บทที่ 3
มาตรการคุมครองและเยียวยาผูไดรับความเสียหายจากควันบุหรี่
3.1 มาตรการคุมครองและเยียวยาผูเสียหายจากพิษภัยของควันบุหรี่ของประเทศสหรัฐอเมริกา
เนื่องจากประเทศไทยไมมีบทบัญญัติของกฎหมายในทางแพงที่กําหนดเกี่ยวข%องกับการ
ดํ า เนิ น การตอผู% ที่ ก อความเสี ย หายจากควั น บุ ห รี่ ดั ง ที่ ไ ด% ก ลาวมาแล% ว ในบทที่ 2 แตในประเทศ
สหรัฐอเมริกามีสถาบันทางกฎหมาย หรือที่เรียกวา American Law Institute หรือ ALI กอตั้งขึ้นเมื่อ
ค.ศ.1923 โดยกลุมนักกฎหมาย ผู%พิพากษาและนักวิชาการทางกฎหมายจํานวนหนึ่ง เพื่อที่จะสร%าง
บทความทางกฎหมายและรูปแบบทางกฎหมายที่รัฐและศาล ยังคงนํามาใช%กับภาคเอกชน ALI ถือเปFน
องคGกรที่มีอิทธิพลอยางมาก คล%ายกับสมาชิกสภานิติบัญญัติ และจะได%รับการกลาวอ%างเปFนอยางมาก
เพราะวามีความเชื่อถือได%มากจากความที่เปFนสถาบันระดับประเทศ แตก็ยังมีบางคนแย%งวา ALI ไมมีผล
ทางกฎหมาย แตได%แทนการปฏิรู ปและปรับเปลี่ย นกฎหมายทางด% านนอกของกระบวนการทางศาล
ที่แสดงวา “ศาลได%ยอมจํานนตอ ALI” อํานาจตุลาการเปFนกฎหมายธรรมชาติ และการกําหนดหลัก
กฎหมายใหม ขั้นตอนของ ALI คือ รักษาความเปFนเอกภาพที่เปFนอยู และได%รับอิทธิพลอยางงายดาย
หรื อ แม% ก ระทั่ ง ถู กทํ า ให% เ ลื อ กผลประโยชนG ม ากกวาจะทํ าให% ป ระชาชนสวนใหญจริ ง ๆ1 เพราะ ALI
เปFนกลุมที่อุตสาหกรรมยาสูบเข%าถึงได% เพื่อที่จะทําให%กฎหมายนั้นแกวงได%2 โดยได%มีการตรากฎหมายที่
เกี่ ย วข% องกั บ การดํ า เนิ น การตอการกระทํ า ความผิ ด ทางแพงที่ เ กี่ ย วกั บ บุ ห รี่ ขึ้ น มาคื อมาตรา 402A
แหง พระราชบัญญัติความรับผิดแหงผลิตภัณฑG ค.ศ.1997 โดยกลาวถึงผลิตภัณฑGที่มีความอันตราย
ไมปลอดภัยตอสุขภาพและอนามัยของผู%ใช%หรือผู%บริโภค เมื่อบุหรี่เปFนผลิตภัณฑGที่กอให%เกิดอันตราย
ไมปลอดภั ย ตอสุ ข ภาพและอนามั ย ของผู% ใ ช% ห รื อ ผู% บ ริ โ ภค บุ ห รี่ จึ ง เปF น ผลิ ต ภั ณ ฑG ต ามบทบั ญ ญั ติ
มาตรา 402A แหงพระราชบัญญัติความรับผิดผลิตภัณฑG ค.ศ.1997 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

1

Warong Luepaiboon, “Law: A Very Short Introduction,” สืบค%นเมื่อวันที่ 11
พฤศจิกายน 2558, http://issuu.com/openworlds/docs/law_vsi_final_ web_8-84/35.
2
Elizabeth Laposata, Richard Barnes, Stanton Glantz, “Tobacco Industry
Influence on the American Law Institute’s Restatements of Torts and Implications for
Its Conflict of Interest Policies,” Iowa Law Review, P.17 (2012)
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รายละเอี ย ดของมาตรา 402A แหง พระราชบั ญ ญั ติ ค วามรั บ ผิ ด แหงผลิ ต ภั ณ ฑG
ค.ศ.1997 มีดังนี้
มาตรา 402A “ความรับผิดของผู%ขายสินค%าที่อันตรายตอสุขภาพ อนามัยให%กับผู%ใช%หรือ
ผู%บริโภคมีดังนี้
(1) ผู%ที่ขายสินค%าใดๆที่เปFนอันตรายตอผู%ใช%หรือผู%บริโภค หรือทรัพยGสินของเขานั้นให%ถือ
วาเปFนผู%กระทําความผิดกอให%เกิดความเสียหายดังกลาวขึ้นตอผู%ใช%หรือผู%บริโภคหรือทรัพยGสินของเขา
ถ%า (ก) ผู%ขายจะมีสวนรวมในธุรกิจการขายผลิตภัณฑGดังกลาวและ
(ข) เปFนที่คาดหมายได%และไมเข%าถึงผู%ใช%จะเกิดความเสียหายตอผู%ใช%หรือผู%บริโภค
โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางมากในสภาพที่มีการขาย
(2) ความในหัวข%อยอย (1) มีผลบังคับใช%ถึงแม%วา
(ก) ผู%ขายจะมีการดูแล ตระเตรียมการขายผลิตภัณฑGของเขาและ
(ข) แม%ผู%ใช%หรือผู%บริโภคยังไมได%ซื้อสินค%าหรือได%มา หรือถือเอาความสัมพันธGตาม
สัญญาใดๆกับผู%ขายก็ตาม
ข%อแม%:
การบังคับใช%ยังคงเปFนไปได% แม%วา
(1) ที่จะเปFนอันตรายตอบุคคลอื่นที่ไมใชผู%ใช%หรือผู%บริโภคเอง
(2) ให%บังคับใช%กับผู%ขายผลิตภัณฑGที่คาดวาจะได%รับผลกระทบหรือการเปลี่ยนแปลง
อยางมากกอนที่จะถึงผู%ใช%หรือผู%บริโภคนั้น
หรือ
(3) ผู%ขายเปFนสวนหนึ่งที่เปFนสวนประกอบของผลิตภัณฑGที่ประกอบขึ้น”3

3

Section 402A. Special Liability of Seller of Product for Physical Harm to Use
or Consumer.
(1) One who sells any product in a defective condition unreasonably
dangerous to the user or consumer or to his property is subject to liability for physical
harm thereby caused to the ultimate user or consumer, or to his property, if
(a) the seller is engaged in the business of selling such a product, and
(b) it is expected to and does reach the user or consumer without
substantial change in the condition in which it is sold.
(2) The rule stated in Subsection (1) applies although

53

จากบทบั ญ ญั ติในมาตรา 402A แหงพระราชบั ญ ญั ติ ความรั บ ผิ ด แหงผลิ ต ภั ณ ฑG
ค.ศ.1997 ที่กลาวมาแล%วจะเห็นได%วา กฎหมายบัญญัติให%เปFนความรับผิดเปFนพิเศษ (special liability)
ของผู% ผลิ ตและผู%ขายในการที่ ผลิ ตภั ณฑG นั้น กอให% เกิ ดความเสีย หายแกสุ ขภาพ อนามัย ของผู%ใช%ห รื อ
ผู%บริโภค ในเมื่อบุหรี่เปFนผลิตภัณฑGที่กอให%เกิดความเสียหายแกสุขภาพ อนามัย ของผู%ใช%หรือผู%บริโภค
บุหรี่จึงเปFนผลิตภัณฑGที่ผู%ผลิตและผู%ขายต%องมีความรับผิดตามบทบัญญัติมาตรา 402A นี้เพราะเปFนความ
รับผิดพิเศษ (special liability) ทั้งนี้เพราะปxจจุบันในการฟzองร%องคดีเพื่อเรียกคาสินไหมทดแทนมีความ
ยุงยากเนื่องจากภาระการพิ สูจ นG ความผิ ด ตกเปF นหน% า ที่ ของผู% บ ริ โ ภคที่ ได% รั บ ความเสี ย หายตามหลั ก
กฎหมายลักษณะละเมิด ซึ่งเปFนสิ่งที่กระทําได%ยากเพราะกระบวนการผลิตและจําหนายสินค%าในปxจจุบัน
มีความสลับซับซ%อนขึ้น ทั้งข%อเท็จจริงเกี่ยวกับสินค%า กระบวนการผลิต และภัยอันตรายในตัวสินค%าบุหรี่
ที่มีผ ลตอผู%ใช% หรือผู%บริ โภค ก็ อยูในความรู% เห็น ของผู%ผ ลิตฝ| ายเดียว ดังนั้น ความรับ ผิดพิ เศษตามตาม
มาตรา 402A แหงพระราชบัญญัติความรับผิดแหงผลิตภัณฑG ค.ศ.1997 ซึ่งมีรากฐานที่มาจากกฎหมาย
ละเมิด จึงได%นําหลักการหรือมาตรการสําคัญในเรื่องเหลานี้มาใช%คือนําหลักความรับผิดโดยเครงครัดมา
ใช% และให%ภาระการพิสูจนGตกเปFนของผู%ขายหรือผู%ผลิต และกําหนดให%บุคคลที่อยูในสายการผลิตบุหรี่
ทั้ งหมดรวมถึ งผู% ขายเปF น ผู% ต% องรั บ ผิ ด ชดใช% คาสิ น ไหมทดแทน ซึ่ ง กฎหมายฉบั บ นี้ เ ชื่ อวาการนํ า หลั ก
ดังกลาวมาใช%จะสามารถคุ%มครองผู%ใช%หรือผู%บริโภคให%ได%รับการชดใช%คาสินไหมทดแทนอยางเปFนรูปธรรม
โดยไมต%องรับภาระในการพิสูจนGความผิดอีกตอไป4 กลาวคือจากกรณีที่กลาวมาแล%ว จะเห็นได%วากรณีนี้

(a) the seller has exercised all possible care in the preparation and sale of
his product, and
(b) the user or consumer has not bought the product from or entered into
any contractual relation with the seller.
Caveat:
The Institute expresses no opinion as to whether the rules stated in this
Section may not apply
(1) to harm to persons other than users or consumers;
(2) to the seller of a product expected to be processed or otherwise
substantially changed before it reaches the user or consumer; or
(3) to the seller of a component part of a product to be assembled.
4
วันชัย ไพบูลอภิบาล, “มาตรการทางกฎหมายเชิงปzองกันในการคุ%มครองผู%บริโภคกรณีความ
รับผิดในผลิตภัณฑG,” ป•ที่ 6 เลมที่ 1 วารสารกระบวนการยุติธรรม, (มกราคม-เมษายน 2556).
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เปFนความรับผิดทางแพง อันมีคาเสียหายที่เปFนตัวเงิน โดยนําหลักที่ศาลตัดสินให%ผู%ผลิตต%องรับผิดชดใช%
คาสินไหมทดแทนแม%ผู%ซื้อและผู%ผลิตบุหรี่มิได%เปFนคูสัญญากันก็ตาม และนําหลักความรับผิดโดยเครงครัด
ที่ศาลได%วางไว% มาวางเปFนหลักการที่เปFนลายลักษณGอักษรซึ่งกอให%เกิดความเปลี่ยนแปลงตอความรับผิด
ของผู%ขายที่สําคัญสองประการคือ5
ประการแรก การทําให%ผู%ที่ได%รับความเสียหายจากบุหรี่ที่เปFนสินค%าที่อันตราย สามารถ
ฟzองเรียกคาสินไหมทดแทนจากผู%ผลิตหรือผู%ที่อยูในสายการจําหนายบุหรี่ได%โดยตรง
ประการที่ ส อง เปลี่ ยนภาระการพิ สู จนG ของโจทกG ในการฟzองร%องคดี เ รีย กคาสิ นไหม
ทดแทน กลาวคือโจทกGมีภาระการพิสูจนG เพียงวาสินค% าบุหรี่ ที่กอให% เกิดความเสี ยหายนั้น เปF นสินค% า
อัน ตราย ก็ เ พี ย งพอแล% ว อยางไรก็ ดีโ จทกG มีห น% า ที่ต% องพิ สู จนG ถึงความเสี ย หายที่ต นได% รั บ และความ
เสี ยหายดังกลาวนั้น เปF นผลโดยตรงจากความอัน ตรายของสิ นค% าบุ หรี่ นั้น ตามหลักกฎหมายลักษณะ
ละเมิด ดังนั้นผู%ได%รับความเสียหายตามกฎหมายมาตรา 402A แหงพระราชบัญญัติความรับผิดแหง
ผลิตภัณฑG ค.ศ.1997 ไมอาจเรียกร%องคาสินไหมทดแทนโดยตรงจากตัวผู%กอให%เกิดความเสียหายได% ต%อง
ใช%สิทธิทางศาลในการฟzองร%องคดีตอศาล เพื่อให%ศาลตัดสินให%ได%รับคาสินไหมทดแทนจากกรณีความ
เสียหายที่เกิดขึ้นแกตน ซึ่งในกรณีนี้ ผู%เขียนเห็นด%วยวา ผู%ขายสินค%า ให%หมายความรวมถึงโรงงานยาสูบที่
ผลิตยาสูบและขายสินค%าตอไปยังร%านค%าตางๆเพื่อขายให%ประชาชนด%วย ดังนั้น เมื่อร%านค%าผู%ที่ขายยาสูบ
ให%ประชาชนมีความรับผิด โรงงานที่ผลิตยาสูบยอมต%องมีความรับผิดด%วย6
อุตสาหกรรมยาสูบพยายามอยางยิ่งที่จะไมให%มีตัวบทกฎหมายตามมาตรา 402A แหง
Products Liability โดยพยายามที่จะมีอิทธิพลเหนือสถาบันกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อล็อบบี้
ไมให%เกิดกฎหมายมาตรานี้ เพราะอุตสาหกรรมยาสูบของประเทศสหรัฐอเมริการู%ถึงอํานาจของกลุม
นักวิชาการและมาตรฐานนักวิชาการเปFนอยางดี ในการที่นักวิชาการจะสามารถทําให%ประชาชนรู%ถึงพิษ
ภัยของควันบุหรี่ และในที่สุด จะกอให%เกิดความเสียหายตออุตสาหกรรมยาสูบได% ยกตัวอยางเชน ในป•
1992 บริ ษั ท ยาสู บ ต% อ งเผชิ ญ กั บ การคุ ก คาม เมื่ อ หนวยงานคุ% ม ครองสิ่ ง แวดล% อ มของประเทศ
สหรัฐอเมริกา (EPA) ออกรายงานประกาศเรื่องควันบุหรี่มือสองมีสารกอมะเร็งปอดถึง 3,000 ชนิด
และทําให%คนเสียชีวิตกวา 150,000 คน จากโรคหลอดลมอักเสบหรือโรคปอดเปFนประจําทุกๆ ป•
อุตสาหกรรมยาสูบจึงพยายามหยุดรายงานดังกลาว แตไมประสบความสําเร็จ โดยเรียกร%องให%รัฐบาล

5

เพิ่งอาง, น.4.
6
เพิ่งอาง, น.4.
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กําหนดการประเมินความเสี่ยงใหม ซึ่งหวังทําให%มาตรฐานใหม มีผลตอEPAและจะทําให%ต%องเปลี่ยน
บทสรุปในข%อความรายงานประกาศเรื่องควันบุหรี่มือสองในที่สุด7
ดังที่กลาวมาข%างต%น ALI เปFนแหลงข%อมูลที่เชื่อถือได%ของ “งานวิชาการที่ทันสมัย” ALI
มี ห น% า ที่ ใ ห% “งานวิ ช าการที่ ทั น สมั ย ” เหลานี้ กั บ ประชาชนและเจ% า หน% า ที่ ข องรั ฐ หรื อ องคG ก ร และ
หนวยงานของรั ฐ ที่ จ ะนํ า ไปวิ เ คราะหG ค วามเปF น ธรรมของกฎหมาย และการดํ า เนิ น การประเมิ น
ความสําคัญของข%อมูล และรวมทั้ง ALI ยังต%องทําหน%าที่เปFนแบบอยางที่ดีในการเปFนมืออาชีพในสังคม
ของกฎหมาย ซึ่งอิทธิพลของอุตสาหกรรมยาสูบแสดงให%เห็นวา ทั้งหมดของโครงการ ALI จะต%องเจอกับ
ปxญหาการจูงใจทางความคิดด%วยเงินทองหรือผลประโยชนGอยางอื่นอยางใด หรือการดึงตัวนักวิจัยหรือ
นักวิชาการไปเพื่อประโยชนGกับอุตสาหกรรมยาสูบเอง จนกฎหมายของ ALI และการบังคับใช%เพื่อให%มี
ประสิทธิภาพและความโปรงใสนั้นขัดแย%งกับนโยบายการเรียกคาเสียหายของ ALI เอง8 ดังนั้นALIจึงต%อง
รักษาความเปFนเอกภาพและมาตรฐานที่สูงของ ALI รวมทั้งปzองกันไมให%ถูกแทรกแซงจากอุตสาหกรรม
ยาสูบได% เพื่อให%สมกับที่ศาลและสภานิติบัญญัติมีความเชื่อมั่นในเอกสารเหลานี้
สรุป ALI มีอิทธิพลตอกฎหมายหรือศาล กลาวคือ ALI แม%ไมมีผลทางกฎหมายโดยตรง
แตได%มีอิทธิพลในการปฏิรูปและปรับเปลี่ยนกฎหมายของกระบวนการทางศาลและการกําหนดหลัก
กฎหมายใหมที่แสดงวา “ศาลได%ยอมจํานนตอ ALI” และผู%เขียนเห็นวาในกรณีการพิจารณาคดีของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาตามที่กลาวไปแล%วอาจนํามาใช%กับกฎหมายไทยได%ในเรื่องของการพิจารณาคดีตาม
หลักกฎหมายความรับผิดโดยเครงครัด (strict liability) ที่กฎหมายพระราชบัญญัติความรับผิดแหง
ผลิตภัณฑG ค.ศ.1997 ของประเทศสหรัฐอเมริกาใช%ในการพิจารณาคดี อันเปFนการชวยแบงเบาภาระของ
ผู%ได%รับความเสียหาย เพื่อให%ผู%ได%รับความเสียหายไมต%องมีภาระการพิสูจนGและมีอุปสรรคตอการฟzองคดี
มากเกินไป
3.1.1 แนวคิดพื้นฐานบนหลักความรับผิดเนื่องจากควันบุหรี่
ในประเทศสหรัฐอเมริกาเปFนประเทศที่ได%รับปxญหาจากบุหรี่มากที่สุดประเทศหนึ่ง
จึงได%มีแนวคิดที่จะสกัดยับยั้งอุตสาหกรรมยาสูบเพื่อลดปxญหาปริมาณความเสียหายให%น%อยลงด%วยการใช%
วิธีการทางกฎหมาย โดยได%มีการบัญญัติกฎหมายขึ้นมาเปFนกรณีความรับผิดพิเศษ (special liability)
ในมาตรา 402A แหงพระราชบัญญัติความรับผิดผลิตภัณฑG ค.ศ.1997 ตามที่กลาวมาแล%วเพื่อนําหลัก
7

Elizabeth Laposata ,Richard Barnes, Stanton Glantz, “Tobacco Industry
Influence on the American Law Institute’s Restatements of Torts and Implications for
Its Conflict of Interest Policies,” Iowa Law Review, P.26 (2012)
8
Ibid. p.26.
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ความรับผิดโดยเครงครัด (strict liability) มาใช%เพื่อชวยให%การดําเนินการทางกฎหมายตอตัวผู%กระทํา
ความผิดจากบุหรี่เปFนไปโดยงาย กลาวคือ หลักความรับผิดโดยเครงครัด (strict liability) เปFนหลัก
กฎหมายที่พัฒนามาจากหลักความรับผิดในเรื่องละเมิด กลาวคือ โดยปกติผู%ที่จะมีความรับผิดโดยละเมิด
ต%องมีการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอและเกิดความเสียหายแกผู%อื่นในคดีละเมิดผู%เสียหายจึงมี
ภาระการพิ สูจ นGดั งนี้ ประการแรกมีการกระทําหรือละเว%น กระทํา การของผู% ละเมิด ประการที่ส องผู%
ละเมิดจงใจหรือประมาทเลินเลอประการที่สามความสัมพันธGระหวางการกระทําและผล ประการที่สี่
ความเสียหายที่เกิดจากการกระทํานั้น ในบางกรณีกฎหมายกําหนดให%บุคคลบางประเภทต%องรับผิด
แม%วาบุคคลนั้นจะไมได%จงใจหรือประมาทเลินเลอก็ตาม เนื่องจากการกระทําของบุคคลนั้นได%กอให%เกิด
ความเสี่ยงภัยแกผู%อื่นและบุคคลนั้นควรเปFนผู%รับภาระในการปzองกันความเสียหาย หรือเปFนกรณีที่ยาก
แกการพิสูจนGถึงความจงใจหรือประมาทเลินเลอนั้น เชน กรณีที่ความเสียหายเกิดจากวัตถุระเบิดหรือ
จากสัตวG หรือจากสินค%าเปFนต%น ด%วยเหตุนี้จึงเกิดหลักความรับผิดโดยเครงครัดขึ้นเพื่อที่จะยกเว%นภาระ
การพิสูจนGในเรื่องของความจงใจหรือความประมาทเลินเลอให%แกผู%เสียหาย ผลของหลักการนี้ทําให%มีการ
ผลักภาระการพิสูจนGให%แกอีกฝ|าย ความรับผิดโดยเครงครัด จึงหมายความถึง ความรับผิดของบุคคลที่
เกิดขึ้นแม%จะไมจงใจหรือประมาทเลินเลอ บางครั้งเรียกวา ความรับผิดโดยไมต%องมีความผิด (liability
without fault) ผู%เสียหายที่เปFนโจทกGไมต%องพิสูจนGถึงความจงใจหรือประมาทเลินเลอของฝ|ายจําเลย
เพียงแตแคทําให%ศาลเห็นวาตน ได%รับความเสียหายจากการกระทํานั้นก็พอ และกฎหมายผลักภาระ
ให%แกฝ|ายจําเลยต%องพิสูจนGวาการกระทําของตนเข%าข%อยกเว%นความรับผิดหรือไมนอกจากนั้น กฎหมาย
ปxจจุบันหลายเรื่องได%นําหลักการนี้ไปใช% เชน กฎหมายวาด%วยสินค%าไมปลอดภัย กฎหมายวาด%วยวัตถุ
อันตราย และกฎหมายเกี่ยวกับแหลงกําเนิดมลพิษ เปFนต%น9
ผลจากความยุงยาก ของหน%าที่ในการพิสูจนGความสัมพันธGระหวางเหตุที่ทําให%เกิด
ความเสียหายกับผลคือ ความเสียหายที่เกิดขึ้นมาจากการกอมลพิษหรือควันนั้นทําให%มีแนวความคิดที่จะ
นํามาใช%เพื่ อชวยลดปxญ หาและแบงเบาภาระหน%าที่ในการพิสูจนG ลงไปได%หากมีการดําเนินคดี เกิดขึ้ น
แนวความคิดนี้คือ การนําเอาทฤษฎีเรื่องความรับผิดโดยเด็ดขาดมาบัญญัติไว%ในกฎหมายวาด%วยความรับ
ผิดทางแพง
ในยุคกอนคริสตGศตวรรษที่ 19 มีการนําเอาทฤษฎีความรั บผิดโดยเด็ ดขาดมาใช%
สําหรับพิจารณาความรับผิดทางละเมิด เพื่อมุงที่จะกอให%เกิดการคุ%มครองความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยGสินของบุคคลอันเปFนสิทธิที่จะต%องได%รับการคุ%มครองที่จะไมถูกผู%อื่นทําให%เกิดความเสียหาย ซึ่ง
ในทางสิ่งแวดล%อมนั้นมีคดีหนึ่งที่ถูกนํามากลาวอ%างกันเสมอ คือคดี Rylands V. FletcherเปFนคดีที่มี

9

Ibid. p.30.
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ข%อเท็จจริงวา จําเลยเปFนเจ%าของเหมืองแรในที่ดินติดกับที่ดินของโจทกG ตอมาจําเลยได%วาจ%างวิศวกรให%
สร%างเขื่อนกั้นน้ําในที่ดินของตนในลักษณะของการวาจ%างทําของ ด%วยความประมาทเลินเลอของวิศวกรผู%
รับจ%าง เมื่อสร%างเขื่อนกั้นน้ําเสร็จและเริ่มใช%งาน ปรากฏวาเขื่อนกั้นน้ําไมอาจกั้นน้ําได%น้ําจึงไหลผานที่ดิน
จําเลยเข%าไปในที่ดินของโจทกGซึ่งอยูติดกัน โจทกGได%รับความเสียหายจึงดําเนินคดีกับจําเลย จําเลยซึ่งเปFน
เจ%าของเหมืองและที่ดินมิได%รู%เห็นอะไรด%วยและมิได%ประมาทเลินเลอ ความประมาทเลินเลอเกิดจาก
วิศวกรผู%รับจ%าง ศาลสภาขุนนางพิพากษาให%จําเลยต%องรับผิดแม%วาข%อเท็จจริงจะปรากฏวาจําเลยมิได%
กระทําโดยประมาทเลินเลอในการวาจ%าง และความเสียหายไมได%เกิดจากจําเลยโดยตรงก็ตาม ทั้งนี้ศาล
ได%วางหลักไว%เปFนบรรทัดฐานวา “บุคคลใดกระทําหรือนําสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันอาจเปFนอันตรายเข%ามาในที่ดิน
ของตน บุคคลนั้นต%องจัดการเก็บรักษาอยางระมัดระวัง มิให%สิ่งนั้นรั่วไหลและเกิดความเสียหายแกผู%อื่น
และมีหน%าที่โดยเครงครัดที่จะต%องรอบคอบในการปzองกันและระวังลวงหน%าด%วยประการทั้งปวง ในผลที่
อาจมีหรืออาจเกิดขึ้นได%จากวัตถุประสงคGหรือจากการกระทําผิดไปจากปกติธรรมดา” เจตนารมณGของ
กฎหมาย การบังคับใช%พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 เกี่ยวกับเรื่องเหตุรําคาญก็มีสวนที่
เกี่ยวข%องในเรื่องประสิทธิภาพในการบังคับใช%10
ตัวอย,างกรณีความรับผิดในการสูบบุหรี่ในสถานที่หามสูบประเทศสหรัฐอเมริกา
กรณี ตั ว อยางของคดี เ ลรอน ราบิ โ นวิ ส ที่ ผู% สู บ บุ ห รี่ ใ นเมื อ งคาลาบาสาส
นครลอสแองเจลิส มลรัฐแคลิฟอรGเนีย แหงประเทศสหรัฐอเมริกา สูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะที่เปFน
สถานที่ที่ห%ามสูบบุหรี่ ตามพระราชบัญญัติ AN ORDINANCE OF THE CITY OF CALABASAS
REGULATING SECOND-HAND SMOKE AND AMENDING THE CALABASAS MUNICIPAL CODE
กลาวคือ ผู%สูบบุหรี่ถูกฟzองร%องตอศาลโดยพนักงานอัยการหรือผู%ได%รับความเสียหายจากควันบุหรี่ ในคดี
ความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ เมื่อศาลตัดสินวามีความผิดจริงตามฟzอง ผู%สูบบุหรี่หรือผู%ที่กอความเสียหายจาก
ควั น บุ ห รี่ จะต% อ งชํ า ระคาชดเชยเยี ย วยาความเสี ย หายให% แ กกองทุ น เปF น จํ า นวนเงิ น 250 เหรี ย ญ
ดอลลารGสหรัฐหรือหากผู%ได%รับความเสียหายสามารถพิสูจนGให%ศาลเห็นวาได%รับความเสียหายจริง ศาล
อาจจะให%คาชดเชยเยียวยาความเสียหายมากขึ้นตามจริงที่ผู%เสียหายควรจะได%รับให%แกผู%ได%รับความ

10

จี๊ ด เศรษฐบุ ต ร, หลั ก กฎหมายแพงลั กษณะละเมิ ด , โครงการตํ า รา, ลํ า ดั บ ที่ 1
กรุงเทพมหานคร : คณะกรรมการสัมมนาและวิจัย คณะนิติศาสตรG มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรG, 2518,
น.107.
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เสียหายก็ได% ในกรณีที่ผู%ได%รับความเสียหายเปFนผู%ฟzองร%องดําเนินคดีเอง เมื่อชนะคดีจะได%รับเงินชดเชยคา
ทนายความและคาใช%จายใดๆที่เกิดขึ้นอยางสมเหตุสมผล11
ดังนั้นจะเห็นได%วาหลักความรับผิดเด็ดขาดถูกนํามาใช% เพื่อกําหนดเหตุในการฟzองคดี
เปFนกฎหมายในรูปแบบของความรับผิดทางละเมิดในสินค%าที่อันตรายไมปลอดภัยตอสุขภาพอนามัย ใน
เมื่อบุหรี่เปFนอันตรายตอสุขภาพและอนามัยตามมาตรา 402A แหง พระราชบัญญัติความรับผิดแหง
ผลิตภัณฑG ค.ศ.1997 กลาวคือ ผู%ใดกระทําผู%นั้นก็ต%องรับภัยแหงการกระทํานั้นไปด%วย12 ก็คือไมต%อง
คํานึงถึงหลักเกณฑGภายในจิตใจหรือสภาพทางจิตใจ ความรับผิดเด็ดขาดหรือทฤษฎีรับภัยเปFนทฤษฎีที่
กําหนดวา หลักเกณฑGแหงความรับผิดทางละเมิดนั้นไมจําเปFนที่ผู%กระทําละเมิดจะต%องมีความผิดด%วย
เมื่อความเสีย หายเกิดขึ้นและรู%วาผู%ใดเปFนผู%ทํา หรือผู%กอแล%ว ก็ควรถือวาผู% นั้นเปF นผู%ละเมิด ไมวาการ
กระทําที่กอความเสียหายนั้นจะถูกหรือผิดกฎหมาย เพราะถือวามนุษยGเราเมื่อได%กระทําการใด ๆ ขึ้น
แล%วยอมเปFนการเสี่ยงภัยอยางหนึ่งคืออาจมีผลดีก็ได%หรือผลร%ายก็ได% ผู%กระทําก็จะต%องรับผลแหงการ
เสี่ยงภัยนั้น ถ%ามีภัยคือความเสียหายเกิดขึ้น เขาก็จะต%องรับเคราะหGและต%องรับความเสียหายนั้น โดย
ความเสียหายต%องเปFนภัยไปกับเขา13 และหลักความรับผิดโดยเครงครัดนี้ได%ก็ถูกกําหนดไว%ในหลักเกณฑG
ที่เกี่ยวกับความรับผิดในสินค%าที่ไมปลอดภัยหรือเรียกวา “Product Liability” หลักความรับผิดใน
สินค%าที่ไมปลอดภัยนี้ จะทําให%โจทกGซึ่งเปFนผู%ได%รับความเสียหายได%รับประโยชนGในหลักการนําสืบและ
แสดงพยานหลักฐานตอศาล ตามภาษิตในกฎหมายของประเทศที่ ใช%ระบบคอมมอน-ลอวG ที่เรียกวา
“The doctrine of res ipsa loquitur” หรือ “The thing speaks for itself” (ปลอยให%ความจริง
แสดงตัวออกมา)14 หมายความวา ข%อเท็จจริงที่ปรากฏอยูยอมแสดงอยูในตัววาฝ|ายใดควรจะเปFนฝ|ายรับ

11

เลรอน ราบิโนวิส, “ORDINANCE NO. 2006-217,” สืบค%นเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558,
http://www.cityofcalabasas.com/pdf/agendas/council/2006/021506
/item2-02006-217.pdf
12
จี๊ด เศรษฐบุตร, หลักกฎหมายแพง ลักษณะละเมิด, พิมพGครั้งที่ 4, (กรุงเทพมหานคร :
คณะนิติศาสตรG มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรG), 2545, น.108.
13
เพิ่งอาง, น.103-105.
14
หลัก “The doctrine of res ipsa loquitur” เปFนหลักกฎหมายที่ใช%ในระบบคอม
มอนลอวGเปFนการลดภาระการพิสูจนGของผู%บริโภคเพื่ออนุมานวา จําเลยประมาทเลินเลอ โดยที่โจทกGไม
ต%องนําพยานหลักฐานเพื่อพิสูจนGโดยตรงถึงความประมาทเลินเลอของจําเลย ภาระการพิสูจนGตกไปอยู
กับจําเลยที่จะต%องแสดงให%ศาลเห็นวาความเสียหายของโจทกGนั้น ไมได%เปF นผลมาจากความประมาท
เลินเลอของจําเลย โดยศาลอังกฤษและสหรัฐอเมริกาจะนําหลักนี้มาใช%ในกรณีตอไปนี้ (1) เหตุการณGที่
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ผิ ด ทางละเมิ ด 15 ขึ้ น อยู กั บ พฤติ ก ารณG ต าง ๆ ที่ อ ยู ในขณะเกิ ด ความเสี ย หายนั้ น ไมมี ใ คร นอกจาก
ผู%กระทําละเมิดให%เกิดความเสียหายเทานั้น ที่จะต%องเปFนผู%รับผิดชอบ และการที่เกิดเหตุเชนนั้นขึ้นก็ไมมี
ทางสันนิษฐานเปFนอยางอื่นได% นอกจากต%องสันนิษฐานวาเปFนเพราะความประมาทของผู%กระทํานั้น16
ด%วยเหตุนี้ ผู%เขียนเห็นวา มาตรา 402A แหง พระราชบัญญัติความรับผิดแหงผลิตภัณฑG ค.ศ.1997 จึงนํา
หลักทฤษฎีความรับผิดเด็ดขาดมาปรับใช%ตอกรณีความเสียหายที่เกี่ยวกับบุหรี่
3.1.2 หลักเกณฑ2ความรับผิดประเทศสหรัฐอเมริกาของบุคคลผูตองรับผิดในความ
เสียหายที่เกิดขึ้นจากบุหรี่
ตามมาตรา 402A วรรคแรก กลาวไว%วา “ผู%ที่ขายสินค%าใดๆที่เปFนอันตรายตอผู%ใช%
หรือผู%บริโภค หรือทรัพยGสินของเขานั้นให%ถือวาเปFนผู%กระทําความผิดกอให%เกิดความเสียหายดังกลาวขึ้น
ตอผู%ใช%หรือผู%บริโภคหรือทรัพยGสินของเขา”17
บุหรี่เปFนสินค%าที่มีอันตรายตอผู%ใช%และผู%บริโภค การขายจากผู%ขาย ถือเปFนการทําให%
ได%มาซึ่งสินค%าที่มีอันตรายตอผู%ใช%และผู%บริโภคประการหนึ่ง ตามมาตรา 402A แหงพระราชบัญญัติความ
กอให%เกิดความเสียหายแกโจทกGนั้นเปFนชนิดที่โดยปกติแล%วจะไมเกิดขึ้น หากไมมีการกระทําโดยประมาท
เลินเลอของผู%ใดผู%หนึ่ง ผู%เสียหายไมจําเปFนต%องพิสูจนGถึงความประมาทเลินเลอของจําเลยโดยตรง โดยผู%
ได%รับความเสียหายที่เปFนโจทกGนั้นเพียงแตพิสูจนGวา ความเสียหายที่โจทกGได%รับนั้นเกิดขึ้นจากเหตุที่โดย
ปกติแล%วจะไมเกิดขึ้นหากจําเลยไมประมาทเลินเลอ (2) เหตุการณGที่กอให%เกิดความเสียหายแกโจทกGนั้น
เปFนเหตุการณGที่อยูภายใต%การควบคุมของจําเลยหรือตัวแทนโดยสิ้นเชิง หรือ (3) ความเสียหายที่โจทกG
ได%รับนั้นไมได%เกิดจากความสมัครใจของโจทกGหรือโจทกGมีสวนผิดอยูด%วย อ%างใน อนันตG จันทรโอภากร,
กฎหมายวาด% ว ยความรั บ ผิ ด เพื่ อ ความเสี ย หายอั น เกิ ด จากสิ น ค% า ที่ ข าดความปลอดภั ย (Product
Liability) (กรุงเทพฯ : โรงพิมพGเดือนตุลา จํากัด, 2547), น.83-84. และ A. James Barnes and
others, Law for Business, 7th ed. (Boston : Irwin McGraw-Hill, 2000), p.100.
15
สุษม ศุภนิตยG, คําอธิบายกฎหมายความรับผิดในผลิตภัณฑG, น.25. และ สายสุดา นิงสา
นนทG, “ความรับผิดเด็ดขาดในกฎหมายลักษณะละเมิด,” (ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณG
มหาวิทยาลัย 2525), น.53.
16
บัญญัติ สุชีวะ, “ประมาท”, บทบัณฑิต, เลม 21, ตอน 2, น.295 (เมษายน 2506).
17
มาตรา 402A วรรคแรก พระราชบัญญัติความรับผิดแหงผลิตภัณฑG ค.ศ.1997
One who sells any product in a defective condition unreasonably dangerous
to the user or consumer or to his property is subject to liability for physical harm
thereby caused to the ultimate user or consumer, or to his property.
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รับผิดแหงผลิตภัณฑG ค.ศ. 1997 ความผิดสําเร็จทันทีเมื่อผู%ขายได%ขายหรือสงมอบผลิตภัณฑGยาสูบไปยัง
ผู% ใ ช% ห รื อ ผู% บ ริ โ ภคหรื อ ผู% ซื้ อ ถึ ง แม% ว าผู% ซื้ อ จะยั ง มิ ไ ด% ใ ช% ส อยผลิ ต ภั ณ ฑG ย าสู บ นั้ น ก็ ต าม และมาตรา
402A(2)(b) พระราชบัญญัติความรับผิด แหงผลิตภัณฑG ค.ศ.1997 ให%หมายความรวมถึง การได%มาซึ่ง
การแจก การแถม การให% อันมิใชการซื้อขายด%วย18
ผู%ขายคือเจ%าของร%านหรือเจ%าของกิจการที่เกี่ยวข%องกับอุตสาหกรรมยาสูบรวมถึง
ผู%ขายที่สงมอบทรัพยGอันตรายนี้ไปยังผู%อื่น ผู%เขียนเห็นวา ผู%ขายสินค%า อาจหมายความรวมถึงโรงงาน
ยาสูบที่ผลิตยาสูบและขายสินค%าตอไปยังร%านค%าตางๆเพื่อขายให%ประชาชนด%วย ดังนั้น เมื่อร%านค%าผู%ที่
ขายยาสูบให%ประชาชนมีความรับผิด โรงงานที่ผลิตยาสูบยอมต%องมีความรับผิดด%วยเพราะถือเปFนต%นทาง
แหงการกอให%เกิดมีขึ้นของผลิตภัณฑGยาสูบ และเมื่อผลิตขึ้นแล%วก็ต%องจําหนายขายให%กับร%านค%า บริษัท
จําหนาย ตัวแทนจําหนาย พอค%าคนกลาง และผู%ขายคนอื่นๆเพื่อที่จะนําไปขายตอให%กับบุคคลอื่นอีก จึง
ถือได%วา โรงงานอุตสาหกรรมยาสูบ ก็เปFนผู%ขายในความหมายตามมาตรานี้ด%วย แตเปFนผู%ขายรายแรก
เพื่อขายและสงตอไปให%ผู%ขายรายอื่นๆตอไป19 แตในทางกฎหมายไทยโรงงานยาสูบถือวาไมมีความผิด
เพราะในประเทศไทย โรงงานยาสู บ มี ส ถานะเปF น หนวยงานของรั ฐ ในชื่ อของ โรงงานยาสู บ สั งกั ด
กระทรวงการคลัง (Thailand Tobacco Monopoly) ซึ่งมีหน%าที่ผลิต ควบคุม จําหนายยาสูบอยางถูก
กฎหมาย ผู%เขียนเห็นวา เหตุที่เปFนเชนนี้เพราะรายได%ที่ได%จากอุตสาหกรรมยาสูบถูกนํามาเปFนเงิน
อุดหนุนให%กับรัฐได%จํานวนมหาศาล ดังนั้นจึงไมนาจะนํามาตรา402A แหงพระราชบัญญัติความรับผิด
แหงผลิตภัณฑG ค.ศ.1997 มาปรับใช%ได%
โดยหลักเกณฑGแหงความรับผิดที่ผู%สูบบุหรี่จะต%องรับผิดนั้น คือ ประการแรก ต%องมี
ผู%กระทําความผิด หมายความถึงมีผู%สูบบุหรี่นอกเขตที่กําหนดให%สูบบุหรี่และกอให%เกิดควันสงผลกระทบ
เดือดร%อนไปถึงบุคคลอื่นและหมายความรวมถึงโรงงานผู%ผลิต ผู%นําเข%า และผู%จําหนายซึ่งถือเปFนสาเหตุ
แหงการกระทําความผิดด%วย ประการที่สอง เมื่อมีการจุดบุหรี่ ถือได%วาความผิดสําเร็จ แม%วายังไมได%สูบก็
ตาม ประการที่สาม ต%องมีผู%เสียหายที่ได%รับผลกระทบจากการสูบบุหรี่นอกเขตที่ได%รับอนุญาตไว% และ
ประการที่ สี่ ผู% ก อความเสี ย หายหรื อ ผู% สู บ บุ ห รี่ ไ ด% สู บ บุ ห รี่ น อกเหนื อ จากเขตที่ ไ ด% อ นุ ญ าตไว% ต าม

18

มาตรา 402A วรรคแรก (b) พระราชบัญญัติความรับผิดแหงผลิตภัณฑG ค.ศ.1997
(b) the user or consumer has not bought the product from or entered into
any contractual relation with the seller.
19
Elizabeth Laposata* Richard Barnes" & Stanton Glantz, Tobacco Industry
Influence on the American Law Institute's Restatements of Torts and Implications for
Its Conflict of Interest Policies, Iowa Law Review p.67 (2012).
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พระราชบัญญัติคุ%มครองสุขภาพของผู%ไมสูบบุหรี่ พ.ศ.253520 ผู%เขียนเห็นวาการที่ผู%ได%รับความเสียหาย
จากควันบุหรี่ต%องดําเนินการฟzองร%องคดีตอศาลเอง ไมเปFนการเอื้อประโยชนGให%แกผู%ได%รับความเสียหาย
หากมีมาตรการเรื่องกองทุนเพื่อชวยให%ผู%ได%รับความเสียหายจากควันบุหรี่ได%รับการเยียวยาที่งาย สะดวก
รวดเร็วตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากควันบุหรี่โดยไมต%องไปฟzองร%องคดีตอศาล ก็จะทําให%ผู%ได%รับความ
เสียหายจากควันบุหรี่ได%รับการเยียวยาที่รวดเร็ว เปFนรูปธรรมอยางแท%จริง
3.1.3 แนวคําพิพากษาที่เกี่ยวของกรณีมาตรการคุมครองและเยียวยาผูเสียหายจากพิษ
ภัยของควันบุหรี่ของประเทศสหรัฐอเมริกา
แนวคําพิพากษาในประเทศสหรัฐอเมริกาของศาล Wisconsin Superme Court’s
decision ในคดีความชื่อ Dippel V. Sciano 1967 กรณีการตัดสินเกี่ยวกับความรับผิดโดยเครงครัด
โดยศาล มีความเห็นวา ต%องมีการพิสูจนGวา ภัยอันตรายอันเปFนเหตุแหงความผิด เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑGที่
ไมปลอดภัย
ในการพิสูจนGความผิด โจทกGต%องพิสูจนGความผิดของจําเลยใน5หลักเกณฑGด%วยกัน
ดังตอไปนี้
(1) ผลิ ต ภั ณ ฑG อ ยู ในสภาพที่ ชํ า รุ ด บกพรอง เมื่ อ ผู% ข ายครอบครองหรื อ ควบคุ ม
ผลิตภัณฑGนั้นอยู
(2) ภัยอันตรายเกิดขึ้นกับผู%ใช%หรือผู%บริโภค โดยภัยอันตรายนั้น ไมสมควรจะเกิดขึ้น
(3) ความเสียหายเปFนสาเหตุของการบาดเจ็บหรืออันตรายแกโจทกG
(4) ผู%ขายเปFนผู%อยูในธุรกิจการขายผลิตภัณฑG ผู%ขายจึงไมสามารถปฏิเสธภัยอันตราย
ที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑGที่ชํารุดบกพรองได%
(5) ผลิตภัณฑGที่กอให%เกิดภัยอันตรายกับผู%ใช%หรือผู%บริโภค ผู%ขายสามารถคาดการณG
และเตือนผู%ใช%หรือผู%บริโภค โดยปราศจากการกําหนดเงื่อนไขความเปลี่ยนแปลงในการใช%ผลิตภัณฑGซึ่ง
ผู%ขายได%ขายไป และผู%ใช%สามารถใช%ผลิตภัณฑGได%ตามปกติ21
จากข%อที่ 2 ถึงข%อที่ 5 จะเห็นได%วาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค%าที่อันตรายและ
ไมปลอดภัยที่รวมถึงบุหรี่ด%วยนั้น ผู%ขายสินค%าที่อันตรายและไมปลอดภัยต%องรับผิดตอความเสียหายที่
เกิดขึ้นจากบุหรี่ที่เปFนสินค%าที่มีความอันตรายและไมปลอดภัยตอผู%ใช%สินค%าหรือโจทกG เพราะกฎหมาย
20

ยิ่งชีพ อัชฌานนทG, “กฎหมายคุ%มครองผู%ไมสูบบุหรี่,” สืบค%นเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557,
http://ilaw.or.th/node/792
21
Mark A Swartz, The Concepts of “Defective Condition” And “Unreasonably
Dangerous” In Products Liability Law, Product Liability 1983 , pp.279-282 (1967)
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บัญญัติให%เปFนความรับผิดพิเศษ (special liability) ของผู%ขายในการที่ผลิตภัณฑGนั้นกอให%เกิดความ
เสียหายแกสุขภาพ อนามัย ของผู%ใช%หรือผู%บริโภค ทั้งนี้เพราะปxจจุบันในการฟzองร%องคดีเพื่อเรียกคา
สินไหมทดแทนมีความยุงยาก เนื่องจากภาระการพิสูจนGความรับผิดตกเปFนหน%าที่ของผู%บริโภคที่ได%รับ
ความเสียหายตามหลักกฎหมายลักษณะละเมิด ซึ่งเปFนสิ่งที่กระทําได%ยากเพราะกระบวนการผลิตและ
จําหนายสินค%าในปxจจุบันมีความสลับซับซ%อนขึ้น ทั้งข%อเท็จจริงเกี่ยวกับสินค%า กระบวนการผลิต และภัย
อันตรายในตัวสินค%าที่มีผลตอผู%ใช%หรือผู%บริโภค ก็อยูในความรู%เห็นของผู%ผลิตฝ|ายเดียว ดังนั้นความรับผิด
พิเศษตามมาตรา 402A แหงพระราชบัญ ญัติความรับผิ ดผลิ ตภัณฑG ค.ศ.1997 ซึ่ งมีร ากฐานที่ มีจาก
กฎหมายละเมิด จึงได%นําหลักการหรือมาตรการสําคัญในเรื่องเหลานี้มาใช% คือ นําหลักความรับผิดโดย
เครงครั ด มาใช% และให% ภ าระการพิ สู จ นG ต กเปF น ของผู% ข ายหรื อ ผู% ผ ลิ ต และกํ า หนดให% บุ ค คลที่ อ ยู ใน
สายการผลิตทั้งหมดรวมถึงผู%ขายเปFนผู%ต%องรับผิดชดใช%คาสินไหมทดแทน ซึ่งกฎหมายฉบับนี้เชื่อวาการ
นําหลักดังกลาวข%างต%นนี้มาใช% จะสามารถคุ%มครองผู%ใช%หรือผู%บริโภคให%ได%รับการชดใช%คาสินไหมทดแทน
อยางเปFนรูปธรรมโดยไมต%องรับภาระในการพิสูจนGความรับผิตอีกตอไป22
นอกจากนี้ยังมีกรณีตัวอยางของคดีเลรอน ราบิโนวิส ที่ผู%สูบบุหรี่ใน เมืองคาลาบา
สาส นครลอสแองเจลิส รัฐแคลิฟอรGเนีย แหงประเทศสหรัฐอเมริกา สูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะที่เปFน
สถานที่ที่ห%ามสูบบุหรี่ ตามพระราชบัญญัติ AN ORDINANCE OF THE CITY OF CALABASAS
REGULATING SECOND-HAND SMOKE AND AMENDING THE CALABASAS MUNICIPAL CODE
กลาวคือ ผู%สูบบุหรี่ถูกฟzองร%องตอศาลโดยพนักงานอัยการหรือผู%ได%รับความเสียหายจากควันบุหรี่ ในคดี
ความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ เมื่อศาลตัดสินวามีความผิดจริงตามฟzองผู%สูบบุหรี่หรือผู%ที่กอความเสียหายจาก
ควั น บุ ห รี่ จะต% อ งชํ า ระคาชดเชยเยี ย วยาความเสี ย หายให% แ กกองทุ น เปF น จํ า นวนเงิ น 250 เหรี ย ญ
ดอลลารGสหรัฐหรือหากผู%ได%รับความเสียหายสามารถพิสูจนGให%ศาลเห็นวาได%รับความเสียหายจริง ศาล
อาจจะให%คาชดเชยเยียวยาความเสียหายมากขึ้นตามจริงที่ผู%เสียหายควรจะได%รับให%แกผู%ได%รับความ
เสียหายก็ได% ในกรณีที่ผู%ได%รับความเสียหายเปFนผู%ฟzองร%องดําเนินคดีเอง เมื่อชนะคดีจะได%รับเงินชดเชยคา
ทนายความและคาใช%จายใดๆที่เกิดขึ้นอยางสมเหตุสมผล23
สรุ ป ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก ามี แ นวคํ า พิ พ ากษาที่ เ กี่ ย วข% อ งกั บ กรณี ก ารกระทํ า
ความผิดจากบุหรี่ที่สามารถทําให%ผู%ได%รับความเสียหายจากบุหรี่ได%รับความเปFนธรรม กลาวคือ ภาระการ

22

วันชัย ไพบูลอภิบาล, อางแลว เชิงอรรถที่ 4, น.16.
23
เลรอน ราบิโนวิส, “ORDINANCE NO. 2006-217,” สืบค%นเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558,
http://www.cityofcalabasas.com/pdf/agendas/council/2 0 0 6 / 0 2 1 5 0 6 / item2 -0 2 0 0 6 217.pdf
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พิสูจนGไมต%องตกอยูกับฝ|ายผู%ได%รับความเสียหายและการเรียกร%องขอคาสินไหมทดแทนไมยุงยากและไม
ลาช%า เนื่องจากสามารถขอได%โดยตรงจากกองทุนที่มีหน%าที่เยียวยาความเสียหายดังกลาว
3.1.4 ค,าเสียหายที่ไดรับกรณีความเสียหายจากพิษภัยจากควันบุหรี่ตามกฎหมาย
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ตามกฎหมายความรับผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑGของประเทศสหรัฐอเมริกาได%ให%อํานาจ
ศาลในการที่จะสามารถหาคาชดเชยจากการบาดเจ็บเสียหายจากควันบุหรี่จากการสูบบุหรี่และลงโทษ
ผู%กระทําผิดได%โดยศาลเปFนผู%พิจารณาความเสียหายดังกลาวที่เกิดขึ้น และพิจารณาคาเสียหายชดเชยที่
ผู%เสียหายควรได%รับ จากข%อมูลของสถาบันการศึกษาวิศวกรรมและสถาบันการแพทยGแหงชาติ สภาวิจัย
แหงชาติและสภาวิทยาศาสตรGแหงชาติ โดยศาลจะรวบรวมข%อมูลและพิจารณาคาชดเชยตามสมควรและ
พิ จ ารณาบทลงโทษผู% ก ระทํ า ผิ ด ตามสมควรกั บ ความผิ ด 24 โดยกระบวนการยุ ติ ธ รรมของประเทศ
สหรัฐอเมริกาจะมีเครื่องมือชวยอยาง ALI (สถาบันทางกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา) สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตรG (National Academy of Sciences /NAS) สถาบันการศึกษาแหงชาติของวิศวกรรมและ
สถาบัน ทางการแพทยG (IOM) ตัวองคG กรเหลานี้มีวั ตถุประสงคGเ พื่อให%คําแนะนํ าทางวิชาการให%กับ
กระบวนการยุติธรรมของอเมริกา โดยจะเปFนในรูปแบบของรายงาน คําแนะนําจากผู%เชี่ยวชาญ ความ
คิด เห็ นของประชาชนและการแสวงหาความก%า วหน%า ทางวิทยาศาสตรG 25 แตก็ มีบ างรั ฐของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ยกตัวอยางคือเมืองคาลาบาสาส นครลอสแองเจลิส มลรัฐแคลิฟอรGเนีย แหงประเทศ
สหรัฐอเมริกา ที่กําหนดจํานวนคาเสียหายไว%ตายตัวหากผู%ได%รับความเสียหายไมสามารถพิสูจนGจํานวน
ความเสียหายที่ตนเองได%รับตอศาลได%
ตัวอยางกรณีความผิดการสูบบุหรี่ในที่ห%ามสูบของเมืองคาลาบาสาส นครลอสแอง
เจลิส มลรัฐแคลิฟอรGเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
กรณีตัวอยางของคดีเลรอน ราบิโนวิส ที่ผู%สูบบุหรี่ในเมืองคาลาบาสาส รัฐลอสแอง
เจลิ ส แหงประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า สู บ บุ ห รี่ ใ นสถานที่ ส าธารณะที่ เ ปF น สถานที่ ที่ ห% า มสู บ บุ ห รี่
ตามพระราชบัญญัติ AN ORDINANCE OF THE CITY OF CALABASAS REGULATING SECONDHAND SMOKE AND AMENDING THE CALABASAS MUNICIPAL CODE กลาวคือ ผู%สูบบุหรี่ถูก
ฟzองร%องตอศาลโดยพนักงานอัยการหรือผู%ได%รับความเสียหายจากควันบุหรี่ ในคดีความผิดเกี่ยวกับบุหรี่
24

Elizabeth Laposata* Richard Barnes" & Stanton Glantz, Tobacco Industry
Influence on the American Law Institute's Restatements of Torts and Implications for
Its Conflict of Interest Policies, Iowa Law Review pp.67-68(2012)
25
Ibid. p.43.
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เมื่อศาลตัดสินวามีความผิดจริงตามฟzอง ผู%สูบบุหรี่หรือผู%ที่กอความเสียหายจากควันบุหรี่ จะต%องชําระ
คาชดเชยเยียวยาความเสียหายให%แกกองทุน เปFนจํานวนเงิน 250 เหรียญดอลลารGสหรัฐหรือหากผู%ได%รับ
ความเสียหายสามารถพิสูจนGให%ศาลเห็นวาได%รับความเสียหายจริง ศาลอาจจะให%คาชดเชยเยียวยาความ
เสียหายมากขึ้นตามจริงที่ผู%เสียหายควรจะได%รับให%แกผู%ได%รับความเสียหายก็ได% ในกรณีที่ผู%ได%รับความ
เสียหายเปFนผู%ฟzองร%องดําเนินคดีเอง เมื่อชนะคดีจะได%รับเงินชดเชยคาทนายความและคาใช%จายใดๆ
ที่เกิดขึ้นอยางสมเหตุสมผล26
ดังนั้นกลาวโดยสรุปได%วา คาเสียหายจากความเสียหายของพิษภัยจากควันบุหรี่ที่
เปFนสินค%าที่มีอันตรายและไมปลอดภัยตามหลักกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกาจะถูกกําหนดขึ้นโดยศาล
ด%วยการอาศัยตัวชวยจากองคGกรตางๆและรายงานคําแนะนําจากผู%เชี่ยวชาญความคิดเห็นของประชาชน
ความก%าวหน%าทางวิทยาศาสตรG มาเปFนตัวชวยกําหนดคาเสียหายหรือบางรัฐอาจมีกฎหมายเฉพาะเพื่อ
กําหนดคาเสียหายเปFนการเฉพาะของรัฐนั้นๆ ตามตัวอยางของเมืองคาลาบาสาส นครลอสแองเจลิส
มลรัฐแคลิฟอรGเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อศาลตัดสินวามีความผิดจริงตามฟzอง ผู%สูบบุหรี่หรือผู%ที่กอ
ความเสียหายจากควันบุหรี่ จะต%องชําระคาชดเชยเยียวยาความเสียหายให%แกกองทุน เปFนจํานวนเงิน
250 เหรียญดอลลารGสหรัฐหรือหากผู%ได%รับความเสียหายสามารถพิสูจนGให%ศาลเห็นวาได%รับความเสียหาย
จริง ศาลอาจจะให%คาชดเชยเยียวยาความเสียหายมากขึ้นตามจริงที่ผู%เสียหายควรจะได%รับให%แกผู%ได%รับ
ความเสียหายก็ได% ในกรณีที่ผู%ได%รับความเสียหายเปFนผู%ฟzองร%องดําเนินคดีเอง เมื่อชนะคดีจะได%รับเงิน
ชดเชยคาทนายความและคาใช% จ ายใดๆที่ เ กิ ด ขึ้ น อยางสมเหตุ ส มผล ผู% เ ขี ย นเห็ น วาการกํ า หนดให% ผู%
กอให%เกิดความเสียหายจากควันบุหรี่ต%องชําระเงินจากการกอความเสียหาย ให%แกกองทุนเพื่อให%กองทุน
นําไปจายให%กับผู%เสียหายตามกฎหมายของเมืองคาลาบาสาส นครลอสแองเจลิส มลรัฐแคลิฟอรGเนีย
ประเทศสหรัฐอเมริกา เปFนวิธีการทางกฎหมายเพื่อลงโทษผู%กอความเสียหายจากควันบุหรี่และชดเชย
เยียวยาผู%ได%รับความเสียหายจากควันบุหรี่ ทําให%ผู%ได%รับความเสียหายจากควันบุหรี่ได%รับการเยียวยาและ
คุ%มครองจากกฎหมายอยางเปFนรูปธรรมโดยแท%จริง จึงควรนําวิธีการดังกลาวมาปรับใช%ในกฎหมายไทย
เพื่อให%ผู%ได%รับความเสียหายตอสุขภาพ อนามัยจากควันบุหรี่ในประเทศไทย ได%รับการเยียวยาตอความ
เสียหายที่เกิดขึ้นอยางแท%จริง

26

เลรอน ราบิโนวิส, “ORDINANCE NO. 2006-217,” สืบค%นเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558,
http://www.cityofcalabasas.com/pdf/agendas/council/2 0 0 6 / 0 2 1 5 0 6 / item2 -0 2 0 0 6 217.pdf
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3.2 มาตรการทางกฎหมายลักษณะละเมิดของไทย
สถิติจากการสํารวจโดย สํานักงานสถิติแหงชาติ พบวา คนไทยสูบบุหรี่ เกือบสิบล%าน
คนแม%จะถือเปFนคนสวนน%อยเมื่อเทียบกับประชากรหกสิบล%านเศษ แตพิษภัยของบุหรี่เปFนแหลงสําคัญ
ที่สุดของสารกอมะเร็งที่มนุษยGได%รับ และคราชีวิตคนไทยไปกวา 40,000 คนตอป• ผลร%ายของบุหรี่ไมได%
เกิดเฉพาะกับคนที่สูบเองเทานั้น มีงานวิจัยที่พบวา มีผู%คนทั่วโลกเสียชีวิตเพราะควันบุหรี่มือสอง ถึงป•ละ
600,000 คน ประเทศไทยจึงมีความพยายามที่จะยับยั้งปxญหาดังกลาว โดยมีการตรากฎหมายเพื่อ
คุ%มครองสุขภาพของผู%ไมสูบบุหรี่ แตขณะเดียวกัน นิสัยการสูบบุหรี่ของคนในสังคมไทย ไมได%เปFนไปโดย
สอดคล%องตามกฎหมายดังกลาวข%างต%นเลย การสูบบุหรี่ในที่ริมน้ํา ปzายรถโดยสารประจําทาง พื้นที่อัน
จํากัด สําหรับพื้นที่อันจํากัดนี้หมายถึงสถานที่ที่แคบ ไมกว%างขวาง อากาศถายเทได%ยาก เชน โรงอาหาร
ห%องทํางาน เปFนต%น เปFนเรื่องปกติที่พบได%ทั่วไปนั่นก็หมายความวา กฎหมายคุ%มครองผู%ไมสูบบุหรี่นี้
ยังไมสามารถนํามาใช%ได%จริง หรือ ไมมีผลในทางปฏิบัติ และเปFนที่ทราบกันดีวาประเทศไทยมีการผลิต
ยาสูบ โดยใช%ชื่อวาโรงงานยาสูบ สังกัดกระทรวงการคลัง และเปFนของรัฐ จึงเปFนการยากที่จะไปเรียกคา
สินไหมทดแทน จึงทําได%เพียงแคการติดปzายประกาศห%ามไว%หน%าซองบุหรี่ เพื่อยับยั้งปxญหาที่เกิดขึ้นจาก
การสูบบุหรี่ตอสุขภาพ อนามัยของประชาชน
นอกจากประเทศไทยมี การตรากฎหมายขึ้ น มาแล% ว ยั งได% มีก ารพยายามสกั ด ยั บ ยั้ ง
อุตสาหกรรมยาสูบทั้งในรูปแบบการรณรงคG เพื่อลดจํานวนผู%สูบบุหรี่ในประเทศไทยให%ลดน%อยลง รวมทั้ง
สกั ด กั้ น ไมให% มี การเพิ่ มจํ า นวนผู% สู บ บุ ห รี่ เ พิ่ มมากขึ้ น จากหนวยงานของรั ฐ เชน สํ า นั กงานกองทุ น
สนับสนุนการสร%างเสริมสุขภาพ เปFนต%น แตจํานวนผู%สูบบุหรี่ไมได%ลดน%อยลงและยังเพิ่มจํานวนมากขึ้น
เรื่อยๆ สงผลให%เกิดความเสียหายตอผู%อื่นเปFนจํานวนมาก ซึ่งความเสียหายดังกลาว ผู%เขียนมองวาผู%ได%รับ
ความเสียหายจากควันบุหรี่ควรได%รับคาสินไหมทดแทนเพื่อเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น
กรณีคาสินไหมทดแทนจากมาตรการทางละเมิดของไทย เพื่อความเสียหายตอสุขภาพ
อนามัยของผู%ที่ได%รับผลกระทบจากบุหรี่ กรณีนี้เปFนคาสินไหมทดแทนกรณีที่ผู%เสียหายมิได%ถึงแกชีวิต
ผู%เสียหายยอมเปFนผู%เสียหาย เนื่องการกระทําผิดฐานละเมิดตามมาตรา 420 แหงประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยG ซึ่งกฎหมายดังกลาวตั้งอยูบนพื้นฐานทฤษฎีความผิด (fault theory) ซึ่งทําให%ผู%เสียหายมี
ภาระการพิสูจนGความผิดของผู%กระทําละเมิดและความเสียหายที่ตนได%รับแกกาย สุขภาพและอนามัย
เมื่อพิสูจนGได%วามีความผิดตามมาตรา 420 จริง ขั้นตอนตอมา ผู%กระทําความผิดต%อง
ได%รับโทษตามมาตรา 444 ในกรณีทําให%เสียหายแกรางกายหรืออนามัยนั้นผู%ต%องเสียหายชอบที่จะได%
ชดใช%คาใช%จายอันตนต%องเสียไป และคาเสียหายเพื่อการที่เสียความสามารถประกอบการงานสิ้นเชิงหรือ
แตบางสวน ทั้งในเวลาปxจจุบันนั้นและในเวลาอนาคตด%วย
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ถ%าในเวลาที่พิพากษาคดีเ ปFนพ%น วิสัย จะหยั่ งรู%ได% แนวา ความเสียหายนั้น ได%มีแท%จริ ง
เพียงใด ศาลจะกลาวในคําพิพากษาวายังสงวนไว%ซึ่งสิทธิที่จะแก%ไขคําพิพากษานั้นอีกภายในระยะเวลาไม
เกินสองป•ก็ได%
อุทาหรณGที่ 1 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2468 ข. ทําให%ขา ก. บาดเจ็บ ศาลพิพากษา
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2468 ให% ก. ใช%สินไหมคาทดแทนให% ข. เปFนเงิน 10,000 บาท แตในวันที่
พิพากษานั้นยังไมแนนอนวา ข.จะใช%ขาไมได%ทีเดียว หรือจะรักษาหาย คงเปFนแตเพียงเขยกขาได%บ%าง
เล็กน% อย ฉะนั้น ศาลจะกลาวในคําพิ พากษาวายังสงวนไว%ซึ่งสิ ทธิของคูกรณีที่จ ะร%องขอเพื่อให% แก%ไข
จํานวนคาเสียหายที่กําหนดให%นั้น จนกวาจะพ%นวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2470 ได%27
3.2.1 หลักเกณฑ2ความรับผิดเพื่อละเมิดตามมาตรา 420 ประมวลกฎหมายแพ,งและ
พาณิชย2
กรณีความรับผิดเพื่อละเมิดแหงมาตรา 420 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยG
บัญญัติวา “ผู%ใดจงใจหรือประมาทเลินเลอ ทําตอบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให%เขาเสียหายถึงแกชีวิตก็ดี
แกรางกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพยGสินหรือสิทธิอยางหนึ่งอยางใดก็ดี ทานวาผู%นั้นทําละเมิด
จําต%องชดใช%คาสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น” บทบัญญัติตามมาตรา 420 ดังกลาวเปFนหลักละเมิดทั่วไปที่
อยูบนพื้นฐานของหลักความผิด (liability based on fault)28 คือ ต%องมีการกระทําโดยจงใจหรือ
ประมาทเลินเลอเปFนเหตุให%เกิดความเสียหายแกโจทกG29 โดยหลักเกณฑGที่เกี่ยวข%องในการวินิจฉัยความ
รับผิดของอุตสาหกรรมยาสูบของประเทศไทยคือ หลักการทางกฎหมายละเมิดตามมาตรา 420 แหง
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยG ประกอบด%วย

27

พระยามานวราชเสวี, “ลักษณะ5 เรื่องละเมิด หมวด1 ความรับผิดเพื่อละเมิด”, อุทาหรณG
สําหรับประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยG บรรพ 1-2 ฉบับกรมรางกฎหมาย(2468), น.161
28
ดรุพร ป•งสุทธิวงศG, “ความรับผิดเพื่อละเมิดอันเกิดจากการฝ|าฝ‘นบทบังคับแหงกฎหมาย
อั น มี ที่ ป ระสงคG เ พื่ อ จะปกปz อ งบุ ค คลอื่ น ,” (วิ ท ยานิ พ นธG นิ ติ ศ าสตรมหาบั ณ ฑิ ต คณะนิ ติ ศ าสตรG
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรG, 2551), น.21.
29
สุ ษ ม ศุ ภ นิ ต ยG , คํ า อธิ บ ายกฎหมายความรั บ ผิ ด ในผลิ ต ภั ณ ฑG , พิ ม พG ค รั้ ง ที่ 2
(กรุงเทพมหานคร : วิญ’ูชน, 2549), น. 46.
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3.2.1.1 มีการกระทําของบุคคลหนึ่งสู,บุคคลอื่น
บุคคลหนึ่งกระทําเบื้องแรกต%องพิจารณาวาบุคคลธรรมดา ที่เกิดมาเปFนคน
มีชีวิต รางกาย จิตใจเปFนสภาพบุคคลตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยG มาตรา 15 แม%บุคคลนั้นจะ
ยังเปFนผู%เยาวGหรืออาจเปFนคนที่จิตไมปกติ เชน เปFนคนวิกลจริต คนที่ศาลสั่งให%เปFนคนไร%ความสามารถ
หรือเปFนคนที่สภาพรางกาย ความประพฤติไมปกติและถูกศาลสั่งให%เปFนคนเสมือนไร%ความสามารถก็ตาม
เรื่องละเมิดนั้น เปFนข%อเท็จจริงที่คนทําไมได%มุงให%เกิดผลในทางกฎหมาย แตเมื่อไปทําแล%วโดยจงใจหรือ
ประมาทเลินเลอเกิดความเสียหายกับคนอื่น ผลในทางกฎหมายจึงเกิดขึ้น อยางไรก็ตาม แม%ในเบื้องแรก
จะกลาววา ผู%ไร%ความสามารถทําละเมิดได% ซึ่งก็เทากับจะบอกวาใคร จะทําละเมิดได%บ%าง เราจึงมิได%
พิจารณาสถานะทางกฎหมายของผู%ทําละเมิดเหมือนในกรณีของผู%ทํานิติกรรม แตเราพิจารณาในทางข%อ
เท็จวา แม%จะเปFนผู%ไร%ความสามารถก็ทําละเมิดได% หากขณะที่ทําเขามี “การกระทํา” คือ การรู%สํานึกใน
สิ่งที่ทํา
ในสวนของการกระทํานั้นหมายถึงทั้งด%านบวกคือ การลงมือทําและด%านลบ
คือการอยูเฉยๆ หรืองดเว%นการกระทํา ซึ่งแยกได%เปFนสองกรณีคือ
ด% า นบวก คื อ กระทํ า ลงมื อ ทํ า ด% ว ยการเคลื่ อ นไหวรางกายโดยรู% สํ า นึ ก
เชน นาย ก. ยิงนาย ข. หรือเอาไม%ตีศีรษะของนาย ข.
ด%านลบ คือ ไมกระทํา คือการอยูเฉยๆ หรือที่ภาษากฎหมายเราเรียกกันวา
การงดเว%น (omission) ซึ่งโดยหลักการ การงดเว%น คื อการกระทํ า ตามกฎหมาย เพราะมีห น% าที่ ต% อง
กระทํา การงดเว%น เกิดจากการชั่งน้ําหนักของความสัมพันธGระหวางหลักเสรีภาพและความรับผิด เพราะ
โดยหลักการ เมื่อพิจารณาในด%านของเสรีภาพหมายความวา บุคคลใดๆ ยอมมีเสรีภาพที่จะเลือกวาตน
จะกระทําหรือไมกระทํา (งดเว%น) การใด โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีของการไมกระทํา (งดเว%น) หากเขาไม
อยากทําแล%วเขาอยูเฉยๆ ซึ่งหากพิจารณาเฉพาะหลักเสรีภาพแล%ว การที่เขาไมกระทําการใด เขายอมไม
ต%องรับผิด ซึ่งในกรณีละเมิดนั้น “การงดเว%น” อาจอยูในความหมายของ “การกระทํา” ตามมาตรา
420 ได% แตเนื่องจาก “การงดเว%น” หรือ การอยูเฉยๆ โดยหลักการแล%ว บุคคลที่อยูเฉยๆ ไมควรต%องรับ
ผิดอะไรเพราะไมได% “กระทํา” ให%คนอื่นเสียหาย ดังนั้น การที่จะพิจารณาวาบุคคลที่อยูเฉยๆ ควรต%อง
รับผิดหรือไมควรต%องรับผิด จึงต%องพิจารณาให%เครงครัดลงไปวาเขามีหน%าที่ที่จะต%องกระทํา “กระทํา”
เพื่อไมให%ความเสียหายเกิดหรือไมเปFนสําคัญ หากบุคคลที่มีหน%าที่ตามกฎหมายบางประการที่จะต%อง
“กระทํา” ซึ่งหากเขากระทําตามหน%าที่แล%ว ความเสียหายก็จะไมเกิดขึ้น การที่เขาไมกระทําตามหน%าที่
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หรืองดเว%นนั้น ได%กอให%เกิดความเสียหายขึ้น การงดเว%นนี้จึงอยูในความหมายของการกระทําที่กอให%เกิด
ความเสียหายด%วยเชนกัน30
ในสวนของบุคคลอื่นคือคนที่ไมใชบุคคลที่กระทําละเมิด เพราะถ%ากระทํา
ตอตัวเองก็ไมใชละเมิดผู%อื่น เชน ถ%า นาย ก. ทําร%ายตัวเองก็ไมถือวาเปFนละเมิด นาย ก. ฆาตัวตายเองก็
ไมถื อ วาเปF น ละเมิ ด นาย ก. ทํ า ให% ท รั พ ยG สิ น ของตนเองเสี ย หายก็ ไ มเปF น การละเมิ ด เชนเดี ย วกั น
เพราะมิ ได% กระทํ า ตอ “บุ คคลอื่น ” แตถ% า เปF น พอแมพี่ น% องหรื อมี ความสั มพั น ธG กันใกล% ชิ ด เพี ย งใด
ตามกฎหมายแล%วก็ถือเปFนบุคคลอื่นทั้งสิ้น เชน นาย ก. ซึ่งเปFนลูก ทําร%าย นาง ข. ซึ่งเปFนแม จนบาดเจ็บ
ก็ถือวา นาย ก. เปFนบุคคลใดที่ได%กระทําตอ “บุคคลอื่น” แล%ว ทั้งบุคคลอื่นก็ไมได%หมายความเฉพาะถึง
เนื้ อตั ว รางกาย ชี วิ ต ของเขาเทานั้ น แตหมายถึ ง ทุ กอยาง สุ ข ภาพ อนามั ย ทํ าให% ทรั พยG สิ น ของเขา
ชื่อเสียงเกียรติคุณ ทางทํามาหาได%ของเขาเสียหาย ก็ถือวาเปFนการกระทําละเมิดด%วย
กระทํ า ของบุ ค คลหนึ่ ง สู บุ ค คลอื่ น ตามวิ ท ยานิ พ นธG ฉ บั บ นี้ ห มายถึ ง
การที่ บุ ค คลหนึ่ ง สู บ บุ ห รี่ ทํ า ให% เ กิ ด ควั น ที่ มีส ารพิ ษเปF น อั น ตรายตอรางกายและทํ าให% ค วั น บุ ห รี่ ที่ มี
อันตรายตอรางกายนั้น ไปสูบุคคลอื่นทําให%ได%รับอันตรายจากควันบุหรี่นั้น หรือที่เรียกวา “ควันบุหรี่มือ
สอง”
3.2.1.2 การกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเล,อ
“การกระทํ า ”หมายถึ ง การเคลื่ อ นไหวอิ ริ ย าบถโดยรู% สํ า นึ ก ในการ
เคลื่อนไหวนั้น ถ%าการกระทําโดยไมรู%สึกตัว หรือไมรู%ผิดชอบ เชนเปFนลม หลับละเมอ วิกลจริตหรือเด็ก
ไร%เดียงสา ไมถือเปFนการกระทําตามความหมายของกฎหมาย31 และหมายความรวมถึงการงดเว%นกระทํา
ในเมื่อบุคคลมีหน%าที่อันเปFนการปzองกันผลเสียหายมิให%เกิดขึ้นด%วย32
การกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอเปFนหลักเกณฑGทางจิตใจซึ่งเปFน
หลักสําคัญที่จะแยกความรับผิดในทางละเมิดธรรมดา (ordinary liability) ออกจากความรับผิดเด็ดขาด

30

เพิ่งอาง, น. 46.
จิตติ ติงศภัทิยG, คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยG บรรพ 2 มาตรา 354 ถึง
มาตรา 452 วาด%วยมูลแหงหนี้, พิมพGครั้งที่ 5 (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพGเรือนแก%วการพิมพG, 2526),
น.177.
32
สถาบั น วิ จั ย เพื่อพั ฒ นาประเทศไทย, “การวิ เคราะหG วิ ถีทางเศรษฐศาสตรG : การคิ ด
คาเสียหายในคดีละเมิด”, รายงานทีดีอารGไอ ฉบับที่ 93 เดือนเมษายน 2554, น.12.
31
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(strict liability) เพราะในความรับผิดเด็ดขาดไมจําเปFนต%องมีหลักเกณฑGทางจิตใจข%อนี้ หมายความวา
บุคคลต%องรับผิดไมจําเปFนต%องกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ33
สําหรับคําวา “จงใจ” หมายถึง รู%สํานึกถึงผลหรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้น
จากการกระทําของตน โดยประสงคGตอผลความเสียหายเทานั้น ถ%าไมประสงคGตอผล ก็ไมใชจงใจกระทํา
แตอาจเปFนเพียงประมาทเลินเลอ34 เหตุที่อธิบายวา “จงใจ” หมายถึง มุงหมายให%บุคคลอื่นเสียหาย
เพราะบทบัญญัติในมาตรา 420 เองที่บัญญัติไว%วา “ผู%ใดจงใจ…ทําให%เขาเสียหาย” การ “รู%” วาทําให%เขา
เสียหายนั้น ทานศาสตราจารยG ม.ร.ว. เสนียG ปราโมช กลาววา อาจเปFนไปได%ทั้งมุงหมายให%เปFนเชนนั้น
(ประสงคGตอผล) รวมทั้งคาดหมายได%วาผลเสียหายนั้นจะเกิดขึ้น (เล็งเห็นผล)35 แตในกรณีหลังคือ “การ
คาดหมาย” ได%วาผลเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นอาจมีปxญหาในทางข%อเท็จจริงได% ตัวอยางเชน ถ%านาย ก.ยืนอยู
บนระเบียงชั้น 5 ซึ่งมองลงไปที่ถนนข%างลางจะมีคนเดินผานไปผานมาอยูเนืองๆ หากนาย ก. โยนก%อน
หินลงไปข%างลางโดยไมได%ดูวามีคนเดินผานมาหรือไม ก%อนหินไปโดนนาย ข.บาดเจ็บ กรณีนี้หากกลาวถึง
การคาดหมายได%ก็จะกลายเปFนวา นาย ก. ควรจะคาดหมายได%วาการโยนก%อนหินลงไปอาจจะทําให%
บุคคลอื่นเสียหาย การกระทําของนาย ก. ก็จะเปFนเรื่องของ “จงใจ” เปFนต%น ดังนั้น จึงอาจกลาวได%วา
จงใจมีสองความหมายคือ ตั้งใจทําให%คนอื่นเสียหาย กรณีหนึ่งหรือรู%วาทําให%คนอื่นเสียหายอีกกรณีหนึ่ง
ซึ่งในกรณีหลังอาจหมายความวาไมได%ตั้งใจทําให%คนอื่นเสียหายแตรู%วาการกระทําของตนจะกอให%เกิด
ความเสียหายตอคนอื่น ก็ยังทําอยูในความหมายวาจงใจอยูดี สวนผลเสียหายที่เกิดขึ้นจะมากหรือน%อย
เทาไรไมสําคัญ
สวน “ประมาทเลินเลอ” หมายถึง การกระทําที่ไมจงใจ แตไมใช%ความ
ระมัดระวังตามสมควรที่จะใช% กลาวคือ ปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเชนนั้นจักต%องมีตาม
วิสัยและพฤติการณGและผู%กระทําอาจใช%ความระมัดระวังเชนนั้นได% แตหาได%ใช%ให%เพียงพอไมและรวมถึง
ในลั กษณะที่ บุคคลผู%มีความระมัด ระวังจะไมกระทํ าด% วย สํา หรับ ระดับ ความระมัด ระวังที่สมมติ เปF น
มาตรฐานเพื่อวินิจฉัยเปรียบเทียบความรับผิดชอบของผู%กระทําความเสียหายนั้นแตกตางจากความรับผิด

33

เพิ่งอาง, น.12.
34
ไพจิตร ปุญญพันธุG, คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยG ลักษณะละเมิดและหลัก
กฎหมายละเมิ ด เรื่ อ งข% อ สั น นิ ษ ฐานความผิ ด ของกฎหมาย, พิ ม พG ค รั้ ง ที่ 11 (กรุ ง เทพมหานคร :
สํานักพิมพGนิติบรรณาการ, 2548), น. 9.
35
ม.ร.ว. เสนียG ปราโมช, ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยGวาด%วยนิติกรรมและหนี้ เลมภาค
1-2 พุทธศักราช 2478 แก%ไขเพิ่มเติม (กรุงเทพมหานคร: นิติบรรณาการ) 2505, น.621 และ Torrente
A., I ChlesingerP.,supra note 1, p.664
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ทางสัญญา โดยต%องเปรียบเทียบกับบุคคลที่มีความระมัดระวังตามพฤติการณGและตามฐานะในสังคม
เชนเดียวกับผู%กระทําความเสียหาย ความระมัดระวังจึงอาจแตกตางกันไปตามพฤติการณGแหงตัวบุคคล
ไมแนนอนคงที่ เ หมื อ นกรณี ค วามรั บ ผิ ด ทางสั ญ ญา บุ คคลที่ ส มมติ นี้ ต% องอยู ในพฤติ ก ารณG ภ ายนอก
เชนเดี ย วกั บ ผู% กระทํ า ความเสี ย หาย นอกจากนี้ ยั งต% อ งคํ า นึ งถึ งพฤติ การณG แวดล% อมในขณะเกิ ด เหตุ
ประกอบด%วย36
หลั ก ในการพิ จ ารณาความประมาทเลิ น เลอวาบุ ค คลผู% ก อให% เ กิ ด ความ
เสียหายประมาทหรือไมนั้น ในความเปFนจริงมิได%พิจารณาจากตัวบุคคลนั้นเองหรือมิได%พิจารณาเทียบกับ
“วิญ’ูชน” ซึ่งหมายถึง บุคคลที่มีความรู% ความคิด มีสติปxญญาระดับปานกลางดังที่เคยพิจารณาในสวน
ของสัญญา เพราะในเรื่องละเมิดนั้น บุคคลที่กอความเสียหายอาจเปFนผู%เยาวG ผู%ไร%ความสามารถ ผู%สูงอายุ
ซึ่งโดยหลักความรู%ความคิดสติปxญญาอาจต่ํากวาคนระดับปานกลางหรือวิญ’ูชน หรือผู%ประกอบวิชาชีพ
ก็อาจมีความรู% ความคิดสติปxญญาสูงกวาระดับปานกลาง ทํ าให%การใช%วิญ’ูชนเปFนมาตรฐานในการ
ตั ด สิ น อาจจะไมเหมาะสม อยางไรก็ ต ามวิ ญ ’ู ช นที่ ก ลาวถึ ง นี้ ห มายถึ งวิ ญ ’ู ช นในความหมายตาม
กฎหมายแพงเทานั้น การพิจารณาจึงต%องทําด%วยการสมมติคนขึ้นมาคนหนึ่ง เชน ถ%าบุคคลที่ทําละเมิด
เปFนหญิง ก็สมมติหญิงขึ้นมาคนหนึ่ง ถ%าบุคคลที่ทําละเมิดเปFนผู%เยาวGก็สมมติผู%เยาวGขึ้นมาคนหนึ่ง แล%ว
พิจารณาวาหากบุคคลที่สมมตินั้นอยูในสถานการณGเดียวกับที่บุคคลที่ทําละเมิดได%กอความเสียหายขึ้น
บุคคลที่สมมตินี้จะทําอยางไร หากในสภาพการณGเดียวกัน คาดหมายได%วาบุคคลที่สมมติจะไมทําเชนที่
ผู%ทําละเมิดทํา ก็ต%องถือวาผู%กระทําละเมิดนั้นประมาท ซึ่งความแตกตางระหวางความจงใจหรือประมาท
เลินเลอนั้น อาจพิจารณาความแตกตางได%วาการกระทําโดยจงใจเปFนเรื่องที่พิจารณาจากภายในของ
บุคคลนั้น สวนในการกระทําโดยประมาทเลินเลอนั้นพิจารณาจากข%อเท็จจริงที่ปรากฏภายนอก
ทานศาสตราจารยGไพจิ ตร ปุ ญญพัน ธุG ได% อธิ บายไว%ว า จงใจกับ ประมาท
เลินเลอนั้น เปFนคนละเรื่องกัน แม%ความจริงจงใจหรือประมาทเลินเลอจะมีการกระทําด%วยก็ตาม จงใจ
หมายถึง รู%สํานึกถึงผลหรือความเสียหายที่จะเกิดจากการกระทําของตน ถ%ารู%วาจะเกิดผลหรือความ
เสียหายแกเขาแล%ว ก็เปFนจงใจ ซึ่งไมจําเปFนต%องรู%จักตัวผู%ที่จะได%รับความเสียหาย เชน การที่ ก. หยิบ
ปากกาของ ข. ไป โดยรู%วาเปFน ปากกาของ ข. ยอมถือวา ก. รู%ว า ข. จะได%รั บความเสี ยหายจากการ
กระทําของตน ยอมเปFนการจงใจ การกระทําโดยผิดหลงพลั้งพลาดไมเปFนการกระทําโดยจงใจ สวน
ประมาทเลินเลอหรือไม ยอมแล%วแตพฤติการณG เชน ตามอุทาหรณGดังกลาว ถ%า ก. หยิบไปโดยสําคัญผิด
คิดวาเปFนปากกาของ ก. เอง ก็ไมเปFนการจงใจแล%ว ฉะนั้น จึงไมเกี่ยวกับผลเสียหายที่จะเกิดขึ้น ซึ่งอาจ
มากหรือน%อยกวาที่คาดคิดไว%ก็ได% เชน ทําร%ายรางกายโดยใช%ไม%ตีศีรษะและตั้งใจเพียงให%เขาบาดเจ็บ

36

ดรุพร ป•งสุทธิวงศG, อางแลวเชิงอรรถที่ 28, น. 21.
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เล็กน%อย แตปรากฏวาเขาถึงตายก็ดี บาดเจ็บต%องเสียคาใช%จายรักษาพยาบาลมากก็ดี ไมถึงบาดเจ็บก็ดี ก็
ยอมเปFนการจงใจและโดยเหตุนี้ การจงใจจึงยอมแตกตางกับความจงใจตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 59 แม%การกระทําโดยความจงใจทางอาญานั้นจะเปFนการกระทําโดยจงใจทางแพงด%วยไปในตัว
แตผู%กระทําจะต%องประสงคGตอผล หรือยอมเล็งเห็นผลของการกระทํานั้นด%วย ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 59 วรรค 2 แตจงใจไมได%มุงตอผลของการกระทํา37
คํา พิพากษาศาลฎี กาที่ 517/2519 การที่จํ าเลยซึ่งเปF นเจ%า หนี้ ตามคํ า
พิพากษานําเจ%าพนักงานบังคับคดียึดแรซึ่งเก็บอยูในโกดังของบริษัทโจทกG และแม%คนของโจทกGจะได%บอก
ให%จําเลยทราบวาแรนั้นมิใชของลูกหนี้ตามคําพิพากษาก็ตาม แตจําเลยกระทําไปโดยมีเหตุผลที่สมควร
สําหรับบุคคลภายนอกที่ไมมีสวนอยูในบริษัทโจทกG ยิ่งเข%าใจไปได%วาแรดังกลาวยังคงเปFนของลูกหนี้ตาม
คําพิพากษาอยู ดังนี้จึงฟxงไมได%วาจําเลยจงใจกระทําละเมิดตอโจทกG
คํ า พิ พ ากษาศาลฎี ก าที่ 7645/2546 ข% อ เท็ จ จริ ง ตางๆ ที่ โ จทกG ฎี ก าวา
จําเลยทั้งสามได%กระทําละเมิดตอโจทกGล%วนแตมีความหมายแสดงให%เห็นได%แจ%งชัดวา เปFนกรณีการใช%
ดุลยพินิจในการทําคําวินิจฉัยของจําเลยทั้งสาม ตามอํานาจหน%าที่ในฐานะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่ง
เปF น การใช% อํา นาจที่ บั ญ ญั ติไว% ในรั ฐ ธรรมนู ญ แหงราชอาณาจั กรไทย พุ ทธศั กราช 2540 เพี ย งแตคํ า
วินิจฉัยของจําเลยทั้งสามนั้น ไมเปFนไปตามทิศทางที่โจทกGประสงคGเทานั้น จึงยังฟxงไมได%วาจําเลยทั้งสาม
จงใจหรือประมาทเลินเลอกระทําตอโจทกGโดยผิดกฎหมาย เปFนเหตุให%โจทกGเสียหาย หรือจําเลยทั้งสาม
ได%ใช%สิทธิ ซึ่งมีแตจะให%เกิดความเสียหายแกโจทกG อันจะถือวาเปFนการละเมิดตอโจทกG ตาม ป.พ.พ.
มาตรา 420 และ มาตรา 42138
ประมาทเลินเลอหมายถึงไมจงใจ แตไมใช%ความระมัดระวัง ตามสมควรที่
จะใช% รวมถึงในลักษณะที่บุคคลผู%มีความระมัดระวังจะไมกระทําด%วย ความระมัดระวังที่วานี้ตางกับความ
ระมัดระวังในความรับผิดทางสัญญาซึ่งกฎหมายวางระดับโดยทั่วไปไว%ในระดับของวิญ’ูชน เว%นแตบาง
กรณีที่กฎหมายบัญญัติให%ใช%ความระมัดระวังยิ่งหรือหยอนกวานั้น คืออาจไมถึงระดับความระมัดระวัง
อยางวิญ’ูชนหรือเหนือกวาก็ได% ความรับผิดทางสัญญาวิญ’ูชนที่สมมติขึ้นเปรียบเทียบเปFนมาตรฐาน
ความระมัดระวังในกรณีปกติโดยทั่วไปตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยG มาตรา 323 จึงเปFน
เชนเดียวกัน ไมต%องคํานึงเกี่ยวกับตัวลูกหนี้ แม%จะเปFนผู%เยาวGหรือผู%ไร%ความสามารถ ถ%าต%องผูกพันตนโดย
สมบูรณGในหนี้ตามสัญญาแล%ว ก็ต%องปฏิบัติการชําระหนี้อยางบุคคลผู%บรรลุนิติภาวะทั่วไป แตความรับผิด

37

ไพจิตร ปุญญพันธุG, “สวนที่ 3 โดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ,” คําอธิบายประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยG ลักษณะละเมิด, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพGนิติบรรณาการ), น.8.
38
เพิ่งอาง, น.8.
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ทางละเมิดนั้น ระดับความระมัดระวังที่จะสมมติขึ้นเปรียบเทียบเปFนมาตรฐานเพื่อวินิจฉัยความรับผิด
ของผู%กระทําความเสียหายนั้นแตกตางจากความรับผิดทางสัญญา โดยต%องเปรียบเทียบกับบุคคลที่มี
ความระมั ด ระวั งตามพฤติ ก ารณG และตามฐานะในสั ง คมเชนเดี ย วกั บ ผู% ก ระทํ า ความเสี ย หาย ความ
ระมัดระวังจึงอาจแตกตางกันไปตามพฤติการณGแหงตัวบุคคลไมแนนอนคงที่เหมือนกรณีความรับผิดทาง
สัญญา เชน ความระมัดระวังของผู%เยาวGอาจหยอนกวาความระมัดระวังของบุคคลผู%บรรลุนิติภาวะแล%วก็
ได% หรืออาจยิ่งกวาบุคคลธรรมดา เชน ในกรณีที่ต%องใช%ฝ•มือความชํานิชํานาญบางอยางก็ได% บุคคลที่
สมมติขึ้น เปF น มาตรฐานเปรี ย บเที ยบในความรั บ ผิดฐานละเมิ ด นั้น คือบุ คคลที่ มีส ภาพรางกายอยาง
เดียวกับผู%กระทําความเสียหาย เพศและวัยของบุคคลก็ต%องนํามาพิจารณาประกอบด%วย แตมีสติปxญญา
ความสามารถทางจิ ตใจเปF น ปกติ สํ า หรั บ บุ ค คลในสภาพรางกายเชนนั้ น บุ คคลที่ ส มมติ นี้ ต% องอยู ใน
พฤติ ก ารณG ภ ายนอกเชนเดี ย วกั บ ผู% ก ระทํ า ความเสี ย หายด% ว ย นอกจากนี้ ยั ง ต% องคํ า นึ งถึ งพฤติ การณG
แวดล%อมในขณะเกิดเหตุประกอบด%วย39
การกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอตามวิทยานิพนธGฉบับนี้ ผู%สูบบุหรี่
ที่ ทําให% เ กิ ด ความเสี ย หายจากการสู บ บุ ห รี่ ไปยั งผู% อื่น อาจมี ความจงใจเพื่ อ ต% องการให% ผู% อื่น เกิ ด ความ
เสียหายหายจากควันบุหรี่ เชน เมื่อได%รับกลิ่นมีอาการวิงเวียนศีรษะ หายใจไมสะดวก เปFนต%น เชนนี้ถือ
เปFนการกระทําละเมิดโดยจงใจจากบุคคลหนึ่งทําไปสูบุคคลอื่น แตบางกรณี ผู%สูบบุหรี่ไมมีเจตนาที่จะ
กระทําให%เกิดความเสียหายตอผู%อื่น แตอาจประมาทสูบบุหรี่ในที่ห%ามสูบ ทําให%คนอื่นบริเวณใกล%เคียง
ได%รับความเสียหายจากการสูดดมสารพิษจากควันบุหรี่เข%าไป เชนนี้ถือเปFนการประมาทเลินเลอกระทํา
ให%เกิดความเสียหายตอบุคคลอื่นตามหลักกฎหมายลักษณะละเมิด
3.2.1.3 การกระทําโดยผิดกฎหมาย
ความรับผิดทางละเมิดไมจําเปFนต%องมีกฎหมายบัญญัติไว%โดยชัดแจ%งวาการ
กระทําอันใดถือวาเปFนการกระทําผิดกฎหมาย คําวาผิดกฎหมายในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยG
มาตรา 420 นี้ ห มายถึง กระทํา ความเสี ย หายแกสิ ทธิ เ ด็ด ขาดของบุ คคล คื อ ชี วิ ต รางกาย อนามั ย
เสรีภาพ ทรัพยGสินหรือสิทธิอยางอื่นของบุคคลโดยไมมีสิทธิหรือข%อแก%ตัวตามกฎหมายให%ทําได%40
“โดยผิดกฎหมาย” หมายความวา ถ%าการกระทํานั้นเปFนการลวงสิทธิโดย
ผิดหน%าที่ที่ต%องเคารพตอสิทธินั้น เปFนการกระทําผิดกฎหมายในตัว โดยไมต%องมีกฎหมายบัญญัติวาการ
กระทําเชนนั้นเปFนผิดกฎหมายอีกชั้นหนึ่ง แตถ%ามีอํานาจกระทําที่เกิดจากกฎหมายให%อํานาจ สัญญา คํา

39

เพิ่งอาง ,น.8.
40
สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย, อางแลวเชิงอรรถที่ 32, น.12.

73

พิพากษา หรือ กฎหมายนิรโทษกรรม เชนนี้ก็ไมเปFนการกระทําผิดกฎหมาย41 ในคําวาโดยผิดกฎหมาย
ให%หมายความรวมถึงกรณีดังตอไปนี้ด%วย
(1) มี กฎหมายกํ า หนดชั ด แจ% ง วาเปF น ความผิ ด เชนกฎหมายอาญา การ
กระทําอันฝ|าฝ‘นกฎหมายจึงเปFนการกระทําโดยผิดกฎหมายหรือมิชอบด%วยกฎหมาย ตัวอยางเชน การฆา
การทําร%ายรางกาย การลักทรัพยG หรือการทําให%ทรัพยGของบุคคลอื่นเสียหาย ยอมถือเปFนการกระทําอันมิ
ชอบด%วยกฎหมายทั้งสิ้นเพราะเปFนการกระทําที่มีกฎหมายห%ามไว%โดยชัดแจ%ง ตัวอยางเชน นาย ก. ฆา
นาย ข. เปFนการกระทําที่มีกฎหมายกําหนดไว%เปFนความผิดคือ ประมวลกฎหมายอาญา
(2) ไมมีกฎหมายกําหนดไว%โดยชัดแจ%ง แตทําให%เสียหายแกสิทธิเด็ดขาด
อยางใดอยางหนึ่งที่ได%กําหนดไว%ในมาตรา 420 กลาวคือ ทําให%เสียหายตอชีวิต รางกาย อนามัย เสรีภาพ
ทรัพยGสิน หรือสิทธิอยางหนึ่งอยางใด สิทธิเด็ดขาดหมายถึงสิทธิของบุคคลหนึ่งที่บุคคลอื่นๆทุกคนใน
สังคมต%องเคารพ42
ตัวอยาง นาย ก. สูบบุ หรี่ในที่ สาธารณะทําให%นาย ข. ได% รับความ
เสียหายตอสุขภาพ อนามัย เปFนเหตุให%นาย ข.สุขภาพทรุดโทรม เปFนกรณีที่นาย ก. ทําให%เกิดความ
เสียหายกับสิทธิเด็ดขาดคือสุขภาพ อนามัยของนาย ข.
3.2.1.4 การก,อใหเกิดความเสียหาย
จะมี ค วามรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด ได% ต% อ งมี ค วามเสี ย หายเกิ ด ขึ้ น ด% ว ย
ถ%าความเสียหายยังไมเกิดขึ้น แม%จะมีการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอและโดยผิดกฎหมายแล%ว
ก็ยังไมเปFนละเมิด ดังจะเห็นได%จากมาตรา 420 ที่จํากัดวาต%องเสียหายแกชีวิต รางกาย อนามัย เสรีภาพ
ทรัพยGสินหรือสิทธิอยางหนึ่งอยางใด สวนความเสียหายแกชื่อเสียง เกียรติคุณ ทางทํามาหาได%หรือทาง
เจริ ญของเขาโดยประการอื่น อยู ในมาตรา 42343 นอกจากนี้ ในมาตรา 44644 ยังได% บัญญั ติถึงความ

41

พจนG ปุ ษ ปาคม, คํ า อธิ บ ายประมวลกฎหมายแพงและพาณิ ช ยG ว าด% ว ยละเมิ ด ,
(กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพGมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรG, 2515), น. 43.
42
เพิ่งอาง, น.43.
43
มาตรา 423 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิ ช ยG บั ญ ญั ติ ว า “ผู% ใ ดกลาวหรื อ ไขขาว
แพรหลายซึ่งข%อความอันฝ|าฝ‘นตอความจริง เปFนที่เสียหายแกชื่อเสียงหรือเกียรติคุณของบุคคลอื่นก็ดี
หรือเปFนที่เสียหายแกทางทํามาหาได%หรือทางเจริญของเขาโดยประการอื่นก็ดี ทานวาผู%นั้นจะต%องใช%คา
สินไหมทดแทนให%แกเขาเพื่อความเสียหายอยางใด ๆ อันเกิดแตการนั้น แม%ทั้งเมื่อตนมิได%รู%วาข%อความ
นั้นไมจริง แตหากควรจะรู%ได%”
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เสียหายอยางอื่นอันมิใชตัวเงินอีกด%วย ดังนั้นจึงกลาวได%โดยทั่วไปวาความเสียหายอันเปFนมูลความผิด
ฐานละเมิดนั้น อาจเปFนความเสียหายที่คํานวณเปFนเงินหรือไมอาจคํานวณเปFนเงินได%45 สําหรับเรื่อง
ความเสียหายแบงเปFนประเด็นดังตอไปนี้
(1) ความเสียหายทางสุขภาพ อันเปFนความเสียหายที่กระทบตอสุขภาพ
ของผู%ได%รับความเสียหาย ซึ่งสามารถคํานวณเปFนเงินได% เชน นาย ก. สูบบุหรี่ในที่สาธารณะที่ห%ามมิให%
สูบบุหรี่ ทําให% นาย ข. ที่อยูบริเวณนั้นได%รับควันบุหรี่เข%าสูรางกายสงผลให%สุขภาพของ นาย ข. ได%รับ
ความเสียหายจากควันบุหรี่ที่กระทําโดย นาย ก. ก็เปFนความเสียหายที่คํานวณเปFนเงินได% เพราะการที่
นาย ข. ได%รับควันบุหรี่เข%าสูรางกาย ทําให%โรคประจําตัวของ นาย ข.ที่เปFนอยู มีอาการกําเริบขึ้น ต%อง
เสียคารักษาพยาบาลอันคํานวณเปFนเงินได%
(2) ความเสียหายทางอนามัย อันเปFนความเสียหายที่กระทบตออนามัย
ทําให%เกิดความไมสุขสบาย ได%รับกลิ่นเหม็น หายใจไมสะดวก อันเปFนความเสียหายที่ไมอาจคํานวณเปFน
เงินได% เชน นาย ก. สูบบุหรี่ในที่สาธารณะ สงผลให% นาย ข. ได%รับกลิ่นเหม็นจากควันบุหรี่ แม%จะมีความ
เสียหายเกิดขึ้นจริง แตความเสียหายที่ นาย ข. ได%รับกลิ่นเหม็นจากควันบุหรี่นั้นไมอาจคํานวณเปFนเงิน
ได%
3.2.1.5 ความสัมพันธ2ระหว,างการกระทําและผล
หลั ก เกณฑG ป ระการสุ ด ท% า ยเกี่ ย วกั บ ความรั บ ผิ ด ในทางละเมิ ด คื อ
ความเสียหายต%องเปFนผลมาจากการกระทําละเมิดของผู%กอความเสียหายซึ่งเรียกวา “ความสัมพันธG
ระหวางเหตุและผลหรือระหวางความผิดกับความเสียหาย” ซึ่งมีทฤษฎีที่สําคัญ 2 ทฤษฎี ได%แก ทฤษฎี
ความเทากันแหงเหตุหรือทฤษฎีเงื่อนไขและทฤษฎีมูลเหตุเหมาะสม ซึ่งในคดีแพงศาลใช%ทั้งสองทฤษฎี
ปนกันอยูเสมอมาจนไมมีหลักเกณฑGที่แนนอนวาศาลใช%ทฤษฎีไหนมากกวากัน เนื่องจากทฤษฎีทั้งสอง
ตางมีข%อดีและข%อเสียอยูด%วยกันคือ “ทฤษฎีความเทากันแหงเหตุหรือทฤษฎีเงื่อนไข” มีหลักวา ถ%าไมมี
การกระทําความเสียหายก็จะไมเกิดขึ้น ดังนั้น ผู%กระทําจึงต%องรับผิด มีข%อดีตรงที่วา ตรงกับความจริง
ตามธรรมชาติที่ผู%กระทําต%องรับผิดในผลที่ตนกอ แตมีข%อเสียเพราะทําให%ผู%กระทําละเมิดต%องรับผิดโดยไม
มีขอบเขตรวมไปถึง ความเสียหายที่ไมมีใคร คาดหมายก็ต%องรับผิดด%วย สวน “ทฤษฎีมูลเหตุเหมาะสม”
44

มาตรา 446 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยG บัญญัติวา “ในกรณีทําให%เขาเสียหายแก
รางกายหรืออนามัยก็ดี ในกรณีทําให%เขาเสียเสรีภาพก็ดี ผู%ต%องเสียหายจะเรียกเอาคาสินไหมทดแทน
เพื่อความเสียหายอยางอื่นอันมิใชตัวเงินด%วยอีกก็ได% สิทธิเรียกร%องอันนี้ไมโอนกันไปและไมตกสืบไปถึง
ทายาท เว%นแตสิทธินั้นจะได%รับสภาพกันไว%โดยสัญญาหรือได%เริ่มฟzองคดีตามสิทธินั้นแล%ว...”
45
สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย, อางแลว เชิงอรรถที่ 32, น.13.
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มีหลักวา ผลที่ผู%กระทําจะต%องรับผิดต%องเปFนผลที่ตามปกติควรเกิดจากการกระทําของผู%กระทํา มีข%อดีคือ
ตรงกับหลักวินิจฉัยความผิด คือ ความจงใจหรือประมาทเลินเลอของผู%กระทํา ซึ่งวินิจฉัยตามพฤติการณG
ที่บุคคลในฐานะเชนนั้ นควรจะทราบ แตมี ข%อเสีย ที่จํ ากัด ผลที่ต%องรั บผิ ดแคบอยูเฉพาะในขอบเขตที่
ตามปกติจะเกิดผลเชนนั้นเทานั้น ซึ่งอาจเปFนการขัดกับความจริงที่ความเสียหายอาจเปFนผลโดยตรงจาก
การกระทําของผู%กระทําแตผู%กระทํากลับไมต%องรับผิด ทําให%ผู%เสียหายซึ่งไมมีสวนผิดต%องรับเคราะหGกรรม
ไปโดยลําพัง46
การพิ จารณาวาเหตุการณGอันหนึ่งเปFน ผลมาจากเหตุการณGอีกอั นหนึ่ ง
หรื อ ไม เปF น สิ่ ง ที่ ไ มงาย หลั ก การที่ จ ะต% อ งคํ า นึ งถึ ง ในประการแรกคื อหลั ก ความแนนอน เพราะใน
ข%อเท็จจริงหลากหลาย มีความจําเปFนที่ต%องการหลักเกณฑGที่แนนอนในการปรับใช% หลักการที่สองคือ
หลักความยุติธรรมทั้งตอผู%เสียหายที่ควรได%รับการเยียวยาอยางเปFนธรรมและผู%ทําละเมิดที่ควรจะต%องรับ
ผิดเฉพาะในขอบเขตการกระทําของตนเทานั้น
ยกตัวอยางเชน นาย ก. สูบบุห รี่ในห%องทํางานทําให% นาย ข. เพื่อน
รวมงานที่ปฏิบัติงานอยูในห%องเดียวกัน สูดดมควันพิษที่กอให%เกิดอันตรายตอสุขภาพ อนามัย จากควัน
บุหรี่เข%าสูรางกายทุกครั้งที่มาทํางาน เปFนเหตุให% นาย ข. ป|วยเปFนโรคหลอดลมอักเสบจากการได%รับ
สารพิษจากควันบุหรี่เข%าสูรางกาย เชนนี้การกระทําของ นาย ก. มีความสัมพันธGกับผลเสียตอสุขภาพ
อนามั ยที่ ทรุ ดโทรมของ นาย ข. เพราะถ%า นาย ข. ไมต% องสู ดดมควัน บุห รี่จ าก นาย ก. ทุกครั้ งที่ มา
ทํางาน นาย ข. ก็จะไมเปFนโรคหลอดลมอักเสบ ดังนั้น นาย ก. จึงต%องชดใช%คาสินไหมทดแทนให%แก
นาย ข.
3.2.1.6 ภาระการพิสูจน2
โดยทั่วไปแนวความคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของผู%กระทํา
ละเมิดวาจะต%องรับผิดชอบภายใต%หลักเกณฑGใดนั้น มีทฤษฎีมูลเหตุความรับผิดทางละเมิดที่เกี่ยวข%องอยู
2 ทฤษฎี คือ ทฤษฏีรับภัยและทฤษฎีความผิด47 กลาวคือ
ทฤษฎีรับภัย (theory of risk) ทฤษฎีนี้มีความมุงหมายเพื่อให%ผู%กอความ
เสียหายแกผู%อื่นต%องชดใช%คาเสียหาย โดยมิได%เปFนผู%กระทําละเมิดจะต%องกระทําความผิดด%วย เมื่อมี
ความเสียหายเกิดขึ้นและรู%วาผู%ใดเปFนผู%กอขึ้นก็ควรถือวาผู%นั้นเปFนผู%ทําละเมิดไมวาการกระทําที่กอความ
เสียหายนั้นจะผิดหรือถูก ดังนั้นทฤษฎีนี้จึงถือวาเมื่อได%กระทําการใดๆ ขึ้นแล%วยอมเปFนการเสี่ยงภัยอยาง
46

สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย, อ%างแล%วเชิงอรรถที่ 32, น.13.
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ,“ความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค%า
(Product Liability)”, รายงานการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณG, 2543, น. 5-6.
47
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หนึ่งคือ อาจมี ผลดีหรือผลร%า ยก็ได% ผู%กระทํ าจะต%องรับผลแหงการเสี่ยงภัยนั้น กลาวคื อ หากมีความ
เสียหายเกิดขึ้นผู%กระทําต%องรับผลแหงการเสี่ยงนั้นหรืออาจกลาวได%วาเปFนความรับผิดโดยปราศจาก
ความผิด (liability without fault)
เหตุผลที่ผู%ยึดแนวความคิดทฤษฎีรับภัยอ%างวาไมควรมีหลักเกณฑGเกี่ยวกับ
ความผิดในเรื่องความรับผิดในทางละเมิดคือ “เหตุผลทางกฎหมาย” ซึ่งถือวาผลแหงความรับผิดทาง
ละเมิดคือการบังคับให%ใช%คาสินไหมทดแทนความเสียหาย มิใชเปFนการลงโทษเชนเดียวกับผลแหงความ
รับผิดทางอาญา และ “เหตุผลทางพฤติการณG” ซึ่งถือวาเมื่อเกิดความเสียหายขึ้นโดยหาผู%ผิดไมได% ก็ไม
เปFนการสมควรที่จะให%ผู%เสียหายเปFนผู%รับเคราะหG โดยที่ความเสียหายมิได%เกิดจากการกระทําของเขา
แตควรเปFนผู%กอความเสียหายที่ควรรับเคราะหG ทั้งนี้โดยให%พิเคราะหGวาภัยนั้นเปFนผลมาจากเหตุใด และ
เหตุนั้นใครเปFนผู%กอ ผู%นั้นก็ต%องรับผิดชดใช%คาสินไหมทดแทน แตถ%าให%พิเคราะหGวาการกระทําใดเปFน
ความผิดหรือไมเปFนความผิดนั้น เห็นวาเปFนการยากยิ่งนัก เนื่องจากเปFนข%อเท็จจริงที่อาจเปลี่ยนแปลงได%
แล%วแตท%องถิ่นและกาลสมัย ซึ่งตางจากการหาเหตุของความเสียหายซึ่งยอมใช%ได%ทุกกาลสมัย
ทฤษฎีความผิด ทฤษฎีนี้ยอมรับหลักที่วา ผู%กอความเสียหายจะต%องรับผิดก็
ตอเมื่อการกระทําของตนเปFนความผิด ซึ่งถือหลัก “ไมมีความรับผิดถ%าปราศจากความผิด” (Liability as
a result of fault)48 ซึ่งตางจากทฤษฎีรับภัยที่ถือวาอาจมีความรับผิดได%แม%ไมมีความผิดก็ตาม
เมื่อผู%ได%รับความเสียหายจากควันบุหรี่ ต%องการได%รับความเปFนธรรมและ
ดําเนินคดีละเมิดกับผู%สูบบุหรี่ที่กระทําความเสียหายละเมิดนี้ ตามหลักกฎหมายละเมิดของประเทศไทย
มีหลักเกณฑGวาผู%ใดกลาวอ%างผู%นั้นมีภาระการพิสูจนG หมายถึงวา ผู%ที่ได%รับความเสียหายจากควันบุหรี่
ต%องพิสูจนGให%ศาลเชื่อได%วาได%รับความเสียหายจากควันบุหรี่จริง แตในความเปFนจริง เปFนการยากอยางยิ่ง
ที่จะพิสูจนGความเสียหายดังกลาวได% เพราะตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 84/1
กลาววา “คูความฝ|ายใดกลาวอ%างข%อเท็จจริงเพื่อสนับสนุนคําคูความของตนให%คูความ ฝ|ายนั้นมีภาระ
การพิสูจนGข%อเท็จจริงนั้น แตถ%ามีข%อสันนิษฐานไว%ในกฎหมายหรือมีข%อสันนิษฐานที่ควรจะเปFน ซึ่งปรากฏ
จากสภาพปกติธรรมดาของเหตุการณGเปFนคุณแกคูความฝ|ายใด คูความฝ|ายนั้นต%องพิสูจนGเพียงวาตนได%
ปฏิบัติตามเงื่อนไขแหงการที่ตนจะได%รับประโยชนG จากข%อสันนิษฐานนั้นครบถ%วนแล%ว” หากผู%ได%รับ
ความเสีย หายต% องมี ภาระการพิ สูจนG ผู% เสี ยหายต%องพิสู จนG ให% ศาลเห็ นในองคG ประกอบแหงมูล ละเมิ ด
กลาวคือ

48

สายสุดา นิงสานนทG, ความรับผิดเด็ดขาดในกฎหมายลักษณะละเมิด, (กรุงเทพมหานคร :
จุฬาลงกรณGมหาวิทยาลัย, 2525).
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(1) ต%องพิสูจนGให%เห็นวา ผู%ใดเปFนผู%ที่ทําให%เกิดความเสียหาย การพิสูจนGนี้
เปFนปxญหาการระบุตัวผู%กระทําละเมิดตามที่กลาวมาแล%ว
(2) ต% องพิ สู จ นG ให% เ ห็ น วา ผู% ก อให% เ กิ ด ความเสี ย หายนั้ น มี ค วามจงใจหรื อ
ประมาทเลินเลอที่จะทําให%เกิดความเสียหายขึ้นหรือไม อันเปFนการยากที่จะพิสูจนGให%ทราบถึงการจงใจ
หรือความประมาทเลินเลอ ของผู%กอให%เกิดความเสียหาย
(3) ต%องพิสูจ นGให%เห็น วา ได%รั บความเสียหายจากควันบุ หรี่นั้นจริ ง แตใน
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ยังไมปรากฏผลแหงความเสียหายให%เห็นเปFนที่ประจักษG ดังที่ได%กลาวไปแล%ว
(4) ต%องพิสูจนGให%เห็นวา ผู%เสียหายได%รับความเสียหายตอสุขภาพอนามัย
อยางไร ซึ่งในความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง อาจเปFนคารักษาพยาบาลจากการได%รับควันบุหรี่เข%าไปแล%วเกิด
อาการวิงเวียนศีรษะ ไมสบาย คายารักษาโรค
(5) ต% องพิ สู จ นG ให% เ ห็ น วา ความเสี ย หายที่ ได% รั บ ควรที่ จ ะได% รั บ คาชดเชย
เยียวยาเปFนคาสินไหมทดแทนจํานวนเงินเทาใด เพื่อให%เหมาะสมตอความเสียหายดังกลาวที่ได%รับ
ดังนั้น จะเห็นได% วาภาระการพิ สูจนGในคดี ละเมิ ดตามมาตรา 420 แหง
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยGตอฐานความผิดที่เกิดจากพิษภัยบุหรี่ ต%องใช%หลักผู%ใดกลาวอ%าง ผู%นั้น
มีภาระการพิสูจนG ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 84/1 คือการที่ฝ|ายผู%ได%รับความ
เสียหายต%องมีภาระหน%าที่ในการพิสูจนGตอศาล ตามวิทยานิพนธGนี้ผู%เสียหาย ต%องนําสืบ เพื่อให%ศาลเชื่อ
และเข% าใจในความเสี ย หายจากพิ ษภั ย บุ ห รี่ ซึ่ งในความเปF น จริ งมีกรณี ที่ผู% ได% รั บ ความเสี ย หายแล% ว มี
ผลกระทบจากควันบุหรี่ในทันที คือ แสบตา หายใจไมสะดวก วิงเวียนศีรษะ คลื่นไส%อาเจียน แตมีบาง
กรณีที่ต%องใช%เวลากวาผลเสียหายจะปรากฏ ได%แก การเกิดโรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดในสมอง
และโรคอื่นๆที่ยากจะพิสูจนGให%เห็นเปFนที่ประจักษGได%ในทันที
3.2.2 แนวคําพิพากษาที่เกี่ยวของกรณีความรับผิดบนหลักความผิดทางละเมิดมาตรา
420 แห,งประมวลกฎหมายแพ,งและพาณิชย2
จากการศึกษาจากคําพิพากษาศาลฎีกาย%อนหลัง 60 ป• ยังไมเคยมีแนวคําพิพากษา
ศาลฎีกาศาลของไทยปรากฏที่เกี่ยวข%องกับความเสียหายจากการทําละเมิดในความเสียหายตอสุขภาพ
และอนามัยจากควันบุหรี่ ตามหลักกฎหมายเรื่องความรับผิดบนหลักการความผิดทางละเมิด ตามมาตรา
420 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยGปรากฏแตมีคําพิพากษาที่ใกล%เคียงในหมวดมาตรา 420 ใน
เรื่องความเสียหายตอสุขภาพ อนามัยคือ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 8309/2548
โรงงานสงเสียงดังและมีการพนสีสงกลิ่นเหม็น เปFนเหตุให%โจทกGทั้งสองได%รับความ
เสีย หายแกอนามัย และเดื อดร%อนรํา คาญ อั นเปF นการกระทํา ละเมิด ตอโจทกGทั้งสอง จึ งต% องชดใช%คา
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สินไหมทดแทนแกโจทกGทั้งสองตามมาตรา 420 นอกจากนี้ โจทกGทั้งสองมีสิทธิจะปฏิบัติการเพื่อยังความ
เสียหายหรือเดือดร%อนรําคาญให%สิ้นไป โดยไมลบล%างสิทธิที่จะเรียกเอาคาทดแทนตามมาตรา1337
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1719-1720/2499
โรงงานสีครั่งและผลิตครั่งบริสุทธิ์ใช%ยาเคมีละลายกับน้ําทําการล%างครั่งทั้งกลางวัน
และกลางคืน สงกลิ่นเหม็น อันเปFนอั นตรายแกอนามัยและทําให% ผู%อยูบ%านใกล%เคีย งเดือดร% อนรําคาญ
เจ%าของโรงงานยอมต%องรับผิดฐานละเมิดตอผู%ที่ได%รับความเดือดร%อนรําคาญ49
สรุปได%วา ยังไมเคยมีปรากฏแนวคําพิพากษาศาลฎีกาของไทยที่เกี่ยวข%องกับความ
เสียหายจากการทําละเมิดในความเสียหายตอสุขภาพ และอนามัยจากควันบุหรี่ ตามหลักกฎหมายเรื่อง
ความรับผิดบนหลักการกระทําละเมิด มาตรา 420 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยGของประเทศ
ไทย ผู%เขียนเห็นวา แม%แตในเรื่อง กลิ่นเหม็นที่ทําลายสุขภาพ อนามัย ศาลยัง วินิจฉัยให%ผู%กระทําละเมิด
ต%องรับผิดชดใช%คาสินไหมทดแทน สวนเรื่องควันจากบุหรี่ที่ทําลายสุขภาพ อนามัย ก็นาจะเปFนความ
เสียหายที่สามารถเรียกร%องให%ผู%กระทําละเมิดชดใช%คาสินไหมทดแทนได%เชนเดียวกัน
3.2.3 ค,าสินไหมทดแทนที่ไดรับกรณีพิษภัยควันบุหรี่ตามความรับผิดบนหลักความผิด
ทางละเมิดมาตรา 420 แห,งประมวลกฎหมายแพ,งและพาณิชย2
ตามหลักกฎหมายลักษณะละเมิดของไทยมีหลั กอยูวาผู%ที่ได%รับความเสียหายตอ
สุขภาพ อนามัย ชอบที่จะได%รับคาสินไหมทดแทนจากการกระทําละเมิดนั้น ตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยG มาตรา 420 แตในกรณีความเสียหายจากควันบุหรี่ กฎหมายละเมิดไมสามารถนํามาใช%ได%
อยางเหมาะสม เพราะการที่ผู%ได%รับความเสียหายจะได%รับคาสินไหมทดแทนจากความเสียหายที่เกิดขึ้น
ผู%ได%รับความเสียหายต%องสามารถระบุตัวผู%กระทําความผิดและพิสูจนGให%ศาลเชื่อวาได%รับความเสียหาย
จากควันบุหรี่จริงตามหลักผู%ใดกลาวอ%าง ผู%นั้นมีภาระการพิสูจนG ตามมาตรา 84/1 แหงประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง แตการพิสูจนGดังกลาวจะไมสามารถกระทําได% หากผู%สูบบุหรี่ สูบเพียงครั้งเดียว
และเดินหนีไป ก็จะเปFนการยาก ที่ผู%ได%รับความเสียหายจะพิสูจนGให%ศาลเชื่อวาเปFนผู%ได%รับความเสียหาย
และใครเปFนผู%กอให%เกิดความเสียหาย และมูลคาความเสียหายเปFนจํานวนเทาไร เมื่อไมสามารถพิสูจนGได%
ตามมาตรา 84/1 ผู%ได%รับความเสียหายก็ไมสามารถที่จะได%รับคาสินไหมทดแทนเพื่อเยียวยาความ
เสียหายที่เกิดขึ้นได%

49

ครั่งเปFนผลิตผลจากแมลงชนิดหนึ่ง เรียกวา แมลงครั่งเปFนแมลงขนาดเล็ก อาศัยดูดน้ําเลี้ยง
จากกิ่งไม%เปFนอาหาร
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ดังนั้นกลาวโดยสรุปได%วา ในการนําหลักการกฎหมายลักษณะละเมิด มาบังคับใช%
กับกรณีความผิด เกี่ย วกับบุ หรี่นั้ น ไมสามารถนํ ามาใช%ได%อยางเหมาะสม เพราะวิธีการตามกฎหมาย
ละเมิด ใช%หลักผู%ใดกลาวอ%างผู%นั้นมีภาระการพิสูจนG ตามมาตรา 84/1 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง ผู%เขียนเห็นวา ควรใช%วิธีให%ผู%ได%รับความเสียหายจากบุหรี่ได%รับคาสินไหมทดแทนเยียวยาความ
เสียหายจากกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเยียวยาความเสียหายจากควันบุหรี่ดังจะกลาวตอไปในข%อ 3.4
3.3 กรณี ค วามรั บ ผิ ด บนหลั ก ความผิ ด ตามพระราชบั ญญั ติ คุ มครองสุ ขภาพของผู ไม, สูบบุ ห รี่
พ.ศ.2535
3.3.1 หลักเกณฑ2ความรับผิดบนหลักความผิดตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของ
ผูไม,สูบบุหรี่ พ.ศ.2535
สถิติจากการสํารวจโดย สํานักงานสถิติแหงชาติ50 พบวา คนไทยสูบบุหรี่ เกือบสิบ
ล%านคนแม%จะถือเปFนคนสวนน%อยเมื่อเทียบกับประชากรเจ็ดสิบล%านเศษ แตพิษภัยของบุหรี่เปFนแหลง
สําคัญที่สุดของสารกอมะเร็งที่มนุษยGได%รับ และคราชีวิตคนไทยไปกวา 40,000 คนตอป•ผลร%ายของบุหรี่
ไมได%เกิดเฉพาะกับคนที่สูบเองเทานั้น มีงานวิจัยที่พบวา มีผู%คนทั่วโลกเสียชีวิตเพราะควันบุหรี่มือสอง ถึง
ป•ละหกแสนคน ที่นาตกใจคือแหลงที่มาของควันบุหรี่มือสองที่สําคัญที่สุดคือ “บ%าน” ทําให%คาดการณG
กันวา ในประเทศไทยอาจมีผู%เสียชีวิตเพราะควันบุหรี่มือสองถึงป•ละ 4,000 คนอีกทั้งยังมี ควันบุหรี่มือ
สามที่มีสารพิษจากควันบุหรี่ที่ตกค%างอยูตาม กําแพง เพดาน ฝุ|น พรม เครื่องปรับอากาศ ในบ%านและใน
ที่ทํางาน รวมทั้งติดอยูตามเสื้อผ%าของผู%สูบบุหรี่ด%วย ดังนั้น แม%ผู%สูบบุหรี่จะไมสูบในห%องให%รบกวนผู%อื่น
โดยตรง แตก็ยังมีชองทางอีกมาก คนอื่นๆ จะได%รับอันตรายจากสารพิษในบุหรี่ไมน%อยไปกวาตัวผู%สูบเอง
โดยผลเสียหายที่เกิดขึ้นทันทีได%แก อาการของคนที่ได%รับควันบุหรี่เข%าไปจะมีอาการแสบจมูกแสบตา
น้ําตาไหล วิงเวียนศีรษะ คลื่นไส% อาเจียน หายใจไมสะดวก หัวใจเต%นเร็วขึ้น และความดันโลหิตสูงขึ้น
ประสาทสัมผั สของการรับ รู%กลิ่นและรส จะทําหน%า ที่ได%ลดลง เกิดกลิ่นที่นารังเกียจตามรางกายและ
เสื้อผ%า51

50

สํานักงานสถิติแหงชาติ (อังกฤษ: National Statistical Office) เปFนหนวยงานของรัฐบาล
ไทย ระดับกรม สังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีภารกิจในฐานะเปFนหนวยงาน
กลางของรัฐ ในการดําเนินการเกี่ยวกับสถิติตามหลักวิชาการ และจัดทําสถิติเพื่อติดตามประเมินผลและ
สนับสนุนการดําเนินการตามนโยบายและแผนงานของรัฐ
51
ยิ่งชีพ อัชฌานนทG, อางแลว เชิงอรรถที่ 20.
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มี ป ระกาศกระทรวงสาธารณสุ ข ฉบั บ ที่ 19 พ.ศ.2553 ที่ อ อกตามมากั บ
พระราชบัญญัติคุ%มครองสุขภาพของผู%ไมสูบบุหรี่ กําหนดประเภทของสถานที่สาธารณะ52 ให%เปFนเขต
ปลอดบุหรี่ แม%จะมีแค 5 ข%อ แตก็มีข%อยอยมากมายระบุสถานที่ปลอดบุหรี่ไว%ถึง 57 ประเภทด%วยกัน53
ตัวอยางเชน ริมน้ํา ปzายรถโดยสารประจําทาง พื้นที่อันจํากัด โรงพยาบาล ร%านสปา
ร%านนวด โรงเรียน สถานกวดวิชา พิพิธภัณฑG สถานที่เลนกีฬาทุกประเภท อัฒจันทรGดูกีฬาทุกชนิด โรง
ภาพยนตรG สถานที่จัดเลี้ยง สถานที่จําหนายอาหาร ศูนยGการค%า ห%องสมุด ห%องโถงโรงแรม ธนาคาร
โรงงานอุตสาหกรรม สถานที่ทํางานทุกแหง รถประจําทาง รถแท็กซี่ สถานีขนสง ทาอากาศยาน ฯลฯ
หรือเข%าใจงายๆ วาเปFนสถานที่ที่มีผู%คนจํานวนมากต%องใช%รวมกันทุกแหงจะต%องปลอดบุหรี่ทั้งหมด
รวมไปถึ งสถานที่ ที่เ ราอาจนึกไมถึงวาเปFน เขตปลอดบุ หรี่ อยางเชน สุขา สถาน
บันเทิง สวนสาธารณะ ร%านตัดผม ตู%โทรศัพทGสาธารณะ และยานพาหนะอื่นๆ ทุกประเภทก็ถูกกําหนดไว%
ด%วย แตขณะเดียวกัน นิสัยการสูบบุหรี่ของคนในสังคมไทย ไมได%เปFนไปโดยสอดคล%องตามกฎหมาย

52

พระราชบัญญัติคุ%มครองสุขภาพของผู%ไมสูบบุหรี่ พ.ศ.2535 มาตรา 3 บัญญัติวา “สถานที่
สาธารณะ หมายความวา สถานที่หรือยานพาหนะใดๆซึ่งประชาชนมีความชอบธรรมที่จะเข%าไปได%
53
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2553
ข%อ 2 ให%สถานที่ดังตอไปนี้ เปFนสถานที่สาธารณะที่ให%มีการคุ%มครองสุขภาพของผู%ไมสูบ
บุหรี่ โดยกําหนดให%เปFนเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด
(1) สถานบริการสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพ
(2) สถานศึกษา
(3) สถานที่สาธารณะที่ใช%ประโยชนGรวมกัน
(3.1) สถานที่ออกกําลังกาย สนามและสถานการกีฬา
(3.2) ร%านค%า สถานบริการและสถานบันเทิง
(3.3) บริเวณโถงพักคอย และบริเวณทางเดินทั้งหมดภายในอาคาร
(3.4) สถานบริการทั่วไป
(3.5) สถานที่ทํางาน
(3.6) สถานที่สาธารณะทั่วไป
(4) ยานพาหนะและสถานีขนสงสาธารณะ
(4.1) ยานพาหนะสาธารณะ ในขณะให%บริการไมวาจะมีผู%โดยสารหรือไมก็ตาม
(4.2) สถานีขนสงสาธารณะ
(5) ศาสนสถาน สถานปฏิบัติธรรมในศาสนาและนิกายตางๆ เชน วัด มัสยิด โบสถG
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ดังกลาวข%างต%นเลย การสูบบุหรี่ในสุขา สวนสาธารณะ รถแท็กซี่ สถานที่ทํางาน เปFนเรื่องปกติที่พบได%
ทั่วไป นั่นก็หมายความวา กฎหมายคุ%มครองผู%ไมสูบบุหรี่นี้ ยังไมสามารถนํามาใช%ได%จริง หรือ ไมมีผล
ในทางปฏิบัติ นั่นเอง
ดังนั้ น จึงมีพระราชบัญ ญัติ คุ%มครองสุ ขภาพของผู%ไมสู บบุห รี่ พ.ศ.2535 ออกมา
บังคับใช% กฎหมายฉบับนี้มีเพียง 15 มาตรา สาระหลักๆ คือให%มีการกําหนดเขตปลอดบุหรี่54 ผู%ใดฝ|าฝ‘น
สู บ บุ ห รี่ ใ นที่ ห% า มสู บ มี โ ทษปรั บ 2,000 บาท 55 และกํ า หนดให% ผู% รั บ ผิ ด ชอบดู แ ลสถานที่ มี ห น% า ที่
จัดสถานที่ให%ปลอดบุหรี่ด%วย56 หากไมปฏิบัติตามมีโทษปรับ 2,000 บาท57
โดยหลักเกณฑGแหงความรับผิดที่ผู%สูบบุหรี่จะต%องรับผิดนั้น คือ ประการแรก ต%องมี
ผู%กระทําความผิด หมายความถึง มีผู%สูบบุหรี่นอกเขตที่กําหนดให%สูบบุหรี่และกอให%เกิดควันสงผลกระทบ
เดือดร%อนไปถึงบุคคลอื่น ประการที่สอง เมื่อมีการจุดบุหรี่กอให%เกิดควันจากบุหรี่ ถือได%วาความผิดสําเร็จ
แม%วายังไมได%สูบก็ตาม ประการที่สาม ต%องมีผู%เสียหายที่ได%รับผลกระทบจากการสูบบุหรี่นอกเขตที่ได%รับ
อนุญาตไว% และประการที่สี่ ผู%กอความเสียหายหรือผู%สูบบุหรี่ได%สูบบุหรี่นอกเหนือจากเขตที่ได%อนุญาตไว%

54

มาตรา 4 ให%รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(1) กําหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่ให%มีการคุ%มครองสุขภาพของผู%ไมสูบ

บุหรี่
(2) กําหนดสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดของสถานที่สาธารณะตาม (1) เปFนเขตสูบบุหรี่หรือ
เขตปลอดบุหรี่
(3) กําหนดสภาพ ลักษณะ และมาตรฐานของเขตปลอดบุหรี่และเขตสูบบุหรี่เกี่ยวกับการ
ระบายควันหรืออากาศ
(4) กําหนดหลักเกณฑGและวิธีการในการแสดงเครื่องหมายในเขตสูบบุหรี่หรือเขตปลอด
บุหรี่ประกาศตาม (3) หรือ (4) ให%กําหนดวัน เวลา หรือระยะเวลาที่ผู%ดําเนินการจะต%องดําเนินการให%
แล%วเสร็จในประกาศด%วย
55
มาตรา 6 ห%ามมิให%ผใู% ดสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่
56
มาตรา 5 เมื่อรัฐมนตรีประกาศตามมาตรา 4 แล%ว ให%ผู%ดําเนินการมีหน%าที่
(1) จัดให%สวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดของสถานที่สาธารณะเปFนเขตสูบบุหรี่และเขตปลอด
บุหรี่
มาตรา 11 ผู%ดําเนินการผูใ% ดไมปฏิบัติตามมาตรา 5 (1) ต%องระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่น
บาท
57
มาตรา 12 ผูใ% ดฝ|าฝ‘นมาตรา 6 ต%องระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท
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ตามพระราชบัญญัติคุ%มครองสุขภาพของผู%ไมสูบบุหรี่ พ.ศ.253558 แตพระราชบัญญัติคุ%มครองสุขภาพ
ของผู%ไมสูบบุหรี่ พ.ศ.2535 มุงเน%นที่จะลงโทษผู%สูบบุหรี่แตเฉพาะในทางกฎหมายอาญา กลาวคือ ผู%ที่สูบ
บุห รี่ในที่ส าธารณะที่ห% า มมิ ให% มีการสูบ บุ หรี่ ถื อวาฝ| าฝ‘ นข% อบังคั บแหงกฎหมายตามพระราชบัญ ญั ติ
คุ%มครองสุขภาพของผู%ไมสูบบุหรี่ ต%องรับโทษปรับไมเกิน 2,000 บาท โดยเงินคาปรับ 2,000 บาท
ตกเปFนของแผนดิน แตผู%เขียนมองวาพระราชบัญญัติคุ%มครองสุขภาพผู%ไมสูบบุหรี่ระบุเพียงแคความรับ
ผิ ด ของผู% สู บ บุ ห รี่ ใ นที่ ส าธารณะ ยั ง ไมเพี ย งพอและยั ง ไมครอบคลุ ม ตอความเสี ย หายที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง
เพราะในความเสียหายจากกรณีดังกลาว มีบุคคลอื่นที่ได%รับความเสียหายด%วย ผู%เขียนจึงมองวาผู%ที่ได%
รับความเสียหายจากควันบุหรี่มือสองก็ควรที่จะได%รับการชดใช%เยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากควัน
บุหรี่ ดังนั้นผู%เขียนขอเสนอให%ใช%วิธีการเยียวยาผู%ได%รับความเสียหายในรูปแบบกองทุนโดยนําเงินคาปรับ
ดังกลาวมาเข%ากองทุนเพื่อเยียวยาความเสียหายจากควันบุหรี่ดังจะกลาวตอไปในข%อ 3.4
3.3.2 แนวคําพิพากษาที่เกี่ยวของกรณีความผิดตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพ
ของผูไม,สูบบุหรี่ พ.ศ.2535
จากการศึกษาจากคํ า พิพากษาที่เ กี่ ยวข% องย% อนหลัง 60 ป• ยั งไมเคยมีแนว
คํ า พิ พ ากษาของไทยปรากฏที่ เ กี่ ย วข% อ งกั บ ความเสี ย หายจากการกระทํ า ผิ ด ตามหลั ก กฎหมาย
พระราชบัญญัติคุ%มครองสุขภาพของผู%ไมสูบบุหรี่ พ.ศ.2535 ทั้งนี้ เปFนเพราะตัวบทกฎหมายของประเทศ
ไทยเราไมเอื้ออํานวยตอการฟzองร%องดําเนินคดี ทั้งที่สภาพสังคมไทยเราได%รับความเสียหายจากการสูบ
บุหรี่เปFนจํานวนมาก เกิดจากตัวบทกฎหมายมีปxญหา เพราะเขียนไว%เข%มงวดเกินไปไมสอดคล%องกับความ
เปFนจริงในสังคมปxจจุบัน เชน ห%ามสูบบุหรี่ในพื้นที่ใต%หลังคาอาคาร ซึ่งในความเปFนจริง คนสูบบุหรี่คง
ไมออกไปยืนตากแดดเพื่อสูบบุหรี่ และผู%ถูกบังคับใช%ยังไมเข%าใจหน%าที่ของตัวเอง เชน ผู%ดูแลอาคารยัง
ไมรู%วามีหน%าที่ต%องติดปzายห%ามสูบบุหรี่ เปFนสาเหตุให%กฎหมายบังคับใช%ไมได%และเสื่อมคาไปเอง ขณะที่
บางทานเห็นวา เมื่อกฎหมายมีเจตนารมณGที่ดีและมีเนื้อหาที่เครงครัด ผู%มีหน%าที่บังคับใช%ควรจะต%องหา
วิธีนําไปปฏิบัติให%ได%จริง เชน มีเงินรางวัลนําจับให%กับเจ%าหน%าที่ หรือควรมีการรณรงคG แตไมควรไปแก%ไข
กฎหมายให%ออนแอลงเพื่อที่จะได%นําไปปฏิบัติได%งายขึ้น59 ซึ่งผู%เขียนเห็นวาหลักการบังคับใช%กฎหมาย
ตามหลักทฤษฎีความรับผิดเด็ดขาดของพระราชบัญญัติคุ%มครองสุขภาพของผู%ไมสูบบุหรี่เหมาะสมตอ
การบังคับใช% เพราะทําให%งายตอการระบุตัวผู%กระทําความผิดโดยไมต%องรอให%มีผู%เสียหายกอน กลาวคือ
เมื่อมีการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะที่ห%ามสูบบุหรี่ ก็ถือวามีความผิดทันที ผู%สูบบุหรี่ถือเปFนผู%กระทําให%เกิด
ความเสี ย หายและฝ| า ฝ‘ น ข% อ บั ง คั บ ของพระราชบั ญ ญั ติ คุ% มครองสุ ขภาพของผู% ไ มสู บ บุ ห รี่ แตผลของ
58
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กฎหมายยั งไมมี การกลาวถึ งการเยีย วยาผู% ได% รับ ความเสี ยหายจากควั นบุ หรี่ มือสองซึ่ งผู% เขี ยนเห็ นวา
มีความสําคัญอยางมากตอกรณีการความเสียหายจากควันบุหรี่ เพราะถือเปFนผู%เสียหายโดยตรงจาก
การกอให% เ กิ ด ความเสี ย หายจากควั น บุ ห รี่ ซึ่ ง ควรได% รั บ คาสิ น ไหมทดแทนในการชดใช% เ ยี ย วยาตอ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากบุหรี่
3.3.3 ค,าเสียหายที่ไดรับกรณีความผิดตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไม,สูบ
บุหรี่ พ.ศ.2535
ตามพระราชบัญ ญัติ คุ%มครองสุขภาพของผู%ไมสูบ บุห รี่ พ.ศ.2535 มิ ได% กํา หนดไว%
เกี่ ย วกั บ คาชดเชยที่ ผู% ไ ด% รั บ ความเสี ย หายจากควั น บุ ห รี่ จ ะได% รั บ หรื อ การเรี ย กร% อ งคาเสี ย หายหรื อ
คาชดเชยจากผู%สูบบุหรี่ หากเกิดความเสียหายขึ้น ทั้งนี้พระราชบัญญัติคุ%มครองสุขภาพของผู%ไมสูบบุหรี่
พ.ศ.2535 กําหนดไว%แตเพียงคาปรับที่ผู%กอความเสียหายหรือผู%สูบบุหรี่ต%องชําระให%กับรัฐไมเกิน 2,000
บาท ตามพระราชบัญญัติคุ%มครองสุขภาพของผู%ไมสูบบุหรี่ พ.ศ.2535 มาตรา 12 ซึ่งเปFนอัตราโทษที่
กําหนดมากวา 20 ป•แล%ว จึงไมสอดคล%องกับความผิดที่ผู%เสียหายจะได%รับและไมทําให%ผู%สูบบุหรี่เกรงกลัว
ตอโทษที่จะได%รับ หากกระทําความผิดเกิดขึ้น60และยังไมมีการกลาวถึงการเยียวยาผู%ได%รับความเสียหาย
จากควันบุหรี่มือสองซึ่งผู%เขียนเห็นวา มีความสําคัญอยางมากตอกรณีการความเสียหายจากควันบุหรี่
เพราะถือเปFนผู%เสียหายโดยตรงจากการกอให%เกิดความเสียหายจากควันบุหรี่ ซึ่งควรได%รับคาสินไหม
ทดแทนในการชดใช%เยียวยาตอความเสียหายที่เกิดขึ้น
สรุปได%วา ในกรณีความผิ ดตามพระราชบัญญัติคุ%มครองสุขภาพของผู%ไมสูบบุห รี่
พ.ศ.2535 ผู%เสียหายไมได%รับคาเสียหายตามพระราชบัญญัติคุ%มครองสุขภาพของผู%ไมสูบบุหรี่ พ.ศ.2535
เพราะกฎหมายไมได%กําหนดให%ผู%เสียหายได%รับคาเสียหายจากบทบัญญัตินี้ ดังนั้นผู%เสียหายจึงไมต%องการ
ดํ า เนิ น การทางกฎหมายเพื่ อ เอาผิ ด กั บ ผู% สู บ บุ ห รี่ ใ นที่ ที่ไ มได% รั บ อนุ ญ าต เพราะการดํ า เนิ น การตาม
กฎหมายนี้ เปFนเพียงการลงโทษตัวผู% กระทําผิด แตผู%ที่ได%รับความเสียหายจากควันบุหรี่ นั้น ไมได%รั บ
การชดเชยเยียวยาแตอยางใดดังนั้นพระราชบัญญัติคุ%มครองสุขภาพของผู%ไมสูบบุหรี่ พ.ศ.2535 จึงไมเคย
ได%มีการถูกนํามาใช%อยางเปFนรูปธรรม ผู%เขียนจึงมองวาผู%ที่ได%รับความเสียหายจากควันบุหรี่มือสองก็ควร
ที่จ ะได% รั บการชดใช%เ ยี ย วยาความเสี ย หายที่ เกิ ด ขึ้น จากควั นบุ ห รี่ ดั งนั้น ผู% เขี ย นขอเสนอให%ใช% วิธี การ
เยียวยาผู%ได%รับความเสียหายในรูปแบบกองทุนโดยนําเงินคาปรับดังกลาวมาเข% ากองทุนเพื่อเยียวยา
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากบุหรี่ดังจะกลาวตอไปในข%อ 3.4
อยางไรก็ ต ามยั งมี กรณี ความเสี ย หายจากควั น บุ ห รี่ ที่ป ระเทศสหรั ฐ อเมริ กา คื อ
คดี เ ลรอน ราบิ โ นวิ ส ที่ ผู% สู บ บุ ห รี่ ใ นเมื อ งคาลาบาสาส นครลอสแองเจลิ ส มลรั ฐ แคลิ ฟ อรG เ นี ย
60
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แหงประเทศสหรัฐอเมริกา สูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะที่เปFนสถานที่ที่ห%ามสูบบุหรี่ ตามพระราชบัญญัติ
AN ORDINANCE OF THE CITY OF CALABASAS REGULATING SECOND-HAND SMOKE AND
AMENDING THE CALABASAS MUNICIPAL CODE กลาวคื อ ผู% สู บ บุ หรี่ ถูกฟzองร% องตอศาล
โดยพนักงานอัยการหรือผู%ได%รับความเสียหายจากควันบุหรี่ ในคดีความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ เมื่อศาลตัดสิน
วามีความผิดจริงตามฟzอง ผู%สูบบุหรี่หรือผู%ที่กอความเสียหายจากควันบุหรี่ จะต%องชําระคาชดเชยเยียวยา
ความเสียหายให%แกกองทุน เปFนจํานวนเงิน 250 เหรียญดอลลารGสหรัฐหรือหากผู%ได%รับความเสียหาย
สามารถพิสูจนGให%ศาลเห็นวาได%รับความเสียหายจริง ศาลอาจจะให%คาชดเชยเยียวยาความเสียหายนั้น
แกโจทกG ห รื อผู% ไ ด% รั บ ความเสี ย หายก็ ได% ในกรณี ที่ ผู% ได% รั บ ความเสี ย หายเปF น ผู% ฟzอ งร% อ งดํ า เนิ น คดี เ อง
เมื่ อ ชนะคดี จ ะได% รั บ เงิ น ชดเชยคาทนายความและคาใช% จ ายใดๆที่ เ กิ ด ขึ้ น อยางสมเหตุ ส มผล61
ตามตัวอยางในคดีดังกลาว ผู%เขียนมีความเห็นวาวิธีการนําเงินจากผู%กอความเสียหายจากควันบุหรี่เข%า
กองทุนเพื่อเยียวยาผู%ได%รับความเสียหายจากควันบุหรี่ตามกรณีตัวอยางนี้ จะทําให%ผู%ได%รับความเสียหาย
ได%รับการเยียวยาอยางแท%จริง ซึ่งแตกตางกับกฎหมายไทย ที่กําหนดให%นําเงินจากผู%กอความเสียหายจาก
ควันบุห รี่เข%าสู รัฐโดยที่ไมได% นํามาเยียวยาผู%ที่ได%รั บความเสียหายจากควันบุหรี่ โดยตรง ทําให%ผู%ได%รั บ
ความเสียหายจากควันบุหรี่ไมได%รับการเยียวยาตอความเสียหายที่เกิดขึ้น
3.4 แนวคิดการจัดตั้งกองทุนเพื่อการเยียวยาผูไดรับความเสียหายจากควันบุหรี่
เนื่ องจากปx จ จุ บั นประเทศไทยยั งไมมี กฎหมายในการเยี ยวยาผู% ได%รั บ ความเสี ย หาย
จากควันบุหรี่โดยตรง วิทยานิพนธGนี้ จึงจะเสนอการออกกฎหมายเพื่อเยียวยาผู%เสียหายดังกลาวโดยตั้ง
เปF น กองทุ น ซึ่ งจะกลาวตอไปในบทที่ 4 ในขณะนี้ ป ระเทศไทยมี กองทุ น เพื่ อชวยเหลื อปz องกั น และ
เยียวยาความเสียหายจากความเสียหายตางๆที่เกิดขึ้นมากมาย ผู%เขียนจะขอแยกประเภทของกองทุน
ตามวิทยานิพนธGนี้เปFน 2 ประเภท คือ กองทุนเพื่อการปzองกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นและกองทุน
เพื่อการเยียวยาภายหลังจากความเสียหายได%เกิดขึ้นแล%ว ดังจะอธิบายตอไป
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เลรอน ราบิโนวิส, “ORDINANCE NO. 2006-217,” สืบค%นเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558,
http://www.cityofcalabasas.com/pdf/agendas/council/2006/021506/item2-02006-217.
pdf
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3.4.1 กองทุนเพื่อการป>องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น
ตามวิ ท ยานิ พ นธG นี้ จ ะขอกลาวถึ ง เฉพาะกองทุ น ที่ เ กี่ ย วข% อ งและมี วั ต ถุ ป ระสงคG
เพื่ อ การปz อ งกั น ความเสี ย หายที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ของพิ ษ ภั ย จากควั น บุ ห รี่ กลาวคื อ กองทุ น สนั บ สนุ น
การสร%างเสริมสุขภาพ62 (เพื่อจัดตั้งสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร%างเสริมสุขภาพ) ดังจะกลาวตอไปนี้
กองทุนสนับสนุนการสร%างเสริมสุขภาพมีขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน
การสร%างเสริมสุขภาพ พ.ศ.2544 เพื่อดําเนินการทางด%านสาธารณสุขและสุขภาพอนามัยของประชาชน
โดยผานสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร%างเสริมสุขภาพ (ส.ส.ส.) ดังจะกลาวตอไป
3.4.1.1 วัตถุประสงค2ของกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
กองทุนสนับสนุนการสร%างเสริมสุขภาพมีขึ้นเพื่อจัดตั้งสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร%างเสริมสุขภาพ เพื่อให%วัตถุประสงคGของกองทุนสนับสนุนการสร%างเสริมสุขภาพสําเร็จ
ลุลวงผานการทําหน%าที่โดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร%างเสริมสุขภาพ สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร%างเสริมสุขภาพเปFนหนวยงานของรัฐ ที่ไมใชสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มีนายกรัฐมนตรีเปFน
ประธานกองทุน และจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร%างเสริมสุขภาพ พ.ศ.2544
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงคG เ พื่ อ ริ เ ริ่ ม ผลั ก ดั น กระตุ% น สนั บ สนุ น และรวมกั บ หนวยงานตางๆ ในสั ง คมใน
การขับเคลื่อนกระบวนการสร%างเสริมสุขภาพ เพื่อให%คนไทยมีสุขภาพดีครบ 4 ด%าน ได%แก ด%านรางกาย
จิต ปxญญา และสังคม เพื่อรวมสร%างประเทศไทยตอไปในวันข%างหน%า
3.4.1.2 รายไดของกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
กองทุนสนับสนุนการสร%างเสริมสุขภาพมีแหลงที่มาของรายได%จากเงิน
บํารุงกองทุนสนับสนุนการสร%างเสริมสุขภาพ ซึ่งมาจากภาษีที่รัฐจัดเก็บจากผู%ผลิตและนําเข%าสุราและ
ยาสูบ ในอัตราร%อยละสองของภาษีที่ต%องชําระ ตามมาตรา 11 วรรค 1 แหงพระราชบัญญัติกองทุน
สนับสนุนการสร%างเสริมสุขภาพ พ.ศ.2544 มีบทบัญญัติวา “ให%กองทุนมีอํานาจจัดเก็บเงินบํารุงกองทุน
จากผู%มีหน%าที่เสียภาษีตามกฎหมายวาด%วยสุราและกฎหมายวาด%วยยาสูบ” ซึ่งเงินบํารุงกองทุนดังกลาว
จะถูกดําเนินการเรียกเก็บโดยกรมสรรพสามิตและกรมศุลกากร โดยที่ไมต%องนําสงให%เปFนของแผนดิน
ตามมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร%างเสริมสุขภาพ พ.ศ.2544 มีบทบัญญัติวา
“เพื่อประโยชนGในการจัดเก็บและสงเงินบํารุงกองทุน
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สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร%างเสริมสุขภาพ, “สํานักงานสนับสนุนการสร%างเสริม
สุขภาพคือ”, แผนหลักสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร%างเสริมสุขภาพ, น.2 (มิถุนายน 2558)
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(1) ให%กรมสรรพสามิตและกรมศุลกากรเปFนผู%ดํ าเนินการเรียกเก็บเงิ น
บํารุงกองทุนเพื่อนําสงเปFนรายได%ของกองทุน โดยไมต%องนําสงกระทรวงการคลังเปFนรายได%แผนดิน ทั้งนี้
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนด” ซึ่งรายได%ของกองทุนในทุกป•ที่ผานมาย%อนหลัง
5 ป• มีดังนี้
(1) ป•พ.ศ.2557 รายได%ทั้งหมด 4,064 ล%านบาท
(2) ป•พ.ศ.2556 รายได%ทั้งหมด 3,811 ล%านบาท
(3) ป•พ.ศ.2555 รายได%ทั้งหมด 3,561 ล%านบาท
(4) ป•พ.ศ.2554 รายได%ทั้งหมด 3,391 ล%านบาท
(5) ป•พ.ศ.2553 รายได%ทั้งหมด 3,110 ล%านบาท63
เมื่อกองทุนสนับสนุนการสร%างเสริมสุขภาพได%รับเงินรายได%มาเข%ากองทุน
ก็จะนําเงินดังกลาวไปดําเนินการให%บรรลุตามวัตถุประสงคGของกองทุน กลาวคือ เพื่อทําให%ประชาชน
มีสุขภาพที่ดี ทั้งด%านรางกาย จิตใจ ปxญญา และสังคม ตามวิธีการดําเนินการของกองทุนซึ่งจะกลาว
ตอไป
3.4.1.3 วิธีการดําเนินการของกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพผ,าน
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร%างเสริมสุขภาพ มีหน%าที่ริเริ่ม ผลักดัน
กระตุ%น สนับสนุน และรวมกับหนวยงานตางๆในสังคม ในการขับเคลื่อนกระบวนการสร%างเสริมสุขภาพ
เพื่อให%คนไทยมีสุขภาพดีด%วยวิธีการปฏิบัติตามแผนที่กําหนดไว%เพื่อดําเนินการสร%างเสริมสุขภาพสูสังคม
สุขภาวะทั้งหมด 15 แผนดังนี้
(1) แผนควบคุมยาสูบ
(2) แผนการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลGและสิ่งเสพติด
(3) แผนการจัดการความปลอดภัยทางถนนและภัยพิบัติ
(4) แผนควบคุมปxจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ
(5) แผนสุขภาวะประชากรกลุมเฉพาะ
(6) แผนสุขภาวะชุมชน
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ThaiPublica, “รายได% สสส.ที่ได%รับการจัดสรร 2%,” สืบค%นเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2558,
www.thaipublica.org/2015/05/thaihealth-2015/

87

(7) แผนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว
(8) แผนสร%างเสริมสุขภาวะในองคGกร
(9) แผนสงเสริมกิจกรรมทางกาย การออกกําลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ
(10) แผนสื่อสารสุขภาวะและสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม
(11) แผนสนับสนุนโครงการเป•ดรับทั่วไปและนวัตกรรม
(12) แผนสนับสนุนการสร%างเสริมสุขภาพผานระบบบริการสุขภาพ
(13) แผนพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนเพื่อการสร%างเสริมสุขภาพ
(14) แผนอาหารเพื่อสุขภาวะ
(15) แผนสร%างเสริมความเข%าใจสุขภาวะ
จากแผนทั้ง 15 แผนที่กลาวมาข%างต%นนี้ ผู%เขียนจะขอกลาวเฉพาะแผนที่
1 คือ แผนควบคุมยาสูบเพื่อให%สอดคล%องกับกรณีศึกษาด%านยาสูบดังจะกลาวตอไป
แผนการควบคุ มยาสู บ ของสํ า นั กงานกองทุ น สนั บ สนุ น การสร% า งเสริ ม
สุขภาพ ดําเนินการด%วยวิธีการให%ความรู%ตอพิษภัยจากบุหรี่ และการรณรงคGไมสูบบุหรี่ตามสถานที่ตางๆ
เพื่อให%ประชาชนตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่และความเสียหายตอสุขภาพอนามัยที่จะเกิดขึ้นจากบุหรี่
โดยคาดหวังให%ประชาชนรู%เทาทันพิษภัยจากบุหรี่และลดปริมาณการสูบลง ยกตัวอยางเชน
ตัวอยางที่ 1 การให%ความรู%ถึงพิษภัยจากบุหรี่ตอประชาชน
สํ า นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การสร% า งเสริ ม สุ ข ภาพจั ด อบรมสั ม มนา
และเป•ดตัวเครือขายผู%ป|วยและผู%ได%รับผลกระทบจากการสูบบุหรี่ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2558 โดย
ในการอบรมสัมมนาดังกลาวเปFนการให%ความรู%ถึงพิษภัยและอันตรายที่เกิดขึ้นจากการสูบบุหรี่และวิธีการ
หลีกเลี่ยงจากการเจ็บป|วยและเสียชีวิตกอนเวลาจากการสูบบุหรี่64
ตัวอยางที่ 2 การรณรงคGไมสูบบุหรี่
สํา นักงานกองทุน สนั บสนุ นการสร% างเสริมสุขภาพจัดโครงการรณรงคG
“สวนดอกปลอดบุหรี่ รวมสร%างสิ่งแวดล%อมที่ดี ทุกชีวีปลอดภัย” วันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2558 เปFน
การดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานด%านการควบคุมยาสูบในรูปแบบของการรณรงคGการไมสูบบุหรี่
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สํานักขาวสร%างสุข สํานักงานกองทุนสนับสุนการสร%างเสริมสุขภาพ, “อบรมสัมมนาและ
เป•ดตัวเครือขายผู%ป|วยและผู%ได%รับผลกระทบจากการสูบบุหรี่,” สืบค%นเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558,
www.thaihealth.or.th/Content/29415-เป•ดตัวเครือขายเหยื่อจากการสูบบุหรี่%20.html.
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โดยบุคคลากรของโรงพยาบาล ในทางเชิญชวนให%ประชาชนไมสูบบุหรี่ในโรงพยาบาลเพื่อสิ่งแวดล%อมที่ดี
ภายในโรงพยาบาลและปzองกันการเกิดโรคภัยจากการสูบบุหรี่65
กลาวโดยสรุ ปจะเห็น ได% วา สํ านั กงานกองทุน สนั บสนุน การสร%า งเสริ ม
สุขภาพ มีหนึ่งในหน%าที่หลักในการควบคุมความเสียหายจากควันบุหรี่ที่จะเกิดขึ้นตอประชาชน ไมให%เกิด
ความเสี ยหายจํา นวนมาก และลดจํา นวนประชากรผู% สูบบุ หรี่ เพื่อให%ป ระชาชนในสังคมมีสุ ขภาพที่ ดี
แตการดําเนินการของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร%างเสริมสุขภาพดําเนินการในรูปแบบของการให%
ความรู%ตอพิษภัยอันตรายของบุหรี่และการรณรงคGไมสูบบุหรี่ ซึ่งถือเปFนวิธีการพยายามปzองกันไมให%เกิด
ความเสี ยหายจากควัน บุห รี่ แตไมได% มีมาตรการในการเยีย วยาผู% ที่ได%รั บความเสีย หายจากควั นบุ ห รี่
ที่เกิดขึ้นไปแล%ว ดังนั้นผู%เขียนมองวาวิธีการดําเนินการของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร%างเสริม
สุ ข ภาพเปF น การแก% ปx ญ หาที่ ยั ง ไมครอบคลุ ม ตอความเสี ย หายที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง จากบุ ห รี่ และควรจะมี
มาตรการการเยียวยาผู%ที่ได%รับความเสียหายที่เกิดขึ้นแล%วจากพิษภัยของบุหรี่ ดังจะกลาวตอไปในบทที่ 4
3.4.2 กองทุนเพื่อการเยียวยาภายหลังจากความเสียหายไดเกิดขึ้นแลว
ตามวิทยานิพนธGนี้จะขอกลาวถึงกองทุนเพื่อเยียวยาภายหลังจากความเสียหายได%
เกิ ด ขึ้ น แล% ว อั น มี ลั ก ษณะเพื่ อ เยี ย วยาผู% ไ ด% รั บ ความเสี ย หายโดยการใช% ท ฤษฎี ค วามรั บ ผิ ด เด็ ด ขาด
(strict liability) ได%แก กองทุนปzองกันและปราบปรามยาเสพติด ซึ่งมีขั้นตอนของกระบวนการทาง
กฎหมายตามทฤษฎีความรับผิดเด็ดขาดและนําเงินหรือทรัพยGสินที่ยึดได%จากการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติดมาเข%ากองทุนโดยไมต%องตกเปFนของแผนดิน66 ดังจะอธิบายตอไปนี้
กองทุนปzองกันและปราบปรามยาเสพติด จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมาตรการ
ในการปราบปรามผู%กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 ซึ่งพระราชบัญญัติดังกลาวกําหนดให%
จัดตั้งกองทุนปzองกันและปราบปรามยาเสพติดขึ้นกองทุนหนึ่งโดยมีวัตถุประสงคGคือ
3.4.2.1 วัตถุประสงค2ของกองทุนป>องกันและปราบปรามยาเสพติด
กองทุนปzองกันและปราบปรามยาเสพติดจัดตั้งโดยมีวัตถุประสงคG เพื่อนํา
ทรัพยGสินของกองทุนไปใช%ประโยชนGในการปzองกันและปราบปรามยาเสพติด ตามมาตรการการปzองกัน
65

สํานักสร%างสรรคGโอกาสและนวัตกรรม สสส., “สวนดอกปลอดบุหรี่ รวมสร%างสิ่งแวดล%อมที่
ดี ทุกชีวีปลอดภัย,” สืบค%นเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558, www.thaihealth.or.th/Content/29324
-'สวนดอก'%20โรงพยาบาลปลอดบุหรี่%20100%20.html.
66
ภาสกร ญาณสุธี, อธิบายรวมกฎหมายยาเสพติดให%โทษ, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพGนิติ
บรรณการ), น.13.
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รู ป แบบตางๆ เชน การรณรงคG ต อต% า นยาเสพติ ด การให% ค วามรู% ถึ ง ภั ย อั น ตรายของยาเสพติ ด
และมาตรการการปราบปรามยาเสพติดทุกรูปแบบ เชน การสนับสนุนหนวยงานของรัฐในการหาข%อมูล
และจับกุมผู%กระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติด รวมไปถึงมาตรการการเยียวยาผู%ได%รับความเสียหายจากการ
กระทํ า ผิ ด เกี่ ย วกั บ ยาเสพติ ด เชน พนั กงานเจ% า หน% า ที่ ที่ป ฏิ บั ติ ห น% า ที่ ใ นการปราบปรามยาเสพติ ด
และเสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน%าที่ หรือประชาชนที่อาจได%รับผลกระทบจากการปฏิบัติ
หน%าที่ของพนักงานเจ%าหน%าที่ โดยกองทุนปzองกันและปราบปรามยาเสพติดบริหารงานในรูปแบบของ
คณะอนุ กรรมการกองทุน ซึ่งได% รับ การแตงตั้งจากคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยG สิน ประกอบด%ว ย
เลขาธิการคณะกรรมการปzองกันและปราบปรามยาเสพติดเปFนประธานอนุกรรมการ ผู%แทนสํานักงาน
อัยการสูงสุด ผู%แทนสํานักงานตํารวจแหงชาติ ผู%แทนกรมศุลกากร ผู%แทนกรมบัญชีกลาง ผู%ทรงคุณวุฒิอื่น
ไมเกินสองคนและผู%อํานวยการสํานักตรวจสอบทรัพยGสินคดียาเสพติดเปFนอนุกรรมการและเลขานุการ67
3.4.2.2 รายไดของกองทุนป>องกันและปราบปรามยาเสพติด
กองทุนปzองกันและปราบปรามยาเสพติดมีวัตถุประสงคGหลักเพื่อปzองกัน
และปราบปรามยาเสพติดโดยมีรายได%เพื่อใช%เปFนเงินทุนในการดําเนินการตามวัตถุประสงคGของกองทุน
ปzองกันและปราบปรามยาเสพติดดังตอไปนี้
(1) จากทรัพยG สิน ที่ ตกเปF น ของกองทุ น ตามมาตรา 31 และมาตรา 32
แหงพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู%กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534
(2) จากทรัพยGสินที่มีผู%ให%
(3) จากทรัพยGสินที่ได%รับจากรัฐบาล
(4) ผลประโยชนGที่เกิดจากทรัพยGสินตามข%อ 1 ข%อ 2 และ ข%อ 368
จากรายได%ทั้ง 4 ข%อที่กลาวมานี้ ผู%เขียนจะขออธิบายเฉพาะสวนข%อที่ 1
คือทรัพยGสินที่ตกเปFนของกองทุนตามมาตรา 31 เทานั้น เพราะเปFนรายได%ของกองทุนที่มาจากผู%กระทํา
ความผิ ดเพื่ อนํ า มาเยี ย วยาความเสี ย หายที่ เ กิ ด ขึ้ น ซึ่ งเปFน สาระสํา คั ญ และรู ป แบบวิ ธี การที่ส ามารถ
นํามาใช%ในวิทยานิพนธGฉบับนี้ได% กลาวคือ มาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปราม
ผู% ก ระทํ า ความผิ ด เกี่ ย วกั บ ยาเสพติ ด พ.ศ. 2534 บั ญ ญั ติ ว า “ทรั พ ยG สิ น ที่ ศ าลมี คํ า สั่ ง ให% ริ บ

67

เพิ่งอาง , น.13.
68
เพิ่งอาง , น.13.
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ตามมาตรา 2969 และ มาตรา 3070 ให%ตกเปFนของกองทุน” หมายความวา หากมีการกระทําความผิด
เกี่ยวกับคดียาเสพติด ไมวาจะมีผู%ถูกลงโทษหรือไม ให%ริบเปFนของกองทุนปzองกันและปราบปรามยาเสพ
ติดทั้งหมด เพราะถือเปFนทรัพยGสินที่ได%มาจากการกระทําความผิด เพื่อนําทรัพยGสินที่ริบได%ดังกลาวมา
เปFนรายได%ของกองทุนปzองกันและปราบปรามยาเสพติดเพื่อใช%ในการดําเนินการปzองกันและปราบปราม
ยาเสพติดตามวัตถุประสงคGของกองทุนตอไป และผู%เขียนจะขอยกตัวอยางคําพิพากษาที่ให%ริบทรัพยGสิน
จากคดีการกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให%ตกเปFนของกองทุนปzองกันและปราบปรามยาเสพติด
คําพิพากษาศาลฎีกา 1717/2548
ผู% ร% อ งยื่ น คํ า ร% อ งขอให% ริ บ ทรั พ ยG สิ น ของจํ า เลยที่ 3 ผู% ถู ก ฟz อ งวาเปF น
เจ% า พนั กงานรวมกั บพวกกระทํา ความผิด เกี่ ยวกั บยาเสพติ ด และทรัพยG สิ นของผู% คัดค% า นผู%เ ปF นภริ ย า
ของจําเลยที่3รวม7รายการ เนื่องจากเปFนทรัพยGสินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
โดยขอให% ริ บ ตกเปF น ของกองทุ น ปz องกั น และปราบปรามยาเสพติ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ มาตรการใน
การปราบปรามผู%กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534
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มาตรา29 แหงพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู%กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพ
ติด พ.ศ. 2534 บัญญัติวา “บรรดาทรัพยGสินซึ่งพนักงานอัยการได%ยื่นคําร%องตอศาล”
70
มาตรา30 แหงพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู%กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพ
ติด พ.ศ. 2534 บัญญัติวา “บรรดาเครื่องมือ เครื่องใช% ยานพาหนะ เครื่องจักรกล หรือทรัพยGสินอื่นใดที่
ใช%ในการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหรือใช%เปFนอุปกรณGให%ได%รับผลในการกระทําความผิดหรือมีไว%
เพื่อใช%ในการกระทําความผิดให%ริบเสียทั้งสิ้นไมวาจะมีผู%ถูกลงโทษตามคําพิพากษาหรือไม
ให%พนักงานอัยการยื่นคําร%องตอศาลที่พิจารณาคดีนั้นเพื่อขอให%สั่งริบทรัพยGสินตามวรรคหนึ่ง
และเมื่ อ พนั ก งานอั ย การได% ยื่ น คํ า ร% อ งแล% ว ให% พนั กงานเจ% า หน% า ที่ ป ระกาศในหนั ง สื อพิ มพG ร ายวั น ที่ มี
จําหนายแพรหลายในท%องถิ่นอยางน%อยสองวันติดตอกันเพื่อให%บุคคลซึ่งอาจอ%างวาเปFนเจ%าของทรัพยGสิน
มายื่นคําร%องขอเข%ามาในคดีกอนศาลชั้นต%นมีคําพิพากษาหรือคําสั่งทั้งนี้ไมวาในคดีดังกลาวจะปรากฏตัว
บุคคลซึ่งอาจเชื่อได%วาเปFนเจ%าของหรือไมก็ตาม
ในกรณีที่ไมมีผู%ใดอ%างตัวเปFนเจ%าของกอนศาลชั้นต%นมีคําพิพากษาหรือคําสั่งหรือในกรณีที่
ปรากฏเจ%าของแตเจ%าของไมสามารถพิสูจนGได%วาตนไมมีโอกาสทราบหรือไมมีเหตุอันควรสงสัยวาจะมีการ
กระทําความผิดและจะมีการนําทรัพยGสินดังกลาวไปใช%ในการกระทําความผิดหรือได%ใช%เปFนอุปกรณGให%
ได%รับผลในการกระทําความผิดหรือมีไว%เพื่อใช%ในการกระทําความผิดให%ศาลสั่งริบทรัพยGสินดังกลาวได%
เมื่อพ%นกําหนดสามสิบวันนับแตวันแรกของวันประกาศในหนังสือพิมพGรายวันตามวรรคสองและในกรณีนี้
มิให%นํามาตรา 36 แหง ประมวลกฎหมายอาญามาใช%บังคับ”
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3.4.2.3 วิธีดําเนินการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นแลวของกองทุนป>องกัน
และปราบปรามยาเสพติด
วิธีการดําเนินการเยียวยาของกองทุนปzองกันและปราบปรามยาเสพติด
มีลักษณะเปFนการเยียวยาผู%ได%รับความเสียหายทั้งผู%เสียหายและเจ%าหน%าที่หรือครอบครัวเจ%าหน%าที่ที่
ปฏิบัติหน%าที่ในคดียาเสพติด กลาวคือ หากผู%เสียหายหรือเจ%าหน%าที่หรือครอบครัวเจ%าหน%าที่ที่ปฏิบัติ
หน%าที่ในคดียาเสพติดได%รับความเสียหายตอชีวิต รางกาย ทรัพยGสิน ทางกองทุนปzองกันและปราบปราม
ยาเสพติดจะนําเงินที่ได%รับจากการริบทรัพยGสินที่เกี่ยวข%องกับคดียาเสพติดมาใช%เปFนเงินทุนเพื่อเยียวยา
ผู%เสียหายหรือเจ%าหน%าที่หรือครอบครัวเจ%าหน%าที่ที่ปฏิบัติหน%าที่ในคดียาเสพติดที่ได%รับความเสียหาย
จากคดีที่เกี่ยวข%องกับยาเสพติด71
ตั ว อยางกรณี การเยี ย วยาผู% ไ ด% รั บ ความเสี ย หายจากยาเสพติ ด (ที่ มิใ ช
พนักงานเจ%าหน%าที่ที่ปฏิบัติหน%าที่ในคดียาเสพติด)
กรณีนักศึกษาโดนกระสุนป‘นจากเหตุที่ตํารวจกําลังจับกุมผู%ค%ายาเสพติด
บริเวณแยกเทวกรรม เขตนางเลิ้ง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 ทําให%กระสุนป‘นทะลุ
เข%าบริเวณปาก ทําให%ทอน้ําลายฉีกขาด ทางกองทุนปzองกันและปราบปรามยาเสพติดได%ชวยเหลือจายคา
รักษาพยาบาลทุกขั้นตอน รวมถึงการศัลยกรรมตกแตงและมอบเงินเยียวยาชวยเหลือ 50,000 บาท72
ตัวอยางกรณีการเยียวยาเจ%าหน%าที่หรือครอบครัวของเจ%าหน%าที่ที่ปฏิบัติ
หน%าที่ในคดียาเสพติด
กรณี ด.ต.สิทธิโชค โพธิ์ดี ถูกยิงเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน%าที่จับกุมผู%กระทํา
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 จากกรณีดังกลาว กองทุนปzองกันและ
ปราบปรามยาเสพติ ด มอบเงิ น ชวยเหลื อ เยี ย วยาให% ค รอบครั ว ของ ด.ต.สิ ท ธิ โ ชค โพธิ์ ดี ที่ เ สี ย ชี วิ ต
ขณะปฏิบัติหน%าที่จับกุมผู%กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จํานวน 100,000บาท73
จากกรณี ตั ว อยางดั ง กลาวจะเห็ น ได% ว าเปF น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงคG ข อง
กองทุนปzองกันและปราบปรามยาเสพติดที่มีวัตถุประสงคGเพื่อนําทรัพยGสินของกองทุนไปใช%ประโยชนG
ในการปz อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด ตามมาตรการการปราบปรามยาเสพติ ด ทุ กรู ป แบบ เชน

71

ภาสกร ญาณสุธี, อางแลว เชิงอรรถที่ 66, น.13.
72
รายการคลุกวงขาว, “เยียวยาคนถูกลูกหลง เหตุ ปส.ปะทะแก˜งยาบ%า,” สืบค%นเมื่อวันที่ 7
ตุลาคม 2558 จาก, http://popcornfor2.com/m/detail?id=40416.
73
โพสตGทูเดยG, “เยียวยาดาบถูกยิงดับจับยาบ%า,” สืบค%นเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558,
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การสนั บ สนุ น หนวยงานของรั ฐ ในการหาข% อมู ล และจั บ กุ มผู% กระทํ า ผิ ด เกี่ ย วกั บ ยาเสพติ ด รวมไปถึ ง
มาตรการการเยียวยา ผู%ได%รับความเสียหายจากการกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เชน พนักงานเจ%าหน%าที่
ที่ ป ฏิ บั ติ ห น% า ที่ ใ นการปราบปรามยาเสพติ ด และเสี ย ชี วิ ต หรื อทุ พ พลภาพจากการปฏิ บั ติ ห น% า ที่ ห รื อ
ประชาชนที่อาจได%รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน%าที่ของพนักงานเจ%าหน%าที่
กลาวโดยสรุปจะเห็ นได%ว า กองทุ นปzองกันและปราบปรามยา เสพติ ด
กอตั้งขึ้นและดําเนินการตามวัตถุประสงคGเพื่อเยียวยาผู%เสียหายและเจ%าหน%าที่หรือครอบครัวเจ%าหน%าที่
ที่ปฏิบัติหน%าที่ในคดีที่เกี่ยวกับยาเสพติด โดยนําจํานวนเงินรายได%ของกองทุนปzองกันและปราบปรามยา
เสพติ ด ที่ ได% รั บ มาจากการริ บ ทรั พยG สิ น ที่ เ กี่ ย วข% องกั บ การกระทํ า ความผิ ด เกี่ ย วกั บ ยาเสพติ ด มาใช%
ชวยเหลือเยียวยาผู%ได%รับความเสียหายและเจ%าหน%าที่หรือครอบครัวเจ%าหน%าที่ที่ปฏิบัติหน%าที่เกี่ยวกับคดี
ยาเสพติด โดยไมต%องนําทรัพยGสินที่ริบได%จากการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตกเปFนของแผนดิน
ผู%เขียนเห็นวาจึงควรนําต%นแบบของกองทุนปzองกันและปราบปรามยาเสพติดในสวนของแหลงที่มาของ
เงินทุนและการเยี ยวยาผู%ได% รับความเสียหายมาปรับใช% ในกรณีการเยียวยาผู%ได%รับ ความเสี ยหายจาก
ควันบุหรี่ เพื่อกอตั้งกองทุนเยียวยาผู%ได%รับความเสียหายจากบุหรี่ ดังจะกลาวตอไปในบทที่ 4
3.4.2.4 วัตถุประสงค2ของการจัดตั้งกองทุนเพื่อการเยียวยาผูไดรับความเสียหาย
จากควันบุหรี่
การจั ด ตั้ ง กองทุ น ตามวิ ท ยานิ พ นธG นี้ เ ปF น การตั้ ง กองทุ น เพื่ อ เยี ย วยา
ภายหลังจากความเสียหายได%เกิดขึ้นแล%วโดยพิจารณาให%จายคาเยียวยาโดยกําหนดประเภท และอัตรา
คาปรับ ตามความเสียหายที่จะเกิดขึ้นเพื่อเข%ากองทุนเพื่อการเยียวยาผู%ได%รับความเสียหายจากควันบุหรี่
โดยผู%เขียนพิจารณาจากสถานที่กอความเสียหายตามเหตุและผลของความร%ายแรง ของสารพิษที่จะ
กอให%เกิดอันตรายตอสุขภาพและอนามัยจากควันบุหรี่ตามที่ได%กลาวมาแล%วในบทที่ 2 ดังนี้
1. การสู บ บุ ห รี่ ในสถานที่ ริ มน้ํ า ควรมี โ ทษปรั บ 2,000 บาท เพื่ อเข% า
กองทุน เหตุผล เพราะเปFนที่โลงกว%าง ทําให%สารพิษที่เปFนอันตรายจากบุหรี่ มีความเจือจาง และเปFน
สถานที่ที่มีผู%คนไมมาก ผู%เขียนเห็นวานาจะให%เทากันกับคาปรับของพระราชบัญญัติการคุ%มครองสุขภาพ
ของผู%ไมสูบบุหรี่ พ.ศ.2535 คือ 2,000 บาท
2. การสูบบุหรี่ในสถานที่ที่เปFนปzายรถโดยสารสาธารณะ ควรมีโทษปรับ
4,000 บาท เพื่อเข%ากองทุน เหตุผล เพราะเปFนที่โลงกว%าง ทําให%สารพิษที่เปFนอันตรายจากบุหรี่ มีความ
เจือจาง แตเปFนสถานที่ที่มีผู%คนจํานวนมาก ผู%เขียนเห็นวาอาจมีผู%ได%รับความเสียหายเปFนจํานวนมาก
ในความเปFนจริงแล%วเมื่อมีความเสียหายมากขึ้น คาปรับก็ควรมากขึ้นตามไปด%วยเพื่อให%เหมาะสมกับ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ควรมีโทษปรับในอัตราที่มากกวาข%อ 1 จึงเห็นวาควรกําหนดคาปรับไว%ในราง
พระราชบัญญัติจัดตั้งกองทุนเพื่อการเยียวยาความเสียหายจากควันบุหรี่ พ.ศ…. ไว%ที่ 4,000 บาท
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3. การสู บบุห รี่ในสถานที่ที่เปF นพื้ นที่อันจํ ากั ด สํ าหรับ พื้นที่ อัน จํา กัด นี้
หมายถึงสถานที่ที่แคบ ไมกว%างขวาง อากาศถายเทได%ยากตามที่กลาวมาแล%วในหัวข%อ 2.5.2 เรื่องปxญหา
ผลเสียตอสุขภาพของคนข%างเคียง (ควันบุหรี่มือสอง passive smoking) เชน โรงอาหาร ห%องทํางาน
เปF น ต% น ควรมีโ ทษปรั บ 6,000 บาท เพื่อเข% า กองทุ น เหตุ ผล เพราะเปFน พื้ น ที่ จํา กั ด ทําให% ส ารที่ เ ปF น
อันตรายจากบุหรี่อยูในพื้นที่อันจํากัด สงผลให%สารพิษมีความอันตรายและรุนแรงมากกวาเปFนที่โลงกว%าง
และเปFนที่ที่มี ผู%คนจํานวนมาก ผู%เขียนเห็นวาความเสียหายจากควันบุหรี่ในสถานที่นี้มีความร%ายแรงกวา
เนื่องจากสภาพของสถานที่ไมกว%างขวาง สารพิษไมกระจายและเจือจาง และอาจมีผู%ได%รับความเสียหาย
เปFนจํานวนมาก เมื่อความเสียหายตาม (ค) มากกวา (ก) และ (ข) จํานวนคาปรับจึงควรที่จะมากกวา (ก)
และ (ข) ด%วย และเพื่อให%จํานวนคาปรับมีความเหมาะสมตอความเสียหายที่ร%ายแรงขึ้น จึงควรมีโทษ
ปรับในอัตราที่มากขึ้น เห็นวาควรกําหนดคาปรับไว%ในรางพระราชบัญญัติจัดตั้งกองทุนเพื่อการเยียวยา
ความเสียหายจากควันบุหรี่ พ.ศ…. ไว%ที่ 6,000 บาท
การเยี ย วยาจากการตั้ ง กองทุ น ดั ง กลาวเปF น การเยี ย วยาผู% ไ ด% รั บ
ความเสียหายจากควันบุหรี่ ซึ่งเปFนการเยียวยาภายหลังจากความเสียหายได%เกิดขึ้นแล%ว เพื่อบรรเทา
ความเสียหายของผู%ได%รับพิษภัยจากควันบุหรี่ อันเปFนการเยียวยาผู%ได%รับความเสียหายโดยตรง
สรุ ป บทบั ญ ญั ติ ท างกฎหมายของประเทศไทยเปF น อุ ป สรรคตอ
การฟz อ งร% อ งคดี ข องผู% ไ ด% รั บ ความเสี ย หายจากควั น บุ ห รี่ และไมสามารถนํ า มาใช% เ ปF น เครื่ อ งมื อ
เพื่อกอให%เกิดความยุติธรรมได% การนําบทบัญญัติทางกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาที่เกี่ยวข%องกับ
การเรียกคาสินไหมทดแทนกรณีความเสียหายจากควันบุหรี่ในรูปแบบของกองทุนมาเปรียบเทียบและนํา
ข% อ ดี ม าปรั บ ใช% เพื่ อให% เ กิ ด ความยุ ติ ธ รรมตอผู% ไ ด% รั บ ความเสี ย หาย จึ ง เปF น สิ่ ง ที่ ค วรกระทํ า อยางยิ่ ง
เพื่ อ เยี ย วยาผู% ไ ด% รั บ ความเสี ย หายจากควั น บุ ห รี่ ใ ห% ได% รั บ ความเปF น ธรรม โดยศึ กษาเปรี ย บเที ย บกั บ
โครงสร%างทางกองทุนของประเทศไทยที่มีอยูในปxจจุบัน ทั้งกองทุนสนับสนุนการสร%างเสริมสุขภาพและ
กองทุนปzองกันและปราบปรามยาเสพติดเพื่อให%เกิดประโยชนGสูงสุดแกผู%ได%รับความเสียหายให%ได%รับ
ความเปFนธรรมอยางแท%จริง

