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หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด หรือหลัก Volenti non fit injuria เป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นจาก
ระบบกฎหมายโรมันที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญต่อการแสดงเจตนาของบุคคล กล่าวคือ หากบุคคลแสดง
เจตนาเช่นใดก็ย่อมต้องยอมรับผลที่จะเกิดขึ้นจากการแสดงเจตนานั้นไม่ว่าผลนั้นจะดีหรือไม่ดีก็ตาม โดย
ประเทศสหรัฐอเมริกาก็เป็นหนึ่งในประเทศท่ีได้รับอิทธิพลแนวคิดหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดมาจาก
ระบบกฎหมายโรมันแม้จะได้รับการถ่ายทอดมาจากประเทศอังกฤษอีกทอดหนึ่งก็ตาม แต่ในปัจจุบัน
ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ท าการตราบทบัญญัติมาตรา 496A แห่ง Restatement of law (Second), of 
tort ก าหนดค านิยามให้ความหมายและตั้งข้อจ ากัดบางประการในการกล่าวอ้างหลักความยินยอมไม่
เป็นละเมิดอย่างละเอียด เช่น การก าหนดให้ว่าหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด กับ หลัก  Assumption 
of risk เป็นหลักกฎหมายเดียวกันต่างแต่เพียงชื่อเรียกเท่านั้น หรือการก าหนดห้ามมิให้นายจ้างกล่าวอ้าง
ความยินยอมของลูกจ้างเพ่ือให้พ้นจากความรับผิดทางละเมิดอันเกิดจากการจ้างแรงงาน รวมถึงค า
พิพากษาของศาลสหรัฐอเมริกายังคงวางหลักเกณฑ์ในการพิจารณาหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด
เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมแก่คู่ความทั้งสองฝ่าย 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาหลักกฎหมายความยินยอมไม่เป็นละเมิดจาก
ประวัติศาสตร์ของหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด และศึกษาเชิงเปรียบเทียบทั้งจากบทบัญญัติกฎหมาย
และค าวินิฉัยคดีของศาล โดยการศึกษาจะมุ่งเน้นไปที่การเปรียบเทียบแนวทางการปรับใช้และการ
ตีความหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดจากประเทศสหรัฐอเมริกา ต่อ แนวทางการปรับใช้และการ
ตีความหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดของศาลไทยทั้งก่อนและหลังการตราพระราชบัญญัติข้อสัญญาที่
ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 และท าการรวบรวมข้อมูลที่มีความเก่ียวข้องจากแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ 

ผลการศึกษาพบว่า การปรับใช้หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดในประเทศไทยยังคงมีจุดบกพร่อง
อยู่ ทั้งในเรื่องการขาดบทบัญญัติกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรส าหรับหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด 
และปัญหาในการตีความกฎหมายที่ต้องห้ามมิให้ยกหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดขึ้นต่อสู้คดี รวมถึง
ปัญหาความทับซ้อนของบทบัญญัติมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็น 2540 ต่อมาตรา 
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150 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้นวิทยานิพนธ์นี้จึงท าการเสนอให้มีการแก้ไขและ
เพ่ิมเติมพระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ.2540 ด้วยเหตุว่า การที่ก าหนดหลักเกณฑ์และ
ข้อจ ากัดหรือข้อห้ามในการปรับใช้หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดก็เพ่ือสร้างความเป็นธรรมแก่คู่ความ
ทั้งสองฝ่าย และลดช่องว่างความไม่เท่าเทียมของบุคคลในประเทศไทยซึ่งมีอ านาจต่อรองในทางสังคม
หรือในขณะที่มีการให้ความยินยอมที่แตกต่างกันซึ่งเป็นเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่
เป็นธรรม พ.ศ.2540 มาตั้งแต่ต้น และเพ่ือให้เกิดความชัดเจนและเป็นรูปธรรมเหมือนกฎหมายของ
ประเทศท่ีได้รับการยอมรับในระดับสากลอย่างกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกา 
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Volenti non fit injuria is a concept developed by the Roman legal system that 

focuses on the presentation of the intent of the person, in other words, if the person 

expresses his will, it must accept the result.  The intent is whether the result is good or 

bad.  The United States is one country that influenced the concept of Volenti non fit 

injuria of Roman law system, although inherited from England again.  At present, the 

United States has enacted the provisions of Section 496A of the Restatement of law 

(Second), of tort, defining definitions and restricting certain notions of non- infringement. 

Such as requiring that the Volenti non fit injuria of the Assumption of risk is the same as 

the law, but only the name or the regulation prohibiting the employer from claiming the 

employee's consent to be free from tortious liability arising out of employment.  The 

Court of the United States set the criteria for determining of the Volenti non fit injuria to 

be fair to both parties. 

This thesis aims to study the law of Volenti non fit injuria of the history of the 

Volenti non fit injuria, and the comparative study of both the law and the court's case 

law.  The study will focus on comparing the guidelines for the implementation and 

 



 ง 

interpretation of Volenti non fit injuria from the United States to the guidelines for the 

implementation and interpretation of Volenti non fit injuria of Thai courts before and 

after the enactment of the Unfair Contract Terms Act B.E. 2540. And to collect relevant 

data from reliable sources. 

The study indicated that The deployment of Volenti non fit injuria in Thailand 

continues to be a defect.  Both the lack of written legislation for Volenti non fit injuria 

and the problem of interpreting the law forbidding the Volenti non fit injuria to defend 

in the case.  Including the problem of overlap of the provisions of Section 9 of the the 

Unfair Contract Terms Act B.E. 2540 to Section 150 of the Civil and Commercial Code. 

Therefore, this thesis is proposed to amend and add to the Unfair Contract Terms 

Act B. E.  2540 because of that.  The determination of the rules and restrictions or 

interdictions on the Volenti non fit injuria conduct is to ensure fairness to both parties. 

And reduce the inequalities of individuals in Thailand who have a social bargaining power 

or when there is a different consensus, which is the intent of the Unfair Contract Terms 

Act B.E. 2540 from the beginning. And to be as clear and concrete as the laws of countries 

that are universally accepted as United States law. 

KEYWORD :  VOLENTI NON FIT INJURIA /  ASSUMPTION OF RISK /  VIOLATION OF 

LIABILITY 
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กิตติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้คงมิอาจส าเร็จลุล่วงขึ้นมาได้ หากปราศจากการให้โอกาสจากท่านอาจารย์ 
ดร.ฌานิทธิ์  สันตะพันธุ์ ที่กรุณารับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และสละเวลาอันมีค่าในการให้ค าแนะน า 
ตรวจสอบและให้ข้อคิดในการแก้ไขปรับปรุงสิ่งที่ผิดเกี่ยวกับการจัดท าวิทยานิพนธ์นี้ในทุกขั้นตอน อีกท้ัง
ท่านอาจารย์ยังคงเมตตายอมรับฟังความคิดเห็นทางวิชาการของผู้เขียนโดยไม่ปิดกั้น ซึ่งทุกความ
ช่วยเหลือของท่านอาจารย์ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อความสมบูรณ์ของวิทยานิพนธ์นี้ ผู้เขียนจึงขอก
ราบขอบพระคุณในความเมตตากรุณาของท่านอาจารย์ ดร.ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์ ที่มีต่อผู้เขียนมา ณ ที่นี้ 

ผู้เขียนขอขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์ ดร.พินัย ณ นคร ผู้เป็นประธานกรรมการ
วิทยานิพนธ์ และท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติพร  อ าไพ ผู้เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ ที่ได้กรุณา
ตรวจพิจารณาวิทยานิพนธ์ และชี้แนะแนวทางในประเด็นข้อกฎหมายที่บกพร่องให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
ตลอดจนการยินดีรับยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้เขียนจากท่านอาจารย์คณะกรรมการวิทยานิพนธ์ใน
ฐานะความเห็นทางวิชาการด้านกฎหมายคนหนึ่งซึ่งก่อให้ เกิดขวัญก าลังใจในการท าวิทยานิพนธ์แก่
ผู้เขียนอย่างมาก 

ขอขอบพระคุณ คณาจารย์ทุกท่านของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ที่ได้สอนสั่งและ
ถ่ายทอดความรู้ทั้งทางด้านวิชาการและทางด้านศีลธรรมให้แก่ผู้เขียน และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่คณะ
นิติศาสตร์ทุกท่านที่ได้ให้ความช่วยเหลือแนะน าขั้นตอนต่าง ๆตั้งแต่ผู้เขียนเข้าศึกษาจนผู้เขียนสามารถ
ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้อย่างราบรื่น และขอขอบคุณรุ่นพ่ี เพ่ือน ๆรุ่น 12 คณะนิติศาสตร์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ที่เป็นก าลังใจและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดมา 

ท้ายนี้ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณมารดา คุณยาย และคุณป้า ครอบครัวของข้าพเจ้าที่
ช่วยเหลือ เลี้ยงดู ให้การสนับสนุน และคอยเป็นก าลังใจในทุก ๆด้านแก่ผู้เขียนจนสามรถประสบ
ความส าเร็จได้เกินกว่าที่ตั้งใจไว้ ทั้งนี้ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่
มีความสนใจหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดและองค์ความรู้เหล่านี้จะเป็นข้อกฎหมายที่สามารถ
ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนต่อไปในภายภาคหน้า แต่หากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีข้อบกพร่องหรือมีเนื้อหาที่ไม่เป็น
ที่พึงพอใจ ผู้เขียนขออภัยและขอน้อมรับข้อผิดพลาดเหล่านั้นแต่ผู้เดียว 
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บทท่ี 1 
 
 

บทน า 

 

 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
สังคมไทยในปัจจุบันได้รับอิทธิพลจากสังคมโลกตะวันตกเข้ามาเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเรื่องของ

สิทธิส่วนบุคคล โดยความต้องการในเรื่องของสิทธิดังกล่าวแทรกซึมเข้าสู้สังคมไทยมากขึ้นทุกขณะแต่

คนไทยยังปราศจากภูมิคุ้มกันที่ดีนั้นคือ ความเข้าใจถึงแก่นแท้ของสิทธิและขาดความรู้ในเชิงกฎหมาย

ที่ต้องใช้สิทธินั้นให้อยู่ในขอบเขตที่จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอ่ืน แต่เมื่อเกิดความเสียหาย

ขึ้นผลที่เกิดขึ้นต่อมาก็หลีกหนีไม่พ้นต้องมีการฟ้องร้องบังคับคดีกัน โดยบางครั้งความเสียหายที่เกิดขึ้น

ตัวผู้เสียหายเองก็หาได้ไตร่ตรองดูก่อนว่าตนมีส่วนผิดหรือไม่ ซึ่งคดีที่มีการใช้สิทธิและก่อให้เกิดความ

เสียหายแก่บุคคลอ่ืนมากที่สุดก็คือ คดีการกระท าละเมิด ซึ่งเป็นคดีความที่คนในสังคมไทยสมัยนี้นิยม

ฟ้องร้องกันมากที่สุดด้วยเหตุผล 2 ประการ คือ ประการแรกสังคมไทยในปัจจุบันมีความเสื่อม

ทางด้านศีลธรรมในจิตใจไปอย่างมากจึงเกิดการเบียดเบียนแก่กันและมีความอาฆาตพยาบาทต้องการ

แก้แค้นสนองความโกรธของตน ประการที่สองเนื่องจากในโลกยุคปัจจุบันมีระบบขนส่งมวลชนและ

เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารมีความก้าวหน้าขึ้นอย่างมากส่งผลให้คนเกิดความต้องการทั้งด้านการ

ท่องเที่ยวต่างประเทศ การทานอาหารที่มีราคาสูง การซื้อสินค้าที่ต้องมีมูลค่ามากเกินความจ าเป็น 

ฯลฯ ซึ่งเหตุใดผู้เขียนจึงกล่าวถึงปัจจัยเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องกับการฟ้องคดีละเมิดอย่างไร เหตุผลคือ 

เนื่องจากการฟ้องคดีละเมิดนั้นสิ่งที่ผู้เสียหายจะได้รับก็คือ เงินที่เป็นค่าสินไหมทดแทน ซึ่งเงินนี้เองที่

เป็นเหตุส าคัญที่ส่งผลให้คนนิยมฟ้องคดีละเมิด  

แต่อย่างไรก็ดีหากเกิดกรณีการท าละเมิดขึ้นโดยที่ผู้เสียหายมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท าละเมิด

นั้น เช่น การยั่วยุให้บุคคลอื่นโกรธเพื่อให้ท าละเมิดตน การหลอกลวงผู้อื่นว่าท าละเมิดอย่างนี้กับตนได้

ตนจะไม่เอาเรื่องเอาความใด ๆหากตนเสียหายแต่เมื่อเกิดเสียหายขึ้นจริงกลับไปฟ้องคดี กรณีเหล่านี้



  2 

เกิดข้อพิพาทขึ้นสู่ศาลมาตั้งแต่ยุคอดีตก่อนที่จะมีประเทศไทยเสียอีก นักกฎหมายยุคโบราณจึงได้

สร้างหลักหนึ่งขึ้นมาเพ่ือคุ้มครองผู้กระท าละเมิดโดยที่ตนไม่ได้ตั้งใจกระท าละเมิดไว้ คือ หลัก Volenti 

Non Fit Injuria หรือหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด โดยหลักความยินยอมนี้แต่เดิมใช้บังคับกับ

คดีอาญา เพราะในสมัยโรมันที่หลักกฎหมายนี้ถือก าเนิดขึ้น ความผิดทางละเมิดกับความผิดทางอาญา

ยังมิได้แยกออกจากกัน แต่ต่อมาเม่ือมีการแบ่งแยกกฎหมายละเมิดกับกฎหมายอาญาชัดเจนแล้วหลัก

กฎหมายนี้จึงปรากฎอยู่ทั้งในกฎหมายแพ่งในชื่อว่า หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด ในทางอาญาชื่อ

ว่า หลักความยินยอมไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย1 ซึ่งในยุคต่อมาเมื่อสิ้นสมัยโรมันประเทศอังกฤษที่

ได้รับอิทธิพลหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดจากโรมันจึงได้น าเอาหลักฎหมายนี้เข้ามาปรับใช้ ใน

ประเทศตนเรื่อยมา และด้วยเหตุว่าประเทศอังกฤษในสมัยอดีตเป็นประเทศล่าอาณานิคมไปทั่วโลกจน

ในสมัยนั้นอังกฤษได้รับฉายาว่า “ประเทศที่ไม่เคยมีพระอาทิตย์ตก” ส่งผลให้เมื่อประเทศอังกฤษล่า

อาณานิคมประเทศใดส าเร็จก็จะน าภาษา วัฒนธรรม รวมถึงระบบกฎหมายเผยแพร่เข้าสู่ประเทศ

เหล่านั้นจึงไม่จ าต้องสงสัยว่าเหตุใดเกือบทุกประเทศบนโลกมีการน าเอาหลักความยินยอมไม่เป็น

ละเมิดนี้ไปปรับใช้ รวมถึงกรณีของประเทศไทยเองก็ได้รับอิทธิพลของกฎหมายประเทศอังกฤษ

เช่นเดียวกันแต่หาใช่เพราะเหตุถูกล่าอาณานิคม แต่เพราะนักกฎหมายไทยเข้าศึกษากฎหมายที่

ประเทศอังกฤษอันส่งผลให้กฎหมายไทยมีการกล่าวถึงหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดนับแต่อดีต

จนถึงปัจจุบัน 

ข้อสังเกตประการที่บ่งชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยมีการปรับใช้หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดมา

ตั้งแต่เริม่ต้นกระบวนการยุติธรรมสมัยใหม่ของไทย อันปรากฏให้เห็นจากข้อพิพาททางกฎหมายในยุค

ต่าง ๆ เช่น 

                                                           
 

1“บางครั้งนักกฎหมายบางท่านมองว่าในทางอาญาหาใช่หลักความยินยอมไม่ก่อให้เกิดความ
เสียหายที่จะส่งผลให้ผู้กระท าไม่ต้องรับผิดทางอาญาแต่เกิดจากหลักความยินยอมบริสุทธิ์หรือ 
Innocent consentเพราะขาดองค์ประกอบความผิดตามโครงสร้างความผิดอาญา” แสวง บุญเฉลิม
วิภาส, หลักกฎหมายอาญา, พิมพ์ครั้งที่ 5, ปี 2551 (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2551), หน้า 42-
43.      
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ค าพิพากษาที่ 649 รัตนโกสินทร์ศก 120 (พ.ศ.2444) ที่วางหลักว่า “สมยอมให้เมียมีชู้ ผัวจะฟ้อง

ชายชู้นั้นไม่ได้”2 โดยค าพิพากษานี้ถือได้ว่าเป็นค าพิพากษาที่เกี่ยวข้องกับการปรับหลักความยินยอม

ไม่เป็นละเมิดซึ่งมีความเก่าแก่ที่สุดฉบับหนึ่งของประเทศไทย หรือ ในคดีปี 24933  ที่แต่เดิมจ าเลยได้

เข้าไปอยู่อาศัยในห้องของจ าเลยโดยความยินยอมการเข้าอยู่อาศัยของจ าเลยจึงไม่เป็นละเมิดแต่ต่อมา

เจ้าของห้องได้ขับไล่จ าเลยออกจากห้องการที่จ าเลยไม่ยอมออกย่อมเป็นการละเมิด 

รวมถึงค าพิพากษาในยุคปัจจุบันก็ยังคงมีการปรับใช้หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดอยู่ดังเช่นใน

กรณีกรรมการผู้จัดการผู้มีอ านาจท าการแทนบริษัทโจทก์ยินยอมให้ธนาคารจ าเลยน าเช็คที่มีข้อความ

ห้ามเปลี่ยนมือที่สั่งจ่ายให้แก่บริษัทโจทก์ไปเข้าบัญชีของผู้อ่ืน โดยหากเกิดความเสียหาย กรรมการ

ผู้จัดการของบริษัทโจทก์ยินดีรับผิดชอบชดใช้ให้แก่ธนาคารจ าเลยในนามบริษัทโจทก์ ถือว่ าธนาคาร

จ าเลยท าไปตามค าสั่งของบริษัทโจทก์ จึงไม่เป็นละเมิดต่อโจทก์4 

ดังนั้นหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด หรือหลัก Volenti Non Fit Injuria จึงหาใช่หลักกฎหมาย

ใหม่ส าหรับประเทศไทย แต่เป็นหลักที่มีพัฒนาการสืบทอดต่อเนื่องกันมาตั้งแต่อดีต โดยมีช่วง

ระยะเวลาไม่ต่ ากว่า 100 ปี และยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยสามารถสังเกตได้

จากการปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติกฎหมายในประเทศไทยที่มีความเกี่ยวข้องกับหลักความ

ยินยอมไม่เป็นละเมิดอย่างชัดเจน คือ พระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ.2540 โดย

เจตนารมณ์ที่เป็นเหตุให้เกิดการตราพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ สภาพสังคมในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลง

                                                           
 

  2 สรรพการ, ปัณหาวินิจฉัย, (กรุงเทพมหานคร:  โรงพิมพ์สามมิตร์), หน้า 692 อ้างถึงใน สุ
พัชรินทร์ อัศวธิตานนท์, พัฒนาการของหลักกฎหมาย VOLENTI NON FIT INJURIA :ศึกษาการ
ปรับใช้กับประเทศไทย (นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ 2552), 
หน้า 70. 

3 ค าพิพาษาศาลฎีกาที่ 1656/2493, สืบค้นฎีกา 2015, ค้นวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 จาก 
http://deka.supremecourt.or.th/searchหน้า 70. 

4 “ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 3776/2547”วารี นาสกุล และจรัญ ภักดีธนากุล , ค าอธิบาย
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง  ลาภมิควรได้. แก้ไขปรับปรุ ง, 
(กรุงเทพมหานคร: จิรรัชการพิมพ์, 2553), หน้า 69. 
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ไป ท าให้ผู้ซึ่งมีอ านาจต่อรองทางเศรษฐกิจเหนือกว่าถือโอกาสอาศัยหลักกฎหมายเกี่ยวกับนิติกรรม

หรือสัญญาอันมีพ้ืนฐานมาจากเสรีภาพของบุคคลตามหลักของความศักดิ์สิทธิ์ของการแสดงเจตนาซึ่ง

รัฐจะไม่เข้าแทรกแซงเอาเปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ที่มีอ านาจต่อรองทางเศรษฐกิจด้อยกว่าอย่าง

มากอันส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรมและความไม่สงบสุขในสังคม รัฐจึงจ าต้องก าหนดกรอบของการ

ใช้หลักความศักดิ์สิทธิ์ของการแสดงเจตนาและเสรีภาพของบุคคล เพ่ือแก้ไขความไม่เป็นธรรมและ

ความไม่สงบสุขในสังคมดังกล่าว โดยก าหนดแนวทางให้แก่ศาลเพ่ือใช้ในการพิจารณาว่าข้อสัญญา

หรือข้อตกลงใดท่ีไม่เป็นธรรม และให้อ านาจแก่ศาลที่จะสั่งให้ข้อสัญญาหรือข้อตกลงที่ไม่เป็นธรรมนั้น

มีผลใช้บังคับเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณี5 โดยบทบัญญัติตามพระราชบัญญัตินี้ซึ่งมีความ

เกี่ยวข้องกับหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด มีดังนี้ 

ตามมาตรา 3 “ในพระราชบัญญัตินี้ 

“ข้อสัญญา” หมายความว่า ข้อตกลง ความตกลง และความยินยอมรวมทั้งประกาศ และค าแจ้ง

ความเพ่ือยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดด้วย” .... และ 

มาตรา 8 “ข้อตกลง ประกาศ หรือค าแจ้งความที่ได้ท าไว้ล่วงหน้า เพ่ือยกเว้นหรือจ ากัดความรับ

ผิดเพ่ือละเมิดหรือผิดสัญญาในความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของผู้อ่ืน อันเกิดจากการ

กระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้ตกลง ผู้ประกาศ ผู้แจ้งความ หรือของบุคคลอ่ืนซึ่งผู้ตกลง 

ผู้ประกาศ หรือผู้แจ้งความต้องรับผิดด้วย จะน ามาอ้างเป็นข้อยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดไม่ได้ 

ข้อตกลง ประกาศ หรือค าแจ้งความที่ได้ท าไว้ล่วงหน้าเพ่ือยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดในกรณีอ่ืน

นอกจากที่กล่าวในวรรคหนึ่ง ซึ่งไม่เป็นโมฆะ ให้มีผลบังคับได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่

กรณีเท่านั้น”...และ 

มาตรา 9 ความว่า “ความตกลงหรือความยินยอมของผู้เสียหายส าหรับการกระท าที่ต้องห้ามชัด

แจ้งโดยกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน จะน ามาอ้างเป็นเหตุ

ยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดเพ่ือละเมิดมิได้” 

                                                           
 

5 พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540, ราชกิจจานุเบกษา 114 (16 
พฤศจิกายน 2540), หน้า 32.   
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โดยพระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมฉบับนี้ได้รับอิทธิพลมาจาก Unfair Contract Terms 

ACT 1977 (UCTA 1977) ของประเทศอังกฤษ ซึ่ง UCTA 1977 นั้นเกิดขึ้นจากแนวคิดที่จะน า

กฎหมายเข้าควบคุมข้อสัญญาที่ อยู่ บน พ้ืนฐานของความไม่สมบู รณ์ของตลาด ( Market 

Imperfection) หรือการผูกขาดทางการค้าและควบคุมในแง่มุมของความเป็นธรรมของข้อสัญญาซึ่ง

ในการพิจารณาว่าข้อสัญญานั้นเป็นธรรมหรือไม่ต้องพิจารณาจากความเป็นธรรมในกระบวนการท า

สัญญาและความไม่เป็นธรรมในเนื้อหาของสัญญา6 โดยบทบัญญัติของ UCTA 1977 นั้นสามารถแบ่ง

ออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ ส่วนที่เกี่ยวกับข้อสัญญายกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดที่ต้องห้ามโดยเด็ดขาด 

และส่วนที่เป็นข้อยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดเฉพาะเรื่องซึ่งสามารถให้ข้อยกเว้นหรือข้อจ ากัดมีผล

บังคับเท่าที่สมควร (reasonable)  

โดยบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับข้อยกเว้นหรือข้อจ ากัดความรับผิดทางละเมิดนั้นอยู่ในส่วนแรกของ 

UCTA 1977 ตาม Section 2 ของ UCTA 1977 ที่มีเนื้อหาเป็นการควบคุมเฉพาะกรณีของการ

กระท าละเมิดซึ่งเกิดจากการกระท าโดยประมาทเท่านั้น และมาตราดังกล่าวยังครอบคลุมเฉพาะกรณี

ที่มีความเสียหายเกิดแก่ชีวิตและร่างกายเท่านั้น ซึ่งแตกต่างจากพระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็น

ธรรมของไทยที่มีการก าหนดเป็นข้อห้ามไว้อย่างกว้าง แม้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อยกเว้นหรือจ ากัด

ของข้อกลงหรือข้อสัญญาส าหรับความรับผิดทางละเมิดตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติข้อสัญญาที่

ไม่เป็นธรรมจะมีการระบุไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นการควบคุมเฉพาะข้อตกลงหรือข้อสัญญาที่ยกเว้นความ

เสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย แต่ในส่วนมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัตินี้ที่เป็นการก าหนดห้าม

มิให้ยกเอาความตกลงหรือความยินยอมขึ้นเพ่ือจ ากัดหรือยกเว้นความรับผิดทางละเมิด กลับก าหนด

ไว้เพียงว่าส าหรับการกระท าที่ต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือ

ศีลธรรมอันดีของประชาชนเท่านั้นหาได้มีการระบุถึงหลักเกณฑ์ท่ีมีชัดเจนไม่ 

                                                           
 

  6 “ความไม่เป็นธรรมในกระบวนการท าสัญญา คือ ในระหว่างที่คู่สัญญาได้ท าสัญญานั้นได้มี
สิ่งผิดปกติเกิดขึ้นในลักษณะที่กระทบเจตนาของคู่สัญญาหรือไม่ เช่น การข่มขู่ การฉ้อฉล การส าคัญ
ผิด ความไม่เป็นธรรมในเนื้อหาของสัญญา คือ ข้อสัญญาหรือเนื้อหาของสัญญาที่มีผลให้คู่สัญญาฝ่าย
หนึ่งได้ประโยชน์มากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งอย่างมาก” พินัย ณ นคร, “กฎหมายว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็น
ธรรม: แนววิเคราะห์ใหม่เชิงเปรียบเทียบ”, วารสารนิติศาสตร์, ปีที่ 30 ฉบับที่ 4 (ธันวาคม2543): 
546–588.  
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ทั้งนี้ พระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมของไทยนั้นสามารถแบ่งลักษณะของบทบัญญัติได้

เป็น 3 ส่วนคือ ส่วนที่เป็นบทบัญญัติทั่วไปเกี่ยวกับความไม่เป็นธรรมของข้อสัญญา ส่วนที่เป็น

บทบัญญัติเสริมที่ใช้ประกอบกับบทบัญญัติในส่วนอ่ืน และส่วนที่เป็นบทบัญญัติที่ใช้กับข้อตกลงพิเศษ 

โดยในสองส่วนแรกนั้นเป็นส่วนที่กฎหมายเปิดช่องให้ศาลสามารถตีความข้อสัญญาว่าเป็นธรรมหรือไม่ 

แต่ในส่วนที่เป็นบทบัญญัติที่ใช้กับข้อตกลงพิเศษนั้นเป็นส่วนที่กฎหมายห้ามมิให้มีข้อยกเว้นหรือ

ข้อจ ากัดส าหรับข้อตกลงนั้น ๆอย่างเด็ดขาด7ซึ่งมาตรา 8 และมาตรา 9 ที่มีความเกี่ยวข้องกับหลัก

ความยินยอมไม่เป็นละเมิดนั้นเป็นบทกฎหมายที่อยู่ในส่วนของบทบัญญัติที่กฎหมายก าหนดเป็นการ

เฉพาะห้ามมิให้ตกลงยกเว้นหรือจ ากัดอย่างเด็ดขาด ฉะนั้นเมื่อศาลจะท าการวินิจฉัยคดีประกอบกับ

มาตรา 8 หรือมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมศาลหาจ าต้องค านึงถึงความเป็น

ธรรมในกระบวนการท าสัญญาไม่ กล่าวคือ แม้คู่ความทั้งสองฝ่ายจะรู้และเข้าใจผลของข้อตกลงนั้น

ศาลก็สามารถตัดสินคดีไปตามบทบัญญัติของมาตรา 8 หรือมาตรา 9 ได้ เช่นนี้ในการวินิจฉัยคดีของ

ศาลจึงจ าเป็นต้องมีความแน่นอนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซ่ึงตามพระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็น

ธรรมนั้นแม้มีการนิยามให้ความยินยอมเป็นข้อสัญญาตามพระราชบัญญัตินี้ แต่หาได้มีหลักเกณฑ์หรือ

แนวทางในการวินิจฉัยว่าความยินยอมใดมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็น

ธรรมนี้อย่างชัดเจนไม่ เนื่องจากมาตรา 9 ได้ระบุแตเ่พียงว่า ความยินยอมท่ีขัดต่อกฎหมายหรือขัดต่อ

ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนไม่สามารถน ามาอ้างเพ่ือให้ผู้กระท าละเมิดพ้น

ความรับผิดเท่านั้นหาได้มีการอธิบายหลักเกณฑ์ที่มีความแน่นอนตายตัวเพ่ือเป็นแนวทางในการ

วินิจฉัยคดีของศาลไม่ เช่นนี้ศาลจึงจ าต้องใช้ดุลพินิจเป็นพ้ืนฐานหลักในการพิจารณาว่าการกระท า

ละเมิดใดมีการให้ความยินยอมที่มีผลต้องห้ามตามพระราชบัญญัตินี้ซึ่งการใช้ดุลพินิจในการพิจารณา

คดีเป็นการพิจารณาคดีแบบอัตวิสัย8ที่เป็นการอ้างอิงความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของผู้พิพากษาในแต่ละคดี 

ซึ่งเกณฑ์การแบ่งแยกความรู้สึกของแต่ละบุคคลนั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีความแน่นอนจึ งอาจไม่เป็นการ

                                                           
 

  7 เรื่องเดียวกัน. 
8 รัฐพล เพชรบดี, “‘ความยุติธรรม’ (Justice): อัตวิสัย (subjective) หรือ ภววิสัย 

(objective)?”, ค้นวันที่ 3 กันยายน 2561, https://prachatai.com/journal/2014/03/52412. 
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ถูกต้องหากปล่อยให้มีการวินิจฉัยคดีโดยปราศจากการอธิบายในส่วนของความยินยอมที่มีผลทาง

กฎหมายให้เกิดความชัดเจน โดยเฉพาะตามมาตรา 9 ที่เป็นบทบัญญัติกฎหมายในส่วนที่ก าหนดเป็น

ข้อห้ามอย่างเด็ดขาดจึงสมควรที่จะมีการวางแนวทางหรือหลักเกณฑ์ในการพิจารณาความยินยอมเพ่ือ

ก่อให้เกิดมาตรฐานในการพิจารณาคดีอย่างเดียวกัน 

 อีกทั้งการที่บทบัญญัติมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมน าหลักในเรื่อง

ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนมาวางเป็นข้อบังคับความตกลงหรือความยินยอม 

เพ่ือมิให้ยกอ้างความตกลงหรือความยินยอมนั้นให้ตนพ้นความรับผิดทางละเมิด ทั้งที่ความรับผิดทาง

ละเมิดนั้นถือเป็นความรับผิดทางแพ่งประเภทหนึ่งซึ่งตามมาตรา 150 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ได้ท าการบัญญัติหลักทั่วไปให้นิติกรรมที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ

ประชาชนตกเป็นโมฆะ เช่นนี้การที่มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมซึ่งเป็น

กฎหมายแพ่งบัญญัติก่อให้เกิดความซ้ าซ้อนของบทบัญญัติกฎหมายหรือไม่ เพราะการให้ความยินยอม

นั้นสามารถกระท าได้โดยการแสดงเจตนาฝ่ายเดียวอันเป็นลักษณะของนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณชิย์9อยู่แล้ว  

  รวมถึงตามที่กล่าวมาข้างต้นแล้วว่าพระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมของไทยนั้นมี 

UCTA 1977 ของประเทศอังกฤษเป็นแม่แบบ10ซึ่งตามบทบัญญัติ Section 2(1) และ 2(2) 11 ของ 

                                                           
 

  9 มาตรา 149 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
  10 พินัย ณ นคร, เรื่องเดิม. 
  11 Section 2 Negligence liability. 
  “(1) A person cannot by reference to any contract term or to a notice given to 
persons generally or to particular persons exclude or restrict his liability for death or 
personal injury resulting from negligence. 

(2) In the case of other loss or damage, a person cannot so exclude or restrict 
his liability for negligence except in so far as the term or notice satisfies the 
requirement of reasonableness. ”   Unfair Contract Terms Act 1977 Retrieved 
September 4, 2018 from https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1977/50/ section/2. 
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UCTA 1977 นั้นมีการระบุก าหนดไว้อย่างชัดเจนว่า เฉพาะข้อตกลงที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต 

หรือร่างกาย อันเกิดจากการกระท าโดยประมาทเท่านั้นจึงจะเป็นการต้องห้ามมิให้มีการยกเว้นหรือ

จ ากัดความรับผิดโดยข้อตกลงใด ๆ ส่วนในกรณีการกระท าโดยประมาทรูปแบบอ่ืนไม่ได้มีการห้ามมิให้

อ้างความยินยอมของผู้เสียหายอย่างเด็ดขาด โดย UCTA 1977 ได้ท าการขยายความในเรื่องข้อตกลง

หรือข้อสัญญาที่มีขึ้นเพ่ือจ ากัดหรือยกเว้นความรับผิดจากการกระท าโดยประมาทว่าแม้ ผู้เสียหาย 

ตกลงเช่นว่านั้นก็มิให้ถือว่าผู้เสียหายยินยอมรับความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นจากการตกลงนั้นไว้ในส่วน 

Section2(3)12  แต่ส าหรับมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมซึ่งเกิดขึ้นจากการ

ตีความ UCTA 1977 นั้นกลับไม่มีความชัดเจนและยากที่จะท าความเข้าใจส าหรับบุคคลทั่วไป ทั้งที่

บทบัญญัติมาตรา 9 เป็นกฎหมายซึ่งท าการจ ากัดขอบเขตการปรับใช้หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด

อันเป็นหลักกฎหมายทั่วไปที่โดยปกติศาลสามารถยกขึ้นเพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรมของคู่ความ

ได้เสมอ13และด้วยความไม่ชัดเจนของบทบัญญัติมาตรา 9 นี้อาจส่งผลให้เกิดการตีความปรับใช้หลัก

ความยินยอมไม่เป็นละเมิดของศาลเป็นไปในทิศทางที่ขัดต่อเจตนารมณ์ของหลักความยินยอมไม่เป็น

ละเมิดท่ีมีมาตั้งแต่สมัยโรมันก็เป็นได้ 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงท าการแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ประเด็นศึกษาเพ่ือวิเคราะห์ตอบโจทย์

ปัญหาข้างต้น ดังนี้ 

ประเด็นแรก ศึกษาพัฒนาการและลักษณะเด่นทางประวัติศาสตร์ของหลักความยินยอมไม่เป็น

ละเมิด 

เหตุที่มีความจ าเป็นต้องศึกษาเรื่องนี้ คือ เพ่ือให้สามารถเห็นถึงรากฐาน พัฒนาการ และการก่อ

ตัวของหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดอันจะท าให้เข้าใจถึงเบื้องหลังของหลักกฎหมายดังกล่าวที่

ปรากฎอยู่ในปัจจุบันโดยมีการจัดสรรองค์ความรู้อย่างเป็นระบบตั้งแต่จุดเริ่มต้นของหลักความ

ยินยอมไม่เป็นละเมิดจนถึงการคลายตัวเข้าสู่ไทย อันจะก่อให้เกิดการลดข้อบกพร่องในการปรับใช้

                                                           
 

  12 “ (3 )Where a contract term or notice purports to exclude or restrict liability 
for negligence a person’ s agreement to or awareness of it is not of itself to be taken 
as indicating his voluntary acceptance of any risk.,” Ibid. 
  13 มาตรา 4 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
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และการตีความหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดและย่อมสามารถค้นพบได้ว่าแท้จริงแล้วเจตนารมณ์

ของหลักกฎหมายนี้คืออะไร และการตราพระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมมาตรา 9 นั้นขัดต่อ

เจตนารมณ์ของหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดในระบบกฎหมายโรมันหรือไม่ 

ประเด็นที่ สอง ศึกษาการปรับใช้หลัก Volenti Non Fit Injuria ในบริบทของประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

ประเทศสหรัฐอเมริกานั้นถือก าเนิดขึ้นมาจากบุคคลหลากหลายชนชาติอันส่งผลให้ได้รับอิทธิพล

ทั้งทางด้านวัฒนธรรม ศาสนา ภาษา ตลอดจนองค์ความรู้ทางด้านกฎหมาย ซึ่งรวมถึงอิทธิพลของการ

ปรับใช้และตีความหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดแบบดั่งเดิมมาจากประเทศอังกฤษเช่นเดียวกับ

ประเทศไทยแต่กลับมีการพัฒนาหลักความยินยอมไม่ เป็นละเมิดในลักษณะที่ เป็นรูปธรรม  

มีความชัดเจนทั้งการวางหลักเกณฑ์การปรับใช้หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดของศาลและการตรา

กฎหมายเฉพาะส าหรับหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดใน Restatement of law, of tort ที่ไม่ว่า

ประเทศไทยหรือประเทศอังกฤษก็ยังมิเคยตรากฎหมายเช่นนี้มาก่อน 

อีกทั้งการศึกษาแนวทางการปรับใช้และการตีความหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดในขอบเขต

ของประเทศระบบกฎหมาย Common Law ในปัจจุบันมีมาอย่างหลากหลาย แต่ยังไม่มีการศึกษาถึง

บริบทการปรับใช้และการตีความจากประเทศสหรัฐอเมริกา งานชิ้นนี้จึงมุ่งศึกษาหลักความยินยอมไม่

เป็นละเมิดในบริบทของประเทศสหรัฐอเมริกา เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ในการน าหลักเกณฑก์ารปรับใช้

และการตีความของนักกฎหมายสายอเมริกันที่มีความชัดเจนมาเป็นแนวทางในการพัฒนากฎหมาย

ไทยต่อไป รวมถึงเพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดเป็นบทกฎหมาย

เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยง่ายอันเป็นเหตุปัจจัยหลักที่ผู้เขียนมุ่งศึกษาการปรับใช้และการตีความ

ในบริบทของประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประเด็นสุดท้าย กรณีศึกษาแนวทางการปรับใช้และการตีความหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด

ของศาลไทย 

การศึกษาในกรณีนี้จะท าการศึกษาจากการให้เหตุผลที่เกี่ยวข้องกับหลักความยินยอมไม่เป็น

ละเมิดท่ีศาลฎีกาไทยวางไว้ในค าพิพากษา โดยจะท าการศึกษาเปรียบเทียบถึงแนวทางการปรับใช้และ

การตีความที่มีตามค าพิพากษาอันมีพระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม 2540 เป็นตัวแบ่งแยก

เพ่ือค้นหาแนวทางการปรับใช้และการตีความหลักกฎหมายดังกล่าวของศาลไทยในยุคอดีตซึ่งเป็นยุคที่

ได้รับแนวความคิดเกี่ยวกับหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดมาโดยชัดเจนปราศจากการบิดเบื้อนใด ๆ
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กับยุคสมัยใหม่ภายหลังการตราพระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมว่ามีข้อแตกต่างกันอย่างไ ร

หรือไม่ หากมีความแตกต่างกันผลที่เกิดขึ้นเช่นนั้นเป็นเพราะพระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม

ใช่หรือไม่ หากความแตกต่างที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากพระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม เช่นนี้

พระราชบัญญัติดังกล่าวที่ตราขึ้นมาจะขัดต่อเจตนารมณ์ของการสร้างหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด

หรือไม่ หากผลปรากฎว่าพระราชบัญญัติดังกล่าวขัดต่อความประสงค์ของหลักกฎหมายนั้นผู้เขียนจะ

ท าการวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป 

ดังนั้น จากข้อสังเกตและเหตุผลข้างต้นผู้เขียนจึงมีความสนใจเป็นอย่างยิ่งที่จะศึกษาหลักความ

ยินยอมไม่เป็นละเมิด ทั้งทางด้านของประวัติศาสตร์และด้านของกฎหมายเปรียบเทียบ เพ่ือค้นหาแนว

ทางแก้ไขปัญหาความไม่ชัดเจนของพระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมในส่วนที่ว่าความยินยอมใด

ขัดต่อควาสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนเป็นอันอ้างเป็นข้อต่อสู้มิได้นั้นมีขอบเขตการ

บังคับใช้ที่ขัดต่อเจตนารมณ์ของหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดในระบบกฎหมายโรมันหรือไม่ และ

เพ่ือแก้ไขปัญหาการไม่มีบทบัญญัติกฎหมายที่จะส่งผลให้การให้ความยินยอมตามหลักความยินยอมไม่

เป็นละเมิดมีผลบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงเพ่ือเป็นการพัฒนาองค์ความรู้และเป็นประโยชน์ต่อ

การท าความเข้าใจหลักกฎหมายนี้แก่การพิจารณาคดีของศาลและนักกฎหมายไทยต่อไป 

ทั้งนี้ จากการค้นคว้าในเบื้องต้นผู้เขียนค้นพบว่ามีการจัดท าวิทยานิพนธ์ฉบับที่มีการกล่าวถึงหลัก

ความยินยอมนี้แต่เป็นการกล่าวถึงในทางอาญา โดยหาได้กล่าวถึงความยินยอมในทางแพ่งอันเป็น

โจทย์วิจัยของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ไม ่ซึ่งมี 2 ฉบับ 

ฉบับที่ 1 วิทยานิพนธ์เรื่องความยินยอมในกฎหมายอาญา ของกมลชัย รัตนสกาววงศ์ คณะ

นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีการศึกษาถึงหลักความยินยอมในบริบทที่การปรับใช้ในทาง

อาญาโดยมีการเสนอให้มีการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับหลักความยินยอมเป็นกฎหมายแต่หาได้มีการ

กล่าวถึงการปรับใช้ในบริบททางแพ่ง 

ฉบับที่ 2 วิทยานิพนธ์เรื่องความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเรา: ศึกษาขอบเขตของการให้ความ

ยินยอมโดยผู้เสียหาย ของณัฐวรรณ ดวงกางใต้ คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑิตย์ ได้มีการกล่าวถึงหลักความยินยอมในเบื้องต้นแต่ได้มุ่งศึกษาไปในทางอาญาในกรณีการให้
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ความยินยอมร่วมประเวณีของผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วยความรับผิดเกี่ยวกับเพศ

เพ่ือแก้ไขกฎหมายลักษณะความผิดเกี่ยวกับเพศ 

โดยวิทยานิพนธ์ที่มีบริบทเกี่ยวข้องโดยตรงกับวิทยานิพนธ์เล่มนี้ที่มุ่งศึกษาหลักความยินยอมใน

แง่มุมทางแพ่ง มี 2 ฉบับ คือ 

ฉบับที่ 1 วิทยานิพนธ์เรื่องวิเคราะห์ปัญหาการใช้การตีความมาตรา 9 ของพระราชบัญญัติว่าด้วย

ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 ของสุธีรา จินายน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ได้การกล่าวถึง การปรับใช้หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดโดยมีการอธิบายผ่านความเห็นของนัก

กฎหมายประเทศเยอรมัน ฝรั่งเศส และอังกฤษ โดยมีการน าหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด  

มาวิเคราะห์กับพระราชบัญญัติข้อสัญญาไม่เป็นธรรม มาตรา 9 และประมวลกฎหมายแพ่งว่า มีปัญหา

การบัญญัติข้ึนเพ่ือยกเลิกหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดหรือไม่ และกรณีพระราชบัญญัติข้อสัญญาที่

ไม่เป็นธรรมมาตรา 9 กับประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์มาตรา 420 ว่ามีปัญหาการปรับใช้ที่ทับซ้อน

หรือไม ่

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความแตกต่างจากวิทยานิพนธ์ดังกล่าวคือ วิทยานิพนธ์นี้ได้มีการศึกษาใน

กรณีการปรับใช้และการตีความในบริบทของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งวิทยานิพนธ์ข้างต้นไม่ได้มี

การศึกษาไว้ อีกทั้งวัตถุประสงค์ของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มิได้มุ่งเปรียบเทียบว่ามาตรา 9 ตาม

พระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมขัดต่อหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดหรือไม่ แต่วิทยานิพนธ์นี้

มุ่งท่ีจะศึกษาในเชิงของกฎหมายเปรียบเทียบเพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด

ในกฎหมายไทยให้มีลักษณะที่ชัดจนและเป็นรูปธรรมมากกว่าที่จะเป็นเพียงหลักกฎหมายทั่วไป 

ฉบับที่ 2 วิทยานิพนธ์เรื่องพัฒนาการของหลักกฎหมาย VOLENTI NON FIT INJURIA :ศึกษาการ

ปรับใช้กับประเทศไทย ของสุพัชรินทร์ อัศวธิตานนท์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ได้

ท าการศึกษาถึงความเป็นมาในทางประวัติศาสตร์ของหลัก Volenti Non Fit Injuria ว่าถือก าเนิดขึ้น

และมีพัฒนาการเป็นมาอย่างไร จนเข้ามาสู่ประเทศไทยแล้วได้ก่อปัญหาทางกฎหมายอย่างไร โดย

ศึกษาผ่านประเทศเยอรมัน ฝรั่งเศส และอังกฤษ เฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นจากการน าไปปรับใช้เพ่ือ

ยกเว้นความรับผิดทางละเมิด ฐานะทางกฎหมายของหลักความยินยอม และหลักความยินยอมไม่เป็น

ละเมิดท่ัวไป 
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โดยวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความแตกต่างจากวิทยานิพนธ์ทั้งสองฉบับข้างต้น คือ แม้วิทยานิพนธ์นี้มี

การศึกษาถึงพัฒนาการและประวัติความเป็นมาคล้ายคลึงกับวิทยานิพนธ์ข้างต้น แต่วิทยานิพนธ์ฉบับ

นี้ไม่เพียงแค่ศึกษาถึงประวัติศาสตร์ของหลักกฎหมายดังกล่าวเท่านั้นแต่เป็นการศึกษาเพ่ือสกัดและ

ค้นหาซึ่งเจตนารมณ์ของการสร้างหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดในระบบกฎหมายโรมัน ประกอบกับ

ศึกษาเปรียบเทียบผ่านแนวทางการปรับใช้การตีความของศาลไทยและศาลประเทศสหรัฐอเมริกาอีก

ด้วย อันจะน าไปสู่การแก้ไขและเพ่ิมเติมบทบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด

ให้มีความเหมาะสมกับบริบทสังคมไทยต่อไป 

 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.2.1 เพ่ือศึกษาหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดต่อหลักความผิดละเมิดและพระราชบัญญัติข้อ

สัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 อันเป็นการสร้างพ้ืนฐานต่อการท าความเข้าใจหลักความยินยอม 

ไม่เป็นละเมิด 

1.2.2 เพ่ือศึกษาถึงประวัติศาสตร์และพัฒนาการความเป็นมาของหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด

โดยมีการจัดสรรอย่างเป็นระบบอันจะก่อให้เกิดความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น 

1.2.3 เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบและวิเคราะห์การวางแนวทางการปรับใช้และการตีความหลักความ

ยินยอมไม่เป็นละเมิดจากประเทศสหรัฐอเมริกาอันส่งผลให้ได้รับแนวทางการปรับใช้ที่มีความ

หลากหลายและมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

1.2.4 เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ถึงแนวทางของหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดผ่านการปรับใช้และ

การตีความของศาลไทยก่อนและหลังการตราพระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 

 ขอบเขตการศึกษาวิจัย 
ขอบเขตการศึกษากรณีหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดส าหรับงานวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มีดังนี ้

1.3.1 หนังสือกฎหมายที่มีความเก่ียวข้องกับหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด 

1.3.2 พระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 

1.3.3 ค าพิพากษาของศาลไทยที่มีการปรับใช้หลักความยินยอมกับการกระท าละเมิด 
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1.3.4 ค าพิพากษาของศาลสูงสหรัฐอเมริกา หนังสือและบทความวิชาการทาวด้านกฎหมายจาก

ประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีความเกี่ยวข้องกับหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด 

1.3.5 หนังสือ บทความ รวมถึงเอกสารงานวิจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์และ

พัฒนาการของหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด  

  สมมุตฐิานของการวิจัย 
 ในปัจจุบันประเทศไทยมีพระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 มาตรา 9 เป็น

กฎหมายลายลักษณ์อักษรฉบับเดียวที่มีความเกี่ยวข้องกับหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด อีกทั้ง  

การปรับใช้และการตีความหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดนั้นยังคงต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบ 

ประการอ่ืนนอกเหนือจากที่มีการก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติดังกล่าว เนื่องจากพัฒนาการของหลัก 

Volenti Non Fit Injuria ไม่มีความตายตัวและมีความยืดหยุ่นในการปรับใช้และการตีความ โดยเมื่อ

มีการโอนถ่ายหลักกฎหมายนี้เข้ามาในประเทศไทยก็มีการพัฒนาในรูปแบบเฉพาะของประเทศไทย

ผ่านเครื่องมือการถ่ายโอนที่หลากหลาย เช่น ประมวลกฎหมาย นักกฎหมาย หรือการเรียนการสอน 

แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันการปรับใช้และการตีความหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดมีความแตกต่าง

ไปจากสมัยเริ่มแรกที่มีการรับเอาหลักกฎหมายนี้เข้ามาสู่ประเทศไทย เพราะผลของพระราชบัญญัติ

ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมโดยเฉพาะตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัตินี้ที่ก่อให้เกิดปัญหาว่าขอบเขต

การใช้บังคับในส่วนที่ว่าความยินยอมซึ่งขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

ให้ตกไปนั้น เป็นการวางหลักยกเว้นผลของกฎหมายที่กว้างมากเกินไปจนถึงขนาดขัดต่อเจตนารมณ์

ของการก่อก าเนิดหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด อีกทั้งประเทศไทยไม่มีการก าหนดหลักการเรื่อง

ความยินยอมไม่เป็นละเมิดไว้ในกฎหมายอย่างชัดเจนจึงน าไปสู่การใช้การตีความที่มีความแตกต่างไป 

ดังนั้นจึงควรแก้ไขเพ่ิมเติม หรือปรับปรุงบทบัญญัติกฎหมายให้ชัดเจนและสอดคล้องกับหลักการ  

ทางทฤษฎีของหลักกฎหมายนี้ 

 ระเบียบวิธีวิจัย 
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งศึกษาถึงการปรับใช้และการตีความหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด โดย

ศึกษาถึงประวัติศาสตร์ พัฒนาการ และการก่อตัวของหลักกฎหมายดังกล่าวที่มีความแตกต่างกันไปใน

แต่ละพ้ืนที่ ผ่านทางทฤษฎีว่าด้วยการศึกษากฎหมายเปรียบเทียบ(Doctrinal Legal Research) ซึ่ง
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เป็นแนวทางวิเคราะห์ปัญหากฎหมายที่ได้รับความนิยม โดยเป็นการศึกษากฎหมายเปรียบเทียบทั้งใน

รูปแบบการเปรียบเทียบตัวบท(Functional Method) และการเปรียบเทียบเชิงประวัติศาสตร์

(Historical Method) เพ่ือให้มีการศึกษาหลักกฎหมาย Volenti Non Fit Injuria มีความครอบคลุม

สมบูรณ์ และ 

ค้นคว้าเนื้อหาสาระที่มีความเกี่ยวพันต่อการศึกษาหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด ทั้งค าพิพากษา

ศาลไทยจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ของศาลยุติธรรม ค าพิพากษาศาลสหรัฐอเมริกาจากแหล่งข้อมูล

ออนไลน์ที่ มีความน่า เชื่ อถือในระดับสากล อาทิ เช่น  เว็บไซค์ JSTOR เว็บไซต์LEXIS และ

เว็บไซต์HIENONLINE รวมทั้งหนังสือ บทความ และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศจากทั้งระบบสืบค้นออนไลน์และต าราที่มี 

 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.6.1 การที่ได้ศึกษาพระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ.2540 คู่ขนานกับค าพิพากษา

ของศาลไทย ท าให้ทราบถึงแนวทางการปรับใช้หลักความยินยอมกับความรับผิดทางละเมิดของศาล

ไทยและเข้าใจถึงลักษณะการปรับใช้และการตีความหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดในบริบทของ

สังคมไทย 

1.6.2 ทราบถึงวัตถุประสงค์อันเป็นเจตนารมณ์ของการก่อก าเนิดหลักความยินยอมต่อการกระท า

ละเมิดอย่างถูกต้อง 

1.6.3 ทราบถึงพัฒนาการและความเป็นมาของหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดตั้งแต่ก าเนิดจน

แทรกเข้าสู่สังคมกฎหมายไทย 

1.6.4 ทราบถึงแนวทางการปรับใช้และการตีความหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดของศาลและ

นักกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีพัฒนาการแตกต่างไปตามบริบทของแต่ละประเทศเพ่ือที่จะ

น ามาพัฒนาหลักกฎหมายดังกล่าวในประเทศไทย 

1.6.5 เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด ส าหรับผู้สนใจต่อไปอันเป็น

เจตนารมณ์ส าคัญของการวิจัยครั้งนี้ 



บทท่ี 2 
 
 

แนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับละเมิดและหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด 

 

 ในบทนี้จะได้ท าการศึกษาถึงที่มาและโครงสร้างพ้ืนฐานเกี่ยวความผิดทางละเมิดและ  

ความแตกต่างระหว่างความรับผิดทางละเมิดกับความรับผิดอาญาและข้อแตกต่างกับความรับผิดทาง

สัญญา อีกทั้งข้อยกเว้นความรับผิดทางละเมิด รวมถึงข้อคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับหลักความยินยอมไม่เป็น

ละเมิดและมุมมองของต่างประเทศต่อหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด เพ่ือให้เกิดความเข้าใจถึง

โครงสร้างของหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดท่ีจะท าการศึกษาในเชิงเปรียบเทียบในบทต่อไป 

 หลักพัฒนาการที่มาของทฤษฎีกฎหมายความยินยอมไม่เป็นละเมิด 
 หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดในระบบกฎหมายโรมัน 

ในสมัยโรมันเป็นยุคเริ่มแรกที่มีการก าหนดกฎหมายขึ้นใช้ในสังคมอย่างเป็นรูปธรรมแต่ในยุค
สมัยนี้กฎหมายละเมิดและกฎหมายอาญายังมิได้แยกออกจากกันอย่างชัดเจนดังเช่นในสมัยปัจจุบัน
โดยกฎหมายที่พอจะจ าแนกออกเป็นกฎหมายเกี่ยวกับละเมิด มี 4 ประเภท14 ดังนี้ 

  1. ความผิด Furtum 

คือ การเอาไปซึ่งทรัพย์ของผู้อ่ืนโดยไม่ใช้ก าลัง เพ่ือหวังกรรมสิทธิ์ในทรัพย์นั้นซึ่ง
ความผิดนี้ครอบคลุมถึงการเก็บของที่ผู้ อ่ืนท าตกหล่นไว้ โดยการกระท าที่จะเป็นความผิดแบบ 
Furtum ต้องมีองค์ประกอบดังนี้ 

                                                           
 

14 ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์, ค าอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิ
ควรได้, พิมพ์ครั้งที่ 4, (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน 2555), หน้า 46-48. 
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1. มีวัตถุแห่งการกระท าความผิด เป็นสังหาริมทรัพย์ที่มีเจ้าของ เจ้าของใน
ที่นีใ่ห้หมายความรวมถึงเด็กในความปกครองของบิดา และหญิงท่ีอยู่ในความปกครองของสามี  

จะเห็นได้ว่าที่กฎหมายในยุคนี้ต้องระบุให้ละเอียดถึงเด็กที่อยู่ในความ
ปกครองของบิดาและหญิงในความปกครองของสามี เพราะเหตุว่าสิทธิในทรัพย์รวมถึงอ านาจในการ
ฟ้องร้องคดีของบุคคลเหล่านี้ในสมัยโรมันขึ้นอยู่กับบิดาหรือสามีตามแต่กรณี และเพ่ือเป็นการรักษา
สิทธิในทรัพย์ของบุคคลเหล่านี้หากผู้เป็นบิดาหรือสามีไม่ยอมฟ้องร้องรัฐก็จะด าเนินคดีเองได้ 

2. การกระท าที่เพียงแต่เก่ียวข้องกับทรัพย์ก็ย่อมมีความผิด 

โดยผู้เขียนขอน าชื่อฐานความผิดที่มีในยุคปัจจุบันมาเป็นตัวอย่างเพ่ือความ
ชัดเจน เช่น การรับของโจร การใช้ทรัพย์นอกวัตถุประสงค์แห่งการยืม  หรือการยักยอก เป็นต้น 

3. มีเจตนาไม่สุจริตและจงใจที่จะเข้าถือเอาประโยชน์ในทรัพย์นั้น 

2. ความผิด bona vi rapta 

เปรียบได้กับความผิดฐานชิงทรัพย์ตามกฎหมายอาญาในปัจจุบัน คือเป็นการกระท าความผิด
ที่หวังกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ของผู้อ่ืนโดยมีการใช้ก าลัง แต่การกระท าความผิดฐานนี้ในสมัยโรมันถือว่า
เป็นการกระท าความผิดฐานปล้นทรัพย์หากเป็นการเอาทรัพย์ของผู้อ่ืนไปในขณะที่เกิดภยันตราย เช่น 
การเอาทรัพย์ไปโดยใช้ก าลังขณะที่เกิดไฟไหม้ หรือในขณะที่เรือล้มหรือเรือถูกปล้น ซึ่งโทษในฐาน
ความผิดนี้ก าหนดให้ผู้กระท าความผิดต้องถูกเรียกคืนทรัพย์จากกองทรัพย์ของผู้กระท าความผิดและ
ลงโทษแก่ตัวผู้กระท าความผิด ซึ่งเป็นการลงโทษแบบผสมผสานการลงโทษทางแพ่งและทางอาญา 

3. ความผิด Injuria 

คือ การกระท าที่ปราศจากอ านาจตามกฎหมายที่จะกระท าการนั้นได้ ซึ่งหากเปรียบกับทาง
ละเมิดในปัจจุบันย่อมหมายถึง การกระท าใด ๆที่กระท าต่อสิทธิหรือสภาพของบุคคลอ่ืนโดยจงใจ ทั้ง
กระท าต่อชื่อเสียง ร่างกาย หรือชีวิต ซึ่งการลงโทษการกระท าความผิดนี้ในยุคโรมันจะมุ่งคุ้มครอง
ความสมบูรณ์ทางร่างกายและจิตใจ หาใช่การเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงอย่างเช่นในยุค
ปัจจุบันแม้การก าหนดโทษส าหรับความผิด Injuria นี้จะมีลักษณะใกล้เคียงกับความรับผิดทางละเมิด
ในปัจจุบันที่สุดก็ตาม  

โดยความผิดฐาน Injuria นี้การที่จะเป็นความผิดได้มีองค์ประกอบหลักส าคัญ คือ ต้องเป็น
การกระท าที่ปราศจากอ านาจตามกฎหมายแต่หากมีอ านาจตามกฎหมายหรือมีอ านาจเพราะการ
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กระท าของผู้เสียหาย เช่น การให้ความยินยอมของผู้เสียหาย เป็นต้น การกระท านี้ย่อมไม่เป็นความผิด 
Injuria  

แต่อย่างไรก็ตามความผิดในลักษณะนี้ได้มีการก าหนดให้มีการเรียกค่าเสียหายฐานท าร้าย
ร่างกาย ซึ่งต่อมาผู้พิพากษาได้ให้ความส าคัญกับลักษณะความผิดนี้ไปในเชิงมุ่งเยียวยาการถูกหมิ่น
ประมาทอันเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาท 

4. ความผิด Damnum Injuria Datum 

เป็นความผิดที่มีลักษณะเกี่ยวข้องกับการก่อให้เกิดความเสียหายที่มิชอบด้วยกฎหมายต่อ
ทรัพย์ของผู้อ่ืนหรือทาสของผู้อ่ืน กล่าวคือ เป็นความผิดฐานท าให้เสียทรัพย์ด้วยการกระท าอันน่า
ต าหนิ โดยการกระท าความผิดนี้จะไม่พิจารณาแต่เพียงต้องเป็นการกระท าโดยจงใจแต่รวมถึงการ
กระท าโดยประมาทเลินเล่อด้วย ซึ่งการกระท าความผิดกับผลแห่งการกระท าต้องมีความสัมพันธ์กัน 
และความผิดนี้มีการก าหนดโทษเพ่ือเยียวยาความเสียหาย ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นความมุ่งหมายที่มี
วัตถุประสงค์อย่างเดียวกับความรับผิดละเมิดในปัจจุบัน 

เมื่อพิจารณาจากประเภทความผิดทั้ง 4 ประเภทในยุคสมัยโรมันจะเห็นได้ว่าแรกเริ่มเดิมที
ความรับผิดทางแพ่งนั้นมีรากฐานมาจากการกระท าที่มิชอบด้วยกฎหมายซึ่งอยู่ในขอบข่ายของ
กฎหมายอาญาไม่ว่าเรื่องการลักทรัพย์ การปล้นทรัพย์ การท าให้เสียทรัพย์ การท าร้ายร่างกายหรือ
การท าให้เสียชื่อเสียง แต่ในปัจจุบันความผิดเหล่านี้นอกจากเป็นความผิดอาญาแล้วยังคงเป็นความผิด
ที่ก่อให้เกิดความรับผิดทางแพ่งตามกฎหมายลักษณะละเมิดในปัจจุบัน15 ดังนั้นหากจะพิจารณถึงหลัก 
Volenti non fit injuria ซึ่งเป็นหลักกฎหมายทางละเมิดจึงจ าต้องศึกษาถึงจุดเริ่มต้นของหลัก
กฎหมายนี้ในสมัยโรมัน ดังนี้ 

อาณาจักรโรมันเป็นอาณาจักรที่ยอมรับการค้าทาส หากการตกเป็นทาสนั้นมาจากความ
ยินยอมของตัวทาสเองเมื่อทาสนั้นตกอยู่เขตอ านาจของเจ้านายคนใด ทาสย่อมเปรียบเสมือนกับ
ทรัพย์สินของเจ้านายคนนั้น เจ้านายสามารถที่จะขาย ให้ หรือฆ่าทาสนั้นได้โดยไม่มีความผิด ที่เป็น
เช่นนี้ก็เกิดจากความยินยอมตนเข้าเป็นทาสตั้งแต่ต้นของทาสเอง16ซึ่งนอกจากอารยธรรมการค้าทาส

                                                           
 

15 ศนันกรณ์ โสตถิพันธุ์, เรื่องเดิม, หน้า 52. 
16 สุธีรา จินายน, วิเคราะห์ปัญหาการใช้การตีความมาตรา 9 ของพระราชบัญญัติว่าด้วย

ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ.2540 (นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์),หน้า 6. 
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ของชาวโรมันแล้วยังมีหลักฐานที่ปรากฏให้เห็นว่าหลัก Volenti non fit injuria ถือก าเนิดขึ้นในสมัย
โรมันเป็นที่แรก คือกฎหมายชื่อว่า Lex aquiliae ซึ่งเป็นกฎหมายที่พัฒนาต่อมาจากกฎหมายสิบสอง
โต๊ะโดย Lex aquiliae ประกอบด้วยโครงสร้าง 3 บท17 ดังนี้  

บทที่ 1 บุคคลที่ฆ่าทาสของคนอ่ืนโดยไม่ชอบหรือเข้าถือว่าเครื่องมือคนอ่ืน จะต้องถูกลงโทษ
ให้จ่ายเงินตามมูลค่าสูงสุดของทาสหรือสัตว์ที่เจ้าของควรได้ในปีที่เขาถูกกระท าให้แก่เจ้าของ โดย
ผู้กระท าจ าต้องรับผิดอย่างเดียวกันไม่ว่าได้กระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อก็ตาม โดยเจ้าของซึ่ง
เป็นผู้เสียหายมีทางเลือกได้สองทางคือ   

หนึ่ง ฟ้องเป็นคดีอาญาว่าผู้กระท ามีความผิดอาญา โดยใช้วิธีการฟ้องร้องที่เรียกว่า actio 
poenalis 

สอง ฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนทันทีโดยใช้วิธีการฟ้องร้องตาม Lex aquilia 

บทที่ 2 ให้ฟ้องคนท่ีฉ้อโกงท าให้ตัวเลขในสมุดบัญชีของตนมีจ านวนเงินเพ่ิมข้ึน 

บทที่ 3 เกี่ยวกับค่าเสียหายอ่ืน ๆรวมทั้งค่าเสียหายต่อสัตว์ โดยผู้กระท าต้องชดใช้ตามมูลค่า
ของทรัพย์ซึ่งเป็นมูลค่าของสิ่งนั้นในสามสิบวันก่อนมีการกระท าให้เกิดความเสียหาย 

โดยส่วนที่ส าคัญของ Lex aquiliae ซึ่งได้มีการบัญญัติเกี่ยวข้องกับหลัก Volenti non fit 
injuria มีใจความส าคัญว่า “การแข่งขันต่อสู้กันแล้วเกิดเหตุการณ์ฝ่ายหนึ่งถึงแก่ความตายจะไม่น า
กฎหมายมาใช้บังคับ เพราะความเสียหายที่เกิดขึ้นเกิดจากความมุ่งหมายเพ่ือชื่อเสียงและแสดงถึง
ความกล้าหาญไม่ได้เกิดจากเจตนาที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่กันและกันมาก่อน แต่ความนี้มิให้ใช้
บังคับแก่ทาสซึ่งปกติไม่เป็นอิสรชนที่จะคุ้นเคยกับการแข่งขัน เว้นแต่กรณีที่นายจ้างเป็นผู้ฆ่าหรือ
สนับสนุนให้ฆ่าทาสย่อมจะไม่น ากฎหมายมาใช้บังคับเช่นกัน” จากใจความส าคัญของกฎหมาย
ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการที่บุคคลผู้ เสียหายรับรู้ถึงประเพณีการแข่งขันและยังคงยอมรับในเงื่อนไข
ของประเพณีนั้น หากเกิดผลร้ายขึ้นต่อบุคคลผู้ยอมตนเข้าแข่งขันบุคคลนั้นย่อมต้องยอมรับในผลร้าย
ที่เกิดแก่ตนโดยจะน าข้อบังคับตามกฎหมายมาบังคับเอาผิดแก่ผู้กระท ามิได้ เฉกเช่นเดียวกับกรณีของ
ทาสที่สมัครใจเข้าเป็นทาสของเจ้านายคนใดโดยที่รู้อยู่แล้วว่าการตกเป็นทาสย่อมถือว่าตัวทาสตกเป็น

                                                           
 

17 ศนันกรณ์ โสตถิพันธุ์, เรื่องเดิม, หน้า 48. 
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ทรัพย์ของเจ้านายคนนนั้นแต่ทาสยังคงยินยอมเข้าเป็นทาสเช่นนี้การที่เจ้านายท าลายทรัพย์หรือฆ่า
ทาสของตนจึงมิอาจน ากฎหมายมาใช้บังคับได้ด้วยเหตุจากความยินยอมที่ได้แสดงเจตนาไว้แต่ต้น 

ดังนั้น จากข้อเท็จจริงที่ปรากฎข้างต้นจึงแสดงให้เห็นว่าบทบัญญัติกฎหมาย Lex aquiliae 
เป็นบทบัญญัติที่เป็นต้นแบบของการพยายามแบ่งแยกความรับผิดทางแพ่งออกจากทางอาญาจนมี
การพัฒนามาสู่การแบ่งแยกกฎหมายแพ่งออกจากกฎหมายอาญาอย่างชัดเจนในปัจจุบัน 

นอกจากกฎหมาย Lex aquiliae สิ่งที่แสดงให้เห็นว่าหลัก Volenti non fit injuria ถูก
น ามาใช้ครั้งแรกตั้งแต่สมัยโรมันคือ ต ารากฎหมายในระบบคอมมอนลอว์ตามกฎหมายพระ(The 
Canon Law) ในส่วนที่ว่า “Scienti et consentienti non fit iniuria neque dolus: No injuria is 
done to a person who understands and consents.” แปลว่า ไม่มีความผิดหากบุคคลนั้นได้รู้
และเข้าใจในความเสียหายที่เกิดขึ้น และความเห็นของนักวิชาการว่า หลัก  Volenti non fit injuria 
นี้เป็นหลักที่มีมาตั้งแต่สมัยอริสโตเติ้ล โดยอริสโตเติ้ลได้กล่าวว่า “การแก้ไขปัญหาต่าง ๆไม่ใช่เรื่องทาง
กฎหมาย แต่เป็นเรื่องของความรู้สึกผิดชอบที่เป็นไปตามวัยตามหน้าที่ความรับผิดชอบและตาม
สติปัญญาที่เพ่ิมพูนขึ้น”18 หมายความว่าการที่มนุษย์เราตัดสินใจจะกระท าการใดก็ขึ้นอยู่กับ
ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ฉะนั้นการที่บุคคลใดตัดสินใจที่จะกระท าการใดแล้วย่อมต้องมีอิสระใน
การที่จะตัดสินใจและบุคคลนั้นย่อมต้องยอมรับผลที่จะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจของตนด้วยหากการ
กระท านั้นเป็นความผิดย่อมต้องรับโทษ หากการตัดสินใจนั้นเป็นสิ่งที่จะท าให้ตนได้รับผลร้ายบุคคล
นั้นก็ย่อมต้องยอมรับความเสียที่เกิดขึ้นแก่ตนจากการตัดสินใจนั้นอันเป็นแนวความคิดของหลักความ
ยินยอมไม่เป็นละเมิดนั้นเอง 

โดยหลักฐานที่ส าคัญอีกหนึ่งชิ้นซึ่งแสดงให้เห็นว่าหลัก Volenti non fit injuria มีจุดเริ่มต้น
จากอาณาจักรโรมัน คือ Digest ของจักรพรรดิจัสตินิเอนุส หรือ Corpus Juris Civilis ใจความว่า 
“No injustice is done to someone who wants that thing done usually quoted as volenti 
non fit iniuria”19 แปลว่า ไม่มีความอยุติธรรมใด ๆเกิดแก่บุคคลที่ต้องการให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นซึ่งมัก

                                                           
 

18 สุพัชรินทร์ อัศวธิตานนท์, เรื่องเดิม, หน้า 11. 
  19 Susan Ratcliffe, Concise Oxford Dictionary of Quotations, Fifth edition (New 
York:  Oxford University Press, 2006)  Retrieved Dec 17,2017 from  https: / / books. 
google. co. th/ books ?id= zLDEH2TAvwUC&pg= PT1125&lpg= PT1125&dq= 
Volenti+non+fit+injuria+Digest+Corpus+Juris+Civilis&source=bl&ots=_sKpz4YHay&sig=



  20 

เรียกว่า volenti non fit injuria (injuria และ iniuria มีความหมายอย่างเดียวกันคือ ความเสียหาย) 
หรือการยินยอมไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย จากหลักฐานชิ้นนี้ย่อมบ่งชี้อย่างชัดเจนแล้วว่า หลัก 
Volenti non fit injuria มีจุดเริ่มต้นที่สมัยโรมันอย่างแน่แท้ 

เมื่อเวลาผ่านไปอาณาจักรโรมันได้แพร่ขยายอาณาเขตกว้างขวางขึ้นประเทศต่างในแถบยุโรป
ที่ถูกล่าเป็นอาณานิคมของโรมันจึงได้รับอิทธิพลทางศาสนาและกฎหมายจากโรมันมาด้วยซึ่งแม้ต่อมา
เมื่ออาณาจักรโรมันเสื่อมอ านาจลงประเทศแถบยุโรปที่เคยเป็นประเทศใต้อาณานิคมก็ยังคงหาละท้ิง
ศาสนาและกฎหมายที่ได้มาจากโรมันไม่ ซึ่งรวมถึงประเทศอังกฤษด้วย  

 การเคลื่อนตัวจากโรมันเข้าสู่อังกฤษของหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด 
ความรับผิดทางละเมิดของประเทศอังกฤษโดยทั่วไปต้องประกอบด้วย20การกระท าโดยจงใจ

หรือประมาทเลินเล่อ(ความมุ่งให้เกิดผลร้ายโดยคาดหมายไว้ก่อนหรือไม่ได้คาดหมายไว้ก่อน) ซึ่งจะ
ส่งผลให้การกระท าเป็นความผิด โดยการกระท านั้นต้องเป็นการกระท าที่กระทบต่อสิทธิที่กฎหมายมุ่ง
คุ้มครอง เช่น ความปลอดภัยของบุคคล ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลอ่ืน ความรับผิดในความ
เสียหายต่อสังคม เป็นต้น รวมถึงผลที่ เกิดขึ้นต้องเป็นผลที่มีความสัมพันธ์กับการกระท า
(Causation)ซึ่งหากผลความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่เป็นผลจากการกระท าของผู้กระท าแล้วการกระท า
นั้นย่อมไม่เป็นความผิดตามทฤษฎีเงื่อนไขหรือทฤษฎีความเหมาะสม 

ดังนั้นการกระท าท่ีจะเป็นความผิดละเมิดได้ต้องประกอบด้วย 

1. การกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ 
2. เป็นการกระท าท่ีส่งผลร้ายต่อสิ่งที่กฎหมายมุ่งคุ้มครอง 
3. ผลของความเสียหายกับการกระท าต้องมีความสัมพันธ์กัน 
เมื่อการกระท าใดครบหลักเกณฑ์ของความรับผิดทางละเมิดแล้วผู้กระท าย่อมต้องรับผิดในผล

แห่งความเสียหายนั้นตามมูลละเมิด อย่างไรก็ตามแม้การกระท านั้นจะครบองค์ประกอบความผิด
ละเมิดแต่หากมีเง่ือนไขพิเศษบางประการก็อาจท าให้ผู้กระท าพ้นจากความรับผิดไปได้ เงื่อนไขพิเศษที่

                                                           
 

qrH9sg33gzFXKTFnXQg675x1U5Q&hl=th&sa=X&ved=0ahUKEwimuZmWs5HYAhXKpY8K
HdWjCr0Q6AEIKDAA#v=onepage&q=Volenti%20non%20fit%20injuria%20Digest%20Cor
pus%20Juris%20Civilis&f=false 

20  John cooke, Law of Tort, 10th edition (United Kingdom: Dorset Press, 2011),  
pp.4,10-11,27. 
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กล่าวคือ หลัก Volenti non fit injuria (หลักความยินยอมไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย) หรือที่เรียกกัน
โดยทั่วไปว่า “หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด” ซึ่งหลักกฎหมายนี้จะส่งผลในฐานะที่เป็นข้อต่อสู้ของ
ผู้กระท าละเมิดว่าที่ตนได้ก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นนั้นเกิดจากความยินยอมของผู้เสียหายเอง 21 
เช่นนี้ความเสียหายที่ผู้เสียหายได้รับจึงหาใช่เหตุอันจะน าไปฟ้องร้องบังคับคดีเรียกค่าสินไหมทดแทน
จากผู้กระท าละเมิดได้ 

โดยแต่เดิมหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดหาใช่หลักกฎหมายที่ประเทศอังกฤษเป็นผู้คิดค้น
ไม่แต่เป็นหลักกฎหมายที่ได้รับมาจากอาณาจักรโรมันเมื่อถึงยุคที่อาณาจักรโรมันเสื่อมอ านาจไปมีนัก
กฎหมายอังกฤษชื่อว่า Henrivi Bracton ได้ริเริ่มน าเอาแนวคิดเกี่ยวกับหลักความยินยอมไม่เป็น
ละเมิดที่บัญญัติไว้ใน Lex aquiliae และใน Digest ของจักรพรรดิจัสตินิเอนุส เข้าสู่ประเทศอังกฤษ
ผ่านทางงานเขียนของเขาที่ชื่อว่า Year Book Case of 1305 (Roll Series) ในวลีที่ว่า “Cum 
scienti et volenti non fit injuria” รวมถึงในกฎหมายพระ(Canon Law) ที่ได้อธิบายไว้ข้างต้นโดย
กฎหมายพระนี้เป็นกฎหมายของศาสนาคริสต์ที่นับถือในประทศอังกฤษอันได้รับอิทธิพลมาจากชาว
โรมันเป็นอย่างมาก ซึ่งต่อมาหลักกฎหมายนี้ได้มีการใช้ค าที่สั้นลงเหลือเพียง “Volenti non fit 
injuria” เนื่องจากค าว่า “Scienti ในยุคโรมัน หมายถึง to him who has knowledge แปลว่า ผู้รู้
ข้อเท็จจริง หากน ามารวมกันเป็น scienti non fit injuria ย่อมหมายถึง ผู้รู้ข้อเท็จจริงจะไม่ถือว่า
ยกเว้นความผิด ในปัจจุบันจึงตัดค าว่า scienti เพ่ือลดความสับสนในการใช้  

โดยเมื่ออังกฤษได้รับแนวคิดเกี่ยวข้องกับหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดเข้ามาก็ได้มีการ
พัฒนาหลักกฎหมายนี้มาอย่างต่อเนื่องผ่านทางค าพิพากษาของศาลอังกฤษ แต่ในขณะเดียวกันหลัก
กฎหมายดังกล่าวนั้นกลับแทบไม่สามารถพบได้จากหนังสือกฎหมายในประเทศแถบยุโรปที่ใช้ระบบ
กฎหมายลายลักษณ์อักษร แต่อย่างไรก็ดีแม้ในประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษรจะไม่มี
การก าหนดหลักกฎหมายนี้ไว้ในหนังสือกฎหมายมากนักแต่กลับยังคงมีการน าหลักกฎหมายนี้มาปรับ
ใช้กับคดีต่าง ๆ ที่เกิดข้อพิพาทเกี่ยวข้องกับแนวคิดความยินยอมไม่เป็นละเมิด22อันแสดงให้เห็นว่าแม้
หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดจะมิได้มีการกล่าวถึงในทางต ารากฎหมายอย่างละเอียดในทุกประเทศ
แถบยุโรปแต่ในทุกประเทศแถบยุโรปก็น าหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดมาปรับใช้ 

                                                           
 

21 สุธีรา จินายน, เรื่องเดิม, หน้า 19. 
22 สุพัชรินทร์ อัศวธิตานนท์, เรื่องเดิม, หน้า 50. 
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ดังนี้จึงอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่าแนวคิดหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดแม้เกิดขึ้นตั้งแต่สมัย
โรมันแต่ด้วยหลักกฎหมายนี้มีความยืดหยุ่นจึงสามารถที่จะพัฒนาจากอาณาจักรโรมันเข้าสู่ประเทศ
อังกฤษได้โดยผ่านเครื่องมือที่เรียกว่า “นักกฎหมาย บทบัญญัติกฎหมายและทางศาสนา” ซึ่งเครื่องมือ
ทั้งสามนี้เองที่เป็นตัวแปรส าคัญที่เชื่อมโยงแนวคิดเกี่ยวกับหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดระหว่าง
อังกฤษกับโรมันเข้าด้วยกัน 

ตัวอย่างความผิดที่ศาลอังกฤษน าหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดมาปรับใช้ 

1. ความผิดที่เกิดจากการกระท าโดยประมาท 

ในประเทศอังกฤษความผิดละเมิดที่กระท าโดยประมาทเป็นฐานความรับผิดซึ่ งมุ่งคุ้มครอง
สิทธิของบุคคลอย่างกว้างทั้งทางชีวิต ร่างกาย อนามัย ทรัพย์สินรวมถึงความเสียหายที่ได้รับจากการ
สูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจ23 

ดังจะเห็นได้จากค าพิพากษาที่ศาลเคยตัดสินไว้ตามคดี Pitts V. Hunt ในปี ค.ศ.1991 
ใจความว่า โจทก์ได้ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ของจ าเลยโดยโจทก์ทราบว่าจ าเลยดื่มสุรามาก่อน ซึ่งเมื่อ
จ าเลยขับขี่รถมอเตอร์ไซค์เข้าสู่ถนนโจทก์ได้เตือนให้จ าเลยขับรถช้า ๆแต่จ าเลยก็ไม่รับฟังกลับขับขี่รถ
เร็วเกินกว่าที่กฎหมายจราจรก าหนดอันเป็นลักษณะของการกระท าโดยประมาทจนเป็น เหตุให้เกิด
อุบัติเหตุ เช่นนี้จ าเลยจะอ้างความยินยอมของโจทก์ท่ีว่าโจทก์ยอมเข้าเสี่ยงภัยเองมิได้ เนื่องจากจ าเลย
กระท าการฝ่าฝืนกฎหมายอันแสดงให้เห็นว่าความเสียหายเป็นเพราะจ าเลยประมาทหากจ าเลยไม่
ประมาทความเสียหายย่อมไม่เกิด โดยในกรณีนี้ต่างจากกรณีของการแข่งขันกีฬาที่หากผู้แข่งขัน
กระท าการโดยถูกต้องตามกฎกติกาของการแข่งขันแล้วแม้อีกฝ่ายได้รับความเสียหายก็ไม่ส่งผลให้การ
กระท าของผู้แข่งขันเป็นละเมิด เพราะการแข่งขันกีฬามิได้เกิดจากเจตนาท าร้ายแต่แรกและการสมัคร
ใจเข้าแข่งขันกีฬาโดยรู้กติกาของการแข่งขันอยู่แล้วย่อมถือว่าผู้เข้าแข่งขันยินยอมเข้าเสี่ยงภัยแต่ต้น 
ซึ่งหลักการนี้คล้ายคลึงกับกรณีที่มีการก าหนดไว้ใน Lex aquiliae ในยุคสมัยโรมัน  

2. ความผิดฐานล่วงเกินสิทธิของผู้อื่น (trespass) 

การล่วงเกินสิทธิของผู้อ่ืนมีหลายประเภททั้งการล่วงล้ าในเรื่องของตัวบุคคล เช่น การโดน
เบียดบนรถไฟฟ้า การตบบ่าเพ่ือนเพ่ือเรียกให้หัน การตัดเล็บโดยช่างท าเล็บ เป็นต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่า
การกระท าเหล่านี้โดยปกติย่อมเป็นการให้ความยินยอมโดยปริยายจึงไม่เป็นความผิด เว้นแต่กรณีท า

                                                           
 

23 สุพัชรินทร์ อัศวธิตานนท์, เรื่องเดิม, หน้า 56. 
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ผิดข้อตกลงกัน เช่น การไปร้านท าผมเพ่ือท าสีผมแต่ช่างไปตัดผม กรณีนี้ศาลอังกฤษมองว่าเป็นการท า
ให้เสียหายแก่ร่างกายอ้างความยินยอมมิได้เพราะผู้เสียหายยินยอมเพียงให้ท าสีผมมิได้ยินยอมให้ตัด
ผม โดยการล่วงเกินสิทธิของผู้อ่ืนยังรวมถึงกรณีการล่วงเกินในทรัพย์ของผู้อ่ืนและกรณีการบุกรุกใน
ที่ดินของบุคคลอื่นด้วย 

3. ความผิดระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง 

กล่าวคือ การที่ลูกจ้างยอมตนเข้าท างานเท่ากับว่าลูกจ้างยอมเข้ารับความเสี่ยงภัยที่จะเกิด
จากสภาพงานปกติเท่านั้น หากเป็นอันตรายที่ไม่สามารถคาดหมายได้ว่าจะเกิดจากสภาพการท างาน
ปกติ นายจ้างย่อมมิอาจยกความยินยอมของลูกจ้างเพ่ือให้ตนพ้นผิดได้ อีกทั้งนายจ้างยังมิอาจท า
ข้อตกลงไว้ก่อนเพ่ือให้ตนพ้นจากความรับผิดในลักษณะที่อาศัยอ านาจต่อรองที่ไม่เป็นธรรมแก่ลูกจ้าง
ได้ตาม Consumer Right ACT 2015  

4. ความผิดเกี่ยวกับการก่อความเดือดร้อนร าคาญ 

ลักษณะของความผิดนี้จะอยู่ในรูปแบบของบุคคลซึ่งมีที่ดินติดกันหรือใกล้เคียงกัน ได้มีการใช้
สิทธิในที่ดินของตนเองจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่ที่ดินใกล้เคียง อาจกล่าวได้ว่า เป็นการใช้สิทธิ
เกินไปกว่าที่กฎหมายให้อ านาจ เช่น การก่อมลภาวะทางเสียงแก่บ้านใกล้เรือนเคียง การปล่อยน้ าเน่า
เสียโดยมิใช่กรณีที่ที่ดินอยู่ในลักษณะภูมิศาสตร์ที่สูงกว่าที่ดินซึ่งได้รับความเดือดร้อน เป็นต้น โดยข้อ
พิพาทในลักษณะนี้ศาลอังกฤษตัดสินว่า แม้การกระท าที่ก่อความเดือดร้อนร าคาญนั้นมีอยู่ก่อนที่
ผู้เสียหายจะย้ายเข้ามา หากผู้เสียหายได้ท าการบอกกล่าวให้ผู้กระท าหยุดการก่อความเดือดร้อน
ร าคาญแล้วแต่ผู้กระท าไม่หยุด ผู้กระท าย่อมมีความผิดฐานละเมิดจะอ้างว่าผู้เสียหายยินยอมเข้ามาอยู่
อาศัยทั้งที่รู้อยู่แล้วว่ามีการก่อความเดือดร้อนร าคาญมิได้24   

5. ความรับผิดของผู้ครองโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง 

ตามหลักทั่วไปผู้ครองโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างหรือที่ดินมีหน้าที่ต้องท าการปรับปรุงและ
ดูแลรักษาโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างหรือที่ดินนั้นให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยต่อบุคคลอ่ืนทั้งที่เข้ามาโดย
ได้รับอนุญาตและมิได้รับอนุญาตตามกฎหมาย Occupiers’Liability ACT25 ซึ่งหากเกิดความเสียหาย
ผู้ครองจ าต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้น แต่ผู้ครองสามารถอ้างหลัก Volenti non fit injuria 

                                                           
 

24 Miller V. Jackson (Court of Appeal of England and Wales, 1977) 
25 สุพัชรินทร์ อัศวธิตานนท์, เรื่องเดิม, หน้า 60. 
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เพ่ือให้พ้นจากความรับผิดได้หากตนได้ใช้ความระมัดระวังอย่างเพียงพอในอันที่จะป้องกันอันตรายนั้น 
เช่น ก าแพงบ้านช ารุดเจ้าของบ้านได้ท าการปิดประกาศเตือนและหาไม้มาค้ ายันเพ่ือแสดงให้เห็นว่า
ก าแพงช ารุดอย่างชัดเจน เป็นต้น  

ดังนี้เมื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ของหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดในประเทศอังกฤษแล้ว
ปรากฎว่ามีลักษณะที่ใกล้เคียงกับหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดที่ใช้อยู่ในประเทศไทย ที่เป็นเช่นนี้ก็
เนื่องจากประเทศไทยได้รับอิทธิพลของแนวคิดหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดนี้มาจากประเทศ
อังกฤษซึ่งจะอธิบายต่อไป 

 การแทรกซึมของหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดเข้าสู่สยามประเทศ 
 ประมวลกฎหมายฉบับแรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ คือ กฎหมายตราสามดวง ประมวล

กฎหมายนี้ถูกสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) 

และใช้เป็นหลักในการบริหารแผ่นดินเรื่อยมาจนกระทั่งถึงช่วงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอม

เกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) ในช่วงรัชสมัยนี้สยามได้มีการติดต่อคบค้าสมาคมกับชาติตะวันตกอย่าง

มาก เนื่องจากในยุคนี้การคมนาคมทางน้ า(การเดินเรือสมุทร) มีความก้าวหน้ามากท าให้ โลกแถบ

ตะวันตกสามารถเข้าติดต่อค้าขายเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศโลกตะวันออกรวมถึงสยามประเทศ

ได้อย่างสะดวก ส่งผลให้สยามได้รับแนวคิดตามอารยธรรมของประเทศแถบตะวันตกมาโดยปริยาย 26 

ซึ่งสิ่งที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านกฎหมายของไทยในรัชสมัยนี้ คือ สนธิสัญญาเบาว์ริ่งที่สยาม

จ าต้องสมยอมท ากับประเทศอังกฤษ เพราะเหตุก าลังรบทางทะเลของสยามในสมัยนั้นมิอาจเทียบกับ

กองเรือรบของอังกฤษได้ โดยแม้สนธิสัญญาฉบับนี้จะส่งผลดีในทางด้านเศรษฐกิจของไทยแต่ในทาง

กลับกันสนธิสัญญาฉบับนี้กลับสร้างข้อผูกมัดที่ท าให้สยามสูญเสียประโยชน์ไม่น้อยโดยเฉพาะในเรื่อง

ของสิทธิสภาพนอกอาณาเขตทางศาล(เขตอ านาจศาล) เนื่องจากมีข้อตกลงว่า “สยามจ าต้องให้

อังกฤษจัดตั้งกงสุลอยู่ในเขตพระนครและเป็นผู้ตัดสินคดีของบุคคลที่อยู่ในความอารักขาของอังกฤษ

                                                           
 

  26 ธานินทร์ กรัยวิเชียร, การปฏิรูประบบกฎหมายและการศาลในรัชสมัยพระบาทสมเด็จฯ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยะมหาราช (พระนคร: โรงพิมพ์ส านักท าเนียบนายกรัฐมนตรี ,  
2511), หน้า 5. 
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ซึ่งอยู่ในแผ่นดินสยาม”27 นอกจากเหตุผลทางการเมืองแล้วที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะ อังกฤษมองว่า

กฎหมายตราสามดวงของไทยมีความล้าสมัยและมีการลงโทษที่ทารุณโหดร้ายเกินกว่าความผิดที่ท า 

เช่น การตอกเล็บ การบีบขมับ เพ่ือให้จ าเลยยอมรับผิด เป็นต้น องค์รัชกาลที่ 4 จึงมีพระราชด าริเพ่ือ

ค้นหาทางออกของปัญหานี้โดยการสังคายนากฎหมายตราสามดวงขึ้นใหม่โดยมีสมเด็จกรมพระยา

ด ารงราชานุภาพ(ราชโอรสพระองค์ท่ี 54 ในรัชกาลที่ 4) ทรงคอยช่วยเหลือสนับสนุนในการสังคายนา

กฎหมายครั้งนี้ ซึ่งการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายตราสามดวงครั้งนี้ก็ส่งผลให้สยามสามารถปลดเปลื้อง

เงื่อนไขตามสนธิสัญญาเบาว์ริ่งและได้รับสิทธิทางศาลกลับคืนมาจากอังกฤษ  

เมื่อเข้าสู่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) หรือที่ชนชาว

สยามเรียกพระองค์ว่า “สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง” ได้ทรงมีพระราชด าริให้ส่งพระราชโอรสทุก

พระองค์ไปศึกษาต่อยังประเทศแถบยุโรปเพ่ือน าความรู้กลับพัฒนาและเป็นเกราะคุ้มกันจากข้ออ้าง

ของชาติตะวันตกที่ว่าสยามเป็นประเทศล้าหลังจึงประสงค์เข้ามาช่วยพัฒนาอันมีเป้าหมายในการ

ครอบง าสยามประเทศเป็นอาณานิคมของตนโดยไม่ใช้ก าลังทหาร ซึ่งในรัชสมัยของสมเด็จ

พระพุทธเจ้าหลวงได้ทรงจัดให้มีการปรับปรุงกฎหมายไทยครั้งใหญ่โดยให้สร้างกฎหมายใหม่ที่ความ

ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ28ได้แก่ กฎหมายลักษณะอาญา รัตนโกสินทร์ศก(ร.ศ.)127 ที่ต่อมาคือ

ประมวลกฎหมายอาญา และทรงโปรดให้จัดท าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยเริ่มแรกมีเพียง

บรรพ 1(สัญญา) และบรรพ 2(ประทุษร้ายทางแพ่งหรือละเมิด) ซึ่งได้มีการพัฒนาต่อมาจนมี 6 บรรพ

ดังที่ปรากฎในปัจจุบัน 

โดยในรัชสมัยของพระพุทธเจ้าหลวงนี้เองที่เป็นจุดเริ่มต้นของหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด

ในไทย เนื่องจากพระองค์ทรงส่งให้พระราชโอรสไปศึกษาต่อยังประเทศแถบตะวันตก โดยพระราช

โอรส 4 พระองค์แรกที่ทรงส่งไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ ประกอบด้วย พระองค์เจ้าประวิตรวัฒโร

ดม พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์ พระองค์เจ้าจิรประวัติวรเดช  และพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์(พระ

                                                           
 

27 สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์, “การพัฒนาประเทศในสมัยรัชกาลที่ 4: การวางรากฐานเพ่ือก้าวจาก
สังคมจารีตลักษณ์สู่สังคมนวลักษณ์ของสยาม,” วารสารศึกษาศาสตร์ 16 (มิถุนายน-ตุลาคม 2547): 
หน้า 32. 

28 ธานินทร์ กรัยวิเชียร, เรื่องเดิม, หน้า 10. 
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บิดาแห่งกฎหมายไทย) ซึ่งสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงโปรดให้พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ศึกษาในด้าน

กฎหมายจากมหาวิทยาลัย Oxford เมื่อครั้นพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ทรงเสด็จกลับสู่ประเทศไทย

สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงให้รับราชการ จนกระทั่งในปี พ.ศ.2440   (ร.ศ.116) พระองค์เจ้า

รพีพัฒนศักดิ์ทรงสร้างโรงเรียนกฎหมายขึ้นและทรงสอนหนังสือกฎหมายด้วยพระองค์เอง29  

โดยในการสอนกฎหมายของพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ได้ปรากฏหลักฐานที่เป็นจุดเริ่มต้นของ

หลัก Volenti non fit injuria ในไทยจากวิชาประทุษร้ายทางแพ่ง30ดังนี้ 

1. เล็กเชอร์ของพระเจ้าพ่ียาเธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ความว่า “คนที่เขาท าร้ายได้ท า

โดยที่เขายอมไม่ต้องรับผิด” เช่น เรายอมให้เขาสักขาเราจะฟ้องว่าเขาแทงด้วยเหล็กมีคมไม่ได้31 และ 

2. ปรากฏจากหนังสือมโนสารเล่มที่ 2 ฉบับพิเศษ พุทธศักราชที่ 2457-2458 ปีที่ 2 ฉบับที่ 

10อันมีการกล่าวถึง ข้อสอบความรู้นักเรียนกฎหมายในข้อที่ 2 และหนังสือมโนสารเล่มที่ 2 ฉบับ

พิเศษ  พุทธศักราชที่ 2457-2458 ปีที่ 2 ฉบับที่ 29 ที่มีการเปิดเผยเฉลยข้อสอบดังกล่าว ซึ่งมีความ

เกี่ยวข้องกับหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดไว้ ดังนี้   

 

“การสอบความรู้นักเรียนกฎหมาย พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ 

                                                           
 

 29 หลวงสารนัยประสาสน์, พัฒนาการศึกษากฎหมายในประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร: โรง
พิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2499)   หน้า 2-3. 

30 วิชาประทุษร้ายทางแพ่งหรือละเมิดซ่ึงนี้มีลักษณะส าคัญ คือ  

(1) การประทุษร้ายทางแพ่งก่อหนี้ตามกฎหมายแพ่งแต่หาใช่หนี้ตามกฎหมายอาญา 

(2) การประทุษร้ายสื่ออยู่ในตัวว่าผู้กระท าต้องมีความผิด 

(3) การประทุษร้ายต้องก่อให้เกิดความเสียหายขึ้น 

(4)  ผู้เสียหายมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่งได้ หาใช่กรณีที่รัฐจะท าการปรับไหมเพราะ

มิใช่ความผิดอาญา อ้างถึงใน ศนันกรณ์ โสตถิพันธุ์, เรื่องเดิม, หน้า 53 

  31 พระเจ้าพ่ียาเธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์, เล็กเชอร์ของพระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหลวง
ราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (พระนคร: ส านักพิมพ์บรรณาคาร, 2468), หน้า 183. 
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วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ 

ลักษณผิดสิทธิ 

(๑)......................................................................................... 

(๒) ในคดีหาว่าทุบตีเตะต่อย ช้ าด าบาดเจ็บนั้น จ าเลยจะยกเอาความสมัคก็

ดี ความยินยอมก็ดีของโจทขึ้นเปนข้อต่อสู้ ดังนี้จะฟังว่าเพียงใดแก้ได้หรือแก้ไม่ได้” 

“ตอบปัณหาข้อสอบไล่นักเรียนกฎหมายลักษณผิดสิทธิ์ 

ค าตอบ 

ข้อ ๒ เมื่อผู้ใดยินยอมหรือสมัคให้ผู้อ่ืนเขากระท าผิดสิทธิ์แก่ตน ตนจะฟ้องร้องเรียก

ค่าเสียหายแก่เขาไม่ได้ เช่น ยินยอมให้เมียกระท าชู้แก่ชายอ่ืน จะฟ้องขอเรียกเบี้ยปรับจาก

ชายชู้ไม่ได้ 

แต่ถ้าความยินยอมให้ผู้อื่นกระท านั้น เขาได้กระท าลงโดยความเลินเล่อ อาจฟ้องเรียก

ค่าเสียหายได้ ดังเช่นจ้างหมอให้ถอนฟัน หมอเลินเล่อถอนเอาฟันซีกอ่ืนซึ่งไม่ต้องการให้ถอน

นั้นออกมาด้วยดังนี้ ฟ้องเรียกค่าเสียหายแก่หมอได้ 

ในคดีหาว่า ทุบตี เตะ ต่อย ช้ าด าบาดเจ็บ จ าเลยย่อมยกเอาความสมัคหรือความยินยอมของ

โจทย์ขึ้น     เปนข้อแก้ตัวได้ ตัวอย่าง เราได้พระก าแพงเขย่งมาองค์หนึ่ง เชื่อว่าใครฟันไม่เข้า 

อยากลองดูว่าจะเหนียวจริงหรือไม่ จึงวานคนอ่ืนเอามีดฟันแขนเรา เมื่อเขาฟันเอา มีบาดเจ็บ 

เราจะฟ้องว่าท าร้ายร่างกายในฐานประทุษร้ายทางแพ่งไม่ได้ เว้นไว้แต่เมื่อบาดแผลสาหัศ

ซึ่งเปนความผิดในทางอาญา”32 

3. รวมถึงค าพิพากษาที่ 649 ร.ศ.120 ที่วางหลักว่า “สมยอมให้เมียมีชู้ ผัวจะฟ้องชายชู้นั้น

ไม่ได้”33 โดยค าพิพากษานี้ถือได้ว่าเป็นค าพิพากษาที่เกี่ยวข้องกับการปรับหลักความยินยอมไม่เป็น

ละเมิดซ่ึงมีความเก่าแก่ที่สุดฉบับหนึ่งของประเทศไทย 

                                                           
 

32 เรื่องเดียวกัน, หน้า 68-69. 
  33 สรรพการ, ปัณหาวินิจฉัย, (กรุงเทพมหานคร:  โรงพิมพ์สามมิตร์), หน้า 692. 
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โดยต่อมายังคงมียังคงมีค าพิพากษาที่มีการหยิบยกหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดนี้มาใช้

อย่างต่อเนื่อง เช่น ค าพิพากษาฎีกาที่ 307/2445 (ร.ศ.121) ความว่า “ที่ดินมีเจ้าของ 2 คน คนหนึ่ง

ยอมให้อีกคนหนึ่งเอาที่ดินไปจ าน า แลที่ดินนั้นหลุดเปนสิทธิ์แก่ผู้รับจ าน า คนที่ยอมก็หมดอ านาจใน

ที่ดินแห่งนั้นเหมือนกัน” อีกทั้งยังคงปรากฎตามหนังสือกฎหมายของนักกฎหมายยุคนั้น34ใจความว่า 

“...ถ้าผู้ใดยินยอมให้ผู้อ่ืนกระท าอะไรแก่ตนแล้วฟ้องร้องเขาไม่ได้ แต่นี้ไม่เกี่ยวถึงการที่เลินเล่อท าให้

เราเสียหาย...” 

ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่  6 ) ก็ยังคงปรากฎ

การปรับใช้หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดอยู่ เช่น ค าพิพากษาฎีกาที่ 1486/246235 ใจความว่า 

“จ าเลยจ้าง ส. รับเหมาซ่อมแซมตึกของจ าเลย โดยที่โจทก์ได้ท าการตกลงกับ ส. ให้มาทุบท าลายเสา

ของโจทก์ด้วยส่งผลให้ตึกโจทก์ช ารุดไป โจทก์จะฟ้องเรียกค่าเสียหายจากจ าเลยมิได้ ” ซึ่งการที่ศาล

ตัดสินเช่นนี้ด้วยเพราะเหตุว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากการให้ความยินยอมของโจทก์เองหา

ได้เกี่ยวพันกับการซ่อมแซมตึกของจ าเลยไม่ 

จนกระท่ังในรัชสมัยของสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลฯ (รัชกาลที่8) หลัก Volenti 

non fit injuria นี้ได้ถูกแพร่หลายในแวดวงนักกฎหมาย และได้มีนักกฎหมายบางท่าน 36ได้ท าการ

เขียนต ารากฎหมายอธิบายถึงหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดนี้ไว้โดยมีใจความส าคัญว่า “หลัก 

Volenti non fit injuria นี้เมื่อโจทก์ยินยอมโดยตรงหรือโดยปริยายให้จ าเลยท าละเมิดแก่ตนแล้ว 

ภายหลังจะมาฟ้องเรียกค่าเสียหายจากจ าเลยไม่ได้โดยการยินยอมนั้นท าได้โดยตรงก็ดี แต่การยินยอม

โดยปริยายนั้น ได้แก่ อาการที่โจทก์เข้าฝ่าอันตรายซึ่งจ าเลยอาจจะก่อให้เกิดขึ้น ก็สามารถท าได้เพียง

ฟังได้ว่าโจทก์ได้ยินยอมให้จ าเลยท าละเมิดแก่ตนความยินยอมของโจทก์ย่อมเป็นข้อแก้ตัวของจ าเลย

ได้...” 

                                                           
 

34 บุญช่วย วณิกกุล, หลักกฎหมายประทุษร้ายส่วนแพ่ง, พิมพ์ครั้งที่ 3 (2463) หน้า 30-31. 
35 สุพัชรินทร์ อัศวธิตานนท์, เรื่องเดิม, หน้า 73. 

  36 มรว.เสนีย์ ปราโมช, กฎหมายอังกฤษว่าด้วยลักษณะสัญญาและละเมิด (พระนคร: โรง
พิมพ์สุวรรณศรี, 2479), หน้า 174-175. 
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เมื่อเข้าสู่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ (ในหลวงรัชกาลที่9) 

การปรับใช้หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดได้ถูกยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ในชั้นศาลอย่างแพร่หลายการปรับ

ใช้หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดในรัชสมัยนี้จึงพัฒนาไปอย่างรวดเร็วจนต้องมีการออกกฎหมายขึ้น

เพ่ือควบคุมการใช้หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดโดยถือว่าความยินยอมตามหลักกฎหมายดังกล่าว

เป็นการแสดงเจตนาอย่างเดียวกับสัญญา รวมถึงมีความเห็นทางวิชาการต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับหลัก

ความยินยอมไม่เป็นละเมิดไว้ไม่น้อย แต่กลับยังคงไม่มีการบัญญัติหลัก Volenti non fit injuria นี้

เป็นลายลักษณ์อักษร จนกระทั่งสิ้นรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่ 9 เข้าสู่รัชสมัยของสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ 10) ซึ่งเป็นสมัยปัจจุบันหลักความยินยอมไม่

เป็นละเมิดนี้ก็ยังคงด าเนินต่อไปในบทบาทของหลักกฎหมายในส่วนละเมิดและยังคงไม่ได้รับการ

บัญญัติเป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษรดังเดิม 

ดังนั้นอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่าประเทศไทยที่ใช้ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร (Civil Law) 

ได้รับอิทธิพลของหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด(Volenti non fit injuria) มาจากกฎหมายประเทศ

อังกฤษที่ใช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) ผ่านเครื่องมือทางกฎหมาย 2 รูปแบบ 

คือ  

1. นักกฎหมาย คือ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ท่ีทรงศึกษากฎหมายจากประเทศอังกฤษ 

2. ต ารากฎหมาย คือ หนังสือกฎหมายอังกฤษที่พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ทรงน ามาสอน

นักศึกษากฎหมายไทย และข้อสอบกฎหมายในการทดสอบความรู้ของนักศึกษาในโรงเรียนกฎหมาย   

โดยในปัจจุบันนักวิชาการได้ให้ความหมายของหลัก Volenti non fit injuria คือ “เมื่อบุคคล

ใดยินยอมก็ไม่อาจถือว่าบุคคลนั้นได้รับความเสียหาย จึงไม่อาจฟ้องละเมิด ส าหรับใครก็ตามที่ให้

ความยินยอมโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ไม่มีใครจะอาจอ้างสิทธิซึ่งเขาเองเจตนาสละสิทธินั้นแล้ว”37

บางท่านได้ให้ความหมายหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดว่า“การที่บุคคลหนึ่งอนุญาตหรือยอมให้

                                                           
 

37 ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์, เรื่องเดิม, หน้า 142 
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บุคคลอีกคนหนึ่ง กระท าการหรือไม่กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยบุคคลผู้ให้ความยินยอมย่อม

ต้องยอมรับผลที่จะเกิดข้ึนอันเป็นเหตุจากการที่ตนได้ให้ความยินยอมนั้น”38  

ดังนั้นย่อมเห็นได้ว่า การที่ผู้เสียหายยินยอมให้กระท าการใดแก่ตนเท่ากับยอมรับเอาผล

เสียหายที่เกิดขึ้นแก่ตนเองอันส่งผลให้การกระท านั้นไม่เป็นละเมิด ต่างจากกรณีต่อสู้ท าร้ายที่เป็นการ

กระท าผิดกฎหมายทั้งสองฝ่ายจึงไม่ได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายส่งผลให้ไม่อาจฟ้องคดีได้ 39โดย

นักกฎหมายบางท่านได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า “หากเป็นกรณีที่ท้าให้จ าเลยฟันเพราะมีอาคม 

จ าเลยจะอ้างว่าผู้เสียหายยินยอมไม่ได้เพราะขัดต่อกฎหมายเป็นการมองในด้านของจ าเลยว่าจะอ้าง

ความยินยอมไม่ได้ แต่หากมองในด้านของผู้เสียหายซึ่งเป็นผู้ท้าให้เขาฟันเอง อันเป็นการยอมเสี่ยงรับ

ความเสียหายเท่ากับยอมรับเอาผลเสียหายนั้น เหมือนกรณีการทะเลาะวิวาทซึ่งต้องห้ามฟ้องต้องห้าม

ฟ้องดังกล่าว แต่เหตุใดผู้ท้าให้ฟันเพราะเชื่อในอาคมไม่เกี่ยวกับคนอ่ืนจึงถือว่าเป็นผู้เสียหาย ในกรณีนี้

ก็น่าจะถือว่าผู้เสียหายยอมเข้าเสี่ยงภัยเองไม่มีอ านาจฟ้องเช่นกัน”40 จากความเห็นดังกล่าวแม้บาง

กรณีการให้ความยินยอมจะเป็นความผิดละเมิดเพราะขาดองค์ประกอบความผิดตามบทบัญญัติของ

กฎหมาย41 แต่ในบางกรณีผู้เสียหายก็อาจไม่มีอ านาจฟ้องเพราะมูลเหตุอันเกิดจากการให้ความ

ยินยอมหรือการยอมรับเข้าเสี่ยงภัยของตัวผู้เสียหายเอง 

  แนวคิดเกี่ยวกับหลกัความยินยอมไม่เป็นละเมิด 
การน าเสนอแนวคิดจากประเทศต่าง ๆที่มีการน าหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดไปปรับใช้กับการ

พิจารณาคดีภายในประเทศเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นของหลักกฎหมายนี้ที่สามารถแทรกซึม

เข้าสู่วัฒนธรรมทางด้านกฎหมายของนานาอารยประเทศได้ อีกทั้งหลัก Volenti non fit injuria นี้

                                                           
 

38 วารี นาสกุล และจรัญ ภักดีธนากุล, เรื่องเดิม, หน้า 65 
39 ค าพิพาษาศาลฎีกาท่ี 2670/2528, สืบค้นฎีกา 2015, ค้นวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 

จาก http://deka.supremecourt.or.th/search 
40 เพ็ง เพ็งนิต,ิ  ค าอธิบาย (ฉบับย่อ) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด 

และพ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539,  พิมพ์ครั้งที่ 5 แก้ไขเพ่ิมเติม,  
กรุงเทพมหานคร: จิวรัชการพิมพ์, 2553, หน้า 48-50. 

41 มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ.2540 
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แม้จะมีต้นก าเนิดมาจากอาณาจักโรมันแต่ด้วยหลักกฎหมายนี้เป็นหลักกฎหมายที่เกิดขึ้นจากจิตส านึก

ทางด้านศีลธรรมตามธรรมชาติของมนุษย์แนวคิดของหลักกฎหมายนี้จึงสามารถปรากฎขึ้นในประเทศ

ที่แม้จะไม่ได้รับอิทธิพลทางด้านกฎหมายจากโรมันซึ่งขอน าเสนอเป็นส่วนหนึ่งขององค์ความรู้เกี่ยวกับ

หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดท่ีจะท าการศึกษาเปรียบเทียบต่อไป ดังนี้ 

 แนวคิดของประเทศในระบบ Common Law 
ระบบกฎหมาย Common Law หรือระบบกฎหมายจารีตประเพณี เป็นระบบกฎหมายที่ถูก

พัฒนาขึ้นโดยประเทศอังกฤษซึ่งเกิดจากการน าจารีตประเพณีต่าง ๆของกลุ่มบุคคลแต่ละถิ่นใน

ประเทศอังกฤษมาท าการผสมผสานกันจนเกิดระบบกฎหมายกลางที่ได้รับการยอมรับจากทุกท้องถิ่น

และมีการปรับใช้กฎหมายในทิศทางเดียวกันทั่วประเทศ โดยหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดก็เป็น

หลักกฎหมายหนึ่งที่มาจากจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นซึ่งได้รับการถ่ายทอดมาจากชาวโรมันเมื่อครั้ง

ประเทศอังกฤษตกเป็นเมืองขึ้นของอาณาจักรโรมัน ส่งผลให้ประเทศอังกฤษเป็นประเทศแรก 

ในยุคปัจจุบันที่การน าเอาแนวคิดเกี่ยวด้วยหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดเข้ามาปรับใช้ในการ

พิจารณาคดี หรืออาจกล่าวได้ว่าระบบ Common Law เป็นระบบกฎหมายแรกที่มีการน าเอา 

หลักความยินยอมไม่ เป็นละเมิด เข้ าสู่กระบวนการยุติธรรม โดยเมื่ อประเทศอังกฤษน า 

หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดเข้ามาปรับใช้กับคดีละเมิดหลักกฎหมายดังกล่าวมิได้ถูกบัญญัติขึ้นเป็น 

ลายลักษณ์อักษรแต่กลับถูกปรับใช้ในฐานะของหลักกฎหมายทั่วไปและอยู่ในสถานะที่เป็นข้อต่อสู้หรือ

ข้อแก้ตัวของผู้กระท าความผิดซึ่งสามารถกล่าวอ้างความยินยอมของผู้เสียหายเพ่ือให้ตนไม่ต้องรับผิด

ในความผิดละเมิดทุกรูปแบบ โดยส าหรับประเทศอ่ืน ๆที่อยู่ในระบบ Common Law ต่างก็มี 

ประเทศอังกฤษเป็นแม่แบบจึงได้รับอิทธิพลแนวคิดในเรื่องหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดไปจากการ

ประเทศอังกฤษด้วยซึ่งหลักกฎหมายดังกล่าวถูกปรับใช้และตีความในลักษณะเดียวกันกับประเทศ

อังกฤษ คือ หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดถือเป็นหลักกฎหมายทั่วไปและอยู่ในบทบาทที่เป็นข้อต่อสู้

ของผู้กระท าความผิดที่สามารถยกหลักกฎหมายนี้ประกอบกับความยินยอมของผู้เสียหายเพ่ือให้ปลด

เปลื้องจากความรับผิดทางละเมิดนั้น แต่ในปัจจุบันหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดนี้ถูกน ามาปรับใช้

อย่างมากจนก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมขึ้นเนื่องจากเหตุปัจจัยส าคัญคือความเลื่อมล้ าทางสังคม

ก่อให้เกิดการใช้อ านาจกดขี่ผู้ที่ด้อยกว่า เช่นนี้แต่ละประเทศจึงจ าต้องมีการก าหนดหลักเกณฑ์และ

เงื่อนไขการปรับใช้หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดขึ้นซึ่งในแต่ละประเทศก็มีการก าหนดข้อจ ากัดการ
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ปรับใช้หลักกฎหมายดังกล่าวที่แตกต่างกันไป โดยผู้เขียนจะกล่าวให้เห็น เป็นตัวอย่างในเบื้องต้น

ส าหรับระบบ Common Law เพียง 3 ประเทศดังนี้ 

1. แนวคิดของประเทศอังกฤษ 

ตามพจนานุกรมกฎหมายของประเทศอังกฤษได้ให้ค านิยามแก่หลัก Volenti non fit injuria 

ว่าคือ บุคคลใดให้ความยินยอมก็ไม่อาจถือได้ว่าบุคคลนั้นได้รับความเสียหาย จึงไม่อาจฟ้องละเมิด  

ส าหรับบุคคลใดก็ตามท่ีได้แสดงเจตนาให้ความยินยอมไว้โดยแจ้งชัดหรือโดยปริยาย บุคคลเหล่านั้นจะ

อ้างสิทธิซึ่งเขาได้ท าการแสดงเจตนาสละไปเสียย่อมมิได้”42อันเป็นการแสดงให้เห็นว่าประเทศอังกฤษ

นั้นให้ความส าคัญต่อการแสดงเจตนาของบุคคลเป็นอย่างมาก หากพิจารณาจากค านิยามความหมาย

ของหลัก Volenti non fit injuria เพียงอย่างเดียวการที่บุคคลใดได้ให้ความยินยอมแม้เป็นเรื่องที่ขัด

ต่อศีลธรรมอันดีก็สามารถกล่าวอ้างเป็นข้อต่อสู้ในชั้นศาลได้ แต่ในปัจจุบันประเทศอังกฤษได้มีร่าง

พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม จะบัญญัติไว้ในกฎหมาย Unfair Contract 

Term Act 1977  (UCTA 1977)  แ ล ะ  The Unfair Contract Term in Consumer Contract 

Regulation 1999 โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักการที่ระบุไว้ในกฎหมายทั้งสองฉบับ คือ การควบคุม

ความไม่เท่าเทียมของอ านาจในการต่อรอง การขาดการเจรจาส าหรับข้อสัญญามาตรฐานในสัญญา

ผู้บริโภค การไม่สามารถเข้าถึงได้ของสาระส าคัญของสัญญามาตรฐาน ซึ่งได้บัญญัติเกี่ยวกับข้อสัญญา

ที่ไม่เป็นธรรมในส่วนที่ 2 ของกฎหมาย UCTA 197743 ซึ่งศาลได้น าหลักข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม

เหล่านี้เพื่อก าหนดขอบเขตการใช้บังคับหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดด้วยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับชีวิต

และร่างกายด้วย44 

                                                           
 

42 Osborn’concise Law Dictionary P.343 อ้างถึงใน ศนันกรณ์ โสตถิพันธุ์, เรื่องเดิม, 
หน้า 142. 

43 วราภรณ์ วนาพิทักษ์, กฎหมายว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมเชิงเปรียบเทียบ เอกสาร
ประกอบการบรรยายวิชากฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและละเมิดชั้นสูง หลักสูตรนิติศาสตร
มหาบัณฑิต สถาบัณพัฒนบัณฑิตบริหารศาสตร์, หน้า 12,15-16. 

44 สุพัชรินทร์ อัศวธิตานนท์, เรื่องเดิม, หน้า 19-20. 
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โดยการปรับใช้หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด (Volenti non fit injuria) ในกรณีของ

ประเทศอังกฤษมีลักษณะ ดังนี้ 

   1. การให้ความยินยอมผู้ให้ความยินยอมต้องรู้ถึงข้อเท็จจริงของความเสี่ยงภัยที่ตน

จะได้รับและการยินยอมนั้นผู้ให้ความยินยอมต้องไม่ตกอยู่ในสภาพบังคับที่ไม่อาจแสดงเจตนาที่

แท้จริงได้ด้วย45 

หลักเกณฑ์นี้เกิดจากกรณีที่ศาลอังกฤษตัดสินคดี Smith V. Baker & Sons ในปี 

ค.ศ.189146โดยข้อเท็จจริงในคดีนี้มีใจความส าคัญว่า การที่ลูกจ้างยอมเข้าท างานกับนายจ้างแม้โดย

สภาพของงานย่อมมีอันตรายอยู่บ้างโดยหากความเสียหายที่เกิดขึ้นเกดิเพราะอันตรายทั่วไปตาม

สภาพของงาน นายจ้างย่อมสามารถที่จะอ้างความยินยอมของลูกจ้างได้ แต่หากเป็นกรณีที่ความ

เสียหายเกิดขึ้นเป็นผลมาจากเหตุอ่ืนแม้อยู่ในขณะท างาน เช่น เพราะความประมาทเลินเล่อที่ลูกจ้าง

ไม่ต้องรับผิด หรือเพราะมาตรฐานความปลอดภัยของอุปกรณ์การท างานที่ต่ าหรือเสื่อมโทรม เป็นต้น 

กรณีเหล่านี้นายจ้างจะอ้างความยินยอมของลูกจ้างเพ่ือให้ตนพ้นจากความรับผิดมิได้ เนื่องจากความ

ยินยอมที่ลูกจ้างได้ให้ไว้นั้นลูกจ้างย่อมเจตนาที่จะยอมรับความเสี่ยงภัยที่เกิดจากสภาพงานตามปกติ

เท่านั้น หาใช่ยินยอมเข้าเสี่ยงภัยอันตรายที่ไม่อาจคาดหมายได้มาก่อนเริ่มงาน 

2. ผู้ให้ความยินยอมสามารถท่ีจะให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายก็ได้47 

กล่าวคือ ผู้ให้ความยินยอมหาจ าต้องแสดงความยินยอมให้ผู้กระท ารับรู้แต่เพียงวิธีการ

พูด การเขียนเท่านั้นแต่สามารถที่จะแสดงเจตนาผ่านทางการกระท าใด ๆที่แสดงว่าตนยินยอมเข้า

เสี่ยงภัยก็ถือว่า บุคคลนั้นได้ให้ความยินยอมแล้ว 

                                                           
 

  45 Catherine Elliott and Frances Quinn, Tort Law, ninth edition (United Kingdom: 
Dorset Press, 2013) p. 112. 

46 Smith V. Baker & Sons (United Kingdom HOUSE OF LORDS, 1981) 
  47  W.H.V.  Rogers and Percy Henry, Winfield & jolowicz on tort, ninth edition 
(United Kingdom: Sweet & Maxwell, 2010)  pp. 702-703. 
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3. การแสดงเจตนาให้ความยินยอมของผู้ให้ความยินยอมต้องเกิดจากเจตนาที่แท้จริงหา

ใช่เกิดจากการถูกข่มขู่ หรือหลอกลวง หากการให้ความยินยอมนั้นหาได้เกิดจากเจตนาที่แท้จริงของ

ผู้ให้ความยินยอม ย่อมส่งผลให้ความยินยอมนั้นมิอาจถูกยกขึ้นเป็นข้ออ้างเพ่ือให้ผู้กระท าละเมิดพ้น

จากความรับผิดได้48      

4. โดยทั่วไปผู้เยาว์ที่มีอายุเกินกว่า 13 ปีสามารถที่จะให้ความยินยอมในบางเรื่องได้ 

หากผู้เยาว์นั้นรับรู้และเข้าใจถึงผลที่จะเกิดขึ้นหากให้ความยินยอมไป49แต่ส าหรับการให้ความยินยอม

อันจะส่งผลให้เป็นข้ออ้างข้อต่อสู้แก่ผู้กระท าละเมิดเพ่ือให้ผู้กระท าพ้นจากความรับผิดการให้ความ

ยินยอมนั้นผู้เยาว์รวมถึงบุคคลวิกลจริตต้องให้ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อนุบาลให้ความยินยอมแทน 

5. ข้อห้ามอ้างหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดบางประเภท50 

 แต่เดิมในประเทศอังกฤษผู้กระท าสามารถที่จะอ้างความยินยอมของผู้เสียหายได้

อย่างไม่มีข้อจ ากัด แต่ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1977 ได้มีการใช้บังคับกฎหมายชื่อว่า Unfair contract Terms 

ACT 1977 และThe Unfair contract Terms in Consumer Contract Regulation 1999 ซึ่ ง

กฎหมายทั้งสองฉบับมีเนื้อหาข้อบังคับเกี่ยวกับข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมอันมีวัตถุประสงค์เป็นการ

ควบคุมความไม่เท่าเทียมของอ านาจการต่อรองในการท าสัญญา โดยศาลได้น ากฎหมายนี้ไปปรับใช้กับ

กรณีของความยินยอมด้วย เนื่องจากศาลมองว่าการให้ความยินยอมนั้นมีลักษณะใกล้เคียงกับการ

แสดงเจตนาเข้าท าสัญญา ซึ่งส่งผลให้ความยินยอมที่เป็นผลร้ายต่อชีวิตและร่างกายไม่อาจที่จะใช้เป็น

ข้ออ้างเพ่ือให้ผู้กระท าพ้นจากความรับผิดได้ โดยในปัจจุบันกฎหมายทั้งสองฉบับถูกยกเลิกและผนวก

รวมเข้าด้วยกันเป็นกฎหมายที่มีชื่อว่า “The Consumer Right ACT 2015 (CRA 2015)” โดย

กฎหมายฉบับนี้มีเนื้อหาใกล้เคียงกับกฎหมายเดิมทั้งสองฉบับเพียงแต่ได้เพ่ิมเติมหลักความคุ้มครอง

ของผู้บริโภคที่มีอ านาจต่อรองต่ ากว่าผู้ประกอบการให้มากยิ่งขึ้น เช่น ข้อตกลงที่มีลักษณะยกเว้น

ความรับผิดของผู้ประกอบการ ข้อตกลงที่มีลักษณะซ่อนเร้น ข้อตกลงที่ก าหนดให้ผู้บริโภคต้องท าการ

                                                           
 

48 สุพัชรินทร์ อัศวธิตานนท์, เรื่องเดิม, หน้า58. 
49 W.H.V. Rogers and Percy Henry, op. cit., p. 707. 
50 วราภรณ์ วนาพิทักษ์, เรื่องเดิม. 
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รับรองในสิ่งซึ่งท าให้ตนเองเสียเปรียบ เป็นต้น ซึ่งข้อตกลงต่าง ๆเหล่านี้ CRA2015 ได้ก าหนดให้เป็น

ข้อตกลงที่อยู่ในส่วนต้องห้ามมิอาจตกลงกันได้เลย(Blacklist)อันส่งผลต่อการพิจารณาการปรับใช้หลัก 

Volenti non fit injuria ในการพิจารณาตัดสินคดีของศาลอังกฤษที่มุ่งยึดหลักของข้อสัญญาที่ไม่เป็น

ธรรมส าหรับการแสดงเจตนาให้ความยินยอมด้วย  

6. ศาลอังกฤษน าหลัก Volenti non fit injuria มาใช้ในฐานะที่ถือว่าความยินยอม

ของผู้เสียหายเป็นข้อแก้ตัวของจ าเลยที่จะยกขึ้นต่อสู้เมื่อมีการกระท าความผิดเพ่ือให้พ้นจากความรับ

ผิดทางละเมิดนั้น51 

2. แนวคิดของประเทศสหรัฐอเมริกา 

เมื่อเกิดความเสียหายขึ้นอันเป็นผลมาจากการกระท าละเมิด ในประเทศสหรัฐอเมริกา

ผู้เสียหายมักจะเรียกค่าสินไหมทดแทนในอัตราที่ค่อนข้างสูงมากจึงส่งผลให้ผู้กระท าละเมิดต้องกระท า

ทุกวิธีทางเพ่ือให้ตนไม่ต้องรับผิดหรือรับผิดในจ านวนอัตราที่น้อยที่สุดแนวทางในการต่อสู้คดีของ

ผู้กระท าละเมิดมี 2 รูปแบบหลัก52 คือ 

1. ให้การในลักษณะที่เป็นการปฏิเสธว่า การกระท าของตนที่ก่อให้เกิดความเสียหาย

ขึ้นแม้ว่าจะเกิดจากความผิดพลาดหรือความประมาทในหน้าที่ซึ่งตนจ าต้องกระท าเพ่ือป้องกันมิให้เกิด

ความเสียหายแก่บุคคลอ่ืน อย่างไรก็ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นนี้หาได้เกิดจากฝ่ายผู้กระท าเพียงฝ่าย

เดียวเนื่องแต่ที่เกิดความเสียหายเช่นนี้เนื่องจากมีการกระท าอย่างหนึ่งอย่างใดของผู้เสียหายเข้า

เกี่ยวข้องในขณะที่เกิดเหตุหรือการกระท านั้นเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องกับการกระท าของผู้กระท าละเมิด 

อันเป็นเหตุแทรกแซงตัดความสัมพันธ์ระหว่างการกระท าของผู้กระท าละเมิดกับผลความเสียหายที่

เกิดแก่ผู้เสียหาย หรือ 

                                                           
 

51 สุธีรา จินายน, เรื่องเดิม, หนา้ 19. 
  52 Charles Warren, “"Volenti Non Fit Injuria" in Actions of Negligence,” Harvard 
Law Review 8, 8 ( March 1895) :  458, Retrieved September 14, 2017 from 
http://www.jstor. org/ stable/ 1321649   . 
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2. ให้การในลักษณะเป็นการยอมรับการกระท าของตน แต่ปฏิเสธความรับผิดในผล

ที่เกิดจากการกระท านั้น เพราะเหตุว่าตนไม่มีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้เสยหาย

ตามกฎหมาย เช่น กรณีท่ีผู้เสียหายได้รับความเสียหายเนื่องจากบุกรุกเข้ามาในบ้านของผู้กระท า กรณี

ที่ผู้เสียหายเข้ามีส่วนร่วมในการกระท าที่ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งที่รู้อยู่ว่ามีความเสี่ยงที่อาจเกิด

อันตรายแก่ตัวผู้เสียหายเอง เช่นนี้จึงส่งผลให้ผู้กระท าไม่ต้องรับผิดในเหตุละเมิดเนื่องจากผู้เสียหาย

ยินยอมสมัครใจเข้าอยู่ในสถานะที่อาจได้รับอันตรายด้วยตนเอง 

ข้อต่อสู้ทั้งสองรูปแบบข้างต้นมีความแตกต่างกันโดยในรูปแบบแรกเป็นการปฏิเสธผลของ

ความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีเหตุแทรกแซงบางประการส่งผลให้ผู้กระท าหาจ าต้องรับผิดไม่ ส่วน

ในกรณีข้อต่อสู้รูปแบบที่สองเป็นการยอมรับในการกระท าของตนแต่การกระท านั้นกระท าลงในฐานะ

ที่เป็นพ้ืนฐานของสิทธิอันตนพึงมีพึงกระท าได้การกระท านั้นจึงไม่เป็นความผิด 

โดยข้อต่อสู้รูปแบบแรกนั้นมีลักษณะเป็นการกระท าโดยประมาทร่วมซึ่งมีหลักในการ

พิจารณาคือ ถ้าผู้เสียหายสามารถใช้ความระมัดระวังตามสมควรเพื่อหลีกเลี่ยงการกระท าของผู้กระท า

ได้ผู้กระท าย่อมไม่ต้องรับผิด เพราะการกระท าของผู้กระท าย่อมมิใช่สาเหตุที่แท้จริงที่ก่อให้เกิดความ

เสียหายขึ้นแต่เป็นเพราะการกระท าที่ไม่ระมัดระวังของผู้เสียหายเป็นแรงผลักให้เกิดความเสียหายขึ้น 

ส่วนในกรณีของข้อต่อสู้รูปแบบที่สองเห็นได้ชัดว่าเป็นการอ้างป้องกันความรับผิดโดยอาศัย

หลัก Volenti non fit injuria อันเป็นหลักกฎหมายที่จะน ามาปรับใช้เมื่อมีการกระท าด้วยความสมัคร

ใจของผู้เสียหายเข้าเกี่ยวข้องกับความเสียหายที่ผู้เสียหายได้รับ โดยหลักกฎหมายนี้เป็นหลักกฎหมาย

ที่มีข้ึนเพื่อให้เกิดการพิจารณาที่เป็นธรรมแก่ฝ่ายผู้กระท าละเมิด เนื่องจากการที่บุคคลใดรู้ถึงอันตราย

ที่อาจเกิดขึ้นจากการกระท าหรือจากความประมาทของบุคคลและบุคคลนั้นยอมรับเข้าเสี่ยงภัย

ดังกล่าวโดยสมัครใจย่อมไม่สมควรได้รับการเยียวยาความเสียหายที่ เกิดขึ้น หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่ง

ว่าหากบุคคลใดสามาตรตระหนักและรับรู้ถึงอันตรายและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการกระท าของ

บุคคลอื่นย่อมส่งผลให้บุคคลอื่นผู้กระท าไม่มีหน้าที่ที่จะต้องเยียวยาความเสียหายนั้น 

โดยการปรับใช้หลักกฎหมาย Volenti non fit injuria ในการอ้างป้องกันบางประเทศยังเกิด

ความสับสนในการปรับใช้หลักกฎหมายอยู่โดยเฉพาะการจ าแนกว่ากรณีใดสามารถปรับใช้หลัก 

Volenti non fit injuria ได้กรณีใดเป็นผลจากการกระท าโดยประมาทของผู้กระท าละเมิด แต่ใน
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ประเทศสหรัฐอเมริกาทั้งในมลรัฐแมสซาชูเซตส์และมลรัฐอ่ืน ๆสามารถจ าแนกการกระท าที่เป็น

ความผิดโดยประมาทกับการกระท าที่อ้างหลัก Volenti non fit injuria เพ่ือป้องกันความรับผิดได้ 

โดยพิจารณาจากผู้เสียหายเป็นหลักกล่าวคือ หากผู้เสียหายไม่สามารถแสดงถึงหน้าที่ตามกฎหมายที่

ผู้กระท าต้องมีต่อผู้เสียหายและผู้เสียหายต้องแสดงให้แจ้งแก่ศาลว่าตนได้ ใช้ความระมัดระวังตาม

สมควรแก่วิสัยและพฤติการณ์แล้วเพ่ือแสดงให้เห็นว่าผู้เสียมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆกับกระท าของ

ผู้กระท าละเมิดที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ตน แต่หากฝ่ายผู้กระท าพิสูจน์ได้ว่าผู้เสียหายยอมตนเข้า

เสี่ยงภัยแล้วผู้เสียหายย่อมไม่ได้รับการเยียวยา53 ทั้งในเรื่องภาระการพิสูจน์ ผู้เขียนเข้าใจว่าหน้าที่ใน

การน าสืบของผู้เสียหายในประเด็นนี้เป็นเพียงการสืบหักล้างข้อกล่าวอ้างของผู้กระท าละเมิดเท่านั้น

หาใช่เป็นหน้าที่ที่ผู้เสียหายต้องแสดงแก่ศาลก่อนไม่อย่างไรก็ดีการที่ผู้กระท าละเมิดจะกล่าวอ้าง  

หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดเพ่ือป้องกันความรับผิดได้การกระท าของผู้กระท าต้องเป็นความผิด

เสียก่อนหากการกระท านั้นไม่เป็นความผิดตามกฎหมายหรือข้อบังคับของมลรัฐย่อมไม่จ าต้องอ้าง

หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดเพ่ือยกเว้นความรับผิด     

ดังนี้จะเห็นได้ว่าการใช้หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดเพ่ือป้องกันความรับผิดของจ าเลยหรือ

ผู้กระท าละเมิดดังกล่าวส่งผลต่อผลการตัดสินคดีของศาลอย่างมากในการพิจารณาวินิจฉัยคดีจึง

จ าต้องมีมาตรการในการตรวจสอบการปรับใช้หลักกฎหมายดังกล่าวอย่างเหมาะสมและรอบคอบ 

เพราะในปัจจุบันมีกิจกรรมหรือการกระท าที่ผู้เสียหายอาจเข้ามีส่วนเกี่ ยวข้องกับความเสี่ยงที่มีอยู่ 

ไม่มากก็น้อยซึ่งความเสี่ยงภัยเหล่านี้ก็คือสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจ าวันของบุคคลทุกคน เช่นนี้จึงมิอาจ

กล่าวได้ว่าบุคคลทุกคนมีส่วนร่วมกับความผิดในทุกการกระท า เว้นแต่เฉพาะกรณีที่ผู้เสียหายอาจใช้

ความระมัดระวังได้เฉกเช่นบุคคลทั่วไปที่อยู่ในสถานการณ์นั้น ๆ แต่ผู้เสียหายกลับยอมตนเข้ารับ 

ความเสี่ยงภัยทั้งที่สามารถรับรู้ถึงอันตรายที่อาจเกิดแก่ตนย่อมแสดงว่าผู้เสียหายตกลงที่จะน าตนเอง

เข้ารับอันตรายซึ่งส่งผลให้ผู้กระท าหาใช่ผู้กระท าผิดละเมิด และผู้กระท าย่อมไม่มีหน้าที่ประการใดที่

จะต้องเยียวยาผู้เสียหายอีกต่อไป 

                                                           
 

53 Ibid., p.459-460. 
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โดยประเด็นปัญหาส าคัญของการน าหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดมาปรับใช้กับการ

พิจารณาตัดสินคดี คือ ปัญหาว่าผู้เสียหายตั้งใจเข้าเสี่ยงภัยหรือไม่ ซึ่งศาตราจารย์ Francis Wharton 

ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายของสหรัฐอเมริกากล่าวว่า “การพิจารณาจ าต้องแยกพิจารณาจาก

องค์ประกอบในส่วนเจตนา(องค์ประกอบภายใน)อันจะสามารถแสดงให้เห็นถึงการตกลงใจยอมรับ

อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือการกระท าใดการกระท าหนึ่งที่เป็นคนละส่วนกับการ

กระท าโดยประมาทร่วม เพราะการกระท าโดยประมาทอาจมิได้เกิดจากการยอมเข้าเสี่ยงภัยของ

ผู้เสียหาย”54 โดยในประเทศสหรัฐอเมริกาการพิจารณาเจตนารมณ์ของผู้เสียหายอันเป็นปัญหา

ข้อเท็จจริงจะถูกสืบพิสูจน์โดยคณะลูกขุนซึ่งมีจะพิจารณาจากการปฏิบัติตนของผู้เสียหายที่สมัครใจ

กระท าเช่นนั้นเหมาะสมกับสถานการณ์ที่อาจเป็นอันตรายอย่างวิญญูชนพ่ึงปฏิบัติหรือไม่ หากคณะ

ลูกขุนเห็นว่าการกระท าของผู้เสียหายมีลักษณะเป็นการยอมตนเข้าเสี่ยงภัยโดยสมัครใจ เช่นนี้ย่อม

เป็นหน้าที่ของผู้เสียหายที่จะต้องสืบพิสูจน์ให้คณะลูกขุนเห็นว่าตนมิได้สมัครใจเข้าเสี่ยงภัยดังกล่าว55 

3. แนวคิดของประเทศ Barotseland 

Barotseland มีอ านาจอธิปไตยในการปกครองตนเอง โดย Barotseland นั้นเป็นประเทศที่

ตั้งอยู่ในแถบแอฟริกาใต้และเป็นประเทศที่ก่อตั้งก่อนที่ประเทศคองโกจะถือก าเนิดขึ้นถึง 500 ปี56 ซ่ึง

แสดงให้เห็นว่า Barotseland นั้นมีรากฐานทางวัฒนธรรมที่เก่าแก่ไม่น้อยกว่าประเทศใดและ  

Barotseland มีระบบกฎหมายที่ยังคงรักษารูปแบบดั่งเดิมของกฎหมายแอฟริกาไว้  ผู้เขียนจึงมีความ

สนใจที่จะน าแนวทางการปรับใช้กฎหมายของ Barotseland มาพิจารณาศึกษาซึ่งพบว่ามีการปรับใช้

หลัก Volenti non fit injuria อยู่ด้วยแม้มิได้มีการกล่าวว่าเป็นการใช้หลัก Volenti non fit injuria 

โดยตรงก็ตาม ปรากฏจากผลการศึกษาวิจัยของนักมานุษยวิทยาชื่อว่า “Max Gluckman” ซึ่ง 

Gluckman กล่าวว่า “กฎหมายของ Barotseland หรือ Lozi Law เป็นกฎหมายที่ประกอบไปด้วย

                                                           
 

54 Ibid., p.460. 
55  Ibid., p.461. 

  56“ 1911 Encyclopædia Britannica/ Barotse and Barotseland” , Retrieved 
November 25, 2017, https: / / en. wikisource. org/ wiki/ 1911_Encyclop% C3% A6dia_ 
Britannica/Barotse_and_Barotseland. 
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จารีตประเพณี เจตนารมณ์ของชาติ ศีลธรรมอันดีและการบริการสาธารณะ” โดย Gluckman ได้

อธิบายต่ออีกว่า “ในบางกรณีเมื่อเกิดข้อพิพาทขึ้นผู้พิพากษาได้ท าการตัดสินคดีจากมุมมองทาง

ศีลธรรมเพ่ือให้เกิดความยุติธรรมแม้จะขัดต่อบทกฎหมายไปบ้างก็ตาม เนื่องจากผู้พิพากษาให้

ความส าคัญต่อเจตนารมณ์ของกฎหมายมากกว่าตัวบทที่บัญญัติขึ้น(คุณธรรมทางกฎหมายเป็นจุดเด่น

ของ Lozi Law)และการพิจารณาของศาล Barotseland จะไม่เน้นให้ความส าคัญต่อกฎเกณฑ์ใด ๆ 

แต่จะพิจารณาโดยอ้างอิงจากคดีก่อนหน้าที่มีการตัดสินอย่างเป็นธรรม ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็น

ประจ าในการพิจารณาของศาลผู้พิพากษาจะน าเหตุผลทางศีลธรรมมาประกอบการตัดสินเสมอ” โดย

พ้ืนฐานของกฎหมาย Lozi Law ประกอบด้วยสองส่วนคือ ส่วนแรกเป็นหลักกฎหมายทั่วไปและเน้น

ความยืดหยุ่นในการปรับใช้ เช่น คุณไม่สามารถฟ้องร้องเจ้าของงานเลี้ยงได้ถ้ากางปลาติดคอคุณ 

เพราะคุณยินยอมที่จะเข้าเสี่ยงภัยกินปลาในงานเลี้ยงเอง ซึ่งส่วนประกอบแรกนี้เองที่แสดงให้เห็นถึง

การปรับใช้หลัก Volenti non fit injuria ในระบบกฎหมายของ Barotseland  ส่วนที่สองเป็นส่วนที่

จะก าหนดพื้นฐานที่มีความเก่ียวพันกับสภาพของสังคม เช่น ลูกจ าต้องให้ความเคารพและดูแลบิดา57 

ดังนี้จะเห็นได้ว่าแม้ Barotseland จะเป็นประเทศในแถบแอฟริกาซึ่งแถบจะไม่ได้รับอิทธิพล

จากกฎหมายของอาณาจักรโรมันแต่ก็มีการปรับใช้หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดแม้จะไม่ได้มีชื่อ

เรียกเช่นนี้ก็ตามอันเป็นการแสดงให้เห็นว่าหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดนี้เป็นผลผลิตจากศีลธรรม

ภายในจิตใจของคนในชนชาตินั้น ๆ ที่ต้องการจะด ารงไว้ซึ่งความยุติธรรมแก่คู่กรณีทั้งสองฝ่าย 

 แนวคิดของประเทศในระบบ Civil Law 
ระบบ Civil Law หรือระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษรเป็นระบบกฎหมายที่มีขึ้นมาตั้งแต่ใน

สมัยโรมันซึ่งมีที่มาจากขอเรียกร้องของชนชั้นกลางในอาณาจักรโรมันที่ต้องการรับรู้ถึงกฎจารีต

ประเพณีที่ใช้ในการตัดสินคดีกับชาวโรมันทุกชนชั้นซึ่งแต่เดิมจารีตประเพณีเหล่านี้ถูกส่งต่อกันมา

เฉพาะในหมู่ชนชั้นสูงเท่านั้น และเมื่อมีการเรียกร้องดังกล่าวส่งผลให้เกิดการประมวลความรู้ทางด้าน

กฎจารีตประเพณีเหล่านั้นจนกลายมาเป็น “กฎหมาย 12 โต๊ะ” และอาณาจักรโรมันได้มีการตรา

กฎหมายเป็นประมวลกฎหมายเช่นนี้เรื่อยมาจนกระทั่งอาณาจักรโรมันได้รับอิทธิพลจากคริสต์ศาสนา

                                                           
 

  57 William Idowu, “Barotse Jurispruden” 2009  2,9 (March): 131–36. 
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การบัญญัติกฎหมายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปจนอาณาโรมันล้มสลายไป ต่อมาเมื่อเกิดความขัดแย้ง

ระหว่างศาสนจักรกับอาณาจักรส่งผลให้ประเทศแถบยุโรปอย่างเยอรมัน ฝรั่งเศส ฯลฯ ต้องน าระบบ

กฎหมายลายลักษณ์อักษรของชาวโรมันดั่งเดิมที่มีลักษณะการบัญญัติกฎหมายขึ้นจากการประมวล

องค์ความรู้ของสภาพสังคมมาปรับใช้เพ่ือคานอ านาจกับทางศาสนจักรที่มีการกล่าวอ้างว่ากฎหมาย

ต้องมาจากพระเจ้ามนุษย์ไม่อาจบัญญัติกฎหมายขึ้นมาเองได้ ส่งผลให้ประเทศเหล่านี้ได้รับองค์ความรู้

ทางด้านกฎหมายของชาวโรมันและน ามาปรับใช้จนถึงปัจจุบันซึ่งรวมถึงหลักความยินยอมไม่เป็น

ละเมิดเฉกเช่นเดียวกับประเทศในระบบ Common Law แต่ด้วยสภาพแวดล้อมต่าง ๆทั้งทางด้าน

ศาสนา สังคม เศรษฐกิจ การด ารงชีวิต การถูกกดขี่จากผู้มีอ านาจภายในประเทศส่งผลให้เกิดการปรับ

ใช้หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดในลักษณะที่แตกต่างกันออกไปทั้งที่ประเทศเหล่านี้ถูกจัดอยู่ใน

ประเทศที่ใช้กฎหมายลายลักษณ์อักษรเป็นหลักในการพิจารณาคดีเช่นเดียวกัน โดยบางประเทศใน

ระบบ Civil Law มองว่าหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดอยู่ในฐานะของหลักกฎหมายทั่วไปสามารถ

ปรับใช้ได้กับทุกคดีเหมือนกับที่มีการตีความในประเทศระบบ Common Law และที่มีการปรับใช้ใน

ระบบกฎหมายโรมันดั่งเดิม หรือบางประเทศมองว่ากฎหมายละเมิดเป็นกฎหมายที่มีความส าคัญ

จ าต้องตีความอย่างเคร่งครัดตามตัวอักษรจึงไม่อาจน าหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดที่เป็นเพียง 

หลักกฎหมายมาปรับใช้ได้ หรือในบางประเทศที่มีมุมมองแบบก้ ากึ่ง คือ ยอมรับให้สามารถน าหลัก

ความยินยอมไม่เป็นละเมิดมาท าการปรับใช้ยกเว้นความรับผิดทางละเมิดได้แต่ต้องก าหนดข้อห้าม  

บางประการที่มิให้สามารถน าหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดขึ้นกล่าวอ้างได้ ซึ่งประเทศในแบบหลังนี้ 

มักเป็นประเทศที่ได้รับอิทธิพลจากแนวคิดในระบบ Civil Law มาอีกทอดหนึ่งเพ่ือพัฒนากฎหมาย

ของประเทศความเคร่งครัดในการตีความกฎหมายลายลักษณ์อักษรจึงไม่เข้มงวดอย่างประเทศที่มุ่งน า

ระบบ Civil Law มาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายในประเทศ โดยผู้เขียนจะน าเสนอแนวคิดของ

ประเทศในระบบบ Civil Law ที่มีความแตกต่างกันในการปรับใช้หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด  

4 ประเทศดังนี้ 
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1. แนวคิดของประเทศเยอรมัน 

ในปัจจุบันประเทศเยอรมันมองว่าหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดว่ามีฐานะทางกฎหมายเป็น
หลักกฎหมายทั่วไป โดยอธิบายว่าความยินยอมเป็นการกระท าในทางฎหมายอย่างหนึ่ง 58ซึ่งประเทศ
เยอรมันในปี ค.ศ. 1900 ได้มีการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับละเมิดในประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน
มาตรา  832 ว่ า  “A person who intentionally or negligently injures unlawfully the life, 
body, health, freedom, property or any other right of another is bound to compensate 
him for the damage arising therefrom”59 แปลว่า “บุคคลใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อก่อความ
เสียหายโดยผิดกฎหมายแก่ชีวิต, ร่างกาย, อนามัย, เสรีภาพ, ทรัพย์สิน หรือสิทธิอ่ืนใดของบุคคลอ่ืน
ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายในขอบเขตของความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระท าของ เขา” จาก
บทบัญญัติดังกล่าวนี้มีนักกฎหมายชาวเยอรมันนามว่า “Andre Tunc” อธิบายว่า unlawfully(การ
กระท าที่ผิดกฎหมาย) หรือ หลักความมิชอบด้วยกฎหมาย เป็นหลักที่เปิดโอกาสให้คู่กรณีท านิติกรรม
ยกเว้นความรับผิดกันได้อย่างเสรีเนื่องจากโดยทั่วไปหลักนี้หากมีนิติกรรมยกเว้นความรับผิดหรือ
เป็นไปตามจารีตประเพณี การกระท าของผู้ก่อให้เกิดความเสียหายย่อมไม่เป็นการกระท าที่ผิด
กฎหมาย60   

ดังนั้น หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดของประเทศเยอรมันจึงเป็นหลักกฎหมายที่สามารถ

ยกเว้นการกระท าความผิดละเมิดได้จากเหตุผลของท่าน Andre ที่ว่า บทบัญญัติมาตรา 823 ของ

ประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมันเป็นบทบัญญัติที่ไม่เคร่งครัด เนื่องจากได้รับอิทธิพลกฎหมายมาจาก

กฎหมายโรมัน 

2. แนวคิดของประเทศฝรั่งเศส 

กฎหมายละเมิดของประเทศฝรั่งเศสเป็นกฎหมายที่เคร่งครัด( jus cogen) โดยทั่วไปหลัก

ความยินยอมไม่เป็นละเมิดจึงไม่อาจยกขึ้นกล่าวอ้างได้61 ด้วยเหตุว่าศาลฝรั่งเศสจะท าการพิจารณา

จากความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้เสียหายการที่ผู้เสียหายได้ตกลงให้ความยินยอมจึงส่งผลให้ความ

                                                           
 

58 ศนันกรณ์ โสตถิพนธุ์, เรื่องเดิม, หน้า 145.  
59 เรื่องเดียวกัน, หน้า 144. 
60 เรื่องเดียวกัน. 
61 เรื่องเดียวกัน, หน้า 143. 
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เสียหายไม่เกิดจึงเป็นเหตุให้ศาลฝรั่งเศสไม่รับฟังความยินยอมนั้นเอง62เว้นเสียแต่กรณีการแข่งขันกีฬา 

เช่น แข่งรถ แข่งขันชกมวยที่ถูกต้องตามกติกา ศาลฝรั่งเศสจะยอมรับฟังข้ออ้างเรื่องความยินยอม 

ทั้งนี้กฎหมายละเมิดฝรั่งเศสไม่มีการกล่าวถึงหลัก Volenti non fit injuria อย่างเป็นลายลักษณ์

อักษรเลย63 

3. แนวคิดของประเทศอิตาลี 

ในประเทศอิตาลีหลัก Volenti non fit injuria ถูกน ามาปรับใช้ทั้งในทางแพ่งและทางอาญา

โดยจะปรับใช้กับทางอาญาเป็นหลักซึ่งมีการตราหลักกฎหมายนี้ลงในประมวลกฎหมายอาญาอิตาลี

มาตรา 50 ว่า “ไม่อาจลงโทษบุคคลผู้ก่อความเสียหายหรือเป็นอันตรายต่อสิทธิประการหนึ่งประการ

ใด เนื่องจากความยินยอมของผู้เสียหายเอง”อันแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ความยินยอมของ

ผู้เสียหายมีลักษณะเป็นการเปลี่ยนการกระท าที่มิชอบด้วยกฎหมายให้เป็นการกระท าที่ชอบด้วย

กฎหมาย อันส่งผลให้ผู้เสียหายที่ให้ความยินยอมนั้นปราศจากการคุ้มครองของกฎหมายส าหรับการ

กระท านั้น ผู้กระท าจึงไม่ต้องถูกลงโทษ ส่วนในทางแพ่งกฎหมายอิตาลีได้ก าหนดให้ “ข้อตกลงจ ากัด

หรือยกเว้นความรับผิดของลูกหนี้ที่เกิดจากกลฉ้อฉลหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของ

ลูกหนี้ตกเป็นโมฆะ” ตามมาตรา 1229 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งอิตาลี ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่า

ในทางสัญญาหากลูกหนี้แสดงเจตนาท าข้อตกลงจ ากัดหรือยกเว้นความรับผิดด้วยใจสมัครหาใช่เกิดจา

กลฉ้อฉลหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงย่อมสามารถใช้บังคับได้ แต่อย่างไรก็ตามข้อ

กฎหมายนี้นักกฎหมายอิตาลีมองว่าใช้ได้เฉพาะในทางสัญญาเท่านั้นแต่ในส่วนหลักความยินยอมต่อ

ความรับผิดทางละเมิดต้องพิจารณาจากหลักเสรีภาพเท่านั้น กล่าวคือ หากตกลงก็ยกเว้นได้แต่การตก

                                                           
 

  62 รองพล เจริญพันธ์ , "การใช้หลัก Volenti non fit injuria เป็นข้ออ้างไม่ยอมชดใช้
ค่าเสียหายในคดีละเมิด," วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 (ธันวาคม 2520 – กุมภาพันธ์ 2521): 
86 – 101.”. 

63 ศนันกรณ์ โสตถิพันธุ์, เรื่องเดิม ,หน้า 143. 
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ลงที่เกี่ยวกับความเสียหายที่ส่งผลต่อความสมบูรณ์ของร่างกายและจิตใจ เป็นข้อตกลงที่เกี่ยวด้วย

ความสงบเรียบร้อยจึงไม่อาจตกลงยกเว้นได้64 

4. แนวคิดของประเทศไทย 

ในเบื้องต้นนักกฎหมายไทยได้ท าการอธิบายถึงการให้ความยินยอมที่จะมีผลสมบูรณ์อันส่งผล

ให้การกระท านั้นไม่เป็นละเมิด ดังนี้ 

1. การให้ความยินยอมสามารถกระท าได้โดยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรก็ได้ 

เนื่องจากไม่มีการบัญญัติก าหนดรูปแบบไว้เฉพาะ หรือบางกรณีการให้ความยินยอมอาจกระท าได้ด้วย

การนิ่ง หากการนิ่งนั้นโดยทั่วไปวิญญูชนย่อมเข้าใจได้ว่าการนิ่งนั้นเป็นการแสดงออกถึงความยินยอม

โดยการนิ่งดังกล่าวย่อมมีลักษณะดังเช่น การที่ชายขอร่วมประเวณีกับหญิงโดยหญิงนั้นนอนนิ่งไม่ขัด

ขืนใด ๆทั้งที่มีสติรู้สึกตัว วิญญูชนทั่วไปย่อมเข้าใจได้ว่าหญิงนั้นยินยอมร่วมประเวณีกับชาย จะถือว่า

ชายท าละเมิดหญิงไม่ได้ 

  2. การแสดงเจตนาให้ความยินยอมของผู้เสียหายจะต้องให้ก่อนหรือขณะลงมือ

กระท าเท่านั้น หากเป็นการให้ความยินยอมภายหลังจะเป็นการประนีประนอมยอมความระหว่าง

คู่กรณี แต่ทั้งนี้การให้ความยินยอมสามารถบอกถอนได้เสมอก่อนที่การกระท านั้นจะมีผลสมบูรณ์ และ

เ พ่ือให้ เกิดความเข้ า ใจยิ่ งขึ้นผู้ เ ขียนจึ งท าการคิดค้น ตัวอย่ า งประกอบการอธิบายดั งนี้   

   การที่ผู้ให้ความยินยอมให้ผู้รับความยินยอมเข้าพักอาศัยที่บ้านของตนได้ แต่ก่อนที่

ผู้รับความยินยอมจะขนของเข้ามาอยู่อาศัยที่บ้านของผู้ให้ความยินยอม ผู้รับความยินยอมได้ทะเลาะ

กับภรรยาของผู้ให้ความยินยอม ผู้ให้ความยินยอมจึงบอกปฏิเสธไม่ให้ผู้รับความยินยอมเข้ามาพัก

อาศัยในบ้านของตนอีก อย่างนี้ผู้รับความยินยอมจะอ้างความยินยอมของผู้ให้ความยินยอมที่ให้ตนเข้า

มาอยู่อาศัยอีกไม่ได้ เพราะความยินยอมนั้นถูกบอกเลิกแล้ว อย่างไรก็ตามกรณีนี้หากความยินยอม

ของผู้ให้ความยินยอมกับผู้รับความยินยอมได้ท าเป็นหนังสือและจดทะเบียนให้สิทธิอาศัยผลลัพธ์ย่อม

เปลี่ยนไป เพราะหากมีการท าเป็นหนังสือและจดทะเบียนแล้วย่อมเป็นการบังคับกันตามสัญญา หาใช่

เรื่องท่ีต้องพิจารณาการบอกถอนความยินยอมอีก 

                                                           
 

64 ศนันกรณ์ โสตถิพันธุ์, เรื่องเดิม, หน้า 145-147. 



  44 

3. การแสดงเจตนาให้ความยินยอมจะต้องเป็นการให้ความยินยอมแก่ผู้กระท า

โดยตรงซ่ึงการแสดงเจตนาดังกล่าวจ าต้องระบุให้ชัดแจ้งว่า ให้ใครกระท าและกระท าอย่างไร เว้นเป็น

กรณีท่ีมิอาจให้ความยินยอมโดยเฉพาะเจาะจงบุคคลได้ เช่น การผ่าตัดต้องมีการดมยาสลบผู้ป่วยจาก

แพทย์ดมยา โดยต้องได้รับความยินยอมจากผู้ป่วยก่อนท าการวางยาสลบ เมื่อผู้ป่วยให้ความยินยอม

ย่อมเป็นเพียงการให้ความยินยอมให้แพทย์ดมยาท าการวางยาตนได้เท่านั้น แต่จะไประบุว่าต้องเป็น

แพทย์ดมยาชื่ออะไรอย่างนี้นี้คงไม่ได้ เพราะการดมยาโดยหลักแล้วย่อมต้องพิจารณาแพทย์ดมยาที่มี

ความเหมาะสมกับเคสรักษาแต่ละรายไป ดังนั้นการให้ความยินยอมของผู้ป่วยย่อมใช้บังคับได้แม้ไม่ได้

ระบุเจาะจงรายบุคคลก็ตาม แพทย์ดมยาจึงไม่มีความผิดฐานละเมิดผู้ป่วย 

4. การแสดงเจตนาให้ความยินยอมต้องเกิดขึ้นด้วยเจตนาบริสุทธิ์จึงจะสามารถใช้

บังคับไดห้รืออาจกล่าวได้ว่าการแสดงเจตนาให้ความยินยอมนั้นต้องเกิดจากความสมัครใจ ไม่เกิดจาก

การถูกฉ้อฉล หลอกลวง ข่มขู่หรือส าคัญผิด เพราะการให้ความยินยอมของผู้เสียหายเป็นการแสดง

เจตนาอย่างหนึ่งฉะนั้นการแสดงเจตนาจะมีผลสมบูรณ์ได้ต้องไม่เกิดจากการข่มขู่ ฉ้อฉล หลอกลวง

หรือท าให้ส าคัญผิดด้วยวิธีการอ่ืนใด ทั้งในกรณีการให้ความยินยอมแม้จะมิใช่การหลอกลวงให้ส าคัญ

ผิดในสาระส าคัญของการกระท าก็ท าให้การแสดงเจตนานั้นมิอาจใช้บังคับได้ เพราะการแสดงเจตนา

ให้ความยินยอมแม้เป็นการแสดงเจตนาเช่นเดียวกันแต่ก็เป็นคนละส่วนกับการท านิติกรรม ดังนั้นจึงไม่

สามารถน าเอาหลักความเป็นโมฆะหรือโมฆียะของนิติกรรมมาใช้ได้ทั้งหมด ดังเช่นในกรณีที่หญิงยอม

ร่วมประเวณีกับหมอไสยศาสตร์ เพราะถูกหลอกลวงว่าจะช่วยให้สามีของตนกลับมารักเช่นเดิม เช่นนี้

แม้หญิงนั้นรู้สภาพแห่งการกระท าว่าต้องร่วมประเวณีกับหมอไสยศาสตร์ แต่การให้ความยินยอมของ

หญิงนั้นเกิดจากผลของการหลอกลวงของหมอไสยศาสตร์ว่าสามีของหญิงนั้ นจะกลับมารักดังเดิม 

ดังนั้นความยินยอมของหญิงจึงมิอาจถูกน ามาอ้างเพ่ือให้หมอไสยศาสตร์หลุดพ้นจากความรับผิดทาง

ละเมิด 

5. การแสดงเจตนาให้ความยินยอมจะแสดงออกโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายก็ได้  

อันมีลักษณะเหมือนกับกรณีที่เคยเกิดมีขึ้นแล้วความว่า การที่เด็กเล่นต่อสู้กันหรือการแข่งขันฟุตบอล 

ย่อมเป็นที่เข้าใจได้ว่าอาจได้รับบาดเจ็บจากการเล่นหรือการแข่งขันได้ เช่นนี้การที่คู่กรณีรู้ถึงความ

เสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับตนแต่ยังคงสมัครใจเข้าเสี่ยงภัยย่อมถือได้ว่า ผู้เสียหายมีการให้ความยินยอม

โดยปริยายแล้ว 
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6. การให้ความยินยอมต้องมีการก าหนดขอบเขตของการให้ความยินยอมไว้ 

โดยการแสดงเจตนาให้ความยินยอมในแต่ละครั้งต้องมีการระบุว่า ยินยอมเพียงใดหากมีการกระท าที่

เกินไปกว่าที่ให้ความยินยอม ความเสียหายที่เป็นส่วนเกินนั้นย่อมเป็นการละเมิดผู้เสียหาย  อันมี

ลักษณะเฉกเช่นเดียวกับกรณีท่ีศาลได้ท าการวินิจฉัยไว้ว่า การที่ผู้ให้ความยินยอมให้ผู้รับความยินยอม

น ารถยนต์ของตนไปขับ 1 วัน แต่เมื่อครบก าหนดผู้รับความยินยอมไม่น ารถยนต์ดังกล่าวมาคืนผู้ให้

ความยินยอม เช่นนี้ถือว่าผู้รับความยินยอมได้กระท าละเมิดสิทธิในอันจะครอบครองทรัพย์สินโดย

ปกติสุขของนายหนึ่งแล้ว 

7. ผู้ที่สามารถให้ความยินยอมได้ต้องเป็นบุคคลที่สามารถรับรู้ถึงผลที่จะเกิดขึ้นจาก

การให้ความยินยอมของตนและต้องเป็นบุคคลผู้มีอ านาจเกี่ยวแก่ชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สินที่ให้ความ

ยินยอมตามบทบัญญัติของกฎหมาย65 ดังเช่นในกรณีของเด็กที่ยังไม่ประสาที่จะรับรู้ถึงผลของความ

เสียหายที่จะเกิดขึ้นย่อมมิอาจให้ความยินยอมได้ แต่หากเด็กนั้นเข้าใจผลที่จะเกิดขึ้นจากการให้ความ

ยินยอมนั้น ความยินยอมของเด็กย่อมมีผลใช้ได้แม้ผู้แทนโดยชอบธรรมปฏิเสธการให้ความยินยอมนั้น 

เพราะการให้ความยินยอมไม่ได้ยึดหลักเช่นเดียวกับการท านิติกรรมสัญญาทั้งหมด 

8. การให้ความยินยอมไม่ก่อให้เกิดสิทธิประการอ่ืนแก่ผู้กระตามความยินยอม 66ดัง

จะเห็นได้จากคดีที่ศาลได้ท าการพิพากษาไว้ในลักษณะที่ว่าการที่ผู้ให้ความยินยอมให้ผู้รับความ

ยินยอมอยู่อาศัยในที่ดินของตนเป็นเวลา 15ปี แม้ผู้รับความยินยอมจะอยู่ในที่ดินของผู้ให้ความ

ยินยอมจนครบเวลา 10 ปีอันจะเป็นผลให้ได้มาซึ่งการครอบครองปรปักษ์ ผู้รับความยินยอมก็หาได้

กรรมสิทธิ์ในที่ดินของนายไก่โดยการครอบครองปรปักษ์ไม่67 

 แนวคิดหลักความยินยอมในกฎหมายอาญา 
หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด (Volenti non fit injuria) เป็นหลักกฎหมายที่มีจุดเริ่มต้น

มาจากยุคสมัยโรมันซึ่งในสมัยโรมันนี้กฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญายังคงมิได้แยกออกจากกันอย่าง

                                                           
 

65 เพ็ง เพ็งนิติ, เรื่องเดิม, หน้า 67. 
66  เรื่องเดียวกัน, หน้า 61. 
67 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 390/2506 
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ชัดเจนเหมือนในปัจจุบัน ดังนั้นการปรับใช้หลัก Volenti non fit injuria จึงผสมผสานเข้ากับทั้ง

กฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญา ในส่วนนี้จะกล่าวอธิบายหลัก Volenti non fit injuria ในทาง

กฎหมายอาญาเพ่ือให้เกิดความเข้าใจหลัก Volenti non fit injuria ในอีกมุมหนึ่งของลักษณะ

กฎหมาย โดยจะขอน าเสนอความยินยอมของผู้เสียหายจากกฎหมายอาญาของประเทศเยอรมันที่มี

การใช้กฎหมายในระบบประมวลกฎหมาย (Civil Law) เช่นเดียวกับประเทศไทยอีกทั้งเป็นประเทศท่ี

กฎหมายได้รับอิทธิพลมาจากอาณาจักรโรมันเช่นเดียวกัน ดังนี้ 

1. ลักษณะของหลัก Volenti non fit injuria ในทางอาญา68 

 ความยินยอมของผู้เสียหายเป็นเรื่องของการที่ผู้เสียหายได้ท าการสละ “คุณธรรมทาง

กฎหมาย” หรือสิ่งที่กฎหมายมุ่งคุ้มครอง(Rechtsgut) ซึ่งคุณธรรมทางกฎหมายที่ผู้เสียหายสามารถที่

จะสละได้มีเพียงคุณธรรมทางกฎหมายที่เป็นส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่รวมถึงคุณธรรมทางกฎหมายที่เป็น

ของส่วนรวม เพราะปัจเจกชนไม่ใช่เจ้าของคุณธรรมทางกฎหมายประเภทนี้ 

 โดยการแสดงเจตนาให้ความยินยอมของผู้เสียหายอาจท าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายก็ได้ แต่

การนิ่งไม่ถือว่าเป็นการให้ความยินยอมในทางอาญา ซึ่งแตกต่างจากการให้ความยินยอมในทางแพ่งที่

บางกรณีอาจถือว่าการนิ่งเป็นการให้ความยินยอมได้ เช่น กรณีสัญญาต่อเนื่องการนิ่งอาจถือว่าเป็น

การยินยอมต่อสัญญากับคู่สัญญาแล้ว 

 โดยในทางกฎหมายอาญาความยินยอมแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 

   1. ความยินยอมของผู้เสียหายที่เป็นเหตุให้ผู้กระท ามีอ านาจกระท าได้ 

   ตัวอย่างเช่น การที่ผู้รับการรักษาพยาบาลยอมให้นายแพทย์ท าการผ่าตัดเพ่ือ

รักษาพยาบาลตน ซึ่งแพทย์ได้ท าการรักษาอย่างถูกต้องตามมาตรฐานทางวิชาชีพแพทย์ นายแพทย์

                                                           
 

  68 คณิต ณ นคร, กฎหมายอาญาภาคทั่วไป, พิมพ์ครั้งที่ 6 (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 
2560), หน้า 274-275.. 
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ย่อมไม่ต้องรับผิดฐานท าร้ายร่างกาย เพราะนายแพทย์มีอ านาจที่จะกระท าต่อเนื้อตัวร่างกายของผู้เข้า

รับการรักษาได้ตามความยินยอมของผู้เข้ารับการรักษาแล้ว   

   2. ความยินยอมของผู้เสียหายที่เป็นส่วนหนึ่งของข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบ

ของความผิด 

  ตัวอย่างเช่น ความผิดฐานลักทรัพย์มีองค์ประกอบความผิดในส่วนของการเอาไป ซึ่ง

หากการกระท าใดไม่มีลักษณะของการเอาไปการกระท านั้นย่อมไม่เป็นความผิดฐานลักทรัพย์ ซึ่งการที่

ผู้กระท าได้รับความยินยอมจากเจ้าของทรัพย์ให้หยิบหรือกระท าอย่างใดต่อทรัพย์ที่ตนเป็นเจ้าของ 

ผู้กระท าย่อมไม่มีความผิดฐานลักทรัพย์เนื่องมาจากความยินยอมของเจ้าของทรัพย์นั้นส่งผลให้การ

กระท าของผู้กระท าขาดองค์ประกอบความผิดในส่วนของการเอาไป เพราะการเอาไปต้องเป็นการ

เบียดบังเอาทรัพย์เป็นของตนโดยมีลักษณะเป็นการน าพาทรัพย์ไปอันเจ้าของทรัพย์มิได้อนุญาต 

ดังนั้นหากเจ้าของทรัพย์ยินยอมหรืออนุญาตให้กระท า การกระท านั้นย่อมขาดองค์ประกอบความผิด

ในส่วนการเอาไป การกระท านั้นจึงไม่มีความผิดฐานลักษณ์ทรัพย์ 

ความยินยอมทั้ง 2 ลักษณะที่กล่าวมาข้างต้นมีความแตกต่างกัน คือ ความยินยอมของ

ผู้เสียหายที่เป็นเหตุให้ผู้กระท ามีอ านาจกระท าได้ส่งผลให้การกระท าของผู้กระท าไม่เป็นความผิดมา

แต่ต้น ส่วนความยินยอมของผู้เสียหายที่เป็นส่วนหนึ่งของข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบของความผิด

ส่งผลให้การกระท านั้นขาดองค์ประกอบความผิดตามที่กฎหมายบัญญัติท าให้ผู้กระท าไม่ต้องรับผิด 

2. องค์ประกอบการให้ความยินยอมของผู้เสียหาย69 

มี 4 ประการส าคัญ คือ 

    1. สภาพการณ์ของความยินยอม ต้องประกอบด้วย 2 เงื่อนไข ดังนี้ 

  เงื่อนไขในทางเนื้อหา หมายถึง ความยินยอมที่ปัจเจกชนสามารถให้ได้ต้องเป็น 

“คุณธรรมทางกฎหมายในส่วนบุคคล”เท่านั้น เช่น เสรีภาพ กรรมสิทธิ์ ทรัพย์สิน เพราะสิ่งเหล่านี้เป็น

                                                           
 

69 เรื่องเดียวกัน, หน้า 276-279. 
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เรื่องของสิทธิส่วนบุคคลที่ปัจเจกชนสามารถที่จะสละหรือยึดถือไว้อย่างใดก็ได้ตามเจตนาของตน ซึ่ง

ในการให้ความยินยอมแต่ละครั้งต้องให้ก่อนการกระท าจะเกิด รวมถึงจ าต้องเป็นความยินยอมที่มา

จากเจตนาที่จริงของผู้เสียหายหาใช่เกิดจากการข่มขู่ ฉ้อฉล หรือหลอกลวงให้ส าคัญผิด มิฉะนั้นความ

ยินยอมของผู้เสียหายจะกลายเป็นความยินยอมที่บกพร่องไม่อาจน ามาใช้ได้ และ 

    เงื่อนไขในทางส่วนตัว กล่าวคือ โดยทั่วไปบุคคลใดเป็นเจ้าของคุณธรรมทางกฎหมาย

บุคคลนั้นเท่านั้นที่จะสามารถสละคุณธรรมทางกฎหมายหรือให้ความยินยอมในเรื่องนั้น ๆได้ เว้นแต่

เป็นกรณีความผิดเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์และทรัพย์สินผู้เสียหายอาจมีอ านาจสละคุณธรรมทางกฎหมาย

แทนเจ้าของคุณธรรมทางกฎหมายก็ได้ เช่น การเข้าไปในบ้านของบุคคลอ่ืนโดยเจ้าของบ้านมิได้

อนุญาตแต่ผู้อาศัยในบ้านขณะนั้นได้อนุญาตให้ผู้กระท าเข้าไปอย่างนี้ผู้กระท าไม่ผิดฐานบุกรุก เพราะ

เหตุที่ได้เข้าไปในบ้านเป็นผลมาจากความยินยอมของผู้อาศัยในบ้านนั้นซึ่งเป็นผู้มีสิทธิในบ้านนั้น

เช่นเดียวกันแม้ผู้อาศัยจะมิใช่เจ้าของคุณธรรมทางกฎหมายอย่างแท้จริงก็ตาม โดยเงื่อนในทางส่วนตัว

นี้ยังคงต้องพิจารณาถึงความสามารถของผู้ให้ความยินยอมด้วยซึ่งในการสละคุณธรรมทางกฎหมาย

หรือการให้ความยินยอมทางกฎหมายอาญามีความแตกต่างจากการพิจารณาเรื่องความสามารถใน

การท านิติกรรมตามกฎหมายแพ่ง หมายถึง บุคคลใดมีความรู้ความใจในความหมายและผลได้ผลเสีย

ของเรื่องที่จะให้ความยินยอมนั้นก็เพียงพอแล้วแม้บุคคลนั้นจะเป็นผู้เยาว์ก็สามารถที่จะให้ความ

ยินยอมอันส่งผลให้ผู้กระท ามีอ านาจกระท าได้ตามกฎหมาย 

  2. ขอบเขตของการกระท าท่ีได้รับความยินยอมจากผู้เสียหาย 

    กล่าวคือ การกระท าที่อยู่ในกรอบของความยินยอมของผู้เสียหายต้องเป็นการ

กระท าที่ถูกต้องตรงตามความประสงค์และเจตนารมณ์ของผู้เสียหายที่ได้ให้ความยินยอมไว้ การ

กระท านั้นจึงจะถือได้ว่าเป็นการกระท าที่อยู่ในขอบเขตของความยินยอมที่ผู้เสียหายได้ให้ไว้แล้ว 

    3. ต้องรู้ถึงการให้ความยินยอม 

    กล่าวคือ ในขณะกระท าผู้กระท าต้องได้กระท าไปโดยรู้ถึงการมีอยู่ของความยินยอม

ที่ผู้เสียหายได้ให้ไว้ก่อนการกระท า มิฉะนั้นผู้กระท าจะมิอาจอ้างความยินยอมของผู้เสียหายได้ เพราะ

ในขณะกระท าผู้กระท าปราศจากเจตนาที่จะกระท าตามความยินยอมของผู้เสียหายแต่เป็นการกระท า
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ที่ได้กระท าด้วยมีเจตนาร้ายหรือความชั่ว(Schuld)70จึงสมควรที่จะต้องรับผิดตามหลักความน่าต าหนิ

ของกฎหมายอาญาเยอรมัน 

  4. ความยินยอมต้องไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน71 

  ตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมายอาญาเยอรมันมาตรา 228 วางหลักว่า “บุคคล

ใดท าร้ายร่างกายโดยความยินยอมของผู้เสียหายแล้วจะมีความผิดฐานท าร้ายร่างกายก็ต่อเมื่อการ

กระท าดังกล่าวขัดต่อศีลธรรมอันดีแม้ว่าผู้เสียหายจะให้ความยินยอมก็ตาม” 

  ในการพิจารณาว่าการกระท าใดขัดต่อศีลธรรมอันดีตามบทบัญญัติมาตรานี้

นักวิชาการเยอรมันได้มีความเห็นแบ่งออกเป็นสองฝ่าย ดังนี้ 

  ฝ่ายข้างมาก มีความเห็นว่า “การท าร้ายร่างกายที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีต้องพิจารณา

จากรูปแบบและระดับของความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นจากการท าร้ายร่างกายเป็นหลัก ส่วนมูลเหตุจูงใจ

(อัตวิสัย)ของการกระท าจะถูกน ามาพิจารณาเฉพาะกรณีที่มูลเหตุจูงใจในเชิงบวกมีความส าคัญมาก

เสียจนสามารถท่ีจะหักล้างผลในเชิงลบของการกระท าได้” แต่ฝ่ายข้างน้อยเห็นว่า “ต้องพิจารณาจาก

ระดับความรุนแรงของการท าร้ายร่างกายเท่านั้น” 

ในประเทศไทยได้มีการกล่าวถึงหลัก Volenti non fit injuria ในทางอาญาไว้เช่นกันตามค า

พิพากษาศาลฎีกาท่ี 1403/250672  ใจความว่า “ตามนัยฎีกาท่ี 616/2482 และ 787/2483 ว่า ความ

ยินยอมอันบริสุทธิ์ของผู้เสียหายให้ผู้ใดกระท าการที่กฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิดนั้น ถ้าความ

                                                           
 

70 เรื่องเดียวกัน, หน้า 123,127. 
  71 สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์ ,ความยินยอมในกฎหมายอาญา ข้อพิจารณาในส่วนของการ
กระท าที่ไม่ขัดต่อความส านึกในศีลธรรมอันดี , 65 ปี เกียรติขจร : รวมบทความวิชาการ เนื่องใน
โอกาส 65 ปี อาจารย์เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2557), หน้า 
2-3. 

72 ค าพิพากษาฎีกาที่ 1403/2506, กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา, ค้นเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 
60 จาก https://deka.in.th/view-86232.html 
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ยินยอมนั้นไม่ขัดต่อความส านึกในศีลธรรมอันดีและมีอยู่จนถึงขณะกระท าการอันกฎหมายบัญญัติว่า 

เป็นความผิดนั้นแล้ว ความยินยอมนั้นเป็นข้อยกเว้นมิให้การกระท านั้นเป็นความผิดขึ้นได้” 

  ข้อแตกต่างของหลัก Volenti non fit injuria ในทางละเมิดและทางอาญา 
ตามที่ได้อธิบายมาข้างต้นแล้วว่าความยินยอมในทางกฎหมายอาญาเป็นเรื่องของผู้เสียหายที่มี

ความประสงค์สละคุณธรรมทางกฎหมายหรือสิ่งที่กฎหมายมุ่งคุ้มครอง(Rechtsgut) ซึ่งมีความ

คล้ายคลึงกับการให้ความยินยอมในทางละเมิดที่ผู้เสียหายย่อมแสดงเจตนาให้ความยินยอมเพ่ือให้

อ านาจแก่ผู้กระท าละเมิดกระท าการใด ๆแก่ตนได้แม้การนั้นจะมิชอบด้วยกฎหมายก็ตาม แต่การสละ

คุณธรรมทางกฎหมายหรือการให้ความยินยอมในกฎหมายอาญานั้นยอมรับเฉพาะการสละคุณธรรม

ทางกฎหมายประเภทส่วนบุคคลเท่านั้นไม่รวมถึงคุณธรรมทางกฎหมายของส่วนรวม เพราะเหตุว่า

คุณธรรมส่วนบุคคลนั้นปัจเจกชนเป็นเจ้าของคุณธรรมประเภทนี้ปัจเจกชนจึงสามารถจัดสรรคุณธรรม

ดังกล่าวอย่างไรก็ได้ตามเจตนารมณ์ของตน แต่บางกรณีแม้เป็นคุณธรรมส่วนบุคคลปัจเจกชนก็ไม่อาจ

สละได้โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย เนื่องจากการกระท าที่ส่งผลร้ายต่อชีวิตร่างกายนั้น

ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนกฎหมายอาญาจึงไม่ยอมรับให้เป็นสิทธิของ

ปัจเจกชนที่จะสละได้เพราะจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคมส่วนรวมจึงส่งผลให้ผู้กระท าความผิด

ในกรณีที่เก่ียวข้องกับชีวิตร่างกายแม้จะได้รับความยินยอมจากผู้เสียหายก็มิอาจที่จะยกหลัก Volenti 

non fit injuria มากล่าวอ้างเป็นให้ตนพ้นจากความรับผิดทางอาญาได้ ซึ่งในหลักการให้ความยินยอม

เกี่ยวกับชีวิตร่างกายในทางอาญานี้มีความแตกต่างกับทางแพ่งหรือละเมิดในอดีตซึ่งมองว่า แม้เป็น

ความผิดที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนก็ตาม แต่ผู้กระท าละเมิดตาม

ความยินยอมของผู้เสียหายก็สามารถยกหลัก Volenti non fit injuria เพ่ือให้ตนพ้นจากความรับผิด

ทางละเมิดได้ ที่ผลปรากฎเช่นนี้ผู้เขียนมองว่าเป็นเหตุมาจากวัตถุประสงค์ของกฎหมายที่มุ่งคุ้ มครอง

บุคคลในทางแพ่งกับทางอาญามีความแตกต่างกัน โดยวัตถุประสงค์ของกฎหมายอาญาคือ การมุ่ง

ลงโทษตัวผู้กระท าความผิดและคุ้มครองสังคมส่วนรวมให้ปลอดภัย ฉะนั้นในกรณีความผิดเกี่ยวกับ

ชีวิตร่างกายของบุคคลซึ่งเป็นเรื่องที่ส่งผลต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน

ผู้กระท าความผิดจึงไม่อาจที่จะอ้างความยินยอมของผู้เสียหายได้หรืออาจกล่าวได้ว่ากฎหมายอาญา

นั้นไม่ค านึงถึงการให้ความยินยอมอันเป็นเจตนาของผู้เสียหายแต่ประการใด หากเป็นความผิด

เกี่ยวกับชีวิตร่างกาย แต่วัตถุประสงค์ของกฎหมายแพ่งในทางละเมิดคือ มุ่งเยียวยาความเสียหายที่
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ผู้เสียหายได้รับจากการกระท าละเมิด เช่นนี้เมื่อผู้เสียหายได้ให้ความยินยอมแก่ผู้กระท าละเมิดย่อม

สันนิษฐานได้ว่าผู้เสียหายยอมรับผลแห่งความเสียหายที่จะเกิดแก่ตนแล้วจึงไม่มีความจ าเป็นที่จะต้อง

เยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นอีก แต่ด้วยเหตุปัจจัยต่าง ๆในปัจจุบันทั้งทางด้านอ านาจต่อรองทาง

เศรษฐกิจหรืออ านาจของผู้มีอิทธิพลในแต่ละท้องถิ่นซึ่งอ านาจเหล่านี้สามารถส่งผลให้ผู้เสียหายแสดง

เจตนาให้ความยินยอมไปโดยมิได้เกิดจากความต้องการที่แท้จริงของผู้เสียหายกฎหมายทางแพ่งใน

ปัจจุบันจึงมีขอบเขตการคุ้มครองที่กว้างกว่าเดิมอันเห็นได้จากพระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม 

พ.ศ.2540 ของไทยหรือ กฎหมาย Consumer Right Acts 2015 ของอังกฤษและการวางหลักในการ

ปรับใช้หลัก Volenti non fit injuria ของประเทศต่าง ๆ  

 ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการปรับใช้หลัก Volenti non fit injuria ในทางละเมิดกับทางอาญามีความ

คล้ายคลึงกันอย่างมากด้วยเหตุว่าขณะที่เกิดหลัก Volenti non fit injuria นี้กฎหมายละเมิดและ

กฎหมายอาญายังคงมิได้แยกออกจากกัน ซึ่งแม้มีข้อแตกต่างกันอยู่ ในบ้างกรณีอันเกิดจาก

วัตถุประสงค์ของกฎหมายที่มุ่งคุ้มครองบุคคลในทางละเมิดกับทางอาญามีความแตกต่างกัน 

โดยเฉพาะในทางกฎหมายอาญามีความเข้มงวดในการคุ้มครองบุคคลในสังคมเป็นอย่างมากการปรับ

ใช้หลัก Volenti non fit injuria อันส่งผลให้การกระท าที่ได้รับความยินยอมของผู้เสียไม่เป็นความผิด

และท าให้ไม่สามารถลงโทษผู้กระท าความผิดได้ซึ่งการลงโทษผู้กระท าความผิ ดเป็นหนึ่งใน

วัตถุประสงค์ส าคัญของกฎหมายอาญา การปรับใช้หลัก Volenti non fit injuria ในกฎหมายอาญา

จึงต้องมีความเคร่งครัดมากกว่าการปรับใช้หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดในทางแพ่ง 

จากความสัมพันธ์ระหว่างหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดกับความรับผิดทางละเมิดในฐานะที่

หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดนั้นเป็นส่วนหนึ่งของข้อยกเว้นความรับผิดทางละเมิด เช่นนี้ ในการ

ปรับใช้หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดกับการวินิจฉัยคดีหรือการปรับใช้เพ่ือตราเป็นบทบัญญัติ

กฎหมาย รวมถึงในปัจจุบันมีการน าบทบัญญัติกฎหมายมาท าการยกเว้นหลักความยินยอมไม่เป็น

ละเมิดนี้จึงจ าต้องทราบถึงวัตถุประสงค์ของการสร้างหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดหรือกล่าวได้ว่า

เป็นการค้นหาเจตนารมณ์ที่แท้จริงของหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดที่มีการบ่งบอกไว้จากรากฐาน

ทางประวัติศาสตร์ที่ท าการรวบรวมมาไว้ข้างต้นและเพ่ือค้นหาแนวทางที่มีความเหมาะสมกับบริบท

ของสังคมไทยผู้เขียนจะท าการศึกษาเปรียบเทียบให้เกิดความชัดเจนในบทต่อไป 



บทท่ี 3 
 
 

การปรับใช้หลักความยินยอมไม่เป็นละเมดิในระบบกฎหมายไทยและ
สหรัฐอเมริกา : ศึกษาเปรียบเทียบจากการวางหลักโดยค าพิพากษาของศาล 

 

 การศึกษาเปรียบเทียบค าพิพากษาของศาลไทยและศาลสหรัฐอเมริกาในบทนี้ เป็นการค้นหา

แนวทางการปรับใช้หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด (Volenti non fit injuria) ของศาลซึ่งมีการ

อธิบายความและวางหลักเกี่ยวกับการวินิจฉัยข้อเท็จจริงที่มีการน าเอาหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด

มาเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินคดี และน าแนวทางที่ค้นพบจากการศึกษาค าพิพากษาดังกล่าวมาท า

การเปรียบเทียบหาข้อดีข้อเสียของแนวทางการปรับใช้หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดของศาลไทย

และศาลสหรัฐอเมริกาเพ่ือการวางแนวทางเกี่ยวกับหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดที่เหมาะสมกับ

บริบทของสังคมไทยในปัจจุบันและสอดคล้องกับเจตนารมณ์ดั่งเดิมของหลักความยินยอมไม่เป็น

ละเมิด   

  หลักความรับผิดทางละเมิดต่อหลกัความยินยอมไม่เป็นละเมิดของไทย 
กฎหมายละเมิดในประเทศไทย แต่เดิมหาใช่เป็นความรับผิดในทางแพ่ง แต่เป็นความรับผิดทาง

อาญาประเภทหนึ่งซึ่งผู้กระท าละเมิด ย่อมต้องเสียเงินให้แก่พระคลัง ที่เรียกว่า”การประทุษร้ายทาง

แพ่ง” โดยในสมัยที่มีการใช้ “กฎหมายตราสามดวง” ผู้ได้รับความเสียหายจากการกระท าละเมิดจะ

ได้รับการเยียวยาความเสียหายอยู่บ้าง เช่น ในกรณีที่มีการก าหนดว่า “ให้ไหมเป็นสินไหมกึ่งพินัยกึ่ง” 

หมายถึง ให้จ่ายค่าเสียหายแก่ผู้เสียหายและจ่ายเป็นค่าปรับเข้าท้องพระคลัง เป็นต้น  

จนกระทั่งในปี พ.ศ.2463 ประเทศไทยได้มีการยกร่างประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะ

ละเมิดขึ้น โดยมีแนวทางมาจากกฎหมายลักษณะละเมิดของประเทศเยอรมัน เหตุที่น ากฎหมาย

เยอรมันมาเป็นแนวทางเนื่องจากเป็นประเทศแรกที่มีการบัญญัติกฎหมายเป็นประมวลขึ้น และน า
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แนวทางของประเทศอังกฤษที่มีระบบกฎหมายแบบจารีตประเพณีและเป็นหนึ่งในประเทศที่มีรากฐาน

ทางกฎหมายมาอย่างช้านาน ซึ่งประเทศไทยน าข้อดีของกฎหมายลักณะละเมิดของทั้งสองประเทศมา

ปรับใช้ได้อย่างสมดุล และด้วยการยกร่างประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะละเมิดนี้ จึงท าให้

ระบบกฎหมายลักษณะละเมิดของไทยมีการพัฒนาขึ้นอีกขั้นรวมถึงมีการแยกความรับผิดทางละเมิด

ออกจากความรับผิดทางอาญา อย่างเป็นรูปธรรม แต่อย่างไรก็ดีหาเป็นเหตุให้ผู้กระท าความผิดละเมิด

หลุดพ้นจากความรับผิดทางอาญาแม้ได้ชดใช้ความเสียหายจากมูลละเมิดแล้วก็ตาม อย่างในกรณีคดี

แพ่งเกี่ยวเนื่องคดีอาญาเช่นการที่ผู้กระท าความผิดพังประตูบ้านของผู้เสียหาย เพ่ือเข้าไปหาน้องสาว

ของผู้เสียหาย เช่นนี้แม้ผู้กระท าความผิดได้ชดใช้ค่าประตูบ้านแก่ผู้เสียหายแล้วแต่ผู้กระท าความผิด

ยังคงต้องรับผิดฐานบุกรุกและท าให้เสียทรัพย์อันเป็นความรับผิดทางอาญาอีกด้วย 

ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ความรับผิดทางละเมิดนี้ มีการก าหนดขึ้นมาเพ่ือคุ้มครองสิทธิของบุคคลคน

หนึ่งเพ่ือมิให้บุคคลอีกคนหนึ่งมาท าลาย อันเป็นการให้หลักประกันความมั่นคงและความปลอดภัยที่

เกี่ยวข้องกับชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลที่อยู่ในประเทศไทย ซึ่งเป็นหลักความปลอดภัยขั้นพ้ืนฐานที่

สมควรจะได้รับตามเจตนารมณ์ของกฎหมายรัฐธรรมนูญ73 

ประเทศไทยได้มีการก าหนดพ้ืนฐานความผิดละเมิดนั้นต้องพิจารณาจากประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์มาตรา 420 มี 3 ประการ74 คือ 

1. ผู้กระท าต้องกระท าโดยจงหรือประมาท 

                                                           
 

73 มาตรา ๔ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับ
ความคุ้มครอง ปวงชนชาวไทยย่อมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกัน ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2560). 
  74 ศักดิ์ สนองชาติ, ค าอธิบายโดยย่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิดและ
ความรับผิดทางละเมิดตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดตามพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539, พิมพ์ครั้งที่ 8 (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์นิติบรรณาการ, 
2551), หน้า 6-8. 
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การกระท า หมายถึง การเคลื่อนไหวร่างกายโดยรู้ส านึกรู้สึกตัว หรือเป็นกิริยาของร่างกายที่

แสดงออกมาทางร่างกายโดยที่อยู่ในบังคับแห่งจิตใจ หากเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายในขณะที่

ปราศจากความรู้สึกตัว เช่น การละเมอ หรือการกระท าของเด็กเล็กที่ไร้เดียงสา ซึ่งการกระท านี้

ครอบคลุมถึงการงดการกระท าด้วย กล่าวคือ หากบุคคลใดมีหน้าที่ต้องกระท าแล้วไม่พึงกระท าการ

ตามหน้าที่ ก็ถือว่ามีการกระท าเกิดขึ้นแม้ไม่ได้เคลื่อนไหวร่างกายก็ตาม เช่น หน้าที่ตามกฎหมาย 

หน้าที่ตามสัญญา หน้าที่อันเกิดจากการกระท าครั้งก่อนของตน 

ดังนั้นการกระท าโดยจงใจ จึงเป็นการกระท าด้วยรู้สึกส านึกว่าการกระท าหรือการงดเว้นนั้นมี

ผลให้เกิดความเสียหายขึ้น และยอมรับเอาความเสียหายนั้น เช่น การแจ้งความเท็จผู้แจ้งย่อมรู้ว่า

ความที่แจ้งนั้นเท็จท าให้ต้องถูกกักขัง75 

ส่วนการกระท าโดยประมาทนั้น เป็นการกระท าที่มิได้จงใจ แต่เป็นการกระท าโดยปราศจาก

ความระมัดระวัง ซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัย(สภาพของบุคคลนั้น เช่น เด็ก คนชรา 

หญิง ชาย)และพฤติการณ์76(สภาพของสถานการณ์ขณะเกิดเหตุ เช่น ในซอยเปลี่ยว กลางวัน 

กลางคืน) 

2. เป็นการกระท าต่อบุคคลอ่ืนโดยผิดกฎหมาย คือ การกระท าที่ฝ่าฝืนต่อข้อก าหนดของ

กฎหมายอาจผิดต่อกฎหมายแพ่งหรือกฎหมายอาญาอย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็นการกระท าความผิดต่อ

กฎหมายแล้ว 

3. การกระท านั้นต้องก่อให้เกิดความเสียหาย คือ ผลที่เกิดขึ้นนั้นต้องเป็นผลจากการกระท า 

หากผลที่เกิดขึ้นไม่สัมพันธ์กับการกระท าหรือผลที่เกิดขึ้นผู้ถูกกระท าไม่เสียหาย การกระท านั้นย่อมไม่

เป็นละเมิด 

ตามที่กล่าวข้างต้นแล้วว่าความผิดทางละเมิดเป็นความผิดทางแพ่งอย่างหนึ่ง ซึ่งผู้กระท าละเมิด
จ าต้องชดใช้ให้แก่ความเสียหายที่เกิดขึ้นตามผลของกฎหมาย หรืออาจกล่าวได้ว่าละเมิดเป็นหนี้ที่

                                                           
 

75 วารี นาสกุล และจรัญ ภักดีธนากุล, เรื่องเดิม, หน้า 28. 
76 ศักดิ์ สนองชาติ, เรื่องเดิม, หน้า 19.  
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เกิดขึ้นเพราะผลของกฎหมาย เรียกว่า “นิติเหตุ” ซึ่งหากพิจารณาตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ลักษณะละเมิด จ าแนกได้ดังนี้ 

1. ความรับผิดเพราะได้กระท าละเมิดต่อบุคคลอ่ืนโดยตรง77ซ่ึงสามารถแบ่งแยกออกเป็น 

3 กรณ ี

1. การกระท าละเมิดโดยทั่วไป78 เป็นกรณีที่กระท าผิดละเมิดอันต้องเกิดจากความจงใจ

หรือประมาทเลินเล่อและต้องมีควาเสียหายเกิดขึ้นแก่ผู้อ่ืน หากความเสียหายนั้นเกิดแก่ตนเองการ

กระท านั้นย่อมไม่เป็นละเมิด  

2. การหมิ่นประมาททางแพ่ง79 เป็นกรณีกระท าความผิดในลักษณะที่เป็นการกล่าวหรือ

ไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความอันฝ่าฝืนต่อความจริง เป็นที่เสียหายแก่ชื่อเสียงหรือเกียรติคุณของบุคคล

อ่ืน หรือเป็นที่เสียหายแก่ทางท ามาหาได้ หรือทางเจริญของเขาแม้ตนมิได้รู้ว่าข้อความนั้นไม่จริงแต่

ควรจะรู้ได้ กรณีนี้ไม่รวมถึงผู้ที่ส่งข่าวที่ตนไม่รู้ว่าเป็นความไม่จริง เช่น บุรุษไปรษณีย์ส่งจดหมายที่มี

การหมิ่นประมาทกันอย่างนี้บุรุษไปรษณีย์ไม่ต้องรับผิดด้วย 

3. กรณีร่วมกันท าละเมิด80 เป็นกรณีกระท าความผิดในลักษณะเดียวกับการกระท า

ละเมิดโดยทั่วไป แต่ในกรณีนี้เป็นกรณีที่บุคคลหลายคนก่อให้เกิดเสียหายแก่บุคคลอ่ืนโดยร่วมกันท า

ละเมิด โดยทั่วไปต้องรับผิดร่วมกันใช้ค่าสินไหมทดแทนตามหลักต้องรับผิดเป็นส่วนเท่า ๆกัน เว้นแต่ 

มีการสืบรู้ได้ว่าใครเป็นผู้ก่อความเสียหายมากกว่าผู้นั้นย่อมต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสูงกว่า

ผู้ท าละเมิดคนอ่ืน 

2. ความรับผิดที่ต้องรับผิดต่อบุคคลอ่ืนอันเกิดจากการกระท าที่เกี่ยวเนื่องกับตนเอง หรือที่

เรียกว่าความรับผิดโดยอ้อม คือ แม้ผลจากการกระท าละเมิดที่เกิดขึ้นมิได้เกิดจากการกระท าของ

                                                           
 

77 วารี นาสกุล และจรัญ ภักดีธนากุล, เรื่องเดิม, หน้า 9. 
78 มาตรา 420 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
79 ศักดิ์ สนองชาติ, เรื่องเดิม, หน้า 84. 
80 ศักดิ์ สนองชาติ, เรื่องเดิม, หน้า 136-138. 
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ตนเองโดยตรงบุคคลนั้นก็ยังคงต้องรับผิดจากผลแห่งการละเมิดนั้นตามกฎหมาย แต่อย่างไรก็ดีความ

รับผิดทางละเมิดรูปแบบนี้เป็นเพียงบทสันนิษฐานความผิด81เท่านั้นสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 

 1. ประเภทแรกกฎหมายก าหนดความรับผิดไว้อย่างเคร่งครัด82หรืออาจเรียกได้ว่าความ

รับผิดเพ่ือละเมิดอันเกิดจากทรัพย์ โดยค าว่า “ทรัพย์” ในกรณีนี้หมายถึง สัตว์ โรงเรือน สิ่งของที่ตก

หล่นจากโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง ต้นไม้ ทรัพย์อันตรายโดยสภาพหรือโดยการใช้และยานพาหนะที่เดิน

ด้วยก าลังด้วยเครื่องจักร โดยความรับผิดละเมิดประเภทนี้โดยหลักผู้เป็นเจ้าของทรัพย์ต้องเป็นผู้รับผิด

ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน แต่บางกรณีเจ้าของทรัพย์อาจไม่ต้องรับผิดละเมิดอันเกิดจากทรัพย์บาง

ประเภท เช่น กรณีสัตว์ที่มีบุคคลผู้รับเลี้ยงรับรักษาไว้แทนเจ้าของเมื่อสัตว์นั้นท าละเมิดในระหว่างอยู่

ในความดูแลของผู้รับเลี้ยง กรณีสัตว์ท าละเมิดเพราะมีบุคคลมาเร้าหรือยั่วสัตว์นั้นโดยละเมิด หรือมี

สัตว์อ่ืนมาเร้าหรือยั่วสัตว์นั้นเจ้าของสัตว์เมื่อชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแล้วสามารถไล่เบี้ยเอาแก่บุคคลผู้

ที่เร้าหรือเอาแก่เจ้าของสัตว์อ่ืนอันมาเร้าสัตว์นั้นได้ กรณีสิ่งของตกหล่นจากโรงเรือนบุคคลที่จะต้องรับ

ผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ดูจากบุคคลที่อยู่อาศัยในโรงเรือนขณะที่ของตกหล่นซึ่งอาจไม่ใช้บุคคลผู้

เป็นเจ้าของโรงเรือน กรณียานพาหนะที่เดินด้วยก าลังเครื่องจักรหากขณะเกิดเหตุละเมิดผู้ควบคุมดูแล

ยานพาหนะมิใช่เจ้าของยานพาหนะดังนี้บุคคลซึ่งเป็นผู้ควบคุมดูแลยานพาหนะต้องรับผิดเพ่ือการ

เสียหายอันเกิดแต่ยานพาหนะนั้น83 

  2. ประเภทที่สองความรับผิดจากบุคคลที่มีความผูกพันกับตนกระท าละเมิดต่อ

บุคคลอ่ืน84 ความรับผิดละเมิดประเภทนี้เป็นกรณีที่กฎหมายก าหนดให้ต้องรับผิดแม้ตนมิได้เป็น

ผู้กระท าละเมิดโดยตรง แต่เพราะเหตุความสัมพันธ์บางประการของตนที่มีอยู่กับผู้กระท าละเมิด ผู้นั้น

จึงต้องร่วมรับผิดในเหตุละเมิดนั้นด้วย หรืออาจกล่าวได้ว่าเพราะความสามารถในการชดใช้ค่าสินไหม

ทดแทนของบุคคลผู้กระท าละเมิดในกรณีนี้มีต่ ากว่าบุคคลซึ่งกฎหมายก าหนดให้ต้องร่วมรับผิดในเหตุ

                                                           
 

81 จิ๊ด เศรษฐบุตร, หลักกฎหมายแพ่งลักษณะละเมิด, พิมพ์ครั้งที่ 7, (กรุงเทพมหานคร: 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553), หน้า 177 

82 วารี นาสกุล และจรัญ ภักดีธนากุล, เรื่องเดิม, หน้า 125. 
83 ศักดิ์ สนองชาติ, เรื่องเดิม, หน้า 160-180. 
84วารี นาสกุล และจรัญ ภักดีธนากุล, เรื่องเดิม, หน้า 153-154. 
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ละเมิดนั้น แต่ทั้งนี้แม้บุคคลผู้ต้องรับผิดเพ่ือการกระท าละเมิดของบุคคลอ่ืนได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

แก่ผู้เสียหายแล้ว กฎหมายก็ยังคงให้สิทธิไล่เบี้ยเอาค่าสินไหมทดแทนนั้นคืนจากผู้กระท าละเมิดได้ หา

ใช่เป็นการปลดเปลื้องความรับผิดให้แก่ผู้กระท าละเมิด อย่างในกรณีที่นายจ้างต้องร่วมรับผิดชอบต่อ

การกระท าละเมิดของลูกจ้าง85 หรือกรณีที่ตัวการต้องร่วมรับผิดชอบต่อการกระท าละเมิดของ

ตัวแทน86 หรือกรณีที่ผู้ว่าจ้างต้องร่วมรับผิดชอบต่อการกระท าละเมิดของผู้รับจ้าง87 หรือกรณีที่บิดา

มารดาหรือผู้อนุบาลต้องร่วมรับผิดชอบต่อการกระท าละเมิดของบุตรหรือบุคคลวิกลจริต 88ทั้งนี้ความ

รับผิดร่วมต่อการกระท าละเมิดในกรณีนี้ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดาหรือผู้อนุบาลกับบุตรหรือ

บุคคลวิกลจริตนั้นต้องชอบด้วยกฎหมายด้วย หรือกรณีที่ผู้ดูแลต้องร่วมรับผิดชอบต่อการกระท า

ละเมิดของผู้ ไร้ความสามารถ 89และหมายความรวมถึงบุคคลใดก็ตามที่สมัครตนเข้าดูแลผู้ ไร้

ความสามารถ หรือกรณีที่นิติบุคคลต้องร่วมรับผิดชอบต่อการก่อความเสียหายของผู้แทนที่มีอ านาจ

กระท าการแทนนิติบุคคล90 

ทั้งนี้ เมื่อได้ทราบถึงรายละเอียดของความรับผิดทางละเมิดแล้วประการต่อมาจึงพิจารณา

เกี่ยวกับข้อยกเว้นความรับผิดทางละเมิดซ่ึงมี 4 กรณ9ี1ดังนี้ 

1. กรณีมีกฎหมายให้อ านาจไว้โดยตรง กล่าวคือ กรณีที่มีบทบัญญัติของกฎหมายตราขึ้นไว้

โดยตรงว่า การกระท านั้นสามารถกระท าได้แม้เป็นการกระท าที่ล่วงสิทธิของผู้ อ่ืน ดังเช่นกรณี

ดังต่อไปนี้ 

                                                           
 

85 ศักดิ์ สนองชาติ, เรื่องเดิม, หน้า 101-103. 
86 เรื่องเดียวกัน, หน้า 114-115. 
87 เรื่องเดียวกัน, หน้า 120-122. 
88 เรื่องเดียวกัน, หน้า 126-128,132-133. 
89 เรื่องเดียวกัน, หน้า 133-134. 
90 เรื่องเดียวกัน, หน้า 145-149. 

  91 เพ็ง เพ็งนิติ, เรื่องเดิม, หน้า 35-54. 
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1. การจับ เรียก ค้น หรือยึดทรัพย์สินผู้อ่ืน เป็นการกระท าท่ีปกติบุคคลทั่วไปกระท า

ย่อมผิดกฎหมาย แต่หากเป็นกรณีที่เจ้าพนักงานต ารวจหรือเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองเป็นผู้กระท าและ

อาศัยอ านาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาการกระท านั้นย่อมชอบด้วยกฎหมาย 

2. เจ้าของทรัพย์สินเป็นผู้กระท า คือ โดยปกติบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ย่อมมี

สิทธิในอันที่จะใช้สอยทรัพย์สินของตนรวมถึงป้องกันทรัพย์สินของตนจากบุคคลอื่นได้ตามที่กฎหมาย

ให้อ านาจไว้92 ดังที่มีการกล่าวไว้ในค าพิพากษาในข้อเท็จจริงที่ว่าการถมที่ดินสูงจนท าให้ที่ดินข้างเคียง

ต้องรับน้ าที่ไหลมาจากที่อ่ืน คนที่ดินต่ าจ าต้องรับน้ าที่ระบายตามธรรมชาติ คนที่ถมที่ดินเพ่ือป้องกัน

ที่ดินตนท่วมน้ าไม่ผิดฐานละเมิด93 

3. การฟ้องร้องด าเนินคดี กล่าวคือ บุคคลซึ่งเป็นผู้เสียหายย่อมมีอ านาจฟ้องคดีสู่

ศาลได้แม้จะเป็นการท าให้ผู้อ่ืนเสียสิทธิบางประการก็ตาม ไม่ถือว่าเป็นการกระท าละเมิด เพราะมี

อ านาจสามารถกระท าได้ตามกฎหมาย94  

4. การนิรโทษกรรม95 เป็นกรณีที่ผู้กระท าได้กระท าความผิดตามที่กฎหมายบัญญัติ

ไว้ แต่ไม่มีความผิดเพราะกฎหมายบัญญัติยกเว้นความผิดไว้ ดังเช่นการเบิกความเป็นพยานในศาล

หรือการอภิปรายไม่ไว้วางใจในรัฐสภา แม้มีเนื้อหาในเชิงหมิ่นประมาทแต่ฎหมายก็ได้ให้เอกสิทธิ

สามารถกระท าได้โดยไม่มีความผิด 

2. กรณีมีอ านาจตามข้อก าหนดของสัญญา 

กล่าวคือ การที่บุคคลทั้งสองฝ่ายตกลงก่อนิติสัมพันธ์กันขึ้น อันเป็นบ่อเกิดแห่งหนี้ในสิทธิและ

หน้าที่ซึ่งกันและกัน โดยฝ่ายที่มีสิทธิตามสัญญาย่อมมีอ านาจที่จะการท าการอย่างใดอย่างหนึ่งตาม

                                                           
 

92 มาตรา 1336 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
93 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1018/2526 
94 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2390/2529 
95 วารี นาสกุล และจรัญ ภักดีธนากุล, เรื่องเดิม, หน้า 65. 
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อ านาจที่มีในมูลแห่งสัญญาได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งการที่จะอ้างอ านาจตามสัญญาได้ สัญญานั้น

ต้องเป็นสัญญาที่สมบูรณ์หาตกเป็นโมฆะหรือโมฆียะ96 

3. กรณีมีอ านาจตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาล 

ตามหลักของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความทั้งทางแพ่งและทางอาญา ตราบใดที่ศาลสูง

ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลชั้นล่าง ค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้นย่อมผูกพัน

คู่ความ ฝ่ายที่ชนะคดีย่อมมีอ านาจในการบังคับคดีได้ตามที่กฎหมายให้อ านาจ เช่นนี้การกระท าที่

กระท าตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลนั้นย่อมชอบด้วยกฎหมาย แม้ฝ่ายที่ชนะคดีในศาลชั้นล่าง

จะได้รับประโยชน์จากผลของการด าเนินการตามค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้นในระหว่างที่ยังไม่ถูกศาลสูง

กลับค าพิพากษาหรือค าสั่ง ประโยชน์ที่ฝ่ายชนะคดีในศาลชั้นล่างได้รับแม้ท าให้ฝ่ายที่ชนะคดีภายหลัง

ในศาลสูงเสียเปรียบ97  

4. กรณีมีการแสดงเจตนาให้ความยินยอมต่อผู้กระท าละเมิด (หลัก Volenti Non Fit 

Injuria) 

เป็นกรณีที่ผู้เสียหายนได้แสดงเจตนาแก่ผู้กระท าโดยสมัครใจยอมรับความเสี่ยงภัยที่จะ

เกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดแก่ร่างกาย ทรัพย์สิน หรืออันตรายอ่ืนใดต่อสิทธิของผู้เสียหาย จึงส่งผลให้การ

กระท านั้นไม่เป็นละเมิด โดยการตกลงเช่นนี้ในอดีตย่อมถือว่า ผู้เสียหายนั้นย่อมขาดจากการเป็น

ผู้เสียหายโดยนิตินัย เพราะถือว่าเมื่อแสดงเจตนายินยอมให้บุคคลอื่นกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่

ตนบุคคลนั้นย่อมไม่ได้รับความเสียหายใด ๆจากการกระท านั้น ซึ่งไม่จ าต้องค านึงว่าการให้ความ

ยินยอมนั้นขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือไม่ 

 หลัก Volenti non fit injuria ในประเทศไทย 
หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด (Volenti non fit injuria) เป็นหลักกฎหมายที่มิได้เกิดขึ้นใน

ประเทศไทยแต่เป็นหลักกฎหมายที่ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศอังกฤษผ่านทางการศึกษาของ

                                                           
 

96 ผู้เขียนแนะน าให้ศึกษาเรื่องความสมบูรณ์ของสัญญาเพ่ิมเติม จาก ศนันกรณ์ โสตถิพันธุ์, 
ค าอธิบายนิติกรรมสัญญา, พิมพ์ครั้งที่ 21 (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2560) 

97 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 973/2508 
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พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ครั้งทางเสด็จไปศึกษาทางด้านกฎหมายยังประเทศอังกฤษ ซึ่งประเทศ

อังกฤษก็ได้รับแนวคิดเกี่ยวกับหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดมาจากระบบกฎหมายโรมันอีกทอดหนึ่ง 

โดยประเทศไทยเมื่อได้รับการถ่ายทอดความรู้ทางด้านหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดจากพระองค์

เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ได้มีการน าหลักกฎหมายดังกล่าวปรับใช้กับกรณีต่าง ๆในทางแพ่งเท่านั้น เนื่องจาก

ความยินยอมของผู้เสียหายในทางกฎหมายอาญาถือเป็นองค์ประกอบความผิดอย่างหนึ่งส าหรับ

ความผิดบางประเภท เช่น ความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเรา ซึ่งหากมีการให้ความยินยอมแล้วการ

กระท านั้นย่อมไม่เป็นความผิดอาญาประเภทนี้อีกต่อไป แต่ส าหรับความผิดอาญาบางประเภทแม้

ได้รับความยินยอมก็ไม่สามารถจากความรับผิดได้ เช่น ความผิดฐานพรากผู้เยาว์  อีกทั้งหลักความ

ยินยอมไม่เป็นละเมิดนี้แต่เดิมที่เริ่มมีการปรับใช้เพ่ือน ามาเป็นข้อต่อสู้ยกเว้นความรับผิดทางละเมิดนั้น 

หลักกฎหมายนี้สามารถปรับใช้เป็นข้อต่อสู้ของผู้กระท าละเมิดส าหรับความผิดละเมิดทุกรูปแบบโดย

ไม่จ าต้องสนใจว่าการกระท าละเมิดครั้งนั้นส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายของผู้เสียหายที่

ให้ความยินยอมมากน้อยเพียงใด หรือการร่วมประเวณีโดยหลอกลวงผู้เสียหายที่ให้ความยินยอมมาก

นั้น ในฐานะที่เป็นหลักก าหมายทั่วไปซึ่งการปรับใช้หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดในลักษณะนี้เป็น

การปรับใช้หลักกฎหมายที่ถูกต้องตรงตามเจตนารมณ์ของหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดที่ประเทศ

อังกฤษรับมาจากระบบกฎหมายโรมันที่ถือเอาการแสดงเจตนายอมตนเข้าเสี่ยงภัยอันตรายที่อาจ

เกิดขึ้นของผู้เสียหายเป็นส าคัญ แต่ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2540 ประเทศไทยได้ท าการเล็งเห็นว่าการปล่อย

ให้มีการกล่าวอ้างหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดอย่างอิสระปราศจากการควบคุมใด ๆก่อให้เกิดความ

ไม่เป็นธรรมขึ้นได้ในบางกรณี ประกอบกับในขณะนั้นได้มีการศึกษาถึง Unfair Contract Terms 

1977 (UCTA 1977)ของประเทศอังกฤษเพ่ือตราเป็นพระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมของ

ประเทศไทย ซึ่งทั้งในส่วนของ UCTA 1977 และพระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ.2540 

ต่างก็มีจุดมุ่งหมายในเชิงที่มุ่งคุ้มครองความไม่เท่าเทียมในเรื่องอ านาจต่อรองของคู่สัญญาแต่ด้วยการ

แปลความที่คลาดเคลื่อนส่งผลให้เกิดการตีความน า Section 2(1)-(3) ของ UCTA 1977 มาท าการ

ตราเป็นมาตรา 8 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ.254098 ส่งผลให้เกิด

                                                           
 

  98 พินัย ณ นคร , “กฎหมายว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่ เป็นธรรม: แนววิ เคราะห์ใหม่เชิง
เปรียบเทียบ”, วารสารนิติศาสตร์, ปีที่ 30 ฉบับที่ 4 (ธันวาคม2543): 546–588.  
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การน าหลักข้อห้ามในส่วนของกฎหมายสัญญาเข้ามาปรับใช้กับกฎหมายลักษณะละเมิดด้วย เช่นนี้

ตั้งแต่ในปี พ.ศ.2540 เป็นต้นมาการกล่าวอ้างหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดในประเทศไทยจึงถูกวาง

ข้อจ ากัดไปโดยปริยายซึ่งก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆที่ผู้เขียนได้ท าการน าเสนอไปข้างต้นพร้อมทั้งจะ

ท าการศึกษาถึงค าพิพากษาที่มีการเปลี่ยนแปลงไปของศาลไทยเพ่ือน าไปประกอบกับการวิเคราะห์

สภาพปัญหาที่พบเจอในส่วนต่อไป 

 กรณีศึกษาค าพิพากษาศาลฎีกาไทยต่อหลักความยินยอมในการกระท าความผิด
ละเมิด…… 

ในปัจจุบันประเทศไทยมีการตรากฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับหลักความยินยอมไม่เป็น

ละเมิดคือ พระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ.2540 โดยเฉพาะในมาตรา 9  ซึ่งการตรา

พระราชบัญญัติดังกล่าวส่งผลให้ทิศทางการปรับใช้หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด (Volenti non fit 

injuria)เปลี่ยนแปลงไป เช่นนี้การวิเคราะห์ค าพิพากษาของศาลไทยที่มีการปรับใช้หลัก Volenti non 

fit injuria จึงต้องพิจารณาค าพิพากษาทั้งก่อนและหลังประกาศใช้พระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งผู้เขียน

จ าแนกประเภทของค าพิพากษาเพื่อวิเคราะห์ได้ ดังนี้ 

3.1.2.1 กรณีการกระท าละเมิดที่เกี่ยวข้องกับร่างกาย 
กรณีการกระท าละเมิดประเภทนี้ได้จ าแนกออกมาด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงให้เห็นถึง

ผลของพระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม 2540 ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผลของค าพิพากษา

ของศาล หรือเหตุผลในการวินิจฉัยตัดสินคดีของศาลมีความแตกต่างไปจากเหตุผลในการวินิจฉัยคดีที่

เกิดข้ึนก่อนการตราพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนี้ 

โดยในกรณีที่มีการเกิดข้อพิพาทขึ้นเมื่อมีการกระท าละเมิดต่อเนื้อตัวร่างกายอันเป็นผล

มาจากการให้ความยินยอมของผู้เสียหายก่อนการตราพระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมนั้น  

ศาลฎีกาของไทยจะท าการพิจารณาคดีจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นประกอบกับการปรับใช้หลักความ

ยินยอมไม่เป็นละเมิด (Volenti non fit injuria) เพ่ือยกเว้นความรับผิด หรืองดเว้นมิให้จ าเลย

ผู้กระท าละเมิดตามความยินยอมต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหากเกิดกรณีที่มีการกระท าละเมิดขึ้น
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เพราะผู้เสียหายหรือโจทก์ได้ให้ความยินยอมส าหรับการกระท าละเมิดที่มีผลต่อร่างกายนั้นเช่น การ

ยินยอมให้ผู้ท าละเมิดใช้ปืนยิงตนเอง การยินยอมให้ผู้ท าละเมิดใช้มีดฟันตนเอง เป็นต้น เหตุที่ศาล

ตัดสินเช่นนี้เนื่องจากการกระท าใด ๆที่จะส่งผลให้การกระท านั้นเป็นการกระท าละเมิดตามกฎหมาย 

การกระท านั้นจ าต้องก่อให้เกิดความเสียหายแต่หากการกระท านั้นไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแล้วย่อม

มิอาจถือได้ว่าเป็นการกระท าที่จ าต้องรับผิดทางละเมิดตามกฎหมายไทยซึ่งการแสดงเจตนาให้ความ

ยินยอมของผู้เสียหายเป็นสิ่งส าคัญในการพิจารณาว่าผู้เสียหายได้รับความเสียหายจริงหรือไม่ โดยหาก

การแสดงเจตนาให้ความยินยอมของผู้เสียหายเกิดจากเจตนาที่แท้จริงไม่เกิดจากการส าคัญผิด หรือถูก

ข่มขู่ หรือถูกกลฉ้อฉลแล้ว การให้ความยินยอมของผู้เสียหายนั้นถือได้ว่า “เป็นการยอมรับผลแห่ง

ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่ตัวผู้เสียหายเอง เช่นนี้จึงมิอาจถือได้ว่าผู้เสียหาย(โจทก์)ได้รับความ

เสียหาย”99 และเมื่อผู้กระท าละเมิดตามความยินยอม(จ าเลย)ไม่ได้เป็นผู้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ

เนื้อตัวร่างกายของผู้เสียหาย(โจทก์)อีกต่อไป ผู้กระท าตามความยินยอมย่อมหลุดพ้นจากความรับผิด

ทางละเมิด100และหาจ าต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนใด ๆแก่ผู้เสียหาย101 

โดยผลแห่งค าพิพากษาซึ่งมีการปรับใช้หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดส าหรับการกระท า

ละเมิดที่ส่งผลต่อร่างกายที่เกิดขึ้นก่อนการตราพระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม 2540 เป็น

ผลลัพธ์ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับหลัก Volenti non fit injuria ในสมัยโรมันที่มีการถือเอาการแสดง

เจตนาของผู้ให้ความยินยอมเป็นหลักส าคัญในการพิจารณาว่ากฎหมายโรมันจะให้ความคุ้มครอง

ผู้เสียหายหรือไม่ ถ้าผู้เสียหายได้เข้ายอมรับความเสียหายหรือสมัครใจเข้าเสี่ ยงภัยอันตรายนั้นด้วย

ความสมัครใจทั้งที่รู้ข้อเท็จจริงของอันตรายดังกล่าวเช่นนี้ตามกฎหมาย Lex Aquiliae ได้บัญญัติไว้

อย่างชัดเจนว่ากฎหมายจะไม่ให้ความคุ้มครองแก่ผู้ที่ยอมตนเข้ารับอันตรายนั้นด้วยความสมัครใจ อีก

ทั้งจากผลแห่งค าพิพากษาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าศาลไทยในยุคก่อนพระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่

เป็นธรรมจะมีผลใช้บังคับได้ให้ความเคารพและให้ความส าคัญกับการมีอิสระในการตัดสินใจของ

                                                           
 

99 ค าพิพากษาฎีกาที่ 673/2510 (ท่ีประชุมใหญ่ครั้งที่ 15/2510) 
100 ค าพิพากษาฎีกาที่ 248/2523 
101 ค าพิพากษาฎีกาที่ 1058/2531 
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บุคคลซึ่งหากบุคคลตัดสินใจอย่างไรบุคคลนั้นย่อมต้องยอมรับผลที่จะเกิดขึ้นแก่ตนไม่ว่าผลนั้นจะดี

หรือร้ายเพียงใดซึ่งตรงตามแนวคิดของอริสโตเติ้ลนักปราชญ์ในสมัยโรมัน102 

แต่ส าหรับภายหลังที่มีการตราพระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม 2540 ในการ

กระท าละเมิดเกี่ยวกับร่างกายมีเพียงกรณีเรื่องสมัครใจวิวาทกันซึ่งเป็นการที่บุคคลทั้งสองฝ่ายต่างตก

ลงใจเข้าเสี่ยงภัยด้วยความยินยอมของตนเองเอง จึงส่งผลให้ผู้เสียหายสูญเสียฐานะความเป็น

ผู้เสียหายโดยนิตินัยเพราะเหตุตนมีส่วนร่วมในการประพฤติชั่วครั้งนี้ด้วย103ต่างจากคดีสมัครใจวิวาท

ก่อนประกาศใช้พระราชบัญญัติดังกล่าวที่ศาลจะยกเหตุเรื่องความยินยอมของผู้เสียหายฝ่ายเดียวมา

เป็นปัจจัยในการพิจารณาว่าข้อพิพาทนั้นไม่เป็นการกระท าละเมิด เนื่องจากไม่เกิดความเสียหายอัน

ผลเป็นมาจากความยินยอมของผู้เสียหายเอง104แสดงให้เห็นว่าศาลนั้นพยายามที่จะน าหลักความ

ยินยอมไม่เป็นละเมิดมาปรับใช้ในคดีนี้เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมแก่รูปคดีด้วยการให้เหตุผลทาง

กฎหมายอ่ืนเพ่ือหลีกเลี่ยงผลของพระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม 2540 แต่หากเป็นการให้

ความยินยอมฝ่ายเดียวของผู้เสียหายในเรื่องที่เกี่ยวกับเนื้อตัวร่างกายของผู้เสียหายแล้วผลของค า

พิพากษาย่อมเปลี่ยนแปลงไปอย่างเช่น ค าพิพากษาฎีกาที่ 673/2510 ที่กล่าวข้างต้นเพราะ

พระราชบัญญัติข้อสัญญาที่เป็นธรรมมาตรา 9 บัญญัติห้ามมิให้อ้างความยินยอมที่ต้องห้ามชัดแจ้งโดย

กฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ซึ่งการยินยอมให้เกิดความ

เสียหายต่อร่างกายย่อมเป็นการขัดต่อศีลธรรมอันดีของสังคมไทย แม้ว่าผู้กระท าละเมิดจะมิได้มี

เจตนาร้ายต่อผู้เสียหายและที่กระท าไปก็เพ่ือตอบสนองความต้องการในขณะเกิดเหตุของผู้เสียหายก็

ยังคงมิอาจอ้างความยินยอมเพ่ือให้หลุดพ้นจากความรับผิดทางละเมิดได้เพราะมาตรา 9 ได้ท าการ

บัญญัติไว้อย่างกว้างโดยไม่มีหลักเกณฑ์ใด ๆในการอธิบายถึงแนวทางการวินิจฉัยคดีท าเกิดช่องว่างใน

การตีความเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของโจทก์ผู้เสียหายมากจนไม่ค านึงถึงประโยชน์ของฝ่ายจ าเลยผู้ซึ่ง

กระท าละเมิดไป เพราะความยินยอมอันเป็นเจตนาของผู้เสียหายแต่แรกเริ่ม  

3.1.2.2 กรณกีารกระท าละเมิดที่เกี่ยวข้องกับความยินยอมทีม่ีขอบเขตจ ากัด 
                                                           
 

102 สุพัชรินทร์ อัศวธิตานนท์, เรื่องเดิม, หน้า 11.  
103 ค าพิพากษาฎีกาที่ 10294/2546 
104 ค าพิพากษาฎีกาที่ 1058/2531 
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จากที่กล่าวมาข้างต้นแล้วว่าหลัก Volenti non fit injuria หรือหลักความยินยอมไม่เป็น

ละเมิดนั้นเป็นหลักกฎหมายที่ถือก าเนิดขึ้นมาโดยมีความยินยอมซึ่งเกิดจากการแสดงเจตนาของ

ผู้เสียหายเป็นปัจจัยส าคัญ เช่นนี้หากผู้ให้ความยินยอมท าการแสดงเจตนาใหม่ไม่ยินยอมให้มีการ

กระท าตามความยินยอมเดิมที่ได้ให้ไว้อีกต่อไปจะเกิดผลอย่างไร และในช่วงเวลาก่อนหลังการตรา

พระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม 2540 ส่งผลต่อการแสดงเจตนาที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้ให้

ความยินยอมหรือไม่ ได้มีค าพิพากษาอธิบายไว้ดังนี้ 

กรณีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับการกระท าละเมิดที่ผู้ให้ความยินยอมท าการเปลี่ยนแปลง

เจตนาที่ได้ให้ไว้ส าหรับช่วงเวลาก่อนการตราพระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ศาลฎีกาไทยได้

ท าการพิจารณาคดีละเมิดซึ่งแต่เดิมมีการให้ความยินยอมไว้แต่ต่อมาสิทธิอันเกิดจากความยินยอมนั้น

ของผู้ได้รับความยินยอมหมดสิ้นไปเพราะเหตุผู้ให้ความยินยอมสิ้นสิทธิที่จะให้ความยินยอมได้อีก

ต่อไปหรือเพราะเหตุมีการบอกเลิกหรือบอกถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้โดยผู้เป็นเจ้าของทรัพย์หรือผู้

ทรงสิทธิในอันจะให้ความยินยอมในกรณีนั้น เช่น จ าเลยได้รับความยินยอมจากโจทก์ให้สามารถปลูก

สร้างโรงเรือนในที่ดินของโจทก์ได้ การปลูกสร้างโรงเรือนของจ าเลยในขั้นแรกจึงไม่เป็นการละเมิดต่อ

โจทก์ แต่ต่อมาโจทก์ไม่ประสงค์ให้จ าเลยอยู่บนที่ดินของโจทก์อีกต่อไป จ าเลยไม่ย้ายออกตามค าบอก

กล่าวของโจทก์ จ าเลยจึงตกเป็นผู้กระท าละเมิดต่อโจทก์105 เป็นต้น เช่นนี้จะเห็นได้ว่าแม้เดิมการ

กระท าของผู้ได้รับความยินยอม(จ าเลย)จะไม่เป็นการกระท าละเมิดต่อโจทก์แต่หากต่อมาผู้ให้ความ

ยินยอม(โจทก์)ท าการแสดงเจตนาใหม่ไม่ยินยอมในการกระท านั้นอีกต่อไปผู้ได้รับความยินยอมย่อม

ต้องปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติในสิ่งที่เคยได้รับความยินยอมจากผู้ให้ความยินยอมมิฉะนั้นการ

กระท าของผู้ได้รับความยินยอมย่อมตกเป็นละเมิด อีกทั้งในการให้ความยินยอมแต่ละครั้งผู้ให้ความ

ยินยอมสามารถก าหนดขอบเขตระยะเวลาที่ให้ความยินยอมนั้นมีผลได้ และเมื่อครบก าหนด

ระยะเวลาดังกล่าวแล้วผู้ได้รับความยินยอมยังคงกระท าการในลักษณะที่ต้องอาศัยความยินยอมจึงจะ

ไม่เปน็การละเมิดอยู่การกระท านั้นย่อมกลายเป็นการท าละเมิดทันที106 

                                                           
 

105 ค าพิพากษาฎีกาที่ 2624/2522 
106 ค าพิพากษาฎีกาที่ 74/2507 
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โดยการสิ้นไปแห่งความยินยอมของผู้ให้ความยินยอมอันจะท าให้การกระท าใด ๆตกเป็น

ละเมิดนั้นนอกจากการบอกเลิกหรือบอกถอนความยินยอมแล้ว สิทธิอันเกิดจากความยินยอมยัง

สามารถสิ้นผลไปได้ด้วยเหตุที่ว่าสิทธิของผู้ให้ความยินยอมแต่เดิมนั้นสิ้นไปด้วย เช่น การที่จ าเลย

อาศัยอยู่ในบ้านเช่าที่มีโจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์โดยได้รับความยินยอมจากผู้เช่าคนก่อนนั้นใน

ชั้นต้นการกระท าของจ าเลยจึงไม่เป็นการกระท าละเมิดแต่ต่อมาเมื่อผู้เช่าคนก่อนสิ้นสัญญาเช่ากับ

โจทก์ โจทก์ย่อมมีสิทธิขับไล่จ าเลยออกจากบ้านเช่านั้นเมื่อจ าเลยไม่ยอมย้ายออก จ าเลยย่อมเป็นผู้ท า

ละเมิดต่อโจทก์107 หรือในกรณีที่จ าเลยได้ซื้อสิ่งปลูกสร้างมาโดยถูกต้องตามกฎหมายซึ่งสิ่งปลูกสร้าง

นั้นมีส่วนที่ยื่นเข้าไปในบริเวณบ้านของโจทก์อันเกิดจากการที่โจทก์ได้ยินยอมให้เจ้าของสิ่งปลูกสร้าง

เดิมสามารถท าการต่อเติมยื่นเข้าไปในที่ดินของโจทก์ได้ เช่นนี้ระหว่างโจทก์กับเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง

เดิมจึงไม่เป็นการละเมิดต่อกัน แต่การที่โจทก์แสดงเจตนายินยอมกับเจ้าของสิ่งปลูกสร้างเดิมก็หาเป็น

ให้เมื่อจ าเลยซื้อสิ่งปลูกสร้างมาโจทก์จ าต้องยินยอมให้เกิดการรุกล้ าต่อไปแม้ว่าจ าเลยไม่ได้ท าการต่อ

เติมใด ๆเพ่ิมขึ้นก็ตาม โจทก์ยังคงไว้ซึ่งสิทธิเฉพาะในการบอกกล่าวให้จ าเลยรื้อส่วนที่รุกล้ าออกไปได้ 

เมื่อจ าเลยไม่ปฏิบัติจึงเป็นการละเมิดต่อโจทก์108 จากตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นว่าการให้ความยินยอมที่

จะท าให้การกระท าใด ๆไม่เป็นละเมิดได้นั้นเป็นเพียงบุคคลสิทธิเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตามศาลฎีกาไทย

ได้ท าการวางหลักเกณฑ์ไว้ว่าหากเป็นกรณีที่มีการให้ความยินยอมในลักษณะที่มีความเกี่ยวพันกับ

ที่ดินความยินยอมของเจ้าของที่ดินย่อมเป็นการก่อให้เกิดภารจ ายอมแก่ที่ดินของตน 109 ฉะนั้น 

ความยินยอมที่มีการตกลงกันเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ถูกต้องตามแบบย่อม

ส่งผลให้เกิดทรัพยสิทธิติดตามตัวทรัพย์ไปอันส่งผลให้ผู้ให้ความยินยอมหรือเจ้าของที่ดินดังกล่าวไม่

สามารถบอกเลิกหรือบอกถอนความยินยอมได้ทุกขณะตามต้องการอีกต่อไปหรืออาจกลาวได้ว่าการ

ได้มาซึ่งทรัพยสิทธิเป็นการยกเว้นการใช้สิทธิบอกถอนความยินยอมตามหลักความยินยอมไม่เป็น

ละเมิดได้ แต่อย่างไรก็ดีหากความยินยอมที่ผู้ให้ความยินยอมได้มอบให้ผู้รับความยินยอมนั้นมิได้

เกี่ยวข้องกับที่ดินและความยินยอมนั้นเกิดความเสียหายแก่ผู้ให้ความยินยอม ผู้ให้ความยินยอม

                                                           
 

107 ค าพิพากษาฎีกาที่ 1656/2493 
108 ค าพิพากษาฎีกาที่ 231/2504 
109 ค าพิพากษาฎีกาที่ 1084/2507 
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สามารถบอกเลิกการให้ความยินยอมได้ทุกเมื่อแม้ความยินยอมนั้นจะเป็นเกิดจากพฤติการณ์ที่ผู้ให้

ความยินยอมกับผู้รับความยินยอมให้แก่กันเป็นปกติวิสัยก็ตาม110 

ทั้งนี้ การบอกเลิกหรือแสดงเจตนาไม่ให้ความยินยอมมีผลอีกต่อไปของผู้ให้ความยินยอม

แม้จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ได้รับความยินยอมก็เป็นเรื่องที่ต้องไปว่ากันในส่วนของค่าสินไหม

ทดแทนต่างหากอีกกรณีหนึ่ง เนื่องจากการบอกเลิกความยินยอมเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้ให้ความ

ยินยอมตามหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด (Volenti non fit injuria) หาใช่เป็นการที่ผู้ให้ความ

ยินยอมใช้สิทธิโดยไม่สุจริตที่มีแต่จะเกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืนไม่111  

ส าหรับค าพิพากษาของศาลฎีกาที่เกิดขึ้นภายหลังการตราพระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่

เป็นธรรมในกรณีเรื่องขอบเขตของความยินยอมนี้ ศาลฎีกายังคงปรับใช้หลักเกณฑ์ในการบอกล้าง

หรือบอกถอนความยินยอมของหลัก Volenti non fit injuria ในรูปแบบลักษณะเช่นเดียวกับก่อน

การตราพระราชบัญญัติดังกล่าวทั้งในกรณีท่ีมีการปลูกสร้างโรงเรือนรุกล้ าที่ดินบุคคลอ่ืนหากที่ดินที่รุก

ล้ านั้นเปลี่ยนผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ความยินยอมที่มีการให้ไว้แต่เดิมย่อมสิ้นผลไปหากมิได้มีการท า

ข้อตกลงความยินยอมนั้นเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ความยินยอมนั้นเป็น

ทรัพยสิทธิ เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินคนใหม่ย่อมสามารถอาศัยอ านาจในการขัดขวางบุคคลอ่ืน(ผู้ได้รับ

ความยินยอมจากเจ้าของที่ดินเดิม)สอดเข้าเกี่ยวข้องกับที่ดินตนโดยมิชอบด้วยกฎหมายตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1336 ได้112 และส าหรับกรณีอ่ืนที่มิใช่ที่ดินหากมิได้มีการก าหนด

ระยะเวลาให้ความยินยอมสิ้นผลไว้ผู้ให้ความยินยอมยังคงไว้ซึ่งสิทธิในอันที่จะบอกเลิกหรือบอกถอน

การให้ความยินยอมนั้นได้ทุกขณะโดยไม่ถือว่าเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตและไม่เป็นการผิดสัญญา

หรือละเมิดต่อผู้ได้รับความยินยอมด้วยเช่นกัน113 

                                                           
 

110 ค าพิพากษาฎีกาที่ 121/2539 
111 ค าพิพากษาฎีกาที่ 1084/2507 และค าพิพากษาฎีกาที่ 231/2504 
112 ค าพิพากษาฎีกาที่ 4490/2542 
113 ค าพิพากษาฎีกาที่ 1170/2543 
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ดังนั้นพึงกล่าวได้ว่า แนวทางของค าพิพากษาของศาลฎีกาไทยไม่ว่าก่อนหรือภายหลัง

ตราพระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม2540 ที่เก่ียวกับหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด ในกรณีที่

การกระท าซ่ึงแต่เดิมเป็นการกระท าที่ไม่เป็นละเมิดเพราะเหตุแห่งความยินยอมตามหลักความยินยอม

ไม่เป็นละเมิดแต่ต่อมาผู้ให้ความยินยอมแสดงพฤติการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น การบอกถอนความ

ยินยอมโดยตรง การฟ้องขับไล่ การขายที่ดินโดยไม่เปลี่ยนความยินยอมที่ให้เป็นทรัพยสิทธิ หรือครบ

ก าหนดระยะเวลาที่ให้ความยินยอมไว้ เช่นนี้ความยินยอมที่ได้ให้ไว้นั้นย่อมสิ้นผลไปส่งผลให้การ

กระท าของผู้ได้รับความยินยอมที่แต่เดิมไม่เป็นละเมิดกลับกลายเป็นละเมิดขึ้นถ้าหากผู้ได้รับความ

ยินยอมไม่หยุดพฤติการณ์ที่ตนเคยได้รับความยินยอมหรือไม่มีการขอความยินยอมใหม่จากผู้มีสิทธิ 

ที่จะให้ความยินยอมในขณะนั้นแก่ตน 

3.1.2.3 กรณีการกระท าละเมิดที่มีการให้ความยินยอมโดยปริยาย 
การพิจารณาหลักกฎหมายความยินยอมไม่เป็นละเมิดโดยทั่วไปจ าต้องพิจารณาจาก

พฤติการณ์ของผู้เสียหายหรือผู้ให้ความยินยอมว่ามีการแสดงเจตนาให้ความยินยอมแก่การกระท าที่

ปกติแล้วหากมิได้รับความยินยอมจากผู้เสียหายการกระท านั้นย่อมเป็นการท าละเมิดซึ่งในการ

พิจารณาว่าผู้เสียหายมีการแสดงเจตนายินยอมตนเข้าเสี่ยงภัยหรือยอมรับความเสียหายที่จะเกิดขึ้น

แก่ตนต้องมีลักษณะอย่างไรศาลฎีกาได้ท าการวินิจฉัยไว้ดังนี้ 

ข้อพิพาทที่มีการอ้างถึงความยินยอมของผู้เสียหายในคดีละเมิดต่อศาลก่อนการตรา

พระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม 2540 ศาลฎีกาไทยได้ท าการวินิจฉัยคดีไว้โดยมีนัยยอมรับการ

ให้ความยินยอมท่ีมีลักษณะการให้ความยินยอมโดยแจ้งชัดและโดยปริยาย  

การให้ความยินยอมโดยแจ้งชัด เป็นพฤติการณ์ที่ผู้เสียหายหรือผู้ให้ความยินยอม

แสดงออกโดยทางวาจาหรือทางการกระท าที่บ่งชี้ให้เห็นว่าตนยอมรับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่ตน

นั้นก่อนความเสียหายจะเกิดขึ้น เช่น การบอกกล่าวแก่ผู้ที่ได้รับความยินยอมว่าเมื่อกระท าแบบนี้แก่

ตนเองแล้วผู้ให้ความยินยอมจะไม่เอาความใด ๆแก่ผู้ได้รับความยินยอม เป็นต้น 

ส่วนการให้ความยินยอมโดยปริยาย คือ การที่ผู้ ให้ความยินยอมแสดงพฤติกรรม

บางอย่างที่ปกติ  วิญญูชนทั่วไปย่อมสามารถคาดหมายและเข้าใจได้ว่าเป็นการตกลงใจ สมัครใจ หรือ

ยอมรับการกระท าหรือผลแห่งการกระท าที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าผลนั้นจะดีหรือร้ายก็ตาม เช่น การที่ผู้ให้
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ความยินยอมตกลงใจหรือสมัครใจให้ผู้ได้รับความยินยอมปิดกั้นล ารางน้ าย่อมถือได้ว่าผู้ให้ความ

ยินยอมเต็มใจรับผลเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแก่ตนจากการปิดกั้นล ารางน้ านั้นจะกล่าวว่าตน

ไม่ได้ยอมรับความเสียหายเพียงแต่ยินยอมให้ปิดกั้นล ารางน้ ามิได้ผู้ปิดกั้นล ารางน้ าตามความยินยอม

ไม่ตกเป็นผู้ท าละเมิด114 หรือการที่ผู้ให้ความยินยอมท าการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมหมู่บ้านให้ผู้

ที่จะขุดดินจากแม่น้ าน าดินนั้นมาถมในบริเวณที่ดินของตนได้โดยรู้อยู่ว่าการขุดดินจากแม่น้ าต้องใช้

เรือยนต์ลอกท้องน้ าซึ่งแรงดันเครื่องยนต์นั้นอาจส่งผลให้ปิดทางเดินน้ าที่ผู้ให้ความยินยอมใช้สัญจรได้ 

เช่นนี้เมื่อทางเดินน้ าของผู้ให้ความยินยอมถูกปิดแม้ผุ้ให้ความยินยอมจะไม่ได้ยินยอมให้ปิดทางเดินน้ า

ดังกล่าวเป็นการพิเศษไปจากการรับดินที่ขุดจากแม่น้ าผู้ได้รับความยินยอมให้ขุดดินก็หาจ าต้องรับผิด

ทางละเมิดไม่ เพราะเหตุว่าความยินยอมที่ผู้ให้ความยินยอมให้ไว้นั้นย่อมสามารถคาดหมายได้ถึงความ

เสียหายที่จะเกิดขึ้นอันถือว่าเป็นการยอมรับความเสียหายโดยปริยาย115 หรือแม้แต่กรณีที่บุคคลเข้า

ท าการซื้อท่ีดินทั้งที่รู้อยู่ว่าเจ้าของที่ดินเดิมให้เพ่ือนบ้านปลูกบ้านโดยมีส่วนรุกล้ าเข้ามาในที่ดินที่ซื้ออยู่

บ้างส่วนซึ่งการยินยอมนั้นได้มีการตกลงไว้เป็นหนังสือ เช่นนี้การที่ผู้ซื้อท าการซื้อที่ดินมาทั้งที่รู้ถึงการ

รุกล้ านั้นย่อมถือว่าเป็นการยอมรับการรุกล้ านั้นโดยปริยายแม้ความยินยอมของเจ้าของเดิมมิได้น าไป

จดทะเบียนก็ตาม116โดยข้อเท็จจริงนี้มีความใกล้เคียงกับข้อเท็จจริงในคดีค าพิพากษาฎีกาที่  

234/2504 ซึ่งมีการขายทรัพย์สินที่มีการตกลงเรื่องความยินยอมให้มีการรุกล้ าเขตที่ดินกันได้ แต่

ข้อเท็จจริงที่ส่งผลให้ผลของค าวินิจฉัยของคดีนี้ต่างไป คือ ก่อนที่จะมีการขายที่ดินเจ้าของที่ดินเดิมได้

ให้ความยินยอมแก่เพ่ือนบ้านโดยมีการตกลงกันเป็นหนังสือและการรุกล้ าของเพ่ือนบ้านก็หาได้ถูก

บอกถอนความยินยอมดังเช่นฎีกาที่ 234/2504 ตามข้อเท็จจริงนี้จึงสามารถยกอ้างหลักความยินยอม

ไม่เป็นละเมิดเพ่ือไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ซื้อที่ดินได้ 

โดยข้อพิพาทที่เกิดขึ้นภายหลังการตราพระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม 2540 

ศาลฎีกาไทยยังคงท าการพิจารณาคดีที่มีการอ้างหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดจากการแสดงเจตนา

ให้ความยินยอมของผู้ให้ความยินยอมเป็นส าคัญโดยในการพิจารณานั้นยอมรับทั้งการยินยอมที่เป็นไป

                                                           
 

 114 ค าพิพากษาฎีกาที่ 713/2512 
115 ค าพิพากษาฎีกาที่ 544/2523 
116 ค าพิพากษาฎีกาที่ 1719/2523 
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โดยชัดแจ้งและการยินยอมที่ เกิดขึ้นโดยปริยายเช่นเดียวกับการพิจารณาคดีก่อนการตรา

พระราชบัญญัติดังกล่าว เช่น การที่ผู้จัดการนิติบุคคลผู้มีอ านาจท าการแทนนิติบุคคลยินยอมให้

ธนาคารน าเช็คท่ีมีการสั่งจ่ายในนามของนิติบุคคลและระบุว่าห้ามเปลี่ยนมือไปเข้าบัญชีธนาคารบุคคล

อ่ืน เช่นนี้เมื่อเกิดความเสียหายขึ้นธนาคารผู้ได้รับความยินยอมจาก ผู้จัดการนิติบุคคลแม้เป็นการ

พูดคุยตกลงกันทางโทรศัพท์ก็ถือว่าผู้จัดการนิติบุคคลสมัครใจเข้ารับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแล้ว

ธนาคารไม่ต้องรับผิดในมูลละเมิด117 

แต่อย่างไรก็ดี ในการปรับใช้หลักความยินยอมไม่ เป็นละเมิดภายหลังการตรา

พระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม แม้ศาลจะยอมรับการให้ความยินยอมทั้งแบบชัดแจ้งและแบบ

ปริยายก็ยังคงมีส่วนที่แตกต่างจากการปรับใช้หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดก่อนการตรา

พระราชบัญญัติดังกล่าว คือ การกระท านั้นต้องหาใช่เป็นการกระท าที่ขัดต่อกฎหมาย หรือขัดต่อความ

สงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน จึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อ

สัญญาที่ไม่เป็นธรรม 2540 จึงสามารถอ้างความยินยอมของผู้ให้ความยินยอมเพ่ือให้พ้นจากความรับ

ผิดละเมิดได้ 

3.1.2.4 กรณีการกระท าละเมิดที่เกี่ยวข้องกับการร่วมประเวณี 
ส าหรับกรณีการกระท าละเมิดเกี่ยวกับการร่วมประเวณีที่มีการกล่าวอ้างหลักความ

ยินยอมไม่เป็นละเมิดในคดีส่วนละเมิดของไทยนั้นมีความแตกต่างกันอย่างมากระหว่างช่วงระยะเวลา

ก่อนการตราพระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม 2540 กับภายหลังการตราพระราชบัญญัติ

ดังกล่าว เนื่องจากเนื้อหาตามบทบัญญัติมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อสัญญานั้นมีการก าหนดห้าม

อ้างความยินยอมที่เกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ซึ่งเป็นการห้ามไว้ 

อย่างกว้างและเป็นช่องว่างให้เกิดการตีความที่เป็นไปในลักษณะที่ส่งผลให้คู่ความฝ่ายหนึ่งได้เปรียบ

คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งเป็นอย่างมาก ทั้งที่พระราชบัญญัติดังกล่าวนั้นได้รับอิทธิพลหรือลอกเลียนมาจาก 

Unfair Contract Terms Act 1977 (UCTA 1977) ของอังกฤษ118ที่มีการก าหนดเรื่องเกี่ยวกับหลัก

                                                           
 

117 ค าพิพากษาฎีกาที่ 3776/2547 อ้างถึงใน วารี นาสกุล และจรัญ ภักดีธนากุล, เรื่องเดิม, 
หน้า 69. 

118 พินัย ณ นคร, เรื่องเดิม,  
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ความยินยอมไม่เป็นละเมิดไว้ใน Section 2(1) และ (3) เพียงว่าการกระท าโดยประมาทที่ส่งผลต่อ

ชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยห้ามมิให้ตกลงกันยกเว้นความรับผิดและแม้มีการตกลงกันเช่นนั้นก็มิให้ถือ

ว่าผู้เสียหายยอมรับความเสี่ยงภัยที่จะเกิดขึ้นเท่านั้น ซึ่งหากมีการพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วจะ

เล็งเห็นได้ว่าการร่วมประเวณีโดยความยินยอมแม้เกิดความเสียหายขึ้นแต่อาจไม่ต้องห้ามตาม UCTA 

1977 หากการกระท านั้นมิได้เกิดจากความประมาท แต่การแปลความที่ส่งผลมาถึงพระราชบัญญัติข้อ

สัญญาที่ไม่เป็นธรรมของไทยนั้นกลับมีเนื้อหาที่ครอบคลุมมากเกินสมควรดังที่กล่าวข้างต้นซึ่งส่งผลให้

ค าพิพากษาก่อนและภายหลังการตราพระราชบัญญัตินั้นมีความแตกต่างกันดังนี้ 

กรณีข้อพิพาทเกิดขึ้นก่อนการตราพระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม 2540 ศาล

ฎีกาไทยได้ท าการปรับใช้หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด (Volenti non fit injuria) ต่อคดีละเมิดที่มี

การร่วมประเวณีเข้าเกี่ยวข้องทั้งการร่วมประเวณีท่ีเกิดจากการถูกหลอกลวงว่าจะท าการเลี้ยงดูฝ่ายที่

ยอมร่วมประเวณีด้วย เช่น การที่โจทก์(หญิง)ได้เสียกับจ าเลย(ชาย)โดยถูกหลอกลวงว่าจะเลี้ยงดูเป็น

ภริยาแต่เมื่อโจทก์ตั้งครรภ์119หรือยอมร่วมประเวณีด้วย จ าเลยกลับไม่ท าการเลี้ยงดูโจทก์ตามที่กล่าว

ไว้เช่นนี้หาเป็นการกระท าที่เพียงพอจะกล่าวว่าจ าเลยละเมิดต่อโจทก์ไม่120 อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่า

การวางหลักของฎีกานี้ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การให้ความยินยอมเพราะการให้ความยินยอมนั้นถือ

เป็นการแสดงเจตนาอย่างหนึ่ง ซึ่งตามหลักแล้วการแสดงเจตนาต้องกระท าด้วยความสุจริต ดังนั้นการ

ที่แสดงเจตนาให้ความยินยอมไปด้วยการถูกหลอกลวงอย่างเช่นคดีนี้ แม้เป็นข้อพิพาทที่เกิดขึ้นก่อน

การตราพระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม การให้ความยินยอมในกรณีนี้ย่อมไม่อาจบังคับกันได้ 

แต่ตัวอย่างนี้ก็แสดงให้เห็นว่าในอดีตแม้การให้ความยินยอมในเรื่องที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของ

ประชาชนศาลก็ยังคงน าเอาความยินยอมนั้นมาปรับใช้ตามหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด  

โดยการพิพากษาคดีละเมิดเกี่ยวกับการร่วมประเวณีก่อนการตราพระราชบัญญัติข้อ

สัญญาที่ไม่เป็นธรรมยังรวมถึงการที่ยินยอมร่วมประเวณีกับผู้ได้รับความยินยอมเพราะคิดว่าจะมีการ

จดทะเบียนสมรสด้วย เช่น ในกรณีที่มีการฟ้องเรียกค่าทดแทนในเหตุที่ว่าจ าเลย(ชาย)ไม่ท าการสมรส

                                                           
 

119 ค าพิพากษาฎีกาที่ 564/2518 
120 ค าพิพากษาฎีกาที่ 576/2488 
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กับโจทก์(หญิง)ทั้งที่มีการตกลงปลงใจกันว่าจะท าการสมรสจึงส่งผลให้ก่อนรู้ว่าจ าเลยจะไม่สมรสด้วย

โจทก์ได้ยินยอมตนร่วมประเวณีกับจ าเลย เช่นนี้การที่โจทก์ต้องสูญเสียความเป้นสาวให้แก่จ าเลยและ

จ าเลยไม่ยอมจดทะเบียนสมรสกับโจทก์หาเป็นการละเมิดไม่และมิใช่การที่จ าเลยใช้สิทธิโดยไม่สุจริต

ด้วย121 อีกทั้งหากมีการเตรียมการสมรสโดยโจทก์ จ าเลยก็หาจ าต้องรับผิดต่อโจทก์เพราะเหตุว่า

จ าเลยกับโจทก์มิได้ท าการหมั้นต่อกันจึงไม่อยู่ในขอบเขตที่กฎหมายคุ้มครอง 122จ าเลยย่อมไม่จ าต้อง

รับผิดละเมิดและไม่จ าต้องจ่ายค่าทดแทนใด ๆแก่โจทก์123 

เช่นนี้จะเห็นได้ว่าการร่วมประเวณีของโจทก์และจ าเลยเกิดจากความยินยอมของทั้งสอง

ฝ่ายในขณะร่วมประเวณีจึงส่งผลให้การกระท านั้นไม่เป็นการข่มขืนกระท าช าเราตามประมวล

กฎหมายอาญา124 และเมื่อการกระท านั้นไม่เป็นการข่มขืนแล้วด้วยเหตุแห่งความยินยอมของทั้งสอง

ฝ่ายจึงส่งผลให้การกระท านั้นการกระท านั้นไม่เป้นละเมิดด้วยเช่นกันตามหลักความยินยอมไม่เป็น

ละเมิด เพราะเหตุว่าการที่หญิงยอมร่วมประเวณีกับชายคนรักด้วยความสมัครใจหญิงย่อมสามารถที่

จะเข้าใจได้โดยปกติชนว่าตนย่อมเสียพรหมจรรย์ของตนไปหรืออาจได้รับอันตรายที่เกิดข้ึนเป็นปกติใน

ระหว่างการร่วมประเวณีของชายกับหญิง ดังนั้นศาลจึงพิพากษาในลักษณะที่ว่าชายที่ร่วมประเวณีกับ

หญิงโดยหญิงนั้นยินยอมสมัครใจไม่เป็นการท าละเมิดต่อหญิงนั้น 

ทั้งนี้ การตีความปรับใช้หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดในคดีละเมิดเกี่ยวด้วยการร่วม

ประเวณีของศาลฎีกาไทยในช่วงก่อนการตราพระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมมีขอบเขตที่ขยาย

ไปถึงขนาดที่ว่าชายคนรักได้พาหญิงซึ่งเป็นผู้เยาว์ไปในลักษณะชู้สาวโดยหญิงผู้เยาว์เต็มใจยังไม่ถือว่า

เป็นการท าละเมิด125เช่นนี้จะเห็นได้ว่าหากเป็นการพาหญิงผู้เยาว์ไปในเชิงชู้สาวไม่ว่าผู้เยาว์นั้นจะ

                                                           
 

121 ค าพิพากษาฎีกาที่ 1971/2517 
122 มาตรา 1439 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
123 ค าพิพากษาฎีกาที่ 45/2532 
124 มาตรา 276 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
125 ค าพิพากษาฎีกาที่ 578/2513 
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ยินยอมหรือไม่ย่อมเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา126 แต่ด้วยอาศัยความยินยอมของหญิง

ผู้เยาว์สามารถส่งผลให้ชายนั้นหลุดพ้นจากความรับผิดทางละเมิดได้ 

โดยการท าละเมิดที่มีความเกี่ยวข้องกับการร่วมประเวณีหรือการหลอกลวงเพ่ืออยู่ร่วม

กินฉันสามีภริยามีคดีที่ขึ้นสู่ศาลฎีกาเพียงช่วงระยะเวลาก่อนที่จะมีการใช้บังคับพระราชบัญญัติข้อ

สัญญาที่ไม่เป็นธรรม 2540 เพราะคดีละเมิดที่มีการให้ความยินยอมประเภทนี้เป็นกรณีที่ขัดต่อ

กฎหมายอย่างชัดแจ้ง หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ซึ่งถูกห้ามมิให้

สามารถน ามาอ้างเป็นข้อต่อสู้ เ พ่ือยกเว้นความรับผิดทางละเมิดได้ อีกตามมาตรา 9 แห่ ง

พระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมเช่นนี้จะเป็นการห้ามอ้างความยินยอมที่สมควรแล้วหรือไม่ทั้ง

ที่ความยินยอมจากหญิงหรือชายโดยทั่วไปที่ยอมร่วมประเวณีกับผู้ได้รับความยินยอมส่งผลให้การ

กระท านั้นไม่เป็นการข่มขืนกระท าช าเราจึงไม่ผิดกฎหมายอาญาที่มีความเคร่งครัดในการใช้บังคับ

มากกว่ากฎหมายแพ่ง แต่ในปัจจุบันผู้ได้รับความยินยอมหรือผู้ที่ร่วมประเวณีด้วยเพราะอีกฝ่ายสมัคร

ใจกลับต้องรับผิดละเมิดเพียงเพราะการร่วมประเวณีของผู้ที่มิใช่สามีภริยานั้นขัดต่อศีลธรรมอันดีของ

ประชาชนอันเป็นข้อห้ามอ้างความยินยอมที่เกิดจากการตีความ UCTA 1977 ของกฎหมายที่ผิดแพรก

ไปเท่านั้น 

3.1.2.5 กรณีการกระท าละเมิดที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดของนายจ้างต่อลูกจ้าง 
ส าหรับในกรณีความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างตามกฎหมายละเมิดของไทยไม่ว่า

จะเป็นการจ้างแรงงานหรือการจ้างท าของก็ตามได้มีการก าหนดไว้โดยตรงเพียงในส่วนของการที่

นายจ้างจ าต้องรับผิดร่วมกับลูกจ้างต่อความเสียหายที่บุคคลภายนอกได้รับจากการกระท าในทางการ

ที่จ้างงานของลูกจ้างเท่านั้น127ซึ่งผู้เขียนได้ท าการอธิบายไว้ในส่วนตอนต้นของบทที่ 3 แล้วจึงไม่ขอลง

รายละเอียดอีก 

ดังนี้จึงพึงเห็นได้ว่ากฎหมายละเมิดของประเทศไทยมิได้มีการบัญญัติหรือวางหลักเกณฑ์

ส าหรับความรับผิดละเมิดที่นายจ้างมีต่อลูกจ้างไว้เป็นการเฉพาะ เช่นนี้เมื่อเกิดกรณีพิพาทที่นายจ้าง

                                                           
 

126 มาตรา 277 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
127 มาตรา 425 และมาตรา 426 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชย์ 
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ต้องรับผิดละเมิดต่อลูกจ้างจึงจ าต้องน าหลักของความรับผิดทางละเมิดโดยทั่วไป 128มาปรับใช้เหมือน

ดั่งบุคคลทั่วไป แต่หากลูกจ้างมีการให้ความยินยอมต่อนายจ้างในประการที่จะส่งผลให้นายจ้างไม่ต้อง

รับผิดในมูลแห่งละเมิดที่เกิดขึ้นต่อลูกจ้างแล้วนั้น นอกจากต้องพิจารณาตามกฎหมายที่จ ากัดการให้

ความยินยอมโดยทั่วไป129ยังคงต้องพิจารณาถึงกฎหมายเฉพาะที่ควบคุมความสัมพันธ์ของนายจ้างกับ

ลูกจ้างอย่างกฎแรงงานทุกครั้งเพ่ือให้เกิดความครอบคลุมถึงสิทธิและหน้าที่ซึ่งนายจ้างและลูกจ้างมีต่อ

กัน ไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 2541 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน 

2553 ฯลฯ เป็นต้น โดยเฉพาะในเรื่องของความปลอดภัยในการท างานที่มุ่งเน้นคุ้มครองความเสียหาย

ที่จะเกิดแก่ลูกจ้างในการงานที่ปฏิบัติ ฉะนั้นความยินยอมของลูกจ้างในบางกรณีแม้จะไม่ถูกจ ากัดโดย

พระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมแต่ก็อาจไม่สามารถน ามาเป็นข้อต่อสู้เพ่ือให้นายจ้างหลุดพ้น

จากความรับผิดได้ตามกฎหมายแรงงานซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะ 

 บทสรุปการปรับใช้หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดของศาลไทย 
การปรับใช้หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดต่อประเด็นข้อพิพาทที่เกิดขึ้นของศาลไทยก่อน

พระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ.2540 มีผลใช้บังคับศาลไทยได้น าหลักความยินยอมไม่

เป็นละเมิดมาปรับใช้กับทุกกรณีไม่ว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิต ร่างกาย อนามัย ชื่อเสียง หรือสิทธิ

อ่ืนใดของผู้ให้ความยินยอม เมื่อมีข้อเท็จจริงปรากฎว่า คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีการแสดงเจตนาให้

ความยินยอมแก่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งเพ่ือกระท าการบางสิ่งบางอย่างแก่ตนแม้การกระท านั้นส่งผลให้

คู่กรณีฝ่ายที่ให้ความยินยอมได้รับความเสียหายก็ตาม และการให้ความยินยอมที่ส่งผลให้ไม่ต้องรับผิด

ละเมิดก่อนการตราพระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมนี้ ศาลได้ยอมรับหลักความยินยอมนั้นว่า

สามารถที่จะยกขึ้นอ้างเพ่ือให้ตนพ้นจากความรับผิดทางละเมิดได้แม้เป็นการให้ความยินยอมที่

ก่อให้เกิดการกระท าที่มิชอบด้วยกฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของ

ประชาชน แต่ทั้งนี้ความยินยอมที่ศาลจะยอมรับให้สามารถน าขึ้นอ้างเป็นข้อต่อสู้ในคดีละเมิดได้ต้อง

เป็นความยินยอมที่ยังคงไม่ถูกบอกเลิกก่อนการกระท าบรรลุผลโดยผู้ให้ความยินยอม 

                                                           
 

128 มาตรา 420 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
129 มาตรา 8 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540  
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ส าหรับกรณีการปรับใช้หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดภายหลังจากที่พระราชบัญญัติข้อ

สัญญาที่ไม่เป็นธรรมมีผลใช้บังคับ ศาลยังคงน าหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดมาปรับใช้กับการ

พิจารณาคดีแต่การปรับใช้ดังกล่าวอยู่ในขอบเขตที่แคบกว่าในอดีต หากเป็นเรื่องที่ขัดต่อกฎหมาย

อย่างชัดแจ้งหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและร่างกายซึ่งส่วน

ใหญ่แทบทุกกรณีหากมีการให้ความยินยอมย่อมขัดต่อกฎหมายอาญา เว้นไว้เพียง 2 กรณีคือ 

1. กรณีท่ีเป็นการสมัครใจทะเลาะวิวาทกัน ซึ่งในอดีตก่อนที่จะมีการใช้บังคับพระราชบัญญัติ

ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ศาลถือว่าคู่กรณียินยอมท่ีจะรับความเสียหายเองจึงไม่เป็นละเมิด แต่ภายหลัง

ที่พระราชบัญญัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับศาลยังคงมองว่าการทะเลาะวิวาทย่อมเป็นการยอมตนเข้าเสี่ยง

ภัยเองไม่ควรให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้รับผลร้ายทางกฎหมายไปกว่ากันแต่หากจะน าหลักความยินยอมไม่

เป็นละเมิดมาปรับใช้ย่อมจะขัดต่อมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ศาลจึงให้

เหตุผลใหม่ว่า การที่คู่กรณี  ตกลงใจเข้าวิวาทกันย่อมท าให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายสูญเสียฐานะความเป็น

ผู้เสียหายโดยนิตินัยไม่มีอ านาจฟ้อง ซึ่งจะเห็นได้ว่าแม้ศาลจะให้เหตุผลทางกฎหมายที่ต่างออกไปแต่

ผลก็ออกมาเช่นเดิม คือเมื่อมีการตกลงใจให้ความยินยอมแก่การกระท าใดแล้วการกระท านั้นย่อมไม่

เป็นละเมิด และ 

2. กรณีของแพทย์ผ่าตัดซึ่งโดยปกติการผ่าตัดต้องมีการกรีดร่างกายของผู้ป่วย หากไม่มีการ

วางหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดในกรณีนี้ย่อมส่งผลให้แพทย์ผ่าตัดทุกคนมีความผิดทั้งทางละเมิด

และทางอาญา ศาลจึงวางหลักว่าการผ่าตัดของแพทย์ที่เกิดจากความยินยอมของผู้ป่วยและเป็นการ

กระท าด้วยความระมัดระวังตามมาตรฐานวิชาชีพแพทย์การกระท านั้นย่อมไม่เป็นความผิดด้วยเหตุ

แห่งความยินยอมดังกล่าว 

อย่างไรก็ตามแม้การปรับใช้หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกายจะถูกบังคับ

ให้แคบลงด้วยผลของพระราชบัญญัติดังกล่าว แต่การปรับใช้หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดในส่วน

ของทรัพย์สินและสิทธิอ่ืนยังคงสามารถใช้บังคับได้อย่างกว้างขวาง เพราะเหตุว่ากรณีการให้ความ

ยินยอมเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือสิทธิอ่ืนใดของผู้ให้ความยินยอม เช่น การยินยอมให้อยู่อาศัย การ

ยินยอมให้โอนเงินตามค าสั่ง การยินยอมให้ใช้ที่ดิน เป็นต้น ซึ่งเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของเอกชนโดยตรง 

รัฐไม่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องดังกล่าวคู่กรณีจึงสามารถท าข้อตกลงให้ความยินยอมกันไว้ได้  



  75 

ทั้งนี้การให้ความยินยอมที่ส่งผลให้การการกระท าไม่เป็นละเมิดนอกจากต้องไม่ถูกบอกล้าง

ก่อนการกระท าส าเร็จแล้วจ าต้องเกิดจากเจตนาบริสุทธิ์ของผู้ให้ความยินยอมต้องไม่เกิดจากการฉ้อฉล 

ข่มขู่ หรือหลอกลวง ซึ่งส่วนของเจตนาบริสุทธิ์นี้เองที่เป็นหลักเกณฑ์การปรับใช้หลักความยินยอมไม่

เป็นละเมิดของศาลภายหลังที่พระราชบัญญัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับได้ให้ความส าคัญต่างจากการปรับ

ใช้หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดในอดีตตามแนวทางของค าพิพากษาฎีกาที่ 576/2488 และฎีกาที่ 

1971/2517 ซึ่งได้อธิบายมาข้างต้นแล้ว 

ดังนั้นในปัจจุบันการปรับใช้หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดนอกจากต้องค านึงถึงหลักเกณฑ์

และ   แนวทางการปรับใช้หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดของศาลแล้วยังคงจ าต้องพิจารณาถึงมาตรา 

9 แห่งพระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมด้วย ดังนี้130  

1. มาตรา 9 ได้ก าหนดขอบเขตการใช้บังคับหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดที่ต้องห้ามชัดแจ้ง

โดยกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ว่าไม่สามารถที่จะยกข้ึน

ต่อสู้เพื่อยกเว้นความรับผิดทางละเมิดได้อีก แต่หาได้ยกเว้นหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดในส่วนอื่น 

2. ค าว่า “ความยินยอม” ตามมาตรา 9 หมายถึง ความยินยอมตามสัญญา ข้อตกลงในสัญญา 

หรือความยินยอมฝ่ายเดียว ซึ่งหากเป็นการแสดงเจตนาให้ความยินยอมโดยฝ่ายเดียวของผู้เสียหาย 

การแสดงเจตนานั้นย่อมเป็นนิติกรรมฝ่ายเดียว แต่การนิ่งบางกรณีอาจมีผลท าให้การกระท านั้นไม่เป็น

ละเมิดแต่ไม่ถือว่าการนิ่งนั้นเป็นนิติกรรมเพราะไม่มีการแสดงเจตนา แต่นักกฎหมายบางท่านมองว่า 

การให้ความยินยอมโดยปกติไม่ถือว่าเป็นนิติกรรมแต่ความยินยอมที่มีการบังคับใช้ตามพระราชบัญญัติ

ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมเป็น   นิติกรรมทุกกรณีเพราะค านิยามของความยินยอมในมาตรา 3  ได้

ก าหนดให้ความยินยอมตามพระราชบัญญัตินี้เป็นข้อสัญญา131132 

                                                           
 

130 ศักดิ์ สนองชาติ, เรื่องเดิม, หน้า 56-59. 
131 ศนันกรณ์ โสตถิพันธุ์, เรื่องเดิม, หน้า 157-158 . 

  132 ไพจิตร ปุญญพันธุ์, ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะละเมิดและ
หลักกฎหมายลักษณะละเมิด เรื่องข้อสันนิษฐานความผิดทางกฎหมาย , พิมพ์ครั้ งที่  13 
(กรุงเทพมหานคร: นิติบรรณการ, 2553), หน้า 281. 
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3. กรณีการกระท าที่ต้องห้ามชัดเจนด้วยกฎหมาย หมายถึงการกระท าที่มีกฎหมายบัญญัติไว้

เป็นความผิดโดยมีการก าหนดโทษไว้ รวมถึงการล่วงสิทธิของบุคคลอ่ืนและการใช้สิทธิของตนที่

ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอ่ืน แต่หากเป็นกรณีที่กฎหมายบัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่าความผิด

ดังกล่าวสามารถยอมความได้ไม่น่าจะถือว่าเป็นการกระท าที่ต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย เพราะเมื่อ

ผู้เสียหายมีสิทธิยินยอมหรือยอมความภายหลังการกระท าความผิดได้ก็น่าจะให้ความยินยอมก่อนหรือ

ในขณะกระท าความผิดได้ด้วย เช่น ประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วยความผิดฐานหมิ่นประมาท ฉ้อโกง 

ยักยอก โกงเจ้าหนี้ ท าให้เสียทรัพย์ หรือความผิดเกี่ยวกับเพศบางกรณี เป็นต้น  

4. การกระท าที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน หมายถึงการกระท าที่ขัดต่อ

ประโยชน์โดยทั่วไปของประเทศหรือประชาชน ซึ่งอาจกระทบกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของรัฐ 

เศรษฐกิจของประเทศ หรือความสงบสุขของสังคม การกระท าที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน 

หมายถึงการกระท าที่ขัดต่อขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีของคนในสังคมและหลักทางศาสนาที่คนใน

สังคมนั้นให้การยอมรับ ซึ่งความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน

สามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ตามยุคสมัย เช่น สมัยก่อนการที่ชายไทยมีภรรยาหลายคนเป็นธรรมเนียม

ปฏิบัติกันมาไม่ถือว่าชายนั้นท าความผิดอย่างใด แต่ในปัจจุบันหากชายที่ท าการจดทะเบียนสมรสกับ

หญิงมีภรรยาหลายคนย่อมผิดกฎหมายครอบครัว เป็นต้น 

5. การบัญญัติว่า การกระท าที่ต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย

หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ซึ่งห้ามมิให้อ้างเป็นเหตุยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดเพ่ือละเมิด ของ

มาตรา 9 นั้นได้ใช้ถ้อยค าเดียวกับมาตรา 150 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่เป็นเรื่องของการ

ตกเป็นโมฆะของ    นิติกรรม โดยการท าละเมิดกับการท านิติกรรมนั้นอย่างที่กล่าวมาข้างต้นแล้วว่ามี

ที่มาของมูลหนี้แตกต่างกัน คือ นิติกรรมนั้นเป็นการกระท าที่เกิดขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายแต่หากต้อง

ด้วยมาตรา 150 ย่อมส่งผลให้การกระท านั้นเป็นอันใช้ไม่ได้ แต่ละเมิดเป็นการกระท าที่มิชอบด้วย

กฎหมายมาแต่ต้นเมื่อกฎหมายบัญญัติห้ามอ้างความยินยอมของผู้เสียหายย่อมส่งผลเสมือนกับไม่ได้มี

การให้ความยินยอมส าหรับการท าละเมิดนั้นแต่ต้น 

6. ความยินยอมที่ถูกจ ากัดตามมาตรา 9 ที่ห้ามอ้างความยินยอมเพ่ือยกเว้นความรับผิดทาง

ละเมิดนั้น แม้จะก าหนดห้ามอ้างความยินยอมเพ่ือยกเว้นความรับผิดแต่มิได้ห้ามอ้างความยินยอมเพ่ือ
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แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมมีส่วนในการกระท าความผิดนั้นอันจะสามารถลดถอนการชดใช้ค่า

สินไหมทดแทนแก่ผู้กระท าละเมิดหรือท าให้ผู้เสียหายนั้นสูญเสียฐานะความเป็นผู้เสียหายโดยนิตินัย

อันจะส่งผลให้ผู้เสียหายไม่มีอ านาจฟ้องได้133 

7. การให้ความยินยอมในการท าละเมิดในเรื่องเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย นอกจาก

ต้องพิจารณาตามมาตรา 9 แล้วหากเป็นกรณีที่มีการก าหนดข้อตกลงยกเว้นความรับผิดดังกล่าวกันไว้

ล่วงหน้าต้องพิจารณาถึงมาตรา 8 พระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมด้วย ซึ่งหากเกิดความ

เสียหายขึ้นจากการกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้กระท า ผู้กระท าจะอ้างข้อตกลงยกเว้น

ความผิดมิได้ ฉะนั้นหากต้องการอ้างข้อตกลงยกเว้นความรับผิดต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าการกระท าของตน

ดังกล่าวไม่ได้เกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่อแต่ตนได้กระท าการนั้นไปตามมาตรฐานของ

วิชาชีพหรือมาตรฐานของวิญญูชนพึงกระท าแล้วจึงไม่จ าต้องรับผิดเพราะ เหตุของการขาด

องค์ประกอบของการกระท าละเมิดตามมาตรา 420 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

  หลักความรับผิดทางละเมิดต่อหลกั Volenti non fit injuria ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

ระบบศาลของประเทศสหรัฐอเมริกานั้นแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ศาลระดับสหพันธรัฐ 

(Federal Court) และศาลระดับมลรัฐ (State Court) โดยศาลทั้งสองประเภทนี้มีความแตกต่างกัน

ในส่วนของเขตอ านาจศาลและประเภทของคดีท่ีตัดสิน 

โดยความผิดส่วนใหญ่ในศาลสหรัฐอเมริกามีอยู่ 2 ประเภทได้แก่ ความผิดทางอาญาและความผิด

ทางแพ่ง ซึ่งความผิดทางอาญานั้นจะมุ่งเน้นคุ้มครองสังคมจากการกระท าความผิดนอกจากนี้ความผิด

ทางอาญายังถูกตราขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือลงโทษผู้กระท าความผิดและเพ่ือเป็นตัวอย่างมิให้บุคคล

อ่ืนกระท าความผิดตามผู้กระท าความผิด แต่ส าหรับความรับผิดทางแพ่งนั้นมีจุดประสงค์เพ่ือเยียวยา

ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระท าความผิดมิได้มุ่งเน้นไปที่การลงโทษตัวผู้กระท าความผิด และ

นอกจากการเยียวยาความเสียหายแล้วความรับผิดทางแพ่งยังมีจุดมุ่งหมายให้อ านาจแก่ศาลเพ่ือสั่งยุติ

พฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อบุคคลอ่ืนได้อีกด้วย ซึ่งกฎหมายแพ่งหรือความรับผิดทางแพ่งในประเทศ

                                                           
 

133  ศนันกรณ์ โสตถิพันธุ์, เรื่องเดิม, หน้า 159-169. 
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สหรัฐอเมริกานั้นครอบคลุมทั้งการละเมิดหน้าที่ทางการค้า ความรับผิดอันเกิดจากความผูกพันทาง

สัญญา และความรับผิดทางละเมิด 

 โดยกฎหมายละเมิดของประเทศสหรัฐอเมริกา134มีต้นก าเนิดมาจากระบบกฎหมายอังกฤษและ

ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องโดยผู้พิพากษาสหรัฐตามสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

เนื่องจากกฎหมายละเมิดที่ได้รับมาจากระบบกฎหมายอังกฤษแต่เดิมนั้นไม่สามารถน ามาใช้ตัดสินคดี

ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอีกต่อไป ในปัจจุบันกฎหมายละเมิด คือ ความ

รับผิดทางแพ่งอย่างหนึ่งหรือเป็นความผิดที่เกิดขึ้นเมื่อมีความเสียหายรวมถึงการกระท าผิดสัญญาโดย

ไม่สุจริตซึ่งศาลสามารถจัดให้มีการเยียวยาความเสียหายอันเกิดจากการกระท าผิดสัญญา

นอกเหนือจากความรับผิดทางสัญญาได้ กล่าวคือ เป็นการก าหนดค่าเสียหายเชิงลงโทษซึ่งประเทศ

ไทยยังไม่มีการก าหนดค่าเสียหายในลักษณะนี้ส าหรับกฎหมายละเมิด ทั้งนี้ ศาลแพ่งเป็นศาลที่มี

อ านาจในการพิจารณาคดีละเมิด 

ดังที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้วว่าความรับผิดทางละเมิดมีหลักคือ การชดเชยเยียวยาความเสียหายแก่

บุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับความเสียหายทั้งที่เป็นความเสียหายต่อตัวบุคคล (Personal Damage) 

และต่อทรัพย์สิน (Property Damage) อันเกิดจากการกระท าโดยมิชอบของบุคคลอ่ืนซึ่งสามารถแบ่ง

ประเภทความรับผิดทางละเมิด135ได้ดังนี ้

1. การกระท าความผิดโดยจงใจ (Intentional) 

William L. Prosser (นักกฎหมายอเมริกัน) ได้อธิบายว่า “เจตนาส าหรับความรับผิดทางละเมิด

ไม่จ าเป็นต้องเป็นเจตนาถึงขนาดที่มีความมุ่งร้ายหรือมีความปรารถนาที่จะท าให้เกิดอันตรายขึ้น

เพียงแต่มีเจตนาที่จะรุกรานผลประโยชน์ของบุคคลอื่นก็เพียงพอแล้ว”  

                                                           
 

  134 Jason B.  Robinson and Michael R.  McCurdy, “ Tort Law in the United 
States” , Retrieved September 3, 2018 from https: / /www. fwlaw.com/news/186- tort-
law-united-states. 

135 Ibid. 
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โดยส่วนใหญ่ความรับผิดทางละเมิดโดยจงใจมักเป็นการกระท าที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่

ทรัพย์สินของบุคคลอ่ืนแต่ยังคงมีการก่อความเสียหายแก่ตัวบุคคลอยู่ด้วย เช่น การท าร้ายบุคคลอ่ืน

ย่อมเกิดหน้าที่แก่ผู้กระท าที่จะต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหาย การข่มขืน(แม้เป็นเพียงการท าให้ผู้เสียหาย

กลัวหรือคาดหมายว่าจะเกิดอันตรายแก่ตน) การจ าคุกหรือการควบคุมตัวจากบุคคลที่ไม่มีอ านาจตาม

กฎหมาย รวมถึงการป้องกันที่เกินสมควรแก่เหตุเมื่อพิจารณาจากมาตรฐานของวิญญูชนและความ

เสียหายที่ผู้ถูกกระท าได้รับ 

2. การกระท าความผิดอันเกิดจากการกระท าโดยประมาท (Negligence) 

การกระท าโดยประมาทเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดการฟ้องร้องละเมิดกันมากที่สุดในสหรัฐ การ

กระท าโดยประมาท หมายถึง การกระท าที่ปราศจากความระมัดระวังอันบุคคลซึ่งอยู่ในฐานะและ

สถานการณ์เดียวกันจะพึงกระท าตามมาตรฐานของวิญญูชนอันเป็นมาตรฐานขั้นต่ าที่บุคคลในสภาวะ

เช่นนั้นพึงกระท าแต่ผู้กระท ากลับกระท าไปด้วยพฤติกรรมที่ต่ ากว่ามาตรฐานขั้นต่ านั้น และเมื่อการ

กระท าดังกล่าวเป็นสาเหตุที่ใกล้เคียงต่อความเสียหายของบุคคลอ่ืน (The proximate to clause of 

injury) ผู้กระท าอาจต้องรับผิดในผลแห่งความประมาทนั้น  

โดยการพิจารณาว่าการกระท าใดเป็นการกระท าโดยประมาทจะพิจารณาจากข้อเท็จจริงในแต่ละ

คดีไม่มีการก าหนดขอบเขตตายตัวเพียงแต่กฎหมายจะท าการก าหนดพฤติกรรมหรือเหตุการณ์

บางอย่างที่มีความชัดเจนสามารถสันนิษฐานเบื้องต้นได้ว่าเป็นการกระท าโดยประมาท เช่น กฎหมาย

อาจสันนิษฐานว่าการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่ยานพาหนะเป็นผลมาจากความประมาทของผู้ขับขี่

ยานพาหนะซึ่งชนยานพาหนะด้านหน้า อีกทั้งการกระท าโดยประมาทอาจพบได้ในเชิงพาณิชย์ เช่น 

การที่ผู้ออกแบบ ผู้ผลิต หรือผู้ขายสินค้าไม่ใช้ความระมัดระวังตามสมควรในการป้องกันไม่ให้สินค้า

อันตรายมาถึงมือผู้บริโภคเป็นการกระท าโดยประมาทของผู้ออกแบบ ผู้ผลิต หรือผู้ขายสินค้านั้น เป็น

ต้น 

3. ความรับผิดต่อสินค้าไม่ปลอดภัย (Product liability) 

หมายถึง ความรับผิดตามกฎหมายของผู้ผลิตและผู้ขายเพ่ือเยียวยาผู้ซื้อ ผู้ใช้งาน และผู้ที่ได้รับ

ความเสียหายเนื่องจากสินค้าที่มีข้อบกพร่อง โดยตามมาตรา 102(2) ของ Product liability Act ได้

มีการก าหนดให้ความรับผิดต่อสินค้ารวมถึงข้อเรียกร้องหรือค่าใช้จ่ายในการด าเนินการต่าง ๆเมื่อเกิด
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การบาดเจ็บ การตาย หรือทรัพย์สินเสียหายอันเป็นผลมาจากการผลิต การออกแบบ วิธีการใช้งาน 

การเตรียมการ การติดตั้ง การทดสอบ ค าเตือน ค าแนะน า การตลาด การบรรจุภัณฑ์ หรือการติด

ฉลากผลิตภัณฑ์ใด ๆผู้ผลิตจ าต้องรับผิดในผลแห่งละเมิดถ้าสินค้าของตนมีความช ารุดบกพร่องท าให้

ผู้ใช้หรือผู้บริโภคได้รับอันตรายโดยไม่มีเหตุอันสมควร โดยนอกจาก Product liability Act ที่เป็น

กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดในความช ารุดบกพร่องของสินค้าโดยเฉพาะแล้วตาม Restatement 

(Third) of tort: Product liability (1998) มาตรา 1 ได้ท าการบัญญัติเป็นหลักทั่วไปว่า ผู้ประกอบ

ธุรกิจซึ่งขายหรือแจกจ่ายผลิตภัณฑ์ที่จ าหน่ายหรือแจกจ่ายผลิตภัณฑ์ที่มีความบกพร่องจะต้องรับผิด

ต่อความเสียหายที่เกิดแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของบุคคลอ่ืนอันเป็นผลมาจากสินค้าที่บกพร่อง และ

การเรียกร้องความเสียหายอันเกิดจากข้อบกพร่องของสินค้าย่อมอาศัยเหตุตามหลักความรับผิดโดย

เ ค ร่ ง ค รั ด  (Strict liability)  ,หลั กก า รก ร ะท า โ ดยประมา ท  ,กา รบิ ด เ บื อนข้ อ เ ท็ จ จ ริ ง 

(misrepresentation) หรือการไม่ปฏิบัติตามการรับประกัน (Breach of warranty) เป็นข้อเรียกร้อง

เพ่ือให้ได้รับการเยียวยาความเสียหายที่เกิดข้ึน   

4. ความรับผิดต่อตัวแทน (Vicarious Liability) 

ความรับผิดละเมิดประเภทนี้แตกต่างจากความรับผิดทางละเมิดที่กล่าวมาก่อนหน้าที่ความรับผิด

ต้องอาศัยพฤติกรรมที่มิชอบของผู้กระท า แต่ส าหรับความรับผิดประเภทนี้ เกิดขึ้นเนื่องจาก

ความสัมพันธ์ของบุคคลหรือนิติบุคคลกับผู้กระท าละเมิด(Tortfeasor) หรือเรียกว่า ความรับผิดโดย

อ้อมส าหรับการกระท าของบุคคลอ่ืนโดยผลของกฎหมาย เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับ

ลูกจ้างถ้าลูกจ้างกระท าการโดยประมาทก่อให้เกิดความเสียหายและการกระท าของลูกจ้างนั้นอยู่ใน

ทางการที่จ้างงาน นายจ้างอาจต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดข้ึนจากการกระท าของลูกจ้างนั้นแม้ว่า

นายจ้างจะมิได้กระท าผิดด้วยตนเองก็ตามอันเป็นวัตถุประสงค์ของกฎหมายสหรัฐที่จะมุ่งเยียวยา

ผู้เสียหายและด้วยเหตุว่านายจ้างย่อมได้ประโยชน์จากการท างานของลูกจ้าง ฉะนั้นเมื่อเกิดความ

เสียหายขึ้นจากการท างานของลูกจ้างนายจ้างย่อมต้องรับผิดชอบในความเสียหายนั้น โดยความรับผิด

ประเภทนี้ยังรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับบุตร และความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมลงทุน (Joint 

Venture) ด้วยเช่นกัน 

5. ความรับผิดละเมิดประเภทอ่ืน 
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กฎหมายละเมิดของประเทศสหรัฐอเมริกานั้นมีเนื้อหาที่กว้างและซับซ้อนจึงเป็นเรื่องยากหากจะ

ท าการระบุให้ครบถ้วน แต่อย่างไรก็ดีการกระท าละเมิดทั้ง 4 ประเภทที่กล่าวข้างต้นนั้นเป็นความรับ

ผิดทางละเมิดที่มีการฟ้องร้องกันมากที่สุดในสหรัฐอเมริกา โดยความรับผิดละเมิดอ่ืน ๆได้แก่ การ

หมิ่นประมาท(ไม่ว่าโดยการเขียนหรือการพูด), ความรับผิดในสถานที่(ผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองมี

หน้าที่ดูแลสถานที่ตนให้ปลอดภัยต่อบุคคลอ่ืน), การฟ้องร้องด าเนินคดีที่ประสงค์ร้ายและใช้วิธีการที่มิ

ชอบด้วยกฎหมาย, การจ าคุกที่มิชอบโดยกฎหมาย, การกระท าใด ๆที่เป็นการรุกรานผู้อ่ืน, การเข้า

แทรกแซงเจตนาในการท าสัญญา, การละเมิดสัญญาด้วยพฤติการณ์ที่ไม่สุจริต, การฝ่าฝืนหน้าที่ที่

ได้รับมอบหมาย, การสมรู้ร่วมคิดทางแพ่ง, การบุกรุก และการเลิกจ้างโดยไม่มีเหตุอันสมควร 

โดยการพิสูจน์ข้อเท็จจริงในคดีละเมิดของประเทศสหรัฐอเมริกานั้นมีหลักเกณฑ์136 ดังนี้ 

1. ภาระการพิสูจน์ (Burden of proof) 

โดยในการฟ้องร้องคดีแพ่งภาระการพิสูจน์จะตกแก่ฝ่ายโจทก์ท่ีกล่าวอ้างว่าจ าเลยกระท าความผิด 

และฝ่ายจ าเลยจะมีหน้าที่น าพยานหลักฐานเข้าสืบเพ่ือป้องกันข้อกล่าวหาที่โจทก์กล่าวอ้าง โดยศาล

จะท าการวินิจฉัยข้อเท็จจริงแห่งคดีด้วยการชั่งน้ าหนักพยานหลักฐานว่าพยานหลักฐานของฝ่ ายใดมี

ความน่าเชื่อถือและมีความชัดเจนมากกว่ากัน แต่การพิสูจน์ความจริงโดยการชั่งน้ าหนักพยานในคดี

ละเมิดนี้ไม่ถึงขนาดต้องปราศจากข้อสงสัยว่าบุคคลนั้นกระท าความผิดจริง (Beyond a reasonable 

doubt) เหมือนอย่างคดีอาญา 

2. หน้าที่ (Duty) 

หมายถึง การที่ผู้กระท าละเมิดย่อมมีหน้าที่ต้องพิสูจน์ความจริงให้ได้ว่าตนมิได้มีพฤติการณ์ตามท่ี

โจทก์กล่าวอ้างถ้าหากผู้กระท าละเมิดไม่กระท าการพิสูจน์ความจริงผู้กระท าละเมิดย่อมมีหน้าที่ในอัน

จะต้องเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่โจทก์ตามผลของกฎหมาย เช่น ผู้กระท าต้องต่อสู้ ว่าหาก

โจทก์ใช้ความระมัดระวังตามสมควรซึ่งบุคคลทั่วไปพึงมีย่อมสามารถคาดหมายได้ว่าอาจเกิดอันตราย

ขึ้นแต่โจทก์กลับไม่ได้ใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้น เป็นต้น 
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3. ความสัมพันธ์ระหว่างการกระท าและผล (Proximate Cause) 

กล่าวคือ หากการบาดเจ็บหรือความเสียหายเกิดจากการกระท า (จงใจ)หรือความผิดพลาด

(ประมาท) และปรากฎพยานหลักฐานในคดีว่าการกระท าหรือความผิดพลาดนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับ

การบาดเจ็บหรือความเสียหาย โดยความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นผลโดยตรง หรือสามารถคาดหมายได้

อย่างแน่นอนว่าเป็นผลจากการกระท าหรือความผิดพลาดดังกล่าวเช่นนี้ผู้กระท าจึงจ าต้องรับผิด 

ส าหรับในส่วนของการก าหนดค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทนในคดีละเมิดของศาล

สหรัฐอเมริกา137การเยียวยาความเสียหายย่อมเป็นไปเพ่ือชดเชยความเสียหายตามปกติและความ

เสียหายที่น่าจะเป็นผลมาจากการกระท าละเมิดซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภท คือ ค่าสินไหม

ทดแทนที่เป็นการเยียวยาความเสียหาย (Compensatory Damage) กับค่าเสียหายเชิงลงโทษ 

(Punitive Damage) 

ประเภทแรก ค่าสินไหมทดแทนที่เป็นการเยียวยาความเสียหาย (Compensatory Damage) มี

วัตถุประสงค์เพ่ือชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงซึ่งความเสียหายประเภทนี้โดยทั่วไป

นั้นมี 2 รูปแบบ คือ  

1. ค่าเสียหายทางเศรษฐกิจ ค่าเสียหายประเภทนี้เป็นการชดเชยความเสียหายที่สามารถค าณวน

เป็นเงินได้ เช่น การด้อยค่าทางกายภาพ การเสียโฉม เป็นต้น 

2. ค่าเสียหายที่มิใช่ทางเศรษฐกิจ หรือค่าความเสียหายที่มิอาจค าณวนเป็นเงินได้โดยความ

เสียหายประเภทนี้หมายรวมถึงความเสียหายทางจิตใจ เช่น ความเจ็บปวด ความทุกข์ทรมาน ความ

กลัว ความวิตกกังวล หรือความรู้สึกด้อยค่าในคุณภาพชีวิต เป็นต้น และความเสียหายประเภทนี้มักถูก

จ ากัดขอบเขตไว้โดยบทบัญญัติของกฎหมายเพ่ือมิให้มีการก าหนดค่าความเสียหายอย่างไม่มีขอบเขต 

ค่าเสียหายเชิงลงโทษ (Punitive Damage) หมายถึง การก าหนดค่าเสียหายเพ่ือเป็นการลงโทษ

ผู้กระท าความผิด และเพ่ือเป็นตัวอย่างยับยั้งมิให้บุคคลอ่ืนกระท าความผิดในลักษณะนั้นอย่าง
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ผู้กระท าความผิด โดยความรับผิดประเภทนี้มักถูกจ ากัดด้วยบทบัญญัติกฎหมายเพ่ือมิให้เกิด

ค่าเสียหายที่สูงเกินสมควร 

ทั้งนี้ในการเรียกค่าเสียหายคดีแพ่งในสหรัฐอเมริกานั้นไม่รวมถึงค่าทนายความ เว้นแต่มีการตกลง

โดยสัญญา หรือข้อบังคับหรือหลักเกณฑ์ของศาล เรียกว่า “American Rule”(ต่างจากการฟ้องคดี

ละเมิดในประเทศไทยที่ส่วนมากค่าทนายความจะสามารถร้องขอไปในค าขอท้ายฟ้องและศาลจะเป็น

ผู้ใช้ดุลพินิจในการพิจารณาว่าจะให้ฝ่ายที่แพ้คดีจ่ายค่าทนายความแทนฝ่ายที่ชนะคดีหรือไม่โดยไม่มี

หลักเกณฑ์ที่ตายตัว) 

 หลัก Volenti non fit injuria ในประเทศสหรัฐอเมริกา 
หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดเป็นหลักกฎหมายแพ่งดั่งเดิม และเป็นหลักการป้องกัน 

ความรับผิดที่สมบูรณ์เนื่องจากการกระท าที่เกิดขึ้นเป็นผลจากความยินยอมเฉพาะตัวของบุคคลที่

ได้รับความเสียหายจากการกระท าซึ่งตามปกติการกระท าเช่นนั้นหากไม่ได้รับความยินยอมดังกล่าว

ย่อมเป็นความผิด ในการพิจารณาศาลจะพิสูจน์ความจริงตามมาตรฐานของวิญญูชนต่อสถานการณ์ที่

เกดิขึ้นว่ากระท าการของผู้กระท าละเมิดในขณะเกิดเหตุจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เสียหายหรือไม่

หากไม่มีการยอมเข้าเสี่ยงภัยจากผู้เสียหายเป็นองค์ประกอบซึ่งการปรับใช้หลักกฎหมาย Volenti 

non fit injuria ต้องไม่ถูกปรับใช้โดยพลการและต้องปรับใช้โดยเคร่งครัดแต่ผู้พิพากษาบางท่านอย่าง

ท่าน Lord Bramwell มีความเห็นต่างว่าควรให้ปรับใช้หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดได้อย่างอิสระ

ไม่ถูกผูกมัดมากจนเกินไปโดยกล่าวในคดี Smith V. Baker ว่า “หลักกฎหมายนี้ในความเห็นของท่าน 

Lord Bramwell มันเป็นหลักเกณฑ์ที่แสดงออกถึงเจตนารมณ์ที่ดีของกฎหมาย” และท่าน Lord 

Herschell ได้ยืนยันความเห็นของท่าน Lord Bramwell โดยกล่าวในคดีหนึ่งว่า “หลักกฎหมายนี้

เป็นหลักที่บ่งบอกถึงสามัญส านึกที่ดีและบ่งชี้ความยุติธรรมให้แก่ผู้กระท าที่กระท าไปตามความ

ยินยอมของบุคคลที่ยินยอมให้กระท าการนั้นแก่ตนโดยสมัครใจ เช่นนี้บุคคลที่ยอมให้กระท าการแก่ตน

ย่อมไม่สามารถเรียกร้องว่าการกระท านั้นเป็นความผิดได้”138 ซึ่งการที่นักกฎหมายของสหรัฐอเมริกา

                                                           
 

138 Charles Warren, “"Volenti Non Fit Injuria" in Actions of Negligence,” Harvard 
Law Review 8, 8 ( March 1895) :  461- 462, Retrieved September 14, 2017 from 
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ยอมรับความเห็นของผู้พิพากษาทั้งสองท่านที่เป็นผู้พิพากษาจากประเทศอังกฤษย่อมแสดงให้เห็นว่า

ประเทศสหรัฐอเมริกาได้รับอิทธิพลแนวคิดของหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดมาจากประเทศอังกฤษ 

นอกจากความเห็นของผู้พิพากษาทั้งสองท่านที่ได้รับการยอมรับแล้ว ยังมีหลักฐานปรากฎในทางต ารา

อีกว่ามีการยอมรับผลการวินิจฉัยคดีของศาลประเทศอังกฤษในกรณีของความรับผิดละเมิดของ

นายจ้างต่อลูกจ้างงมาเป็นแนวทางในการตัดสินคดีในประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนี้ 

ในปีค.ศ. 1880 ประเทศอังกฤษได้จัดท าพระราชบัญญัติความรับผิดของนายจ้างในอังกฤษขึ้น

ซึ่งมีเนื้อหาส าคัญใจความว่า การปรับใช้หลักกฎหมายป้องกันความรับผิดของนายจ้างต้องใช้ความ

ระมัดระวังในการใช้ดุลพินิจพิจารณาคดีมากที่สุดโดยศาลจะต้องวางหลักเกณฑ์หรืออย่างน้อยต้ องมี

ประกาศชัดแจ้งเป็นข้อก าหนดแก่นายจ้างเพ่ือป้องกันความเสี่ยงภัยที่ลูกจ้างจะได้รับ ซึ่งเมื่อมีการ

ประกาศใช้พระราชบัญญัติดังกล่าวได้ไม่นานได้มีการตัดสินคดี Thomas V. Quartermairse ในปี

ค.ศ. 1887 โดยผู้พิพากษา Lord Bowen ได้มีการวางหลักในการปรับใช้หลักความยินยอมไม่เป็น

ละเมิดกับกรณีของนายจ้างลูกจ้างไว้ 5 ประการคือ139 

1. ในกรณีที่โจทก์ไม่มีการกระท าที่มีลักษณะปราศจากความระมัดระวัง (ไม่ประมาท) ผู้

พิพากษาไม่จ าต้องน าหลัก Volenti non fit injuria มาปรับใช้เนื่องจากการกระท าย่อมไม่เป็น

ความผิด 

2. การปรับใช้หลัก Volenti non fit injuria ต้องพิจารณาถึงให้ได้ความว่าผู้เสียหายต้องรับรู้

และเข้าใจถึงอันตราย ไม่ใช่เพียงแค่ทราบถึงอันตราย  

3. ความรับรู้นั้นต้องเป็นความรู้ในสถานการณ์นั้นโดยปราศจากการชักจูงใจให้เชื่ออย่างใด ๆ

กล่าวคือ การเข้ารับความเสี่ยงภัยต้องเกิดจากความยินยอมด้วยความสมัครใจโดยแท้สิ่งนี้จึงจะเป็น

การป้องกันความรับผิดโดยสมบูรณ์ 

4. ศาลจะตัดสินว่าเป็นการยอมรับสมัครใจเข้าเสี่ยงภัยได้ต่อเมื่อข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นปรากฏ

ให้เห็นชัดถึงขนาดปราศจากข้อสงสัยใด ๆว่ามีการยอมตนเข้าเสี่ยงภัยเช่นนั้น 
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5. หลัก Volenti non fit injuria ไม่ได้ถูกเพิกถอนไปโดยพระราชบัญญัติความรับของ

นายจ้างในอังกฤษ 1880 

โดยการวางหลักข้างต้นของท่าน Lord Bower ได้ถูกโต้แย้งในหลักเกณฑ์ข้อที่ 4140 จากท่าน 

Lord Hershell และท่าน Lord Halsbory ในคดี Membery V. G.W.RY.CO.(1889) ความว่า “คดีนี้

โจทก์ได้ท างานในการแบ่งแยกรถบรรทุกของมาเป็นเวลากว่า 7 ปีโดยรู้ถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นถ้า

ท างานดังกล่าวโดยไม่ได้รับการช่วยเหลือ โจทก์จึงท าการร้องขอให้เด็กชายที่อยู่ในบริเวณนั้นช่วย

ท างานแต่เด็กได้ปฏิเสธ โจทก์จึงลงมือปฏิบัติงานของตนเพียงล าพังและได้รับบาดเจ็บในเวลาต่อมา 

อันเป็นการแสดงให้เห็นเพียงพอแล้วว่าโจทก์มีความรู้และรับรู้ถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นและสมัครใจ

เข้าเสี่ยงภัยนั้นด้วยตนเองหาจ าต้องพิจารณาจนปราศจากข้อสงสัยใด ๆ จ าเลยจึงไม่มีหน้าที่ที่จะต้อง

ผูกพันเยียวยาแก่โจทก์” ซึ่งผู้พิพากษาทั้งสองในคดีนี้ลงความเห็นว่าในหลักเกณฑ์ข้อที่ 4 ของท่าน 

Lord Bowen  สมควรที่จะต้องเปิดกว้างให้อิสระในการใช้ดุลพินิจมากกว่านี้เพ่ือประโยชน์ของการ

ตัดสินคดีในอนาคต และในคดี Smith V. Baker (1891) ใจความว่า “ประเด็นส าคัญในการตัดสินคดี

นี้ คือโจทก์ในคดีนี้ยอมรับความเสี่ยงภัยหรือไม่ซึ่งปัญหานี้เป็นปัญหาข้อเท็จจริงมิใช่ปัญหาข้อ

กฎหมาย”ในส่วนนี้เองที่ผู้พิพากษาในคดีนี้ไม่เห็นด้วยกับหลักเกณฑ์ข้อที่ 4 ของท่าน Lord Bowen 

ด้วยเหตุผลว่าปัญหาข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรได้รับการพิจารณาเป็นรายกรณีไม่อาจถูกผูกมัดด้วย

หลักเกณฑ์ที่เข้มงวดอย่างปัญหาข้อกฎหมาย 

ต่อมาได้มีการพัฒนาหลักการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งศาลได้วางหลักมาตรฐานใน

การปรับใช้หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด ในกรณีของนายจ้างกับลูกจ้างไว้ในชื่อว่า “Employee 

Risk”141 เพ่ือให้เกิดป้องกันความเสี่ยงภัยที่ลูกจ้างจะได้รับทั้งในข้อบังคับตามสัญญาจ้างแรงงาน และ

เมื่อเกิดอันตรายหรือความบกพร่องขึ้นขณะหรือภายหลังการเข้าเป็นลูกจ้างไว้ดังนี้ 

1. ลูกจ้างต้องสามารถเลือกและต้องสามารถเข้าใจถึงอันตรายที่อาจเกิดแก่ตนได้ 

2. ลูกจ้างต้องรู้ถึงอันตราย 

                                                           
 

140 Ibid., p.464. 
141 Ibid., p.468-470. 
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3. ลูกจ้างต้องไม่เพียงแต่รู้ว่ามีอันตรายแต่ต้องเข้าใจถึงความเสี่ยงและขอบเขตของอันตรายที่

อาจเกิดข้ึน 

4. ข้อเท็จจริงที่ว่าลูกจ้างยอมท างานที่เสี่ยงภัยดังกล่าวหากเกิดจากความกลัวที่จะถูกไล่ออก

หรือเพราะเป็นค าสั่งของนายจ้าง ในกรณีเช่นนี้ไม่สามารถน าหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดมาปรับ

ใช้ได ้

5. แต่ในกรณีที่ลูกจ้างยอมท างานที่เสี่ยงภัยนอกเหนือจากหน้าที่ทั่วไปตามค ามอบหมายหรือ

ค าสั่งของนายจ้าง โดยที่ลูกจ้างรู้ถึงอันตรายและรู้ว่าอาจไม่ได้รับการเยียวยาอีกทั้งลูกจ้างมิได้ถูกชักจูง

ใจในการยอมรับเข้าเสี่ยงภัยโดยค าสั่งของนายจ้าง 

โดยศาลในมลรัฐต่าง ๆของสหรัฐอเมริกาน าหลักเกณฑ์เหล่านี้ของประเทศอังกฤษเข้ามาใช้ใน

การพิจารณาคดีความรับผิดของนายจ้างต่อลูกจ้างที่มีการอ้างป้องกันความรับผิดโดยนายจ้างซึ่งปัญหา

ในกรณีที่จะต้องพิจารณาว่าลูกจ้างได้ยินยอมเข้ารับความเสี่ยงภัยหรือไม่เป็นหน้าที่ของคณะลูกขุ น

ดังที่กล่าวมาข้างต้นซึ่งคณะลูกขุนให้การยอมรับว่า ลูกจ้างต้องมีสิทธิได้รับการดูแลในขณะปฏิบัติงาน

จากนายจ้างซึ่งเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับความเป็นจริงในการด ารงชีวิตที่จะต้องได้รับการดูแลในขณะ

ปฏิบัติงานที่อาจเกิดอันตรายจากอุปกรณ์การท างานและนายจ้างย่อมต้องมีความระมัดระวังต่อลูกจ้าง

อย่างสม่ าเสมอ ซึ่งศาลเมื่อพิจารณาตามข้อเท้จจริงแล้วหากได้ความตามที่คณะลุกขุนยอมรับศาลย่อม

ตัดสินว่านายจ้างไม่สามารถที่จะกล่าวอ้างว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นเพราะการยอมเข้าเสี่ยงภัยของ

ลูกจ้างเองได้ เว้นแต่ในกรณีที่นายจ้างได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่หน้าที่142อย่างเสมอต้น

                                                           
 

142 “หน้าที่ของนายจ้างต่อลูกจ้าง คือ การดูแลสถานที่ท าการงานหรืออุปกรณ์การท างานเฉก
เช่นเดียวกับหน้าที่ของบุคคลผู้เป็นผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีหน้าที่ต่อบุคคลที่ถูกเชื้อเชิญให้
เข้ามาหรือมีสิทธิเข้าไปในสถานที่ของผู้ครอบครองให้ได้รับการดูแลด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งเพ่ือมิ
ให้บุคคลเหล่านั้นได้รับอันตรายที่ซ่อนอยู่ซึ่งผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์นั้นรู้หรือควรจะรู้ได้ และ
บุคคลอ่ืนที่เข้ามายังอสังหาริมทรัพย์นั้นไม่อาจทราบได้ว่ามีอันตรายนั้นอยู่ เว้นแต่ในกรณีที่อันตราย
นั้นเปิดเผยให้เห็นประจักษ์ผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ย่อมไม่มีหน้าที่ต้องตักเตือนบุคคลอ่ืนที่เข้ามา
ในสถานที่ตนอีกต่อไป โดยหน้าที่ของผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์มีชื่อเรียกว่า “หลัก No Duty 
Rule”” Connie BULLINGTON V. Texas Electric Service Company (United States Court of 
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เสมอปลายต่อลูกจ้างแล้วลูกจ้างยังคงกระท าการใด ๆที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ตนย่อมต้องถือว่า

ความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเหตุมาจากการยอมเข้าเสี่ยงภัยโดยตัวลูกจ้างเอง ซึ่งนักกฎหมาย

อเมริกันได้ท าการเพ่ิมเติมแนวคิดในเรื่องการยอมรับความเสี่ยงภัยของลูกจ้างให้ขยายไปอีกว่า ในการ

ยอมรับความเสี่ยงภัยของลูกจ้างให้รวมถึงกรณีที่ลูกจ้างรู้เป็นปกติถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสถานที่

ท างานของนายจ้างในส่วนงานที่ตนปฏิบัติอยู่เช่นนี้หากเกิดความเสียหายขึ้นนายจ้างไม่มีหน้าที่ต้อง

รับผิดชอบหากนายจ้างได้แสดงให้เห็นถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นโดยชัดแจ้งแล้วเฉกเช่นเดียวกับกรณี

ของผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ อันส่งผลให้นายจ้างสามารถอ้างหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดได ้

 ดังนั้น จึงสามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่าประเทศสหรัฐอเมริการับแนวคิดหลักความยินยอมไม่

เป็นละเมิดมาจากประเทศอังกฤษอย่างแน่แท้ แต่อย่างไรก็ตามเมื่อประเทศสหรัฐอเมริการับหลัก 

Volenti non fit injuria มาจากอังกฤษแล้วศาลทั้งในระดับสหพันธรัฐ ระดับมลรัฐ และฝ่ายนิติ

บัญญัติต่างน าหลักกฎหมายดังกล่าวมาพัฒนาให้เกิดความเหมาะสมและทันต่อยุคสมัย  

ในปัจจุบันกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดได้เกิดขึ้นในประเทศ

ต่าง ๆมากมายทั่วโลกอย่างเช่น ในประเทศอังกฤษที่มีการกล่าวไว้ใน Section 2(1),(2) และ (3) ของ 

Unfair Contract Terms ACT 1977 (UCTA 1977) ซึ่งมีใจความว่าข้อยกเว้นหรือข้อจ ากัดความรับ

ผิดละเมิดที่เกิดจากการกระท าโดยประมาทอันเกิดความเสียหายต่อชีวิตหรือร่างกายไม่มีผลใช้บังคับ

ได้และแม้มีการตกลงยกเว้นความเสียหายเช่นนั้นก็มิให้ถือว่าผู้เสียหายยอมรับความเสี่ยงที่จะเกิดจาก

ข้อตกลงนั้น หรือสหภาพยุโรป (EU) ก็ได้มีการกล่าวถึงข้อสัญญาที่อาจไม่เป็นธรรมซึ่งมีผลเกี่ยวพันกับ

ความรับผิดทางละเมิดไว้ในส่วนท้ายของ Directive on Unfair Terms in Consumer Contracts 

(Directive) เป็นตัวอย่างของข้อสัญญาที่อาจจะไม่สามารถใช้บังคับได้ในข้อแรกว่า “ข้อสัญญายกเว้น

หรือจ ากัดความรับผิดในความเสียหายต่อชีวิตหรือร่างกายของผู้บริโภค”143โดยทั้ง UCTA 1977 ของ

อังกฤษและ Directive ของสหภาพยุโรปนั้นต่างเป็นกฎหมายที่มีลักษณะและเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นการ

                                                           
 

Appeals for The Fifth Circuit, 1978) , Retrieved January 11, 2017 from 
www.lexisnexis.com 
  143 “ผู้บริโภค หมายความว่า บุคคลธรรมดาซึ่งกระท าการเพ่ือวัตถุประสงค์นอกเหนือ
ขอบเขตทางการค้า ธุรกิจหรือวิชาชีพ” พินัย ณ นคร, เรื่องเดิม. 
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ควบคุมข้อจ ากัดหรือข้อยกเว้นของข้อสัญญาทั้งสิ้นเพียงแต่มีการน าเรื่องของข้อยกเว้นหรือการจ ากัด

ความรับผิดทางละเมิดมาบัญญัติเสริมไว้เท่านั้น แตกต่างจากกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีการ

บัญญัติแยกส่วนกันระหว่างกฎหมายเก่ียวกับข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม144กับกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้อง

กับหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด (Volenti non fit injuria) ตามมาตรา 496A แห่ง Restatement 

of law (second) ,of tort ที่มีการวางเนื้อหาและแนวทางตลอดทั้งหลักเกณฑ์ในการพิจารณาหลัก

ความยินยอมไว้ไม่เป็นละเมิดไว้อย่างชัดเจนและเข้าใจง่ายอันก่อให้เกิดการปรับใช้และการตีความ

กฎหมายเกี่ยวกับหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดนี้ของผู้ใช้กฎหมายไม่ว่าจะเป็นผู้ พิพากษา 

ทนายความ หรือคู่กรณีที่เป็นประชาชนทั่วไปอย่างถูกต้อง และส่งผลให้การปรับใช้หลักความยินยอม

ไม่เป็นละเมิดของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นมาตรฐานเดียวกันและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าใจถึง

หลักกฎหมายนี้ได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยให้การยอมรับหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด เป็นการทั่วไป

ในคดีทุกประเภท แม้ในการกระท าที่เกิดขึ้นโดยความประมาทซึ่งหลักกฎหมายนี้อาจอยู่ในชื่อที่เรียก

แตกต่างกันไปในแต่ละคดี เช่น Volenti injuria, Assumption of risk เป็นต้น 

ดังนี้จะเห็นได้ว่าในประเทศสหรัฐอเมริกามีการปรับใช้หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดมาเป็น

ระยะเวลาที่ยาวนานจึงก่อให้เกิดการวางหลักการปรับใช้หลักกฎหมายดังกล่าวจากค าพิพากษาไว้

                                                           
 

  144 “Section 2-302. Unconscionable Contract or Clause. 
  (1) If the court as a matter of law finds the contractor any clause of the contract 
to have been unconscionable at the time it was made the court may refuse to enforce 
the contract, or it may enforce the remainder of the contract without the 
unconscionable clause, or it may so limit the application of any unconscionable clause 
as to avoid any unconscionable result. 
   (2)  When it is claimed or appears to the court that the contractor any clause 
thereof may be unconscionable the parties shall be afforded a reasonable opportunity 
to present evidence as to its commercial setting, purpose and effect to aid the court 
in making the determination. ” ,  Unconscionable Contract or Clause Retrieved 
September 3, 2018 from https://www.law.cornell.edu/ucc//2-302. 
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มากมายผู้เขียนจึงขอหยิบยกค าพิพากษาที่มีความส าคัญและมีการวางแนวทางเกี่ยวกับการปรับใช้

หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดได้อย่างเหมาะสมดังจะกล่าวในส่วนต่อไป 

 กรณีศึกษาค าพิพากษาของศาลประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีปรับใช้หลัก Volenti     
non fit injuria  

3.2.2.1 กรณีการกระท าละเมิดที่เกี่ยวข้องกับร่างกาย 
1.  คดี  Marvin Fain V.  The Goodyear tire and rubber company (1956) From 

Texas145 

ความว่า “คดีนี้โจทก์ได้รับความเสียหายจากอุปกรณ์ตั้งศูนย์ถ่วงล้อรถยนต์ที่ถูกใช้งาน

โดยลูกจ้างของจ าเลยซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับแท็งก์ดื่มน้ า โดยจ าเลยให้การต่อสู้ว่าอุปกรณ์ตั้งศูนย์

ถ่วงล้อของจ าเลยแม้มีส่วนที่ยื่นออกไปจริงในทิศตะวันตกซึ่งเป็นที่ตั้งของแท็งก์ใส่น้ าบริการลูกค้าแต่

การที่โจทก์เดินเข้าไปในบริเวณดังกล่าวเพ่ือดื่มน้ าอันเป็นเหตุให้โจทก์ล้มได้รับบาดเจ็บเกิดจากความ

ประมาทของโจทก์เองหรือหากไม่ได้เกิดจากความประมาทของโจทก์ก็เป็นเพราะโจทก์ยอมเข้าเสี่ยง

ภัยเองหาได้เกิดจากความประมาทของจ าเลย ซึ่งจากพยานหลักฐานที่ปรากฎศาลวินิจฉัยว่า อุปกรณ์

ตั้งศูนย์ถ่วงล้อของจ าเลยมีลักษณะที่สามารถเห็นถึงสภาพอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับบุคคลที่เข้าไปใน

บริเวณดังกล่าวได้อย่างชัดเจนจึงเป็นอันตรายที่เปิดเผยอีกทั้งบริเวณที่อุปกรณ์ตั้งอยู่เป็นบริเวณที่ใช้

ซ่อมแซมรถยนต์แม้ลูกค้าจะสามารถเข้าไปในบริเวณดังกล่าวเพ่ือตรวจสอบการท างานของพนักงาน

จ าเลยได้แต่ลูกค้าย่อมต้องทราบโดยสภาพว่าเป็นบริเวณที่เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ในการซ่อมแซม

รถยนต์ก าลังท างานอยู่ย่อมสามารถเกิดอันตรายได้ และจากข้อเท็จจริงโจทก์ได้เคยเข้าไปตรวจดูการ

ซ่อมแซมรถยนต์มาก่อนหน้านี้หลายครั้งย่อมต้องทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดแก่ตนจากสภาพของ

อุปกรณ์ตั้งส่วนถ่วงล้อที่ยื่นออกมาอย่างชัดเจนรวมถึงตัวโจทก์เองเคยท างานอยู่ในอู่ซ่อมรถเช่นนี้มา

ก่อน ย่อมแสดงให้เห็นว่าในขณะที่โจทก์เดินผ่านอุปกรณ์ตั้งศูนย์ถ่วงล้อนั้นโจทก์รู้ถึงสภาพอันตรายที่มี

                                                           
 

  145 Marvin Fain V. The Goodyear tire and rubber company (United States Court 
of Appeals for The Fifth Circuit, 1956) , Retrieved January 11, 2017 from 
www.lexisnexis.com 
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อยู่แต่โจทก์ยังคงเข้าเสี่ยงอันตรายโดยพฤติการณ์ที่ปราศจากความระมัดระวังจนได้รับความเสียหาย

ตามหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด จ าเลยจึงหามีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ไม่” 

ประเด็นปัญหาส าคัญของคดีนี้ คือ การที่โจทก์เข้าไปในบริ เวณที่อุปกรณ์ตั้งศูนย์ถ่วงล้อ

ของจ าเลยก าลังท างานอยู่เป็นการยอมรับความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดแก่ตนหรือไม่ซึ่งหากเป็นการยอมรับ

ความเสี่ยงภัยจ าเลยย่อมไม่ได้รับการเยียวยาตามหลักกฎหมาย ความยินยอมไม่เป็นละเมิด โดยตาม

ข้อเท็จจริงของคดีนี้ปรากฎว่าจ าเลยเคยท างานในอู่ซ่อมรถมาก่อนและจ าเลยเคยเข้าไปในบริเวณการ

ซ่อมแซมรถของจ าเลยหลายครั้งจึงสันนิษฐานได้ว่าจ าเลยรู้ถึงอันตรายที่มีอยู่และจ าเลยยังคงเข้าไปใน

บริเวณดังกล่าวอีกด้วยความประสงค์ของตนจึงเป็นการแสดงใหเห็นว่าโจทก์ยอมสมัครใจเข้าเสี่ยงภัย

นั้นเองเมื่อเกิดอันตรายขึ้นโจทก์ย่อมไม่ได้รับการเยียวยา ซึ่งค าพิพากษาคดีนี้แสดงให้เห็นว่าการปรับ

ใช้หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด ต้องพิจารณาจากการรับรู้ถึงอันตรายที่อาจมีแก่ตนซึ่งสามารถ

พิจารณาจากประสบการณ์หรือเหตุการณ์ที่ผู้เสียหายเคยพบเจอมาในอดีตและจากพฤติการณ์ของ

ผู้เสียหายที่ยินยอมเข้าเสี่ยงภัยด้วยเจตนาของตนเอง 

ทั้งนี้ศาลในคดีนี้ยังได้ให้ความเห็นไว้อีกว่า แม้ในกรณีนี้โจทก์จะไม่ได้รับค่าสินไหม

ทดแทนเยียวยาความเสียหายที่ตนได้รับจากจ าเลยแต่ก็หาเป็นการตัดสิทธิที่โจทก์จะเรียกร้องค่า

รักษาพยาบาลหรือค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆที่ตนมีสิทธิเรียกร้องจากบริษัทประกันภัยไม่ ว่าจากประกันภัยที่

โจทก์มีประกันไว้หรือจากประกันภัยที่ศูนย์บริการจ าเลยท าไว้ 

2.  คดี  Tyler and King company V.  Dowell,Inc and Phillip petroleum (1960) 

From New Mexico146 

ความว่า “ความเสียหายที่มีการเรียกร้องกันในคดีนี้เกิดจากเหตุเพลิงไหม้อุปกรณ์ขุดเจาะ

น้ ามัน ซึ่งความเสียหายนี้มีจุดเริ่มต้นมาจากโจทก์และจ าเลยได้เข้าท าสัญญาเพ่ือร่วมกันขุดเจาะน้ ามัน

ตั้งแต่การขุดเจาะน้ ามันดิบจนถึงขั้นตอนการกลั้นน้ ามัน โดยในวันเกิดเหตุขณะที่มีการขุดเจาะน้ ามัน

                                                           
 

146 Tyler and King company V. Dowell, Inc and Phillip petroleum (United 
States Court of Appeals for The Tenth Circuit, 1960), Retrieved January 11, 2017 from 
www.lexisnexis.com 



  91 

ตามปกติอุปกรณ์ขุดเจาะเกิดปัญหาขัดข้องพ่นน้ ามันพุ่งสู่อากาศและเกิดเพลิงไหม้ทันทีส่งผลให้

ผู้รับเหมาของโจทก์ได้รับบาดเจ็บ โดยจ าเลยให้การต่อสู้ว่าตามสัญญาที่โจทก์และจ าเลยท ากันไว้นั้น

แม้มีข้อความระบุถึงความรับผิดต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งหากมีการก่อให้เกิดความเสียหายแก่คู่สัญญา

ฝ่ายนั้นไม่ว่าด้วยเจตนาหรือประมาทคู่สัญญาฝ่ายที่กระท าต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่

ความในสัญญาหาได้ครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดแก่บุคคลที่สามหรือผู้รับเหมาที่โจทก์จ้างมาอีก

ทอดหนึ่งจ าเลยจึงไม่ต้องรับผิด ซึ่งศาลพิจารณาว่า แม้ข้อสัญญาที่โจทก์และจ าเลยตกลงกันจะไม่

ครอบคลุมให้จ าเลยต้องรับผิดในกรณีนี้แต่ก็หาเป็นเหตุให้จ าเลยหลุดพ้นจากความรับผิดซึ่งเกิดแก่

ผู้รับเหมาของโจทก์หากจ าเลยกระท าการโดยประมาทแต่เมื่อพิจารณาจากพยานหลักฐานแล้วพบว่า

ลูกจ้างของจ าเลยที่บังคับเครื่องขุดเจาะมิได้กระท าการโดยประมาท ศาลและคณะลูกขุนจึงลง

ความเห็นให้มีการพิจารณาลักษณะการกระท าของผู้เสียหายว่ามีการยอมเข้ารับความเสี่ยงภัยหรือไม่

หากผู้เสียหายมีพฤติการณ์ที่ยอมเข้าเสี่ยงภัยด้วยตนเองจ าเลยย่อมไม่ต้องรับผิดตามหลักความยินยอม

ไม่เป็นละเมิด ซึ่งตามข้อเท็จจริงปรากฎว่า การด าเนินงานที่เกิดข้อผิดพลาดอยู่ภายใต้การควบคุมดูแล

ของจ าเลยและโจทก์นั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่เมื่อพิจารณาแล้วพบว่าผู้รับเหมา

ของโจทก์มีประสบการณ์ท างานในแหล่งขุดเจาะน้ ามันเป็นอย่างมากจึงสามารถรับรู้ได้ถึงอันตรายที่

อาจเกิดจากอุปกรณ์ขุดเจาะน้ ามันได้เนื่องจากก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้ผู้เหมาของโจทก์ได้ท าการ

ตรวจสอบและท าการขนย้ายเครื่องขุดเจาะนั้น เช่นนี้หากพิจารณาตามหลักความยินยอมไม่เป็น

ละเมิด จ าเลยย่อมไม่ต้องรับผิด แต่เมื่อปรากฎพยานหลักฐานเพ่ิมเติมจากผู้เชี่ยวชาญว่าอุปกรณ์ที่ใช้

ในการขุดเจาะที่พิพาทนั้นเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานในการขุดเจาะน้ ามันศาลจึงอาศัยหลักแห่ง

ความยุติธรรมพิพากษาให้จ าเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์” 

จากค าพิพากษาข้างต้นเล็งเห็นได้ว่าแม้พฤติการณ์ของผู้รับเหมาของโจทก์หรือผู้เสียหาย

สามารถปรับใช้หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด ที่ส่งผลให้จ าเลยไม่จ าต้องเยียวยาความเสียหายที่

เกิดขึ้นแต่หากมีพฤติการณ์อ่ืนเข้าแทรกแซงย่อมส่งผลให้ศาลสามารถใช้ดุลพินิจในการพิจารณาคดีได้

อย่างเป็นอิสระโดยอาศัยหลักความยุติธรรมซึ่งเป็นหลักกฎหมายที่ส าคัญที่สุดในการพิพากษาอรรถคดี 

โดยในการพิจารณาคดีศาลในคดีนี้ได้ท าการอธิบายหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด คณะลูกขุนไว้ว่า 

“หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด เป็นหลักที่จะสามารถปรับใช้ได้ต่อเมื่อผู้เสียหายมีการตัดสินใจโดย

อิสระและมีเจตนายอมเข้ารับอันตรายที่จะเกิดแก่ตนหรือสมัครใจให้ตนเองเข้าเสี่ยงภัยทั้งที่รู้ถึงภัย
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อันตรายที่มอียู่ในพฤติกรรมของอีกฝ่ายหนึ่งนั้นหรือควรรู้ได้หากใช้ความระมัดระวังเยี่ยงวิญญูชน หรือ

ผู้เสียหายอยู่ในสถานที่ที่อีกฝ่ายหนึ่งกระท าหรือใช้ทรัพย์สินอย่างใด ๆที่อาจเป็นอันตรายและ

ผู้เสียหายยังคงสมัครใจที่จะน าตนเองหรือทรัพย์สินของตนเข้าไปในพ้ืนที่อันตรายนั้น หากปรากฏ

พฤติการณ์เช่นนี้ของผู้เสียหายย่อมสามารถปรับใช้หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด ที่อาจส่งผลให้

ผู้เสียหายไม่ได้รับการเยียวยาได้” 

คดี PAN EASTERN EXPLORATION CO. V. HUFU OILS (1998) From Texas147 คดี

นี้มีลักษณะข้อเท็จจริงที่ใกล้เคียงกับคดี Tyler and King company V. Dowell,Inc and Phillip 

petroleum (1960) ความว่า “โจทก์เป็นผู้ได้รับสัมปทานในท าการขุดเจาะแหล่งน้ ามันดิบและขนส่ง

ก๊าซธรรมชาติจึงท าการตกลงร่วมท างานกับจ าเลย แต่ในขณะที่จ าเลยท าการขุดเจาะน้ ามันในส่วนงาน

ของจ าเลยมีการขุดเจาะที่มากเกินสมควรจนท าให้เกิดความเสียหายแก่การรถไฟส่งผลให้โจทก์ซึ่งเป็น

ผู้ได้สัมปทานต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่การรถไฟ โจทก์จึงมาฟ้องไล่เบี้ยในมูลละเมิดที่เป็นผลมาจากการ

กระท าของจ าเลย จ าเลยให้การปฏิเสธโดยอ้างว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากการที่โจทก์ไม่

กระท าการทดสอบระดับหลุมเจาะตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นลูกจ้างของโจทก์เองเพราะใน

การทดสอบต้องใช้เงินจ านวน 1500$ ศาลวินิจฉัยประเด็นนี้ว่าการที่โจทก์ปฏิเสธการทดสอบระดับ

หลุมเจาะย่อมแสดงว่าโจทก์ยินยอมให้จ าเลยขุดเจาะทั้งที่รู้ว่าอาจเกิดความเสี ยหายขึ้นได้ เมื่อ

พิจารณาตามหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด ที่จ าเลยกล่าวอ้างมาในค าให้การ ศาลพิพากษาใน

ประเด็นนี้ให้จ าเลยย่อมไม่ต้องรับผิดต่อโจทก์”  

เช่นนี้ย่อมแสดงให้เห็นว่าในคดีนี้จะถูกตัดสินภายหลังคดี Tyler and King company 

V. Dowell,Inc and Phillip petroleum (1960) ถึง 38 ปีแต่แนวทางการปรับใช้หลักความยินยอม

ไม่เป็นละเมิด ของศาลยังคงเป็นเช่นเดิมกล่าวคือ หากผู้เสียหายหรือโจทก์รับรู้ถึงอันตรายที่มีอยู่และ

ยอมเข้ารับความเสี่ยงภัยนั้นด้วยความสมัครใจโดยไม่มีพฤติการณ์อ่ืนเข้าแทรกแซงย่อมส่งผลให้

ผู้เสียหายไม่ได้รับการเยียวยา โดยศาลในคดีนี้ได้ท าการอธิบายแนวทางการปรับใช้หลักความยินยอม
                                                           
 

  147 PAN EASTERN EXPLORATION CO. V. HUFU OILS (United States Court of 
Appeals for The Fifth Circuit, 1998), Retrieved January 11, 2017 from 
www.lexisnexis.com 
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ไม่เป็นละเมิด ไว้เพ่ิมเติมว่า “เป็นหลักกฎหมายที่เกี่ยวกับความยินยอมโดยทั่วไปที่ส่งผลต่อบุคคลหรือ

ทรัพย์สินซึ่งอาจให้ความยินยอมโดยวาจาหรือการกระท าใด ๆก็ได้ด้วยเจตนาของผู้เสียหายเองซึ่ง

ส่งผลเป็นการหักล้างผลของการกระท าละเมิดและความยินยอมนั้นย่อมส่งผลให้การกระท าดังกล่าว

ขาองค์ประกอบของความผิดท าให้ผู้กระท าไม่มีความผิดอีกต่อไป” 

3. คดี United States V. Johnson (1961) From Washington DC148 

คดีนี้รัฐบาลเป็นจ าเลยถูกโจทก์ฟ้องร้องในมูลละเมิดเรียกค่าเสียหายตาม Federal Tort 

Claims ACT ความว่า “ฝูงบินฟอสเตอร์ในขณะท าภารกิจของรัฐบาลแต่ด้วยความประมาทหรือเหตุ

ประการใดไม่ปรากฎแน่ชัดท าให้เครื่องบินพุ่งชนลงสู่พ้ืนดินในบริเวณที่ดินของรัฐบาลใกล้กับบ้านพัก

ของโจทก์ท าให้โจทก์เกิดความเสียหายแก่จิตใจรวมถึงบ้านพักของโจทก์ท าให้โจทก์ต้องย้ายไปพัก

อาศัยที่อ่ืน จ าเลยจึงจ าต้องชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการกระท าของลูกจ้างหรือตัวแทนของตนใน

ค่าท่ีอยู่อาศัยของโจทก์ แต่ในส่วนของค่าเสียหายต่อสภาพจิตใจของโจทก์นั้นจ าเลยหาจ าต้องชดใช้ค่า

สินไหมทดแทนไม่เนื่องจากก่อนที่เครื่องบินจะตกมีการประกาศแจ้งเตือนและโจทก์ก็รับรู้ถึงการแจ้ง

เตือนที่แสดงให้เห็นว่าก าลังจะเกิดอันตรายแก่สภาพจิตใจของตนแต่โจทก์กลับยังคงอยู่ในสถานที่ซึ่ง

เสี่ยงอันตรายจึงถือได้ว่าโจทก์ยอมรับเข้าเสี่ยงภัยด้วยเจตนาของตนเอง ฉะนั้นตามหลักความยินยอม

ไม่เป็นละเมิด โจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับการเยียวยาความเสียหายในส่วนที่เกิดแก่จิตใจของโจทก”์ 

ตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏในคดีนี้แสดงให้เห็นว่าหลักเกณฑ์การปรับใช้หลักความยินยอม

ไม่เป็นละเมิด ในส่วนที่ว่าผู้เสียหายต้องรับรู้ถึงอันตรายที่อาจเกิดแก่ตนนั้น ผู้กระท าหรือจ าเลย

สามารถแจ้งให้ผู้เสียหายหรือโจทก์ทราบล่วงหน้าได้หาจ าต้องรอให้ผู้เสียหายเป็นฝ่ ายที่ทราบถึง

อันตรายด้วยตนเอง และค าพิพากษานี้ยังชี้ ให้เห็นว่าการพิจารณาปรับใช้หลักความยินยอมไม่เป็น

ละเมิด ได้นั้นผู้เสียหายต้องสามารถมีโอกาสเลือกว่าตนเองจะเสี่ยงภัยต่อไปหรือหลบหลีกภัยนั้นหาก

ผู้เสียหายเลือกที่จะยังคงเสี่ยงภัยทั้งที่มีโอกาสหลีกหนีให้พ้นภัยนั้ นย่อมแสดงให้เห็นว่าผู้เสียหาย

ยินยอมสมัครใจรับอันตรายที่อาจจะเกิดแก่ตน 
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4. คดี SAFEWAY, Inc. V. E.W.Johnson (1962) From Texas149 

คดีนี้โจทก์ได้รับความเสียหายจากการลื่นล้มลงบริเวณบันไดในร้านค้าของจ าเลย 

ข้อเท็จจริงปรากฏว่า “โจทก์ได้เข้าไปในร้านค้าของจ าเลยเพ่ือท าการซื้อสินค้าโดยในขณะที่เลือกซื้อ

สินค้าโจทก์เกิดความรู้สึกอยากเข้าห้องน้ าจึงสอบถามผู้จัดการร้านจึงทราบว่าห้องน้ าอยู่บนชั้นสอง

ของร้านค้า โจทก์จึงเดินขึ้นบันไดไปชั้นสองเพ่ือเข้าห้องน้ าโดยประตูทางเข้าชั้นสองเขียนว่า “เฉพาะ

พนักงานเท่านั้น” แต่เนื่องจากโจทก์ได้รับอนุญาตจากผู้จัดการร้านแล้วจึงสามารถเข้าไปได้ โดย

บริเวณบันไดดังกล่าวไม่มีไฟส่องสว่างแม้พอมีแสงสว่างอยู่บ้างก็เป็นเพียงแสงสว่างที่ลอดผ่านช่อง

ประตูของชั้นสองเท่านั้นซึ่งเมื่อโจทก์ใช้ห้องน้ าเสร็จแล้วขณะก าลังกลับลงมาชั้นล่างโจทก์ก้าวเท้า

พลาดเข้าใจผิดว่าบริเวณที่ตนก้าวเท้าไปนั้นมีขั้นบันไดจึงท าให้พลาดตกบันไดซึ่งเหตุที่ท าให้โจทก์

เข้าใจผิดเป็นผลมาจากแสงสว่างที่ไม่เพียงพอ โดยคดีนี้ศาลได้วินิจฉัยจากพยานหลักฐานที่ปรากฎว่า 

จ าเลยกระท าการโดยประมาทจากพฤติการณ์ที่ท าให้บริเวณบันไดไม่มีความปลอดภัยที่เพียงพอแก่

ผู้ใช้บริการร้านค้าของจ าเลย การที่จ าเลยอ้างป้องกันความรับผิดโดยหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด 

ศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฎขึ้นในคดีนี้โจทก์ไม่เคยใช้บันไดมาก่อนอีกทั้งบันไดดังกล่าวไม่มีไฟส่อง

สว่างที่เพียงพอซึ่งแตกต่างจากข้อเท็จจริงในคดี Renfre Drug V. Jackson โดยสถานที่เกิดเหตุในคดี

นี้แม้เป็นบันไดที่ไม่มีราวจับและแสงสว่างน้อยเช่นกันกับคดีนี้แต่ผู้เสียหายในคดี  Renfre Drug V. 

Jackson เคยเดินขึ้นลงบันไดมากกว่า 4 รอบซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้เสียหายในคดีดังกล่าวรู้ถึงความ 

เสี่ยงภัยที่อยู่ในการใช้บันไดแต่ผู้เสียหายก็ยังคงใช้บันไดต่อไปจนผลัดตกลงมาอันเป็นการยอมตนเข้า

เสี่ยงภัยด้วยตัวของผู้เสียหายเอง แต่ข้อเท็จจริงในคดีนี้โจทก์ไม่อาจทราบถึงอันตรายที่มีอยู่จากการ

เข้าใช้บันไดได้ด้วยการขึ้นบันไดเพียงครั้งเดียวจึงมิอาจสันนิษฐานว่าโจทก์ยอมเข้าเสี่ยงภัย ศาล  

จึงพิพากษาว่าจ าเลยจ าต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์” และ 
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คดี Richard Slane and wife V. Jerry Scott (1990) From Oklahoma150 

คดีนี้โจทก์ได้รับความเสียหายจากการระเบิดของเครื่องขุดเจาะน้ ามันของจ าเลยใน

ขณะที่โจทก์ใช้ประกอบการงานตามค าสั่งของจ าเลย โดยจ าเลยให้การต่อสู้ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้น

แก่โจทก์นั้นโจทก์มีส่วนร่วมในความประมาทเลินเล่อและการที่โจทก์เข้าท างานขุดเจาะน้ ามันกับ

จ าเลยได้โจทก์ย่อมต้องมีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องเจาะน้ ามันมากว่าคนทั่วไปส่งผลให้โจทก์ย่อม

สามารถคาดหมายได้ว่าการท างานกับเครื่องขุดเจาะน้ ามันย่อมอาจเกิดอันตรายขึ้นได้แต่โจทก์ก็ยอม

เข้าท างานดังกล่าวจึงถือได้ว่าโจทก์ยอมตนเข้าเสี่ยงภัยด้วยความประสงค์ของโจทก์เองจ าเลยจึงไม่ต้อง

รับผิดตามหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด  

ศาลในคดีนี้วินิจฉัยว่า “การยอมเข้าเสี่ยงภัยของผู้เสียหายจะมีได้ต่อเมื่อผู้เสียหายต้อง

เข้าใจถึงข้อเท็จจริงทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นได้และการให้ความยินยอมตามหลักความยินยอมไม่เป็น

ละเมิด ที่เป็นหลักกฎหมายโรมันหมายถึง ความยินยอมที่ได้ให้โดยผู้ให้ความยินยอมในขณะที่รู้และ

เข้าใจถึงอันตรายที่จะเกิดข้ึนและในการตัดสินใจให้ความยินยอมต้องไม่เกิดจากความประมาทของผู้ให้

ความยินยอมอันเป็นพ้ืนฐานที่จะแสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมรู้และยอมรับความเสี่ยงนั้น หากมี

การยินยอมตัดสินใจให้ความยินยอมแล้วผู้ให้ความยินยอมจะต้องยอมรับความเสี่ยงที่จะเกิดแก่ตน

และย่อมไม่ได้รับการเยียวยา เว้นแต่การให้ความยินยอมนั้ นเกิดจากการถูกข่มขู่ ดังนั้นเมื่อน า 

หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด มาปรับกับคดีนี้ศาลเห็นว่าโจทก์สามารถที่จะรับรู้ได้โดยธรรมชาติว่า

จะมีอันตรายเกิดขึ้นในสถานที่ขุดเจาะน้ ามันเนื่องจากโจทก์มีประสบการณ์ในการท างานทางด้าน

น้ ามันมากว่า 30 ปีและโจทก์ยังคงยืนยันต่อศาลเองว่าตนเป็นผู้เชี่ยวชาญในการขุดเจาะโดยท าการ

ทดสอบเครื่องขุดเจาะน้ ามันมาแล้วมากกว่า 300 ชิ้น ศาลจึงถือว่าจทก์สามารถรับรู้ถึงอันตรายที่จะ

เกิดขึ้นได้ในสถานที่ขุดเจาะน้ ามันซึ่งมีอันตรายและอาจถึงขั้นเสียชีวิตอีกทั้งประสบการณ์ของโจทก์ที่

เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้ตองมีความระมัดระวังในการใช้อุปกรณ์ดังกล่าวมากกว่าคนทั่วไป ศาลจึง

พิพากษายกฟ้องโจทก์”  
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คดีนี้แม้เป็นกรณีความรับผิดในมูลละเมิดเกี่ยวกับนายจ้างกับลูกจ้างซึ่งตามปกติทั่วไป

ตั้งแต่ปี 1978 เป็นต้นมาศาลสูงได้วางหลักเกณฑ์ให้ไม่อาจอ้างหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด ได้แต่

คดีนี้ศาลกลับปรับหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด ในการตัดสินคดีผู้เขียนเห็นว่าเป็นเพราะกรณีที่ห้าม

อ้างหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด ในการยกเว้นความรับผิดของนายจ้างมีเพียงเฉพาะกรณีการจ้าง

แรงงานเท่านั้นไม่รวมถึงการจ้างท าของซึ่งข้อเท็จจริงในคดีนี้โจทก์เข้ามาท างานกับจ าเลยเพียงเป็น

ผู้ท าการทดสอบเครื่องขุดเจาะน้ ามันซึ่งเมื่อท าการทดสอบเสร็จการจ้างงานย่อมสิ้นสุดอันเป็นลักษณะ

ของสัญญาจ้างท าของที่ยังคงสามารถอ้างหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด เพ่ือยกเว้นความรับผิดได้อยู่ 

ทั้งสองคดีนี้แสดงให้เห็นว่าการพิจารณาปรับใช้หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด จ าต้อง

พิจารณาจากพฤติการณ์ของผู้เสียหายหรือโจทก์เป็นส าคัญซึ่งการพิจารณาดังกล่าวสามารถสังเกตได้

จากประสบการณ์ที่ผู้เสียหายเคยประสบพบเจอมาหรือจากการกระท าที่เป็นวิสัยหรือกระท าบ่อยครั้ง

ของผู้เสียหาย เช่น การขึ้นลงบันไดหลายรอบย่อมรู้ถึงอันตรายที่มีอยู่ในการขึ้นลงบันไดนั้น หรือการ

ท างานที่ผู้เสียหายกระท าอยู่เป็นประจ าหรือมีความเชี่ยวชาญย่อมรู้ถึงอันตรายที่มีอยู่ในการงานนั้น 

ฯลฯ เหตุเหล่านี้ย่อมเป็นมูลเหตุปัจจัยในการแบ่งแยกว่าผู้เสียหายรู้และยอมตนสมัครใจเข้าเสี่ยงภัย

อันจะส่งผลให้ไม่ได้รับการเยียวยาตามหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด   

5. คดี Wood V. POSTELWAITE (1972) From Washington D.C.151 

คดีนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับนักกอล์ฟ 4 คนที่ใช้สนามกอล์ฟบริเวณหลุมที่ 9 ของสนาม 

โดยแบ่งออกเป็นสองฝ่าย   ฝ่ายแรกนักกอล์ฟ 3 คนสามารถตีลูกได้อย่างสวยงามลงหลุมเมื่อตีเสร็จจึง

เดินไปดูลูกบริเวณหลุมที่ลูกกอล์ฟตกลงไปซึ่งเป็นพ้ืนที่เสี่ยงภัย ส่วนนักกอล์ฟคนที่ 4 ผู้เป็นจ าเลยใน

คดีนี้ตีลูกกอล์ฟเบี่ยงไปทางซ้ายซึ่งเป็นคนละทางและไกลจากบริเวณที่นักกอล์ฟสามคนแรกเดินไป 

เช่นนี้เมื่อจ าเลยเดินไปถึงลูกกอล์ฟตนจึงตีกลับไปทางหลุมที่ 9 ซึ่งเป็นหลุมเดียวกับที่นักกอล์ฟสามคน

แรกก าลังเดินไป เมื่อจ าเลยตีลูกกอล์ฟลูกกอล์ฟได้พุ่งไปอย่างรวดเร็วในทิสทางซึ่งนักกอล์ฟสามคน

แรกเดินไปจ าเลยจึงตะโกนให้หลบแต่ด้วยความที่หนึ่งในผู้เล่นทั้งสามเป็นผู้เล่นมือใหม่ซึ่งก็คือโจทก์ใน
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คดีนี้ เมื่อได้ยินเสียงตะโกนแทนที่จะหลบกลับให้หน้าไปทางที่เสียงดังมาจนเป็นเหตุให้ลูกกอล์ฟของ

จ าเลยพุ่งเข้าท่ีดวงตาของโจทก์ได้รับบาดเจ็บ 

ศาลคดีนี้ได้ท าการพิจารณาโดยแยกประเด็นได้ 3 ประเด็นดังนี้ 

ประเด็นแรก “หน้าที่ต้องระวัง”(The duty to warn) กล่าวคือนักกอล์ฟมีหน้าที่จะต้อง

ระมัดระวังผู้เล่นคนอ่ืนเมื่อตนก าลังจะตีลูกกอล์ฟหากในขณะนั้นผู้เล่นคนอ่ืนก าลังอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัย

และผู้เล่นอ่ืนมิอาจทราบว่าก าลังจะมีการตีลูกกอล์ฟรวมถึงนักกอล์ฟฝ่ายที่ก าลังจะตีลูกรู้หรือควรจะรู้

ได้ว่าผู้เล่นรายอ่ืนไม่ทราบว่าตนก าลังก าลังจะตีกอล์ฟ แต่ในกรณีที่ผู้เล่นรายอ่ืนนั้นไม่อยู่ในหรือไม่อยู่

ใกล้วิถีของลูกกอล์ฟ หรือในกรณีที่ผู้เล่นรายอ่ืนทราบว่าลูกกอล์ฟจะถูกตีมาทางตนและสามารถ

ระมัดระวังตนเองได้อันเป็นลักษณะทั่วไปของนักกอล์ฟย่อมต้องสังเกตการเล่นของผู้เล่นรายอ่ืนว่ามี

แนวทางการตีลูกอย่างไร หรือในกรณีที่ผู้เล่นอื่นเข้าใปในพ้ืนที่เสี่ยงภัยด้วยความสมัครใจ เช่นนี้ในกรณี

ของโจทก์การที่ลูกกอล์ฟของจ าเลยพลาดมาโดนโจทก์นั้นจ าเลยได้ใช้ความระมัดระวังเพียงพอแล้ว

เพราะโจทก์ได้เข้าไปในพ้ืนที่เสี่ยงภัยด้วยความสมัครใจของตนเอง จ าเลยจึงไม่มีหน้าที่ต้องระวัง 

ประการที่สอง หลัก “ความยินยอมไม่เป็นละเมิด” เป็นกรณีที่ผู้เสียหายให้ความยินยอม

ย่อมส่งผลให้ไม่ได้รับการเยียวยาตามกฎหมาย หากผู้เสียหายรับรู้และยอมรับอันตรายย่อมถือว่า

ผู้เสียหายยอมรับผลของความเสี่ยงและอันตรายอันเกิดจากการกระท าหรือเหตุการณ์ใด ๆที่เป็น

อันตรายนั้น กล่าวอีกนัยหนึ่งคือถ้าผู้เสียหายเข้าใจถึงสภาพทั่วไปและความหนักเบาของความเสียหาย 

แต่ยังคงยอมรับให้ความเสี่ยงภัยนั้นเกิดแก่ตน เช่นนี้ผู้เสียหายจ าต้องยอมรับผลที่อาจเกิดขึ้นแก่ตนไม่

ว่าจะเป็นดีหรือผลร้าย ซึ่งหลักกฎหมายนี้สามารถบังคับใช้ได้แม้ในกรณีของการกระท าโดยประมาท

หากความเสียหายที่เกิดขึ้นผู้เสียหายรู้และยอมรับความเสี่ยงโดยผู้เสียหายเป็นผู้สมัครใจเลือกหนทาง

นี้ด้วยตนเอง ซึ่งเมื่อน าหลักกฎหมายนี้มาปรับกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นศาลเห็นว่า “ในกรณีนี้ผู้เล่น

กอล์ฟย่อมยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นแก่ตนซึ่งมีอยู่ในการแข่งขันกอล์ฟ แต่ไม่ได้ยอมรับความ

เสี่ยงอันเกิดจากความประมาทของจ าเลยเช่นนี้จึงมิอาจถือได้ว่าโจทก์รับรู้ถึงภัยนั้นได้” 

ประการสุดท้าย ศาลพิจารณาว่าการแข่นขันกอล์ฟสามารถน าหลักกฎหมายความ

ยินยอมไม่เป็นละเมิดมาปรับใช้เพื่อยกเว้นความผิดในกรณีที่มีการตีกอล์ฟจากมุมสูง 
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โดยในประการสุดท้ายนี้ทางนักวิชาการด้านกฎหมาย Terry L. Lantry จากมหาวิทยาลัย

โคโรราโด่ มองว่าศาลวางแนวทางการปรับใช้หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด อย่างไม่ถูกต้องเพราะ

หากมีการปรับใช้หลักกฎหมายนี้กับความเสียหายจากการเล่นกีฬาโดยทั่วไปแล้วการตีกอล์ฟไม่ว่าจาก

มุมสูงหรือบนพ้ืนราบก็ต่างเป็นลักษณะของการแข่งขันกีฬากอล์ฟทั้งสิ้นศาลไม่ควรแบ่งแยก ซึ่งผู้เขียน

เองก็เห็นด้วยกับแนวความคิดของ Terry L. Lantry ด้วยเหตุว่าการปรับใช้หลักความยินยอมไม่เป็น

ละเมิดนั้น เป็นหลักที่พิจารณาจากความรับรู้และความยินยอมเข้าเสี่ยงภัยของผู้เสียหายเป็นหลัก

ฉะนั้นหากผู้เสียหายยอมเข้าเสี่ยงภัยในบริเวณสนามกอล์ฟแล้วเช่นนี้ไม่ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น

จะมาจากการตีลูกกอล์ฟในที่ราบหรือจากมุมสูงก็ต่างเป็นความเสียหายที่อยู่ในสนามกอล์ฟที่ผู้เสียหาย

ยอมเข้าเสี่ยงภัยไว้แต่ต้น  

3.2.2.2 กรณีการกระท าละเมิดที่เกี่ยวข้องกับความยินยอมที่มีขอบเขตจ ากัด 
1. คดี Gene Fulton V. Frank Shaw (1963) From Texas152 

ความว่า “โจทก์ได้เข้าร่วมงานสังสรรค์และเต้นตั้งแต่เวลา 9 นาฬิกาจนถึงเวลาประมาณ 

2 นาฬิกาของอีกวันหนึ่ง ซึ่งทั้งโจทก์แลจ าเลยในคดีนี้ได้ดื่มแอลกอฮอล์ตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันเริ่มงาน

จนกระท่ังเวลาประมาณ 3 นาฬิกาจ าเลยต้องการกลับบ้านจึงขับรถออกมาจากงานพร้อมทั้งโจทก์และ

เพ่ือนอีกสองคนแม้ภริยาของโจทก์จะคัดค้านเนื่องจากเห็นว่าจ าเลยเมามาก และข้อเท็จจริงปรากฏ

ต่อไปว่าเมื่อจ าเลยขับรถออกมาจ าเลยขับรถด้วยความเร็วถึง 70 ไมล์ต่อชั่วโมงซึ่งเกินอัตราที่กฎหมาย

ก าหนดและเมื่อใกล้ถึงทางแยกจ าเลยก็หาได้ลดความเร็วลงไม่ทั้งที่ผู้ที่โดยสารมากับจ าเลยรวมถึง

โจทก์ได้ทักทวงแต่จ าเลยก็ไม่ชะลอความเร็วรถลงส่งผลให้รถจ าเลยพุ่งขึ้นไปบนทางเท้าชนต้นไม้ประตู

รถกระเด็นหลุดลอยไปกว่า 71 หลาซึ่งอุบัติเหตุครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตสองรายส่วนโจทก์และจ าเลย

ได้รับอันตรายสาหัส โจทก์จึงฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากจ าเลย โดยจ าเลยให้การต่อสู้ว่าความ

เสียหายที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากอุบัติเหตุอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้อีกทั้งโจทก์เป็นผู้สมัครใจยอมเข้า

โดยสารรถมากับจ าเลยเองทั้งที่รู้ว่าจ าเลยมีอาการเมาจ าเลยจึงไม่ต้องรับผิดตามหลักความยินยอมไม่

เป็นละเมิด โดยศาลตัดสินว่าในกรณีนี้แม้โจทก์จะได้เข้ายอมเสี่ยงภัยโดยนั่งโดยสารไปบนรถทั้งที่รู้ว่าผู้
                                                           
 

152 Gene Fulton V.  Frank Shaw (United States Court of Appeals for The Fifth 
Circuit, 1963), Retrieved January 11, 2017 from www.lexisnexis.com 
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ขับขี่เมาสุราด้วยความสมัครใจอันส่งให้จ าเลยไม่ต้องรับผิดตามหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด ก็

ตามแต่พฤติการณ์ที่โจทก์คัดค้านการขับรถเร็วเกินกฎหมายก าหนดย่อมส่งผลให้ความยินยอมสิ้นลง

จ าเลยไม่สามารถอ้างความยินยอมที่โจทก์เคยให้ไว้ได้แต่อย่างไรก็ดี ความเสียหายที่เกิดขึ้นตาม

ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นมิใช่กรณีของอุบัติเหตุที่ไม่อาจใช่ความระมัดระวังได้แต่เกิดจากความประมาทร่วม

ของโจทก์กับจ าเลย ศาลจึงพิพากษาว่าความเสียหายที่โจทก์ได้รับเป็นการประมาทร่วมจ าเลยหาต้อง

รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่” 

คดีนี้ศาลได้ตัดสินให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการปรับใช้หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด นั้น

จ าต้องพิจารณาจากเจตนาที่จะยอมตนเข้าเสี่ยงภัยของผู้เสียหายว่ามีความประสงค์อยู่เพียงใดซึ่ง

สามารถพิจารณาได้จากการกระท าของผู้เสียหายหากผู้เสียหายแสดงพฤติกรรมบางอย่างที่บ่งชี้ให้เห็น

ว่าเป็นการบอกล้างความยินยอมหรือไม่ยอมเข้าเสี่ยงภัยอีกต่อไปย่อมส่งผลให้ความยินยอมสิ้นสุดลง

ผู้กระท าละเมิดย่อมไม่อาจอ้างความยินยอมที่สิ้นผลไปแล้วของผู้เสียหายเพ่ือให้ตนพ้นจากความรับผิด

ได ้

2. คดี Lonnie E. POPE V. HOLIDAYINNS, Inc (1972) From Texas153 

โจทก์ในคดีนี้เป็นผู้เข้าใช้บริการโรงแรมของจ าเลยได้รับความเสียหายจากการลื่นล้มลง

ภายในลานจอดรถของโรงแรมจ าเลยซึ่งพ้ืนเต็มไปด้วยหิมะและน้ าแข็ง โจทก์จึงท าการฟ้องเรียกค่า

สินไหมทดแทนจากจ าเลยตามกฎหมายรัฐเทกซัส ศาลวินิจฉัยตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏว่า “ในขณะที่

โจทก์เข้าพักที่โรงแรมของจ าเลยเกิดหิมะตกหนักซึ่งแสดงให้เห็นจากหิมะที่เกาะหนาอย่ างน้อย 1.5 

นิ้วบนถนนสาธารณะแม้มีการท าความสะอาดหิมะไปแล้ว โดยในบริเวณโรงแรมจ าเลยส่วนที่เป็น

ทางเดินได้มีการท าความสะอาดหิมะไปแล้วเกือบทั้งหมดแต่ในส่วนลานจอดรถทางโรงแรมจ าเลยกลับ

ไม่ท าความสะอาดใด ๆอันแสดงให้เห็นถึงความบกพร่องในหน้าที่ของจ าเลยซึ่งต้องคอยดูแลความ

ปลอดภัยของผู้ใช้บริการโรงแรม โดยในวันเกิดเหตุช่วงเช้าโจทก์และเพ่ือนได้ออกไปท่องเที่ยวบริเวณ

ใกล้โรงแรมซึ่งต้องเดินไปลานจอดรถที่เต็มไปด้วยหิมะทั้งที่โจทก์รู้ว่าบริเวณลานจอดรถทางด้านทิศ

                                                           
 

  153 Lonnie E. POPE V. HOLIDAYINNS, Inc (United States Court of Appeals for The 
Fifth Circuit, 1972), Retrieved January 11, 2017 from www.lexisnexis.com 
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ตะวันตกมีน้ าแข็งเกาะอยู่เป็นจ านวนมากแต่เนื่องจากห้องพักของโจทก์อยู่ทางด้านทิศนี้โจทก์จึงใช้

ความระมัดระวังในการเดินไปขึ้นรถที่จอดอยู่ในลานจอดรถและเมื่อโจทก์กลับมายังโรงแรมในช่วงเย็น

โจทก์ยังคงใช้เส้นทางเดิมในการกลับเข้าที่พัก เช่นนี้ย่อมแสดงให้เห็นว่าการยอมเข้าเสี่ยงภัยของโจทก์

ครั้งนี้สิ้นสุดลง ต่อมาในช่วงเย็นโจทก์ต้องการออกไปนอกโรงแรมอีกครั้งแต่ในครั้งนี้โจทก์ได้พาสุนัขไป

ด้วยและด้วยความกลัวว่าสุนัขจะบาดเจ็บโจทก์จึงเลือกเปลี่ยนทิศทางเดินไปยังทิศใต้ของลานจอดรถ

เพราะเข้าใจว่าปลอดภัยเนื่องจากมีหิมะน้อยกว่าทางทิศตะวันตกมากแต่เมื่อโจทก์ก้าวเท้าไปไม่ก่ีก้าวก็

ล้มลงได้รับบาดเจ็บสาหัส ซึ่งตามข้อเท้จจริงดังกล่าวคณะลูกขุนพิจารณาแล้วเชื่อว่าพฤติการณ์ท่ีโจทก์

เปลี่ยนเส้นทางเดินเพราะเข้าใจว่ามีหิมะน้อยย่อมปลอดภัยกว่านั้นย่อมแสดงให้เห็นว่าโจทก์ไม่รู้ถึง

อันตรายที่อาจเกิดขึ้นแก่ตนเนื่องจากพ้ืนน้ าแข็งซ่อนอยู่ใต้หิมะจึงหาใช่อันตรายที่สามารถรับรู้ได้อย่าง

แจ้งชัด และทางโรงแรมจ าเลยก็มิได้ประกาศเตือนให้ผู้ใช้บริการรู้ล่วงหน้า อีกทั้งการที่โจทก์เข้าใช้

ทางเข้าลานจอดรถทางด้านทิศตะวันตกแล้วพบพื้นน้ าแข็งก็ไม่ได้แปลว่าโจทก์ต้องรู้ว่าทางเข้าลานจอด

รถทางด้านทิศใต้มีพ้ืนน้ าแข็งเกาะบนพ้ืนที่มีหิมะปกคลุมจ าเลยจึงมิอาจกล่าวอ้างการยอมเข้าเสี่ยงภัย

ครั้งก่อนของโจทก์ในการเข้าใช้ลานจอดรถทางด้านทิศตะวันตกเพ่ือยกเว้นความรับผิดของตนตาม

หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด ได้จ าเลยจ าต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์” 

คดีนี้แสดงให้เห็นว่าการให้ความยินยอมหรือการยอมเข้ารับความเสี่ยงภัยของผู้เสียหาย

อันจะเป็นข้ออา้งเพ่ือยกเว้นความรับผิดตามหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด นั้นมีขอบเขตที่จ ากัดตาม

เจตนาของผู้เสียหายซึ่งขอบเขตการให้ความยินยอมดังกล่าวนี้สามารถพิจารณาได้จากพฤติกรรมของ

ผู้เสียหายและสภาพแวดล้อมในขณะเกิดเหตุตามมาตรฐานของวิญญูชนที่หากตกอยู่ในสถานการณ์

เช่นนั้นจะเข้าใจว่าตนต้องเสี่ยงภัยหรือไม่เพียงใด โดยมีคดีที่มีลักษณะคล้ายกับคดีข้างต้นมาศึกษา

เปรียบเทียบให้เห็นว่าการกระท าในลักษณะใดของผู้เสียหายถือได้ว่ายอมเสี่ยงภัยแล้ว 

คดี Adam Corporation V. Sharpe ความว่า “โจทก์ได้เข้าใช้บริการสปาของจ าเลยโดย

ในขณะใช้บริการโจทก์ได้เดินเข้าไปในห้องอาบน้ าของทางสปาจ าเลยเพ่ือท าการอาบน้ าและเปลี่ยน

เสื้อผ้าเมื่อจ าเลยเปิดประตูห้องน้ าเข้าไปพบว่าเพ่ิงมีการล้างฟองสบู่อยู่บนพ้ืนพร้อมป้ายเขียนว่า 

“ระวังลื่นพ้ืนเปียก” แต่โจทก์ยังคงเดินเข้าไปส่งผลให้โจทก์ลื่นล้มได้รับบาดเจ็บ ซึ่งเมื่อจ าเลยกล่าว

อ้างว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่โจทก์เป็นผลมาจากความยินยอมเข้าเสี่ยงภัยของของโจทก์เองทั้งที่

โจทก์รู้ถึงอันตรายที่มีอยู่บนพื้นห้องน้ าดังกล่าวแต่กลับไม่หลีกเลี่ยงภัยนั้น โจทก์ต่อสู้ในประเด็นนี้ของ
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จ าเลยว่าโดยปกติทั่วไปโจทก์ย่อมไม่อาจจะรู้ได้ว่ามีโฟมที่ซึมอยู่ในพ้ืนกระเบื้องห้องน้ าที่เปียกโจทก์

ไม่ได้ยอมเข้าเสี่ยงภัยตามที่จ าเลยกล่าวอ้าง เมื่อศาลได้รับฟังพยานหลักฐานต่าง ๆแล้วจึงพิจารณาว่า

การกระท าของโจทก์มีลักษณะที่แสดงให้เห็นว่าโจทก์รับรู้ถึงอันตรายที่มีอยู่ในห้องน้ าดังกล่าวและ

โจทก์ยังคงยอมเข้าไปในห้องน้ านั้นทั้งที่มีป้ายเตือนย่อมถือได้ว่าโจทก์สมัครใจเข้าเสี่ยงภัยอันตรายนั้น 

จ าเลยจึงหาจ าต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์ไม่” จากค าพิพากษาของคดีนี้เหตุที่ส่งผลให้ผล

ของความรับของจ าเลยต่างออกไปจากคดี  Lonnie E.  POPE V.  HOLIDAYINNS, Inc ทั้ งที่มี

ข้อเท็จจริงคล้ายคลึงกันในส่วนของจ าเลยซึ่งเป็นผู้ให้บริการจ าต้องมีหน้าที่ในการดูแลความปลอดภัย

แก่โจทก์หรือผู้ใช้บริการเนื่องจากศาลมองว่าสถานที่เกิดเหตุในคดีเป็นห้องน้ าซึ่งตามปกติของวิญญูชน

ย่อมต้องรู้อยู่ว่าพ้ืนของห้องน้ าที่เปียกนั้นอาจมีความลื่นไถลจากน้ าหรือคราบสบู่อันจะก็ให้เกิด

อันตรายได้ต่างกับคดี Lonnie ซึ่งสถานที่เกิดเหตุเป็นลานจอดรถแม้มีหิมะปกคลุมก็ไม่ได้แปลว่าพ้ืน

นั้นต้องลื่นเสมอไป เช่นนี้จึงอาจกล่าวได้ว่าเหตุที่ท าให้ผลของทั้งสองคดีแตกต่างกันก็เพราะสถานที่

เกิดเหตุเป็นปัจจัย  

3.2.2.3 กรณีการกระท าละเมิดที่มีการให้ความยินยอมโดยปริยาย 
1. คดี Henry Isaacson Junior V. James Junes (1954)154  

คดีนี้โจทก์เป็นนักแข่งขันสกีน้ า จ าเลยเป็นผู้ควบคุมเรือที่ใช้ลากสกี ข้อเท็จจริงปรากฏว่า 

“ในวันเกิดเหตุโจทก์ได้เข้าร่วมการแข่งขันสกีน้ าโดยโจทก์เป็นผู้อยู่บนบอร์ดสกีและจ าเลยเป็นผู้ขับเรือ

ลากซึ่งตลอดทางแข่งขันจะมีคนคอยถามโจทก์ตลอดเวลาว่าบอร์ดสกีของโจทก์จะคว่ าหรือไม่ซึ่งโจทก์

ตอบกลับมาทุกครั้งว่าไม่ เมื่อการแข่งขันด าเนินไประยะหนึ่งทางข้างหน้าเป็นทางซิกแซกและแคบผู้ที่

คอยสอบถามโจทก์จึงท าการตรวจสภาพของโจทก์ว่าพร้อมหรือไม่ โจทก์ได้ส่งสัญญาณกลับมาว่า

พร้อมแล้ว เช่นนี้จ าเลยจงขับเรือเข้าไปยังช่องแคบส่งผลให้ถูกโยนกลับไปใกล้ตัวเรือโดนใบพัดของเรือ

ได้รับบาดเจ็บที่แขนขวา” 

                                                           
 

154 Henry Isaacson Junior V.  James Junes (United States Court of Appeals for 
The Ninth Circuit, 1954), Retrieved January 11, 2017 from www.lexisnexis.com 
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โดยศาลในคดีนี้ได้ท าการวินิจฉัยว่า “กรณีนี้การที่โจทก์เป็นนักแข่งขันสกีน้ าเข้าร่วมการ

แข่งขันสกีน้ าย่อมต้องรู้โดยสภาพและประสบการณ์แล้วว่ากีฬาประเภทนี้เป็นกีฬาเอ็กซ์ตรีมที่มี

อันตรายเพราะยิ่งใช้ความเร็วในการลากเรือมากเท่าใดยิ่งต้องเสี่ยงภัยมากขึ้นเท่านั้นซึ่งการใช้ความเร็ว

ในการลากเป็นปกติวิสัยของกีฬาประเภทนี้อีกทั้งในการเพ่ิมความเร็วเรือทุกครั้งโจทก์ได้สมัครใจด้วย

เสมอ ศาลจึงเห็นว่าโจทก์ยอมเข้าเสี่ยงภัยอันตรายนี้ด้วยความสมัครใจของโจทก์เองย่อมแสดงให้เห็น

ว่ากรณีนี้โจทก์ได้ให้ความยินยอมครบหลักเกณฑ์ตามหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด แต่อย่างไรก็ตาม

ก่อนที่โจทก์จะประสบอันตรายจ าเลยซึ่งมีหน้าที่ต้องตักเตือนถึงอันตรายที่ก าลังจะเกิดขึ้นจากเส้นทาง

ที่มีความคดเคี้ยวอย่างมากแก่โจทก์ แต่จ าเลยกลับมิได้เตือนมีเพียงการส่งสัญญาณถามจากผู้ที่คอยดู

ว่าบอร์ดสกีของโจทก์จะคว่ าหรือไม่ซึ่งเมื่อมีการส่งสัญญาณย่อมท าให้โจทก์เข้าใจว่าเป็นการถามว่า

บอร์ดจะคว่ าหรือไม่เท่านั้นจึงถือได้ว่าจ าเลยละเลยการปฏิบัติหน้าที่จนท าให้โจทก์ได้รับอันตราย 

จ าเลยจึงไม่สามารถกล่าวอ้างหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด เพ่ือยกเว้นความรับผิดของตนได้เพราะ

ความเสียหายที่เกิดข้ึนเป็นผลมาจากการกระท าโดยประมาทในการปฏิบัติหน้าที่ของจ าเลย” 

คดีนี้ศาลได้ท าการวางแนวทางในการปรับใช้หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด โดยสรุปได้

ว่า การปรับใช้หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด นั้นแม้การกระท าของผู้เสียหายจะส่งผลให้สามารถ

สันนิษฐานได้ว่ามีการให้ความยินยอมในการกระท าของผู้กระท าหรือจ าเลยอย่างครบถ้วนตาม

หลักเกณฑ์ของหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด อันส่งผลให้ผู้กระท าได้รับการยกเว้นความผิด แต่หาก

ความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากการกระท าโดยประมาทอันเกิดจากการละเลยการปฏิบัติหน้าที่

ของจ าเลยหรือผลของความเสียหายนั้นไม่อยู่ในขอบเขตที่จะสันนิษฐานได้ว่าเป็นการยอมรับเข้าเสี่ยง

ภัยของผู้เสียหาย ผู้กระท าหรือจ าเลยย่อมไม่อาจได้รับการยกเว้นความรับผิดตามหลักความยินยอมไม่

เป็นละเมิด 

2. คดี Harry W. Potter V. Ruth Brittan (1961) From Massachusetts155 

                                                           
 

  155 Harry W. Potter V. Ruth Brittan (United States Court of Appeals for The Third 
Circuit, 1961), Retrieved January 11, 2017 from www.lexisnexis.com 
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ข้อเท็จจริงในคดีนี้ปรากฏว่า “ในขณะที่โจทก์ก าลังขับรถเดินทางบนทางหลวงสายหนึ่งที่

เต็มไปด้วยหิมะรถของโจทก์ได้ลื่นไถลไปตามแนวหิมะ โจทก์และภริยาพร้อมบุตรจึงทยอยลงจากรถ

เพ่ือเดินไปยังจุดพักรถแต่เมื่อลงจากรถภริยาโจทก์กลับมิได้ปิดประตูรถส่งผลให้รถของจ าเลยพุ่งเข้าชน

ประตูรถของโจทก์ได้รับความเสียหาย” 

โดยศาลในคดีนี้พิจารณาว่า “จากพฤติการณ์ของคู่ความในคดีนี้ต้องพิจารณาจาก

หลักการยอมรับความเสี่ยงภัย ( Volenti non fit injuria )และหลักการประมาทร่วมซึ่งแม้คดีใน

ลักษณะที่มีความใกล้เคียงกันระหว่างหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด กับหลักการประมาทร่วมจะ 

ไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อนในรัฐแมสซาชูเซตส์ แต่ศาลสามารถที่จะแยกความแตกต่างของหลักทั้งสองนี้เพ่ือ

วินิจฉัยคดีได้ ศาลจึงพิพากษาว่า การกระท าของภริยาโจทก์ที่เปิดประตูรถทิ้งไว้บริเวณถนนหลวงแม้

จะเกิดเพราะความหลงลืมก็ย่อมถือได้ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากการกระท าของฝ่าย

โจทก์ และเม่ือพิจารณาจากมาตรฐานวิญญูชนโดยปกติทั่วไปเมื่อจอดรถริมถนนย่อมไม่เปิดประตูทิ้งไว้

เพราะย่อมรู้โดยสภาพได้ว่าอาจเกิดอันตรายขึ้นแก่ทรัพย์สินของตนจึงแสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมของ

โจทก์เป็นการสมัครใจยอมรับและรับรู้ได้ถึงความเสี่ยงภัยที่จะเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของตน โจทก์จึงไม่มี

สิทธิได้รับการเยียวยาความเสียหายที่เกิดข้ึนจากจ าเลยตามหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด” 

ศาลในคดีนี้ได้อธิบายความแตกต่างของหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด กับหลักการ

ประมาทร่วมไว้ว่า “การกระท าโดยประมาทนั้นพิจารณาจากพฤติกรรมที่ล้มเหลวของบุคคลเมื่อเทียบ

กับมาตรฐานความประพฤติของบุคคลในอุดมคติของมนุษย์ในสังคม(มาตรฐานวิญญูชน) ส่วนการ

ยอมรับความเสี่ยงภัย(ความยินยอมไม่เป็นละเมิด)พิจารณาจากความเสี่ยงนั้นสามารถเห็นได้ชัดหรือไม่

แม้จะไม่เป็นอันตรายที่เกิดขึ้นในทันทีแต่หากใช้ความรอบคอบย่อมสามารถรับรู้ถึงความเสี่ยงนั้นและ

สามารถหลีกเลี่ยงอันตรายที่จะเกิดขึ้นได้ แต่ถ้าบุคคลนั้นไม่หลีกเลี่ยงอันตรายที่จะเกิดขึ้นโดยทั่วไปจะ

ถือว่า บุคคลนั้นยอมรับอันตรายที่จะเกิดขึ้นและบุคคลนั้นย่อมไม่ได้รับการเยียวยาความเสียหาย

ถึงแม้ว่าการกระท าเช่นว่านั้นจะเกิดจากการละเลยหรือหลงลืมภัยที่อาจเกิดมีแต่ก็ไม่ถือว่าประมาท

เพราะสมัครใจ” และศาลในคดีนี้ยังได้หยิบยกค าอธิบายจากต ารากฎหมาย Harpea and James on 

tort 1956 มาอธิบายว่า “การยอมรับความเสี่ยงเป็นการกระท าที่เกินขอบเขตของการกระท าโดย

ประมาทซึ่งส่งผลให้โจทก์(ผู้เสียหาย)ไม่ได้รับการเยียวยาความเสียหายภายใต้หลักความยินยอมไม่เป็น
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ละเมิด โดยในการอ้างหลักกฎหมายนี้เท่ากับเป็นการที่จ าเลย(ผู้กระท า)ปฏิเสธภาระหน้าที่ของตนที่มี

ต่อโจทก”์  

ตามค าวินิจฉัยและค าอธิบายของศาลข้างต้นสามารถบ่งชี้ให้เห็นว่า การกระท าโดย

ประมาทและการยอมรับความเสี่ยงภัยแม้มีความใกล้เคียงกันแต่ยังคงมีความแตกต่างกันตรงที่การ

ยอมรับความเสี่ยงนั้นผู้เสียหายสามารถรับรู้ได้ถึงอันตรายที่อาจเกิดแก่ตนและสามารถหลีกเลี่ยงได้แต่

กลับไม่หลีกเลี่ยงอันตรายนั้น ส่วนการกระท าโดยประมาทเป็นกรณีที่ผู้เสียหายไม่สามรถรับรู้ถึง

อันตรายได้แต่ที่ความเสียหายเกิดขึ้นเป็นผลจากการกระท าของผู้สียหายที่ไม่ระมัดระวังจนได้รับ

อันตราย ซึ่งผู้เขียนขอสรุปว่า “การยินยอมเข้าเสี่ยงภัยตามหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด นั้นเป็น

การกระท าที่อยู่กึ่งกลางระหว่างการกระท าโดยประมาทกับการกระท าโดยเจตนาอันมีลักษณะในการ

จงใจรับภัยที่อาจจะเกิดขึ้นมากกว่าการกระท าโดยประมาทแต่ก็ไม่ถึงขนาดตั้งใจให้ตนเกิดภัยนั้นอย่าง

แน่แท้เหมือนกับการกระท าโดยเจตนา แต่อย่างไรก็ดีการยินยอมเข้าเสี่ยงภัยนั้นย่อมเกิดจากการที่

ผู้เสียหายสามารถคาดการณ์ได้ว่าจะมีอันตรายเกิดแก่ตนหากตนยินยอมกระท าการอันเป็นการบ่งบอก

ว่าผู้เสียหายรู้และเข้าใจถึงสภาพการณ์ที่จะเป็นอันตรายแก่ตน แต่ผู้เสียหายยังคงอยู่ในสถานที่หรือ

กระท าการที่อาจจะเกิดอันตรายนั้น เช่นนี้ผู้เสียหายย่อมไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในความ

เสียหายที่ตนยินยอมพร้อมใจให้เกิดขึ้นแก่ตนได้ตามหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด ซึ่งจะก่อให้เกิด

ความเป็นธรรมแก่ฝ่ายผู้กระท าด้วยเช่นกัน”    

3.  ค ดี  Western Contracting Corporation V.  Gertrude Odle ( 1964)  From 

Nebraska156 

คดีนี้บริษัทโจทก์ท าสัญญาผลิตขีปนาวุธให้แก่รัฐบาลและได้ท าสัญญาจ้างผู้ตายซึ่งเป็น

บิดาของจ าเลยซึ่งเป็นผู้อุทธรณ์ในคดีนี้ให้ท าการทดสอบระบบขีปนาวุธโดยในชั้นต้นจ าเลยได้ท าฟ้อง

แย้งตอ่โจทก์ให้รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแต่ศาลชั้นต้นยกฟ้องเนื่องจากความตายที่เกิดขึ้นนั้นเกิด
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จากการที่ผู้ตายได้เดินผ่านช่องระบายอากาศที่มีสารพิษโดยผู้ตายรู้ถึงอันตรายที่มีอยู่บริเวณนั้นแต่

ผู้ตายยังคงยินยอมเข้าเสี่ยงภัยแต่ด้วยปรากฎหลักฐานใหม่จ าเลยจึงท าการอุทธรณ์ 

 ศาลอุทธรณ์ได้พิจารณาคดีนี้ว่า “หลักการยอมเข้าเสี่ยงภัยของผู้ตาย (หลักความยินยอม

ไม่เป็นละเมิด) เป็นข้อป้องกันการกระท าโดยประมาทของโจทก์(ผู้กระท าโดยประมาทก่อให้เกิดความ

เสียหายในคดีนี้)และย่อมส่งผลให้โจทก์หลุดพ้นจากความรับผิด โดยประเด็นส าคัญในกรณีนี้อยู่ที่ ว่า

การกระท าของผู้ตายมีลักษณะเป็นการยอมเข้ารับความเสี่ยงภัยหรือไม่นั้นต้องพิจารณจากพฤติกรรม

ของผู้ตายว่าผู้ตายสามารถสันนิษฐานถึงอันตรายที่จะเกิดมีขึ้นหากเข้าไปในบริเวณสถานที่เกิดเหตุ

หรือไม่ ซึ่งตามพยานหลักฐานที่ปรากฎขึ้นบ่งชี้ให้เห็นว่าผู้ตายรู้และยอมเข้ารับความเสี่ยงต่ออันตราย

ที่อาจเกิดขึ้นแก่ตนเนื่องจากผู้ตายเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในการท างานในแหล่งผลิตขีปนาวุธอันเกิด

จากการสั่งสมประสบการณ์ท างานของผู้ตายตั้งแต่จบมัธยมปลาย ศาลยืนตามค าพิพากษาศาลล่าง” 

คดีนี้ศาลได้ท าการอธิบายแนวทางการปรับใช้หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด ว่า “ถ้า

ผู้ใดรู้และยอมรับอันตรายที่เห็นประจักษ์ซึ่งไม่ได้เกิดจากความประมาทนั้น ย่อมถือว่าผู้นั้นยอมเข้ารับ

ความเสี่ยงนั้นเองและย่อมไม่ได้รับการเยียวยาความเสียหาย” ซึ่งค าอธิบายนี้เป็นการยืนยันการปรับ

ใช้หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด ว่าจ าต้องพิจารณาจากพฤตกิรรมของผู้เสียหายเป็นหลักส าคัญไม่ว่า

ผู้กระท าจะกระท าด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ก็หามีผลต่อการปรับใช้หลักความยินยอมไม่

เป็นละเมิด ในอันจะอ้างเพ่ือยกเว้นความรับผิดของผู้กระท าละเมิด แต่อย่างไรก็ตามผู้เขียนไม่เห็นด้วย

กับค าตัดสินในคดีนี้ว่าด้วยเหตุว่ากรณีนี้มีพยานหลักฐานที่ปรากฎขึ้นใหม่ว่าการที่ผู้ตายเสียชีวิตนั้นเกิด

จากความบกพร่องของช่องระบายอากาศของบริษัทโจทก์ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงการละเลยใน

หน้าที่ของนายจ้างซึ่งต้องดูแลรักษาอุปกรณ์การท างานไม่ให้เกิดความบกพร่องจนส่งผลให้เกิด

อันตรายโจทก์สมควรรับผิดในการกระท าโดยประมาทอันเกิดจากการละเลยในหน้าที่ของตน (เทียบ

คดี Henry Isaacson Junior V. James Junes) และหากคดีเกิดขึ้นในมลรัฐเทกซัสย่อมถูกบังคับโดย

แนวทางของศาลสูงเทกซัสห้ามมิให้น าหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด มาปรับใช้กับความรับผิดทาง

ละเมิดของนายจ้างที่มีต่อลูกจ้างด้วยเหตุว่าลูกจ้างย่อมเป็นฝ่ายที่ตกเป็นรองในทุกสถานะต่อนายจ้าง

ตั้งแต่เริ่มต้นสมัครงานโดยจะกล่าวอธิบายการวางแนวทางของศาลสูง เทกซัสในคดีละเมิดประเภท

นายจ้างต่อลูกจ้างซึ่งผู้เขียนมองว่าเป็นความยุติธรรมอย่างยิ่งในกรณีของนายจ้างกับลูกจ้าง  
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4. คดี KELLY TIRE SERVICE, Inc. V. KELLY-SPRINGFIELD TIRE Co. (1964) From 

Iowa157 

คดีนี้โจทก์เป็นบริษัทตัวแทนในการจัดจ าหน่ายสินค้าของบริษัทจ าเลย(สัญญาแฟรนไชส์) 

โจทก์ฟ้องคดีโดยกล่าวหาจ าเลยว่า จ าเลยละเมิดข้อตกลงของการเป็นตัวแทนในการจ าหน่ายสินค้า 

และการกระท าของจ าเลยเป็นการฉ้อฉลต่อโจทก์ จ าเลยให้การปฏิเสธ 

ข้อเท็จจริงความว่า “ก่อนที่มีการจัดตั้งบริษัทโจทก์ Dr.Toriello ผู้เป็นเจ้าของสถานที่ตั้ง

บริษัทโจทก์ในปัจจุบันได้ท าการเปิดสถานที่ให้เช่าท าการค้าซึ่งมีผู้ประกอบกิจการยางเช่าอยู่แต่ไม่นาน

ก็เลิกสัญญาไป ต่อมา Dr.Toriello ได้รับการแนะน าให้รู้จักกับตัวแทนของจ าเลยซึ่งสนใจจะเช่า

สถานที่แต่เมื่อนัดพบกันตัวแทนจ าเลยชี้แจงว่าไม่สนใจเช่าสถานที่เนื่องจากไม่มีนโยบายเปิดหน้าร้าน

เองแต่จ าเลยจะพิจารณาให้ Dr.Toriello เป็นตัวแทนของจ าเลยในการขายสินค้าของจ าเลยและ

แนะน าให้ Dr.Toriello เปิดบริษัทซึ่งก็คือบริษัทโจทก์ในคดีนี้ โดยเมื่อมีการตกลงท าสัญญาเป็น

ตัวแทนในการจ าหน่ายสินค้าจ าเลยให้สัญญาว่า จะจัดหาผู้สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือด้านบัญชี

และการจัดการสินเชื่อรวมถึงการโฆษณาแก่โจทก์ และจ าเลยได้ท าการประเมินยอดขายในปีแรกที่

คาดการณ์ถึงต้นทุนและผลก าไรแก่โจทก์ โดยในการท าสัญญาครั้งนี้โจทก์ได้ช าระเงินจ านวน 18,000$ 

ค่าแฟรนไชส์และอีก 2,500$ เป็นค่าอุปกรณ์และค่าโฆษณาและให้ใช้สถานที่ของ Dr.Toriello เป็น

ที่ตั้งบริษัท เมื่อท าการเริ่มด าเนินกิจการบริษัทโจทก์จ าเลยได้ส่งตัวแทนของจ า เลยมาเป็นผู้จัดการ

บริษัทโจทก์โดยความยินยอมของ Dr.Toriello ซึ่งเมื่อตัวแทนจ าเลยเข้ามาบริหารงานได้พาผู้ร่วม

ลงทุนในบริษัทโจทก์ไปดูงานยังกิจการต่าง ๆซึ่งเป็นแฟรนไชส์ของจ าเลยท าให้สูญเงินไปกว่าร้อยละ 

15 ของเงินทุนทั้งหมดและด้วยการบริหารงานเช่นนี้ของตัวแทนจ าเลยส่งผลให้บริษัทโจทก์ล้มละลาย 

แต่ Dr.Toriello ตัดสินใจเพ่ิมทุนท าให้บริษัทพ้นจากการล้มละลายและขอเข้าเป็นผู้จัดการบริษัท

โจทก์แต่ก็หาท าให้สถานะทางการเงินของบริษัทดีขึ้นจึงต้องยุติการด าเนินกิจการ และไม่จ่ายค่า
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ผู้จัดการที่จ าเลยส่งมาเพราะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทโจทก์อย่างมากตามกฎหมายเกี่ยวกับ

การด าเนินกิจการโดยทุจริตของรัฐ IOWA”  

คดีนี้ศาลพิจารณาว่า “ความเสียหายที่โจทก์ได้รับจากการปรับปรุงสถานที่ซึ่งแต่เดิมเป็น

กิจการค้ายางเป็นบริษัทโจทก์ตามสัญญาตัวแทนจ าหน่ายสินค้าของบริษัทจ าเลยและการไม่ได้รับผล

ก าไรจากการด าเนินกิจการของบริษัทโจทก์ตามที่ตัวแทนของจ าเลยประเมินไว้นั้น จากพยานหลักฐาน

ที่ปรากฎพบว่าจ าเลยไม่มีเจตนาหรือความมุ่งหมายที่จะท าให้โจทก์ไม่ได้รับผลก าไรตามที่มีการ

ประเมินไว้ตามแผน เพราะแผนประเมินผลการด าเนินงานทางธุรกิจเป็นเพียงความคิดเห็นในมุมมอง

ของนักธุรกิจซึ่งมีความเสี่ยงและย่อมไม่สามารถที่จะควบคุมความเป็นอิสระของกลไกทางเศรษฐกิจได้ 

อีกท้ังในกรณีนี้จ าเลยมิได้ท าการหลอกลวงให้โจทก์ได้รับความเสียหายแม้โจทก์จะอ้างว่าจ าเลยกระท า

ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิตามสัญญาก็ตาม ศาลเห็นว่าเพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรมจึงน า

หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด ซึ่งเป็นหลักกฎหมายที่มีความเป็นธรรมมาปรับใช้กับคดีนี้ศาลจึง

ตัดสินว่า การที่โจทก์ไม่ได้รับผลก าไรตามแผนเกิดจากการกระท าของโจทก์และความเสียหายที่เกิดขึ้น

แก่โจทก์นั้นโจทก์ก็เป็นผู้สมัครใจเข้ารับความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจซึ่งโดยทั่วไปทุกการลงทุนย่อม

มีความเสี่ยงจ าเลยหามีส่วนเกี่ยวข้องไม่ ฉะนั้นตามหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด จ าเลยจึงหาจ าต้อง

รับผิดชดใช้ความเสียหายแก่โจทก์ในประเด็นนี้ แต่ในส่วนความผิดฐานฉ้อโกงให้เป็นไปตามศาลล่าง” 

จากข้อเท็จจริงและค าพิพากษาในคดีนี้แสดงให้เห็นว่าหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด 

เป็นหลักกฎหมายที่ศาลสามารถใช้ดุลพินิจหยิบยกขึ้นมาปรับใช้ในการวินิจฉัยคดีได้โดยอาศัยเหตุเพ่ือ

ประโยชน์แห่งความยุติธรรมจึงอาจกล่าวว่า หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดมีลักษณะเช่นเดียวกับ

เรื่องอ านาจฟ้องที่เป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนซึ่งศาล

สามารถหยิบยกขึ้นพิจารณาได้ทุกชั้นศาล และตามค าพิพากษาข้างต้นแสดงให้เห็นว่า  แม้หลักความ

ยินยอมไม่เป็นละเมิดจะสามารถป้องกันหรือยกเว้นความรับผิดทางละเมิดได้แต่ไม่สามารถอ้างความ

ยินยอมของผู้เสียหายเพ่ือยกเว้นความรับผิดทางอาญาซึ่งเป็นกฎหมายที่มีการใช้บังคับอย่างเคร่งครัด

เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมได้ อีกทั้งคดีนี้ศาลยังคงน าหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดใช้

บังคับโดยตีความให้ครอบคลุมสามารถยกเว้นความรับผิดที่เกิดขึ้นจากข้อสัญญาให้แก่จ าเลยโดยอาศัย

ความยินยอมของผู้เสียหายเป็นปัจจัย ซึ่งในส่วนนี้ผู้เขียนไม่เห็นด้วยเพราะความรับผิดอันเกิดจากข้อ

สัญญานั้นเป็นความรับผิดที่เกิดขึ้นจากการฝ่าฝืนเจตนาที่ตนได้ตกลงให้ไว้แก่คู่สัญญาตั้งแต่เริ่มท า
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สัญญาอีกทั้งข้อสัญญาเป็นผลมาจากเจตนาของบุคคลสองฝ่ายที่เป็นคู่สัญญา เช่นนี้หากจะน าเหตุการ

ยอมเข้าเสี่ยงภัยของผู้เสียหายซึ่งเป็นคู่สัญญาฝ่ายที่เสียเปรียบและเป็นเพียงการแสดงเจตนาฝ่ายเดียว 

ท าการยกเว้นความรับผิดของจ าเลยผู้เขียนเห็นว่าย่อมก็ให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่คู่สัญญาและท าให้

ข้อตกลงในสัญญาไม่มีประสิทธิในอันจะจูงใจให้คู่สัญญาปฏิบัติตามสัญญาได้อีกต่อไป 

5. คดี Floyd E. Moomey V. Massey Ferguson, Inc. (1970) From New Mexico158 

คดีนี้เป็นการฟ้องร้องเกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่มีข้อผิดพลาดส่งผลให้โจทก์

ได้รับอันตรายจากการใช้สินค้านั้นโจทก์จึงฟ้องละเมิดต่อจ าเลยตามกฎหมาย Restatement Tort 

(second) มาตรา 402A โดยข้อเท้จจริงปรากฏว่า “โจทก์ได้ปฏิบัติงานที่มีความเกี่ยวข้องกับสินค้า

ดังกล่าวและมีความรู้ว่าควรกระท าเช่นไรหากเกิดข้อผิดพลาดขึ้นกับสินค้านั้น แต่จากการถามพยานที่

ประกอบอาชีพเดียวกับโจทก์พบว่าแม้โจทก์ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรเหตุการณ์ที่เป็นอันตราย

ดังกล่าวย่อมสามารถเกิดขึ้นได้ย่อมแสดงให้เห็นว่าจ าเลยไม่ได้กระท าการโดยประมาท อีกทั้งจากการ

พิจารณาของคณะลูกขุนตามประเด็นที่จ าเลยกล่าวอ้างหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดตามกฎหมาย 

Restatement Tort (second) นั้นจ าต้องพิจารณาจากหลัก 3 ประการคือ หนึ่งต้องมีสถานการณ์ที่

อาจก่อให้เกิดอันตราย สองโจทก์ได้รู้ถึงสถานการณ์อันตรายนั้น และสามโจทก์สมัครใจที่จะเผชิญ

อันตรายด้วยตัวของโจทก์เอง ซึ่งหากเข้าหลักเกณฑ์ทั้งสามประการนี้จ าเลยย่อมสามารถอ้าง 

หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด เพ่ือยกเว้นความรับผิดได้ แต่ในทางพิจารณาจากข้อเท็จจริงได้ความ

ว่าโจทก์ไม่อาจรู้ได้ว่าสินค้านั้นเกิดความช ารุดบกพร่องเมื่อใดและโจทก์ก็มิได้สมัครใจเข้าเสี่ยงภัยที่จะ

เกิดข้ึน จ าเลยจึงมีหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเยียวยาโจทก์” 

คดีนี้ชี้ให้เห็นว่าแม้โจทก์จะเป็นผู้ประกอบอาชีพที่สามารถจัดการกับภยันตรายที่จะ

เกิดขึ้นจากสินค้าพิพาทที่บกพร่องได้ แต่เมื่อความบกพร่องที่อยู่ในสินค้านั้นไม่ปรากฎให้เห็นชัดส่งผล

โจทก์มิอาจรู้ได้ว่าสินค้านั้นอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ตน ฉะนั้นแม้จากประสบการณ์ของโจทก์

ผู้เสียหายจะแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสินค้าที่พิพาทนั้นซึ่งโดยทั่วไปย่อมรู้และเข้าใจ
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ถึงความเสี่ยงภัยที่มีอยู่ในสินค้าที่บกพร่องอันอาจถือได้ว่าโจทก์ยอมเข้าเสี่ยงภัยที่อาจเกิดจากสินค้า

นั้น แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฎว่าความบกพร่องของสินค้านั้นไม่ปรากฎขึ้นแก่โจทก์แม้โจทก์เป็นผู้มี

ความเชี่ยวชาญในสินค้าประเภทนี้ก็ตาม ดังนั้นเมื่อความบกพร่องไม่ปรากฎขึ้นจึงไม่อาจถือได้ว่าโจทก์

รู้ถึงอันตรายที่มีในสินค้านั้นได้เมื่อไม่อาจรับรู้ถึงอันตราย ก็ย่อมไม่อาจสันนิษฐานว่าโจทก์ยอมเข้า 

เสี่ยงภัยจึงมิอาจปรับใช้หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดในกรณีนี้ได ้

6. คดี Charles L. Myers V. DAY & ZIMMERMANN, Inc. (1970) From Texas159 

ข้อเท็จจริงความว่า “โจทก์เป็นลูกจ้างของรัฐบาลสหรัฐได้เข้ามาดูแลทางรถไฟที่ Red 

river army depot โดยในบริเวณดังกล่าวเป็นพ้ืนที่ซึ่งมีการท าสัญญาผลิตอาวุธของรัฐบาลกับบริษัท

จ าเลยและในการขนส่งสายการผลิตท าผ่านทางรถไฟและมีการตกลงให้พนักงานที่ดูแลทางรถไฟซึ่ง

เป็นลูกจ้างของรัฐบาลสหรัฐมาช่วยเหลือในการขนส่งดังกล่าว ซึ่งโจทก์ได้รับมอบหมายให้ควบคุม

ก ากับการขนส่งโจทก์จึงได้เข้าไปในโรงงานของจ าเลยเพ่ือน าตู้สินค้าของจ าเลยส่งขึ้นรถไฟแต่ในขณะที่

เดินอยู่ได้ตกลงลงไปในหลุมได้รับบาดเจ็บแม้โจทก์ได้น าโคมไฟส่องสว่างติดตัวไปด้วยก็ตาม ซึ่งตามให้

การของพยานที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐยืนยันว่าพบหลุมดังกล่าวก่อนเหตุถึง 90 วันอันแสดงให้เห็นถึง

ความบกพร่องในหน้าที่ของจ าเลยทีต้องบ ารุงรักษาสถานที่ของท างานให้อยู่ในความปลอดภัยตาม

หลัก No Duty Rule อีกทั้งการที่โจทก์กล่าวอ้างว่าหลุมพิพาทเป็นอันตรายที่สามารถเห็นได้อย่าง

ประจักษ์การที่โจทก์ตกลงไปนั้นโจทก์ย่อมสมัครใจยอมเข้าเสี่ยงภัยด้วยเจตนาของโจทก์เอ ง ใน

ประเด็นนี้ศาลพิจารณาว่าเป็นกรณีของหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด ซึ่งเป็นทฤษฎีเกี่ยวกับการยอม

เข้าเสี่ยงภัยอันตรายโดยมีผลเป็นการทั่วไปว่า “ผู้ที่ยินยอมย่อมไม่สามารถเสียหาย” และเป็นหลักที่ใช้

ในการป้องกันความรับผิดของของจ าเลยได้ทั้งหมด แต่อย่างไรก็ตามมีเพียงค าให้การของฝ่ายจ าเลย

เท่านั้นที่กล่าวอ้างว่าโจทก์รู้และยอมเข้าเสี่ยงภัยดังกล่าวแต่หาได้มีพยานหลักฐานใดสนับสนุนประเด็น

ที่จ าเลยให้การนี้ อีกทั้งข้อเท็จจริงที่ปรากฎขึ้นก็มิได้บ่งชี้ว่าโจทก์รับรู้และยอมเข้าเสี่ยงภัยนั้น ศาลจึง
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พิพากษาว่าจ าเลยต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์แม้เป็นการตัดสินที่ไม่ตรงกับความเห็นของ

คณะลูกขุนที่มองว่าโจทก์รับรู้และยอมเข้าเสี่ยงภัยก็ตาม” 

ค าพิพากษาของศาลในคดีนี้บ่งชี้ให้เห็นว่าหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด แม้เป็นหลักที่

ต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงเป็นหลักซึ่งตามกระบวนการพิจารณาคดีของศาลสหรัฐอเมริกาเป็นหน้าที่

ของคณะลูกขุนก็ตาม แต่เมื่อพยานหลักฐานที่จะสนับสนุนให้สามารถปรับใช้หลักความยินยอมไม่เป็น

ละเมิดนั้นไม่เพียงพอ ศาลจึงอาศัยว่าหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดเป็นหลักกฎหมายประการหนึ่ง

ศาลจึงไม่พิพากษาตามความเห็นของคณะลูกขุน โดยศาลในคดีนี้ได้อธิบายแนวทางในการปรับใช้ 

หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด ว่า (1) โจทก์(ผู้เสียหาย)ต้องรู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอันตราย (2) รับรู้ถึง

อันตรายที่อาจเกิดขึ้น (3) อันตรายนั้นอยู่ในขอบเขตที่เป็นปกติธรรมดาของเหตุการณ์นั้น และ(4) 

โจทก์ยอมรับภัยนั้น เช่นนี้การที่จะพิสูจน์ว่าโจทก์รู้และยอมเข้ารับความเสี่ยงภัยหรือไม่ย่อมเป็นหน้าที่

ของจ าเลยซึ่งเป็นฝ่ายกล่าวอ้างหากจ าเลยไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าโจทก์รู้และยอมเข้าเสี่ยงภัยจ าเลย

ย่อมไม่สามารถอ้างหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดเพ่ือยกเว้นความรับผิดได้ 

7. คดี Louis F. Bornmann V. Great Southwest General Hospital (1971) From 

Texas160 

คดีนี้โจทก์เป็นสามีของผู้ตายซึ่งเสียชีวิตขณะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจ าเลย โดย

รายงานการชันสูตรผลิกศพพบว่าสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากพิษของยา Phenobarbital ซึ่งเป็นสารที่

ผู้ตายแพ้และผู้ตายรู้ว่าตนแพ้สารชนิดนี้เนื่องจากเคยได้รับการรักษาโรคลมชักและพบว่าตนแพ้จาก

แพทย์ผู้รักษาโรคนั้นจ านวนมากว่า 30 เม็ดในกระเพาะอาหาร ศาลพิจารณาคดีนี้ว่า “โรงพยาบาล

จ าเลยมีหน้าที่ต้องดูแลผู้ป่วยซึ่งท าการรักษาอยู่ในโรงพยาบาลตนจึงถือได้ว่าจ าเลยกระท าการโดย

ประมาทเลินเล่อ แต่อย่างไรก็ตามจากข้อเท็จจริงที่ปรากฎขึ้นความประมาทของจ าเลยไม่ได้มีส่วน

เกี่ยวข้องกับความตายของผู้ตายเนื่องจากการที่ผู้ตายใช้ยาเกินขนาดผู้ตายซึ่งรู้ว่าตนแพ้ยาประเภทนี้
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ประกอบกับผู้ตายประกอบอาชีพพยาบาลย่อมทราบถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นแก่ตนแต่ผู้ตายยังคงสมัคร

ใจยอมรับเข้าเสี่ยงภัยจากการใช้ยาเกินขนาด อีกทั้งจากค าให้การของโจทก์ที่กล่าวว่าในคืนก่อนเกิด

เหตุผู้ตายไม่ได้แสดงพฤติการณ์ที่แสดงให้เห็นว่าจะฆ่าตัวตาย ดังนั้นในขณะที่ผู้ตายใช้ยาดังกล่าวผู้ตาย

ย่อมมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนสามารถรับรู้ถึงอันตรายที่จะเกิดแก่ตนได้ อันเป็นการกระท าที่ครบ

องค์ประกอบตามหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด ส่งผลให้จ าเลยไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

แก่โจทก”์    

    ตามข้อเท็จจริงของคดีนี้แสดงให้ว่าผู้ตายกระท าการอันมีลักษณะเป็นการจงใจที่จะฆ่า

ตัวตายในขณะทีตนมีสติสัมปชัญญะครบถ้วน เช่นนี้แม้จ าเลยจะก าลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแต่การ

กระท าของจ าเลยก็มีลักษณะที่เกินขอบเขตที่ผู้เป็นแพทย์จะคาดหมายได้ว่าจ าเลยจะกระท า ฉะนั้น

ถึงแม้ว่าจ าเลยในคดีนี้จะมีส่วนในความเสียหายโดยการกระท าด้วยความประมาทแต่เมื่อความตายเกิด

จากความสมัครใจยินยอมเข้ารับอันตรายของผู้ตายจ าเลยจึงไม่ต้องรับผิดตามหลักความยินยอมไม่เป็น

ละเมิด อันแสดงให้เห็นถึงข้อดีอีกประการหนึ่งของหลักกฎหมายนี้ที่เป็นการคุ้มครองจ าเลยจากความ

เสียหายที่ผู้ตายได้รับอันเกิดจากการกระท าของผู้เสียหายเองในกรณีคือ การฆ่าตัวตาย 

8. คดี John J. Runnings V. FORD Motor Company (1972) From Washington 

D.C.161 

คดีนี้โจทก์ฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากจ าเลยเพ่ือเยียวยาความเสียหายอันเกิดจาก

ความบกพร่องในการออกแบบรถ Ford Econoline VAN ตามมาตรา 402A แห่งกฎหมาย 

Restatement Tort (second) ข้อเท็จจริงปรากฎว่า “ในขณะที่โจทก์และครอบครัวโจทก์ก าลัง

เดินทางด้วยรถ Ford Econoline VAN มาตรวัดระบุว่าเครื่องยนต์เกิด Overheat ซึ่งฝาหม้อน้ าของ

รถรุ่นนี้ฝาครอบเครื่องยนต์และหม้อน้ าอยู่บริเวณใต้ฝากระโปรงภายในห้องโดยสาระหว่างที่นั่งคนขับ

กับที่นั่งผู้โดยสารท าให้สามารถถอดฝาครอบหม้อน้ าได้ในขณะที่นั่งอยู่ในตัวรถ โจทก์จึงตัดสินใจถอด

ฝาครอบหม้อน้ าจากด้านในตัวรถเมื่อเห็นว่าหม้อน้ าเย็นลงแล้วอีกทั้งโจทก์ได้ใช้ รถคันดังกล่าวมากว่า 
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1 ปีและเคยเกิดเหตุการณ์เช่นนี้มาหลายครั้งแต่ในขณะที่หมุนฝาครอบเพ่ือเปิดหม้อน้ ากลับระเบิดไอ

น้ าพุ่งขึ้นไปยังเพดานรถอย่างรุนแรงแม้โจทก์พยายามหนีจากตัวรถอย่างรวดเร็วจนศีรษะชนกับตัวรถ

แตย่ังคงโดนน้ าร้อนจากหม้อน้ าที่ตกจากเพดานรถลวกจนได้รับบาดเจ็บ” 

ศาลพิพากษาว่า “จากพยานหลักฐานยังไม่เพียงพอที่จะชี้ให้เห็นว่าการกระท าของโจทก์

จะสามารถตระหนักถึงอันตรายที่อาจเกิดจากกการเปิดฝาครอบหม้อน้ าที่เย็นลงแล้วภายในห้อง

โดยสารที่ถูกออกแบบมาโดยบริษัทจ าเลย อีกทั้งศาลพบว่าฝาครอบหม้อน้ าของโจทก์ไม่มีก้านลดล็อค

และป้ายค าเตือนให้ระวังอันตรายหากเปิดฝาหม้อน้ าภายในห้องโดยสารอันเป็นความบกพร่องของ

จ าเลยในการออกแบบสินค้าให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค แต่อย่างไรก็ตามความเสียหายที่

เกิดขึ้นเป็นผลมาจากการที่โจทก์ยินดีลงมือกระท าด้วยความสมัครใจของตนจึงต้องพิจารณาตาม  

หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด ซึ่งจากพฤติการณ์ของโจทก์ที่รู้ว่าฝาหม้อน้ ามีการออกแบบที่บกพร่อง

และอาจเลือกปฏิบัติตนในการเปิดฝาหม้อน้ าด้วยวิธีการที่เหมาะสมโดยการออกไปยืนนอกห้อง

โดยสารแล้วจึงเปิดฝาครอบแต่โจทก์หากระท าไม่จึงแสดงให้เห็นว่าโจทก์ยินยอมเข้าเสี่ยงภัยจากการ

เปิดฝาหม้อน้ าของตน แต่ในการปรับใช้หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดจ าต้องพิจารณาอีกหลักเกณฑ์

หนึ่ง คือ การที่ผู้เสียหายหรือโจทก์ต้องรับรู้และคาดหมายถึงอันตรายที่ตนยอมเข้าเสี่ยงภัยได้ โดย

สามารถพิจารณาได้จากเจตนาของโจทก์เป็นส าคัญซึ่งตามข้อเท็จจริงการที่โจทก์เคยเปิดหม้อน้ า

มาแล้วไม่ได้รับอันตรายอีกทั้งโจทก์ได้น าน้ าเย็นมาราดหม้อน้ าจนเห็นว่าหม้อน้ าเย็นลงแล้วจึงเปิดฝา

หม้อน้ าเช่นนี้ย่อมเป็นการยากที่โจทก์จะสามารถคาดหมายได้ว่าไอน้ าร้อนจากหม้อน้ าจะพุ่งขึ้นสู่

เพดานรถและร่วงลงมาลวกโจทก์ให้ได้รับบาดเจ็บ ดังนั้นจึงมิอาจถือว่าโจทก์ยอมเข้ าเสี่ยงภัยที่อาจ

เกิดข้ึนตามหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด จ าเลยต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากสินค้า

ที่ไม่ปลอดภัยแก่โจทก์” 

คดีนี้ชี้ให้เห็นว่าการปรับใช้หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด ต้องพิจารณาสองหลักเกณฑ์

ส าคัญ คือ หนึ่งผู้เสียหายต้องสมัครใจเข้ายอมรับความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดแก่ตน และสองผู้เสียหายต้อง

รับรู้และสามารถคาดหมายถึงอันตรายที่อาจเกิดแก่ตนได้ในการยอมเข้าเสี่ยงภัยเช่นนั้น โดยจ าต้อง

ครบทัง้สองหลักเกณฑ์จึงจะสามารถยกหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด ขึ้นอ้างเพ่ือยกเว้นความรับผิด

ของผู้กระท าหรือจ าเลยได้ และในการพิจารณาหลักเกณฑ์ประการแรกนั้นสามารถพิสูจน์ความจริงได้
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จากสภาพแวดล้อมอันเป็นข้อเท็จจริงแห่งคดีต่อมาตรฐานของวิญญูชนเป็นหลัก ส่วนหลักเกณฑ์

ประการที่สองนั้นสามารถพิสูจน์ความจริงได้จากเจตนาของผู้เสียหายเป็นส าคัญ  

3.2.2.4 กรณีการกระท าละเมิดที่เกี่ยวข้องกับการร่วมประเวณี 
การร่วมประเวณี หรือการข่มขืนกระท าช าเราตามกฎหมายอาญาของประเทศ

สหรัฐอเมริกา การให้ความยินยอมของผู้เสียหายถือเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานส าคัญในการพิจารณาว่า

การกระท านั้นเป็นความผิดฐานข่มขืนหรือไม่ โดยจ าต้องพิจารณาจากความรับรู้และประสบการณ์ชีวิต

ของผู้เสียหายเป็นส าคัญ และจ าต้องค านึงถึงเจตนาของผู้เสียหายว่าได้ให้ความยินยอมแก่การกระท า

ใดหรือต่อบุคคลใด เช่น การยินยอมร่วมประเวณีต่อสามีของตน หรือ การยินยอมรับการรักษาจาก

แพทย์ ซึ่งหากการกระท าใดที่มีลักษณะเป็นการน าสิ่งใดสอดใส่เข้าไปในอวัยวะเพศได้กระท าลงโดย

ได้รับความยินยอมจากผู้เสียหายแล้วการกระท านั้นย่อมไม่เป็นการข่มขืนตามกฎหมายอาญาของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา162 โดยเมื่อน าหลักในส่วนของความยินยอมตามกฎหมายอาญาของประเทศ

สหรัฐอเมริกามาพิจารณาประกอบกับค าพิพากษาทางแพ่งในคดี KELLY TIRE SERVICE, Inc. V. 

KELLY-SPRINGFIELD TIRE Co. 163 ที่ท าการวินิจฉัยว่า หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดสามารถ

ยกขึ้นอ้างเพ่ือยกเว้นความรับผิดทางละเมิดได้ แต่หลักกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถอ้างขึ้นโดยอาศัย

เหตุแห่งความยินยอมของผู้เสียหายเพ่ือยกเว้นความรับผิดทางอาญาได้ เนื่องจากความผิดทางอาญา

นั้นเป็นกฎหมายที่มีการบังคับใช้อย่างเคร่งครัดเพ่ือรักษาความปลอดภัยของสังคม  

ดังนั้นจึงสามารถดล่าวได้ว่าส าหรับความรับผิดละเมิดเกี่ยวกับการร่วมประเวณีใน

ประเทศสหรัฐอเมริกานั้นจ าต้องพิจารณาประกอบกับคดีในส่วนอาญาเป็นหลักไม่สามารถที่จะยกอ้าง

                                                           
 

162 Lucy Reed Harris, “Towards a Consent Standard in the Law of Rape, ”  The 
University of Chicago Law Review  43, 3 (Spring 1976) : 613–645 Retrieved December 
7, 2018 from https: / / www. jstor. org/ stable/ 1599234?seq= 1&cid= pdf- reference# 
references_ tab_contents  

163 KELLY TIRE SERVICE, Inc. V. KELLY-SPRINGFIELD TIRE Co. (United States Court 
of Appeals for The Eighth Circuit, 1964) , Retrieved January 11, 2017 from 
www.lexisnexis.com 
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หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดขึ้นเพ่ือยกเว้นความรับผิดในส่วนเดียวโดยไม่ค านึงถึงความรับผิดทาง

อาญาได้ หรืออาจกล่าวโดยสรุปได้ว่าหากผู้กระท าต้องรับผิดในทางอาญาผู้กระท าย่อมต้องรับผิด

ในทางละเมิดด้วย แต่หากผู้กระท าหลุดพ้นจากความรับผิดทางอาญาผู้กระท าย่อมถูกปลดเปลื้องจาก

ภาระหน้าที่ตามกฎหมายละเมิดด้วยเช่นกัน 

 

3.2.2.5 กรณีการกระท าละเมิดทีเ่กี่ยวข้องกับความรับผิดของนายจ้างต่อลูกจ้าง 
1. คดี Connie BULLINGTON V. Texas Electric Service Company (1978) From 

Texas164 

โจทก์คดีนี้เป็นภริยาของผู้เสียหายที่ได้เสียชีวิตในขณะที่ปฏิบัติงานในโครงการก่อสร้าง

ของจ าเลยจึงฟ้องจ าเลยให้รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกฎหมายละเมิดของมลรัฐเทกซัส โดย

ข้อเท็จจริงปรากฎว่า “ลักษณะงานของผู้ตายเป็นการติดตั้งท่อระบายน้ าซึ่งต้องยกท่อไปบนหลังคา

ของอาคารที่มีความสูงกว่า 20 ฟุตและอยู่ใกล้กับบริเวณท่ีสายไฟช ารุด โดยในขณะเกิดเหตุจ าเลยเป็น

ผู้รับผิดชอบดูแลความปลอดภัยในการท างานและจ าเลยได้ทราบถึงความบกพร่องของอุปกรณ์

สายไฟฟ้าดังกล่าวแล้วแต่จ าเลยมิได้ปรับปรุงแก้ไขจนส่งผลให้ผู้ตายถูกไฟช็อตจนเสียชีวิตและตกลง

มายังพ้ืนดิน ความปรากฎต่อไปว่าก่อนที่ผู้ตายจะขึ้นไปท างานนั้นผู้ตายได้รับการแจ้งเตือนถึงความ

ช ารุดบกพร่องของสายไฟฟ้าจากหัวหน้างานก่อนเริ่มงานเพียง 10-15 นาที  จ าเลยให้การต่อสู้โดย

กล่าวอ้างหลักกฎหมาย 2 หลักเพ่ือป้องกันความรับผิดของตนได้แก่ หลัก No Duty Rule และหลัก

ความยินยอมไม่เป็นละเมิด ศาลจึงวินิจฉัยคดีว่า ตามข้อกล่าวอ้างของจ าเลยในกรณีหลัก No Duty 

Rule นั้นจ าเลยไม่มีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดต่อผู้เสียหายในหน้าที่ซึ่งเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ต้องกระท า

เพราะลูกจ้างของจ าเลยได้แจ้งเตือนอันตรายที่มีอยู่ในสถานที่ของจ าเลยแล้ว ส่ วนในกรณีของ 

หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด ซึ่งเป็นหลักกฎหมายที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับหลัก No Duty Rule 

แต่มีขอบเขตการยกเว้นความรับผิดที่กว้างขึ้น ฉะนั้นในการพิจารณาหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด

จึงต้องพิจารณาถึงพฤติการณ์ของผู้เสียหายว่าสามารถรู้ถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นแก่ตนและยังคง

                                                           
 

  164 Connie BULLINGTON V. Texas Electric Service Company, op. cit.  
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ยินยอมสมัครใจเข้าเสี่ยงภัยนั้นหรือไม่ หากผู้เสียหายยินยอมเข้าเสี่ยงทั้งที่รู้ถึงอันตรายย่อมไม่ได้รับ

การเยียวยาเมื่อเกิดความเสียหายแก่ตน ซึ่งเมื่อพิจารณาจากพฤติการณ์ของผู้เสียหายแล้วย่อมแสดง

ให้เห็นว่าจ าเลยรู้ถึงอันตรายที่อาจเกิดแก่ตนและสมัครใจยอมตนเข้าเสี่ยงภัยนั้นอันเป็นเหตุให้จ าเลย

ได้รับการยกเว้นความรับผิดตามหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด แต่อย่างไรก็ตามในกรณีนี้เป็นความ

รับผิดทางละเมิดของนายจ้างต่อลูกจ้างตามหลักเกณฑ์ข้อบังคับของศาลสูง มลรัฐเทกซัสห้ามมิให้น า

หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด มาใช้บังคับเพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรม ศาลจึงพิพากษาว่าจ าเลย

ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์ในเหตุแห่งความตายที่เกิดขึ้น”  

ตามค าวินิจฉัยของคดีนี้เป็นการวางหลักเกณฑ์การปรับใช้หลักความยินยอมไม่เป็น

ละเมิดที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ หากเป็นกรณีความรับผิดของนายจ้างต่อลูกจ้างในมูลละเมิดห้าม 

มิให้น าหลักกฎหมายยกเว้นความรับผิดอย่างหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดมาใช้บังคับซึ่งผู้เขียน

เข้าใจว่าเนื่องจากกรณีของนายจ้างกับลูกจ้างนั้นโดยทั่วไปลูกจ้างย่อมเป็นฝ่ายที่ตกเป็นรองในทุก

สถานะต่อนายจ้างและเป็นฝ่ายที่ต้องเข้าเสี่ยงอันตรายจากการท างานแทนนายจ้างเช่นนี้เมื่อลูกจ้าง

ได้รับความเสียหายในการปฏิบัติงานตามที่นายจ้างสั่งการก็ควรได้รับการเยียวยาความเสียหายนั้นจาก

นายจ้างมิฉะนั้นจะเป็นการที่นายเอาเปรียบลูกจ้างเกินสมควรการที่ศาลสูงเทกซัสน าหลักความ

ยุติธรรมมาปรับใช้ห้ามมิให้กล่าวอ้างหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด  ในกรณีนี้จึงสมควรแล้ว แต่ใน

การวางหลักเกณฑ์ต่อหลักกฎหมายดังกล่าวศาลสูงเทกซัสกล่าวต่อไปว่า “หลักความยินยอมไม่เป็น

ละเมิดยังคงสามารถใช้บังคับได้อยู่กับกรณีการกระท าที่ เกิดจากความประมาทเลินเล่อและ  

กรณีอ่ืน ๆ” โดยคดีความรับระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างในมูลละเมิดยังมีอีกกรณีหนึ่งที่มีลักษณะ

ใกล้เคียงกับคดีนี้ คือ  

คดี  Demarest  V.  T. C.  BATESON CONSTRUCTION CO.  (1966)  From New 

Mexico165 

                                                           
 

165 Demarest V.  T. C.  BATESON CONSTRUCTION CO.  (United States Court of 
Appeals for The Tenth Circuit, 1966) , Retrieved January 11, 2017 from 
www.lexisnexis.com 
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ผู้เสียหายในคดีนี้เป็นลูกจ้างของโจทก์ที่ได้รับบาดเจ็บจากการตกนั่งร้านงานก่อสร้างที่

ได้รับมอบหมายจากจ าเลย ข้อเท็จจริงปรากฏว่า “เดิมการปฏิบัติงานของผู้เสียหายจะอยู่ในบริเวณชั้น

ล่างของอาคารแต่ในวันเกิดเหตุผู้เสียหายถูกมอบหมายงานให้ขึ้นไปยังชั้นบนของอาคารที่มีความสูง

ประมาณ 20-25 ฟุตและพ้ืนบริเวณชั้นบนท าด้วยแผ่นกระดานกว้างเพียง 2 ฟุตและมีช่องว่างในการปู

แต่ละแผ่นประมาณ 5 คืบเพ่ือติดเครื่องปรับอากาศ โดยขณะทีขึ้นไปยังชั้นบนผู้เสียหายได้กล่าวกับ

หัวหน้างานว่าบริเวณนี้อันตรายและได้เตือนเพ่ือร่วมงานบริเวณนั้นอันเป็นการแสดงให้เห็นว่า

ผู้เสียหายรับรู้และเข้าใจถึงอันตรายที่มีอยู่ ซึ่งเมื่อท างานไปได้ประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่งผู้เสียหายก็ตกลง

มาได้รับความเสียหาย ศาลพิจารณาว่า ในบริเวณสถานที่ท างานเป็นหน้าที่ของจ าเลยที่จะต้อง

จัดเตรียมสถานที่ให้ปลอดภัยก่อนที่จะมอบหมายให้ผู้เสียหายซึ่งเป็นลูกจ้างของโจทก์เข้าท างานแทน

หรือช่วยเหลือลูกจ้างของจ าเลย ดังนั้นความเสี่ยงภัยที่เกิดแก่โจทก์ย่อมเป็นผลมาจากการกระท าโดย

ประมาทของจ าเลย อย่างไรก็ดีการที่ผู้เสียหายได้บอกกล่าวหัวหน้างานและเตือนเพ่ือนร่วมงานใน

บริเวณนั้นว่าบริเวณดังกล่าวเสี่ยงอันตรายย่อมแสดงให้เห็นว่าอันตรายบริเวณชั้นบนนั้นเป็นอันตรายที่

เห็นได้ประจักษ์ซึ่งสามารถรู้ล่วงหน้าได้โดยไม่จ าต้องเตือนจึงถือได้ว่าผู้เสียหายสมัครใจยอมตนเข้า

เสี่ยงภัยนั้นตามหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด ที่ส่งผลให้จ าเลยไม่ต้องรับผิดแต่อย่างไรก็ตามในกรณี

ความรับผิดของนายจ้างส าหรับรัฐนิวเม็กซิโกไม่อาจน าหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด มาใช้บังคับได้

ตามมาตรา 466 กฎหมายละเมิดรัฐนิวเม็กซิโก เช่นนี้ศาลจึงพิพากษาว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นส่วน

หนึ่งเป็นผลมาจากความประมาทเลินเล่อของผู้เสียหายหาใช่เกิดจากควาสมัครใจเข้าเสี่ยงภัยอีกส่วน

หนึ่งเกิดจากการกระท าโดยประมาทละเลยในหน้าที่การเป็นนายจ้างของจ าเลย จ าเลยจึงต้อง รับผิด

ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์แต่จ าต้องลดทอนค่าสินไหมทดแทนลงตามส่วนแห่งความประมาทที่

ผู้เสียหายมีส่วนร่วม” 

ค าตัดสินในคดีนี้เป็นการยืนยันว่าในกรณีความรับผิดทางละเมิดของนายจ้างที่มีต่อ

ลูกจ้างในประเทศสหรัฐอเมริกาห้ามมิให้อ้างหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด เพ่ือยกเว้นความรับผิด

ดังกล่าว และในคดีนี้ศาลได้ตัดสินว่าผู้เสียหายมีส่วนในความประมาทก็เป็นผลมาจากความเห็นของผู้

พิพากษาหัวหน้าศาลนามว่า Weintraub ได้อธิบายว่า “หลักการยอมรับความเสี่ยง (หลักความ

ยินยอมไม่เป็นละเมิด) เป็นขั้นที่สองของความประมาทเลินเล่อ ทั้งสองหลักจึงมีความแตกต่างกันโดย

พิจารณาจากการน าสืบพยานหลักฐานของจ าเลยว่าโจทก์ไม้ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่
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สถานการณ์นั้น หรือโจทก์มีลักษณะที่ยอมรับเข้าเผชิญหน้าความเสี่ยงนั้น”เช่นนี้เมื่อศาลมิอาจปรับใช้

หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด ได้ศาลจึงมองว่าการกระท าของผู้เสียหายในกรณีนี้เป็นการกระท าโดย

ประมาทเพราะมีส่วนของความประมาทรวมอยู่เนื่องจากการยอมเข้าเสี่ยงภัยเป็นขั้นที่สองของความ

ประมาท อันส่งผลให้การเยียวยาความเสียหายถูกลดทอนลงตามส่วนของความประมาท   ซึ่งการ

ตัดสินในลักษณะนี้ผู้เขียนเห็นว่าก่อให้เกิดความยุติธรรมในคดีได้อย่างมีประสิทธิภาพส าหรับกรณี

นายจ้างและลูกจ้างเพราะนอกจากผู้เสียหายจะได้รับการเยียวยาแล้วฝ่ายจ าเลยก็ชดใช้ค่าสินไหม

ทดแทนในอัตราท่ีเหมาะสมไม่มากเกินส่วนไปกว่าผลการกระท าของตน  

ท้ายค าพิพากษาคดีนี้ศาลได้อธิบายการปรับใช้หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด ที่

เหมาะสมว่า ต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ 3 คือ (1) โจทก์หรือผู้เสียหายต้องรู้ถึงความเสี่ยง (2) โจทก์

ต้องสามารถตระหนักถึงอันตรายนั้นได้และ (3) โจทก์เข้าเสี่ยงภัยนั้นด้วยความสมัครใจ โดยต้อง

พิจารณาว่า “หากโจทก์สามารถที่จะรู้และสังเกตเห็นความเสี่ยงและอันตรายที่ปรากฎอย่างชัดแจ้งได้

แต่โจทก์ก็หาได้หลีกเลี่ยงภัยนั้นด้วยหนทางที่ดีที่สุด แต่ไม่รวมถึงความเสี่ยงและอันตรายที่แฝงอยู่จนมิ

อาจรับรู้ได้โดยทั่วไป โดยหากศาลมีข้อสงสัยว่าข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเป็นการกระท าโดยประมาทหรือ

เป็นการยอมเข้าเสี่ยงภัยศาลสามารถท่ีจะสั่งพิจารณาคดีลับได้เพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรม”  

2. คดี Verona D. Downs V. V.J.M. HUBER Corporation (1978) From Texas166  

โดยข้อเท็จจริงในคดีนี้โจทก์เป็นภริยาของผู้ตายที่เป็นลูกจ้างของจ าเลยซึ่งเสียชีวิต

ในขณะท างานจากการถูกสายไฟฟ้าของเครนที่ท างานอยู่ตกใส่ศีรษะส่งผลให้ถูกไฟฟ้าแรงสูงช็อตจน

เสียชีวิต โจทก์จึงฟ้องจ าเลยให้รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในความเสียหายที่เกิดจากความประมาท

อันเกิดจาการความบกพร่องของเครื่องจักรของจ าเลยซึ่งจ าเลยมีหน้าที่ดูแลรักษาอุปกรณ์รวมถึงความ

ปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน จ าเลยให้การต่อสู้โดยกล่าวอ้างหลักกฎหมาย 2 หลักเพ่ือป้องกันความรับ

ผิดของตนได้แก่ หลัก No Duty Rule และหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด ศาลจึงวินิจฉัยคดีว่า “แม้

                                                           
 

  166 Verona D.  Downs V.  V. J. M.  HUBER Corporation ( United States Court of 
Appeals for The Fifth Circuit, 1978) , Retrieved January 11, 2017 from 
www.lexisnexis.com 
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ในขณะที่คดีขึ้นสู่ศาลความรับผิดตามหลัก No Duty Rule จะถูกยกเลิกไปแต่ความเสียหายที่โจทก์

ได้รับเกิดขึ้นในปี 1976 ซึ่งยังคงใช้บังคับหลัก No Duty Rule ศาลจึงต้องน าหลักกฎหมายดังกล่าวมา

พิจารณาประกอบกับพยานหลักฐานที่ปรากฎได้ความว่า ในขณะเกิดเหตุเครนที่พิพาทก าลังท างานอยู่

ในสถามท่ีท าการงานของจ าเลยเหตุการณ์ในลักษณะนี้ย่อมเป็นอันตรายที่สามารถเห็ฯได้ชัดแจ้งจ าเลย

จึงไม่มีหน้าที่ต้องตักเตือนผู้ตายเมื่อเข้ามายังสถานที่ท างานของจ าเลยอีกในความรับผิดตามหลัก No 

Duty Rule จ าเลยจึงไม่มีความผิด แต่ในส่วนของหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดที่จ าเลยกล่าวอ้างมา

นั้นศาลต้องพิจารณาจากองค์ประกอบสามประการ คือ (1) ผู้เสียหายต้องรู้ถึงอันตราย (2) ผู้เสียหาย

ต้องเข้าใจถึงลักษณะของอันตรายที่อาจเกิดขึ้นและ (3) ผู้เสียหายต้องให้ความยินยอมเข้าเสี่ยงภัยด้วย

ความสมัครใจของผู้ เสียหาย ประกอบกับข้อเท็จจริงในแต่ละคดีที่ เกิดขึ้นซึ่ งหากปราศจาก

องค์ประกอบข้อหนึ่งข้อใดย่อมไม่อาจที่จะอ้างหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดเพ่ือยกเว้นความรับผิด

ได้ แต่หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดเป็นหลักกฎหมายที่มีการวางหลักเกณฑ์โดยศาลสูงเทกซัสว่า  

ในการพิจารณาคดีศาลคดีนั้น ๆอาจไม่น าหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดมาพิจารณาก็ได้ หากจะ

ส่งผลต่อการชั่งน้ าหนักพยานในความผิดอันเกิดจากการกระท าโดยประมาท ดังนั้นศาลจึงพิพากษา

ตามพยานหลักฐานที่ปรากฏและความเห็นพ้องของคณะลูกขุนว่าการกระท าของผู้ตายมีลักษณะเป็น

การกระท าโดยประมาทเลินเล่อและโจทก์ไม่สามารถหาพยานหลักฐานมาหักล้างได้ศาลจึงยกฟ้อง

โจทก”์ 

คดีมีลักษณะของข้อเท็จจริงที่ ใกล้ เคียงกับคดี Connie BULLINGTON V.  Texas 

Electric Service Company (1978) ซึ่งผู้ตายเป็นลูกจ้างของจ าเลยเช่นเดียวกันแต่ในคดีนี้ศาลได้ยก

ฟ้องโจทก์เพราะศาลมองว่าพฤติการณ์ที่ผู้ตายเข้าท างานใต้เครนเป็นความประมาทของผู้ตายเองซึ่ง

ผู้เขียนไม่เห็นด้วยกับคดีนี้ด้วยเหตุผลสองประการ คือ หนึ่งการที่ผู้ตายเข้าไปยังบริเวณดังกล่าวเพราะ

เข้าไปปฏิบัติงานที่นายจ้างมอบหมายซึ่งเป็นการกระท าที่วิญญูชนทั่วไปพึงกระท าเมื่อได้รับมอบหมาย

งานจากนายจ้างจึงแสดงให้เห็นว่าผู้ตายในคดีนี้มิได้กระท าการโดยประมาท และเหตุผลที่สองการที่

ศาลไม่ปรับใช้หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด ตามที่จ าเลยต่อสู้แม้เป็นสิทธิของศาลตามหลักเกณฑ์ท่ี

ศาลสูงเทกซัสวางไว้แต่ในกรณีนี้ผู้ตายไม่ทราบมาก่อนว่าสายไฟฟ้าของเครนจะตกลงมาจึงไม่อาจ

สันนิษฐานได้ว่าจ าเลยรับรู้และยอมเข้าเสี่ยงภัยอย่างคดี Connie BULLINGTON V. Texas Electric 

Service Company (1978) เช่นนี้การที่ศาลใช้ดุลพินิจเช่นนี้ผู้เขียนเห็นว่าเป็นการไม่ถูกต้อง แต่
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อย่างไรก็ตามค าพิพากษาในคดีนี้ได้มีการวางหลักเกณฑ์การปรับใช้หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดไว้

ดังนี้  1. ผู้เสียหายต้องรู้ถึงอันตราย 2. ผู้เสียหายต้องเข้าใจถึงลักษณะของอันตรายที่อาจเกิดขึ้นและ 

3. ผู้เสียหายต้องให้ความยินยอมเข้าเสี่ยงภัยด้วยความสมัครใจของผู้เสียหาย โดยทั้งสามหลักเกณฑ์

ต้องพิจารณาประกอบกับข้อเท็จริงในแต่ละคดีและหากขาดหลักเกณฑ์ข้อหนึ่งข้อใดย่อมส่งผลให้ไม่

สามารถปรับใช้หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด ได ้

3. คดี Robert Hagen V. Steven E. Coon (1991) From Kansas167 

โจทก์เป็นผู้สมัครงานในบริษัทแห่งหนึ่งท าการฟ้องจ าเลยผู้เป็นต ารวจว่า จ าเลยไม่มีสิทธิ

ในการเปิดเผยข้อมูลอาชญากรรมของโจทก์ให้แก่บุคคลภายนอกรับรู้ โดยข้อเท็จจริงปรากฏว่า “โจทก์

เคยกระท าความผิดทางอาญาเมื่อครั้งอายุยังน้อยและได้รับการปล่อยตัวมาจึงท าการสมัครงานที่

บริษัทแห่งหนึ่งในเมือง Lawrence รัฐแคนซัส โดยในใบสมัครงานปรากฏข้อความ “ให้สิทธิแก่

นายจ้างสามารถท าการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของผู้สมัครงานได้” ซึ่งโจทก์ท าการลงลายมือ

ชื่อยอมรับเงื่อนไขดังกล่าว เช่นนี้เมื่อนายจ้างมาของตรวจประวัติอาชญากรรมของโจทก์ต ารวจจ าเลย

จึงยินยอมให้นายจ้างท าการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมได้แม้ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นข้อมูลส่วนตัวก็

ตาม ซึ่งเมื่อนายจ้างท าการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของโจทก์ก็ท าการปฏิเสธไม่รับโจทก์เข้า

ท างานส่งผลให้โจทก์ได้รับความเสียหาย” 

เมื่อศาลพิจารณาจากพยานหลักฐานที่ปรากฏตัดสินว่า “การที่โจทก์ลงชื่อให้ความ

ยินยอมแก่นายจ้างให้มีสิทธิตรวจสอบข้อมูลอาชญากรรมของตนนั้น เพียงพอทีจะสันนิษฐานได้ว่าเป็น

การให้ความยินยอมแก่จ าเลยในอันจะเปิดเผยข้อมูลอาชญากรรมของโจทก์แก่นายจ้างตามหลักความ

ยินยอมไม่เป็นละเมิด เนื่องจากโจทก์ผู้ให้ความยินยอมแก่นายจ้างให้มีสิทธิตรวจสอบประวัติ

อาชญากรรมของตนได้นั้นย่อมต้องรู้ว่าตนมีประวัติอาชญากรรมอยู่อันอาจส่งผลให้นายจ้างไม่รับตน

เข้าท างาน ดังนั้นการที่โจทก์อ้างว่าการเปิดเผยข้อมูลอาชญากรรมของตนโดยต ารวจจ าเลยเป็นการ

                                                           
 

167 Robert Hagen V.  Steven E.  Coon (United States Court of Appeals for The 
Tenth Circuit, 1991), Retrieved January 11, 2017 from www.lexisnexis.com 
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ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลตามความคุ้มครองของกฎหมายรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาจนท าให้ตนเสียหายจึง

ฟังไม่ข้ึน จ าเลยหาต้องรับผิดต่อโจทก์ไม่” 

คดีนี้เป็นกรณีเกี่ยวกับการตกลงในการจ้างงานระหว่างโจทก์กับจ าเลย  ซึ่งแม้จะมี

ความสัมพันธ์ในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับนายจ้างลูกจ้างก็สามารถน าความยินยอมของโจทก์มายกเว้น

ความรับผิดของจ าเลยได้ตามหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด เพราะเหตุว่าข้อเท็จจริงในคดีนี้เป็นเพียง

การตกลงให้สิทธิแก่นายจ้างในการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานหรือจ าเลยอันเป็นสิทธิที่

สามาถมอบอ านาจหรือให้ความยินยอมแก่กันได้ หาใช่กรณีความรับผิดทางละเมิดของนายจ้างต่อ

ลูกจ้างที่มิอาจอ้างหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดมายกเว้นความรับผิดตามหลักเกณฑ์ของศาลสูง 

และกฎหมาย Restatement of Tort และคดีนี้ยังบ่งชี้ให้เห็นว่าการให้ความยินยอมของโจทก์ย่อม

ส่งผลคุ้มครองบุคคลภายนอกผู้กรท าการโดยสุจริตตามวัตถุประสงค์ของความยินยอมนั้นเช่นกัน  

 บทสรุปการปรับใช้หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดของประเทศสหรัฐอเมริกา 
 การปรับใช้หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดของประเทศสหรัฐอเมริกาเริ่มมาตั้งแต่ในยุคที่

ประเทศสหรัฐอเมริกายังคงเป็นเมืองในอาณานิคมของประเทศอังกฤษจึงไม่เป็นที่เคลือบแคลงสงสัย

แต่ประการใดว่าการปรับใช้หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดของประเทศสหรัฐอเมริกาได้รับอิทธิพลมา

จากประเทศอังกฤษผ่านทางต าราที่เขียนจากนักกฎหมายอังกฤษและแนวทางค าพิพากษาของ

ประเทศอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด เช่นนี้อาจกล่าวได้ว่าการปรับใช้ 

หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นการปรับใช้ที่มีลักษณะไม่ต่างจาก

ประเทศต้นฉบับอย่างประเทศอังกฤษ แต่อย่างไรก็ตามเมื่อประเทศสหรัฐอเมริการับอิทธิพล

แนวความคิดหลักกฎหมายดังกล่าวมาแล้ว ได้มีการปรับใช้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในด้าน

การวางหลักเกณฑ์ในการปรับใช้ที่เหมาะสมกับสภาพสังคมในปัจจุบันที่มีความเจริญก้าวหน้าทางด้าน

อุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก ซึ่งท าให้มีปัญหาเกี่ยวกับคดีละเมิดระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง หรือคดี

ละเมิดอันเกิดจากสินค้าไม่ปลอดภัยระหว่างผู้ประกอบการกับผู้บริโภค และคดีความด้านอ่ืน ๆเช่น 

ด้านการคมนาคม ด้านการแพทย์ ด้านการบริการ เป็นต้น ซึ่งประเภทของคดีละเมิดเหล่านี้ศาลใน

ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ท าการปรับใช้หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด ได้อย่างเหมาะสมและเป็น

ธรรม โดยสามารถสรุปหลักเกณฑ์ได้ดังนี้  
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1. หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด คือ หลักกฎหมายประเภทหนึ่งซึ่งมีลักษณะพิเศษในส่วน

ของการปรับใช้หลักกฎหมายนี้จ าต้องพิจารณาจากองค์ประกอบของข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในคดีนั้น ๆ

เป็นหลักหาใช่การพิจารณาทางด้านกฎหมายอย่างเดียวไม่ซึ่งข้อเท็จจริงในส่วนพฤติการณ์ ของ

ผู้เสียหายจะเป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญว่าจะสามารถปรับใช้หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด ในคดีนั้นได้

หรือไม่ โดยหลักกฎหมายนี้จะถูกยกขึ้นอ้างจากฝ่ายของจ าเลยหรือผู้กระท าความผิดเพ่ือให้ตนพ้นจาก

ความรับผิดอันเกิดขึ้นจากการกระท าของตนหลักกฎหมายนี้จึงเปรียบเสมือนดั่งหลักป้องกันหรือ

คุ้มครองสิทธิแก่จ าเลยหรือผู้กระท าความผิดส าหรับความผิดที่ครบองค์ประกอบตามหลักความ

ยินยอมไม่เป็นละเมิด อันจะส่งผลให้จ าเลยหรือผู้กระท าความผิดพ้นจากภาระหน้าที่อันจะต้องชดใช้

เยียวยาความเสียหายที่เกิดแก่โจทก์หรือผู้เสียหาย เช่นนี้เมื่อฝ่ายผู้กระท าความผิดเป็นผู้กล่าวอ้าง 

หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด ขึ้นฝ่ายผู้กระท าจึงเป็นฝ่ายที่มีภาระการพิสูจน์ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นว่า

มีองค์ประกอบครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของหลักกฎหมายนี้หากผู้กระท าไม่สามารถพิสูจน์ได้เช่นว่านั้น

ผู้กระท าย่อมไม่สามารถอ้างหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด ได้โดยหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด 

นั้นจะอยู่ในรูปของค าศัพท์ที่ชื่อว่า Assumption of risk ของบทบัญญัติกฎหมายส่วนใหญ่ในปัจจุบัน

ซึ่งเป็นหลักท่ีมีรูปแบบและหลักเกณฑ์อย่างเดียวกันต่างกันแต่เพียงชื่อเรียกเท่านั้น168 

2. การปรับใช้หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด อันจะส่งผลให้เป็นการยกเว้นความรับผิดศาล

จ าต้องพิจารณาข้อเท็จจริงให้ครบหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ 

1. ผู้เสียหายต้องรู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอันตรายหรือความเสี่ยง 

                                                           
 

  168 ม าต ร า  496A (b. )   The defense whose general principle is stated in this 
Section is given the name, in most jurisdictions, of " assumption of risk. "  A few courts 
have limited the use of that term to cases of master and servant, or in some instances 
to other relations where there is a contract between the parties.   Such courts have 
applied the same principle to other situations under the ancient maxim, "Volenti non 
fit injuria," which signifies that no wrong is done to one who consents.  The distinction 
is, however, one without a difference, of terminology only, and the rules applied are 
the same in either case.“Restatement of the Law, Second, Torts” , The American Law 
Institute  (1965), www.lexisnexis. com/lawschool. 
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กล่าวคือ ในการปรับใช้หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด นั้นผู้เสียหายต้อง

สามารถเข้าใจถึงสภาพทั่วไปอันเป็นลักษณะของอันตรายหรือความเสี่ยงนั้นและความหนักเบาของ

ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ตนจากอันตรายหรือความเสี่ยงนั้น 

2. ผู้เสียหายต้องรับรู้และสามารถตระหนักถึงอันตรายหรือความเสี่ยงนั้น 

กล่าวคือ การพิจารณาว่าผู้เสียหายนั้นรับรู้และสามารถตระหนักถึงอันตราย

ดังกล่าวได้หรือไม่นั้นสามารถพิจารณาได้จากประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ การกระท าที่เป็นวิสัยหรือ

กระท าบ่อยครั้ง หรือเหตุการณ์ในอดีตที่ผู้เสียหายเคยพบเจอมา โดยความรับรู้ของผู้เสียหายอาจมา

จากการบอกกล่าวด้วยวาจา หรือเป็นหนังสือ หรือการกระท าใด ๆของผู้กระท าที่แสดงให้เห็นว่า

ผู้เสียหายสามารถตระหนักรู้ถึงอันตรายหรือความเสี่ยงนั้น แต่หากความเสี่ยงหรืออันตรายนั้นไม่

ปรากฎแก่ผู้เสียหายย่อมไม่สามารถกล่าวอ้างหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด เพ่ือยกเว้นความรับผิด

ได ้

3. อันตรายนั้นต้องอยู่ในขอบเขตที่เป็นปกติธรรมดาของภัยนั้นอันบุคคลทั่วไปหาก

อยู่ในสภาวะเช่นนั้นสามารถคาดหมายได ้

กล่าวคือ ความเสียหายที่เกิดแก่ผู้เสียหายนั้นต้องเป็นความเสียหายที่สามารถ

เกิดขึ้นได้เป็นการทั่วไปส าหรับสภาพแวดล้อมในขณะเกิดเหตุซึ่งมีความแตกต่างกันตามวัน เวลา 

สถานที่โดยพิจารณาตามมาตรฐานของวิญญูชน เช่น การเปิดประตูรถทิ้งไว้บนทางด่วนบุคคลทั่วไป

ย่อมเล็งเห็นได้ว่าย่อมอาจถูกรถคันอ่ืนชนประตูได้ หรือการใช้บริการห้องอาบน้ าทั้งที่มีป้ายตั้งเตือนอยู่

ว่าพ้ืนลื่นบุคคลทั่วไปย่อมสามารถคาดหมายได้ว่าหากเข้าใช้บริการย่อมอาจเกิดการหกล้มได้รับ

บาดเจ็บได้ แต่อย่างไรก็ตามหากมีความบกพร่องในหน้าที่ของผู้กระท าเข้าเกี่ยวข้องอาจส่งผลให้ไม่

สามารถอ้างหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดได้ เช่น การใช้บริการห้องอาบน้ าและเกิดการหกล้มได้รับ

บาดเจ็บขึ้นโดยในห้องน้ านั้นไม่มีป้ายเตือนใด ๆเช่นนี้ย่อมส่งผลให้ขาดองค์ประกอบข้อ (2) ในส่วน

ของความรับรู้ถึงอันตรายหรือความเสี่ยง 

4. ผู้เสียหายต้องให้ความยินยอมเข้ารับความเสี่ยงภัยนั้นด้วยความสมัครใจของ

ผู้เสียหาย 

กล่าวคือ ผู้เสียหายต้องสามารถมีโอกาสเลือกว่าตนจะเสี่ยงภัยต่อไปหรือหลบหลีก

ภัยที่จะเกิดขึ้นนั้นได้โดยไม่มีพฤติการณ์อ่ืนเข้าแทรกแซงการตัดสินใจดังกล่าวของผู้เสียหาย และแม้

ผู้เสียหายจะสามารถตัดสินใจเลือกหนทางที่ปลอดภัยแต่ผู้เสียหายยังคงสมัครใจน าตนเองหรือ
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ทรัพย์สินของตนเข้าไปในพ้ืนที่อันตรายหรือในที่ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายขึ้นนั้นด้วยเจตนาของ

ผู้เสียหายเอง ย่อมแสดงให้เห็นว่าผู้เสียหายยินยอมเข้ารับความเสี่ยงภัยนั้น ทั้งนี้การให้เจตนาที่จะ

ยอมตนเข้าเสี่ยงภัยของผู้เสียหายนั้นหากปรากฏว่ามีพฤติการณ์บางอย่างไม่ว่าโดยวาจา เป็นหนังสือ 

หรือการกระท าใด ๆของผู้เสียหายที่บ่งชี้ให้เห็นว่าเป็นการบอกล้างความยินยอมหรือไม่ประสงค์จะเข้า

เสี่ยงภัยอีกต่อไปความยินยอมนั้นย่อมสิ้นสุดลงไม่อาจมีการปรบใช้หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด 

เพ่ือยกเว้นความรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นภายหลังบอกล้างความยินยอมได้ 

3. ผลของหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด เมื่อข้อเท็จจริงที่ปรากฏขึ้นครบองค์ประกอบทั้ง 4 

หลักเกณฑ์ข้างต้นผู้เสียหายย่อมไม่ได้รับการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากความ

ยินยอมที่ผู้เสียหายได้ให้ไว้ด้วยเจตนาอันเป็นความประสงค์ของผู้เสียหายที่จะยอมตนเข้าเสี่ยงภัยนั้น

ผู้เสียหายจึงจ าต้องยอมรับผลที่อาจเกิดขึ้นแก่ตนไม่ว่าผลนั้นจะเป็นผลดีหรือผลร้ายก็ตาม และย่อม

ส่งผลให้เป็นการหักล้างผลของการกระท าละเมิดอันเป็นการปลดเปลื้องภาระหน้าที่ในอันจะต้องชดใช้

ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายของผู้กระท าด้วยเช่นกัน 

4. หลักเกณฑ์เพ่ิมเติมส าหรับการปรับใช้หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดในประเทศ

สหรัฐอเมริกามีดังนี้ 

1. การปรับใช้หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด แม้จ าต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริง

เป็นหลักซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะลูกขุน แต่เนื่องจากหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดยังคงมีสถานะเป็น

หลักกฎหมายฉะนั้นท้ายที่สุดการตัดสินว่าคดีนั้น ๆจะสามารถปรับใช้หลักกฎหมายนี้ได้หรือไม่จึงเป็น

สิทธิของผู้พิพากษา 

2. ในกรณีที่ผู้เสียหายไม่ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามหลักความยินยอมไม่

เป็นละเมิด หาเป็นการตัดสิทธิผู้เสียหายที่จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลอ่ืนในความเสียหาย

ที่เกิดขึ้นนั้น เช่น ค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยตามสิทธิเรียกร้องที่ผู้เสียหายมีอยู่ เป็นต้น 

3. กรณีที่ผู้เสียหายให้ความยินยอมครบตามองค์ประกอบของหลักความยินยอมไม่

เป็นละเมิด อันจะส่งผลให้ไม่ได้รับการเยียวยาความเสียหายแต่หากมีพฤติการณ์อ่ืนเข้าแทรกแซงย่อม

ส่งผลให้ศาลสามารถใช้ดุลพินิจในการวินิจฉัยคดีโดยอาศัยหลักความยุติธรรมให้มีการชดใช้ค่าสินไหม

ทดแทนแก่ผู้เสียหายได้ เช่น ความเสียหายที่เกิดขึ้นแม้เป็นผลมาจากความยินยอมเข้าเสี่ยงภัยของ

โจทก์เองแต่ข้อเท็จจริงปรากฎว่าแท้จริงแล้วความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากอุปกรณ์ที่ไม่ได้

มาตรฐานของจ าเลยจ าเลยจึงหาหลุดพ้นจากความรับผิดตามหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดไม ่
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4. การปรับใช้หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดเพ่ือยกเว้นความรับผิดของผู้กระท า

ความผิดนั้นจ าต้องพิจารณาจากเจตนาและพฤติการณ์ของผู้เสียหายซึ่งยินยอมเข้าเสี่ยงภัยนั้นโดยรับรู้

และเข้าใจถึงสภาพแห่งอันตรายนั้นเป็นส าคัญ หาใช่พิจารณาจากพฤติการณ์ของฝ่ายผู้กระท าความผิด

เป็นหลัก ฉะนั้นหลักกฎหมายนี้จึงสามารถบังคับใช้ได้ทั้งในกรณีของการกระท าที่เกิดขึ้นโดยจงและ

การกระท าที่เกิดขึ้นโดยความประมาทเลินเล่อ เว้นแต่ผลของความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากการ

กระท าโดยประมาทอันเป็นการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้กระท าความผิด เช่น ผู้กระท าเป็นผู้มี

หน้าที่ในการควบคุมเครื่องเล่นรถไฟเหาะในสวนสนุกแต่ในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่กลับนอนหลับจนเป็น

เหตุให้เครื่องเล่นท างานไม่หยุดท าให้ผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บเช่นนี้ผู้กระท าความผิดจะอ้างความ

ยินยอมของผู้เสียหายในการเข้าเล่นเครื่องเล่นตามหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดเพ่ือให้ตนพ้นจาก

ความรับผิดมิได้เพราะ ความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้กระท า

ความผิดเอง  

5. ความแตกต่างระหว่างหลักการกระท าโดยประมาทร่วมกับหลักความยินยอมไม่

เป็นละเมิด ส าหรับการพิจารณาว่าการกระท าใดเป็นการกระท าโดยประมาทนั้นต้องพิจารณาจาก

พฤติกรรมที่ล้มเหลวปราศจากความระมัดระวังของบุคคลเมื่อเทียบกับมาตรฐานของวิญญูชน แต่การ

พิจารณาการยินยอมเข้าเสี่ยงภัยตามหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด นั้นเป็นการกระท าที่เกินขอบเขต

ของการกระท าโดยประมาทแต่ไม่ถึงขั้นจงใจให้ตนได้รับผลร้ายอย่างแน่แท้ โดยหากผู้เสียหายใช้ความ

รอบคอบย่อมสามารถรับรู้ถึงอันตรายที่อาจเกิดข้ึนและย่อมสามารถหลีกเลี่ยงได้แต่ไม่ท าการหลีกเลี่ยง

ยังคงอยู่ในสถานที่หรือกระท าการที่อาจจะเกิดอันตรายนั้น เช่นนี้ผู้เสียหายย่อมไม่มีสิทธิเรียกร้อง  

ค่าสินไหมทดแทนในความเสียหายที่ตนยินยอมพร้อมใจให้เกิดขึ้นแก่ตนได้ตามหลักความยินยอมไม่

เป็นละเมิด ซึ่งจะก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ฝ่ายผู้กระท าความผิดเช่นกัน 

6. หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด เป็นหลักกฎหมายที่ศาลสามารถใช้ดุลพินิจหยิบ

ยกข้ึนมาเพ่ือปรับใช้ในการวินิจฉัยคดีได้โดยอาศัยเหตุเพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรมแม้ไม่มีการต่อสู้

ในประเด็นนี้ในค าคู่ความก็ตาม 

7. หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด เป็นหลักกฎหมายยกเว้นความรับผิดของผู้กระท า

ความผิดโดยการอ้างความยินยอมของผู้เสียหายในทางแพ่งเท่านั้น มิอาจน าหลักกฎหมายนี้ไปอ้าง

เพ่ือให้พ้นความรับผิดทางอาญาได้เนื่องจากทางกฎหมายอาญาจ าต้องมีการปรับใช้บังคับอย่าง

เคร่งครัดหากจะมีการอ้างความยินยอมของผู้เสียหายในคดีอาญาเพ่ือไม่ต้องรับผิดก็ย่อมเกิดจากการที่
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ความยินยอมของผู้เสียหายส่งผลให้การกระท าความผิดอาญานั้นขาดองค์ประกอบความผิดของ

กฎหมายอาญาหาใช่เป็นผลจากการอ้างความยินยอมของผู้เสียหายเพ่ือยกเว้นความรับผิดตาม  

หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด  

8. หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด สามารถใช้บังคับในการยกเว้นความรับผิดที่

เกิดขึ้นจากข้อสัญญาได้ (ในส่วนนี้ผู้เขียนไม่เห็นด้วยเนื่องจากอาจส่งผลให้ข้อตกลงในสัญญาไม่มี

ประสิทธิภาพในอันจะจูงใจให้คู่สัญญาปฏิบัติตามสัญญาอีกต่อไป) 

9. ในกรณีที่ผู้เสียหายการกระท าอัตวินิบาตกรรมต่อตนเอง แม้จะอยู่ในความดูแล

ของแพทย์ก็สามารถยกหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด เพ่ือยกเว้นความรับผิดของแพทย์ได้ 

10. การให้ความยินยอมของผู้เสียหายที่มีผลให้เป็นการยกเว้นความรับผิดตาม 

หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดย่อมส่งผลคุ้มครองบุคคลภายนอกผู้กระท าการโดยสุจริตตาม

เจตนารมณ์ของความยินยอมนั้นด้วย เช่น นาย ก.เจ้าของสวนมะม่วงยินยอมให้นาง ข.เก็บมะม่วงใน

สวนของตนได้ตามต้องการนาง ข.จึงเรียกนาย ค.เพ่ือนบ้านมาช่วยเก็บมะม่วงเช่นนี้นาย ก.จะเรียกให้

นาย ค.ชดใช้ค่ามะม่วงที่นาย ค.เก็บไปมิได้เหตุว่าการที่นาย ค.เก็บมะม่วงนั้นเป็นการเก็บเพ่ือช่วยนาง 

ข.ทีไ่ด้รับความยินยอมของนาย ก. เป็นต้น 

11. กรณีความรับผิดของนายจ้างต่อลูกจ้างในมูลละเมิดห้ามมิให้น าหลักความ

ยินยอมไม่เป็นละเมิดมาใช้บังคับตามบทบัญญัติของกฎหมาย Restatement of law of tort169 แต่

                                                           
 

  169 มาตรา 496A (e. )   Statutes eliminating assumption of risk.   In many states 
there are statutes which, by their express provisions, have abrogated the defense of 
assumption of risk in particular relations or situations. Thus a statute may provide that 
the defense shall not be available to a master whose servant is injured in the course 
of a dangerous employment, or to a landlord whose tenant is injured by a condition 
of the premises.   There are other statutes which, although they do not expressly so 
provide, are construed to have that effect, because the purpose of the legislature is 
found to be to place the entire responsibility for the safety of the plaintiff upon the 
defendant, and that purpose would be defeated if the defense were available.  Under 
such statutes the plaintiff is protected if he acts with reasonable care in view of the 
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อย่างไรก็ตามในกรณีที่เป็นการจ้างท าของซึ่งมุ่งหวังผลส าเร็จของชิ้นงานหาใช่เป็นการจ้างแรงงานและ

ในกรณีเกี่ยวกับข้อตกลงในการจ้างงานของนายจ้างกับลูกจ้างที่แม้เกี่ยวข้องกับนายจ้างและลูกจ้างก็

สามารถอ้างหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดเพ่ือยกเว้นความรับผิดได้ 

12. ตามหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดหน่วยงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สามารถอ้าง

หลักกฎหมายนี้เพ่ือยกเว้นความรับผิดในอันจะชดใช่ค่าสินไหมทดแทนส าหรับผู้เข้าร่วมการทดลอง

ต่าง ๆด้วยความสมัครใจและมีหลักฐานเป็นหนังสือแน่ชัด แต่ด้วยเหตุผลทางศีลธรรมและเมื่อค านึงถึง

ความเสียสละที่บุคคลเหล่านี้มีต่อสังคมรัฐบาลจึงวางนโยบายให้หน่วยงานวิจัยต้องจัดตั้งกองทุน

เยียวยาความเสียหายที่เกิดแก่ผู้เข้าร่วมการทดลองอันเป็นผลจากการทดลองนั้น170 

5. ค านิยามของหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด หรือหลัก Assumption of risk ตาม

บทบัญญัติของกฎหมาย Restatement of law, Second, Tort มาตรา 496A(C) ม ี4 ประการดังนี้ 

1. ความหมายอย่างกว้าง หมายถึง การที่ผู้เสียหายได้ให้ความยินยอมอย่างแจ้งชัดใน

การบรรเทาความรับผิดของผู้กระท าความผิด และการให้ยินยอมที่จะเข้าเสี่ยงภัยดังกล่าวมีขึ้นทั้งที่

ผู้เสียหายรู้หรืออาจรู้ได้ถึงอันตรายนั้น จึงส่งผลให้จ าเลยได้รับการปลดเปลื้องจากความรับผิดชอบใน

การกระท าของตนและไม่มีหน้าที่ต้องเยียวยาผู้เสียหายอีกต่อไป 

                                                           
 

danger which he encounters, even though he knows the danger and proceeds in the 
face of it.   Although assumption of risk is eliminated by such statutes, it may be held 
that the defense of contributory negligence is still open to the defendant; or, as under 
the present form of the Federal Employers' Liability Act, contributory negligence may 
remain as a partial defense, reducing the damages in proportion to the fault.  
Occasional statutes may, however, be construed to eliminate both defenses where 
the plaintiff acts unreasonably in assuming the risk. Ibid. 
  170  Federal Register, In Protection of Human Subjects; Compensating for 
Research Injuries Request for Comments on Report of the President's Commission 
for the Study of Ethical Problems in Medicine and Biomedical and Behavioral 
Research, November 23, 1982, pp. 33- 40 Retrieved January 1 1 , 2 0 1 8  from 
www.lexisnexis.com 
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2. ความหมายอย่างแคบ หมายถึง การที่ผู้เสียหายเข้ายอมรับในความสัมพันธ์บางอย่าง

กับจ าเลยซึ่งผู้เสียหายรู้ว่าการยอมรับเช่นนั้นมีความเสี่ยง อันถือได้ว่าผู้เสียหายตกลงใจที่จะบรรเทา

ความรับผิดแก่ผู้กระท าความผิด เช่น ผู้เสียหายเข้าร่วมรับชมการแข่งขันเบสบอลที่สนามแข่งย่อมถือ

ได้ว่าผู้เสียหายยอมรับอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากลูกเบสบอลที่ถูกตีในการแข่งขันเบสบอลผู้แข่งขันจึงไม่

จ าต้องตีลูกเบสบอลในการแข่งขันด้วยความระมัดระวังผู้เข้าชมการแข่งขัน เป็นต้น 

3. ความหมายอีกรูปแบบหนึ่ง หมายถึง การที่ผู้เสียหายตระหนักถึงอันตรายที่อาจเกิด

จากการกระท าโดยประมาทของผู้กระท าได้แต่ยังคงยอมรับในผลที่จะเกิดขึ้น ส่งผลให้ผู้เสียหายซึ่งให้

ความยินยอมไม่ได้รับการเยียวยาความเสียหายดังกล่าว 

4. ความหมายรูปแบบสุดท้าย หมายถึง การที่ผู้เสียหายยอมรับเข้าเสี่ยงภัยเกิดจาก

ความสมัครใจของผู้เสียหายเองทั้งที่ผู้เสียหายรู้อย่างไม่มีข้อสงสัยใด ๆอันแสดงให้ว่าผู้เสียหายมีส่วน

การกระท าโดยประมาทกับผู้กระท า ผู้เสียหายจึงไม่มีสิทธิได้รับการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นและ

ความยินยอมดังกล่าวย่อมส่งให้ผู้กระท าโดยประมาทหลุดพ้นความรับผิดจากการกระท าโดยประมาท

ของตน  

  เปรียบเทียบหลักความยนิยอมไม่เป็นละเมิดของประเทศไทยและประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

เมื่อท าการศึกษาหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด (ความยินยอมไม่เป็นละเมิด) ของประเทศไทย

และประเทศสหรัฐอเมริกาจนได้ข้อสรุปส าหรับแนวทางการปรับใช้หลักกฎหมายนี้รวมถึงหลักเกณฑ์

ต่าง ๆที่มีการก าหนดไว้ส าหรับหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด ซึ่งพบว่าการปรับใช้หลักความยินยอม

ไม่เป็นละเมิด ของทั้งสองประเทศมีส่วนที่คล้ายคลึงและแตกต่างกันอยู่ และเพ่ือให้เกิดความเข้าใจใน

การแก้ไขสภาพปัญหาของงานวิจัยชิ้นนี้จึงจ าต้องท าการเปรียบเทียบหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด 

ของทั้งสองประเทศเพ่ือให้ได้มาซึ่งหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด ที่เหมาะสมกับประเทศไทยและ

เพ่ือเป็นการพัฒนาหลักกฎหมายดังกล่าวให้สอดคล้องกับการกฎหมายละเมิดมากท่ีสุด ดังนี้ 

 เปรียบเทียบหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด กรณีการกระท าละเมิดท่ีเกี่ยวข้องกับ
ร่างกาย............ 
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        ก่อนมีการตราพรบ.ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม 
2540 ศาลไทยสามารถปรับใช้หลักความยินยอม
ไม่ เป็นละเมิดในการพิจารณาพิพากษาคดีที่
เกี่ยวข้องกับการกระท าละเมิดที่มีผลต่อร่างกายได้
อย่างอิสระอันเป็นดุลพินิจของศาลซึ่งตรงตาม
วัตถุประสงค์ของหลักกฎหมายนี้ที่มุ่งเน้นให้มีการ
วินิจฉัยคดีจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเพ่ือให้เกิดความ
เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย 
       ภายหลังการตราพรบ.ข้อสัญญาที่ไม่เป็น
ธรรม 2540 ศาลไทยไม่อาจปรับใช้หลักความ
ยินยอมไม่เป็นละเมิดกับคดีละเมิดประเภทนี้ได้อีก
ต่อไปด้วยเหตุว่า พรบ.ฉบับนี้ก าหนดให้ความ
ยินยอมเป็นข้อสัญญาประเภทหนึ่งแม้แท้จริงแล้ว
การให้ความยินยอมเป็นเพียงการแสดงเจตนาฝ่าย
เดียวในการยอมรับผลแห่งการกระท าจากบุคคล
หรือทรัพย์สินของบุคคลอ่ืนที่อาจเกิดแก่ตนเท่านั้น 
แต่เมื่อพรบ.ฉบับนี้ก าหนดให้ความยินยอมเป็นข้อ
สัญญาประเภทหนึ่งจึงส่งผลให้การกระท าละเมิดที่
มีผลต่อร่างกายนี้มิอาจอ้างความยินยอมของ
ผู้ เสียหายเพ่ือยกเว้นความผิดของผู้กระท าได้ 
เพราะเป็นการกระท าที่ขัดต่อกฎหมายหรือขัดต่อ
ความสงบเรียบร้อยแลศีลธรรมอันดีของประชาชน
อันเป็นผลตามมาตรา 9 แห่งพรบ.ดังกล่าว 
       ทั้งนี้แม้มีการใช้บังคับพรบ.ดังกล่าวแต่เมื่อ
เกิดคดีละเมิดประเภทนี้ขึ้นและศาลเล็งเห็นว่า
ผู้เสียหายมีส่วนต้องรับผิด เช่น การยินยอมเข้า
ร่วมทะเลาะวิวาท การยินยอมเข้ามีส่วนในความ
ประมาท อย่างนี้ศาลจะอ้างเหตุตามกฎหมายอ่ืน 
ๆเพ่ือยกเว้นความรับผิดของจ าเลยหรือผู้กระท า
ความผิดลงตามส่วน ในส่วนนี้แสดงให้เห็นว่าศาล

       การปรับใช้หลักความยินยอมไม่เป็น
ละเมิดหรือหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด 
หรือหลัก Assumption of risk ในกรณีการ
กระท าละเมิดเกี่ ยวกับร่ างกายนั้น ศาล
สหรัฐอเมริกาไม่ว่าศาลระดับสหพันธรัฐหรือ
ระดับมลรัฐสามารถปรับใช้หลักกฎหมาย
ดังกล่าวในการพิจารณาคดีได้ โดยท าการ
พิจารณาจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในคดีโดย
คณะลูกขุนและผู้พิพากษาจะเป็นผู้คอยชี้แนะ
อธิบายหลักเกณฑ์ของหลักกฎหมายแก่คณะ
ลูกขุน อันก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่คู่ความ
ทั้งสองฝ่าย  
       กล่าวคือ ฝ่ายที่เป็นจ าเลยในคดีสามารถ
ที่จะแสดงข้อต่อสู้ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่
โจทก์หรือผู้เสียหายนั้นเป็นผลมาจากความ
ยินยอมของผู้ เสียหายเองตามหลักความ
ยินยอมไม่เป็นละเมิด จ าเลยจึงหามีหน้าที่ต้อง
รับผิดชอบเยียวยาความเสียหายที่ เกิดแก่
ผู้เสียหายที่ยอมสมัครใจเข้ารับภัยนั้นไม่ และ
ฝ่ายโจทก์ในคดีก็ ได้รับการคุ้มครองจาก
กฎหมายที่ ก า หนด ให้ ฝ่ า ยที่ ก ล่ า ว อ้ า ง 
หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด เป็นฝ่ายที่มี
ภาระการพิสูจน์ หากจ าเลยไม่สามารถพิสูจน์
ได้ว่าโจทก์ยินยอมสมัครใจเข้ารับผลร้าย
จ าเลยก็ไม่สามารถอ้างหลักความยินยอมไม่
เป็นละเมิด เพ่ือยกเว้นความรับผิดได้ 
       เช่นนี้แสดงให้ เห็นว่ากฎหมายของ
ประเทศสหรัฐอเมริกานั้นเปิดโอกาสให้คู่ความ
สามารถต่อสู้คดีในชั้นศาลได้อย่างเต็มที่ อีก
ทั้งไม่เป็นการปิดกั้นการใช้ดุลพินิจของศาลที่
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ไทยพยายามท าการแก้ไขปัญหาจากการถูกตีกรอบ
จ ากัดการใช้ดุลพินิจในการปรับใช้หลักความ
ยินยอมไม่เป็นละเมิดเพ่ืออ านวยความยุติธรรมแก่
คู่ความอันเป็นผลเช่นเดียวกับผลของหลักความ
ยินยอมไม่เป็นละเมิดซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาที่ไม่
ตรงประเด็นและไม่เป็นรูปธรรมเพียงพอว่าจะเกิด
การตัดสินที่ยุติธรรมเช่นนี้ในคดีที่จะเกิดข้ึนอนาคต
หรือไม่    

จะประสิทธิประสาทความยุติธรรมแก่คู่ความ
อย่างกฎหมายไทย   

ตารางที่ 3.1 เปรียบเทียบหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด กรณีการกระท าละเมิดที่เกี่ยวข้องกับ

ร่างกาย 

 เปรียบเทียบหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด กรณีการกระท าละเมิดท่ีเกี่ยวกับ
ความยินยอมที่มีขอบเขตจ ากัด 

ประเทศไทย ประเทศสหรัฐอเมริกา 

       กรณีการกระท าละเมิดประเภทนี้จะ
พิจารณาจากความยินยอมของผู้เสียหายเป็น
ส าคัญ กล่าวคือ เมื่อการกระท าใดได้รับความ
ยินยอมจากผู้เสียหายการกระท านั้นผู้กระท า
ย่อมไม่ต้องรับผิดละเมิดจากการกระท าของตน 
แต่เมื่อผลแห่งความเสียหายยังไม่เกิดหรือการ
กระท าดังกล่าวตามความยินยอมยังไม่สิ้นสุดลง
หากผู้เสียหายแสดงพฤติการณ์ใด ๆอันเป็นการ
บอกล้างความยินยอมที่ได้ให้ไว้ ย่อมส่งผลให้
ความยินยอมที่ได้ให้ไว้แต่เดิมสิ้นผลไปและหาก
ผู้กระท าไม่หยุดการกระท าของตนทั้งที่มีการ
ถอนความยินยอมแล้ว ผู้กระท าย่อมต้องรับผิด
ในมูลละเมิดที่เกิดแก่ผู้เสียหาย 
       การบอกล้างความยินยอมดังกล่าวเป็น
สิทธิเฉพาะตัวของผู้เสียหายและสิทธิดังกล่าวไม่
ถูกจ ากัดโดยกฎหมายใด ๆ 

      กรณีการกระท าละเมิดประเภทนี้ในมุมของ
ประเทศสหรัฐอเมริกามีผลเช่นเดียวกับประเทศ
ไทย กล่าวคือ ผู้ให้ความยินยอมสามารถบอก
ถอนหรือบอกเลิกการให้ความยินยอมต่อ
ผู้กระท าได้ทุกขณะด้วยเหตุว่า การให้ความ
ยินยอมนั้ น เกิดจากการแสดง เจตนาของ
ผู้เสียหาย ฉะนั้นเมื่อผู้เสียหายแสดงเจตนาใหม่
โดยไม่ต้องการยอมเข้าเสี่ยงภัยหรือยอมรับผล
แห่งละเมิดอีกต่อไปจึงส่งผลให้ความยินยอมนั้น
สิ้นผล 
       ทั้งนี้หากผลของความเสียหายนั้นเกิดขึ้น
ในระหว่างที่ความยินยอมนั้นมีผลอยู่ ผู้กระท า
หาจ าต้องรับผิดเยียวยาความเสียหายที่เกิดข้ึน 
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       อย่างไรก็ตามหากผลของความเสียหาย
นั้นเกิดขึ้นในระหว่างที่ความยินยอมนั้นมีผลอยู่ 
ผู้กระท าหาจ าต้องรับผิดเยียวยาความเสียหายที่
เกิดขึ้นไม่แม้มีการบอกล้างความยินยอมใน
ภายหลังก็ตาม 

ตารางท่ี 3.2 เปรียบเทียบหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด กรณีการกระท าละเมิดที่เกี่ยวกับความยิน
ยอทที่มีขอบเขตจ ากัด 

 เปรียบเทียบหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด กรณีการกระท าละเมิดท่ีเกี่ยวข้องกับ
การให้ความยินยอมโดยปริยาย 

ประเทศไทย ประเทศสหรัฐอเมริกา 

       การกระท าละเมิดประเภทนี้หากไม่ขัดต่อ
กฎหมายหรือต่อความสงบเรียบร้อยและ
ศีลธรรมอันดีของประชาชนย่อมสามารถอ้าง
หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดเพ่ือไม่ต้องรับ
ผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ไม่ว่าก่อนหรือ
ภายหลังการบังคับใช้พรบ.ข้อสัญญาที่ไม่เป็น
ธรรม 2540 หากศาลพิจารณาข้อเท็จจริงแห่ง
คดีพบว่าโจทก์หรือผู้เสียหายได้ให้ความยินยอม
สมัครใจเข้าเสี่ยงภัยหรือยอมรับในอันตรายที่จะ
เกิดแก่ตนนั้นแม้การให้ความยินยอมจะเกิดขึ้น
โดยปริยายก็ตามซึ่ งสามารถพิสูจน์ได้จาก
พฤติการณ์ของผู้เสียหายเป็นส าคัญ 

       การกระท าละเมิดประเภทนี้ส าหรับประ
เทสสหรัฐอเมริกามีผลเช่นเดียวกับการกระท า
ละเมิด 2 ประเภทก่อนหน้านี้ คือ สามารถปรับ
ใช้หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด เสมอเม่ือศาล
พิจารณาแล้วพบว่าข้อเท็จจริงครบหลักเกณฑ์ใน
การปรับใช้หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด และ
ศาลย่อมพิพากษาให้จ าเลยหรือผู้กระท าพ้นจาก
ความรับผิด 
       โดยหนึ่ งในหลักเกณฑ์ของหลักความ
ยินยอมไม่เป็นละเมิด คือการยอมเข้าเสี่ยงภัย
โดยความสมัครใจของผู้ เสียหายซึ่งการยอม
รับเข้าเสี่ยงภัยดังกล่าวสามารถแสดงออกได้ด้วย
วาจา หรือเป็นหนังสือ หรือด้วยการกระท าต่าง 
ๆของผู้เสียหายที่บ่งบอกว่าให้ความยินยอมแล้ว
ก็ได้ 

ตารางท่ี 3.3 เปรียบเทียบหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด กรณีการกระท าละเมิดที่เกี่ยวข้องกับการ
ให้ความยินยอมโดยปริยาย 

 เปรียบเทียบหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด กรณีการกระท าละเมิดเกี่ยวกับการ
ร่วมประเวณี……. 
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       ตามกฎหมายของประเทศไทยนั้นความผิด
เกี่ยวกับเพศมีทั้งส่วนที่เป็นคดีอาญาและคดีละเมิด
โดยสามารถฟ้องคดีทั้งสองประเภทเป็นคดีเดียวกัน 
หรืออาจแยกฟ้องก็ย่อมได้  โดยในทางอาญา
ความผิดเกี่ยวกับเพศบางกรณีการให้ความยินยอม
ของผู้ เสียหายเป็นเหตุให้การกระท านั้นไม่ครบ
องคป์ระกอบความผิดทางอาญาส่งผลให้ผู้กระท าไม่
ต้องรับผิด 
       ส่วนในทางละเมิดก่อนที่จะมีการบังคับใช้
พรบ.ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม 2540 ศาลสามารถใช้
ดุลพินิจน าหลักความยินยอมไม่ เป็นละเมิดมา
พิจารณาพิพากษาคดีละเมิดประเภทนี้เพ่ือยกเว้น
ความรับผิดของผู้กระท าให้ไม่ต้องชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนทางละเมิดได้ เมื่อศาลเห็นว่าผู้เสียหายให้
ความยินยอมในการร่วมประเวณีกับผู้กระท าด้วย
ความสมัครใจของตัวผู้เสียหาย 
       แต่เมื่อมีการประกาศใช้พรบ.ข้อสัญญาที่ไม่
เป็นธรรมส่งผลให้ศาลไม่สามารถใช้ดุลพินิจน าหลัก
ความความยินยอมไม่เป็นละเมิดมาปรับใช้กับคดี
ละเมิดประเภทนี้ได้ เพราะความผิดเกี่ยวกับเพศเป็น
ความผิดที่ เกี่ ยวด้วยความสงบเรียบร้อยและ
ศีลธรรมอันดีของประชาชนซึ่งต้องห้ามตามมาตรา 
9 แห่งพรบ.ดังกล่าวแม้ในทางอาญาผู้กระท าจะพ้น
ความรับผิดเพราะเหตุความยินยอมของผู้เสียหาย
ท าให้ไม่ครบองค์ประกอบความผิดก็ตาม 
       เช่นนี้ผลในทางละเมิดที่มีความเคร่งครัดใน
การบังคับใช้ที่น้อยกว่าทางกฎหมายอาญาซึ่งเป็น
กฎหมายเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยและศีลธรรม
อันดีของประชาชนกลับส่งผลร้ายแก่ผู้กระท า
มากกว่าทางอาญา ทั้งที่เป็นความผิดซึ่งเกิดจากการ

       การกระท าละเมิดประเภทนี้ ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาศาลจะไม่น าหลัก
ความยินยอมไม่เป็นละเมิด ซึ่งเป็นหลัก
กฎหมายทางแพ่งมาพิจารณาว่าจ าเลยต้อง
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายหรือไม่ 
แต่ศาลจะพิจารณาว่าจ าเลยจ าต้องรับผิด
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายหรือไม่
นั้นโดยดูจากคดีอาญาเป็นส าคัญ หากจ าเลย
ไม่ต้องรับผิดทางอาญาเพราะเหตุความ
ยินยอมของผู้เสียหาย จ าเลยย่อมหลุดพ้น
จากภาระหน้าที่ในอันจะต้องชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนแก่ผู้เสียหายด้วย 



  132 

ประเทศไทย ประเทศสหรัฐอเมริกา 

กระท าเดียวกันและความผิดเกี่ยวกับการร่วม
ประเวณีนั้นเป็นความผิดที่ถูกควบคุมโดยกฎหมาย
อาญาแต่ผู้กระท ากลับต้องรับผิดทางละเมิดทั้งที่
หลุดพ้นความรับผิดทางอาญาแล้ว อันแสดงให้เห็น
ว่ากฎหมายที่ควบคุมการบังคับใช้หลักความยินยอม
ไม่เป็นละเมิดมีความไม่ชัดเจนส่งผลให้เกิดผลร้าย
แก่ผู้กระท าตามความยินยอมเกินสมควร 

ตารางท่ี 3.4 เปรียบเทียบหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด กรณีการกระท าละเมิดเก่ียวกับการร่วม
ประเวณี 

 เปรียบเทียบหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด กรณีการกระท าละเมิดเกี่ยวกับความ
รับผิดของนายจ้างต่อลูกจ้าง 

ประเทศไทย ประเทศสหรัฐอเมริกา 

       กฎหมายละเมิดของประเทศไทยมิได้มีการ
ก าหนดความรับผิดในมูลละเมิดของนายจ้างต่อ
ลูกจ้างไว้เป็นการเฉพาะ หากมีก็เป็นการก าหนด
ไว้แต่เพียงกรณีที่นายจ้างต้องรับผิดร่วมกับ
ลู ก จ้ า ง เ มื่ อ ลู ก จ้ า ง ก ร ะ ท า ล ะ เ มิ ด ต่ อ
บุคคลภายนอกในทางการที่จ้างเท่านั้น เช่นนี้ใน
กรณีความรับผิดทางละเมิดประเภทนี้จึงต้อง
ปรับ ใช้กับบททั่ ว ไปตามมาตรา 420 แห่ ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยหากมี
การต่อสู้คดีในชั้นศาลซึ่งนายจ้างได้อ้างความ
ยินยอมของลูกจ้างตามหลักความยินยอมไม่เป็น
ละเมิดแบ่งออกเป็น 2 กรณีดังนี้ 

1. กรณีที่ลูกจ้างได้ให้ความยินยอมไว้ใน
สัญญาจ้าง กรณีนี้ต้องพิจารณาตามมาตรา 8 
แห่ งพรบ .ข้ อสัญญาที่ ไ ม่ เป็ นธรรม  2540 
เนื่องจากเป็นข้อตกลงที่มีการให้กันไว้ล่าวงหน้า
เพ่ือยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิด 

       ต ามกฎหมาย  Restatement of law 
(Second),of tort ของประเทศสหรัฐอเมริกาได้
ก าหนดไว้อย่างชัดเจนว่า “ห้ามมิให้น าหลัก 
Assumption of risk ( ความยินยอมไม่ เ ป็ น
ละเมิด) มาปรับใช้กับกรณีความรับผิดทาง
ละเมิดของนายจ้างที่มีต่อลูกจ้าง” แต่อย่างไรก็
ตามศาลได้ท าการตีความว่าข้อห้ามดังกล่าวไม่
รวมถึงกรณีการจ้างท าของและข้อตกลงในการ
จ้างแรงงานที่อยู่ในขอบเขตของกฎหมายการ
จ้างแรงงานของประเทศสหรัฐอเมริกา  
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2. กรณีที่ลูกจ้างให้ความยินยอมในขณะที่
เป็นลูกจ้างต้องพิจารณาตามมาตรา 9 แห่งพรบ.
ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม 
       โดยทั้งสองกรณีต้องพิจารณาประกอบกับ
บทคุ้มครองลูกจ้างตามพรบ.คุ้มครองแรงงาน 
2541 ในบางกรณีซึ่งหากความยินยอมดังกล่าว
ไม่ต้องห้ามตามกฎหมายข้างต้นนายจ้างย่อม
สามารถอ้างหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด
เพ่ือให้ต้นพ้นความรับผิดได้ (ผู้เขียนเห็นว่าใน
กรณีเป็นการเปิดโอกาสให้นายจ้างสามารถเอา
รัดเอาเปรียบลูกจ้างจากช่องว่างของกฎหมาย 
แต่ในทางกลับกันการที่ลูกจ้างได้รับความเสี่ยง
เพ่ิมขึ้นอาจส่งผลให้ได้รับค่าตอบแทนที่สูงขึ้น
ตามจนลูกจ้างยินยอมรับความเสี่ยงก็เป็นได้ 
ฉะนั้นการที่กฎหมายเปิดโอกาสให้ลูกจ้างมีสิทธิ
เลือกจึงเป็นสิ่งที่สมควรที่สุด) 

ตารางท่ี 3.5 เปรียบเทียบหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด กรณีการกระท าละเมิดเก่ียวกับความรับผิด
ของนายจ้างต่อลูกจ้าง 

 เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด ในประเทศไทยกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ประเทศไทย ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 
 
 
 
 

ข้อดี 
 
 

- พรบ.ข้อสัญญาที่ ไม่ เป็นธรรม 
2540 เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหลัก
ความยินยอมไม่เป็นละเมิด ที่แม้จะมีการ
จ ากัดขอบเขตการใช้บังคับหลักกฎหมาย
แต่ก็มิได้ยกเลิกหลักกฎหมายดังกล่าว 
- ในการพิจารณาอรรถคดีของศาล

ไทยยังคงยอมรับและพยายามปรับใช้หลัก
ความยินยอมไม่เป็นละเมิด เพ่ือประสิทธิ

- มีการวางหลักเกณฑ์การปรับใช้
หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด โดยศาลท า
ให้ เ กิ ด แนวทาง ในการบั ง คั บ ใช้ หลั ก
กฎหมายนี้อย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
- มีการนิยามความหมายของหลัก

ความยินยอมไม่เป็นละเมิด ไว้ในบทบัญญัติ
ของกฎหมายท าให้เกิดความชัดเจนและเป็น
รูปธรรมส่งผลให้คู่ความสามารถหยิบยก
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ข้อดี 
 
 
 
 

ประสาทความยุติธรรมให้แก่คู่ความแม้ถูก
จ ากัดการใช้ดุลพินิจตามพรบ.ข้อสัญญาที่
ไม่เป็นธรรมก็ตาม 

หลักกฎหมายดังกล่าวขึ้นต่อสู้คดีได้อย่าง
แน่แท ้
- มีการจ ากัดดุลพินิจในการบังคับใช้

หลักกฎหมายดังกล่าวเฉพาะส่วนที่จ าเป็น
เท่านั้น 
- เปิด โอกาสให้ศาลสามารถใช้

ดุลพินิจในการพิจารณาคดีโดยปรับใช้หลัก
ความยินยอมไม่เป็นละเมิด กับข้อเท็จจริงที่
เกิดขึ้นได้อย่างกว้างขวางท าให้การตัดสิน
คดีมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อเสีย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อเสีย 

- ไม่มีการนิยามความหมายของ
ความยินยอมท่ีมีผลตามหลักความยินยอม
ไม่เป็นละเมิดในกฎหมายใด ๆแม้มีการ
กล่าวถึงความยินยอมในพรบ.ข้อสัญญาที่
เป็นธรรมแต่ก็เป็นเพียงการถือให้ความ
ยินยอมเป็นข้อสัญญาซึ่งไม่ถูกต้องตาม
ความหมายที่แท้จริงของหลักกฎหมาย
ดังกล่าว 
- บทบัญญัติกฎหมายตามพรบ.ข้อ

สัญญาที่ไม่เป็นธรรม ส่งผลให้เกิดการ
จ ากัดการปรับใช้หลักความยินยอมไม่เป็น
ละเมิด ที่มากเกินสมควรด้วยเหตุว่ามีการ
ใช้ถ้อยค าในตัวบทกฎหมายที่กว้างเกินไป 
อีกท้ังพรบ.ดังกล่าวประเทศไทยได้แนวคิด
มาจากประเทศอังกฤษ (Unfair Contract 
Terms Act 1977) ซึ่งเป็นกฎหมายที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือคุ้มครองคู่สัญญาจึงเป็น

- เนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกาใช้
ระบบลูกขุนในการพิจารณาปัญหา
ข้อเท็จจริง และในการปรับใช้หลักความ
ยินยอมไม่เป็นละเมิด ที่แม้เป็นหลัก
กฎหมายแต่หลักเกณฑ์ส าคัญของหลัก
กฎหมายนี้คือ การพิจารณาความยินยอม
ของผู้เสียหายอันเป็นปัญหาข้อเท็จจริงจึง
เป็นหน้าที่ของคณะลูกขุนซึ่งในบางคดีเมื่อ
คณะลูกขุนพิจารณาตัดสินได้ความเช่นใด 
ศาลอาจไม่เห็นด้วยกับค าตัดสินนั้นและศาล
จะอ้างว่าหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด นี้
แม้ต้องพิจารณาตามปัญหาข้อเท็จจริงใน
ส่วนของหลักเกณฑ์การปรับใช้แต่แท้จริง
เป็นหลักกฎหมายศาลสามารถพิจารณาว่า
จะปรับใช้หลักกฎหมายนี้กับคดีหรือไม่ 
ด้วยเหตุนี้จึงท าให้บางครั้งค าพิพากษาของ
ศาลกับค าตัดสินของคณะลูกขุนแตกต่างกัน
ก่อให้เกิดความสับสนแก่คู่ความได้ 
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กฎหมายที่เกี่ยวด้วยสัญญา171 ฉะนั้นจึง
หาใช่กฎหมายที่ควรน ามาปรับใช้กับกรณี
การกระท าละเมิด 
- กฎหมายละเมิดของประเทศไทย

ไม่มีการนิยามหรือกล่าวถึงหลักความ
ยินยอมไม่เป็นละเมิด ทั้งที่มีการปรับใช้
หลักกฎหมายดังกล่าวมาตั้งแต่ที่ริ เริ่ม
กระบวนการยุติธรรมของไทย 

ตารางที่ 3.6 เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด ในประเทศไทยกับประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
 จากการศึกษาค าพิพากษาและตารางเปรียบเทียบข้างต้นท าให้เล็งเห็นได้ว่าการปรับใช้  

หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด ในประเทศไทยมีความแตกต่างจากประเทศสหรัฐอเมริกาทั้งที่มี

ต้นแบบมาจากประเทศอังกฤษเช่นเดียวกัน โดยสาเหตุที่ท าให้การปรับใช้หลักกฎหมายดังกล่าง

แตกต่างกันเป็นเพราะความไม่ชัดเจนของบทบัญญัติกฎหมายในประเทศไทยในการจ ากัดขอบเขตการ

ปรับใช้หลักกฎหมาย ความยินยอมไม่เป็นละเมิด จึงส่งผลให้ศาลปรับใช้หลักกฎหมายนี้ผิดแพรกไป

จากแนวคิดของดั่งเดิมของหลักกฎหมายนี้ซึ่งเห็นได้จากค าพิพากษาที่ตัดสินก่อนและภายหลังการตรา

พระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมมีความแตกต่างกันอย่างมาก อีกทั้งกฎหมายละเมิดของ

ประเทศไทยไม่มีการบัญญัติถึงหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดนี้ไว้แต่ประการใดส่งผลให้เกิดการ

ตีความที่แตกต่างกันไปรวมถึงส่งผลให้คู่ความไม่มีโอกาสที่จะต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่เนื่องจากการต่อสู้

คดีในชั้นศาลของประเทศไทยยึดตัวบทกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นส าคัญ ฉะนั้นเมื่อไม่มีบท

กฎหมายใดกล่าวให้สิทธิแก่ผู้กระท าละเมิดในการอ้างหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดเพ่ือให้ตนไม่ต้อง

รับผิดในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นจากความยินยอมของผู้เสียหายก็เสมือนกับไม่มีหลักประกันใด ๆแก่

                                                           
 

  171 ศักดา ธนิตกุล, การศึกษาเปรียบเทียบธุรกิจแฟรนไชส์กับข้อสัญญาจ ากัดสิทธิห้ามผู้รับ
อนุญาตแข่งขันในสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ : บทเรียนส าหรับประเทศไทย  
:  ร า ย ง า น วิ จั ย ฉ บั บ ส ม บู ร ณ์ , ค้ น เ มื่ อ วั น ที่  6 มิ ถุ น า ย น  2561 จ า ก  http: / / cuir. car. 
chula.ac.th/handle/123456789/13562. 
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ผู้กระท าละเมิดว่าจะได้รับการอ านวยความยุติธรรมตามหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด ทุกครั้งไป 

โดยปัญหาเหล่านี้จะได้รับการวิเคราะห์และแก้ไขในบทต่อไป 

  



บทท่ี 4 
 

วิเคราะห์สภาพปัญหาของหลักความยินยอมทางละเมิด 

 

 จากการศึกษาหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด (หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด) ในบท

ข้างต้นพบว่าหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดนี้มีความส าคัญต่อการพิจารณาคดีละเมิดเป็นอย่างมาก              

ทั้งการละเมิดต่อร่างกาย ต่อทรัพย์สิน หรือต่อสิทธิอ่ืน ๆ เช่น สิทธิของลูกจ้าง เป็นต้น โดยทั่วไป         

การกระท าละเมิดที่ผู้กระท าละเมิดจ าต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายก็ต่อเมื่อ             

การกระท านั้นเป็นการกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อและเป็นการกระท าที่ผิดกฎหมาย

ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย เสรีภาพ ทรัพย์สินหรือสิทธิอ่ืนใดของผู้เสียหาย แต่ใน

กรณีที่มีการกระท าละเมิดซึ่งเกิดขึ้น เพราะมีการให้ความยินยอมของผู้เสียหายเข้าเกี่ยวข้องไม่ว่าจะ

เป็นความยินยอมที่ให้โดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายนั้น มีหลักกฎหมายเพียงหลักเดียวที่จะคุ้มครองสิทธิ

ของฝ่ายผู้กระท าละเมิดตามความยินยอมของผู้เสียหายให้ได้รับความเป็นธรรมในอันที่จะต้องรับผิด

ต่อผู้เสียหายซึ่งยอมตนเข้าเสี่ยงภัย คือ หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด เมื่อการกระท าละเมิดนั้น

ได้รับความยินยอมที่ถูกต้องตรงตามหลักเกณฑ์ของหลักกฎหมายดังกล่าวผู้กระท าละเมิดย่อมหลุดพ้น

จากภาระหน้าที่ในอันจะต้องเยียวยาผู้เสียหายนั้น 

  โดยในประเทศไทยได้มีการน าหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด เข้ามาปรับใช้ในการพิจารณา

คดีในฐานะเป็นหลักกฎหมายทั่วไปที่ศาลสามารถหยิบยกมาปรับใช้ได้โดยอิสระตามดุลพินิจของผู้

พิพากษาและไม่มีแนวทางการใช้บังคับที่แน่นอน อีกทั้งประเทศไทยในปัจจุบันมีการตรากฎหมายขึ้น

เพ่ือควบคุมการใช้หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดนี้แต่กลับมิได้วางหลักเกณฑ์และแนวทางใด ๆไว้

อย่างเป็นรูปธรรมในการปรับใช้หลักกฎหมายดังกล่าวจึงน ามาสู่ประเด็นปัญหาส าคัญ ดังนี้ 

1. ปัญหาการขาดบทบัญญัติท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรส าหรับหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด 
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2. ปัญหาการตีความพระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมในส่วนที่ห้ามมิให้ยกหลักความ

ยินยอมไม่เป็นละเมิดข้ึนเป็นข้อต่อสู้ 

3. ปัญหาความซ้ าซ้อนของบทบัญญัติมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม

กับมาตรา 150 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์   

 ปัญหาการขาดบทบัญญตัิที่เป็นลายลักษณ์อักษรส าหรับหลักความยินยอมไม่
เป็นละเมิด 

หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด (Volenti non fit injuria) เป็นหลักกฎหมายเกี่ยวกับการน า    

ความยินยอมหรือความตกลงใจเข้ารับภัยอันตรายของผู้เสียหายเข้ามาเป็นปัจจัยส าคัญในการ

พิจารณาคดีว่าผู้ที่กระท าละเมิดตามความยินยอมนั้นจ าต้องรับผิดในมูลละเมิดหรือไม่ โดยหลักความ

ยินยอมไม่เป็นละเมิด เป็นหลักกฎหมายที่เกิดขึ้นจากระบบกฎหมายโรมันซึ่งเป็นระบบกฎหมายที่มี

ความเก่าแก่มากระบบหนึ่งของโลก ต่อมาได้มีการแผ่อิทธิพลแนวคิดหลักกฎหมายเข้าสู่ประเทศ

ภาคพ้ืนยุโรปไม่ว่าจะเป็นประเทศฝรั่งเศส ประเทศอิตาลี หรือประเทศเยอรมัน รวมถึงประเทศอังกฤษ

ซ่ึงมีความใกล้ชิดกับประเทศแถบยุโรป และหลักกฎหมายนี้ยังได้แพร่กระจายไปถึงประเทศ

สหรัฐอเมริกาผ่านการเรียนการสอนและต าราทางด้านกฎหมายซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากประเทศ

อังกฤษอีกทอดหนึ่ง โดยส าหรับประเทศไทยเรานั้นได้ริเริ่มมีการน าหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด 

เข้ามามีบทบาทต่อกระบวนการยุติธรรมของไทยตั้งแต่สมัยที่พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ (พระบิดาแห่ง

กฎหมายไทย) ทรงเสด็จนิวัฒน์กลับสู่ประเทศไทยจากการศึกษากฎหมาย ณ ประเทศอังกฤษและได้

ทรงน าแนวคิดหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดกลับเข้ามายังประเทศไทยนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมา (อัน

ปรากฎให้เห็นจากพยานหลักฐานที่กล่าวไว้ในส่วนของวิวัฒนาการหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด) ซึ่ง

ต่อมาศาลไทยรวมถึงนักวิชาการทางด้านกฎหมายของไทยได้ท าการปรับใช้หลักความยินยอมไม่เป็น

ละเมิดมาอย่างต่อเนื่องเมื่อเกิดข้อพิพาทเกี่ยวข้องกับการกระท าละเมิดและมีการยกความยินยอมของ

ผู้เสียหายขึ้นเป็นข้อต่อสู้เพ่ือพิพากษาคดีด้วยความยุติธรรม จนกระทั่งในปี 2540 ประเทศไทยได้มี

การตราพระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมขึ้น โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้ก่อให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญต่อการปรับใช้หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด เนื่องจากพระราชบัญญัติ

ดังกล่าวมีบทบัญญัติในลักษณะที่เป็นการห้ามมิให้ปรับใช้หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด ส าหรับ

ความยินยอมที่ขัดต่อกฎหมายโดยแจ้งชัด หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ

ประชาชนเพื่อยกเว้นความรับผิดทางละเมิด ศาลไทยจึงจ าต้องตีความและปรับใช้หลักความยินยอมไม่
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เป็นละเมิด ในรูปแบบใหม่เพ่ือมิให้ขัดต่อบทบัญญัติของพระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม 

ตัวอย่างเช่น จากเดิมในคดีเกี่ยวกับการร่วมประเวณีศาลไทยตัดสินไปในทิศทางว่าผู้กระท าละเมิด

สามารถยกความยินยอมของผู้เสียหายขึ้นอ้างเพ่ือให้พ้นจากการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ 172 แต่เมื่อ

มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมส่งผลให้ศาลมิอาจน าความยินยอมของผู้เสียหาย

ตามหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดขึ้นพิจารณาคดีละเมิดเกี่ยวด้วยการร่วมประเวณีได้อีกต่อไป 

เพราะ เป็นความยินยอมที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เป็นต้น 

เช่นนี้พึงเห็นได้ว่าประเทศไทยได้มีการน าหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด มาท าการวินิจฉัยคดี

ละเมิดต่าง ๆที่มีการอ้างความยินยอมของผู้เสียหายตั้งแต่เริ่มกระบวนการยุติธรรม และแม้ในปี 2540 

มีการตราพระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมที่มีการกล่าวถึงความยินยอมแต่ก็เป็นเพี ยงการ

ก าหนดห้ามมิให้ยกความยินยอมของผู้เสียหายขึ้นเป็นข้อต่อสู้เพ่ือให้พ้นจากความรับผิดทางละเมิดได้

เท่านั้น กฎหมายไทยกลับยังหาได้มีการก าหนดบทบัญญัติกฎหมายใด ๆที่เป็นการวางแนวทาง

เกี่ยวกับการให้ความยินยอมตามหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด อย่างเป็นรูปธรรมหรือเป็นลาย

ลักษณ์อักษรไม่ ทั้งที่ประเทศไทยนั้นใช้ระบบกฎหมาย Civil law ซึ่งเน้นให้ความส าคัญต่อกฎหมายที่

เป็นลายลักษณ์อักษรในการพิจารณาอรรถคดีของศาล และแม้ว่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์มาตรา 4 จะมีการก าหนดให้ศาลสามารถยกหลักกฎหมายทั่วไปขึ้นพิจารณาพิพากษาคดีได้

เมื่อไม่มีบทกฎหมายก าหนดไว้เฉพาะก็ตามแต่กลับยังหาได้มีการก าหนดแนวทางหรือหลักเกณฑ์การ

ปรับใช้หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดแต่ประการใด  

อีกทั้งเมื่อมีการบังคับใช้พระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมโดยเฉพาะในมาตรา 9 อันเป็น

บทบัญญัติที่ส่งผลให้การปรับใช้หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเนื่องจาก

เป็นบทบัญญัติต้องห้ามมิให้น าหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด มากล่าวอ้างเพ่ือให้ผู้กระท าละเมิดพ้น

จากความรับผิดซึ่งบทบัญญัติมาตรา 9 ดังกล่าวนี้เป็นลักษณะของบทบัญญัติกฎหมายที่ก าหนดเป็น

การเฉพาะห้าม มิให้ตกลงยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดอย่างเด็ดขาด173แต่กลับมิได้วางแนวทางในการ
                                                           
 

172 ค าพิพากษาฎีกาที่ 576/2488 และค าพิพากษาฎีกาที่ 564/2518 
173 พินัย ณ นคร, พินัย ณ นคร, “กฎหมายว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม: แนววิเคราะห์

ใหม่เชิงเปรียบเทียบ”, วารสารนิติศาสตร์, ปีที่ 30 ฉบับที่ 4 (ธันวาคม2543): 546–588. 
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พิจารณาว่าความยินยอมใดมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัตินี้อย่างชัดเจน และไม่มีการอธิบาย

หรือวางหลักเกณฑ์ที่มีความแน่นอนตายตัวเพ่ือเป็นแนวทางในการวินิจฉัยคดีของศาลอย่างใดไม่ แต่

กลับมีการก าหนดต้องห้ามในภาพรวมเพียงว่าความตกลงหรือความยินยอมที่ต้องห้ามชัดแจ้งโดย

กฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนนั้นไม่สามารถน ามากล่าวอ้าง

เพ่ือให้ผู้กระท าละเมิดพ้นจากความรับผิดได้เท่านั้น ดังนี้เมื่อศาลจะท าการพิจารณาคดีที่มีการยกหลัก

ความยินยอมไม่เป็นละเมิด ขึ้นต่อสู้ศาลย่อมต้องใช้ดุลพินิจของตนเป็นพ้ืนฐานในการตัดสินคดีว่าความ

ยินยอมของผู้เสียหายนั้นขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือไม่อย่างไร โดย

การใช้ดุลพินิจในการพิจารณาคดีลักษณะนี้ย่อมเป็นการพิจารณาคดีแบบอัตวิสัยที่เป็นการน า

ความรู้สึกของผู้ตัดสินเป็นพ้ืนฐานในการวินิจฉัยปัญหาเหล่านั้น174ต่างจากกฎหมายแม่แบบของ

พระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมอย่าง Unfair Contract Terms Act 1977 (UCTA 1977) 

ของประเทศอังกฤษที่มีการก าหนดถึงการห้ามอ้างความยินยอมที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต 

ร่างกาย หรืออนามัยเฉพาะการกระท าที่เกิดจากความประมาทไว้ใน Section 2(1) ประกอบ 2(3) 

เท่านั้น ซึ่งการก าหนดเงื่อนไขที่มีความชัดเจนเช่นนี้ส่งผลให้การตีความปรับใช้หลักความยินยอมไม่

เป็นละเมิด ของศาลอังกฤษมีทิศทางในการใช้ดุลพินิจที่แคบลงก่อให้เกิดการพิจารณาคดีที่มีมาตรฐาน

ใกล้เคียงกันส าหรับข้อพิพาทที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน แต่ถึงอย่างไรก็ตามแม้ UCTA 1977 ของ

อังกฤษจะมีการก าหนดเนื้อหาในบทกฎหมายดังกล่าวให้มีความชัดเจนมากกว่าเนื้อความตาม

บทบัญญัติมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมของไทยแต่ยังคงมิได้มีการก าหนด

แนวทางหรือหลักเกณฑ์ที่มีความแน่นอนตายตัวในการพิจารณาความยินยอมของผู้เสียหายตามหลัก

ความยินยอมไม่เป็นละเมิด เพ่ือให้เกิดมาตรฐานในการตัดสินคดีอย่างเดียวกันไม่ แตกต่างต่างจาก

ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งแม้เป็นประเทศที่ได้รับอิทธิพลแนวคิดในเรื่องหลักความยินยอมไม่เป็น

ละเมิดมาจากประเทศอังกฤษ แต่ได้มีการพัฒนาหลักกฎหมายดังกล่าวให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรม

ยิ่งกว่า 

                                                           
 

174 รัฐพล เพชรบดี, “‘ความยุติธรรม’ (Justice): อัตวิสัย (subjective) หรือ ภววิสัย 
(objective)?”, ค้นวันที่ 3 กันยายน 2018 จาก https://prachatai.com/journal/2014/03/ 
52412. 
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โดยประเทศสหรัฐอเมริกานั้นได้ท าการวางหลักเกณฑ์และแนวทางในการปรับใช้และตีความหลัก

ความยินยอมไม่เป็นละเมิด ทั้งในรูปแบบที่เป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษร175และการวางหลักเกณฑ์         

การพิจารณาความยินยอมของผู้เสียหายที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันของศาลสหรัฐอเมริกา โดยในส่วน

ของกฎหมายลายลักษณ์อักษรนั้นจะเป็นตัวก าหนดขอบเขตความหมายของหลักความยินยอมไม่เป็น

ละเมิด และข้อห้ามน าความยินยอมมาใช้บังคับส าหรับความผิดบางประเภท เช่น ความรับผิดของ

นายจ้างต่อลูกจ้างในมูลละเมิด176เป็นต้น ส่วนการวางหลักเกณฑ์อธิบายการปรับใช้หลักความยินยอม

ไม่เป็นละเมิด ของศาลในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นศาลสหรัฐอเมริกาได้ท าการวางแนวทางไว้อย่าง

เป็นระบบขั้นตอนในค าพิพากษาคดีต่าง ๆ เช่น คดี Tyler and King company V. Dowell, Inc. 

and Phillip petroleum (1960)177, คดี Floyd E. Moomey V. Massey Ferguson, Inc. (1970)178, 

คดี Wood V. POSTELWAITE (1972)179, คดี Verona D. Downs V. V.J.M. HUBER Co. (1978)180, 

                                                           
 

175 ม าต ร า  4 96 A(b) , Restatement of the Law, Second, Torts Copyright (c) 
1965, op. cit. 

176 มาตรา 496A(e), Ibid. 
177 Tyler and King company V. Dowell, Inc and Phillip petroleum (United States 

Court of Appeals for The Tenth Circuit, 1960) , Retrieved January 11, 2017 from 
www.lexisnexis.com 
  

178 Floyd E. Moomey V. Massey Ferguson, Inc. (United States Court of Appeals 
for The Tenth Circuit, 1970), Retrieved January 11, 2017 from www.lexisnexis.com 
 

179 Terry L.  Lantry, “Volenti non fit injuria” , American Bussiness Law Journal  
11 (March 1973): 89–90. 

180 Verona D.  Downs V.  V. J. M.  HUBER Corporation ( United States Court of 
Appeals for The Fifth Circuit, 1978) , Retrieved January 11, 2017 from 
www.lexisnexis.com 
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คดี PAN EASTERN EXPLORATION CO. V. HUFU OILS (1998)181 เป็นต้น เพ่ือก่อให้เกิดมาตรฐาน

ในการพจิารณาคดีเมื่อมีการกล่าวอ้างความยินยอมของผู้เสียหายหรือผู้ให้ความยินยอมตามหลักความ

ยินยอมไม่เป็นละเมิดในคดีที่พิพาท เนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกาใช้ระบบกฎหมายแบบคอม

มอนลอว์ซึ่งค าพิพากษาถือเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายที่ต้องน ามาพิจารณาเมื่อเกิดข้อพิพาทขึ้น โดย

การวางหลักเกณฑ์ของศาลสหรัฐอเมริกาดังกล่าวได้มุ่งเน้นที่การแสดงเจตนาของผู้เสียหายเป็นส าคัญ

อันเป็นการตอบสนองเจตนารมณ์ของการสร้างหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด ในสมัยโรมันไว้ 4 

เงื่อนไข คือ 

1. ผู้เสียหายต้องรู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอันตรายหรือความเสี่ยง 

2. ผู้เสียหายต้องรับรู้และสามารถตระหนักถึงอันตรายหรือความเสี่ยงนั้น  

3. อันตรายนั้นต้องอยู่ในขอบเขตที่เป็นปกติธรรมดาของภัยนั้นอันบุคคลทั่วไปหาก

อยู่ในสภาวะเช่นนั้นสามารถคาดหมายได้ 

4. ผู้เสียหายต้องให้ความยินยอมเข้ารับความเสี่ยงภัยนั้นด้วยความสมัครใจของ

ผู้เสียหาย 

 จากประเด็นวิเคราะห์ข้างต้นสามารถบ่งชี้ให้เห็นว่าการใช้ดุลพินิจของศาลไทยนั้นในปัจจุบันยังคง

มีลักษณะที่เป็นการพิจารณาคดีแบบอัตวิสัยเนื่องจากมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็น

ธรรมอันกฎหมายที่ต้องห้ามมิให้ยกหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด ขึ้นต่อสู้คดีของฝ่ายผู้กระท า

ละเมิดตาม  ความยินยอมนั้นมีเพียงข้อก าหนดห้ามในลักษณะที่ต้องการการตีความเพ่ิมเติมโดยผู้ใช้

กฎหมายและไม่มีการก าหนดรูปแบบ แนวทาง หรือหลักเกณฑ์ใด ๆอย่างเป็นรูปธรรมส าหรับการ

พิจารณาหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด เพ่ือให้เกิดความชัดเจนและมีมาตรฐานเดียวกันแต่อย่างใด 

ต่างจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่แม้ที่มาของบทกฎหมายลายลักษณ์อักษร (Restatement of law 

(second), tort) จะเกิดจากการรวบรวมแนวทางทางการปรับใช้หลักกฎหมายต่าง ๆของศาล

สหรัฐอเมริกาก็ตามแต่ด้วยการวางหลักเกณฑ์ศาลสหรัฐอเมริกาดังที่กล่าวข้างต้นย่อมสามารถยืนยัน

                                                           
 

181 PAN EASTERN EXPLORATION CO.  V.  HUFU OILS ( United States Court of 
Appeals for The Fifth Circuit, 1998) , Retrieved January 11, 2017 from 
www.lexisnexis.com 
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ได้ว่ากฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกานั้นมีการก าหนดหลักเกณฑ์ที่มีความแน่นอนตายตัวส าหรับหลัก

ความยินยอมไม่เป็นละเมิด อันก่อให้เกิดการปรับใช้และการตีความหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด ใน

การพิจารณาคดีละเมิดของศาลระดับมลรัฐและระดับสหพันธรัฐให้มีมาตรฐานเดียวกัน  

  ทั้งนี้ หากท่านผู้อ่านมีข้อสงสัยว่าเหตุใดวิทยานิพนธ์นี้มิได้น าหลักตาม Section2(1)และ(3) แห่ง 

UCTA 1977 ของอังกฤษมาเป็นแนวทางการแก้ปัญหาการขาดบทบัญญัติเกี่ยวกับหลักความยินยอม

ไม่เป็นละเมิด ในประเทศไทยนี้ทั้งที่ UCTA 1977 นั้นเป็นกฎหมายต้นแบบของพระราชบัญญัติข้อ

สัญญาที่ไม่เป็นธรรมและศาลอังกฤษเองก็ได้มีการอธิบายหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด ไว้ในค า

พิพากษาเช่นเดียวกับศาลสหรัฐอเมริกา เนื่องจากเมื่อผู้เขียนสืบค้นและท าการค้นคว้าผู้เขียนไม่พบ

กฎหมายลายลักษณ์อักษรใด ๆของประเทศอังกฤษที่ท าการอธิบายหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด 

อย่างชัดเจนเท่ากับบทกฎหมายลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด ของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยหากกฎหมายอังกฤษจะมีการอธิบายหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด ก็มีแต่

เพียงในค าพิพากษาและพจนานุกรมกฎหมายที่ผู้เขียนได้น ามาแสดงไว้ในส่วนของบทที่ 2 เท่านั้น  

 ดังนั้นจากการวิเคราะห์สภาพปัญหานี้ผู้เขียนเห็นว่าการไม่มีหรือการขาดบทบัญญัติที่เป็นลาย

ลักษณ์อักษรในการวางแนวทางการปรับใช้ หรือการปราศจากหลักเกณฑ์ที่จะก่อให้เกิดความชัดเจน  

ในการตีความหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด ส่งผลให้ศาลไทยใช้ดุลพินิจในการพิจารณาคดี  

ในลักษณะที่เป็นอัตวิสัยมากเกินสมควรส าหรับการวินิจฉัยคดีที่มีบทบัญญัติกฎหมาย(มาตรา 9 แห่ง

พระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม) ท าการจ ากัดสิทธิของจ าเลย(ผู้กระท าละเมิดตามความ

ยินยอม) มิให้อ้างความยินยอมของโจทก์(ผู้เสียหาย) ที่ได้ให้ไว้ขณะเกิดการกระท าละเมิดอย่างเด็ดขาด

ซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ฝ่ายจ าเลยได้ เช่นนี้การน าแนวทางการก าหนดหลักเกณฑ์การ

ปรับใช้และการวางมาตรฐานการตีความหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด ในรูปแบบกฎหมายลาย

ลักษณ์ของต่างประเทศมาปรับใช้กับกฎหมายไทยโดยพิจารณาประกอบกับบริบทของสังคมไทยย่อม

ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกระบวนการยุติธรรมของไทย และเกิดประโยชน์แก่คู่ความมากเสียยิ่งกว่าการ

ก าหนดแต่เพียงข้อห้ามอ้างความยินยอมตามหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดเท่านั้น 
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  ปัญหาการตีความพระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมในส่วนที่ห้ามมิให้ยก
หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดขึ้นเป็นข้อต่อสู้ 

หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดในประเทศไทยนั้นอยู่ในฐานะของหลักกฎหมายทั่วไปซึ่งศาล

สามารถหยิบยกหลักกฎหมายนี้เพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรมแก่คู่ความมาวินิจฉัยชี้ขาดได้อย่าง

อิสระโดยปราศจากการควบคุมอย่างเป็นรูปธรรม จนกระทั่งในปี 2540 ได้มีการประกาศใช้บังคับ

พระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมขึ้นโดยในเนื้อความของมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัตินี้ได้

นิยามให้ข้อสัญญาตามพระราชบัญญัตินี้มีความหมายครอบคลุมถึงการให้ความยินยอมส่งผลให้เกิด

การตีความว่า “การให้ความยินยอมในทางละเมิด (Volenti non fit injuria) หากเข้าตรงตาม

หลักเกณฑ์ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติดังกล่าวย่อมมิอาจกล่าวอ้างหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด

เพ่ือให้หลุดพ้นจากความรับผิดได้” แต่แท้จริงแล้วการให้ความยินยอมหรือการยอมตนเข้าเสี่ยงภัยของ

ผู้เสียหายในทางละเมิดเป็นเพียงการแสดงเจตนาฝ่ายเดียวหาใช่เป็นการแสดงเจตนาของบุคคลสอง

ฝ่ายเหมือนกับรูปแบบของสัญญาไม่182 แต่เมื่อพระราชบัญญัติดังกล่าวนิยามให้ความยินยอมเป็นข้อ

สัญญาก็ย่อมต้องถือตามบทบัญญัติกฎหมายเนื่องจากประเทศไทยใช้ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร

ที่การพิจารณาพิพากษาคดีจ าต้องยึดบทบัญญัติกฎหมายเป็นหลัก เช่นนี้จึงเห็นได้ว่าการให้ความ

ยินยอมถูกควบคุมโดยพระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมส่งผลให้พบปัญหาในข้อห้ามอ้างความ

ยินยอมตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยมาตรานี้มีใจความส าคัญว่า “ความตกลงหรือ

ความยินยอมของผู้เสียหายที่ต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม

อันดีของประชาชนจะน ามาอ้างเป็นเหตุยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดเพ่ือละเมิดมิได้” โดยเนื้อหาส่วน

ที่ก่อให้เกิดปัญหาคือในส่วนของค าว่า “ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน” 

อันเป็นผลมาจากหลักความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนซึ่งเป็นหลักกฎหมายที่

เกิดข้ึนเพื่อสร้างความสงบเรียบร้อยให้แก่สังคมโดยสามารถเปลี่ยนแปลงแนวทางการควบคุมบุคคลใน

สังคมได้ตามสภาวการณ์ของสังคม เพราะความปลอดภัยของประชาชนเป็นกฎหมายสูงสุด ( salus 

populi suprema lex หรือ The safety of the people is the supreme law) หากประโยชน์ของ

                                                           
 

  182 ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์, ค าอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภ
มิควรได้, พิมพ์ครั้งที่ 4, (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน 2555), หน้า 166. 



  145 

เอกชนขัดกับผลประโยชน์ของสังคมแล้วผลประโยชน์ของเอกชนย่อมตกเป็นรองกว่าประโยชน์ของ

สังคม183ส่งผลให้ในการพิจารณาคดีศาลสามารถใช้ดุลพินิจที่จะไม่ปรับใช้หลักความยินยอมไม่เป็น

ละเมิดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของฝ่ายผู้ให้ความยินยอมได้อย่างเปิดกว้าง แต่ในทางตรงกันข้ามกลับส่ง

ผลร้ายแก่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง เพราะหลักความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีนั้นเป็นหลักกฎหมายที่

ไม่มีความแน่นอนและด้วยการเปิดโอกาสให้มีการตีความอย่างกว้างซึ่งต่างกับแนวคิดของหลักความ

ยินยอมไม่เป็นละเมิดอันเป็นหลักกฎหมายที่มีขึ้นเพ่ือคุ้มครองสิทธิของฝ่ายผู้กระท าละเมิดตามความ

ยินยอมของผู้เสียหายซึ่งต้องการความแน่นอนในการคุ้มครองสิทธิของผู้ท าละเมิดเมื่อเกิดข้อพิพาทขึ้น 

โดยความไม่ชัดเจนของบทบัญญัติมาตรา 9 นอกจากจะส่งผลต่อการใช้ดุลพินิจของศาลแล้วปัญหานี้

ยังแสดงให้เห็นถึงการตีความที่ผิดแผกไปของพระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมของไทยต่อ 

Unfair Contract Terms Act 1977 (UCTA 1977) ของประเทศอังกฤษที่เป็นกฎหมายแม่แบบของ

กฎหมายฉบับนี้  โดยความผิดแผกแตกต่างจากกฎหมายอังกฤษที่ก่อให้เกิดปัญหานี้มิได้เกิดแก่ 

ประเทศสหรัฐอเมริกาที่แม้จะได้รับอิทธิพลแนวคิดในเรื่องหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดมาจาก

ประเทศอังกฤษเช่นเดียวกับประเทศไทย แต่ได้ท าการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาหลักความยินยอมไม่

เป็นละเมิดที่รับมาจนก่อให้เกิดหลักเกณฑ์ที่ชัดแจ้งไม่เคลือบคลุมอย่างกฎหมายไทยในลักษณะที่เป็น

รูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้นกว่าองค์ความรู้ที่ได้รับมาในอดีต ซึ่งในเบื้องต้นผู้เขียนจะท าการวิเคราะห์ให้เห็น

ว่าพระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมมาตรา 9 ของประเทศไทยมีความผิดแผกไปจาก UCTA 

1977 อย่างไรเพ่ือก่อให้เกิดความเข้าใจและเห็นประจักษ์ถึงความชัดเจนของกฎหมายสหรัฐอเมริกา 

ที่มีต่อพระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมของประเทศไทยและ UCTA 1977 Section 2 ของ

ประเทศอังกฤษโดยจะท าการวิเคราะห์ในส่วนต่อไป 

UCTA 1977 ของประเทศอังกฤษนั้นมีการก าหนดต้องห้ามมิให้อ้างความยินยอมของผู้เสียหายไว้

เพียงมาตราเดียวใน Section2(1)และ(3) ที่มีใจความเป็นการห้ามเฉพาะการกระท าโดยประมาทที่

ส่งผลต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของของผู้ให้ความยินยอมเท่านั้น แต่ส าหรับการกระท าโดยจงใจที่มี

                                                           
 

  183 พรพรรณ อมรวรวิทย์, ความสงบเรียบร้อยของประชาชนในขอบเขตของกฎหมาย
ขัดกัน:ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายขัดกันต่างประเทศ เช่น รัสเซีย ออสเตรเลีย สวิสเซอร์แลนด์ , 
ค้นวันที่ 16 สิงหาคม 2560 จาก https://www.gotoknow.org /posts/54217. 
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ขึ้นเพราะผลของความยินยอมของผู้เสียหายเป็นปัจจัย หรือการกระท าโดยประมาทที่ส่งผลต่อสิ่งอ่ืนที่

มิใช่ชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย UCTA 1977 ของประเทศอังกฤษมิได้มีการบัญญัติห้ามอ้างความ

ยินยอมไว้แต่ประการใด อันแสดงให้เห็นว่าแม้ประเทศอังกฤษซึ่งเป็นประเทศกฎหมายแม่แบบของ

พระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมของไทยจะมีการควบคุมการอ้างหลักความยินยอมไม่เป็น

ละเมิดที่ส่งผลให้เกิดการหลุดพ้นจากความรับผิดทางละเมิด แต่ก็เป็นการห้ามอ้างความยินยอมที่มี

ขอบเขตจ ากัดไว้เฉพาะเรื่องความประมาทเท่านั้น เนื่องจากการกระท าที่เกิดจากความจงใจหาก

กระท าไปเพราะเหตุแห่งความยินยอมของผู้ให้ความยินยอมย่อมเป็นการแสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความ

ยินยอมหรือผู้เสียหายกับผู้กระท าตามความยินยอมหรือผู้กระท าละเมิดมีเจตนาถูกต้องตรงกันส าหรับ

การกระท าที่จะเกิดขึ้นนั้น เช่นนี้ผลที่เกิดขึ้นจากการกระท าที่ได้รับความยินยอมจึงเป็นผลลัพธ์ที่ฝ่าย

ผู้ให้ความยินยอมจ าต้องยอมรับไว้มิอาจอิดเอ้ือนแต่ประการใด อันเป็นการบ่งชี้ให้เห็นว่า UCTA 1977 

Section2 ของประเทศอังกฤษนั้นแม้จะเข้าควบคุมการให้ความยินยอมของบุคคล (Volenti non fit 

injuria) แต่ไม่ได้เป็นการห้ามมิให้น าหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดมาท าการปรับใช้ แตกต่างจาก

กฎหมายพระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมมาตรา 9 ของประเทศไทยซึ่งมีลักษณะเป็นการห้าม

อ้างความยินยอมตามหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดในทุก ๆการกระท าโดยไม่สนใจเจตนาของบุคคล

หากการกระท านั้นเกิดผลไปในทิศทางที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมของประชาชน เหตุนี้

ผู้ เขียนจึงได้ท าการแบ่งประเด็นเพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์สภาพปัญหานี้ อีก 2 ประเด็น

นอกเหนือจากความผิดแผกของในตีความกฎหมาย UCTA 1977 Section 2 ของประเทศอังกฤษที่

เป็นกฎหมายต้นแบบของพระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมของไทย ดังนี้ 

 เจตนารมณ์แรกเริ่มของการสร้างหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด ในสมัยโรมัน 
ตามที่กล่าวมาในบทที่ 2 ในยุคโรมันนั้นมีการแบ่งแยกความผิดออกเป็น 4 ลักษณะได้แก่ 

Furtum(การเอาทรัพย์ผู้อ่ืนโดยไม่ใช้ก าลัง) bona vi rapta(การชิงทรัพย์) Injuria(การกระท าโดย

ปราศจากอ านาจที่จะกระท าได้) และ Damnum Injuria Datum(การก่อความเสียหายแก่ทรัพย์หรือ

ทาสของผู้อ่ืน) โดยความผิดทั้ง 4 ลักษณะนี้เป็นความผิดที่ยังมิได้มีการแบ่งแยกว่าเป็นความผิดทาง

อาญาหรือความผิดละเมิด และในสมัยโรมันนี้มีบทกฎหมายชื่อว่า Lex Aquiliae เป็นตัวบทกฎหมาย

ที่วางหลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสินคดีต่าง ๆที่เกิดขึ้น โดยใน Lex Aquiliae มีการบัญญัติถึงแนวคิด

เกี่ยวด้วยหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด ไว้โดยนัยว่า “การที่บุคคลผู้เสียหายรับรู้ถึงประเพณีการ
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แข่งขันและยังคงยอมรับเงื่อนไขการแข่งขันนั้นหากเกิดผลร้ายขึ้นต่อบุคคลผู้ยอมตนเข้าแข่งขันบุคคล

นั้นย่อมต้องยอมรับผลร้ายนั้น เฉกเช่นเดียวกับทาสที่สมัครใจเข้าเป็นทาสของเจ้านายคนใดโดยที่รู้อยู่

แล้วว่าการตกเป็นทาสย่อมถือว่าตนเป็นทรัพย์สินของเจ้านายแต่บุคคลนั้นยังยินยอมตนเข้าเป็นทาส

เช่นนี้การที่เจ้านายท าลายทรัพย์หรือฆ่าทาสของตนจึงมิอาจน ากฎหมายมาใช้บังคับได้เนื่องจากความ

ยินยอมท่ีได้แสดงไว้แต่ต้น” เช่นนี้พึงเห็นได้ว่าเจตนารมณ์ของหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด ในสมัย

โรมันนั้นเกิดจากการที่กฎหมายยอมรับในการตัดสินใจของบุคคลที่ยินยอมน าตนเข้าเสี่ยงภัยอันตราย

ที่อาจจะเกิดแก่ตนทั้งจากการเข้าร่วมแข่งขันและการยอมตนเข้าเป็นทาส รวมถึงตาม Digest ของ

จักรพรรดิจัสติเนอุสความว่า “No injustice is done to someone who wants that thing done 

usually quoted as volenti non fit iniuria”184 แปลว่า ไม่มีความอยุติธรรมใด ๆเกิดแก่บุคคลที่

ต้องการให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นแก่ตนซึ่งมักเรียกว่า volenti non fit injuria 

ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าเจตนารมณ์ของหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด ในสมัยโรมันคือ การ

ยอมรับและเคารพความศักดิ์สิทธิ์ในการแสดงเจตนาของบุคคล หรือการที่บุคคลตัดสินใจกระท าสิ่งใด

หรือสมัครใจยอมรับในสิ่งใดทั้งที่รู้ถึงภัยที่อาจเกิดแก่ตนบุคคลนั้นย่อมต้องยอมรับผลแห่งการตัดสินใจ

ของตนโดยกฎหมายจะไม่เข้าไปคุ้มครองบุคคลที่ให้ความยินยอมอีกต่อไป แต่จะมุ่งคุ้มครองผู้กระท า

ตามความยินยอมหรือผู้ที่สามารถกระท าการนั้นได้เพราะมีอ านาจอันเป็นผลมาจากความยินยอมของ

ผู้เสียหาย 

 แนวคิดหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด ของประเทศสหรัฐอเมริกา 
ประเทศสหรัฐอเมริกาได้รับอิทธิพลแนวคิดหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดมาจากประเทศ

อังกฤษซึ่งเป็นประเทศที่ได้รับแนวคิดหลักกฎหมายนี้มาจากสมัยโรมัน แต่ในปัจจุบันประเทศอังกฤษ

ได้ท าการตราพระราชบัญญัติชื่อว่า Unfair Contract Terms ACT 1977 ขึ้นเพ่ือควบคุมความไม่เท่า

เทียมในด้านอ านาจต่อรองของคู่สัญญา185 โดยมีการก าหนดในส่วนของ Section 2(1)และ(3) เป็น

                                                           
 

184 Susan Ratcliffe, op. cit. 
  185 วราภรณ์ วนาพิทักษ์, กฎหมายว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมเชิงเปรียบเทียบ เอกสาร
ประกอบการบรรยายวิชากฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและละเมิดชั้นสูง หลักสูตรนิติศาสตร
มหาบัณฑิต สถาบัณพัฒนบัณฑิตบริหารศาสตร์, หน้า 12,15-16. 
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การห้ามอ้างความยินยอมเพ่ือยกเว้นความรับผิดในการกระท าโดยประมาทดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ในทาง

กลับกันประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้รับแนวคิดหลักกฎหมายดังกล่าวจากประเทศอังกฤษยังคงด ารงไว้

ซึ่งเจตนารมณ์ของหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด ตามระบบกฎหมายโรมัน โดยประเทศ

สหรัฐอเมริกานั้นได้ท าการตราหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด เป็นบทกฎหมายในลักษณะที่เป็นการ

เปิดโอกาสให้คู่ความสามารถอ้างหลักกฎหมายนี้เพ่ือยกเว้นความรับผิดของตนได้ซึ่งมีความชัดเจนและ

เป็นรูปธรรมตาม Restatement of law (second),of tort มาตรา 496A(b) มีใจความว่า “ศาล

สามารถปรับใช้หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดกับข้อพิพาทต่าง ๆที่เกิดขึ้นได้ภายใต้หลักเกณฑ์ของ

หลักกฎหมายนี้ ซึ่งความหมายของหลักกฎหมายนี้คือ การไม่มีความผิดพลาดใด ๆเกิดที่เกิดขึ้นแก่ผู้ที่

ให้ความยินยอม และหลักกฎหมายนี้สามารถปรับใช้ได้กับทุกคดี”186  

อีกทั้งประเทศสหรัฐอเมริกานั้นแม้จะท าการออกกฎหมายที่เป็นการต้องห้ามมิให้อ้างหลัก

ความยินยอมไม่เป็นละเมิด ในการต่อสู้คดีแต่เป็นการห้ามเฉพาะเรื่องเพ่ือป้องกันการปรับใช้หลั ก

ความยินยอมไม่เป็นละเมิดในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมเท่านั้น เช่น กรณีความรับผิด

ของนายจ้างที่มีต่อลูกจ้างตาม Restatement of law (second), of tort มาตรา 496A(e) ใจความ

ว่า “...บทบัญญัติห้ามปรับใช้หลัก assumption of risk ในหลายมลรัฐสามารถตราบทกฎหมายขึ้น

เพ่ือห้ามมิให้น าหลักการป้องกันความรับผิด assumption of risk มาใช้ส าหรับบางกรณีได้ ดังนั้นจึง

อาจตรากฎหมายว่าหลักการป้องกันความรับผิดดังกล่าวจะไม่สามารถปรับใช้กับกรณีของนายจ้างได้

หากลูกจ้างได้รับความเสียหายอันเกิดจากการท างานที่เป็นอันตราย เพราะจุดประสงค์หลักในการตรา

กฎหมายก็เพ่ือก่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของโจทก์(ลูกจ้าง)แก่จ าเลย(นายจ้าง) และ

เพ่ือป้องกันมิให้เกิดการแพ้คดีหากมีการกล่าวอ้างหลักการป้องกันความรับผิดนั้นขึ้น ภายใต้กฎหมาย

ดังกล่าวโจทก์(ลูกจ้าง)ย่อมได้รับการคุ้มครองหากปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังอย่างเหมาะสมต่อ

                                                           
 

  186 “ . . . Such courts have applied the same principle to other situations under 
the ancient maxim. Volenti non fit injuria, which signifies that no wrong is done to one 
who consents. . . , and the rules applied are the same in either case.”, Restatement of 
the Law, Second, Torts Copyright (c) 1965, op. cit. 
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อันตรายที่ได้รับแม้ว่าลูกจ้างจะรู้ถึงอันตรายและยังคงเผชิญหน้ากับอันตรายนั้นก็ตาม”187(หลัก 

assumption of risk กับหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด เป็นหลักกฎหมายเดียวกันต่างเพียงชื่อเรียก

เท่านั้น) เช่นนี้จะเห็นได้ว่าในกรณีอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการจ้างแรงงานกฎหมายมิได้ห้ามอ้างหลักความ

ยินยอมไม่เป็นละเมิด188 เนื่องจากมีการให้ความส าคัญแก่สิทธิในการตัดสินใจของประชาชนในอันที่จะ

กระท าการอย่างหนึ่งอย่างใด หรือยอมรับผลอย่างหนึ่งอย่างใดแก่ตนอันเป็นการค านึงถึงความ

ศักดิ์สิทธิ์ในการแสดงเจตนาของบุคคลนั้นเอง อีกทั้งได้ค านึงถึงผลประโยชน์ที่ลูกจ้างจะได้รับจาก

นายจ้าง เช่น การที่ลูกจ้างยินยอมตนเข้าท างานที่มีอันตรายสูงให้แก่นายจ้างเพ่ืออัตราค่าจ้างที่มี

ผลตอบแทนสูงตามความเสี่ยงของงาน เช่นนี้ผู้เขียนเห็นว่าหากมีการตรากฎหมายที่จ ากัดการให้ความ

ยินยอมด้วยถ้อยค าของกฎหมายที่เปิดกว้างเกินสมควรย่อมเป็นการปิดโอกาสในการแสวงหา

ผลประโยชน์ของประชาชน  

โดยในส่วนของกรณีความผิดอ่ืน ๆประเทศสหรัฐอเมริกาได้เปิดช่องให้สามารถอ้างหลัก

กฎหมายVolenti non fit injuria ได้ เพราะเหตุว่าเมื่อเกิดข้อพิพาทขึ้นหากมีการกล่าวอ้างหลักความ

ยินยอมไม่เป็นละเมิด ภาระการพิสูจน์ข้อเท็จจริงแห่งคดีนั้นย่อมตกแก่ฝ่ายที่กล่าวอ้างหลักกฎหมาย

                                                           
 

  187 “...Statutes eliminating assumption of risk.  In many states there are statutes 
which, by their express provisions, have abrogated the defense of assumption of risk 
in particular relations or situations. Thus a statute may provide that the defense shall 
not be available to a master whose servant is injured in the course of a dangerous 
employment, because the purpose of the legislature is found to be to place the entire 
responsibility for the safety of the plaintiff upon the defendant, and that purpose 
would be defeated if the defense were available.  Under such statutes the plaintiff is 
protected if he acts with reasonable care in view of the danger which he encounters, 
even though he knows the danger and proceeds in the face of it…” Ibid. 
  188 Richard Slane and wife V. Jerry Scott (United States Court of Appeals for The 
Tenth Circuit, 1990), Retrieved January 11, 2017 from www.lexisnexis.com 
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นี้189 ฉะนั้นหากศาลพบว่าไม่มีการให้ความยินยอมแก่กันจริงหรือการให้ความยินยอมนั้นไม่ถูกต้องตรง

ตามหลักเกณฑ์ในอันจะส่งผลให้ผู้ท าละเมิดได้รับการยกเว้นความรับผิดศาลย่อมเป็นผู้ตัดสินให้

ผู้เสียหายได้รับการเยียวยา แต่หากก าหนดบทบัญญัติกฎหมายในลักษณะที่เป็นการปิดโอกาสในการ

ต่อสู้คดีโดยการห้ามอ้างหลักกฎหมายของคู่ความย่อมมิเป็นเหตุอันสมควรส าหรับกระบวนการ

ยุติธรรมโดยเฉพาะในส่วนของความเท่าเทียมกันของคู่ความ 

ดังนี้จะเห็นได้ว่าแม้ประเทศสหรัฐอเมริกามีการออกกฎหมายเข้าควบคุมการปรับใช้หลัก

ความยินยอมไม่เป็นละเมิด คล้ายกับประเทศอังกฤษซึ่งเป็นการออกกฎหมายควบคุมเฉพาะเรื่อง

เฉพาะกรณีเท่านั้นมิได้ตรากฎหมายห้ามปรับใช้หลักกฎหมายดังกล่าวอย่างกว้างเหมือนกับประเทศ

ไทย ส่งผลให้หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด ยังคงมีบทบาทอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในฐานะที่

เป็นข้อต่อสู้ของผู้กระท าละเมิดตามความยินยอมของผู้เสียหายอันเป็นการก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่

ฝ่ายที่กระท าละเมิดโดยมิได้มีเจตนาร้ายแก่ผู้เสียหายและยังเป็นการเคารพในเจตนารมณ์ของ

ผู้ เสียหายหรือผู้ให้ความยินยอมอีกด้วย แตกต่างจากกรณีของประเทศไทยซึ่งเมื่อมีการตรา

พระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมขึ้นห้ามมิให้ยกหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด ขึ้นเป็นข้อต่อสู้

นั้นก่อให้เกิดการปรับใช้กฎหมายที่ผิดแผกไปจากเดิม เช่น การที่ศาลไทยจ าต้องปรับใช้หลักในเรื่อง

ของอ านาจฟ้องเข้ามาท าการพิพากษาคดีละเมิด190ที่เกิดความเสียหายแก่ร่างกายแทนการปรับใช้หลัก

ความยินยอมไม่เป็นละเมิด191เพ่ือให้เกิดผลการพิจารณาว่าผู้กระท า(จ าเลย)ไม่จ าต้องรับผิดในมูล

ละเมิดนั้น เป็นต้น 

โดยพระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม 2540 มาตรา 9 ของประเทศไทยนั้นมีลักษณะ

คล้ายคลึงกบัพระราชบัญญัติ Unfair Contract Terms 1977 ของประเทศอังกฤษแต่มีการตัดสิทธิใน

การอ้างหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดเพ่ือคุ้มครองตนเองของผู้กระท าละเมิดตามความยินยอมของ

                                                           
 

  189 Charles Warren, “The Harvard Law Review Association,” Harvard Law 
Review 8, 8 (March 1895): 459-460, Retrieved September 14, 2017 from 
http://www.jstor. org/ stable/ 1321649 

190 ค าพิพากษาฎีกาที่ 10294/2546 
191 ค าพิพากษาฎีกาที่ 248/2523 
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ผู้เสียหายด้วยถ้อยค าในตัวบทกฎหมายที่ไม่ชัดเจน เนื่องจากมีค าจ ากัดความที่มีขอบเขตกว้างเกิน

สมควร อีกทั้งหากมองในมุมของผู้เสียหายการที่กฎหมายก าหนดเช่นนี้ย่อมเป็นการไม่เคารพสิทธิใน

การตัดสินใจของผู้เสียหายอันเป็นการขัดต่อหลักความศักดิ์สิทธิ์ในการแสดงเจตนาอันเป็นหลักพ้ืนฐาน

ของกฎหมายแพ่งซึ่งมีความแตกต่างจากหลักของกฎหมายอาญาที่มุ่งคุ้มครองสังคมจึงจ าต้องยึดถือตัว

บทกฎหมายอย่างเคร่งครัดมากกว่าเจตนาของผู้เสียหาย เช่น การรับสินบนของเจ้าพนักงานแม้สินบน

นั้นเป็นทรัพย์สินของผู้ให้สินบนและได้ให้ด้วยความตั้งใจของตนแต่เจ้าพนักงานผู้รับสินบนย่อมต้องรับ

ผิดเพราะผู้เสียหายมิใช่เจ้าของทรัพย์ที่เป็นสินบนแต่เป็นสังคมที่เสียหายต่างจากมุมมองทางกฎหมาย

แพ่งที่หากมีการให้ทรัพย์สินของตนแก่บุคคลอ่ืนไม่ว่ากรณีใดผู้รับมอบการให้ย่อมไม่ผิดกฎหมายแพ่ง

เพราะถือเอาเจตนาของผู้ให้เป็นส าคัญ 

ดังนั้นการที่มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม 2540 ในส่วนที่ว่า “ขัดต่อ

ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน” แม้จะไม่เป็นการยกเลิกหลักความยินยอมไม่เป็น

ละเมิด แต่ก็เป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของหลักกฎหมายดังกล่าวในระบบกฎหมายโรมันที่มุ่งเน้นเปิด

โอกาสให้คู่ความสามารถมีสิทธิที่เท่าเทียมกันในการต่อสู้คดีและให้ความส าคัญกับการตัดสินใจหรือ

เจตนารมณ์ของบุคคล รวมถึงการที่บทบัญญัติมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม

ของไทยนั้นผิดแผกแตกต่างไปจากกฎหมายต้นฉบับอย่าง UCTA 1977 Section 2(1)ประกอบ(3) 

ของประเทศอังกฤษเป็นอย่างมาก อีกทั้งหลักความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีนั้นมีวัตถุประสงค์

เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของสังคมแต่ในเรื่องของการให้ความยินยอมตามหลักความยินยอมไม่เป็น

ละเมิด นั้นเป็นเรื่องละเมิดของเอกชนต่อเอกชน เช่นนี้การที่บทบัญญัติมาตราดังกล่าวใช้ถ้อยค าที่เป็น

การปิดกั้นโอกาสในการต่อสู้คดีของคู่ความจึงสมควรได้รับการการแก้ไขเพ่ือให้เกิดความชัดเจนและ

เหมาะสมต่อไป 

 ปัญหาความซ้ าซ้อนของบทบัญญตัิมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อสัญญาที่
ไม่เป็นธรรมกับมาตรา 150 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์      

 บทบัญญัติมาตรา 150 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นบทบัญญัติที่ว่าด้วย

วัตถุประสงค์ของนิติกรรมอันส่งผลต่อความสมบูรณ์แห่งนิติกรรม โดยหากวัตถุประสงค์หรือเจตนาที่ผู้

แสดงเจตนามุ่งหวังให้ปรากฎมีความเกี่ยวข้องกับการที่กฎหมายต้องห้ามไว้โดยชัดแจ้ง หรือเป็นการ

พ้นวิสัย หรือเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน นิติกรรมนั้นย่อมตก
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เป็นโมฆะมิอาจมีผลใช้บังคับได้ซึ่งนอกจากเรื่องวัตถุประสงค์ของนิติกรรมแล้วนิติกรรมจะมีผลสมบูรณ์

ได้ยังคงต้องพิจารณาถึงความสามารถของบุคคลผู้ท านิติกรรม แบบที่กฎหมายก าหนดส าหรับนิติกรรม

นั้น และการแสดงเจตนาของผู้ท านิติกรรม โดยเหตุปัจจัยที่ทางผู้เขียนมุ่งเน้นให้ความส าคัญเฉพาะ

เรื่องความซ้ าซ้อนของบทบัญญัติที่เกี่ยวด้วยวัตถุประสงค์ของการท านิติกรรมเท่านั้นเพราะเหตุ

ดังต่อไปนี้ 

1. ในกรณีที่จ าต้องพิจารณาเรื่องความสามารถของบุคคลเพ่ือความสมบูรณ์ของนิติกรรมตาม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยทั่วไปบุคคลผู้ท านิติกรรมจ าต้องไม่ตกเป็นผู้ไร้ความสามารถ

หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ รวมถึงต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้วตามกฎหมายการท านิติกรรมจึง

จะมีผลสมบูรณ์ในเหตุแห่งความสามารถของบุคคล แต่ส าหรับการแสดงเจตนาให้ความยินยอมในคดี

ละเมิดในเรื่องของความสามารถของบุคคลผู้ให้ความยินยอมนั้นต้องพิจารณาเพียงว่าบุคคลนั้น

สามารถรับรู้ถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการให้ความยินยอมของตนหรือไม่เท่านั้น เช่นนี้แม้เป็นเด็กหรือ

ผู้เยาว์หากสามารถรับรู้ถึงผลที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีการให้ความยินยอม การแสดงเจตนาให้ความยินยอม

นั้นก็ย่อมมีผลสมบูรณ์ตามหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด192 ซึ่งความแตกต่างในส่วนของหลักเกณฑ์

เรื่องความสามารถของบุคคลนี้มีความชัดเจนหาได้ก่อให้เกิดปัญหาแต่ประการใด 

2. ในเรื่องแบบของการท านิติกรรมนั้น โดยทั่วไปการท านิติกรรมไม่มีแบบก าหนดไว้เป็นการ

เฉพาะเว้นเสียแต่บ้างเรื่องที่กฎหมายก าหนดไว้เป็นกรณีพิเศษ เช่น การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์จ าต้อง

ท าเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่193เป็นต้น ซึ่งผู้ท านิติกรรมนั้นก็จ าต้องกระท า

ตามแบบที่กฎหมายก าหนดมิฉะนั้นนิติกรรมดังกล่าวย่อมตกเป็นโมฆะ194 แต่ส าหรับการให้ความ

ยินยอมตามหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด ในคดีละเมิดนั้นผู้ให้ความยินยอมสามารถให้ความยินยอม

                                                           
 

192 เพ็ง เพ็งนิติ, ค าอธิบาย (ฉบับย่อ) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด 
และพ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ,  พิมพ์ครั้งที่ 5 แก้ไขเพ่ิมเติม ,  
กรุงเทพมหานคร: จิวรัชการพิมพ์, 2553, หน้า 67. 

193 มาตรา 456 วรรคที่ 2 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
194 มาตรา 151 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
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ด้วยวิธีใดก็ได้ไม่มีแบบก าหนดไว้ และการความยินยอมยังคงสามารถมีผลสมบูรณ์ได้แม้เป็นการให้

ความยินยอมโดยปริยาย195 

3. ในส่วนเรื่องการแสดงเจตนาของผู้ท านิติกรรมที่จะส่งผลต่อความสมบูรณ์ของนิติกรรม การที ่

นิติกรรมจะมีความสมบูรณ์ได้นิติกรรมนั้นต้องไม่เกิดจากการแสดงเจตนาที่เป็นผลมาจากกการข่มขู่  

การส าคัญผิด หรือถูกกลฉ้อฉล รวมถึงการแสดงเจตนาของผู้ท านิติกรรมต้องไม่เป็นการแสดง  

เจตนาลวง   ซ่อนเร้น หรือมีเจตนาท านิติกรรมเพื่ออ าพรางนิติกรรมอ่ืนนิติกรรมที่ท าข้ึนนิติกรรมจึงจะ

มีผลสมบูรณ์มิอาจถูกบอกล้างได้ด้วยเหตุแห่งการแสดงเจตนาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

โดยการให้ความยินยอมของผู้ให้ความยินยอมตามหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดนั้นเป็นการแสดง

เจตนาอย่างหนึ่งซึ่งผู้ให้ความยินยอมมุ่งหมายที่จะน าตนเข้าเสี่ยงภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นอันส่งผลให้

ผู้กระท าละเมิดตามความยินยอมหลุดพ้นจากความรับผิด เช่นนี้การให้ความยินยอมดังกล่าวจึงจ าต้อง

เกิดจากเจตนาอันบริสุทธิ์ของผู้ให้ความยินยอมเช่นเดียวกับการท านิติกรรม คือ ต้องไม่ถูกข่มขู่ ไม่

ส าคัญผิด หรือไม่ถูกกลฉ้อฉลในการอันตนให้ความยินยอมนั้น จึงสามารถกล่าวได้ว่าความสมบูรณ์ของ

นิติกรรมในส่วนการแสดงเจตนาของบุคคลผู้ท านิติกรรมทั่วไปกับความสมบูรณ์ในการแสดงเจตนาให้

ความยินยอมตามหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด เป็นเรื่องเดียวกันและในปัจจุบันหาได้มีบทกฎหมาย

ใด ๆ บัญญัติขึ้นเป็นการทับซ้อนกันในส่วนนี้จึงไม่เกิดปัญหาที่จ าต้องน ามาวินิจฉัย 

ดังนี้จึงเห็นได้ว่าความสมบูรณ์ของนิติกรรมที่เกิดปัญหาเรื่องการซ้ าซ้อนของบทบัญญัติกฎหมาย  

มีเพียงตามมาตรา 150 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กับบทบัญญัติมาตรา 9 แห่ง

พระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมเท่านั้น โดยความซ้ าซ้อนดังกล่าวนั้นอยู่ในส่วนที่ว่า “หากมี

วัตถุประสงค์ขัดต่อความสงบเรียบหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน” ซึ่งมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติ 

ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมอันเป็นกฎหมายที่ตราขึ้นภายหลังประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้น  

ได้มีการตราก าหนดห้ามมิให้กล่าวอ้างความตกลงหรือความยินยอมที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือ

ศีลธรรมอันดีของประชาชนเช่นเดียวกัน โดยสาเหตุที่ผู้เขียนเล็งเห็นว่าความในมาตรา 9 แห่ง

พระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมมีความทับซ้อนกับเนื้อความในบทบัญญัติมาตรา 150 แห่ง

                                                           
 

195 ค าพิพากษาฎีกาที่ 544/2523 ประกอบค าพิพากษาฎีกาที่ 3776/2547 อ้างถึงใน วารี 
นาสกุล และจรัญ ภักดีธนากุล, ค าอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะละเมิด จัดการงานนอก
สั่ง  ลาภมิควรได้. แก้ไขปรับปรุง, (กรุงเทพมหานคร: จิรรัชการพิมพ์, 2553), หน้า 69. 
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ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เพราะความยินยอมอันจะส่งผลให้ผู้กระท าละเมิดตามความ

ยินยอมหลุดพ้นจากความรับผิดได้นั้นเป็นการแสดงเจตนาในการท านิติกรรมอย่างหนึ่ง เนื่องจากการ

ที่ผู้ ให้ความยินยอมแสดงเจตนาให้ความยินยอมแก่ผู้ ได้รับความยินยอมย่อมเป็นการกระท า  

ด้วยความสมัครใจและมุ่งที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน หรือระงับซึ่งสิทธิอันผู้ให้ ความยินยอมมีอยู่แก่ 

ผู้ได้รับความยินยอมเพ่ือให้ผู้ได้รับความยินยอมมีอ านาจกระท าการใด ๆอันเกิดจากผลของการให้

ความยินยอมนั้นซึ่งเป็นลักษณะของนิติกรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์196 

เช่นนี้การตรามาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมนอกจากจะมีความไม่ชัดเจน

ตามที่ได้อรรถาธิบายไว้ในประเด็นปัญหาก่อนหน้าแล้วยังคงมีความทับซ้อนกับบทบัญญัติกฎหมายดั่ง

เดิมอย่างมาตรา 150 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อันเป็นการบัญญัติกฎหมายที่ฟุ่มเฟือย 

เกินความจ าเป็นและไม่มีประสิทธิภาพ เพราะเหตุว่าการตราพระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม

นั้นเป็นบทกฎหมายที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในยุคนั้นซึ่งต้องการความ

รวดเร็วและแม้จะมีการวิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมายแต่การวิเคราะห์นั้นก็ยังไม่รัดกุม ไม่ชัดเจน 

และไม่เปิดเผยให้สังคมสามารถตรวจสอบได้โดยง่าย197 อีกท้ังมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อสัญญา

ที่ไม่เป็นธรรมยังคงผิดแผกไปจากกฎหมายต้นแบบอย่าง Unfair Contract Terms Act 1977 (UCTA 

1977) ในส่วน Section 2(1)ประกอบ(3) และเป็นบทบัญญัติกฎหมายที่ไม่มีความสอดคล้องต่อ

เจตนารมณ์ของหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด ในสมัยโรมันส่งผลให้เกิดการตีความและปรับใช้หลัก

กฎหมายที่ผิดเพ้ียนไปดังที่กล่าวไว้ในปัญหาก่อนหน้า แตกต่างจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่แม้เป็น

ประเทศที่ได้รับอิทธิพลทางด้านกฎหมายในเรื่องหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด มาจากประเทศ

อังกฤษเช่นเดียวกับประเทศไทย แต่ประเทศสหรัฐอเมริกานั้นได้มีการพัฒนาหลักกฎหมายดังกล่าวให้

สอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบัน และยังคงรักษาไว้ซึ่งเจตนารมณ์ดั่งเดิมของหลักความยินยอมไม่เป็น

ละเมิด ในระบบกฎหมายโรมันไว้ได้ อันสามารถพิจารณาได้จากบทบัญญัติกฎหมายลายลักษณ์

                                                           
 

196 มาตรา 149 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
  197 สุรวงศ์ วรรณปักษ์, สรุปการเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “การวิเคราะห์ผลกระทบในการออก
กฎหมาย (RIA) กับการปฏิรูปกฎหมาย, ค้นวันที่ 10 ตุลาคม 2561 จาก http://pa.dpu.ac.th/km/ 
viewtopic.php?f=4&t=68. 
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อักษร198ที่มีความชัดเจน และค าพิพากษาของศาลในประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น คดี  Marvin Fain V. 

The Goodyear tire and rubber company (1956), คดี United States V. Johnson (1961), 

คดี Harry W. Potter V. Ruth Brittan (1961), คด ีGene Fulton V. Frank Shaw (1963) หรือคดี 

Richard Slane and wife V. Jerry Scott (1990) เป็นต้น ซึ่งการที่กฎหมายสหรัฐอเมริกาก าหนด

กฎหมายใช้บังคับต่อหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดเป็นการเฉพาะ เช่นนี้ย่อมส่งผลให้ไม่เกิดปัญหา

ความทับซ้อนของบทกกฎหมายเหมือนอย่างที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ดังนี้ในส่วนปัญหาความซ้ าซ้อน

ของบทบัญญัติมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมต่อมาตรา 150 แห่งประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์จึงสมควรได้รับการแก้ไขเพ่ือก่อให้เกิดการแตกต่างอย่างเป็นรูปธรรมในการ

บังคับใช้กฎหมายต่อไป 

ทั้งนี้ มีนักกฎหมายไทยบางท่านมองว่าการให้ความยินยอมนั้นตามหลักความยินยอมไม่เป็น

ละเมิดนั้นจะเป็นนิติกรรมต่อเมื่อถูกก าหนดในพระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมเท่านั้น 199 

เพราะเหตุว่ามาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวนิยามให้ความยินยอมเป็นข้อสัญญา แต่ด้วย 

ความเคารพอย่างสูงข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยกับแนวคิดนี้เนื่องจากข้าพเจ้ามองว่าการให้ความยินยอมตาม

หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด นั้นเป็นการแสดงเจตนายอมตนเข้ารับความเสี่ยงภัยเพ่ือให้ผู้ได้รับ

ความยินยอมหลุดพ้นจากความรับผิดทางละเมิด ซึ่งการที่บุคคลจะหลุดพ้นจากความรับผิดทางละเมิด

ด้วยเหตุแห่งความยินยอมตามหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดนั้นเป็นเพราะความยินยอมดังกล่าว

ส่งผลให้ไม่เกิดความเสียหายทางนิตินัยแก่ผู้ให้ความยินยอม เช่นนี้แสดงให้เห็นว่าการแสดงเจตนาให้

ความยินยอมของผู้ให้ความยินยอมย่อมก่อให้เกิดสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดในอันจะกระท าต่อบุคคลผู้ให้

ความยินยอมซึ่งการก่อให้เกิดสิทธิในลักษณะนี้เป็นรูปแบบของนิติกรรมตามประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์ 

ดังนั้นพึงเห็นได้ว่าจากประเด็นปัญหาทั้ง 3 ประเด็นส่วนหนึ่งเป็นผลกระทบมาจากการตรา

กฎหมายพระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมที่ไม่รัดกุมและไม่รอบคอบ อีกทั้งไม่ยึดหลัก

                                                           
 

198 มาตรา 496A(b), Restatement of the Law, Second, Torts Copyright (c) 
1965, op. cit. 

199 ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์, เรื่องเดิม, หน้า 166. 
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เจตนารมณ์ดั่งเดิมของหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด ส่งผลให้เกิดการตรากฎหมายที่มีความผิดแผก

ไปทั้งจากเจตนารมณ์ของหลักกฎหมายและกฎหมายแม่แบบ เช่นนี้ผู้เขียนจึงขอท าการเสนอแนะแนว

ทางการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ในบทต่อไป 



บทท่ี 5 
 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ  

 

หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด หรือหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด คือ หลักกฎหมายที่ว่า

ด้วยเรื่องความยินยอมของผู้เสียหายซึ่งยอมตนเข้าเสี่ยงภยันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากบุคคลอ่ืนทั้งที่รู้ว่า

หากกระท าการยินยอมเช่นนั้นตนอาจได้รับความเสียหาย และด้วยผลแห่งหลักความยินยอม  

ไม่เป็นละเมิดบุคคลอ่ืนผู้กระท าละเมิดตามความยินยอมย่อมพ้นจากความรับผิดทางละเมิด เช่นนี้  

หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดจึงเป็นหลักกฎหมายที่มีความส าคัญต่อการพิจารณาคดีละเมิดเป็น

อย่างมาก และเมื่อผู้เขียนท าการศึกษาเปรียบเทียบหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดระหว่างไทยกับ

สหรัฐอเมริกาสามารถสรุปและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน ดังนี้ 

  บทสรุป 
จากการศึกษาความเป็นมาของหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดในสมัยโรมันจนกระทั่งมีการน า

หลักกฎหมายดังกล่าวมาปรับใช้ในประเทศไทยพบว่า หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดนี้ก่อตัวขึ้นใน

สมัยโรมันจากเหตุปัจจัย 2 ประการ คือ การแข่งกีฬาและการค้าทาส โดยปรากฏจากบทกฎหมาย 

Lex Aquiliae ที่มีการบัญญัติห้ามมิให้มีการน ากฎหมายมาใช้คุ้มครองกับกรณีของการแข่งขันกีฬา

หากเกิดความเสียหายขึ้น เพราะการแข่งขันกีฬามีขึ้นเพ่ือสร้างชื่อเสียงและพิสูจน์ความกล้าหาญ

เท่านั้นมิได้มีเจตนาก่อให้เกิดความเสียหายแก่กัน และส าหรับบุคคลที่สมัครใจเข้าเป็นทาสก็ย่อมมิได้

รับการคุ้มครองจากกฎหมายเช่นกัน แม้ได้รับความเสียหายหากความเสียหายนั้นเกิดจากนายจ้างหรือ

เจ้านายของทาสนั้น เนื่องจากบุคคลผู้ยินยอมตนเข้าเป็นทาสย่อมรู้และทราบถึงผลแห่งการเป็นทาส

อยู่กอ่นที่จะน าตนเข้าเป็นทาสแล้วว่าหากตนเป็นทาสจะกลายเป็นทรัพย์สินของเจ้านายนั้น  

ต่อมาเมื่ออาณาจักรโรมันแพร่ขยายอ านาจมาถึงประเทศอังกฤษชาวโรมันได้น าเอาแนวคิด  

ความเชื่อ รวมถึงกฎหมายเข้ามาเผยแผ่ยังประเทศอังกฤษผ่านกฎหมายศาสนา (Canon Law) ซึ่ง
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หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดก็เป็นหนึ่งในกฎหมายเหล่านั้น ส่งผลให้เมื่อพระปิยะมหาราช  

(รัชกาลที่ 5) ทรงส่งพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์มาศึกษากฎหมายยังประเทศอังกฤษ พระองค์จึงทรง

ได้รับการสอนสั่งในเรื่องหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดนี้ด้วย และเมื่อพระองค์ทรงเสด็จกลับสู่

ประเทศไทยได้ทรงน าความรู้ทางด้านกฎหมายของอังกฤษซึ่งรวมถึงหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด

เข้ามาเผยแพร่ยังประเทศไทยจนเป็นที่รู้จักมาถึงในปัจจุบัน 

โดยนอกจากประเทศอังกฤษแล้วประเทศอ่ืน ๆในภาคพ้ืนยุโรป หรือทวีปอเมริกา หรือแม้กระทั่ง

ประเทศในแถบทวีปแอฟริกาเองก็มีแนวคิดเกี่ยวกับหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดนี้เฉกเช่นเดียวกัน 

ทั้งที่ได้รับอิทธิพลแนวคิดมาจากกฎหมายโรมันโดยตรงอย่างประเทศฝรั่งเศส ประเทศเยอรมัน 

ประเทศอิตาลี หรือประเทศที่ได้รับอิทธิพลหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดมาจากประเทศอังกฤษ

เหมือนกับประเทศไทยอย่างประเทศสหรัฐอเมริกา หรือประเทศที่ ไม่ได้รับอิทธิพลมาจากกฎหมาย

โรมันแต่มีการก าหนดกฎหมายและพิจารณาคดีโดยอาศัยหลักความยุติธรรมและมุ่งคุ้มครองความ

ศักดิ์สิทธิ์ในการแสดงเจตนาของคู่ความซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดของ

โรมันอย่างกฎหมาย Lozi Law ของประเทศ Barotseland เช่นนี้แสดงให้เห็นว่าหลักความยินยอมไม่

เป็นละเมิดนี้ เป็นหลักกฎหมายที่เกิดขึ้นจากความต้องการสร้างความเที่ยงธรรมให้แก่คู่ความ 

เป็นส าคัญหาได้เป็นหลักกฎหมายที่ด ารงอยู่เพียงเพราะเป็นหลักกฎหมายโรมันโบราณไม่  

ในปัจจุบันอิทธิพลแนวคิดหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดจากระบบกฎหมายโรมันก็ได้มีการ

พัฒนาหลักกฎหมายดังกล่าวในรูปแบบที่แตกต่างกันไปทั้งประเทศในระบบ Common Law และ

ระบบ Civil Law โดยส าหรับประเทศในระบบ Common Law นั้นมีมุมมองแนวคิดต่อหลักความ

ยินยอมไม่เป็นละเมิดที่เป็นไปในท านองเดียวกันอันมีลักษณะเป็นหลักกฎหมายทั่วไปและอยู่ในสถานะ

ที่เป็นข้อต่อสู้หรือข้อแก้ตัวของผู้กระท าความผิดซึ่งสามารถกล่าวอ้างความยินยอมของผู้เสียหาย

เพ่ือให้ตนไม่ต้องรับผิดในความผิดละเมิดทุกรูปแบบ แต่ส าหรับประเทศในระบบ Civil Law นั้นการ

ปรับใช้หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดในลักษณะที่แตกต่างกันออกไปด้วยเหตุปัจจัยต่าง ๆทางสังคม

ทั้งในเรื่องของศาสนา การด ารงชีวิต การถูกกดขี่จากผู้มีอ านาจภายในประเทศจากปัญหาทางด้าน

เศรษฐกิจ โดยบางประเทศในระบบ Civil Law มองว่าหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดอยู่ในฐานะของ

หลักกฎหมายทั่วไปสามารถปรับใช้ได้กับคดีละเมิดทุกประเภทเหมือนกับที่มีการปรับใช้ในระบบ

กฎหมายโรมันดั่งเดิม หรือบางประเทศตีความกฎหมายละเมิดอย่างเคร่งครัดตามตัวอักษรจึงไม่อาจ
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น าหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดมาปรับใช้เป็นข้อยกเว้นได้ หรือในบางประเทศมีมุมมองในลักษณะ

เป็นกลางโดยยอมรับให้สามารถน าหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดมาท าการปรับใช้เป็นข้อต่อสู้เพ่ือให้

พ้นจากความรับผิดทางละเมิดได้แต่ต้องก าหนดข้อห้ามส าหรับข้อพิพาทบาอย่างไม่ให้สามารถน าหลัก

ความยินยอมไม่เป็นละเมิดข้ึนต่อสู้ในชั้นศาลได้ 

แต่อย่างไรก็ตามด้วยสภาพสังคมในปัจจุบันการปรับใชหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดไม่ว่าจะ

เป็นประเทศในระบบ Common Law หรือระบบ Cilvil Law ก็ได้มีการสร้างข้อจ ากัดมิให้ยกหลัก

ความยินยอมไม่เป็นละเมิดขึ้นกล่าวอ้างเพ่ือให้พ้นจากความรับผิดทางละเมิดได้อย่างเสรี เนื่องจาก

ปัญหาความไม่เท่าเทียมของบุคคลซึ่งน ามาสู่การใช้กฎหมายที่ไม่เป็นธรรมในลักษณะที่ก่อให้เกิดความ

ได้เปรียบในกระบวนการยุติธรรมอย่างไม่สุจริต อย่างเช่นการก าหนดกฎหมายวางหลักเกณฑ์และ

นิยามหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดไว้ในรูปแบบของลายลักษณ์อักษรชื่อว่า Restatement of law 

(Second), of tort ในมาตรา 496A ของประเทศสหรัฐอเมริกาที่แม้จะได้รับแนวคิดเกี่ยวกับหลัก

ความยินยอมไม่เป็นละเมิดมาจากประเทศอังกฤษอีกทอดหนึ่ง นอกจากนี้ประเทศสหรัฐอเมริกายังคง

มีการบัญญัติถึงข้อจ ากัดมิให้น าหลักความยินยอมมาปรับใช้กับคดีละเมิดเฉพาะเรื่องที่ส าคัญต่อการ

ด ารงชีวิตของบุคคล เช่น คดีความรับผิดทางละเมิดของนายจ้างทีมีต่อสวัสดิภาพของลูกจ้าง หรือใน

กรณีการพิจารณาคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ ศาลสหรัฐอเมริกาจะไม่น าหลักความยินยอม  

ไม่เป็นละเมิดมาปรับใช้ในการพิจารณาพิพากษาคดีส่วนละเมิดแต่จะยึดถือแนวทางตามผลแห่ง 

ค าพิพากษาในคดีอาญาเป็นหลัก เป็นต้น 

โดยส าหรับประเทศไทยนั้นเมื่อได้รับแนวคิดในเรื่องหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดเข้าสู่

กระบวนการยุติธรรมของไทย ศาลไทยได้ท าการปรับใช้หลักกฎหมายนี้ต่อคดีละเมิดทุกประเภทไม่ว่า

จะเป็นคดีละเมิดที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย เสรีภาพ ทรัพย์สินหรือสิทธิอ่ืน ๆ 

ในฐานะทีเป็นหลักกฎหมายทั่วไปอันศาลสามรถหยิบยกขึ้นมาวินิจฉัยได้เมื่อไม่มีบทบัญญัติ 

กฎหมายใดก าหนดไว้เป็นการเฉพาะเพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรม ส่งผลให้ผู้กระท าละเมิดตาม

ความยินยอมของผู้ เสียหายหลุดพ้นจากความรับผิดทางละเมิด จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2540  

ประเทศไทยได้มีการตราพระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมขึ้น โดยมีต้นแบบมาจาก UCTA 

1977 ของประเทศอังกฤษ ส่งผลให้พระราชบัญญัตินี้มีการก าหนดข้อห้ามมิให้กล่าวอ้างความยินยอม

ของผู้เสียหายในคดีความผิดทางละเมิดเฉกเช่นเดียวกับ UCTA 1977 แต่ข้อก าหนดห้ามมิให้ปรับใช้
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หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดไม่เป็นละเมิดของพระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมกลับมี

ขอบเขตที่ต้องห้ามถึงขนาดว่า ห้ามน าความยินยอมมาปรับใช้กับกรณีท่ีเกี่ยวข้องกับการที่ต้องห้ามชัด

แจ้งโดยกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน โดยการก าหนด

เช่นนี้ก่อให้เกิดการตีความถึงข้อห้ามมิให้หยิบยกหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดในทิศทางที่

หลากหลาย ซึ่งล้วนแต่ส่งผลให้หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดถูกลดถอนบทบาทลง ไม่ว่าจะเป็น

ความผิดละเมิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย อนามัย หรือแม้แต่ความผิดทางละเมิดอันเกิดจากการร่วม

ประเวณีที่ที่ผู้เสียหายยินยอมก็มิอาจกล่าวอ้างหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดเพ่ือให้หลุดพ้นจาก

ความรับผิดได้อีกต่อไป200 

อีกท้ัง แม้ประเทศไทยจะมีการปรับใช้หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดไม่เป็นละเมิดมาตั้งแต่ในยุค

ที่ เ รี ยก ได้ ว่ า เป็ นยุ คแรก เริ่ มของกระบวนการยุ ติ ธ ร รมสมั ย ใหม่ ของ ไทย  แต่ กลั บ ไม่ มี 

การวางแนวทางหรือก าหนดหลักเกณฑ์ส าหรับหลักกฎหมายดังกล่าวให้มีความชัดเจนไม่ และแม้  

ในปัจจุบันจะมีการตราพระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมขึ้นเพ่ือเป็นข้อห้ามหรือข้อจ ากัด 

การปรับใช้หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด แต่ก็ยังหาได้มีการตรากฎหมายลายลักษณ์อักษรที่เป็น  

การวางมาตรฐานในการปรับใช้หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดอย่างเป็นรูปธรรมไม่ เช่นนี้จาก

การศึกษาเปรียบเทียบหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดผู้เขียนจึงสามารถพบปัญหาดังต่อไปนี้ 

1. ปัญหาการขาดบทบัญญัติท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรส าหรับหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด 

สภาพปัญหานี้เกิดขึ้นจากสาเหตุที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้วว่าประเทศไทยแม้มีการปรับใช้หลักความ

ยินยอมไม่เป็นละเมิดมาตั้งแต่ในอดีต แต่หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดยังคงอยู่ในสถานะของหลัก

กฎหมายทั่วไปซึ่งไม่มีความเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ทั้งที่มีการก าหนดข้อห้ามมิให้ปรับใช้หลักกฎหมาย

ดังกล่าวส าหรับความผิดที่ต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม  

อันดีของประชาชนในมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมซึ่งเป็นบทบัญญัติที่มี

ลักษณะเป็นการต้องห้ามมิให้ยกหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดขึ้นเป็นข้อต่อสู้โดยเด็ดขาด ส่งผลให้

ศาลไม่จ าต้องวินิจฉัยคดีประเภทนี้สามารถตัดสินได้เลย แม้ศาลเห็นว่าการให้ความยินยอมของ

ผู้เสียหายเป็นเหตุอันควรให้ผู้กระท าละเมิดตามความยินยอมไม่ต้องรับผิดซึ่งก่อให้เกิดความเป็นธรรม
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ส าหรับกรณีนั้น ๆ ศาลก็มิอาจตัดสินเช่นนั้นเพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรมตามหลักความยินยอมไม่

เป็นละเมิดได้ อีกทั้งหากมิใช่กรณีที่เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบ

เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ศาลไทยยังคงไม่มีมาตรฐานที่แน่ชัดในการปรับใช้หลัก 

ความยินยอมไม่เป็นละเมิด เนื่องจากไม่มีการก าหนดแนวทางการพิจารณาที่แน่นอนว่าการให้ 

ความยินยอมในลักษณะอย่างไรจึงจะมีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย 

โดยในส่วนของกฎหมายประเทศอังกฤษ แม้  UCTA 1977 จะเป็นกฎหมายแม่แบบของ

พระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมนั้น แต่ได้มีการก าหนดเพียงข้อจ ากัดมิให้อ้างความยินยอมที่

เป็นผลจากการกระท าโดยประมาทอันเกิดความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยเท่านั้น หาได้มี

การตราบทบัญญัติกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่บ่งชี้ให้เห็นถึงหลักเกณฑ์หรือค านิยามของหลัก

ความยินยอมไม่เป็นละเมิดอย่างเป็นรูปธรรมไม่ นอกเสียจากการวางหลักเกณฑ์ในค าพิพากษาและ

การให้ความหมายหลักกฎหมายดังกล่าวในพจนานุกรมกฎหมายเท่านั้น 

แต่ส าหรับประเทศสหรัฐอเมริกาจากการศึกษาเปรียบเทียบพบว่า ประเทศสหรัฐอเมริกาได้รับ

อิทธิพลแนวคิดในเรื่องหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดจากประเทศอังกฤษ แต่เมื่อได้รับแนวคิดมา 

ศาลสหรัฐอเมริกาได้ท าการวางหลักเกณฑ์ในการพิจารณาหลักกฎหมายดังกล่าวอย่างเป็นขั้นตอน

ชัดเจนดังที่กล่าวไว้ในบทวิเคราะห์สภาพปัญหา และส่วนส าคัญนอกจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวประเทศ

สหรัฐอเมริกาได้ท าการตรากฎหมาย Restatement of law (Second), of tort มาตรา 496A ขึ้น

เพ่ือวางแนวทางในการพิจารณาว่าการให้ความยินยอมลักษณะใดจึงเป็นการให้ความยินยอมอันจะ  

มีผลตามหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ในการวินิจฉัยคดีละเมิดที่มี  

การกล่าวอ้างความยินยอมของผู้เสียหายในชั้นศาลเป็นอย่างมาก รวมถึงส่งผลให้การพิจารณาตัดสิน

คดีประเภทนี้ของศาลสหรัฐอเมริกาเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วประเทศอีกด้วย 

2. ปัญหาการตีความพระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมซึ่งต้องห้ามมิให้ยกหลักความ

ยินยอมไม่เป็นละเมิดข้ึนเป็นข้อต่อสู้ 

เนื่องจากในปี พ.ศ.2540 ประเทศไทยได้ท าการอนุวัติน า UCTA 1977 ของประเทศอังกฤษ 

มาเป็นต้นแบบเพ่ือตราพระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมของไทยขึ้น โดยการตรากฎหมาย  

ฉบับนี้เกิดขึ้นในยุคสมัยที่รัฐบาลไทยพยายามยกระดับประเทศให้มีความทันสมัยเท่าเทียมกับ  
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นานาอารยประเทศในทุก ๆด้าน ส่งผลให้เกิดการตรากฎหมายใหม่จ านวนมากซึ่งเป็นปัจจัยที่

ก่อให้เกิดข้อบกพร่องในการตีความกฎหมาย UCTA 1977 โดยเฉพาะในส่วนของเนื้อความที่เป็น 

การจ ากัดหรือต้องห้ามมิให้ยกหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดใน Section 2(1)ประกอบ(3) เมื่อน ามา

บัญญัติเป็นมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมมีการก าหนดความในลักษณะที่เป็น

การห้ามอ้างความยินยอมของผู้เสียหายในวงกว้าง ทั้งที่ตาม Section 2(1)และ(3) ของ UCTA 1977 

มีการบ่งชี้จ ากัดเพียงมิให้อ้างความยินยอมเฉพาะในส่วนที่เป็นการกระท าโดยประมาทและการกระท า

ดังกล่าวต้องก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของผู้เสียหายเท่านั้น ซี่งการที่ UCTA 

1977 บัญญัติอย่างนี้ก็เพ่ือก่อให้เกิดความชัดเจนในการตีความปรับใช้กฎหมายที่ต้องห้ามมิให้ผู้กระท า

ละเมิดตามความยินยอม และเพ่ือให้มีโอกาสพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่ามีการให้ความยินยอมในการกระท า

ละเมิด 

แต่อย่างไรก็ดีจากการศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่า แม้การตรา

กฎหมาย UCTA 1977 Section 2(1)และ(3) ของประเทศอังกฤษจะมีความชัดเจนกว่ามาตรา 9 แห่ง

พระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมของไทย แต่บทบัญญัติกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา

กลับมีความชัดเจนยิ่งกว่า ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการอธิบายความหมายของหลักความยินยอม 

ไม่เป็นละเมิด หรือในส่วนของข้อห้ามหรือข้อจ ากัดมิให้อ้างหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดตาม 

Restatement of law (Second) , of tort มาตรา 496A ซึ่งบทบัญญัติมาตรา 496A นี้มี เนื้อหา 

ที่แสดงออกให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้คู่ความสามารถหยิบยกหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดขึ้น  

เพ่ือต่อสู้คดีได้ โดยให้ภาระการพิสูจน์ตกแก่ฝ่ายผู้กล่าวอ้างหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดนี้  

อันก่อให้เกิดความเท่าเทียมในการต่อสู้คดีของคู่ความ อีกทั้งเป็นการตอบสนองเจตนารมณ์ ของ 

หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดในระบบกฎหมายโรมันซึ่งมีเจตนารมณ์เป็นการยอมรับการตัดสินใจ

ของบุคคล หรือเป็นการเคารพความศักดิ์สิทธิ์ในการแสดงเจตนาของบุคคลนั้นเอง และแม้บทบัญญัติ

มาตรา 496A จะมีการก าหนดห้ามมิให้ยกหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดไม่เป็นละเมิด แต่ก็เป็นการ

ห้ามเฉพาะเรื่องเท่านั้น เช่น การห้ามมิให้นายจ้างยกความยินยอมของลูกจ้างเพ่ือให้พ้นจากความรับ

ผิดทางละเมิดที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของลูกจ้างเฉพาะในการจ้างแรงงานเท่านั้น แต่ส าหรับ  

การจ้างท าของ หรือในกรณีอ่ืนในการจ้างแรงงานที่มิใช่เรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยของลูกจ้าง 

นายจ้างก็สามารถอ้างหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดได้ ซึ่งหากพิจารณาในเบื้องต้นอาจเกิดมุมมองว่า

ลูกจ้างอาจเสียเปรียบต่อนายจ้างหากให้นายจ้างสามารถหยิบยกหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดได้ 
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แต่หากมองในอีกแง่มุมหนึ่งในเชิงเศรษฐกิจแล้ว การที่นายจ้างได้รับโอกาสในการต่อสู้คดีทางกฎหมาย

ย่อมเท่ากับเป็นการเปิดโอกาสให้ลูกจ้างสามารถต่อรองค่าจ้างงานในมูลค่าที่สูงขึ้นตามความเสี่ยงที่

สูงขึ้นของงานนั้นด้วย เช่นนี้หากจะกล่าวโดยสรุปถึงกฎหมายเกี่ยวกับหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด

ของประเทสสหรัฐอเมริกาย่อมกล่าวได้ว่า เป็นกฎหมายที่มีลักษณะผลักภาระหน้าที่ในการพิสูจน์

ข้อเท็จจริงแห่งคดีในส่วนความยินยอมแก่ศาลเพ่ือไม่เป็นการปิดกั้นโอกาสในการต่อสู้คดีของคู่ความ 

อันเป็นการตอบสนองเจตนารมณ์ของหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดในระบบกฎหมายโรมัน รวมถึง

ยังคงมีความชัดเจนสามารถท าความเข้าใจหลักกฎหมายได้โดยง่าย และมีการก าหนดขอบเขตข้อห้าม

หรือข้อจ ากัดที่ชัดแจ้งไม่กว้างขวางจนก่อให้เกิดความเสียเปรียบในการต่อสู้คดีเหมือนอย่างมาตรา 9 

แห่งพระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมของไทย 

3. ปัญหาความซ้ าซ้อนของบทบัญญัติมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมกับ

มาตรา 150 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

สภาพปัญหานี้เกิดจากการที่บทบัญญัติมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมซึ่ง

เป็นบทกฎหมายที่เกิดขึ้นภายหลังมาตรา 150 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อันมีการบัญญัติ

เนื้อหาเช่นเดียวกันว่า “ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน” โดยปัญหาความ

ซ้ าซ้อนนี้มีส่วนที่จ าต้องพิจารณาเป็นประการแรก คือ ข้อความเห็นต่างของนักกฎหมายไทยที่ฝ่ายหนึ่ง

มองว่าการให้ความยินยอมทางละเมิดนั้นไม่เป็นนิติกรรม กับ ฝ่ายที่มองว่าการให้ความยินยอมทาง

ละเมิดมีลักษณะคล้ายคลึงกับนิติกรรม โดยหากพิจารณาในแง่มุมของฝ่ายที่เห็นว่าการให้ความยินยอม

ทางละเมิดไม่เป็นนิติกรรม เพราะละเมิดเป็นนิติเหตุเกิดจากผลของกฎหมายมิได้เกิดจากเจตนาของ

บุคคลเหมือนอย่างนิติกรรมสัญญา ปัญหาความซ้ าซ้อนดังกล่าวย่อมไม่เกิดขึ้นเนื่องจากมาตรา 150 

เป็นบทบัญญัติเกี่ยวด้วยวัตถุประสงค์ในการท านิติกรรมสัญญา แต่ด้วยความเคารพผู้เขียนกลับเห็น

ด้วยกับฝ่ายที่มองว่าการให้ความยินยอมทางละเมิดมีลักษณะของนิติกรรม เนื่องจากแม้ความรับผิด

ท า ง ล ะ เ มิ ด จ ะ เ กิ ด ขึ้ น จ า ก นิ ติ เ ห ตุ  แ ต่ ใ น ก า ร ใ ห้ ค ว า ม ยิ น ย อ ม นั้ น เ ป็ น เ ห ตุ ก า ร ณ์ 

ที่เกิดขึ้นก่อนที่การละเมิดจะมีผล อันเป็นการกระท าในลักษณะที่บุคคลฝ่ายหนึ่งยินยอมตน 

เข้าเสี่ยงภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการกระท าของบุคคลอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นการกระท าละเมิดต่อ

บุคคลฝ่ายที่ให้ความยินยอมนั้น ซึ่งความตกลงในรูปแบบนี้เป็นรูปแบบความตกลงของนิติกรรม เช่นนี้

การที่มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม บัญญัติข้อความดังที่กล่าวข้างต้นย่อมเป็น 

การตรากฎหมายที่มีความฟุ่มเฟือยเกินความจ าเป็น เพราะสามารถกล่าวอ้างบทบัญญัติมาตรา 150 
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แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้ในฐานะที่เป็นบทบัญญัติกฎหมายใกล้เคียงในการพิจารณา

คดีละเมิดที่มีการให้ความยินยอมได้ 

แต่ปัญหานี้หาได้เกิดแก่ประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ เพราะเหตุว่าประเทศสหรัฐอเมริกามีการบัญญัติ

กฎหมายแบ่งแยกการให้ความยินยอมทางละเมิด กับ วัตถุประสงค์ต้องห้ามในการท านิติกรรมถูก

แบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจนซึ่งหากเกิดข้อพิพาทในเรื่องใดก็จะมีบทบัญญัติกฎหมายเฉพาะตัวไม่

ทับซ้อนกัน และการก าหนดกฎหมายในรูปแบบนี้ย่อมเป็นการยุติปัญหาความเห็นที่ขัดแย้งในเรื่องที่ว่า 

การให้ความยินยอมทางละเมิดเป็นนิติกรรมหรือไม่ของนักกฎหมายอเมริกันอีกด้วย 

ทั้งนี้  ก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการเสนอแนะแนวทางแก้ไขสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้นจาก

การศึกษาผู้เขียนพบว่า มีแนวคิดหนึ่งที่มีความน่าสนใจในการเสนอแนะปัญหามาตรา 9 แห่ง

พระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมของนักวิชาการหลายท่านซึ่งได้ศึกษาให้มีการยกเลิกมาตรา 9 

แห่งพระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม และให้ท าการแก้ไขลงในส่วนของมาตรา 420 แห่ง

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าการเสนอแนะเช่นนี้ก็มีข้อดีอยู่  แต่ในความเห็น

ของผู้เขียนมองในทางตรงกันข้ามจึงน าไปสู่ข้อเสนอแนะต่อไปนี้ 

  ข้อเสนอแนะ      
จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้นผู้เขียนเล็งเห็นว่า กฎหมายไทยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลักความ

ยินยอมไม่เป็นละเมิดยังคงมีข้อบกพร่องอยู่ไม่น้อย จึงสมควรที่จะน าทกฎหมาย แนวคิด หลักการ 

รวมถึงแนวทางการปรับใช้และการตีความหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดของต่างประเทศมาปรับปรุง

แก้ไขกฎหมายไทยในส่วนนี้เพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์ในการตีความหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด 

และเพ่ือก าหนดแนวทางการปรับใช้หลักกฎหมายดังกล่าวให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งประเทศ 

รวมถึงเพ่ือก่อให้เกิดความเท่าเทียมในการต่อสู้คดีของคู่ความอันเป็นหลักส าคัญในการประสิทธิ

ประสาทความยุติธรรมแก่ประชาชน โดยผู้เขียนขอเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

 ข้อเสนอแนะปัญหาการขาดบทบัญญัติที่เป็นลายลักษณ์อักษรส าหรับหลักความ
ยินยอมไม่เป็นละเมิด 

ผู้ เขียนเห็นว่าการที่กฎหมายไทยปราศจากหลักเกณฑ์หรือแนวทางการพิจารณา 

ว่าการให้ความยินยอมของผู้เสียหายในลักษณะใดมีผลทางกฎหมายที่สามารถน ามาเป็นข้อต่อสู้ 

เพ่ือยกเว้นความรับผิดทางละเมิดได้นั้น ก่อให้เกิดปัญหาขึ้นดังที่กล่าวไว้ข้างต้น และแม้ศาลไทยได้มี
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ความพยายามอธิบายหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดไว้ในค าพิพากษา แต่เนื่องจากประเทศไทยใช้

ระบบกฎหมาย Civil Law การที่จะน าค าพิพากษาของศาลมาเป็นบรรทัดฐานที่แน่นอนเหมือนอย่าง

ประเทศในระบบกฎหมาย Common Law คงมิได้ เช่นนี้ผู้เขียนจึงมีความเห็นว่าประเทศไทย 

ควรที่จะตรากฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนการพิจารณาการให้ความยินยอม

ตามหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด เพ่ือให้เกิดแนวทางการพิจารณาคดีละเมิดที่มีการกล่าวอ้าง 

ความยินยอมที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยผู้ เขียนขอเสนอว่าควรบัญญัติเป็นมาตรา 9 ใน

พระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม เพ่ือก่อให้เกิดความสะดวกในการท าความเข้าใจและศึกษา 

เนื่องจากพระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมแต่เดิมได้มีการกล่าวถึงข้อจ ากัดในการปรับใช้ 

หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดอยู่ก่อนในมาตรา 9 และปัจจัยอีกประการหนึ่งที่ผู้เขียนมองว่าเป็นการ

สมควรที่จะน าหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดบัญญัติลงในพระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม

ด้วยเหตุว่าการที่ก าหนดหลักเกณฑ์และข้อจ ากัดหรือข้อห้ามในการปรับใช้หลักความยินยอมไม่เป็น

ละเมิดก็เพ่ือสร้างความเป็นธรรมแก่คู่ความทั้งสองฝ่าย และลดช่องว่างความไม่เท่าเทียมของบุคคลใน

ประเทศไทยซึ่งมีอ านาจต่อรองในทางสังคมหรือในขณะที่มีการให้ความยินยอมที่แตกต่างกันซึ่ง

วัตถุประสงค์ที่มุ่งหวังเช่นนี้เป็นเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมมาตั้งแต่ต้น 

เช่นนี้ผู้ เขียนจึงประสงค์ที่จะน าเสนอหลักความยินยอมไม่ เป็นละเมิดให้มีการบัญญัติลงใน

พระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมดังเดิม ทั้งนี้ข้อจ ากัดในมาตรา 9 (เดิม)แห่งพระราชบัญญัติ 

ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมนั้นผู้เขียนขอเสนอย้ายไปเป็นมาตราอ่ืนซึ่งจะท าการเสนอแก้ไขเพ่ิมเติมและจะ

กล่าวในส่วนของข้อเสนอแนะปัญหาข้อถัดไป 

พระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม 

มาตรา 9 วรรคแรก “ ภายใต้บทบัญญัติมาตรา 9/1 ความยินยอมที่จะส่ งผลให้ 

ผู้กระท าละเมิดหลุดพ้นจากความรับผิดทางละเมิดจ าต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 

(1) การให้ความยินยอมต้องเกิดจากเจตนาบริสุทธิ์ของผู้ เสียหายไม่ถูกข่มขู่ กลฉ้อฉล 

หลอกลวง หรือส าคัญผิดในสาระส าคัญแห่งเหตุที่จะให้ความยินยอม 

(2) ผู้เสียหายต้องสามารถรับรู้และเข้าใจถึงภยันตราย หรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการ

ให้ความยินยอมนั้นได้ตามมาตรฐานของวิญญูชนจะพึงคาดหมายได้ในสภาวะเช่นนั้น 
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(3) การให้ความยินยอมของผู้เสียหายสามารถเกิดมีขึ้นได้ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย 

(4) ความยินยอมของผู้เสียหายย่อมสิ้นผล เมื่อผู้เสียหายไม่ประสงค์ให้ความยินยอมมีผล  

อีกต่อไป โดยความประสงค์ดังกล่าวของผู้เสียหายสามารถแสดงออกโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายก็ได้ ” 

มาตรา 9 วรรคที่สอง “ ทั้งนี้ ให้ภาระการพิสูจน์ถึงความยินยอมของผู้เสียหายตกแก่ฝ่ายที่

กล่าวอ้างความยินยอมนั้น และในการพิจารณาตาม (3) และ (4) ให้ศาลพึงยึดมาตรฐานวิญญูชนเป็น

หลัก ” 

 ข้อเสนอแนะปัญหาการตีความพระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมในส่วนที่
ห้ามมิให้ยกหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดขึ้นเป็นข้อต่อสู้ และปัญหาความซ้ าซ้อนของ
บทบัญญัติมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมกับมาตรา 150 แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

สาเหตุที่ผู้เขียนท าการเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาทั้ง 2 ประเด็นไว้ด้วยกัน เนื่องจากเมื่อมี

การเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องการตีความกฎหมายที่ห้ามมิให้ยกหลักกฎหมาย  

ความยินยอมขึ้นเป็นข้อต่อสู้แล้ว ย่อมก่อให้เกิดความชัดเจนในบทบัญญัติที่จ ากัดการปรับใช้ 

หลักความยินยอมไม่ เป็นละเมิด และย่อมส่งผลให้ปัญหาความซ้ าซ้อนของมาตรา 9 แห่ง

พระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมต่อมาตรา 150 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หมด

สิ้นไปเช่นกันเพราะเมื่อมีบทบัญญัติที่ใช้บังคับเป็นการเฉพาะส าหรับการให้ความยินยอมทางละเมิด

แล้ว ย่อมไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องน าบทบัญญัติทั่วไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

มาใช้บังคับอีกต่อไป 

โดยจากการศึกษาเปรียบเทียบผู้เขียนพบว่า การที่มีกฎหมายบัญญัติขึ้นเพ่ือจ ากัดการปรับใช้

หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดในบางเรื่องเป็นการเฉพาะ แม้จะส่งผลให้เป็นการขัดต่อเจตนารมณ์

ของหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดในระบบกฎหมายโรมันอยู่บ้าง แต่ด้วยสภาพสังคมในปัจจุบัน 

ที่เปลี่ยนแปลงไปจากยุคโรมันเป็นอย่างมากจึงเป็นการสมควรที่จะมีการบัญญัติกฎหมายจ ากัด  

การปรับใช้หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด แต่การบัญญัติข้อห้ามหรือข้อจ ากัดดังกล่าวต้องอยู่บน

พ้ืนฐานของความเหมาะสม มีความชัดเจน ไม่ก ากวม และง่ายต่อการท าความเข้าใจและตีความ 

เนื่องจากการก าหนดข้อห้ามหรือข้อจ ากัดการกล่าวอ้างหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดย่อมกระทบต่อ

สิทธิในการต่อสู้คดีของจ าเลยหรือผู้กระท าละเมิดตามความยินยอม เช่นนี้ผู้เขียนจึงใคร่เสนอแนะแนว
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ทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมต่อสภาพสังคมในปัจจุบันของไทย โดยขอเสนอ  

ให้ตราเป็นบัญญัติใหม่ข้ึนไว้ในพระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ดังนี้ 

มาตรา 9/1 วรรคแรก “ ความยินยอมของผู้เสียหายดังต่อไปนี้มิอาจมีผลใช้บังคับได ้

  (1) ความยินยอมที่ให้ต่อการกระท าใดอันส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ

อนามัยของผู้เสียหาย 

(2) ความยินยอมท่ีเป็นการยกเว้นความผิดอาญาแผ่นดินตามประมวลกฎหมายอาญา 

(3) ความยินยอมท่ีเป็นการยกเว้นความผิดตามกฎหมายอื่นในความผิดที่มิอาจยอมความได้ ” 

มาตรา 9/1 วรรคที่สอง “ ทั้งนี้ ไม่ว่ากรณีตาม (1) (2) หรือ (3) หากฝ่ายที่กล่าวอ้าง 

ความยินยอมสามารถพิสูจน์ความยินยอมตามหลักเกณฑ์ในมาตราก่อน ให้ศาลมีอ านาจลดถอนค่า

สินไหมทดแทนลงได้ตามสมควร” 
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ภาคผนวก



ภาคผนวก ก ความแตกตา่งระหว่างความรับผิดทางละเมิดกบัความรับผิดทาง
อาญา 

ความรับผิดทางละเมิดนั้นเป็นความรับผิดซึ่งเกิดจากการที่บุคคลฝ่ายหนึ่งกระท าการอันมิชอบต่อ

กฎหมายส่งผลให้บุคคลอีกฝ่ายหนึ่งได้รับความเสียหาย ความรับผิดทางละเมิดจึงมุ่งเน้นเยียวยา

ผู้เสียหาย แต่ในทางความรับผิดอาญาเป็นการลงโทษผู้กระท าความผิดหาใช่มุ่งเยียวยาความเสียหายที่

เกิดขึ้นโทษทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาจึงมีทั้งการประหารชีวิต การจ าคุก  การกักขัง การ

ปรับ และริบทรัพย์สินผู้กระท าความผิดจะได้รับโทษประการใดขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของความ

เสียหายที่เกิดข้ึน เช่นนี้พึงเห็นได้ว่า ความรับผิดทางอาญานั้นมีขอบเขตการลงโทษท่ีร้ายแรงกว่าความ

รับผิดทางละเมิดด้วยเหตุว่า ความรับผิดทางอาญานั้นมีวัตถุประสงค์ เพ่ือคุ้มครองความปลอดภัยของ

สังคมมนุษย์ และด้วยวัตถุประสงค์ของความรับผิดทางอาญาที่มีความมุ่งหมายอย่างกว้างเพ่ือเป็น

หลักประกันความปลอดภัยให้แก่สังคม จึงมุ่งเน้นที่การลงโทษผู้กระท าความผิดให้เข็ดหลาบไม่กลับมา

ท าอีก หากการลงโทษนั้นได้สัดส่วนกับความผิดตามแนวคิดของ Enrico Ferri นักอาชญาวิทยาส านัก

อาชญาชาวอิตาลี201 และเป็นการยับยั้งบุคคลอ่ืนมิให้เลียนแบบกระท าความผิดนั้น เนื่องจากความรับ

ผิดทางอาญามีความมุ่งหมายอย่างกว้างเช่นนี้จึงส่งผลให้การกระท าใดที่เป็นความรับผิดทางอาญาส่วน

ใหญ่ก็มักเป็นความผิดทางละเมิดด้วย แต่ทั้งนี้ความรับผิดทางอาญากับความรับผิดทางละเมิดยังคงมี

ข้อแตกต่างกัน ดังนี้ 

1. พิจารณาจากอ านาจฟ้อง 

 ความรับผิดทางละเมิด อ านาจฟ้องคดีเป็นของผู้มีส่วนได้เสียอันเนื่องมาจากความเสียหาย 

นั้น ๆหรือตัวผู้เสียหายที่แท้จริงเท่านั้น เพราะเป็นคดีทางแพ่งซึ่งเป็นเรื่องของทางเอกชน  

                                                           
 

201 พัชรวรรณ นุชประยูร, สังคมวิทยากฎหมาย Sociology of Law เอกสารประกอบการ
บรรยาย หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 2/2559: สถาบัณพัฒนบัณฑิตบริหาร
ศาสตร์, หน้า 53. 
 



  แต่ความรับผิดทางอาญา โดยหลักท่ัวไปอ านาจฟ้องจะเป็นของเจ้าพนักงานซึ่งมีอ านาจหน้าที่ 

คือพนักงานอัยการ ด้วยเหตุว่าการกระท าความผิดทางอาญานั้นถือว่าความเสียหายที่เกิดแก่ผู้เสียหาย

ย่อมเกิดแก่สังคมด้วย ซึ่งหากมองดูในกรณีของกฎหมายประเทศฝรั่งเศสนั้น มีความเข้มงวดในเรื่อง

อ านาจฟ้องเป็นของพนักงานอัยการมาก มีการก าหนดให้พนักงานอัยการเท่านั้นที่มีอ านาจฟ้อง

คดีอาญา ในทางกลับกันหากมองดูกฎหมายของประเทศไทยแม้ได้ให้อ านาจฟ้องคดีเป็นของพนักงาน

อัยการแต่ยังคงให้อ านาจแก่เอกชนผู้ ได้รับความเสียหายโดยตรงหรือผู้มีส่วนได้เสียในบางกรณีมี

อ านาจฟ้องได้ 

2. พิจารณาจากการถอนฟ้อง 

 ความรับผิดทางแพ่ง จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นกับเอกชน ความเสียหายเป็น

ปัจจัยส าคัญโดยหากไม่มีความเสียหายแก่เอกชนแล้วศาลจะยกฟ้องทันที ศาลประเทศฝรั่งเศสเองก็

ปฏิบัติเช่นนี้ ฉะนั้นหากผู้เสียหายต้องการที่ถอนฟ้องคดีย่อมสามารถท าได้ทุกขณะตามที่กฎหมาย

ก าหนด เพราะถือว่าการที่ผู้เสียหายถอนฟ้องนั้นเทากับผู้เสียหายยอมรับว่าไม่มีความเสียหายเกิดขึ้น

แล้ว หรือความเสียหายถูกเยียวยาแล้ว อีกทั้งความรับผิดทางละเมิดเป็นเรื่องที่เอกชนเสียหายหาใช่

เป็นเรื่องที่สังคมเสียหาย เช่นนี้หากเอกชนประสงค์จะถอนฟ้องกันย่อมสามารถท าได้ 

 แต่ความรับผิดทางอาญา ส่วนใหญ่เป็นความผิดที่กระทบกระเทือนต่อสังคมซึ่งในกฎหมาย

ไทย จะเรียกความผิดนี้ว่า ความผิดอาญาแผ่นดิน หรือความรับผิดประเภทที่ ยอมความกันมิได้ 

อย่างไรก็ตามความรับผิดทางอาญาหาได้จ ากัดไว้เฉพาะความเสียหายที่จะเกิดความเสียหายแก่สังคม

เท่านั้น แต่หากการกระท าใดเป็นความผิดที่ผู้ร่างกฎหมายมุ่งคุ้มครองสวัสดิภาพในระดับปัจเจกชน

อันมีสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งกฎหมายอาญาก็มักจะก าหนดคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนี้ไว้

ด้วย เช่น ความผิดฐานหมิ่นประมาท ความผิดฐานบุกรุก ความผิดฐานท าให้เสียทรัพย์ เป็นต้น ซึ่ง

กฎหมายได้ก าหนดให้ความผิดเหล่านี้เป็นความผิดอันยอมความได้ หรือความผิดที่ผู้เสียหายเมื่อยื่น

ฟ้องแล้วสามารถถอนฟ้องได้ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 

3. พิจารณาจากความระงับไปซึ่งความผิด 

 ความรับผิดทางละเมิด เป็นความรับผิดที่มุ่งเน้นเพ่ือให้เกิดการเยียวยาความเสียหายของ

ผู้ถูกกระท าละเมิดด้วยทรัพย์สิน จึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับกองทรัพย์สินของผู้กระท าละเมิด ฉะนั้นแม้



 

ผู้กระท าละเมิดถึงแก่ความตายก็ไม่เป็นเหตุให้ความรับผิดทางละเมิดระงับ ทายาทผู้รับมรดกยังคงต้อง

ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากมูลละเมิดที่เจ้ามรดกก่อไว้ 

 ในทางกลับกัน เนื่องจากความรับผิดทางอาญามีความมุ่งหมายในการลงโทษต่อตัวของ

ผู้กระท าความผิดเพ่ือให้เข็ดหลาบไม่กลับมากระท าความผิดอีก ฉะนั้นเมื่อผู้กระท าความผิดถึงแก่

ความตาย ความรับผิดทางอาญาจึงระงับไปด้วยผลของกฎหมาย 

4. พิจารณาจากการมีเจตนากระท าความผิด 

 ความรับผิดทางละเมิด ไม่จ าต้องมีเจตนากระท าความผิด เนื่องจากความรับผิดทางละเมิด

เป็นเรื่องที่กฎหมายก าหนดให้ผู้กระท าละเมิดมีหน้าที่เป็นลูกหนี้ซึ่งจ าต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือ

เยียวยาความเสียหายเท่านั้น เช่นนี้จะมีเจตนาหรือไม่หาใช่สิ่งส าคัญ 

 ส่วนความรับผิดทางอาญา โดยหลักแล้วผู้กระท าความผิดจะต้องรับโทษก็ต่อเมื่อ กระท าโดย

เจตนาที่จะขัดขืนกฎหมายหรือกระท าการที่กฎหมายบัญญัติห้ามไว้ด้วยเหตุที่ว่าความรับผิดทางอาญา

มีจุดประสงค์ที่จะลงโทษเพ่ือให้ผู้กระท าความผิดไม่กลับมากระท าความผิดอีก หากการกระท าของผู้

นั้นปราศจากเจตนาแล้ว ก็ไม่สมควรลงโทษผู้นั้น เพราะการกระท าที่ไม่มีเจตนาย่อมไม่ได้ชื่อว่าเป็น

การกระท าที่เป็นภัยแก่สังคม  

 การพิจารณาส่วนนี้เป็นการพิจารณาเพ่ือแสดงถึงข้อแตกต่างจึงได้หยิบยกเฉพาะส่วนเจตนา

เท่านั้นไม่รวมถึงการกระท าโดยประมาทซึ่งเป็นอีกกรณีหนึ่ง 

 จากความแตกต่างดังกล่าวสรุปได้ว่า ความรับผิดทางละเมิดนั้นมีจุดประสงค์ที่จะเยียวยา

ความเสียหายโดยก าหนดให้ผู้กระท าละเมิดต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย ซึ่งมิใช่การ

ลงโทษผู้กระท าละเมิด เพราะการลงโทษตัวผู้กระท าละเมิดมิใช่วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของกฎหมายว่า

ด้วยละเมิด ซึ่งแนวคิดนี้เป็น “ทฤษฎีความรับผิดทางแพ่ง (Concept Of Civil Liability)”บางครั้งเกิด

มุมมองที่สุดโต่งของนักวิชาการว่า หากมองตามทฤษฎีนี้ผู้กระท าละเมิดก็ ไม่ควรต้องชดใช้ค่าสินไหม

ทดแทนเกินไปกว่าความเสียหายจริง เช่น ค่าความเสียหายจากจิตใจ ซึ่งมิใช่ความเสียหายที่แท้จริง 

เพราะมองว่าจะเป็นการลงโทษตัวผู้กระท าละเมิด อันจะไม่มีความแตกต่างไปจากการน าเอาโทษปรับ

ทางอาญามาใช้ในทางแพ่ง เพียงแค่จากที่เคยจ่ายแก่รัฐเปลี่ยนมาจ่ายแก่เอกชนแทน 



 

 ส่วนความรับผิดทางอาญานั้น มีความมุ่งหมายเพ่ือป้องกันมิให้ผู้กระท าความผิดกลับมา

กระท าความผิดอีกและเพ่ือมิให้เป็นเยี่ยงอย่างที่ไม่ดีแก่สังคมอันเป็นวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของ

กฎหมายอาญา จึงสามารถก าหนดความรับผิดให้เป็นโทษแก่ตัวผู้กระท าความผิดได้  ตามหลักที่ว่า 

“สมาคมมนุษย์เท่านั้นสามารถลงโทษมนุษย์ได้ ส่วนเอกชนธรรมดานั้นไม่สามารถจะลงโทษเอกชน

ด้วยกัน 



ภาคผนวก ข ความแตกต่างระหว่างความรับผิดทางละเมิดกบัความรับผิดทาง
สัญญา 

การกระท าละเมิด เป็นเหตุให้เกิดหนี้ขึ้นตามผลของกฎหมาย โดยหนี้ นั้นย่อมก่อให้เกิด

ภาระหน้าที่ ซึ่งผู้กระท าละเมิดย่อมตกอยู่ในฐานะของลูกหนี้ อันจะต้องช าระหนี้ที่เกิดจากความ

เสียหายที่ตนก่อให้แก่ผู้ถูกกระท าละเมิด ซึ่งเป็นความรับผิดทางแพ่งประการหนึ่ง แต่ความรับผิดทาง

แพ่งนั้น หาได้มีเพียงความรับผิดทางละเมิดเท่านั้น แต่ยังมีความรับผิดทางสัญญาอีกประการหนึ่ง โดย

ความรับผิดทางแพ่งแบ่งเป็นสองส่วนสามารถสังเกตได้ดังนี้ 

1. ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทย มีการแบ่งความรับผิดทางแพ่ง

ออกเป็น 2 ส่วน 

1. ส่วนที่ว่าด้วยการไม่ช าระหนี้ ตั้งแต่มาตรา 203 – 226 

2. ส่วนที่ว่าด้วยละเมิด           ตั้งแต่มาตรา 420 – 452 

 2. ตามประมวลกฎหมายของต่างประเทศ ในที่นี่ยกตัวอย่างจากประมวลกฎหมายของ

ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งได้บัญญัติแบ่งความรับผิดทางแพ่งไว้ 2 ส่วนใหญ่เช่นกัน คือ 

1 .  Section 4 ว่ า ด้ ว ย  Des dommages et  inte’ re^ts re’ sultant de l` 

inexe’cution de l’ obligation ซึ่งเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดเนื่องจากการไม่ช าระหนี้ 

2. Chapitre 2 ว่าด้วย Des de’lits et des quaside’lits ซึ่งเป็นส่วนที่เกี่ยวข้อง

กับการกระท าความผิดที่จงใจและการกระท าความผิดที่ไม่จงใจซึ่งก็คือ ละเมิด 

 ความรับผิดทั้งสองประเภทแม้เป็นความรับผิดทางแพ่งเช่นเดียวกันแต่ยังคงมีความเหมือน

และความแตกต่างกัน ดังนี้ 

1. พิจารณาโดยความเป็นบ่อเกิดแห่งหนี้และช่วงเวลาความรับผิดเกิด   

 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 194 ได้บัญญัติอธิบายค าว่าหนี้ คือ ความผูก

ผันทางกฎหมายระหว่างบุคคลสองฝ่าย บุคคลฝ่ายหนึ่งเรียกว่า ลูกหนี้ ซึ่งมีหน้าที่ต้องช าระหนี้โดยการ



กระท าการ งดเว้นกระท าการ หรือส่งมอบทรัพย์สิน แก่บุคคลอีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่า เจ้าหนี้ โดยหนี้นั้น

สามารถเกิดได้ 2 เหตุคือ 

  1. นิติกรรมและสัญญา คือ การแสดงเจตนาระหว่างบุคคลสองฝ่ายอันจะตกลงกัน

เพ่ือสร้างข้อผูกผันซึ่งกันและกันก่อให้เกิดสัญญา โดยหากเป็นการแสดงเจตนาฝ่ายเดียวในอันจะ

ผูกพันตนกับข้อตกลงใด ๆบุคคลนั้นย่อมต้องปฏิบัติตามข้อตกลงนั้น เรียกว่า นิติกรรม 

  2. นิติเหตุ ได้แก่ ละเมิด การจัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ ภาษีต่าง ๆ หรือการที่

บุตรต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา ฯลฯ อันเป็นหนี้ที่เกิดจากผลของกฎหมายหาใช่หนี้ที่เกิดขึ้นจาก

ความสมัครใจเข้าก่อหนี้ของคู่กรณีอย่างในกรณีของนิติกรรมและสัญญา 

 จากมูลแห่งหนี้ข้างต้น ย่อมเห็นได้ว่าทั้งความรับผิดทางละเมิดและความรับผิดทางสัญญา 

ต่างเป็นเหตุให้เกิดหนี้ทั้งสิ้น แต่มีข้อแตกต่างตรงช่วงเวลาการเกิดความรับผิดขึ้นโดยความรับผิดทาง

ละเมิดนั้นเกิดเมื่อมีการกระท าอันฝ่าฝืนกฎหมายและการกระท านั้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืน 

ผู้กระท าละเมิดจึงมีหน้าที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้เสียหาย 

ซึ่งเมื่อหน้าที่ตามกฎหมายเกิดขึ้นแก่ผู้กระท าละเมิดนับแต่เวลานี้ความรับผิดทางละเมิดย่อมเกิดขึ้น 

โดยกล่าวได้ว่า “ความรับผิดทางละเมิดเป็นบ่อเกิดแห่งหนี้” แต่ความรับผิดทางสัญญาจะเกิดมีได้ก็

ต่อเมื่อ มีการก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลสองฝ่ายอันก่อให้เกิดสัญญา ซึ่งส่งผลให้บุคคลทั้ง

สองฝ่ายเกิดหนี้ที่ต้องช าระแก่กัน หากคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายปฏิบัติตามข้อสัญญาอย่างครบถ้วนหนี้ย่อม

ระงับ ไม่ส่งผลให้เกิดความรับผิด แต่หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ซึ่งก าหนดไว้ใน

สัญญา ย่อมก่อให้เกิดความรับผิดทางสัญญาขึ้นแก่ฝ่ายนั้น เรียกได้ว่า “ความรับผิดทางสัญญาเป็นผล

แห่งหนี้” ตามทฤษฎีตามต ารับ (The’orie Classique) 

 แต่ทฤษฎีตามต ารับ ได้ถูกโต้แย้งโดยนักนิติศาสตร์ชาวฝรั่งเศสนาม “Planiol” กล่าวว่า 

ความรับผิดทางสัญญาก็ดี ความรับผิดทางละเมิดก็ดี ต่างก็มีลักษณะเหมือนกันแทบทุกประการ การที่

มองว่าความรับผิดทางละเมิดเป็นบ่อเกิดแห่งหนี้นั้นหามีความจริงไม่ โดย Planiol ให้เหตุผลว่า ความ

รับผิดทางละเมิดและความรับผิดทางสัญญาที่เกิดขึ้นล้วนเป็นผลจากการไม่ช าระหนี้ทั้งสิ้น ที่ต่างก็มี

แต่เพียงชื่อเรียกเท่านั้น 



 

 ต่อมามีนักนิติศาสตร์ชาวฝรั่งเศสอีกท่านนาม Gabrie Marty มองว่า ต าราเก่าบอกว่าความ

รับผิดทางสัญญาเป็นผลแห่งหนี้ แต่ผลของความรับผิดทางสัญญาอีกทอดหนึ่งเป็นการก่อนิติสัมพันธ์

ใหม่(คือเดิมมีสัญญากันอยู่แต่ด้วยผลแห่งความรับผิดของสัญญาเดิมส่งผลให้เกิดสัญญาใหม่ เช่น 

สัญญากู้ยืมเงินกับสัญญาประนอมหนี้)อันเป็น บ่อเกิดแห่งหนี้ใหม่ โดย Gabrie มุ่งพิจารณาแง่มุมที่

ลูกหนี้ทางสัญญาจะต้องถูกบังคับให้ใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่เจ้าหนี้ เช่นเดียวกับความรับผิดทาง

ละเมิด จึงมองว่า ความรับผิดทางละเมิดและความรับผิดทางสัญญาต่างก็เป็น บ่อเกิดแห่งหนี้ 

 แต่ในความเห็นของผู้เขียนยังคงสนับสนุนทฤษฎีตามต ารับ ที่มองถึงช่วงเวลาของการเกิด

ความรับผิดเป็นเกณฑ์ในการแบ่งความรับผิดทางละเมิดและความรับผิดทางสัญญาออกจากกัน 

เนื่องจากสามารถแสดงให้ถึงที่มาของการเกิดมูลหนี้หรือความรับผิดแต่ละประเภทได้อย่างชัดเจน 

2. การพิจารณาจากความสามารถของบุคคล 

 ความสามารถของบุคคลหากพิจารณาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยพบว่า

การกระท าของบุคคลที่จะก่อให้เกิดนิติกรรมและสัญญาที่สมบูรณ์ บุคคลนั้นต้องไม่เป็นคนไร้

ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ อีกท้ังต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว ด้วยเหตุที่ว่า การที่จะ

ก่อให้เกิดนิติกรรมสัญญาใดขึ้นต้องเกิดจากเจตจ านงค์ที่แท้จริงของบุคคลนั้นอันเป็นวัตถุประสงค์ที่

กฎหมายมุ่งคุ้มครอง หากบุคคคลผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถกระท านิติกรรมหรือ

สัญญา นิติกรรมสัญญานั้นย่อมตกเป็นโมฆะหรือโมฆียะ โดยหากนิติกรรมสัญญาที่ตกเป็นโมฆียะถูก

บอกล้างนิติกรรมสัญญานั้นย่อมตกเป็นอันไร้ผลไม่สามารถบังคับกันได้แต่ต้น เว้นเสียแต่นิติกรรม

สัญญานั้นเกิดจากการถูกหลอกลวงให้ส าคัญผิด ถูกข่มขู่ หรือถูกกลฉ้อฉล แม้เป็นบุคคลที่มี

ความสามารถสมบูรณ์ตามกฎหมาย นิติกรรมสัญญานั้นก็ตกเป็นโมฆะหรือโมฆียะได้เช่นเดียวกัน แต่

ทั้งนี้บทบัญญัติว่าด้วยความสามารถดังกล่าว ย่อมบังคับใช้แก่เรื่องการท านิติกรรมและสัญญาเท่านั้น 

 หากเป็นความรับผิดทางละเมิด ที่เกิดขึ้นจากผลของกฎหมายหาได้เกิดจากเจตนารมณ์ของ

คู่กรณีดังเช่นความรับผิดทางสัญญาไม่ ฉะนั้นบุคคลที่สามารถก่อให้เกิดความรับผิดทางละเมิดจึงหาได้

จ ากัดเรื่องความสามารถไว้ บุคคลทุกคนจึงสามารถรับผิดทางละเมิดได้ แม้บุคคลนั้นเป็นผู้เยาว์หรือผู้

ไร้ความสามารถก็ตาม เห็นได้จากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 425 ได้บัญญัติไว้ชัดเจน

ว่า ผู้เยาว์หรือคนวิกลจริตก็ยังคงต้องรับผิดในผลที่ตนท าละเมิด และในต่างประเทศอย่างเช่นประเทศ



 

ฝรั่งเศสก็ได้มีการระบุไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศส มาตรา 1310 ใจความว่า หนี้เกิดด้วยละเมิด

ย่อมบังคับแก่ผู้เยาว์ได้เช่นนี้จึงแสดงให้เห็นว่า ไม่ว่ากฎหมายของประเทศไทยหรือต่างประเทศก็ต่าง

มองไปในแนวทางเดียวกันว่า บุคคลทุกคนย่อมต้องรับผิดทางละเมิดซึ่งเป็นผลจากการกระท าของตน 

3. พิจารณาจากขอบเขตของความรับผิด 

 ความรับผิดทางสัญญา เกิดขึ้นจากผลของการที่คู่สัญญาได้ตกลงกันที่จะกระท าการอย่างใด

อย่างหนึ่งแก่กันและกัน แต่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งกระท าการผิดสัญญา จึงก่อให้เกิดสิทธิแก่คู่สัญญาอีกฝ่าย

หนึ่งในอันที่จะบังคับให้คู่สัญญาฝ่ายที่ผิดสัญญาปฏิบัติตามสัญญาหรือชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียง

เท่าท่ีเสียหายจากการผิดสัญญา โดยหากจะพิจารณาให้เห็นชัดว่าค่าสินไหมทดแทนจากการผิดสัญญา

ต้องชดใช้เพียงไร ตามกฎหมายแพ่งประเทศฝรั่งเศสมีการบัญญัติไว้ในมาตรา 1150 มีหลักว่า “ผู้ที่

กระท าผิดสัญญาจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงคุ้มความเสียหายซึ่งอาจคาดหมายได้เท่านั้น หาก

เกิดความเสียหายอ่ืน ๆอันคู่สัญญาไม่อาจคาดหมายได้แล้ว ไม่จ าต้องใช้สินไหมในความเสียหายนั้น 

นอกจากการกระท าผิดทางสัญญานั้นประกอบด้วยการจงใจของเขา” ซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ของไทยก็ได้มีการบัญญัติไว้ท านองเดียวกันในมาตรา 222 

 ส่วนความรับผิดทางละเมิดนั้น ตามกฎหมายมิได้มีการก าหนดขอบเขตจ านวนค่าสินไหม

ทดแทนใด ๆไว้ ผู้กระท าละเมิดย่อมต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือเยียวยาความเสียหายที่

เกิดขึ้นจากการกระท าของตนทั้งสิ้น โดยตามกฎหมายไทยมีการบัญญัติไว้ในมาตรา 438 ระบุให้

อ านาจแก่ศาลในอันที่จะใช้ดุลพินิจในการก าหนดค่าสินไหมทดแทนเพ่ือเยียวยาความเสียหายตาม

สมควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิดนั้น โดยทางนักนิติศาสตร์ฝรั่งเศส ก็ถือว่าผู้รับผิด

ทางละเมิดจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนทั้งสิ้น  

 อีกทั้งหากพิจารณาจากแนวคิดเกี่ยวกับการคาดหมายว่าจะเกิดความเสียหายขึ้นหรือไม่ 

ความรับผิดทางสัญญาย่อมเป็นความรับผิดที่อาจคาดหมายได้อยู่เป็นปกติธรรมดาตามข้อตกลงใน

สัญญา แต่ความรับผิดทางละเมิดนั้นเป็นความเสียหายที่มิอาจคาดหมายได้ เช่นนี้การจ ากัดค่าสินไหม

ทดแทนเป็นจ านวนที่แน่นอนจึงมิอาจกระท าได้ 

4. พิจารณาจากกรณีที่มีผู้ร่วมรับผิดหลายคน 



 

 โดยทั่วไปหากมีลูกหนี้หลายคนการช าระหนี้ ต้องพิจารณาจากมูลแห่งหนี้หากเป็นหนี้ประเภท

ที่แบ่งแยกได้ ลูกหนี้แต่ละคนจะต้องรับผิดเพียงส่วนของตนเท่านั้น อันเป็นหลักที่บัญญัติไว้ในประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 290 เว้นเป็นกรณีที่ลูกหนี้หลายคนได้ลงชื่อในสัญญาเดียวกันให้

สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นลูกหนี้ร่วมแม้เป็นหนี้ประเภทแบ่งแยกได้ ตามใจความของมาตรา 297 แห่ง

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่หากเป็นหนี้ที่แบ่งแยกไม่ได้ ลูกหนี้ย่อมอยู่ในฐานะลูกหนี้ร่วม

อันจะต้องรับผิดในมูลแห่งหนี้ร่วมกันโดยลูกหนนี้แต่ละคนอาจถูกบังคับให้ช าระหนี้เต็มจ านวนก็ได้ 

และเม่ือได้ช าระหนี้แล้วย่อมได้สิทธิในการไล่เบี้ยลูกหนี้ร่วมคนอื่น ตามหลักของประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์มาตรา 291 และมาตรา 301 ซึ่งความรับผิดทางสัญญากรณีที่มีลูกหนี้หลายคนได้ปรับใช้

ตามหลักทั่วไปของการช าระหนี้ 

 แต่ความรับผิดทางละเมิดกรณีที่มีลูกหนี้หลายคน กฎหมายไทยได้ก าหนดการร่วมรับผิดไว้

โดยเฉพาะว่า หากมีการกระท าละเมิดขึ้นโดยบุคคลหลายคนบุคคลเหล่านั้นย่อมต้องร่วมกันรับผิดเพ่ือ

ละเมิดนั้นไม่อาจแบ่งแยกได้ โดยไม่เปิดโอกาสให้อ้างความเป็นหนี้ที่แบ่งแยกได้เลย ตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 432 อันเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เสียหายสามารถเรียกร้องค่าสินไหม

ทดแทนจากผู้กระท าละเมิดร่วมคนใดคนหนึ่งได้ โดยเมื่อผู้กระท าละเมิดคนหนึ่งชดใช้ค่าสินไหม

ทดแทนแก่ผู้เสียหายจนครบจ านวนแล้ว ผู้กระท าละเมิดนั้นย่อมเกิดสิทธิไล่เบี้ยแก่ผู้กระท าละเมิดร่วม

คนอ่ืนต่อไป ซึ่งหลักการดังการดังกล่าวนี้ศาลประเทศฝรั่งเศสก็ได้วินิจฉัยไว้ท านองเดียวกัน 

 ทั้งนี้ หากเป็นการฟ้องคดีขึ้นสู่ศาลไม่ว่า ความรับผิดทางสัญญาหรือความรับผิดทางละเมิดใน

กรณีที่จะฟ้องบุคคลหลายคนเป็นคดีเดียวกันได้ บุคคลเหล่านั้นจ าต้องมีมูลคดีเดียวกันกล่าวคือ 

ข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องร้องกันต้องมีความเกี่ยวพันกันด้วยสิทธิ หน้าที่ หรือความรับผิดทาง

ใดทางหนึ่ง 

 ตัวอย่างเช่น ความรับผิดทางละเมิด หากข้อเท็จจริงมีว่า  ก. ข.และ ค. สมรู้ร่วมคิดกันใช้ไม้ตี 

ง. จนตาย ภรรยาของ ง.กับบุตรของ ง. จึงร่วมกันเป็นโจทก์ฟ้อง ก. ข.และ ค. เรียกค่าสินไหมทดแทน



 

เป็นคดีเดียวกัน เช่นนี้สามารถท าได้เพราะมีผลประโยชน์ร่วมกันในมูลแห่งคดี202(แม้จะเป็นการใช้สิทธิ

คนละส่วนกันแต่เหตุแห่งการก่อให้เกิดสิทธิฟ้องคือ การตายของ ง. เป็นอันเดียวกัน) แต่หาก

ข้อเท็จจริงเปลี่ยนว่า ก. ใช้ไม้ตี ง. จนได้รับบาดเจ็บ ง.จึงเดินทางไปโรงพยาบาลระหว่างเดินทาง ง.ถูก 

ข. ขับรถชนโดยประมาท อันเป็นเหตุให้ ง. ถึงแก่ความตาย เช่นนี้หากภรรยาของ ง.กับบุตรของ ง. จะ

เป็นโจทก์ร่วมนั้นย่อมท าได้แต่ฟ้อง ก. กับ ข. เป็นคดีเดียวกันย่อมมิอาจท าได้ เพราะเป็นกรณีที่การ

กระท าละเมิดเกิดโดยล าพังแยกต่างหากจากกัน มูลแห่งคดีอันจะเป็นเหตุฟ้องก.กับข.ไม่มีความ

เกี่ยวพันกันแม้กระท าละเมิดต่อ ง.เหมือนกันก็ตาม 

5. พิจารณาจากการผิดนัด 

 การจะตกเป็นผู้ผิดนัดการช าระหนี้ได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะหนี้ มี

หลักว่า ลูกหนี้จะตกเป็นผู้ผิดนัดต่อเมื่อเจ้าหนี้ได้บอกกล่าวทวงถามถึงการช าระหนี้แล้ว เว้นเป็นกรณี

ที่มีการก าหนดเวลาแห่งการช าระหนี้ไว้ตามวันแห่งปฏิทิน หากเมื่อถึงก าหนดช าระลูกหนี้ไม่ช าระหนี้ 

ลูกหนี้ย่อมตกเป็นผู้ผิดนัดนับแต่เวลานั้นโดยมิพักต้องบอกกล่าว ซึ่งความรับผิดทางสัญญาได้ใช้

หลักเกณฑ์การที่ลูกหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัดเช่นเดียวกับท่ีก าหนดไว้ในลักษณะหนี้ 

 แต่ความรับผิดทางละเมิด เป็นเรื่องของหนี้ที่เกิดจากนิติเหตุหรือหนี้ที่เกิดจากผลของ

กฎหมาย จึงมีการก าหนดหลักเกณฑ์การตกเป็นผู้ผิดนัดที่แตกต่างจากกฎหมายลักษณะหนี้ โดยมีหลัก

ว่า ผู้ท าละเมิดหรือลูกหนี้ย่อมถือว่าผิดนัดนับตั้งแต่วันท าละเมิด ซึ่งไม่จ าต้องดูว่ามีการก าหนดเวลา

ช าระหนี้ของคู่กรณีหรือไม่ ทั้งนี้กฎหมายประเทศฝรั่งเศสก็ถือเอาหลักนี้เช่นเดียวกัน 

6. พิจารณาจากเรื่องอายุความ 

 ความรับผิดทางละเมิดกฎหมายได้ก าหนดไว้โดยเฉพาะว่า อายุความ 1 ปีนับแต่รู้เหตุแห่งการ

กระท าละเมิดและรู้ตัวผู้กระท าละเมิด หรือ 10 ปีนับแต่มีการกระท าละเมิดเกิดข้ึน 

                                                           
 

202 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 751/1998, สืบค้นฎีกา 2015, ค้นวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 
จาก http://deka.supremecourt.or.th/search 



 

 ต่างจากความรับผิดทางสัญญาที่กฎหมายก าหนดอายุความไว้อย่างหลากหลายโดยก าหนด

อายุความไว้สูงสุด 10 ปีและลดสัดส่วนกันลงมา ตามแต่ประเภทและลักษณะของสัญญาที่พิพาท 

 ผู้เขียนเห็นว่าเหตุที่กฎหมายมีการก าหนดอายุความในส่วนของความรับผิดทางสัญญาไว้

หลายประการ เนื่องจากสัญญานั้นแต่เดิมเกิดจากเจตนารมณ์ที่บุคคลทั้งสองฝ่ายตกลงผูกพันซึ่งกัน

และกันในอันจะกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่นนี้หากมีการก าหนดอายุความไว้ประการเดียวโดยไม่

ค านึงถึงความร้ายแรงของผลแห่งความเสียหายที่เกิดจากสัญญาในแต่ละประเภท อาจส่งผลต่อการ 

ตกลงใจเข้าท าสัญญาของบุคคลทั้งสองฝ่ายที่เมื่อมองถึงข้อผูกมัดเรื่องอายุความซึ่งหากก าหนดอายุ

ความไว้น้อยในทุกประเภทก็จะเกิดเป็นช่องว่างให้คู่สัญญาผิดสัญญากันมากขึ้น แต่หากก าหนดอายุ

ความไว้มากและน ามาใช้กับสัญญาที่อาจเกิดผลเสียหายน้อยเมื่อมีการผิดสัญญาย่อมส่งผลให้คู่สัญญา

ไม่ใส่ใจที่จะด าเนินคดีให้ลุล่วงไปหรืออาจเกิดการประวิงคดีขึ้นได้ ฉะนั้นการที่กฎหมายก าหนดอายุ

ความของความรับผิดทางสัญญาไว้หลายประการตามประเภทของสัญญาจึงสมเหตุผลแล้ว 

7. พิจารณาจากข้อตกลงไม่รับผิด 

 ความรับผิดทางสัญญา เกิดจากผลของการประพฤติผิดสัญญาที่บุคคลสองฝ่ายตกลงกันไว้แต่

เดิม เช่นนี้เมื่อความรับผิดทางสัญญาเป็นผลอันเกิดจากข้อตกลงของบุคคลสองฝ่าย หากบุคคลทั้งสอง

ฝ่ายได้มีการตกลงกันตั้งข้อสัญญาที่เป็นการยกเว้นความผิดอันจะเกิดจากสัญญาไว้ โดยทั่วไปย่อมท า

ได้ เว้นแต่ข้อตกลงนั้นขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนข้อตกลงนั้นย่อมตกไป

ไม่อาจใช้บังคับได้ โดยหากมองในมุมของกฎหมายประเทศฝรั่งเศส ข้อตกลงที่ไม่รับผิดทางสัญญานั้น

ใช้บังคับได้ แต่หากเป็นเรื่องของกลฉ้อฉลหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ข้อตกลงนั้นจะตก

เป็นโมฆะ 

  ในส่วนข้อตกลงที่ไม่รับผิดทางละเมิดนั้น นักนิติศาสตร์ชาวฝรั่งเศสมีความเห็นแบ่งเป็น  
สองฝ่าย ฝ่ายแรกมองว่า บทบัญญัติว่าด้วยละเมิดเป็นเรื่องของกฎหมายความสงบเรียบร้อยและ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน ข้อตกลงใดท่ีเป็นการยกเว้นความรับผิดทางละเมิดย่อมตกเป็นโมฆะทั้งสิ้น  
ฝ่ายที่สองมองว่า บทบัญญัติว่าด้วยละเมิดนั้นมีบางส่วนที่ไม่เกี่ยวกับกฎมายความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน หากมีการตกลงยกเว้นความรับผิดทางละเมิด ในส่วนที่มิได้เป็นกฎหมาย
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ก็ควรใช้บังคับได้ 
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