บทที่ 2
ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับบุหรี่ และปญหาการเรียกคาสินไหมทดแทนทางละเมิด
เพื่อความเสียหายแกสุขภาพ อนามัยจากบุหรี่
ประเทศไทยมีการสูบบุหรี่ตั้งแตสมัยอยุธยา1 และมีการสูบกันตอเนื่องมาจนถึงป$จจุบัน
ซึ่งกอให'เกิดความเสียหายกระทบตอประเทศ ทั้งทางด'านเศรษฐกิจ และสุขภาพอนามัยของประชาชน
ทั้งผู'ที่สูบบุหรี่และผู'ที่ไมสูบบุหรี่ในประเทศเป3นจํานวนมาก เนื้อหาในบทนี้จึงเป3นการนําเสนอเริ่มต'นจาก
ความหมาย ประเภท ผลกระทบจากบุหรี่ แนวความคิด ทฤษฎีการเรียกคาสินไหมทดแทนทางละเมิด
เพื่อความเสียหายแกสุขภาพ อนามัยตามลําดับ
2.1 ความหมายของคําศัพท+ที่เกี่ยวของ
2.1.1 ความหมายของสถานที่สาธารณะ
ความหมายของคําวา “สถานที่สาธารณะ” คือสถานที่ที่ทุกคนสามารถเข'าไปใช'
บริการได' มิได'ระบุเฉพาะเจาะจงกลุมบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยวิทยานิพนธ<นี้ ผู'เขียนจะขอแยกกลาวถึงที่
สาธารณะที่เกี่ยวข'องกับวิทยานิพนธ<นี้เป3น 3 ประเภท ตามสภาพที่มีการกอความเสียหายจากการสูบ
บุหรี่เป3นจํานวนมาก กลาวคือ ริมน้ํา ป>ายรถโดยสารประจําทาง พื้นที่อันจํากัด สําหรับพื้นที่อันจํากัดนี้
หมายถึงสถานที่ที่แคบ ไมกว'างขวาง อากาศถายเทได'ยาก เชน โรงอาหาร ห'องทํางาน เป3นต'น ดังจะ
อธิบายตอไปนี้
(1) ความหมายของคําวา “ริมน้ํา”
“ริมน้ํา” ตามความหมายทั่วไปแล'วมีลักษณะเป3นพื้นดินที่อยูติดกับแหลงน้ํา
ทุกประเภท ทั้งแมน้ํา ห'วย หนอง คลอง บึง สระ และแหลงน้ําอื่นๆ อันอาจเป3นสถานที่ที่ใช'ในการสูบ
บุหรี่ได'

1

Bunjerds, “ความเป3นมาของบุหรี่” สืบค'นเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2556, http://www.okna
tion.net/blog/print.php?id=803714
7

8

(2) ความหมายของคําวา “ป4ายรถโดยสารประจําทาง”
“ป>ายรถโดยสารประจําทาง” หรือ “ป>ายรถเมล<” ในคําที่ใช'เรียกโดยทั่วไป
ตามวิทยานิพนธ<นี้ผู'เขียนจะขอกลาวถึงความหมายของ “ป>ายรถโดยสารประจําทาง”ตามความหมาย
ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 19) พ.ศ.2553 เรื่องกําหนดชื่ อหรื อประเภทของสถานที่
สาธารณะที่ ให' มีการคุ' มครองสุ ขภาพของผู' ไมสู บ บุห รี่ และกํ า หนดสวนหนึ่งสวนใดหรื อทั้ งหมดของ
สถานที่สาธารณะดังกลาวเป3นเขตสูบบุหรี่หรือเขตปลอดบุหรี่ตามพระราชบัญญัติคุ'มครองสุขภาพของผู'
ไมสูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 ข'อที่ 4 ยานพาหนะและสถานีขนสงสาธารณะ (4.2) สถานีขนสงสาธารณะ
(4.2.1) ป> า ยรถโดยสารประจํ า ทาง ซึ่ ง หมายความถึ ง บริ เ วณที่ ใ ช' ร อกอนหรื อ หลั ง การใช' บ ริ ก าร
ยานพาหนะโดยสารทุกประเภท
“ป> ายรถโดยสารประจํา ทาง” ตามความหมายดังกลาวเป3น สถานที่ ที่ได' รั บ
ความคุ'มครองให'เป3นเขตปลอดบุหรี่ตามพระราชบัญญัติคุ'มครองสุขภาพของผู'ไมสูบบุหรี่ พ.ศ.2535
ซึ่งตรงกับการศึกษาของวิทยานิพนธ<ฉบับนี้ที่ศึกษาถึงกรณีความเสียหายจากควันบุหรี่
(3) ความหมายของคําวา “พื้นที่อันจํากัด”
ความหมายของคํ า วาพื้ น ที่ อัน จํ า กั ด หมายถึ งสถานที่ ที่แคบ ไมกว' า งขวาง
อากาศถายเทได'ยาก เชน โรงอาหาร ห'องทํางาน
ดังนั้ นตามวิทยานิ พนธ<นี้ “พื้ นที่ อันจํ ากั ด” ให' หมายความถึ งสถานที่ที่แคบ
ไมกว'างขวาง อากาศถายเทได'ยาก เชน โรงอาหาร ห'องทํางาน
2.1.2 ความหมายของสุขภาพ อนามัย
ความหมายของคํ า วา “สุ ขภาพ อนามั ย ” ตามความหมายทั่ ว ไปหมายถึ งการ
ปราศจากโรคและมีสุขภาพที่ดี โดยคําวาอนามัยมีผู'ให'คํานิยามไว'หลายความหมายด'วยกัน ดังตอไปนี้
ความหมายที่ 1 องค< ก ารอนามั ย โลก ได' ใ ห' ค วามหมายวา สุ ข ภาพ อนามั ย
หมายถึง การมีสุขภาพสมบูรณ<ดีทั้งทางรางกายและจิตใจ และสามารถดํารงชีพอยูในสังคมได'ด'วยดีซึ่ง
ไมเพียงปราศจากโรค หรือไมแข็งแรงทุพพลภาพเทานั้น” (Health is defined as a state complete
physical, mental and social well-being and merely the absence of disease infirmity)2

2

องค< การอนามั ย โลก, “ความหมายของการอนามั ย สิ่งแวดล' อม,” สื บ ค'น เมื่ อวั น ที่ 27
มิถุนายน 2558, http://www.yala.ac.th/links/pitai/Link/Link%201.html
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ความหมายที่ 2 พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน ได'ให'ความหมาย
วา สุขภาพ อนามัย หมายถึง ความไมมีโรค ถูกสุขลักษณะ สะอาดปราศจากสารพิษเจือปน3
ความหมายที่ 3 เพ็ง เพ็งนิติได'ให'ความหมายตามกฎหมายละเมิดวา สุขภาพอนามัย
หมายถึง สุขภาพและการอยูอยางสงบ4
ในวิทยานิพนธ<นี้จะกลาวเฉพาะคําวา “สุขภาพ อนามัย” ตามความหมายของเพ็ง
เพ็งนิติที่ได'ให'ความหมายตามกฎหมายละเมิดไว'วา สุขภาพ อนามัย หมายความวา สุขภาพ และการอยู
อยางสงบเทานั้น ซึ่งเมื่อสุขภาพ อนามัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใดถูกทําให'เกิดอันตรายจากการกระทําจาก
บุคคลอื่น บุคคลที่ถูกทําให'เกิดอันตรายนั้นจะถือวาเป3นผู'ได'รับความเสียหาย ดังจะกลาวตอไป
2.1.3 ความหมายของผูไดรับความเสียหาย
ความหมายของคําวา “ผู'ได'รับความเสียหาย”
ความหมายที่ 1 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได'ให'ความหมาย
วา ผู'ได'รับความเสียหาย หมายถึง บุคคลผู'ได'รับความเสียหายเนื่องจากการกระทําผิด ฐานใดฐานหนึ่ง
รวมทั้งบุคคลอื่นที่มีอํานาจจัดการแทนได'ตามที่กฎหมายกําหนด5
ความหมายที่ 2 ดร.ศนันท<กรณ< โสตถิพันธุ< ได'ให'ความหมายตามกฎหมายละเมิดวา
ผู'ได'รับความเสียหาย หมายถึง บุคคลที่มิใชบุคคลที่กระทําละเมิด ซึ่งถ'าทําตอตัวเองไมใชเป3นผู'ได'รับ
ความเสียหาย6
3

พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน, “ความหมายของคําศัพท<อนามัย,” สืบค'น
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2558, http://dictionary.sanook.com/search/dict-th-th-royal-institute/
%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2
4
เพ็ง เพ็งนิติ, คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย<วาด'วยละเมิดและความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ'าหน'าที่, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ<บริษัท อฑตยา จํากัด 2543), น.134
5
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, “ความหมายของคําศัพท<ผู'ได'รับความ
เสียหาย,” สืบค'นเมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2558, http://dict.longdo.com/search/ผู'เสียหาย
6
ศนันท<กรณ< โสตถิพันธุ<, คําอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได',
(กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ<วิญrูชน จํากัด 2550), น.55.
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ในวิทยานิพนธ<นี้จะกลาวเฉพาะคําวา “ผู'ได'รับความเสียหาย” ตามความหมายของ
ดร.ศนันท<กรณ< โสตถิพันธุ< ที่ได'ให'ความหมายตามกฎหมายละเมิดวา ผู'ได'รับความเสียหาย หมายถึง
บุคคลที่มิใชบุคคลที่กระทําละเมิด ซึ่งถ'าทําตอตัวเองไมใชเป3นผู'ได'รับความเสียหาย การทําให'เกิดความ
เสียหายตามวิทยานิพนธ<นี้ คือการกระทําจากบุคคลอื่นที่ไมใชตนเอง กระทําให'เกิดความเสียหายด'วย
การสูบบุหรี่
2.1.4 ความหมายของผูสูบบุหรี่
ความหมายของคําวา “ผู'สูบบุหรี่”
คํ า วา “ผู' สู บ บุ ห รี่ ” มาจากคํ า ที่ แ สดงออกของการกระทํ า คื อ “การสู บ บุ ห รี่ ”
หมายความวาการกระทําใดๆซึ่งมีผลทําให'เกิดควันจากการเผาไหม'ของบุหรี่ เป3นความหมายตามมาตรา
3 แหงพระราชบัญญัติคุ'มครองสุขภาพของผู'ไมสูบบุหรี่ พ.ศ.2535 ดังนั้น “ผู'สูบบุหรี่” ตามความหมาย
ของวิทยานิพนธ<นี้คือ ผู'ที่กระทําการใดๆ ซึ่งมีผลทําให'เกิดควันจากการเผาไหม'ของบุหรี่
2.1.5 ความหมายของควันบุหรี่มือสอง
ควันบุหรี่มือสอง คือ ควันบุหรี่ที่อยูในอากาศ เกิดขึ้นจาก 2 แหลง คือ (1) ควันบุหรี่
ที่ผู'สูบบุหรี่พนออกมา และ (2) ควันบุหรี่ที่ลอยจากปลายมวนบุหรี่ระหวางการสูบ การหายใจเอาควัน
บุหรี่ในบรรยากาศเข'าสูรางกายจึง เรียกวา "การสูบบุหรี่มือสอง"7
2.1.6 ความหมายของบุหรี่
ความหมายของคําวาบุหรี่ในการศึกษาชิ้นนี้ปรากฏผู'ให'คํานิยามไว'หลายประการ
ซึ่งผู'ศึกษาได'ประมวลคํานิยามมานําเสนอ ดังตอไปนี้

7

กลุมควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล< สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค,
“อะไรคือ การสูบบุหรี่มือสอง (Passive smoking),” สืบค'นเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2558, www.thaiden
tistagainsttobacco.org/index.php/ความรู'เรื่องบุหรี่/ข'อควรรู'-เรื่อง-บุหรี่/67-ควันบุหรี่มือสอง.
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ความหมายที่ 1 ตามมาตรา 3 แหง พระราชบัญญัติคุ'มครองสุขภาพของผู'ไมสูบ
บุหรี่ พ.ศ.2535 “บุหรี่” หมายความวา บุหรี่ซิกาแรต บุหรี่ซิการ< บุหรี่อื่น ยาเส'น8 หรือยาเส'นปรุง9 ตาม
กฎหมายวาด'วยยาสูบ
ความหมายที่ 2 ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 หมายความวา
ยาสูบที่ใช'ใบตองหรือกระดาษเป3นต'นมวนใบยาที่หั่นเป3นฝอย10
ความหมายที่ 3 ตามพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ.2509 บุหรี่ซิกาแรต หมายความวา
ยาเส'นหรือยาเส'นปรุง ไมวาจะมีใบยาแห'งหรือยาอัดเจือปนหรือไม ซึ่งมวนด'วยกระดาษหรือวัตถุที่ทําขึ้น
ใช'แทนกระดาษ หรือใบยาแห'งหรือยาอัด11
ความหมายที่ 4 ในป$จจุบันมีประเด็นที่แก'ไขเพิ่มเติมใน พระราชบัญญัติควบคุม
ผลิตภัณฑ<ยาสูบฉบับใหม แตยังไมได'ประกาศบังคับใช'เป3นกฎหมาย โดยแก'ไขคํานิยามคําวา “ผลิตภัณฑ<
ยาสูบ” ให'หมายรวมถึงผลิตภัณฑ<ยาสูบใหมๆ อาทิ บุหรี่ไฟฟ>า บารากู ด'วย12
จากความหมายทั้ ง 4 ที่ กลาวมาข' า งต' น การศึ ก ษาชิ้ น นี้ ผู' ศึก ษามี ความเห็ น วา
ความหมายคําวา “บุหรี่” หมายความครอบคลุมถึงบุหรี่ซิกาแรตที่มียาเส'นหรือยาเส'นปรุง ไมวาจะมีใบ
ยาแห'งหรือยาอัดเจือปนหรือไม ซึ่งมวนด'วยกระดาษหรือวัตถุที่ทําขึ้นใช'แทนกระดาษ หรือใบยาแห'งหรือ

8

ยาเส'น หมายความวา ใบยาหรือยาอัดซึ่งได'หั่นเป3นเส'นและแห'งแล'ว (ตามพระราชบัญญัติ
ยาสูบ พ.ศ.2509)
9
ยาเส'นปรุง หมายความวา ใบยาซึ่งมิใชใบยาพันธุ<ยาสูบพื้นเมืองหรือยาอัด ซึ่งได'หั่นเป3นเส'น
และปรุงหรือปนด'วยวัตถุอื่นนอกจากน้ํา (ตามพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ.2509 )
10
ราชบัณฑิตยสถาน, “พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542,” สืบค'นเมื่อวันที่ 2
กันยายน 2556 http://rirs3.royin.go.th/dictionary.asp
11
ยาอัด คือสวนใดสวนหนึ่งของต'นยาสูบซึ่งได'ปzนหรือยอยและทําเป3นแผนโดยมีวัตถุอื่นเจือ
ปนด'วยหรือไมก็ตาม (ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542)
12
สมาพันธ<เครือขายแหงชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่และภาคีเครือขาย มูลนิธิรณรงค<เพื่อ
การไมสูบบุหรี่, “คนไทยรวมพลัง รวมผลักดัน พรบ ควบคุมผลิตภัณฑ<ยาสูบ (ฉบับใหม) เพื่อชวยสกัด
เด็กและเยาวชนไทยจากการเสพติดบุหรี่,” สืบค'นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2558, www.change.org/p/
นายกรัฐมนตรี-คนไทยรวมพลัง-รวมผลักดัน-พรบ-ควบคุมผลิตภัณฑ<ยาสูบ-ฉบับใหม-เพื่อชวยสกัดเด็ก
และเยาวชนไทยจากการเสพติดบุหรี่
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ยาอัด และรวมถึงบุห รี่ไฟฟ>า และบารากูที่เ มื่อสูบ แล'วจะกอให'เ กิดควัน อันสงผลร'ายและอันตรายตอ
สุขภาพ อนามัยของบุคคลอื่น ตามความหมายของประเด็นที่จะมีการแก'ไขเพิ่มเติมใน พระราชบัญญัติ
ควบคุมผลิตภัณฑ<ยาสูบฉบับใหม
2.2 ลักษณะและประเภทของบุหรี่
บุหรี่เป3นสารเสพติดชนิดหนึ่งที่ถึงแม'วาจะเสพได'โดยไมผิดกฎหมายแตพิษภัยและความ
เสียหายของบุหรี่ก็มีความร'ายแรง เพราะในควันบุหรี่มีสารพิษอยูมากมาย อาทิ นิโคติน มีลักษณะเป3น
น้ํามัน ไมมีสี มีฤทธิ์กระตุ'นประสาทสวนกลาง ทําให'หัวใจเต'นเร็ว ความดันโลหิตสูง ทาร< เป3นน้ํามัน
เหนียวข'น สีน้ําตาล จะเข'าไปจับอยูที่ปอดทําให'ระคายเคือง ถุงลมในปอดขยาย คาร<บอนมอนนอกไซด<
ทําให'รางกายได'รับออกซิเจนน'อยลง ไนโตรเจนไดออกไซด< ทําลายเยื่อบุหลอดลม กอให'เกิดโรคถุงลม
โปzงพอง ไฮโดรเจนไซยาไนด<ทําลายเยื่อบุหลอดลมชนิดมีขนมีสิ่งแปลกปลอมเข'าไปทําลายหลอดลมได'
งาย โดยสารเหลานี้ล'วนเป3นอันตรายตอผู'สูบบุหรี่และผู'ที่อยูใกล'กับผู'สูบบุหรี่ทั้งสิ้น โดยบุหรี่จะมีลักษณะ
ภายนอกของซองบุ ห รี่ต ามที่ กระทรวงสาธารณสุ ขได'ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบั บ ที่ 11
เรื่ อง หลั กเกณฑ<วิ ธีการและเงื่ อนไขการแสดงภาพและข'อความคํ าเตือนถึงพิษภัย วัน เดื อนป| ที่ผ ลิ ต
แหลงผลิ ต และการขายได' เ ฉพาะในราชอาณาจั กรไทยในฉลากของบุ ห รี่ ซิ การ< แ รตและบุ ห รี่ ซิก าร<
ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ<ยาสูบ พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ<ยาสูบ พ.ศ. 2535 กําหนดให'มีลักษณะภายนอกของ
ซองบุหรี่ที่สําคัญดังนี้
(1) บุหรี่ที่ผลิต หรือนําเข'าในราชอาณาจักร จะต'องจัดพิมพ<ฉลากเป3นรูปคําเตือนถึงพิษ
ภัยของ บุหรี่ โดยจัดพิมพ<เป3นรูปภาพ 4 สี และแสดงข'อความคําเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ตามที่กําหนดไว'
โดยตําแหนงของฉลากรูปภาพและข'อความคําเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ต'องอยูที่ตําแหนงชิดขอบบนสุด
ของซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรตหรือบุหรี่ซิการ<
(2) ฉลากรู ปภาพและข' อความคํ าเตือนถึงพิษภัย ของบุ หรี่ 9 แบบคละกัน ไป โดยมี
ฉลากรูปภาพและข'อความคําเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ในอัตรา 1 แบบ ตอ 5,000 ซอง ได'แก
- รูปภาพประกอบคําเตือน ควันบุหรี่ทําร'ายผูใ' กล'ชิด
- รูปภาพประกอบคําเตือน สูบแล'วปากเหม็นกลิ่นบุหรี่
- รูปภาพประกอบคําเตือน สูบแล'วถุงลมพองตาย
- รูปภาพประกอบคําเตือน ควันบุหรี่ทําให'เกิดมะเร็งปอด
- รูปภาพประกอบคําเตือน ควันบุหรี่ทําให'หัวใจวายตาย
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- รูปภาพประกอบคําเตือน ควันบุหรี่นําชีวิตสูความตาย
- รูปภาพประกอบคําเตือน สูบแล'วเป3นมะเร็งชองปาก
- รูปภาพประกอบคําเตือน สูบแล'วเป3นมะเร็งกลองเสียง
- รูปภาพประกอบคําเตือน ควันบุหรี่ทําให'เส'นเลือดสมองแตก
(3) ฉลากรูปภาพและข'อความคํ าเตือนถึงพิษภัย ของบุ หรี่บนซองหรือภาชนะบรรจุ
ซิการ<แรตหรือบุหรี่ซิการ<มีขนาดไมน'อยกวาร'อยละ 50 ของด'านที่มีพื้นที่มากที่สุดของซองหรือภาชนะ
บรรจุซิการ<แรตหรือบุหรี่ซิการ< ทั้งสองด'าน
(4) บุหรี่ซิการ<แรตหรือบุหรี่ซิการ< ที่ผลิตหรือนําเข'าในราชอาณาจักรจะต'องมีข'อความ
แสดง วัน เดือน ป| ที่ผลิต และแหลงที่ผลิต โดยจัดให'มีข'อความแสดงวา “สําหรับขายในราชอาณาจักร
ไทย”และบุหรี่ซิการ<แรตหรือบุหรี่ซิการ< ที่ผลิตเพื่อจําหนายนอกราชอาณาจักรไมต'องปฏิบัติตามประกาศ
นี้ ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 254913
ด' ว ยลั ก ษณะของบุ ห รี่ ที่ เ ป3 น ยาเส' น หรื อ ยาเส' น ปรุ ง ตาม พระราชบั ญ ญั ติ ย าสู บ
พ.ศ.2509 บุหรี่จึงสามารถแบงออกเป3น 2 ประเภทใหญๆ คือ ประเภทที่ 1 ประเภทของบุหรี่ที่มีลักษณะ
เป3 น มวน และ ประเภทที่ 2 ประเภทของบุ ห รี่ ที่มีลั กษณะสู บ ผานอุ ป กรณ< เ พื่ อยาสู บ ตามมาตรา 4
พระราชบั ญ ญั ติ ย าสู บ พ.ศ.2509 และรางกฎหมายการแก' ไ ขเพิ่ ม เติ ม ใน พระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม
ผลิตภัณฑ<ยาสูบฉบับใหม พ.ศ….. คือ
ประเภทที่ 1 ประเภทของบุหรี่ที่มีลักษณะเป3นมวน บุหรี่ที่มีลักษณะเป3นมวนโดยทั่วไป
ที่คนรู'จัก คือมีลักษณะเป3นมวนทรงกระบอก มวนด'วยกระดาษไว'ภายนอก มีใบยาสูบบดหรือซอยบรรจุ
ภายในหอกระดาษ ปลายด'านหนึ่งเป3นปลายเป~ดสําหรับจุดไฟ และอีกด'านหนึ่งจะมีตัวกรอง ไว'สําหรับ
ใช'ปากสูดควัน จะแตกตางกันเพียงแควัสดุที่ใช'มวนและใบยาสูบที่อยูภายในมวนบุหรี่ ดังจะกลาวตอไปนี้
(1) บุหรี่ซิกาแรต ได'แก ยาเส'นหรือยาเส'นปรุง ไมวาจะมีใบยาแห'งหรือยาอัดเจือปน
หรือไม ซึ่งมวนด'วยกระดาษหรือวัตถุที่ทําขึ้นใช'แทนกระดาษ หรือใบยาแห'งหรือยาอัด
(2) บุหรี่ซิการ< หมายความวา ใบยาแห'งหรือยาอัด ซึ่งมวนด'วยใบยาแห'งหรือยาอัด
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ชนิศา ชงัดเวช, “บุหรี่ คือ”, สืบค'นเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558, http://board.post
jung.com/668903.html
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(3) บุหรี่อื่น หมายความวา ยาเส'นหรือยาเส'นปรุง ซึ่งมวนด'วยใบตอง กลีบบัว กาบ
หมาก ใบมะกา ใบจาก ดอกป|บ หรือวัตถุอื่นที่มิใชกระดาษหรือวัตถุที่ทําขึ้นใช'แทนกระดาษและที่มิใชใบ
ยาแห'งหรือยาอัด
ประเภทที่ 2 ประเภทของบุหรี่ที่มีลักษณะสูบผานอุปกรณ<เพื่อยาสูบ ตามที่กลาว
มาแล'วข'างต'น บุหรี่มีหลายประเภท โดยประเภทที่ 2 นี้คือบุหรี่ที่มีลักษณะสูบโดยผานอุปกรณ<เพื่อยาสูบ
เป3นบุหรี่ที่ทําขึ้นจากวัสดุอื่นเพื่อใช'ในการสูบและบรรจุยาสูบ ซึ่งไมได'มวนด'วยกระดาษ และมีอุปกรณ<
เพื่อการสูบเพิ่มขึ้นมา ตางจากบุหรี่ที่มีลักษณะเป3นมวนประเภทที่1 ดังจะกลาวตอไปนี้
(1) ยาสูบอิเล็กทรอนิกส< หรือบุหรี่ไฟฟ>า (electronic cigarette) หรือ บุหรี่ไอน้ํา
(vapor cigarette) คือผลิตภัณฑ<ยาสูบจําพวกบุหรี่ บุหรี่ซิการ< และบุหรี่แบบกล'องสูบ ซึ่งทําขึ้นจาก
อุปกรณ<ประจุแบตเตอรีที่จะสงผานนิโคตินไปยังผู'สูบ โดยมีลักษณะคล'ายคลึงกับยาสูบจริง โดยทั่วไปจะ
มีอยู 2 แบบคือ แบบที่คล'ายกับบุหรี่จริง กับแบบที่เรียกวาแบบปากกา (Pen style) มีลักษณะเหมือน
บุหรี่ที่มีปลายด'านก'นกรองเสียบอยูกับตัวตอก'นกรองอีกชั้นหนึ่ง แตในป$จจุบันเริ่มมีลักษณะที่ถูกผลิตให'
ไมมี ลั ก ษณะคล' า ยบุ ห รี่ แตมี ลั ก ษณะคล' า ยรี โ มตรถยนต< และยั งมี รู ป แบบที่ ผู' ใช' ป รั บ ปรุ ง (modify)
เองด'วย ยาสูบอิเล็กทรอนิกส<ถูกคิดค'นขึ้นในประเทศจีน14
(2) บารากูหมายถึง อุปกรณ<สูบยาของชาวอาหรับ ลักษณะเป3นขวดทรงสูงหรือหม'อมี
ขาหยั่ง ด'านบนมีถ'วยสําหรับใสยาสูบซึ่งเรียก "ชีชะฮ<" (shisha) หรือ ฮุคคา (hookah) ถ'วยนั้นมีฝาป~ด
และมีทอตอจากถ'วยลงมาถึงก'นขวดที่มีน้ําหลออยู เมื่อดูดทอจะทําให'ควันผานน้ําขึ้นมา อุปกรณ<นี้มีชื่อ
เรียกที่ตางกันหลายภาษาเชน water pipe, narghile, hubble-bubble ภาษาไทยเองก็เรียกเพี้ยนเป3น
บารากู เป3นต'น สารที่นํามาใช'กับอุปกรณ<ฮุคคาไมจําเป3นต'องแห'งสนิท ที่มักใช'กันก็มีชื่อวา โทบาเมล
หรื อ มาแอสเซล เป3 น สวนผสมของใบยาสู บ (tobacco) กั บ สารที่ มีความหวาน เชน น้ํ า ผึ้ งหรื อ
กากน้ําตาล (molasses) หรือผลไม'ตากแห'ง15
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บาบารา เดย<มิกส<, “ยาสูบอิเล็กทรอนิกส<”, สืบค'นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2558, https:
//articles.latimes.com/2009/apr/25/world/fg-china-cigarettes25
15
อาลี เสือสมิง, “บารากู”, สืบค'นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2558, www.alisuasaming.
com/main/index.php/tell-stories/347-tell90-7
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โดยบุหรี่ทั้งสองประเภทที่กลาวมานี้จะกอให'เกิดควันบุหรี่จาก 2 แหลงคือ ควันบุหรี่ที่ผ'ู
สูบบุหรี่พนออกมา และควันบุหรี่ที่ลอยจากตอนปลายมวนบุหรี่และทันทีที่บุหรี่ถูกจุดขึ้นการเผาไหม'ของ
มวนบุหรี่จะทําให'เกิดสารเคมีกวา 4,000 ชนิด เป3นสารพิษมากกวา 250 ชนิด และกวา 50 ชนิดเป3น
สารพิ ษควั น บุ ห รี่ มื อสองซึ่ งจั ด วาเป3 น สารกอมะเร็ งในมนุ ษ ย< แม' จ ะได' รั บ เพี ย งระยะเวลาสั้ น ๆก็ เ ป3 น
อันตรายได' โดยผลที่เกิดขึ้นทันทีคือ อาการของคนที่ได'รับควันบุหรี่เข'าไปจะมีอาการแสบจมูก วิงเวียน
ศีรษะ คลื่นไส' อาเจียน หายใจไมสะดวก16
ดังนั้นบุหรี่ตามวิทยานิพนธ<จึงให'ความสําคัญกับการใช'ใบยาสูบหรือใบยาเส'นหรือสิ่งอื่น
อันมีลักษณะคล'ายคลึงกัน ไมวามีการมวนด'วยกระดาษด'วยอุปกรณ<อิเล็กทรอนิกส<หรือไมก็ตาม เพื่อ
การสูบด'วยวิธีการจุดไฟและสูดเอาควันเข'าไปในรางกายและปลอยควันออกมา เพราะความเสียหายที่
เป3นผลเสียหายจากการสูบบุหรี่คือ ควันพิษที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ไมวาลักษณะของตัวบุหรี่นั้น จะเป3น
มวนหรือเป3นรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส<ก็ตาม ผู'เขียนจึงมุงประเด็นสําคัญไปที่ควันพิษของบุหรี่ที่เกิดจาก
การสูบบุหรี่ เพราะเป3นผลโดยตรงกับการกอความเสียหายจากการสูบบุหรี่ ซึ่งตรงกับเจตนารมณ<ของราง
พระราชบั ญ ญั ติ ควบคุ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ< ย าสู บ พ.ศ.... (ฉบั บใหม) ที่ ต' องการให' ป ระเทศไทยปฏิ บั ติ ต าม
พันธกรณีที่จะต'องปรับปรุงกฎหมายควบคุมยาสูบให'สอดคล'องกับอนุสัญญาควบคุมยาสูบ ขององค<การ
อนามัยโลก (WHO FCTC) ที่ประเทศไทยเป3นหนึ่งใน 179 รัฐภาคี17 ที่ต'องการคุ'มครองสุขภาพของ
ประชาชนในป$จจุบัน และชนรุนหลังจากพิษภัยร'ายแรงของการใช'ยาสูบ และการได'รับควันพิษจาก
ยาสูบ18
16

สุชาดา อินทรกําแหง ณ ราชสีมา, “แนวทางการสงเสริมพฤติกรรม การลด เลิกบุหรี่ ของ
ประชาชน บ'านบึงบอระเพ็ด ตําบลแควใหญ อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค<,” วารสารพยาบาลและ
สุขภาพ ป|ที่6 ฉบับที่1 มกราคม – เมษายน 2555.
17
WHO Framework Convention on Tobacco Control : WHO FCTC หรือ อนุสัญญา
วาด' ว ยการควบคุ มยาสู บ ค.ศ.2003 (พ.ศ.2546) เป3 น สนธิ สั ญ ญาระหวางประเทศด' า นสุ ข ภาพของ
องค<การอนามัยโลก ซึ่งมีวัตถุประสงค<เพื่อคุ'มตรองประชากรโลกให'ปลอดภัยจากผลร'ายของการบริโภค
ยาสู บ และการสู ด ดมควั น ยาสู บ โดยประเทศไทยได' ร วมลงนามในกรอบอนุ สั ญ ญาฯ เมื่ อ วั น ที่ 20
มิถุนายน 2546 เป3นลําดับที่ 36
18
ประกิต วาทีสาธกกิจ, “หนึ่งทศวรรษ กฎหมายบุหรี่โลกไมสุดโตง,” สืบค'นเมื่อวันที่ 7
มีน าคม 2558, www.change.org/p/นายกรั ฐ มนตรี -คนไทยรวมพลั ง-รวมผลั กดั น -พรบ-ควบคุ ม
ผลิตภัณฑ<ยาสูบ-ฉบับใหม-เพื่อชวยสกัดเด็กและเยาวชนไทยจากการเสพติดบุหรี่/u/9821796
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2.3 โครงสรางของบุหรี่
บุหรี่ที่มีการสูบโดยทั่วไป มีทั้งบุหรี่ที่มีลักษณะเป3นมวนที่มวนด'วยกระดาษ และบุหรี่ที่
มีลักษณะสูบผานอุปกรณ<เพื่อยาสูบ คือ ยาสูบประเภทบารากู และยาสูบอิเล็กทรอนิกส< หรือบุหรี่ไฟฟ>า
ดังจะแยกโครงสร'างได'ดังตอไปนี้
ลักษณะของบุหรี่ บุหรี่ มีลักษณะเป3นทรงกระบอกม'วนหอด'วยกระดาษ ขนาดปกติจะ
มีความยาวสั้นกวา 120 มิลลิเมตร และขนาดเส'นผานศูนย<กลางไมเกิน 10 มิลลิเมตร) มีใบยาสูบบดหรือ
ซอยบรรจุภายในหอกระดาษ ปลายด'านหนึ่งเป3นปลายเป~ดสําหรับจุดไฟ และอีกด'านหนึ่งจะมีตัวกรอง
ไว'สําหรับใช'ปากสูดควัน คํานี้ปกติจะใช'หมายถึงเฉพาะที่บรรจุใบยาสูบภายใน แตในบางครั้งก็อาจใช'
หมายถึงมวนกระดาษที่บรรจุสมุนไพรอื่น ๆ เชน กัญชา19
ในบุหรี่หนึ่งมวนสามารถแบงแยกออกไปเป3น 3 สวนตามหน'าที่ของแตละสวน
สวนที่ 1 คือ สวนก'นกรอง ก'นกรองมีหน'าที่เป3นสวนที่มีตัวกรอง เอาไว'สําหรับใช'ปาก
สูดควันเข'าสูรางกายผู'สูบ ในสวนนี้จะมีสารพิษอยู1ชนิดคือสารตะกั่ว20
สวนที่ 2 คือ สวนปลาย สวนปลายจะมีลักษณะเป3นปลายเป~ดมีหน'าที่เพื่อไว'สําหรับจุด
ไฟในการสูบบุหรี่ ในสวนนี้จะมีกรดอะซิติก21 และบิวเทน22 อยูเพื่อชวยในการจุดไฟ

19

กัญชา เป3นพืชล'มลุกจําพวกหญ'าขึ้นได'งายในเขตร'อน ลําต'นสูงประมาณ 2-4 ฟุต ลักษณะ
ใบจะแยกออกเป3นแฉกประมาณ 5-8 แฉก คล'ายใบมันสําปะหลังที่ขอบใบทุกใบจะมีรอยหยักอยูเป3น
ระยะๆ ออกดอกเป3นชอเล็กๆ ตามงามของกิ่งและก'าน สวนที่คนนํามาเสพได'แกสวนของกิ่ง ก'าน ใบ
และยอดชอดอกกัญชา โดยนํามาตากหรืออบแห'ง แล'วบดหรือหั่นให'เป3นผงหยาบๆ จากนั้นจึงนํามายัด
ไส'บุหรี่สูบ
20
สารตะกั่ว คือ โลหะหนักสีน้ําเงิน มีคุณสมบัติที่ออนตัวสามารถดัดเป3นรูปรางตางๆ ได'
21
กรดอะซิติก คือ สารประกอบเคมีอินทรีย<ชนิดหนึ่งที่มีอยูในน้ําส'มสายชู (มิใชพืชตระกูลส'ม
ซึ่งให'กรดซิตริก) คือให'รสเปรี้ยวและกลิ่นฉุน
22
บิวเทน คือ เป3นสารประกอบไฮโดรคาร<บอนอิ่มตัวที่มีจํานวนคาร<บอน 4 อะตอมอยูใน
โมเลกุล มีสถานะเป3นก…าซที่อุณหภูมิและความดันบรรยากาศปกติ

17

สวนที่ 3 คือ สวนกลางของบุหรี่ สวนกลางของบุหรี่มีหน'าที่ในการเก็บมวลสารเสพติดที่
อยูในมวนบุหรี่และสารพิษตางๆ และจะถูกเผาไหม'ไปพร'อมกับการสูบบุหรี่ในแตละครั้ง23 ในสวนกลาง
ของบุหรี่นี้มีสารพิษและสารเสพติดที่เป3นอันตรายตอรางกายจํานวนมาก ดังจะกลาวตอไป
บุหรี่โดยทั่วไปจะมีลักษณะคล'ายกับซิการ< ตรงที่ บุหรี่นั้นมีขนาดเล็กวา และใบยาสูบ
นั้นจะมีการบดหรือซอย รวมทั้งกระดาษที่หอ ซิการ<โดยปกติจะใช'ใบยาสูบทั้งใบ ซิการ<ชนิดที่มีขนาดเล็ก
พิเศษเทาบุหรี่ เรียกวา ซิการ<ริลโล (en:cigarillo)24 แตซิการ<ริลโลนี้ไมเป3นที่นิยมอยางแพรหลายและมีผู'
สูบน'อยกวาบุหรี่ประเภทมวนทั่วไป
โครงสร'างของยาสูบประเภทบารากู บารากูเป3นยาสูบที่เป3นขวดทรงสูงหรือหม'อมีขา
หยั่ง ทางด'านบนมีถ'วยใช'สําหรับใสยาสูบซึ่งเรียกวา "ชีชะฮ<" (shisha) หรือ ฮุคคา (hookah) ถ'วยนั้นมี
ฝาป~ด และมีทอตอจากถ'วยลงมาถึงก'นขวดที่มีน้ําหลออยู เมื่อดูดทอจะทําให'ควันผานน้ําขึ้นมา25
โครงสร'างของยาสูบอิเล็กทรอนิกส< หรือบุหรี่ไฟฟ>า จะมีความแตกตางจากบุหรี่ประเภท
มวนหลายอยาง กลาวคือ ยาสูบอิเล็กทรอนิกส< หรือบุหรี่ไฟฟ>า มีลักษณะเป3นแบบกล'องสูบ ซึ่งทําขึ้น
จากอุ ป กรณ< ป ระจุ แ บตเตอรี ที่ จ ะสงผานนิ โ คติ น ไปยั ง ผู' สู บ โดยมี ลั ก ษณะคล' า ยคลึ ง กั บ ยาสู บ จริ ง
โดยทั่วไปจะมีอยู 2 แบบคือ แบบที่คล'ายกั บบุหรี่จริงกั บแบบที่เรี ยกวา แบบปากกา (Pen style)
มีลักษณะเหมือนบุหรี่ที่มีปลายด'านก'นกรองเสียบอยูกับตัวตอก'นกรองอีกชั้นหนึ่ง โดยสามารถถอดแยก
ชิ้นสวนได'เป3น 3 สวนคือ
สวนแบตเตอรี่ (Battery) คือ สวนที่มีลักษณะคล'ายกับตัวบุหรี่ มีความยาวราว 55–80
มิลลิเมตร สวนปลายมักมีหลอดไฟแอลอีดีแสดงสถานะการทํางาน และแจ'งเตือนระดับแบตเตอรี่ มีทั้ง
แบบอัตโนมัติและแบบตรวจด'วยมือ
สวนตัวสร'างควัน และความร'อน (Atomizer) คือสวนกลาง จะมีไมโครชิพ (micro
ship circuit) ควบคุมการทํางาน และขดลวดอีเล็กทรอนเพื่อเปลี่ยนน้ํายา (e-liquid) ให'กลายเป3น
ละอองไอน้ํา และสร'างกลิ่นเสมือนบุหรี่จริง
23

ชุลีพร อรุณแสงสุรีย< และคณะ, “หนวยที่ 7 ไมเสพ ก็ไมติด เรื่อง ภัยร'าย…จากบุหรี่,”
ความสุขของฉันในวันสุขภาพดี, (ปทุมธานี : ศูนย<พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ, 2553).
24
siamhealth, “บุหรี่” , สืบค'นเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 , www.siamhealth.net/pub
lic_html/health/smoking/index.html
25
อาลี เสือสมิง, อางแลว เชิงอรรถที่ 15.
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สวนเก็บน้ํายา (Cartridge) หรือสวนปากดูด (Mouth piece) จะรูปรางคล'ายปากเป3ด
หรือทรงกระบอก และอีกด'านหนึ่งจะเป3นกระเปาะใสวัสดุซับน้ํายาไว'
นอกจากสวนประกอบในตัวเครื่องแล'ว สวนประกอบสําคัญของยาสูบอิเล็กทรอนิกส<คือ
น้ํายา (e-liquid) ซึ่งผลิตจากสารโพรพลีลีนกลีเซอรอล (Propylene Glycerol) หรือสารโพรพลีลีน
กลีคอล (Propylene Glycol) หรือเรียกสั้นๆวาสารพีจี (PG) ซึ่งเป3นตัวทําละลายระดับที่บริโภคได'
(Food-Grade) สารพีจีอยูในเครื่องสําอางแทบทุกชนิด รวมทั้งแชมพู สบู โฟมล'างหน'า หรือแม'กระทั่ง
ลูกอม สารพีจีนี้อาจมีการสะสมหรือระคายเคืองหากได'รับเป3นเวลานาน สารพีจีจะใช'เป3นตัวละลายกลิ่น
หรือรสชาติกับนิโคติน26
สรุปได'วา รูปแบบของบุหรี่ที่สูบ วิธีการสูบ และความเชื่อสวนบุคคลของผู'สูบบุหรี่ที่
แตกตางกัน ไมใชประเด็นสําคัญของความเสียหายที่เกิดขึ้นจากควันบุหรี่ ประเด็นความเสียหายที่สําคัญ
คือควันพิษจากบุหรี่ที่ถูกปลอยมาจากการสูบบุหรี่ สงผลกระทบทันทีตออนามัยของคนที่ได'รับควันบุหรี่
คือ อาการของคนที่ได'รับควันบุหรี่เข'าไปจะมีอาการแสบจมูก วิงเวียนศีรษะ คลื่นไส' อาเจียน หายใจไม
สะดวก และสงผลกระทบตอสุขภาพ ของบุคคลอื่นที่ได'รับควันบุหรี่เข'าไปสูรางกาย และประเภทของ
ควันพิษตางๆจะกลาวตอไปดังนี้
2.4 สารประกอบภายในควันบุหรี่
ในบุหรี่ 1 มวนเมื่อเกิดการเผาไหม'จะทําให'เกิดสารเคมีมากกวา 4,000 ชนิด และสาร
หลายร'อยชนิดมีผลตอการทํางานของอวัยวะตางๆ ในรางกาย และมีสารพิษจํานวนมากกวา 60 ชนิด
ที่เป3นสารกอมะเร็งสารพิษที่สําคัญในควันบุหรี่นอกจากสารกอมะเร็ง คือ
(ดูตารางที่ 2.1)

26

บาบารา เดย<มิกส<, อางแลว เชิงอรรถที่ 14.
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ตารางที่ 2.1 สารประกอบที่เกิดจากการเผาไหมของบุหรี่27
ชื่อสารเคมี

ความอันตรายของสารเคมี

นิโคติน (Nocotine)

เป3นสารที่ทําให'เกิดการเสพติดและทําให'เกิดโรคหัวใจ

ทาร< (Tar)

ไฮโดรเจนไดออกไซด< (Hydrogen
dioxide)

ประกอบด' ว ยสารกอนมะเร็ ง หลายชนิ ด ร' อ ยละ 50
ของทาร< จ ะจั บ อยู ที่ ป อด ทํ า ให' แ ปรงขนออนที่ บุ เ ยื่ อ
หลอดลมไมสามารถเคลื่อนไหวได'ตามปกติ
เป3นก…าซชนิดเดียวกับที่พนออกมาจากทอไอเสียรถยนต<
ก…าซนี้จะขัดขวางการลําเลียงออกซิเจนของเม็ดเลือดแดง
ทํ าให' ร างกายได' รั บ ออกซิ เ จน น' อยลงไมต่ํ า กวาร' อยละ
10-15 มีผลให'หัวใจทํางานหนักขึ้น
เป3 น ก… า ซที่ ทํ า ลายเยื่ อ บุ ห ลอดลมสวนปลายและถุ ง ลม
ทําให'เกิดอาการไอ มีเสมหะและหลอดลมอักเสบเรื้อรัง

ไนโตรเจนไดออกไซด< (Nitrogen
dioxide)

เป3 น ก… า ซที่ ทํ า ลายเยื่ อ บุ ห ลอดลมสวนปลายและถุ ง ลม
ทําให'เป3นโรคถุงลมโปzงพอง

แอมโมเนีย (Ammonia)

มี ฤ ทธิ์ ร ะคายเคื อ งเนื้ อ เยื่ อ ทํ า ให' แ สบตา แสบจมู ก
หลอดลมอักเสบ
มี ฤ ทธิ์ ร ะคายเคื อ งเนื้ อ เยื่ อ ทํ า ให' แ สบตา แสบจมู ก
หลอดลมอักเสบ

คาร<บอนมอนออกไซด< (Carbon
monoxide)

ไซยาไนด< (Cyanide)

สารกัมมันตภาพรังสีโพโลเนียม-210 ที่มีรังสีแอลฟาอยู เป3นสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคมะเร็ง
ฟอร<มาร<ลดีไฮด< (Formaldehyde)
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สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุ มโรค กระทรวงสาธารณะสุ ข, “ควันบุหรี่มือ
สอง” สืบค'นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556, http://btc.ddc.moph.go.th/ cms/menu/submenu/
inc_submenu/4/46
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ดังตารางที่กลาวมาแล'ว เห็นได'วาในการเผาไหม'จากควันบุหรี่จะกอให'เกิดสารพิษที่เป3น
ผลร'ายตอรางกายจํานวนมาก ตัวอยางเชน สารนิโคติน ทาร< คาร<บอนมอนออกไซด< เป3นต'น และใน
ตารางยังแสดงให'เห็นถึงอันตรายของสารตางๆ ซึ่งหากบุคคลใดได'สูดดมเข'าสูรางกาย จะกอให'เกิดความ
เสียหายตางๆตอรางกายของบุคคลที่ได'รับสารพิษเหลานั้นเข'าไป ซึ่งสารพิษเหลานี้เกิดจากการเผาไหม'
จากมวนบุหรี่
2.5 ปญหาความเสียหายที่เกิดขึ้น
เมื่อผู'กระทําละเมิดได'กระทําความผิดเกิดขึ้น สงผลให'บุคคลอื่นต'องได'รับความเสียหาย
ตอสุขภาพ อนามัย ซึ่งผลเสียหายที่เกิดขึ้น สามารถแบงได'เป3น 2 ประเภทคือ ผลเสียหายตอสุขภาพของ
ผู'สูบบุหรี่เอง และ ผลเสียหายตอสุขภาพของคนข'างเคียง (ควันบุหรี่มือสอง) ดังจะอธิบายตอไปนี้
2.5.1. ปญหาผลเสียหายตอสุขภาพของผูสูบบุหรี่
ในทางหลักกฎหมายละเมิดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย< มาตรา 420
ความเสียหายต'องเกิดขึ้นจากการกระทําจากบุคคลหนึ่ง กระทําให'เกิดความเสียหายกับอีกบุคคลหนึ่ง
ไมวาจะเป3นในทางชีวิต รางกาย อนามัย ทรัพย<สิน สิทธิหรือเสรีภาพก็ตาม การที่ผู'สูบบุหรี่ได'รับความ
เสียหายตอรางกายของผู'สูบบุหรี่เอง จึงไมถือวาเป3นความผิดตามหลักกฎหมายละเมิด เพราะไมได'ทําให'
เกิดความเสียหายตอบุคคลอื่น แตเป3นการสมัครใจเองของผู'สูบบุหรี่ ที่จะกอให'เกิดความเสียหายตอ
ตนเอง ดังนั้นจึงไมถือวาเป3 นการกระทําความผิด ตามหลักกฎหมายละเมิด ผลของความเสียหายตอ
สุขภาพของผู'สูบบุหรี่เองมีดังนี้
สําหรั บตัวผู' สูบบุ หรี่เองยอมได'รั บโทษจากการสูบบุห รี่ โทษดังกลาวเกิด ขึ้นแก
สุขภาพ อนามัยของผู'สูบบุหรี่ ทําให'แตละป|ประเทศไทยมีอัตราผู'ปzวยจากบุหรี่จํานวนมาก โดยผลตอ
สุขภาพของผู'สูบบุหรี่แยกออกเป3นผลกระทบระยะสั้นและผลกระทบระยะยาว ตามลําดับ
ประการแรก ผลกระทบระยะสั้นตอสุขภาพผู'สูบบุหรี่ จากรายงานทางการแพทย<
ปรากฏผลกระทบระยะสั้นตอผู'สูบบุหรี่ 8 ด'านด'วยกัน คือ28
28

สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธรณสุข, “ผลตอสุขภาพของผู'
สูบบุหรี่,” สืบค'นเมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2556, http://btc.ddc.moph.go.th/cms/menu/sub
menu/inc_submenu/4/38
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ด'านที่ 1 ประสาทสัมผัสของการรับรู'กลิ่นและรส จะทําหน'าที่ได'ลดลง
ด'านที่ 2 แสบตา น้ําตาไหล
ด'านที่ 3 ขนออนที่ทําหน'าที่พัดโบก เพื่อกําจัดสิ่งแปลกปลอมภายในหลอดลมเป3น
อัมพาต หรือทํางานได'ช'าลง
ด'านที่ 4 ระดับคาร<บอนมอนอกไซด<ในปอดและในกระแสเลือดเพิ่มสูงขึ้น
ด'านที่ 5 หัวใจเต'นเร็วขึ้น และความดันโลหิต สูงขึ้น
ด'านที่ 6 มีกรดในกระเพาะอาหารมากขึ้น
ด'านที่ 7 เกิดกลิ่นที่นารังเกียจตามรางกายและ เสื้อผ'า
ด'านที่ 8 ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น และมีกลิ่นปาก
ประการที่ ส อง ผลกระทบระยะยาวตอสุ ข ภาพผู' สู บ บุ ห รี่ จากรายงานทาง
การแพทย<ปรากฏผลวา ผู'สูบบุหรี่มีภาวะเสี่ยงตอการปzวยด'วยโรคตาง ๆ จํานวนมาก เชน อัตราเสี่ยงของ
การเกิดโรคหัวใจสูงขึ้นเป3น 2 เทา อัตราเสี่ยงของการเกิดโรคถุงลมโปzงพองสูงขึ้นเป3น 6 เทา และอัตรา
เสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งปอดสูงขึ้นเป3น 10 เทา การสูบบุหรี่ทําให'ผู'สูบอายุสั้นลงโดยเฉลี่ย 5 - 8 ป|
ผู'สูบบุหรี่ที่เริ่มสูบตั้งแตวัยรุนและไมหยุดสูบ ร'อยละ 50 จะเสียชีวิตด'วยโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ และ
ครึ่งหนึ่งของจํานวนนี้จะเสียชีวิตในวัยกลางคนกอนอายุ 70 ป|29 เป3นต'น ซึ่งโรคที่เกิดกับผู'สูบบุหรี่ ที่
สําคัญมีอยู 7 โรคด'วยกัน คือ
โรคที่ 1 โรคมะเร็ง
ผู'สู บบุ หรี่ มีโ อกาสที่ จะเกิ ดมะเร็ งในอวัย วะตางๆเพิ่มขึ้น มากกวาผู' ที่ไมสู บบุ ห รี่
ได'แก มะเร็งชองปาก โพรงจมูก กลองเสียง หลอดลม ปอด หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ตับออน ตับ
ไต กระเพาะป$สสาวะ ลําไส'ใหญ ทวารหนัก เต'านม ปากมดลูก รังไข ตอมลูกหมาก ทั้งนี้ ผู'ที่สูบบุหรี่และ
ดื่มแอลกอฮอล<ด'วยจะเสี่ยงตอการเกิดโรคมะเร็งหลอดอาหารเพิ่มขึ้นอีก สาเหตุที่การสูบบุหรี่ทําให'เกิด
โรคมะเร็ งในอวัย วะหลายๆ แหง สวนหนึ่ งเกิ ด จากการที่ ส ารกอมะเร็งในควั น บุ หรี่ สั มผัส กั บ อวั ย วะ
โดยตรง เชน กลองเสียง และปอด หรือสารกอมะเร็งถูกดูดซึมเข'าสูกระแสเลือด แล'วไหลเวียนไปตาม
อวัยวะตางๆ เชน ตับออน และกระเพาะป$สสาวะ โดยในภาพรวม พบวาประมาณร'อยละ 30 ของมะเร็ง
ที่เกิดในคนมีสาเหตุมาจากการสูบบุหรี่

29

เพิ่งอาง.
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มะเร็งปอด ร'อยละ 90 ของมะเร็งปอด มีสาเหตุมาจากการสูบบุหรี่ ในผู'ที่ไมสูบ
บุหรี่ที่เป3นมะเร็งปอดประมาณร'อยละ 30 เป3นผลจากการที่ได'รับควันบุหรี่ที่ผู'อื่นสูบ มีการศึกษาพบวา
ผู'สูบบุหรี่จัดมีความเสี่ยง ตอการเป3นมะเร็งปอดมากกวาผู'ไมสูบถึง 50 เทา เนื่องจากปอดเป3นอวัยวะที่
รับควันบุหรี่มากที่สุด ความเสี่ยงตอพิษภัยของควันบุหรี่ขึ้นอยูกับปริมาณบุหรี่ที่สูบและวิธีการสูดควัน
บุหรี่ การเกิดโรคมะเร็งปอดระยะแรกจะไมมีอาการ เมื่อใดที่มีอาการแสดงวาโรคเป3นมากแล'ว อาการที่
พบคือ ไอเรื้อรัง เสมหะมีเลือดปน น้ําหนักลด ออนเพลีย มีไข'เล็กน'อย เจ็บหน'าอก ซึ่งเป3นอาการรวม
ของโรคตางๆได'หลายชนิด จึงมักทําให'ผู'ปzวย มาหาแพทย<ช'า และการวินิจฉัยโรคลาช'า
สําหรับผู'ปzวยที่เป3นโรคมะเร็งปอดในระยะที่เป3นมากแล'ว จะมีอาการไอเป3นเลือด
น้ําหนักลดอยางรวดเร็ ว ปวดกระดูกซี่โครงและไหปลาร'า หรือสะบ'า อาจมีอาการหอบเหนื่ อย บวม
บริเวณหน'า คอ แขน และอกสวนบน ปวดศีรษะ ซึม กลืนอาหารลําบาก ไมสามารถกลั้นป$สสาวะและ
อุจจาระได' โดยเฉลี่ยผู'ปzวยที่เป3นโรคมะเร็งปอดจะมีชีวิตอยูได'หลังจากเริ่มมีอาการเป3นเวลาประมาณ 6
เดือน โดยร'อยละ 80 จะเสียชีวิตภายใน 1 ป| และถึงแม'จะให'การรักษาอยางดี ก็มีอัตราการรอดชีวิต
เพียงร'อยละ 2 - 5 เทานั้น30
โรคที่ 2 โรคหัวใจและหลอดเลือด
ขณะนี้โรคหัวใจเป3นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของคนไทย โดยสวนใหญเป3น
โรคเส'นเลือดหัวใจตีบซึ่งการสูบบุหรี่เป3นสาเหตุที่สําคัญ ผู'สูบบุหรี่มีโอกาสหัวใจวายตายในอายุ 30-40 ป|
สูงกวาผู'ไมสูบถึง 5 เทา สารพิษในควันบุหรี่ทําให'เกิดการเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือดทั่วรางกาย โดยที่
รูหลอดเลือดคอยๆ ตีบลง จากการหนาตัวของผนังหลอดเลือดจนเกิดการตีบตันของเส'นเลือด เป3นเหตุ
ให'เลือดไปเลี้ยงสวนตางๆ ของรางกายได'น'อยลง จึงเกิดโรคเส'นเลือดหัวใจตีบหรือโรคหัวใจขาดเลือดได'
เมื่อหลอดเลือดตีบจนมีผลให'เลือดไมสามารถไปเลี้ยงหัวใจได' จะเกิดอาการจุก
เสียด เจ็บหน'าอก โดยเฉพาะเวลาออกกําลังและถึงขั้นหัวใจวายได'ในที่สุด31
โรคที่ 3 โรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ
สาเหตุที่สมรรถภาพทางเพศเสื่อม เกิดจากเส'นเลือดและเส'นประสาทที่ควบคุม
การแข็งตัวของอวัยวะเพศชายเสื่อม ซึ่งควันบุหรี่ มีสารที่ทําให'หลอดเลือดตีบแคบลง การทํางานจึงเสื่อม
30

นพเกล'า มณีกุล, ตอสู'โรคมะเร็ง, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ<กันยาวีร< 2553), น.72.
31
สมพงศ< สหพงศ<, โรคหัวใจและหลอดเลือด, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ<รวมทรรศน<
2537), น.20.
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ลง นอกจากนี้ ยั งพบตั วอสุ จิในผู' สูบ บุหรี่ มีการเคลื่อนไหวผิ ดปกติมากกวา ในผู' ที่ไมสู บบุห รี่ รวมทั้ ง
จํานวนอสุจิลดลงด'วย ในขณะเดียวกันการเจ็บปzวยอื่นๆของผู'ที่สูบบุหรี่ก็ทําให'เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ
ได' เพราะโรคที่เกิดล'วนเป3นโรคเรื้อรังทําให'เหนื่อยหอบรักษาไมหาย เชน โรคถุงลมโปzงพอง โรคหัวใจ
ขาดเลือด โรคมะเร็งของอวัยวะตางๆ ผู'ปzวยสวนใหญจะมีความกังวลกับโรคที่เป3น และมีผู'ปzวยหลายราย
ที่เกิดอาการหอบขณะมีเพศสัมพันธ< ทําให'เกิดความกลัว และไมกล'าที่จะมีเพศสัมพันธ<อีก32
โรคที่ 4 โรคหลอดเลือดในสมองตีบ
การเสื่อมของหลอดเลือดในสมอง มีกลไกในการเกิดเหมือนกับที่เกิดกับเส'นเลือด
หัวใจและอวัยวะอื่นของรางกาย ผู'ปzวยอาจเป3นอัมพาตจากสมองขาดเลือดไปเลี้ยง หรือมีความจําเสื่อม
ลง33
โรคที่ 5 โรคระบบทางเดินหายใจ
ควันบุหรี่ทําให'เกิดการระคายเคืองตอระบบทางเดินหายใจอยางมาก และทําให'
เนื้อปอดเสื่อมสมรรถภาพลง เมื่อมีการสะสมของควันบุหรี่ในปอดอยางตอเนื่อง โรคที่พบ คือ ถุงลมปอด
อุดกั้นเรื้อรัง ถุงลมโปzงพอง หลอดลมอักเสบเรื้อรัง เป3นหวัดและหลอดลมอักเสบงาย และโรคทางเดิน
หายใจอื่น ๆ 34
โรคที่ 6 โรคถุงลมโปzงพอง
โรคถุงลมโปzงพองเป3นโรคที่เนื้อปอดคอยๆเสื่อมสมรรถภาพจากการได'รับควัน
บุหรี่ ตามปกติแล'วพื้นที่ในปอดจะมีถุงลมเล็กๆกระจายอยูเต็มทั่วปอด เพื่อทําหน'าที่รับออกซิเจนเข'าสู
รางกาย สารไนโตรเจนไดออกไซด<ในควันบุหรี่จะทําลายเนื้อเยื่อในปอดและในถุงลมให'ฉีกขาดทีละน'อยๆ
และ รวมตัวกลายเป3นถุงลมที่มีขนาดใหญขึ้น เกิดโรคถุงลมโปzงพอง มีผลทําให'พื้นที่ผิวเนื้อเยื่อภายใน
ปอด ซึ่งเป3 นที่ รับ ออกซิเ จนเข' าสู รางกายมี ขนาดเล็ กลง จึงต' องหายใจเร็ว ขึ้น เพื่ อให'ออกซิเ จนเข' า สู
รางกายเพียงพอ โรคถุงลมโปzงพองนี้ในระยะท'ายๆของโรคจะทําให'ผู'ปzวยทรมานมาก เนื่องจากเหนื่อย
จนทําอะไรไมได' ต'องนอนอยูกับที่ และอาจต'องได'รับออกซิเจนจากถังตลอดเวลา จากรายงานการศึกษา

32

ปราณี ทู'ไพเราะ, คูมือโรค, พิมพ<ครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ< NP Press
Limited Partnership 2554), น.44.
33
เพิ่งอาง, น.45.
34
เพิ่งอาง, น.199.
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พบวา ร'อยละ 70 ของผู'ปzวยที่อาการอยูในระยะสุดท'ายจะ เสียชีวิตภายใน 10 ป| โดยมีอาการเหนื่อย
หอบตลอดเวลาจนกวาจะเสียชีวิต35
โรคที่ 7 โรคอื่นๆ
มารดาที่สูบบุหรี่มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ'อนของการตั้งครรภ<จากผลของควั น
บุหรี่ที่มีตอรก เชน คลอดกอนกําหนด แท'งงาย และมีบุตรยาก รวมทั้งยังทําให'ทารกแรกเกิดน้ําหนักตัว
น'อย อัตราตายทารกแรกเกิดสูง และภาวะเสียชี วิตอยางเฉียบพลันของทารกเกิดได'มาก นอกจากนี้
การสูบบุห รี่ยังทําให'เกิดแผลในกระเพาะอาหารได'งายอีกด'วย เนื่องจากสารเคมี ในควันบุ หรี่กระตุ' น
กระเพาะอาหารให'มีการหลั่งน้ํายอยออกมามากกวาปกติ36
บุหรี่เป3นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็ง ซึ่งโรคมะเร็งเป3นสาเหตุการตายอันดับต'นๆ
ของประเทศไทย และสงผลตอคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย ทําให'ต'องเสียชีวิตกอนวัยอันควร
และไมสามารถใช'ชีวิตได'อยางปกติสุขเหมือนบุคคลทั่วไปได' โดยโรคที่เกิดจากผลของการสูบบุหรี่หรือ
ได'รับควันบุหรี่ หลักๆคือโรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ โรคหลอด
เลือดในสมองตีบ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคถุงลมโปzงพอง ซึ่งล'วนแล'วแตเป3นโรคที่มีความร'ายแรง
ทั้งสิ้น โดยสถิติประเทศไทยพบวา คนไทยเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ป|ละประมาณ 52,000 คน เฉลี่ยวัน
ละ 142 คน ชั่วโมงละ 6 คน และอัตราการสูบบุหรี่มีแนวโน'มเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะกลุมอายุ15-17 ป|37
สรุปได'วาจากป$ญหาผลเสียหายตอสุขภาพของผู'สูบบุหรี่นั้น ผู'สูบบุหรี่ได'รับความ
เสียหายเป3นจํานวนมากตอสุขภาพรางกาย และอนามัยของผู'สูบบุหรี่เอง แตกฎหมายก็ไมถือวาเป3น
ความผิดฐานละเมิด เพราะผู'สูบบุหรี่มิได'กระทําความเสียหายกับบุคคลอื่น แตได'ทําความเสียหายตอ
ตนเอง ถือวาผู'สูบบุหรี่สมัครใจให'ตนเองได'รับความเสียหาย จึงไมเข'าหลักความผิดตามกฎหมายละเมิด
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย< มาตรา 420

35

เพิ่งอาง, น.208.
สํ า นั ก ควบคุ ม การบริ โ ภคยาสู บ กรมควบคุ ม โรค กระทรวงสาธารณสุ ข , อ' า งแล' ว
เชิงอรรถที่ 28.
37
สุรวิทย< คนสมบูรณ< รมช.สาธารณสุข, “วันงดสูบบุหรี่ประจําป| พ.ศ.2555,” สืบค'นเมื่อวันที่
4 มีนาคม 2556, http://news.sanook.com/1120870/
36
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2.5.2 ปญหาผลเสี ย หายตอสุ ข ภาพของคนขางเคี ย ง (ควั น บุ ห รี่ มื อ สอง passive
smoking)
ควันบุหรี่มือสองที่กลาวข'างต'น คือ ควันบุหรี่ที่อยูในอากาศ เกิดขึ้นจาก 2 แหลง
คือ (1) ควันบุหรี่ที่ผู'สูบบุหรี่พนออกมา และ (2) ควันบุหรี่ที่ลอยจากปลายมวนบุหรี่ระหวางการสูบ
การหายใจเอาควันบุหรี่ในบรรยากาศเข'าสูรางกายจึง เรียกวา "การสูบบุหรี่มือสอง"38
ควั น บุ ห รี่ มื อ สอง กอให' เ กิ ด ป$ ญ หาและผลเสี ย หายตอสุ ข ภาพของคนข' า งเคี ย ง
กลาวคือ หลักกฎหมายละเมิด ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย< มาตรา 420 เมื่อมีการกระทํา
จากบุคคลหนึ่ง กอให'เกิดความเสียหายกับอีกบุคคลหนึ่งในทางชีวิต รางกาย อนามัย ผู'กอให'เกิดความ
เสียหายถือวาเป3นผู'กระทําละเมิด เมื่อผู'สูบบุหรี่กอให'เกิดควันอันเป3นอันตรายตอรางกายและอนามัยของ
บุคคลอื่น ทําให'บุคคลอื่นได'รับความเสียหายจากควันบุหรี่(ควันบุหรี่มือสอง) ตามหลักกฎหมายละเมิด
ถือวามีการกระทําละเมิดเกิดขึ้นแล'วเพราะความเสียหายได'เกิดขึ้นตอสุขภาพ อนามัยของผู'ได'รับควัน
บุหรี่มือสองแล'วทันที คืออาการของคนที่ได'รับควันบุหรี่เข'าไปจะมีอาการแสบจมูกแสบตา น้ําตาไหล
วิงเวียนศรีษะ คลื่นไส' อาเจียน หายใจไมสะดวก หัวใจเต'นเร็วขึ้น และความดันโลหิต สูงขึ้น ประสาท
สัมผัสของการรับรู'กลิ่นและรส จะทําหน'าที่ได'ลดลง เกิดกลิ่นที่นารังเกียจตามรางกายและ เสื้อผ'า แตผล
ของความเสียหายยากที่จะพิสูจน<ได' ทําให'เป3นป$ญหาในการเรียกคาเสียหาย กลาวคือ เมื่อความเสียหาย
ยั งไมปรากฎชั ด แจ' งวาเกิ ด จากใคร การพิ จ ารณาคาเสี ย หายจากทางศาลที่ จ ะชดเชยเยี ย วยาให' กั บ
ผู'เสียหาย จึงเป3นไปได'ยาก แม'วาตามกฎหมายจะกําหนดระยะเวลาให'กับผู'เสียหายได'เรียกร'องเพิ่มเติม
ได'หลังจาก 2 ป|ที่มีคําพิพากษาถึงที่สุด แตก็ไมเพียงพอตอความเสียหาย ดังนั้น ป$ญหาผลเสียหายตอ
สุขภาพของบุคคลข'างเคียงที่ได'รับควันบุหรี่มือสอง คือ ผลของความเสียหายเกิดขึ้นแล'วแตยังไมปรากฎ
ชัดแจ'งในระยะเวลาอันรวดเร็ว แตต'องใช'ระยะเวลานานเพื่อให'ปรากฎผลแหงความเสียหายอยางชัดแจ'ง
สวนผลของความเสียหายตอสุขภาพ อนามัยของผู'ได'รับควันบุหรี่มือสองมีดังนี้
ควันบุหรี่สามารถกอให'เกิดผลกระทบ ที่เป3นอันตรายตอสุขภาพของผู'ไมสูบบุหรี่
เมื่อบุคคลดังกลาวสูดดมควันบุหรี่เข'าไป โดยผลตอสุขภาพนี้แยกเป3น 2 ประการ คือ ผลกระทบระยะสั้น
และผลกระทบระยะยาวตามลําดับ ดังจะอธิบายตอไปนี้

38

กลุมควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล< สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค,
อางแลว เชิงอรรถที่ 7.
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ประการแรก ผลกระทบระยะสั้นตอบุคคลข'างเคียง ควันบุหรี่มีผลกระทบระยะ
สั้นตอคนข'างเคียง แม'วาบุคคลดังกลาวไมสูบบุหรี่ ถึง 3 ด'านด'วยกัน ดังนี้39
ด'านที่ 1 เกิดการระคายเคืองตอจมูก ตา คอ ปวดศีรษะ ไอ คลื่นไส' เกิดความรู'สึก
ไมสบาย
ด'านที่ 2 ทําให'มีอาการกําเริบมากขึ้นในผู'ที่เป3นโรคภูมิแพ' โรคหอบหืด และโรค
ปอดเรื้อรังอื่นๆ โดยจะมีอาการหายใจติดขัดหรือ ถึงขั้นเหนื่อยหอบ
ด'านที่ 3 ในผู'ได'รับควันบุหรี่ที่เป3นโรคหัวใจ จะทําให'เกิดอาการเลือดไปเลี้ยงหัวใจ
ไมพอมากขึ้น เกิดอาการจุกเสียดหน'าอกได'
ประการที่สอง ผลกระทบระยะยาวตอบุคคลข'างเคียง ควันบุหรี่มีผลกระทบระยะ
ยาวตอคนข'างเคียง แม'วาบุคคลดังกลาวไมสูบบุหรี่ ถึง 6 ด'านด'วยกัน ดังนี้
ด'านที่ 1 ในห' องที่อากาศไมถายเท การสู บบุห รี่ทุกๆ 20 มวน จะทําให' ผู'ไมสู บ
บุหรี่ต'องหายใจเอาควันบุหรี่เข'าไปเป3นปริมาณเทากับการสูบบุหรี่ 1 มวน
ด'านที่ 2 ผู'ไมสูบบุหรี่ที่อยูในห'องทํางานที่มี ควันบุหรี่ประมาณครึ่งชั่วโมง จะมี
ปริมาณคาร<บอนมอนอกไซด<ในเลือดเทากับคนที่สูบบุหรี่เอง 1 มวน
ด'านที่ 3 ผู'ไมสูบบุหรี่ที่ต'องอยูในห'องทํางาน หรือในสถานที่แออัดที่มีควันบุหรี่
เป3นเวลานาน จะมีโอกาสเป3นมะเร็งปอดเพิ่มขึ้นจากคนทั่วไปเฉลี่ยร'อยละ 10 - 30
ด'านที่ 4 ในหญิงมี ครรภ<และทารก ทําให'เ กิด ความเสี่ ยงที่ ทารกแรกคลอดจะมี
น้ําหนักตัวต่ํากวาปกติ ทารกมีความเสี่ยงตอการเสียชีวิตระหวางคลอด หรือเกิดความพิการแตกําเนิด
เพิ่มขึ้น และมีความเสี่ยงของอาการเกิดโรคไหลตายในเด็กสูงขึ้น เชนเดียว กับที่มารดาสูบบุหรี่เอง
ด'านที่ 5 ในเด็กเล็ก ทําให'เกิดความเจ็บปzวยด'วยโรคติดเชื้อของทางเดินหายใจ
เชน หลอดลมอักเสบและปอดบวมบอยกวาเด็กทั่วไป และมีอัตราการเกิดโรคหืดเพิ่มขึ้น นอกจากนี้
ยังทําให'เกิดการติดเชื้อของหูสวนกลางงาย และในระยะยาว เด็กที่ได'รับควันบุหรี่ พัฒนาการของปอดจะ
น'อยกวา และพัฒนาการทางสมองจะช'ากวาเด็กที่ไมได'รับควันบุหรี่
ด'านที่ 6 ในผู'ใหญ จากการศึกษาทางการแพทย< พบวา การได'รับควันบุหรี่ที่ผู'อื่น
สูบ ทําให'เกิดโรคมะเร็งในปอดได' ผู'หญิงที่ได'รับควันบุหรี่วันละ 3 ชั่วโมงขึ้นไป จะมีอัตราเสี่ยงตอการ
เป3 น โรคมะเร็ งที่ ลํ า คอมากกวาผู' ที่ไมได' รั บ ควั น บุ ห รี่ 3 เทา และมี โ อกาสเป3 น โรคมะเร็ งในสวนอื่ น ๆ
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นพพร ชื่นกลิ่น, “บุหรี่ 1 มวนทําอายุสั้นลง 7 นาที,” สืบค'นเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558,
http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9570000054450
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มากกวาคนปกติ 2 เทา ผู'ที่ได'รับควันบุหรี่จะมีโอกาสเป3นโรคหัวใจขาดเลือดสูงกวาคนทั่วๆไป ผู'หญิงที่
สามีสูบบุหรี่มีความเสี่ยงที่จะมีอาการหัวใจขาดเลือดสูงกวาผู'หญิงที่สามีไมสูบบุหรี่ 3 - 4 เทา และจะ
ตายเร็วกวาผู'หญิงที่สามีไมสูบบุหรี่โดยเฉลี่ย 4 ป| และนอกจากนี้ ยังมีการวิจัยพบวา การสูบบุหรี่ 1 ครั้ง
1 มวน ทําให'ชีวิตสั้นลงไป 7 นาทีโดยเฉลี่ย และหากสูบทุกวันจะทําให'ชีวิตสั้นลง12 ป|โดยเฉลี่ย ผู'ได'รับ
ควันบุหรี่มือสองจะได'รับผลกระทบเป3นสองเทา จึงเทากับวา ผู'ได'รับควันบุหรี่มือสอง 1 ครั้ง 1 มวน
จะทําให'อายุสั้นลง 14 นาทีโดยเฉลี่ย และหากได'รับควันบุหรี่มือสองทุกวันจะทําให'ชีวิตสั้นลง 24 ป|
โดยเฉลี่ย
การสูบบุหรี่นั้น นอกจากจะมีผลตอผู'สูบโดยตรงแล'ว ยังทําให'ผู'อื่นที่ไมได'สูบบุหรี่
ได' รั บ ควั น บุ ห รี่ โ ดยสู ด เอาพิ ษ จากควั น บุ ห รี่ เ ข' า ไปด' ว ยทํ า ให' เ กิ ด อั น ตรายเชนเดี ย วกั บ ผู' สู บ บุ ห รี่
ซึ่งผลกระทบของบุหรี่ที่มีผลตอคนข'างเคียงพอสรุปได'ดังนี้40
1) เด็ก การสูบบุหรี่ของคนในครอบครัว ทําให'เด็กปzวยด'วยโรคหลอดลมอักเสบ
ปอดบวม หอบหืด หูชั้นกลางอักเสบเพิ่มมากขึ้น
2) หญิงมีครรภ< หญิงมีครรภ<สูบบุหรี่จะทําให'น้ําหนักตัวขณะตั้งครรภ<เพิ่มน'อย
กวาปกติ และมีโอกาสแท'ง คลอดกอนกําหนด ตกเลือดระหวางคลอด และหลังคลอดมากเป3น 2 เทา
ของหญิงตั้งครรภ<ที่ไมสูบบุหรี่ นอกจากนั้นยังทําให'เกิดภาวะรกเกาะต่ําและรกลอกตัวกอนกําหนดมาก
ขึ้น บุตรที่คลอดจากมารดาที่สูบบุหรี่ อาจจะมีน้ําหนักและความยาวน'อยกวาปกติ พัฒนาการทางด'าน
สมองช'ากวาปกติ อาจมีความผิดปกติทางระบบประสาทและระบบความจํา
3) คูสมรสของผู'สูบบุหรี่ มีโอกาสเป3นมะเร็งปอดมากกวาคูสมรสที่ไมสูบบุหรี่ 2
เทา มีความเสี่ยงที่จะเป3นโรคหัวใจ 3 เทา และเสียชีวิตเร็วกวาปกติถึง 4 ป| (Winster and difranza
1985:316)
4) คนทั่วไป คนทั่วไปที่ต'องอยูในบรรยากาศที่ผู'อื่นสูบบุหรี่ ควันบุหรี่จะทําให'เกิด
อาการเคืองตา ปวดศีรษะ คัดจมูก น้ํามูกไหล โดยเฉพาะผู'ที่มีอาการหอบหืด โรคหัวใจ โรคหลอดลม
อักเสบ จะทําให'มีอาการของโรคเพิ่มมากขึ้น
นอกจากนี้ ควั น บุ ห รี่ ยั ง มี ผ ลกระทบทางอ' อ มตอบุ คคลที่ ไมสู บ บุ ห รี่ แตบุ คคล
ดังกลาวได'สูดเอาควันบุหรี่เข'าไปหรือที่ทางการแพทย<เรียกวา “ควันบุหรี่มือสอง” (passive smoking)
ในห'องที่มีผู'สูบบุหรี่ จะพบวามีควันบุหรี่เกิดขึ้นจาก 2 แหลงด'วยกัน คือ

40

เพิ่งอาง.
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แหลงที่ 1 ควันบุหรี่ที่ผู'สูบบุหรี่สูดเข'าไปแล'วพนออกมา ซึ่งประกอบด'วยสารพิษ
ตางๆ เชนเดียวกับที่ผู'สูบบุหรี่ได'รับ แตจะมีความเข'มข'นของสารพิษลดลงเนื่องจากปอดของผู'สูบบุหรี่ได'
ดู ด ซึ ม สารพิ ษ บางสวนไว' แ ล' ว ได' แ ก นิ โ คติ น คาร< บ อนมอนออกไซด< ทาร< ไนโตรเจนไดออกไซด<
แอมโมเนีย เบนโซไพรีน แคดเมียม ฟอร<มอร<ลดีไฮด< เป3นต'น
แหลงที่ 2 ควันบุหรี่จากปลายมวนบุหรี่ที่จุดทิ้งไว'ระหวางสูบซึ่งจะมีความเข'มข'น
ของสารพิษมากขึ้น โดยพบวา
(1) นิโคติน มีมากขึ้นเป3น 2 เทา
(2) แอมโมเนีย มีมากขึ้นเป3น 73 เทา
(3) คาร<บอนมอนอกไซด< มีมากขึ้นเป3น 5 เทา
(4) เบนโซไพรีน มีมากขึ้นเป3น 3 เทา
(5) ทาร< มีมาขึ้นเป3น 2 เทา
(6) แคดเมียม มากขึ้น
เมื่อป| 2536 สถาบันพิทักษ<สิ่งแวดล'อมของประเทศสหรัฐอเมริกาได'ประกาศอยาง
เป3นทางการวา ควันบุหรี่ภายในอาคารที่ผู'สูบบุหรี่พนออกมาและจุดทิ้งไว'ระหวางการสูบบุหรี่เป3นสารกอ
มะเร็งกรุ…ปเอหรือชนิดที่ร'ายแรงที่สุด เนื่องจากประกอบด'วยสารพิษที่เป3นอันตรายตอสุขภาพมากกวา
จากแหลงมลพิษอื่นๆ ภายในอาคาร เมื่อผู'ไมสูบบุหรี่ได'รับควันบุหรี่เข'าสูรางกายได'ไมได'สูบเองจึงเรียกวา
เป3นการสูบบุหรี่มือสอง (Passive Smoking) โดย ปริมาณควันบุหรี่ที่ผู'ไมสูบบุหรี่ได'รับจะขึ้นกับ
(1) จํานวนบุหรี่ที่มีการสูบในห'องนั้น
(2) ระยะเวลาที่อยูในห'องเดียวกัน
(3) ขนาดของห'องและการถายเทอากาศของห'องนั้น
สรุปได'วาป$ญหาผลเสียตอสุขภาพ อนามัยของคนข'างเคียง (ควันบุหรี่มือสอง) คือ
ในระยะสั้นอาการของคนที่ได'รับควันบุหรี่เข'าไปจะมีอาการแสบจมูกแสบตา น้ําตาไหล วิงเวียนศรีษะ
คลื่นไส' อาเจียน หายใจไมสะดวก หัวใจเต'นเร็วขึ้น และความดันโลหิต สูงขึ้น ประสาทสัมผัสของการ
รับรู'กลิ่นและรส จะทําหน'าที่ได'ลดลง เกิดกลิ่นที่นารังเกียจตามรางกายและ เสื้อผ'า และผลของความ
เสียหายเกิดขึ้นแล'วแตยังไมปรากฎชัดแจ'งขึ้นทันที และเมื่อความเสียหายยังไมปรากฎชัดแจ'งขึ้น จึงทํา
ให'การพิจารณาคาเสียหายจากทางศาลที่จะชดเชยเยียวยาให'กับผู'เสียหายเป3นไปได'ยาก และกรอบ
ระยะเวลาตามที่กฎหมายได'ให'ไว'เพียง 2 ป| ไมเพียงพอและไมสอดคล'องกับความเสียหายที่เกิดขึ้นตอ
สุขภาพของคนข'างเคียง (ควันบุหรี่มือสอง)
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2.6 ปญหาทางกฎหมาย
2.6.1 ปญหาการระบุตัวผูกระทําละเมิด
คํ า วา “ผู' ใ ด” หมายถึ งผู' กระทํ า ละเมิ ด ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิ ช ย<
มาตรา 420 ไมให'บัญญัติให'ความหมายคําวา “ผู'ใด” ไว'แตมีนักวิชาการหลายทานได'อธิบายไว'ทํานอง
เดียวกันวา “ผู'ทําละเมิดจะเป3นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได' บุคคลธรรมดาไมวาจะเป3นผู'เยาว<คน
วิกลจริต คนไร'ความสามารถ หรือเสมือนไร'ความสามารถผู'ถูกศาลมีคําสั่งพิทักษ<ทรัพย<ในคดีล'มละลาย
หรือบุคคลล'มละลายยอมเป3นผู'ทําละเมิดได'ทั้งสิ้น หรือบุคคลที่ใช'คนที่ไมรู'ข'อเท็จจริงหรือพฤติการณ<แห
งการกระทําความผิดก็ถือวาผู'ใช'เป3นผู'ทําละเมิดโดยตรงโดยใช'บุคคลอื่นเป3นเครื่องมือ”41 ดังนั้น หากไม
สามารถระบุตัวผู'กระทําความผิดละเมิดอันเป3นองค<ประกอบแรกของมูลเหตุละเมิด แม'ความเสียหาย
จากควันบุหรี่มือสองได'เกิดขึ้นจริง แตหากผู'ที่ได'รับความเสียหายไมสามารถพิสูจน<เพื่อหาตัวผู'กระทํา
ความผิดละเมิดได' ผู'เสียหายยอมไมสามารถที่จะฟ>องร'องคดีเพื่อเอาผิด และเรียกคาเสียหายที่ตนควร
ได'รับให'แกตนเองได' ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย< มาตรา 420 ดังตัวอยาง คําพิพากษาศาล
ฎีกาที่ 8309/2548 โรงงานสงเสียงดังและมีการพนสีสงกลิ่นเหม็น เป3นเหตุให'โจทก<ทั้งสองได'รับความ
เสียหาย แกสุขภาพ อนามัยและเดือดร'อนรําคาญ อันเป3นการกระทําละเมิดตอโจทก<ทั้งสอง จึงต'องชดใช'
คาสินไหมทดแทนแกโจทก<ทั้งสองตามมาตรา 420 นอกจากนี้ โจทก<ทั้งสองมีสิทธิจะปฏิบัติการเพื่อยัง
ความเสีย หายหรือเดือดร'อนรําคาญให' สิ้นไป โดยไมลบล' างสิ ทธิที่จะเรี ยกเอาคาทดแทนตามมาตรา
1337 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย< จากตัวอยางคําพิพากษาฎีกาที่ 8309/2548 จะเห็นได'วา
สามารถระบุตัวผู'กระทําความผิดละเมิดได'ชัดเจนวาใครเป3นผู'กระทําให'เกิดความเสียหายได' แตในกรณี
ของความเสี ย หายจากควั น บุ ห รี่ มื อ สอง ควั น บุ ห รี่ มื อ สอง คื อ ควั น ที่ อ อกมาจากบุ ห รี่ ที่ ผู' อื่ น สู บ
จะกอให'เกิดมะเร็งปอดจากควันบุหรี่ในสิ่งแวดล'อมที่เรียกวา Environmental Tobacco Smoke
(ETS) หรือ Secondhand Smoke (SHS) โดยควันบุหรี่จากสิ่งแวดล'อมหรือจากควันบุหรี่ที่ผู'อื่นสูบมี 2
รูปแบบคือ ควันที่ออกมาจากปลายมวนบุหรี่หรือซิการ< และควันจากผู'สูบบุหรี่42 ควันบุหรี่มือสองไม

41

เพ็ง เพ็งนิติ, คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย<วาด'วย ละเมิด และความรับผิด
ทางละเมิดของเจ'าหน'าที่, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ<บริษัท อฑตยา จํากัด 2543), น.33.
42
สุดสวาท เลาหวินิจ, “ควันบุหรี่มือสองไมได'เสี่ยงเป3นมะเร็งปอดเทานั้น,” วารสาร Health
Today ฉบับเดือนกุมภาพันธ< 2555.
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สามารถที่จะระบุตัวผู'กระทําความผิดละเมิดให'ได'ชัดเจน จึงอาจทําให'ผู'ที่ได'รับความเสียหายจากการ
กระทําละเมิดจากควันบุหรี่มือสอง ไมได'รับคาเสียหายเพื่อเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นตามกฎหมาย
ละเมิด แม'วาผู'เสียหายจะรู'วาเป3นบุคคลใดก็ตาม แตก็ไมสามารถพิสูจน<ตัวผู'กระทําผิดละเมิดได'ชัดเจน
เพราะในที่สาธารณะนั้น การระบุตัวผู'กระทําความผิดละเมิดจึงเป3นเรื่องยาก ที่จะกระทําได' เพราะไม
สามารถพิสูจน<ตัวผู'กระทําความผิดได'วาใครเป3นผู'กอความเสียหาย และหากมีผู'สูบบุหรี่หลายคน ยิ่งเป3น
การยากที่จะพิสูจน<หาตัวผู'กระทําละเมิดให'ชัดเจนวาควันบุหรี่มาจากบุคคลใด ซึ่งหากระบุตัวผู'กระทํา
ละเมิดไมได'ชัดเจนในสวนที่เป3นการระบุตัวผู'กระทําละเมิด ก็จะสงผลให'ผู'เสียหาย ไมสามารถฟ>องร'อง
คดีได'ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย<มาตรา 420 ซึ่งแตกตางจากในทางกฎหมายอาญา ที่
สันนิษฐานไว'กอนวา ผู'สูบบุหรี่ในที่สาธารณะที่ห'ามสูบบุหรี่ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 19
พ.ศ. 255343 คือ ผู'กระทําความผิดในกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติคุ'มครองสุขภาพของผู'ไมสูบบุหรี่
พ.ศ.2535 เมื่อในทางกฎหมายอาญาถือเป3นความผิด ตามปกติแล'วเมื่อมีความผิดในทางกฎหมายอาญา
ยอมมี ความผิดในทางกฎหมายแพงด'ว ย ในกรณี นี้ผู'เ ขียนจึงเห็ นวา ในทางกฎหมายอาญาถือวาเป3 น
ผู'กระทําความผิด นาจะต'องรับผิดทางแพงด'วย
สรุ ปได' ว าป$ ญ หาเรื่ องการระบุ ตั ว ผู' กระทํ า ความผิ ดฐานละเมิ ดในทางกฎหมายแพง
จึงเป3นป$ญหาที่ไมอาจหาตัวผู'กระทําความผิดได'อยางชัดเจน จากกรณีการกอความเสียหายการสูบบุหรี่
ซึ่งมีผลเสียหายตอสุขภาพ อนามัยของบุคคลอื่นที่อยูใกล'เคียง
2.6.2 ปญหาการดําเนินคดีละเมิดตอฐานความผิดที่เกิดจากพิษภัยบุหรี่
เมื่อผู'ได'รับความเสียหายจากควันบุหรี่ ต'องการได'รับความเป3นธรรมและดําเนินคดี
ละเมิดกับผู'สูบบุหรี่ที่กระทําความเสียหายนี้ ตามหลักกฎหมายละเมิดของประเทศไทย มีหลักเกณฑ<วา
ผู'ใดกลาวอ'างผู'นั้นมีภาระการพิสูจน< หมายถึงวา ผู'ที่ได'รับความเสียหายจากควันบุหรี่ ต'องพิสูจน<ให'ศาล
เชื่อได'วาได'รับความเสียหายจากควันบุหรี่จริง แตในความเป3นจริง เป3นการยากอยางยิ่งที่จะพิสูจน<ความ
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 19 พ.ศ. 2553, “เรื่องการกําหนดชื่อหรือประเภท
ของสถานที่สาธารณะที่ให'มีการคุ'มครองสุขภาพของผู'ไมสูบบุหรี่และกําหนดสวนใดสวนหนึ่งหรือทั้งหมด
ของสถานที่สาธารณะดังกลาวเป3นเขตสูบบุหรี่หรือเขตปลอดบุหรี่ ตามพระราชบัญญัติคุ'มครองสุขภาพ
ของผู'ไมสูบบุหรี่ พ.ศ.2535,” ราชกิจจานุเบกษา, 30 มีนาคม 2553

31

เสียหายดังกลาวได' เพราะตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 84/1 กลาววา “คูความ
ฝz า ยใดกลาวอ' า งข' อ เท็ จ จริ ง เพื่ อ สนั บ สนุ น คํ า คู ความของตนให' คู ความ ฝz า ยนั้ น มี ภ าระการพิ สู จ น<
ข'อเท็จจริงนั้น แตถ'ามีข'อสันนิษฐานไว'ในกฎหมายหรือมีข'อสันนิษฐานที่ควรจะเป3น ซึ่งปรากฏจากสภาพ
ปกติธรรมดาของเหตุการณ<เป3นคุณแกคูความฝzายใด คูความฝzายนั้นต'องพิสูจน<เพียงวาตนได'ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขแหงการที่ตนจะได'รับประโยชน< จากข'อสันนิษฐานนั้นครบถ'วนแล'ว”44 หากผู'ได'รับความเสียหาย
ต'องมีภาระการพิสูจน< ผู'เสียหายต'องพิสูจน<ให'ศาลเห็นในองค<ประกอบแหงมูลละเมิด กลาวคือ
(1) ต'องพิสูจน<ให'เห็นวา ผู'ใดเป3นผู'ที่ทําให'เกิดความเสียหาย การพิสูจน<นี้เป3นป$ญหา
การระบุตัวผู'กระทําละเมิดตามที่กลาวมาแล'ว
(2) ต'องพิสูจน<ให'เห็ นวา ผู'กอให'เ กิดความเสียหายนั้นมีความจงใจหรือประมาท
เลินเลอที่จะทําให'เกิดความเสียหายขึ้นหรือไม อันเป3นการยากที่จะพิสูจน<ให'ทราบถึงการจงใจหรือความ
ประมาทเลินเลอ ของผู'กอให'เกิดความเสียหาย
(3) ต' องพิ สู จ น< ให' เ ห็ น วา ได' รั บ ความเสี ย หายจากควั น บุ ห รี่ นั้ น จริ ง แตในความ
เสียหายที่เกิดขึ้นจริง ยังไมปรากฎผลแหงความเสียหายให'เห็นเป3นที่ประจักษ< ดังที่ได'กลาวมาแล'ว
(4) ต'องพิสูจน<ให'เห็นวา ผู'เสียหายได'รับความเสียหายตอสุขภาพอนามัยอยางไร ซึ่ง
ในความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง อาจเป3นคารักษาพยาบาลจากการได'รับควันบุหรี่เข'าไปแล'วเกิดอาการ
วิงเวียนศีรษะ ไมสบาย คายารักษาโรค
(5) ต'องพิสูจน<ให'เห็นวา ความเสียหายที่ได'รับควรที่จะได'รับคาชดเชยเยียวเป3นคา
สินไหมทดแทนจํานวนเงินเทาใด เพื่อให'เหมาะสมตอความเสียหายดังกลาวที่ได'รับ อีกทั้งขั้นตอนการเริ่ม
ดําเนิ นคดีขึ้นสูศาลเพื่อให'ศาลเป3น ผู'พิจารณาพิ พากษาตัด สินความผิด และพิ จารณาพิพากษาลงโทษ
ผู'กระทําความผิด การที่ผู'เสียหายต'องฟ>องร'องคดีมูลเหตุละเมิดตามมาตรา 420 แหงประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย< ขึ้นสูศาลจะเป3นเรื่องยาก เพราะต'องใช'ทั้งเงิน และใช'เวลาในการดําเนินคดี จึงไมเป3น
การเอื้ อตอผู'เ สีย หาย ที่จะให' ผู'เ สีย หายทุกคนฟ>องร'องคดีเ พื่อเรีย กร' องคาเสีย หายเพื่อเยีย วยาความ
เสียหายให'กับตนเอง เพราะการดําเนินคดีละเมิด ไมได'เสร็จภายในเวลาอันรวดเร็ว แตต'องเป3นไปตาม
ขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมของศาลประเทศไทย เพื่อพิสูจน<ความผิดและให'ความเป3นธรรมกับคูความ
ทั้ งสองฝz า ย ดั งนั้ น เป3 น การยากที่ ฝz า ยผู' เ สี ย หายจะได' รั บ การเยี ย วยาความเสี ย หายจากเหตุ ล ะเมิ ด
เพราะจําต'องใช'ทั้งเวลาและจํานวนเงิน จึงทําให'ผู'เสียหายไมอยากฟ>องร'องดําเนินคดี
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มาตรา 84/1 เพิ่มเติมโดยพรบ. แก'ไขเพิ่มเติมปวิพ. (ฉบับที่ 23) พ.ศ.2550
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คดี แ พงในคดี ห นึ่ ง ๆอาจมี ป ระเด็ น ข' อ พิ พ าทหลายข' อ ซึ่ ง ประเด็ น ข' อ พิ พ าทจะ
ประกอบด'วย หน'าที่นําสืบกอน-หลังในประเด็นข'อพิพาทนั้นๆ ซึ่งหน'าที่นําสืบกอนนี้จะเป3นของเจ'าของ
ประเด็น ในตัวอยาง นายก.ผู'เป3นโจทก<ฟ>องนายข.จําเลยวาประมาทและขอให'ชดใช'คาสินไหมทดแทน
นายก.เป3นผู'กลาวอ'าง นายก.จึงมีภาระการพิสูจน<ตอศาล ตามหลักมาตรา 84/1 ผู'ใดกลาวอ'างผู'นั้นมี
ภาระการพิสูจน< ฉะนั้นคูความฝzายใดกลาวอ'างก็จะมีภาระการพิสูจน< จึงมีความจําเป3นที่จะต'องให'คูความ
ฝzายนี้นําสืบกอน
ตัวอยางคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 8309/2548
โรงงานสงเสียงดังและมีการพนสีสงกลิ่นเหม็น เป3นเหตุให'โจทก<ทั้งสองได'รับความ
เสียหายแกสุขภาพ อนามัยและเดือดร'อนรําคาญ อันเป3นการกระทําละเมิดตอโจทก<ทั้งสอง โจทก<ทั้งสอง
ฟ>องคดีตอศาลเพื่อให'โรงงานชดใช'คาสินไหมทดแทน โจทก<ทั้งสองจึงมีภาระการพิสูจน<ที่ต'องพิสูจน<ตอ
ศาล เมื่อโจทก<ทั้งสองสามารถพิสูจน<ได'ตามที่กลาวอ'างตอศาล โรงงานจึงต'องชดใช'คาสินไหมทดแทนแก
โจทก<ทั้งสองตามมาตรา 420 นอกจากนี้ โจทก<ทั้งสองมีสิทธิจ ะปฏิบัติการเพื่อยังความเสี ยหายหรื อ
เดือดร'อนรําคาญให'สิ้นไป โดยไมลบล'างสิทธิที่จะเรียกเอาคาทดแทนตามมาตรา1337
สรุปป$ญหาการดําเนินคดีละเมิดตามมาตรา 420 แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย<ตอฐานความผิดที่เกิดจากพิษภัยบุหรี่ คือการที่ฝzายผู'ได'รับความเสียหายต'องมีภาระหน'าที่ในการ
พิสูจน<ตอศาล ตามวิทยานิพนธ<นี้ผู'เสียหาย ต'องนําสืบ เพื่อให'ศาลเชื่อและเข'าใจในความเสียหายจากพิษ
ภัยบุหรี่ ซึ่งในความเป3นจริง มีกรณีที่ผู'ได'รับความเสียหายแล'วมีผลกระทบจากควันบุหรี่ในทันที คือ แสบ
ตา หายใจไมสะดวก วิงเวียนศีรษะ คลื่นไส'อาเจียน แตมีบางกรณีที่ต'องใช'เวลากวาผลเสียหายจะปรากฏ
ได'แก การเกิดโรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดในสมอง และโรคอื่นๆที่ยากจะพิสูจน<ให'เห็นเป3นที่
ประจักษ<ได'ในทันที และขั้นตอนการเริ่มดําเนินคดีขึ้นสูศาลเพื่อให'ศาลพิพากษาคดีนั้นต'องใช'เงิน และใช'
เวลาในการดําเนินคดี ซึ่งเป3นอุปสรรคตอการเรียกร'องคาเสียหายให'แกตัวผู'ได'รับความเสียหายเอง
2.6.3 ปญหาการกําหนดคาเสียหาย
กรณี ค าสิ น ไหมทดแทน เพื่ อ ความเสี ย หายตอสุ ข ภาพ อนามั ย ของผู' ที่ ไ ด' รั บ
ผลกระทบจากบุหรี่ กรณีนี้เป3นคาสินไหมทดแทนกรณีที่ผู'เสียหายมิได'ถึงแกชีวิต กรณีดังกลาวผู'เสียหาย
ยอมเป3นผู'เสียหาย เนื่องการกระทําละเมิดตามหลักกฎหมายของมาตรา 420 แหงประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย< ซึ่งกฎหมายดังกลาวตั้งอยูบนพื้นฐานทฤษฎีความผิด (fault theory) ซึ่งทําให'ผู'เสียหายมี
ภาระการพิสูจน<ความผิดของผู'กระทําละเมิด และความเสียหายที่ตนได'รับแกกายและอนามัย โดยภาระ
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การพิสูจน<ในการกระทําละเมิด ในคดีละเมิด การที่คูความจะแสดงให'ศาลเชื่อในสิ่งที่ตนกลาวอ'างได'นั้น
ก็โดยวิธีการนําพยานหลักฐานมานําสืบพิสูจน<ตอศาล45
สวนการกําหนดคาเสียหายทางละเมิด เพื่อความเสียหายตอรางกาย อนามัยนั้น
กรณีดังกลาวอยูภายใต'บังคับมาตรา 444 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย< ซึ่งมาตรา 444 ดังกลาว
บัญญัติวา “ในกรณีทําให'เสียหายแกรางกายหรืออนามัยนั้น ผู'ต'องเสียหายชอบที่จะได'ชดใช'คาใช'จายอัน
ตนต'องเสียไป และคาเสียหายเพื่อการที่เสียความสามารถประกอบการงานสิ้นเชิงหรือแตบางสวน ทั้งใน
เวลาในป$จจุบันนั้นและในเวลาอนาคตด'วย
ถ'าในเวลาที่พิพากษาคดี เป3นพ'นวิสัยจะหยั่งรู'ได'แนวาความเสียหายนั้นได'มีแท'จริง
เพียงใด ศาลจะกลาวในคําพิพากษาวายังสงวนไว'ซึ่งสิทธิที่จะแก'ไขคําพิพากษานั้นอีกภายในระยะเวลาไม
เกินสองป|ก็ได'” แตทวาข'อกฎหมายดังกลาวไมอาจครอบคลุมตอป$ญหาความเสียหายจากควันบุหรี่มือ
สองได' กลาวคือ ป$ญหาของการกําหนดคาเสียหายมีหลายประเด็นดังนี้
(1) การกําหนดคาเสีย หายให' กับ ผู'เ สียหายทุกคนไมเทากัน กลาวคือ สุขภาพ
รางกายของแตละบุคคลไมเหมือนกัน บางคนมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง สามารถต'านทานโรคภัยไข'เจ็บ
ได'ดี จึงอาจได'รับความเสียหายน'อยและมีผลเสียหายตอรางกายเพียงเล็กน'อยเทานั้น แตบางคนสุขภาพ
รางกายไมแข็งแรง ไมสามารถทนตอโรคภัยไข'เจ็บได' จึงอาจมีการเจ็บปzวยและเกิดโรคภัยไข'เจ็บ และมี
ความเสียหายมากกวาคนที่มีสุขภาพรางกายแข็งแรง ดังนั้นการกําหนดคาเสียหายให'แตละบุคคลจึงเป3น
เรื่องที่ทําได'ยาก เพราะความแข็งแรงของสุขภาพแตละบุคคลแตกตางกัน ยกตัวอยางเชน การวิจัยจาก
กลุมงานจิตเวช โรงพยาบาลชัยภูมิ พบวา การได'รับควันบุหรี่มือสอง กอให'เกิดโรคภัยไข'เจ็บที่แตกตาง
กัน และผลที่เกิดขึ้นกับแตละบุคคลไมเทากัน กลาวคือ ในกลุมสํารวจ 150 คน จากที่มาเข'ารับการรักษา
กับทางโรงพยาบาลชัยภูมิ พบวา ใน 150 คนที่ได'รับควันบุหรี่มือสองนี้ ปzวยเป3นโรคหัวใจและหลอด
เลือดในสมอง จํานวน 11 คน , โรคถุงลมโปzงพอง จํานวน 32 คน , โรคเบาหวาน จํานวน 24 คน , โรค
จิตเวช จํานวน 83 คน ดังนั้นจะเห็นได'วา รางกายของแตละบุคคลที่มีการตอบสนองตอผลกระทบจาก
ควันบุหรี่มือสองนั้นแตกตางกันไปตามสภาพแวดล'อม สุขภาพ ความแข็งแรง และอื่นๆประกอบกัน46 จึง
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ธานี สิงหนาท, คูมือการศึกษาพยานหลักฐานคดีแพงและคดีอาญา, พิมพ<ครั้งที่ 6
(กรุงเทพมหานคร : บริษัท กรุงสยาม พับลิซซิ่ง จํากัด), 2551, น.46.
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ผกามาศ สุฐิติวนิช, “การบูรณาการดูแลผู'ปzวยสูบบุหรี่ในคลินิกโรคเรื้อรัง,” สืบค'นเมื่อวันที่
25 มีน าคม 2558, www.203.157.182.17/k9/expcpho/wp-content/uploads/2014/06/
นวัตกรรมผกามาศ-รพ.ชัยภูมิ.pdf
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เป3นป$ญหาตอการกําหนดคาเสียหายให'กับผู'ที่ได'รับความเสียหายจากควันบุหรี่มือสอง เพราะวาผลของ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นของแตละบุคคลไมเหมือนกันตามตัวอยางที่กลาวไปแล'วข'างต'นนี้ และป$ญหาการ
กําหนดคาเสียหายในความผิดทางละเมิดจากควันบุหรี่ ไมสามารถกําหนดให'ชัดเจนและเหมาะสมตอ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงได' เพราะวาผลของความเสียหายที่ผู'เสียหายได'รับ จากควันบุหรี่ไมได'แสดง
ออกมาให'เห็นเป3นที่ประจักษ<ในทันที หรือบางกรณีเกิดขึ้นทันทีคือ คนทั่วไปที่ต'องอยูในบรรยากาศที่
ผู'อื่นสูบบุหรี่ ควันบุหรี่จะทําให'เกิดอาการเคืองตา ปวดศีรษะ คัดจมูก น้ํามูกไหล โดยเฉพาะผู'ที่มีอาการ
หอบหืด โรคหัวใจ โรคหลอดลมอักเสบ จะทําให'มีอาการของโรคเพิ่มมากขึ้น ซึ่งในความเป3นจริงแล'ว
ผู'เสียหายไมอาจทราบได'วา ตนได'รับความเสียหายเป3นจํานวนเทาใด และได'รับความเสียหายตรงสวนใด
หากต'องรอจนกวาความเสียหายปรากฎเป3นที่ประจักษ< ผู'เสียหายอาจเสียชีวิตหรืออาจเป3นโรคภัยไข'เจ็บ
ที่ร'ายแรงกอนที่จะได'รับคาเสียหายชดเชย และในทางกฎหมายไทย มิได'กําหนดระยะเวลาให'ผู'ที่ได'รับ
ความเสีย หาย รอจนความเสีย หายที่ต นได'รั บปรากฎชั ดเจนได' นานเพี ยงนั้น แตกฎหมายได' กํา หนด
ระยะเวลาไว'เพียง 2 ป|นับจากคําพิพากษาถึงที่สุดเพื่อให'ผู'ได'รับความเสียหายได'เรียกร'องคาเสียหาย
เพิ่มเติมได'ในภายหลัง ดังจะกลาวในข'อตอไป
(2) ความเสียหายที่มิได'ปรากฎในทันที และหากปรากฎขึ้นในภายหลัง ประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย< มาตรา 444 วรรค 2 ได'กําหนดให'ระยะเวลาหลังจากคําพิพากษาถึงที่สุดอีก
2 ป| เพื่อให'ผู'ที่ได'รับความเสียหายได'เรียกร'องคาเสียหายเพิ่มเติมภายหลังได' ดังที่กลาวไปแล'วข'างต'น
แตระยะเวลาดังกลาวหาเพียงพอตอความเสียหายที่ได'รับจากควันบุหรี่ไม เพราะในความเป3นจริงแล'ว
ความเสียหายจากการได'รับควันบุหรี่มือสอง อาจใช'เวลามากเกินกวา 2 ป| จึงจะปรากฎความเสียหาย
ดังนั้นหากแม'มีผลเสียหายจากการรับควันบุหรี่มือสองปรากฎขึ้นในภายหลัง ผู'เสียหายก็ไมอาจเรียก
คาเสียหายเพิ่มให'แกผู'เสียหายเองได' และที่ผานมาศาลไทยได'ใช'แนวทางการกําหนดคาเสียหายดังนี้
ศาลไทยได'มีแนวทางการใช'มาตรา 444 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย<แยก
ออกเป3 น 2 ประเภท คื อ คาเสี ย หายที่ เ รี ย กร' องได' เมื่ อการกระทํ า ละเมิ ด เกิ ด ขึ้ น และคาเสี ย หาย
ที่เรียกร'องได'เพิ่มเติมภายหลัง ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้
2.6.3.1 คาเสียหายที่เรียกรองไดเมื่อมีการกระทําละเมิดเกิดขึ้น
สํ า หรั บ คาเสี ย หายที่ เ รี ย กร' องได' เมื่ อการกระทํ า ละเมิ ด เกิ ด ขึ้ น ได' แ ก
คาเสียหายแบบคาสินไหมทดแทน (Compensatory Damages) ซึ่งศาลในระบบซีวิลลอว<และศาลไทย
ได'นํามาใช' โดยศาลไทยมีจุดมุงหมายในการกําหนดคาเสียหายประเภทนี้ คือ การที่ผู'เสียหายสามารถ
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กลับคืนสูฐานะเดิม กอนที่ผู'เสียหายได'รับความเสียหายเทามากที่สุดเทาที่กระทําได' ภายใต'หลักการ 3
ประการ คือ47
ประการแรก คาสิ น ไหมทดแทนการชดใช' ท ดแทนความเสี ย หายที่
ผู'เสียหายได'รับจริง ๆ สงผลให'ผู'เสียหายไมอาจได'รับคาสินไหมทดแทนสูงกวาความเสียหายที่แท'จริง
ประการที่สอง การพิสูจน<ความเสียหายและจํานวนคาสินไหมทดแทน
ภาระการพิสูจน<ตกแกผู'เสียหาย ในฐานะที่ผู'เสียหายเป3นผู'รู'ถึงจํานวนความเสียหายที่แท'จริง ผู'เสียหาย
จึงมีหน'าที่ต'องพิสูจน<ความเสียหายเชนนี้ตอศาล จนเป3นที่พอใจศาล
ประการที่สาม คาสินไหมทดแทนถือเป3นหนี้ประเภทหนึ่ ง ซึ่งผู'กระทํ า
ละเมิดกอขึ้น ภายใต'หลักการชําระหนี้ ผู'กระทําละเมิดจึงสามารถผอนชําระคาสินไหมทดแทนได' โดย
คาสินไหมทดแทนถูกแบงออกเป3นงวดๆ
โดยทั่วไปคาเสียหายประเภทนี้ศาลกําหนดจํานวนคาเสียหายให'นับตั้งแต
วันที่ได'รับความเสียหายจนถึงวันพิพากษา โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีความเสียหายตอรางกายและอนามัย
ศาลไทยได' เ คยมี คํ า พิ พ ากษาคาเสี ย หายแบบคาสิ น ไหมทดแทนไว' ห ลายชนิ ด ด' ว ยกั น เชน คา
รักษาพยาบาล คาขาดประโยชน<ทํามาหาได' คาเสียความสามารถในการประกอบการงาน คาชดเชยการ
ขาดแรงงาน คาใช'จายอื่นๆ เชน คาเดินทาง คาซอมรถ เป3นต'น แตทั้งนี้คาเสียหายสวนนี้ผู'เสียหาย
ได'รับมากหรือน'อยเพียงใดนั้นขึ้นอยูกับวาพยานหลักฐานเกี่ยวกับความเสียหาย ซึ่งผู'เสียหายได'ใช'จายไป
ผู' เ สี ย หายสามารถนํ า เสนอตอศาลได' มากหรื อน' อยเพี ย งใดเป3 น สํ า คั ญ หากผู' เ สี ย หายไมสามารถนํ า
พยานหลักฐานที่มีความนาเชื่อถือมาแสดงได'อยางครบถ'วน ผู'เสียหายก็อาจจะได'รับการชดเชยต่ํากวา
มูลคาความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง48 ดังเชนตัวอยางคําพิพากษาศาลตอไปนี้

47

ทวีพฤทธิ์ ศิริศักดิ์บรรจง, เอกสารประกอบการบรรยาย วิชา 771-102 กฎหมายสัญญา
และละเมิดชั้นสูง, (กรุงเทพฯ : คณะบัณฑิตวิทยาลัย สาขานิติศาสตร< มหาวิทยาลัยสยาม, 2553),
น.69-70.
48
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, “การวิเคราะห<กฏหมายด'วยวิถีทางเศรษฐศาสตร< :
การคิดคาเสียหายในคดีละเมิด,” รายงานทีดีอาร<ไอ ฉบับที่ 93 เดือนเมษายน 2554, น.5.
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คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1719-1720/2499 “โรงงานสีครั่งและผลิตครั่ง
บริสุทธิ์ใช'ยาเคมีละลายกับน้ําทําการล'างครั่งกลางวันและกลางคืน สงกลิ่นเหม็นอันเป3นอันตรายแก
สุขภาพ และอนามัยของผู'ที่อยูใกล'เคียงและทําให'ผู'ที่อยูบ'านใกล'เคียงเดือดร'อนรําคาญ”
จากคดีตัวอยางข'างต'น ศาลกําหนดให'เจ'าของโรงงานสีครั่งและผลิตครั่ง
บริสุทธิ์ต'องรับผิดฐานละเมิดและชดใช'คาสินไหมทดแทนตอผู'ที่ได'รับความเดือดร'อนตอสุขภาพอนามัย
กรณีผู'ที่ได'รับความเสียหายจากควันบุหรี่ในที่สาธารณะ ก็สามารถที่จะ
เรียกร'องได'จากการที่ได'รับควันบุหรี่จนเกิดอาการวิงเวียนศีรษะ หรือแสบตา หายใจไมสะดวก อันเป3น
ผลที่เกิดขึ้นทันทีจากควันบุหรี่ ทําให'ต'องเสียคาใช'จายในการเดินทางไปหาหมอ จายคายา คาบริการทาง
การแพทย<ตางๆ ดังนั้นผู'ได'รับความเสียหายจึงสามารถเรียกร'องคาสินไหมทดแทนในสวนนี้ได'
สรุ ป ได' ว าหากความเสี ย หายเกิ ด ขึ้ น ในทั น ที ศาลสามารถกํ า หนด
คาเสียหายเพื่อเยียวยาผู'เสียหาย ได'อยางเหมาะสมและสอดคล'องกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แตผล
แหงความเสียหายบางอยางจากการกระทําละเมิดจากพิษภัยบุหรี่ เกิดขึ้นแล'วแตไมได'ปรากฎผลของ
ความเสียหายชัดแจ'งในทันที จึงเป3นป$ญหาตอการกําหนดคาเสียหายที่เรียกร'องเพิ่มเติมได'ภายหลังดังจะ
กลาวในหัวข'อตอไป
2.6.3.2 คาเสียหายที่เรียกรองไดเพิ่มเติมภายหลัง
คาเสียหายในอนาคตคือมูลคาที่ศาลชดเชยให'แกความเสียหายที่เกิดขึ้น
หลังจากวันพิพากษา ในกรณีของความเสียหายตอรางกายและอนามัย คาเสียหายในอนาคตอาจแบง
ออกเป3นหลายประเภท เชน คารักษาพยาบาลในอนาคต คาขาดประโยชน<ทํามาหาได'ในอนาคต และคา
สูญเสียความสามารถในการประกอบการงานในอนาคต เป3นต'น49
โดยทั่วไปการกําหนดคาเสียหายในอนาคตศาลมักจะกําหนดคาเสียหาย
เป3นเงินก'อนเดียว ซึ่งรวมคาเสียหายที่เกิดขึ้นแล'วและคาเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไว'ด'วยกัน แตการ
กําหนดคาเสียหายในอนาคตนั้นทําได'ยากกวาการกําหนดคาเสียหายที่เกิดขึ้นแล'ว เนื่องจากคาเสียหายที่

49

ศนันท<กรณ< โสตถิพันธุ< , ละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได', (กรุงเทพมหานคร :
สํานักพิมพ<วิญrูชน จํากัด 2553), น.325.
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จะเกิ ดขึ้น ในอนาคตนั้นยั งไมได'เกิ ดขึ้น ดังนั้ นจึงมีลักษณะของความไมแนนอนสู งและไมสามารถนํ า
หลักฐานมาสนับสนุนได'โดยงายเหมือนในกรณีของคาเสียหายที่เกิดขึ้นแล'ว50
อยางไรก็ ดี ในการกํ า หนดคาเสี ย หายในอนาคต ศาลจํ า เป3 น ที่ จ ะต' อ ง
คาดการณ<วาความเสียหายที่ผู'เสียหายจะได'รับในอนาคตนั้นมีมูลคาเทาไร โดยควรคํานึงถึงป$จจัยตางๆ
ที่มีผลตอมูลคาความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให'มากที่สุด เพื่อที่จะสามารถชดเชยให'กับผู'เสียหาย
ได'อยางครบถ'วนและเป3นธรรมมากที่สุดเทาที่จะเป3นไปได'51
ด' ว ยเหตุ นี้ การกํ า หนดคาเสี ย หายในอนาคตของศาลไทย มี ลั ก ษณะ
สําคัญ 3 ประการดังตอไปนี้52
ประการที่ 1 การกําหนดคารักษาพยาบาลในอนาคตจากรายงานการวิจัย
ของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ซึ่งรายงานชิ้นนี้ได'สรุปวิธีการคํานวณคารักษาพยาบาลใน
อนาคตของศาล ปรากฏผลวาการกําหนดคาเสียหายของศาลเป3นสูตรการคํานวณ ซึ่งวิธีการคํานวณนี้ไม
คํานึ งถึงป$จจั ยความเปลี่ ยนแปลงด'า นคาเงิน ตามระยะเวลาหรือป$จ จัยอื่ นๆ ที่อาจเกิดขึ้ น ทํ าให' การ
กําหนดคาเสียหายของศาลมีนัยวาป$จจัยที่มีอิทธิพลตอมูลคาความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้นไมมี
การเปลี่ยนแปลงกลาวคือการกําหนดคาเสียหายดังกลาวตั้งอยูบนข'อสมมติที่สําคัญดังนี้
(1) ราคาสิ น ค' า หรื อ บริ ก ารที่ เ กี่ ย วกั บ การรั ก ษาพยาบาลมี ค าคงที่ ไ ม
เปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลาที่กําหนดไว'และ
(2) ผู'เสียหายจะสามารถรักษาตัวให'หายเป3นปกติได'ในเวลาที่กําหนดไว'
พอดี
โดยไมสามารถรักษาอาการบาดเจ็บได'กอนหรือหลังระยะเวลาที่กําหนด
ไว'หากข'อสมมติดังกลาวถูกต'องผู'เสียหายก็จะได'รับการชดเชยอยางเพียงพอแตหากข'อสมมติดังกลาว
คลาดเคลื่อนจากความเป3นจริงผู'เสียหายอาจได'รับการชดเชยมากหรือน'อยเกินควร
อนึ่ ง ข' อ สมมติ ดั ง กลาวอาจมี ความเป3 น ไปได' สู ง ที่ จ ะถู กต' อ งหากความ
เสียหายที่เกิดขึ้นนั้นมีระยะเวลาสั้นซึ่งไมเพียงพอที่จะทําให'ป$จจัยที่มีอิทธิพลตอมูลคาความเสียหายที่จะ
เกิ ดขึ้ นในอนาคตเกิด การเปลี่ย นแปลงแตหากความเสี ยหายที่ เกิ ดขึ้ นมี ระยะเวลายาวนานข'อสมมติ
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เหลานี้ก็จะยิ่งมีโอกาสคลาดเคลื่อนไปจากความเป3นจริงสูงเนื่องจากมีความเป3นไปได'สูงที่ป$จจัยดังกลาว
จะเปลี่ยนแปลงไป ดังตารางที่ 2.2
ตารางที่ 2.2 ตัวอยางวิธีการคํานวณคารักษาพยาบาลในอนาคตของศาล53
คําพิพากษาศาลฎีกา

1157/2521

247/2538

รายการ

คาใช'จายในการรักษาพยาบาล

คาคนเฝ>าปรนนิบัติคาเวชภัณฑ<

คารักษาพยาบาลในอนาคต

750 บาทตอป|

18,000 บาทตอป|

ระยะเวลา

3 ป|

20 ป|

คารักษาพยาบาลในอนาคตรวม

27,750 บาทตอเดือน

360,000 บาท ตลอดไปอัน
เนื่องจากโจทก<ต'องพิการและ
เป3นอัมพาตไปตลอดชีวิต

ประการที่ 2 การกําหนดคาขาดรายได'ในอนาคต ศาลไทยมีการคํานวณ
คาขาดรายได' ใ นอนาคตลั ก ษณะเชนเดี ย วกั น กั บ การคํ า นวณคารั ก ษาพยาบาลในอนาคต กลาวคื อ
ศาลมักจะใช'วิธีคํานวณที่ไมสลับซับซ'อนนัก โดยการนําคาขาดความสามารถในการประกอบการงานใน
ป$จจุบันมาคูณกับระยะเวลาของการขาดความสามารถในการประกอบการงานในอนาคต และกําหนดให'
ผู' ทํ า ละเมิ ด จายคาเสี ย หายทั้ ง หมดในงวดเดี ย ว ดั ง เชนในคํ า พิ พ ากษาศาลฎี ก าที่ 2416/2534
ศาลกําหนดคาขาดรายได'จากการขาดความสามารถในการประกอบการงานในอนาคตไว' 228,600 บาท
ซึ่งเทากับเงินเดือนของผู'เสียหาย 6,350 บาทตอเดือน คูณด'วยระยะเวลาของการขาดความสามารถใน
การประกอบการงานในอนาคต (3 ป| หรือ 36 เดือน)54
ตัวอยางคําพิพากษาศาลฎีกา 2416/2534
จํ า เลยที่ 1 เป3 น ลู ก จ' า งขั บ รถโดยสารประจํ า ทางและจํ า เลยที่ 2 เป3 น
ลูกจ'างขับรถบรรทุก โดยจําเลยที่ 1 ขับรถโดยสารประจําทางโดยประมาทชนกับรถบรรทุกที่จําเลยที่ 2
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จอดล้ําเส'นแนวไหลทางโดยไมให'สัญญาณไฟ เป3นเหตุให'โจทก<ได'รับบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นทุพพลภาพไม
สามารถเดินด'วยตนเองได' โจทก<มีอาชีพเป3นทนายความ ได'รับเงินเดือน เดือนละ 6,350 บาท ศาลฎีกา
กําหนดคาเสียหายจากการคาขาดประโยชน<ในการทํามาหาได'ในระหวางเจ็บปzวย และคาขาดประโยชน<
ในอนาคตให' จํ า นวนเทากั บ เงิ น เดื อ นของโจทก< เ ต็ มจํ า นวนโดยไมต' องหั กคาใช' จ ายกอนหาได' เป3 น
ระยะเวลาเพียง 3 ป| รวมเป3นจํานวนเงินทั้งสิ้น 228,600 บาท
การกําหนดคาเสียหายในคดีตัวอยางข'างต'นมีข'อสังเกตที่นาสนใจหลาย
55
ประการดังตอไปนี้
(1) การกํา หนดคาเสียหายตั้งอยูบนข' อสมมติวาผู'เ สียหายได'รับ รายได'
คงที่ ซึ่งอาจเป3นข'อสมมติที่ สมเหตุสมผลในระยะสั้นมากกวาระยะยาว ทั้งนี้เนื่องจาก ในอนาคตอันสั้น
เชน 1-2 ป| รายได'ของผู' เสียหายอาจจะไมเปลี่ ยนแปลงไปจากเดิมมากนัก แตในระยะยาว โอกาสที่
รายได'ของผู'เสียหายจะเปลี่ยนแปลงไปมีมากขึ้น เชน โจทก<อาจมีรายได'เพิ่มขึ้นจากการได'เลื่อนตําแหนง
ซึ่งหากใช'ข'อสมมติวาผู'เสียหายมีรายได'คงที่ ผู'เสียหายจะไมได'รับการชดเชยอยางครบถ'วนและเป3นธรรม
(2) ศาลให' จํา เลยชดใช'คาเสี ยหายเทากั บเงิน เดือนของโจทก< โดยการ
กําหนดเชนนี้มีนัยวาโจทก<ไมได'เสียภาษีเงินได'และไมได'จายเงินสมทบกองทุนสวัสดิการตางๆ ทั้งที่ใน
ความเป3นจริงแล'วรายได'สวนที่โจทก<สามารถนําไปใช'ได'จริงนั้นคือรายได'หลังจากหักภาษี และเงินสมทบ
กองทุนสวัสดิการตางๆ แล'วเทานั้น
(3) การกํ า หนดคาเสี ย หายตั้ ง อยู บนข' อ สมมติ ว าในชวงเวลาที่ โ จทก<
บาดเจ็บไมสามารถเดินได'ด'วยตนเองนั้น โจทก<ไมสามารถหารายได'จากการทํางานอยางอื่นที่ไมใชงาน
ประจําที่โจทก<ทําอยูได' ดังนั้นถ'าปรากฎวา ในชวงเวลาดังกลาวโจทก<สามารถหารายได'จากทํางานอยาง
อื่นได' การชดเชยของศาลจะทําให'โจทก<ได'รับการชดเชยมากเกินควร
(4) รายงานการวิจัยไมทราบแนชัดวาศาลใช'หลักหรือวิธีการใดในการ
กําหนดให'จําเลยจายคาขาดรายได'เทากับเงินเดือนที่โจทก<ได'รับในเวลา 3 ป| (ระยะเวลาของการขาด
รายได'เทากับ 3 ป|) ทั้งนี้มีความเป3นไปได'วาศาลอาจพิจารณาจากพยานหลักฐานของโจทก<และจําเลย
เป3 น สํ า คั ญ อยางไรก็ ดี ยั ง ไมเป3 น ที่ ชั ด เจนวาศาลได' คํ า นึ งถึ ง ป$ จ จั ย อื่ น ๆ ที่ มีอิ ท ธิ พ ลตอการกํ า หนด
ระยะเวลาของการขาดรายได'ของผู' เสี ยหาย เชนอายุ และสภาพรางกายของผู'เสี ยหาย หรื อไม และ
อยางไรในประเด็น ของการกํ า หนดระยะเวลาของการขาดรายได' แม' วาคดี ตัว อยางที่ส ามารถนํ า มา
วิเคราะห<ในประเด็นนี้ได'ยังมีจํานวนไมมากเพียงพอที่จะนํามาซึ่งข'อสรุปที่ชัดเจนได' แตอาจกลาวได'วา
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หลักการที่ศาลใช'ในการกําหนดระยะเวลาของการขาดรายได'ในกรณีที่ผู'เสียหายทุพพลภาพอาจจะยังไม
เหมาะสมหรือไมชัดเจนในบางคดี
ประการที่ 3 การกําหนดคาขาดรายได'ในอนาคตในกรณีที่ผู'เสียหายยังไม
มีรายได'หรือไมมีหลักฐานแสดงรายได'
ในกรณีของผู'ไมมีหลักฐานแสดงรายได'ที่แนนอนเชนแรงงานนอกระบบผู'
ประกอบอาชีพอิสระและผู'ประกอบกิจการสวนตัวศาลอาจประเมินรายได'ของผู'เสียหายโดยพิจารณาจาก
รายได'ของผู'ประกอบอาชีพเดียวกันหรือในบางครั้งศาลอาจกําหนดฐานรายได'ของผู'เสียหายตามอัตรา
คาจ'างขั้นต่ํา ดังในตัวอยางคําพิพากษาศาลฎีกาตอไปนี้
คําพิพากษาศาลฎีกา 1820/2545 ประกอบด'วย 2 กรณียอยดังนี้
ในกรณีแรกโจทก<อ'างวามีรายได'เดือนละ12,000 บาทแตไมได'แสดง
หลักฐานศาลจึงกําหนดคาขาดรายได'ในอนาคตจากรายได'ของผู'มีอาชีพเดียวกัน ในกรณีที่สองโจทก<ไมมี
หลักฐานยืนยันวากอนตายผู'ตายได'รับคาจ'างเทาไรศาลจึงกําหนดคาจ'างของผู'ตายไว'เทากับอัตราคาจ'าง
ขั้นต่ํากรณีดังกลาวแม'จะเป3นกรณีของความเสียหายตอชีวิตซึ่งไมใชความเสียหายตอรางกายอนามัยแตก็
เป3นการคิดคาขาดรายได'ในชวงกอนตายซึ่งมีลักษณะเชนเดียวกับการคิดคาขาดรายได'ในกรณีความ
เสียหายตอรางกายอนามัยทุกประการจึงได'ยกมาเป3นตัวอยางในที่นี้ด'วย
คําพิพากษาศาลฎีกา 1820/2545
ผู' ฟ> อ งอ' า งวามี ร ายได' เ ดื อ นละ 12,000 บาทแตไมนํ า สื บ ศาลจึ ง
เห็นสมควรนํารายได'ของผู'ฟ>องอีกรายหนึ่งในคดีเดียวกันมาพิจารณา เพราะประกอบอาชีพเดียวกัน ซึ่งมี
รายได'เดือนละ 6,000 บาท ศาลกําหนดระยะเวลาของการเสียความสามารถไว' 20 ป| ดังนั้นจึงกําหนด
คาเสียหายเพื่อการเสียความสามารถในการประกอบการงานอยางสิ้นเชิงทั้งในป$จจุบันและในอนาคต
เป3นเงิน 6,000 บาท x 20 ป| x 12 เดือน = 1,440,000บาทอีกรายหนึ่งในคดีเดียวกัน คาขาดประโยชน<
ทํามาหาได'เพราะไมสามารถประกอบการงาน ผู'ฟ>องคดีไมมีหลักฐานมายืนยันวาผู'ตายได'รับเงินคาจ'าง
เทาไร ศาลจึงกําหนดให'ในอัตราคาจ'างขั้นต่ําคือวันละ 165 บาท ซึ่งนายนิพนธ<ได'รักษาตัวมาเป3นเวลา
32 วัน จึงคิดเป3นคาขาดประโยชน<ทํามาหาได' 5,280 บาท
จากลักษณะการคิดคาเสียหายของศาลไทยข'างต'น การคิดคาเสียหาย
เชนนี้จึงมีข'อจํากัดอยู 7 ประการ เพื่อการเรียกคาเสียหายตอรางกายและอนามัย วิธีการเชนนี้สงผลตอ
ความไมเป3นธรรมแกผู'เสียหาย กลาวคือ
ประการที่ 1 การที่ศาลกําหนดคาเสียหายในอนาคตแบบหนี้และเป3นเงิน
จํานวนหนึ่ง กลาวคือ ศาลกําหนดเพียงคาเสียหายจํานวนหนึ่ง ซึ่งคาเสียหายนี้ครอบคลุมถึงคาเสียหาย
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ในอนาคตตอรางกายหรืออนามัย เพื่อให'ผู'เสียหายได'รับคาเสียหายในอนาคตไปด'วย โดยคาเสียหายนี้
อาจมากหรือน'อยกวาความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงก็ได'
อยางไรก็ตาม นักวิชาการบางสวนมีความเห็นวา วิธีการมอบคาเสียหาย
ในอนาคตเป3นจํานวนหนึ่ง ทําให'ผู'เสียหายได'รับการชดเชยมากกวาที่ควรจะเป3น เนื่องจากคาเสียหายที่
ผู'เสียหายได'รับไมได'ถูกนําไปใช'ในการเยียวยาความเสียหายในทันที ผู'เสียหายจึงสามารถนําเงินดังกลาว
บางสวนไปลงทุนเพื่อหาผลตอบแทน ซึ่งในที่สุดแล'วจะทําให'ได'รับเงินชดเชยมากกวามูลคาความเสียหาย
ที่เกิดขึ้น ด'วยเหตุนี้คาเสียหายในอนาคตที่ต'องจายในงวดเดียวจึงควรกําหนดในรูปของมูลคาป$จจุบัน
(Present value) ซึ่งจะทําให'ผลรวมของคาเสียหายและผลตอบแทนที่ผู'เสียหายได'รับจากการนําเงิน
คาเสียหายไปลงทุนมีมูลคาเทากับความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจริง56
ประการที่ 2 คาเสียหายตามคําพิพากษาไมคํานึงถึงความไมแนนอนของ
รายได' หรื อคาใช' จายในอนาคต โดยทั่ ว ไปการกํา หนดคาเสี ย หายเกี่ ยวกั บรายจายคารั กษาพยาบาล
เนื่องจากป$ญหาสุขภาพเหตุจากพิษภัยบุหรี่ยอมกระทําได'ยาก และแนนอนวาคาเสียหายนี้มีจํานวนสูง
และไมแนนอน ดังนั้นจึงยากตอการประมาณคา แม'กระนั้นก็ตาม ศาลจําเป3นต'องประมาณรายได'หรือ
คาใช'จายในอนาคตให'ใกล'เคียงกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงมากที่สุด เพื่อให'ผู'เสียหายได'รับการชดเชยอยาง
ครบถ'วนและเป3นธรรมมากที่สุด ในการประมาณรายได'หรือคาใช'จายในอนาคตนั้น ศาลควรคํานึงถึง
ป$จจัยตางๆ ที่อาจสงผลกระทบตอรายได'และคาใช'จายในอนาคตของผู'เสียหาย เชน การเปลี่ยนแปลง
ของระดับ ราคา โอกาสในการเลื่อนตํ า แหนงของผู'เ สี ยหาย ตลอดจนอายุขัยและสภาพรางกายของ
ผู'เสียหายซึ่งสงผลกระทบตอระยะเวลาที่เกิดความเสียหาย เป3นต'น57
เชนเดี ย วกั บ ข' อจํ า กั ด ประการแรก นั กวิ ช าการเห็ น วาวิ ธี การกํ า หนด
คาเสียหายของศาลไมได'คํานึงถึงป$จจัยความไมแนนอนในอนาคตหรือไมครอบคลุมป$จจัยสําคัญๆ อยาง
เพียงพอหรือไมมีวิธีคํานวณอยางเป3นระบบ วิธีการคิดคาขาดรายเสียหายในอนาคตจึงเป3นเพียงดุลพินิจ
ของศาลเทานั้น สงผลให'ผู'เสียหายอาจไมได'รับการชดเชยอยางครบถ'วนและเป3นธรรม สังคมไมสามารถ
คาดเดาคาเสียหายได'58

56

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, อางแลว เชิงอรรถที่ 48, น.7
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ประการที่ 3 การเปลี่ยนแปลงรายได'หรือระดับราคาคารักษาพยาบาลใน
อนาคต เชนเดี ย วกั บ ในข' อจํ า กั ด ที่ 2 เนื่ อ งจากความไมแนนอนของรายได' ผู' เ สี ย หายในอนาคต ซึ่ ง
ผู'เสียหายต'องเสียไปเพราะป$ญหาสุขภาพจากภัยของบุหรี่และคารักษาพยาบาลในอนาคตที่อาจเพิ่มขึ้น
มากหรือน'อยเพียงใด ป$จจัยเหลานี้กําหนดได'ยาก รวมทั้งคาเสียหายจํานวนมากน'อยเพียงใดขึ้นอยูกับ
ระยะเวลาการรักษาพยาบาลที่ไมแนนอน คาเสียหายที่ศาลกําหนดในคําพิพากษาจึงมีโอกาสต่ํากวา
ความเสียหายในอนาคตของผู'เสียหาย
ตัว อยาง ในรายงานการศึ กษาเรื่องการวิ เ คราะห< กฎหมายด' วยวิ ธีทาง
เศรษฐศาสตร<: การคิดคาเสียหายในคดีละเมิด ได'แสดงให'เห็นถึงความแตกตางของคาเสียหายในกรณีที่
คํ า นวณโดยคิ ด กั บ ไมคิ ด การเปลี่ ย นแปลงของระดั บ ราคา ปรากฏผลวา หากระดั บ ราคาสิ น ค' า คา
รักษาพยาบาลปรับตัวสูงขึ้น (เงินเฟ>อ) ผู'เสียหายจะเสียเปรียบมากขึ้น เนื่องจากคาเสียหายที่ได'รับจะยิ่ง
ไมเพียงพอตอการเยียวยาความเสียหาย เชน หากระดับราคาเพิ่มขึ้นร'อยละ 2 ตอป| และระยะเวลาของ
การเกิดความเสียหายในอนาคตเทากับ 10 ป| หากคํานวณคาเสียหายโดยไมคิดการเปลี่ยนแปลงของ
ระดับราคา ผู'เสียหายจะได'รับคาเสียหายน'อยกวาที่ควรได'รับ 9 บาท หากระดับราคาเพิ่มขึ้นร'อยละ 5
และระยะเวลาของการเกิดความเสียหายในอนาคตเทากับ 10 ป| ผู'เสียหายจะได'รับการชดเชยน'อยกวาที่
ควรได'รับ 26 บาท59
อยางไรก็ตาม บางคดีที่ศาลได'คํานึงถึงเงินเฟ>อ ดังเชนคําพิพากษาศาล
ฎีกาที่ 247/2538 ซึ่งศาลฎีกาเห็นวา คาเสียหายที่ศาลอุทธรณ<กําหนดให'มีคาต่ําเกินไปเนื่องจากผลของ
เงินเฟ>อหรือคาของเงินที่ลดลง ซึ่งจะทําให'ผู'เสียหายใช'เงินเพื่อเยียวยาความเสียหายหมดกอนเวลาอัน
ควร ศาลจึงปรับเพิ่มคาเสียหายโดยการยืดระยะเวลาของการชดเชยให'ยาวนานขึ้น เพื่อให'คาเสียหายที่
กําหนดให'เพียงพอตอการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น อยางไรก็ดี การยืดระยะเวลาของการชดเชย
ออกไปนั้นไมใชวิธีการคํานวณที่ถูกต'องเหมาะสมตามหลักวิชาการ
ประการที่ 4 การกํ าหนดคาขาดรายได' ในอนาคต โดยศาลไมคํา นึงถึ ง
ความไมแนนอนของระยะเวลาของความเสียหายในอนาคต โดยทั่วไปแล'วกรณีความเสียหายตอสุขภาพ
อนามัยเนื่องจากควันบุหรี่นั้นความเสียหายดังกลาวไมได'เกิดขึ้นทันทีที่ผู'เสียหายได'รับควันบุหรี่ แตความ
เสียหายตอสุขภาพนี้ใช'ระยะเวลายาวและไมแนนอนวา โรคตาง ๆ จากควันบุหรี่จะเกิดขึ้นเมื่อใด และทั้ง
ประเด็นสําคัญคือ การเยียวยาความเสียหายตอสุขภาพอนามัยใช'เวลายาวนาน รวมทั้งการรักษาเชนนี้ไม
อาจระบุระยะเวลาแหงความเสียหายได'แนนอน
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นอกจากนี้ในสวนคาขาดรายได'ในอนาคตของผู'เสียหายเพื่อที่ผู'เสียหาย
ได'รับการชดเชยอยางครบถ'วนและเป3นธรรม ศาลจําเป3นต'องประมาณระยะเวลาของความเสียหายที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตให'ใกล'เคียงกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงมากที่สุด ซึ่งตามรายงานการวิเคราะห<กฎหมายด'วยวิธี
ทางเศรษฐศาสตร< :การคิดคาเสียหายในคดีละเมิดได'วิเคราะห<คําพิพากษาศาลฎีกาวา ศาลมักกําหนด
ระยะเวลาของความเสียหายโดยอ'างอิงจากพยานหลักฐานที่โจทก<และจําเลยนําสืบเป3นสําคัญ ซึ่งใน
บางครั้งฝzายโจทก<อาจจะไมสามารถกําหนดระยะเวลาของความเสียหายได'อยางเหมาะสม และทําให'
ได'รับการชดเชยมากหรือน'อยเกินไป นอกจากนี้ ในบางกรณีศาลกําหนดระยะเวลาของความเสียหายโดย
ใช'ข'อสมมติที่อาจหางไกลจากความเป3นจริง60
ตัวอยางเชน กรณีของคาขาดรายได'ในอนาคต วิธีการคํานวณที่ศาลใช'
มักจะมีนัยวาศาลได'ตั้งข'อสมมติวาผู'เสียหายไมมีรายได'หลังจากเกษียณอายุ ซึ่งในความเป3นจริงแล'ว
ผู'เสียหายอาจยังคงทํางานและมีรายได'หลังเกษียณ ดังนั้นการกําหนดคาเสียหายโดยไมคิดรวมรายได'
หลังเกษียณจึงอาจทําให'ผู'เสียหายได'รับการชดเชยน'อยเกินไป61
บางกรณีที่ศาลได'ตระหนักวาแม'วาจะไมมีการทําละเมิดเกิดขึ้น ผู'เสียหาย
ก็อาจไมสามารถทํางานครบตามระยะเวลาที่ผู'เสียหายระบุไว'ได' อยางไรก็ดี ศาลอาจยังไมมีวิธีการที่เป3น
ระบบในการประมาณระยะเวลาการขาดรายได'ในอนาคตให'ใกล'เคียงกับสิ่งที่นาจะเกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ป$จจัย
ซึ่งศาลควรนํามาพิจารณาประกอบการกําหนดระยะเวลาของการขาดรายได'ของผู'เสียหายคือ โอกาสใน
การตกงาน โอกาสในการทํางานนอกเวลา โอกาสในการเปลี่ยนสถานะการทํางาน (เต็มเวลา/กึ่งเวลา)
โอกาสในการขาดงานเนื่องจากเจ็บปzวย โอกาสในการออกจากตลาดแรงงานชั่วคราว โอกาสในการ
เกษียณอายุกอนวัย ฯลฯ62
ประการที่ 5 การกําหนดฐานรายได'ที่ใช'ในการคํานวณคาขาดรายได'ใน
อนาคตของศาลไทย
ฐานรายได'คือ รายได'ของผู'เสียหายในชวงระยะเวลาหนึ่งๆ เชน 1 เดือน
หรือ 1 ป| ซึ่งถูกนําไปใช'ในการคํานวณคาขาดรายได'ในอนาคต (คาขาดรายได'ในอนาคต = ฐานรายได' x
ระยะเวลาในการขาดรายได') จากการศึกษาคดีตัวอยาง ศาลมักกําหนดฐานรายได'จากรายได'ลาสุดของ
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ผู'เสียหายกอนถูกทําละเมิด เชน เงินเดือนในชวงที่ถูกทําละเมิด ดูในคดีตัวอยางที่ 9 ซึ่งศาลกําหนดคา
ขาดประโยชน<ในอนาคตไว' 228,600 บาท ซึ่งคํานวณมาจากฐานรายได'คือเงินเดือนที่ผู'เสียหายได'รับ
ในชวงที่ถูกทําละเมิด 6,350 บาท63
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2416/2534
“ศาลฎีกาเห็นวาโจทก<เป3นทนายความขณะเกิดเหตุมีเงินเดือนเดือนละ
6,350 บาท โจทก<มีสิทธิเรียกร'องเอาจากผู'ต'องรับผิดตอโจทก<เต็มจํานวน จําเลยที่ 2 จะเกี่ยงให'หัก
คาใช'จายกอนหาได'ไม ที่ศาลลางทั้งสองกําหนดให'เพียงเดือนละ 6,350 บาท ในเวลาเพียง 3 ป| เป3นเงิน
228,600 บาทนั้นนับวาเป3นคุณแกจําเลยอยูแล'ว...”ในบางครั้ง ผู'เสียหายอาจมีรายได'ไมสม่ําเสมอหรือ
ผันผวนตามฤดูกาล ตัวอยางเชน เกษตรกรอาจมีรายได'สูงกวาปกติในฤดูกาลเก็บเกี่ยว เจ'าของกิจการ
หรือผู'ทําอาชีพอิสระอาจมีรายได'สูงกวาปกติในบางชวงเวลา และอาจมีรายได'ต่ํากวาปกติในบางชวงเวลา
หรือแรงงานอาจมีรายได'ไมแนนอนขึ้นกับสภาวะการจ'างงานและสภาพเศรษฐกิจ เชน ถูกลดเงินเดือน
เนื่องจากกิจการไมดี อยูในชวงหางานใหมถูกปลดออกจากงาน หรือทํางานไมเต็มเวลา เป3นต'น การ
กําหนดฐานรายได'โดยใช'รายได'ในชวงเวลาที่ถูกทําละเมิดอาจสงผลทําให'ผู'ที่ได'รับรายได'สูงหรือต่ํากวาที่
ได'รับปกติในชวงเวลาดังกลาว ได'รับคาชดเชยมากหรือน'อยเกินไปตามลําดับ รายได'ในชวงเวลาที่ถูกทํา
ละเมิดอาจจะมิได'เป3นตัวแทนที่ดีของรายได'ซึ่งผู'เสียหายได'รับ โดยตัวแทนที่ดีกวาคือคาเฉลี่ยของรายได'
หรือเงินเดือนในหนึ่งป|นอกจากนี้ ศาลควรกําหนดฐานรายได'จากรายได'สุทธิ ซึ่งหักภาษีและเงินสมทบ
กองทุนสวัสดิการตางๆ แล'ว เนื่องจากรายได'ดังกลาวเป3นสวนที่ผู'เสียหายไมสามารถนํามาใช'ได'ไมวาเขา
จะถูกทําละเมิดหรือไมก็ตาม การนํารายได'ทั้งหมดมาคํานวณคาเสียหายจะทําให'ผู'เสียหายได'รับการ
ชดเชยมากเกินไป64
ประการที่ 6 การคิดเงินเพิ่มอื่นๆ และสวัสดิการซึ่งไมอยูในรูปตัวเงินของ
ศาลไทย
กรณี ที่ผู'เ สียหายเป3นผู' ทํางานประจํ า ผู' เสีย หายอาจได'รั บเงิ นเพิ่ มอื่น ๆ
เชน เงินชวยเหลือที่อยูอาศัย เงินชวยคาครองชีพ คารักษาพยาบาล คาวิชา คาเดินทาง คาคอมมิชชั่น
โบนั ส ฯลฯ หรื อ อาจได' รั บ สวั ส ดิ ก ารอื่ น ๆ ซึ่ งไมอยู ในรู ป เงิ น รายได' เชน รถรั บ สงพนั กงาน อาหาร
กลางวั น ฯลฯ ซึ่ ง เป3 น สวั ส ดิ การที่ เ พิ่ มเติ มจากเงิ น เดื อนประจํ า จากการสํ า รวจของสํ า นั กงานสถิ ติ
แหงชาติพบวา รายได'ซึ่งอยูในรูปของเงินเพิ่มที่นอกเหนือจากเงินเดือนของแรงงานไทยมีสัดสวนสูงถึง
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ร'อยละ 14-17 ของเงินเดือนดังแสดงในตารางที่ 2.3 ตัวเลขดังกลาวแสดงให'เห็นวาเงินเพิ่มมีบทบาท
สํ า คั ญ ตอสภาพความเป3 น อยู ของแรงงาน ดั งนั้ น ศาลจึ ง ควรนํ า เงิ น เพิ่ มและมู ล คาที่ เ ป3 น ตั ว เงิ น ของ
สวัสดิการอื่นๆ มารวมไว'ในฐานรายได'ด'วย เพื่อให'ผู'เสียหายได'รับการชดเชยอยางครบถ'วน อยางไรก็ดี
ในทางปฏิบัติศาลมักกําหนดฐานรายได'ให'เทากับเงินเดือนของผู'เสียหาย โดยไมได'รวมผลประโยชน<อื่นๆ
ที่ผู'เสียหายได'รับกอนถูกทําละเมิด ซึ่งการกําหนดคาเสียหายในลักษณะดังกลาวจะสงผลให'ผู'เสียหาย
ได'รับการชดเชยน'อยกวาที่ควรจะเป3น65 ดังตารางที่ 2.3
ตารางที่ 2.3 เงินเดือนและเงินเพิ่มอื่นๆ เฉลี่ยตอเดือนที่พนักงานประจําภาคเอกชนไดรับในปP
พ.ศ.255266
ระดับตําแหนง
ประเภท

ผู'อํานวย
การฝzาย

ผู'จัดการ หัวหน'างาน
แผนก
ระดับต'น

เงินเพิ่มอื่นๆเฉลี่ยตอเดือน
(บาท)

11,016

5,512

เงินเดือนเฉลี่ย (บาท)
สัดสวนของเงินเพิ่มอื่นๆ
(ร'อยละ)

76,058
14.5

ผู'ปฏิบัติวุฒิ
ป.ตรีขึ้นไป

ผู'ปฏิบัติวุฒิ
ต่ํากวาป.ตรี

3,050

2,052

1,417

39,446

21,187

12,878

8,510

14.0

14.4

15.9

16.7

ในบางครั้งเมื่อมีการทําละเมิดเกิดขึ้นผู'เสียหายอาจไมได'สูญเสียรายได'
จากการทํางานเทานั้น แตยังอาจสูญเสียรายได'จากแหลงอื่นๆที่ผู'เสียหายจะได'รับหลังอายุเกษียณด'วย
เชน เงินชวยเหลือยามชรา เงินบํานาญ เงินประกันชีวิต ดังนั้นศาลจึงควรนํารายได'หลังเกษียณอายุ
ดังกลาวมารวมไว'ในคาเสียหายด'วยเพื่อให'ผู'เสียหายได'รับการชดเชยอยางครบถ'วนและเป3นธรรมด'วย
ตัวอยางเชนในกรณีกองทุนประกันสังคมแรงงานซึ่งอยูในกองทุนจะต'องสมทบเข'ากองทุนไมต่ํากวา 15 ป|
จึงจะได'รับสิทธิในการรับเงินบํานาญหลังเกษียณแตปรากฎวาแรงงานถูกทําละเมิดจนทําให'ไมสามารถ
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ทํางานและจายเงินสมทบเข' ากองทุน ฯจนครบกํา หนดแรงงานจึงเสียสิ ทธิ ที่จะได'รั บเงิ นบํา นาญหลั ง
เกษี ยณในกรณี นี้ ศาลควรชดเชยรายได'ห ลั งเกษี ยณให' แกแรงงานโดยอาจกํ าหนดตามเงิ น บํ านาญที่
แรงงานจะได'รับหลังเกษียณหากไมถูกทําละเมิดเสียกอนนอกจากนี้ศาลควรหักเงินในสวนที่จะต'องสมทบ
เข'ากองทุนประกันสังคมออกจากฐานรายได'ที่จะนํามาคิดคาขาดรายได'ในอนาคตตามอัตราสมทบจริง
ของกองทุนฯเพื่อมิให'แรงงานได'รับการชดเชยมากกวาที่ควรจะเป3น67
ดังนั้นสรุปได'วาการกําหนดคาเสียหายให'แกผู'ที่ได'รับความเสียหาย จะ
คํานวณเพียงแคจํานวนรายได'ของผู'ได'รับความเสียหายในป$จจุบันเพียงอยางเดียวมิได' แตจะต'องคํานวณ
เงินเพิ่มอื่นๆตามตัวอยางตารางที่ 2.3 เพื่อให'เกิดความเหมาะสมถูกต'องและสอดคล'องกับความเสียหาย
ที่ผู'เสียหายได'รับ
ประการที่ 7 การคิดคาขาดรายได'ของอาชีพที่ไมมีตลาดชัดเจน
ในกรณีที่ผู'เสียหายประกอบอาชีพบางอยางซึ่งไมมีตลาดชัดเจน (ไมได'รับ
คาจ'างอยางเป3นทางการ) เชน เป3นแมบ'านทํางานในบ'านของตนเองและเป3นคนทํางานอาสาสมัครนั่น
ยอมหมายความวาผู'เสียหายให'คุณคากับอาชีพที่ตนเลือกมากกวาการทํางานอยางอื่นการกําหนดคาขาด
รายได'โดยอ'างอิงจากผลตอบแทนในตลาดแรงงานที่ทํากิจกรรมที่ มีลักษณะเหมือนหรือใกล'เคียงกั บ
กิจกรรมที่ผู'เสียหายทํา (Replacement cost) อาจทําให'ผู'เสียหายไมได'รับการชดเชยอยางเหมาะสม
เนื่องจากผลตอบแทนดังกลาวอาจต่ํากวาคุณคาที่ผู'เสียหายให'แกงานที่ตนเลือกในกรณีเชนนี้ศาลควร
กําหนดคาขาดรายได'จากคาเสียโอกาสของการเลือกทํางานดังกลาว (Opportunity cost) ซึ่งมีคา
เทากับรายได'สูงสุดที่ผู'เสียหายสามารถหาได'จากการทํางานอื่นๆ
จากคดีตัวอยางที่ 10 จะเห็นวาศาลให'คาขาดรายได'แกแมบ'านที่ถูกทํา
ละเมิดเทากับคาจ'างคนทํางานบ'านแตด'วยข'อเท็จจริงที่วาแมบ'านดังกลาวเลือกที่จะมาเป3นแมบ'านแทนที่
จะประกอบอาชีพอื่นดังนั้นในสายตาของเธอการเป3นแมบ'านมีคุณคาสูงกวาการประกอบอาชีพอื่นๆที่เธอ
ไมได'เลือกซึ่งอาชีพดังกลาวอาจสร'างรายได'สูงกวาคาจ'างของคนทํางานบ'านทั้งนี้ขึ้นกับระดับการศึกษา
และทักษะของเธอ นอกจากนี้คุณคาของงานหลายๆอยางที่เธอทําให'แกครอบครัวนั้นยอมสูงกวาคุณคา
ของงานประเภทเดียวกันแตทําโดยลูกจ'างเชนกับข'าวที่แมทําให'ยอมแฝงไว'ด'วยความรักและผูกพันซึ่งมี
คุณคามากกวากับข'าวที่ลูกจ'างทําและการที่แมเลี้ยงลูกยอมมีคุณคาตอลูกมากกวาการให'พี่เลี้ยงเป3นผู'
เลี้ยงดังนั้นการที่ศาลให'คาขาดรายได'เทากับคาจ'างคนทํางานบ'านนั้นจึงอาจไมเป3นธรรมทั้งตอตัวเธอและ
คนในครอบครั ว ในกรณี นี้ ก ารกํ า หนดคาเสี ย หายโดยอาศั ย หลั กการคิ ด คาเสี ย โอกาสนาจะมี ค วาม
67

เพิ่งอาง, น.18.

47

เหมาะสมและเป3นธรรมมากกวาโดยศาลอาจกําหนดคาเสียโอกาสของแมบ'านรายนี้จากรายได'ของอาชีพ
กอนที่เธอจะเป3นแมบ'านหรือหากเธอไมเคยประกอบอาชีพใดๆ มากอนเลยศาลก็อาจนํารายได'เฉลี่ยของ
บุคคลอื่นที่จบการศึกษาและมีทักษะระดับเดียวกันมาใช'แทนได'
ประการที่ 8 การคิดคาขาดรายได'ในกรณีผู'เสียหายยังไมมีรายได'
มี ค ดี ตั ว อยางหลายคดี ที่ ผู' เ สี ย หายเป3 น เด็ ก ซึ่ งยั ง ไมมี ร ายได' แตศาลได'
กําหนดคาขาดรายได'ไว' ดังแสดงในตารางที่ 2.4 จากการวิเคราะห<คําพิพากษาศาลฎีกาของคดีดังกลาว
พบวาศาลไมได'แสดงวิธีในการกําหนดคาขาดรายได'ของเด็กซึ่งยังไมทํางานเอาไว' ทําให'ไมทราบอยางแน
ชัดวาศาลใช'หลักหรือวิธีการใดในการกําหนดรายได'ของผู'เสียหายที่เป3นเด็ก แตมีความเป3นไปได'วาศาล
อาจยังไมมีวิธีการที่เป3นระบบในการประมาณรายได'ในอนาคตของเด็กในทางทฤษฎีแล'วเราอาจใช'วิธีทาง
เศรษฐมิติในการประมาณรายได'ที่ผู'เสียหายที่เป3นเด็กซึ่งจะได'รับในอนาคต โดยการประมาณจากรายได'
ที่เด็กคนอื่นๆ ที่มีลักษณะเหมือนกับผู'เสียหายจะได'รับในอนาคต โดยลักษณะที่นํามาพิจารณาได'แก
ลักษณะของตัวเด็กเอง เชน อายุ เพศ และเชื้อชาติ ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัว เชน
จํานวนสมาชิกในครอบครัว รายได'ของพอแม ระดับการศึกษาของพอแม ถิ่นที่อยูอาศัยของครอบครัว
เป3นต'น68
(ดูตารางที่ 2.4)
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ตารางที่ 2.4 ตัวอยางที่ศาลกําหนดคาขาดรายได ในกรณีผูเสียหายยังไมเขาสูตลาดแรงงาน69
คําพิพากษา
ฎีกาที่
4859/2538

ลักษณะของ
ผู'เสียหาย
อายุ 10 ป|

คาขาดรายได'ที่
ศาลกําหนด (บาท)
150,000

เหตุผลของศาล
เด็ ก ชายสั น ติ ไ ด' รั บ ความเสี ย หายตอ
รางกายถึงสมองฝzอ
เป3 น อั ม พาตตลอดชี วิ ต พู ด ไมได' ต าม
สภาพเชนนี้
เด็ กชายสั น ติย อมเสี ยความสามารถใน
การประกอบการงานสิ้นเชิงทั้งในเวลา
ป$ จ จุ บั น และในอนาคตโจทก< ช อบที่ จ ะ
เรียกร'องคาเสียหายดังกลาวจากจําเลย
ทั้งสามได'

คําพิพากษา
ฎีกาที่
7292/2543

ลักษณะของ
ผู'เสียหาย
นักเรียน

คาขาดรายได'ที่
ศาลกําหนด (บาท)

เหตุผลของศาล
เด็กชายภนาวัฒน<อยูในสภาพไมสามารถ
ช ว ย เ ห ลื อ ต น เ อ ง ไ ด' ย อ ม เ สี ย
ความสามารถในการประกอบการ
งานโดยสิ้นเชิงทั้งในเวลาป$จจุบันและใน
อนาคตซึ่ ง เป3 น ผลโดยตรงจากการ
กระทําละเมิดของจําเลย
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คําพิพากษา
ฎีกาที่
6303/2547

ลักษณะของ
ผู'เสียหาย
นักเรียนอายุ 6
ป|

คาขาดรายได'ที่
ศาลกําหนด (บาท)
6.9 ล'าน
(รวมคาทุกข<
ทรมาน)

เหตุผลของศาล
เด็ ก ชายกี ร ติ์ ต' อ งเป3 น คนพิ ก ารและ
ทุ พ พลภาพไปตลอดชี วิ ต ไมสามารถ
ประกอบการงานสิ้นเชิงทั้งในเวลา
ป$ จ จุ บั น และอนาคตและความทุ พ พล
ภาพที่เกิดขึ้นนี้
เป3นความเสียหายอันเป3นที่มาของความ
ทุกข<ทรมานทั้งรางกายและจิ ตใจอยาง
แสนสาหัสที่บังเกิดขึ้นกับเด็กชายกีรติ์ใน
ขณะที่มีอายุได'เพียง 6 ป|เทานั้น

2341/2548

นักเรียนทุพพล 100,000 บาท
ภาพบางสวน

เด็กชายดนตรีพิการและไมสามารถทํา
อะไรได'

จากตารางที่ 2.4 จะเห็ น ได' ว าการกํ า หนดคาขาดรายได' ข องศาล ที่ กํ า หนดให' กั บ
ผู'เสียหาย ในกรณีที่ผู'เสียหายยังไมเข'าสูตลาดแรงงาน ในแตละรายนั้นไมเทากัน โดยศาลต'องอาศัย
สภาพแวดล'อม ภาระหน'าที่ของผู'เสียหายและอื่นๆประกอบกัน เพื่อพิจารณาคาเสียหายให'กับผู'เสียหาย
ได'อยางเหมาะสมและสอดคล'องกับความเสียหายที่ผู'เสียหายได'รับ
กลาวโดยสรุปของบทที่ 2 ได'วา บุหรี่มีอันตรายตอสุขภาพอนามัยตอตัวผู'สูบบุหรี่เอง
และบุคคลอื่นรอบข'างที่อาจได'รับผลกระทบและความเสียหายตอสุขภาพอนามัยจากควันบุหรี่มือสอง
ตามที่ได'กลาวมาแล'วทั้งผลเสียหายที่เกิดขึ้นทันที และผลเสียหายที่เกิดขึ้นแล'วแตยังมิได'ปรากฎความ
เสียหายให'เห็นชัดเจนตอผู'เสียหาย ที่ได'รับควันบุหรี่จากผู'สูบบุหรี่ในที่สาธารณะ ที่เกิดขึ้นภายหลัง และ
ป$ญหาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากควันบุหรี่มีมากมาย คือ ป$ญหาการระบุตัวผู'กระทําความผิดละเมิด
ป$ญหาความเสียหายที่เกิดขึ้น ป$ญหาการดําเนินคดีละเมิดตอฐานความผิดที่เกิดจากพิษภัยบุหรี่ ป$ญหา
การกํ าหนดคาเสีย หาย ซึ่งป$ญหาทั้งหมดที่ได' กลาวมาแล'วข' างต' นนี้ สงผลให' ไมสามารถนํ ากฎหมาย
ลักษณะละเมิดมาปรับใช'ได'อยางเป3นรูปธรรมและให'สอดคล'องกับความเสียหายจากควันบุหรี่ได'อยาง
เหมาะสม ทําให'ผู'เสียหายนั้น ไมอาจฟ>องร'องดําเนินคดีกับผู'กระทําผิดได'ทันทีที่รับควันบุหรี่ ประกอบกับ
บทบัญญัติมาตรา 420 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย<ตั้งอยูบนหลักความผิดละเมิด ซึ่งเนื้อหา
ในสวนนี้จะอธิบายตอไป โดยองค<ประกอบประการหนึ่งก็คือ ผู'เสียหายต'องได'รับความเสียหายแก
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สุขภาพ อนามัยแล'วเทานั้น ผู'เสียหายจึงมีสิทธิฟ>องร'องบังคับคดีละเมิด และฝzายผู'ได'รับความเสียหายก็
ต'องมีภาระการพิสูจน<เพื่อให'ศาลเชื่อได'วาได'รับความเสียหายจริง และพิสูจน<วาใครเป3นผู'กระทําละเมิด
ซึ่งผู'เขียนเห็นวาทั้งหมดนี้สงผลให'บทบัญญัติของกฎหมายละเมิดจึงไมอาจใช'เยียวยาความเสียหายแก
สุขภาพ อนามัยจากพิษภัยของควันบุหรี่ได'โดยตรง

