
ง 

 
ชื่อเร่ืองวิทยานิพนธ  ความรับผิดทางละเมิดในความเสียหายทางจิตใจท่ีเกิด 
    กับผูไดรับความเสียหายลําดบัสอง                                                          
 
ผูเขียน    นายประยูร กนัไพเราะ 
 
ปริญญา    นิติศาสตรมหาบัณฑิต 
 
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ                        
    ผศ. ดร. พรรณรายรัตน ศรีไชยรัตน       

 

บทคัดยอ      
 

       วิทยานิพนธนี้ เปนการศึกษาเปรียบเทียบความรับผิดทางละเมิดในความเสียหายทาง
จิตใจ ท่ีเกิดกับผูไดรับความเสียหายลําดับสอง   ตามกฎหมายอังกฤษ สหรัฐอเมริกา เยอรมัน และ
ไทย    
      วิธีวิจัยใชการวิจัยเอกสาร  โดยศึกษาถึงความหมายทางกฎหมาย  ของความเสียหายทาง
จิตใจ หลักเกณฑและเหตุผล  ในการกําหนดความรับผิดในความเสียหายทางจิตใจ  ท่ีเกิดกับผูไดรับ
ความเสียหายลําดับสอง  หรือผูเห็นเหตุการณ  ตามคําพิพากษาของศาล  บทบัญญัติแหงกฎหมาย
ลายลักษณอักษร  รวมท้ังแนวความคิดของนักนิติศาสตร  และการวิจัยภาคสนาม  โดยการสัมภาษณ
บุคคลท่ีเกี่ยวของกับคดีละเมิด                                
      ผลการวิจัย พบวา ความรับผิดในความเสียหายทางจิตใจท่ีเกิดกับผูไดรับความเสียหาย
ลําดับสองตามกฎหมายอังกฤษ สหรัฐอเมริกา และเยอรมัน เปนความรับผิดตามทฤษฎีความผิด โดย
โจทกซ่ึงเปนผูได รับความเสียหายลําดับสองตองพิสูจน เหตุในการฟองคดี ตามหลักเกณฑท่ัวไป
ของความรับผิดทางละเมิด    ท่ีมีองคประกอบคือ ความผิด ความสัมพันธระหวางเหตุและผล และ
ความเสียหาย กรณีความเสียหายตอจิตใจโจทกตองพิสูจนหลักเกณฑเพิ่มเติม 3 ประการคือ (1) โจทก
ซ่ึงเปนผูไดรับความเสียหายลําดับสองมีความสัมพันธใกลชิดกับผูไดรับความเสียหายลําดับหนึ่ง  
โดยโจทกเปนญาติ  หรือมีความสัมพันธใกลชิดในทางครอบครัว  หรือมีความรักและความเสนหา 
(2) โจทกมีความใกลชิดตอเหตุการณ   ท่ีกอใหเกิดความเสียหาย ในเง่ือนไขแหงเวลาและสถานท่ี 
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โดยโจทกไดเห็นเหตุการณโดยตรง หรือมาเห็นสภาพท่ีเกิดข้ึนทันทีหลังเกิดเหตุ หรือไดรับทราบ
เหตุการณในภายหลังวา ผูไดรับความเสียหายลําดับหนึ่งไดรับบาดเจ็บในทางรางกาย หรือตายใน
เหตุการณ  แลวแตกรณี และ (3) โจทกไดรับความเสียหายทางจิตใจท่ีเกิดจากความกระทบกระเทือน
ทางประสาทหรือจิตใจในทันที  และมีลักษณะรายแรง                
                   สวนศาลไทยไมใหความคุมครองความเสียหายทางจิตใจ ท่ีเกิดกับผูเสียหายลําดับสอง 
โดยใหเหตุผลวาไมมีกฎหมายบัญญัติไว ท้ังท่ีศาลอาจตีความบทบัญญัติของกฎหมาย ท่ีมีอยูให
ครอบคลุมความเสียหายทางจิตใจ  ท่ีเกิดกับผูเสียหายลําดับสองไดเชนเดียวกับศาลเยอรมัน ดังนั้น 
หากไมมีกฎหมายบัญญัติความหมายและหลักเกณฑของความรับผิดในความเสียหายทางจิตใจไว
เปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน ในการเรียกคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายทางจิตใจ ก็ไมมี
หลักประกันวา ศาลจะใหความรับรองและคุมครองสิทธิในกรณีดังกลาวได    ไมวาความเสียหาย
ทางจิตใจท่ีวานี้จะมีลักษณะรายแรงหรือไม   
                   ผลการวิจัยในเร่ืองนี้ เปนไปตามสมมติฐานที่วา ควรใหความคุมครองสิทธิในความ
เสียหายทางจิตใจท่ีเกิดกับผูไดรับความเสียหายลําดับสอง โดยนําหลักเกณฑความรับผิดทางละเมิด 
ตามกฎหมายตางประเทศดังกลาว มาใชเปนแนวทางแกไขปรับปรุงกฎหมายไทยได  และสอดคลอง
กับแนวความคิดเห็นของกลุมตัวอยางผูใหสัมภาษณท่ีเขารวมทุกคนเห็นวา ควรใหความคุมครอง
สิทธิตามหลักเกณฑในกรณีดังกลาว โดยประกอบกับหลักเกณฑอ่ืน ๆ ไดดวย ไดแก ความสัมพันธ
ใกลชิดตอกันในทางพฤตินัย และความเสียหายทางจิตใจท่ีคอย ๆ เกิดข้ึน   ตามที่เสนอจาก
ผลการวิจัยโดยวิทยานิพนธฉบับนี้  
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ABSTRACT 

 
 This thesis is a comparative study on tort liability for emotional distress on secondary 
victims based on English, American, German and Thai Laws. 
 The research methodologies used in this thesis are carried out through analysis of various 
legal documents such as court decisions, written laws and legal scholars’ opinions.  Data from 
field research through interviewing people involved in tort cases are also included.  The focuses 
are on finding legal definition of “Emotional distress”, examining rules and system of reasoning 
that protect the secondary victims or the bystanders.          
            The study found that, according to English, American and German Laws, liability for 
infliction of emotional distress on secondary victim is based on theory of fault. The plaintiff who 
is the secondary victim must prove causes of action following general rules for tort liability.  The 
rules involve fault, causation, and injury. The plaintiff must also prove three additional 
requirements for emotional distress; that are, (1) the secondary victim is closely related to the 
primary victim as a relative or a close family member or a person who is very affectionate 
towards the primary victim, (2) there was close proximity in time and space between the plaintiff 
and the calamity; that is, the plaintiff must directly witnessed the incident or its immediate 
aftermath or be informed that the primary victim was suffered physical injury or death, as the case 
may be, and (3) the plaintiff suffered severe emotional distress caused by a sudden shock.   
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             The Thai court, on the contrary, denied granting compensation for emotional distress on 
secondary victim.  The given reason was that there was no Thai law for this kind of injury. 
Although it is possible that the Thai court interprets the existing law to embrace emotional 
distress as well as the German court, the Thai court did not do so.  Therefore, unless the definition 
of emotional distress and the criteria for the claim are clearly prescribed, the right of the 
secondary victim for compensation on emotional distress, either slight or severe, is not assured.  
           The result of this thesis is a proof for a hypothesis that emotional distress on secondary 
victim should be compensated. The rules of infliction emotional distress tort based on English, 
American and German law can be used as a guideline for the amendment of Thai tort law.  The 
result of the field research also supported the hypothesis.  All of the interviewees are of the 
opinion that emotional distress on secondary victim should be compensated according to the 
aforementioned rules. Additional criteria are also recommended by interviewees and the writer of 
this thesis.  These criteria are, for example, close proximity of actual relationship, and gradual 
development of victims’ emotional distress.                                                       
 


