชาการวา การกําหนดเพดานคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินไมใช
วิธีการแกปญหาที่ตนเหตุเนื่องจากไมไดเปนการวางหลักหรือวิธีการกําหนดคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินที่
เหมาะสมใหแกคณะลูกขุน การแกปญหาโดยใชเพดานคาเสียหายจะไมสามารถแกปญหาไดอยางย่ังยืน
และเบ็ดเสร็จเนื่องจากตนตอของปญหายังไมไดรับการแกไข  นักวิชาการหลายทานมีความเห็นตอการ
กําหนดเพดานคาเสียหายทีไ่มเปนตัวเงินดังตอไปนี้ 

ขอดี  

- อาจมีผลในการชวยชะลอการเพ่ิมข้ึนของเบ้ียประกันไดในระดับหนึ่ง 
- การกําหนดเพดานคาเสียหายอาจชวยแกไขปญหาความคาดเดาไดยากของคาเสียหายที่ไม

เปนตัวเงินไดในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะคดีเก่ียวของกับการบาดเจ็บรุนแรง เนื่องจากทั้งโจทก
และจําเลยทราบวา มีแนวโนมสูงที่คณะลูกขุนจะกําหนดคาเสียหายใหใกลเคียงกับคาสูงสุด
ของคาเสียหายทีไ่มเปนตัวเงิน   

ขอเสีย 

- ไมไดแกปญหาการขาดหลักการในการกําหนดคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงิน เนื่องจากการ
กําหนดเพดานไมไดตอบโจทยวาการกําหนดคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินควรมีหลักหรือวิธีการ

                                                
12 ประธานาธิบดี จอรจ ดับเบิลยู บชุ ไดกระตุนสภาครองเกรสของสหรัฐอเมริกาหลายคร้ัง ในระหวางที่ดํารงตําแหนงประธานาธิบดี ใหทุก
มลรัฐมีการกําหนดเพดานคาเสียหายทีไ่มเปนตัวเงินในคดีทุรเวชปฏิบัติ    
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อยางไร และไมไดแกปญหาความคาดเดาไดยากของคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินในชวงที่ต่ํา
กวาเพดาน ดังนั้นคาเสียหายในคดีที่เก่ียวของกับการบาดเจ็บที่มีความรุนแรงไมมาก (ความ
เสียหายต่ํากวาเพดาน) จึงยังคงสามารถคาดเดาไดยากอยูเชนเดิม และมีความเปนไปไดวา
การใหคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินในชวงดังกลาวอาจทําใหเกิดการใชความระมัดระวังมาก
หรือนอยเกินไป 

- การกําหนดเพดานคาเสียหายทีไ่มเปนตัวเงินไมสรางแรงจูงใจใหใชความระมัดระวังในระดับ
ที่สามารถยับย้ังความเสียหายที่มีมูลคาสูงกวาเพดาน  

- ผูเสียหายที่ไดรับความเสียหายมากเกินเพดานซึ่งมักเปนผูเสียหายที่ไดรับบาดเจ็บสาหัสจะ
ไมไดรับการชดเชยตามจริง 

6.5  ขอเสนอเก่ียวกับแนวทางในการปรับปรุงวิธีการกําหนดคาเสียหายที่ ไมเปนตัวเงิน 
ในสหรัฐอเมริกา 

 เนื่องจากการกําหนดเพดานคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินยังไมใชวิธีการแกปญหาที่นาพอใจใน
สายตาของกลุมนักวิชาการเทาใดนัก นักวิชาการจํานวนหนึ่งจึงไดนําเสนอวิธีการอ่ืนๆ ในการปรับปรุง
วิธีการกําหนดคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงิน โดยแนวทางการปรับปรุงสามารถแบงออกเปน 2 แนวทางหลัก
ไดแก 1) การใชตาราง (Schedules) เพ่ือชวยในการกําหนดคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงิน 2) การใชกรณี
ตัวอยาง (Scenarios) เพ่ือชวยในการกําหนดคาเสียหายทีไ่มเปนตัวเงิน และ 3) การนํากฎของแฮนดมา
ใชในการกําหนดคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงิน  

6.5.1 การใชตาราง (Schedules) 

 นักวิชาการหลายทานไดสนับสนุนการนําตารางชวยคํานวณคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินมาใชใน
การกําหนดคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงิน เนื่องจากเปนวิธีการที่สามารถชวยลดตนทุนในการกําหนด
คาเสียหายของคณะลูกขุนและสามารถทําใหคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินในคดีที่มีความคลายคลึงกันมี
ขนาดเทากันมากข้ึน (แกปญหาความคาดเดาไดยากของคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงิน) อยางไรก็ดี ในหมู
นักวิชาการยังมีความเห็นแตกตางในเรื่องรายละเอียดของตาราง และวิธีการคํานวณคาเสียหายที่ไมเปน
ตัวเงิน ขอเสนอในการจัดทําตารางชวยคํานวณคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินที่คอนขางเปนรูปธรรมมี 2 
ขอเสนอไดแก ขอเสนอของ Bovbjerg, Sloan, and Blumstein (1989) และ Avraham (2006)   

 Bovbjerg, Sloan, and Blumstein (1989) เสนอใหสรางตารางชวยคํานวณคาเสียหายทีไ่มเปนตัว
เงินโดยแบงตามปจจัยที่มีความสําคัญในการกําหนดคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงิน ไดแก ความรุนแรงของ
อาการบาดเจ็บและอายุของผูเสียหาย Bovbjerg, Sloan, and Blumstein แบงความรุนแรงของอาการ
บาดเจ็บเปน 9 ระดับ ตามคําจํากัดความของ National Association of Insurance Commissioners 
(NAIC) (ดูรายละเอียดในตารางที่ 6.3) และแบงอายุผูเสียหายออกเปน 6 กลุม ไดแก ต่ํากวา 10 ป  
11-17 ป 18-35 ป 35-50 ป 51-64 ป และมากกวา 65 ป โดยสมมติฐานของความสัมพันธระหวางความ
รุนแรงของอาการบาดเจ็บและอายุของผูเสียหายกับคาเสียหายทีไ่มเปนตัวเงิน มีดังนี้  



 
6-20  การกําหนดคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงิน: กรณีศึกษาประเทศสหรัฐอเมริกา 
 

- หากอาการบาดเจ็บมีความรุนแรงมากสรางความเจ็บปวดและทุกขทรมานใหแกผูเสียหาย
ไดมากกวาอาการบาดเจ็บที่มีความรุนแรงนอยกวา ผูเสียหายที่ไดรับบาดเจ็บรุนแรง
มากกวาควรจะไดรับคาเสียหายทีไ่มเปนตัวเงินมากกวาผูเสียหายที่ไดรับบาดเจ็บรุนแรง
นอยกวา  

- หากอาการบาดเจ็บมีความรุนแรงเทากัน การบาดเจ็บอยางถาวรนาจะสรางความเจ็บปวด
และทุกขทรมานมากกวาการบาดเจ็บชั่วคราว ดังนั้นผูเสียหายที่ไดรับบาดเจ็บอยางถาวร
ควรจะไดรับคาเสียหายทีไ่มเปนตัวเงินมากกวาผูที่ไดรับบาดเจ็บชั่วคราว 

- หากอาการบาดเจ็บเปนแบบชั่วคราว ผูเสียหายที่มีอายุนอยจะสามารถฟนตัวไดเร็วกวา
ผูเสียหายที่มีอายุมาก ดังนั้นควรจะไดรับคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินนอยกวา หากอาการ
บาดเจ็บเปนแบบถาวร ผูปวยที่มีอายุนอยจะตองเผชิญกับความทุกขทรมานเปน
ระยะเวลายาวนานกวาผูปวยที่มีอายุมาก ดังนั้นควรจะไดรับคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงิน
มากกวา  

 เมื่อนําขอมูลของคาเสียหายทีไ่มเปนตัวเงินแบงตามความรุนแรงของอาการบาดเจ็บและอายุของ
ผูเสียหายมาสรางเปนตารางจะไดตารางที่มีขนาด 6X9 ชอง โดยระดับความรุนแรงอยูในแนวนอนและ
กลุมอายุอยูในแนวตั้ง คาเสียหายทีไ่มเปนตัวเงินในแตละชองสามารถคํานวณไดโดยอาศัยการประมาณ 
(estimate) จากขอมูลคาเสียหายทีไ่มเปนตัวเงินซึ่งคณะลูกขุนเคยกําหนดไวในอดีต หรือจากวิธีการอ่ืนๆ 
เชน การคํานวณมูลคาทางสถิติของชีวิต (Value statistical life หรือ VSL) และมูลคาทางสถิติของการ
บาดเจ็บ (Value statistical injury หรือ VSI)13 

ตารางที่ 6.7 แสดงตัวอยางของตารางชวยคํานวณคาเสียหายทีไ่มเปนตัวเงินแบงตามความรุนแรง
ของอาการบาดเจ็บและอายุของผูเสียหายที่เสนอโดย Bovbjerg, Sloan, and Blumstein ตัวเลขในชอง
คือคาถวงน้ําหนัก (weight) ของคาเสียหายทีไ่มเปนตัวเงิน โดยมีกรณีการตาย (ความรุนแรงระดับที่ 9) 
ของผูเสียหายอายุ 65 ปข้ึนไปเปนกรณีฐาน (มีคาเทากับ 100) คาถวงน้ําหนักเหลานี้คํานวณมาจากการ
ประมาณจากคาเสียหายทีไ่มเปนตัวเงินที่คณะลุกขุนเคยกําหนดในอดีต คาถวงน้ําหนักดังกลาวแสดงให
เห็นถึงขนาดของคาเสียหายในกรณีตางๆ  กรณีอาการบาดเจ็บรุนแรงระดับ 7 และ 8 ของผูเสียหายอายุ 
51-64 ปไดรับคาถวงน้ําหนักที่มากที่สุด  (5.74 เทาของกรณีฐาน) สวนกรณีอาการบาดเจ็บรุนแรงระดับ 
1 และ 2 ของผูเสียหายอายุต่ํากวา 10 ปไดรับคาถวงน้ําหนักที่นอยที่สุด (0.02 เทาของกรณีฐาน)14 
โดยทั่วไปแลว คาถวงน้ําหนักในตารางที่ 6.7 คอนขางสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไวขางตน กลาวคือ 
คาถวงน้ําหนักเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ตามความรุนแรงของอาการบาดเจ็บ และลดลงในกรณีตาย ซึ่งสะทอนถึง
การจํากัดการใหคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินในกรณีตายภายใตกฎหมายของสหรัฐอเมริกา อยางไรก็ดี 
เปนที่นาสังเกตวา ในทุกระดับความรุนแรงของอาการบาดเจ็บ คาถวงน้ําหนักเพ่ิมข้ึนตามอายุของ
ผูเสียหายกอนที่จะลดลงในกลุมอายุ 35-50 ป กอนที่จะเพ่ิมข้ึนอีกครั้งในกลุมอายุ 51-64 ป และลดลง

                                                
13 ดูรายละเอียดของ VSL และ VSI เพิ่มเติมไดในบทที ่2  
14 ระดับความรุนแรงที่ 1 และ 2 และระดับความรุนแรงที่ 7 และ 8 ถูกนํามารวมกันเน่ืองจากมขีอมูลนอย 
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อยางเฉียบพลันในกลุมอายุสูงกวา 65 ป ซึ่งเปนรูปแบบการเปลี่ยนแปลงซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว    

คาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินในแตละกรณีสามารถคํานวณไดโดยนําคาถวงน้ําหนักมาคูณดวยตัว
คูณ (multiplier) ซึ่งตัวคูณที่ Bovbjerg, Sloan, and Blumstein (1989) ใชคือคาเฉลี่ยของคาเสียหายที่
ไมเปนตัวเงินในมลรัฐฟลอริดา ซึ่งมีคาเทากับ 6,500 ดอลลารสหรัฐฯ ซึ่งหมายความวาคาเสียหายที่ไม
เปนตัวเงินในกรณีการตายของผูเสียหายอายุ 65 ปข้ึนไป (กรณีฐาน) มีมูลคาเทากับ 6,500x100 = 
650,000 ดอลลาร สวนคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินในกรณีอ่ืนๆ สามารถคํานวณไดโดยวิธีเดียวกัน 
ตัวอยางเชน คาเสียหายทีไ่มเปนตัวเงินกรณีอาการบาดเจ็บรุนแรงระดับ 7 และ 8 ของผูเสียหายอายุ 51-
64 ป มีมูลคาเทากับ 6,500x574 = 3,731,000 ดอลลารสหรัฐฯ และคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินกรณี
อาการบาดเจ็บรุนแรงระดับ 3 ของผูเสียหายอายุต่ํากวา 10 ป มีมูลคาเทากับ 6,500x4 = 26,000 
ดอลลารสหรัฐฯ เปนตน 

ตารางที่ 6.7 ตัวอยางตารางชวยคํานวณคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินที่เสนอโดย Bovbjerg, Sloan, and 
Blumstein  
ระดับความรุนแรง อายุ (ป) 
  ต่ํากวา 10  11-17 18-35 35-50 51-64 สูงกวา 65 
1,2 2 4 5 3 6 2 
3  4 9 10 7 12 5 
4 5 9 11 7 13 5 
5 7 14 16 11 20 8 
6  30 61 68 48 88 35 
7,8 199 401 448 317 574 228 
9 (ตาย) 87 176 197 139 252 100 

ที่มา: Bovbjerg, Sloan, and Blumstein (1989)   
หมายเหตุ: 1) ตัวเลขในตารางคํานวณจากขอมูลคําตัดสินของคณะลูกขุนในป ค.ศ. 1973-1987 รวบรวมโดย 

 Urban Institute/Vanderbilt University project. 
  2) ระดับความรุนแรงที่ 1 และ 2 และระดับความรุนแรงที่ 7 และ 8 ถูกนํามารวมกันเน่ืองจากมขีอมูลนอย 

 Bovbjerg, Sloan, and Blumstein (1989) กลาววาตารางชวยกําหนดคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงิน
ซึ่งแบงออกตามสองปจจัยหลักคืออายุและความรุนแรงของอาการบาดเจ็บอาจมีความละเอียดไม
เพียงพอ ตารางที่มีรายละเอียดนอยอาจทําใหผูเสียหายไดรับการชดเชยอยางไมเปนธรรมได เชน 
ผูเสียหายที่มีอายุเทากันและมีอาการบาดเจ็บรุนแรงในระดับเดียวกันจะไดรับคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงิน
เทากัน แมวาจะมีระยะเวลาของการบาดเจ็บมากนอยตางกันก็ตาม Bovbjerg, Sloan, and Blumstein 
(1989) เห็นวาตารางชวยกําหนดคาเสียหายดังกลาวสามารถปรับปรุงใหละเอียดข้ึนไดโดยการเพ่ิมเติม
ปจจัยอ่ืนๆ ที่มีผลตอการกําหนดคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินเขาไปได เชน ระยะเวลาของการบาดเจ็บ 
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เพศ และสถานะทางสังคมของผูไดรับบาดเจ็บ อยางไรก็ตาม การสรางตารางที่มีรายละเอียดมากเกินไป
มีขอเสียคือ ทําใหยากตอการใชงาน มีตนทุนในการบริหารจัดการสูง และเปนภาระแกคณะลูกขุน  

 ตารางชวยกําหนดคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินของ Bovbjerg, Sloan, and Blumstein (1989) 
ไดรับการวิพากษวิจารณวามีจุดออนสําคัญ 2 ประการคือ วิธีการคํานวณคาเสียหายทีไ่มเปนตัวเงิน และ
การแบงระดับความรุนแรงตามคําจํากัดความของ NAIC ดังรายละเอียดตอไปนี้  

(1) วิธีการคํานวณ 

Geisfeld (1995) กลาววา การคํานวณคาถวงน้ําหนักโดยอาศัยการประมาณจากมูลคาความ
เสียหายทีไ่มเปนตัวเงินที่คณะลูกขุนเคยกําหนดในอดีตอาจไมใชวิธีการที่เหมาะสม เนื่องจากคาเสียหาย
ดังกลาวถูกกําหนดข้ึนโดยปราศจากหลักหรือวิธีการคํานวณที่เหมาะสม ดังนั้นจึงไมสามารถทราบไดวา
คาเสียหายทีไ่มเปนตัวเงินในอดีตมีความยุติธรรมมากนอยเพียงใด และสามารถจูงใจใหเกิดการใชความ
ระมัดระวังในระดับที่เหมาะสมไดหรือไม หากในอดีตคณะลุกขุนกําหนดคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินใหแก
ผูเสียหายที่มีอาการบาดเจ็บเล็กนอยมากเกินไปหรือกําหนดคาเสียหายทีไ่มเปนตัวเงินใหแกผูเสียหายที่
มีอาการบาดเจ็บรุนแรงต่ําเกินไป ซึ่งเปนการจูงใจใหเกิดการใชความระมัดระวังในระดับที่มากหรือนอย
เกินไปตามลําดับ การนําคาเสียหายในอดีตดังกลาวมาคํานวณคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินก็จะกอใหเกิด
ปญหาเชนเดิม  

(2) การแบงระดับความรุนแรงตามคําจํากัดความของ National Association of Insurance 
Commissioners (NAIC) 

Avraham (2006) กลาววาการแบงความรุนแรงของอาการบาดเจ็บออกเปน 9 ระดับ เปนการแบง
ที่หยาบเกินไป อาการบาดเจ็บ เชน หูหนวก การสูญเสียแขนขา ดวงตา หรือไตขางหนึ่ง ลวนถูกจัดให
อยูในความรุนแรงระดับที่ 6 ทั้งที่คนทั่วไปมักรูสึกวาความเจ็บปวดทุกขทรมานที่ไดรับจากอาการ
ดังกลาวไมนาจะเทากัน แตหากใชตารางชวยคํานวณของ Bovbjerg, Sloan, and Blumstein ผูเสียหาย
เหลานี้ที่อยูในกลุมอายุเดียวกันจะไดรับคาเสียหายเทากัน ซึ่งนอกจากจะไมเปนธรรมตอผูเสียหายแลว
ยังไมสามารถสรางแรงจูงใจในการใชระดับความระมัดระวังที่เหมาะสมอีกดวย  

เพ่ือแกปญหาขางตน Avraham (2006) เสนอวาควรใชระดับของคาใชจายทางการแพทยเปน
เครื่องชี้วัดระดับความรุนแรงของอาการบาดเจ็บ โดยการรักษาอาการบาดเจ็บที่มีความรุนแรงมากมักมี
คาใชจายทางการแพทยสูงกวาการรักษาอาการบาดเจ็บที่มีความรุนแรงนอยกวา การแบงกลุมความรุนแรง
ของอาการบาดเจ็บโดยอางอิงจากคาใชจายทางการแพทยนาจะสามารถสะทอนใหเห็นถึงความแตกตาง
ของอาการบาดเจ็บไดดีกวา ผูสรางตารางสามารถกําหนดแบงกลุมคาใชจายทางการแพทยออกเปนกลุม
ยอยๆ ไดมากตามตองการ ซึ่งแตละกลุมจะสะทอนถึงความรุนแรงของอาการบาดเจ็บระดับตางๆ ได
ละเอียดมากกวาการแบงกลุมแบบหยาบตามคําจํากัดความของ NAIC ซึ่งจะชวยบรรเทาปญหาความไม
เปนธรรมและการไมสามารถจูงใจใหเกิดการใชความระมัดระวังในระดับที่เหมาะสมไดในระดับหนึ่ง 
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Avraham (2006) เสนอวาควรมีตัวคูณทวีซึ่งเมื่อนําไปคูณกับคาใชจายทางการแพทยจะได
คาเสียหายทีไ่มเปนตัวเงิน ตารางที่ 6.8 แสดงตัวอยางของตารางชวยคํานวณคาเสียหายทีไ่มเปนตัวเงิน
ที่เสนอโดย Avraham ในการใชตารางดังกลาวเพ่ือคํานวณมีข้ันตอนดังนี้ กอนอ่ืนคณะลูกขุนตองตัดสิน
วาในคดีนั้นๆ ผูเสียหายมีคาใชจายทางการแพทยทั้งในอดีตและที่คาดวาจะเกิดในอนาคตเทาไร แลวดู
วาตัวคูณทวีที่สอดคลองกับคาใชจายดังกลาวคืออะไร หลังจากนั้นจึงนําตัวเลขคาใชจายดังกลาวไปคูณ
กับตัวคูณทวีที่เหมาะสม ตัวอยางเชน หากผูเสียหายมีคาใชจายทางการแพทย 90,000 ดอลลารสหรัฐฯ  
ซึ่งมีตัวคูณทวีคือ 0.5 ดังนั้นคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินจะเทากับ 45,000 ดอลลารสหรัฐฯ ตารางดังกลาว
สามารถทําใหมีความละเอียดมากข้ึนไดตามความเหมาะสมโดยการเพ่ิมปจจัยอ่ืนๆ ที่มีอิทธิพลตอการ
กําหนดคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินเขาไป เชน อายุของผูเสียหาย และระยะเวลาในการบาดเจ็บ เปนตน 
อยางไรก็ดี Avraham (2006) ไมไดระบุวาตัวคูณทวีดังกลาวคํานวณมาจากวิธีใด ปลอยใหเปนโจทยวิจัย
สําหรับการศึกษาในอนาคต 

ตารางที่ 6.8 ตัวอยางตารางชวยคํานวณคาเสียหายทีไ่มเปนตัวเงินที่เสนอโดย Avraham  
คาใชจายทางการแพทย 

(ดอลลารสหรัฐฯ) 
ตัวคูณ คาเสียหายที่ไมเปนตัวเงิน 

(ดอลลารสหรัฐฯ) 
0-100,000 0.5 0-50,000 
100,001-500,000 0.75 75,000-375,000 
500,001-1,000,000 1 500,001-1,000,000 
มากกวา 1,000,000 1.25 มากกวา 1,250,000 
ที่มา: Avraham (2006)  

 แมวาการทําตารางชวยคํานวณคาใชจายที่ไมเปนตัวเงินจากการใชคาใชจายทางการแพทยเปน
ตัวแทนของระดับของอาการบาดเจ็บจะเปนแนวคิดที่ดี แตในทางปฏิบัติแลวยังมีเรื่องที่ตองศึกษา
เพ่ิมเติมอีกมาก เชน ควรจะแบงคาใชจายทางการแพทยออกเปนก่ีกลุมจึงจะไมเปนภาระในการใชงาน
ของคณะลูกขุนมากนัก และที่สําคัญคือจะคํานวณตัวคูณทวีไดอยางไร หากคํานวณโดยการใชการ
ประมาณจากขอมูลคาเสียหายทีไ่มเปนตัวเงินที่คณะลูกขุนเคยกําหนดในอดีตก็จะเกิดปญหาเชนเดียวกับ
ตารางชวยการคํานวณของ Bovbjerg, Sloan, and Blumstein ที่กลาวแลวขางตน  

คาทางสถิติของชีวิต (VSL) และคาทางสถิติของการบาดเจ็บ (VSI) เปนทางเลือกหนึ่งที่สามารถ
นํามาใชคํานวณคาถวงน้ําหนักในตารางของ Bovbjerg, Sloan, and Blumstein หรือตัวคูณทวีในตาราง
ของ Avraham คาทางสถิติเหลานี้มีขอดีคือเปนคาคํานวณที่มีหลักการที่เหมาะสมรองรับ อยางไรก็ดี 
คณะผูวิจัยเห็นวาการนําคา VSL และ VSI มาใชมีประเด็นที่ตองตรวจสอบและคิดตออยางนอย 2 
ประการคือ 

1) ในปจจุบัน มีการศึกษาจํานวนมากไดคํานวณ VSL และ VSI โดยอาศัยขอมูลจากแหลงและ
วิธีการตางๆ มากมาย คําถามคือ เราควรนําคา VSL และ VSI จากการศึกษาใดมาใชในการคํานวณคา
ถวงน้ําหนักหรือตัวคูณทวี และที่สําคัญคือ ฐานขอมูลที่นํามาใชในการคํานวณ VSL และ VSI มี
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รายละเอียดเพียงพอที่จะนํามาใชสรางตารางที่มีความละเอียดมากเพียงใด ตัวอยางเชน ฐานขอมูลที่ใช
ในการคํานวณ VSL และ VSI มีขอมูลเก่ียวกับประเภทของอาการบาดเจ็บหรือไม มีการแบงกลุมของ
อาการบาดเจ็บไวละเอียดมากนอยเพียงใด สามารถนํามาแบงกลุมตามคําจํากัดความของ NAIC ได
หรือไม หรือมีขอมูลเก่ียวกับคาใชจายดานการแพทยทั้งในอดีตและที่กําลังจะเกิดข้ึนในอนาคตหรือไม 

2) VSL และคา VSI คือมูลคาทั้งหมดที่บุคคลเต็มใจที่จะแลกเปลี่ยนกับการยอมรับความเสี่ยงใน
การบาดเจ็บหรือตาย ซึ่งเปนมูลคาที่รวมคาเสียหายทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงินไวดวยกัน เราจะทํา
อยางไรจึงจะสามารถแยกความเสียหายทั้งสองประเภทออกจากกันได 

6.5.2 การใชกรณีตัวอยาง (Scenarios)  

 การใชกรณีตัวอยางในการชวยคณะลูกขุนกําหนดคาเสียหายทีไ่มเปนตัวเงินเปนอีกแนวทางหนึ่ง
ที่มีการกลาวถึงในหมูนักวิชาการ ตัวอยางเชน Bovbjerg, Sloan, and Blumstein (1989) เสนอวา อาจ
จัดทํากรณีตัวอยางซึ่งมีรายละเอียดสําคัญตางๆ ของผูเสียหาย ตัวอยางเชน กรณีที่อาการบาดเจ็บมี
ความรุนแรงระดับ 5 ผูเสียหายคาดวาจะมีชีวิตอยูอีก 25 ป อาการบาดเจ็บสามารถบรรเทาไดดวยยาแก
ปวด และผูเสียหายไมสามารถทํากิจกรรมที่ใชแรงมากได ผูเสียหายควรจะไดรับคาเสียหายที่ไมเปนตัว
เงินเทากับ 10,000 ดอลลารสหรัฐฯ คณะลูกขุนจะประเมินคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินในคดีหนึ่งโดยเทียบ
จากคาเสียหายในกรณีตัวอยางที่ใกลเคียงกับคดีนั้น แตทั้งนี้ไมควรผูกพันใหคณะลูกขุนยึดตาม
คาเสียหายของกรณีตัวอยางเสมอไป คณะลูกขุนควรจะมีโอกาสในการปรับเปลี่ยนตามที่เห็นสมควรได  

อยางไรก็ตาม การใชกรณีตัวอยางในการชวยคณะลูกขุนกําหนดคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินเปน
แนวทางที่นักวิชาการเห็นวามีปญหาในทางปฏิบัติคอนขางมากและอาจมีตนทุนในการบริหารจัดการสูง 
ตัวอยางเชน ใครจะเปนผูกําหนดรายละเอียดของกรณีตัวอยาง กรณีตัวอยางควรจะมีรายละเอียด
อยางไร และควรจะมีกรณีตัวอยางจํานวนมากนอยเพียงใดจึงจะครอบคลุมกรณีตางๆ ที่อาจจะเกิดข้ึนได
มากที่สุด โดยที่ยังคงความงายตอการใชและไมเปนภาระตอคณะลูกขุนมากเกินไปนัก นอกจากนี้ การใช
กรณีตัวอยางเปนวิธีทีม่ีประสิทธิภาพต่ําในการบรรเทาปญหาความคาดเดาไดยากของคาเสียหายที่ไม
เปนตัวเงิน เนื่องจากการจัดทํากรณีตัวอยางจํานวนมากนั้นแทบจะเปนไปไมไดในทางปฏิบัติ ดังนั้นใน
หลายๆ คดี คณะลูกขุนจึงตองอาศัยดุลพินิจในการกําหนดคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินเนื่องจากไม
สามารถเทียบเคียงจากกรณีตัวอยางได 

6.5.3 การใชกฎของแฮนด (Hand Rule damages) 

Geistfeld (1995) เห็นวาการตั้งคําถามที่ถูกตองใหแกคณะลูกขุนเปนวิธีการหนึ่งที่จะชวยใหคณะ
ลูกขุนสามารถกําหนดคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินในกรณีบาดเจ็บอยางเหมาะสมและเปนธรรมได โดย
เสนอวาคณะลูกขุนควรนํากฎของแฮนดมาประยุกตใชในการกําหนดคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินในกรณี
การบาดเจ็บ15 ในทางปฏิบัติแลว ศาลควรอธิบายหลักการประเมินคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินโดยอาศัย
กฎของแฮนดใหแกลูกขุน โดยอาจใหคําแนะนําแกลูกขุน ดังตัวอยางในกรอบขางลาง 
                                                
15 ดูรายละเอียดเกี่ยวกับกฎของแฮนดไดในบทที่ 2 
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กรอบที่ 6.1 ตัวอยางคําอธิบายประกอบการประเมินคาเสียหายทีไ่มเปนตัวเงินโดยใชกฎของแฮนด 

 “ทาน (คณะลูกขุน) อาจสมมติวาการกระทําของจําเลยทําใหโจทกตองเผชิญกับความเสี่ยง 1 ใน 
10,000 ที่จะไดรับบาดเจ็บ ซ่ึงหมายความวา การบาดเจ็บที่ทําใหเกิดความทุกขทรมานในระดับเดียวกับที่โจทก
ไดรับมีโอกาสเกิดขึ้น 1 ครั้งใน 10,000 ครั้งที่จําเลยมีการกระทําดังกลาว ในการกําหนดคาชดเชยที่เปนธรรม
แกความทุกขทรมานที่เกิดขึ้น ทานตองนึกถึงวาบุคคลที่มีเหตุผลสามารถเลือกที่จะซ้ืออุปกรณความปลอดภัยที่
จะชวยกําจัดความเสี่ยงดังกลาวได ถาซ้ืออุปกรณดังกลาว เขาจะสามารถกําจัดความเสี่ยงในการบาดเจ็บที่ทํา
ใหเกิดความทุกขทรมานในระดับเดียวทีโ่จทกไดรับ แตยังคงตองเผชิญกับความเสี่ยงในการบาดเจ็บอื่นๆ อยู 
ในการเลือกวาจะจายเงินซ้ืออุปกรณน้ันหรือจะเผชิญความเสี่ยงในการบาดเจ็บ  บุคคลที่มีเหตุผลจะ
เปรียบเทียบตนทุนของการซ้ืออุปกรณดังกลาวกับมูลคาความทุกขทรมานที่ไดรับจากการบาดเจ็บหากเขาไม
ซ้ืออุปกรณดังกลาว อาศัยหลักเหตุผลน้ี จํานวนเงินสูงสุดที่บุคคลที่มีเหตุผลเต็มใจที่จะจายเงินซ้ืออุปกรณกําจัด
ความเสี่ยงในการบาดเจ็บดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงมูลคาของความเจ็บปวดและทุกขทรมานซ่ึงสามารถ
หลีกเล่ียงไดหากความเสี่ยงในการไดรับบาดเจ็บดังกลาวถูกกําจัดไป 

 ขอความขางตนอธิบายวาเหตุใดทานจึงสามารถกําหนดคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินไดจากการตอบ
คําถามวา จํานวนเงินเทาใดคือจํานวนเงินสูงสุดที่บุคคลที่มีเหตุผลเต็มใจจายเพ่ือกําจัดความเสี่ยง 1 ใน 10,000 
ของการไดรับบาดเจ็บซ่ึงจะทําใหไดรับความเจ็บปวดทุกขทรมานในระดับเดียวกับที่โจทกไดรับ เม่ือตอบ
คําถามดังกลาวแลวใหนําจํานวนเงินที่ไดคูณดวย 10,000 ก็จะไดคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินที่สามารถชดเชย
ความทุกขทรมานของโจทกไดอยางเปนธรรม” 

 แมวา Geistfeld (1995) จะเสนอใหนํากฎของแฮนดมาใชในการกําหนดคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงิน
ในกรณีการบาดเจ็บอยางเดียว แตอันที่จริงแลว กฎของแฮนดสามารถนํามาประยุกตใชในการกําหนด
คาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินในกรณีตายไดดวย โดยศาลอาจใหคําแนะนําแกคณะลูกขุนตามตัวอยาง
ขางตน เพียงแตเปลี่ยนจากคําวา “ความเสี่ยงในการบาดเจ็บ” เปนคําวา “ความเสี่ยงในการตาย” แทน     

 Avraham (2006) วิจารณขอเสนอของ Geistfeld (1995) ที่ใหคณะลุกขุนนํากฎของแฮนดมาใชใน
การกําหนดคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินเปนรายคดี (case by case) วาอาจมีปญหาสําคัญ 3 ประการ 
ดังนี้ 

(1)  มีตนทุนบริหารจัดการสูง (High administrative cost) 

การนําวิธีการดังกลาวมาใชมีตนทุนบริหารจัดการสูง เนื่องจากคณะลูกขุนตองพิจารณากําหนด
คาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินเปนรายคดี ซึ่งในการพิจารณาแตละคดีอาจเสียเวลามาก 

(2) คาเสียหายคาดเดาไดยาก (Unpredictable) 

การพิจารณาคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินเปนรายคดีอาจทําใหคาดเดาคาเสียหายไดยาก ทั้งนี้
เนื่องจากคณะลุกขุนอาจมีความเขาใจในความเสี่ยงที่โจทกเผชิญแตกตางกันไปในแตละคดี แมวาจะเปน
คดีที่มีความใกลเคียงกันก็ตาม นอกจากนี้ คณะลูกขุนอาจมักมีความเบ่ียงเบนทางความคิดโดยมี
แนวโนมใหคาเสียหายเพ่ิมข้ึนตามระดับความรุนแรงหรือความนาสะพรึงกลัวของเหตุการณแทนที่จะเปน
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ระดับความรุนแรงของอาการบาดเจ็บ ซึ่งหมายความวา ผูเสียหายที่มีอาการบาดเจ็บชนิดเดียวกันแต
อาการบาดเจ็บดังกลาวเกิดจากเหตุการณที่มีความรุนแรงตางกันอาจไดรับคาเสียหายทีไ่มเปนตัวเงินไม
เทากัน โดยผูเสียหายที่เผชิญกับเหตุการณที่รุนแรงกวาหรือนากลัวกวาอาจไดรับคาเสียหายมากกวา ซึ่ง
มีสวนทําใหคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินคาดเดาไดยาก 

(3) ทําใหเกิดการใชความระมัดระวังในระดับที่มากเกินไป (Over deterrence) 

Geistfeld (1995) เชื่อวา การตอบคําถามวา จํานวนเงินเทาใดคือจํานวนเงินสูงสุดที่บุคคลที่มี
เหตุผลเต็มใจที่จะจายเพ่ือกําจัดความเสี่ยงในการไดรับบาดเจ็บซึ่งทําใหไดรับความเจ็บปวดทุกขทรมาน
เทากับที่โจทกไดรับ จะไดคําตอบเปนคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงิน ซึ่งจะตองนําไปรวมกับคาเสียหายที่
เปนตัวเงิน (ถามี) เสียกอนจึงจะไดคาเสียหายทั้งหมดที่โจทกจะไดรับ  

ความเชื่อขางตนอาจไมใชความจริงเสมอไป เนื่องจากในบางครั้ง บุคคลที่มีเหตุผลก็ไมสามารถ
แยกความเสี่ยงในการเกิดความเสียหายที่ไมเปนตัวเงินออกจากความเสี่ยงในการเกิดความเสียหายที่
เปนตัวเงินไดอยางชัดเจนเพราะความเสี่ยงทั้งสองลวนมีสาเหตุมาจากการทํากิจกรรมหรือเหตุการณ
เดียวกัน เชน การปนตนไมอาจเสี่ยงตอการเกิดความเสียหายที่ไมเปนตัวเงินและเปนตัวเงิน ดวยเหตุผล
ดังกลาว คําตอบของคําถามขางตนอาจไมใชคาเสียหายทีเ่ปนตัวเงินอยางเดียวหากแตไดรวมคาเสียหาย
ที่ไมเปนตัวเงินไวดวย ดังนั้นการนําคาเสียหายที่ไดจากการตอบคําถามขางตนมารวมกับคาเสียหายที่
เปนตัวเงินจึงอาจเปนการนับซ้ํา และเปนการใหคาชดเชยที่มากเกินไป ซึ่งจะทําใหเกิดการใชความ
ระมัดระวังในระดับที่มากเกินไป อยางไรก็ดี วิธีกําหนดคาเสียหายทีไ่มเปนตัวเงินโดยอาศัยกฎของแฮนด
นี้สามารถนํามาใชไดหาก 1) ความเสียหายที่เกิดข้ึนมีเฉพาะความเสียหายที่ไมเปนตัวเงินเทานั้น และ 
2) สามารถหาวิธีการที่จะแยกคาเสียหายที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงินดังกลาวออกจากกันได 

กลาวโดยสรุป แนวทางในการปรับปรุงวิธีการกําหนดคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินดังกลาวขางตน
ตางมีขอดีและขอเสียแตกตางกันไป ดังที่สรุปไวในตารางที่ 6.9 อยางไรก็ตาม แนวทางดังกลาวเปน
เพียงขอเสนอเบ้ืองตนในเชิงวิชาการเทานั้น การตัดสินใจวาควรนําแนวทางใดมาใช และใชอยางไรนั้น 
จําเปนตองมีการเก็บรวบรวมขอมูลและศึกษาเพ่ิมเติมอีกมาก 
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ตารางที่ 6.9 การเปรียบเทียบจุดแข็งจุดออนที่สําคัญของแนวทางตางๆ ในการกําหนดคาเสียหายที่ไม
เปนตัวเงิน 

วิธีการ จุดแข็ง จุดออน 
การกําหนดเพดาน
คาเสียหาย  

1. ชวยแกปญหาการคาดเดา
คาเสียหายยากไดในระดับหนึ่ง 

2. ตนทุนการบริหารจัดการต่ํา 

1. ผูเสียหายที่ไดรับความเสียหายเกิน
เพดานคาเสียหายจะไดรับการ
ชดเชยที่ต่ําเกินไป 

2. ไมชวยยับย้ังพฤติกรรมที่สรางความ
เสียหายที่มากกวาเพดานคาเสียหาย 

3. การกําหนดคาเสียหายสําหรับความ
เสียหายที่ต่ํากวาเพดานคาเสียหาย
ไมมีหลักวิชาการรองรับ  

การใชตาราง 1. ชวยแกปญหาการคาดเดา
คาเสียหายยากได 

2. ชวยใหศาลสามารถกําหนด
คาเสียหายที่เหมาะสมกับความ
เสียหายในแตละกรณ ี

3. ตนทุนการบริหารจัดการต่ํา 
 

1. มีปญหาในการคัดเลือกวิธีการที่
เหมาะสมในการคํานวณตัวเลขใน
ตาราง  

2. ตารางอาจไมละเอียดเพียงพอที่จะ
ครอบคลุมปจจัยสําคัญๆ ที่สงผลตอ
คาเสียหายได  

3. ใชงานยาก ในกรณีที่ตารางจํานวน
มาก หรือมีรายละเอียดมากเกินไป 

การใชกรณี
ตัวอยาง 

1. ชวยใหศาลสามารถกําหนด
คาเสียหายใหเหมาะสมกับความ
เสียหายในแตละกรณีได 

1. มีประสิทธิภาพต่ําในการบรรเทา
ปญหาความคาดเดาไดยากของ
คาเสียหาย 

2. ตนทุนการบริหารจัดการสูง  
การใชกฎของ
แฮนด 

1. มีหลักวิชาการรองรับ ในแงของ
การใชสรางแรงจูงใจใหเกิดการใช
ความระมัดระวังในระดับที่
เหมาะสม 

1. คาเสียหายที่คํานวณไดอาจไม
เหมาะสม ในแงของการชดเชยความ
เสียหาย (อาจสูงหรือต่ําเกินไป) 

2. ทําใหคาดเดาคาเสียหายไดยาก 
3. อาจเกิดความซ้ําซอนกับคาเสียหาย

ที่เปนตัวเงิน ทําใหไดคาเสียหายที่
สูงเกินไป 

4. ตนทุนการบริหารจัดการสูง 
เนื่องจากตองพิจารณาเปนรายกรณ ี
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6.6  บทสรุป 

 ในสหรัฐอเมริกา ขอบเขตของคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินที่ผูเสียหายสามารถเรียกรองไดมีความ
แตกตางกันไปตามกฎหมายของแตละมลรัฐ มลรัฐสวนใหญมีการใหคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินแกความ
เสียหายที่เกิดข้ึนกับตัวผูเสียหายในชวงกอนตาย และคาความทุกขใจและการสูญเสียความรักหรือความ
เปนเพ่ือนที่เกิดข้ึนกับทายาท คูสมรส หรือบิดามารดาของผูตาย แตจะไมมีการชดเชยความเสียหายที่ไม
เปนตัวเงินซึ่งเกิดข้ึนหลังจากผูเสียหายเสียชีวิตแลว ยกเวนบางมลรัฐ เชน อารคันซอ คอนเนตทิคัต ที่มี
การใหคาสูญเสียความสุขในการดําเนินชีวิตของผูตาย (Hedonic losses)  

 การกําหนดคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินสามารถทําไดยากเนื่องจากไมสามารถอางอิงมูลคาจาก
ราคาตลาดได และไมมีหลักการในการกําหนดที่เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป ในสหรัฐอเมริกา ศาลจะใหเปน
ภาระหนาที่ของคณะลูกขุนในการใชดุลพินิจ และจะมีคําแนะนําเพ่ือใหคณะลูกขุนใชเปนแนวทางในการ
กําหนดคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงิน แตแนวทางที่ศาลใหแกคณะลุกขุนมักเปนแนวทางที่กวาง คลุมเครือ 
และไมเปนประโยชน แมจะมีบางกรณีที่ศาลใหคําแนะนําที่เปนประโยชนบาง เชน การแนะนําใหกําหนด
จากคาเสียหายในระยะเวลาสั้นๆ หรือใหกําหนดคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินในกรณีการตายโดยเทียบจาก
ความเต็มใจที่จะจายเงินเพ่ือลดความเสี่ยงในการตาย (Hand rule damages) แตวิธีการเหลานี้ยังไมได
รับการยอมรับกันโดยทั่วไปและมีการนํามาใชอยางจํากัด 

 การขาดหลักการและวิธีการในการกําหนดคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินดังที่กลาวมาขางตนนํามาซึ่ง
ปญหาสําคัญ 3 ประการคือ 1) การบริหารจัดการคดีละเมิดมีตนทุนสูง เนื่องจากคณะลูกขุนตองใช
เวลานานในกระบวนการกําหนดคาเสียหาย 2) คาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินมีขนาดไมเหมาะสม โดยใน
บางคดีอาจมีคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินสูงเกินไป ซึ่งอาจสงผลทําใหเบ้ียประกันเพ่ิมข้ึนมาก และ 3) คาด
เดาคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินไดยาก ซึ่งอาจสงผลกระทบในทางลบตอการสรางแรงจูงใจในการใชความ
ระมัดระวังในระดับที่เหมาะสม และอาจทําใหการประนีประนอมยอมความระหวางโจทกและจําเลยในคดี
ละเมิดสามารถทําไดยากข้ึน 

 จากปญหาดังกลาวขางตน ทําใหหลายมลรัฐในสหรัฐอเมริกา ไดเริ่มกระบวนการปฏิรูประบบละเมิด
โดยการกําหนดเพดานสูงสุดของคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงิน ทั้งนี้ในแตละมลรัฐอาจกําหนดเพดานไวสูงต่ํา
แตกตางกัน รวมทั้งอาจกําหนดเงื่อนไขตางๆ ไวแตกตางกันดวย วิธีการกําหนดเพดานสูงสุดเปนแนวทาง
ที่ไดรับความนิยมคอนขางมากเนื่องจากอาจจะชวยแกไขปญหาความคาดเดาไดยากของคาเสียหายที่ไม
เปนตัวเงิน และชวยชะลอการเพ่ิมข้ึนของเบ้ียประกันได แตก็ยังไมใชวิธีแกปญหาความคาดเดาไดยาก
ของคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินในชวงที่ต่ํากวาเพดาน ไมไดชวยสรางแรงจูงใจใหใชความระมัดระวังใน
ระดับที่สามารถปองกันความเสียหายที่มีมูลคาสูงกวาเพดาน และทําใหผูเสียหายไมไดรับการชดเชยตาม
จริงในกรณีที่ไดรับความเสียหายมากเกินเพดาน การกําหนดเพดานคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินจึงยังไมใช
วิธีการแกปญหาที่ดีเทาไรนัก  



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการวิจัยการวิเคราะหกฎหมายดวยวิธีทางเศรษฐศาสตร: การคิดคาเสียหายในคดีละเมิด 6-29 
 

นักวิชาการไดนําเสนอวิธีการอ่ืนๆ ในการปรับปรุงวิธีการกําหนดคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงิน โดย
แบงออกเปน 1) การใชตาราง (Schedules) 2) การใชกรณีตัวอยาง (Scenarios) และ 3) การนํากฎของ
แฮนด (Hand rule) มาใช แตอยางไรก็ตาม ขอเสนอแนวทางการปรับปรุงเหลานี้ยังมีขอจํากัดที่สําคัญ
บางประการ ดังนี้ 1) การจัดทําตารางกําหนดคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินโดยใชขอมูลในอดีตอาจไม
เหมาะสม หากการกําหนดคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินในอดีตมีความไมยุติธรรม และการแบงระดับความ
รุนแรงของอาการบาดเจ็บอาจเปนการแบงที่หยาบเกินไป ซึ่งอาจทําใหไมสามารถชดเชยผูเสียหายได
อยางเปนธรรมและไมสามารถสรางแรงจูงใจในการใชระดับความระมัดระวังที่เหมาะสม นอกจากนี้ 
ขอเสนอในการใชขอมูลอ่ืนๆ มาทําตารางก็ยังเปนเพียงแนวความคิดเบ้ืองตน และยังมีประเด็นปลีกยอย
ที่ตองศึกษาเพ่ิมเติมอีกมาก 2) การใชกรณีตัวอยางอาจมีปญหาในทางปฏิบัติคอนขางมากและอาจมี
ตนทุนในการบริหารจัดการสูง และ 3) การนํากฎของแฮนดมาใชอาจทําใหตนทุนการบริหารจัดการสูง 
และอาจทําใหคาเสียหายคาดเดาไดยาก จนทําใหไมสามารถจูงใจใหเกิดการใชความระมัดระวังในระดับ
ที่เหมาะสมได โดยสรุป แนวทางดังกลาวเปนเพียงขอเสนอเบ้ืองตนในเชิงวิชาการเทานั้น การตัดสินใจ
วาควรนําแนวทางใดมาใช และใชอยางไรนั้น จําเปนตองมีการเก็บรวบรวมขอมูลและศึกษาเพ่ิมเติมอีก
มาก 



บทท่ี 7 
บทวิเคราะหและขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการกําหนดคาเสียหายของศาลไทย 

 
 โดยทั่วไปแลว นักกฎหมายหรือบุคคลทั่วไปมักเชื่อวาการกําหนดคาเสียหายเปนเครื่องมือสําคัญ
ในการชดเชยใหผูเสียหายสามารถกลับสูสภาพที่เสมือนวาไมมีการทําละเมิดเกิดข้ึน  การวิเคราะห
กฎหมายโดยอาศัยหลักเศรษฐศาสตรทําใหเราทราบมุมมองที่แตกตางและนาสนใจ กลาวคือ การ
กําหนดคาเสียหายเปนเครื่องมือสําคัญในการยับย้ังพฤติกรรมที่กอใหเกิดความเสียหาย โดยทฤษฎีทาง
เศรษฐศาสตรกลาววา การกําหนดคาเสียหายในระดับที่เหมาะสมจะจูงใจใหเกิดการใชความระมัดระวัง
ในระดับที่เหมาะสม ซึ่งเปนระดับที่ทําใหตนทุนอุบัติเหตุ1ที่สังคมคาดวาจะตองแบกรับมีคาต่ําที่สุด  

 ในกรณีของหลักความรับผิดทางละเมิดอยางเด็ดขาด (ในกรณีการกระทําโดยไมเจตนา) 
คาเสียหายที่เหมาะสมดังกลาวคือคาเสียหายที่เทากับมูลคาความเสียหายที่เกิดข้ึนจริง การกําหนดคา
เสียหายที่เหมาะสมนอกจากจะสามารถจูงใจใหเกิดการใชความระมัดระวังในระดับที่เหมาะสมที่สุดแลว 
ยังเปนการชดเชยผูเสียหายอยางครบถวนและเปนธรรมอีกดวย สวนในกรณีของความรับผิดทางละเมิด
โดยประมาท (ในกรณีการกระทําโดยไมเจตนา) แมการกําหนดคาเสียหายใหเทากับมูลคาความเสียหาย
ที่เกิดข้ึนจริงจะไมใชเงื่อนไขที่จําเปนและเพียงพอในการนําไปสูระดับการใชความระมัดระวังที่เหมาะสม 
แตศาลก็ยังจําเปนที่จะตองกําหนดคาเสียหายใหเทากับมูลคาความเสียหายที่เกิดข้ึนเพ่ือใหผูเสียหาย
ไดรับการชดเชยอยางครบถวนและเปนธรรม กลาวโดยสรุป การกําหนดคาเสียหายที่เหมาะสมหรือการ
กําหนดคาเสียหายใหเทากับมูลคาความเสียหายที่เกิดข้ึนจะทําใหผูเสียหายไดรับการชดเชย 

 การกําหนดคาเสียหายที่เหมาะสมนั้นมีขอดีทั้งในมุมมองดานกฎหมายและดานเศรษฐศาสตร แต
ในบางครั้งศาลไมสามารถกําหนดคาเสียหายใหเทากับมูลคาความเสียหายที่เกิดข้ึนไดเนื่องจากขอจํากัด
ดานกฎหมายและ/หรือหลักหรือวิธีการคํานวณคาเสียหายที่ศาลใชอาจจะยังไมเหมาะสมหรือสอดคลอง
กับหลักเศรษฐศาสตร ในบทนี้ คณะผูวิจัยสรุปขอจํากัดในการกําหนดคาเสียหายที่เหมาะสมของศาลไทย 
ซึ่งรวบรวมมาจากการวิเคราะหกฎหมายและแนวทางการกําหนดคาเสียหายของศาลไทยในบทที่ 4 และ 
5 พรอมทั้งนําเสนอแนวทางการปรับปรุงการกําหนดคาเสียหาย ดังรายละเอียดดังตอไปนี้ 

7.1 ขอจํากัดในการกําหนดคาเสียหายของศาลไทย 

 ขอจํากัดในการกําหนดคาเสียหายของศาลไทยอาจแบงไดเปนสองประเภทใหญ ตามลักษณะของ
คาเสียหายไดแก คาเสียหายที่เปนตัวเงินและคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงิน ดังรายละเอียดตอไปนี้  
                                                
1
 ในทฤษฎีเศรษฐศาสตร คําวา “อุบัติเหตุ” หมายถึงเหตุการณสุม (Random event) เหตุที่เกิดโดยไมไดคาดคิด หรือไมไดต้ังใจ ซ่ึงมี

ความหมายเหมือนกับความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (เหตุที่เกิดข้ึนโดยไมคาดคิด หรือโดยความบังเอิญ) 
และความหมายตามสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ เลมที่ 8 (เหตุที่เกิดข้ึนโดยไมทันคิด ถือกันวาเปนความบังเอิญที่เกิดข้ึนโดยไมได
ต้ังใจและไมคาดฝนมากอน) อน่ึง ในทางกฎหมาย กฎหมายในบางประเทศอาจยกเวนความรับผิดใหแกผูกอความเสียหายในบางกรณีเชน 
กรณีที่ความเสียหายเกิดจากเหตุสุดวิสัย และกรณีที่ความเสียหายอยูไกลเกินกวาเหตุมาก 



 
7-2 บทวิเคราะหและขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการกําหนดคาเสียหายของศาลไทย 

 
 7.1.1 ขอจํากัดในการกําหนดคาเสียหายที่เปนตัวเงิน 

 คณะผูวิจัยแบงขอจํากัดในการกําหนดคาเสียหายที่เปนตัวเงินออกเปน 2 กลุม ไดแก ขอจํากัด
เก่ียวกับตัวบทกฎหมาย และขอจํากัดเก่ียวกับหลักหรือวิธีการคํานวณที่อาจจะไมสอดคลองกับหลัก
เศรษฐศาสตร 

7.1.1.1 ขอจํากัดเก่ียวกับกฎหมาย 

 1) ระบบกระบวนการพิจารณาคดีแพงของไทยเนนระบบกลาวหามากกวาระบบไตสวน ดังนั้นศาล
จึงไมมีหนาที่แสวงหาขอเท็จจริง หากผูเสียหายไมสามารถหาพยานหลักฐานที่มีความนาเชื่อถือมาแสดง
หรือไมไดนําสืบพยานหลักฐาน ก็อาจจะทําใหผูเสียหายไดรับการชดเชยอยางไมครบถวน 

 2) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 142 กําหนดใหศาลตองตัดสินตามขอหาในคํา
ฟอง โดยหามมิใหพิพากษาหรือมีคําสั่งใหสิ่งใด ๆ ที่ไมปรากฎหรือเกินไปกวาคําฟองของโจทก 
บทบัญญัติดังกลาวอาจเปนอุปสรรคตอการกําหนดคาเสียหายที่สามารถชดเชยผูเสียหายไดอยาง
ครบถวนและเปนธรรมได ทั้งนี้เนื่องจาก หากมีความเสียหายใดๆ เกิดข้ึนแตโจทกไมไดเรียกรอง
คาเสียหายในสวนนั้น แมศาลจะทราบแตก็ไมอาจกําหนดคาเสียหายเพ่ือชดเชยความเสียหายนั้นได  
 3) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 155 มาตรา 156 และมาตรา156/1 เปดชองให
ผูเสียหายสามารถไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมศาลได และมาตรา 161 เปดชองใหศาลสามารถ
กําหนดใหผูกอความเสียหายเปนฝายรับผิดชอบคาใชจายในการดําเนินคดีและคาทนายที่เกิดข้ึนไดตาม
กฎเกณฑที่กําหนดไว แมกระนั้นก็ตาม การลดภาระในการจายคาฤชาธรรมเนียมของผูเสียหายตามที่
ระบุไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงอาจจะยังไมเพียงพอที่จะเปนหลักประกันวาผูเสียหาย
จะสามารถกลับสูสภาพที่เสมือนวาไมมีการทําละเมิดเกิดข้ึนได เนื่องจากการกําหนดเพดานของ
คาใชจายตางๆ ในการดําเนินคดีซึ่งอาจไมสะทอนคาใชจายจริงที่ผูเสียหายตองแบกรับ ผูเสียหายอาจจะ
ยังตองรับผิดชอบคาฤชาธรรมเนียมบางสวนและคาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ ในสวนที่เกินเพดาน  

 4) ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 444 วรรค 2 ใหอํานาจศาลในการสงวนสิทธิที่จะ
แกไขคําพิพากษาภายในระยะเวลาไมเกินสองป นับแตวันพิพากษา แตหากปรากฏวาความเสียหายตอ
รางกายและอนามัยไดเปลี่ยนแปลงไปหลังจากระยะเวลาสองปของการสงวนสิทธิไดผานพนไปแลว 
ผูเสียหายจะไมไดรับการเยียวยาความเสียหายที่เกิดข้ึนใหม ซึ่งทําใหผูเสียหายไมสามารถกลับสูสภาพที่
เสมือนวาไมมีการทําละเมิดเกิดข้ึนไดอยางแทจริง นอกจากนี้ ในกรณีที่ศาลไมไดสงวนสิทธิที่จะแกไขคํา
พิพากษาไว ศาลจะไมสามารถแกไขคําพิพากษาได เนื่องจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 
มาตรา 143 และ 145 กําหนดใหคําพิพากษามีผลผูกพันคูความไปตลอด คูความจะเรียกรองขอเพ่ิมหรือ
ลดคาเสียหายในภายหลังอีกไมได แมความเสียหายจะเปลี่ยนแปลงไปในภายหลังก็ตาม 

5) ในกรณีความเสียหายตอชีวิต ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 443 ไมไดกําหนดให
ผูเสียหายสามารถเรียกรองคาขาดรายไดของผูเสียชีวิต (รายไดที่ผูเสียชีวิตจะไดรับหากยังมีชีวิตอยู) ซึ่ง
อาจทําใหคาเสียหายที่ผูกอความเสียหายตองจายมีมูลคาต่ําเกินไปจนไมสามารถจูงใจใหเกิดการใชความ
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ระมัดระวังในระดับที่เหมาะสมได นอกจากนี้ การไมใหคาเสียหายดังกลาวอาจเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําให
คาเสียหายที่ผูกอความเสียหายตองจายในกรณีที่ผูเสียหายเสียชีวิตมีมูลคาต่ํากวากรณีที่ผูเสียหาย
บาดเจ็บแตไมเสียชีวิตมาก ซึ่งเปนการบิดเบือนแรงจูงในในการใชความระมัดระวังในระดับที่เหมาะสม 
เนื่องจากบุคคลที่มีเหตุผลจะไมมีแรงจูงใจที่จะใชความระมัดระวังมากข้ึนตามระดับความรุนแรงของ
ความเสียหาย  

6) ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 224 กําหนดอัตราดอกเบ้ียในหนี้ละเมิดไวคงที่ที่รอย
ละ 7.5 ของคาเสียหายทั้งหมด การกําหนดดังกลาวอาจทําใหผูเสียหายไมไดรับการชดเชยอยาง
เหมาะสม กลาวคือ ผูเสียหายมีแนวโนมที่จะไดรับการชดเชยนอยเกินไปหรือขาดทุนคาเสียโอกาส หาก
อัตราดอกเบ้ียดังกลาวต่ํากวาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ํา และมีแนวโนมที่จะไดรับ
การชดเชยมากเกินไปหรือไดกําไรคาเสียโอกาส หากอัตราดอกเบ้ียดังกลาวสูงกวาอัตราผลตอบแทน
จากการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ํา  

7) ถึงแมวาในบางครั้งอัตราดอกเบ้ียที่ศาลกําหนดจะเทากับอัตราผลตอบแทนในตลาด แตการไม
คิดอัตราดอกเบ้ียแบบทบตนซึ่งเปนวิธีการคิดดอกเบ้ียที่ใชโดยทั่วไปในการทําธุรกรรมทางการเงิน จะทํา
ใหผูเสียหายขาดทุนคาเสียโอกาสหรือไดดอกเบ้ียในหนี้ละเมิดต่ํากวาดอกเบ้ียหรือผลตอบแทนในตลาด  

7.1.1.2 การขาดหลักหรือวิธีการคํานวณที่เหมาะสม  

(1) การกําหนดคาเสียหายที่เกิดขึ้นแลว2  

 ในบางครั้ง วิธีการที่ศาลใชในการกําหนดคาเสียหายที่เกิดข้ึนแลวไมใชวิธีการที่เหมาะสมใน
มุมมองของนักเศรษฐศาสตร เชน   

- ในกรณีที่ทรัพยสินที่ไดรับความเสียหายเปนของที่มีเพียงชิ้นเดียว หรือไมสามารถหาซื้อไดใน
ตลาดทั่วไป พบวา มีคดีที่ศาลกําหนดคาเสียหายจากมูลคาตลาดของทรัพยสินที่คลายคลึงกัน แทนที่จะ
กําหนดจากมูลคาสวนตัวของผูเสียหาย (Subjective value) ซึ่งนักเศรษฐศาสตรเชื่อวาการกําหนด
คาเสียหายของศาลในลักษณะดังกลาวจะทําใหผูเสียหายไมสามารถกลับสูสภาพที่เสมือนวาไมมีการทํา
ละเมิดเกิดข้ึนได  

- ในกรณีการขาดรายไดหรือการขาดแรงงานของอาชีพที่ไมมีตลาดชัดเจน เชน แมบาน (หมายถึง
มารดาของบุตร ไมใชลูกจาง) พบวา มีคดีที่ศาลกําหนดคาเสียหายจากผลตอบแทนในตลาดแรงงานของ
ลูกจางทํางานบาน (Replacement cost) แทนที่จะกําหนดจากคาเสียโอกาส (Opportunity cost) ซึ่งนัก
เศรษฐศาสตรเชื่อวาการกําหนดคาเสียหายของศาลในลักษณะดังกลาวจะทําใหผูเสียหายไมสามารถกลับ
สูสภาพที่เสมือนวาไมมีการทําละเมิดเกิดข้ึนได 

 

 
                                                
2 คาเสียหายที่เกิดข้ึนแลวคือ คาเสียหายที่ศาลชดเชยใหแกความเสียหายนับต้ังแตวันที่ไดรับความเสียหายจนถึงวันพิพากษา 



 
7-4 บทวิเคราะหและขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการกําหนดคาเสียหายของศาลไทย 

 
(2) การกําหนดคาเสียหายในอนาคต3    

ในบางคดี พบวา วิธีที่ศาลใชในการกําหนดคาเสียหายในอนาคต เชน คารักษาพยาบาล คาขาด
รายได หรือคาอุปการะเลี้ยงดู มีจุดออนสําคัญหลายประการซึ่งอาจจะทําใหผูเสียหายไมไดรับการชดเชย
อยางเหมาะสม ดังนี้  

 - ไมคิดมูลคาปจจุบัน ซึ่งจะทําใหผูเสียหายไดรับการชดเชยมากเกินไป 

 - ไมคิดการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินคาและบริการ ซึ่งจะมีแนวโนมทําใหผูเสียหายไดรับ
การชดเชยนอยเกินไป 

 - มักจะไมคํานึงถึงความไมแนนอนในอนาคต เชน ความเสี่ยงในการตาย ความไมแนนอนของ
ระยะเวลาทํางาน และโอกาสในการไดข้ึนเงินเเดือน เปนตน   

 - คํานวณคาขาดรายไดในอนาคตโดยอาศัยรายไดทั้งหมดเปนฐานในการคํานวณ แทนที่จะใช
รายไดสุทธิหลังหักภาษีและเงินสมทบเขากองทุนสวัสดิการตางๆ ซึ่งจะทําใหผูเสียหายไดรับการชดเชย
มากเกินไป 

 - ยังขาดวิธีการที่เหมาะสมในการคํานวณคาขาดไรอุปการะ โดยเฉพาะอยางย่ิงการกําหนด
ระยะเวลาของการขาดไรอุปการะ และการกําหนดสัดสวนของคาขาดไรอุปการะจากรายไดทั้งหมดของ
ผูตาย 

 - ไมคิดความเสียหายที่จะเกิดข้ึนหลังเกษียณอายุ เชน ไมคํานึงถึงโอกาสในการไดรับเงินบํานาญ
หลังเกษียณอายุ และไมไดคํานึงวาการถูกทําละเมิดจะมีผลกระทบตอเงินบํานาญอยางไร  

7.1.2 ขอจํากัดในการกําหนดคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงิน 

 คณะผูวิจัยแบงขอจํากัดในการกําหนดคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินออกเปน 2 กลุม ไดแก ขอจํากัด
เก่ียวกับตัวบทกฎหมาย และการขาดหลักหรือวิธีการคํานวณที่เหมาะสม 

7.1.2.1  ขอจํากัดเก่ียวกับกฎหมาย 

1) ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 446 ไมไดกําหนดใหผูเสียหายสามารถเรียกรอง
คาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินในหลายกรณี ไดแก ความเสียหายตอชีวิต ความเสียหายตอทรัพยสิน และ
ความเสียหายตอสิทธอ่ืินๆ การไมชดเชยใหแกความเสียหายที่ไมเปนตัวเงินดังกลาว นอกจากจะทําให
ผูเสียหายไมไดรับการชดเชยอยางครบถวนและเปนธรรมแลว ยังไมสามารถจูงใจใหเกิดการใชความ
ระมัดระวังในระดับที่เหมาะสมดวย นอกจากนี้ ยังอาจเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหคาเสียหายที่ผูกอความ
เสียหายตองจายในกรณีที่ผูเสียหายเสียชีวิตมีมูลคาต่ํากวากรณีที่ผูเสียหายบาดเจ็บเปนจํานวนมาก ซึ่ง
เปนการบิดเบือนแรงจูงใจในการใชความระมัดระวังในระดับที่เหมาะสม เนื่องจากบุคคลที่มีเหตุผลจะไม
มีแรงจูงใจที่จะใชความระมัดระวังมากข้ึนตามระดับความรุนแรงของคาเสียหาย 

                                                
3 สวนคาเสียหายในอนาคตคือ คาเสียหายที่ศาลชดเชยใหแกความเสียหายที่เกิดข้ึนหลังจากวันพิพากษา    
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2) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 142 กําหนดใหศาลตองตัดสินตามขอหาในคํา

ฟอง โดยหามมิใหพิพากษาหรือมีคําสั่งใหสิ่งใด ๆ ที่ไมปรากฎหรือเกินไปกวาคําฟองของโจทก 
บทบัญญัติดังกลาวอาจเปนอุปสรรคตอการกําหนดคาเสียหายที่สามารถชดเชยผูเสียหายไดอยาง
ครบถวนและเปนธรรมได ทั้งนี้เนื่องจาก หากมีความเสียหายใดๆ เกิดข้ึนแตโจทกไม ไดเรียกรอง
คาเสียหาย แมศาลจะทราบแตก็ไมอาจกําหนดคาเสียหายเพ่ือชดเชยความเสียหายนั้นได 

7.1.2.2 การขาดหลักหรือวิธีการคํานวณที่เหมาะสม 

 ในการกําหนดคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงิน ยังไมมีหลักฐานที่ชัดเจนวาศาลไทยมีวิธีการคํานวณที่
เปนระบบชัดเจน และมีหลักวิชาการรองรับ ซึ่งอาจทําใหสามารถคาดเดามูลคาของคาเสียหายที่ไมเปน
ตัวเงินไดยาก จนอาจจะทําใหบุคคลที่มีเหตุผลไมสามารถเลือกใชความระมัดระวังในระดับที่เหมาะสมได 
นอกจากนี้ยังอาจทําใหผูเสียหายไมไดรับการชดเชยอยางครบถวนและเปนธรรมดวย 

7.2 ขอเสนอเก่ียวกับแนวทางปรับปรุงการกําหนดคาเสียหายของศาลไทย 

 ขอเสนอเก่ียวกับแนวทางปรับปรุงการกําหนดคาเสียหายของศาลไทยแบงออกเปน 3 สวน ไดแก 
ขอเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย ขอเสนอแนวทางการปรับปรุงหลักหรือวิธีการกําหนดคาเสียหาย และ
ขอเสนออ่ืนๆ ดังรายละเอียดตอไปนี้  

 7.2.1  ขอเสนอแนวทางการปรับปรุงกฎหมาย 

 1) แกไขประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยใหผูเสียหายสามารถเรียกรองคาเสียหายที่ไมเปนตัว
เงินในกรณีอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากความเสียหายตอรางกาย อนามัยและเสรีภาพได ซึ่งไดแก ความ
เสียหายตอชีวิต ทรัพยสินและสิทธิอ่ืนๆ4 
 2) ศึกษาวาการที่ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไมไดกําหนดใหมีการเรียกรองคาขาดรายได
ของผูเสียชีวิต (หลังจากเสียชีวิตแลว) สงผลใหคาเสียหายในกรณีความเสียหายตอชีวิตและความ
เสียหายตอรางกายและอนามัยมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญหรือไม และอยางไร และความ
แตกตางดังกลาวจะสงผลกระทบตอการจูงใจใหเกิดการใชความระมัดระวังในระดับที่เหมาะสมอยางมี
นัยสําคัญหรือไม เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจแกไขประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย วาควร
กําหนดใหมีการเรียกรองคาขาดรายไดของผูเสียชีวิตหรือไม 
 3)  ศึกษาแนวทางและผลดีผลเสีย และความเปนไปไดในการแกไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพงในประเด็นซึ่งจํากัดอํานาจของศาลในการกําหนดคาเสียหายที่เหมาะสม ไดแก การหามศาล
พิพากษาเกินคําขอของโจทก (อาจแกไขใหศาลพิพากษาเกินคําขอได หากเห็นวาคาเสียหายที่โจทก
เรียกรองไวไมสามารถทําใหโจทกกลับสูสภาพที่เสมือนวาไมมีการทําละเมิดเกิดข้ึน) การหามผูพิพากษา
ไตสวนหาขอเท็จจริง (อาจแกไขใหผูพิพากษาสามารถไตสวนหาขอเท็จจริงในสวนที่จําเปนตองใชในการ
กําหนดคาเสียหายได) การหามไมใหแกไขคําพิพากษาในกรณีที่มีหลักฐานยืนยันวาความเสียหายที่

                                                
4 รางประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยฉบับแกไขไดกําหนดใหผูเสียหายสามารถเรียกรองคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินในกรณีดังกลาวแลว 



 
7-6 บทวิเคราะหและขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการกําหนดคาเสียหายของศาลไทย 

 
ผูเสียหายไดรับมีการเปลี่ยนแปลงไป (อาจแกไขใหผูพิพากษาสามารถแกไขคําพิพากษาไดหากมี
หลักฐานยืนยันวาความเสียหายที่ผูเสียหายไดรับมีการเปลี่ยนแปลง) และกฎเกณฑและเงื่อนไขซึ่งจํากัด
ความรับผิดชอบของผูกอความเสียหายที่แพคดีในการจายคาฤชาธรรมเนียมแทนผูเสียหาย (อาจแกไข
ใหผูแพคดีตองรับผิดชอบคาฤชาธรรมเนียมที่เกิดข้ึนจริงของผูชนะคดี) 

 4)  ศึกษาผลดีและผลเสีย และความเปนไปไดของการแกไขประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยให
ศาลสามารถกําหนดอัตราดอกเบ้ียใหเหมาะสมกับสถานการณของอัตราผลตอบแทนในตลาดได และ
เปลี่ยนจากการคิดดอกเบ้ียแบบไมทบตนเปนแบบทบตน 

 5)  ศึกษาผลดีและผลเสีย และความเปนไปไดของการขยายระยะเวลาในการสงวนสิทธิแกไขคํา
พิพากษาของศาลออกไปเปนเวลามากกวา 2 ปตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 444 วรรค 
2 โดยระยะเวลาในการสงวนสิทธิที่เหมาะสมควรเปนระยะเวลาที่ยาวนานเพียงพอจนกระทั่งอาการของ
โรคที่มีระยะฟกตัวนานปรากฏข้ึน 

 7.2.2 ขอเสนอแนวทางการปรับปรุงหลักหรือวิธีการกําหนดคาเสียหาย 

1)  ในบางกรณี การคํานวณคาเสียหายที่เหมาะสมอาจมีความซับซอนมาก ผูพิพากษาและทนาย
ของคูความอาจไมสามารถคํานวณไดอยางเหมาะสม ดังนั้นจึงควรสนับสนุนใหศาลมีความรวมมือกับ
ผูเชี่ยวชาญในสาขาตางๆ ที่เก่ียวของ ในการรวมกันกําหนดคาเสียหาย นอกจากนี้ ควรใหมีผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะสาขาวิชามาทําหนาที่เปนพยานผูเชี่ยวชาญหรือผูพิพากษาสมทบ โดยเฉพาะในกรณีที่การ
คํานวณคาเสียหายมีความซับซอนมาก 

2)  ในสวนของการกําหนดคาเสียหายที่เปนตัวเงิน ควรสนับสนุนการเผยแพรความรูความเขาใจ
ในหลักหรือทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรที่เก่ียวกับการกําหนดคาเสียหาย เชน ทฤษฎีวาดวยคาเสียหายที่
เหมาะสม และการใชคาเสียโอกาสและมูลคาสวนตัวในการกําหนดคาเสียหาย เปนตน ทั้งนี้เพ่ือใหนัก
กฎหมายมีมุมมองที่แตกตางออกไป และสามารถนําหลักเศรษฐศาสตรไปปรับใชใหเกิดประโยชนในการ
กําหนดคาเสียหายที่เหมาะสมได 

 3)  ในสวนของการกําหนดคาเสียหายในอนาคต เนื่องจากในบางครั้งศาลอาจจะยังไมมีวิธีการที่
เหมาะสมเพียงพอในการคํานวณคาเสียหายในอนาคต หรือแมบางครั้งอาจมีการใชวิธีการที่เหมาะสม 
แตวิธีการเหลานั้นก็ไมใชวิธีที่เปนบรรทัดฐานในการกําหนดคาเสียหายในอนาคต ดังนั้นจึงควรพัฒนา
วิธีการที่เหมาะสม เพ่ือใชเปนบรรทัดฐานในการกําหนดคาเสียหายในอนาคต  

 การจัดทําคูมือในการคํานวณคาเสียหายซึ่งระบุสูตร วิธีการ และข้ันตอนในการคํานวณอาจเปน
ประโยชนในระดับหนึ่ง แตไมนาจะเปนประโยชนมากนัก เนื่องจากการประมาณคาเสียหายที่จะเกิดข้ึน
ในอนาคตนั้นมีวิธีการที่สลับซับซอน ซึ่งบุคคลที่ไมใชผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาอาจไมสามารถปฏิบัติตาม
คูมือได 

 การจัดทําตารางชวยคํานวณคาเสียหาย ซึ่งมีความงายตอการใชงานในระดับหนึ่ง (บุคคลที่ไมใช
ผูเชี่ยวชาญก็สามารถใชงานได) นาจะเปนวิธีการที่มีประโยชนในทางปฏิบัติมากกวาและมีตนทุนในการ
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ดําเนินการต่ํากวา นอกจากนี้ การมีตารางชวยคํานวณคาเสียหายในอนาคตจะชวยสรางความชัดเจน
และเปนธรรมในการกําหนดคาเสียหายในอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพ และอาจทําใหตนทุนในการ
บริหารจัดการระบบละเมิดลดลงเนื่องจากจะมีคดีในศาลลดลง ทั้งนี้เนื่องจาก ผูเสียหายจะทราบลวงหนา
วาคาเสียหายที่จะไดรับนั้นมีมูลคาประมาณเทาใด ซึ่งทําใหสามารถตัดสินใจไดอยางถูกตองเหมาะสมวา
จะฟองรองดําเนินคดีหรือไม อยางไรก็ดี หากมีการนําตารางชวยคํานวณมาใชในการกําหนดคาเสียหาย
จริง ควรเปดชองใหศาลสามารถใชดุลพินิจในการกําหนดคาเสียหายที่แตกตางจากมูลคาที่คํานวณจาก
ตารางได 

 การจัดทําตารางชวยคํานวณคาเสียหายในอนาคตอาจทําเปนข้ันตอนดังนี้ 

ข้ันตอนที่ 1 

การจัดทําตารางชวยคํานวณคาเสียหายในอนาคต เฉพาะในสวนที่สามารถทําไดงายและมีขอมูล
เพียงพอที่จะทําไดกอน ไดแก ตารางชวยคํานวณมูลคาปจจุบันของรายไดในอนาคตซึ่งคํานึงถึงเงินเฟอ
และความเสี่ยงในการเสียชีวิตในการคํานวณ (คณะผูวิจัยไดจัดทําไวแลว พรอมตัวอยางของวิธีการใช
ตาราง ดังแสดงในภาคผนวกที่ 2) 

ข้ันตอนที่ 2 

การศึกษาความเปนไปไดในการจัดทําตารางคาเสียหายในอนาคตที่มีการคํานึงถึงความไมแนนอน
ของระยะเวลาของความเสียหาย และความไมแนนอนอ่ืนๆ เชน การเปลี่ยนแปลงของรายได โดย
การศึกษาแบบอยางจากการวิธีคํานวณคาเสียหายในตาราง Ogden หรือวิธีการอ่ืนๆ ที่นักเศรษฐศาสตร
ใชในการประมาณรายไดหรือคาใชจายในอนาคต   

ข้ันตอนที่ 3 

การจัดทําตารางชวยคํานวณคาเสียหายในอนาคตซึ่งมีความงายตอการใชงานในระดับหนึ่ง พรอม
ทั้งจัดทําคูมือประกอบการใชตาราง และจัดอบรมวิธีการใชตาราง  

 4) ในสวนของการกําหนดคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงิน เนื่องจากในขณะนี้ยังไมมีหลักฐานที่ชัดเจน
วาศาลไทยมีวิธีการซึ่งมีความเปนระบบชัดเจน และมีหลักวิชาการรองรับ ดังนั้นจึงควรมีการพัฒนาหลัก
และวิธีการคํานวณคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงินข้ึนเพ่ือใหการกําหนดคาเสียหายที่ไมใชตัวเงินมีความ
ชัดเจนและเหมาะสมมากข้ึน โดยควรมีการรวบรวมขอมูลและศึกษาวิจัยเก่ียวกับความเปนไปไดและ
ความเหมาะสมในการนําเอาวิธีคํานวณแบบตางๆ มาใช โดยมีทางเลือกไดแก  

-  การจัดทําตารางชวยคํานวณคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงิน โดยอาศัยขอมูลจากคาทางสถิติของชีวิต 
(VSL) หรือมูลคาทางสถิติของการบาดเจ็บ (VSI) ที่คํานวณไดจากขอมูลของกลุมตัวอยางตางๆ โดยควร
มีการศึกษากอนวา VSL และ VSI ที่สามารถคํานวณไดจากขอมูลที่สามารถหาไดในประเทศไทย นั้น
ครอบคลุมกลุมตัวอยางและความเสียหายใด และมีคาเทาใดบาง เพ่ือศึกษาวาควรนําคาสถิติใดมาใช
ประโยชนอยางไรและเพ่ือที่จะไดวางแผนออกแบบตารางชวยคํานวณคาเสียหายไดอยางเหมาะสม  



 
7-8 บทวิเคราะหและขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการกําหนดคาเสียหายของศาลไทย 

 
-  การนํากฎของแฮนด (Hand rule) มาใชในการกําหนดคาเสียหายที่ไมเปนตัวเงิน โดยมีการจัด

อบรมวิธีการกําหนดคาเสียหายและจัดทําคูมือแนวทางการกําหนดคาเสียหายโดยใชกฎของแฮนดและ
จัดใหมีการทดลอง โดยใชคดีสมมติ และทดลองใหกลุมผูพิพากษาทดลองใชกฎของแฮนดในการกําหนด
คาเสียหาย เพ่ือศึกษาวามีปญหาและขอจํากัดในการใชอยางไรบาง 

 เมื่อรวบรวมขอมูลและจัดทําการศึกษาขางตนแลวเสร็จ ควรจัดใหมีการประชุมระดมความคิดของ
ผูเก่ียวของ ไมวาจะเปนนักกฎหมายและนักวิชาการ เพ่ือพิจารณาเลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือวิธีการ
อ่ืนๆ มาใชจริง 

 7.2.3  ขอเสนออ่ืนๆ 

 1) สนับสนุนการจัดทําฐานขอมูลคาเสียหายประเภทตางๆ เพ่ือประโยชนในการศึกษาวิจัยและการ
ตรวจสอบแบบแผนและแนวทางในการกําหนดคาเสียหายประเภทตางๆ เพ่ือใชเปนขอมูลในการ
ปรับปรุงวิธีการกําหนดคาเสียหายใหมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมมากข้ึน  

 2) สนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาองคความรู เก่ียวกับการวิเคราะหกฎหมายดวยหลัก
เศรษฐศาสตร เพ่ือใหนักกฎหมายทราบมุมมองที่แตกตาง ซึ่งอาจนํามาปรับใชใหเกิดประโยชนได  

 3) สนับสนุนการทําการวิจัยรวมกัน หรือการแลกเปลี่ยนความรูระหวางนักกฎหมายและนัก
เศรษฐศาสตร เพ่ือนําไปสูความรูความเขาใจในระดับที่สูงข้ึนของทั้งสองฝาย  

7.3 บทสรุป  

 การศึกษานี้ชี้ใหเห็นวา การกําหนดคาเสียหายที่เหมาะสมนั้นไมใชสิ่งที่ทําไดงาย ตองอาศัยความรู
ความเขาใจที่ถูกตองและมีหลักและวิธีการคํานวณที่เหมาะสมจึงจะสามารถกําหนดคาเสียหายที่
เหมาะสมได ศาลไทยมีขอจํากัดบางประการที่ทําใหไมสามารถกําหนดคาเสียหายไดอยางเหมาะสมดังที่
กลาวขางตน และคณะผูวิจัยไดนําเสนอแนวทางในการแกไขไวพอสมควร อยางไรก็ดี ขอเสนอแนะ
บางอยางมีความละเอียดออน และจําเปนตองมีการแกไขกฎหมาย ซึ่งอาจจะสงผลกระทบในวงกวาง 
ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาวิจัยอยางรอบคอบถึงขอดีและขอเสียในการนําแนวทางการปรับปรุงที่
คณะผูวิจัยเสนอไวมาใช และจะตองมีการรับฟงความคิดเห็นจากผูเก่ียวของทุกภาคสวนเพ่ิมเติมอีกมาก 
กอนที่จะนําขอเสนอดังกลาวมาปฏิบัติจริง 

 ขอเสนอของคณะผูวิจัยคงไมใชคําตอบสุดทาย แตหวังไววาขอเสนอของคณะผูวิจัยรวมทั้งเนื้อหา
ประเด็นอ่ืนๆ ที่ปรากฏในการศึกษานี้จะชวยชี้ใหเห็นถึงโจทยวิจัยที่มีคุณคาและมีความสําคัญตอการ
พัฒนาระบบกฎหมายละเมิดและจุดประเด็นใหเกิดการศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมในวงกวาง คุณคาของงานวิจัย
ชิ้นนี้สวนหนึ่งอยูที่การจุดประกายใหสังคมและศาลไดเรียนรูและตระหนักถึงความสําคัญในการกําหนด
คาเสียหายที่เหมาะสมในมุมมองทางเศรษฐศาสตร และชี้ใหเห็นถึงสาเหตุหรือขอจํากัดที่ทําใหศาลไม
สามารถกําหนดคาเสียหายที่เหมาะสมได เพ่ือกระตุนใหเกิดการถกเถียงและแลกเปลี่ยนความคิดและ
ประสบการณของผูเก่ียวของทั้งนักกฎหมายและนักเศรษฐศาสตร เพ่ือนํามาสูแนวทางที่เหมาะสมในการ
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ปรับปรุงการกําหนดคาเสียหายของศาลไทย ทั้งนี้เพ่ือชวยใหกฎหมายละเมิดสามารถเปนหลักประกันวา
ผูเสียหายจะไดรับชดเชยอยางครบถวนและเหมาะสม และสามารถสรางแรงจูงใจใหเกิดการใชความ
ระมัดระวังในระดับที่เหมาะสมที่สุดได 
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ภาคผนวกท่ี 1 
 

ตารางที่ ผ1.1 ตัวทวีที่ใชในการคํานวณสําหรับการสญูเสียรายไดจนถึงอายุเกษียณ 60 ป (เพศชาย) 
อายุ ณ วัน
พิจารณาคด ี 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% 3.5% 4.0% 4.5% 5.0% 

อายุ ณ วัน
พิจารณาคด ี

16 43.07 38.71 34.96 31.70 28.87 26.41 24.25 22.35 20.68 19.20 17.89 16 
17 42.07 37.90 34.30 31.17 28.44 26.05 23.96 22.12 20.49 19.04 17.76 17 
18 41.07 37.10 33.64 30.63 28.00 25.70 23.67 21.88 20.29 18.88 17.63 18 
19 40.08 36.29 32.98 30.10 27.56 25.34 23.37 21.63 20.09 18.72 17.49 19 

20 39.10 35.48 32.32 29.55 27.12 24.97 23.07 21.38 19.88 18.55 17.35 20 
21 38.11 34.67 31.65 29.00 26.66 24.59 22.76 21.12 19.67 18.37 17.20 21 
22 37.12 33.85 30.98 28.44 26.19 24.20 22.43 20.85 19.44 18.18 17.04 22 
23 36.14 33.03 30.29 27.87 25.72 23.81 22.10 20.58 19.21 17.98 16.88 23 
24 35.15 32.21 29.60 27.29 25.23 23.40 21.76 20.29 18.97 17.78 16.71 24 

25 34.16 31.38 28.91 26.70 24.74 22.98 21.41 19.99 18.72 17.56 16.52 25 
26 33.18 30.55 28.20 26.11 24.23 22.55 21.04 19.68 18.45 17.34 16.33 26 
27 32.19 29.71 27.49 25.50 23.72 22.12 20.67 19.36 18.18 17.11 16.13 27 
28 31.21 28.87 26.78 24.89 23.20 21.67 20.29 19.04 17.90 16.87 15.93 28 
29 30.23 28.03 26.05 24.27 22.67 21.21 19.89 18.70 17.61 16.61 15.71 29 

30 29.24 27.18 25.33 23.65 22.12 20.74 19.49 18.35 17.30 16.35 15.48 30 
31 28.26 26.33 24.59 23.01 21.57 20.26 19.07 17.98 16.99 16.08 15.24 31 
32 27.28 25.48 23.85 22.36 21.01 19.77 18.64 17.61 16.66 15.79 14.99 32 
33 26.30 24.63 23.10 21.71 20.43 19.27 18.20 17.22 16.32 15.49 14.72 33 
34 25.32 23.77 22.34 21.04 19.85 18.76 17.75 16.82 15.97 15.18 14.45 34 

35 24.34 22.90 21.58 20.37 19.26 18.23 17.28 16.41 15.60 14.85 14.16 35 
36 23.36 22.03 20.81 19.69 18.65 17.69 16.80 15.98 15.22 14.51 13.86 36 
37 22.39 21.16 20.04 18.99 18.03 17.14 16.31 15.54 14.82 14.16 13.54 37 
38 21.41 20.29 19.25 18.29 17.40 16.57 15.80 15.08 14.41 13.79 13.21 38 
39 20.43 19.41 18.46 17.58 16.76 15.99 15.28 14.61 13.99 13.40 12.86 39 

40 19.45 18.53 17.66 16.85 16.10 15.40 14.74 14.12 13.54 13.00 12.49 40 
41 18.48 17.64 16.86 16.12 15.43 14.79 14.18 13.62 13.08 12.58 12.11 41 
42 17.50 16.75 16.04 15.38 14.75 14.17 13.62 13.10 12.61 12.14 11.71 42 
43 16.53 15.86 15.22 14.63 14.06 13.53 13.03 12.56 12.11 11.69 11.29 43 
44 15.56 14.96 14.40 13.86 13.36 12.88 12.43 12.00 11.60 11.21 10.85 44 

45 14.59 14.06 13.56 13.09 12.64 12.22 11.81 11.43 11.06 10.72 10.39 45 
46 13.62 13.16 12.72 12.31 11.91 11.54 11.18 10.84 10.51 10.20 9.90 46 
47 12.65 12.26 11.88 11.52 11.17 10.84 10.53 10.23 9.94 9.66 9.40 47 
48 11.69 11.35 11.02 10.71 10.42 10.13 9.86 9.60 9.34 9.10 8.87 48 
49 10.72 10.44 10.16 9.90 9.65 9.40 9.17 8.95 8.73 8.52 8.32 49 

50 9.76 9.52 9.30 9.08 8.86 8.66 8.46 8.27 8.09 7.91 7.74 50 
51 8.80 8.61 8.42 8.24 8.07 7.90 7.73 7.58 7.42 7.28 7.13 51 
52 7.83 7.68 7.53 7.39 7.25 7.11 6.98 6.86 6.73 6.61 6.50 52 
53 6.87 6.75 6.63 6.52 6.41 6.31 6.21 6.11 6.01 5.92 5.82 53 
54 5.90 5.81 5.72 5.64 5.56 5.48 5.41 5.33 5.26 5.19 5.12 54 

55 4.92 4.86 4.80 4.75 4.69 4.63 4.58 4.53 4.47 4.42 4.37 55 
56 3.95 3.91 3.87 3.83 3.80 3.76 3.72 3.69 3.65 3.62 3.59 56 
57 2.97 2.95 2.92 2.90 2.88 2.86 2.84 2.82 2.80 2.78 2.76 57 
58 1.98 1.97 1.96 1.96 1.95 1.94 1.93 1.92 1.91 1.90 1.89 58 
59 1.00 0.99 0.99 0.99 0.99 0.98 0.98 0.98 0.98 0.97 0.97 59 

ที่มา: Government Actuary's Department (2007) ตารางที่ 7 
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ตารางที่ ผ1.2 ตัวทวีที่ใชในการคํานวณสําหรับการสูญเสียรายไดจนถึงอายุเกษียณ 65 ป (เพศชาย - 
สุขภาพไมปกติ) 

อายุ ณ วัน
พิจารณาคดี 

มีงานทํา   ไมมีงานทํา 
D GE-A O   D GE-A O 

16-19 0.61 0.55 0.32  0.61 0.49 0.25 
20-24 0.61 0.55 0.38  0.53 0.46 0.24 
25-29 0.6 0.54 0.42  0.48 0.41 0.24 
30-34 0.59 0.52 0.4  0.43 0.34 0.23 
35-39 0.58 0.48 0.39  0.38 0.28 0.2 
40-44 0.57 0.48 0.39  0.33 0.23 0.15 
45-49 0.55 0.48 0.39  0.26 0.2 0.11 

50 0.53 0.49 0.4  0.24 0.18 0.1 
51 0.53 0.49 0.41  0.23 0.17 0.09 
52 0.54 0.49 0.41  0.22 0.16 0.08 
53 0.54 0.49 0.42  0.21 0.15 0.07 
54 0.54 0.5 0.43   0.2 0.14 0.06 

หมายเหตุ: D = การศึกษาระดับปริญญาหรือเทียบเทาหรือสูงกวา, GE-A = การศึกษาระดับ General Certificate of Secondary 
Education (GCSE) เกรด A ถึง C จนถึงระดับ A หรือเทียบเทา, O = การศึกษาระดับตํ่ากวา GCSE เกรด C หรือ Certificate of 
Secondary Education (CSE) เกรด 1 หรือเทียบเทา หรือไมมีการศึกษา 
ที่มา : Government Actuary's Department (2007) ตาราง B 
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ผ-3

ภาคผนวกท่ี 2 
ชุดตารางชวยกําหนดคาเสียหายในอนาคตและวิธีการใช 

 

ชุดตารางชวยคํานวณคาเสียหายในอนาคตคือ ตารางแสดงคาทวี (Multiplier) ที่ใชในการคํานวณ
คาเสียหายในอนาคต ในกรณีตางๆ ไดแก การคํานวณคาขาดรายไดในอนาคต การคํานวณคาขาดไร
อุปการะ และการคํานวณคารักษาพยาบาลในอนาคต การคํานวณคาเสียหายในอนาคตโดยใชตารางชวย
คํานวณคาเสียหายเปนการคํานวณมูลคาปจจุบันของคาเสียหายในอนาคต โดยคํานึงถึงอัตราเงินเฟอ
และความเสี่ยงในการเสียชีวิตของผูเสียหาย1  

1. วัตถุประสงค 

 ชุดตารางชวยคํานวณคาเสียหายในอนาคต ถูกจัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงคสําคัญ 2 ประการ 
ดังตอไปนี้  

1) เปนข้ันตอนแรกของการพัฒนาชุดตารางชวยคํานวณคาเสียหายในอนาคตซึ่งคณะผูวิจัยได
เสนอแนะไวในรายงาน การพัฒนาชุดตารางชวยคํานวณคาเสียหายในอนาคตจะชวยใหการ
กําหนดคาเสียหายในอนาคตของศาลมวิีธีการที่เปนระบบ ชัดเจน และสะทอนสภาพความเปน
จริงมากข้ึน ซึ่งจะทําใหผูเสียหายมีแนวโนมที่จะไดรับการชดเชยอยางครบถวนและเปนธรรม
ไดมากกวาวิธีการคํานวณที่ศาลใชอยูในปจจุบัน  

2) การจัดทําชุดตารางชวยคํานวณคาเสียหายในอนาคตนี้ไมไดมีวัตถุประสงคเพ่ือใหนําไปใชจริง
ในศาล แตเพ่ือเปนตัวอยางใหศาลหรือผูสนใจไดเห็นภาพวา ตารางชวยคํานวณคาเสียหายมี
หนาตาและมีวิธีการใชอยางไร รวมถึงอาจมีการทดลองใชเพ่ือตรวจสอบวามีปญหาและ
อุปสรรคในการใชงานอยางไร เพ่ือใชเปนขอมูลในการกําหนดทิศทางการพัฒนาชุดตารางชวย
คํานวณคาเสียหายในอนาคตตอไป  

2. รายละเอียดของชุดตารางชวยคํานวณคาเสียหายในอนาคต  

 ชุดตารางชวยคํานวณคาเสียหายในอนาคตแบบนี้ประกอบดวยตารางทั้งหมด 7 ตาราง (แสดงไว
ในตอนทายของภาคผนวกนี้) ดังรายละเอียดตอไปนี ้

- ตารางที่ ผ2.1 แสดงตัวทวีของกรณีการคํานวณมูลคาความเสียหายที่เปนตัวเงินจนถึงสิ้น
อายุขัย (เพศชาย) 
                                                
1 ขอมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงในการเสียชีวิตรวบรวมจากตารางชีพของประชากรไทย อน่ึง ตารางชีพคือ ตารางสถิติซ่ึงแสดงโอกาสในการ
ตายและมีชีวิตอยูของประชากร แบงตามเพศและกลุมอายุ  
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-  ตารางที่ ผ2.2 แสดงตัวทวีของกรณีการคํานวณมูลคาความเสียหายที่เปนตัวเงินจนถึงสิ้น
อายุขัย (เพศหญิง)  

-  ตารางที่ ผ2.3 แสดงตัวทวีของกรณีการคํานวณคาสูญเสียรายไดจนถึงอายุเกษียณ 60 ป 
(เพศชาย) เรียกโดยยอวาตารางตัวทวีกอนเกษียณของเพศชาย 

-  ตารางที่ ผ2.4 แสดงตัวทวีของกรณีการคํานวณคาสูญเสียรายไดจนถึงอายุเกษียณ 60 ป 
(เพศหญิง) เรียกโดยยอวาตารางตัวทวีกอนเกษียณของเพศหญิง 

-  ตารางที่ ผ2.5 แสดงตัวทวีของกรณีการคํานวณคาสูญเสียรายไดหลังอายุเกษียณ 60 ป (เพศ
ชาย) เรียกโดยยอวาตารางตัวทวีหลังเกษียณของเพศชาย 

-  ตารางที่ ผ2.6 แสดงตัวทวีของกรณีการคํานวณคาสูญเสียรายไดหลังอายุเกษียณ 60 ป (เพศ
หญิง) เรียกโดยยอวาตารางตัวทวีหลังเกษียณของเพศหญิง 

-  ตารางที่ ผ2.7 แสดงตัวทวีของกรณีการคํานวณมูลคาความเสียหายที่เปนตัวเงินซึ่งมีคงที่
ตลอดระยะเวลาที่กําหนดไว 

สดมภ (column) ของแตละตารางแสดงอัตราผลตอบแทนที่ใชในการคํานวณมูลคาความเสียหาย 
สวนแถว (row) ของแตละตารางแสดงอายุของผูเสียหายหรือระยะเวลาของความเสียหาย ผูใชจะตองดู
ตารางที่เก่ียวของกับความเสียหายที่เกิดข้ึน และเลือกตัวทวีที่สอดคลองกับอายุของผูเสียหายหรือ
ระยะเวลาของความเสียหาย และอัตราผลตอบแทนที่ผูใชตองการ   

3. ขอจํากัดของชุดตารางคํานวณคาเสียหายในอนาคต  

 ชุดตารางคํานวณคาเสียหายในอนาคตฉบับนี้มีขอจํากัดที่สําคัญดังนี ้

1) ตัวทวีในตารางสะทอนถึงความเสี่ยงในการตายเทานั้น แตไมไดสะทอนถึงปจจัยอ่ืนๆ ที่มีผล
ทําใหคาเสียหายในอนาคตเปลี่ยนแปลงไป เชน ความไมแนนอนของระยะเวลาทํางาน และ
ความไมแนนอนของรายไดหรือคาใชจาย   

2) ครอบคลุมเฉพาะกรณีที่ผูเสียหายเกษียณเมื่ออายุ 60 ป 
3) ขอมูลบางอยางที่ใชในการคํานวณอาจตองอาศัยการประมาณจากผูเชี่ยวชาญ ซึ่งอาจมีตนทุน

ในการดําเนินการสูง  

4. วิธีการใชชุดตารางชวยคํานวณคาเสียหายในอนาคต  

 ชุดตารางชวยคํานวณคาเสียหายในอนาคตนี้สามารถนํามาใชคํานวณคาเสียหายในอนาคตไดใน 3 
กรณีใหญ ไดแก 1) การคํานวณคาขาดรายไดในอนาคต 2) การคํานวณคาขาดไรอุปการะ และ 3) การ
คํานวณคารักษาพยาบาลในอนาคต การคํานวณแตละกรณีมีข้ันตอน ขอมูลที่ใช และตารางที่เก่ียวของ
ในการคํานวณแตกตางกันไป ดังรายละเอียดตอไปนี้  
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4.1 การคํานวณคาขาดรายไดในอนาคต 

การคํานวณคาขาดรายไดในอนาคตทําไดโดยการคํานวณสวนตางของมูลคาปจจุบันของรายได
สุทธิในอนาคตของกรณีที่ไมมีการทําละเมิดและมีการทําละเมิดเกิดข้ึน การคํานวณมีทั้งสิ้น 13 ข้ันตอน 
ดังตอไปนี้ (ดูภาพที ่ผ2.1 ประกอบ) 

ข้ันที่ 1: การกําหนดฐานรายไดหากไมมีการทําละเมิด (ตอป) 

 ฐานรายได  =  เงินเดือน + เงินเพ่ิม + รายไดจากการทํางานนอกเวลา 
o เงินเดือนหมายถึง เงินเดือน ณ วันพิพากษา หาไดโดยนําเงินเดือนในชวงเวลาที่ถูกทํา

ละเมิดมาคิดอัตราการเติบโตของรายไดในชวงเวลาระหวางวันถูกทําละเมิดและวัน
พิพากษา 

o เงินเพ่ิมหมายถึง เงินที่ไดนอกเหนือจากเงินเดือน เงินเพ่ิม = โบนัส + คาคอมมิชชั่น + 
เงินประจําตําแหนง + คารักษาพยาบาล + คาเดินทาง + เงินชวยเหลือที่อยูอาศัย + เงิน
ชวยคาครองชีพ + เงินสงเคราะหบุตร ฯลฯ หากมีตนทุนในการรวบรวมหลักฐานเหลานี้
สูง อาจไมจําเปนตองนําเงินเพ่ิมนํามาคิด 

o รายไดจากการทํางานนอกเวลาหมายถึง รายไดจากการทํางานอ่ืนที่นอกเหนือจากงาน
ประจํา 

 ขอแนะนําในการกําหนดฐานรายได 
o หากผูเสียหายมีอาชีพที่ไมมีตลาดชัดเจน เชน อาชีพแมบาน (ภรรยาที่ไมทํางานแตเปน

แมบาน) ใหนําคาเสียโอกาสมาใชเปนฐานรายไดแทน โดยคาเสียโอกาสสามารถ
ประมาณไดจากรายไดเฉลี่ยของบุคคลที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษา เดียวกัน อนึ่ง 
การประมาณอาจตองทําโดยอาศัยผูเชี่ยวชาญ  

o หาก ณ วันถูกทําละเมิด ผูเสียหายอยูในสภาพการจางงานที่ไมปกติ เชน ถูกลด
เงินเดือนเนื่องจากกิจการไมดี อยูในชวงหางานใหม ถูกปลดออกจากงาน หรือทํางาน
ไมเต็มเวลา อาจใชคาเฉลี่ยของเงินเดือนยอนหลังไมเกิน 2 ป 

o หากไมทราบรายไดของผูเสียหาย ใหใชรายไดเฉลี่ยของบุคคลที่มีสถานะทางเศรษฐกิจ
และสังคม2ใกลเคียงกัน ขอมูลเหลานี้อาจรวบรวมไดจากการสํารวจภาวะการทํางานของ
ประชากร ของสํานักงานสถิติแหงชาติ 

                                                
2 เชน อายุ เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ ตําแหนง ภาคการผลิต พื้นที่อยูอาศัย ฯลฯ 
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o หากผูเสียหายยังไมเขาสูตลาดแรงงาน เชน ผูเสียหายเปนเด็ก ใหใชขอมูลสถานะทาง
เศรษฐกิจและสังคมของผูเก่ียวของ เชน พอแม และผูปกครอง มาเขาสูแบบจําลองทาง
เศรษฐมิติเพ่ือประมาณฐานรายไดของผูเสียหาย ซึ่งอาจตองอาศัยผูเชี่ยวชาญในการ
ประมาณ 

o หากผูเสียหายมีรายไดไมสม่ําเสมอหรือผันผวนตามฤดูกาล ใหใชรายไดทั้งปมาหา 
คาเฉลี่ย 

ข้ันที่ 2: การกําหนดการเปลี่ยนแปลงของฐานรายไดในอนาคต 

 กําหนดจากหลักฐานที่โจทกนํามาแสดง ตัวอยางเชน หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาโจทกจะไดรับ
การเลื่อนตําแหนงในอนาคต 

ข้ันที่ 3: การคํานวณรายไดสุทธิหากไมมีการทําละเมิด 

 นํารายไดมาหักภาษีและเงินสมทบกองทุนสวัสดิการ เชน ประกันสังคม กองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ ฯลฯ ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงของฐานรายไดในอนาคต ฐานรายไดใหมแตละตัว
จะตองนํามาคํานวณรายไดสุทธิดวย 

ข้ันที่ 4: การกําหนดอัตราผลตอบแทน 

 ใหใชอัตราผลตอบแทนที่แทจริงของการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ํา เชน พันธบัตรระยะยาวของ
รัฐบาล 

ข้ันที่ 5: การกําหนดอายุเกษียณ 

 ใหกําหนดไวที่อายุ 60 ป ในทุกกรณี  

ข้ันที่ 6:  การหาตัวทวีกอนเกษียณ 

 ดูตารางตัวทวีกอนเกษียณ (ตารางที่ ผ2.3-ผ2.4) ที่สอดคลองกับเพศของผูเสียหาย และเลือกตัว
ทวีที่สอดคลองกับอายุของผูเสียหายและอัตราผลตอบแทนที่เลือกไว โดยในกรณีผูเสียหายอายุ
ยังไมถึง 15 ป (ยังไมเขาสูตลาดแรงงาน) อาจสมมติวาผูเสียหายมีอายุ 15 ป 

ข้ันที่ 7: คํานวณรายไดกอนเกษียณหากไมมีการทําละเมิด  

 รายไดกอนเกษียณหากไมมีการทําละเมิด = รายไดสุทธิหากไมมีการทําละเมิดxตัวทวีกอน
เกษียณ 
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ข้ันที่ 8: การกําหนดฐานรายไดหลังเกษียณหากไมมีการทําละเมิด (ตอป) 

 รายไดหลังเกษียณจะคํานวณโดยอาศัยคาประมาณของรายไดในอนาคตของผูเสียหายหากเขา
ไมถูกทําละเมิด และนํามูลคาดังกลาวมาใชคํานวณมูลคาของเงินบํานาญจากสูตรคํานวณการ
จายเงินบํานาญของกองทุนตางๆ  

ข้ันที่ 9: การหาตัวทวีหลังเกษียณ 

 ดูจากตารางตัวทวีหลังเกษียณ (ตารางที่ ผ2.5-ผ2.6) ที่สอดคลองกับเพศของผูเสียหาย และ
เลือกตัวทวีที่สอดคลองกับอายุของผูเสียหายและอัตราผลตอบแทนทีกํ่าหนดไว  

ข้ันที่ 10: การคํานวณรายไดหลังเกษียณหากไมมีการทําละเมิด 

 รายไดหลังเกษียณหากไมมีการทําละเมิด = รายไดสุทธิหลังเกษียณหากไมมีการทําละเมิด x ตัว
ทวีหลังเกษียณ 

ข้ันที่ 11: การคํานวณรายไดในอนาคตหากไมมีการทําละเมิด 

 รายไดในอนาคตหากไมมีการทําละเมิด = รายไดกอนเกษียณหากไมมีการทําละเมิด + รายได
หลังเกษียณหากไมมีการทําละเมิด  

ข้ันที่ 12: การคํานวณรายไดในอนาคตในกรณีที่มีการทําละเมิด 

 หากผูถูกทําละเมิดสูญเสียความสามารถในการประกอบการงานบางสวน ใหทําตามข้ันตอน
เดียวกับการหารายไดในอนาคตหากไมมีการทําละเมิดเกิดข้ึน แตใหใชรายไดหลังจากถูกทํา
ละเมิดเปนฐานรายได แตหากผูถูกทําละเมิดสูญเสียความสามารถในการประกอบการงาน
ทั้งหมด ใหกําหนดวารายไดในอนาคตจนถึงเกษียณในกรณีที่มีการทําละเมิดมีคาเปนศูนย  

ข้ันที่ 13: การหาคาขาดรายไดในอนาคต 

 คาขาดรายไดในอนาคต = รายไดในอนาคตในกรณีที่ไมมีการทําละเมิดเกิดข้ึน - รายไดใน
อนาคตในกรณีที่มีการทําละเมิดเกิดข้ึน 
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ภาพที่ ผ 2.1 ขั้นตอนการคํานวณคาขาดรายไดในอนาคต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ:   หมายถึง ขบวนการ (process) 

              หมายถึง ผลลัพธ (output) 
 

ตัวอยางการคํานวณคาขาดรายไดในอนาคต 

ตัวอยางที่ 1.1: กรณีการสูญเสียความสามารถในการประกอบการงานอยางสิ้นเชิง 

สมศรีมีอายุ 50 ป กอนถูกทําละเมิดไดรับเงินเดือน 25,000 บาทตอเดือน เงินเพ่ิมจากบริษัท 
2,000 บาทตอเดือน จายภาษีปละ 12,000 บาท และมีแนวโนมที่จะไดรับเงินบํานาญจากประกันสังคม 
3,000 บาทตอเดือนหลังอายุ 60 ปเปนตนไป บริษัทที่สมศรีทํางานดวยกําหนดอายุเกษียณของพนักงาน
ไวที่ 60 ป สมศรีมีคารักษาพยาบาลที่เบิกจากประกันสังคมเฉลี่ยปละ 2,000 บาท หลังถูกทําละเมิด
สมศรีตองสูญเสียความสามารถประกอบการงาน ไมสามารถหารายไดใดๆ รวมทั้งไมสามารถจายเงิน
สมทบเขากองทุนประกันสังคมไดอีกตอไป จนตองสิ้นสุดการเปนผูประกันตน สํานักงานประกันสังคมจึง
ไดจายเงินชราภาพใหแกสมศรีเปนเงินบําเหน็จ เนื่องจากสมศรียังจายเงินสมทบไมถึงเกณฑที่จะไดรับ

2) กําหนดการเปล่ียน 
แปลงของฐานรายได 

1) กําหนด 
ฐานรายได 

4) กําหนด 
อัตราผลตอบแทน 

3) คํานวณ 
รายไดสุทธ ิ

6) หาตัวทวีกอน
เกษียณ 

8) กําหนดฐาน
รายไดหลังเกษียณ 

9) หาตัวทวีหลัง
เกษียณ 

11) รายไดในอนาคต
หากไมถูกทําละเมิด 

รายไดกอน
เกษียณ 

12) รายไดในอนาคต
หลังถูกทําละเมดิ 

= - 

10) รายได
หลังเกษียณ 

+ 

13) คาขาดรายไดใน
อนาคต 

= 

5) กําหนดอายุ
เกษียณ 

7) คํานวณรายได 
กอนเกษียณ 
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เงินบํานาญ โดยจายตามจํานวนเงินที่สมศรีและนายจางไดจายสมทบเขากองทุนฯ บวกผลตอบแทน คิด
เปนเงิน 150,000 บาท 

ขั้นตอนการคํานวณคาขาดรายไดจากการสูญเสียความสามารถในการประกอบการงาน
อยางสิ้นเชิง 

ข้ันที่ 1: การกําหนดฐานรายไดหากไมมีการทําละเมิด (ตอป) 

ฐานรายได = เงินเดือน + เงินเพ่ิม + คารักษาพยาบาลจากประกันสังคม= (25,000 x 12) + 
(2,000 x 12) + 2,000 = 326,000 บาทตอป 

ข้ันที่ 2: การกําหนดการเปลี่ยนแปลงของฐานรายไดในอนาคต 

ในตัวอยางนี้ ไมมีการเปลี่ยนแปลงของฐานรายไดในอนาคต  

ข้ันที่ 3: การคํานวณรายไดสุทธิหากไมมีการทําละเมิด 

 รายไดสุทธิ = ฐานรายได – ภาษี – เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ซึ่งในตัวอยางนี้ ภาษี = 
10,000 บาทตอป เงินสมทบกองทุนประกันสังคม = 5% ของเงินเดือน (ไมเกิน 15,000 บาท) = 0.05 x 
15,000 = 750 บาทตอเดือนหรือ = 9,000 บาทตอป ดังนั้น รายไดสุทธิ = 326,000 - 10,000 – 9,000 = 
307,000 บาทตอป 

ข้ันที่ 4: การกําหนดอัตราผลตอบแทน 

สมมติใหอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวเทากับ 5% และอัตราเงินเฟอเทากับ 
3% ดังนั้นอัตราผลตอบแทนที่แทจริง = 5% - 3% = 2% 

ข้ันที่ 5: การกําหนดอายุเกษียณ 

กําหนดอายุเกษียณ = 60 ป  

ข้ันที่ 6:  การหาตัวทวีกอนเกษียณ 

เปดตารางที่ ผ2.4 เนื่องจากเปนกรณีการสูญเสียรายไดจนถึงอายุเกษียณ 60 ป และผูเสียหาย
เปนเพศหญิง และหาตัวทวีซึ่งสอดคลองกับอายุของผูเสียหาย (50 ป) และอัตราผลตอบแทน 2% ซึ่งตัว
ทวีดังกลาวคือ 8.80  

ข้ันที่ 7: คํานวณรายไดกอนเกษียณหากไมมีการทําละเมิด  

รายไดกอนเกษียณ = รายไดสุทธิหากไมมีการทําละเมิด x ตัวทวีกอนเกษียณ = 307,000 x 
8.80 = 2,701,600 บาท 

ข้ันที่ 8: การกําหนดฐานรายไดหลังเกษียณหากไมมีการทําละเมิด (ตอป) 
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ฐานรายไดหลังเกษียณ = เงินบํานาญที่คาดวาจะไดจากประกันสังคม 3,000 บาทตอเดือน = 
36,000 บาทตอป 

ข้ันที่ 9: การหาตัวทวีหลังเกษียณ 

เปดตารางที่ ผ2.6 เนื่องจากเปนกรณีการสูญเสียรายไดหลังอายุเกษียณ 60 ป และผูเสียหาย
เปนเพศหญิง หาตัวทวีซึ่งสอดคลองกับอายุของผูเสียหาย 50 ป และอัตราผลตอบแทน 5% (เนื่องจาก
เงินบํานาญไมไดปรับเพ่ิมตามอัตราเงินเฟอ) ซึ่งตัวทวีดังกลาวคือ 7.53 

ข้ันที่ 10: การคํานวณรายไดหลังเกษียณหากไมมีการทําละเมิด 

รายไดหลังเกษียณหากไมมีการทําละเมิด = รายไดสุทธิหากไมมีการทําละเมิด x ตัวทวีหลัง
เกษียณ = 36,000 x 7.53 = 271,080 บาท 

ข้ันที่ 11: การคํานวณรายไดในอนาคตหากไมมีการทําละเมิด 

รายไดในอนาคตหากไมมีการทําละเมิด = รายไดกอนเกษียณหากไมมีการทําละเมิด + รายได
หลังเกษียณหากไมมีการทําละเมิด = 2,701,600 + 271,080 = 2,972,680 บาท 

ข้ันที่ 12: การคํานวณรายไดในอนาคตในกรณีที่มีการทําละเมิด 

 - รายไดในอนาคตในกรณีที่มีการทําละเมิด = รายไดกอนเกษียณกรณีมีการทําละเมิด + รายได
หลังเกษียณกรณีมีการทําละเมิด  

- รายไดกอนเกษียณกรณีมีการทําละเมิด = 0 บาท เนื่องจากผูเสียหายสูญเสียความสามารถ
ประกอบการงานโดยสิ้นเชิง 

- รายไดหลังเกษียณกรณีมีการทําละเมิด = เงินบําเหน็จจากประกันสังคม = 150,000 บาท 

- ดังนั้น รายไดในอนาคตในกรณีที่มีการทําละเมิด = 0 + 150,000 = 150,000 บาท 

ข้ันที่ 13: การหาคาขาดรายไดในอนาคต 

คาขาดรายไดในอนาคต = รายไดในอนาคตในกรณีที่ไมมีการทําละเมิด – รายไดในอนาคตใน
กรณีที่มีการทําละเมิด = 2,972,680 - 150,000 = 2,822,680 บาท 
 

ตัวอยางที่ 1.2 กรณีสูญเสียความสามารถในการประกอบการงานบางสวน 

 เกษมมีอายุ 30 ป กอนถูกทําละเมิดเกษมประกอบอาชีพอิสระ มีรายไดเฉลี่ยเดือนละ 10,000 บาท 
ซึ่งไมอยูในเกณฑที่ตองเสียภาษี หลังถูกทําละเมิด เกษมไมสามารถทํางานหนักไดเหมือนเดิม ทําใหมี
รายไดลดลงเหลือเดือนละ 5,000 บาท และมีแนวโนมวาสุขภาพของเกษมจะไมสามารถทํางานหนักได
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ตลอดไป สมมติใหหลังถูกทําละเมิด รายไดหลังเกษียณของเกษมลดลงจากเดือนละ 3,000 บาท เหลือ
เดือนละ 1,000 บาท 

ขั้นตอนการคํานวณคาขาดรายไดจากการสูญเสียความสามารถในการประกอบการงาน
บางสวน 

ข้ันที่ 1: การกําหนดฐานรายไดหากไมมีการทําละเมิด (ตอป) 

ฐานรายไดหากไมมีการทําละเมิด = 10,000 x 12 เดือน = 120,000 บาทตอป 

ข้ันที่ 2: การกําหนดการเปลี่ยนแปลงของฐานรายไดในอนาคต 

 ในตัวอยางนี้ ไมมีการเปลี่ยนแปลงของฐานรายไดในอนาคต  

ข้ันที่ 3: การคํานวณรายไดสุทธิหากไมมีการทําละเมิด 

  รายไดสุทธิหากไมมีการทําละเมิด = 120,000 บาทตอป เนื่องจากไมตองเสียภาษี 

ข้ันที่ 4: การกําหนดอัตราผลตอบแทน 

สมมติใหอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวเทากับ 4% และอัตราเงินเฟอเทากับ 
2.5% ดังนั้นอัตราผลตอบแทนที่แทจริง = 4% - 2.5% = 1.5% 

ข้ันที่ 5: การกําหนดอายุเกษียณ 

 กําหนดอายุเกษียณ = 60 ป 

ข้ันที่ 6:  การหาตัวทวีกอนเกษียณ 

เปดตารางที่ ผ2.3 และเลือกตัวทวีที่สอดคลองกับอายุผูเสียหาย (30 ป) และอัตราผลตอบแทน 
1.5% ซึ่งคาตัวทวีดังกลาวคือ 22.13 

ข้ันที่ 7: คํานวณรายไดกอนเกษียณหากไมมีการทําละเมิด  

รายไดกอนเกษียณหากไมมีการทําละเมิด = รายไดสุทธิหากไมมีการทําละเมิด x ตัวทวีกอน
เกษียณ = 120,000 x 22.13 = 2,655,600 บาท 

ข้ันที่ 8: การกําหนดฐานรายไดหลังเกษียณหากไมมีการทําละเมิด (ตอป) 

 ฐานรายไดหลังเกษียณหากไมมีการทําละเมิด = 3,000 x 12 เดือน = 36,000 บาทตอป 

ข้ันที่ 9: การหาตัวทวีหลังเกษียณ 

เปดตารางที่ ผ2.5 และเลือกตัวทวีที่สอดคลองกับอายุผูเสียหาย (30 ป) และอัตราผลตอบแทน 
1.5% ซึ่งตัวทวีดังกลาวคือ 8.30 

ข้ันที่ 10: การคํานวณรายไดหลังเกษียณหากไมมีการทําละเมิด 
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 รายไดหลังเกษียณหากไมมีการทําละเมิด = รายไดสุทธิหลังเกษียณหากไมมีการทําละเมิด x ตัว
ทวีหลังเกษียณ = 36,000 x 8.30 = 298,800 บาท 

ข้ันที่ 11: การคํานวณรายไดในอนาคตหากไมมีการทําละเมิด 

รายไดในอนาคตหากไมมีการทําละเมิด = รายไดกอนเกษียณหากไมมีการทําละเมิด + รายได 

หลังเกษียณหากไมมีการทําละเมิด = 2,655,600 + 298,800 = 2,954,400 บาท 

ข้ันที่ 12: การคํานวณรายไดในอนาคตในกรณีที่มีการทําละเมิด 
 - ฐานรายไดในกรณีที่มีการทําละเมิด = 5,000 x 12 เดือน = 60,000 บาทตอป 

- ไมมีการเปลี่ยนแปลงของฐานรายไดในอนาคต  
-  รายไดสุทธิหากมีการทําละเมิด = 60,000 บาทตอป เนื่องจากไมตองเสียภาษี 
-  อัตราผลตอบแทน = 1.5%  
-  อายุเกษียณ = 60 ป 
-  ตัวทวีกอนเกษียณคือ 22.13 เชนเดิม 

 -  รายไดกอนเกษียณหากมีการทําละเมิด = รายไดสุทธิหากมีการทําละเมิด x ตัวทวีกอนเกษียณ 
 = 60,000 x 22.13 = 1,327,800 บาท 

 -  ฐานรายไดหลังเกษียณหากมีการทําละเมิด = 1,000 x 12 เดือน = 12,000 บาทตอป 
-  ตัวทวีหลังเกษียณคือ 8.30  

 -  รายไดหลังเกษียณหากมีการทําละเมิด = รายไดสุทธิหลังเกษียณหากมีการทําละเมิด x ตัวทวี
หลังเกษียณ = 12,000 x 8.30 = 99,600 บาท 

-  รายไดในอนาคตหากมีการทําละเมิด = รายไดกอนเกษียณหากมีการทําละเมิด + รายไดหลัง
เกษียณหากมีการทําละเมิด = 1,327,800 + 99,600 = 1,427,400 บาท 

ข้ันที่ 13: การหาคาขาดรายไดในอนาคต 

 คาขาดรายไดในอนาคต = รายไดในอนาคตในกรณีที่ไมมีการทําละเมิด – รายไดในอนาคตในกรณี
ที่มีการทําละเมิด = 2,954,400 - 1,427,400 = 1,527,000 บาท 

4.2  การคํานวณคาขาดไรอุปการะ 

การคํานวณคาขาดรายไรอุปการะในอนาคตทําไดโดยการคํานวณมูลคาปจจุบันของคาขาดไร
อุปการะในอนาคต โดยการกําหนดระยะเวลาของการชดเชยคาขาดไรอุปการะจะพิจารณาจากปจจัยหลัก 
2 ประการควบคูกัน ไดแก อายุการทํางานที่เหลืออยูของผูอุปการะหากเขายังมีชีวิตอยู (สมมติวา
เกษียณเมื่ออายุ 60 ป) และระยะเวลาที่ผูขาดไรอุปการะจะไดรับการอุปการะหากผูอุปการะยังมีชีวิตอยู 
โดยศาลมักจะเปรียบเทียบระยะเวลาของตัวแปรทั้งสอง และจะกําหนดระยะเวลาขาดไรอุปการะใหตาม
ระยะเวลาที่สั้นกวา การคํานวณคาขาดอุปการะในอนาคตมีทั้งสิ้น 11 ข้ันตอน ดังตอไปนี้ (ดูภาพที่ ผ2.2 
ประกอบ)  
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ข้ันที่ 1: การกําหนดฐานรายไดของผูเสียชีวิต (ตอป) 

 ฐานรายได  =  เงินเดือน + เงินเพ่ิม + รายไดจากการทํางานนอกเวลา 
o เงินเดือนหมายถึง เงินเดือน ณ วันพิพากษา หาไดโดยนําเงินเดือนในชวงเวลาที่ถูกทํา

ละเมิดมาคิดอัตราการเติบโตของรายไดในชวงเวลาระหวางวันถูกทําละเมิดและวัน
พิพากษา 

o เงินเพ่ิมหมายถึง เงินที่ไดนอกเหนือจากเงินเดือน เงินเพ่ิม = โบนัส + คาคอมมิชชั่น + 
เงินประจําตําแหนง + คารักษาพยาบาล + คาเดินทาง + เงินชวยเหลือที่อยูอาศัย + เงิน
ชวยคาครองชีพ + เงินสงเคราะหบุตร ฯลฯ หากมีตนทุนในการรวบรวมหลักฐานเหลานี้
สูง อาจไมจําเปนตองนําเงินเพ่ิมมาคิด 

 ขอแนะนําในการกําหนดฐานรายได 

o หากผูเสียชีวิตมีอาชีพที่ไมมีตลาดชัดเจน ใหนําคาเสียโอกาสมาใชเปนฐานรายไดแทน  
โดยคาเสียโอกาสสามารถประมาณไดจากรายไดเฉลี่ยของบุคคลที่มีเพศ อายุ และระดับ
การศึกษา เดียวกัน อนึ่ง การประมาณอาจตองทําโดยอาศัยผูเชี่ยวชาญ  

o หาก ณ วันถูกทําละเมิด ผูเสียชีวิตอยูในสภาพการจางงานที่ไมปกติ เชน ถูกลด
เงินเดือนเนื่องจากกิจการไมดี อยูในชวงหางานใหม ถูกปลดออกจากงาน หรือทํางาน
ไมเต็มเวลา อาจใชคาเฉลี่ยของเงินเดือนยอนหลังไมเกิน 2 ป 

o หากไมทราบรายไดของผูเสียชีวิต ใหใชรายไดเฉลี่ยของบุคคลที่มีสถานะทางเศรษฐกิจ
และสังคม3ใกลเคียงกัน ขอมูลเหลานี้อาจรวบรวมไดจากการสํารวจภาวะการทํางานของ
ประชากร ของสํานักงานสถิติแหงชาติ 

o หากผูเสียชีวิตยังไมเขาสูตลาดแรงงาน เชน ผูเสียหายเปนเด็ก ใหใชขอมูลสถานะทาง
เศรษฐกิจและสังคมของผูเก่ียวของ เชน พอแม และผูปกครอง มาเขาสูแบบจําลองทาง
เศรษฐมิติเพ่ือประมาณฐานรายไดของผูเสียหาย ซึ่งอาจตองอาศัยผูเชี่ยวชาญในการ
ประมาณ 

o หากผูเสียชีวิตมีรายไดไมสม่ําเสมอหรือผันผวนตามฤดูกาล ใหใชรายไดทั้งปมาหา
คาเฉลี่ย 

 
 

                                                
3 เชน อายุ เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ ตําแหนง ภาคการผลิต พื้นที่อยูอาศัย ฯลฯ 
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ข้ันที่ 2: การกําหนดการเปลี่ยนแปลงของฐานรายไดในอนาคต  

 กําหนดจากหลักฐานที่โจทกนํามาแสดง ตัวอยางเชน หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาผูเสียชีวิตจะ
ไดรับการเลื่อนตําแหนงในอนาคต 

ข้ันที่ 3: การคํานวณรายไดสุทธ ิ

 นํารายไดมาหักภาษีและเงินสมทบกองทุนสวัสดิการ เชน ประกันสังคม กองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ ฯลฯ ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงของฐานรายไดในอนาคต ฐานรายไดใหมแตละตัว
จะตองนํามาคํานวณรายไดสุทธิดวย 

ข้ันที่ 4: การกําหนดสัดสวนการบริโภคหรือสัดสวนเงินอุปการะของผูเสียชีวิต 

 กําหนดจากพยานหลักฐานที่โจทกนําสืบ โดยสัดสวนการบริโภคของผูเสียชีวิตคือ สัดสวนของ
รายไดที่ใชในการบริโภคตอรายไดสุทธิ และสัดสวนเงินอุปการะของผูเสียชีวิตคือ สัดสวนของ
รายไดที่ใชในการอุปการะเลี้ยงดูตอรายไดสุทธิ  

ข้ันที่ 5: การคํานวณฐานคาขาดไรอุปการะ 

 ฐานคาขาดไรอุปการะ = รายไดสุทธิ x (100% – %การบริโภคของผูตาย) หรือ รายไดสุทธิ x 
สัดสวนเงินอุปการะ ในกรณีที่มีผูขาดไรอุปการะหลายราย ตองกําหนดสัดสวนของคาขาดไร
อุปการะที่ผูขาดไรอุปการะแตละรายจะไดรับ โดยอาศัยพยานหลักฐานที่โจทกนําสืบ 

ข้ันที่ 6: การกําหนดอัตราผลตอบแทน 

 ควรใชอัตราผลตอบแทนที่แทจริงของการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ํา เชน พันธบัตรระยะยาวของ
รัฐบาล 

ข้ันที่ 7: การกําหนดระยะเวลาทํางานที่เหลืออยูของผูอุปการะหากเขายังมีชีวิตอยู 

 ในกรณีที่ผูเสียชีวิตอายุต่ํากวา 60 ป การกําหนดระยะเวลาทํางานที่เหลืออยูของผูอุปการะหาก
เขายังมีชีวิตอยูทําไดโดยการหาตัวทวีที่สอดคลองกับอายุและเพศของผูเสียชีวิตและอัตรา
ผลตอบแทน 0% ในตารางตัวทวีกอนเกษียณ (ตารางที่ ผ2.3-ผ2.4) ตัวทวีที่ไดคือระยะเวลาการ
ทํางานที่เหลืออยูของผูอุปการะ 

 ในกรณีที่ผูเสียชีวิตอายุมากกวาหรือเทากับ 60 ป กําหนดใหระยะเวลาทํางานที่เหลืออยูของผู
อุปการะหากเขายังมีชีวิตอยูมีคาเทากับ 0 ป 
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ข้ันที่ 8: การกําหนดระยะเวลาที่ผูขาดไรอุปการะจะไดรับการอุปการะหากผูอุปการะยังมีชีวิตอยู 

 ในกรณีที่ผูขาดไรอุปการะเปนสามีหรือภรรยา หรือบิดาหรือมารดา การกําหนดระยะเวลาที่ผู
ขาดไรอุปการะจะไดรับการอุปการะหากผูอุปการะยังมีชีวิตอยูทําไดโดยการหาตัวทวีที่
สอดคลองกับอายุและเพศของผูขาดไรอุปการะและอัตราผลตอบแทน 0% ในตารางตัวทวี
สําหรับความเสียหายที่เปนตัวเงินจนถึงสิ้นอายุขัย (ตารางที่ ผ2.1 หรือ ผ2.2) ตัวทวีที่ไดคือ
ระยะเวลาที่ผูขาดไรอุปการะจะไดรับการอุปการะหากผูอุปการะยังมีชีวิต 

 ในกรณีที่ผูรับอุปการะเปนบุตรซึ่งมีอายุนอยกวา 20 ป ระยะเวลาที่ผูขาดไรอุปการะจะไดรับการ
อุปการะหากผูอุปการะยังมีชีวิต = 20 – อายุของบุตร 

ข้ันที่ 9: การคํานวณระยะเวลาของการชดเชยคาขาดไรอุปการะ 

 ระยะเวลาของการชดเชยคาขาดไรอุปการะ = คาที่นอยกวาระหวาง 1) ระยะเวลาทํางานที่
เหลืออยูของผูอุปการะหากเขายังมีชีวิตอยูกับ 2) ระยะเวลาที่ผูขาดไรอุปการะจะไดรับการ
อุปการะหากผูอุปการะยังมีชีวิตอยู 

ข้ันที่ 10: การหาตัวทวีที่เก่ียวของ 

 หาตัวทวีที่สอดคลองกับระยะเวลาของการขาดไรอุปการะของผูขาดไรอุปการะแตละคน และ
อัตราผลตอบแทนที่กําหนดไว จากตารางตัวทวีความเสียหายที่เปนตัวเงินซึ่งมีมูลคาคงที่ตลอด
ระยะเวลาที่กําหนดไว (ตารางที่ ผ2.7) ตัวทวีดังกลาวคือตัวทวีที่ใชในการคํานวณคาขาดไร
อุปการะของผูขาดไรอุปการะแตละราย 

ข้ันที่ 11: การคํานวณคาขาดไรอุปการะ 

 คาขาดไรอุปการะของผูขาดไรอุปการะแตละราย = ฐานคาขาดไรอุปการะของแตละราย x ตัวทวี 
ของแตละราย คาขาดไรอุปการะรวมคือ ผลรวมของคาขาดไรอุปการะของผูขาดไรอุปการะแตละ
ราย 
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ภาพที่ ผ2.2 ขั้นตอนการกําหนดคาขาดไรอุปการะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ:   หมายถึง ขบวนการ (process) 

 หมายถึง ผลลัพธ (output) 
 

ตัวอยางการคํานวณคาขาดไรอุปการะ 

กอนถูกทําละเมิดจนเสียชีวิต นาย ก มีอายุ 47 ป ทํางานประจําไดเงินเดือน 30,000 บาทตอเดือน 
โดยจะเกษียณเมื่ออายุ 60 ป นาย ก มีคาใชจายสวนตัวเดือนละ 5,000 บาท และสามารถหักคาใชจาย
ตางๆ ไดจนไมตองเสียภาษี  ครอบครัวของนาย ก ประกอบดวยภรรยาอายุ 45 ป ลูกชายอายุ 18 ปและ
ลูกสาวอายุ 15 ป บิดาของนาย ก เสียชีวิตแลว แตมารดาอายุ 75 ปยังมีชีวิตอยู ในกรณีนี้ควรกําหนดคา
ขาดไรอุปการะอยางไร 

ขั้นตอนการคํานวณคาขาดไรอุปการะ 

ข้ันที่ 1: การกําหนดฐานรายไดของผูเสียชีวิต (ตอป) 

  ฐานรายได = 30,000 บาท x 12 เดือน = 360,000 บาทตอป 

ข้ันที่ 2: การกําหนดการเปลี่ยนแปลงของฐานรายไดในอนาคต  

ในตัวอยางนี้ ไมมีการเปลี่ยนแปลงของฐานรายไดในอนาคต 

ข้ันที่ 3: การคํานวณรายไดสุทธ ิ

 รายไดสุทธิ = ฐานรายได = 360,000 บาทตอป เนื่องจากไมตองเสียภาษี 

 

5) คํานวณฐานคา
ขาดไรอุปการะ 

2) กําหนดการเปลี่ยน 
แปลงของฐานรายได 

1) กําหนด 
ฐานรายได 

6) กําหนดอัตรา
ผลตอบแทน 

7) หาระยะ 
เวลาการทํางาน 

10) หาตัวทวี 

11) คาขาดไร
อุปการะ 

4) กําหนดสัดสวน
การบริโภคของผูตาย 

3) คํานวณ 
รายไดสุทธ ิ

9) คํานวณระยะ 
เวลาการอุปการะ 

8) หาระยะเวลาที่ 
ตองการการอุปการะ
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ข้ันที่ 4: การกําหนดสัดสวนการบริโภคหรือสัดสวนเงินอุปการะของผูเสียชีวิต 

สมมติวามีหลักฐานยืนยันวา สัดสวนคาอุปการะที่ผูรับอุปการะแตละคนไดรับในชวงกอนผูถูกทํา
ละเมิดเสียชีวิตมีคาดังตารางขางลาง  

ข้ันที่ 5: การคํานวณฐานคาขาดไรอุปการะ 

 ฐานคาขาดไรอุปการะ = รายไดสุทธิ x สัดสวนเงินอุปการะ ตารางขางลางแสดงสัดสวนคาอุปการะ
และฐานคาขาดไรอุปการะของผูขาดไรอุปการะแตละราย 

 
 
 
 
 

ข้ันที่ 6: การกําหนดอัตราผลตอบแทน 

สมมติใหอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวเทากับ 5% และอัตราเงินเฟอเทากับ 
2.5% ดังนั้นอัตราผลตอบแทนที่แทจริง = 5% - 2.5% = 2.5% 

ข้ันที่ 7: การกําหนดระยะเวลาทํางานที่เหลืออยูของผูอุปการะหากเขายังมชีีวิตอยู 

ระยะเวลาทํางานที่เหลืออยูของนาย ก หากเขายังไมเสียชีวิตคือ 12.21 ป ซึ่งมีคาเทากับตัวทวีซึ่ง
สอดคลองกับอายุของนาย ก (47 ป) และอัตราผลตอบแทน 0% ในตารางที่ ผ2.3 

ข้ันที่ 8: การกําหนดระยะเวลาที่ผูขาดไรอุปการะจะไดรับการอุปการะหากผูอุปการะยังมีชีวิตอยู 

หาระยะเวลาที่ตองการการอุปการะของผูอุปการะแตละคน ดังรายละเอียดในตารางขางลาง 

ผูรับอุปการะ อายุ ระยะเวลาที่ตองการ 
การอุปการะ (ป) 

วิธีการ 

ภรรยา 45 32.73 หาตัวทวีซึ่งสอดคลองกับอายุของภรรยา (45 ป) และ
อัตราผลตอบแทน 0% ในตารางที่ ผ2.2 

บุตรคนที่ 1 18 20 -18 = 2 = 20 - อายุ 
บุตรคนที่ 2 15 20 - 15 = 5 = 20 - อายุ 

มารดา 75 9.88 หาตัวทวีซึ่งสอดคลองกับอายุของภรรยา (75 ป) และ
อัตราผลตอบแทน 0% ในตารางที่ ผ2.2 

ข้ันที่ 9: การคํานวณระยะเวลาของการชดเชยคาขาดไรอุปการะ 

ระยะเวลาของการชดเชยคาขาดไรอุปการะ = คาที่นอยกวาระหวาง 1) ระยะเวลาทํางานที่เหลืออยู
ของผูอุปการะหากเขายังมีชีวิตอยูกับ 2) ระยะเวลาที่ผูขาดไรอุปการะจะไดรับการอุปการะหากผูอุปการะ

ผูรับอุปการะ สัดสวนคาอุปการะ ฐานคาขาดไรอุปการะ (บาท) 
ภรรยา 20% 72,000 

บุตรคนที่ 1 27.8% 100,000 
บุตรคนที่ 2 16.7% 60,000 

มารดา 14% 50,000 



 
ผ-18   ภาคผนวก 
 
ยังมีชีวิตอยู ระยะเวลาของการชดเชยคาขาดไรอุปการะของผูขาดไรอุปการะแตละรายถูกแสดงดังไวใน
ตารางขางลาง 

ผูรับอุปการะ ระยะเวลาที่ตองการ 
การอุปการะ (ป) 

ระยะเวลาทํางานที่
เหลืออยู (ป) 

ระยะเวลาของการชดเชย 
คาขาดไรอุปการะ (ป) 

ภรรยา 32.73 12.21 12.21 
บุตรคนที่ 1 2 12.21 2 
บุตรคนที่ 2 5 12.21 5 

มารดา 9.88 12.21 9.88 

ข้ันที่ 10: การหาตัวทวีที่เก่ียวของ 

หาตัวทวีที่สอดคลองกับระยะเวลาของการขาดไรอุปการะของผูขาดไรอุปการะแตละคน และอัตรา
ผลตอบแทนที่กําหนดไว จากตารางที่ ผ2.7 โดยตารางขางลางแสดงตัวทวีของผูขาดไรอุปการะแตละ
ราย 

ผูขาดไร
อุปการะ 

ระยะเวลาของการชดเชยคาขาดไรอุปการะ  
(ป) 

อัตราผลตอบแทน  
(%) 

ตัวทวี 

ภรรยา 12.21 2.5 10.39 
บุตรคนที่ 1 2 2.5 1.95 
บุตรคนที่ 2 5 2.5 4.70 

มารดา 9.88 2.5 8.86 

ข้ันที่ 11: การคํานวณคาขาดไรอุปการะ 

คาขาดไรอุปการะของผูขาดไรอุปการะแตละราย = ฐานคาขาดไรอุปการะของแตละราย x ตัวทวี 
ของแตละราย คาขาดไรอุปการะรวมคือ ผลรวมของคาขาดไรอุปการะของผูขาดไรอุปการะแตละราย 
ตารางขางลางแสดงคาขาดไรอุปการะรวมและคาขาดไรอุปการะรายบุคคล 

ผูรับอุปการะ ฐานคาขาดไรอุปการะ 
(บาท) 

ตัวทวี คาขาดไรอุปการะ 
= ฐานคาขาดไรอุปการะ x ตัวทวี (บาท) 

ภรรยา 72,000 10.39      748,080 
บุตรคนที่ 1 100,000 1.95      195,000 
บุตรคนที่ 2 60,000 4.70      282,000 

มารดา 50,000 8.86      443,000 
  รวม 1,668,080 
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4.3  การกําหนดคารักษาพยาบาลในอนาคต 

การคํานวณคารักษาพยาบาลในอนาคตคํานวณไดโดยการคํานวณมูลคาปจจุ บันของคา
รักษาพยาบาลในอนาคต การคํานวณมีทั้งสิ้น 6 ข้ันตอน ดังตอไปนี้ (ดูภาพที่ ผ2.3 ประกอบ) 

ข้ันที่ 1: การกําหนดคารักษาพยาบาลปฐาน (ตอป) 

 กําหนดใหเทากับคารักษาพยาบาลในปที่มีการพิพากษาคดี 

ข้ันที่ 2: การกําหนดการเปลี่ยนแปลงของฐานคารักษาพยาบาล 

 กําหนดตามพยานหลักฐานในกรณีที่มีการนําสืบ เชน ความคิดเห็นของแพทยผูเชี่ยวชาญ ฯลฯ 

ข้ันที่ 3: การกําหนดอัตราผลตอบแทน 

 ควรใชอัตราผลตอบแทนของการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ําหักดวยอัตราการเปลี่ยนแปลงของคา 
รักษาพยาบาล ถาไมมีขอมูลอัตราการเปลี่ยนแปลงของคารักษาพยาบาล อาจใชอัตราเงินเฟอ
แทน  

ข้ันที่ 4: การกําหนดระยะเวลาการรักษาพยาบาล 

 กําหนดจากพยานหลักฐานที่โจทกนําสืบ 

ข้ันที่ 5: การหาตัวทวี 

 ดูจากตารางตัวทวีในกรณีความเสียหายที่เปนตัวเงินซึ่งมีมูลคาคงที่ตลอดระยะเวลาที่กําหนดไว 
(ตารางที่ ผ2.7) ที่สอดคลองกับเพศของผูเสียหาย และเลือกตัวทวีที่สอดคลองกับระยะเวลาของ
การรักษาพยาบาลและอัตราผลตอบแทนที่กําหนดไว  

 ในกรณีที่ผูเสียหายตองไดรับการรักษาพยาบาลไปจนตลอดชีวิต ใหใชตารางที่ ผ2.1 ถา
ผูเสียหายเปนชาย และตารางที่ ผ2.2 ถาผูเสียหายเปนหญิง และเลือกตัวทวีที่สอดคลองกับอายุ
ของผูเสียหายและอัตราผลตอบแทนที่กําหนดไว  

 ในกรณีผูเสียหายยังไมตองเขารับการรักษาโดยทันทีแตจะตองเขารับการรักษาในอนาคต (กรณี
ความเสียหายถูกชะลอออกไป (deferred losses)) ตัวทวีที่เหมาะสมหาไดจากวิธีการดังนี้ 1) หา
ตัวทวีที่สอดคลองกับผลรวมของระยะเวลาของการชะลอการรักษาบวกระยะเวลาของการรักษา 
และอัตราผลตอบแทนที่กําหนดไว 2) หาตัวทวีที่สอดคลองกับระยะเวลาของการชะลอการรักษา
และอัตราผลตอบแทนที่กําหนดไว  และ 3) นําตัวทวีในขอ 2 มาลบออกจากตัวทวีในขอ 1   

ข้ันที่ 6: การคํานวณคารักษาพยาบาลในอนาคต 

 คารักษาพยาบาลในอนาคต = คารักษาพยาบาลปฐาน x ตัวทวี 
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ภาพที่ ผ2.3 ขั้นตอนการกําหนดคารักษาพยาบาลในอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ:   หมายถึง ขบวนการ (process) 

 หมายถึง ผลลัพธ (output) 
 

ตัวอยางการกําหนดคารักษาพยาบาลในอนาคต 

ตัวอยางที่ 3.1 

สมศักด์ิมีอายุ 25 ป ถูกทําละเมิดจนพิการ ตองเขารับการรักษาพยาบาลไปจนตลอดชีวิต คา
รักษาพยาบาล ณ วันพิพากษาคิดเปนจํานวน 10,000 บาทตอป โดยสมศักด์ิไดนําสืบวาราคาคา
รักษาพยาบาลในอนาคตจะเพ่ิมข้ึนในอัตรารอยละ 2 ตอป สมศักด์ิควรไดรับคารักษาพยาบาลในอนาคต
เปนจํานวนเงินเทาใด 

ขั้นตอนการคํานวณคารักษาพยาบาลในอนาคต 

ข้ันที่ 1: การกําหนดคารักษาพยาบาลปฐาน (ตอป) 

คารักษาพยาบาลปฐาน = 10,000 บาทตอป 

ข้ันที่ 2: การกําหนดการเปลี่ยนแปลงของฐานคารักษาพยาบาล 

 ในตัวอยางนี้ ไมมีการเปลี่ยนแปลงของฐานคารักษาพยาบาล 

ข้ันที่ 3: การกําหนดอัตราผลตอบแทน 

สมมติวาอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวเทากับ 5% หักลบดวยอัตราการ
เปลี่ยนแปลงของคารักษาพยาบาลซึ่งมีคาเทากับ 2% ดังนั้นอัตราผลตอบแทน = 5% - 2% = 3% 

2) กําหนดการเปล่ียนแปลง
ของฐานคารักษาพยาบาล 

1) กําหนดฐานคา
รักษาพยาบาลปฐาน 

3) กําหนดอัตรา
ผลตอบแทน 

4) กําหนดระยะ 
เวลาการรักษาพยาบาล 

6) คารักษาพยาบาล 
ในอนาคต 

5) หาตัวทวี 
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ข้ันที่ 4: การกําหนดระยะเวลาการรักษาพยาบาล 

ระยะเวลาการรักษาพยาบาล = ตลอดชีวิต 

ข้ันที่ 5: การหาตัวทวี 

เปดตารางที่ ผ2.1 เนื่องจากเปนกรณีตองเขารับการรักษาพยาบาลตลอดชีวิต และผูเสียหายเปน
เพศชาย  เลือกคาตัวทวีที่สอดคลองกับอายุของผูเสียหาย ณ วันพิพากษาคดีคือ 25 ป และอัตรา
ผลตอบแทน 3% ซึ่งคาตัวทวีดังกลาวคือ 24.86 

ข้ันที่ 6: การคํานวณคารักษาพยาบาลในอนาคต 

คารักษาพยาบาลในอนาคต = คารักษาพยาบาลปฐาน x ตัวทวี = 10,000 x 24.86 = 248,600 
บาท 

ตัวอยางที่ 3.2 

สุดาถูกทําละเมิดจนตองเขารับการรักษาพยาบาล ซึ่งแพทยระบุวา สุดายังตองเขารับการรักษาซึ่ง
จะเกิดข้ึนในอีก 3 ปขางหนา ตอเนื่องไปเปนระยะเวลา 10 ป โดยมีคารักษาพยาบาลปละ 50,000 บาท 
สุดาควรไดรับคารักษาพยาบาลในอนาคตเปนเงินจํานวนเทาใด 

ขั้นตอนการคํานวณคารักษาพยาบาลในอนาคต 

ข้ันที่ 1: การกําหนดคารักษาพยาบาลปฐาน (ตอป) 

ฐานคารักษาพยาบาล = 50,000 บาทตอป 

ข้ันที่ 2: การกําหนดการเปลี่ยนแปลงของฐานคารักษาพยาบาล 

ในตัวอยางนี้ ไมมีการเปลี่ยนแปลงของฐานคารักษาพยาบาลในอนาคต 

ข้ันที่ 3: การกําหนดอัตราผลตอบแทน 

สมมติวาอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวเทากับ 5% หักลบดวยเงินเฟอซึ่งมีคา
เทากับ 2.5% ดังนั้นอัตราผลตอบแทน = 5% - 2.5% = 2.5% 

ข้ันที่ 4: การกําหนดระยะเวลาการรักษาพยาบาล 

ระยะเวลาการรักษาพยาบาล = 10 ป 

ข้ันที่ 5: การหาตัวทวี 
 หาตัวทวีจากตารางที่ ผ2.7 ซึ่งเปนกรณีความเสียหายที่เปนตัวเงินซึ่งมีมูลคาคงที่ตลอด

ระยะเวลาที่กําหนดไว 



 
ผ-22   ภาคผนวก 
 

 ระยะเวลาของการชะลอการรักษา = 3 ป ระยะเวลาของการรักษา = 10 ป เลือกคาตัวทวีที่
สอดคลองกับระยะเวลา 3 +10 = 13 ป ตัวทวีที่สอดคลองกับระยะเวลา 13 ป และอัตรา
ผลตอบแทน 2.5%  คือ 11.12 

 ตัวทวีที่สอดคลองกับระยะเวลาของการชะลอการรักษา (3 ป) และอัตราผลตอบแทน 2.5%  
คือ 2.89 

 ดังนั้น ตัวทวีคือ 11.12 - 2.89 = 8.23 

ข้ันที่ 6: การคํานวณคารักษาพยาบาลในอนาคต 
คารักษาพยาบาลในอนาคต = คารักษาพยาบาลปฐาน x ตัวทวี = 50,000 x 8.23 = 411,500 
บาท 
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ตาราง ผ2.1 ตัวทวีที่ใชในการคํานวณสําหรับความเสียหายที่เปนตัวเงินจนถึงสิ้นอายุขัย (เพศชาย) 
อายุ ณ วัน
พิจารณาคด ี

อัตราผลตอบแทน (%) 

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

0 65.66 55.99 48.21 41.90 36.74 32.49 28.97 26.03 23.55 21.45 19.66 

1 66.73 56.76 48.76 42.30 37.03 32.70 29.12 26.14 23.63 21.51 19.70 

2 65.85 56.13 48.31 41.97 36.79 32.53 29.00 26.05 23.57 21.46 19.67 

3 64.97 55.49 47.85 41.63 36.55 32.35 28.87 25.96 23.50 21.42 19.63 

4 64.08 54.85 47.38 41.30 36.30 32.18 28.74 25.86 23.43 21.36 19.59 

5 63.20 54.21 46.91 40.95 36.05 31.99 28.61 25.76 23.36 21.31 19.56 

6 62.25 53.51 46.40 40.58 35.78 31.79 28.46 25.65 23.28 21.25 19.51 

7 61.30 52.82 45.89 40.20 35.50 31.58 28.30 25.54 23.19 21.19 19.46 

8 60.35 52.11 45.37 39.82 35.21 31.37 28.15 25.42 23.10 21.12 19.42 

9 59.40 51.41 44.85 39.43 34.92 31.16 27.98 25.30 23.01 21.05 19.36 

10 58.45 50.70 44.32 39.03 34.63 30.93 27.82 25.18 22.92 20.98 19.31 

11 57.48 49.98 43.78 38.62 34.32 30.70 27.64 25.04 22.82 20.91 19.25 

12 56.52 49.25 43.23 38.21 34.01 30.47 27.46 24.91 22.72 20.83 19.19 

13 55.55 48.52 42.67 37.79 33.69 30.22 27.28 24.77 22.61 20.75 19.13 

14 54.58 47.78 42.11 37.36 33.36 29.97 27.09 24.62 22.50 20.66 19.06 

15 53.61 47.04 41.55 36.93 33.03 29.72 26.89 24.47 22.38 20.57 19.00 

16 52.71 46.35 41.02 36.52 32.72 29.48 26.71 24.33 22.27 20.48 18.93 

17 51.81 45.66 40.49 36.11 32.40 29.23 26.52 24.18 22.15 20.39 18.86 

18 50.92 44.96 39.95 35.69 32.07 28.98 26.32 24.02 22.03 20.30 18.78 

19 50.02 44.27 39.40 35.27 31.74 28.72 26.12 23.87 21.91 20.20 18.71 

20 49.12 43.56 38.85 34.84 31.41 28.45 25.91 23.70 21.78 20.10 18.63 

21 48.27 42.90 38.33 34.43 31.08 28.20 25.71 23.54 21.66 20.00 18.55 

22 47.43 42.24 37.81 34.02 30.76 27.94 25.50 23.38 21.53 19.90 18.47 

23 46.59 41.57 37.28 33.60 30.42 27.68 25.29 23.21 21.39 19.79 18.38 

24 45.74 40.90 36.75 33.17 30.09 27.41 25.08 23.04 21.26 19.68 18.29 

25 44.90 40.23 36.21 32.74 29.74 27.13 24.86 22.86 21.11 19.57 18.20 

26 44.17 39.65 35.74 32.37 29.44 26.89 24.66 22.71 20.99 19.47 18.12 

27 43.45 39.06 35.27 31.99 29.14 26.64 24.46 22.55 20.86 19.36 18.03 

28 42.72 38.47 34.80 31.61 28.83 26.39 24.26 22.38 20.72 19.25 17.94 

29 41.99 37.88 34.32 31.22 28.51 26.14 24.05 22.21 20.58 19.14 17.85 

30 41.26 37.29 33.84 30.83 28.19 25.88 23.84 22.04 20.44 19.02 17.76 

31 40.56 36.72 33.37 30.45 27.88 25.62 23.63 21.87 20.30 18.91 17.66 

32 39.86 36.15 32.90 30.06 27.56 25.36 23.42 21.69 20.16 18.79 17.56 

33 39.16 35.57 32.43 29.67 27.24 25.10 23.20 21.51 20.01 18.66 17.46 

34 38.46 34.99 31.95 29.28 26.92 24.83 22.97 21.33 19.85 18.54 17.36 

35 37.75 34.41 31.47 28.88 26.59 24.55 22.75 21.14 19.70 18.41 17.25 

36 37.00 33.78 30.95 28.45 26.23 24.25 22.50 20.93 19.52 18.26 17.12 

37 36.24 33.15 30.42 28.01 25.86 23.95 22.24 20.71 19.34 18.11 17.00 

38 35.48 32.52 29.89 27.56 25.49 23.63 21.98 20.49 19.15 17.95 16.86 

39 34.72 31.88 29.36 27.11 25.11 23.31 21.71 20.26 18.96 17.79 16.73 

40 33.96 31.24 28.82 26.66 24.72 22.99 21.43 20.03 18.77 17.62 16.59 

41 33.17 30.58 28.26 26.18 24.32 22.65 21.14 19.78 18.55 17.44 16.43 

42 32.39 29.91 27.69 25.70 23.91 22.30 20.84 19.53 18.34 17.26 16.27 

43 31.60 29.24 27.11 25.21 23.49 21.94 20.54 19.27 18.11 17.06 16.11 



 
ผ-24   ภาคผนวก 
 

อายุ ณ วัน
พิจารณาคด ี

อัตราผลตอบแทน (%) 

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

44 30.81 28.56 26.54 24.71 23.06 21.57 20.22 19.00 17.88 16.86 15.94 

45 30.03 27.89 25.96 24.21 22.63 21.20 19.90 18.72 17.64 16.66 15.76 

46 29.24 27.21 25.37 23.71 22.20 20.83 19.58 18.44 17.40 16.45 15.57 

47 28.46 26.53 24.79 23.20 21.76 20.44 19.24 18.15 17.15 16.23 15.38 

48 27.68 25.85 24.20 22.69 21.31 20.05 18.90 17.85 16.89 16.00 15.18 

49 26.90 25.17 23.60 22.16 20.85 19.65 18.55 17.55 16.62 15.76 14.98 

50 26.12 24.49 23.00 21.64 20.39 19.25 18.20 17.23 16.34 15.52 14.76 

51 25.36 23.82 22.41 21.12 19.94 18.85 17.84 16.92 16.07 15.28 14.55 

52 24.60 23.15 21.82 20.60 19.48 18.44 17.48 16.60 15.78 15.03 14.32 

53 23.85 22.48 21.23 20.07 19.01 18.02 17.11 16.27 15.49 14.77 14.09 

54 23.09 21.81 20.63 19.54 18.53 17.60 16.74 15.93 15.19 14.50 13.85 

55 22.34 21.14 20.03 19.00 18.05 17.17 16.35 15.59 14.88 14.22 13.60 

56 21.61 20.48 19.44 18.48 17.58 16.74 15.97 15.24 14.57 13.94 13.35 

57 20.88 19.83 18.85 17.94 17.10 16.31 15.58 14.89 14.25 13.65 13.09 

58 20.15 19.17 18.26 17.41 16.61 15.87 15.18 14.53 13.93 13.36 12.82 

59 19.42 18.51 17.66 16.86 16.12 15.42 14.77 14.16 13.59 13.05 12.55 

60 18.69 17.84 17.05 16.31 15.62 14.97 14.36 13.78 13.24 12.74 12.26 

61 18.01 17.23 16.49 15.80 15.15 14.54 13.97 13.42 12.92 12.44 11.98 

62 17.34 16.61 15.92 15.28 14.67 14.10 13.56 13.06 12.58 12.13 11.70 

63 16.66 15.99 15.35 14.76 14.19 13.66 13.16 12.68 12.23 11.81 11.40 

64 15.99 15.37 14.78 14.23 13.70 13.21 12.74 12.30 11.88 11.48 11.10 

65 15.31 14.74 14.20 13.69 13.21 12.75 12.32 11.90 11.51 11.14 10.79 

66 14.70 14.18 13.68 13.20 12.75 12.33 11.92 11.54 11.17 10.82 10.49 

67 14.09 13.61 13.15 12.71 12.30 11.90 11.52 11.17 10.82 10.50 10.19 

68 13.48 13.04 12.61 12.21 11.83 11.46 11.12 10.79 10.47 10.17 9.88 

69 12.87 12.46 12.08 11.71 11.36 11.02 10.70 10.40 10.10 9.82 9.56 

70 12.26 11.89 11.54 11.20 10.88 10.57 10.28 10.00 9.73 9.47 9.22 

71 11.71 11.38 11.06 10.75 10.45 10.17 9.90 9.64 9.39 9.15 8.92 

72 11.17 10.86 10.57 10.29 10.02 9.76 9.51 9.27 9.04 8.82 8.61 

73 10.63 10.35 10.08 9.83 9.58 9.35 9.12 8.90 8.69 8.49 8.29 

74 10.08 9.83 9.59 9.36 9.14 8.93 8.72 8.52 8.33 8.14 7.96 

75 9.54 9.32 9.10 8.89 8.69 8.50 8.31 8.13 7.96 7.79 7.63 

76 9.07 8.87 8.68 8.49 8.31 8.13 7.96 7.79 7.64 7.48 7.33 

77 8.61 8.43 8.25 8.08 7.92 7.76 7.60 7.45 7.31 7.17 7.03 

78 8.15 7.98 7.82 7.67 7.52 7.38 7.24 7.10 6.97 6.84 6.72 

79 7.68 7.54 7.39 7.26 7.13 7.00 6.87 6.75 6.63 6.52 6.41 

80 7.22 7.09 6.96 6.84 6.72 6.61 6.50 6.39 6.28 6.18 6.08 

81 6.84 6.73 6.62 6.51 6.40 6.30 6.20 6.10 6.00 5.91 5.82 

82 6.47 6.37 6.27 6.17 6.08 5.98 5.89 5.80 5.72 5.63 5.55 

83 6.10 6.01 5.92 5.83 5.75 5.66 5.58 5.50 5.43 5.35 5.28 

84 5.73 5.65 5.57 5.49 5.42 5.34 5.27 5.20 5.13 5.06 5.00 

85 5.36 5.29 5.22 5.15 5.08 5.02 4.96 4.89 4.83 4.77 4.71 

86 5.07 5.01 4.95 4.88 4.83 4.77 4.71 4.65 4.60 4.55 4.49 

87 4.78 4.73 4.67 4.62 4.56 4.51 4.46 4.41 4.36 4.31 4.27 

88 4.50 4.45 4.40 4.35 4.30 4.26 4.21 4.17 4.12 4.08 4.04 
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ผ-25

อายุ ณ วัน
พิจารณาคด ี

อัตราผลตอบแทน (%) 

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

89 4.21 4.17 4.12 4.08 4.04 4.00 3.96 3.92 3.88 3.84 3.81 

90 3.92 3.89 3.85 3.81 3.78 3.74 3.70 3.67 3.64 3.60 3.57 

91 3.71 3.68 3.64 3.61 3.58 3.55 3.52 3.48 3.45 3.42 3.40 

92 3.50 3.47 3.44 3.41 3.38 3.35 3.33 3.30 3.27 3.24 3.22 

93 3.29 3.26 3.24 3.21 3.18 3.16 3.13 3.11 3.09 3.06 3.04 

94 3.08 3.05 3.03 3.01 2.98 2.96 2.94 2.92 2.90 2.88 2.86 

95 2.86 2.84 2.82 2.80 2.78 2.77 2.75 2.73 2.71 2.69 2.67 

96 2.79 2.77 2.75 2.73 2.72 2.70 2.68 2.66 2.64 2.63 2.61 

97 2.72 2.70 2.68 2.66 2.65 2.63 2.61 2.60 2.58 2.56 2.55 

98 2.65 2.63 2.61 2.59 2.58 2.56 2.54 2.53 2.51 2.50 2.48 

99 2.57 2.56 2.54 2.52 2.51 2.49 2.48 2.46 2.45 2.43 2.42 

100 2.50 2.48 2.47 2.45 2.44 2.42 2.41 2.40 2.38 2.37 2.35 
ที่มา: คํานวณโดยคณะผูวิจัย โดยใชตารางชีพของประเทศไทยป พ.ศ. 2549 



 
ผ-26   ภาคผนวก 
 
ตารางที่ ผ2.2 ตัวทวีที่ใชในการคํานวณสําหรับความเสียหายที่เปนตัวเงินจนถึงสิ้นอายุขัย (เพศหญิง) 

อายุ ณ วัน
พิจารณาคด ี

อัตราผลตอบแทน (%) 

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

0 72.25 60.67 51.53 44.26 38.42 33.70 29.83 26.65 24.00 21.77 19.89 

1 73.19 61.32 51.98 44.58 38.64 33.85 29.94 26.72 24.05 21.81 19.92 

2 72.27 60.68 51.54 44.27 38.43 33.70 29.83 26.65 24.00 21.77 19.89 

3 71.36 60.04 51.09 43.95 38.21 33.54 29.73 26.57 23.94 21.73 19.86 

4 70.44 59.40 50.64 43.63 37.98 33.39 29.61 26.49 23.89 21.69 19.83 

5 69.53 58.75 50.18 43.31 37.75 33.22 29.50 26.41 23.83 21.65 19.80 

6 68.57 58.08 49.70 42.97 37.51 33.05 29.37 26.32 23.76 21.61 19.77 

7 67.62 57.40 49.22 42.62 37.26 32.87 29.25 26.23 23.70 21.56 19.74 

8 66.66 56.71 48.73 42.27 37.01 32.69 29.11 26.13 23.63 21.51 19.70 

9 65.70 56.02 48.23 41.91 36.75 32.50 28.98 26.03 23.56 21.46 19.66 

10 64.75 55.33 47.73 41.55 36.49 32.31 28.84 25.93 23.48 21.40 19.62 

11 63.77 54.63 47.22 41.18 36.21 32.11 28.69 25.83 23.40 21.35 19.58 

12 62.80 53.92 46.70 40.80 35.94 31.91 28.54 25.72 23.32 21.28 19.54 

13 61.83 53.20 46.17 40.41 35.65 31.70 28.39 25.60 23.24 21.22 19.49 

14 60.85 52.48 45.65 40.02 35.36 31.48 28.23 25.48 23.15 21.16 19.44 

15 59.88 51.76 45.11 39.62 35.07 31.26 28.07 25.36 23.06 21.09 19.39 

16 58.92 51.05 44.58 39.23 34.77 31.04 27.90 25.24 22.97 21.02 19.34 

17 57.96 50.33 44.04 38.83 34.47 30.82 27.73 25.11 22.87 20.95 19.28 

18 57.00 49.61 43.50 38.42 34.17 30.59 27.56 24.98 22.77 20.87 19.22 

19 56.04 48.89 42.96 38.01 33.85 30.35 27.38 24.84 22.66 20.79 19.16 

20 55.08 48.16 42.41 37.59 33.53 30.10 27.19 24.70 22.56 20.71 19.10 

21 54.17 47.47 41.87 37.18 33.22 29.87 27.01 24.56 22.45 20.62 19.04 

22 53.25 46.76 41.33 36.77 32.90 29.62 26.82 24.41 22.34 20.54 18.97 

23 52.33 46.06 40.79 36.35 32.58 29.37 26.63 24.26 22.22 20.45 18.90 

24 51.41 45.35 40.24 35.92 32.25 29.12 26.43 24.11 22.10 20.35 18.83 

25 50.49 44.64 39.69 35.49 31.92 28.86 26.22 23.95 21.98 20.26 18.75 

26 49.63 43.96 39.16 35.08 31.60 28.61 26.03 23.80 21.85 20.16 18.67 

27 48.76 43.29 38.63 34.67 31.27 28.35 25.83 23.64 21.73 20.06 18.60 

28 47.90 42.61 38.10 34.25 30.94 28.09 25.62 23.47 21.60 19.96 18.51 

29 47.03 41.92 37.56 33.82 30.60 27.82 25.41 23.30 21.46 19.85 18.43 

30 46.17 41.24 37.02 33.39 30.26 27.54 25.19 23.13 21.33 19.74 18.34 

31 45.28 40.53 36.45 32.94 29.90 27.26 24.96 22.94 21.18 19.62 18.24 

32 44.39 39.82 35.88 32.48 29.53 26.96 24.72 22.75 21.02 19.50 18.14 

33 43.50 39.11 35.31 32.02 29.16 26.66 24.48 22.56 20.87 19.37 18.04 

34 42.62 38.39 34.73 31.55 28.78 26.36 24.23 22.36 20.70 19.24 17.93 

35 41.73 37.67 34.15 31.08 28.40 26.04 23.98 22.15 20.53 19.10 17.82 

36 40.83 36.94 33.55 30.59 28.00 25.72 23.71 21.93 20.35 18.95 17.70 

37 39.93 36.20 32.95 30.10 27.59 25.39 23.44 21.71 20.17 18.80 17.57 

38 39.03 35.46 32.34 29.60 27.18 25.05 23.16 21.48 19.98 18.64 17.44 

39 38.13 34.72 31.73 29.09 26.76 24.70 22.87 21.24 19.78 18.48 17.30 

40 37.22 33.97 31.11 28.58 26.34 24.34 22.57 20.99 19.57 18.30 17.16 

41 36.33 33.23 30.48 28.06 25.90 23.98 22.27 20.74 19.36 18.13 17.01 

42 35.43 32.47 29.86 27.53 25.46 23.61 21.96 20.47 19.14 17.94 16.86 

43 34.53 31.72 29.22 27.00 25.01 23.23 21.64 20.20 18.91 17.75 16.69 
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ผ-27

อายุ ณ วัน
พิจารณาคด ี

อัตราผลตอบแทน (%) 

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

44 33.63 30.96 28.58 26.46 24.55 22.85 21.31 19.93 18.68 17.55 16.52 

45 32.73 30.20 27.93 25.91 24.09 22.45 20.97 19.64 18.43 17.34 16.34 

46 31.86 29.46 27.30 25.37 23.63 22.06 20.64 19.35 18.19 17.13 16.16 

47 30.98 28.71 26.66 24.82 23.16 21.65 20.29 19.06 17.93 16.91 15.97 

48 30.11 27.96 26.02 24.27 22.68 21.24 19.94 18.75 17.67 16.68 15.78 

49 29.24 27.21 25.37 23.71 22.20 20.82 19.58 18.44 17.40 16.44 15.57 

50 28.37 26.45 24.71 23.14 21.70 20.40 19.20 18.11 17.11 16.20 15.36 

51 27.53 25.72 24.08 22.58 21.22 19.97 18.83 17.79 16.83 15.95 15.14 

52 26.68 24.98 23.43 22.02 20.73 19.54 18.46 17.46 16.54 15.70 14.92 

53 25.84 24.25 22.79 21.45 20.23 19.10 18.07 17.12 16.24 15.43 14.69 

54 25.00 23.51 22.13 20.88 19.72 18.65 17.67 16.77 15.93 15.16 14.44 

55 24.16 22.76 21.48 20.29 19.20 18.20 17.27 16.41 15.61 14.87 14.19 

56 23.35 22.05 20.84 19.73 18.70 17.75 16.87 16.05 15.29 14.59 13.94 

57 22.55 21.33 20.20 19.15 18.19 17.29 16.46 15.68 14.97 14.30 13.67 

58 21.74 20.60 19.55 18.57 17.67 16.82 16.04 15.31 14.63 13.99 13.40 

59 20.94 19.88 18.90 17.99 17.14 16.35 15.61 14.92 14.28 13.68 13.11 

60 20.13 19.15 18.24 17.39 16.60 15.86 15.17 14.52 13.92 13.35 12.82 

61 19.38 18.47 17.62 16.83 16.09 15.40 14.75 14.14 13.57 13.04 12.53 

62 18.62 17.78 17.00 16.26 15.57 14.93 14.32 13.75 13.21 12.71 12.23 

63 17.87 17.10 16.37 15.69 15.05 14.45 13.88 13.35 12.85 12.37 11.92 

64 17.12 16.41 15.74 15.11 14.52 13.96 13.43 12.94 12.47 12.02 11.60 

65 16.36 15.71 15.10 14.52 13.98 13.46 12.97 12.51 12.08 11.66 11.27 

66 15.68 15.08 14.52 13.98 13.48 13.00 12.55 12.12 11.71 11.32 10.96 

67 14.99 14.44 13.93 13.44 12.97 12.53 12.11 11.71 11.33 10.97 10.63 

68 14.31 13.81 13.33 12.88 12.46 12.05 11.67 11.30 10.95 10.61 10.30 

69 13.62 13.17 12.74 12.33 11.94 11.57 11.21 10.87 10.55 10.24 9.95 

70 12.93 12.53 12.14 11.77 11.41 11.07 10.75 10.44 10.14 9.86 9.59 

71 12.32 11.95 11.60 11.26 10.93 10.62 10.33 10.04 9.77 9.51 9.26 

72 11.71 11.38 11.06 10.75 10.45 10.17 9.90 9.64 9.39 9.15 8.92 

73 11.10 10.80 10.51 10.23 9.97 9.71 9.46 9.23 9.00 8.78 8.57 

74 10.49 10.22 9.96 9.71 9.47 9.24 9.02 8.81 8.60 8.40 8.21 

75 9.88 9.64 9.41 9.19 8.97 8.77 8.57 8.37 8.19 8.01 7.84 

76 9.37 9.15 8.95 8.74 8.55 8.36 8.18 8.01 7.84 7.68 7.52 

77 8.86 8.67 8.48 8.30 8.13 7.96 7.79 7.64 7.48 7.34 7.19 

78 8.35 8.18 8.01 7.85 7.70 7.54 7.40 7.26 7.12 6.99 6.86 

79 7.84 7.69 7.54 7.40 7.26 7.13 7.00 6.87 6.75 6.63 6.51 

80 7.33 7.20 7.07 6.94 6.82 6.70 6.59 6.48 6.37 6.26 6.16 

81 6.93 6.81 6.70 6.59 6.48 6.37 6.27 6.17 6.07 5.97 5.88 

82 6.53 6.43 6.33 6.23 6.13 6.03 5.94 5.85 5.76 5.68 5.59 

83 6.13 6.04 5.95 5.86 5.78 5.69 5.61 5.53 5.45 5.38 5.30 

84 5.74 5.66 5.58 5.50 5.42 5.35 5.28 5.21 5.14 5.07 5.00 

85 5.34 5.27 5.20 5.13 5.07 5.00 4.94 4.88 4.82 4.76 4.70 

86 5.04 4.98 4.92 4.86 4.80 4.74 4.68 4.63 4.57 4.52 4.47 

87 4.74 4.69 4.63 4.58 4.53 4.48 4.43 4.38 4.33 4.28 4.23 

88 4.45 4.40 4.35 4.30 4.26 4.21 4.17 4.12 4.08 4.04 4.00 



 
ผ-28   ภาคผนวก 
 

อายุ ณ วัน
พิจารณาคด ี

อัตราผลตอบแทน (%) 

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

89 4.15 4.11 4.06 4.02 3.98 3.94 3.90 3.87 3.83 3.79 3.76 

90 3.85 3.81 3.78 3.74 3.71 3.67 3.64 3.61 3.57 3.54 3.51 

91 3.64 3.61 3.57 3.54 3.51 3.48 3.45 3.42 3.39 3.36 3.33 

92 3.43 3.40 3.37 3.34 3.31 3.29 3.26 3.23 3.21 3.18 3.16 

93 3.22 3.19 3.17 3.14 3.12 3.09 3.07 3.05 3.02 3.00 2.98 

94 3.01 2.98 2.96 2.94 2.92 2.90 2.88 2.86 2.84 2.82 2.80 

95 2.79 2.78 2.76 2.74 2.72 2.70 2.68 2.66 2.65 2.63 2.61 

96 2.74 2.72 2.70 2.68 2.66 2.65 2.63 2.61 2.59 2.58 2.56 

97 2.68 2.66 2.64 2.62 2.61 2.59 2.57 2.56 2.54 2.52 2.51 

98 2.62 2.60 2.58 2.57 2.55 2.53 2.52 2.50 2.49 2.47 2.46 

99 2.56 2.54 2.53 2.51 2.50 2.48 2.46 2.45 2.43 2.42 2.41 

100 2.50 2.48 2.47 2.45 2.44 2.42 2.41 2.40 2.38 2.37 2.35 
ที่มา: คํานวณโดยคณะผูวิจัย โดยใชตารางชีพของประเทศไทยป พ.ศ. 2549 
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ผ-29

ตารางที่ ผ2.3 ตัวทวีที่ใชในการคํานวณสําหรับการสูญเสยีรายไดจนถึงอายุเกษียณ 60 ป (เพศชาย) 
อายุ ณ วัน
พิจารณาคด ี

อัตราผลตอบแทน (%) 
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

15 40.02 36.28 33.01 30.15 27.63 25.42 23.46 21.73 20.19 18.81 17.59 
16 39.09 35.51 32.38 29.63 27.21 25.07 23.18 21.49 19.99 18.65 17.45 
17 38.16 34.75 31.75 29.11 26.78 24.71 22.88 21.25 19.79 18.48 17.31 
18 37.24 33.98 31.12 28.58 26.34 24.35 22.58 20.99 19.58 18.31 17.16 
19 36.31 33.21 30.47 28.05 25.89 23.98 22.26 20.73 19.36 18.12 17.01 
20 35.38 32.44 29.83 27.51 25.44 23.59 21.94 20.46 19.13 17.93 16.85 
21 34.50 31.69 29.20 26.98 24.99 23.22 21.63 20.19 18.91 17.74 16.69 
22 33.61 30.94 28.56 26.44 24.54 22.83 21.30 19.92 18.67 17.54 16.52 
23 32.72 30.19 27.92 25.90 24.08 22.44 20.97 19.64 18.43 17.33 16.34 
24 31.83 29.43 27.28 25.35 23.61 22.04 20.62 19.34 18.18 17.12 16.16 
25 30.94 28.67 26.63 24.79 23.13 21.63 20.27 19.04 17.92 16.90 15.96 
26 30.12 27.97 26.03 24.27 22.69 21.25 19.94 18.75 17.67 16.68 15.78 
27 29.30 27.26 25.42 23.75 22.23 20.86 19.60 18.46 17.42 16.46 15.59 
28 28.49 26.55 24.80 23.22 21.77 20.45 19.25 18.16 17.15 16.23 15.39 
29 27.67 25.84 24.19 22.68 21.30 20.05 18.90 17.85 16.88 16.00 15.18 
30 26.85 25.13 23.56 22.13 20.83 19.63 18.53 17.53 16.60 15.75 14.96 
31 26.04 24.42 22.94 21.58 20.34 19.21 18.16 17.20 16.31 15.50 14.74 
32 25.23 23.70 22.31 21.03 19.85 18.77 17.78 16.86 16.02 15.23 14.51 
33 24.41 22.99 21.67 20.47 19.36 18.33 17.39 16.52 15.71 14.96 14.27 
34 23.60 22.26 21.03 19.90 18.85 17.89 16.99 16.16 15.39 14.68 14.01 
35 22.79 21.54 20.39 19.32 18.34 17.43 16.58 15.80 15.06 14.39 13.75 
36 21.93 20.77 19.70 18.71 17.79 16.93 16.14 15.40 14.71 14.06 13.46 
37 21.07 20.00 19.00 18.08 17.22 16.43 15.68 14.99 14.34 13.73 13.16 
38 20.21 19.22 18.30 17.45 16.65 15.91 15.21 14.56 13.95 13.38 12.85 
39 19.34 18.44 17.60 16.81 16.07 15.38 14.73 14.13 13.56 13.02 12.52 
40 18.48 17.66 16.88 16.16 15.48 14.84 14.24 13.68 13.15 12.65 12.18 
41 17.59 16.84 16.14 15.48 14.85 14.27 13.72 13.20 12.71 12.24 11.81 
42 16.70 16.02 15.39 14.79 14.22 13.68 13.18 12.70 12.25 11.82 11.42 
43 15.81 15.20 14.63 14.08 13.57 13.09 12.63 12.19 11.78 11.39 11.02 
44 14.92 14.37 13.86 13.38 12.91 12.48 12.06 11.67 11.29 10.93 10.60 
45 14.02 13.54 13.09 12.66 12.24 11.85 11.48 11.12 10.79 10.46 10.15 
46 13.11 12.70 12.30 11.91 11.55 11.20 10.87 10.55 10.25 9.96 9.69 
47 12.21 11.84 11.49 11.16 10.84 10.54 10.25 9.97 9.70 9.44 9.20 
48 11.30 10.99 10.69 10.40 10.12 9.86 9.60 9.36 9.13 8.90 8.68 
49 10.39 10.12 9.87 9.63 9.39 9.16 8.94 8.73 8.53 8.34 8.15 
50 9.48 9.26 9.05 8.84 8.64 8.45 8.27 8.09 7.92 7.75 7.59 
51 8.55 8.37 8.20 8.03 7.87 7.71 7.56 7.41 7.27 7.13 6.99 
52 7.62 7.48 7.34 7.21 7.08 6.95 6.83 6.71 6.59 6.48 6.37 
53 6.70 6.59 6.48 6.37 6.27 6.17 6.08 5.98 5.89 5.80 5.71 
54 5.77 5.69 5.61 5.53 5.45 5.38 5.30 5.23 5.16 5.09 5.03 
55 4.84 4.78 4.73 4.67 4.62 4.56 4.51 4.46 4.41 4.36 4.31 
56 3.87 3.84 3.80 3.76 3.73 3.69 3.66 3.63 3.59 3.56 3.53 
57 2.90 2.88 2.86 2.84 2.82 2.80 2.78 2.76 2.74 2.73 2.71 
58 1.94 1.93 1.92 1.91 1.90 1.89 1.88 1.87 1.86 1.86 1.85 
59 0.97 0.97 0.96 0.96 0.96 0.96 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 

ที่มา: คํานวณโดยคณะผูวิจัย โดยใชตารางชีพของประเทศไทยป พ.ศ. 2549 



 
ผ-30   ภาคผนวก 
 
ตารางที่ ผ2.4 ตัวทวีที่ใชในการคํานวณสําหรับการสูญเสียรายไดจนถึงอายุเกษียณ 60 ป (เพศหญิง) 

อายุ ณ วัน
พิจารณาคด ี

อัตราผลตอบแทน (%) 
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

15 42.72 38.48 34.80 31.61 28.83 26.40 24.26 22.38 20.72 19.25 17.94 

16 41.75 37.69 34.16 31.09 28.41 26.05 23.98 22.15 20.54 19.10 17.82 

17 40.78 36.90 33.52 30.57 27.98 25.70 23.70 21.92 20.34 18.94 17.69 

18 39.81 36.11 32.87 30.03 27.54 25.34 23.40 21.68 20.14 18.78 17.56 

19 38.84 35.31 32.21 29.49 27.10 24.98 23.10 21.43 19.94 18.61 17.41 

20 37.87 34.51 31.55 28.94 26.64 24.60 22.78 21.17 19.72 18.43 17.26 

21 36.92 33.72 30.90 28.40 26.19 24.22 22.47 20.91 19.50 18.24 17.11 

22 35.98 32.93 30.24 27.85 25.73 23.84 22.15 20.64 19.28 18.05 16.95 

23 35.03 32.14 29.58 27.30 25.26 23.45 21.82 20.36 19.04 17.86 16.78 

24 34.09 31.35 28.91 26.73 24.79 23.04 21.48 20.07 18.80 17.65 16.61 

25 33.14 30.55 28.23 26.16 24.30 22.63 21.13 19.77 18.55 17.43 16.43 

26 32.23 29.77 27.57 25.60 23.82 22.22 20.78 19.48 18.29 17.22 16.24 

27 31.31 28.99 26.91 25.03 23.34 21.81 20.42 19.17 18.03 16.99 16.05 

28 30.40 28.21 26.23 24.45 22.84 21.38 20.06 18.85 17.76 16.76 15.84 

29 29.49 27.42 25.55 23.87 22.33 20.94 19.68 18.53 17.47 16.51 15.63 

30 28.57 26.63 24.87 23.27 21.82 20.50 19.29 18.19 17.18 16.26 15.41 

31 27.64 25.82 24.16 22.66 21.29 20.03 18.89 17.84 16.87 15.99 15.17 

32 26.71 25.00 23.45 22.04 20.74 19.55 18.47 17.47 16.55 15.71 14.93 

33 25.77 24.19 22.73 21.40 20.19 19.07 18.04 17.09 16.22 15.41 14.67 

34 24.84 23.36 22.01 20.76 19.62 18.57 17.60 16.70 15.87 15.11 14.39 

35 23.91 22.54 21.28 20.12 19.05 18.06 17.14 16.30 15.51 14.79 14.11 

36 22.96 21.70 20.53 19.45 18.45 17.53 16.67 15.87 15.14 14.45 13.81 

37 22.02 20.85 19.77 18.77 17.84 16.98 16.18 15.44 14.74 14.10 13.49 

38 21.07 20.00 19.01 18.09 17.23 16.43 15.68 14.99 14.34 13.73 13.16 

39 20.12 19.15 18.24 17.39 16.60 15.86 15.17 14.52 13.92 13.35 12.82 

40 19.18 18.29 17.46 16.68 15.96 15.28 14.64 14.04 13.48 12.95 12.45 

41 18.23 17.42 16.67 15.96 15.30 14.68 14.09 13.54 13.02 12.53 12.07 

42 17.28 16.55 15.87 15.23 14.63 14.06 13.53 13.02 12.55 12.10 11.67 

43 16.32 15.68 15.07 14.49 13.95 13.44 12.95 12.49 12.06 11.64 11.25 

44 15.37 14.80 14.26 13.74 13.25 12.79 12.35 11.94 11.54 11.17 10.81 

45 14.42 13.92 13.43 12.98 12.55 12.13 11.74 11.37 11.01 10.68 10.35 

46 13.47 13.03 12.61 12.21 11.82 11.46 11.11 10.78 10.46 10.16 9.87 

47 12.52 12.14 11.77 11.42 11.09 10.77 10.47 10.17 9.89 9.63 9.37 

48 11.57 11.24 10.93 10.63 10.34 10.07 9.80 9.55 9.30 9.07 8.84 

49 10.62 10.35 10.08 9.83 9.58 9.34 9.12 8.90 8.69 8.48 8.29 

50 9.67 9.44 9.22 9.01 8.80 8.60 8.41 8.23 8.05 7.88 7.71 

51 8.72 8.53 8.35 8.17 8.01 7.84 7.68 7.53 7.38 7.24 7.10 

52 7.76 7.61 7.47 7.33 7.19 7.06 6.93 6.81 6.69 6.57 6.46 

53 6.80 6.69 6.58 6.47 6.37 6.26 6.16 6.07 5.97 5.88 5.79 

54 5.85 5.76 5.68 5.60 5.52 5.45 5.37 5.30 5.23 5.16 5.09 

55 4.89 4.83 4.78 4.72 4.66 4.61 4.56 4.50 4.45 4.40 4.35 

56 3.91 3.88 3.84 3.80 3.77 3.73 3.70 3.66 3.63 3.60 3.56 

57 2.94 2.91 2.89 2.87 2.85 2.83 2.81 2.79 2.77 2.75 2.73 

58 1.96 1.95 1.94 1.93 1.92 1.91 1.90 1.89 1.88 1.88 1.87 

59 0.98 0.98 0.97 0.97 0.97 0.97 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 
ที่มา: คํานวณโดยคณะผูวิจัย โดยใชตารางชีพของประเทศไทยป พ.ศ. 2549 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการวิจัยการวิเคราะหกฎหมายดวยวิธีทางเศรษฐศาสตร: การคิดคาเสียหายในคดีละเมิด 
 

ผ-31

ตารางที่ ผ2.5 ตัวทวีที่ใชในการคํานวณสําหรับการสูญเสียรายไดหลังอายุเกษียณ 60 ป (เพศชาย) 
อายุ ณ วัน
พิจารณาคด ี

อัตราผลตอบแทน (%) 

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

0 13.00 9.33 6.71 4.84 3.49 2.53 1.83 1.33 0.97 0.71 0.52 

1 13.41 9.66 6.98 5.05 3.66 2.66 1.94 1.41 1.03 0.75 0.55 

2 13.43 9.73 7.06 5.13 3.74 2.73 2.00 1.46 1.07 0.79 0.58 

3 13.46 9.79 7.14 5.22 3.82 2.80 2.06 1.52 1.12 0.83 0.61 

4 13.48 9.86 7.23 5.31 3.90 2.88 2.12 1.57 1.16 0.86 0.64 

5 13.50 9.93 7.31 5.39 3.99 2.95 2.19 1.63 1.21 0.90 0.68 

6 13.51 9.98 7.39 5.48 4.07 3.03 2.26 1.69 1.26 0.95 0.71 

7 13.53 10.04 7.47 5.56 4.15 3.11 2.33 1.75 1.31 0.99 0.75 

8 13.54 10.10 7.55 5.65 4.24 3.19 2.40 1.81 1.37 1.03 0.78 

9 13.55 10.16 7.63 5.74 4.33 3.27 2.47 1.87 1.42 1.08 0.82 

10 13.56 10.22 7.71 5.83 4.42 3.35 2.55 1.94 1.48 1.13 0.86 

11 13.57 10.27 7.79 5.92 4.51 3.44 2.63 2.01 1.54 1.18 0.91 

12 13.57 10.33 7.88 6.01 4.60 3.53 2.71 2.08 1.60 1.24 0.95 

13 13.58 10.39 7.96 6.11 4.70 3.62 2.79 2.15 1.67 1.29 1.00 

14 13.59 10.45 8.04 6.20 4.79 3.71 2.87 2.23 1.73 1.35 1.05 

15 13.60 10.50 8.13 6.30 4.89 3.80 2.96 2.31 1.80 1.41 1.11 

16 13.63 10.58 8.22 6.41 5.00 3.90 3.05 2.39 1.88 1.48 1.16 

17 13.65 10.65 8.32 6.51 5.10 4.01 3.15 2.48 1.96 1.55 1.22 

18 13.68 10.72 8.42 6.62 5.22 4.11 3.25 2.57 2.04 1.62 1.29 

19 13.71 10.80 8.52 6.73 5.33 4.22 3.35 2.67 2.12 1.69 1.35 

20 13.73 10.87 8.62 6.85 5.45 4.34 3.46 2.76 2.21 1.77 1.42 

21 13.78 10.96 8.73 6.97 5.57 4.46 3.57 2.87 2.31 1.86 1.50 

22 13.82 11.05 8.85 7.10 5.70 4.58 3.69 2.98 2.40 1.94 1.57 

23 13.87 11.14 8.97 7.22 5.83 4.71 3.81 3.09 2.51 2.04 1.66 

24 13.92 11.24 9.08 7.35 5.96 4.84 3.94 3.21 2.61 2.13 1.74 

25 13.96 11.33 9.20 7.49 6.10 4.98 4.07 3.33 2.72 2.23 1.84 

26 14.05 11.45 9.35 7.64 6.26 5.13 4.21 3.46 2.85 2.35 1.94 

27 14.14 11.58 9.50 7.80 6.42 5.28 4.36 3.60 2.98 2.46 2.04 

28 14.23 11.71 9.65 7.96 6.58 5.45 4.51 3.74 3.11 2.59 2.15 

29 14.32 11.84 9.81 8.13 6.75 5.61 4.67 3.89 3.25 2.71 2.27 

30 14.41 11.97 9.96 8.30 6.92 5.78 4.83 4.05 3.39 2.85 2.39 

31 14.52 12.12 10.13 8.48 7.11 5.96 5.01 4.21 3.55 2.99 2.53 

32 14.63 12.27 10.31 8.67 7.30 6.15 5.19 4.39 3.71 3.15 2.67 

33 14.74 12.42 10.48 8.86 7.49 6.34 5.38 4.57 3.88 3.30 2.82 

34 14.86 12.58 10.66 9.05 7.69 6.54 5.57 4.76 4.06 3.47 2.97 

35 14.97 12.73 10.84 9.25 7.89 6.75 5.78 4.95 4.25 3.65 3.14 

36 15.07 12.88 11.02 9.44 8.10 6.96 5.98 5.15 4.44 3.83 3.31 

37 15.17 13.03 11.20 9.64 8.31 7.17 6.19 5.36 4.64 4.02 3.49 

38 15.27 13.18 11.38 9.85 8.53 7.39 6.41 5.57 4.85 4.22 3.68 

39 15.38 13.33 11.57 10.05 8.75 7.62 6.64 5.80 5.07 4.43 3.88 

40 15.48 13.48 11.76 10.26 8.97 7.85 6.88 6.03 5.30 4.65 4.09 

41 15.58 13.64 11.95 10.48 9.20 8.09 7.12 6.27 5.53 4.89 4.32 

42 15.69 13.79 12.14 10.70 9.44 8.34 7.37 6.53 5.78 5.13 4.55 

43 15.79 13.95 12.34 10.93 9.69 8.59 7.63 6.79 6.04 5.39 4.80 



 
ผ-32   ภาคผนวก 
 

อายุ ณ วัน
พิจารณาคด ี

อัตราผลตอบแทน (%) 

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

44 15.90 14.11 12.54 11.16 9.93 8.86 7.90 7.06 6.32 5.65 5.07 

45 16.00 14.27 12.74 11.39 10.19 9.13 8.18 7.34 6.60 5.93 5.34 

46 16.13 14.45 12.96 11.64 10.46 9.42 8.48 7.65 6.90 6.24 5.64 

47 16.26 14.63 13.19 11.90 10.74 9.71 8.79 7.96 7.22 6.55 5.95 

48 16.38 14.82 13.42 12.16 11.03 10.02 9.11 8.29 7.55 6.88 6.28 

49 16.51 15.00 13.65 12.43 11.33 10.33 9.44 8.63 7.89 7.23 6.63 

50 16.64 15.19 13.88 12.70 11.63 10.66 9.78 8.98 8.25 7.59 6.99 

51 16.81 15.42 14.15 13.01 11.96 11.02 10.15 9.37 8.65 7.99 7.39 

52 16.98 15.64 14.43 13.32 12.31 11.38 10.54 9.77 9.06 8.41 7.81 

53 17.15 15.87 14.71 13.64 12.66 11.76 10.94 10.18 9.49 8.85 8.26 

54 17.32 16.11 14.99 13.96 13.02 12.15 11.35 10.62 9.94 9.31 8.73 

55 17.50 16.34 15.28 14.30 13.39 12.56 11.78 11.07 10.40 9.79 9.22 

56 17.73 16.64 15.62 14.68 13.82 13.01 12.26 11.57 10.92 10.32 9.76 

57 17.97 16.93 15.97 15.08 14.25 13.48 12.76 12.09 11.46 10.88 10.34 

58 18.21 17.23 16.33 15.48 14.69 13.96 13.27 12.63 12.03 11.47 10.94 

59 18.45 17.54 16.69 15.89 15.15 14.46 13.81 13.20 12.62 12.09 11.58 

60 18.69 17.84 17.05 16.31 15.62 14.97 14.36 13.78 13.24 12.74 12.26 
ที่มา: คํานวณโดยคณะผูวิจัย โดยใชตารางชีพของประเทศไทยป พ.ศ. 2549 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการวิจัยการวิเคราะหกฎหมายดวยวิธีทางเศรษฐศาสตร: การคิดคาเสียหายในคดีละเมิด 
 

ผ-33

ตารางที่ ผ2.6 ตัวทวีที่ใชในการคํานวณสําหรับการสูญเสียรายไดหลังอายุเกษียณ 60 ป (เพศหญิง) 
อายุ ณ วัน
พิจารณาคด ี

อัตราผลตอบแทน (%) 

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

0 16.54 11.77 8.39 6.00 4.30 3.09 2.22 1.60 1.16 0.84 0.61 

1 16.98 12.13 8.69 6.23 4.48 3.23 2.33 1.69 1.23 0.89 0.65 

2 17.00 12.21 8.78 6.33 4.58 3.32 2.41 1.75 1.28 0.93 0.68 

3 17.02 12.28 8.88 6.44 4.67 3.40 2.48 1.81 1.33 0.97 0.72 

4 17.04 12.36 8.98 6.54 4.77 3.49 2.56 1.88 1.38 1.02 0.75 

5 17.06 12.43 9.08 6.64 4.87 3.58 2.64 1.95 1.44 1.07 0.79 

6 17.07 12.50 9.18 6.75 4.97 3.67 2.72 2.01 1.50 1.11 0.83 

7 17.09 12.57 9.27 6.85 5.07 3.77 2.80 2.09 1.56 1.16 0.87 

8 17.10 12.64 9.37 6.96 5.18 3.86 2.89 2.16 1.62 1.22 0.92 

9 17.11 12.72 9.47 7.07 5.29 3.96 2.97 2.24 1.69 1.27 0.96 

10 17.12 12.79 9.57 7.18 5.39 4.06 3.06 2.32 1.75 1.33 1.01 

11 17.13 12.86 9.67 7.29 5.50 4.16 3.16 2.40 1.83 1.39 1.06 

12 17.13 12.93 9.77 7.40 5.62 4.27 3.25 2.48 1.90 1.45 1.12 

13 17.14 13.00 9.87 7.51 5.73 4.38 3.35 2.57 1.98 1.52 1.17 

14 17.15 13.07 9.97 7.63 5.85 4.49 3.45 2.66 2.05 1.59 1.23 

15 17.15 13.14 10.08 7.75 5.97 4.60 3.56 2.76 2.14 1.66 1.29 

16 17.17 13.21 10.19 7.87 6.09 4.72 3.67 2.85 2.22 1.74 1.36 

17 17.18 13.29 10.29 7.99 6.21 4.84 3.78 2.95 2.31 1.82 1.43 

18 17.19 13.36 10.40 8.12 6.34 4.97 3.89 3.06 2.41 1.90 1.50 

19 17.20 13.44 10.51 8.24 6.47 5.09 4.01 3.17 2.51 1.98 1.57 

20 17.22 13.51 10.63 8.37 6.61 5.22 4.14 3.28 2.61 2.08 1.65 

21 17.24 13.60 10.75 8.51 6.75 5.36 4.27 3.40 2.71 2.17 1.74 

22 17.27 13.69 10.87 8.65 6.89 5.50 4.40 3.52 2.83 2.27 1.83 

23 17.30 13.78 11.00 8.79 7.04 5.65 4.54 3.65 2.94 2.38 1.92 

24 17.32 13.87 11.12 8.93 7.19 5.79 4.68 3.78 3.06 2.48 2.02 

25 17.35 13.96 11.25 9.08 7.34 5.95 4.82 3.92 3.19 2.60 2.12 

26 17.40 14.07 11.39 9.24 7.51 6.11 4.98 4.06 3.32 2.72 2.23 

27 17.45 14.17 11.53 9.40 7.67 6.28 5.14 4.22 3.46 2.85 2.35 

28 17.50 14.28 11.68 9.57 7.85 6.45 5.30 4.37 3.61 2.98 2.47 

29 17.55 14.39 11.83 9.73 8.02 6.62 5.48 4.53 3.76 3.12 2.60 

30 17.59 14.50 11.97 9.90 8.20 6.80 5.65 4.70 3.92 3.27 2.73 

31 17.64 14.61 12.12 10.07 8.38 6.99 5.83 4.88 4.08 3.42 2.87 

32 17.68 14.72 12.27 10.25 8.57 7.18 6.02 5.06 4.25 3.58 3.02 

33 17.73 14.83 12.42 10.42 8.76 7.37 6.21 5.24 4.43 3.75 3.18 

34 17.77 14.94 12.58 10.60 8.95 7.57 6.41 5.44 4.62 3.93 3.34 

35 17.82 15.05 12.73 10.79 9.15 7.78 6.62 5.64 4.81 4.11 3.52 

36 17.87 15.16 12.89 10.97 9.35 7.99 6.83 5.84 5.01 4.30 3.70 

37 17.91 15.28 13.05 11.16 9.56 8.20 7.05 6.06 5.22 4.50 3.89 

38 17.96 15.39 13.21 11.35 9.77 8.42 7.27 6.28 5.44 4.71 4.09 

39 18.00 15.50 13.37 11.55 9.99 8.65 7.50 6.52 5.67 4.93 4.30 

40 18.05 15.62 13.54 11.75 10.21 8.89 7.74 6.76 5.90 5.16 4.52 

41 18.10 15.74 13.71 11.96 10.44 9.13 7.99 7.01 6.15 5.41 4.76 

42 18.15 15.86 13.88 12.17 10.68 9.38 8.25 7.27 6.41 5.66 5.00 

43 18.20 15.99 14.06 12.38 10.91 9.64 8.52 7.54 6.68 5.93 5.26 



 
ผ-34   ภาคผนวก 
 

อายุ ณ วัน
พิจารณาคด ี

อัตราผลตอบแทน (%) 

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

44 18.26 16.11 14.24 12.60 11.16 9.90 8.79 7.82 6.96 6.20 5.54 

45 18.31 16.24 14.42 12.82 11.41 10.17 9.08 8.11 7.25 6.49 5.82 

46 18.39 16.38 14.62 13.06 11.68 10.46 9.38 8.42 7.56 6.81 6.13 

47 18.46 16.53 14.82 13.30 11.95 10.76 9.69 8.74 7.89 7.13 6.45 

48 18.54 16.68 15.02 13.55 12.24 11.06 10.01 9.07 8.23 7.47 6.79 

49 18.62 16.83 15.23 13.80 12.52 11.37 10.34 9.42 8.58 7.83 7.15 

50 18.69 16.98 15.44 14.06 12.82 11.70 10.69 9.77 8.95 8.20 7.53 

51 18.81 17.17 15.68 14.35 13.14 12.05 11.06 10.16 9.35 8.61 7.93 

52 18.92 17.35 15.93 14.64 13.47 12.41 11.44 10.56 9.76 9.03 8.36 

53 19.04 17.54 16.18 14.94 13.81 12.78 11.84 10.98 10.19 9.47 8.81 

54 19.15 17.73 16.43 15.24 14.15 13.16 12.25 11.41 10.64 9.94 9.29 

55 19.27 17.92 16.68 15.55 14.51 13.55 12.67 11.86 11.11 10.42 9.79 

56 19.44 18.16 16.99 15.90 14.91 13.99 13.14 12.35 11.63 10.95 10.33 

57 19.61 18.41 17.29 16.27 15.31 14.44 13.62 12.86 12.16 11.51 10.90 

58 19.79 18.65 17.61 16.63 15.73 14.90 14.12 13.40 12.72 12.09 11.51 

59 19.96 18.90 17.92 17.01 16.16 15.37 14.64 13.95 13.31 12.71 12.15 

60 20.13 19.15 18.24 17.39 16.60 15.86 15.17 14.52 13.92 13.35 12.82 
ที่มา: คํานวณโดยคณะผูวิจัย โดยใชตารางชีพของประเทศไทยป พ.ศ. 2549 
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ผ-35

ตารางที่ ผ2.7 ตัวทวีที่ใชในการคํานวณสําหรับความเสียหายที่เปนตัวเงินซึ่งมีมูลคาคงที่ตลอดระยะเวลา
ที่กําหนดไว 

ระยะเวลา
(ป) 

อัตราผลตอบแทน (%) 
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

1 1.00 1.00 1.00 0.99 0.99 0.99 0.99 0.98 0.98 0.98 0.98 
2 2.00 1.99 1.98 1.97 1.96 1.95 1.94 1.93 1.92 1.91 1.91 
3 3.00 2.98 2.96 2.93 2.91 2.89 2.87 2.85 2.83 2.81 2.79 
4 4.00 3.96 3.92 3.88 3.85 3.81 3.77 3.74 3.70 3.67 3.63 
5 5.00 4.94 4.88 4.82 4.76 4.70 4.65 4.59 4.54 4.49 4.44 

6 6.00 5.91 5.82 5.74 5.66 5.58 5.50 5.42 5.35 5.27 5.20 
7 7.00 6.88 6.76 6.65 6.54 6.43 6.32 6.22 6.12 6.02 5.93 
8 8.00 7.84 7.69 7.54 7.40 7.26 7.12 6.99 6.87 6.74 6.62 
9 9.00 8.80 8.61 8.42 8.24 8.07 7.90 7.74 7.58 7.43 7.28 
10 10.00 9.75 9.52 9.29 9.07 8.86 8.66 8.46 8.27 8.09 7.91 

11 11.00 10.70 10.42 10.15 9.88 9.63 9.39 9.16 8.93 8.72 8.51 
12 12.00 11.65 11.31 10.99 10.68 10.39 10.10 9.83 9.57 9.32 9.08 
13 13.00 12.59 12.19 11.82 11.46 11.12 10.79 10.48 10.18 9.90 9.63 
14 14.00 13.52 13.07 12.64 12.23 11.84 11.46 11.11 10.77 10.45 10.14 
15 15.00 14.45 13.93 13.44 12.98 12.54 12.12 11.72 11.34 10.98 10.64 

16 16.00 15.38 14.79 14.24 13.71 13.22 12.75 12.30 11.88 11.48 11.11 
17 17.00 16.30 15.64 15.02 14.43 13.88 13.36 12.87 12.41 11.97 11.55 
18 18.00 17.22 16.48 15.79 15.14 14.53 13.96 13.42 12.91 12.43 11.98 
19 19.00 18.13 17.31 16.55 15.83 15.16 14.54 13.95 13.39 12.87 12.38 
20 20.00 19.03 18.14 17.30 16.51 15.78 15.10 14.46 13.86 13.30 12.77 

21 21.00 19.94 18.95 18.03 17.18 16.39 15.64 14.95 14.31 13.70 13.14 
22 22.00 20.84 19.76 18.76 17.83 16.97 16.17 15.43 14.74 14.09 13.49 
23 23.00 21.73 20.56 19.48 18.47 17.55 16.69 15.89 15.15 14.46 13.82 
24 24.00 22.62 21.35 20.18 19.10 18.11 17.19 16.34 15.55 14.82 14.14 
25 25.00 23.50 22.13 20.87 19.72 18.65 17.67 16.77 15.93 15.16 14.44 

26 26.00 24.38 22.91 21.56 20.32 19.19 18.14 17.18 16.30 15.48 14.73 
27 27.00 25.26 23.68 22.23 20.91 19.71 18.60 17.59 16.65 15.80 15.00 
28 28.00 26.13 24.44 22.90 21.49 20.21 19.04 17.97 16.99 16.09 15.27 
29 29.00 27.00 25.19 23.55 22.06 20.71 19.47 18.35 17.32 16.38 15.51 
30 30.00 27.86 25.94 24.20 22.62 21.19 19.89 18.71 17.63 16.65 15.75 

31 31.00 28.72 26.67 24.83 23.17 21.66 20.30 19.06 17.94 16.91 15.98 
32 32.00 29.58 27.41 25.46 23.70 22.12 20.69 19.40 18.23 17.16 16.19 
33 33.00 30.43 28.13 26.07 24.23 22.57 21.07 19.73 18.51 17.40 16.40 
34 34.00 31.27 28.85 26.68 24.74 23.01 21.45 20.04 18.78 17.63 16.59 
35 35.00 32.12 29.56 27.28 25.25 23.43 21.81 20.35 19.03 17.85 16.78 

36 36.00 32.95 30.26 27.87 25.74 23.85 22.16 20.64 19.28 18.06 16.96 
37 37.00 33.79 30.95 28.45 26.23 24.25 22.50 20.93 19.52 18.26 17.12 
38 38.00 34.62 31.64 29.02 26.70 24.65 22.83 21.20 19.75 18.45 17.28 
39 39.00 35.44 32.32 29.58 27.17 25.04 23.15 21.47 19.97 18.64 17.44 
40 40.00 36.26 33.00 30.14 27.63 25.41 23.46 21.73 20.18 18.81 17.58 

41 41.00 37.08 33.67 30.69 28.08 25.78 23.76 21.97 20.39 18.98 17.72 
42 42.00 37.89 34.33 31.23 28.52 26.14 24.05 22.21 20.59 19.14 17.85 
43 43.00 38.70 34.98 31.76 28.95 26.49 24.34 22.45 20.77 19.29 17.98 
44 44.00 39.51 35.63 32.28 29.37 26.83 24.62 22.67 20.96 19.44 18.10 
45 45.00 40.31 36.27 32.80 29.78 27.17 24.88 22.89 21.13 19.58 18.21 

46 46.00 41.10 36.91 33.30 30.19 27.49 25.14 23.09 21.30 19.72 18.32 
47 47.00 41.90 37.54 33.80 30.59 27.81 25.40 23.30 21.46 19.85 18.43 
48 48.00 42.69 38.16 34.30 30.98 28.12 25.64 23.49 21.61 19.97 18.52 



 
ผ-36   ภาคผนวก 
 

ระยะเวลา
(ป) 

อัตราผลตอบแทน (%) 
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

49 49.00 43.47 38.78 34.78 31.36 28.42 25.88 23.68 21.76 20.09 18.62 
50 50.00 44.25 39.39 35.26 31.74 28.71 26.11 23.86 21.91 20.20 18.71 

51 51.00 45.03 40.00 35.73 32.10 29.00 26.34 24.04 22.05 20.31 18.79 
52 52.00 45.80 40.60 36.20 32.46 29.28 26.56 24.21 22.18 20.41 18.87 
53 53.00 46.57 41.19 36.65 32.82 29.56 26.77 24.37 22.31 20.51 18.95 
54 54.00 47.34 41.78 37.11 33.17 29.82 26.97 24.53 22.43 20.61 19.02 
55 55.00 48.10 42.36 37.55 33.50 30.08 27.17 24.69 22.55 20.70 19.09 

56 56.00 48.86 42.93 37.99 33.84 30.34 27.37 24.83 22.66 20.79 19.16 
57 57.00 49.61 43.50 38.42 34.16 30.58 27.56 24.98 22.77 20.87 19.22 
58 58.00 50.36 44.07 38.84 34.48 30.83 27.74 25.11 22.87 20.95 19.28 
59 59.00 51.11 44.63 39.26 34.80 31.06 27.92 25.25 22.97 21.02 19.34 
60 60.00 51.85 45.18 39.67 35.11 31.29 28.09 25.38 23.07 21.10 19.40 

61 61.00 52.59 45.73 40.08 35.41 31.52 28.25 25.50 23.16 21.17 19.45 
62 62.00 53.33 46.27 40.48 35.70 31.74 28.42 25.62 23.25 21.23 19.50 
63 63.00 54.06 46.81 40.88 35.99 31.95 28.57 25.74 23.34 21.30 19.55 
64 64.00 54.79 47.34 41.26 36.28 32.16 28.73 25.85 23.42 21.36 19.59 
65 65.00 55.52 47.86 41.65 36.56 32.36 28.88 25.96 23.50 21.42 19.63 

66 66.00 56.24 48.39 42.02 36.83 32.56 29.02 26.07 23.58 21.47 19.68 
67 67.00 56.95 48.90 42.40 37.10 32.75 29.16 26.17 23.65 21.53 19.71 
68 68.00 57.67 49.41 42.76 37.36 32.94 29.30 26.27 23.72 21.58 19.75 
69 69.00 58.38 49.92 43.12 37.62 33.13 29.43 26.36 23.79 21.63 19.79 
70 70.00 59.09 50.42 43.48 37.87 33.31 29.56 26.45 23.86 21.67 19.82 

71 71.00 59.79 50.91 43.83 38.12 33.48 29.68 26.54 23.92 21.72 19.85 
72 72.00 60.49 51.41 44.17 38.36 33.65 29.80 26.63 23.98 21.76 19.88 
73 73.00 61.19 51.89 44.51 38.60 33.82 29.92 26.71 24.04 21.80 19.91 
74 74.00 61.88 52.37 44.85 38.83 33.98 30.03 26.79 24.10 21.84 19.94 
75 75.00 62.57 52.85 45.18 39.06 34.14 30.14 26.86 24.15 21.88 19.97 

76 76.00 63.26 53.32 45.50 39.29 34.30 30.25 26.94 24.20 21.92 19.99 
77 77.00 63.94 53.79 45.82 39.51 34.45 30.36 27.01 24.25 21.95 20.02 
78 78.00 64.62 54.25 46.14 39.72 34.60 30.46 27.08 24.30 21.98 20.04 
79 79.00 65.29 54.71 46.45 39.93 34.74 30.56 27.15 24.34 22.02 20.06 
80 80.00 65.97 55.16 46.75 40.14 34.88 30.65 27.21 24.39 22.05 20.08 

ที่มา: คํานวณโดยคณะผูวิจัย 

 




