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ปจจุบันน้ี  ประเทศไทยไดมีการบัญญัติกฎหมายเพื่อคุมครองประชาชนในฐานะผูบริโภค

ใหไดรับความคุมครองมากขึ้นเทียบเทากับตางประเทศ โดยไดตราพระราชบัญญัติ “ความรับผิดตอ

ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาไมปลอดภัย  พ.ศ. 2551” ขึ้น และมีผลใชบังคับตามประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551 เพราะกระบวนการผลิตสินคาจะใชความรูทาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งผูบริโภคจะตรวจพบวาสินคาที่กอความเสียหายน้ันเปนสินคา

ที่ไมปลอดภัยเปนการกระทําที่พิสูจนไดคอนขางยาก  เปนผลใหภาระในการพิสูจนความเสียหาย

ตกเปนของผูผลิตหรือผูจําหนายโดยตรง ซึ่งเปนการนําหลักความรับผิดโดยเครงครัดมาใชบังคับใน

กฎหมายฉบับน้ี  และยังนําเร่ืองการเสียหายทางจิตใจมาใชเพื่อเยียวยาความเสียหายที่ผูเสียหายใน

ฐานะผูบริโภคใหไดรับการชดเชยอยางเหมาะสม เชนกรณีศาลมีอํานาจพิพากษาเกินคําขอใหผูผลิต

ชดใชในคาเสียหายใหแกผูเสียหายได โดยศาลจะพิจารณาคาสินไหมทดแทนตามที่เห็นสมควร

ตามที่ผูเสียหายไดรับความเสียหาย แตไมเกินสองเทาของคาสินไหมทดแทนที่แทจริง ซึ่งไมเคยมี

บัญญัติไวในกฎหมายอ่ืน  และทําใหผูเสียหายไดรับความคุมครองตามกฎหมายที่ดีขึ้น  สินคา

ไมปลอดภัยตามกฎหมายฉบับน้ี ไดรวมถึง “กระแสไฟฟา” เขาไวดวย เพราะถาเกิดความเสียหายขึ้น

ไมวาทางดานรางกาย แกชีวิต หรือแกทรัพยสินจากกระแสไฟฟาแลว จะไดรับความเสียหาย

มากกวาสินคาที่ไมปลอดภัยในประเภทอ่ืน 

จากการศึกษาพระราชบัญญัติฉบับน้ีแลวจะพบวา การที่รัฐบาลไดมีการบัญญัติให

กระแสไฟฟาเปนสินคาที่ไมปลอดภัย โดยคํานึงถึงวา กระแสไฟฟา เปนทรัพยที่เปนอันตราย

โดยสภาพ เพื่อที่จะจํากัดใหกระแสไฟฟาเปนสินคาที่ไมปลอดภัยและผูเสียหายไดรับความคุมครอง

ที่สูงมากขึ้น เชนการผลักภาระการพิสูจนสินคาที่ไมปลอดภัยใหแกผูผลิตเปนผูพิสูจนถาสินคาที่

ผลิตไมปลอดภัยและกอความเสียหายไดอยางไร เพราะเปนการลดขั้นตอนที่ผูเสียหายตองใช
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คาใชจาย ตลอดจนการดําเนินการฟองเรียกคาเสียหายก็ไดรับการยกเวนคาฤชาธรรมเนียม และใหมี

หนวยงานคือสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคเปนผูดําเนินการ ทําใหผูเสียหายลดภาระ

คาใชจายลง และใหการดําเนินคดีอยูในการในพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค  พ.ศ. 2551

เพื่อใหมีการเขาใจถึงวิธีการทํางานของกระแสไฟฟาไดชัดเจนขึ้น ผูเขียนจึงไดอธิบายขั้นตอนการ

เกิดขึ้นของกระแสไฟฟา และการจายกระแสไฟฟาถึงประชาชนไวอยางยอ ตลอดจนผลกระทบจาก

การใชเคร่ืองใชไฟฟาอยางผิดวิธีและการปองกันการใชเคร่ืองใชไฟฟาอยางถูกตอง และไดศึกษาถึง

มาตรการทางกฎหมายในการคุมครองผูบริโภคเคร่ืองใชไฟฟาที่ไดรับความเสียหายของประเทศ

ไทยเปรียบเทียบกับกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ และประเทศญ่ีปุนฯ

จากการกลาวมาขางตนดังกลาว ผูเขียนมีขอเสนอแนะ ดังน้ี ประการแรกควรจัดให

กระแสไฟฟามาอยูในบัญชีวัตถุอันตราย เพราะกระแสไฟฟาถือเปนทรัพยที่มีอันตรายโดยสภาพ

การผลิต หรือการใชตองมีความระมัดระวัง มีคุณประโยชน และมีโทษอยางรายแรง เมื่อไดบัญญัติ

อยูในบัญชีวัตถุอันตรายแลว ควรรับผิดชอบ และการชดใชความเสียหายของการไฟฟามีความ

ชัดเจนยิ่งขึ้น ตลอดจนการผลักภาระการพิสูพจนใหแกการไฟฟา ซึ่งเปนผูผลิต  ถือเปนภาระที่

หนักมาก เชน กรณีเกิดเพลิงไหมบานเรือน จะมีการกลาวเสมอวาเกิดจากไฟฟาลัดวงจร ภาระการ

พิสูจนก็จะเปนการยาก เน่ืองจากตองรอผลการพิสูจนจากกองพิสูจนหลักฐานสํานักงานตํารวจ

แหงชาติตองใชระยะเวลาคอนขางนาน และจะไดรับผลวาไมทราบสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม 

และการเขาสูการพิจารณาคดีผูบริโภคใชระยะเวลาอันรวดเร็ว การสงหลักฐานการพิสูจนอาจจะไม

เปนไปตามกําหนด อาจทําใหผูผลิตไดรับความเสียหายที่ตองรีบสงพยานหลักฐานเขาพิสูจนให

รวดเร็ว เพราะเปนบทบัญญัติของกฎหมาย จึงสมควรปรับปรุงใหกระแสไฟฟาไดรับการลดระดับ

ความเครงครัดในเร่ืองภาระการพิสูจนใหแกการไฟฟาในฐานะผูจําหนาย เพื่อใหเกิดความเปนธรรม

แกฝายผูจําหนายดวย  และปญหาที่สําคัญตอมาควรจะมีการต้ังหนวยงานที่เขามารับประกันภัยกรณี

ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกระแสไฟฟา เพราะการเกิดความเสียหายจากกระแสไฟฟาถาเกิดแกรางกาย

จะพบความเสียหายที่รุนแรงและเปนที่นาสงสาร และมีผลตอจิตใจ  อาจทําใหการไฟฟาผูจําหนาย

ตองรับภาระเพิ่มขึ้น การฟองเรียกรองคาเสียหายจากกระแสไฟฟาที่เกิดขึ้น ซึ่งความเสียหาย

มีจํานวนคอนขางสูง ทําใหการไฟฟานครหลวงในฐานะผูจําหนาย และเปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจ 

ตองนําเงินที่จะสงเปนเงินงบประมาณของแผนดินมาชดเชยเปนคาสินไหมทดแทน ซึ่งเปนการเพิ่ม

ภาระใหผูจําหนาย อาจจะตองมีการเพิ่มคาไฟฟาที่มีผลตอผูบริโภคทั่วไปได รัฐบาลควรจัดต้ัง

หนวยงานกลางขึ้นมาเพื่อดูแลและไกลเกลี่ย ตลอดจนประนีประนอม และหนวยงานที่ดูแล

ประกันภัยในความเสียหาย เพื่อใหผูจําหนายกระแสไฟฟา และผูเสียหายไดรับเปนธรรม และเกิด

ความพอใจทั้งสองฝาย 
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ABSTRACT

Presently, Thailand has enacted laws relating to consumer protection in order to

elevate its standard of protection to reach international level by promulgation of “Product

Liability Act B.E.2551” and coming into effectiveness after published in the Royal Government

Gazette on 20 February 2008. As production process has utilized scientific knowledge and high

technology which may be difficult for the consumer to prove that any product causing damage is

seen as a unsafe product and hence the burden of proof is left to the producer or the distributor.

This legislation has adopted the principle of strict liability and also allowed for moral damages in

order to remedy damage incurred by the consumer to be compensated adequately. Therefore, the

court may grant damages to be paid by the producer higher than asked by the injured taking into

account the extent of damage suffered by the injured but not exceeding 2 times of the real

compensation which has been never found in any Thai legislations and make it more favorable for

the injured. Such unsafe product includes “electricity” as it may cause damage life, body or

property and sometime even more serious than other kinds of products.

From the study of this Act, it is found that the fact that the authority has defined

electricity as unsafe product taking into account its dangerous in its nature in order to better

protect the consumer and to switch burden of proof to the producer will help reducing the steps to

be taken and paid for by the injures. Moreover, filing the plaint to the Court is also exempted

from the court fees and the Office of Consumer Protection is authorized to act on behalf of the

injured will also help reducing legal expenses to be paid by the injured. Proceedings of this kind
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of case are governed by the Consumer Litigation Procedure Act B.E.2551. In order to better

understand about function of electricity, the author has summarily explained from the origin of

electricity until it is supplied to the consumer and also mentioned about impact from misuse of

electric appliances and how to properly protect danger from the use of them. This study also

covers legal measures for remedying the injured from using electric appliances in Thailand

comparing to those in USA, UK and Japan.

From the above, the author has some recommendations as follows: first, electricity

should be officially categorized and listed as hazardous material which will make responsibility

and liability of the power supplier clearer. Resting burden of on power suppliers may be seen as a

huge burden as in case of fire, it has always claimed of short circuit which is difficult to prove and

the time-consuming process. When the case has come before the court under the procedure of

Consumer Litigation Procedure Act, all proceedings will be speeded up and this may be at the

detriment of the power supplier as they do not have enough time to collect evidence. Electricity

case should be considered for mitigation in terms of burden of proof to balance fairness to such

power supplier. The next issue is to consider about establishing insurance agency for damage

caused by electricity. As the power supplier may have to pay a large amount of damage for the

case of claiming for consumer’s damage resulted from electricity. MEA as the power supplier and

as SOE has to reserve money which should be sent to the state to pay for such damages which

may finally affect the public through an increase of electricity charge. The government should

also consider setting up central agency responsible for conciliation and mediation. These agencies

will help balancing fairness and satisfaction for both the injured and power supplier.
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บทที่ 1

บทนํา

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

การดํารงชีวิตของมนุษยในโลกนี้วิวัฒนาการมาหลายลานป จวบจนกระทั่งมาถึง

ปจจุบันน้ี มนุษยก็จะพยายามคิดคนและมุงแสวงหาสิ่งที่จะทําใหตนเองไดรับความสะดวกสบาย

มากขึ้น ๆ ซึ่งถาจะยอนหลังไปหลายลานปในอดีตมนุษยจะดํารงชีวิตอยูโดยการลาสัตวเพื่อมาเปน

อาหารโดยมิไดมีการปรุงแตงแตประการใด แตเนนที่จะมีอาหารเพื่อการดํารงชีพในอยูรอดในแตละ

วันเทาน้ัน จนกระทั่งมนุษยไดเร่ิมรูจักไฟนอกจากใชเพื่อเปนแสงสวางในยามค่ําคืน และใชปองกัน

อันตรายจากสัตวรายแลวยังนํามาใชเพื่อทําใหอาหารประเภทเน้ือสัตวสุกเพื่อใชถนอมอาหารใหมี

การเก็บไวกินไดระยะยาวขึ้น และไดมีการคนคิดจนมนุษยเร่ิมที่จะผลิตกระแสไฟฟาขึ้นมาใช และ

ผลิตหลอดไฟฟาขึ้นโดยนักวิทยาศาสตรชื่อเอดิสัน ทําใหเกิดแสงสวางใชในเวลากลางคืน และไดมี

ผูคนคิดเคร่ืองใชไฟฟาตาง ๆ มากขึ้น การจุดไฟใชถาไมระมัดระวังก็อาจจะกอใหเกิดความเสียหาย

ตอทรัพยสินและชีวิตไดจึงไดมีการใชไฟลดนอยลงไปตามลําดับ กระแสไฟฟาจึงเร่ิมมีความจําเปน

ในชีวิตประจําวันมากขึ้น 

จากวิวัฒนาการดังกลาวจะพบวาเมื่อสภาพสังคม และเศรษฐกิจยิ่งเจริญมากขึ้นเพียงใด 

มนุษยก็ยิ่งมีความตองการที่จะใชกระแสไฟฟามากขึ้นเทาน้ัน เชน การผลิตสินคา และบริการก็ตอง

ใชกระแสไฟฟามากขึ้น ๆ ถาจะยอนไปถึงการที่ผลิตเคร่ืองรับโทรทัศนเมื่อหลายสิบปที่ผานมาเปน

ระบบขาวดํา จะมีความต่ืนเตนที่สามารถมองเห็นคนและสิ่งของในกลองสี่เหลี่ยมทําใหเกิดความรู

กวางไกลยิ่งขึ้นซึ่งทุกคนไมสามารถปฏิเสธสิ่งดังกลาวได และพยายามด้ินรนเพื่อจะหามา

ครอบครองกันในทุก ๆ ครัวเรือน แตเราคงทราบกันดีวาโทรทัศนจะมีภาพไดตองอาศัยกระแสไฟฟา

น้ันเอง เมื่อกระแสไฟฟามีความสําคัญถึงเพียงน้ี คงจะไมมีใครที่จะปฏเิสธวาไมรูจักกระแสไฟฟาจะ

โดยตรง หรือทางออมก็ตาม และถาไมมีกระแสไฟฟาเสียแลวมนุษยคงจะเดือดรอนเปนแน หรือ

อาจจะดํารงชีวิตอยูดวยความยากลําบากเพราะเราคุนเคยกับสิ่งอํานวยความสะดวกที่ตองอาศัย

กระแสไฟฟาอยางแยกกันไมออกแลว จนถึงทุกวันน้ี ถาเราไมมีกระแสไฟฟาใชแลวมนุษยจะเปน

เชนไรและจะดํารงชีวิตอยูไดหรือไม เพียงใด ซึ่งมนุษยคงไมเคยนึกถึงปญหาที่จะตองมีขึ้นใน

อนาคตเลยแมแตนอย แตกระแสไฟฟาน้ันเมื่อมีคุณอนันตก็ยอมมีโทษอยางมหันต ถาเราไมใช

กระแสไฟฟาอยางระมัดระวังแลว มีผลเสมือนกระแสไฟฟาเปนมัจจุราชที่จะทํารายเราทั้งรางกาย
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และอาจจะเปนอันตรายถึงแกชีวิตได ซึ่งเปนผลใหบุคคล และองคกรตาง ๆ รวมทั้งที่เปนองคกรที่

ผลิต หรือองคกรที่จําหนายกระแสไฟฟาเองก็พยายามที่จะคนคิดหาเคร่ืองมือหรือมาตรการตาง ๆ 

เชน การคิดคนเคร่ืองมือตัดกระแสไฟฟา กรณีที่เกิดจากกระแสไฟฟาร่ัว หรือไฟฟาลัดวงจร เพื่อปองกัน

ชีวิตและทรัพยสินที่อาจเกิดขึ้นจากความบกพรองของอุปกรณเคร่ืองใชไฟฟา หรืออาจเกิดจาก

กระแสไฟฟาเอง ซึ่งเปนสิ่งที่จะตองมีการผลักดันเพื่อต้ังหนวยงานกลางขึ้นมาเพื่อจะพิสูจนหา

ขอเท็จจริงจากความเสียหายที่เปนผลจากกระแสไฟฟา เพื่อหาขอยุติ  หรือไกลเกลี่ย เพื่อจะชดใช

คาสินไหมทดแทน แกผูที่ไดรับผลเสียหายจากกระแสไฟฟา ซึ่งผูจําหนายกระแสไฟฟาเปนผูที่ตอง

รับผิดชอบ หรือผูบริโภคเองอาจจะตองเปนผูสวนรวมรับผิดชอบ โดยอาจจะเกิดจากเปนผูมีสวน

กอใหเกิดผลรายขึ้น หรือจากความรูเทาไมถึงการณ หรือจากความประมาทของผูบริโภคเองก็ตาม 

โดยจากการคนควา1 ขอมูลของการไฟฟานครหลวงในฐานะผูจําหนาย ที่เกี่ยวกับอุบัติภัยที่เกี่ยวกับ

ประชาชนเน่ืองจากไฟฟา โดยแสดงการเปรียบเทียบผลของการเกิดอุบัติภัยที่เกี่ยวกับประชาชน

เน่ืองจากไฟฟา  แยกตามผลของการเกิดอุบัติภัย เปรียบเทียบของป พ.ศ. 2549 และของป พ.ศ. 2550

ดังตารางตอไปน้ี

ตารางที่ 1.1 จํานวนการเกิดอุบัติภัยที่เกี่ยวกับประชาชนเน่ืองจากไฟฟา แยกตามผลของ

การเกิดอุบัติภัย เปรียบเทียบป พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2550

ป
ผลของการเกิดอุบัติภัย

2549 2550

% ที่เปลี่ยนแปลง

+ เพิ่มขึ้น, - ลดลง

เสียชีวิต (ราย) 18 6 -66.67

บาดเจ็บสาหัส (ราย) 15 7 -53.33

บาดเจ็บไมสาหัส (ราย) 20 14 -30.00

รวม (ราย) 53 27 -49.06

ในป พ.ศ. 2550 อุบัติภัยที่เกี่ยวกับประชาชนเน่ืองจากไฟฟา มีจํานวนทั้งสิ้น 27 ราย ลดลง

จากปกอน 26 ราย หรือลดลงรอยละ 46.06 แบงเปน

1 กองบริหารจัดการความปลอดภัย  ฝายความปลอดภัย  การไฟฟานครหลวง. (2550). รายงานสถิติ

อุบัติภัยของ กฟน. ประจําป 2550 (ม.ค. 50 – ธ.ค. 50).
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ในป พ.ศ. 2550 อุบัติภัยที่เกี่ยวกับประชาชนเน่ืองจากไฟฟา มีจํานวนทั้งสิ้น 27 ราย ลดลง

จากปกอน 26 ราย  หรือลดลงรอยละ 49.06 แบงเปน 

เสียชีวิต จํานวน 6 ราย คิดเปนรอยละ 22.22 ของอุบัติภัยรวม สวนใหญเกิดจากขนาด 

แรงดันไฟฟา 24 kV มากที่สุด จํานวน 5 ราย คิดเปนรอยละ 83.33 รองลงมาขนาดแรงดัน 220 V

จํานวน 1 ราย  คิดเปนรอยละ 16.67

บาดเจ็บสาหัส จํานวน 7 ราย  คิดเปนรอยละ 25.93 ของอุบัติภัยรวม สวนใหญเกิดจาก 

ขนาดแรงดันไฟฟา 24 kV จํานวน 5 ราย คิดเปนรอยละ 71.42 รองลงมาขนาดแรงดัน 115 kV และ 

12 kV จํานวนอยางละ 1 ราย คิดเปนรอยละ 14.29

บาดเจ็บไมสาหัส จํานวน 14 ราย คิดเปนรอยละ 51.85 ของอุบัติภัยรวม สวนใหญเกิดจาก

ขนาดแรงดันไฟฟา 24 kV จํานวน 8 ราย คิดเปนรอยละ 57.14 รองลงมาขนาดแรงดัน 12 kV จํานวน

4 ราย คิดเปนรอยละ 28.57

จากตารางขางตนที่แสดงจํานวนการเกิดอุบัติภัยที่เกี่ยวกับประชาชนเน่ืองจากไฟฟาแยก

ตามผลของการเกิดอุบัติภัย ซึ่งเปรียบเทียบระหวางป พ.ศ. 2549 และป พ.ศ 2550 ซึ่งจะพบวา

อุบัติภัยที่เกิดขึ้นกับประชาชนในป พ.ศ. 2549 อุบัติภัยที่เกิดขึ้นกับประชาชนประกอบดวยมีการ

เสียชีวิต 18 ราย บาดเจ็บสาหัส 15 ราย และบาดเจ็บไมสาหัส 20 ราย รวมจํานวนผูไดรับอุบัติภัย 53 ราย

ซึ่งจะเห็นวากระแสไฟฟาเปนสิ่งที่ใหประโยชนสูงสุด แตก็จะมีผลทําใหผูบริโภคไดรับอันตรายจาก

กระแสไฟฟาทําใหเห็นวาการเกิดอุบัติภัยอาจจะเกิดจากการขาดความระมัดระวังของผูจําหนาย

กระแสไฟฟาคือการไฟฟานครหลวง ซึ่งกรณีดังกลาวที่เกิดขึ้นการไฟฟานครหลวงก็ไดมีการชดเชย

เยียวยาชดใชคาเสียหายแกญาติผูเสียชีวิตดําเนินการตาง ๆ ในการปลงศพสมแกฐานานุรูปทุก ๆ ราย 

และทําการรักษาเยียวยา ตลอดจนชดเชยคาเสียหายแกผูบาดเจ็บสาหัส และผูไมบาดเจ็บสาหัสทุก ๆ ราย

โดยการไฟฟานครหลวงพยายามหาทางปองกันโดยมีจิตสํานึกเสมอวาการชดเชยดวยทรัพยสิน

ก็มิใชการแกไขปญหาทั้งหมด แตพยายามที่จะหาทางปองกันโดยตรวจสอบเคร่ืองมือ อุปกรณการจาย

ไฟฟา ฝกฝนพนักงานใหสามารถปองกันไมใหผลเสียหายเกิดกับประชาชน หรือใหเกิดขึ้นนอยที่สุด

ซึ่งจะพบวาผลการเกิดอุบัติเหตุในป พ.ศ. 2550 จะเห็นวาตัวเลขของผูเสียชีวิต จํานวน 6 ราย ลดลง

จากป พ.ศ. 2549 (-66.67%) ตัวเลขผูบาดเจ็บสาหัสจํานวน 7 ราย ลดลงจากป พ.ศ. 2549 (-53.33%)

ตัวเลขผูบาดเจ็บไมสาหัสจํานวน 14 ราย ลดลงจากป พ.ศ. 2549 (-30.00%)
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ตารางที่ 1.2 จํานวนการเกิดอุบัติภัยที่เกี่ยวกับประชาชนเน่ืองจากไฟฟา แยกตามเขตจําหนายของ   

การไฟฟานครหลวง และผลของอุบัติภัย ป 2550

เขตจําหนายของ กฟน.ผลของการเกิด

อุบัติภัย พ ล ก ต ป ว ส น ธ บ ญ ม ท ข ง ร ศ อ
รวม

เสียชีวิต - - 1 1 1 - 2 - - - - - 1 - - - - - 6

บาดเจ็บ 1 - - - 1 - 3 - - 2 - - - - - - - - 7

บาดเจ็บ

ไมสาหัส

- - 1 2 1 3 4 - - - - 1 - 1 1 - - - 14

รวม 1 - 2 3 3 3 9 - - 2 - 1 1 1 1 - - - 27

สถิติการเกิดอุบัติภัยที่เกี่ยวกับประชาชนเน่ืองจากไฟฟาที่เกิดขึ้นในเขตจําหนายของ

การไฟฟานครหลวง เกิดขึ้นในพื้นที่ของการไฟฟานครหลวง  เขตสามเสนมากที่สุด จํานวน 9 ราย 

คิดเปนรอยละ 33.33 รองลงมา เกิดขึ้นในพื้นที่ของการไฟฟานครหลวง เขตสมุทรปราการ เขตคลองเตย

และ เขตยานนาวา จํานวนเขตละ 3 ราย  คิดเปนรอยละ 11.11

สาเหตุสวนใหญเกิดจาก สายขาดลงมาถูกประชาชน มีจํานวน 6 ราย  หรือรอยละ 22.22

สถานที่เกิดอุบัติภัยสวนใหญจะเกิดในที่สาธารณะ จํานวน 12 ราย หรือรอยละ 44.44 และ

ขนาดแรงดันไฟฟา 24 kV เกิดขึ้นมากที่สุด จํานวน 18 ราย หรือรอยละ 66.67

จากตารางที่แสดงรายละเอียดของการเกิดอุบัติภัยของ ป พ.ศ. 2550 โดยแบงแยกตาม

เขตจําหนายของการไฟฟานครหลวง โดยพบวาอุบัติเหตุสวนใหญที่เปนสาเหตุคือ สายไฟฟาขาดลง

มาถูกประชาชน เน่ืองจากขณะเกิดพายุฝนตนไม ปายโฆษณา ซึ่งเปนของบุคคลภายนอกเปนสวน

ในการเกิดอุบัติภัยขึ้น และเกิดจากพายุที่เกิดขึ้นโดยเปนเหตุสุดวิสัยทําใหอุบัติภัยเกิดขึ้น แมจะมีการ

ปองกันอยางดีที่สุดแลวก็ตาม จากสถิติยังพบวาเหตุอุบัติภัยที่เกิดขึ้นจะเกิดในที่สาธารณะมากที่สุด 

ซึ่งเปนสถานที่ที่มีพื้นที่คอนขางมากยากแกการระวังปองกัน แตจะพบวาเกิดเหตุอุบัติภัยแก

บานเรือนของประชาชนนอยมากซึ่งการไฟฟานครหลวงพยายามปองกันมิใหเกิดเหตุแกบานเรือน 

และเปนสิ่งที่สามารถควบคุมอุบัติภัยไดคอนขางไดผล

ซึ่งปญหาดังกลาวรัฐบาลทุกสมัยเองก็ไดมองเห็นถึงปญหาที่มีอยู  และพยายามหา

มาตรการตาง ๆ ขึ้นมาเพื่อเยียวยา หรือชดเชยจากผลเสียหายที่ประชาชนในฐานะผูบริโภคจะตอง

ไดรับผลจากกระแสไฟฟาโดยตรงเอง กรณีเกิดผลรายดังกลาวขึ้นแกผูบริโภคผูผลิตกระแสไฟฟา
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ก็จะใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเกี่ยวกับเร่ืองละเมิด วาดวยทรัพยอันตราย มาตรา 437

วรรค 2 ซึ่งกระแสไฟฟาจัดเปนทรัพยอันตรายโดยสภาพ มาใชเยียวยาในการพิจารณาชดใชแก

ผูบริโภคในฐานะผูเสียหายโดยการชดใชในรูปคาสินไหมทดแทน

แตในปจจุบันน้ี การจะใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยเร่ืองละเมิดมาเพื่อการ

เยียวยาอาจจะไมครอบคลุม รัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของจึงไดคิดหามาตรการตาง ๆ และราง

กฎหมายที่จะใชบังคับเพื่อที่จะชวยเหลือผูบริโภคที่ไดรับผลรายจากกระแสไฟฟา  และในขณะน้ี 

รัฐบาลก็ไดมีการประกาศใชกฎหมายที่ชวยเหลือคุมครองผูบริโภคที่ครอบคลุม คือ พระราชบัญญัติ

ความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดจากสินคาไมปลอดภัย พ.ศ. 2551 ซึ่งไดประกาศใชเมื่อวันที่ 20

กุมภาพันธ 2551 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลใชบังคับในวันที่ 20 กุมภาพันธ 2552

เปนตนไป วัตถุประสงคของพระราชบัญญัติฉบับน้ี ใหความสําคัญที่สินคาที่ผลิตในปจจุบันมี

ความรูทางดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีสูงขั้น ผูบริโภคเองจะตรวจพบวาสินคาไมปลอดภัยน้ัน

ทําไดยาก ถาผูบริโภคนําสินคาไมปลอดภัยไปใชอาจกอใหเกิดอันตรายตอชีวิต รางกาย สุขภาพ 

อนามัย จิตใจ หรือทรัพยสินของผูบริโภคหรือบุคคลอ่ืน การจะฟองคดีเรียกรองคาเสียหายจะเปน

เร่ืองที่ยุงยาก และมีปญหาในเร่ืองภาระการพิสูจนของผูเสียหาย เพราะผูผลิตเปนผูที่เขาใจการผลิต

ไดดีทุกขั้นตอน พระราชบัญญัติฉบับน้ีไดกําหนดหนาที่ใหภาระการพิสูจนตกแกผูผลิตหรือผูที่

เกี่ยวของโดยตรง โดยนําหลักความรับผิดโดยเครงครัดมาใช อันมีผลใหผูเสียหายไมตองพิสูจนถึง

ความไมปลอดภัยของสินคา ตลอดจนไดรับการชดใชคาเสียหายที่เปนธรรม จึงจําเปนตองตรา

พระราชบัญญัติน้ี ซึ่งเมื่อพิจารณาแลวจะพบวาพระราชบัญญัติฉบับน้ีคํานึงถึงการเยียวยาที่ผูบริโภค

จะไดรับการชดเชย คือคาสินไหมทดแทน ซึ่งถือเปนหัวใจของพระราชบัญญัติฉบับน้ี เมื่อพิจารณา

จากมาตรา 4 ในเร่ือง “สินคา” โดยใหหมายความวา คือ สังหาริมทรัพยทุกชนิดที่ผลิตหรือนําเขามา

เพื่อขาย รวมทั้งผลผลิตทางเกษตรกรรม และใหความรวมถึง “กระแสไฟฟา”

กรณีดังกลาวสงผลให “กระแสไฟฟา” จัดเปนสินคาที่ไมปลอดภัย ตามพระราชบัญญัติ

ฉบับน้ี ทําใหเกิดความชัดเจนขึ้นในการที่ผูเสียหายจะไดเรียกรองคาสินไหมทดแทนกวาในอดีต 

ซึ่งกอนมีการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ีการคิดคาสินไหมทดแทนก็จะตองนําประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยการละเมิด ตามมาตรา 437 วรรค 2 วาดวยทรัพยอันตรายมาใชพิจารณา

คาเสียหายใหแกผูเสียหายจากกระแสไฟฟาซึ่งยังไมสามารถเยียวยาไดผลเต็มที่ เน่ืองจากตองติดใน

เร่ืองของภาระการพิสูจนที่ผูเสียหายตองเปนผูรับภาระในกรณีดังกลาวดวยวาตนไดรับความเสียหาย

จากกระแสไฟฟาจริงเพียงใด ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้สามารถชวยในเรื่องภาระการพิสูจนที่มี

ผลตอผูเสียหายไปยังผูผลิต เพราะถือวาผูผลิตเองมีขอมูลทุกขั้นตอนในการผลิตสินคาของตนเอง 

ซึ่งผูบริโภคเองไมมีความรู และไมมีความเขาใจขั้นตอนในการผลิตสินคา และตลอดจนความผิดพลาด
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และความเสียหายที่เกิดจากสินคาวามาจากเหตุใด ซึ่งเปนขอที่ยุงยากที่ผูเสียหายจะนําคดีขึ้นสูศาล

จึงทําใหเกิดความทอแท ตลอดจนไมมีคาใชจายในการจะนําคดีขึ้นมาสูศาลเน่ืองจากกฎหมายไมได

เปดชองทางดังกลาวไว จึงทําใหเสียโอกาสที่จะไดรับการชดเชยในความเสียหายที่เกิดขึ้นมา

ปญหาที่นาจะวิเคราะหตอมาคือการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี หนวยงานที่เปน

ผูผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาไดมีการต้ังหนวยงานขึ้นมารองรับปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นหรือไม

เพียงใด เชน เร่ืองของการพิสูจนในผลของความเสียหายที่จะเกิดขึ้น และตองมีความเปนกลางที่ศาล 

และผูเสียหายจะยอมรับในการพิสูจนที่เกิดขึ้น และกอใหเกิดความเปนธรรมทั้งดานผูผลิต และ

ผูเสียหาย จึงตองพิจารณาวาหนวยงานที่เปนผูผลิตและผูจําหนายกระแสไฟฟาดังกลาวมีความพรอม

ที่ผลที่จะเกิดขึ้นตอพระราชบัญญัติฉบับน้ีเพียงพอหรือไม

ดังน้ัน วิทยานิพนธเลมน้ี จะมุงเนนใหเห็นถึงกฎหมายที่มีใชอยูเดิมกอนการประกาศใช

พระราชบัญญัติฉบับน้ี มีความคุมครองที่แตกตางจากพระราชบัญญัติฉบับน้ีอยางไร อันอาจจะเปนผล

ใหเกิดการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติฉบับน้ีใหสมบูรณ และเปนประโยชนตอผูเสียหายมากยิ่งขึ้น

โดยผูผลิตและผูจําหนายกระแสไฟฟาไดรับผลกระทบนอยที่สุด ทําใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ

ประชาชนผูไดรับความเสียหาย และรัฐบาลที่ใหความคุมครองสังคมใหอยูโดยมีการขัดแยง

นอยที่สุดและเพื่อใหเกิดความเปนธรรมทั้งฝายผูผลิตและผูจําหนายกับผูบริโภค

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา

1.2.1 เพื่อศึกษากระบวนการในการผลิตกระแสไฟฟา ขั้นตอน ความรับผิดชอบ การคิดคน

อุปกรณที่ปองกันเคร่ืองใชไฟฟาไมใหไดรับอันตรายจากกระแสไฟฟา  ตลอดจนประวัติความเปนมา

ความหมาย รูปแบบและหลักเกณฑของกฎหมายคุมครองผูบริโภค ในเร่ืองพระราชบัญญัติความรับ

ผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. 2551 ตลอดจนสภาพปญหา หลักเกณฑ

และแนวทางในการเรียกรองคาเสียหาย และคาสินไหมทดแทนจากความรับผิดทางละเมิดเปรียบเทียบ

กับพระราชบัญญัติฉบับน้ี        

1.2.2 เพื่อศึกษาถึงสภาพปญหาของกฎหมายของประเทศไทยที่ใชบังคับใชในปจจุบัน 

และพระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. 2551 โดยเนน

ถึงเร่ืองการพิสูจนถึงความเสียหายที่ผูเสียหายไดรับ และคาสินไหมทดแทน

1.2.3 เพื่อศึกษาในพระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไม

ปลอดภัย พ.ศ. 2551 โดยเปรียบเทียบกับกฎหมายของตางประเทศ โดยมุงที่จะพัฒนากฎหมายที่ใช

บังคับของประเทศไทยใหกาวหนาทันสมัยทัดเทียมกับตางประเทศ

DPU



7

1.2.4 เพื่อศึกษาและหาแนวทางในการพัฒนา พระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหาย

ที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. 2551 โดยเนนกรณีการเรียกรองคาเสียหายที่เปนธรรม และ

เทาเทียมกันของผูเสียหาย

1.3 สมมติฐานของการศึกษา

เน่ืองจากในปจจุบันการจะนําเฉพาะประมวลกฎหมายแพง และพาณิชยมาเพื่อใช

เยียวยาตอผูเสียหายในการเรียกรองคาเสียหายน้ันจะไมเพียงพอ และกอใหเกิดความไมเปนธรรม

แกผูเสียหายในเร่ืองภาระของการพิสูจนวาไดรับความเสียหายอยางใด เพียงใด ที่ผูบริโภคตองไดรับ

ความเสียหายจากกระแสไฟฟาของผูจําหนายกระแสไฟฟา จึงจะตองมีการบัญญัติพระราชบัญญัติ

ความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. 2551 ขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงคที่จะ

แกไขปญหาของความเสียหายของผูบริโภคที่มีอยูใหลดลง และการชดใชคาเสียหายใหเกิดความเปน

ธรรมทั้งผูผลิต และผูจําหนายกระแสไฟฟา กับผูเสียหายหรือผูบริโภค รวมทั้งจะไดทราบถึงขั้นตอน

ของการพิจารณาคดี โดยนําพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 มาเพื่อใชบังคับอยาง

ตรงจุดและเปนการเฉพาะและรวดเร็ว ซึ่งวัตถุประสงคที่สําคัญเพื่อดําเนินการวิเคราะหพระราชบัญญัติ

ความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. 2551 จึงจําเปนที่จะตองเกิดการ

แกไขพระราชบัญญัติน้ีใหถูกตอง และสมบูรณอันจะเปนประโยชนสูงสุดตอผูไดรับความเสียหาย

และเพื่อความใหเกิดความเปนธรรมแกผูจําหนายกระแสไฟฟาดวย

1.4 ขอบเขตของการศึกษา

วิทยานิพนธฉบบัน้ีมีแนวทางทีจ่ะศึกษาดังน้ี

มุงศึกษาและวิเคราะหเอกสารและงานวิจัย เอกสารทางวิชาการ เอกสารทางราชการและ

หนวยงานที่เกี่ยวของกับผูผลิตและผูจําหนายกระแสไฟฟา และเพื่อใหทราบถึงความเปนมาและ

สภาพปญหาของสินคาไมปลอดภัยที่ผูบริโภคจะไดรับจากเคร่ืองใชไฟฟาที่มีผลกระทบมาจาก

กระแสไฟฟา ตลอดจนอุปสรรคที่ไดรับและแนวทางแกไขปญหาจากการแสไฟฟาที่มีผลตอ

เคร่ืองใชไฟฟา ตลอดจนหาแนวทางปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้นและการเยียวยาความเสียหายของผูที่

ไดรับผลกระทบจากสินคาที่ไมปลอดภัย โดยการเปรียบเทียบกับมาตรตาง ๆ ของตางประเทศและ

ทฤษฎีตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับปญหาที่เกิดจากกระแสไฟฟาและจากสินคาไมปลอดภัย
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1.5 วิธีดําเนินการศึกษา

วิทยานิพนธฉบับน้ีดําเนินการศึกษาคนควาและวิจัยในเชิงเอกสาร (Documentary Research)

ซึ่งไดศึกษาคนควาจากหนังสือ บทความทางวิชาการ รายงานการวิจัย เ อกสารทางวิชาการที่เกี่ยวของ

จากหองสมุดสถาบันตาง ๆ ทั้งที่เปนภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ตลอดจนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส

(Electronic Data) ในเว็บไซดตาง ๆ ทั้งของประเทศไทยและตางประเทศที่เกี่ยวของ และวิทยานิพนธ

บทความ รายงานการประชุมของคณะกรรมการพิจารณารางกฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวของกับ

บัญญัติพระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. 2551 กับ

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซึ่งจะเปนผลดีตอผูเสียหาย และเปนแนวทางปฏิบัติใหถูกตอง

ตามบัญญัติพระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. 2551

ของผูผลิตที่จะไดรับผลที่จะมีขึ้นในอนาคต

1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ

1.6.1 ทําใหทราบประวัติความเปนมา ความหมายรูปแบบ และหลักเกณฑของกฎหมาย

บัญญัติพระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. 2551 และ

สภาพปญหาที่แทจริง และเพื่อหาหลักเกณฑ และแนวทางในการเรียกรองคาเสียหาย และคาสินไหม

ทดแทนจากความเสียหายที่เกิดขึ้น ใหเกิดความเปนธรรม

1.6.2 ทําใหทราบถึงประวัติของการผลิตกระแสไฟฟา หนวยงานการไฟฟานครหลวง 

หนาที่ และความรับผิดชอบในการจําหนายกระแสไฟ ความปลอดภัยในขั้นตอนการจําหนาย

กระแสไฟฟา การคนคิดอุปกรณที่จะตองมีในเคร่ืองใชไฟฟาที่มีอันตรายตอการใชงาน และการ

ปรับตัวเพื่อรองรับบัญญัติพระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายที่ เกิดขึ้นจากสินคาที่

ไมปลอดภัย  พ.ศ. 2551 ที่จะมีผลในอนาคต

1.6.3 ทําใหทราบแนวทางในการรางกฎหมายพระราชบัญญัติความรับผิดตอความ

เสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. 2551 เพื่อใหเกิดผลดีตอการคุมครองเสียหายจากสินคา

ที่ไมปลอดภัยประเภทกระแสไฟฟาใหทราบถึงวัตถุประสงคที่แทจริงในการรางพระราชบัญญัติน้ี

1.6.4 ทําใหทราบถึงปญหา เพื่อจะไดหาแนวทางแกไขกอนที่บัญญัติพระราชบัญญัติ

ความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. 2551 จะมีผลใชบังคับ ตลอดจน

แนวโนมของปญหาที่จะมีขึ้นหลังจากการใชพระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก

สินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. 2551 ที่มีผลใชบังคับแลว
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ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดในคาเสียหายและ

คาสินไหมทดแทนอนัเกิดจากสินคาไมปลอดภัย

มนุษยเราในปจจุบันบริโภคสินคาในรูปแบบตาง ๆ ทั้งเปนสินคาที่ดีมีประโยชน 

ปลอดภัย หรือเปนสินคาที่ดีมีประโยชน แตไมปลอดภัย รวมทั้งสินคาที่ไมมีประโยชนและ

ไมปลอดภัย ทั้งน้ี ผูบริโภคไมสามารถทราบไดเลยวาสินคาที่ตนเองบริโภคอยูน้ันจะมีความปลอดภัย

มากนอยเพียงใด และผูที่ทราบวาสินคาไมปลอดภัยน้ันก็คือผูผลิต เน่ืองจากผูผลิตเปนผูผลิต

สินคาออกมา ตองทราบวาใชวัตถุดิบเชนไรในการผลิต ขั้นตอนการผลิต จนกระทั่งสินคาน้ันเสร็จสิ้น

ขั้นตอนการผลิต จนออกมาเปนสินคาสําเร็จรูปถึงมือผูบริโภค และผูบริโภคจะไมมีทางทราบไดเลย

วาสินคาที่ตนไดซื้อมามีความปลอดภัยมากนอยเพียงใดจนกวาจะไดบริโภคสินคาน้ัน ผูผลิตซึ่งเปน

เจาของสินคาถาต้ังใจผลิตสินคาโดยคํานึงถึงแตกําไรเพียงอยางเดียว โดยไมหวงสุขภาพและความ

ปลอดภัยของผูบริโภค ถือวาเปนผูผลิตที่ไรจิตสํานึกในการเปนผูผลิตสินคา และสมควรไดรับโทษ

ทางกฎหมายอยางสูงสุด แตผูผลิตที่อาจจะผลิตสินคาที่เกิดจากความประมาทในขั้นตอนของการผลิต

เปนผลใหสินคาน้ันเกิดความไมปลอดภัยขึ้น ซึ่งสมควรจะไดรับการลงโทษแตเพียงเฉพาะสินคา

คร้ังที่ผลิตเพียงคร้ังน้ัน แตเพื่อเปนการคุมครองผูบริโภคทั้งหมดที่ไมอาจจะทราบไดวาผูผลิตเจตนา

จะผลิตสินคาที่เกิดความปลอดภัยหรือไมมาจําหนายแกผูบริโภค จึงตองมีการตราพระราชบัญญัติ

ความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาไมปลอดภัย พ.ศ. 2551 ขึ้นเพื่อคุมครองผูบริโภคที่จะ

ไดรับผลราย โดยการกําหนดคาเสียหาย และคาสินไหมทดแทนในผลรายที่ผูบริโภคไดรับ

เพื่อจะดําเนินการใหผูผลิตหรือผูประกอบการเปนผูชดใชในคาเสียหายและคาสินไหมทดแทนใน

สินคาที่ตนไดผลิตและเกิดความไมปลอดภัยตอผูบริโภค

2.1 ความหมายของสินคาไมปลอดภัย (Product Liability)

ความหมายของสินคาไมปลอดภัย (Product Liability) หมายความวา  สินคาที่กอหรือ

อาจกอใหเกิดความเสียหายขึ้นได  ไมวาจะเปนเพราะเหตุจากความบกพรองในการผลิตหรือการ

ออกแบบ  หรือไมไดกําหนดวิธีใช  วิธีเก็บรักษา  คําเตือน  หรือขอมูลเกี่ยวกับสินคาหรือกําหนดไว

แตไมถูกตอง  หรือไมชัดเจนตามสมควร  ทั้งน้ีโดยคํานึงถึงสภาพของสินคา  รวมทั้งลักษณะการใชงาน

และการเก็บรักษาตามปกติธรรมดาของสินคาอันพึงคาดหมายได
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ความเสียหาย1  หมายความวา  ความเสียหายที่เกิดจากสินคาที่ไมปลอดภัย  ไมวาจะเปน

ความเสียหายตอชีวิต  รางกาย  สุขภาพ  อนามัย  จิตใจ  หรือทรัพยสิน  ทั้งน้ีไมรวมถึงความเสียหาย

ตอตัวสินคาที่ไมปลอดภัยน้ัน

ความเสียหายตอจิตใจ  หมายความวา  ความเจ็บปวด  ความทุกขทรมาน  ความหวาดกลัว

ความวิตกกังวล  ความเศราโศกเสียใจ  ความอับอาย  หรือความเสียหายตอจิตใจอยางอ่ืนที่มีลักษณะ

ทํานองเดียวกัน

ความชํารุดบกพรองน้ันเปนเร่ืองทรัพยที่ขายมีความเสื่อมเสียในเน้ือหาผิดไปจากสภาพ

ปกติของทรัพย  ซึ่งในเร่ืองความชํารุดบกพรองและความสําคัญผิดในคุณสมบัติของทรัพยนั้น

เปนเร่ืองเกี่ยวกับคุณสมบัติของทรัพย  เชนเดียวกัน  เพียงแตวา  กรณีความชํารุดบกพรองน้ันจํากัด

เฉพาะกรณีที่ทรัพยที่ขายมีสภาพผิดไปจากสภาพปกติ  เพราะมีความเสื่อมเสียแฝงอยู  

ดังนั้น จะเห็นไดวา ความรับผิดที่เกิดจากสินคาที่ไมปลอดภัย (Product Liability)

มีลักษณะพิเศษตรงที่มีลักษณะของความรับผิดทางสัญญาและความรับผิดทางละเมิดอยูรวมกัน  

โดยในแงความไมปลอดภัยของสินคา (defects) มีพื้นฐานมาจากความคาดหวังของผูบริโภค

(consumer expectation) ซึ่งเปนลักษณะความรับผิดทางสัญญา  แตโดยหลักแลว Product Liability

เปนความรับผิดทางละเมิด ทั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นตอชีวิต รางกาย  

หรือทรัพยสิน ของผูบริโภคที่ไดรับความเสียหาย โดยไมคํานึงวาบุคคลน้ันจะมีความสัมพันธกัน

ในทางสัญญาหรือไม  ซึ่งในพระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไม

ปลอดภัย พ.ศ. 2551 ไดระบุถึงความเสียหายทางจิตใจรวมไวดวย

2.1.1 ประวัติและแนวคิดของความรับผิดตอความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคาท่ีไมปลอดภัย

หลักความรับผิดที่เกิดขึ้นจากสินคาไมปลอดภัยเกิดขึ้นคร้ังแรกในชวงตนศตวรรษที่ 20

ในประเทศสหรัฐอเมริกา2 และพัฒนาตอมาในประเทศอังกฤษ และในทวีปยุโรป  โดยไดอาศัย

ทฤษฎีทางกฎหมายหลายทฤษฎี  อาทิ  ความรับผิดทางละเมิด  ความรับผิดทางสัญญา  ความรับผิด

โดยเครงครัด (Strict Liability) หรือความรับผิดอยางสมบูรณ (Absolute Liability) โดยกฎหมาย

ของประเทศสวนใหญไดนําทฤษฎีเหลาน้ีมาผสมผสานกันเพื่อเยียวยาแกผูบริโภค

แตเดิมการฟองรองใหรับผิดในกรณีสินคาชํารุดบกพรองหรือสินคาไมปลอดภัยน้ัน  

ยังคงใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยซื้อขายและกฎหมายลักษณะละเมิด  มาฟองใหรับผิด

1  พระราชบัญญัติความรับผดิตอความเสียหายที่เกิดขึน้จากสินคาทีไ่มปลอดภัย  พ.ศ. 2551 มาตรา 4.
2 Mathias Reimann. (2003, Fall). “Liability for Defective Products at The Beginnfuing of The

Twenty First Century: Emergence of Aworldwide Standard?.” American Journal of Comparative Law.
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ซึ่งการฟองรองใหรับผิดในทางสัญญาน้ัน  โจทกและจําเลยตองมีฐานะเปนคูสัญญากันจึงจะมีสิทธิ

เรียกรองใหรับผิดได3 ตามหลัก  Privity of Contract ดังที่ศาลประเทศอังกฤษไดวินิจฉัยไวในคดี

Winterbottom V. Wright4 ซึ่งการฟองรองใหรับผิดในสินคาที่ชํารุดบกพรองหรือสินคาที่ไมปลอดภัยน้ัน

จะเปนการฟองรองตามสัญญาซื้อขายซึ่งเดิมใชหลัก “ผูซื้อตองระวัง” (Caveat Emptor) ซึ่งมีพื้นฐาน

มาจากหลักปจเจกชนนิยมและเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมที่สันนิษฐานวา บุคคลทุกคนมีความรู

ความสามารถเทาเทียมกัน มีอิสระที่จะตกลงหรือมีนิติสัมพันธอยางใด ๆ ก็ได กฎหมายจึงเคารพ

ความเปนปจเจกชนและยอมรับใหบุคคลมีเสรีภาพในการทําสัญญา (freedom of contract) หากทําสัญญากัน

เชนไรก็ตองมีการบังคับใหเปนไปตามสัญญาเสมอ ทุกคนจึงมีหนาที่ปกปองประโยชนของตนเอง 

การที่ผูซื้อสมัครใจซื้อสินคาก็ตองรับภาระในความเสียหายน้ันเอง ประกอบกับการผลิตสินคาใน

ขณะน้ันยังไมสลับซับซอนมากนัก ผูซื้อจึงมีโอกาสตรวจดูสินคาไดกอน ดังน้ัน จึงเปนหนาที่ของ

ผูซื้อที่จะตองใชความระมัดระวังในการตรวจตราสินคาแลวพบความไมปลอดภัยหรืออยางนอย

ที่สุดก็ควรจะพบเห็นได ผูซื้อก็ควรจะตองรับเคราะห หากสินคาน้ันไมปลอดภัย ดังน้ัน แมผูซื้อ

จะมีฐานะเปนคูสัญญาก็ไมอาจเรียกรองใหผูขายรับผิดในความไมปลอดภัยได

ในเวลาตอมา เมื่อการผลิตสินคาเปนการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม มีการนําเอา

เทคโนโลยีใหม ๆ มาใชในขบวนการผลิต มีการผลิตเปนการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม ทําให

กระบวนการผลิตมีความสลับซับซอนมากขึ้น  ทําใหผูซื้อหรือผูบริโภคไมสามารถพบเห็นความไม

ปลอดภัยไดโดยงาย ประกอบกับระบบการซื้อขายในตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม สินคาที่

ผลิตออกมาขายสูตลาดน้ันก็ผานผูขายหลายตอหลายทอด มีคนกลางเขามาเกี่ยวของหลายทอด ทําให

ผูที่เปนคูสัญญากับผูบริโภคจึงมักเปนพอคาปลีกที่เปนผูประกอบการรายยอยที่มีกําลังทรัพยนอย  

ผูซื้อหรือผูบริโภคจึงอยูในฐานะเสียเปรียบ  เพราะไมสามารถตรวจสอบและระมัดระวังกอนการซื้อ

สินคาได  หลักผูซื้อตองระวังจึงไมสามารถใหความคุมครองและเยียวยาความเสียหายแกผูซื้อสินคา

หรือผูบริโภคได แนวคิดทางกฎหมายจึงเปลี่ยนไป คือ ผูขายมีหนาที่ตองระวังอยางวิญูชน คือ

ของที่ขายจะตองไมเปนอันตรายตอผูซื้อ  

โดยสามารถสรุปไดวา หลักความรับผิดที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย จึงมีแนวคิด

พื้นฐานจากทั้งความรับผิดทางสัญญาและความรับผิดทางละเมิด ดวยการกําหนดความรับผิดใน

ลักษณะที่เปนการแกไขขอบกพรองของความรับผิดทั้งสองประการ โดยใหสิทธิเรียกรองแก

บุคคลภายนอกที่ไมใชคูสัญญากับจําเลย และนําหลักความรับผิดโดยเครงครัดมาใช เพื่อกําหนด

3 สุษม  ศุภนิตย. (2549).  ความรับผิดในผลิตภัณฑ. หนา 19.
4 (1842) 10 M.& W. 109.
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ภาระการพิสูจนของผูเสียหายเสียใหม โดยไมตองพิสูจนถึงความจงใจหรือประมาทเลินเลอของ

จําเลยอีกตอไป ทั้งน้ี เพื่อเปนการใหความคุมครองผูบริโภค และบุคคลภายนอกที่ไมไดใชและ

บริโภคสินคาน้ันมากยิ่งขึ้น

2.1.2 วัตถุประสงคของความรับผิดตอความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคาท่ีไมปลอดภัย

ความรับผิดที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ชํารุดบกพรองหรือสินคาที่ไมปลอดภัยน้ันเปนรูปของ

การกระจายความเสี่ยงในสายของการจําหนายสินคา (chain of distribution) ซึ่งเกิดขึ้นมาจากสินคา

ที่ไมปลอดภัย ดังน้ัน กอนที่จะพิจารณาถึงวัตถุประสงคของกฎหมายวาดวยความรับผิดที่เกิดขึ้น

มากจากสินคาที่ไมปลอดภัย 

โดยทั่วไปแลว  สินคาอาจจะถูกนําเขามา หรือผลิตขึ้นภายในประเทศ  ตัวอยางเชน

การผลิตรถยนต  โดยสวนใหญ ผูผลิต (Manufacturer) จะผลิตรถยนตดวยตนเองเพียงบางสวน เชน  

ตัวถัง และจะซื้อสวนประกอบอ่ืน ๆ อาทิ วงจรไฟฟา จากผูผลิตชิ้นสวน (Component Manufacturer)

หรือผูคาสงหรือผูนําเขาสวนประกอบ หลังจากนั้น ผูผลิตจะทําการประกอบสินคาเขาดวยกัน

ซึ่งโดยปกติแลวชื่อหรือเคร่ืองหมายการคาของผูผลิตจะปรากฏอยูบนสินคาเปนขั้นตอนสุดทายน้ี 

อยางไรก็ตาม บางกรณี หากผูคาปลีกมีอํานาจตอรองที่เพียงพอก็อาจจะตองการใหใชเคร่ืองหมาย

การคาและชื่อของตนแทนในการจําหนายสินคาแกผูบริโภค5 หลังจากน้ัน สินคาขั้นสุดทายจะปอน

จากผูผลิตไปยังผูคาปลีก (retail seller) ไมวาทางตรงหรือผานทางผูคาขายสง (ผูผลิตขายใหผูคาสง 

และผูคาสงขายตอไปยังผูคาปลีก)

สวนผูซื้อสินคา อาจจะใชหรือบริโภคสินคาน้ันดวยตนเอง หรืออาจจะสงใหแกผูอ่ืนใช

สินคาที่เรียกกันวา  ผูบริโภค (consumer) ถาสินคาสินคาไมปลอดภัย ความเสียหายจึงอาจเกิดขึ้นแก

ผูซื้อ ผูบริโภค รวมถึงผูที่ไมไดบริโภคสินคาที่ชํารุดบกพรองหรือสินคาที่ปลอดภัยน้ัน แตไดรับ

ผลกระทบจากความเสียหายในตัวสินคาน้ัน ซึ่งเรียกกันวา Bystander บุคคลเหลาน้ันจึงเปนกลุม

บุคคลที่กฎหมายมุงใหความคุมครอง ซึ่งกฎหมาย  Product Liability มีวัตถุประสงคดังตอไปน้ี6

1) เพื่อใหเกิดความสมดุลสูงสุดระหวางประโยชนของผูบริโภคที่ไดรับความเสียหาย

ในการเยียวยาความเสียหาย และประโยชนของผูบริโภคอ่ืนที่ไมไดรับความเสียหายในการลดราคา

สินคา หมายความวา โดยปกติแลว ผูผลิตยอมอยูในสถานะที่จะกระจายความเสี่ยงไปยังผูบริโภคได

5 กรณีนี้อาจทําใหผูคาปลีกมีฐานะเปนเสมือนผูผลิต (Own Brander หรือ Apparent Manufacturer)

ซ่ึงตองรับผดิเสมือนเปนผูผลิตภายใตหลักการของ Product Liability Law.
6 John McCleod. (n.d.). supra note 27. p.512-513.
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ดีที่สุด7 การกําหนดความรับผิดที่มีพื้นฐานของแนวคิด Product defect-based liability (ความรับผิด

ที่ไมไดเกิดขึ้นจากความจงใจ หรือประมาทเลินเลอของจําเลย แตเกิดขึ้นจากความไมปลอดภัยของ

สินคา) แกผูผลิต ทําใหผูผลิตกระจายความเสี่ยงไปยังผูบริโภคดวยการตั้งราคาสินคาที่สูงขึ้น

เพื่อชดเชยกับความเสียหายที่จะตองจายใหแกผูเสียหาย ดังน้ัน ในการกําหนดนโยบายเพื่อใหการ

เยียวยาแกผูบริโภคที่ไดรับความเสียหาย จึงตองคํานึงถึงประโยชนของผูบริโภคที่ไมไดรับความ

เสียหายดวย เพราะหากใหความคุมครองแกผูเสียหายมากเกินไปอาจสงผลกระทบแกผูบริโภคอื่น

ที่จะตองซื้อสินคาในราคาสูงขึ้น

2) เพื่อสนับสนุนและปองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการออกแบบควบคุมคุณภาพ

ในการผลิตสินคา  การปดฉลากคําเตือนที่ชัดเจนและระบบการเรียกคืนสินคาที่อันตรายในภายหลัง

3) เพื่อลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นในทางเศรษฐกิจ ไมวาจะเปนเร่ืองสินคาที่ไมปลอดภัย

ความเสียหายทางธุรกิจ หรือทางทรัพยสินแกผูบริโภค หรือความสูญเสียทรัพยากรทางดานแรงงาน

4) เพื่อสรางรูปแบบที่ชัดเจนของการชดใชคาเสียหายและคาสินไหมทดแทนให

เหมาะสม  เพื่อเปนที่ยอมรับทั้งทางศีลธรรมและทางการเมือง

5) เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวมาทั้งหมดอยางมีประสิทธิภาพทางดานคาใชจาย

มากที่สุดเทาที่จะเปนไปได ทั้งในแงของคาใชจายของระบบการชดใชคาเสียหายแกคูกรณี และ

คาใชจายของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากราคาของสินคาที่เพิ่มสูงขึ้น และอาจจะรวมถึงคาใชจายใน

การทําประกันภัยความรับผิดในวงเงินสูงสุด

2.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับความรับผิดตอสินคาท่ีไมปลอดภัย

เมื่อเกิดความเจริญทางดานวิทยาศาสตรและอุตสาหกรรมพัฒนาขึ้นในปจจุบัน ทําให

ระบบเศรษฐกิจและการตลาดมีความเปลี่ยนแปลงไป  โดยมีกระบวนการผลิตที่สลับซับซอนมากขึ้น

การผลิตสินคาใชวัตถุดิบที่ทันสมัยเกินกวาที่ผูบริโภคจะสามารถรูหรือตรวจสอบได  ทําใหประเทศตาง ๆ

เปลี่ยนแปลงหลักกฎหมายที่เคยมีอยูเดิมทั้งในแงความรับผิดในทางสัญญาหรือละเมิดทําใหเกิด

ประโยชนตอการเยียวยาชดใชความเสียหายใหมากขึ้น ซึ่งทฤษฎีกฎหมายที่นํามาใชเพื่อการคุมครอง

ผูบริโภค  ไดแก8

7 อนันต  จันทรโอภากร. (2547). กฎหมายวาดวยความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดขึ้นจากสินคาท่ี

ขาดความปลอดภัย. หนา 53-54.
8 สุษม  ศุภนิตย. (2540). คําอธิบายกฎหมายคุมครองผูบริโภค. หนา 10-13.
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1) หลักความศักด์ิสิทธิของเจตนา (Autonomy of Will) หรือเสรีภาพในการทําสัญญา  

ทฤษฎีความรับผิดเฉพาะคูสัญญา (Privity of Contract) เปนผลสืบเน่ืองมาจากเสรีภาพในการทํา

สัญญา  ทฤษฎีน้ีเหมาะสมกับคูสัญญาที่มีสถานะทางสังคมและอํานาจในการตอรองเทากันเทาน้ัน  

2) ทฤษฎีความรับผิดในทางละเมิด ทฤษฎีความรับผิดที่เปนที่ยอมรับมีอยู 2 หลัก  คือ  

มีความรับผิดเมื่อมีความผิด  และหลักความรับผิดโดยกฎหมายสันนิษฐานวามีความผิดแมมิไดมีการ

จงใจหรือประมาทเลินเลอ  ซึ่งหลักน้ีเรียกโดยทั่วไปวา  ความรับผิดเด็ดขาด (Strict Liability)

แนวความคิดในการคุมครองแกผูบริโภคทําให เกิดมาตรการทางกฎหมายขึ้น  

เพื่อคุมครองผูบริโภคที่เรียกวา กฎหมายคุมครองผูบริโภค (Consumer Protection Law) ซึ่งครอบคลุม

ถึงการคุมครองปองกันมิใหผูบริโภคเสียเปรียบในดานตาง ๆ ทําใหผูบริโภคไดรับความเปนธรรม

ในการซื้อขายและการบริโภคสินคา  

กฎเกณฑความรับผิดอันเกิดจากสินคาชํารุดบกพรองหรือสินคาที่ไมปลอดภัยไดพัฒนา  

โดยอาศัยทฤษฎีทางกฎหมายที่วาดวยความรับผิดหลายทฤษฎี  ทั้งในทางสัญญาและในทางละเมิด  

ตลอดจนทฤษฎีความรับผิดเด็ดขาด  ซึ่งสามารถที่จะพอสรุปได  ดังน้ี  คือ

2.2.1 ความรับผิดในทางสัญญา (Contractual Liability Approach)

ความรับผิดทางสัญญา  หมายถึง  เมื่อไดมีขอตกลงกันไวอยางใดอยางหน่ึงแลว  คูกรณี

ตองปฎิบัติตามขอตกลงน้ัน ๆ ฝายที่ไมปฎิบัติตามยอมจะตองรับผิด (Responsa bilite contractuelle)

ความรับผิดทางสัญญา หลักที่วา ผูขายตองรับผิดชอบในความชํารุดบกพรองของ

ทรัพยสินที่ขายเปนหลักกฎหมายที่ยอมรับกันทั่วโลก และเปนหลักกฎหมายที่มีความสําคัญตอ

ความคลองตัวและความมั่นคงทางการคาพาณิชยทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศเปนอยางยิ่ง9

ความชํารุดบกพรองน้ันแตกตางจากเร่ืองผิดสัญญา กลาวคือ การผิดสัญญาเกี่ยวกับ

ความชํารุดบกพรองเปนกรณีที่ผูขายสงมอบทรัพยที่ถูกตองตามสัญญา แตทรัพยที่สงมอบน้ัน

เสียหายและมีสภาพผิดไปจากสภาพปกติของทรัพยประเภทน้ัน ๆ ในกรณีที่ผูขายมิไดสงมอบทรัพย

ตามสัญญาหรือสงมอบทรัพยผิดไปจากที่ไดตกลงไวในสัญญา เชน ซื้อโทรทัศนยี่หอหน่ึงแลว  

ผูขายสงมอบโทรทัศนยี่หอน้ันใหแตเปนเคร่ืองที่หลอดภาพเสีย  ดังน้ีเปนเร่ืองที่ผูขายสงมอบ

โทรทัศน  ซึ่งมีคุณภาพดอยกวามาให  ดังน้ีไมใชเร่ืองความชํารุดบกพรอง แตเปนเร่ืองของการผิดสัญญา

เพราะผูขายมิไดสงมอบทรัพยที่ไดตกลงซื้อขายกัน

9 กิตติศักดิ์  ปรกต.ิ (2542, ธันวาคม). ผลงานวิจัยเสริมหลักสูตร พ.ศ. 2532 เรื่องความรบัผิดเพื่อชํารุด

บกพรองในสัญญาซื้อขาย. หนา 1.
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1) หลักความรับผิดในทางสัญญา

ความรับผิดในทางสัญญาอยูบนพื้นฐานของหลักกฎหมายสองประการประกอบกัน  

คือ  หลักวาดวยความรับผิดในคํารับประกันสินคา (Warranty) และหลักวาดวยความสัมพันธในทาง

สัญญา (privity of contract) ดังรายละเอียดดังน้ี

(1) หลักวาดวยความรับผิดในคํารับประกันสินคา (Warranty)

คําวา warranty หมายถึง  ขอความที่แสดงออกถึงขอเท็จจริงเกี่ยวกับสินคา

ซึ่งผูแสดงขอความน้ันรับประกันวาจะเปนไปตามนั้น  และยืนยันวาหากไมเปนไปตามนั้น

ตนยินยอมจะรับผิด  ดังน้ันคําวา warranty จึงเปนขอสัญญาวาจะรับผิดหรือการรับประกันอยางหน่ึง

โดยอาจเปนการรับประกันโดยชัดแจงหรือการรับประกันโดยปริยายก็ได  ซึ่งตามคําอธิบายของ

อาจารยวิษณุ  เครืองาม  เห็นวา  หลักความรับผิดเพื่อความชํารุดบกพรองตามประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชย  มาตรา 472-474 ของไทย ก็คือหลักการรับประกัน (warranty) ตามกฎหมายของ

ตางประเทศน่ันเอง10

การรับประกันโดยชัดแจง (Express warranty) หมายถึง คํารับรองหรือรับประกัน

ที่ผูขายหรือผูผลิตไดแสดงออกอยางชัดแจงดวยวาจาหรือลายลักษณอักษร ไมวาจะเปนโดยการ

โฆษณาหรือวิธีอ่ืนใด  และถาผลิตภัณฑดังกลาวมิไดเปนไปดังที่แสดงไว  ผูซื้อหลงเชื่อผูขายและ

ผูซื้อไดรับความเสียหายหรือบาดเจ็บจากการหลงเชื่อน้ัน  ผูซื้อยอมมีสิทธิฟองเรียกคาเสียหายได

โดยตรงจากผูขายตามสัญญา11

การรับประกันโดยปริยาย (Implied warranty) หมายถึง คํารับรองหรือรับประกัน

ที่ผูขายพึงมีตอผูซื้อ  แตไมไดแสดงออกโดยชัดแจง  เปนการรับประกันที่มีกฎหมายรับรองและ

สรางภาระความรับผิดใหแกผูขายวาไดรับรองหรือรับประกันไวเชนน้ัน  แมวาผูขายอาจไมได

รับรองเลยก็ตาม เชน การรับประกันเร่ืองกรรมสิทธิ์ (warranty of title) กลาวคือผูขายรับรองวาตน

มีสิทธิที่จะโอนกรรมสิทธิ์ใหแก ผูซื้อ หากโอนไมไดผูขายยินยอมรับผิดทุกประการ เร่ืองการ

รับประกันภาระติดพัน (warranty against encumbrances) โดยผูขายรับรองตอผูซื้อสินคาวาสินคาที่

ขายน้ันปลอดภาระติดพันใด ๆ ทั้งสิ้น  เรื่องการรับประกันการใชสอยสินคาใหสมประโยชนตาม

ความมุงหมายโดยเฉพาะ (warranty of fitness for a particular purpose) และการรับประกันเรื่อง

การใชสอยสินคาสมประโยชนตามวิสัยของการใชทั่ว ๆ ไป  (warranty of merchantability)

10 วิษณุ   เครืองาม. (2536). คําอธิบายกฎหมายวาดวยซื้อขาย  แลกเปลี่ยน  ให. หนา 271.
11 ณัฐจักร  ปทมสิงห ณ อยุธยา. (2524,  มีนาคม). “ความรับผดิชอบของผูประกอบการผลิต.” วารสาร

อัยการ, 39, 4. หนา 13-14.
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(2) หลักวาดวยความสัมพันธทางสัญญา (Privity of Contract)

หลักเกณฑที่สําคัญของหลักความรับผิดในทางสัญญาก็คือ หลักความสัมพันธ

ตามสัญญา (Privity of Contract) ซึ่งคูกรณีที่จะเรียกรองใหรับผิดตอกันได  จะตองมีความสัมพันธ

ในทางสัญญาตอกัน มีผลทําใหผูบริโภคที่ไดรับความเสียหายเน่ืองจากการผิดสัญญา หรือผิดคํา

รับประกันเกี่ยวกับสินคา  ซึ่งจะดําเนินคดีตอผูขาย  จะตองมีความสัมพันธตามสัญญากับผูขายดวย  

หรืออีกนัยหน่ึงตองเปนผูซื้อสินคาจากผูขายโดยตรง  แตโดยปกติผูบริโภคที่ไดรับความเสียหายจาก

สินคาชํารุดบกพรอง  อาจไมใชตัวผูเสียหายเอง  อาจเปนคนในบาน  ลูกจาง  เปนผูใชสินคาน้ันแทน  

จึงขาดความสัมพันธในทางสัญญากับผูขายหรือผูผลิต  ทําใหไมสามารถที่จะเยียวยาความเสียหาย

ตามหลักสัญญาได12 เพราะผูบริโภคที่ไดรับความเสียหายจากการใชสินคาไมใชคูสัญญากับผูขาย

หรือผูผลิต

2) ความบกพรองซอนเรนจากความรับผิดทางสัญญา

ความชํารุดบกพรองน้ันเปนเร่ืองทรัพยที่ขายมีความเสื่อมเสียในเน้ือหาผิดไปจาก

สภาพปกติของทรัพย ซึ่งในเร่ืองความชํารุดบกพรองและความสําคัญผิดในคุณสมบัติของทรัพยน้ัน

เปนเร่ืองเกี่ยวกับคุณสมบัติของทรัพยเชนเดียวกัน  เพียงแตวา กรณีความชํารุดบกพรองน้ันจํากัด

เฉพาะกรณีที่ทรัพยที่ขายมีสภาพผิดไปจากสภาพปกติ  เพราะมีความเสื่อมเสียแฝงอยู  สวนในเร่ือง

ความสําคัญผิดน้ันเปนกรณีที่ทรัพยน้ันมีสภาพปกติ  แตมีคุณสมบัติที่ตางไปจากที่ผูซื้อเขาใจ13

กรณีที่ทรัพยสินที่ขายเสื่อมคุณคา เสื่อมราคาหรือเสื่อมความเหมาะสมแกประโยชน

ที่มุงใชตามปกติ  หรือประโยชนที่มุงหมายโดยสัญญา โดยที่ผูขายไมตองรับผิดเพื่อความชํารุด

บกพรองของสินคา  

การที่จะถือวาทรัพยน้ันชํารุดบกพรอง ก็คือ การที่ทรัพยน้ันมีสภาพตางจากสภาพที่

ควรจะเปนตามความมุงหมายของสัญญาหรือไมน้ันเปนไปตามความมุงหมายที่จะใหทรัพยน้ัน

เปนปกติ  

ในกรณีความสําคัญผิดในคุณสมบัติโดยปกตินับเปนสาระสําคัญอาจเปนเร่ืองความ

ชํารุดบกพรอง แตไดรับความคุมครองกวางขึ้น เพราะขอบเขตความรับผิดเพื่อชํารุดบกพรองเปน

คุณแกผูซื้อมากกวาการกลับสูสถานะเดิมตามหลักการบอกลางโมฆียะกรรมตามประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชย  มาตรา 176 วรรคแรก 

12 สุรศักดิ์  ตันโสรัจประเสริฐ. (2533). สิทธิของบุคคลภายนอกในการเยียวยาความเสียหายอันเกิดจาก

สินคาชํารุดบกพรองโดยท่ีตนเองไมไดใชหรือบริโภคสินคานั้น. หนา 49.
13 กิตติศักดิ์  ปรกต.ิ เลมเดิม. หนา 42.
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2.2.2 ความรับผิดในทางละเมิด (Negligence Liability Approach)

ละเมิดเปนบอเกิดแหงหน้ีอยางหน่ึง ซึ่งเปนกรณีที่กฎหมายกําหนดใหผูทําละเมิดมีหนาที่

ตองชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูเสียหาย จึงเปนหน้ีที่เกิดขึ้นโดยผลของกฎหมาย มิใชเกิดจาก

ขอตกลงของคูกรณี ตางกับสัญญาซึ่งเปนขอตกลงของบุคคลสองคนเพื่อกอความผูกพันระหวางกัน

โดยเปนหน้ีที่ตองปฏิบัติหรืองดเวนการอยางหน่ึงอยางใดซึ่งไมตองหามตามกฎหมาย  กฎหมาย

จึงรับรองวาคูกรณีมีอํานาจบังคับหน้ีน้ันได  เมื่อมีการลวงสิทธิผิดหนาที่  และเกิดความเสียหายขึ้น

ทําใหเกิดเปนหน้ี  ซึ่งจะตองชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสียหายหรือบุคคลอ่ืนที่กฎหมายกําหนดไว14

ถาพิจารณาความรับผิดในกฎหมายลักษณะละเมิดของไทย อาจแยกพิจารณาได

3 ประการ คือ

1) ความรับผิดสําหรับการกระทําของตนเอง (Liability for One’s Own Act) เปนความรับผิด

บนพื้นฐานความผิด (Liability based on fault)15 ที่วา บุคคลจักตองรับผิดตอเมื่อมีความผิด ตามที่

บัญญัติวาดวยความรับผิดของบุคคลในการกระทําของตนเอง บุคคลใดที่กระทําการเขาหลักเกณฑ

ดังบัญญัติไวในมาตรา 420 กฎหมายถือวาเปนการกระทําละเมิด 

2) ความรับผิดในการกระทําของบุคคลอ่ืน (Vicarious Liability) เชน กรณีตามประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 425 ในเร่ืองความรับผิดในผลแหงการละเมิดของลูกจางในทางการ

ที่จาง ตามมาตรา 427 ในเร่ืองความรับผิดของตัวการในผลแหงการละเมิดของตัวแทน  ตามมาตรา 429

ความรับผิดของบิดามารดาหรือผูอนุบาลในการกระทําละเมิดของผูเยาวหรือวิกลจริต  ตามมาตรา 

430 ความรับผิดของครูบาอาจารย นายจาง หรือบุคคลอ่ืนในการกระทําละเมิดของผูไรความสามารถ

ความรับผิดเหลาน้ีเกิดจากขอสันนิษฐานความผิดทางกฎหมาย

3) ความรับผิดในความเสียหายที่เกิดจากทรัพย เชน ตามมาตรา 433 ความรับผิดใน

ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสัตว  เปนความรับผิดในความเสียหายที่เกิดจากทรัพยหรือวัตถุสิ่งของ  

ซึ่งสัตวก็ถือวาเปนทรัพยวัตถุสิ่งของอยางหน่ึง ตามมาตรา 434 ความรับผิดในความเสียหายอันเกิด

จากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืน ตามมาตรา 436 ความรับผิดในความเสียหายอันเกิดจากของ

ตกหลนหรือทิ้งขวางจากโรงเรือน และตามมาตรา 437 ความรับผิดในความเสียหายที่เกิดจาก

ยานพาหนะหรือทรัพยอันตราย

แนวความคิดเกี่ยวกับความรับผิดในทางละเมิดในระบบกฎหมายคอมมอนลอวน้ัน  

มีสองแนวใหญ ๆ ไดแก

14  สุษม  ศุภนิตย. (2532). คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะละเมิด. หนา 4-5.
15  อนันต  จันทรโอภากร. โครงสรางพื้นฐานกฎหมายลักษณะละเมดิ. หนา 97.
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แนวคิดกอนคริสศตวรรษที่ 19 โดยถือวาเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นจะตองมีการชดใช

คาเสียหายเพื่อเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น แนวคิดน้ีมีพื้นฐานจากหลักการคุมครองสิทธิของ

บุคคลในอันที่จะไมถูกทําใหเสียหาย ดังน้ันทฤษฎีวาดวยความรับผิดในแนวคิดน้ีจึงไมพิจารณาถึง

องคประกอบภายในดานจิตใจของผูกระทํา  

สวนแนวคิดประการที่สองถือวา ความเสียหายที่จะมีผูรับผิดชดใชเยียวยาไดนั้น

ตองเกิดจากการกระทําของบุคคลซึ่งจงใจกระทําหรือกระทําลงโดยขาดความระมัดระวังเทาน้ัน  

ทั้งน้ีเพราะแนวคิดน้ีมีพื้นฐานจากหลักการคุมครองเสรีภาพของบุคคลผูกระทํามากกวาคุมครอง

สิทธิของผูเสียหาย

หลักความรับผิดในทางละเมิดที่ถือทฤษฎีความผิดเปนหลักทําใหหลักความรับผิดใน

ความเสียหายอันเกิดจากสินคา (Product Liability) ในยุคแรกอิงหลักทฤษฎีรับภัยในทางละเมิด

มาใช  และไดถือหลักตามทฤษฎีความผิดดวย  กลาวคือ  ผูผลิตหรือผูจําหนายจะตองรับผิดในความผิด

อันเกิดจากการผลิตหรือการจําหนายสินคาที่ชํารุดบกพรองหรือสินคาที่ไมปลอดภัยน้ัน

การนําหลัก “Privity of contract” และ “Liability based on fault” มาใชทําใหเกิดผลที่วา  

กฎหมายมุงคุมครองผูประกอบการยิ่งไปกวาผูบริโภค มีเหตุผลอยู 2 ประการ คือ ประการแรกผูผลิต

มิใชสาเหตุโดยตรงที่ทําใหเกิดความเสียหายตอผูบริโภค  เพราะขณะผลิตไมมีอันตรายใดที่จะเห็น

ไดจากขอบกพรองของสินคา  และโดยเหตุที่ผูขายปลีกเขามาแทรกทําใหตัดความประมาทเลินเลอ

ของผูผลิตออก ซึ่งถาขายสินคาใหผูขายปลีก อันตรายที่พบเห็นก็มีเฉพาะผูผลิตกับผูขายปลีกเทาน้ัน  

มิไดขยายไปถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการบริโภคของบุคคลที่สามดวย  เหตุผลประการที่สอง คือ

การเพิ่มปญหาที่หนักเกินไปแกผูผลิตและผูขายที่จะทําใหเขารับผิดชอบตอประชาชนจํานวนมาก  

ซึ่งผูขายไมอาจทราบถึงคุณลักษณะของบุคคลดังกลาวและยอมเปนการดีกวาที่จะใหประชาชน

เหลาน้ันรับภาระไปเอง

กฎหมายของบางประเทศ เชน ประเทศสหรัฐอเมริกาไดพัฒนาหลักความรับผิดในกรณี

ความเสียหายอันเกิดจากสินคาชํารุดบกพรอง โดยนําหลักความรับผิดเด็ดขาด (Strict Liability)

ในทางละเมิด  มาบังคับใชกับคดีความเสียหายอันเกิดจากสินคาดวย

2.2.3 ทฤษฎีความรับผิดเด็ดขาดในความเสียหายอันเกิดจากสินคา (Strict Liability Approach)

ความรับผิดเด็ดขาดในความเสียหายอันเกิดจากสินคา (Strict Liability Approach)

เปนหลักความรับผิดที่เกิดขึ้นโดยความจําเปน  เพื่อที่จะเยียวยาความเสียหายใหแกผูเสียหายไดอยาง

เหมาะสม  ทั้งน้ีเพราะหลักความรับผิดเดิมตามหลักสัญญา  และตามหลักละเมิดนั้น ไมสามารถ

ที่จะเยียวยาความเสียหายไดอยางแทจริง  ซึ่งสหรัฐอเมริกาเปนประเทศตนแบบในความคิดเร่ืองน้ี
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โดยสรางหลักเกณฑวา  ผูผลิตหรือผูจําหนายตองรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาชํารุด

บกพรองหรือสินคาที่ไมปลอดภัยและกอใหเกิดอันตรายตอผูบริโภค โดยไมคํานึงถึงความผิดในสวน

ของผูผลิตหรือผูจําหนาย และไมคํานึงถึงขอตกลงตามสัญญาระหวางผูบริโภคที่ไดรับความเสียหาย

กับผูผลิตหรือผูจําหนายแตอยางใด ทฤษฎีความรับผิดเด็ดขาดน้ีไดรับความสนใจและไดรับการ

สนับสนุนในวงการกฎหมายของประเทศตาง ๆ อยางมาก ซึ่งสวนใหญนําไปพัฒนาและเปลี่ยนแปลง

แนวคําพิพากษาของศาลสูง และในบางประเทศก็ตราเปนกฎหมายลายลักษณอักษร หรือเปน

พระราชบัญญัติหรือรัฐบัญญัติที่รับรองกฎเกณฑความรับผิดเด็ดขาดไวโดยชัดแจง

แนวความคิดที่เปลี่ยนแปลงหลักความรับผิดน้ีก็คือ แนวความคิดนโยบายสาธารณะ 

(Public Policy) โดยเนนผลประโยชนของประชาชนเปนสําคัญในรูปของ รัฐสวัสดิการ จุดหลักของ

แนวความคิดน้ีอยูที่หลักการออกกฎหมายเพื่อสงเสริมความสุขของคนในสังคม เพื่อประนีประนอม

ผลประโยชนตาง ๆ โดยมุงควบคุมผลประโยชนสวนบุคคลเพื่อประโยชนของสวนรวม สะทอนให

นักกฎหมายเร่ิมเห็นความจําเปนที่จะตองวางหลักกําหนดความรับผิดทางละเมิดเพื่อคุมครอง

สาธารณะประโยชน  ถึงแมหลักเกณฑน้ันจะตัดสิทธิเสรีภาพของเอกชนผูถูกกลาวหาวากระทํา

ละเมิดในบางกรณี ในลักษณะกฎหมายปดปากมิใหปฏิเสธความรับผิดอยางที่เคยกระทําตามหลัก

เจตนาหรือประมาท  หลักความรับผิดที่เนนความสําคัญของสาธารณะประโยชนน้ีตอมาเปนที่รูจัก

กันในนามหลักความรับผิดเด็ดขาด (Strict Liability) น่ันเอง16

2.3 สาระสําคัญเกี่ยวกับกระบวนการการผลิต และจําหนายกระแสไฟฟา

เน่ืองจากกระแสไฟฟาเปนสิ่งที่มีความจําเปนในชีวิตประจําวันที่มนุษยทุกคนมีความ

จําเปนตองใช แลวแตวาความจําเปนของแตละคนจะมากนอยเชนไรซึ่งก็ขึ้นอยูกับความตองการ

ของบุคคลน้ัน เราอาจจะเคยมีความสงสัยอยูบางวากระแสไฟฟาที่ออกมาในรูปพลังงานมีขั้นตอน

การผลิตอยางไร และมีความยุงยากสลับซับซอนเชนไร เพื่อจะชวยคลายความสงสัย จะไดมีการ

อธิบายความหมาย ตลอดจนกระบวนการผลิต และจําหนายกระแสไฟฟาอยางยอเพื่อเกิดความเขาใจ

ถึงกระแสไฟฟากอนจะมาถึงมือผูบริโภคประเภทที่อยูอาศัยไดอยางไร

2.3.1 ความหมายของกระแสไฟฟา

กระแสไฟฟา ในทางไฟฟา กระแส (current) หมายถึง กระแสไฟฟา (electric current)

คือ การไหลของอิเล็กตรอน ตัวอยางของกระแสไฟฟา ไดแก ปรากฏการณฟาผา, ลมสุริยะ (ทําให

16  คัมภีร  แกวเจริญ. (2527). “ละเมิดกับสังคม.” วารสารอัยการนิเทศ, 26, 1. หนา 100-101.
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เกิดแสงเหนือ-แสงใต) คนสวนใหญคุนเคยกับกระแสไฟฟาในรูปการไหลของอิเล็กตรอนในตัวนํา 

เชนในโลหะเปนตน ในวิชาอิเล็กทรอนิกสน้ัน กระแสไฟฟาหมายถึงการไหลของอิเล็กตรอนผาน

ตัวนําและอุปกรณตาง ๆ เชน ตัวตานทาน  และยังหมายถึงการไหลของไอออนในแบตเตอร่ี  และ

การไหลของโฮภายในสารกึ่งตัวนําดวย

มีขอนาพิจารณาวา “กระแสไฟฟา” เปนสินคา (Product) หรือเปนบริการ (Services)

ซึ่งเมื่อพิจารณาตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา 

Topic 3 – Definitions17

19 Definition of “Product”

For purposes of this Restatement:

(a) A product is tangible personal property distributed commercially for use or

consumption. Other items, such as real property and electricity, are products when the context of

their distribution and use is sufficiently analogous to the distribution and use of tangible personal

property that it is appropriate to apply the rules stated in this Restatement.

(b) Services, even when provided commercially, are not products.

หัวขอ 3. คําจํากัดความ

ขอ 19. นิยามคําวา “สินคา”

เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของพระราชบัญญัติน้ี

(a) สินคา ตองเปนสังหาริมทรัพย  ที่ผลิตขึ้นเพื่อการคาสําหรับใช  หรือบริโภค

สวนอสังหาริมทรัพย และกระแสไฟฟาถือเปนสินคา เมื่อไดมีการผลิต และใช เชนเดียวกับสินคาอ่ืน

ตามความหมายในพระราชบัญญัติน้ี เทาน้ัน

(b) บริการ แมเปนไปเพื่อการคา ก็ไมถือเปนสินคา

เมื่อพิจารณา พระราชบัญญัติสินคาไมปลอดภัย ของประเทศสหรัฐอเมริกาแลว พบวา 

หัวขอที่ 3. ในเร่ืองคําจํากัดความ ในขอที่ 19. (a) นิยามคําวา “สินคา” พระราชบัญญัติสินคาไม

ปลอดภัย ไดบัญญัติไวชัดเจนวา “กระแสไฟฟาถือเปนสินคา” จึงทําใหไมตองตีความวากระแส

ไฟฟาของกฎหมายตามพระราชบัญญัติที่บังคับใชถือเปนสินคา และ (b) บัญญัติไวอยางชัดเจน

เชนกันวา บริการ แมเปนไปเพื่อการคา ก็ไมถือเปนสินคา ทําใหบริการแยกออกชัดเจนไปจากสินคา 

แมทําเพื่อการคา จึงทําใหกระแสไฟฟาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ตามพระราชบัญญัติสินคาไม

17 Copyright (C). (1998). The American Law Institute. Restatement of Law (Third, Torts)

Products Liability.
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ปลอดภัย เปนสินคา แตไมเปนบริการ เพราะกฎหมายบัญญัติไวชัดเจน โดยไมตองมีการตีความ

แตประการใด

มีขอที่นาพิจารณาตอไปคือ กระแสไฟฟา เปนสินคา หรือบริการตามกฎหมายของ

ประเทศไทย โดยพิจารณาจาก พระราชบัญญัติ ความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไม

ปลอดภัย พ.ศ. 2551 มาตรา 4 ในพระราชบัญญัติน้ี

“สินคา” หมายความวา สังหาริมทรัพยทุกชนิดที่ผลิตหรือนําเขาเพื่อขาย รวมทั้งผลิตผล

เกษตรกรรม และใหหมายความรวมถึงกระแสไฟฟา................................

เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติฉบับน้ี จะพบวามีการบัญญัติไวชัดเจนในมาตรา 4 สินคา

ใหหมายความรวมถึงกระแสไฟฟาดวย แตไมมีการบัญญัติไวชัดเจน เชน พระราชบัญญัติสินคา

ไมปลอดภัย ของประเทศสหรัฐอเมริกา ขอ 19. นิยามคําวา “สินคา” (a) สินคา ตองเปนสังหาริมทรัพย

ที่ผลิตขึ้นเพื่อการคาสําหรับใช หรือบริโภค สวนอสังหาริมทรัพย และกระแสไฟฟาถือเปนสินคา.....

แตไมถือเปนบริการ เพราะบัญญัติไวใน (b) บริการ แมเปนไปเพื่อการคา ก็ไมถือเปนสินคา จึงทําให

กระแสไฟฟา เปนสินคาแตเพียงอยางเดียว โดยไมสามารถที่จะนํากระแสไฟฟามารวมเขากับการ

บริการ ถึงแมจะมีการบริการแฝงเขามาก็ตาม เพราะเปนไปตามบทบัญญัติที่กฎหมายของประเทศ

สหรัฐอเมริกาบัญญัติและมีผลบังคับใชอยูในปจจุบันน้ี

แตกระแสไฟฟา ของประเทศไทยที่อยูภายใตบทบัญญัติของ พระราชบัญญัติ ความรับผิด

ตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. 2551 ที่บัญญัติไวใน มาตรา 4 นิยามของ

สินคาน้ัน ไมมีบทบัญญัติที่แนชัดวากระแสไฟฟาเปนแตเพียงสินคาอยางเดียวเหมือนกับกฎหมาย

ของสหรัฐอเมริกา แตก็ไมไดบัญญัติวากระแสไฟฟา ใหรวมถึงการบริการเขาไปดวย เพราะขั้นตอน

การบริการรวมอยูในผลิตภัณฑที่อยูในรูปกระแสไฟฟาดวย เชนกรณีไฟฟาดับ การไฟฟานครหลวง

ก็จะสงรถเคลื่อนที่ไปใหบริการแกไขไฟฟาขัดของ หรือกรณีมีการพบปะชุมชนตาง ๆ เพื่อบริการ

แนะนําการใชกระแสไฟฟาอยางถูกตอง การเดินสายไฟฟาในชุมชนที่ถูกตอง  จึงยังไมสามารถแยก

การบริการออกจากการสินคาที่เปนรูปกระแสไฟฟาอยางแนชัด  เน่ืองจากไมมีกฎหมายบัญญัติ และ

การขายกระแสไฟฟาของประเทศไทยก็ไดรวมเอาการบริการเขาไปดวยโดยผูบริโภคไมทราบจน

เขาใจวาสินคาประเภทกระแสไฟฟารวมถึงการบริการดวย

ปญหาวากระแสไฟฟาที่ใชในบานเรือน18 จะถือวาเปน “สินคา” หรือ “บริการ” หรือไม 

เปนปญหาสําคัญประการหน่ึงในการดําเนินคดี  ถาหากมีการกําหนดใหกระแสไฟฟาเปน “สินคา”

18 Torts Prof Blog. (2008, October 21). from So asks Wiliam Riskin over at Toxic Tor Litigation

Blog.
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โจทกก็จะไดรับประโยชนในการเยียวยาความเสียหายภายใตหลักความรับผิดโดยเครงครัด แตถาไมมี

การกําหนดใหกระแสไฟฟาเปนสินคา โจทกจะตองแสดงใหเห็นวาการไฟฟาฯ ไมใชความระมัดระวัง

อยางเพียงพอ ในคดี Connecticut ที่ผานมา (คดี Travelers Indemnity Company of America v.

Connecticut Light & Power Co.) ศาลพิจารณาแลวเห็นวา เมื่อกระแสไฟฟาไดเขาไปในบานเรือน

แลว ก็จะถือเปน “สินคา” มากกวาจะเปน “บริการ” และโจทกก็สามารถดําเนินการตาม Connecticut

Product Liability Act – CPLA ได ในคดีน้ีมีการกลาวอางวา มีการปลอยกระแสไฟฟาที่แรงเกินไป

กอใหเกิดเพลิงไหมทําใหทรัพยสินของโจทก (Linda and Michael Murphy) เสียหาย กอนน้ี

Murphy เคยรองเรียนไปยังการไฟฟาแหง Connecticut (CL&P) เกี่ยวกับการปลอยกระแสไฟฟาและ

ไดรับการยืนยันวา CL&P ไดรับเร่ืองรองเรียนไวแลว ศาล Connecticut พิจารณาวา กระแสไฟฟา

สามารถจัดอยูในประเภทของสินคาได เน่ืองจากการรองเรียนเชนน้ีอยูภายใต CPLA อยางไรก็ตาม 

ศาลที่ตัดสินคดี Travelers ยึดถือความเห็นที่ดูประหน่ึงวาเปนความเห็นของฝายเสียงขางมากของ

ประเทศ คําวินิจฉัยของศาลอุทธรณ California ป 1985 ในคดี Pierce v. PG&E ศาลไดแสดงนโยบาย

การใหเหตุผลของการใชหลักความรับผิดโดยเครงครัดไวดังน้ี 

(1) ความยุงยากในการพิสูจนถึงความประมาทเลินเลอเกี่ยวกับพลังงานไฟฟาซึ่งมีความ

สลับซับซอน 

(2) แรงกระตุนในทางเศรษฐกิจกับการพัฒนาความปลอดภัยของสินคา 

(3) เพื่อเปนการสงเสริมใหมีการจายกระแสไฟฟาอยางปลอดภัย 

(4) เพื่อกระจายความเสี่ยงภัยในความเสียหาย 

ขอจํากัดใดที่ศาลจะไมนําหลักความรับผิดโดยเครงครัดมาใชสําหรับผูบริโภคที่ไดรับ

ความเสียหายจากกระแสไฟฟา หลักเกณฑที่สามารถใชในการตัดสินประเด็นน้ีไดอยางชัดเจนอาจ

เปนการยินยอมใหกระแสไฟฟาเขาขายวาเปนสินคา ก็ตอเมื่อมีการสงกระแสไฟฟาใหแกผูบริโภค

ในระดับแรงดันไฟฟาที่ผูบริโภคสามารถนําไปใชประโยชนได ซึ่งในกรณีดังกลาวเทาน้ันที่ศาลจะ

สามารถอางไดอยางมีเหตุมีผลวากระแสไฟฟาถือเปนสินคาของผูบริโภค ตามหลักเกณฑดังกลาวน้ี 

ความเสี่ยงภัยที่ เกิดขึ้นจากสายสงไฟฟาแรงสูงจะไมเขาขายคดีที่อยูภายใตหลักความรับผิด

โดยเด็ดขาด

บทความดังกลาวทําใหทราบวาศาลในประเทศสหรัฐอเมริกาใหความสําคัญมากในเร่ือง

กระแสไฟฟาที่การไฟฟาจายอยูในระดับแรงดันที่เปนประโยชนของผูบริโภคที่อาศัยอยูในบานเรือน

ถาเกิดความเสียหาย โดยถาจะเขาขายที่การไฟฟาตองรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดขึ้นน้ัน ตองถือวา

กระแสไฟฟาเปนสินคาจึงจะไดรับความคุมครองของกฎหมาย แตถาความเสียหายเกิดจากสายไฟฟา

DPU



23

แรงสูง ผูบริโภคก็จะไมไดรับความคุมครองเพราะไมถือวากระแสไฟฟาแรงสูงเปนสินคาที่จะไดรับ

ความคุมครองจากกรณีขางตน

2.3.2 นิยามของกระแสไฟฟา

กระแสไฟฟา คือ ปริมาณประจุไฟฟาที่เลื่อนไหลในวงจรไฟฟาตอหนวยวินาที  เรียกวา 

ปริมาณกระแสไฟฟาไหล แอมแปร คือ ประจุไฟฟา 1 คูลอมบ เคลื่อนที่ผานพื้นที่หนาตัดของขดลวด

ในเวลา 1 วินาที และหนวยของกระแสไฟฟาเปนแอมแปร  เพื่อใหเปนเกียรติแก  อองเดร  เอ็ม.

แอมแปร (Andre Marie Ampere) นักฟสิกสชาวฝร่ังเศส

2.3.3 การทํางานของกระแสไฟฟา

กระแสไฟฟาเกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนกับโปรตอน โดยจะเคลื่อนที่เขาหา

ขั้วไฟฟาที่มีประจุตรงขาม

สําหรับในตัวนําที่ เปนของแข็ง กระแสไฟฟาเกิดขึ้นจาการไหลของอิเล็กตรอน

โดยอิเล็กตรอนจะไหลจากขั้วลบไปหาขั้วบวกเสมอ ในตัวนําที่เปนของเหลวและกาซ ถาจะเรียกวา 

กระแสไฟฟา คือการไหลของอิเล็กตรอนก็ได แตทิศทางของกระแสไฟฟาจะตรงขามกับการไหล

ของอิเล็กตรอน ขนาดของกระแสไฟฟาที่ไหลในสายไฟฟาน้ัน กําหนดไดจากปริมาณของประจุ

ไฟฟาที่ไหลผานจุดใด ๆ ในเสนลวดใน 1 วินาที มีหนวยเปน แอมแปร (Amper ซึ่งแทนดวย A)

กระแสไฟฟา 1 แอมแปร คือ กระแสไฟฟาที่ไหลผานตัวนําไฟฟา 2 ตัวที่วางขนานกันโดยมีระยะ

หาง 1 เมตร แลวทําใหเกิดแรงในแตละตัวนําเทากับ 2 x 10 – 7 นิวตันตอเมตร หรือเทากับประจุ

ไฟฟา 1 คูลอมบ ซึ่งเทียบไดกับอิเล็กตรอน 6.24 x 10 18 ตัวว่ิงผานใน 1 วินาที 

แรงดันไฟฟาคือ กระแสไฟฟาที่เกิดขึ้นจากที่มีอิเล็กตรอนไหลในสายไฟ ซึ่งการที่

อิเล็กตรอนไหลหรือเคลื่อนที่ไดน้ันจะตองมีแรงมากระทําตออิเล็กตรอนทําใหเกิดกระแสไหล 

แรงดันดังกลาวเรียกวา แรงดันไฟฟา (Voltage)

ศักยไฟฟา มีลักษณะที่คลายกับแรงดันไฟฟา จะหมายถึง ระดับไฟฟา เชน ลูกกลมที่ 1

และ 2 จึงมีความแตกตางของศักยไฟฟา  เรียกวาความตางศักยไฟฟา

แรงขับเคลื่อนทางไฟฟา หมายถึง แรงที่สรางใหเกิดแรงดันไฟฟาซึ่งทําใหเกิดการเคลื่อนที่

ของอิเล็กตรอนอิสระตลอดเวลา กระแสไฟฟาจึงไหลตลอดเวลา แรงเคลื่อนไฟฟานี้อาจเกิดจาก

เคร่ืองกําเนิดไฟฟา, แบตเตอร่ี, ถานไฟฉาย, และเซลลเชื้อเพลิง ฯลฯ

ความตานทานไฟฟา เกิดขึ้นจาก เมื่อมีกระแสไฟฟาไหลยอมหมายถึงมีการเคลื่อนไหว

ของอิเล็กตรอนในสายไฟ และอิเล็กตรอนจะว่ิงชนกับอะตอมของเสนลวดเกิดจากตานทานการไหล
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ของอิเล็กตรอนขึ้น กระแสไฟฟาที่ไหลในสายไฟมีคุณสมบัติการไหลตางกันเพราะมีความตานทาน

ไฟฟา (Resistance) ความตานทานไฟฟาเปนสมบัติเฉพาะของวัตถุในการที่จะขวางหรือตานทาน

การไหลของกระแสไฟฟาที่จะไหลผานวัตถุน้ัน ๆ ไป

เคร่ืองใชไฟฟา19 มีความหมายมาจากคําวา (เคร่ือง) น. สิ่ง, สิ่งของ, สิ่งสําหรับประกอบ

กันแลวเปนพวกเดียวกัน  เชน  เคร่ืองนอน เคร่ืองปูลาด  อาสนะ, สิ่งของสําหรับใชการตาง ๆ เชน 

เคร่ืองรถ, เคร่ืองเรือน, เคร่ืองไฟฟา

(ไฟฟา) 20 มีความหมายจาก น.พลังงานรูปหน่ึง ซึ่งเกี่ยวของกัน การแยกตัวออกมา หรือ

การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน หรือโปรตอน หรืออนุภาพซึ่งมีสมบัติแสดงอํานาจคลายคลึงกับ

อิเล็กตรอน หรือโปรตอนใหประโยชนกอใหเกิดพลังงานอ่ืน เชน ความรอน แสงสวาง การเคลื่อนที่

2.3.4 ระบบการจายกระแสไฟฟาของประเทศไทย

การจายกระแสไฟฟาของประเทศไทย มีการไฟฟาที่รับผิดชอบทั้งหมดอยู 3 หนวยงาน

ไดแก 

1. การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

2. การไฟฟานครหลวง

3. การไฟฟาภูมิภาค

การไฟฟาฝายผลิตเปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจที่สังกัดของสํานักนายกรัฐมนตรี และ

เปนหนวยงานที่รับผิดชอบและดูแลโดยตรงในการผลิตกระแสไฟฟาของประเทศไทยทั้งหมด 

ซึ่งในการผลิตกระแสไฟฟาของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยมีการผลิตกระแสไฟฟา

โดยสรุปโดยยอไดดังน้ี

1) การผลิตกระแสไฟฟาโดยพลังงานนํ้าหรือเขื่อน โดยการนําพลังงานนํ้าจากแหลง

เชน เขื่อน หรือนํ้าตกมาผานกรรมวิธีและเคร่ืองจักรที่นําพลังงานนํ้ามาจนมาเปลี่ยนเปนพลังงาน

ไฟฟาและจายกระแสไฟฟาไปยังสถานียอยตาง ๆ เพื่อแปลงแรงดันไฟฟาใหลดลงและนํากระแส

ไฟฟาไปจายสูประชาชนตอไป

2) การผลิตกระแสไฟฟาโดยพลังงานแสงอาทิตย โดยการนําเอาเคร่ืองมือซึ่งประกอบดวย

แผงโซลาเซลลและติดตัวแปลงที่นําแสงอาทิตยจากแผงโซลาเซลลมาแปลงเปนพลังงานไฟฟาที่ใช

ในชีวิตประจําวันซึ่งมีปริมาณของกระแสไฟฟาที่ไดพอเพียงแกบานเรือนที่ใชเคร่ืองใชไฟฟาที่ไม

19 ราชบัณฑิตยสถาน. (2542). พจนานุกรม  ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. หนา 259.
20 ราชบัณฑิตยสถาน. (2542). พจนานุกรม  ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. หนา 816.
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มากนัก และยังมีเคร่ืองที่เก็บกระแสไฟฟาไวสํารองใชเพื่อความจําเปนอยูในอุปกรณที่แปลงจาก

พลังงานแสงอาทิตยมาเปนพลังงานไฟฟา  นิยมที่จะติดอยูในหมูบานที่หางไกลจากสถานีจาย

กระแสไฟฟา และสถานที่ที่ใชไฟฟาไมสามารถปกเสาไฟฟาและพาดสายไฟฟาไดเน่ืองจากตนทุน

สูงและไมคุมคาใชจาย

3) การผลิตกระแสไฟฟาโดยโรงไฟฟานิวเคลียร ซึ่งประเทศไทยยังไมไดมีการผลิต

กระแสไฟฟาดวยวิธีการดังกลาว เน่ืองจากอยูในขั้นตอนการศึกษาถึงขอดี และขอเสียที่จะไดรับ

หลังจากมีการต้ังโรงไฟฟานิวเคลียร แตในอนาคตเมื่อมีการตองการใชไฟฟามากขึ้น ตลอดจนภาวะ

ราคานํ้ามันสูงขึ้นก็อาจจะตองมีโรงไฟฟานิวเคลียรเพื่อผลิตกระแสไฟฟาตอไป

4) การผลิตกระแสไฟฟาโดยใชนํ้ามันในการเดินเคร่ืองจักรผลิต ซึ่งเปนวิธีที่ใน

ปจจุบันยังคงมีการใชในการผลิตกระแสไฟฟากันอยู แตเน่ืองจากปจจุบันนํ้ามันเชื้อเพลิงมีราคาสูง 

ถายังใชวิธีการดังกลาวในการผลิตนํ้ามันก็จะสงผลใหกระแสไฟฟามีราคาสูงขึ้นตามไปดวย

เมื่อการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย สามารถผลิตกระแสไฟฟาโดยผานกระบวนการ

ผลิตดังกลาวขั้นตนแลว การจะจายกระแสไฟฟาสูมือประชาชนโดยตรงทําไมได ซึ่งยังตองผาน

กระบวนการที่จะตองมีสถานที่ที่นํากระแสไฟฟาแรงสูงมาแปลงลดแรงดันกระแสไฟฟาลงและ

มีระบบปองกันความปลอดภัยของการจายกระแสไฟฟาดังกลาวกอนถึงมือประชาชนผูใชไฟฟาใหมี

ไฟฟาใชตามตองการ  และใชไฟฟาอยางปลอดภัย ซึ่งมีหนวยงานที่รับผิดชอบดังกลาว ดังน้ี

1) การไฟฟานครหลวง  เปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหนาที่

ซื้อกระแสไฟฟาจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย และนํากระแสไฟฟาที่ไดมาแปลงแรงดัน

กระแสไฟฟาที่สถานีไฟฟายอยโดยผานหมอแปลงไฟฟา และอุปกรณแปลงกระแสไฟฟากอนจาย

กระแสไฟฟาผานสายไฟฟาที่พาดผานเสาไฟฟากอนที่จะจายกระแสไฟฟาสูบานเรือน โดยการไฟฟา

นครหลวงมีหนาที่รับผิดชอบที่จะตองจําหนายกระแสไฟฟาใหแกจังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัด

นนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ

2) การไฟฟาสวนภูมิภาคเปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหนาที่

ซื้อกระแสไฟฟาจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย และนํากระแสไฟฟาที่ไดมาแปลงแรงดัน

กระแสไฟฟาที่สถานีไฟฟายอยโดยผานหมอแปลงไฟฟา และอุปกรณแปลงกระแสไฟฟากอนจาย

สวนภูมิภาค มีหนาที่รับผิดชอบที่จะตองจําหนายกระแสไฟฟาใหแก 73 จังหวัดที่ไมอยูในอํานาจ

ความรับผิดชอบของการไฟฟานครหลวง

ในการจายกระแสไฟฟาไปสูบานเรือนของประชาชนน้ัน การไฟฟานครหลวง และการ

ไฟฟาสวนภูมิภาคมีระบบการทํางานที่คลายคลึงกันมาก ในที่น้ีจะขอกลาวถึงเฉพาะของการไฟฟา
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นครหลวงในฐานะของผูจําหนายกระแสไฟฟา ซึ่งมีขั้นตอนการจายกระแสไฟฟาผานสถานีไฟฟา

ยอย และอุปกรณตาง ๆ พอสรุปได ดังน้ี

1) สถานีไฟฟายอย

สถานียอยของการไฟฟานครหลวง เปนสถานีกลางรับพลังงานไฟฟาจากสายสงของ

การไฟฟาฝายผลิต เพื่อจายสูระบบจําหนายและใหบริการแกประชาชนในเขตพื้นที่ของการไฟฟา

นครหลวง ในสถานียอยไฟฟาจะมีอุปกรณตาง ๆ เชน อุปกรณที่ทําหนาที่เปลี่ยนแรงดัน ทําหนาที่

ตัดตอน ทําหนาที่ควบคุมและปองกันระบบตาง ๆ

(1) หนาที่และวัตถุประสงคของสถานียอย

ก. เปนจุดเปลี่ยนแปลงแรงดันของกระแสไฟฟา

ข. เปนจุดที่เชื่อมโยงสายสงกับระบบจําหนายไฟฟาในการตัดตอนและนําเขาสูระบบ

ค. เปนจุดปรับแรงดันกระแสไฟฟาใหคงที่

ง. เปนจุดวัดปริมาณทางไฟฟา

จ. เปนจุดจายกระแสไฟฟา

ฉ. เปนจุดที่ติดต้ังอุปกรณตัดตอน และอุปกรณปองกันระบบกระแสไฟฟา

(2) อุปกรณตาง ๆ ที่อยูในสถานีไฟฟายอย จําแนกเปนสวนตาง ๆ ได 5 สวน ดังน้ี

ก. สวิตซเกียร 69/115 kV ( SWITCH GEAR 69/115 kV )

ข. หมอแปลงกําลัง (POWER TRANSFORMER)

ค. สวิตซเกียร 12/24 kV (SWITCH GEAR 12/24 kV)

ง. ชุดควบคุมและปองกันระบบ (CONTROL BOARD 69/115 kV) และ 12/24 kV

จ. แหลงจายไฟฟาสําหรับระบบปองกัน

2.3.5 ระบบความปลอดภัยของการจายกระแสไฟฟา

การจายกระแสไฟฟาของการไฟฟานครหลวง ดังที่กลาวมาแลวในขางตนกอนจะมีการ

ผลิตเปนกระแสไฟฟา จนสามารถนํากระแสไฟฟามาจายไดจนถึงปจจุบันน้ี ตองผานขั้นตอนและ

กระบวนการที่ยุงยาก และที่สําคัญที่สุดในการจายกระแสไฟฟาซึ่งเปนทรัพยที่เปนอันตราย

โดยสภาพ ถาไมมีการควบคุม และไมมีระบบในการจายกระแสไฟฟาที่ดีแลวจะพบกับความไม

ปลอดภัยขึ้นได และอาจเกิดความเสียหายตอชีวิตของพนักงานของการไฟฟาและทรัพยสินของ

การไฟฟาเอง และจึงจําเปนที่จะตองมีเคร่ืองมือที่เปนอุปกรณควบคุมในการจายกระแสไฟฟาใหเกิด

ความปลอดภัยสูงสุด ซึ่งตอไปจะกลาวถึงอุปกรณที่ควบคุมการจายกระแสไฟฟาที่มีความสําคัญเปน

อยางมากในลําดับตอไป
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1) รีเลยและระบบปองกันระบบไฟฟา

รีเลย  คือ อุปกรณปองกันระบบการสงหรือจําหนายพลังงานไฟฟาที่มีหนาที่

เพื่อปองกันไมใหเกิดความเสียหายตออุปกรณไฟฟาที่มีราคาแพง หรือปองกันไฟฟาดับทั้งระบบ 

(Black out) เน่ืองจากเกิดการลัดวงวจรดวยสาเหตุในสาเหตุหน่ึง การทํางานของรีเลยจําเปนตองมี

ปจจัยกําหนดคุณสมบัติเพื่อใหไดคุณภาพของระบบปองกันที่ดีปจจัยที่ทําการตัดสินที่สําคัญ

ประการสําคัญ คือ ความไวใจได (Reliability) หมายถึงความถูกตองแนนอนของอุปกรณปองกัน

ตองไมลดลง ในขณะติดต้ังใชงานถาวร ปจจัยสําคัญอีกอยางหน่ึงก็คือการเลือกได (Selectivity) รีเลย

ตองสามารถวิเคราะหตัดสินใจไดวาควรจะทํางานหรือไม ซึ่งกําหนดไวเพื่อใหสามารถแยกแยะ

บริเวณที่เกิดการลัดวงจรได (Fault) โดยไมตองใหรีเลยตัวตนทางทํางาน ซึ่งจะทําใหระบบทั้งหมด

ตองไฟฟาดับโดยไมจําเปนและในสภาพปกติรีเลยก็ตองไมทํางานเองโดยไมมีสาเหตุและไมถูกตอง

ตามหนาที่ของรีเลยแตละประเภท

ในการทํางานของรีเลยเพียงอยางเดียวเพื่อปองกันวงจรยอมไมสามารถจะกระทําได 

จําเปนตองอาศัยอุปกรณที่ทําหนาที่เปนตัวตัดการลัดวงจร (Fault Interrupter) ซึ่งไดแก เซอรกิตเบรกเกอร

(Circuit Breaker) ชนิดที่มีซันตทริปคอยบ (Shunt Trip Coil) ตัวอยางเชน OCB, GCB,VCB

ทางดาน kV และ 12 kV ของการไฟฟานครหลวง รีเลยจะเร่ิมตนทํางานเมื่อตรวจพบสภาพความ

ผิดปกติในวงจรไฟฟาและจะสงสัญญาณไปทําการปลดเซอรกิตเบรกเกอร ภายในระยะเวลาหรือ

เงื่อนไขตาง ๆ ที่กําหนดเอาไว เราสามารถแสดงการทํางานทีป่ระสานกันของอุปกรณดังกลาวอยาง

งาย ๆ ดังตอไปน้ี

CT ทําหนาที่ตรวจวัดคากระแสที่เกิดจากการลัดวงจรในวงจร (Measuring element)

จายพลังงานไฟฟาจะสงคาการวัดไปยังรีเลยเพื่อวินิจฉัยและสั่งการทํางานโดยออกในรูปหนาสัมผัส 

“a” เพื่อสงไฟ DC เขาทริปคอยลและดึงกลไกที่ปลดหนาสัมผัสหลักที่ตออยูกับวงจรไฟฟากําลัง

ภาพที่ 2.1 แสดงการทํางานของรีเลย
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รีเลยที่ใชงานในสถานียอยไฟฟาทั่ว ๆ ไป

รีเลยใชงานมีทั้งชนิดที่ใชกับระบบแรงดัน 69, 115 KV และ 12 หรือ 24 KV ขึ้นกับ

ระบบแรงดันของแตละสถานียอยไฟฟา ซึ่งแบงเปนแตละประเภท ดังน้ี

(1) ไดเร็คชั่นแนลโอเวอรเคอรเรนทรีเลย (Directional Overcurrrent Relay)

ไดเร็คชั่นแนลโอเวอรเคอรเรนทรีเลย (DCC) สัญญลักษณที่ใชคือ 67 มีหนาที่

ปองกันการลัดวงจรของสายสง 69 KV ที่สงกระแสไฟฟาเขามาในสถานียอยโดยทิศทางการทํางาน

เฉพาะในทิศทางสายสงที่มองออกจากสถานีเทาน้ัน

(2) ไดเร็คชั่นแนล เอริรฟอลทรีเลย (Directional Easthfault Relay)

ไดเร็คชั่นแนล เอริรฟอลทรีเลย (DEF) สัญลักษณที่ใชคือ 67 N ลักษณะการใช

งานคลายกับเอิรทฟอลทรีเลยแตมีทิศทางการทํางานดวย ปกติจะต้ังใหมองออกจากสถานียอยเขาหา

สายสงเชนเดียวกับ DOC โครงสรางและหลักการทํางานเหมือนกับ DOC

(3) ทรานสฟอรเมอรดิเฟอรเรนเชียลรีเลย (Transformer Differential Relay)

ทรานสฟอรเมอรดิเฟอรเรนเชียลรีเลย (DF) สัญลักษณที่ใชคือ 87 มีหนาที่ปองกัน

หมอแปลงขนาดใหญต้ังแต 5 เอ็มวีเอ (MVA) ขึ้นไป การทํางานโดยอาศัยผลรวมของกระแสที่ผาน

รีเลย ในภาวะปกติกระแสจะใกลศูนย เพราะเปนคาผลตาง แตเมื่อมีการลัดวงจรที่หมอแปลง

อาจเปนชนิดเฟสกับเฟส หรือเฟสกับกราวด ผลตางของกระแสจะมีคามากเกินคาเปอรเซ็นตที่ต้ังไว

รีเลยจะทํางาน ซึ่งรีเลยจะใช CT (Current Transformer) เ ปนอุปกรณตรวจจับกระแสที่เขาและ

ออกจากหมอแปลง  จึงมีเขต (Zone) การทํางานที่แนนอน ซึ่งจะทํางานเฉพาะการลัดวงจรในเขตที่

กําหนดเทาน้ัน ดังน้ัน จึงตองมีคอยลอยู 2 ชุด อยูที่ตัวรีเลย ไดแก คอยลทํางาน (Operating Coil)

เมื่อมีกระแสเกินที่ต้ังไว และคอลยบังคับ (Restralning Coil) ทําหนาที่บังคับไมใหรีเลยทํางาน

เมื่อเกิดการลัดวงจรภายนอกเขตปองกัน

(4) ออโตรีโคลสซิ่งรีเลย (Auto Reclosing Relay)

ออโตรีโคลสซิ่งรีเลย (RR) การทํางานโดยทําหนาที่สั่งให Circuit Breaker หลังจาก

การถูก Trip เพราะเกิดจากการลัดวงจร Close เขามาจะสับได 2 คร้ังที่เวลา 3 วินาที และ 60 วินาที 

นับต้ังแตสวิตซปลดดวยรีเลยคร้ังแรกและจึงล็อคเอาท

(5) อันเดอรฟรีเควนซี่รีเลย (Underfrequency Relay)

อันเดอรฟรีเควนซี่รีเลย (UF) สัญลักษณที่ใช คือ 81 ทําหนาที่ปลดโหลดออก

เมื่อความถี่ของระบบตํ่ากวาที่ต้ังไว หลักการทํางานรีเลยจะประกอบดวยวงจรทาง electronic สราง

ความถี่มาตรฐานและเปรียบเทียบกับความถี่ที่อานจากระบบจะทํางานเมื่อความถี่จากระบบตํ่ากวา

ความถี่มาตรฐาน UF ถูกนํามาใชในการควบคุมแบบใชแบบปลดโหลด เมื่อระบบกําเนิดไฟฟาของ
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การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยเกิดขัดของ จุดประสงคของอันเดอรฟรีเควนซี่รีเลยไวเพื่อรักษา

โหลดการจายกระแสไฟฟา หรือเพื่อไมใหผูใชกระแสไฟฟาสวนใหญเกิดความเดือดรอนเน่ืองจาก

เกิดกระแสไฟฟาดับ หรือกระแสไฟฟาลัดวงจรน้ันเอง  เรียกแผนสํารองน้ีไววา “โหลดเชคด้ิงสกีม 

(load schedding scheme)”

(6) บัสดิฟเฟอรเรนเชียลรีเลย (Bus Differential Relay)

บัสดิฟเฟอรเรนเชียลรีเลย (BD) สัญญลักษณที่ใชคือ 60 ทําหนาที่ตรวจจับการ

ลัดวงจรที่บัสบารที่อยูในเขต (Zone) ที่กําหนด เมื่อตรวจพบความผิดปกติอาจจะเปนการลัดวงจร

ระหวางเฟสกับเฟส, เฟสกับกราวด จะปลดเซอรกิตเบรกเกอรที่ตอยูกับบัสน้ันออกทุกตัว

2) การปองกันหมอแปลงไฟฟา

การปองกันหมอแปลงไฟฟา มีอยูหลายวิธีดวยกัน แตจะกลาวถึงเฉพาะวิธีการ

ปองกันระบบหมอแปลงไฟฟาที่การไฟฟานครหลวงใช มีดังน้ี

(1) การปองกันความรอนภายในหมอแปลงไมใหสูงเกินไป (Over Heating)

(2) การปองกันโดยการวัดปริมาณแกสที่เกิดขึ้นในหมอแปลง (Gas Detection)

ก. การปองกันความรอนภายในหมอแปลงไมใหสูงเกินไป (Over Heating) ทําได

โดยการใชเทอรโมมิเตอรวัดอุณหภูมิของนํ้ามันและอุณหภูมิของขดลวด เมื่ออุณหภูมิของนํ้ามัน

หมอแปลงสูงขึ้นถึง 80 องศาเซลเซียส จะสงสัญญาณเตือนและให Circuit Breaker ตัดวงจรหมอแปลง

ออกจากระบบ ปกติเทอรโมมิเตอรจะติดอยูดานขางหมอแปลงใกล ๆ กับ Name Plate ประกอบดวย

ตัวรับความรอน (Thermo Sensing Element), ปะเก็น (Gasket) เข็มชี้และสเกลบนหนาปด หลอด Capillary

Tube, หลอดกันนํ้ามันร่ัวที่ตัวถังหมอแปลง, ตัว Contact

ข. การปองกันโดยการวัดปริมาณแกสที่เกิดขึ้นในหมอแปลง (Gas Detection)

มีอยู 3 วิธีดวยกัน ดังตอไปน้ี

- รีเลยแบบบุคโฮลซ (Buchholz Relay)

รีเลยแบบบุคโฮลซเปนรีเลยที่ติดต้ังอยูระหวางตัวถังหมอแปลงกับถัง

นํ้ามัน ภายในประกอบดวยลูกลอย 2 ลูกตามปกติลูกลอยจะอยูในตําแหนงสูงสุด เพราะมีนํ้ามันอยู

เต็มตัวรีเลยและสวิตซปรอท

(Mercury Switch) ที่อยูภายในลูกลอยจะเปดอยู เมื่อเกิดเหตุผิดปกติที่ไม

รุนแรงภายในหมอแปลง เชนฉนวนของ core bolts มียึดแกนเหล็กของหมอแปลงเสื่อมสภาพเกิด

การลัดวงจรระหวางแผนเหล็กที่ใชทําแกนหรือการลัดวงจรระหวางแผนเหล็กที่ใชทําแกนหรือการ

ลัดวงจรระหวางขดลวดทําใหเกิดอารค (arc) และนํ้ามันจะแยกตัวเปนแกส เชนไฮโดรเจนคารบอน
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โมโนออกไซด หรือไฮโดรคารบอนแกสน้ีจะลอยตัวขึ้นขางบนผานไปตามทอไปยังถังเก็บนํ้ามัน 

Conservator แกสจะเขาไปแทนนํ้ามันในสวนบนของรีเลยจะทําใหลูกลอยบนลดระดับตํ่าลง และ

จะทําใหสวิตซปรอดปดวงจรที่จะใหสัญญาณเตือน

ในกรณีที่การลัดวงจรภายในหมอแปลงรุนแรงมากจะมีอารคอยางรุนแรง 

ทําใหเกิดแกสจํานวนมาก และมีแรงดันสูงจนไมมีเวลาพอที่จะลอยขึ้นไปแตจะดันนํ้ามันใหไหลผาน

ทอซึ่งตอเขาบุคโฮลซรีเลยนํ้ามันจะดันลูกลอยตัวลางและสวิตซปรอทจะปด Contact ทําให trip

ตัว Circuit Breaker เพื่อแยกหมอแปลงออกจากระบบทันที

ภาพที่ 2.2 แสดงรีเลยแบบบุคโฮลซ (Buchholz relay)

สวนการวัดอุณหภูมิของขดลวด ตองอาศัยขดลวดความรอนที่ผานกระแส

ทางดาน Secondary ของ CT เขาไปเรียกวาวิธี thermal image หรือ thermal replica เน่ืองจาก

อุณหภูมิของขดลวดที่สูงขึ้นเปนสัดสวนกับกระแส load current เมื่อรวมกับอุณหภูมิของนํ้ามัน

จะไดอุณหภูมิของขดลวดหมอแปลง  ถาอุณหภูมิของขดลวดถึง 105 องศาเซลเซียส จะตองปลดวงจร

หมอแปลงออกไป  เพื่อปองกันไมใหอายุของหมอแปลงสั้นลงเน่ืองจากความรอนทําใหฉนวน

เสื่อมสภาพเร็ว

- Protective Relay

เปนอุปกรณที่ใชที่ติดต้ังระหวาง Conservator ของ on load tap on load tap

charger ที่คอยตรวจสอบอัตราการไหลของนํ้ามันและความผิดปกติที่เกิดขึ้นที่ on load tap charger

ซึ่งทําหนาที่คลายกับ buchholz relay ของ main tank

- Pressure Relief Device หรือ Pressure relief Ventialation Valve

เปนอุปกรณที่สําคัญในการปองกันหมอแปลงไฟฟาเมื่อเกิดการลัดวงจร

อยางรุนแรงภายในตัวหมอแปลงความรอนของอารค (arc) จะทําใหนํ้ามันหมอแปลงกลายเปนไอนํ้า
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ซึ่งมีความดันสูงมาก ถาไอนํ้าที่มีแรงดันสูงน้ีไมถูกระบายออกจากตัวหมอแปลงอยางรวดเร็วพอ 

ตัวถังหมอแปลงอาจจะระเบิดไดทําใหนํ้ามันกระจายเปนบริเวณกวางอันอาจนําไปสูการเกิดเพลิง

ไหมได ดังน้ัน จึงจําเปนตองมี Pressure Relief Device หรือ Pressure relief Ventialation Valve

เพื่อระบายไอนํ้ามันแรงดันสูงออกไปภายในเวลาไมเกิน 2 สวน 1,000 วินาที (2 milli – seconds)

3) เคร่ืองกับดักฟาผา (Lightning Arrester หรือ Surge Arrester)

หนาที่ของเคร่ืองกับดักฟาผา (Lightning Arrester หรือ Surge Arrester) เรียกยอวา 

LA ทําหนาที่ปองกันหรือบรรเทาความเสียหายของระบบและอุปกรณอันเน่ืองจากเกิดฟาผา หรือ

จาก Switching Surge

(1) ลักษณะการทํางาน LA

ทําหนาที่สรางวงจรใหเปนทางผานของประจุลงสูดินในกรณีที่มีประจุในสาย

สูงเกินปกติ

(2) สวนประกอบของ LA

ประกอบดวย Non-Linear Resistor และ GAP ตอระหวางสายสงกับดินโดย

ปกติ Non-Linear Resistor จะมีความตานทานสูงแตถามีแรงดันสูงก็จะมีความตานทานตํ่าและยอม

ใหประจุผานลงสูดิน

ภาพที่ 2.3 แสดงการทํางานของ LA (เคร่ืองกับดักฟาผา)

DPU



32

ตอมาจะขอกลาวถึงระบบความปลอดภัยของการจายกระแสไฟฟาในบานเรือน 

ซึ่งเมื่อตอนตนจะกลาวถึงเฉพาะระบบความปลอดภัยของการจายกระแสไฟฟาในระบบสถานียอย

ไฟฟา ซึ่งเปนเร่ืองที่ละเอียดและมีเน้ือหาคอนขางมาก แตที่ไดมีการนํามาเฉพาะที่มีความสําคัญและ

เขาใจไดไมยากนัก โดยถาศึกษาใหลึกซึ้งจะมีรายละเอียดคอนขางมาก และเขาใจยาก

ระบบไฟฟาภายในที่อยูอาศัยขนาดเล็ก หรือขนาดทั่วไป สวนใหญประกอบดวย

สายเมน และวงจรยอยเทาน้ัน ดังตัวอยางแผนผังระบบไฟฟาภายในที่อาศัย

ภาพที่ 2.4 แสดงแผนผงัระบบไฟฟาภายในที่อาศัย

สําหรับระบบไฟฟาภายในที่อยูอาศัยขนาดใหญ หรืออาคารขนาดเล็กสวนใหญ

ประกอบดวยสายเมน สายปอน และวงจรยอย  ดังแสดงตัวอยางแผนผังระบบไฟฟาภายในที่อยู

อาศัยขนาดใหญ หรืออาคารขนาดเล็ก ดังน้ี
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ภาพที่ 2.5 แสดงแผนผังระบบไฟฟาภายในที่อยูอาศัยขนาดใหญ หรือ อาคารขนาดเล็ก

ตอไปจะกลาวถึงเร่ืองความปลอดภัยในการจายกระแสไฟฟาสําหรับที่อยูอาศัย 

หรืออาคารขนาดเล็ก  ที่ถือเปนจุดสําคัญ คือ การเดินสาย แบงออกไดเปน 2 สวน  คือ การเดินสาย

ภายนอกอาคาร และการเดินสายภายในอาคาร การเดินสายภายนอกและภายในอาคารขึ้นอยูกับการ

ออกแบบใหมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และคาใชจาย การเดินสายภายนอกและภายในอาคารมี

ดวยกันหลายวิธี  ดังน้ี

ก. การเดินสายภายนอกอาคาร

ข. การเดินสายภายในอาคาร

ทั้งน้ีการจะเดินสายภายนอก และภายในอาคารขึ้นอยูกับการออกแบบใหมี

ความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และคาใชจาย ซึ่งมีรายละเอียด ดังตอไปน้ี

การเดินสายภายนอกอาคาร กรณีสําหรับอาคารที่อยูอาศัย หรืออาคารขนาดเล็ก

จะเปนการเดินสายเมนจากมิเตอรที่แผงเมนสวิตซ สามารถแบงวิธีการเดินสายภายนอกอาคารออก

ไดเปน 2 วิธี คือ 1) การเดินสายใตดิน และ 2) การเดินสายเหนือดิน สําหรับการเดินสายเหนือดินที่

นิยมใช คือ การเดินลอยบนลูกถวย โดยแตละวิธีมีขอกําหนดที่สําคัญ  ดังน้ี 

- การเดินสายภายนอกอาคาร

โดยทั่วไปการเดินสายภายนอกอาคารสําหรับที่อยูอาศัย หรืออาคารขนาดเล็ก

จะเปนการเดินสายเมนจากมิเตอรมาที่แผงเมนสวิตซ สามารถแบงวิธีการ
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1. การเดินสายบนพื้นผิว หรือ รัดคลิป

การเดินสายตองปองกันไมใหฉนวนชํารุด หากเดินผานผนัง หรือ

สิ่งกอสรางตองมีการปองกันความเสียหายเน่ืองจากฉนวนหรือเปลือกนอกถูกบาดดวยสิ่งที่แหลมคม 

สิ่งจับยึดเพื่อติดต้ังตองทําดวยวัสดุที่ไมทําใหฉนวนของสายชํารุด ระยะหางระหวางจุดจับยึดไมเกิน 

200 มม. สําหรับการตอและการตอแยกใหทําไดเฉพาะในกลองสําหรับงานไฟฟาเทาน้ัน การเดินสาย

ใหติดต้ังเรียงเปนชั้นเดียว หามติดต้ังซอนกัน ดังรูปน้ี

ภาพที่ 2.6 แสดงตัวอยางระยะหางในการจับยึดและการตอสายสําหรับการเดินสายบนผิว

2. การเดินสายในทอรอยสาย

การเดินทอรอยสายที่ใชงานประเภทน้ี เชน ทอโลหะหนา ทอโลหะ

หนาปานกลาง ทอโลหะบาง และทอ เอชดีพีอี และทอ พีวีซี สามารถเดินสายทั้งในที่แหง ที่ชื้น และ

ที่เปยก แตตองติดต้ังใหเมาะสมกับสภาพใชงาน เชน ทอโลหะบางหามเดินฝงดินโดยตรง แตทอ

โลหะหนาและทอโลหะหนาปานกลางสามารถฝงดินโดยตรงได หากทาสีหรือหุมดวยคอนกรีตจะ

ทําใหทออายุการใชงานนานขึ้น และ ทอ เอชดีพีอี หามเดินภายในอาคาร ขอตองหาม ไมใหใชทอ

ประปาสําหรับรอยสายไฟฟา ปลายทอที่ถูกตัดออกตองลบคม การติดต้ังทอเขากับกลองหรือเคร่ือง

ประกอบการเดินทอตองมีอุปกรณ “บุชชิ่ง” ปองกันฉนวนชํารุด ซึ่งการตอสายสําหรับการเดิน

สายในทอรอยสายมีรูปดังน้ี
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ภาพที่ 2.7 แสดงการตอสาย สําหรับการเดินสายในทอรอยสาย

3. การเดินสายในชอเดินสายอโลหะติดต้ังบนพื้นผิว

การเดินสายในชองเดินสายอโลหะติดต้ังบนพื้นผิวเปนการเดินสายที่

สะดวก และมีความสวยงาม ใหใชในสถานที่ที่แหงเทาน้ัน หามใชในที่ซอน หรือในสถานที่อาจจะ

ไดรับความเสียหายทางกายภาพ การตอสายในชองเดินสายอโลหะใหตอไดเฉพาะในสวนที่สามารถ

เปดออก และเขาถึงไดตลอดเวลา หามตอชองเดินสายตรงจุดที่ผานผนัง ดังรูปตอไปน้ี

ภาพที่ 2.8 แสดงการตอชองเดินสายตรงจุดที่ผานผนัง

4. สายดินและการตอลงดิน

คําวาสายดินตามมาตรฐาน หมายถึง สาย 2 ประเภท คือ สายตอหลัก

ดิน และสายดินของเคร่ืองใชไฟฟา ซึ่งสวนใหญเรียกวา สายเขียว สําหรับสายนิวทรัลหรือสายศูนย

ที่หุมดวยฉนวนสีขาว หรือ สีเทาออน ไมใชสายดิน
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สําหรับสายดินของเคร่ืองใชไฟฟา มีหนาที่ทําใหสิ่งหอหุมที่เปนโลหะ

ของเคร่ืองใชไฟฟา มีศักดาไฟฟาใกลเคียงกับดิน เพื่อเปนการลดอันตรายตอผูสัมผัสกับสิ่งหอหุมน้ัน

เมื่อมีกระแสไฟฟาร่ัว และเปนทางเดินที่มีความตานทานตํ่าของกระแสลัดวงจรลงดินอยางมี

ประสิทธิภาพ เพื่อใหอุปกรณปองกันกระแสเกินทํางานไดทันเวลากอนที่จะเกิดอันตราย

สายตอหลักดิน ทําหนาที่ตอเชื่อมทางไฟฟาระหวางสิ่งหอหุมที่เปน

โลหะของเคร่ืองใชไฟฟาและสายนิวทรัลกับดิน ในการติดต้ังที่มีระบบสายดินกระแสลัดวงจรที่

เกิดขึ้นสวนใหญ จะไมไหลผานสายตอหลักดิน 

การตอลงดินที่เคร่ืองใชไฟฟาโดยตรง โดยไมใชระบบสายดิน ทําให

เกิดอันตรายตอผูสัมผัส ถาหลักดินมีคาความตานทานสูง ดังภาพที่แสดงทางเดินของกระแส

ลัดวงจรลงดินกรณีที่ไมมีระบบสายดิน อุปกรณปองกันจะไมทํางาน

ภาพที่ 2.9 แสดงเสนทางเดินของกระแสลัดวงจรลงดินกรณีที่ไมมีระบบสายดิน อุปกรณปองกัน

จะไมทํางาน

ก) การติดต้ังระบบสายดินที่ถูกตองควรทําอยางไร

การติดต้ังระบบสายดินใหถูกตองและเกิดความปลอดภัยตอผูใช

ไฟฟาน้ัน ตองพิจารณาต้ังแตการเลือกใชสายไฟ และอุปกรณ วิธีการติดต้ัง ระบบสายดินที่ถูกตอง

ตามมาตรฐานเปนไปตามหลักความปลอดภัย ซึ่งสวนประกอบตาง ๆ ของระบบสายดินประกอบดวย 

(ก) แผงสวิตซและสายตอฝาก

(ข) สายตอหลักดิน

(ค) สายดินของเคร่ืองใชไฟฟา 
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(ง) เตารับ 3 ขั้ว หรือเคร่ืองใชไฟฟา

(จ) หลักดินและความตานทานของดิน

ภาพที่ 2.10 แสดงสวนประกอบตาง ๆ ของระบบสายดิน      

1. แผงสวิตซและสายตอฝาก

แผงสวิตซที่จําหนายในทองตลาดมีทั้งแผงสวิตซที่เปนโลหะ

และเปนอโลหะ ภายในสวิตซมีทั้งชนิดมีขั้วตอสายดินและขั้วตอสายนิวทรัลแยกจากกัน หรือ

รวมกัน แผงสวิตซที่มีขั้วตอสายดินและขั้วตอสายนิวทรัลรวมกันใหใชเปนแผงสวิตซเทาน้ัน หามใชเปน

แผงยอย ซึ่งรูปตอไปน้ีเปนกรณีที่มีขั้วตอสายสายดินและขั้วตอสายนิวทรัลแยกกัน 

ภาพที่ 2.11 แสดงแผงสวิตซที่มีขั้วตอสายดินและขั้วตอสายนิวทรัลรวมกัน
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กรณีใชแผงน้ันเปนแผงเมนสวิตซ ตองมีสายตอฝากระหวางขั้ว

ขนาดของสายตอฝากตองไมเล็กกวา 10 ตร.มม. และตองตอฝากขั้วตอสายนิวทรัลกับโครงโลหะ

ของแผงเมนสวิตซดวยสายขนาดเดียวกัน การตอฝากน้ีมีหลายผลิตภัณฑที่ประกอบมาจากโรงงาน

สําหรับแผงยอยที่อยูตอจากแผงเมนสวิตซ หามตอฝากขั้วตอ

สายนิวทรัลเขากับขั้วตอสายดิน หรือโครงโลหะของแผงยอย การตอฝากที่แผงยอยน้ีใหตอฝาก

โครงโลหะของแผงยอยเขากับขั้วตอสายดิน โดยใชขนาดเดียวกับสายดินของบริภัณฑไฟฟาขนาด

ใหญที่สุดเขามายังแผงน้ัน ซึ่งตอไปน้ีจะเปนรูปของแผงสวิตซที่มีขั้วตอสายดินและขั้วตอสาย

นิวทรัลแยกกัน

ภาพที่ 2.12 แสดงแผงสวิตซที่มีขั้วตอสายดินและขั้วตอสายนิวทรัลแยกกัน

2. สายตอหลักดิน

สายตอหลักดิน ตองเปนสายทองแดงหุมฉนวน และตองเปน

สายเสนเดียวยาวตอเน่ือง หามมีการตัดตอ ขนาดสายตอหลักดิน โดยจะตองเลือกตามขนาดตัวนํา

ประธานที่เขาอาคาร ซึ่งโดยทั่วไปอยูอาศัยหรืออาคารขนาดเล็กขนาดตัวนําประธานจะไมเกิน 35

ตร.มม. ดังน้ันสายตอหลักดินจะใชสายทองแดงหุมฉนวนขนาด 10 ตร.มม.
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ภาพที่ 2.13 แสดงขนาดเล็กสุดของสายตอหลักดินของระบบไฟฟากระแสสลับ

3. สายดินของเคร่ืองใชไฟฟา

ขนาดของสายดินจะตองพิจารณาจากพิกัดหรือขนาดปรับต้ัง

ของเคร่ืองปองกันกระแสเกินดังตารางตอไปน้ี

ภาพที่ 2.14 แสดงตารางขนาดตํ่าสุดของสายดินของบริภัณฑไฟฟา

ขนาดของสายดินจะตองพิจารณาจากพิกัดหรือขนาดปรับต้ัง

เคร่ืองปองกันกระแสเกินดังตารางขางตน และพิกัดหรือขนาดปรับต้ังของเคร่ืองปองกันกระแสเกิน

ของวงจรยอไมเกิน 16 แอมป ขนาดของสายดินตองไมเล็กกวา 1.5 ตร.มม. กรณีพิกัดหรือขนาด
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ปรับต้ังของเคร่ืองปองกันกระแสเกินวงจรยอยไมเกิน 32 แอมป ขนาดของสายดินตองไมเล็กกวา 

4 ตร.มม.

4. เตารับแบบมีขั้วสายดิน (เตารับ 3 ขั้ว)

เตารับเปนอุปกรณที่มีหนาสัมผัสติดต้ังเพื่อเปนจุดจายไฟสําหรับ

เตาเสียบ 1 ตัว  เตารับที่ใชในวงจรยอยตองเปนแบบมีขั้วสายดิน หรือมี 3 ขั้ว นั่นเอง การตอสาย

ไฟฟาเขาเตารับตองตอสายใหถูกขั้ว ดังรูปที่แสดงตอไปน้ี

ภาพที่  2.15 แสดงเตารับและตําแหนงขั้วที่ตองตอสายไฟใหถูกตอง

5. หลักดินและคาความตานทานของดิน 

กรณีที่ไดกลาวถึงความหมายและมาตรฐานของหลักดินแลว 

ในตอไปน้ีจะกลาวถึงวิธีการตอสายดินเขากับหลักดิน ในมาตรฐานกําหนดวาตองตอสายดินเขากับ

หลักดินโดยใชวิธีเชื่อมดวยความรอย (Exothermic Welding) ซึ่งเปนวิธีที่ดีที่สุด หรือใชหูสายหัวตอ

แบบบีบอัด ประกับตอสาย เปนตน อุปกรณที่ใชตอตองเหมาะสมกับวัสดุที่ใชกับหลักดินและสายตอ

หลักดิน หามตอสายตอหลักดินมากกวา 1 เสนเขากับหลักดิน 

คาความตานทานดินระหวางหลักดินกับดินตองไมเกิน 5 โอหม 

นอกจากพื้นที่ดังกลาวยากในการปฏิบัติและการไฟฟาฯ เห็นชอบ  ยอมใหคาความตานทานของหลัก

ดินกับดินตองไมเกิน 25 โอหม  หากทําการวัดแลวยังมีคาเกิน ใหปกหลักดินเพิ่มอีก 1 แทง

ข. เคร่ืองใชไฟฟาประเภทใดบางที่ตองมีการตอลงดินและไมตองมี

การตอลงดิน ซึ่งจะแยกใหเห็นดังตอไปน้ี
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ก) เคร่ืองใชไฟฟาที่มีสัญลักษณดังรูป

ภาพที่ 2.16 แสดงสัญลักษณและตัวอยางเคร่ืองใชไฟฟาที่ตองมีสายดิน

เปนประเภทเครื่องใชไฟฟาที่ตองมีสายดิน เครื่องใชไฟฟา

ประเภทดังกลาวน้ีตองมีโครงเปนโลหะ หรือเคร่ืองใชไฟฟาที่เกี่ยวของกับนํ้า หรือความรอน เชน 

ตูเย็น เตาไฟฟา เคร่ืองซักผา  เคร่ืองทํานํ้าอุน  เปนตน 

เตาเสียบของเครื่องใชไฟฟาประเภทนี้จําเปนตองมีขั้วสายดิน

(3 ขา)

ข) เคร่ืองใชไฟฟาที่มีสัญลักษณดังรูปน้ี

ภาพที่  2.17 แสดงสัญลักษณและตัวอยางเคร่ืองใชไฟฟาที่ไมตองมีสายดิน 

(มีฉนวนหนาเปน 2 เทา)
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เปนประเภทเคร่ืองใชไฟฟาที่ไมตองมีสายดิน เครื่องใชไฟฟา

ประเภทดังกลาวมีการปองกันไฟฟาดูด โดยมีโครงหุมฉนวนหนา 2 ชั้น เชน พัดลม โทรทัศน หรือ

วิทยุ  เปนตน

เตาเสียบของเคร่ืองใชไฟฟาประเภทน้ีไมจําเปนตองมีขั้วสายดิน

ค) เคร่ืองใชไฟฟาที่มีสัญลักษณดังรูปน้ี

ภาพที่ 2.18 แสดงสัญลักษณและตัวอยางเคร่ืองใชไฟฟาที่ไมตองมีสายดิน (มีแรงดันไฟฟาตํ่าพิเศษ)

เปนประเภทเคร่ืองใชไฟฟาที่ไมตองมีสายดิน  เคร่ืองใชไฟฟา

ประเภทดังกลาวมีการปองกันไฟฟาดูดขึ้นซึ่งจะอยูกับแหลงจายไฟที่มีแรงดันไฟฟาตํ่าพิเศษ

ขั้นปลอดภัย (50 โวลต) เชน เคร่ืองโกนหนวดไฟฟา โทรศัพท เปนตน

เตาเสียบที่ใชงานไมจําเปนตองมีขั้วสายดิน

6. เคร่ืองตัดไฟร่ัวและการติดต้ัง

เคร่ืองตัดไฟร่ัว  หมายถึง  เคร่ืองปองกันอันตรายที่เกิดกับบุคคล

เน่ืองจากอุปกรณไฟฟามีกระแสไฟร่ัว โดยที่เคร่ืองตัดไฟร่ัว  จะตัดวงจรออกภายในเวลาที่กําหนด

เมื่อกระแสไฟร่ัวเกินคาที่กําหนดไว

ในสภาวะปกติ คือไมมีกระแสไฟร่ัว เคร่ืองตัดไฟร่ัวจะไมทํางาน

ปลดวงจรออก เน่ืองจากกระแสไหลเขา (I1) เทากับกระแสไหลออก (I2) ทําใหผลรวมของกระแส 

(I1-I2) เปนศูนยจึงไมมีสัญญาณไฟใหทริปคอยลทํางาน ซึ่งมภีาพแสดงไดดังน้ี
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ภาพที่ 2.19 แสดงสภาวะเคร่ืองตัดไฟร่ัวไมปลดวงจรออก

ในสภาวะผิดปกติ มีกระแสร่ัวหรือกระแสไฟฟาลัดวงจรเกิดขึ้น

เคร่ืองตัดไฟร่ัวจะทํางานปลดวงจรออก เน่ืองจากกระแสไฟไหลเขาไมเทากับกระแสไหลออก ทําใหผล

รวมของกระแส ( I1 – I2) ไมเปนศูนย  ซึ่งมภีาพแสดงดังน้ี

ภาพที่ 2.20 แสดงสภาวะเคร่ืองตัดไฟร่ัวจะปลดวงจรออก

4) การติดต้ังเคร่ืองตัดไฟร่ัว

เคร่ืองตัดไฟร่ัว ควรมีกระแสไฟร่ัวที่กําหนดไมเกิน 30 มิลลิแอมป และมีระยะเวลา

ในการตัดกระแสไฟไมเกิน 0.04 วินาที เมื่อมีกระแสไฟร่ัว 5 เทาของพิกัดกระแสร่ัว และไมทํางาน

เมื่อกระแสไฟร่ัว 0.5 เทาของพิกัดกระแสร่ัว และตองเปนชนิดที่ปลดสายไฟเสนที่มีไฟทุกเสนออก

จากวงจร รวมทั้งสายนิวทรัล นอกจากน้ี หามตอวงจรลัดครอมผาน (By pass) อุปกรณตัดตอนและ

เคร่ืองปองกันกระแสไฟเกิน และตองเปนไปตามมาตรฐาน IEC หรือ มอก.ที่เกี่ยวของ

การติดต้ังเคร่ืองตัดไฟร่ัวน้ันมีความสําคัญมาก หากติดต้ังเคร่ืองตัดไฟร่ัวไมถูกตอง 

อาจจะมีผลเสียมากกวาการติดต้ัง เน่ืองจากเคร่ืองตัดไฟร่ัวจะไมปลดวงจร  เมื่อเคร่ืองใชไฟฟาเกิด
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ไฟร่ัว หรือลัดวงจรลงดิน แตผูใชงานคิดวาเคร่ืองตัดไฟร่ัวยังทํางานไดปกติ ทําใหไมมีความ

ระมัดระวังในการใชงานเคร่ืองใชไฟฟา

การติดต้ังเคร่ืองตัดไฟร่ัวที่แผงเมนสวิตซที่ไมถูกตอง  เคร่ืองตัดไฟร่ัวจะไมปลดวงจร

เมื่อเคร่ืองใชไฟฟาเกิดไฟร่ัว หรือลัดวงจรลงดิน เพราะผลรวมของกระแส (I1-I2) ผานเคร่ืองตัดไฟร่ัว

เปนศูนย อาจจะเกิดอันตรายตอผูใชงานได

ภาพที่  2.21 แสดงการติดต้ังเคร่ืองตัดไฟร่ัวในวงจรที่ไมถูกตอง

การติดต้ังเคร่ืองตัดไฟร่ัวที่แผงเมนสวิตซที่ถูกตอง เคร่ืองตัดไฟร่ัวจะปลดวงจร

เมื่อเคร่ืองใชไฟฟาเกิดไฟร่ัว  หรือลัดวงจรลงดิน เพราะผลรวมของกระแส (I1-I2) ที่ผานเคร่ืองตัด

ไฟร่ัวไมเปนศูนย  จะเกิดความปลอดภัยตอผูใชงาน

ภาพที่ 2.22 แสดงการติดต้ังเคร่ืองตัดไฟร่ัวในวงจรที่ถูกตอง
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นอกจากน้ี สามารถติดต้ังเคร่ืองตัดไฟร่ัวสําหรับวงจรไฟฟา หรือเตารับในบริเวณ

ที่มีโอกาสเกิดกระแสไฟร่ัวไดงาย ดังน้ี  หองนํ้า  หองใตดิน  หองครัว  อาง (บริเวณเคานเตอรที่มี

การติดต้ังเตารับภายในระยะ 1.5 เมตร หางจากขอบดานนอกของอาง) รวมทั้งการใชไฟฟาภายนอก

อาคาร

ภาพที่ 2.23 แสดงการติดต้ังเคร่ืองตัดไฟร่ัวในวงจรที่ไมถูกตอง

2.3.6 ผลกระทบจากการใชเคร่ืองใชไฟฟาอยางผิดวิธี

เคร่ืองใชไฟฟากอใหเกิดความสะดวกสบายในชีวิตประจําวันของมนุษยจนไมสามารถ

แยกออกจากกันได เน่ืองจากในปจจุบันเครื่องใชไฟฟาเขามาเปนสวนหนึ่งของปจจัย 4 จึงเปน

สวนสําคัญที่มนุษยทุกคนไมอาจปฏิเสธได เน่ืองจากเคร่ืองใชไฟฟาน้ันมีกระแสไฟฟาเปนสิ่งที่สําคัญ

มีประโยชนมากมายก็ถือวาเปนความจริง แตไฟฟาก็มีอันตรายอยูในตัวของถือเปนหัวใจที่ทําให

เคร่ืองใชไฟฟามีประสิทธิภาพสูง  ดังที่กลาวมาในบทกอนแลววาไฟฟานั้นมันเอง ถาใชผิดวิธีก็

อาจจะมีอันตรายถึงแกชีวิตได  เพราะความประมาทหรือเพิกเฉยตอสิ่งที่เกิดขึ้นเพียงเล็กนอย

อาจนํามาซึ่งความหายนะและความสูญเสียตาง ๆ  แมกระทั่งชีวิตของผูใชไฟฟาเอง ผูใชไฟฟา

จึงมีความจําเปนตองเรียนรูการใชไฟฟาและการใชเคร่ืองใชไฟฟาอยางปลอดภัยควบคูไปดวยกัน

องคประกอบที่จะชวยลดการเกิดอันตรายจากการใชไฟฟาน้ัน  มีสิ่งที่สําคัญอยู 2 สวน21

คือ 

21 การไฟฟานครหลวง. (ม.ป.ป.). เอกสารเผยแพร การใช ไฟฟา อยางมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย. หนา 9.
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1) สวนที่อาจจะเกิดอันตรายในการใชไฟฟาอยางไมถูกตอง และ 

2) ขอควรพิจารณาเพื่อใหเกิดความปลอดภัยจากการใชอุปกรณไฟฟา

1) สวนที่อาจจะเกิดอันตรายในการใชไฟฟาอยางไมถูกตอง

(1) การติดต้ังทางไฟฟา เชน สายไฟฟา การเดินสาย การตอสาย อุปกรณประกอบตาง ๆ

เชน สวิตซ เตารับ อุปกรณเพื่อความปลอดภัย  เชน สายดิน เคร่ืองตัดไฟร่ัว และอุปกรณปองกัน

กระแสเกิน ควรติดต้ังโดยชางที่มีความชํานาญดานไฟฟาโดยเฉพาะ เปนตน

(2) เคร่ืองใชไฟฟา ซึ่งการใชไฟฟาใหเกิดความปลอดภัยก็ตองพิจารณาในแตละ

สวนแตกตางกัน ไดแก เคร่ืองใชไฟฟาตาง ๆ เชน เตาเสียบ และเตารับ (ชุดสายพวง) ที่ซื้อมาใชงาน

ภายหลัง รวมทั้งสวนที่มีการติดต้ังเพิ่มเติม เพื่อประกอบการใชงานเคร่ืองใชไฟฟาน้ันตองตรวจสอบ

ทุกคร้ังกอนที่จะใชงาน และหลังจากการใชงาน

2) ขอควรพิจารณาเพื่อใหเกิดความปลอดภัยจากการใชอุปกรณไฟฟา

(1) ใชอุปกรณติดต้ังทางไฟฟาที่ไดมาตรฐาน

(2) มีการออกแบบที่ถูกตองและปลอดภัยตามมาตรฐาน

(3) ติดต้ังอุปกรณไฟฟาโดยผูที่มีความรูความสามารถอยางถูกตอง

(4) มีระบบการตรวจสอบการติดต้ังอุปกรณไฟฟาที่ถูกตอง และปลอดภัยตาม

มาตรฐาน

(5) มีระบบการตรวจสอบ และการบํารุงรักษาอุปกรณไฟฟา หรือเคร่ืองใชไฟฟา

ตามรอบระยะเวลา

(6) มีการกําหนดมาตรฐานความปลอดภัยในเคร่ืองใชไฟฟาทุกชนิด โดยหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ (สมอ.)

(7) มีการควบคุมการผลิตและนําเขาสินคาที่เกี่ยวกับอุปกรณไฟฟา และเคร่ืองใช

ไฟฟาใหเปนไปตามมาตรฐานและมีระบบการตรวจสอบที่เข็มแข็งของหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน

การตรวจจับสินคาที่ไมไดมาตรฐาน

(8) ตองใหความรูกับผูซื้อใหรูจักเลือกใชสินคาประเภทเคร่ืองใชไฟฟา (ศึกษาจาก

คูมือ)
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มาตรการทางกฎหมายในการคุมครองผูบริโภคเคร่ืองใชไฟฟา

ที่ไดรับความเสียหายจากกระแสไฟฟาของประเทศไทย

เปรียบเทียบกับกฎหมายของตางประเทศ

ปจจุบันมีการใช เคร่ืองใชไฟฟากันแทบทุกครัวเรือน และเคร่ืองใชไฟฟาจะมี

ประสิทธิภาพในการทํางานไดก็ตองอาศัยกระแสไฟฟา ซึ่งกระแสไฟฟามีความจําเปนที่จะทําให

เคร่ืองใชไฟฟาทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งกระแสไฟฟาเปนสิ่งที่มีประโยชน แตถาใชโดย

ขาดความระมัดระวังก็กอใหเกิดโทษอยางมหันตทําใหเกิดความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสิน 

ความเสียหายเกิดขึ้นจากความชํารุดบกพรองหรือความไมปลอดภัยของสินคาน้ันอาจมีสาเหตุจาก

ตัวสินคาเอง หรืออาจเกิดจากตัวของผูบริโภคที่ขาดความระมัดระวังในการตรวจสอบหรือศึกษา

ขอมูลวิธีการใชเคร่ืองใชไฟฟา  ซึ่งการพิสูจนความเสียหายจากการใชสินคาน้ันจึงเปนภาระการ

พิสูจนของผูผลิตหรือผูขายวาตนไดใชความระมัดระวังแลว แตความเสียหายน้ันเกิดเพราะผูบริโภค

ขาดความระมัดระวัง จึงจําเปนตองมีมาตรการที่จะชวยเหลือผูบริโภคใหไดรับความคุมครองใหได

มากที่สุด

3.1 มาตรกรทางกฎหมายในการคุมครองผูบริโภคเคร่ืองใชไฟฟาท่ีไดรับความเสียหายจาก

กระแสไฟฟาของประเทศไทย

เมื่อผูบริโภคไดรับความเสียหาย เน่ืองจากกระแสไฟฟาไดกอใหเกิดความเสียหายขึ้นกับ

เคร่ืองใชไฟฟาของผูบริโภค และสาเหตุที่เกิดความเสียหายขึ้นผูบริโภคไมไดมีสวนเปนผูกอใหเกิด

ความเสียหายขึ้น เมื่อเกิดปญหาขึ้นและเปนสิ่งที่ประชาชนไดรับความเดือดรอน รัฐบาลในฐานะเปน

ผูดูแลความสงบ และมีหนาที่ตองชวยเหลือประชาชนผูไดรับความเสียหาย จึงตองมีการตรากฎหมาย

ซึ่งถือไดวากฎหมายจะเปนสิ่งที่จะสามารถปองกัน และสามารถที่จะคุมครองผูบริโภคไดในระดับหน่ึง

เพราะกฎหมายเองจะมีขอบัญญัติหามมิใหผูผลิตหรือผูจําหนายกระทําการสิ่งใดอันเปนสิ่งที่เปนการ

กอใหเกิดความเสียหายแกผูบริโภคที่บริโภคโดยตรง หรือตอประชาชนผูไดรับความเสียหายจาก

สินคาที่ผูผลิตไดผลิตมา และไดกอใหเกิดความเสียหายขึ้น

ประเภทของความเสียหายและขอบเขตของความรับผิด สามารถจําแนกออกเปน 2 ประเภท

ดังน้ี

DPU



48

3.1.1 ประเภทของความเสียหายและขอบเขตของความรับผิดของผูบริโภค ดังน้ี

กอนที่ประเทศไทยจะมีการประกาศใชพระราชบัญญัติ ความรับผิดตอความเสียหาย

ที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. 2551 ซึ่งไดประกาศใชเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2551 และจะมี

ผลใชบังคับตามพระราชกิจจานุเบกษา  ในวันที่ 20 กุมภาพันธ 2552 น้ัน กรณีเกิดความเสียหายขึ้น

แกผูบริโภคเคร่ืองใชไฟฟาที่ไดรับความเสียหายจากกระแสไฟฟา ไมพบวามีกฎหมายที่ไดบัญญัติ

ไวเปนการเฉพาะแตอยางใด ตองนํากฎหมายที่นํามาปรับใชในกรณีดังกลาว ไดแก กฎหมายทาง

สัญญา หรือกฎหมายทางละเมิด ทั้งน้ีเพื่อเปนการชดเชย หรือการเยียวยาในความเสียหายที่เกิดขึ้น

กับผูเสียหาย

แมกฎหมายของประเทศตาง ๆ จะมีความเห็นตรงกันวา Product Liability น้ันเปนความ

รับผิดในความเสียหายแกชีวิต รางกาย หรือทรัพยสินน้ัน และไมครอบคลุมถึงความเสียหายที่

เกิดขึ้นแกตัวสินคาที่ชํารุดบกพรองน้ันเอง

กรณีของประเทศไทย ผูผลิตเคร่ืองใชไฟฟาตองรับผิดในความเสียหายที่เกิดจากผลิต

เคร่ืองใชไฟฟาที่ไมไดมาตรฐานที่ประเทศไทยกําหนด คือ สํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมของ

ประเทศไทย (มอก.) แตกรณีที่เราจะไดศึกษากันตอไปเกิดจากผูบริโภคไดรับความเสียหายในการ

ใชเคร่ืองใชไฟฟาที่มีกระแสไฟฟาเขามาเกี่ยวของทําใหผูบริโภคไดรับความเสียหาย ซึ่งความ

เสียหายอันเกิดจากความชํารุดบกพรองหรือความไมปลอดภัยของสินคาประเภทกระแสไฟฟา  

พิจารณาไดดังน้ี 

1) ความเสียหายแกชีวิต รางกาย 

2) ความเสียหายแกทรัพยสิน

1) ความเสียหายแกชีวิต รางกาย มีวิธีพิจารณา  ดังน้ี

เมื่อเกิดความเสียหายขึ้นเน่ืองจากกระแสไฟฟาทําใหบุคคลไดรับอันตรายแกชีวิต 

รางกาย ซึ่งไมมีกฎหมายใดไดบัญญัติความรับผิดในกรณีน้ีไวโดยเฉพาะ1 ก็ตองนําหลักพิจารณา

ตามประมวลกฎหมายแพงลักษณะละเมิดของไทย มาตรา 420 ซึ่งเปนกฎหมายที่ถือหลักความรับผิด

คือตองมีการกระทําโดยจงใจ หรือประมาทเลินเลอ ผูเสียหายตองเปนฝายพิสูจนใหไดชัดเจนวา

จําเลยไดกระทําโดยจงใจ หรือประมาทเลินเลอ เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกโจทก ผูเสียหายเปน

ผูใชผลิตภัณฑน้ัน ผูผลิตหรือผูขายอาจไมมีการกระทําใด ๆ ในขณะเกิดความเสียหายขึ้น แตถาผูเสียหาย

1 สุษม  ศุภนิตย. (2546). คําอธิบายกฎหมายคุมครองผูบริโภค. หนา 45-48.

DPU



49

สามารถนําสืบไดวา ในขณะที่ผลิตหรือขณะที่ผลิตภัณฑอยูในความครอบครองของผูขายน้ัน มี

ความผิดปกติอันกอใหเกิดความเสียหายได

หลักความรับผิดใน2 มาตรา 420 ประกอบดวย

(1) มีการกระทํา ซึ่งหมายถึงการงดเวนกระทําอันเปนการปองกันผลเสียหายมิให

เกิดขึ้นดวย

(2) กระทําโดยจงจงหรือประมาทเลินเลอ การที่ผลิตภัณฑมีความผิดปกติหรือ

มีความบกพรองขณะผลิต หรือขณะอยูในความครอบครองของผูจําหนาย ยอมแสดงใหเห็นวา

อาจเปนเพราะความประมาทเลินเลอขาดความระมัดระวังในการผลิตหรือในการดูแลกอนจําหนายได

ซึ่งเปนเร่ืองที่ผูเสียหายมีหนาที่นําสืบใหไดความชัดเจนวาจําเลยประมาทเลินเลอ

(3) การกระทําน้ันผิดกฎหมาย หมายความวา ทําใหผูอ่ืนเสียหายโดยไมมีสิทธิ

หรือไมมีอํานาจจะทําได มิใชแตเพียงมีกฎหมายกําหนดวาการกระทําน้ันเปนความผิดและกําหนด

โทษไวเพียงเทาน้ัน

(4) มีความเสียหายเกิดขึ้นแกโจทก จะเปนความเสียหายตอชีวิต รางกาย ทรัพยสิน 

หรือสิทธิอยางหน่ึงอยางใด

(5) มีความสัมพันธระหวางการกระทําและผล โจทกตองนําสืบใหไดความชัดเจน

วา ความเสียหายที่เกิดขึ้นเปนเหตุมาจากความผิดปกติหรือความชํารุดบกพรองของผลิตภัณฑ

2) ความเสียหายแกทรัพยสิน  มีวิธีพิจารณาดังน้ี

ในกฎหมายลักษณะละเมิดของไทย ยังมีความรับผิดอีกประเภทหน่ึงเรียกวา ความรับผิด

ในความเสียหายที่เกิดจากทรัพย มาตราที่อาจจะปรับไดกับกรณีความรับผิดในผลิตภัณฑ ไดแก 3

มาตรา 437 ซึ่งมีความรับผิดประเภทที่เรียกวา บทสันนิษฐานความรับผิด บทบัญญัติมาตรา 437

ประกอบดวยหลักเกณฑ ดังน้ี

2 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา 420 บัญญัติวา  “ผูใดจงใจหรือประมาทเลินเลอ ทําตอ

บุคคลอ่ืนโดยผิดกฎหมายใหเขาเสียหายถึงแกชีวิตก็ดี แกรางกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพยสินหรือสิทธิ

อยางหนึ่งอยางใดก็ดี  ทานวาผูนัน้ทําละเมิดจําตองใชคาสินไหมทดแทนเพ่ือการนั้น.”
3 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา 437 บัญญัติวา  “บุคคลใดครอบครองหรือควบคุมดูแล

ยานพาหนะอยางใด ๆ อันเดนิหนาดวยกําลังเครื่องจักรกล บคุคลนัน้จะตองรับผิดชอบเพ่ือการเสียหายอันเกิดแต

ยานพาหนะนั้น เวนแตจะพิสูจนไดวาการเสียหายนั้นเกิดแตเหตุสุดวิสัย หรอืเกิดเพราะความผิดของผูตองเสียหายนั้นเอง.

ความขอนี้ใหใชบังคบัไดตลอดถึงบคุคลผูมีไวในครอบครองของตนซ่ึงทรัพยสินอันเปนของเกิดอันตรายได

โดยสภาพ  หรือโดยความมุงหมายที่จะใช  หรือโดยอาการกลไกของทรัพยนั้นดวย.”
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(1) ทรัพยที่กอความเสียหาย ตองเปนทรัพยอยูในความครอบครองหรือควบคุมของ

จําเลย

(2) ทรัพยดังกลาวตองเปนทรัพยประเภทที่กฎหมายบัญญัติไว ไดแก

ก. ยานพาหนะที่เดินดวยกําลังเคร่ืองจักรกล

ข. ทรัพยอันเปนของเกิดอันตรายไดโดยสภาพ หรือโดยความมุงหมายที่จะใช 

หรือโดยอาการกลไกของทรัพยน้ันดวย

(3) จําเลยมีโอกาสยกขอตอสู เพื่อใหตนพนจากความรับผิดได ถาพิสูจนไดวา

ความเสียหายเกิดขึ้นเพราะความผิดของโจทกเอง หรือเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย

หลักความรับผิดในคดีละเมิดของไทย มีอุปสรรคตอการเยียวยาความเสียหาย

อันเกิดจากผลิตภัณฑในประเด็นสําคัญ ดังน้ี

ก. ในประเด็นหนาที่นําสืบตามหลักความผิดในมาตรา 420 ผูเสียหายหรือ

โจทกมีภาระการพิสูจนวาจําเลยซึ่งเปนผูผลิต จงใจหรือประมาทเลินเลอ ทําใหผูบริโภคสินคาหรือ

ผลิตภัณฑที่จําเลยผลิตไดรับความเสียหาย ซึ่งการนําสืบในประเด็นนี้ไมงายเพราะขอเท็จจริง

ในกระบวนการผลิตเปนขอเท็จจริงที่จําเลยเทาน้ันที่สามารถรูไดและควบคุมกระบวนการผลิต 

นอกจากน้ันการพิสูจนถึงความสัมพันธระหวางการกระทําและผล กลาวคือ ความบกพรองในผลิตภัณฑ

ที่จําเลยผลิตขึ้นเปนตนเหตุแหงความเสียหายก็หาใชเรื่องงาย เฉพาะอยางยิ่งในผลิตภัณฑที่มี

เทคโนโลยีสูง การพิสูจนวาความผิดปกติของผลิตภัณฑสวนใดเปนตนเหตุแหงความเสียหาย

ตองอาศัยความรูความเชี่ยวชาญระดับสูงซึ่งบุคคลธรรมดาไมอาจพิสูจนได

ข. ถาจะตองอาศัยบทสันนิษฐานรับผิดตามมาตรา 437 ในเร่ืองทรัพยกอใหเกิด

ความเสียหายซึ่งจําเลยมีภาระพิสูจนวาความเสียหายมิใชเกิดความผิดของตน แตเปนเพราะเหตุสุดวิสัย

หรือความผิดของผูเสียหายเอง โจทกถูกจํากัดดวยเงื่อนไข 2 ประการดวยกัน กลาวคือ ประการแรก 

กรณีจะตองเปนทรัพยที่บัญญัติไวในกฎหมายมาตรา 437 เทาน้ัน ซึ่งบทบัญญัติอาจตีความไดกวางขวาง

ตามสภาวะของเหตุการณ แตอุปสรรคที่โจทกไมอาจอาศัยมาตรา 437 ไดนาจะอยูที่ประการที่สอง 

หลักเกณฑที่กฎหมายกําหนดขึ้นในมาตรา 437 น้ีก็เพื่อใหมีผูรับผิดชอบในกรณีที่ ทรัพยของตน 

หรือที่อยูในความครอบครองของตนกอความเสียหายแกบุคคลอ่ืน ดังน้ัน กรณีผลิตสินคาเพื่อขาย

ในทองตลาดจึงเปนคนละกรณีกันกับหลักความเสียหายที่เกิดจากทรัพยในแนวคิดเดิมของกฎหมาย

ละเมิด เพราะการพิสูจนวาทรัพยอยูในความครอบครองของจําเลยในขณะที่เกิดเหตุไมอาจเปนไปได

ในกรณีของการจําหนายในทองตลาดซึ่งสินคาหรือผลิตภัณฑ ในทางตรงกันขามความรับผิดใน

ความเสียหายอันเกิดจากผลิตภัณฑ  เกิดขึ้นเพราะผูเสียหายเปนผูใชหรือครอบครองทรัพยน้ันอยู 

เน่ืองจากซื้อมาเพื่อบริโภค ดังน้ัน การปรับหลักกฎหมายลักษณะละเมิดในเร่ืองขอสันนิษฐานความรับผิด
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อันมีประโยชนแกฝายโจทกในประเด็นที่ไมตองนําสืบถึงความจงใจหรือประมาทเลินเลอของจําเลย 

แตก็ไมสามารถปรับใชไดในขอเท็จจริงเกี่ยวกับ Product Liability ดวยเหตุที่กลาวมาแลว

ประเทศไทยกอนที่จะมีพระราชบัญญัติ ความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคา

ที่ไมปลอดภัยน้ัน ไดมีนํากฎหมายลักษณะละเมิดมาใชบังคับกับผูประกอบการที่เปนผูผลิตและ

ผูจําหนายกระแสไฟฟา  ซึ่งในกรณีน้ีจะศึกษาถึงผูจําหนายกระแสไฟฟาของ “การไฟฟานครหลวง”

เทาน้ัน

ตอไปจะไดกลาวถึงกรณีศึกษากรณีผูบริโภคไดรับความเสียหาย เน่ืองจากกระแส

ไฟฟาที่เปนสินคาไมปลอดภัยของผูผลิตที่สงผลกระทบอันกอใหเกิดความเสียหายทรัพยสินของ

ประชาชนในฐานะผูบริโภคที่ไดรับความเสียหาย และกรณีศึกษาเน่ืองจากกระแสไฟฟากอใหเกิด

ความเสียหายตอชีวิตและรางกายของผูเสียหาย

1) กรณีศึกษาความเสียหายตอทรัพยสิน4

เมื่อประมาณวันที่ 18 กรกฎาคม 2550 ไดเกิดกรณีแรงดันไฟฟาเกิน เน่ืองจากสาย

เสนศูนยซึ่งเปนอุปกรณที่รับแรงจายของกระแสไฟฟาแรงสูงถูกตนไมกดทับและเสียดสีเปน

เวลานาน จึงทําใหเกิดเหตุแรงดันไฟฟาเกินมีผลทําใหเคร่ืองใชไฟฟาของผูอาศัยอยูในบริเวณ

หมูบานเสรีวิลลา ถนนศรีนครินทร แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร กอใหเกิด

ความเสียหายตออุปกรณไฟฟา เชน เคร่ืองรับโทรทัศน, พัดลม, เคร่ืองเลน ดีวีดี, หมอหุงขาว, ตูเย็น,

เคร่ืองปรับอากาศ, เคร่ืองเสียง, โทรศัพทไรสาย, เคร่ืองทํานํ้าอุน  ฯลฯ

เมื่อการไฟฟาสํารวจพบวาเกิดจากอุปกรณที่ใชจายกระแสไฟฟาทําใหเคร่ืองใชไฟฟา

ของประชาชนไดรับความเสียหาย การไฟฟานครหลวงไดดําเนินการซอมเคร่ืองใชไฟฟาใหใชงาน

ไดตามปกติ หรือผูไดรับความเสียหายจะยอมรับเงินคาเคร่ืองใชไฟฟาหลังหักคาเสื่อมไปแลวก็ทําได

ซึ่งกรณีดังกลาวการไฟฟานครหลวงเล็งเห็นถึงความเดือดรอนของประชาชนผูใชไฟฟาเปน

หลักการที่สําคัญที่ควรไดรับการชดเชยดวยความเหมาะสม โดยการรับผิดชอบ การไฟฟานครหลวง

ในฐานะผูจําหนายกระแสไฟฟา โดยเปนเจาของและครอบครองอุปกรณการจายไฟฟา และมีหนาที่

ตองดูแลบํารุงรักษาใหเกิดความปลอดภัย จึงตองรับผิดชอบ

4 บันทึกขอความของการไฟฟานครหลวง  ลว. 5 ก.พ. 2550 เรื่อง สรุปคาใชจายแรงดันไฟฟาเกิน

ที่หมูบานเสรีวิลลา.
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2) กรณีศึกษาความเสียหายตอชีวิตและรางกาย5

เมื่อประมาณวันที่ 28 มิถุนายน 2550 เวลาประมาณ 16.00 น. ไดเกิดตนไมเสียดสี

สายไฟฟาแรงสูงขาดลงไปถูกเด็ก 3 คน ที่บริเวณหนาโรงเรียนวิราชูทิศ  และนําเด็กเขาไปรักษาที่

สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก) เด็กชาย ก อายุ 12 ป เด็กหญิง ข อายุ 10 ป 

และเด็กหญิง ค อายุ 7 ป  แพทยไดทําการรักษาอยางเต็มความสามารถ โดยเด็กชาย ก. ตองตัดขาทั้ง 

2 ขาง เด็กหญิง ข. ไดเสียชีวิตเมื่อเดือนมีนาคม 2551 โดยการไฟฟานครหลวงไดจายคาสินไหม

ทดแทนใหแก บิดา, มารดาของเด็กเปนจํานวนเงินประมาณ 2 ลานเศษ สวนเด็กหญิง ค. ไดถูกตัดขา

ขางซาย ซึ่งทางการไฟฟานครหลวงไดดําเนินการอยูในชวงเจรจาเพื่อชดใชคาสินไหมทดแทน

ใหแกเด็กทั้ง 2 ราย ตอไป

ซึ่งกรณีดังกลาวการไฟฟานครหลวงเล็งเห็นถึงความเดือดรอนของประชาชน

ผูไดรับอันตรายตอชีวิตหรือรางกายจากอุปกรณการจายกระแสไฟฟา จึงเปนหลักการอันสําคัญที่ควร

ไดรับการชดเชยดวยความเหมาะสม โดยอยูในสํานึกของความรับผิดชอบของการไฟฟานครหลวง

ในฐานะเปนเจาของและครอบครองอุปกรณการจายไฟฟา และมีหนาที่ตองดูแลบํารุงรักษาใหเกิด

ความปลอดภัย จึงตองรับผิดชอบในกรณีดังกลาว

กรณีศึกษาทั้ง 2 กรณี ดังกลาวขางตน การไฟฟานครหลวงไดนําหลักประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 437 วรรค 2 “ความขอน้ีใหใชบังคับไดตลอดถึงบุคคลผูมีไวใน

ครอบครองของตนซึ่งทรัพยสินอันเปนของเกิดอันตรายไดโดยสภาพ หรือโดยความมุงหมายที่จะใช 

หรือโดยอาการกลไกของทรัพยน้ันดวย”

การไฟฟานครหลวงในฐานผูครอบครองทรัพยที่อันตรายโดยสภาพคือกระแสไฟฟา

โดยอาศัยอุปกรณจายกระแสไฟฟาเปนตัวนํากระแสไฟฟาผานไปยังบานเรือนของประชาชน 

จึงตองรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดขึ้น แมจะไมมีกฎหมายที่บัญญัติเอาไวโดยเฉพาะใหตอง

รับผิดก็ตาม

เมื่อเกิดความเสียหายที่เกิดขึ้นมาเน่ืองจากกระแสไฟฟาที่เปนสินคาที่ไมปลอดภัย 

การไฟฟานครหลวง ในฐานะจําหนายกระแสไฟฟา จึงไมสามารถปฏิเสธความรับผิดชอบไดเลย  

ซึ่งกรณีศึกษาทั้ง 2 กรณี การไฟฟานครหลวงในฐานะผูจําหนายกระแสไฟฟา ตองดําเนินการ

เพื่อเยียวยาความเสียหายที่ผูบริโภคในฐานะผูเสียหายไดรับ สามารถแบงขอบเขตความรับผิดชอบ

ในความเสียหายได  ดังน้ี

5 บันทึกขอความของการไฟฟานครหลวง  ลว. 18 ก.ค. 2550 เรือ่ง การขออนุมัติติดตามอาการ

คนไขเด็กทัง้ 3 ราย.
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(1) ขอบเขตความรับผิดในเร่ืองความเสียหายที่เกิดขึ้นตอชีวิต หรือรางกาย

โดยการไฟฟานครหลวงในฐานะผูผลิตกระแสไฟฟา จะนําเอาประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชยมาเพื่อพิจารณาชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น เพื่อเปนบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น 

อันเปนการเยียวยา โดยการชดใชคาสินไหมทดแทน ทั้งน้ีไดคํานึงถึงภาระหนาที่ ความรับผิดชอบ 

ฐานะ อายุ และอาชีพของผูไดรับความเสียหายในกรณีที่ไดรับความเสียหายแกชีวิตและรางกาย 

(2) ขอบเขตความรับผิดในเร่ืองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทางทรัพยสิน

โดยการไฟฟานครหลวงในฐานะผูผลิตกระแสไฟฟาจะนําเอาประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชยมาชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น เพื่อเปนบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น 

อันเปนการเยียวยา โดยการชดใชคาสินไหมทดแทนสวนความเสียหายในทางทรัพยสิน ก็ดําเนินการ

ซอมแซมใหทรัพยสินที่เสียหายกลับมาใชไดใกลเคียงกับของเดิมใหไดมากที่สุด โดยกรณีที่เกิด

ความเสียหายมาโดยมิไดมีผูมาทําละเมิดแตเกิดจากเหตุที่เปนภัยธรรมชาติ เมื่อพิจารณาและหา

หลักฐานไดแลว ก็ดําเนินการชดใชโดยผูเสียหาย ซึ่งผูเสียหายไมตองมาเปนผูมีหนาที่ตองพิสูจน

ความเสียหายแตอยางใด ถาเปนความเสียหายเน่ืองจากไดรับผลรายจากกระแสไฟฟาของการไฟฟา

นครหลวง

3.1.2 ผูท่ีตองรับผิดในความเสียหาย

เน่ืองจากโดยทั่วไปแลวมีความเห็นกันวาผูที่อยูในสถานะที่สามารถปองกันไมใหสินคา

ที่ไมความปลอดภัยออกสูทองตลาดไดดีที่สุด6 ก็คือ ผูผลิต ดังน้ัน Product Liability Law ของ

ประเทศสวนใหญจึงมุงที่จะใหผูผลิตหรือผูอยูในสถานะเสมือนผูผลิตรับผิดเปนสําคัญ สวนความ

รับผิดของผูขายน้ันประเทศสวนใหญไมนํามาไวภายใต Product Liability Law น้ี ยกเวนประเทศ

สหรัฐอเมริกาเทาน้ันที่ใหผูขายและผูผลิตรับผิดตาม Product Liability Law

กอนที่จะมีการประกาศใชพระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก

สินคาไมปลอดภัย  พ.ศ. 2551  การไฟฟานครหลวงในฐานะผูจําหนายกระแสไฟฟา จะนําประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย7 มาตรา 437 วรรค 2 ในฐานะผูครอบครองทรัพยอันตรายโดยสภาพ คือ

กระแสไฟฟาไดอาศัยอุปกรณจายกระแสไฟฟาเปนตัวนํากระแสไฟฟาผานไปยังบานเรือน

ประชาชน จึงตองรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดขึ้น

6 อนันต  จนัทรโอภากร. (2545). กฎหมายวาดวยความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดขึ้นจากสินคา 

ท่ีขาดความปลอดภัย. หนา 133.
7 สุษม  ศุภนิตย. เลมเดิม. หนา 49.
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แตหลังจากมีการประกาศใชพระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก

สินคาไมปลอดภัย พ.ศ. 2551 การไฟฟานครหลวงในฐานะผูจําหนายกระแสไฟฟา  ตองมีความ

รับผิดดังตอไปน้ี

“มาตรา 4 ในพระราชบัญญัติฉบับน้ี 

“สินคา” หมายความวา สังหาริมทรัพยทุกชนิดที่ผลิตหรือนําเขาเพื่อขาย รวมทั้งผลิตผล

เกษตรกรรม และใหหมายความรวมถึงกระแสไฟฟา ยกเวนสินคาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง”

“ผูประกอบการ” หมายความวา

1) ผูผลิต หรือผูวาจางใหผลิต

2) ผูนําเขา

3) ผูขายสินคาที่ไมสามารถระบุตัวผูผลิต ผูวาจางใหผลิต หรือผูนําเขาได

4) ผูซึ่งใชชื่อ ชื่อทางการคา เคร่ืองหมายการคา เคร่ืองหมาย ขอความหรือแสดงดวยวิธี

ใด ๆ อันมีลักษณะที่จะทําใหเกิดความเขาใจไดวาเปนผูผลิต ผูวาจางใหผลิตหรือผูนําเขา

มาตรา  5 ผูประกอบการทุกคนตองรวมกันรับผิดตอผูเสียหายในความเสียหายที่เกิด

จากสินคาที่ไมปลอดภัย และสินคาน้ันไดมีการขายใหแกผูบริโภคแลว ไมวาเสียหายน้ันจะเกิดจาก

การกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอของผูประกอบการหรือไมก็ตาม 

การไฟฟานครหลวงในฐานะผูจําหนายสินคาตามมาตรา 4 ของ พ.ร.บ. ฉบับนี้คือ

กระแสไฟฟาถือเปนสินคา และการไฟฟานครหลวงในฐานะผูจําหนายสินคาก็ตองรับผิดชอบหาก

สินคาคือ กระแสไฟฟากอใหเกิดความเสียหายตอประชาชน หรือผูบริโภค

3.1.3 ความรับผิดท่ีเกิดจากเคร่ืองใชไฟฟาท่ีไดรับความเสียหายจากกระแสไฟฟา

ความรับผิดที่เกิดจากเคร่ืองใชไฟฟาที่ไดรับความเสียหายเน่ืองจากกระแสไฟฟาที่สงผล

ตอเคร่ืองใชไฟฟา  น้ันมีประเด็นที่จะตองพิจารณาวา เคร่ืองใชไฟฟาที่ไดรับความเสียหายจาก

กระแสไฟฟาน้ัน โดยอาจจะเกิดความเสียหายจากกระแสไฟฟาโดยตรง หรืออาจจะเกิดความ

เสียหายจากเคร่ืองใชไฟฟาเอง โดยตองมีการพิสูจนวาความเสียหายที่เกิดขึ้นน้ันเปนผลมาจากอะไร

ถาความเสียหายเกิดจากกระแสไฟฟาโดยตรง ซึ่งตองตรวจสอบวากระแสไฟฟาที่กอใหเกิดความ

เสียหายเน่ืองจากอุปกรณที่จายกระแสไฟฟา หรือเกิดจากระบบการจายกระแสไฟฟาขัดของ

เมื่อทราบวาความเสียหายที่ไดรับจากกระแสไฟฟาเกิดจากสิ่งใด ผลในความรับผิดชอบ

จะแตกตางกันไป กรณีเกิดความเสียหายจากเคร่ืองใชไฟฟาเอง ผูที่ตองรับผิดชอบในความเสียหาย

ในการเยียวยา คือบริษัทผูผลิตเคร่ืองใชไฟฟาเองเน่ืองจากการผลิตเคร่ืองใชไฟฟาที่ไมไดมาตรฐาน
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โดยขาดความระมัดระวังในขั้นตอนการผลิต จึงตองรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งความเสียหาย

ที่เกิดจากกระแสไฟฟาน้ัน สามารถแบงแยกไดสวนใหญมี 2 ประเภท ดังน้ี

1) ความเสียหายแกชีวิต  รางกาย และจิตใจ

การไฟฟานครหลวงในฐานะผูจําหนายกระแสไฟฟา หรือเสมือนผูประกอบการ

โดยตรงตองมีความรับผิดชอบในความเสียหายที่ผูบริโภคที่ใชกระแสไฟฟาโดยผานทาง

เคร่ืองใชไฟฟา ซึ่งกอนมีการประกาศใชพระราชบัญญัติ “ความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก

สินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. 2551”  จึงตองพิจารณาถึงความรับผิดชอบที่การไฟฟานครหลวงนํามา

ชดใชความเสียหายที่ผูบริโภคไดรับจากกระแสไฟฟา โดยนําหลัก8 ประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย มาตรา 437 วรรค 2 ซึ่งหลักที่การไฟฟานครหลวงนํามาใชพิจารณาความเสียหายที่เกิดจาก

บุคคลผูไดรับผลรายจากกระแสไฟฟา ในฐานะผูบริโภคหรือไมก็ตาม โดยการไฟฟานครหลวงถือ

วา “กระแสไฟฟา” ถือเปนทรัพยอันตรายโดยสภาพ ซึ่งการไฟฟานครหลวงในฐานะผูจําหนายหรือ

ผูประกอบการก็ถือไดวาเปนผูครอบครองกระแสไฟฟาที่เปนทรัพยอันตรายโดยตรง 

2) ความเสียหายแกทรัพยสิน

กระแสไฟฟาที่กอผลตอเคร่ืองใชไฟฟาของผูบริโภคที่เกิดขึ้น การไฟฟานครหลวง

ในฐานะผูจําหนายกระแสไฟฟาตองรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น  เน่ืองจากกระแสไฟฟาที่

การไฟฟานครหลวงจําหนายเปนสินคา เมื่อสินคากอใหเกิดความเสียหายเจาของสินคาตองรับผิดชอบ

โดยการไฟฟานครหลวงถือวา “กระแสไฟฟา” เปนทรัพยอันตรายโดยสภาพ ความรับผิดชอบที่

การไฟฟานครหลวงนํามาชดใชความเสียหายที่ผูบริโภคไดรับจากกระแสไฟฟา  โดยนําหลัก9

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา 437 วรรค 2 นํามาใชพิจารณาความเสียหายที่เกิดจาก

เคร่ืองใชไฟฟาไดรับความเสียหาย

3.1.4 ขอยกเวนความรับผิดจากผูผลิตเคร่ืองใชไฟฟาตอผูเสียหาย

ขอยกเวนความรับผิด เปนกรณีที่มีการเกิดความเสียหายขึ้นแก ชีวิต รางกาย และจิตใจ 

ตลอดจนความเสียหายที่เกิดขึ้นแกทรัพยสิน แตผูเปนเจาของทรัพยสินคือผูผลิตเคร่ืองใชไฟฟา

ซึ่งเคร่ืองใชไฟฟาน้ันไดไปกอใหเกิดการละเมิดขึ้น ผูผลิตเคร่ืองใชไฟฟามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธโดยไมยอม

ชดใชคาเสียหายที่เกิดขึ้นไดเมื่อเขาเงื่อนไข ดังน้ี

8 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา 437 วรรค 2.
9 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา 437 วรรค 2.
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พระราชบัญญัติฯ กําหนดเหตุแหงการหลุดพนความรับผิดของผูประกอบการไวใน

บทบัญญัติของมาตรา 7 ไวสามประการ ไดแก

1) สินคาน้ันมิไดเปนสินคาที่ไมปลอดภัย

2) ผูเสียหายไดรูอยูแลววาสินคาน้ันเปนสินคาที่ไมปลอดภัย  หรือ

3) ความเสียหายเกิดขึ้นจากการใชหรือการเก็บรักษาสินคาไมถูกตองตามวิธีใช วิธีเก็บ

รักษา  คําเตือน หรือขอมูลเกี่ยวกับสินคาที่ผูประกอบการไดกําหนดไวอยางถูกตองและชัดเจนตาม

สมควรแลว10

เมื่อผูผลิตเคร่ืองใชไฟฟาสามารถไดพิสูจนวา สินคาของตนเขาขอยกเวนขอใดขอหน่ึง

ในมาตรา 7 ของพระราชบัญญัติฉบับน้ี ก็สามารถหลุดพนความรับผิดไมตองรับผิดตอความเสียหาย

ที่เกิดขึ้นจากผูบริโภคที่ไดใชสินคาเคร่ืองใชไฟฟาและกอความเสียหายขึ้น 

3.1.5 อายุความรับผิดของผูผลิตเคร่ืองใชไฟฟาตอผูเสียหาย

อายุความ เปนการกําหนดระยะเวลาที่ผูเสียหายตองดําเนินการเรียกรองคาเสียหายตอ

ผูทําละเมิด แตถาผูเสียหายไมไดดําเนินการเรียกรองคาเสียหายภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด

จะไมมีสิทธิ์เรียกรองคาเสียหายจากผูทําละเมิดไดอีกตอไป 

กรณีกระแสไฟฟาทําความเสียหายตอเคร่ืองใชไฟฟา หรือตอรางกายและชีวิตของ

ผูบริโภค การไฟฟานครหลวงในฐานผูผลิตกระแสไฟฟา ถือไดวาเปนผูประกอบการที่ตองรับผิดชอบ

โดยถาพิจารณาจาก11 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 437 วรรค 2

เร่ืองระยะเวลา หรืออายุความที่รับผิดที่ผูประกอบตองรับผิดตอผูบริโภคหรือผูที่ตอง

ไดรับความเสียหายจากกระแสไฟฟาตอเคร่ืองใชไฟฟา หรือรางกายและชีวิต มีบัญญัติไวใน12

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 448 ดังน้ี “สิทธิเรียกรองคาเสียหายอันเกิดแตมูลละเมิดน้ัน

ทานวาขาดอายุความเมื่อพนหน่ึงปนับแตวันที่ผูตองเสียหายรูถึงการละเมิดและรูตัวผูจะพึงตองใช

คาสินไหมทดแทน หรือเมื่อพนสิบปนับแตวันทําละเมิด

แตถาเรียกรองคาเสียหายในมูลอันเปนความผิดมีโทษตามกฎหมายลักษณะอาญา และ

มีกําหนดอายุความทางอาญายาวกวาที่กลาวมาน้ันไซร  ทําใหเอาอายุความกวาน้ันมาบังคับ”

10 พระราชบัญญัตคิวามรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึน้จากสินคาทีไ่มปลอดภัย พ.ศ. 2551 มาตรา 7.
11 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา 437 วรรค 2.
12 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 448 “สิทธิเรียกรองคาเสียหายอันเกิดแตมูลละเมิดนัน้  

ทานวาขาดอายุความเม่ือพนหนึ่งปนับแตวันที่ผูตองเสียหายรูถึงการละเมิดและรูตัวผูจะพึงตองใชคาสินไหม

ทดแทน หรือเม่ือพนสิบปนับแตวันทําละเมิด.”
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พระราชบัญญัติ ความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. 2551

ไดบัญญัติเร่ืองอายุความที่ผูเสียหายใชสิทธิเรียกรองคาเสียหายไวใน13 มาตรา 12 วรรคแรกโดยจะ

กําหนดสิทธิของผูไดรับความเสียหายจากสินคาที่ไมปลอดภัยที่จะใชสิทธิเรียกรองคาเสียหาย

มีกําหนดระยะเวลาไมเกิน 3 ปนับแตวันที่ผูเสียหายไดรูถึงความเสียหายที่ตนไดรับและยังตองรูถึง

ตัวผูประกอบการที่จะตองรับผิดในความเสียหายที่จากสินคาที่ไมปลอดภัยที่ตนเองไดผลิตขึ้นมา 

แตอายุความอาจขยายไปไมเกิน 10 ป นับแตวันที่มีการขายสินคาน้ันถาผูเสียหายไดรูถึงความเสียหาย

แตยังไมรูถึงผูประกอบการที่ตองรับผิดอายุความจะไมกําหนดแค 3 ป  แตจะกําหนดอายุความถึง 10 ป

ถาองคประกอบไมเขาเงื่อนไขอายุความ 3 ป 

3.1.6 มาตรการฟองคดีของประเทศไทย

ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นจากสินคาชํารุดบกพรองหรือสินคาที่ไมปลอดภัย  

ผูบริโภคหรือผูที่ไดรับความเสียหายสามารถดําเนินการฟองรองเพื่อเปนการเยียวยาความเสียหายที่

เกิดขึ้นแกตนเองได  

กระแสไฟฟาอันเปนทรัพยอันตรายโดยสภาพ ผูบริโภคที่ไดรับอันตรายจากกระแส ไฟฟา

ที่ทําใหเคร่ืองใชไฟฟาของตนเองไดรับความเสียหาย หรือกระแสไฟฟาที่ทําอันตรายตอรางกายและ

ตอชีวิตของผูเสียหาย ก็มีสิทธิตามกฎหมายที่จะดําเนินการฟองรองคดีที่จะเรียกรองคาเสียหายได

ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 437 วรรค 2

หลังจาก “พระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายที่ เกิดขึ้นจากสินคาที่ไม

ปลอดภัย พ.ศ. 2551” มีผลบังคับใชตามราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 20 กุมภาพันธ 2551 ผูเสียหาย 

หรือผูบริโภคก็เลือกที่จะใชสิทธิฟองรองผูผลิตกระแสไฟฟาใหรับผิดชดใชคาเสียหายในทางแพง

ไดตามพระราชบัญญัติดังกลาวที่ออกมาเพื่อคุมครองผูบริโภคที่จะใหความคุมครองไดมากกวา

กฎหมายที่มีอยูในปจจุบัน

13 พระราชบัญญัติ ความรบัผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย  พ.ศ. 2551 มาตรา 

มาตรา 12 “สิทธิเรียกรองอันเกิดจากคาเสียหายจากสินคาที่ไมปลอดภัยตามพระราชบัญญัตินี้  เปนอันขาดอายุ

ความเม่ือพนสามปนับแตวันที่ผูเสียหายรูถึงความเสียหายและรูตัวผูประกอบการที่ตองรบัผิด หรือเม่ือพนสิบป

นับแตวันที่มีการขายสินคานั้น.

ในกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นตอชีวิต รางกาย สุขภาพ หรืออนามัย โดยผลของสารที่สะสมอยูในรางกาย

ของผูเสียหายหรือเปนกรณีทีต่องใชเวลาในการแสดงอาการ  ผูเสียหายหรือผูมีสิทธิฟองคดีแทนตามมาตรา 10

ตองใชสิทธิเรียกรองภายในสามปนับแตวันที่รูถึงความเสียหายและรูตัวผูประกอบการที่ตองรับผดิ แตไมเกินสิบป

นับแตวันที่รูถึงความเสียหาย.”
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3.2 มาตรกรทางกฎหมายในการคุมครองผูบริโภคเคร่ืองใชไฟฟาท่ีไดรับความเสียหายจาก

กระแสไฟฟาของตางประเทศ  ดังน้ี

เมื่อพิจารณากฎหมายของประเทศไทยที่กลาวมาแลวรวมถึงกฎหมายของ

ตางประเทศโดยสวนใหญใหความหมายของ Product Liability จะเนนใหเห็นถึงความรับผิดใน

ความเสียหายแกชีวิต รางกาย หรือทรัพยสินที่เกิดจากความชํารุดบกพรองของสินคาเปนสําคัญ

เชนกัน และที่ เหมือนกันถือเปนหลักสําคัญคือความเสียหายที่ เกิดขึ้นแกตัวสินคาไมอยูใน

ความหมายน้ี

3.2.1 ประเภทของความเสียหาย และขอบเขตความรับผิด 

เมื่อศึกษาแลวจะพบวากฎหมายของประเทศตาง ๆ มีความเห็นเหมือนกันในเร่ืองของ 

Product Liability และก็จะเนนไปในเร่ืองความรับผิดในความเสียหายแกชีวิต รางกาย และทรัพยสิน 

เกิดจากความชํารุดบกพรองของสินคา โดยไมรวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นแกตัวสินคาที่ชํารุด

บกพรองแตอยางใด ดังที่กลาวมาในประเภทความเสียหายและขอบเขตของความรับผิดของ

ผูบริโภคที่ไดรับความเสียหายจากกระแสไฟฟาของประเทศไทยแลว ตอไปจะเปนในสวนของ

ตางประเทศ ซึ่งจะพิจารณาไดดังประเทศตาง ๆ ดังน้ี

1) ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประเทศสหรัฐอเมริกา มีการปกครองเปนแตละมลรัฐ  และมีการออกกฎหมาย

เพื่อใชบังคับภายในมลรัฐของตน แตอยูภายใตกลางปกครองของรัฐบาลกลาง14 ซึ่งในปจจุบัน

มลรัฐสวนใหญไดนําหลักความรับผิดโดยเครงครัดไปใชในรูปแบบตาง ๆ กัน และไดมีการรวบรวม

บัญญัติเปนกฎหมายขึ้น ไดแก Restatement (Second) of Torts และ Restatement (Third) of Torts :

Product liability ซึ่งมีพื้นฐานมาจากแนวคําพิพากษาของศาลและบทบัญญัติมาตรา 402 A แหง

Restatement (Second) of Torts ซึ่งประกาศใชในป 1965 กฎหมายดังกลาวไดกําหนดมาตรฐาน

ความรับผิดของผูขายไว และใชบังคับกับบุคคลใดก็ตามที่เกี่ยวของกับการขายสินคา ใหรับผิดตอ

ความเสียหายแกกายหรือทรัพยสินของผูใชบริการและผูบริโภค บทบัญญัติมาตรา 402 A น้ีไมใหนํา

หลักขอตกลงของคูกรณีมาใชถึงแมวาผูขายจะไดใชความระมัดระวังอยางเต็มที่แลวก็ตาม

Restatement (Third) of Torts : Product liability ไดขยายหลักการในมาตรา 402 A

ออกไปอีก โดยไดรวบรวมเอาหลักการตางๆ ที่ไดจากแนวคําพิพากษาของศาลต้ังแตป 1960 เปนตน

14 Susan H. Easton. (2008). THE PATH FOR JAPAN ? : An examination of product liability.

laws in the united states.
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มามาบัญญัติไว Restatement (Third) of Torts ไดกําหนดประเภทความรับผิดในความบกพรองของ

สินคาไว 3 ประเภท  ไดแก ความบกพรองอันเกิดจากการผลิต ความบกพรองอันเกิดจากการ

ออกแบบ และความบกพรองในการกําหนดวิธีใช คําเตือน หรือขอมูลเกี่ยวกับสินคา  ความบกพรอง

อันเกิดจากการผลิตหมายถึงการผลิตสินคาไมเปนไปตามความมุงหมายของผูผลิต เชน ความบกพรอง

ทางกายภาพ และการประกอบสินคาไมถูกตอง  สินคาที่มีความบกพรองจากการออกแบบ เปนสินคา

ที่ผลิตในรูปแบบที่ถูกตองตามความมุงหมายของผูผลิตแลวแตมีบางอยางเกี่ยวกับการออกแบบที่ทําให

เกิดอันตราย หรือความเสี่ยงภัยที่คาดเห็นไดน้ันอาจหลีกเลี่ยงไดดวยการออกแบบในรูปแบบอ่ืน ๆ  

สุดทาย ความบกพรองในการกําหนดวิธีใช คําเตือน หรือขอมูลเกี่ยวกับสินคา มักใชกับสินคา

อันตรายที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได แตเปนสินคาที่เปนประโยชน  ดังน้ัน ความบกพรองจึงอาจเกิดขึ้นได

เมื่อไมมีการปดคําเตือนไวอยางเหมาะสมและเพียงพอ

ผูผลิตตองรับผิดในความเสียหายที่เกิดจากผลิตภัณฑ รวมถึงผูขายยอมตองรับผิดตอ

ความเสียหายจากความชํารุดบกพรองหรือความไมปลอดภัยของสินคา ซึ่งประเภทของความเสียหาย

ไดที่จะไดรับการเยียวยา และขอบเขตของการรับผิด ไดแก

(1) ความเสียหายแกชีวิต รางกาย และจิตใจ

กรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นแกชีวิตและรางกายน้ันกฎหมายยอมใหผูเสียหาย

เรียกคาเสียหายที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงินทั้งที่เกิดขึ้นแลวและยังไมเกิดขึ้นในอนาคต 

สําหรับความเสียหายในทางจิตใจ อันไดแก  ความเจ็บปวด ความทุกขทรมาน

การตกใจ  ความอับอายขายหนา ความวิตกกังวลและความกลัว 

(2) ความเสียหายแกทรัพยสิน

ความเสียหายที่เกิดขึ้นแกตัวสินคาที่ชํารุดบกพรองไมอยูภายใตบังคับของ

EC Directive ผูเสียหายตองไปฟองรองกันตามหลักกฎหมายวาดวยสัญญาซื้อขาย หรือตามหลัก

กฎหมายละเมิดทั่วไป  นอกจากน้ียังมิไดมุงประสงคจะคุมครองสิทธิของพอคาที่มีตอพอคาดวยกัน  

แตมุงประสงคคุมครองเพียงสิทธิของผูบริโภคที่มีตอพอคาเทาน้ัน  

2) ประเทศอังกฤษ

ในป 1985 เมื่อ15 Council of European Communities ไดออกขอบังคับเกี่ยวกับความรับผิด

ในสินคาแหงยุโรป (EC Directive) EC Directive กําหนดใหประเทศสมาชิกตองรับเอามาตรฐาน

เดียวกันไปใชสําหรับการคุมครองผูบริโภคในประเทศของตนสวนหน่ึงของ EC Directive น้ีก็มา

15 Council of European Communities  ไดออกขอบังคบัเก่ียวกับความผิดในสินคาแหงยุโรป 

กําหนดใหประเทศสมาชิกตองรับเอามาตรฐานเดียวกันไปใชสําหรับการคุมครองผูบริโภคในประเทศของตน.
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จากความตองการที่จะสนับสนุนการแขงขันทางการคาโดยประเทศอังกฤษไดนําเอา EC Directive

ไปบัญญัติไวใน พ.ร.บ. คุมครองผูบริโภค ป 1987 (Consumer Protection Act of 1987) ดวย

อยางไรก็ตาม EC Directive ก็ยังเปดชองวางใหสามารถนําขอบังคับบางขอไปใชเปนทางเลือกได 

เชน  การนําหลัก “state-of-art” defense16 มาใชในประเทศสมาชิกแตละประเทศ เปนตน  ประเทศ

อังกฤษไดเลือกที่จะนําหลักการน้ีมาใชโดยใหผูผลิตสามารถยกขึ้นเปนขอตอสูขึ้นเพื่อยกเวน

ความรับผิดของตนไดหากสามารถพิสูจนไดวาตนไมรูถึงความบกพรองของสินคาในขณะทําการผลิต

เมื่อเกิดความเสียหายขึ้นจากกระแสไฟฟาของผูผลิต 

ประเภทของความเสียหายที่จะไดรับการเยียวยาและขอบเขตของความรับผิด  ไดแก

(1) ความเสียหายแกชีวิต รางกาย และจิตใจ

ตามกฎหมาย Consumer Protection Act of 1987 ของอังกฤษใน section 5 (1)

ใหคํานิยาม  ความเสียหาย  ไววา  หมายถึงอันตรายแกชีวิตและรางกาย  ซึ่งศาลของประเทศอังกฤษ

ไดถือเปนแนวปฏิบัติวาผูเสียหายสามารถเรียกคาสินไหมทดแทนสําหรับความเสียหายที่ไมใชตัวเงิน

เชน  ความเจ็บปวด  ความทุกขทรมาน และความเสียหายในอนาคต  เชน  การขาดประโยชนในการ

ทํามาหาไดในอนาคต  การสูญเสียความสามารถในการประกอบอาชีพ  นอกจากน้ี  Fatal Accidents

Act 1976 ยังใหผูที่อยูภายใตการอุปการะเลี้ยงดูของผูตายสามารถเรียกคาขาดไรอุปการะไดดวย

กรณีความเสียหายทางจิตใจน้ัน Consumer Protection Act 1987, section 6(7)

บัญญัติวาใหถือวาการฟองรองคดี Product liability ตามบทบัญญัติใน Part 1 เปนการฟองรอง

คดีละเมิด โดยหลักทั่วไปแลวศาลอังกฤษจะไมใหคาสินไหมทดแทนสําหรับความเสียหายในทาง

จิตใจ  เชน  ความเศราโศก ความเสียใจ แตถาเปนความเสียหายแกจิตประสาท ศาลจะถือวาเปนสวนหน่ึง

ของความเสียหายทางรางกาย

(2) ความเสียหายแกทรัพยสิน 

ใน consumer Protection Act 1987 ของประเทศอังกฤษ ไดบัญญัติไวชัดเจน

ใน section 5 (2) วาความเสียหายที่เกิดขึ้นแกตัวสินคาที่ชํารุดบกพรองน้ันเองหรือเกิดขึ้นแกชิ้นสวน

ที่ประกอบเปนสินคาน้ันไมอยูภายใตบังคบัของ product liability law สวนความเสียหายที่เกิดขึ้นแก

ทรัพยสินอ่ืนน้ันจะตองอยูภายใตเงื่อนไขของ section 5 (3) กลาวคือ :

ก. ทรัพย น้ันเปนทรัพยซึ่งโดยปกติแลวเปนทรัพยอันพึงมีไว เพื่อการใช  

การครอบครองหรือการบริโภคสวนตัว

16 การยกเรื่องภาวะความกาวหนาทางเทคโนโลยีในขณะทําการผลิตขึ้นตอสูเพ่ือยกเวนความรับผิด.
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ข. เปนทรัพยที่ผูเสียหายเจตนามีไวเพื่อการใช การครอบครอง หรือการบริโภค

สวนตัว

3) ประเทศญ่ีปุน

ระบบกฎหมายของญ่ีปุนน้ันเปนการผสมผสานของขนบธรรมเนียมแบบ

Tokugawa (Tokugawa tradition) ซึ่งหมายถึงการไดรับอิทธิพลทั้งจากระบบ civil law ในภาคพื้น

ยุโรปและระบบกฎหมายในสหรัฐอเมริกา Tokugawa tradition ชี้ใหเห็นถึงกาวยางการพัฒนา

ซึ่งเนนถึงแนวคิดของลัทธิขงจ๊ือ (Confucian ideology) ที่สนับสนุนแนวคิดการแบงลําดับศักด์ิ (hierarchy)

เหนือปจเจกชน ภายใตขนบธรรมเนียมเชนน้ี วิธีการแกไขขอขัดแยงสวนมากจึงมักไมคอยคํานึงถึง

สิทธิของปจเจกชนมากนัก  ชาวญ่ีปุนจึงไมนิยมการฟองรองดําเนินคดี

ประเภทของความเสียหายที่จะไดรับการเยียวยาและขอบเขตของความรับผิด

(1) ความเสียหายแกชีวิต รางกาย และจิตใจ

Product Liability Law, Article 3 ของประเทศญ่ีปุนน้ันบัญญัติวา  ความเสียหาย

ที่จะไดรับการเยียวยาตามความในกฎหมายฉบับน้ี  คือความเสียหายแกชีวิต  รางกาย  และทรัพยสิน

ของบุคคล  ยกเวนความเสียหายที่เกิดขึ้นแกสินคาที่ชํารุดบกพรอง ดังน้ันการกําหนดคาสินไหม

ทดแทนจึงเปนไปตามประมวลกฎหมายแพงของญ่ีปุนในเร่ืองคาสินไหมทดแทนเพื่อการทําละเมิด17

และแมประเทศญ่ีปุนจะนํา EC Directive มาใชเปนแนวทางในการบัญญัติกฎหมายของตน แตก็ไมได

นําแนวคิดในการกําหนดคาเสียหายขั้นตํ่าและขั้นสูงมาบัญญัติไว  เพราะเห็นวาไมเหมาะสมกับ

ระบบกฎหมายของประเทศญ่ีปุน  

(2) ความเสียหายแกทรัพยสิน

Product Liability Law, Article 3 ของประเทศญี่ปุน บัญญัติไวแตเพียงวา

ความเสียหายที่เกิดขึ้นแกตัวสินคาที่ชํารุดบกพรองเองน้ัน  ไมอยูภายใตบังคับของกฎหมายฉบับน้ี  

แตกฎหมายญ่ีปุนก็ไมไดกําหนดเปนเงื่อนไขวาทรัพยชนิดใดที่จะไดรับความคุมครองภายใต

Product Liability Law ดังนั้นแมเปนทรัพยที่มีไวเพื่อการคาก็ไดรับความคุมครอง ซึ่งกรณีน้ี

จะแตกตางจาก EC Directive

17 Yukihiro Asami. (2001, March). “The Product Liability Law in Japan.” Proceeding of the

workshop on Law on Consumer Protection : Japan and Thailand, 63.
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3.2.2 ผูท่ีตองรับผิดในความเสียหาย

ผูที่ตองรับผิดในความเสียหายอันเน่ืองมาจากสินคาชํารุดบกพรองหรือสินคาที่ไม

ปลอดภัยในตางประเทศมีดังตอไปน้ี

1) ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ผูที่ตองรับผิด ไดแก ผูผลิต ซึ่งหมายถึงบุคคลที่เกี่ยวของในการผลิต สราง  ทํา หรือ

กอสรางผลิตภัณฑใด ๆ หรือสวนประกอบของผลิตภัณฑ ผูออกแบบหรือสรางผลิตภัณฑ หรือ

วาจางใหผู อ่ืนซึ่งออกแบบหรือสรางผลิตภัณฑหรือสวนของผลิตภัณฑและอาจรวมถึงผูขาย

ผลิตภัณฑ 18แตทั้งน้ีไมรวมถึงผูขายหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย หรือผูจัดบริการทางวิชาชีพในกรณี

ที่การขายหรือการบริโภคผลิตภัณฑเปนผลจากการใชดุลพินิจหรือความชํานาญในวิชาชีพหรือ

บริการ ใดๆ และไมรวมถึงผูสนับสนุนทางการเงินเพื่อใหมีการขายผลิตภัณฑที่ใหเชาและมิได

ควบคุมบํารุงรักษาผลิตภัณฑที่ใหเชา

บุคคลที่อาจไดรับผลกระทบจากกฎหมายวาดวยความรับผิดตอความเสียหายที่

เกิดขึ้นจากสินคา19 ตามมาตรา 402 A ผูขายจะตองรับผิดตอผูบริโภคถึงแมวาผูขายจะไมไดเปน

ผูผลิตสินคาน้ันก็ตาม นอกจากน้ี ผูขายยังมีความรับผิดตามกฎหมาย Restatement (Third) of Torts

2) ประเทศอังกฤษ

ใน Consumer Protection Act 1987 บัญญัติเปนทางเลือกใหแกผูเสียหายที่จะเรียกรอง

ใหผูที่ตองรับผิดตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัติน้ีใหชดใชคาสินไหมทดแทนความเสียหายใหแกตน

โดยไมเปนการตัดสิทธิที่จะเรียกรองตามกฎหมายอ่ืน20 ผูที่ตองรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นเน่ืองจาก

ความชํารุดบกพรองของสินคาคือ

(1) ผูผลิต

(2) ผูที่แสดงชื่อของตนลงบนสินคาหรือใชเคร่ืองหมายการคาเกี่ยวกับสินคาน้ัน  

โดยแสดงตนวาเปนผูผลิตสินคา

(3) ผูที่นําสินคาเขามาเพื่อวัตถุทางการคาของตนในการจะจําหนายสินคาน้ันแก

บุคคลอ่ืน

18 สุษม  ศุภนิตย. (2549).  ความรับผิดในผลิตภณัฑ. หนา 64.
19 Article 153-159 “A. Differences Among the Provisions of the Laws ” Susan H.Easton. (2008)

(PG311) THE PATH FOR JAPAN ? An examination of product liability laws in the united states, The

United Kingdom, And Japan.
20 Article 2 (6): “This section shall not without prejudice to any liability arising otherwise than

by virtue of this Part.”
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(4) ผูขาย ในกรณีที่ผูเสียหายรองขอใหเปดเผยถึงบุคคลในขอ 1 ถึง 3 แตผูขาย

ละเลยไมทําตามคํารองขอหรือไมบงชี้ใหทราบภายในเวลาอันสมควร

เมื่อเกิดความเสียหายจากของเคร่ืองใชไฟฟาที่มีผลมาจากกระแสไฟฟา โดยมีผลตอ

ผูบริโภคและประชาชนผูใชไฟฟาผูที่ตองรับผิดชอบกับความเสียหาย คือ ผูผลิตที่มีบัญญัติไวใน 

Consumer Protection Act 1987 บัญญัติเปนทางเลือกใหแกผูเสียหายที่จะเรียกรองใหผูที่ตองรับผิด

ตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัติน้ีใหชดใชคาสินไหมทดแทนความเสียหายใน (1) – (4) ดังกลาว

ขางตน

3) ประเทศญ่ีปุน

ตามกฎหมายญ่ีปุนในเร่ือง Product Liability Law ไดนําหลักการของ  EC Directive

ไปใชเชนเดียวกันโดย Article 3 บัญญัติใหผูผลิตและผูที่อยูในสถานะเชนเดียวกับผูผลิตจะตองรับผิด

ในความชํารุดบกพรองของสินคา และ Article 2 ไดนิยามผูผลิตและผูที่อยูในสถานะเดียวกับผูผลิต

วาหมายถึง :

(1) ผูที่ผลิต (manufacture) ผูที่แปรรูป (process) หรือนําเขา (import) สินคาใน

ลักษณะที่เปนธุรกิจ  ซึ่งกรณีน้ีหมายถึงผูผลิตสินคาตามความเปนจริงในลักษณะที่เปนปกติธุระ

ในทางการคาของตน หรือเปนผูนําเขาสินคาชนิดน้ันเปนปกติธุระในทางการคาเชนเดียวกัน

(2) ผูที่ใชชื่อของตน ชื่อทางการคา เคร่ืองหมายการคาหรือเคร่ืองหมายอ่ืนใดลงบน

สินคาวาเปนผูผลิต หรือผูที่ใชชื่อของตนหรือการแสดงขอความอ่ืนใด (representation) ลงบนสินคา

เปนเหตุใหบุคคลอ่ืนสําคัญผิดในตัวบุคคลที่เปนผูผลิตสินคาน้ัน  

(3) ผูที่ใชชื่อของตนหรือแสดงขอความอ่ืนใดลงบนสินคาน้ัน ซึ่งอาจทําใหเปนที่

เชื่อถือไดวาตนเปนผูผลิตสินคาน้ันตามความเปนจริง

3.2.3 ความรับผิดท่ีเกิดจากเคร่ืองใชไฟฟาท่ีไดรับความเสียหายจากกระแสไฟฟา

ความรับผิดที่เกิดจากเคร่ืองใชไฟฟาที่ไดรับความเสียหายเน่ืองจากกระแสไฟฟาที่สงผล

ตอเคร่ืองใชไฟฟาน้ัน สามารถแยกพิจารณาได เปนไปในแตละประเทศ ดังน้ี

ขอบเขตความรับผิดและประเภทของความเสียหายอันเน่ืองมาจากความชํารุดบกพรอง

หรือความไมปลอดภัยของสินคาในตางประเทศ  ดังน้ี

1) ประเทศสหรัฐอเมริกา

แตกระแสไฟฟาในประเทศสหรัฐอเมริกาไมมีบัญญัติเปนสินคาที่ไมปลอดภัย

จึงตองนําเอากฎหมายกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดของผลิตภัณฑมาใชบังคับ ที่ตองใหผูผลิตตองรับผิด
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ในความเสียหายที่เกิดจากผลิตภัณฑ  รวมถึงผูขายยอมตองรับผิดตอความเสียหายจากความชาํรุด

บกพรอง ซึ่งประเภทของความเสียหายไดแก

(1) ความเสียหายแกชีวิต รางกาย และจิตใจ

ในประเทศสหรัฐอเมริกา ในกรณีที่เกิดความเสียหายแกชีวิต และรางกาย21

กฎหมายยอมใหผูเสียหายเรียกคาเสียหายที่เปนตัวเงิน และไมเปนตัวเงินที่เกิดขึ้นแลว และ

จะเกิดขึ้นในอนาคต ความเสียหายที่เปนตัวเงิน เชน คารักษาพยาบาล คาขาดรายได สวนความเสียหาย

ที่ไมเปนตัวเงิน  เชน  ความเจ็บปวดและการทนทุกขทรมาน

(2) ความเสียหายแกทรัพยสิน

ความเสียหายที่เกิดขึ้นแกตัวสินคาที่ชํารุดบกพรองไมอยูภายใตบังคับของ

EC Directive ผูเสียหายตองไปฟองรองกันตามหลักกฎหมายวาดวยสัญญาซื้อขาย หรือตามหลัก

กฎหมายละเมิดทั่วไป 

คาเสียหายที่กําหนดในประเทศสหรัฐอเมริกาน้ันกําหนดไววา

ก. คาเสียหายที่เกิดจากความเสียหายแกตัวผลิตภัณฑเอง ตองฟองตามกฎหมาย

แพงวาดวยสัญญาและไมอยูภายใตกฎหมายน้ี

ข. คาเสียหายอันเปนการลงโทษเทาที่กฎหมายอนุญาต โจทกสามารถเรียกได

หากพิสูจนไดอยางชัดเจนจากพยานหลักฐานวา กระทําโดยรูอยูวาจะเกิดความเสียหายตอผูอ่ืน 

คาเสียหายอันเปนการลงโทษ ตองไมเกินกวา 3 เทาของจํานวนคาเสียหายที่ศาลตัดสินใหโจทกได รับ

ชดใชเพื่อความเสียหายที่คํานวณเปนเงินไดตามฟอง หรือไมเกิน 250,000 เหรียญ สุดแตวาจํานวนใด

จะมากกวา

ค. คาเสียหายที่ไมอาจคํานวณเปนเงินได คํานวณตามสัดสวนที่ตองรับผิดใน

ความเสียหายที่เกิดขึ้น และศาลอาจกําหนดคําพิพากษาแยกเปนรายบุคคลได

2) ประเทศอังกฤษ

ประเทศอังกฤษไมมีกฎหมายบัญญัติใหกระแสไฟฟาเปนสินคาที่ไมปลอดภัย

อยางเชนประเทศไทย แตจะเห็นวากระแสไฟฟาเปนสินคาที่ขาดความปลอดภัย (product liability)

ซึ่งกระแสไฟฟาอยูภายใต  พ.ร.บ. คุมครองผูบริโภค22 ภายใต พ.ร.บ. คุมครองผูบริโภค “สินคา”

(product) หมายความรวมถึงสินคาใด ๆ กระแสไฟฟา สวนประกอบ ตลอดจนวัตถุดิบ ถาสินคา

21 อนันต  จนัทรโอภากร. เลมเดิม. หนา 156-158.
22 Article 85 “Under the Consumer Protection Act, “product” encompasses any goods or electricity,

including component parts and raw materials.85 ” Susan H.Easton. (2008) (PG311) THE PATH FOR JAPAN?

An examination of product liability laws in the united states, The United Kingdom, And Japan.
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กอใหเกิดความเสียหายแกชีวิต รางกาย และทรัพยสินอันเน่ืองมาจากความชํารุดบกพรองผูผลิต

ก็ตองรับผิดชอบ แตไมคลอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นแกตัวสินคาที่ชํารุดบกพรองนั้นเอง

ซึ่งประเภทของความเสียหายที่จะไดรับการเยียวยาและขอบเขตของความรับผิด  ไดแก

(1) ความเสียหายแกชีวิต  รางกาย และจิตใจ

เมื่อประชาชนไดรับความเสียหายจากกระแสไฟฟา23 ตามกฎหมายของประเทศ

อังกฤษน้ัน คือ Consumer Protection Act. Section 5 (1) ไดนิยามความเสียหายไววา หมายถึง

อันตรายแกชีวิตและรางกาย ซึ่งศาลของประเทศอังกฤษไดถือเปนแนวปฏิบัติวาผูเสียหายสามารถ

เรียกคาสินไหมทดแทนสําหรับความเสียหายที่ไมใชตัวเงิน เชน ความเจ็บปวด ความทุกขทรมาน 

และความเสียหายในอนาคต เชน การขาดประโยชนในการทํามาหาไดในอนาคต การสูญเสีย

ความสามารถในการประกอบอาชีพ นอกจากนี้ Fatal Accidents Act 1976 ยังใหผูที่อยูภายใต

การอุปการะเลี้ยงดูของผูตายเรียกคาขาดไรอุปการะไดดวย

สําหรับความเสียหายในทางจิตใจ (emotional distress) น้ัน Consumer Protection

Act. Section 6 (7) บัญญัติวาใหถือวาการฟองรองคดี product liability  ตามบทบัญญัติใน Part I น้ัน

เปนการฟองรองคดีละเมิด โดยหลักทั่วไปแลวศาลอังกฤษจะไมใหคาสินไหมทดแทนสําหรับความ

เสียหายในทางจิตใจ  เชน  ความเศราโศก  ความเสียใจ แตถาเปนความเสียหายแกจิตประสาท

ศาลจะถือวาเปนสวนหน่ึงของความเสียหายทางรางกาย

(2) ความเสียหายแกทรัพยสิน

ความรับผิดในสินคาที่ไมปลอดภัยโดยเฉพาะสินคาประเทศกระแสไฟฟา 

ประเทศอังกฤษไมมีบัญญัติไว ถาจะเรียกรองคาเสียหายจากกระแสไฟฟาที่กอใหเกิดความเสียหาย

ตอเคร่ืองใชไฟฟาน้ัน ความเสียหายที่เกิดขึ้นแกตัวสินคาที่ชํารุดบกพรองไมอยูภายใตบังคับของ

EC Directive ผูเสียหายตองไปฟองรองกันตามหลักกฎหมายวาดวยสัญญาซื้อขาย หรือตามหลัก

กฎหมายละเมิดทั่วไปเอง

3) ประเทศญ่ีปุน

ในประเทศญ่ีปุนก็ไมมีกฎหมายบัญญัติใหกระแสไฟฟาเปนสินคาที่ไมปลอดภัย

อยางเชน ประเทศไทย แตจะเห็นวากระแสไฟฟาเปนสินคาที่ขาดความปลอดภัย (product liability)

ถาสินคากอใหเกิดความเสียหายแกชีวิต รางกาย และทรัพยสินอันเน่ืองมาจากความชํารุดบกพรอง

ผูผลิตก็ตองรับผิดชอบ แตไมคลอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นแกตัวสินคาที่ชํารุดบกพรอง

23 อนันต  จนัทรโอภากร. เลมเดิม. หนา 155-156.
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น้ันเอง ซึ่งประเภทของความเสียหายที่จะไดรับการเยียวยาและขอบเขตของความรับผิด  ไดแก

ประเภทของความเสียหายที่จะไดรับการเยียวยาและขอบเขตของความรับผิด

(1) ความเสียหายแกชีวิต  รางกาย และจิตใจ

ประเทศญ่ีปุนไดวางหลักกฎหมายเพื่อเยียวยากรณีเกิดความเสียหายแกชีวิต 

รางกาย24  ดวยกฎหมาย Product Liability Law, Article 3 ไดบัญญัติวา ความเสียหายที่จะไดรับการ

เยียวยาตามความหมายกฎหมายฉบับน้ี คือความเสียหายที่เกิดแกชีวิต รางกาย ยกเวนความเสียหาย

ที่เกิดขึ้นแกสินคาที่ชํารุดบกพรองน้ันเอง 

แตกฎหมาย Product Liability Law ก็ไมไดกําหนดขอบเขตของคาสินไหม

ทดแทนเอาไววา ผูผลิต หรือผูประกอบการที่จะตองรับผิดชอบเปนคาสินไหมทดแทนจํานวนเงิน

มากนอยเพียงใด  ดังน้ัน  การกําหนดคาสินไหมทดแทนจึงเปนไปตามประมวลกฎหมายแพงของ

ประเทศญ่ีปุนในเร่ืองคาสินไหมทดแทนเพื่อการทําละเมิด 

ในเร่ืองความเสียหายทางจิตใจน้ัน กฎหมายของประเทศญ่ีปุนจะยอมให

ผูเสียหายที่ไดรับความเดือดรอนได ตอเมื่อมีความเสียหายทางรางกายเกิดขึ้นกับผูเสียหายดวยจึงจะ

มีสิทธิเรียกรองคาเสียหายทางจิตใจได

(2) ความเสียหายแกทรัพยสิน

ความรับผิดในสินคาที่ไมปลอดภัยโดยเฉพาะสินคาประเภทกระแสไฟฟา 

ประเทศญ่ีปุนไมมีบัญญัติไว ถาจะเรียกรองคาเสียหายจากกระแสไฟฟาที่กอใหเกิดความเสียหายตอ

เครื่องใชไฟฟานั้น แตประเทศญี่ปุนไดวางหลักกฎหมายเพื่อเยียวยากรณีเกิดความเสียหายแก

ทรัพยสินที่ไดรับความเสียหายทั่วไป โดยนําหลักกฎหมาย Liability Law, Article 3 ไดบัญญัติวา 

ความเสียหายที่จะไดรับการเยียวยาตามความหมายกฎหมายฉบับน้ี คือความเสียหายที่เกิดทรัพยสิน

ยกเวนความเสียหายที่เกิดขึ้นแกสินคาที่ชํารุดบกพรองน้ันเอง 

แตกฎหมาย Product Liability Law ก็ไมไดกําหนดขอบเขตของคาสินไหม

ทดแทนเอาไววาในเร่ืองการชดใชคาสินไหมในเร่ืองทรัพยสินของผูอ่ืนไดรับความเสียหายจาก

สินคาที่ขาดความปลอดภัย  ผูผลิต หรือผูประกอบการที่จะตองรับผิดชอบเปนคาสินไหมทดแทน

จํานวนเงินมากนอยเพียงใด

24 แหลงเดิม. หนา 156-157.
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3.2.4 ขอยกเวนความรับผิดจากผูผลิตเคร่ืองใชไฟฟาตอผูเสียหาย

เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นจากสินคาชํารุดบกพรองหรือสินคาที่ไมปลอดภัย  ผูผลิตหรือ

ผูประกอบการมีหนาที่พิสูจนวาความเสียหายน้ันไมใชความผิดของตนเอง ซึ่งในกรณีของ

กระแสไฟฟาในตางประเทศของแตละประเทศที่จะกลาวถึงไมไดมีกฎหมายวาดวยความรับผิด

เพื่อความเสียหายอันเกิดจากสินคาที่ขาดความปลอดภัย ประเภทกระแสไฟฟาโดยตรง จึงตองนํา

หลักขอยกเวนทั่วไปของผูผลิตที่มีอยูในแตละประเทศนํามาใชตามความเหมาะสมของแตละ

ประเทศ สามารถแยกพิจารณาไดดังน้ี

1) ประเทศสหรัฐอเมริกา      

สําหรับกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาไมไดบัญญัติขอยกเวนความรับผิดของ

ผูผลิตไวโดยชัดเจน ซึ่งจะขึ้นอยูแตละรัฐ กรณีการยกเวนความรับผิดในการคุมครองผูบริโภค

เคร่ืองใชไฟฟาที่ไดรับความเสียหายจากกระแสไฟฟา ซึ่งพอจะสรุปขอยกเวนความรับผิดในกรณี

ตางๆ ไดดังน้ี

(1) ผูเสียหายสมัครใจเขาเสี่ยงภัยเองและใชสินคาน้ันทั้ง ๆ ที่ทราบวามีความชํารุด

บกพรองโดยไมมีเหตุอันสมควร กรณีน้ีผูเสียหายไมสามารถฟองรองเรียกคาเสียหายจากผูผลิตได  

(2) การใชสินคาผิดวิธี (product misuse) เน่ืองจากผูผลิตมีหนาที่ตองผลิตสินคาที่

ปลอดภัยออกสูตลาด  ผูผลิตจึงตองคาดหมายดวยวาสินคาที่ตนผลิตน้ันจะมีการนําไปใชโดยผิดวิธี

หรือไม

(3) ผูเสียหายมีสวนผิด (comparative negligence) หลักน้ีไมใชขอยกเวนความรับผิด

ทั้งหมดของจําเลย  แตเปนการชดใชคาเสียหายไปตามสัดสวนความผิดของโจทก  โดยตรวจสอบวา

ฝายใดกอความเสียหายมากกวากันก็รับผิดไปตามสัดสวน 

(4) State-of-the-art-Defence ขอยกเวนความรับผิดกรณีนี้ คือ จําเลยตอสูวา

ไมสามารถรูไดวาจะเกิดอันตรายแกโจทกเน่ืองจากความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในขณะที่

สินคาน้ันถูกผลิตขึ้นและขายไปน้ันไมสามารถที่จะรูวาสินคาน้ันจะเกิดอันตรายแกโจทก หรือไม

สามารถที่จะออกแบบและผลิตสินคาใหดีกวาน้ันได

2) ประเทศอังกฤษ

กฎหมายของประเทศอังกฤษ  เมื่อเกิดความเสียหายขึ้นเน่ืองจากผูใชไฟฟาที่ไดรับ

ความเสียหายจากกระแสไฟฟา จึงตองนําหลักกฎหมายเกี่ยวกับขอยกเวนความรับผิดมาใชบังคับ 

โดยไดนําหลักกฎหมายที่ไดบัญญัติขอยกเวนความรับผิดของผูผลิตไวใน Section 4, Consumer

Protection Act 1987 ดังน้ี
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(1) ความชํารุดบกพรองดังกลาวเกิดขึ้นเพราะการปฏิบัติตามบทบังคับของกฎหมาย

(2) จําเลยไมไดนําสินคาน้ันออกสูตลาด

(3) จําเลยไมไดจําหนายสินคาน้ันไปในทางธุรกิจของจําเลยหรือเพื่อผลกําไร

(4) ความชํารุดบกพรองน้ันไมไดมีอยูในขณะที่มีการขายหรือสงมอบสินคา  

ซึ่งกรณีน้ีจะตองรวมถึงความชํารุดบกพรองที่เกิดขึ้นจาก “ Normal Wear And Tear” และการติดต้ัง

ที่ไมถูกตองดวย

(5) ระดับของความเจริญทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในขณะน้ันยังไมอยูใน

ระดับที่จะทําใหสามารถคาดหมายไดวาผูผลิตสินคาชนิดเดียวกันน้ันจะตรวจพบความชํารุด

บกพรองดังกลาวหากวาความชํารุดบกพรองน้ันมีอยูในขณะที่สินคาน้ันอยูในความควบคุมของตน

(6) กรณีที่ชิ้นสวนของสินคาใดชํารุดบกพรองและเปนเหตุใหสินคาขั้นสุดทาย

ชํารุดบกพรอง ผูผลิตชิ้นสวนดังกลาวไมตองรับผิดถาพิสูจนไดวาความชํารุดบกพรองน้ันเกิดขึ้น

เน่ืองจากการออกแบบของผูผลิตสินคาขั้นสุดทายหรือเปนเพราะคําสั่งของผูผลิตสินคาขั้นสุดทาย

3) ประเทศญ่ีปุน

ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุนในเรื่อง Product Liability Law ไดระบุขอยกเวน

ความรับผิดของผูผลิต เน่ืองจากประเทศญ่ีปุนไมมีบัญญัติเกี่ยวกับความรับผิดของผูใชไฟฟารับ

ความเสียหายจากกระแสไฟฟา จึงตองนําหลักกฎหมายเกี่ยวกับขอยกเวนความรับผิดทั่วไปมาใช

บังคับเปนขอยกเวนความรับผิดเปนกรณีตาง ๆ ตอไปน้ี

(1) เมื่อผูผลิตสามารถพิสูจนไดวาระดับของความรูทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีขณะที่มีการสงมอบสินคาน้ันไมสามารถที่จะตรวจพบความชํารุดบกพรองน้ันได

(2) ในกรณีของการผลิตชิ้นสวนที่นําไปใชในการผลิตสินคาขั้นสุดทาย  หากผูผลิต

ชิ้นสวนสามารถพิสูจนไดวาความชํารุดบกพรองที่ เกิดขึ้นน้ันเน่ืองมาจากคําสั่งที่ เกี่ยวกับ

การออกแบบชองผูผลิตสินคาขั้นสุดทายและตนไมไดประมาทเลินเลอในการผลิตชิ้นสวนน้ัน  ทั้งน้ี

เพื่อคุมครองผูประกอบการรายยอย

แมวา Product Liability Law ของญ่ีปุนจะระบุขอยกเวนความรับผิดของผูผลิตไว

เพียงสองประการก็ตาม  แต Article 6 น้ันก็ไดบัญญัติใหนําประมวลกฎหมายแพงของญ่ีปุนมาใช

บังคับโดยอนุโลมดวย  ดังน้ันจึงนําหลักเร่ือง comparative fault ในประมวลกฎหมายแพงญี่ปุน

มาใชดวย  
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3.2.5 อายุความรับผิดของผูผลิตเคร่ืองใชไฟฟาตอผูเสียหาย

อายุความ เปนการกําหนดระยะเวลาที่ผูเสียหายตองดําเนินการเรียกรองคาเสียหายตอ

ผูทําละเมิด แตถาผูเสียหายไมไดดําเนินการเรียกรองคาเสียหายภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด

จะไมมีสิทธิ์เรียกรองคาเสียหายจากผูทําละเมิดไดอีกตอไป

1) ประเทศสหรัฐอเมริกา

ในประเทศสหรัฐอเมริกาไมไดมีกฎหมายกําหนดในเร่ืองสินคาไมปลอดภัยไว

โดยเฉพาะ กรณีมีความเสียหายเกิดจากกระแสไฟฟาในเคร่ืองใชไฟฟา หรือตอรางกาย และชีวิต

ของผูเสียหาย ถามีการฟองรองคดีกับผูประกอบการขึ้น การพิจารณาในการฟองคดีจึงตองนําเร่ือง

การฟองรองคดี Product Liability25 ซึ่งในเรื่องอายุความการฟองรองคดี Product Liability ของ

ประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีความแตกตางกันไปในแตละรัฐ26 อีกประเด็นหน่ึงของ พ.ร.บ. คุมครอง

ผูบริโภคและกฎหมายป 1994 ที่แตกตางจากกฎหมายวาดวยความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้น

จากสินคาของสหรัฐอเมริกา คือ บทบัญญัติเกี่ยวกับอายุความ (statute of repose) บทบัญญัติเกี่ยวกับ

อายุความตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาจะกําหนดระยะเวลาที่สามารถฟองรองดําเนินคดีได 

หรือไมสามารถฟองรองไดอีกตอไป มลรัฐสวนใหญไมไดนําบทบัญญัติเร่ืองอายุความมาใช หรือ

ไมไดนํามาบัญญัติไวในกฎหมายของตน ในขณะเดียวกันมีเพียงบางมลรัฐเทาน้ันที่นําบทบัญญัติ

ดังกลาวมาใช ในมลรัฐที่นําบทบัญญัติเร่ืองอายุความมาใชบางแหงก็จํากัดไวเพียงกรณีสินคาที่เปน

อสังหาริมทรัพย และสินคาที่หมดอายุการใชงานแลว

2) ประเทศอังกฤษ

ในประเทศอังกฤษไมไดมีกฎหมายกําหนดในเร่ืองสินคาไมปลอดภัยไวโดยเฉพาะ 

กรณีมีความเสียหายเกิดจากกระแสไฟฟาในเคร่ืองใชไฟฟา หรือตอรางกาย และชีวิตของผูเสียหาย

เชนเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศญ่ีปุน ซึ่งประเทศอังกฤษเปนประเทศของกลุม

สหภาพยุโรป ประเทศอังกฤษก็เปนประเทศสมาชิกภายใต EC Directive การบัญญัติอายุความ

ในการฟองรองคดีตองกําหนดในกฎหมายของประเทศตนเองในฐานะประเทศสมาชิก EC

Directive ประเทศอังกฤษ กําหนดอายุความการฟองคดีไว 10 ป กลาวคือ หามฟองคดีเมื่อพน 10 ป

นับแตมีการวางจําหนายสินคา ซึ่งเปนขอจํากัดประการหน่ึงสําหรับการเยียวยาความเสียหาย

25 แหลงเดิม. หนา 178.
26 Article 175-177 “A. Differences Among the Provisions of the Laws” Susan H.Easton. (2008)

(PG.311) THE PATH FOR JAPAN? An examination of product liability laws in the united states, The United

Kingdom, And Japan.
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นับแตวันที่ผูเสียหายรูหรือมีเหตุอันควรรูถึงความเสียหายที่เกิดขึ้น รูถึงความชํารุด

บกพรอง และรูตัวผูผลิตสินคา27

3) ประเทศญ่ีปุน

ในประเทศญ่ีปุนไมไดมีกฎหมายกําหนดในเร่ืองสินคาไมปลอดภัยไวโดยเฉพาะ 

กรณีมีความเสียหายเกิดจากกระแสไฟฟาในเคร่ืองใชไฟฟา หรือตอรางกาย และชีวิตของผูเสียหาย

เชนเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอังกฤษ สวน Product Liability Law ของประเทศ

ญ่ีปุนไดบัญญัติเร่ืองอายุความไววาอายุความการฟองรองคดี Product Liability ไดกําหนดไวใหสิทธิ

เรียกรองของผูเสียหายตามกฎหมายความรับผิดในผลิตภัณฑ28 บทบัญญัติเร่ืองอายุความแสดงให

เห็นวาญ่ีปุนใหความสําคัญกับภาคธุรกิจมากกวาในสหรัฐอเมริกาเน่ืองจากในสหรัฐอเมริกาแมพน

ระยะเวลา 10 ปนับจากมีการวางจําหนายสินคาแลว ผูเสียหายก็ยังอาจฟองคดีได แตในอังกฤษและ

ญ่ีปุนหามไมใหผูเสียหายฟองคดีเมื่อพน 10 ป

ประเทศญ่ีปุนกําหนดอายุความการฟองคดีไว 10 ป กลาวคือ หามฟองคดีเมื่อพน 10

ปนับแตมีการวางจําหนายสินคา29  ซึ่งเปนขอจํากัดประการหน่ึงสําหรับการเยียวยาความเสียหาย

3.2.6 มาตรการฟองคดีในประเทศไทย และตางประเทศ

ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นจากสินคาชํารุดบกพรองหรือสินคาที่ไมปลอดภัย  

ผูบริโภคหรือผูที่ไดรับความเสียหายสามารถดําเนินการฟองรองเพื่อเปนการเยียวยาความเสียหาย

ที่เกิดขึ้นแกตนเองได  ซึ่งการฟองรองคดีมีมาตรการในแตละเทศแตกตางกัน ดังน้ี

1) ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประเทศสหรัฐอเมริกาไดพัฒนากฎหมายใหมีการดําเนินคดีแบบกลุม (Class Action)

โดยมีหลักวาการดําเนินกระบวนพิจารณาดังกลาวผูมีสวนไดเสียดวยในเหตุอยางเดียวกันเปน

27 Article 175-179 “A. Differences Among the Provisions of the Laws” Susan H.Easton. (2008)

(PG311) THE PATH FOR JAPAN? An examination of product liability laws in the united states, The United

Kingdom, And Japan.
28 Article 257 “A. Differences Among the Provisions of the Laws” Susan H.Easton. (2008) (PG311)

THE PATH FOR JAPAN? An examination of product liability laws in the united states, The United Kingdom,

And Japan.
29 Article 178-181 “A. Differences Among the Provisions of the Laws” Susan H.Easton. (2008)

(PG311) THE PATH FOR JAPAN? An examination of product liability laws in the united states, The United

Kingdom, And Japan.
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จํานวนมากสามารถเขาเปนคูความรวมกันและพรอมกันทุกคนได ทั้งนี้เพื่อความสะดวกแกการ

ปฏิบัติ  เพราะไมตองเสียเวลาและประหยัดคาใชจายจํานวนมากได  และเพื่อลดความซ้ําซอนในการ

นําคดีที่มีขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายเดียวกันเขาสูการพิจารณาคดีของศาล โดยมีมาตรการทาง

กฎหมายที่กํากับดูแลการดําเนินคดีแทนของผูแทนกลุม เพื่อคุมครองสิทธิของกลุมบุคคลที่มิได

เขามารักษาสิทธิของตนในคดี

ถาผูบริโภคที่ไดรับความเสียหายจากกระแสไฟฟาเกิดขึ้น มีจํานวนมากก็สามารถใช

สิทธิการดําเนินคดีแบบกลุมดังกลาวไดเพราะถือเปนผูเสียหายเปนผูมีสวนไดเสียดวยในเหตุอยาง

เดียวกันเปนจํานวนมากสามารถเขาเปนคูความรวมกันและพรอมกันทุกคนได  ทั้งน้ีเพื่อความสะดวก

แกการปฏิบัติ  เพราะไมตองเสียเวลาและประหยัดคาใชจายจํานวนมากได และเพื่อลดความซ้ําซอน

ในการนําคดีที่มีขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายเดียวกันเขาสูการพิจารณาคดีของศาล

2) ประเทศอังกฤษ

ศาลสูงของประเทศอังกฤษไดสรางหลักเกณฑในทางละเมิดโดยกําหนดใหผูผลิตมี

หนาที่ตองใชความระมัดระวังตอผูบริโภคคนสุดทาย (Ultimate Consumer) โดยไมคํานึงวาสินคา

น้ันเปนสินคาที่มีอันตรายโดยสภาพหรือไม และในกรณีสินคาชํารุดบกพรอง โจทกเพียงแตพิสูจน

ความมีอยูของความชํารุดบกพรองของสินคา โดยไมตองพิสูจนวาจําเลยประมาทเลินเลอในการผลิต

ขั้นตอนใด  อันเปนการวินิจฉัยโดยผลักภาระการพิสูจนไปใหจําเลยพิสูจน  เชน  สินคาที่บรรจุอยู

ในภาชนะมิดชิดและคาดหมายวาสินคาน้ันจะถึงมือผูบริโภคในสภาพเชนเดียวกับที่ออกจาก

โรงงาน30 ถึงแมกระแสไฟฟาจะไมถือวาเปนสินคาอันตราย ก็สามารถที่จะบังคับใหผูผลิต หรือ

ผูประกอบการจําหนายกระไฟฟาเปนผูตองรับผิดชอบในความเสียหายที่มีตอผูบริโภค หรือ

ผูเสียหาย

3) ประเทศญ่ีปุน

ประเทศญ่ีปุนก็เชนเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอังกฤษที่ไมมีการ

บัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับ กระแสไฟฟาวาเปนทรัพยอันตรายไวโดยเฉพาะ โดยประชาชนผูไดรับ

ความเสียหายจากกระแสไฟฟา ตองดําเนินการฟองคดีวาดวยกฎหมายความรับผิดในผลิตภัณฑเปน

กฎหมายที่ประกาศใชในป ค.ศ.1994 ซึ่งเปนกฎหมายที่ทางรัฐบาลไดใหสิทธิแกผูบริโภคที่จะฟอง

คดีไดนอกจากที่มีกฎหมายหลักทั่วไปบัญญัติใหฟองคดี

30  มัณฑนา  พรรณพงาพันธุ. (2550). ปญหาการฟองคดีใหผูประกอบธุรกิจรับผิดตอผูบริโภค. หนา 68.
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3.3 การเปรียบเทียบกฎหมายการคุมครองผูบริโภค

ตารางที่ 3.1 การเปรียบเทียบกฎหมายการคุมครองผูบริโภค

มาตรการทาง

กฎหมาย

กฎหมายไทย กฎหมาย

สหรัฐอเมริกา

กฎหมายอังกฤษ กฎหมายญี่ปุน

ประเภทของ

ความเสียหาย

และขอบเขต

ความรับผิด

ความเสียหายแก ชีวิต

รางกาย จิตใจ และ

ทรัพยสิน กฎหมาย

ยอมใหผูเสียหายเรียก

คาเสียหายเปนตัวเงิน

เทานั้น

ความเสียหายแก ชีวิต 

รางกาย จิตใจ และ

ทรัพยสิน กฎหมาย

ยอมใหผูเสียหายเรียก

คาเสียหายเปนตัวเงิน

และไมเปนตัวเงินที่

เกิดขึ้นและในอนาคต

ความเสียหายแก 

ชีวิต รางกาย  และ

ทรัพยสิน  กฎหมาย

ยอมใหผูเสียหายเรียก

คาเสียหายที่ไมเปน

ตัวเงินที่เกิดขึ้นและ

ในอนาคต

ความเสียหายแก 

ชีวิต รางกาย  และ

ทรัพยสิน กฎหมาย

ยอมใหผูเสียหาย

เรียกคาเสียหายทีเ่ปน

ตัวเงิน

ที่ตองรับผิดใน

ความเสียหาย

ผูผลิต หรือ

ผูประกอบการ

ผูผลิต รวมถึง

ผูขายดวย

1. ผูผลิต 

2. ผูที่แสดงชื่อตนลง

บนสินคาหรือใช

เครื่องหมายการคา

3. ผูนําสินคาเขามา

เพ่ือการคา 

1. ผูผลิต ผูที่แปรรูป 

หรือนําเขา

2. ผูใชชื่อของตน 

ชื่อการคา เครื่องหมาย

การคา

ความรับผิดที่เกิด

จากเรื่องใชไฟฟาที่

รับความเสียหาย

จากกระแสไฟฟา

ผูผลิตหรือผูประกอบการ

ตองรับผิดตอผูเสียหาย

แกชีวิต รางกาย จิตใจ 

และทรัพยสิน ในรูป

ของตัวเงินเทานั้น31

ไมเกินสองเทาของ

คาสินไหมที่แทจริง

ผูผลิตและผูขายตอง

รับผิดตอผูเสียหาย 

แกชีวิต รางกาย จิตใจ 

ในรูปของตัวเงิน และ

ไมเปนตัวเงินไมเกิน 

3 เทาของคาเสียหาย

ที่ศาลตัดสินหรือ

ไมเกิน 250,000 บาท 

แตคาเสียหายทาง

ทรัพยสินไปฟอง

คดีเอง

ผูผลิตและผูแสดงชื่อ

บนสินคา  ผูนําเขา

สินคา ตองรับผิดตอ

ผูเสียหาย แกชีวิต 

รางกาย ในรูปของ

ตัวเงิน และไมเปน

ตัวเงิน แตทางจิตใจ

ศาลจะไมพิจารณาให

คาสินไหมทดแทน 

แตคาเสียหายทาง

ทรัพยสินไปฟองคดีเอง

ผูผลิต ผูที่แปรรูป หรือ

นําเขา ผูใชชื่อของตน 

ชื่อการคา เครื่องหมาย

การคา ตองรับผิดตอ

ผูเสียหาย แกชีวิต

รางกาย ในรูปของ

ตัวเงิน กฎหมายของ

ประเทศญ่ีปุนไมได

กําหนดขอบเขต

คาสินไหมทดแทน

ไววาเปนจํานวนเงิน

มากนอยเทาใด

31 มาตรา 11 (2) ใหศาลมีอํานาจส่ังใหผูประกอบการจายคาสินไหมทดแทนเพ่ือลงโทษเพ่ิมขึ้นจาก

จํานวนคาสินไหมทดแทนที่แทจริงที่ศาลกําหนดไดตามทีศ่าลเหน็สมควร  แตไมเกินสองเทาของคาสินไหมที่

แทจริง.
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ตารางที่  3.1 (ตอ)

มาตรการทาง

กฎหมาย
กฎหมายไทย กฎหมายสหรัฐอเมริกา กฎหมายอังกฤษ กฎหมายญี่ปุน

ขอยกเวนความ

รับผิดจากผูผลิต

กระแสไฟฟาที่

สงผลตอ

เครื่องใชไฟฟา

และมีผลตอ

ผูเสียหาย

พระราชบัญญัติ ฯ 

กําหนดเหตุแหงการหลุด

พนความรับผิดของ

ผูประกอบการไวใน

บทบัญญัติของมาตรา 7

ไวสามประการ ไดแก

1)  สินคานั้นมิไดเปน

สินคาที่ไมปลอดภัย

2)  ผูเสียหายไดรูอยูแลว

วาสินคานั้นเปนสินคา

ที่ไมปลอดภัย  หรือ

3)  ความเสียหายเกิดขึ้น

จากการใชหรือการเก็บ

รักษาสินคาไมถูกตอง

ตามวิธีใช  วิธีเก็บรักษา  

คําเตือน หรือขอมูลเกี่ยวกับ

สินคาที่ผูประกอบการ

ไดกําหนดไวอยาง

ถูกตองและชัดเจนตาม

สมควรแลว32

1) ผูเสียหายสมัครใจเขา

เสี่ยงภัยเองและใชสินคานั้น

ทั้ง ๆ ที่ทราบวามีความ

ชํารุดบกพรอง โดยไมมี

เหตุอันสมควร 

2) การใชสินคาผิดวิธี 

(product misuse)

3) ผูเสียหายมีสวนผิด

(comparative negligence)

4) State-of-the-art-

Defence ขอยกเวนความรับ

ผิดกรณีนี้คือ จําเลยตอสูวา

ไมสามารถรูไดวาจะเกิด

อันตรายแกโจทกเนื่องจาก

ความรูทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีในขณะที่สินคา

นั้นถูกผลิตขึ้นและขายไป

นั้นไมสามารถที่จะรูวา

สินคานั้นจะเกิดอันตราย

แกโจทก  หรือไมสามารถ

ที่จะออกแบบและผลิต

สินคาใหดีกวานั้นได

1) ความชํารุด

บกพรองดังกลาว

เกิดขึ้นเพราะการ

ปฏิบัติตามบทบังคับ

ของกฎหมาย

2) จําเลยไมไดนํา

สินคานั้นออกสู

ตลาด

3) จําเลยไมได

จําหนายสินคานั้น

ไปในทางธุรกิจ

ของจําเลยหรือ

เพ่ือผลกําไร

4) ความชํารุด

บกพรองนั้นไมได

มีอยูในขณะที่มี

การขายหรือสงมอบ

สินคา  

5) ระดับของความ

เจริญทางวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีใน

ขณะนั้นยังไมอยู

ในระดับที่จะทําให

สามารถคาดหมายได

วาผูผลิตสินคาชนิด

เดียวกันนั้นจะตรวจ

พบความชํารุด

บกพรองดังกลาว

หากวาความชํารุด

บกพรองนั้นมีอยูใน

1) เม่ือผูผลิตสามารถ

พิสูจนไดวาระดับ

ของความรูทาง

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีขณะที่มี

การสงมอบสินคา

นั้นไมสามารถที่

จะตรวจพบความ

ชํารุดบกพรองนัน้ได

2) ในกรณีของการ

ผลิตชิ้นสวนที่นําไป

ใชในการผลิต

สินคาขั้นสุดทาย  

หากผูผลิตชิ้นสวน

สามารถพิสูจนได

วาความชํารุด

บกพรองที่เกดิขึ้นนั้น

เนื่องมา จากคําสั่ง

ที่ เกี่ ย วกับ การ

ออกแบบของผูผลิต

สินคาขั้นสุดทาย

และตนไมไดประมาท

เลินเลอในการผลิต

ชิ้นสวนนั้น  ทั้งนี้

เพ่ือคุมครอง

ผูประกอบการ

รายยอย

32 พระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย  พ.ศ. 2551 มาตรา 7.
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ตารางที่ 3.1 (ตอ)

มาตรการทาง

กฎหมาย

กฎหมายไทย กฎหมาย

สหรัฐอเมริกา

กฎหมายอังกฤษ กฎหมายญี่ปุน

ขณะที่สินคานั้นอยูใน

ความควบคุมของตน

6) กรณีที่ชิ้นสวน

ของสินคาใดชํารุด

บกพรอง  และเปนเหตุ

ใหสินคาขั้นสุดทาย

ชํารุดบกพรอง ผูผลิต

ชิ้นสวนเนื่องจากการ

ออกแบบของผูผลิต

สินคาขั้นสุดทาย

อายุความรับผิด

ของผูผลิต

กระแสไฟฟา

ตอผูเสียหาย

มาตรา 12 วรรคแรกโดย

จะกําหนดสิทธิของผู

ไดรับความเสียหายจาก

สินคาที่ไมปลอดภัยที่

จะใชสิทธิเรียกรอง

คาเสียหายมีกําหนด

ระยะเวลาไมเกิน 3 ป

นับแตวันที่ผูเสียหายไดรู

ถึงความเสียหายที่ตน

ไดรับและยังตองรูถึงตัว

ผูประกอบการที่จะตอง

รับผิดในความเสียหายที่

เกิดจากสินคาที่ไม

ปลอดภัยที่ตนเองได

ผลิตขึ้นมา แตอายุความ

อาจขยายไปไมเกิน 10 ป 

นับแต

ไมไดมีกฎหมาย

กําหนดในเรื่องสินคา

ไมปลอดภัยไว

โดยเฉพาะ กรณีมี

ความเสียหายเกิดจาก

กระแสไฟฟาใน

เครื่องใช ไฟฟา หรือ

ตอรางกาย และชีวิต

ของผูเสียหาย ถามี

การฟองรองคดีกับ

ผูประกอบการขึ้น 

การพิจารณาในการ

ฟองคดีจึงไมมี

บทบัญญัติเกี่ยวกับ

อายุความตามกฎหมาย

ของสหรัฐอเมริกาจะ

กําหนดระยะเวลาที่

สามารถฟองรอง

ดําเนิน คดีได หรือไม

สามารถฟองรองไดอีก

ตอไป มลรัฐสวนใหญ

ไมไดนําบทบัญญัติ

เรื่องอายุความมาใช

ในประเทศอังกฤษ

ไมไดมีกฎหมาย

กําหนดในเรือ่งสินคา

ไมปลอดภัยไว

โดยเฉพาะ กรณีมี

ความเสียหายเกิดจาก

กระแสไฟฟาใน

เครื่องใชไฟฟา หรือ

ตอรางกาย และชีวิต

ของผูเสียหายเชนเดียวกับ

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

และประเทศญ่ีปุน 

ซึ่งประเทศอังกฤษ

เปนประเทศของ

กลุมสหภาพยุโรป

ประเทศอังกฤษ

ก็เปนประเทศสมาชิก

ภายใต EC Directive

การบัญญัติอายุความ

ในการฟองรองคดีตอง

กําหนดในกฎหมาย

ของประเทศตนเองใน

ฐานะประเทศสมาชิก

ในประเทศญ่ีปุนไมได

มีกฎหมายกําหนดใน

เรื่องสินคาไมปลอดภัย

ไวโดยเฉพาะ กรณมีี

ความเสียหายเกิดจาก

กระแส ไฟฟาใน

เครื่องใช ไฟฟา หรือ

ตอรางกาย และชีวิต

ของผูเสียหาย

เชนเดียวกับประเทศ

สหรัฐ อเมริกา และ

ประเทศอังกฤษสวน

Procduct Liability

Law ของญ่ีปุนบัญญัติ

เรื่องอายุความไววา

อายุความการฟองรอง

คดี  Product Liability

ไดกําหนดไวใหสิทธิ

เรียกรองของผูเสียหาย
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ตารางที่ 3.1 (ตอ)

มาตรการทาง

กฎหมาย

กฎหมายไทย กฎหมาย

สหรัฐอเมริกา

กฎหมายอังกฤษ กฎหมายญี่ปุน

วันที่มีการขายสินคานั้น

ถาผูเสียหายไดรูถึงความ

เสียหาย แตยังไมรูถึง

ผูประกอบการที่ตองรับ

ผิดตามอายุความจะไม

กําหนดแค 3 ป แตจะ

กําหนดอายุความถึง 10

ป ถาองคประกอบไมเขา

เงื่อนไขอายุความ 3 ป 

หรือไมไดนํามา

บัญญัติไวในกฎหมาย

ของตน

ในขณะเดียวกันมีเพียง

บางมลรัฐเทานั้นทีน่ํา

บทบัญญัติดังกลาวมาใช 

EC Directive ประเทศ

อังกฤษ กําหนดอายุ

ความการฟองคดีไว 

10 ป กลาวคือ หาม

ฟองคดีเม่ือพน 10 ป

นับแตมีการวางจําหนาย

สินคา ซึ่งเปนขอ จํากัด 

ประการหนึ่งสําหรับ

การเยียวยาความเสียหาย33

นับแต วันที่ผูเสียหาย

รูหรือมีเหตุอันควรรู

ถึงความเสียหายที่

เกิดขึ้น รูถึงความชํารุด

บกพรอง และรูตัว

ผูผลิตสินคา

ตามกฎหมายความ

รับผิดในผลิตภัณฑ34

บทบัญญัติเรื่องอายุ

ความแสดงใหเห็นวา

ญ่ีปุนใหความสําคัญ

กับภาคธุรกิจมากกวา

ในสหรัฐอเมริกา

เนื่องจากในสหรัฐ 

อเมริกาแมพน

ระยะเวลา 10 ปนับจาก

มีการวางจําหนาย

สินคาแลว  ผูเสียหาย

ก็ยังอาจฟองคดีได 

แตในอังกฤษและ

ญ่ีปุนหามไมให

ผูเสียหายฟองคดี

เม่ือพน 10 ป35

33 Article 175-179 “A. Differences Among the Provisions of the Laws ” Susan H.Easton. (2008)

(PG311) THE PATH FOR JAPAN ? An examination of product liability laws in the united states, The United

Kingdom, And Japan.
34 Article 257 “A. Differences Among the Provisions of the Laws ” Susan H.Easton. (2008) (PG311)

THE PATH FOR JAPAN ? An examination of product liability laws in the united states, The United Kingdom,

And Japan.
35 Article 178-181 “A. Differences Among the Provisions of the Laws ” Susan H.Easton. (2008)

(PG311) THE PATH FOR JAPAN ? An examination of product liability laws in the united states, The United

Kingdom, And Japan.

DPU



76

ตารางที่ 3.1 (ตอ)

มาตรการทาง

กฎหมาย

กฎหมายไทย กฎหมาย

สหรัฐอเมรกิา

กฎหมายอังกฤษ กฎหมายญี่ปุน

ประเทศญ่ีปุน กําหนด

อายุความการฟองคดี

ไว 10 ป  กลาวคือ 

หามฟองคดีเม่ือพน 

10 ป นับแตมีการวาง

จําหนายสินคา ซึ่งเปน

ขอ จํากัดประการหนึ่ง

สําหรับการเยียวยา

ความเสียหาย

3.4 การดําเนินการฟองคดีเกี่ยวกับความเสียหายท่ีเกดิข้ึนจากเคร่ืองใชไฟฟาท่ีมีผลกระทบมาจาก

กระแสไฟฟาเปนคดีละเมิด

การดําเนินการฟองคดีเกี่ยวกับเคร่ืองใชไฟฟาที่มีผลกระทบจากกระแสไฟฟาเปนคดี

ละเมิดน้ัน มีบัญญัติความรับผิดเพื่อทําละเมิดในกรณีทั่วไปใน36 มาตรา 420 ของประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชย

ผูบริโภคที่เปนเจาของเครื่องใชไฟฟาที่รับความเสียหายอันเนื่องมาจากกระแสไฟฟา

ที่กอใหเกิดความเสียหายขึ้น ผูบริโภคหรือผูเสียหายสามารถที่จะฟองรองผูผลิตหรือผูขายตาม

หลักเกณฑสําหรับการทําละเมิดในกรณีทั่วไปตามมาตรา 420 โจทกจะตองพิสูจนวาจําเลยกระทํา

การโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอทําใหโจทกเสียหาย ซึ่งภาระการพิสูจนดังกลาวน้ันยุงยากมาก 

และโดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อขอเท็จจริงและหลักฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการผลิตและจําหนายสินคาน้ัน

อยูในความรูความครอบครองของผูผลิตเปนสวนใหญ และยังไมมีแนวคําพิพากษาศาลฎีกาที่

กําหนดวิธีการในอันที่จะลดภาระการพิสูจนของฝายผูเสียหายไปยังจําเลยซึ่ง ผูเสียหายจะไดรับ

ประโยชนก็เพียงแตในบางกรณีที่กฎหมายไดบัญญัติถึงเรื่องขอสันนิษฐานทางกฎหมายไวอยาง

ชัดเจน

36 มาตรา 420 บัญญัติวา “ผูใดจงใจหรือประมาทเลินเลอ ทําตอบคุคลอ่ืนโดยผิดกฎหมายใหเขาเสียหาย

ถึงแกชีวิตก็ดี แกรางกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพยสินหรือสิทธิอยางหนึ่งอยางใดก็ดี ทานวาผูนั้นทําละเมิด

จําตองใชคาสินไหมทดแทนเพ่ือการนั้น.”
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ในเร่ืองของขอสันนิษฐานทางกฎหมายน้ัน ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 

422 บัญญัติไววา “ถาความเสียหายเกิดแตการฝาฝนบทบังคับแหงกฎหมายใดอันมีที่ประสงค   

เพื่อจะปกปองบุคคลอื่น ๆ ผูใดทําการฝาฝนเชนนั้น ทานใหสันนิษฐานไวกอนวาผูนั้นเปนผูผิด”

ตัวอยางของกฎหมายอันมีที่ประสงคจะปกปองบุคคลอ่ืน ๆ เชน 

พ.ร.บ. อาหาร พ.ศ. 2522 ที่ควบคุมดูแลเกี่ยวกับการต้ังโรงงานผลิตอาหาร การนําเขาอาหาร

และใหอํานาจรัฐมนตรีในการควบคุมคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหาร 

พ.ร.บ. ยา พ.ศ. 2522 ที่ควบคุมเกี่ยวกับการผลิต การจําหนาย และการนําเขาของยาที่

นําเขามาในราชอาณาจักร ตลอดจนดูแลในความปลอดภัยของยา

พ.ร.บ. เคร่ืองสําอางค พ.ศ. 2535 ที่ควบคุมการผลิต  การจําหนาย และการนําเขาของ

เคร่ืองสําอางที่นําเขาในราชอาณาจักร ตลอดจนดูแลในเร่ืองความปลอดภัยของเคร่ืองสําอาง

พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 ที่ใหอํานาจแกกระทรวงอุตสาหกรรม

ที่จะออกพระราชกฤษฎีกาที่จะกําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรมตองเปนไปตามมาตรฐาน

ตัวอยางของกฎหมายดังกลาวที่ประสงคจะปกปองบุคคลอ่ืนน้ัน เพื่อปองกันความ

เสียหายอันจะเกิดขึ้นแกประชาชน เพราะถาผูผลิต หรือผูจําหนาย หรือผูนําขามาซึ่งผลิตภัณฑที่อยู

ภายใตกฎหมายพิเศษดังตัวอยางขางตนแลว เมื่อมีการฝาฝนกฎหมายดังกลาวกอใหเกิดความเสียหาย

ตอประชาชนแลวอาจจะตองรับผิดในทางอาญาดวย สวนผูที่ไดรับความเสียหายขึ้นก็อาจฟองรอง

เปนคดีตอผูผลิต หรือผูจําหนาย หรือผูนําเขา แลวแตกรณีใหรับผิดทางแพงซึ่งเปนไปตามบทบัญญัติ

ของกฎหมายเหลาน้ี หรือถาฟองรองใหบุคคลดังกลาวขางตนรับผิดตามประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย ลักษณะละเมิดในมาตรา 420 ผูเสียหายก็จะไดรับประโยชนจากขอสันนิษฐานทางกฎหมาย

ที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 422 ดวย

3.4.1 การดํา เนินการฟองคดีในความเสียหายท่ีเกิด ข้ึนจากผลิตภัณฑและท่ีเกิดจาก

กระแสไฟฟา

สําหรับประเทศไทย กรณีมีความเสียหายที่เกิดเน่ืองจากผลิตภัณฑของผูประกอบการที่

ออกมาจําหนาย และตอมาภายหลังสงผลเสียหายตอผูเสียหายในฐานะผูบริโภค ผูบริโภคก็ใชสิทธิ

ในการฟองรองเรียกรองคาเสียหายใหผูประกอบการในฐานะผูผลิตหรือผูจําหนายชดใชคาเสียหาย

ใหแกตนได

เมื่อพิจารณากฎหมายของประเทศอ่ืนรวมทั้งประเทศไทย ก็จะมีการออกกฎหมาย

เพื่อควบคุมสินคาบางชนิดและการคุมครองผูบริโภคจะมีกฎหมายพิเศษที่บัญญัติขึ้นเพื่อควบคุม

สินคาบางประเภทเปนการเฉพาะเจาะจง แมกฎหมายเหลาน้ีจะไมไดมีวัตถุประสงคพื้นฐานเพื่อให

DPU



78

เปน product liability law แตก็อาจถูกหยิบยกมาใชหรือเกี่ยวของกับการฟองรองคดี product

liability ไดเชนเดียวกัน สําหรับประเทศไทยก็มีกฎหมายทํานองน้ีเชนเดียวกัน 

กรณีความเสียหายที่เกิดจากกระแสไฟฟาที่มีผลตอเคร่ืองใชไฟฟา หรือตอรางกาย และ

ชีวิต ซึ่งผูไดรับความเสียหายเองจะเปนผูบริโภคที่เปนผูใชเคร่ืองใชไฟฟา หรือบุคคลภายนอก

ซึ่งเปนผูเสียหายที่ไดรับจากกระแสไฟฟา ก็มีสิทธิที่จะเรียกรองคาเสียหาย โดยจะใชกฎหมายได ดังน้ี

คือ พ.ร.บ. คุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522

ผูเสียหาย หรือผูบริโภคที่ไดรับความเสียหายเน่ืองจากกระแสไฟฟา ก็สามารถที่จะใชสิทธิ

ตามกฎหมาย คือ พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 เพื่อเปนการดําเนินการฟองคดี

กระแสไฟฟา ที่เปนผลิตภัณฑอยางหน่ึง และหลังจาก “พระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหาย

ที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. 2551” มีผลบังคับใชตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ในวันที่ 20 กุมภาพันธ 2551 ผูเสียหาย หรือผูบริโภคก็สามารถใชสิทธิฟองรองผูผลิต หรือผูจําหนาย

กระแสไฟฟาใหรับผิดชดใชคาเสียหายในทางแพงไดตามพระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหาย

ที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. 2551 ที่ออกมาเพื่อคุมครองผูบริโภคโดยเปนการเฉพาะ

3.4.2 การดําเนินการฟองคดีธรรมดา

เมื่อมีบุคคลใดมากอใหเกิดความเสียหายแกผูเสียหาย ผูเสียหายเปนผูถูกกระทําละเมิด

ซึ่งมีสิทธิที่จะเรียกรองคาสินไหมทดแทนกับบุคคลภายนอกผูทําละเมิดเปนไปตาม37 ประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชย มาตรา 420 แตการจะเรียกรองคาสินไหมทดแทนไดผูเสียหายตองใชสิทธิทางศาล

เน่ืองจากตนเองเกิดความเสียหายอันถือวามีขอโตแยงของตนเองเกิดขึ้นเปนไปตามหลัก38 ประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 55 ขั้นตอนตอมาผูเสียหายจะตองไปยื่นคําฟองตอศาลที่มีเขต

อํานาจ  โดยผูเสียหายจะตองชําระคาฤชาธรรมเนียมศาลตามอัตราที่กฎหมายกําหนด โดยศาลจะนัด

ผูเสียหายซึ่งอยูในฐานะโจทก และผูกอใหเกิดความเสียหายอยูในฐานะจําเลย  โดยศาลจะกําหนด

วันนัดพิจารณาคดีใหคูความทั้ง 2 ฝาย ทั้งโจทก และจําเลยมาศาลเพื่อนําพยานหลักฐานมาสืบตอศาล

โดยผูเสียหายในฐานะโจทกมีหนาที่ตองมีภาระการพิสูจนขอเท็จจริง ตามที่กฎหมายบัญญัติไวใน39

37 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา 420.
38 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  มาตรา 55 บัญญัติวา  “เม่ือมีขอโตแยงเกิดขึ้น เก่ียวกับสิทธิ

หรือหนาที่ของบุคคลใดตามกฎหมายแพง หรือบุคคลใดจะตองใชสิทธิทางศาล บุคคลนั้นชอบที่จะเสนอคดีของ

ตนตอศาลสวนแพงที่มีเขตอํานาจไดตามบทบัญญัติแหงกฎหมายแพงและประมวลกฎหมายนี้.
39 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 84/1 บัญญัติวา  “คูความฝายใดกลาวอางขอเทจ็จริง

เพ่ือสนับสนุนคูความของตน ใหคูความฝายนั้นมีภาระการพิสูจนขอเทจ็จริงนั้น  แตถามีขอสันนษิฐานไวใน
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ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 84/1 ที่จะตองนําพยานหลักฐานนําเสนอตอศาลวา

ตนเองในฐานะผูเสียหายไดรับความเสียหายเน่ืองจากอะไร และใครเปนผูกอใหเกิดความเสียหาย 

และตนเองไดรับความเสียหายเทาใด  อันถือเปนภาระที่ผูเสียหายแมจะตกอยูในฐานะที่เปนฝาย

เสียหายหรือเปนผูบริโภคสินคา และผูผลิตสินคาเปนฝายที่ทําใหเกิดความเสียหายหรือกอใหเกิด

การละเมิดก็ตาม ผูเสียหายก็ไมไดรับยกเวนสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้นตองดําเนินการฟองรองคดีตามที่

กฎหมายกําหนดจึงจะไดรับความคุมครองตามกฎหมาย ซึ่งตางกับสิทธิ์ที่ผูบริโภคจะไดรับเมื่อมีการ

ตรากฎหมาย พระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. 2551

ที่ไดประกาศและมีผลใชบังคับแลว ทําใหผูบริโภค หรือในฐานะผูเสียหาย บัญญัติไวใน40 มาตรา 10

ไดรับยกเวนไมตองดําเนินการฟองคดีเอง และไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมทั้งปวงในการดําเนินคดี

เปนการชวยเหลือและใหการคุมครองผูบริโภคไดมากกวาการดําเนินคดีธรรมดา และเร่ืองภาระการ

พิสูจนขอเท็จจริงเมื่อพระราชบัญญัติฯ ประกาศใชใหภาระการพิสูจนตกแกผูผลิต ตามมาตรา641

เพราะถือเปนคดีผูบริโภค ผูเสียหายที่ไดรับความเสียหายไมตองมีหนาที่พิสูจนอยางเชนการฟองคดี

ธรรมดา

แตถาเปนกรณีเกิดความเสียหายเกิดจากกระแสไฟฟาไดสงผลเสียหายตอเคร่ืองใชไฟฟา 

หรือตอรางกายและชีวิตของผูบริโภค หรือผูเสียหาย โดยผูบริโภค หรือผูเสียหายก็สามารถใชสิทธิ

ตามกฎหมายที่จะดําเนินคดีโดยการฟองรองดําเนินคดีตอการไฟฟาในฐานะผูผลิต หรือผูประกอบการ

กฎหมายหรือมีขอสันนิษฐานที่ควรจะเปนซ่ึงปรากฏจากสภาพปกติธรรมดาของเหตุการณเปนคุณแกคูความฝายใด 

คูความฝายนั้นตองพิสูจนเพียงวาตนไดปฏิบัตติามเงื่อนไขแหงการที่ตนจะไดรบัประโยชนจากขอสันนิษฐานนั้น

ครบถวนแลว.”
40 มาตรา 10 บัญญัติวา “ใหคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค สมาคม  และมูลนิธิซ่ึงคณะกรรมการ

คุมครองผูบรโิภคใหการรับรองตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค  มีอํานาจฟองคดีเรียกคาเสียหายแทน

ผูเสียหายได   โดยใหนําบทบัญญตัิเก่ียวกับการฟองและการดําเนินคดีแทนตามกฎหมายดังกลาวมาใชบังคบั

โดยอนุโลม

    การฟองและการดําเนินคดีแทนผูเสียหายตามวรรคหนึ่ง ใหไดรับยกเวนคาฤชาธรรมเนียมทั้งปวง 

แตไมรวมถึงความรับผิดในคาฤชาธรรมเนียมในช้ันที่สุด.
41 มาตรา 6 บัญญัติวา “เพ่ือใหผูประกอบการตองรับผิดตามมาตรา 5 ผูเสียหายหรือผูมีสิทธิฟองคดีแทน

ตามมาตรา 10 ตองพิสูจนวาผูเสียหายไดรับความเสียหายจากสินคาของผูประกอบการและการใชหรือการเก็บรักษา

สินคานั้นเปนไปตามปกติธรรมดา  แตไมตองพิสูจนวาความเสียหายเกิดจากการกระทําของผูประกอบการผูใด.
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ที่กอใหเกิดความเสียหายขึ้น ซึ่งกรณีดังกลาวน้ีก็ตองดวย42 มาตรา 437 วรรค 2 ของประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชย ซึ่งกําหนดใหผูครอบครองหรือควบคุมดูแล ทรัพยสินของตนซึ่งทรัพยสินอันเปน

ของเกิดอันตรายไดโดยสภาพ หรือโดยความมุงหมายที่จะใช หรือโดยอาการกลไกของทรัพยน้ัน

ดวย การไฟฟาในฐานะผูผลิต หรือผูประกอบการไมมีสิทธิปฏิเสธในความเสียหายที่เกิดขึ้นแก

ผูเสียหาย ถาความเสียหายเกิดจากกระแสไฟฟาที่เปนสินคาที่ไมปลอดภัยของการไฟฟาในฐานะ

ผูจําหนาย

3.5 มาตรการการเยียวยาความเสียหายจากสินคาท่ีไมปลอดภัย

การเยียวยาหรือชดใชความเสียหายน้ันกฎหมายมุงที่จะใหผูเสียหายกลับคืนสูฐานะเดิม  

การที่จะไดรับการเยียวยาความเสียหายอันจะพึงบังคับใหใชเพื่อความเสียหายอยางใด ๆ อันได

กอใหเกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัยน้ัน  สามารถที่จะแยกประเภทไดดังน้ี

3.5.1 การเยียวยาความเสียหายจากสินคาไมปลอดภัยในทางสัญญา

การเยียวยาความเสียหายจากสินคาที่ไมปลอดภัยในทางสัญญาน้ัน  ความรับผิดในทาง

สัญญาเกี่ยวกับเร่ืองน้ีอยูบนพื้นฐานของหลักกฎหมายสองประการประกอบกัน  คือ  หลักวาดวย

ความรับผิดในคํารับประกันสินคา (Warranty) และหลักวาดวยความสัมพันธในทางสัญญา (Privity

of contract) ซึ่งหลักเกณฑที่สําคัญของหลักความรับผิดในทางสัญญาก็คือ  หลักความสัมพันธตาม

สัญญา (Privity of contract) เพราะคูกรณีที่จะเรียกรองใหรับผิดตอกันไดน้ัน จะตองมีความสัมพันธ

ในทางสัญญาตอกันและมีผลทําใหผูบริโภคที่ไดรับความเสียหายจากสินคาที่ไมปลอดภัยน้ันไดรับ

ความเสียหายอันเน่ืองมาจากการผิดสัญญาหรือผิดคํารับประกันเกี่ยวกับสินคาหรือบริการของ

ผูประกอบการ ผูผลิต หรือผูจําหนายสินคาหรือบริการ ซึ่งการที่จะดําเนินคดีเพื่อเรียกรองคาเสียหาย

และเพื่อเยียวยาความเสียหายใหแกผูบริโภคน้ันจะตองมีความสัมพันธตามสัญญากับผูขายดวย  

42 มาตรา 437 บัญญัติวา “บุคคลใดครอบครองหรือควบคุมดูแลยานพาหนะอยางใด ๆ อันเดินหนาดวย

กําลังเครื่องจักรกล  บุคคลนั้นจะตองรับผดิชอบเพ่ือการเสียหายอันเกิดแตยานพาหนะนั้น  เวนแตจะพิสูจนไดวา

การเสียหายนั้นเกิดแตเหตุสุดวิสัย หรือเกิดเพราะความผิดของผูตอเสียหายนั้นเอง

    ความขอนี้ใหใชบังคับไดตลอดถึงบุคคลผูมีไวในครอบครองของตนซ่ึงทรัพยสินอันเปนของเกิด

อันตรายไดโดยสภาพ หรือโดยความมุงหมายที่จะใช หรือโดยอาการกลไกของทรัพยนั้นดวย.
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3.5.2 การเยียวยาความเสียหายจากสินคาไมปลอดภัยในทางละเมิด

ในทางละเมิดกฎหมายมุงที่จะเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นแกผูที่ไดรับความเสียหาย

แก  ชีวิต  รางกาย  อนามัย  เสรีภาพ  ชื่อเสียง  ทรัพยสินหรือสิทธิอยางอ่ืน  หากทําใหคืนสภาพเดิม

ไมไดก็พยายามที่จะชดใชใหใกลเคียงที่สุด เพื่อใหผูเสียหายกลับสูฐานะเดิม โดยกําหนดคาเสียหาย

ใหแกโจทกเพื่อซอมแซมสิ่งที่เขาตองเสียไปเน่ืองจากการละเมิด43 การเยียวยาความเสียหายจากสินคา

ที่ไมปลอดภัยในทางละเมิดน้ัน อาจแบงความมุงหมายในการกําหนดคาความเสียหายได 2 ประเภท 

ดังน้ี

1) การกําหนดคาเสียหายแบบคาสินไหมทดแทน (Compensatory Damages) เปนคาเสยีหาย

ในลักษณะคาสินไหมทดแทนที่ผูละเมิดจะตองชดใชใหแกผูเสียหายเพื่อใหผูเสียหายไดกลับคืนสู

ฐานะเดิมกอนถูกทําละเมิดใหไดใกลเคียงมากที่สุดเทาที่จะทําได

2) คาเสียหายในเชิงลงโทษ (Punitive Damages) ซึ่งพัฒนามาจากหลักเกณฑความรับผิด

ทางอาญาเปนสําคัญ  โดยเร่ิมขึ้นจากการกระทําที่เปนปฏิปกษตอความรูสึกนึกคิดและศีลธรรมอันดี 

(immoral act) การใชมาตรฐานและกฎเกณฑศีลธรรมอันดีของประชาชนมาเปนเคร่ืองชี้วัดวาสิ่งใด

เปนละเมิดหรือไม  

3.5.3 การเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคาท่ีไมปลอดภัยตามกฎหมายวาดวยความรับ

ผิดตอความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคาท่ีไมปลอดภัย

การเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัยที่มีผลโดยตรงตอผูบริโภค

สินคา รวมถึงผูที่ไดรับผลรายจากสินคาไมปลอดภัย ซึ่งในเบื้องตนไดมีวิธีการเยียวยาอยูหลายวิธี 

แตที่ถือวาทันกับยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลงในโลกปจจุบัน เพราะประเทศไทยไดมีการประกาศ

ใชพระราชบัญญัติ ความรับผิดตอความความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. 2551 น้ัน

ซึ่งมีผลใชบังคับเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552 น้ัน เน่ืองจากเปนกฎหมายใหมที่ประกาศใช

ออกมายังไมพบวามีขอเท็จจริงที่สามารถนํามาปรับใชกับกฎหมายไดมากนอยเพียงใด แตสามารถ

วิเคราะหจากกฎหมายไดวาสามารถเยียวยาตอความเสียหายไดเชนใด  ดังน้ี

มาตรา 1144 บัญญัติใหเรียกคาเสียหายทางจิตใจไดเปนรูปธรรมชัดเจนกวากฎหมายอ่ืน ๆ

43 วารี  นาสกุล. (2518). คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณชิยวาดวยละเมิดจัดการงานนอกส่ัง 

ลาภมิควรได.  หนา 8.
44 พระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. 2551 มาตรา 11

บัญญัติวา “นอกจากคาสินไหมทดแทนเพ่ือละเมิดตามที่กําหนดไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  ศาลมีอํานาจ

กําหนดคาสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
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ที่ไดเคยประกาศใชมากอนหนาน้ี  และยังไดกําหนดคาเสียหายและคาสินไหมทดแทนไวโดยกําหนด

ใหอํานาจแกศาลที่จะใชดุลยพินิจและสั่งใหผูประกอบการจายคาสินไหมทดแทน เพื่อเปนการ

ลงโทษผูประกอบการที่กอความเสียหายขึ้นแกผูบริโภค หรือผูไดรับความเสียหาย โดยศาลมีอํานาจ

สั่งใหผูประกอบการจายคาสินไหมทดแทนเพื่อการลงโทษเพิ่มขึ้นจากจํานวนคาสินไหมทดแทนที่

แทจริงที่ศาลกําหนดไดตามที่เห็นสมควร แตไมเกินสองเทาของคาสินไหมทดแทนที่แทจริงนั้น

ซึ่งในกฎหมายอ่ืนศาลมีอํานาจในการพิจารณาไดไมเกินคาเสียหายที่แทจริง หรือไมเกินกวาที่โจทก

ขอมาในคําฟอง การกําหนดมาตรา 11 มาทําใหศาลใชกฎหมายมาชวยเยียวยาความเสียหายที่

ผูบริโภคไดรับจากสินคาที่ไมปลอดภัยที่เปนตนเหตุของความเสียหายที่เกิดขึ้น

คาเสียหายตอจิตใจ45 ไดมีการกําหนดที่ชัดเจนขึ้นในมาตรา 4 ของ พ.ร.บ. น้ี ทําใหผูเสียหาย

ทราบถึงสิทธิประโยชนที่จะไดรับมาชดเชยความเสียหายที่ตนเองไดรับมาจากสินคาที่ไมปลอดภัย

แมจะไมสามารถชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นได แตสามารถเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นไดจาก

สิ่งที่เปนวัตถุในทางทรัพยสิน เพราะถือวาเปนความเสียหายที่ผูเสียหายไดรับทางจิตใจ ยังสงผลตอ

ผูใกลชิด ไมวาจะเปน บุพการี ผูสืบสันดาน ญาติพี่นองของผูไดรับความเสียหายน้ันก็เกิดความ

เสียใจที่มีผลกระทบตอจิตใจ เน่ืองจากผูตนเองรัก และหวงใยประสบเคราะหกรรมดังกลาว แมเงินทอง

หรือทรัพยสินใด ๆ ก็ไมสามารถชดเชยความเสียใจดังกลาวไดเลย ซึ่งตอไปจะไดกลาวถึงมาตราอ่ืน ๆ

ที่เกี่ยวของตอไป

(1) คาเสียหายสําหรับความเสียหายตอจิตใจอันเปนผลเนื่องมาจากความเสียหายตอรางกาย สุขภาพ 

หรืออนามัยของผูเสียหาย และหากผูเสียหายถึงแกความตาย สามี ภริยา บุพการี หรือผูสืบสันดานของบุคคลนั้น

ชอบที่จะไดรับคาเสียหายสําหรับความเสียหายตอจิตใจ

(2) หากขอเท็จจริงปรากฏวาผูประกอบการไดผลิต นําเขา หรือขายสินคาโดยรูอยูแลววาสินคานั้น

เปนสินคาที่ไมปลอดภัย หรือมิไดรูเพราะความประมาทเลินเลออยางรายแรง หรือเม่ือรูวาสินคาไมปลอดภัย

ภายหลังจากการผลิต นําเขา หรือขายสินคานั้นแลวไมดําเนินการใด ๆ ตามสมควร เพ่ือปองกันไมใหเกิดความ

เสียหาย ใหศาลมีอํานาจส่ังใหผูประกอบการจายคาสินไหมทดแทนเพ่ือการลงโทษเพ่ิมขึ้นจากจํานวนคาสินไหม

ทดแทนที่แทจริงที่ศาลกําหนดไดตามที่ศาลเห็นสมควร แตไมเกินสองเทาของคาสินไหมทดแทนที่แทจริงนั้น 

ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงพฤติการณตาง ๆ เชนความรายแรงของความเสียหายที่ผูเสียหายไดรับ.................................”.
45 พ.ร.บ. ความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย  พ.ศ. 2551 มาตรา 4 “ความเสียหาย

ตอจิตใจ” หมายความวา  ความเจ็บปวด ความทุกขทรมาน ความหวาดกลัว ความวิตกกังวล ความเศราโศกเสียใจ 

ความอับอาย หรือความเสียหายตอจิตใจอยางอ่ืนที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน.
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สิทธิในการเรียกรองคาเสียหาย46 ที่กฎหมายแพงและพาณิชยในการเรียกรองคาสินไหม

ทดแทน47 เพื่อละเมิดที่ไดบังคับใชอยู มาตรา 448 เมื่อพิจารณาแลว พ.ร.บ.น้ีจะใหสิทธิเรียกรอง

คาเสียหายเพิ่มมากขึ้นจากกฎหมายแพงและพาณิชย  เพราะขยายระยะเวลาเพิ่มขึ้นจากเดิม 1 ป เปน 3 ป

ในกฎหมายที่ออกมาเพื่อจะเยียวยาใหผูเสียหายมีระยะเวลาที่มากขึ้นที่จะสิทธิของตนมาเรียกรอง

คาเสียหายจากความเสียหายที่ตนเองไดรับจากสินคาที่ไมปลอดภัยที่ไดกอใหเกิดผลรายขึ้น

ตอไปจะไดกลาวถึงเร่ืองอายุความที่มีบัญญัติใน พ.ร.บ.น้ี  ที่กําหนดใน48 มาตรา 13

ในระหวางที่ความเสียหายยังไมมีการเจรจาชดเชยอันเปนการเยียวยาที่ผูผลิต หรือผูประกอบการที่

ตองชดเชยใหผูบริโภค หรือผูเสียหายไดรับความเสียหายน้ัน  ผูประกอบการอาจใชเงื่อนเวลา หรือ

อายุความตามกฎหมายมาเพื่อเปนประโยชนแกตน โดยผูเสียหายไมรูถึงเจตนาที่ตองการใชเงื่อน

เวลามาเปนขอไดเปรียบของตน พ.ร.บ. ฉบับน้ีจึงหาทางปองกันมิใหเกิดความเสียหายจากเงื่อนเวลา

ที่อาจทําใหผูบริโภคที่ตกอยูในฐานะของผูเสียหายไดรับความเสียหายเพิ่มมากขึ้น และตนเองยังได

รับผลรายอีกดวย คือการไมไดรับการชดเชยความเสียหาย ซึ่งถือวาการที่ผูผลิต หรือผูจําหนายมี

จิตใจที่คิดจะไมชดเชยความเสียหายที่ถือไดวาเปนการเยียวยาตอผูบริโภคหรือผูเสียหายน้ัน 

กฎหมายบัญญัติเอาไวชัดเจนเชนน้ีทําใหลดปญหาที่จะเกิดขึ้นตอผูบริโภคที่กําลังรอรับการเยียวยา

จากผูผลิต หรือผูจําหนายสินคาไมปลอดภัย และยังเปนการปองกันผลกระทบที่จะมีขึ้นในอนาคตที่

ผูบริโภคในฐานะของผูเสียหายจะไดรับไดอีกทางหน่ึงดวย

46 พระราชบัญญัตคิวามรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึน้จากสินคาทีไ่มปลอดภัย  พ.ศ. 2551  มาตรา 12

“สิทธิเรียกรองคาเสียหายอันเกิดจากสินคาที่ไมปลอดภัยตามพระราชบัญญัตินี้เปนอันขาดอายุความเม่ือพนสามป 

นับแตวันทีผู่เสียหายรูถึงความเสียหายและรูตัวผูประกอบการทีจ่ะตองรับผดิหรือเม่ือพนสิบปนบัแตวันที่มีการขาย

สินคานั้น.
47 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา 448 สิทธิเรยีกรองคาเสียหายอันเกิดแตมูลละเมิดนั้น ทานวาขาด

อายุความเม่ือพนปหนึง่นบัแตวันทีผู่ตองเสียหายรูถึงการละเมิดและรูตัวผูพึงตองใชคาสินไหมทดแทน หรือเม่ือพน

สิบปนับแตวันทําละเมิด.
48 พระราชบัญญัตคิวามรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึน้จากสินคาทีไ่มปลอดภัย  พ.ศ. 2551 มาตรา 13

ถามีการเจรจาเก่ียวกับคาเสียหายที่พึงจายระหวางผูประกอบการและผูเสียหาย หรือผูมีสิทธิฟองคดแีทนตาม

มาตรา 10 ใหอายุความสะดุดหยุดอยูไมนับในระหวางนัน้จนกวาฝายใดฝายหนึ่งไดบอกเลิกการเจรจา.
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ปญหาในทางกฎหมายในการกําหนดผูทีต่องรับผิด ผูเสียหาย การชดใชคาเสียหาย

และในการพิสูจนความรับผิดที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติความรับผิดตอ

ความเสียหายที่เกิดข้ึนจากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. 2551

เน่ืองจากมีความเจริญเติบโตในทางเศรษฐกิจคอนขางสูง ทําใหมีการผลิตสินคาเพิ่มขึ้น

อยางมากมาย เพื่อสนองความตองการที่เพิ่มมากขึ้นทุกวัน เมื่อสินคาที่ผลิตขึ้นมีไมเพียงพอตอ

ความตองการภายในประเทศ จําเปนตองมีการนําเขาสินคาและบริการจากตางประเทศเขามาใน

ประเทศไทย ซึ่งอยูในยุคกําลังพัฒนาอุตสาหกรรม เปนผลทําใหการผลิตสินคามีความสลับซับซอน

มากขึ้น ผูซื้อหรือผูบริโภคเองก็ไมสามารถตรวจพบความชํารุดบกพรองในขณะที่ซื้อสินคาได

ประกอบกับผูซื้อไมมีนิติสัมพันธกับผูผลิตหรือผูประกอบการทั้งสินคาในประเทศ และสินคา

ตางประเทศ  เน่ืองจากระบบการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยมีพอคาคนกลางเขามาทําใหมี

การสงตอสินคาผานมือมาหลายทอด  ผูขายรายสุดทายที่ไดกําไรนอยตองแตตองมารับผิดเน่ืองจาก

เปนผูใกลชิดตอความเสียหายที่สุด จึงตองพิสูจนวาผูขายรายใดเปนผูตองรับผิดในการที่ตองชดใช

คาเสียหายที่เกิดขึ้น  ประกอบกับการนําสืบถึงภาระการพิสูจนความรับผิดวาผูขายรายใดตองรับผิด

ในความเสียหายที่ผูซื้อหรือผูบริโภคไดรับจากสินคาหรือบริการก็กระทําไดยาก  เพราะพยาน

หลักฐานและขั้นตอนการผลิตน้ันก็อยูในมือของผูผลิตหรือผูประกอบการทั้งหมด  จึงเปนการยากที่

ผูบริโภคจะตองนําพยานหลักฐานมาเพื่อที่จะพิสูจนถึงความจงใจหรือประมาทของผูผลิตได  ดังน้ัน

จึงมีการนําหลักความรับผิดเด็ดขาด (Strick Liability) มาใช  เพื่อผลักภาระการพิสูจนใหกับผูผลิต  

ผูเสียหายเพียงพิสูจนถึงความเสียหายที่ตนเองไดรับจากสินคา  ตลอดจนการเรียกรองใหมีการชดใช

คาเสียหายอยางเปนธรรม 

4.1 ปญหาท่ีเกี่ยวกับการระงับขอพิพาท ตอความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคาท่ีไมปลอดภัย

เมื่อเกิดความเสียหายเน่ืองจากกระแสไฟฟาที่ถือวาเปนสินคาที่ไมปลอดภัยซึ่งไดกอ

ความเสียหายใหแกเคร่ืองใชไฟฟา หรือตอรางกาย และชีวิตของผูบริโภค หรือผูเสียหาย อันเปนขอ

พิพาทที่เกิดขึ้นระหวางการไฟฟาในฐานะผูผลิตหรือผูประกอบการ การที่จะดําเนินการตอสูคดีจะ

กอใหเกิดความบาดหมางทั้ง 2 ฝาย ถาคําพิพากษาไมเปนไปตามที่ฝายหน่ึงฝายใดตองการ การที่จะ
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ใหเกิดความเปนธรรมทั้ง 2 ฝาย ควรใหมีการระงับขอพิพาทขึ้น ยังเชนในประเทศอังกฤษ ที่นําการ

ระงับขอพิพาทมาชวยเยียวยาทําใหลดความขัดแยง ตลอดจนลดคาใชจายที่จะใชดําเนินคดีทั้ง 2 ฝาย 

และลดระยะเวลาที่จะมาใชตอสูคดี เปนผลทําใหการระงับขอพิพาทมีผลดีทั้ง 2 ฝาย จึงควรนํามาใช

กับปญหาในการเรียกรองคาเสียหายที่เกิดจากสินคาไมปลอดภัย ในประเภท “กระแสไฟฟา” แตการ

จะพิจารณาเพื่อการระงับขอพิพาทน้ัน ตองอาศัยการระงับขอพิพาทที่ใชในตางประเทศอันเปนที่

ยอมรับ และไดรับการนําไปปฏิบัติในประเทศอ่ืนทั่ว ๆ ไป คือ การระงับขอพิพาทนอกศาล (Alermative

Dispute Resolution (ADR)) โดยพิจารณาจากประเทศอังกฤษ จะใชวิธีการ ADR เพราะเปนทางเลือก

แรกในการระงับขอพิพาท แตการระงับขอพิพาทโดยศาลจะถือเปนทางเลือกสุดทายเทาน้ัน หลังจาก

การใชวิธีการระงับขอพิพาทอ่ืนไมสําเร็จ1

วิธีการระงับขอพิพาทนอกศาลน้ันมีหลายวิธี แตวิธีที่ไดรับความนิยมในอังกฤษ ไดแก

1) อนุญาโตตุลาการ (Arbitration)

ในประเทศอังกฤษสถาบันอนุญาโตตุลาการที่เปนที่รูจักเปนอยางดี ไดแก Charter

Institute of Arbitrators (CLArb) ซึ่งลักษณะของการอนุญาโตตุลาการโดยทั่วไปแลวจะมีลักษณะ 

คือ เปนกระบวนการที่คูกรณีตกลงรวมกันระงับขอพิพาทโดยบุคคลที่สามและคําตัดสินของบุคคล

ที่สามน้ันถือเปนที่สุดและบังคับไดตามกฎหมาย2 การดําเนินงานของอนุญาโตตุลาการสําหรับ

ผูบริโภคน้ันโดยทั่วไปจะเปนการใหบริการโดยไมคิดคาตอบแทน หรือคิดคาบริการในอัตราที่ตํ่า

2) การไกลเกลี่ยประนีประนอม (Mediation)

Mediation เปนการระงับขอพิพาทที่เปนธรรม  และเปนอิสระโดยบุคคลที่สามจะเขามา

ชวยเหลือคูกรณีในการระงับขอพิพาทโดยสมัครใจรวมกัน Mediation สวนใหญจะมีลักษณะสําคัญ 

คือ คูกรณีจะเปนผูตัดสินเงื่อนไขและขอตกลงเองไมใชคนกลางเปนผูตัดสิน และเพราะผลของการ

ระงับขอพิพาทโดยวิธีน้ีปกติแลวจะไมมีการอางอิงกับหลักกฎหมายในการตัดสิน

Mediation จึงอาจเปนวิธีการระงับขอพิพาทที่มีประโยชนแกผูบริโภคที่สิทธิ

เรียกรองไมมากนัก เชน ผูบริโภคที่ซื้อสินคาจากการประมูลสินคามือสอง หรือสินคาที่ซื้อจากผูขาย

สินคาสวนตัว แตในอีกมุมมองหน่ึงหากเปนกรณีพิพาทระหวางผูบริโภคกับผูประกอบกิจการการ

ระงับขอพิพาทโดยวิธีน้ีอาจไมไดผล เพราะผูประกอบธุรกิจไมยอมเขารวมการเจรจาไกลเกลี่ยกับ

ผูบริโภคก็ได

1 Margaret Doyle, Katrina Ritters and Steve Brooker. (2004). Seeking resolution the availability

and usage of consumer-to-business alternative dispute resolution in the United Kingdom. p. 6.
2 Ibid. p.23.
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3) องคกร Ombudsmen

Ombudsmen เปนหนวยงานเอกชนที่เปนผูตัดสินที่มีความเปนธรรม เปนผูวินิจฉัย

ชี้ขาดขอพิพาทของทั้งสาธารณะ และของบุคคลทั่วไปโดยมีลักษณะพิเศษ คือไมเสียคาใชจาย

แตคําตัดสินไมผูกพันผูบริโภค ผูบริโภคจึงสามารถนําคดีมาฟองสูศาลหรือเลือกที่จะไประงับ

ขอพิพาทโดยวิธีอ่ืนไดอีก และ Ombudsmen เปนองคกรเอกชนที่ไมใชตัวแทนผูบริโภคจึงไมตัดสิน

เขาขางผูบริโภคแตจะตัดสินอยางเปนธรรม

การเยียวยาความเสียหายน้ันก็เพื่อที่จะทําใหผูเสียหายไดรับการชดใชความเสียหาย

ที่ไดรับใหมากที่สุดและใหใกลเคียงหรือใหกลับคืนสูฐานะเดิมกอนที่จะไดรับความเสียหาย  

ซึ่งปญหาการเยียวยาความเสียหายมีมาตรการในการเยียวยาความเสียหายโดยไมดําเนินการทางศาล

เมื่อเกิดปญหาเกี่ยวกับการระงับขอพิพาท และเกิดความเสียหายเน่ืองจากกระแส

ไฟฟาเปนผลกอความเสียหายใหแกเคร่ืองใชไฟฟา หรือตอรางกาย และชีวิตของผูบริโภค หรือ

ผูเสียหาย อันเปนขอพิพาทที่เกิดขึ้นระหวางการไฟฟาในฐานะผูผลิตหรือผูประกอบการ การระงับ

ขอพิพาทจะเปนการลดการตอสูคดีและลดความบาดหมางทั้ง 2 ฝาย ที่ทําใหคูกรณีจะไดรับความ

พอใจดวยกันของทั้ง 2 ฝายลง หลังจากน้ันเมื่อขอบาดหมางซึ่งเปนขอพิพาทไดรับการระงับลง ก็จะพบกับ

ปญหาการที่ตองเยียวยาตอฝายที่ไดรับความเสียหายจากขอพิพาท ปญหาของการเยียวยาของผูไดรับ

ความเสียหายแยกเปนกรณีไดดังน้ี

(1) ปญหาการเยียวยาในทางสัญญา

การที่ผูบริโภคหรือผูที่ไดรับความเสียหายจะฟองรองใหผูผลิต ผูประกอบการ  

หรือผูจําหนายใหรับผิดเพื่อชดใชคาเสียหายและคาสินไหมทดแทนไดน้ัน ผูบริโภคหรือผูที่ไดรับ

ความเสียหายจะตองเปนคูสัญญา  เพราะความรับผิดในทางสัญญาน้ันจะตองมีหลักกฎหมายสอง

ประการประกอบกัน คือ หลักวาดวยความรับผิดในคํารับประกัน (Warranty) และหลักวาดวยความ

สัมพันธตามสัญญา (Privity of Contract) ดังน้ันเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้น คูกรณีที่จะเรียกรองให

อีกฝายรับผิดและชดใชคาเสียหายจากสินคาไดน้ันจะตองมีความสัมพันธในทางสัญญาตอกัน

เทาน้ัน  ซึ่งนับเปนอุปสรรคตอการที่จะเยียวยาความเสียหายใหแกผูบริโภคหรือผูที่ไดรับความ

เสียหายจากสินคาที่ไมปลอดภัย  เพราะการตลาดในปจจุบันไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เน่ืองจาก

สินคาที่นําออกสูตลาดน้ันไดผานการขายมาหลายทอด  ทําใหผูบริโภคหรือผูที่ไดรับความเสียหาย

ไมสามารถเรียกรองใหผูผลิตหรือผูประกอบการชดใชคาเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาได

(2) ปญหาการเยียวยาในทางละเมิด
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การเยียวยาความเสียหายในทางละเมิดน้ันมีปญหาเร่ืองหนาที่นําสืบหรือภาระ

การพิสูจนที่ตกแกผูบริโภคหรือผูที่ไดรับความเสียหายตามหลักที่วา  ผูใดกลาวอางผูน้ันมีหนาที่นําสืบ  

จึงทําใหผูบริโภคไมไดรับการเยียวยาความเสียหายไดอยางเต็มที่  เพราะการที่จะนําสืบพิสูจนวามี

การจงใจหรือประมาทเลินเลอกอใหเกิดความเสียหายน้ันเปนไปไดยาก  และขอมูลการผลิตก็จะอยู

ที่ฝายผูผลิตหรือผูประกอบการ หรือผูจําหนาย จึงทําใหผูบริโภคหรือผูที่ไดรับความเสียหายจําตอง

รับบาปเคราะหแหงความเสียหายน้ันไปโดยปริยายในกรณีที่ความเสียหายที่ไดรับไมมากนัก  

เพราะผูเสียหายมักจะจําทนตอสินคาน้ัน  เน่ืองจากคาใชจายในการดําเนินคดีและเวลาที่จะตอง

ดําเนินคดี  ดวยเหตุดังกลาวทําใหผูบริโภคหรือผูที่ไดรับความเสียหายไมไดรับการเยียวยาความ

เสียหายที่เหมาะสม

(3) ปญหาการเยียวยาในกฎหมายความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดจากสินคาที่ไม

ปลอดภัย

ปญหาการเยียวยาในพระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก

สินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. 2551 น้ันไดบัญญัติไวในมาตรา 11 ดังน้ี “ใหศาลมีอํานาจใหผูประกอบการ

จายคาสินไหมทดแทนเพื่อการลงโทษเพิ่มขึ้นจากจํานวนสินไหมทดแทนที่แทจริงที่ศาลกําหนดได

ตามที่ศาลเห็นสมควร  แตไมเกินสองเทาของคาสินไหมทดแทนที่แทจริง” จะเห็นไดวาการที่กฎหมาย

ไดกําหนดคาเสียหายไวโดยกําหนดคาเสียหายไมเกิน 2 เทาของคาเสียหายที่แทจริงน้ัน เปนการจํากัด

ความรับผิดของผูผลิต ผูจําหนาย หรือผูทีกอใหเกิดความเสียหายขึ้น ซึ่งการกําหนดคาเสียหาย

ดังกลาวน้ันก็ถือวาอาจจะไมเกิดความเปนธรรมแกผูบริโภค หรือผูที่ไดรับความเสียหายได เพราะการ

จะใหมีการเรียกรองใหชดใชคาเสียหายน้ันไมควรจะมีการกําหนดความรับผิดที่แนนอน หรือเปน

หลักเกณฑที่ตายตัว เพราะความเสียหายในบางกรณีที่เกิดขึ้นอาจจะตองมีการพิจารณาถึงความรายแรง

แหงพฤติการณ โดยอาจจะตองดูจากฐานะ คุณวุฒิ อายุ อาชีพ หรือความรับผิดชอบในครอบครัว

ของผูที่ไดรับความเสียหายมาประกอบเพื่อเรียกรองคาเสียหาย รวมถึงอาจพิจารณาถึงฐานะของผูผลิต

หรือผูจําหนายเพื่อประกอบการพิจารณาเรียกรองคาเสียหาย ดังน้ัน การที่จะกําหนดการเรียกรอง

คาเสียหายดังกลาวอาจจะกอใหเกิดความไมเปนธรรมขึ้น แกผูบริโภค หรือผูที่ไดความเสียหายจาก

สินคาที่ไมปลอดภัย

ก. การเยียวยาความเสียหายจากสินคาที่ไมปลอดภัย

การเยียวยาหรือการชดใชคาเสียหายจากความเสียหายที่ผูบริโภค หรือ

ผูเสียหายไดรับน้ัน กฎหมายมุงที่จะใหผูเสียหายกลับคืนสูฐานะเดิมใหไดมากที่สุด เพราะการที่จะ

เยียวยาตอความเสียหายอันจะพึงบังคับใชเพื่อชดเชยความเสียหายอยางใด ๆ อันไดกอใหเกิดขึ้นจาก

สินคาที่ไมปลอดภัยน้ัน สามารถที่จะแยกประเภทไดดังน้ี
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4.1.1 การระงับขอพิพาทตามสัญญา

การระงับขอพิพาทตามสัญญา เปนการเยียวยาความเสียหายจากสินคาที่ไมปลอดภัย

ในทางสัญญาอีกทางหน่ึง ซึ่งความรับผิดในทางสัญญาเกี่ยวกับเร่ืองน้ีอยูบนพื้นฐานของหลักกฎหมาย

สองประการประกอบกัน คือ หลักวาดวยความรับผิดในคํารับประกันสินคา (Warranty) และหลักวา

ดวยความสัมพันธในทางสัญญา (Privity of contract) ซึ่งหลักเกณฑที่สําคัญของหลักความรับผิด

ในทางสญัญาก็คือ หลักความสัมพันธตามสัญญา (Privity of contract) เพราะคูกรณีที่จะเรียกรองให

รับผิดตอกันไดน้ัน  จะตองมีความสัมพันธในทางสัญญาตอกันและมีผลทําใหผูบริโภคที่ไดรับความ

เสียหายจากสินคาที่ไมปลอดภัยน้ันไดรับความเสียหายอันเน่ืองมาจากการผิดสัญญาหรือผิด

คํารับประกันเกี่ยวกับสินคาหรือบริการของผูประกอบการ ผูผลิต หรือผูจําหนายสินคาหรือบริการ  

ซึ่งการที่จะดําเนินคดีเพื่อเรียกรองคาเสียหายและเพื่อเยียวยาความเสียหายใหแกผูบริโภคน้ันจะตอง

มีความสัมพันธตามสัญญากับผูขายดวย เพราะการดําเนินคดีเพื่อเรียกรองคาเสียหายและถือเปนการ

เยียวยาความเสียหายมีผลเปนการระงับขอพิพาทตามสัญญาประเภทหน่ึง

4.1.2 การระงับขอพิพาทในทางละเมิด

ในทางละเมิดกฎหมายมุงที่จะเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นแกผูที่ไดรับความเสียหาย

แก  ชีวิต  รางกาย  อนามัย  เสรีภาพ  ชื่อเสียง  ทรัพยสินหรือสิทธิอยางอ่ืน  หากทําใหคืนสภาพเดิม

ไมไดก็พยายามที่จะชดใชใหใกลเคียงที่สุด เพื่อใหผูเสียหายกลับสูฐานะเดิม โดยกําหนดคาเสียหาย

ใหแกโจทกเพื่อซอมแซมสิ่งที่เขาตองเสียไปเน่ืองจากการละเมิด3 การเยียวยาความเสียหายจาก

สินคาที่ไมปลอดภัยในทางละเมิดน้ันอาจแบงความมุงหมายในการกําหนดคาความเสียหายได 

2 ประเภท  ดังน้ี 

1) การกําหนดคาเสียหายแบบคาสินไหมทดแทน (Compensatory Damages) เปนคาเสียหาย

ในลักษณะคาสินไหมทดแทนที่ผูละเมิดจะตองชดใชใหแกผูเสียหายเพื่อใหผูเสียหายไดกลับคืนสู

ฐานะเดิมกอนถูกทําละเมิดใหไดใกลเคียงมากที่สุดเทาที่จะทําไดไมวาจะเปนความเสียหายที่ปรากฏ

ในรูปของตัวเงิน  คาใชจาย รายไดที่ขาดไป หรือความเสียหายที่ไมเปนตัวเงิน การกําหนดคาเสียหาย

แบบน้ีเปนหลักเกณฑของซีวิลลอว สวนทางคอมมอนลอว ถือหลักทางผสม คือ จะกําหนดคาเสียหาย

เชิงลงโทษเพื่อลงโทษตอบแทนแกผูละเมิดดวย4

3 วารี  นาสกุล. (2518). คําอธบิายประมวลกฎหมายแพงและพาณชิยวาดวยละเมิดจัดการงานนอกส่ัง 

ลาภมิควรได. หนา 8.
4 คัมภีร  แกวเจริญ. (2526, กุมภาพันธ). “คาเสียหายในคดีละเมิด.” วารสารกฎหมาย, 3, 7.  หนา 28.
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2) คาเสียหายในเชิงลงโทษ (Punitive Damages) ซึ่งพัฒนามาจากหลักเกณฑความรับผิด

ทางอาญาเปนสําคัญ  โดยเร่ิมขึ้นจากการกระทําที่เปนปฎิปกษตอความรูสึกนึกคิดและศีลธรรมอันดี 

(immoral act) การใชมาตรฐานและกฎเกณฑศีลธรรมอันดีของประชาชนมาเปนเคร่ืองชี้วัดวาสิ่งใด

เปนละเมิดหรือไม โดยทั่วไปแลว คาเสียหายในเชิงลงโทษเปนคาเสียหายที่เพิ่มเติมขึ้นนอกเหนือ

คาสินไหมทดแทนความเสียหายธรรมดาที่กําหนดใหผูละเมิดตองใชแกผูเสียหายเพื่อตอบแทน

ความรุนแรงแหงพฤติการณของการกระทําละเมิด 

4.2 ปญหาไมมีการทําสัญญาประกันภัยในสินคาท่ีไมปลอดภัยในสินคาประเภท “กระแสไฟฟา”

เพื่อแบงเบาภาระการชดใชคาเสียหาย

ผูประกอบการ หรือผูผลิต และผูจําหนาย  ไดผลิตสินคาออกจําหนายสูตลาด ไปยัง

ผูบริโภคน้ัน เมื่อสินคาน้ันกอความเสียหายใหแกผูบริโภคน้ัน ผูผลิตจะตองชดใชเพื่อเยียวยาความ

เสียหายใหแกผูบริโภค เพื่อใหไดรับการชดเชยอยางเหมาะสม แตถาความเสียหายเกิดขึ้นบอยคร้ัง

ทําใหสินคาของผูผลิตน้ันมีตนทุนการผลิตที่สูงขึ้นเปนเงาตามตัว ไมวาความเสียหายน้ันจะไมได

เกิดจากความจงจง หรือจะเกิดการประมาทเลินเลอก็ตาม วิธีการที่จะสามารถชวยแบงเบาภาระการ

ชดเชยคาเสียหายอันเปนการเยียวยาแกผูบริโภคใหไดรับอยางเหมาะสม คือ การที่จะทําประกันภัย

ในสินคา โดยเฉพาะยิ่งเปนสินคาที่ไมปลอดภัยยิ่งจะตองมีความจําเปนที่จะตองมีการทําประกันภัย

ในสินคาเปนอยางมาก  เน่ืองจากสินคาที่ไมปลอดภัยมีแนวโนมที่จะเกิดความเสียหายไดมากกวา

สินคาทั่วไป  

แนวคิดเกี่ยวกับเร่ืองการใชหลักกฎหมายสัญญา5 และกฎหมายละเมิดกับกรณีความ

เสียหายที่เกิดจากผลิตภัณฑ ไมวาจะเปนหลักประมาทเลินเลอ หรือหลักความรับผิดเด็ดขาดโดยไม

ตองมีองคประกอบเร่ืองจิตใจ หรือประมาทเลินเลอ ที่เรียกวา “หลักความรับผิดโดยเครงครัด”

(Strict Liability) มีจุดออนที่ถูกวิเคราะหวิจารณในหมูของนักวิชาการทางกฎหมายอยูตลอดเวลา 

โดยที่มีความเห็นในวิชาการที่อยูในเชิงโตแยงวา หลักกฎหมายสัญญา หรือหลักละเมิด ตางเนน

ในเร่ืองการเสี่ยงภัย ซึ่งตกอยูกับผูบริโภคที่อยูในตลาด และยึดหลักมีการเยียวยาเมื่อเกิดความเสียหาย

ตอผูบริโภคที่ไดรับความเสียหาย และปองกันการกระทําที่อาจกอใหเกิดความเสียหายในอนาคต

ตอไปดวย

การกําหนดความรับผิดโดยปราศจากความจงใจหรือประมาทแกฝ ายผูผลิต

(ผูประกอบการ) หลักการเหลาน้ีไมอาจเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูผลิตได โดยยังไมปรากฏพบ

5 สุษม  ศุภนิตย. (2549). ความรับผิดในผลิตภัณฑ. หนา 58-60.
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ขอมูลที่แสดงใหเห็นไดโดยชัดเจนถึงพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากน้ัน การเยียวยาเพื่อชดใชน้ัน

ก็มีความแตกตางกันไปสุดแตวาประเทศใดจะมีกฎเกณฑกําหนดไวอยางใดบาง ซึ่งหากจะพิจารณา

ในภาพรวมแลว ไมอาจตอบไดวาการเยียวยาดังกลาวเปนการชดใชใหแกผูเสียหายไดครบถวน

สมบูรณและเกิดความเปนธรรมอยางแทจริงแกผูไดบริโภค หรือผูไดรับความเสียหาย

ดังน้ัน ในบางประเทศจึงมีแนวคิดที่จะนําเอาหลักการเอาประกันเพื่อสวนรวม หรือหลัก

ประกันภัยมาปรับใชกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการบริโภค และอุบัติภัยที่เกิดจากการบริโภค

สินคาบางประเภท เชน รถยนต ยารักษาโรค เคร่ืองใชไฟฟา เปนตน ประเทศที่เร่ิมนําเอาแนวคิดน้ี

มาใช ไดแก กลุมประเทศสแกนดิเนเวียทั้งหมด ไดแก ประเทศสวีเดน ประเทศนอรเวย ประเทศ

เดนมารก ประเทศฟนแลนด  ซึ่งประเทศเหลาน้ีไดพัฒนาการจากกฎหมาย Product Liability ในแง

ความรับผิดตามคํารับประกันสินคา ความรับผิดโดยประมาทในทางละเมิด หลักความรับผิดเด็ดขาด

การต้ังกองทุนระบบประกันภัยน้ัน อาจจะเร่ิมตนจากภาครัฐบาลที่เปนฝายริเร่ิม โดยจัดให

มีการจัดเก็บคาเอาประกันภัยจากผูบริโภคเอง ผูผลิตสินคาหรือผูประกอบการ และผูประกอบการ

ดานประกันภัย ซึ่งประเทศที่ไดประสบความสําเร็จในระบบการเอาประกันภัยรวมในอุบัติเหตุทาง

ยานยนต ไดแก ประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย ระบบน้ีเปนระบบที่จะกลาวไดวา เปนการชดใชเยียวยา

โดยไมคํานึงถึงความผิด หรือ No Fault Theory หรือ Absolute Liability น่ันเอง

ในประเทศไทยไดมีการออกกฎหมาย  โดยกรมธุรกิจพลังงาน6 ไดดําเนินการให

ผูประกอบการดานนํ้ามันของสถานประกอบกิจการการควบคุมประเภทที่ 3 ไดแกผูครอบครองคลัง

นํ้ามันเชื้อเพลิงทั้งสิ้น 203 แหง และผูประกอบการสถานีบริการนํ้ามันทั่วประเทศที่มีอยูประมาณ 

8,000 แหง ใหจัดทําประกันภัยความเสียหายเพื่อคุมครองประชาชนผูไดรับความเสียหายอันเกิดจาก

อัคคีภัย และการระเบิดโดยรอบสถานประกอบกอบการในทันที

ทั้งน้ี  แนวทางที่สถานประกอบการตองชดใชตอประชาชนที่ไดรับความเสียหาย  เชน

คารักษาพยาบาลจะตองจายตามความเปนจริง  แตวงเงินไมเกิน 100,000 บาทตอคน  ซึ่งกรณี

ประชาชนที่ไดรับความเสียหายเกิดทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือเกิดการเสียชีวิตใหจาย 100,000 บาท

ตอคน และกรณีทําใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินจะตองจายตามความเปนจริง  แตไมเกิดตาม

จํานวนเงินที่สถานประกอบการไดเอาประกันภัยไว โดยคลังนํ้ามันเชื้อเพลิงมีจํานวนเงินที่เอาประกันภัย

จํานวน 25,000,000 บาท สถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิงทั่วไปมีจํานวนเงินที่เอาประกันภัยจํานวน

2,000,000 บาท และสถานที่เก็บรักษานํ้ามันเชื้อเพลิง  ลักษณะที่ 3 จํานวนเงินที่เอาประกันภัยจํานวน

1,500,000 บาท 

6 มติชน. (2549, 18 ธันวาคม). “การรับประกันปมน้ํามันของประเทศไทย.” มติชน. หนาเศรษฐกิจ.
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โดยกรมธุรกิจพลังงานไดออกประกาศ เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 25507 ถึงหลักเกณฑ

และวิธีการใหมีการประกันภัยความเสียหายแกผูไดรับความเสียหายเพื่อเปนการคุมครองประชาชน 

และผูที่จะไดรับความเสียหายอันเกิดจากอัคคีภัย และการระเบิดโดยรอบสถานประกอบกิจการ

นํ้ามันเชื้อเพลง ซึ่งประกาศฉบับน้ีจะมีผลบังคับใช  เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

กระแสไฟฟาที่เปนสินคาไมปลอดภัยตามพระราชบัญญัติ ความรับผิดตอความเสียหาย

ที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. 2551 จากการตรวจสอบยังไมพบวามีกฎหมายบังคับใหตองมี

การทําประกันภัยอยางเชน สถานประกอบการเชื้อเพลิง เน่ืองจากกระแสไฟฟาที่เปนทรัพยอันตราย

เปนกฎหมายที่จะมีผลใชบังคับ ในวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552 เมื่อกฎหมายยังไมมีผลใชบังคับ

จึงยังไมเห็นถึงความเสียหายที่รายแรงจากกระแสไฟฟา  เมื่อพิจารณาจากเหตุการณตาง ๆ เกี่ยวกับ

ผูที่ไดรับผลรายจากกระแสไฟฟาจะพบวา เมื่อบุคคลไดรับอันตรายจากกระแสไฟฟาจะพบวาอาจ

ไดรับอันตรายถึงแกชีวิตเปนสวนใหญ แตถาไดรับบาดเจ็บก็จะพบวาเปนบาดแผลที่ใหญลึกและ

รักษาไดยากกวาบาดแผลชนิดอ่ืน จึงควรที่จะจัดใหมีการรับประกันภัยในสินคาที่ไมปลอดภัย

ประเภท กระแสไฟฟา เพื่อเปนการระงับผลรายที่ผูจําหนายคือการไฟฟาตองเปนผูรับภาระในความ

เสียหายที่เกิดขึ้นจากกระแสไฟฟาที่เปนสินคาของตน

4.3 ปญหาในการดําเนินการทางกฎหมายเร่ืองการฟองคดีบุคคลหรือทรัพยสินท่ีกอใหเกิด

ความเสียหายสงผลตอกระแสไฟฟา

กระแสไฟฟาเปนสาธารณูปโภคที่มีความจําเปนอยางยิ่งในปจจุบันของคนทั่วโลก และ

ประชากรทั่วโลกคงไมอาจที่จะปฏิเสธไดวาในชีวิตประจําวันทุกคนตองมีความจําเปนที่ถือวา

กระแสไฟฟาตองใชโดยผานเคร่ืองใชไฟฟาที่มาตอบสนองความตองการของคนในชีวิตประจําวัน 

จึงไมมีใครที่จะปฏิเสธวาตนเองไมเคยรูจักและไมตองใชกระแสไฟฟา หรือไมมีความจําเปนที่ตอง

เกี่ยวของกับกระแสไฟฟาในชีวิตประจําวันเลย เมื่อกระแสไฟฟามีคุณประโยชนอยางมากมายจนทุกคน

ยอมรับ แตก็มีโทษอยางมหันตเชนกันถากระแสไฟฟามีความขัดของทางดานการสงผานมายัง

สายไฟฟา หรือเกิดการขัดของของกระแสไฟฟาขณะผานมาสูเคร่ืองใชไฟฟาจะเกิดขึ้นจากมนุษย

เปนผูกระทําจะดวยเจตนา หรือประมาทเลินเลอของมนุษย เชนบุคคลขับรถประมาทเปนเหตุใหชน

เสาไฟฟา เกิดกระแสไฟฟาร่ัวหรือชอตผูอยูใกลที่เกิดเหตุ กรณีเชนน้ีเกิดจากกระทําของตนเอง 

เพราะผูขับขี่รถยนตเปนผูกอใหเกิดความเสียหายขึ้น

7 สํานักขาวอินโฟเควสท (IQ). วันศุกรที่ 6 กรกฎาคม 2007 16:07:44 น.
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4.3.1 ปญหาในการดําเนินการทางกฎหมายในเร่ืองการดําเนินการฟองคดีกับบุคคล หรือ

ทรัพยสินท่ีไดกอใหเกิดความเสียหายท่ีสงผลกระทบตอกระแสไฟฟา

ในเร่ืองระบบการทํางานของกระแสไฟฟา ตลอดจนเร่ืองการจายกระแสไฟฟา และ

ระบบความปลอดภัยของการจายกระแสไฟฟาไดเคยกลาวถึงไวในหัวขอ 2.3 ที่เนนใหเห็นถึงเร่ือง

ความหมายของกระแสไฟฟา โดยไดอธิบายถึงระบบการทํางานของกระแสไฟฟากอนที่จะสงมายัง

บานเรือนของผูใชกระแสไฟฟาน้ันไดมีระบบการทํางานเปนเชนไร มีอุปกรณที่ใชในการสงผาน

กระแสไฟฟา ซึ่งประกอบไปดวยอุปกรณที่มีความสําคัญตอการผลิตกระแสไฟฟาโดยรวม ปญหาที่

กอใหเกิดผลเสียหายตอการจายกระแสไฟฟาและยังมีผลกอใหเกิดความเสียหายขึ้นตอชีวิต รางกาย 

และทรัพยสินของผูบริโภค หรือประชาชนทั่วไป  

4.3.2 ปญหาในการใชสิทธิไลเบี้ยจากบุคคลท่ีกอใหเกิดความเสียหาย และบุคคลท่ีเปนเจาของ

เคร่ืองใชไฟฟา หรือทรัพยสินท่ีเปนผูกอใหเกิดความเสียหาย ซึ่งมีตัวอยางท่ีจะกลาวตอไปน้ี

1) ปญหาการใชสิทธิไล เบี้ยจากบุคคลที่มากอใหเกิดความเสียหายตอเจาของ

เคร่ืองใชไฟฟา 

2) ปญหาการใชสิทธิไลเบี้ยจากทรัพยที่มากอใหเกิดความเสียหายตอชีวิต และรางกาย 

เน่ืองจากกระแสไฟฟา 

4.4 ปญหาในการนําพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดผีูบริโภค พ.ศ. 2551 เพื่อนํามาปรับใชกับ

เคร่ืองใชไฟฟาท่ีไดรับผลกระทบจากกระแสไฟฟาเพื่อพิสูจนความรับผิดของผูทําละเมิด

เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 พบปญหาที่มีผลกระทบ

ตอเคร่ืองใชไฟฟาอันมีผลโดยตรงจากกระแสไฟฟาที่จะสงผลเสียหายตอรางกาย ชีวิต และ

ทรัพยสินของผูบริโภคกระแสไฟฟา เมื่อพิจารณาจากความเสียหายที่เกิดขึ้นแลวตองมีผูรับผิดชอบ

ในความเสียหายที่เกิดเหตุละเมิดขึ้น ผูทําละเมิดตองเปนผูเยียวยาในความเสียหายที่ผูบริโภคไดรับ 

โดยพระราชบัญญัติฉบับน้ีจะเนนเพื่อใหผูบริโภคที่ไดรับความเสียหาย ใหไดรับการแกไขดวยการ

เยียวยาใหเกิดความรวดเร็ว ประหยัด และมีประสิทธิภาพ จึงใหความคุมครอง และลดเงื่อนไขใน

การดําเนินกระบวนการวิธีพิจารณาคดีเพื่อใหเกิดประโยชนแกผูบริโภค ซึ่งถือวาเปนผลดี และเปน

การคุมครองผลประโยชนที่ถือเปนหัวใจของการคุมครองผูบริโภคอยางแทจริง แตเมื่อพิจารณาบาง

มาตราแลวจะพบวาผูผลิต หรือผูประกอบการที่ตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฉบับน้ีไมมีสิทธิ

โตแยง แตอาจไดรับความไมเปนธรรม หรือกอใหเกิดความเสียเปรียบขึ้น รวมถึงอาจมีผลเสียหาย

บางประการที่สงผลตอการประกอบธุรกิจ ซึ่งมาตราที่ขาพเจามีความเห็นวาเปนอุปสรรคตอ
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ผูประกอบการผลิต หรือผูจําหนายโดยพิจารณาเฉพาะธุรกิจประเภทการจําหนายกระแสไฟฟาของ

หนวยงานการไฟฟานครหลวง พิจารณาไดดังมาตราตอไปน้ี 

มาตรา 18 ภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก

สินคาที่ไมปลอดภัย การยื่นคําฟองตลอดจนการดําเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ ในคดีผูบริโภคซึ่งได

ดําเนินการโดยผูบริโภคหรือผูมีอํานาจฟองคดีแทนผูบริโภคใหไดรับยกเวนคาฤชาธรรมเนียม

ทั้งปวง  แตไมรวมถึงความรับผิดในคาฤชาธรรมเนียมในชั้นที่สุดน้ัน

ถาความปรากฏแกศาลวาผูบริโภคหรือผูมีอํานาจฟองคดีแทนผูบริโภคนําคดีมาฟอง

โดยไมมีเหตุผลอันสมควร เรียกรองคาเสียหายเกินควร ประพฤติตนไมเรียบรอย ดําเนินกระบวน

พิจารณาอันมีลักษณะเปนการประวิงคดีหรือไมจําเปน หรือมีพฤติการณอ่ืนที่ศาลเห็นสมควร ศาล

อาจมีคําสั่งใหบุคคลน้ันชําระคาฤชาธรรมเนียมที่ไดรับการยกเวนทั้งหมดหรือแตบางสวนตอศาล

ภายในระยะเวลาที่ศาลเห็นสมควรกําหนดก็ได หากไมปฏิบัติตาม ใหศาลมีอํานาจสั่งจําหนายคดี

ออกจากสารบบความ

เมื่อพิจารณาจากถอยคําอธิบายของมาตรา 18 ของพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี

ผูบริโภค พ.ศ. 2551 จะพบวากฎหมายไดใหความชวยเหลือตอผูบริโภคที่อยูในฝายที่เสียเปรียบ

ในดานตาง ๆ จึงไดรับการยกเวนคาฤชาธรรมเนียมใหผูบริโภคที่มาฟองคดีแกผูประกอบการที่ผลิต

สินคาที่เปนอันตรายตอผูบริโภคเอง8 โดยมาตรา 18 วรรคแรกใหสิทธิประโยชนแกผูบริโภคในอันที่จะ

ไดรับการยกเวนคาฤชาธรรมเนียมทั้งปวง แตถาความปรากฏแกศาลวาผูบริโภคใชสิทธิฟองรอง 

โดยไมมีเหตุอันสมควร หรือดําเนินคดีโดยไมสุจริต มาตรา 18 วรรคสอง กําหนดใหมีอํานาจที่จะ

พิจารณาวาผูบริโภคไมมีเหตุอันควร เรียกรองคาเสียหายเกินสมควร ประพฤติตนไมเรียบรอย

ดําเนินกระพิจารณาอันมีลักษณะเปนการประวิงคดีหรือไมจําเปนน้ัน ศาลอาจมีคําสั่งใหบุคคลน้ัน

ชําระคาฤชาธรรมเนียมศาลที่ไดรับยกเวนทั้งหมดหรือแตบางสวนตอศาลภายในระยะเวลาที่ศาล

เห็นสมควรกําหนดก็ได หากไมปฏิบัติตาม ใหศาลมีอํานาจสั่งจําหนายคดีออกจากสารบบความ จะเห็นวา

ผูบริโภคจะไดรับความคุมครองมากจากพระราชบัญญัติดังกลาวอยางมาก พิจารณาไดจากเงื่อนไข

ดังกลาว กฎหมายใหอํานาจศาลที่จะสั่งใหผูบริโภคชําระคาฤชาธรรมเนียม ถาผูบริโภคไมดําเนินการ

ก็จึงจะมีอํานาจสั่งใหจําหนายคดีของผูบริโภครายน้ันออกจากสารบบความ แตไมมีกฎหมายให

อํานาจที่จะลงโทษผูบริโภคในทางอาญา เชน อาจจะดําเนินการปรับผูบริโภคเปนจํานวนเงินไมเกิน 

10,000 บาท หรือมีโทษจําคุกไมเกิน 1 เดือน หรือทั้งจําทั้งปรับ เพราะจะทําใหผูบริโภคที่ไมไดรับ

8 ธานิศ  เกศวพิทักษ. (2551). คําอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาคดีผูบริโภคตามพระราชบญัญตัิวิธี

พิจารณาคดีผูบรโิภค.  หนา 35.
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ความเสียหาย เชน กรณีที่ไมมีเหตุอันควรนําคดีมาฟองรองยังศาล หรือจะเปนการปองกันการใช

อํานาจที่กฎหมายบัญญัติมาเพื่อเรียกรองคาเสียหายที่เกินความเปนจริง หรือกรณีผูบริโภครายใด

ดําเนินกระบวนพิจารณาอันมีลักษณะเปนการประวิงคดีหรือไมจําเปน เพื่อเปนการปองการการทําให

คดีดําเนินกระบวนพิจารณาอันเน่ินชา และยังเปนการเสียเวลาที่ผูประกอบการตองเปนผูหาพยาน

หลักฐานมาพิสูจนความรับผิด เน่ืองจากกฎหมายฉบับน้ีใหภาระการพิสูจนตกแกผูประกอบการ

หรือผูผลิตเพียงฝายเดียว

พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 มาตราที่จะตองพิจารณาตอไปอันถือวา

จะกอใหเกิดปญหา คือ การกําหนดวัดนัดพิจารณา 

มาตรา 24 “เมื่อศาลสั่งรับคําฟองแลว ใหศาลกําหนดวันนัดพิจารณาโดยเร็ว และออก

หมายเรียกจําเลยใหมาศาลตามกําหนดนัดเพื่อการไกลเกลี่ย ใหการ และสืบพยานในวันเดียวกัน 

ทั้งน้ี ใหศาลสงสําเนาคําฟองหรือสําเนาบันทึกคําฟองใหจําเลย และสั่งใหโจทกมาศาลในวันนัด

พิจารณาน้ันดวย

จําเลยจะยื่นคําใหการเปนหนังสือกอนวันนัดพิจารณาตามวรรคหน่ึงก็ได”

ในธุรกิจการจําหนายพลังงานไฟฟา เชน ของการไฟฟานครหลวงมีระบบการผลิต

กระแสไฟฟาที่คอนขางสลับซับซอน มีขั้นตอนการผลิตที่มีความยุงยากเปนอยางมากกวาจะไดเปน

กระแสไฟฟาที่เราใชกันอยูในปจจุบันน้ี กรณีตัวอยางเชนการเกิดเพลิงไหมที่ไดยินขาวในสื่อตาง ๆ 

พนักงานสอบสวนมักจะสรุปในขั้นตนวาเกิดจากไฟฟาลัดวงจร ในเร่ืองการสอบสวนของพนักงาน

สอบสวนตองรอผลสรุปเหตุของเพลิงไหมจากกองพิสูจนหลักฐาน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ผลที่ไดรับ

จากกองพิสูจนหลักฐานมักจะสรุปไดวาไมทราบสาเหตุโดยแนชัดวาเกิดจากเหตุใด เมื่อพระราชบัญญัติ

ฉบับน้ีมีผลใชบังคับเจาของบานที่เกิดเพลิงไหมไมจําเปนตองหาพยานหลักฐานอะไรวาเกิดจาก

เหตุใดจึงเกิดเพลิงไหมได แตภาระการพิสูจนกลับมาตกอยูกับการไฟฟานครหลวงในฐานะ

ผูประกอบการ หรือผูผลิตกระแสไฟฟาที่ตองหาพยานหลักฐานมาพิสูจนวาเหตุเกิดเพลิงไหมไมใช

เกิดจากกระแสไฟฟา แตเกิดจากความประมาทของผูที่อาศัยภายในบานที่เกิดเหตุ ตองมีคาใชจาย 

และตองใชระยะเวลาในการพิสูจนที่ใชระยะเวลาสํารวจวาอุปกรณใดที่กอใหเกิดเพลิงไหมดังกลาว 

แตมาตรา 24 ของพระราชบัญญัติน้ีกําหนดใหมีวันนัดพิจารณาโดยเร็ว จึงตองรีบดําเนินการเพื่อให

ทันตามกําหนดระยะเวลาตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งก็ขัดกับความเปนจริงถากระแสไฟฟากอใหเกิด

ความเสียหายไมวาจะเปนเคร่ืองใชไฟฟา อุปกรณไฟฟา ตอชีวิตหรือรางกายลวนแตตองใช

ระยะเวลาในการพิสูจนหาความเปนจริง เพราะเปนเร่ืองที่ละเอียดออนเปนอยางมาก การที่จะปฏิบัติ

ตามพระราชบัญญัติเพื่อใหการพิจารณาคดีของผูบริโภคดําเนินคดีเสร็จไปอยางรวดเร็ว  จึงเปนการ

ขัดกับการจัดเตรียมเอกสารและพยานหลักฐาน และถาพระราชบัญญัติมีผลใชบังคับแลว การที่จะมี
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การนําคดีผูบริโภคเกี่ยวกับสินคาไมปลอดภัยประเภทกระแสไฟฟา โดยเฉพาะกรณีไฟฟาลัดวงจร

ทําใหเกิดเพลิงไหมมีมากยิ่งขึ้น อันจะเปนภาระและคาใชจายกับการไฟฟานครหลวงภายในระยะเวลา

อันใกลน้ี

พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 ในมาตราที่จะเปนปญหาในการ

นํามาปรับใชกับเคร่ืองใชไฟฟาที่จะไดรับผลกระทบจากกระแสไฟฟาเพื่อพิสูจนความรับผิดของ

ผูทําละเมิด คือ 

มาตรา 39 ที่บัญญัติวา “ในคดีที่ผูบริโภค หรือผูมีอํานาจฟองคดีแทนผูบริโภคเปนโจทก 

ถาความปรากฏแกศาลวาจํานวนคาเสียหายที่โจทกเรียกรองไมถูกตอง หรือวิธีการบังคับตามคําขอ

ของโจทกไมเพียงพอตอการแกไขเยียวยาความเสียหายตามฟอง ศาลมีอํานาจยกขึ้นวินิจฉัยให

ถูกตอง หรือกําหนดวิธีการบังคับใหเหมาะสมไดแมเกินกวาที่ปรากฏในคําขอบังคับของโจทกก็ตาม 

แตขอที่ศาลยกขึ้นวินิจฉัยน้ันจะตองเกี่ยวของกับขอเท็จจริงที่คูความยกขึ้นมาวากลาวกันแลวโดยชอบ”

มาตรา 39 มีขอที่นาสังเกต ดังตอไปน้ี9

1) มาตรา 39 วางหลักเกณฑเบื้องตนวา “ในคดีที่ผูบริโภคหรือผูมีอํานาจฟองคดีแทน

ผูบริโภคเปนโจทก...” ดังน้ัน อํานาจศาลที่จะพิพากษาเกินคําขอตามมาตราน้ี จึงมีขอจํากัดการใช

เฉพาะ ในคดีที่ฝายผูบริโภคเปนโจทกเทาน้ัน โดยอาจจะเปนโจทกผูเร่ิมคดี หรือเปนจําเลยที่ฟองแยง

ผูประกอบธุรกิจก็ได ดังน้ัน ในทางตรงกันขามศาลจะใชอํานาจตามมาตรา 39 ในคดีน้ี “ผูประกอบธุรกิจ”

เปนโจทกผูเร่ิมคดี หรือเปนจําเปนที่ฟองแยงผูบริโภคยอมไมได

2) สําหรับเงื่อนไขที่วา “.......ถาความปรากฏแกศาลวาจํานวนคาเสียหายที่โจทก

เรียกรองไมถูกตอง หรือวิธีการบังคับตามคําขอของโจทกไมเพียงพอตอการแกไขเยียวยาความเสียหาย

ตามฟอง....” น้ัน  เปนการวางขอบเขตจํากัดอํานาจศาลวา ศาลจะพิพากษาเกินคําขอไดเฉพาะ 2 กรณีน้ี

เทาน้ัน  คือ 

(1) จํานวนคาเสียหายที่โจทกเรียกรองไมถูกตอง กรณีหน่ึง และ

(2) วิธีการบังคับตามคําของโจทกไมเพียงพอตอการแกไขเยียวยาความเสียหายตาม

ฟอง อีกกรณีหน่ึง

ดังน้ัน ศาลในคดีผูบริโภคจะใชอํานาจตามมาตรา 39 มีคําพิพากษาหรือทํา

คําสั่งใหสิ่งใด ๆ เกินไปกวา หรือนอกจากที่ปรากฏในคําฟองเกินขอบเขตที่กฎหมายกําหนดไว 

2 กรณีดังกลาวขางตนไมไดเปนอันขาด เพราะตองถือวาหลักการตามมาตรา 39 น้ี เปนบทบัญญัติ

9 แหลงเดิม. หนา 61-62.
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ยกเวนหลักการทั่วไปตาม10 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 142 จึงตองตีความโดย

เครงครัด จะขยายความออกไปนอกเหนือจากที่กฎหมายบัญญัติเปนขอยกเวนไมได

3) นอกจากขอจํากัดอํานาจศาลทั้ง 2 ประการ ดังกลาวแลว เพื่อยืนยันมั่นคงถึงหลัก

ในการฟงความทุกฝาย มาตรา 39 ยังวางหลักเกณฑสําคัญดวยวา “....แตขอที่ศาลยกขึ้นวินิจฉัย

จะตองเกี่ยวของกับขอเท็จจริงที่คูความยกขึ้นมาวากลาวกันแลวโดยชอบ” ดวย ดังน้ัน แมจะเปนการ

ใชอํานาจพิพากษากําหนดจํานวนคาเสียหายใหถูกตอง หรือกําหนดวิธีการบังคับตามคําขอของ

โจทกใหเพียงพอตอการแกไขเยียวยาความเสียหายใหเหมาะสมก็ตาม แตขอที่ศาลหยิบยกขึ้น

วินิจฉัยน้ัน จะตองเกี่ยวของกับขอเท็จจริงที่คูความในคดีไดยกขึ้นมาวากลาวกันมาแลวโดยชอบดวย 

มิฉะน้ัน ศาลยอมไมอาจหยิบยกขึ้นพิพากษาเกินคําขอได เพราะการใชอํานาจศาลตามมาตรา 39

พิพากษา หรือทําคําสั่งใหสิ่งใด ๆ เกินไปกวาหรือนอกจากที่ปรากฏในคําฟองน้ัน เปนการสุมเสี่ยง

ตอความถูกตองเปนธรรมอยางมาก  เน่ืองจากเมื่อโจทกมิไดกลาวบรรยายฟองและไมไดมีคําของ

บังคับไวยอมเปนขอกลาวหาที่ผูประกอบธุรกิจซึ่งเปนจําเลยและเปนคูความอีกฝายหน่ึงไมทราบวา

มีประเด็นขอกลาวหาและคําขอบังคับเชนวาน้ีในคําฟองที่ตนจะตองใหการและนําสืบพยาน

หลักฐานตอสูดวย การที่จู ๆ ศาลจะหยิบหยกขึ้นมาวินิจฉัยและมีคําพิพากษา หรือคําสั่งชี้ขาดให

จําเลยชดใชใหแกโจทก โดยมิไดเปดโอกาสใหจําเลยไดโตแยงกอนจึงเปนการฟองความขางเดียวที่

มีโอกาสผิดพลาดและเกิดความไมเปนธรรมขึ้นได ดังน้ัน มาตราตอนทายจึงวางหลักเกณฑสําคัญวา 

ขอที่ศาลยกขึ้นวินิจฉัยเพื่อใชอํานาจพิพากษา หรือสั่งเกินคําขอน้ันจะตองเกี่ยวของกับขอเท็จจริงที่

คูความไดยกขึ้นมาวากันมาแลวโดยชอบดวย หาใชวามาตรา 39 จะใหอํานาจศาลที่จะพิพากษาหรือ

คําสั่งเกินคําขอไดตามอําเภอใจไม

4) พึงสังเกตวา แมมาตรา 39 ตอนทายจะบัญญัติจํากัดอํานาจศาลวา ขอที่ศาลยกขึ้น

วินิจฉัยน้ันจะตองเกี่ยวของกับขอเท็จจริงที่คูความไดยกขึ้นมาวากลาวกันมาแลวโดยชอบ โดยมิไดมี

ขอยกเวนในกรณีเปนปญหาขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายที่ เกี่ยวดวยความสงบเรียบรอยของ

ประชาชน เหมือนเชนกรณีที่กฎหมายบัญญัติยกเวนไวเกี่ยวกับขอที่คูความจะตองยกขึ้นอางในการ

อุทธรณหรือฎีกาตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง11 มาตรา 225 วรรคสอง หรือ12 มาตรา 

10 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 142 บัญญัติวา  “คาํพิพากษา  หรือคําส่ังของศาลที่  

ช้ีขาดคดตีองตัดสินตามขอหาในคําฟองทุกขอ  แตหามมิใหพิพากษา หรือทําคําส่ังใหส่ิงใด ๆ เกินไปกวา  หรือ

นอกจากที่ปรากฏในคําฟองเวน แต..................”
11 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 225 วรรคสอง ถาคูความฝายใดมิไดยกปญหาขอใดอัน

เก่ียวดวยความสงบเรียบรอยของประชาชนขึ้นกลาวในศาลช้ันตน  หรือคูความฝายใดไมสามารถยกปญหาขอกฎหมาย
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249 วรรคสอง แลวแตกรณีก็ตาม แตหลักเกณฑการหามพิพากษา หรือสั่งเกินคําขอตาม ประมวล

กฎหมายวิธีพิจาณาความแพง มาตรา 142 ก็มีขอยกเวนอยูในอนุมาตรา (5) อยูแลววา “ในคดีที่อาจ

ยกขอกฎหมายอันเกี่ยวดวยความสงบเรียบรอยของประชาชนขึ้นมาอางไดน้ัน เมื่อศาลเห็นสมควร 

ศาลจะยกขอเหลาน้ันขึ้นวินิจฉัยแลวพิพากษาคดีไปก็ได” ดังน้ัน หากมีปญหาขอเท็จจริง หรือขอกฎหมาย

ที่เกี่ยวดวยความสงบเรียบรอยของประชาชน ศาลในคดีผูบริโภคยอมมีอํานาจหยิบยกขึ้นวินิจฉัยได 

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจาณาความแพง มาตรา 142 (5) ประกอบ13 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณา

คดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 7

4.5 ปญหาในความรับผิดจากความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแกผูบริโภคกระแสไฟฟาของประเภทท่ีอยู

อาศัยไดรับ เน่ืองจากเหตุเพลิงไหม

ปญหาที่เกิดขึ้น และถือเปนความเสียหายที่ผูบริโภคกระแสไฟฟาของประเภทที่อยูอาศัย

ไมตองการใหเกิดขึ้น คือ การเกิดเพลิงไหมบานเรือนและทรัพยสิน

การเกิดเพลิงไหมในปจจุบัน จะพบวาขาวตามสื่อโทรศัพท หรือทางวิทยุมีการเสนอวา

การเกิดเพลิงไหมที่อยูอาศัย หรือบานเรือนเปนการเกิดจากกระแสไฟฟาลัดวงจร โดยขอเท็จจริง

ดังกลาวบุคคลทั่วไปก็มีความเชื่อในสื่อที่ไดรับมาคอนขางมาก เพราะพวกเขาเหลาน้ันไมทราบถึง

ขอเท็จจริงที่เกิดจากเหตุเพลิงไหมที่มีผลตอที่อยูอาศัย หรือบานเรือน

กรณีการเกิดเพลิงไหมที่มีผลเสียหายตอที่อยูอาศัย หรือบานเรือนคงจะปฏิเสธเสีย

ทั้งหมดไมไดวามิใชเกิดจากกระแสไฟฟา ที่มีผลตอการลัดวงจรทําใหเกิดเหตุดังกลาวขึ้น ซึ่งกรณี

ดังกลาวทางการไฟฟานครหลวงในฐานะผูจําหนาย และตองเปนผูรับผิดชอบโดยตรงในความเสียหาย

ที่เกิดขึ้น ซึ่งถือเปนผูประกอบการที่จําหนายกระแสไฟฟาใหแกผูบริโภค คือประชาชน รวมถึงภาค

ใด ๆ ขึ้นกลาวในศาลช้ันตน  เพราะพฤติการณไมเปดชองใหกระทําได  หรือเพราะเหตุเปนเรื่องที่ไมปฏิบตัิตาม

บทบญัญัติวาดวยกระบวนพิจารณาช้ันอุทธรณ คูความที่เก่ียวของยอมมีสิทธิที่จะยกขึน้อางซ่ึงปญหาเชนวานั้นได.
12 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 249 วรรคสอง  บัญญัติวา “ถาคูความฝายใดมิไดยกปญหา

ขอใดอันเก่ียวดวยความสงบเรียบรอยของประชาชนขึ้นกลาวในศาลช้ันตนหรือศาลอุทธรณ หรือคูความฝายใด

ไมสามารถยกปญหาขอกฎหมายใด ๆ ขึ้นกลาวในศาลช้ันตนหรือศาลอุทธรณ เพราะพฤติการณไมเปดชองให

กระทําได หรือเพราะเหตเุปนเรื่องที่ไมปฏิบัติตามบทบัญญัติวาดวยกระบวนพิจารณาช้ันฎีกา คูความที่เก่ียวของ

ยอมมีสิทธิที่จะยกขึน้อางซ่ึงปญหาเชนวานั้นได.”
13 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค  พ.ศ. 2551 มาตรา 7  บัญญัติวา “กระบวนพิจารณาคดีผูบรโิภค

ใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ และขอกําหนดของประธานศาลฎีกาตามมาตรา 6 ในกรณีที่ไมมี

บทบญัญัติและขอกําหนดดังกลาวใหนําบทบัญญัตแิหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคบัโดย

อนุโลม.”
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ครัวเรือน14 โดยการไฟฟานครหลวงไดจัดทําตารางสถิติเหตุของการเกิดเพลิงไหม  ซึ่งในตอไปน้ี

จะมีแสดงใหเห็นถึง การเกิดเพลิงไหมของป พ.ศ. 2549 และป พ.ศ. 2550

ตารางที่ 4.1 การเกิดเพลิงไหมในเขตจําหนายของ การไฟฟานครหลวง.จําแนกตามเขตจําหนาย

เปรียบเทียบ ป พ.ศ. 2549 และ ป พ.ศ. 2550

ป พ.ศ. 2549 ป พ.ศ. 2550

เขตจําหนาย ท้ังหมด 

(คร้ัง)

ท่ีเกี่ยวกับ ไฟฟา 

(คร้ัง)

ท้ังหมด

(คร้ัง)

ท่ีเกี่ยวกับ ไฟฟา 

(คร้ัง)

ฟขก. 11 1 2 -

ฟขต. 15 2 30 3

ฟขว. 26 1 20 -

ฟขป. 9 - 6 -

ฟขส. 19 - 12 1

ฟขธ. 21 4 14 1

ฟขบ. 17 4 30 1

ฟขน. 20 1 16 1

ฟขญ. 19 - 15 -

ฟขม. 6 1 3 1

ฟขล. 1 - - -

ฟขพ. 13 - 15 -

ฟขท. 27 - 29 1

ฟขข. 13 1 14 1

ฟขง. 2 - 7 -

ฟขร. 0 - - -

14 กองบรหิารจัดการความปลอดภัย ฝายความปลอดภัยการไฟฟานครหลวงประจําป. (2550). รายงาน

สถิติอบุัติภัยของการไฟฟานครหลวง (มกราคม 2550 - ธนัวาคม 2550).
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ตารางที่ 4.1 (ตอ)

ป พ.ศ. 2549 ป พ.ศ. 2550

เขตจําหนาย ท้ังหมด 

(คร้ัง)

ท่ีเกี่ยวกับ ไฟฟา 

(คร้ัง)

ท้ังหมด

(คร้ัง)

ท่ีเกี่ยวกับ ไฟฟา 

(คร้ัง)

ฟขศ. 5 - 12 1

ฟขอ. 2 - 2 -

รวม 226 15 227 11

ป พ.ศ. 2550 มีเหตุการณเกิดเพลิงไหมในเขตจําหนายของการไฟฟานครหลวงทั้งหมด

จํานวน 227 คร้ัง เพิ่มขึ้น 1 คร้ัง หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 0.44 เกิดจากกระแสไฟฟา 11 คร้ัง หรือรอยละ

4.85 และไมทราบสาเหตุจํานวน 216 คร้ัง หรือรอยละ 95.15

จากสถิติการเกิดเพลิงไหม จะเกิดขึ้นในพื้นที่การไฟฟานครหลวง เขตคลองเตย มากที่สุด

จํานวน 30 คร้ัง หรือรอยละ 13.21 และเดือนที่เกิดเพลิงไหมมากที่สุดคือ เดือนกุมภาพันธ และ

เดือนเมษายน พ.ศ. 2550 จํานวนเดือนละ 28 คร้ัง  หรือรอยละ 12.33

โดยสถิติของการเกิดเพลิงไหมแสดงใหเห็นวาการเกิดเพลิงไหมที่ เกิดขึ้นตาม

ขอเท็จจริงเกิดจากสาเหตุอ่ืนมากกวาเกิดจากกระแสไฟฟา ซึ่งป พ.ศ. 2549 เกิดเพลิงไหมที่เกี่ยวกับ

ไฟฟาจํานวน 15 คร้ัง แตเกิดเพลิงไหมจากสาเหตุอ่ืน จํานวน 226 คร้ัง สวนป พ.ศ. 2550 เกิดเพลิงไหม

ที่เกี่ยวกับไฟฟาจํานวน 11 คร้ัง แตเกิดเพลิงไหมจากสาเหตุอ่ืน จํานวน 227 คร้ัง

ตอไปเปนตารางแสดงการเกิดเพลิงไหมที่เกิดจากสาเหตุอ่ืนของ ป พ.ศ. 2549 และ

ป พ.ศ. 2550
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ตารางที่ 4.2 การเกิดเพลิงไหมในเขตจําหนายของ การไฟฟานครหลวงจําแนกตามสาเหตุที่เกิดจาก

ไฟฟาเปรียบเทียบ ป พ.ศ. 2549 และ ป พ.ศ. 2550

ท่ีเกิดจากไฟฟา
ป พ.ศ.2549

(คร้ัง)

ป พ.ศ.2550

(คร้ัง)

แผงสวิตซ 1 -

เตารับ-เตาเสียบ 1 -

เคร่ืองใชไฟฟา 6 5

สายไฟฟา 2 1

ลัดวงจร 3 4

หมอแปลงระเบิด 2 1

รวม 15 11

ที่ไมไดเกิดจากไฟฟา 211 216

รวมท้ังหมด 226 227

สาเหตุของการเกิดเพลิงไหมที่เกิดจากกระแสไฟฟาเกิดจากเคร่ืองใชไฟฟามากที่สุด 

จํานวน 5 คร้ัง  หรือรอยละ 45.45 ของการเกิดเพลิงไหมที่เกิดจากกระแสไฟฟา 

ไมเกี่ยวกับไฟฟา เกี่ยวกับไฟฟา

ภาพที่ 4.1 กราฟแสดงอุบัติภัยที่เกี่ยวกับเพลิงไหมป พ.ศ. 2550

เกี่ยวกับไฟฟา 4.85%

ไมเกี่ยวกับ

ไฟฟา

95.15%
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กราฟที่แสดงอุบัติภัยที่เกี่ยวกับเพลิงไหม ป พ.ศ. 2550 พบวาเหตุเพลิงไหมที่ไมเกี่ยวกับ

ไฟฟา พบในอัตรารอยละ 91.15% สวนเหตุเพลิงไหมที่เกี่ยวกับไฟฟามีสูงถึงอัตรารอยละ 4.85%

4.6 ปญหาเกี่ยวกับสินคาไมปลอดภัย และวัตถุอันตราย

สินคาไมปลอดภัย เปนคํานิยามที่มีบัญญัติไวใน “พระราชบัญญัติความรับผิดตอ

ความเสียหายที่เกิดจากสินคาไมปลอดภัย  พ.ศ. 2551” ในมาตรา 4 ดังน้ี 

“สินคาไมปลอดภัย” หมายความวา  สินคาที่กอหรืออาจกอใหเกิดความเสียหายขึ้นได 

ไมวาจะเปนเพราะเหตุจากความบกพรองในการผลิตหรือการออกแบบ หรือไมไดกําหนดวิธีใช วิธี

เก็บรักษา คําเตือน หรือขอมูลเกี่ยวกับสินคา หรือกําหนดไวแตไมถูกตองหรือไมชัดเจนตามสมควร 

ทั้งน้ี โดยคํานึงถึงสภาพของสินคา รวมทั้งลักษณะการใชงาน และการเก็บรักษาตามปกติธรรมดา

ของสินคาอันพึงคาดหมายได

แตถาจะพิจารณาจากนิยาม “สินคา” มาตรา 4 แลว “สินคา” หมายความวา สังหาริมทรัพย

ทุกชนิดที่ผลิต หรือนําเขามาเพื่อขาย รวมทั้งผลิตผลเกษตรกรรม และใหหมายความรวมถึง

กระแสไฟฟา ยกเวนสินคาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

เมื่อพิจารณาแตคําวา “สินคาไมปลอดภัย” แตเพียงคํานิยามอยางเดียว จะพบวา

ไมสามารถทราบถึงรายละเอียดวาสินคาไมปลอดภัยไดอยางชัดเจน เชนเดียวกับวัตถุอันตราย ที่กฎหมาย

เกี่ยวกับวัตถุอันตราย ประกอบดวยอะไรบาง ทําใหผูอานหรือตองการทราบความหมายและรายละเอียด

ไดทราบถึงวัตถุอันตรายมีลักษณะอยางไร เปนเชนใดบาง  โดยเฉพาะเร่ืองเกี่ยวกับคําวา “สินคา”

ในมาตรา 4 ของ “พระราชบัญญัติ ความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดจากสินคาไมปลอดภัย พ.ศ. 2551”

รวมถึง “กระแสไฟฟา” แตเมื่อพิจารณาในพระราชบัญญัติไมพบวามีการอธิบายความหมายของ

กระแสไฟฟาวาอยางไร หมายถึงอะไร มีความหมายเพียงใด แต “ผลิตผลเกษตรกรรม” ไดใหนิยาม

ความหมายวาอยางไร ทําใหผูเกี่ยวของ ผูผลิตหรือผูประกอบการ และจะไดทราบวาตนเองมีหนาที่

อยางไรในพระราชบัญญัติฉบับน้ี  ซึ่งในกระแสไฟฟาจะไมพบเห็นความหมายทําใหผูผลิต หรือ

ผูจําหนาย หรือผูที่อยูในขายของผูประกอบการไมทราบวาตนเองมีสิทธิและหนาที่อยางไร และ

กิจการของตนเองอยูในบังคับของพระราชบัญญัติฉบับน้ีหรือไม เพื่อจะไดหาหนทางใหกระแสไฟฟา

ที่ไดจําหนายไปถึงประชาชน ไดเกิดความปลอดภัย ถูกตองตามกฎหมาย กอใหเกิดความเดือดรอน

ตอผูบริโภคใหนอยที่สุด และทําใหความเดือดรอนหมดไปในที่สุด

ตอมาจะไดกลาวถึง “วัตถุอันตราย” โดยชื่อของวัตถุอันตรายก็ทําใหทราบไดในเบื้องตน

หมายถึงวาเปนสินคาที่ผูผลิต หรือผูประกอบการก็ตองทราบถึงความปลอดภัยในฐานะผูผลิตวาตอง

ผลิตสินคาอยางระมัดระวังใหมากที่สุดเพื่อใหสินคาถึงมือผูบริโภค และผูบริโภคไดรับความปลอดภัย
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จากสินคาและไดรับประโยชนจากสินคาสูงสุด ซึ่งผูบริโภคเองก็จะตองทราบวาวัตถุอันตรายน้ัน

ตนเองมีความจําเปนที่จะตองใชประโยชนในดานใด มีความจําเปนที่จะตองใชสินคาที่เปนวัตถุ

อันตรายเพียงใด และใชดวยความระมัดระวัง เพราะเปนหนาที่ของผูบริโภคตองศึกษาถึงโทษหรือ

พิษภัยของสินคาที่ตนเองจะตองนําไปใชประโยชน เพราะสินคาน้ันคือ วัตถุอันตรายน้ันเอง 

วัตถุอันตรายที่ไดมีการประกาศ เปน พระราชบัญญัติลาสุด คือกระทรวงอุตสาหกรรม

เร่ืองบัญชีวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 

2552 กําหนดให “ผลิตภัณฑจากชิ้นสวนพืชซึ่งไมผานกรรมวิธีที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี 

13 ชนิด ไดแก สะเดา ตะไครหอม ขมิ้นชัน ขิง ขา ดาวเรือง สาบเสือ กากเมล็ดชา พริก ขึ้นฉาย 

ชุมเห็ดเทศ ดองดึง และหนอนตายหยาก เปนวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 บัญชี ข.” ควบคุมโดยกรมวิชาการ

เกษตร15 ประเทศไทยประกาศบังคับใช พรบ.วัตถุอันตราย เปนกฎหมายต้ังแตป พ.ศ. 2535 เพื่อควบคุม

การผลิต นําเขา สงออก และการมีไวในครอบครองวัตถุอันตราย (ตามคําจํากัดความในมาตรา 4

และตาม “บัญชี” ที่มีการจัดทําขึ้นเปนคร้ังแรกในป พ.ศ. 2538) โดยมีคณะกรรมการวัตถุอันตราย

(องคประกอบตามมาตรา 6 ซึ่งมีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเปนประธานกรรมการ อธิบดีกรม

โรงงานอุตสาหกรรมเปนกรรมการและเลขานุการ) เปนผูใหความเห็นชอบตามที่หนวยงานผูรับผิดชอบ

เสนอใหพิจารณา

วัตถุอันตรายแบงเปน 4 ชนิด  ตามการควบคุม  แตละรายการอาจถูกควบคุมโดยหนวยงาน

หน่ึงหรือมากกวาหน่ึงหนวยงานและอาจเปนวัตถุอันตรายตางชนิดกันตามการควบคุมของ

หนวยงานตางกันได ผูดําเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดตาง ๆ ตองปฏิบัติ  ดังน้ี

ตารางที่ 4.3 ชนิดวัตถุอันตรายที่ตองมีกระบวนการที่จะตองดําเนินการ

กระบวนการท่ีตองดําเนินการ
ชนิดวัตถุอนัตราย

การขึ้นทะเบียน การอนญุาต การแจงดําเนินการ

1 - - 

2  - 

3   

4 หามดําเนินการ

15 สุชาตา  ชินะจิตร. (2552). การส่ือสารท่ีมีชองวางกรณี : พืชสมนุไพรเปนวัตถุอนัตราย. หนา 1-3.
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ในการทบทวนเปลี่ยนแปลงบัญชีรายชื่อทุกฉบับ ขอความในประกาศซึ่งเปนภาษากฎหมาย

และทําใหคนทั่วไปเขาใจไดยาก คือ จะมีขอ 1 วา “ใหยกเลิกรายชื่อวัตถุอันตรายในบัญชีทาย

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ืองบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2538 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ 

2538 ดังตอไปน้ี” ถาจะดูวาเปนการยกเลิกจริง ๆ หรือเปนการกําหนดเงื่อนไขใหม ตองอานขอตอ ๆ ไป

และดูบัญชีแนบทายดวย  ดังน้ันหากนําชื่อสารที่ยกเลิกมาเทียบกับบัญชีใหม อาจพบวาเปนการ

แกไขเงื่อนไขก็ได เชน Bromopropylate หน่ึงใน 9 รายการของกรมวิชาการเกษตรที่ยกเลิกตามขอ 1

ในประกาศฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 น้ัน  แตยังคงกําหนดในบัญชีใหมใหสารตัวน้ียังถูกควบคุมเปนชนิด

ที่ 3 ตามเดิม โดยมีกรมปศุสัตวเปนหนวยรับผิดชอบเพิ่มเติม  ดังน้ันเงื่อนไขที่ปรับเพิ่มในชองของ

กรมวิชาการเกษตรจะเขียนวา “เวนแตในสวนที่อยูในความรับผิดชอบของกรมปศุสัตว...........”

หรือ Copper hydroxide ที่อยูในการดูแลของกรมวิชาการเกษตรในประกาศฉบับที่ 5 ป พ.ศ. 2549

ยกเลิกในขอ 1 แตยังบรรจุในบัญชี ก.โดยมีการเพิ่มใหกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบดวย  

สวน Copper sulphate (pentahydrate) ไดถูกเปลี่ยนจากวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 (ป พ.ศ. 2547) เปน

ชนิดที่ 1 (ป พ.ศ. 2552) ที่ใชในการอุตสาหกรรม  สําหรับ sulfur ที่มีการหยิบยกขึ้นมาน้ัน  เดิมประกาศ

ป พ.ศ. 2549 กําหนดใหเปนวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ควบคุมโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมและกรม

วิชาการเกษตร โดยมีเงื่อนไข “เฉพาะผลิตภัณฑสารปองกันกําจัดเชื้อราที่มี sulfur เปนองคประกอบ  

แตในประกาศลาสุดป พ.ศ. 2552 น้ี sulfur ถูกยกเลิกออกจากบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายเฉพาะในสวน

ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมเทาน้ัน  

ตารางที่ 4.3 ตัวอยางการเปลี่ยนแปลงในประกาศบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย

Bromopropylate ป พ.ศ.2538

ชนิด 3 (กวก.)

ป พ.ศ.2552

กวก. และ กรมปศุสัตว

Copper hydroxide ป พ.ศ.2549

ชนิด 3 (กวก.)

ป พ.ศ.2552

กวก. และ กรอ.

Copper sulphate ชนิด 3 (กวก.) ชนิด 1 (กรอ.) ที่ใชในอุตสาหกรรม

Sulfur ชนิด 3 กรอ.

กวก. เฉพาะผลิตภัณฑสารปองกัน

กําจัดเช้ือราที่มี sulfur

กวก.

หนวยงานรับผิดชอบ กวก. คือ กรมวิชาการเกษตร

กรอ. คือ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

DPU



104

สิ่งที่ตองชัดเจนกอนจะดวนสรุปวาสารตัวใดถูกยกเลิกน้ัน  จึงตองตรวจสอบรายชนิด  

โดยเทียบจากบัญชีรายชื่อแนบทายประกาศที่มีอยูหลายฉบับ  ความยากของการสื่อสารจึงอยูที่ตรงน้ี

ดวยสวนหน่ึง   การยกเลิกสารกัมมันตรังสีออกจากบัญชีวัตถุอันตราย  ก็ไดรับคําชี้แจงวามีกฎหมาย

อ่ืนกํากับดูแลโดยเฉพาะอยูแลว  คําถามก็คือ เหตุใดจึงนําเขาบัญชีรายชื่อทายประกาศกระทรวง

อุตสาหกรรมกอนหนาน้ัน  การที่จะตรวจสอบวัตถุอันตรายรายชนิดวามีการเปลี่ยนแปลงการควบคุม

อยางไร  เมื่อใด  จึงเปนความยากสําหรับคนทั่วไป  โดยเฉพาะผูประกอบการที่จะตองปฏิบัติตามกฎหมาย

นอกจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในบัญชีรายชื่อใหมแลว บางกรณีเปนการเปลี่ยนแปลงชนิดของ

วัตถุอันตราย เชน จากชนิดที่ 2 เปนชนิดที่ 1 ซึ่งมีความหมายถึงการเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติตอวัตถุ

อันตรายเหลาน้ัน ชนิดที่ 1 ถือวาเปนการคุมที่ออนที่สุด  ชนิดที่ 4 คุมเขมคือหามนําเขา สงออก ผลิต 

ครอบครอง ฯลฯ

ถาจะพิจารณาวา “กระแสไฟฟา” ควรจัดอยูในวัตถุอันตรายหรือไม ซึ่งเปนขอที่นาคิดมาก

เพราะกระแสไฟฟา มีประโยชนอยางมาก และมีโทษอยางมหันตจากการใชที่ขาดความระมัดระวัง 

หรือจากการที่ขาดความควบคุมดูแลที่ประมาทของการไฟฟาในฐานะของผูจําหนาย และถาจะ

พิจารณาวัตถุอันตรายประเภทสินคาเกษตรกรรมที่กลาวมาขางตน เชน ขิง ขา ตะไคร ขมิ้นชันฯลฯ 

แลว เห็นควรที่จะนํากระแสไฟฟาเขามาอยูในบัญชีของวัตถุอันตรายมากกวา เพราะจะทําใหบุคคล

ผูไดรับความเสียหายสามารถจะทราบวากระแสไฟฟาเปนวัตถุอันตราย และตนจะไดรับการคุมครอง

ที่ชัดเจนมากกวาการบัญญัติไวเฉพาะ “พระราชบัญญัติ ความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขนจาก

สินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. 2551” เทาน้ัน โดยผูที่ไดรับอันตรายจากกระแสไฟฟาน้ัน นาจะไดรับการ

พิจารณาที่ไดรับการพิจารณาคดีเฉพาะ “พระราชบัญญัติ วิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551”

แตเพียงอยางเดียว ซึ่งจะทําใหผูบริโภคที่ไดรับความเสียหายไดรับการคุมครองมากที่สุด และ

ผูบริโภคไดรับการชดเชยซึ่งเปนประโยชนสูงสุด และกอใหเกิดความเปนธรรมมากขึ้น

ผลดีที่จะไดรับเมื่อนํากระแสไฟฟาเขาไปอยูใน พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย สามารถ

แยกพิจารณาไดดังน้ี

1) พ.ร.บ. วัตถุอันตรายฯใหความคุมครองที่ใหความคุมครองไดมากกวา เมื่อพิจารณา

จากถอยคําใน มาตรา 6916 ของ จะใหความคุมครองในความเสียหายที่เกิดจากวัตถุอันตรายไมเฉพาะ

16 พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 มาตรา 69 ในกรณีที่วัตถุอันตรายกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคล 

สัตว พืช หรือส่ิงแวดลอม ที่ไดรับความเสียหายเพราะตองเสียคาใชจายในการชวยเหลือ เคล่ือนยาย บําบัด บรรเทา 

หรือคืนความเสียหายใหเกิดการคืนสูสภาพเดิมหรือสภาพที่ใกลเคียงกับสภาพเดิม หรือเปนความเสียหายของ

ทรัพยที่ไมมีเจาของ หรือทรัพยากรธรรมชาติ หรือเปนความเสียหายตอทรัพยสินของแผนดิน เม่ือไดรับความรอง
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บุคคลเทาน้ัน ยังรวมถึง สัตว หรือสิ่งแวดลอม รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยสินของ

แผนดิน แต พ.ร.บ. สินคาที่ไมปลอดภัยจะใหความคุมครองเนนเฉพาะบุคคล และทรัพยสิน 

พิจารณาไดจากมาตรา 417 ของ พ.ร.บ. ความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย 

พ.ศ. 2551 จะเนนใหความคุมครองเฉพาะบุคคลในรางกาย ชีวิต และทรัพยสิน ซึ่งไมไดระบุแนชัด

วาทรัพยสินอะไร  แต  พ.ร.บ. วัตถุอันตราย ระบุโดยชัดเจนวาคุมครองถึง สัตว และสิ่งแวดลอม 

และทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยสินของแผนดิน พ.ร.บ. วัตถุอันตรายฯ จึงใหความคุมครองที่

ชัดเจน และมากกวา พ.ร.บ. ความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัยฯ 

2) พ.ร.บ. วัตถุอันตรายฯ ไดมีการกําหนดไวชัดเจนวาสิ่งใดคือ วัตถุอันตรายที่กําหนด

ไวใน มาตรา 418 ไดใหนิยามวัตถุอันตราย เมื่อพิจารณาก็จะรูวาหมายถึงวัตถุใด เมื่อผูไดรับความ

เสียหายจากวัตถุอันตราย ก็จะไดทราบวาตนมีสิทธิ์เรียกรองคาเสียหายจากผูเปนเจาของวัตถุ

อันตรายอยางใด ผูแตเมื่อพิจารณาจาก พ.ร.บ. ความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไม

ปลอดภัยฯ มาตรา 4 ที่บัญญัติใหกระแสไฟฟาเปนสินคาตาม พ.ร.บ. น้ี โดยไมอธิบายใหชัดเจนวา 

กระแสไฟฟา ใหรวมถึงสิ่งใดอีก ทําใหเขาใจยากและตองมีการตีความ ทําใหผูไดรับผลรายไมทราบ

แนชัดวาตนไดรับความเสียหายจากกระแสไฟฟาสวนใดเพราะไมมีนิยามที่ชัดเจนทําใหผูเสียหาย

อาจไมทราบและเขาใจในสิทธิของตนเอง

3) วัตถุอันตรายไดแบงชนิดออกโดยพิจารณาถึงความจําเปนแกการควบคุม มีกําหนดไว

ใน พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 มาตรา 1819 แบงเปนชนิดของวัตถุอันตรายวาชนิดใดมีอันตราย 

ขอจากหนวยงานที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบวัตถุอันตรายดังกลาว ใหพนักงานอัยการมีอํานาจฟองเรียกคาสินไหม

ทดแทนเพ่ือความเสียหายของรัฐดังกลาวได.
17 “ความเสียหาย”  หมายความวา ความเสียหายที่เกิดจากสินคาที่ไมปลอดภัยไมวาจะเปนความเสียหาย

ตอชีวิต รางกาย สุขภาพ อนามัย จิตใจ หรือทรัพยสิน ทั้งนี้ไมรวมถึงความเสียหายตอตัวสินคาที่ไมปลอดภัยนั้น.
18 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 มาตรา 4

“วัตถุอันตราย” หมายความวา วัตถุดังตอไปนี้

วัตถุระเบิดได

(1) วัตถุไวไฟ.........................

(10) วัตถุอยางอ่ืน ไมวาเปนเคมีภัณฑหรือส่ิงใด ที่อาจทําใหเกิดอันตรายแก บุคคล สัตว พืช ทรัพย 

หรือส่ิงแวดลอม.
19 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  มาตรา 18 บัญญัติวา “วัตถุอันตรายแบงออกตามความจําเปนแกการ

ควบคุม ดงันี้

(1) วัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ไดแกวัตถุอันตรายที่การผลิต การนําเขา การสงออก หรือการมีไวครอบครอง

ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด
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ตองไดรับอนุญาต เชน วัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ไดแก วัตถุอันที่การผลิต การนําเขา ตองปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ หรือวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 หามมิใหมีการผลิต การนําเขา หรือการครอบครองเด็ดขาด 

เพราะเปนวัตถุที่มีอันตรายมาก ซึ่งใน พ.ร.บ. ความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไม

ปลอดภัยฯ ไมมีการแบงประเภทใหชัดเจนวาสินคาชนิดใดตองไดรับการควบคุมเขมขน แตวัตถุ

อันตรายแบงแยกชนิดและประเภททําใหงายตอเจาหนาที่ที่มีหนาที่ควบคุมตรวจสอบไดงาย และ

บุคคลทั่วไปทราบวาวัตถุอันตรายชนิดน้ีไมสมควรมีไวในครอบครอง และมีอันตรายอยางมาก 

จึงเกิดผลดีแกผูบริโภค หรือประชาชนทั่วไปที่จะไดทราบวาตนเองที่ตองมีหนาที่เกี่ยวของกับวัตถุ

อันตรายจะไดใชความระมัดระวังใหมากขึ้น

4) วัตถุอันตรายฯ  มาตรา 6920 ไดมีการบัญญัติเพื่อใหสิทธิของรัฐ หรือหนวยงานที่ให

รับผิดชอบในวัตถุอันตรายที่ไดจายคาใชจายในการเขาชวยเหลือโดยดําเนินการกําจัด ทําลาย ปดเปา

ความเสียหาย หรือทําใหบุคคล หรือทรัพยสินใด ๆ ก็ตามที่วัตถุอันตรายกอใหเกิดความเสียหายให

คืนสูสภาพเดิม ถาผูเปนเจาของวัตถุอันตรายไมยินยอมชดใชคาเสียหายที่ไดจายไปแลว ใหพนักงาน

อัยการมีอํานาจฟองเรียกคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายของรัฐ หรือหนวยงานที่ดําเนินการ

จายคาใชจายดังกลาวได แตกรณีที่รัฐไดดําเนินการใด ๆ  แตใน พ.ร.บ. ความรับผิดตอความเสียหาย

ที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัยฯ น้ัน ถาเกิดกรณีที่รัฐ หรือหนวยงานที่รับผิดชอบออกคาใชจายใด

ไปเพื่อชวยเหลือตาง ๆ น้ันคาใชจายดังกลาวก็ไมมีขอบัญญัติไวชัดเจนวาจะเรียกรองใหผูผลิต หรือ

ผูจําหนาย ใหชดใชคาเสียหายที่ดําเนินการไปไดหรือไม และกรณีไมมีการชดใช ผูใดจะเปนผูฟอง

คดีก็ไมมีการบัญญัติไวเชนกัน พิจารณาไดวา พ.ร.บ. วัตถุอันตรายฯ ไดบัญญัติไวชัดเจน และเปน

ประโยชนมากกวาใน พ.ร.บ.ความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัยฯ 

5) ใน พ.ร.บ. วัตถุอันตรายฯ น้ันไดมีการบัญญัติความรับผิดในทางอาญาไว สําหรับผูฝาฝน

การประกอบการ ผลิต การนําเขา สงออกหรือมีไวในครอบครองโดยไมไดแจงไว  ในมาตรา 22

โดยมีการระวางโทษจําคุก 1 ป โทษปรับหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และการฝาฝนไมขอ

(2) วัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ไดแกวัตถุอันตรายที่การผลิต การนําเขา การสงออก หรือการมีไว

ครอบครองตองแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบกอนและตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดดวย

(3) วัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ไดแกวัตถุอันตรายที่การผลิต การนําเขา การสงออก หรือการมีไว

ครอบครองตองไดรับใบอนุญาต

(4) วัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ไดแก วัตถุอันตรายที่หามมิใหมีการผลิต การนําเขา การสงออก หรือการ

มีไวครอบครอง ..............................”
20 พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 มาตรา 69.
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อนุญาตประกอบการ ผลิต นําเขา สงออกและมีไวครอบครองตามมาตรา 2321 ตองระวางโทษจําคุก 

2 ป ปรับสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ แตใน พ.ร.บ.ความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก

สินคาที่ไมปลอดภัยฯ ไมมีการบัญญัติโทษในทางอาญาไวแตอยางใด ถามีการบัญญัติโทษทางอาญา

ทําใหผูผลิต หรือผูจําหนายสินคาไมปลอดภัยไดเกิดความระมัดระวัง และเกิดความรอบคอบมาก

ยิ่งขึ้นในการผลิต และจําหนายสินคา และทําใหผูบริโภค หรือผูไดรับอันตรายไดรับความคุมครอง 

เน่ืองจากมีกฎหมายอาญาซึ่งระวางโทษจําคุกใหแกผูกอใหเกิดความเสียหายขึ้นจากสินคาของตน 

อันเปนผลดีทําใหผูไดรับผลรายไดรับความคุมครองสูงขึ้น

21 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ภายใตบังคับบทบัญญัตมิาตรา 36 หามมิใหผูใดผลิต นําเขา 

สงออก หรือมีไวในครอบครอบซ่ึงวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 เวนแตจะไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่.
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บทที ่5

บทสรุปและขอเสนอแนะ

5.1 บทสรุป

ปจจุบันโลกของเราที่มีประชากรอยูกันจํานวนมาก  การใชทรัพยากรก็มีปริมาณสูงขึ้น

ตามมาเชนกัน ทําใหเกิดมีการพัฒนาดานเทคโนโลยีตาง ๆ สูงขึ้นเชนกัน การใชเคร่ืองใชไฟฟาให

เกิดการทํางานตองใชกระแสไฟฟามาเปนพลังงานที่มีผลใหเคร่ืองใชไฟฟาทํางานอยางมี

ประสิทธิภาพ  เมื่อการใชเคร่ืองใชไฟฟาในครัวเรือน เชน หมอหุงขาว เคร่ืองปรับอากาศ หลอดไฟ 

โทรทัศน ตูเย็น และยังมีมากมายที่ตองใชกระแสไฟฟาเปนพลังงานสําคัญ เมื่อกระแสไฟฟาเปน

สิ่งที่ใหประโยชนอยางมากมาย และมนุษยก็ปฏิเสธไมไดวาตนไมมีความจําเปนที่จะตองใช

เคร่ืองใชไฟฟา  กระแสไฟฟาเองถาใชโดยขาดความระมัดระวัง หรือเกิดความประมาท แมจะไดใช

โดยรอบคอบก็อาจจะเกิดความเสียหายที่มีตอชีวิต รางกาย หรือทรัพยสิน ซึ่งรวมถึงเคร่ืองใชไฟฟา

ที่เปนตัวหลักในการรับกระแสไฟฟามาเปนตัวพลังงานที่สําคัญที่สุดที่จะมีผลตอชีวิตของผูบริโภค 

และตอทรัพยสินของผูบริโภคได ทําใหตองมีการเยียวยาโดยชดใชคาเสียหายจากผลรายที่ไดรับ

กระแสไฟฟา 

ซึ่งในปจจุบันน้ี ไดมีการตรา “พระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก

สินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. 2551” ในมาตรา 4 “สินคา”หมายความวา สังหาริมทรัพยทุกชนิดที่ผลิต

หรือนําเขามาขาย รวมทั้งผลิตผลเกษตรกรรม และใหหมายความรวมถึงกระแสไฟฟา โดยไดมีการ

ประกาศใชเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551 และมีผลใชบังคับเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552

สินคาไมปลอดภัย (Defective Product) หมายความวา สินคาที่กอ หรืออาจกอใหเกิด

ความเสียหายขึ้นได ไมวาจะเปนเพราะเหตุจากความบกพรองในการผลิตหรือการออกแบบ หรือ

ไมไดกําหนดวิธีใช วิธีเก็บรักษา คําเตือน หรือขอมูลเกี่ยวกับสินคาหรือกําหนดไวแตไมถูกตอง 

หรือไมชัดเจนตามสมควร ทั้งน้ีโดยคํานึงถึงสภาพของสินคา รวมทั้งลักษณะการใชงานและการ

เก็บรักษาตามปกติธรรมดาของสินคาอันพึงคาดหมายได

ซึ่งพระราชบัญญัติดังกลาวบัญญัติขึ้นมาเพื่อใหความชวยเหลือผูที่ไดรับความเสียหาย

แกชีวิต รางกาย อนามัย หรือทรัพยสินอ่ืน ๆ วัตถุประสงคของพระราชบัญญัติเพื่อรับรองสิทธิในชีวิต

เพื่อที่จะไดรับความคุมครองที่ผูเสียหายจะไดมีสิทธิ์ที่จะเรียกรองคาเสียหายที่ตนเองจะไดรับได

อยางเต็มที่ โดยไดมีการนําเอาหลักความรับผิดเด็ดขาด (Strict Liability) เพื่อเปนการลดภาระของ
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การพิสูจนใหผูเสียหาย มาเปนภาระของการพิสูจนความเสียที่ผูผลิตตองเปนผูพิสูจน เพราะผูผลิต

เปนผูรูขั้นตอนของการผลิตที่ดีและเขาใจขั้นตอนของการผลิตดีทุกอยาง สงผลใหการผลิตของตน

ตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายในผลของความเสียหายที่เกิดขึ้นตอผูไดรับความเสียหายอันเกิดจาก

สินคาที่ตนเองผลิต หรือที่นําเขามาจําหนาย โดยไมตองไปพิจารณาถึงการกระทําวาเกิดจากการกระทํา

โดยจงใจ หรือเกิดจากความประมาทเลินเลอ เพียงแตผูผลิตตองพิสูจนถึงความเสียหายที่เกิดขึ้น

อันเปนผลมาจากความชํารุดบกพรองของสินคาน้ัน1

กระแสไฟฟา เปนพลังงานอยางหน่ึง  คือ การไหลของอิเล็กตรอน ซึ่งไดกลาวไปแลว

ในบทที่ 2 หัวขอที่ 2.3 ซึ่งมีกลไกสลับซับซอนกอนจะออกมาเปนกระแสไฟฟาได

กระแสไฟฟาเกิดจากการผลิตขึ้นมาภายใตการควบคุมดูแลของการไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทยที่เปนผูผลิต และการไฟฟานครหลวงนํากระแสไฟฟามาแปลงเพื่อจายกระแสไฟฟาให

เหมาะสม โดยดูแลและจําหนายกระแสไฟฟาอยูทั้งสิ้น 3 จังหวัด ไดแก กรุงเทพมหานคร นนทบุรี 

และสมุทรปราการ สวนอีก 73 จังหวัด การจายกระแสไฟฟาอยูในความรับผิดชอบของการไฟฟา

สวนภูมิภาค ตอไปจะไดกลาวถึงการจายกระแสไฟฟา และการเปนผูผลิตกระแสไฟฟา เฉพาะของ

การไฟฟานครหลวงเทาน้ัน 

กอนที่จะมีการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี กรณีเกิดความเสียหายแก ชีวิต 

รางกาย หรือทรัพยสินของผูใด การไฟฟานครหลวงจะนําหลักกฎหมายของ ประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชย มาตรา 437 วรรค 2 บัญญัติวา “ความขอน้ีใชบังคับไดตลอดถึงบุคคลที่มีไวในครอบครอง

ของตนซึ่งทรัพยสินอันเปนของเกิดอันตรายโดยสภาพ หรือโดยความมุงหมายที่จะใช หรือโดยอาการ

กลไกของทรัพยน้ันดวย” ดังตัวอยางกรณีศึกษาดังน้ี

กรณีศึกษาความเสียหายตอทรัพยสิน2

เมื่อประมาณวันที่ 18 กรกฎาคม 2550 ไดเกิดกรณีแรงดันไฟฟาเกิน เน่ืองจากสายเสน

ศูนยซึ่งเปนอุปกรณที่รับแรงจายของกระแสไฟฟาแรงสูงถูกตนไมกดทับและเสียดสีเปนเวลานาน 

จึงทําใหเกิดเหตุแรงดันไฟฟาเกินมีผลทําใหเคร่ืองใชไฟฟาของผูอาศัยอยูในบริเวณหมูบานเสรีวิลลา

ถนนศรีนครินทร  แขวงหนองบอน  เขตประเวศ  กรุงเทพมหานคร กอใหเกิดความเสียหายตอ

1 อนันต  จนัทรโอภากร. (2547). กฎหมายวาดวยความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากสินคาท่ีขาด

ความปลอดภัย. หนา 167.
2  บันทึกขอความของการไฟฟานครหลวง  ลว. 5 ก.พ. 2550 เรื่อง  สรุปคาใชจายแรงดนัไฟฟาเกินที่

หมูบานเสรีวิลลา.
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อุปกรณไฟฟา เชน เคร่ืองรับโทรทัศน, พัดลม, เคร่ืองเลน ดีวีดี, หมอหุงขาว, ตูเย็น, เคร่ืองปรับ

อากาศ, เคร่ืองเสียง, โทรศัพทไรสาย, เคร่ืองทํานํ้าอุน ฯลฯ

เมื่อการไฟฟาสํารวจพบวาเกิดจากอุปกรณที่ใชจายกระแสไฟฟาทําใหเคร่ืองใชไฟฟา

ของประชาชนไดรับความเสียหาย การไฟฟานครหลวงไดดําเนินการซอมเคร่ืองใชไฟฟาใหใชงาน

ไดตามปกติ หรือผูไดรับความเสียหายจะยอมรับเงินคาเคร่ืองใชไฟฟาหลังหักคาเสื่อมไปแลวก็ทําได

ซึ่งกรณีดังกลาวการไฟฟานครหลวงเรงเห็นถึงความเดือดรอนของประชาชนผูใชไฟฟาเปน

หลักการที่สําคัญที่ควรไดรับการชดเชยดวยความเหมาะสม โดยการรับผิดชอบ การไฟฟานครหลวง

ในฐานะเปนเจาของและครอบครองอุปกรณการจายไฟฟา และมีหนาที่ตองดูแลบํารุงรักษาใหเกิด

ความปลอดภัย จึงตองรับผิดชอบ

กรณีศึกษาความเสียหายตอชีวิตและรางกาย3

เมื่อประมาณวันที่ 28 มิถุนายน 2550 เวลาประมาณ 16.00 น. ไดเกิดตนไมเสียดสีสาย

ไฟฟาแรงสูงขาดลงไปถูกเด็ก 3 คน ที่บริเวณหนาโรงเรียนวิราชูทิศ และนําเด็กเขาไปรักษาที่

สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก) เด็กชาย ก อายุ 12 ป เด็กหญิง ข อายุ 10 ป 

และเด็กหญิง ค อายุ 7 ป  แพทยไดทําการรักษาอยางเต็มความสามารถ โดยเด็กชาย ก. ตองตัดขาทั้ง 

2 ขาง เด็กหญิง ข. ไดเสียชีวิตเมื่อเดือนมีนาคม 2551 โดยการไฟฟานครหลวงไดจายคาสินไหม

ทดแทนใหแก บิดา, มารดาของเด็กเปนจํานวนเงินประมาณ 2 ลานเศษ สวนเด็กหญิง ค. ไดถูกตัดขา

ขางซาย ซึ่งทางการไฟฟานครหลวงไดดําเนินการอยูในชวงเจรจาเพื่อชดใชคาสินไหมทดแทน

ใหแกเด็กทั้ง 2 ราย ตอไป

ซึ่งกรณีดังกลาวการไฟฟานครหลวงเล็งเห็นถึงความเดือดรอนของประชาชนผูไดรับ

อันตรายตอชีวิตและรางกาย จากอุปกรณการจายกระแสไฟฟา จึงเปนหลักการที่สําคัญที่ควรไดรับ

การชดเชยดวยความเหมาะสม โดยอยูในสํานึกของความรับผิดชอบของการไฟฟานครหลวงใน

ฐานะเปนเจาของและครอบครองอุปกรณการจายไฟฟา และมีหนาที่ตองดูแลบํารุงรักษาใหเกิด

ความปลอดภัย จึงตองรับผิดชอบในกรณีดังกลาว

กรณีศึกษาทั้ง 2 กรณี ดังกลาวขางตน การไฟฟานครหลวงไดนําหลักประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชย มาตรา 437 วรรค 2 “ความขอน้ีใหใชบังคับไดตลอดถึงบุคคลผูมีไวในครอบครอง

3 บันทึกขอความของการไฟฟานครหลวง ลว. 18  ก.ค. 2550 เรื่อง การขออนุมัติติดตามอาการคนไขเด็ก

ทั้ง 3 ราย.
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ของตนซึ่งทรัพยสินอันเปนของเกิดอันตรายไดโดยสภาพ หรือโดยความมุงหมายที่จะใช  หรือ

โดยอาการกลไกของทรัพยน้ันดวย”

การไฟฟานครหลวงในฐานผูครอบครองทรัพยที่อันตรายโดยสภาพคือกระแสไฟฟา

โดยอาศัยอุปกรณไฟฟาเปนตัวนํากระแสไฟฟาผานไปยังบานเรือนประชาชน จึงตองรับผิดชอบ

ตอความเสียหายที่เกิดขึ้น แมจะไมมีกฎหมายที่บัญญัติเอาไวโดยเฉพาะใหตองรับผิดก็ตาม

ขอบเขตความรับผิดในเร่ืองความเสียหายท่ีเกิดข้ึน

โดยการนําเอาประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น

เพื่อเปนการเยียวยา ซึ่งเปนการชดใชคาสินไหมทดแทนโดยคํานึงถึงภาระหนาที่ ความรับผิดชอบ 

ฐานะ อายุ  และอาชีพของผูไดรับความเสียหาย  กรณีที่ไดรับความเสียหายแกชีวิตและรางกาย

สวนความเสียหายในทางทรัพยสิน ก็ดําเนินการจัดหาซอมแซมใหทรัพยสินที่เสียหายกลับมาใชได

ใกลเคียงกับของเดิมใหไดมากที่สุด โดยกรณีที่เกิดมามิไดมีผูมาทําละเมิดแตเกิดจากเหตุที่เปน

ภัยธรรมชาติ เมื่อพิจารณาและหาหลักฐานไดแลว ก็ดําเนินการชดใชโดยผูเสียหายไมตองมาเปน

ผูมีหนาที่ตองพิสูจนแตอยางใด ถาเปนความเสียหายเน่ืองจากไดรับผลรายจากกระแสไฟฟา

การไฟฟานครหลวงในฐานะของผูจําหนายกระแสไฟฟาไดพยายามทุกวิถีทางที่จะ

หาทางปองกันมิใหผลรายเกิดขึ้นกับประชาชนโดยพิจารณาไดจากตารางตอไปน้ี

ตารางที่ 5.1 จํานวนการเกิดอุบัติภัยที่เกี่ยวกับประชาชนเน่ืองจากไฟฟา  แยกตามผลของ

การเกิดอุบัติภัย เปรียบเทียบป พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2550

ป
ผลของการเกิดอุบัติภัย

2549 2550

% ที่เปล่ียนแปลง

+ เพ่ิมขึน้, - ลดลง

เสียชีวิต (ราย) 18 6 -66.67

บาดเจ็บสาหัส (ราย) 15 7 -53.33

บาดเจ็บไมสาหัส (ราย) 20 14 -30.00

รวม (ราย) 53 27 -49.06

DPU



112

ในป พ.ศ. 25504 อุบัติภัยที่เกี่ยวกับประชาชนเน่ืองจากไฟฟา มีจํานวนทั้งสิ้น 27 ราย ลดลง

จากปกอน 26 ราย หรือลดลงรอยละ 46.06 แบงเปน

ในป พ.ศ. 2550 อุบัติภัยที่เกี่ยวกับประชาชนเน่ืองจากไฟฟา มีจํานวนทั้งสิ้น 27 ราย  ลดลง

จากปกอน 26 ราย หรือลดลงรอยละ 49.06 แบงเปน 

เสียชีวิต จํานวน 6 ราย คิดเปนรอยละ 22.22 ของอุบัติภัยรวม สวนใหญเกิดจากขนาด 

แรงดันไฟฟา 24 kV มากที่สุด จํานวน 5 ราย คิดเปนรอยละ 83.33 รองลงมาขนาดแรงดัน 220 V

จํานวน 1 ราย คิดเปนรอยละ 16.67

บาดเจ็บสาหัส จํานวน 7 ราย คิดเปนรอยละ 25.93 ของอุบัติภัยรวม สวนใหญเกิดจาก 

ขนาดแรงดันไฟฟา 24 kV จํานวน 5 ราย คิดเปนรอยละ 71.42 รองลงมาขนาดแรงดัน 115 kV และ 

12 kV จํานวนอยางละ 1 ราย คิดเปนรอยละ 14.29

บาดเจ็บไมสาหัส จํานวน 14 ราย คิดเปนรอยละ 51.85 ของอุบัติภัยรวม สวนใหญเกิด

จากขนาดแรงดันไฟฟา 24 kV จํานวน 8 ราย คิดเปนรอยละ 57.14 รองลงมาขนาดแรงดัน 12 KV.

จํานวน 4 ราย คิดเปนรอยละ 28.57

จากตารางขางตนทีแ่สดงจํานวนการเกิดอุบัติภัยที่เกี่ยวกับประชาชนเน่ืองจากไฟฟาแยก

ตามผลของการเกิดอุบัติภัย ซึ่งเปรียบเทียบระหวางป พ.ศ. 2549 และป พ.ศ. 2550 ซึ่งจะพบวา

อุบัติภัยที่เกิดขึ้นกับประชาชนในป พ.ศ. 2549 อุบัติภัยที่เกิดขึ้นกับประชาชนประกอบดวยมีการ

เสียชีวิต 18 ราย บาดเจ็บสาหัส 15 ราย และบาดเจ็บไมสาหัส 20 ราย รวมจํานวนผูไดรับอุบัติภัย 53

ราย ซึ่งจะเห็นวากระแสไฟฟาเปนสิ่งที่ใหประโยชนสูงสุด แตก็จะมีผลทําใหผูบริโภคไดรับอันตราย

จากกระแสไฟฟาทําใหเห็นวาการเกิดอุบัติภัยอาจจะเกิดจากการขาดความระมัดระวังของผูจําหนาย

กระแสไฟฟา คือการไฟฟานครหลวง ซึ่งกรณีดังกลาวที่เกิดขึ้นการไฟฟานครหลวงก็ไดมีการ

ชดเชยเยียวยาชดใชคาเสียหายแกญาติผูเสียชีวิตดําเนินการตาง ๆ ในการปลงศพสมแกฐานานุรูปทุก ๆ 

ราย และทําการรักษา เยียวยา ตลอดจนชดเชยคาเสียหายแกผูบาดเจ็บสาหัส และผูไมบาดเจ็บสาหัสทุก ๆ 

ราย โดยการไฟฟา นครหลวงพยายามหาทางปองกันโดยมีจิตสํานึกเสมอวาการชดเชยดวยทรัพยสิน

ก็มิใชการแกไขทั้งหมด แตพยายามที่จะหาทางปองกันโดยตรวจสอบเคร่ืองมือ อุปกรณการจาย

ไฟฟา ฝกฝนพนักงานใหสามารถปองกันไมใหผลเสียหายเกิดกับประชาชน หรือใหเกิดขึ้นนอย

ที่สุด ซึ่งจะพบวาผลการเกิดอุบัติเหตุในป พ.ศ. 2550 จะเห็นวาตัวเลขของผูเสียชีวิตจํานวน 6 ราย

4 กองบริหารจัดการความปลอดภัย  ฝายความปลอดภัย  การไฟฟานคร. (2550). รายงานสถิตอิุบัตภิัย

ของ กฟน. ประจําป 2550 (มกราคม 2550 – ธันวาคม 2550).
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ลดลงจากป พ.ศ. 2549 (-66.67%) ตัวเลขผูบาดเจ็บสาหัสจํานวน 7 ราย ลดลงจากป พ.ศ. 2549

(-53.33%) ตัวเลขผูบาดเจ็บไมสาหัสจํานวน 14 ราย ลดลงจากป พ.ศ. 2549 (-30.00%)

แมในปจจุบันการไฟฟานครหลวงก็พยายามหาแนวทางโดยใชเทคโนโลยีใหมมา

เพื่อปองกันความเสียหายใหเกิดนอยที่สุด หรือจะไมใหเกิดขึ้นเลยในอนาคต

การมีพระราชบัญญัติ ความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย 

พ.ศ. 2551 มาบังคับใชก็เปนสิ่งที่ดีที่ผูบริโภคมีทางเลือกที่จะเรียกรองคาเสียหายไดงายขึ้น และ

มีอํานาจในการตอรองในการเรียกรองคาเสียหายสูงขึ้น จึงอาจจะทําใหการไดรับชดเชยคาเสียหาย

จากความเสียหายที่ไดรับจากกระแสไฟฟา จะชวยลดความสูญเสียทางดานรางกายและจิตใจของ

ผูประสบผลราย รวมถึงบุคคลในครอบครัว และถือเปนการเยียวยาอีกอยางหน่ึง ถึงแมจะชดเชย

ความสูญเสียไมไดทั้งหมด  แตก็จะชวยลดแรงกดดันของผูเสียหายไดในระดับหน่ึง

5.2 ขอเสนอแนะ

ผูที่ไดรับความเสียหายจากกระแสไฟฟา เน่ืองจากกระแสไฟฟา เปนสินคาที่ไมปลอดภัย

ตามพระราชบัญญัติที่ตราขึ้นและประกาศใชน้ัน ตองมีการหาทางเพื่อเยียวยาผูที่ไดรับผลราย

ดังกลาวใหคืนใกลเคียงสูฐานะเดิมใหมากที่สุด ซึ่งมีแนวทางที่นาจะพิจารณาได ดังน้ี

5.2.1 แนวทางในการแกไขปญหาทางกฎหมายของภาระการพิสูจนผูท่ีไดรับความเสียหาย

จากกระแสไฟฟาท่ีเปนสินคาไมปลอดภัย

การชดใชคาเสียหายและคาสินไหมทดแทน  ถือเปนการเยียวยาในความเสียหายที่

เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย ซึ่งกรณีที่จะพิจารณาน้ีคือ “กระแสไฟฟา” ที่เกิดจากกระแสไฟฟาที่

อาจจะการชํารุดบกพรองเน่ืองจากระบบของการจายกระแสไฟฟา หรือเกิดจากอุปกรณที่จาย

กระแสไฟฟาชํารุด เชน สายไฟฟาแรงสูงขาดชํารุดเน่ืองจากเกิดแรงเสียดสีของตนไมอันเกิดแรงลม

หรือฝนที่พัดแรง หรืออาจเกิดจากพนักงานที่ควบคุมการจายระบบไฟฟาประมาทเลินเลอกอใหเกิด

ความเสียหาย ตอชีวิต รางกาย หรือทรัพยสิน กอนมีการประกาศใช “พระราชบัญญัติความรับผิดตอ

ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. 2551” มีขอที่นาจะพิจารณา ดังน้ี

เร่ืองหลักความรับผิดและภาระการพิสูจนตามกฎหมายของประเทศไทย ใหภาระการพิสูจน

ความเสียหายตกแกผูไดรับความเสียหายหรือผูบริโภค แตเมื่อมีการตราพระราชบัญญัติและ

ประกาศใช เปนผลใหการไฟฟานครหลวงในฐานะของผูจําหนายกระแสไฟฟา เปนผูมีภาระการพิสูจน
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ซึ่งถือเปนขอดี แตเมื่อพิจารณาถึงการพิจารณาคดีผูบริโภคน้ัน ตามมาตรา 245 ของพระราชบัญญัติ

วิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 การพิจารณาคดีโดยเร็วเมื่อศาลไดรับคําฟองแลว เมื่อพิจารณา

คดีจากกระแสไฟฟาที่มีผลตอผูบริโภคถามีการพิจารณาคดีโดยเร็วอาจจะกอใหเกิดความเสียหายตอ

การไฟฟาในฐานะผูผลิต เชน กรณีเกิดเพลิงไหมบานเรือนของผูเสียหาย มักจะมีกลาวอางขอเท็จจริงวา

เกิดเพลิงไหมเน่ืองจากไฟฟาลัดวงจร แมขาวสารทางสื่อตาง ๆ ก็จะอางวาการเกิดเพลิงไหมเกิดจาก

กรณีไฟฟาลัดวงจร ในขอเท็จจริงเมื่อเกิดเพลิงไหมกองพิสูจนหลักฐานของสํานักงานตํารวจแหงชาติ

จะเปนผูตรวจสอบในที่เกิดเหตุ และพิสูจนวาเพลิงไหมเกิดจากสาเหตุใด ในความเปนจริงการรอผล

จากเพลิงไหมของพนักงานสอบสวนใชระยะเวลานาน และมักอางวาคดีเยอะไมสามารถติดตามได

ตองรอใหกองพิสูจนหลักฐานสงผลมากอนจะแจงใหทราบ บางคดีใชเวลาเปนปพนักงานสอบสวน

ก็ยังไมแจงผลใหทราบ และเมื่อทราบผลของกองพิสูจนหลักฐานแลวจะปรากฏวาเพลิงไหมดังกลาว

ไมสามารถทราบไดวาเกิดจากเหตุใด เมื่อพิจารณาจากพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค

พ.ศ. 2551 แลว ถาผูเสียหายยื่นฟองคดีตอศาล และการไฟฟานครหลวงตองรอผลการพิสูจน

หลักฐานจากกองพิสูจนหลักฐาน ตลอดจนภาระการพิสูจนตกแกการไฟฟานครหลวงผูผลิตหรือ

ผูประกอบการ ซึ่งในทางปฏิบัติยังไมพบ แตอาจจะเกิดปญหาขึ้นได ควรเพิ่มเติมขอยกเวนในภาระ

การพิสูจนที่ตองใชระยะเวลา โดยใหขยายระยะออกไปเพื่อใหการไฟฟานครหลวงไดตรวจสอบ

สาเหตุ กับออกกฎหมายเพื่อกําหนดระยะเวลาที่กองพิสูจนหลักฐานตองแจงสาเหตุของการเกิดเพลิง

ไหม หรือจัดต้ังหนวยงานที่ศาลเปนผูดูแลที่จะใหหนวยงานที่เกี่ยวของตรวจสอบสาเหตุที่เกิดขึ้น 

หรือเรียกพยานเอกสารที่เกี่ยวของมาเพื่อศาลจะไดพิจารณาคดีใหรวดเร็ว เพื่อใหสอดคลองกับการ

บังคับใชกฎหมายดังกลาวใหไดผลยิ่งขึ้นอันจะสงผลใหเกิดความเปนธรรมตอผูไดรับความเสียหาย 

และตอการไฟฟาในฐานะผูจําหนายกระแสไฟฟา

5.2.2 แนวทางทําสัญญาประกันภัยเพื่อแบงเบาภาระการชดใชคาเสียหายความรับผิด

อันเน่ืองมาจากกระแสไฟฟาท่ีเปนสินคาท่ีไมปลอดภัย

การประกันภัยเพื่อแบงเบาความรับผิดอันเน่ืองมาจากผลิตภัณฑ (Product Liability

Insurance) การประกันภัยถือวาเปนการคุมครองความรับผิดที่มีตามกฎหมายของผูเอาประกันภัยที่มี

ตอผูบริโภคซึ่งไดรับความเสียหายตอชีวิต หรือไดรับบาดเจ็บตอรางกาย ซึ่งเปนผลมาจากความชํารุด

5 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดผีูบริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 24 บัญญัติวา “เม่ือศาลส่ังรับคําฟองแลว 

ใหศาลกําหนดวัดนัดพิจารณาโดยเร็ว และออกหมายเรียกจําเลยใหมาศาลตามกําหนดนัดเพ่ือการไกลเกล่ีย ใหการ 

และสืบพยานในวันเดียวกัน.........”
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หรือบกพรองของสินคาหรือผลิตภัณฑน้ัน เน่ืองจากการประกันภัยความรับผิดอันเกิดจากสินคา

หรือผลิตภัณฑมีลักษณะเชนเดียวกับการทําประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอ่ืน ๆ ที่ใชบังคับ

การทําสัญญาประกันภัยอันเกิดจากความรับผิดในสินคา หรือผลิตภัณฑ ผูไดรับความ

เสียหายจากสินคาที่ไมปลอดภัย สามารถเรียกรองคาสินไหมทดแทนเพื่อเยียวยาในสิ่งที่ตนเอง

ไดรับความเสียหาย มีผลใหผูผลิต หรือผูประกอบการในสินคาที่ไมปลอดภัยไมจําเปนตองชดเชย

คาสินไหมทดแทนที่ศาล และเปนการลดภาระการพิสูจนที่ยุงยากทั้งตอตนเอง และผูเสียหายไมวา

จะเกิดจากความประมาทเลินเลอ หรือเปนผูมีความสัมพันธทางขอสัญญาระหวางทั้งสองฝาย6

ผูประกอบการ หรือผูผลิต ไดผลิตสินคาออกจําหนายสูตลาด ไปยังผูบริโภคน้ัน เมื่อสินคาน้ัน

กอความเสียหายใหแกผูบริโภคน้ัน ผูผลิตจะตองชดใชเพื่อเยียวยาความเสียหายใหแกผูบริโภค

ไดรับการชดเชยอยางเหมาะสม แตถาความเสียหายเกิดขึ้นบอยครั้งทําใหสินคาของผูผลิตนั้น

มีตนทุนการผลิตที่สูงขึ้นเปนเงาตามตัว ไมวาความเสียหายน้ันจะไมไดเกิดจากความจงจง หรือจะเกิด

การประมาทเลินเลอก็ตาม วิธีการที่จะสามารถชวยแบงเบาภาระการชดเชยคาเสียหายอันเปนการ

เยียวยาแกผูบริโภคใหไดรับอยางเหมาะสม คือ การที่จะตองมีการทําประกันภัยในสินคา โดยเฉพาะยิ่ง

เปนสินคาที่ไมปลอดภัยยิ่งจะตองมีความจําเปนที่จะตองมีการทําประกันภัยในสินคาเปนอยางมาก 

เน่ืองจากสินคาที่ไมปลอดภัยมีแนวโนมที่จะเกิดความเสียหายไดมากกวาสินคาทั่วไป  

แนวคิดเกี่ยวกับเร่ืองการใชหลักกฎหมายสัญญา7 และกฎหมายละเมิดกับกรณีความเสียหาย

ที่เกิดจากผลิตภัณฑ ไมวาจะเปนหลักประมาทเลินเลอ หรือหลักความรับผิดเด็ดขาดโดยไมตอง

มีองคประกอบเร่ืองจิตใจ หรือประมาทเลินเลอ ที่เรียกวา “หลักความรับผิดโดยเครงครัด” (Strict

Liability) มีจุดออนที่ถูกวิเคราะหวิจารณในหมูของนักวิชาการทางกฎหมายอยูตลอดเวลา โดยที่มี

ความเห็นในวิชาการที่อยูในเชิงโตแยงวา หลักกฎหมายสัญญา หรือหลักละเมิด ตางเนนในเร่ืองการ

เสี่ยงภัย ซึ่งตกอยูกับผูบริโภคที่อยูในตลาด และยึดหลักมีการเยียวยาเมื่อเกิดความเสียหายตอ

ผูบริโภคที่ไดรับความเสียหาย และปองกันการกระทําที่อาจกอใหเกิดความเสียหายในอนาคตตอไป

ดวย

การกําหนดความรับผิดโดยปราศจากความจงใจหรือความประมาทแกฝายผูผลิต

(ผูประกอบการ) หลักการเหลาน้ีไมอาจเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูผลิตได โดยยังไมปรากฏพบ

ขอมูลที่แสดงใหเห็นไดโดยชัดเจนถึงพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากน้ัน การเยียวยาเพื่อ

ชดใชน้ันก็มีความแตกตางกันไปสุดแตวาประเทศใดจะมีกฎเกณฑกําหนดไวอยางใดบาง ซึ่งหากจะ

6 เพลิน อังวัฒนกุล. (2548). “การทําสัญญาประกันภัย.” วารสารประกันภัย, 119. หนา 17.
7 สุษม  ศุภนิตย. (2549). ความรับผิดในผลิตภัณฑ  Product Liability. หนา 58-60.
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พิจารณาในภาพรวมแลว ไมอาจตอบไดวาการเยียวยาดังกลาวเปนการชดใชใหแกผูเสียหายได

ครบถวนสมบูรณแลเปนธรรมจริง ๆ แกผูไดรับความเสียหาย

ดังน้ัน  ในบางประเทศจึงมีแนวคิดที่จะนําเอาหลักการเอาประกันเพื่อสวนรวม หรือ

หลักประกันภัยมาปรับใชกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการบริโภค และอุบัติภัยที่เกิดจากการ

บริโภคสินคาบางประเภท เชน รถยนต ยารักษาโรค เคร่ืองใชไฟฟา เปนตน ประเทศที่เร่ิมนําเอา

แนวคิดน้ีมาใช ไดแก กลุมประเทศสแกนดิเนเวียทั้งหมด ไดแก ประเทศสวีเดน ประเทศนอรเวย 

ประเทศเดนมารก ประเทศฟนแลนด  ซึ่งประเทศเหลาน้ีไดพัฒนาการจากกฎหมาย Product Liability

ในแงความรับผิดตามคํารับประกันสินคา ความรับผิดโดยประมาทในทางละเมิด หลักความรับผิด

เด็ดขาด

การต้ังกองทุนระบบประกันภัยน้ัน อาจจะเร่ิมตนจากภาครัฐบาลที่เปนฝายริเร่ิม โดยจัดให

มีการจัดเก็บคาเอาประกันภัยจากผูบริโภคเอง ผูผลิตสินคาหรือผูประกอบการ และผูประกอบการ

ดานประกันภัย ซึ่งประเทศที่ไดประสบความสําเร็จในระบบการเอาประกันภัยรวมในอุบัติเหตุทาง

ยานยนต ไดแก ประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย ระบบน้ีเปนระบบที่จะกลาวไดวา เปนการชดใช

เยียวยาโดยไมคํานึงถึงความผิด หรือ No Fault Theory หรือ Absolute Liability น่ันเอง

กระแสไฟฟาที่เปนสินคาไมปลอดภัยตามพระราชบัญญัติ ความรับผิดตอความเสียหาย

ที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. 2551 จากการตรวจสอบยังไมพบวามีกฎหมายบังคับใหตองมี

การทําประกันภัยอยางเชน สถานประกอบการเชื้อเพลิง เน่ืองจากกระแสไฟฟาที่เปนทรัพยอันตราย

เปนกฎหมายที่จะมีผลใชบังคับในวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552 เมื่อกฎหมายยังไมมีผลใชบังคับจึง

ยังไมเห็นถึงความเสียหายที่รายแรงจากกระแสไฟฟา เมื่อพิจารณาจากเหตุการณตาง ๆ เกี่ยวกับผูที่

ไดรับผลรายจากกระแสไฟฟาจะพบวา เมื่อบุคคลไดรับอันตรายจากกระแสไฟฟาจะพบวาอาจไดรับ

อันตรายถึงแกชีวิต หรือถาเกิดบาดจะพบเปนบาดแผลติดตัวซึ่ง ถาดูดไฟฟาชอตที่บริเวณขา อาจจะ

ตองมีการตัดขา ถาถูกกระแสไฟฟาชอตอยางแรงอาจจะไดรับความพิการขึ้นได จึงควรที่จะนําการ

ประกันภัยมาเพื่อชวยลดภาระการชดใชคาเสียหายแกผูที่ไดรับความเสียหาย และยังเปนการบรรเทา

ภาระคาใชจายที่การไฟฟาจะตองชดใชใหแกผูเสียหายลงในสวนหน่ึง ซึ่งถือเปนเร่ืองสําคัญที่

จะตองเกิดขึ้นและเปนภาระที่ถือวาจําเปนของการไฟฟานครหลวงตอไป

5.2.3 แนวทางในการนํากระแสไฟฟาท่ีเปนสินคาไมปลอดภัย เขาไปอยูในบัญชีของวัตถุ

อันตราย

“สินคาไมปลอดภัย” หมายความวา สินคาที่กอหรืออาจกอใหเกิดความเสียหายขึ้นได 

ไมวาจะเปนเพราะเหตุจากความบกพรองในการผลิตหรือการออกแบบ หรือไมไดกําหนดวิธีใช วิธี
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เก็บรักษา คําเตือน หรือขอมูลเกี่ยวกับสินคา หรือกําหนดไวแตไมถูกตองหรือไมชัดเจนตามสมควร 

ทั้งน้ี โดยคํานึงถึงสภาพของสินคา รวมทั้งลักษณะการใชงาน และการเก็บรักษาตามปกติธรรมดา

ของสินคาอันพึงคาดหมายได

แตถาจะพิจารณาจากนิยาม “สินคา” มาตรา 4 แลว “สินคา” หมายความวา สังหาริมทรัพย

ทุกชนิดที่ผลิต หรือนําเขามาเพื่อขาย รวมทั้งผลิตผลเกษตรกรรม และใหหมายความรวมถึง

กระแสไฟฟา ยกเวนสินคาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

เมื่อพิจารณาแตคําวา “สินคาไมปลอดภัย” แตเพียงคํานิยามอยางเดียว จะพบวาไม

สามารถทราบถึงรายละเอียดวาสินคาไมปลอดภัยไดอยางชัดเจน เชนเดียวกับวัตถุอันตราย

ที่กฎหมายเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ประกอบดวยอะไรบาง ทําใหผูอานหรือตองการทราบความหมาย

และรายละเอียดไดทราบถึงวัตถุอันตรายมีลักษณะอยางไร เปนเชนใดบาง โดยเฉพาะเร่ืองเกี่ยวกับ

คําวา “สินคา” ในมาตรา 4 ของ “พระราชบัญญัติ ความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดจากสินคาไม

ปลอดภัย พ.ศ. 2551” รวมถึง  “กระแสไฟฟา” แตเมื่อพิจารณาในพระราชบัญญัติไมพบวามีการ

อธิบายความหมายของกระแสไฟฟาวาอยางไร หมายถึงอะไร มีความหมายเพียงใด แต “ผลิตผล

เกษตรกรรม” ไดใหนิยามความหมายวาอยางไร ทําใหผูเกี่ยวของ ผูผลิตหรือผูประกอบการ และ

จะไดทราบวาตนเองมีหนาที่อยางไรในพระราชบัญญัติฉบับน้ี  ซึ่งในกระแสไฟฟาจะไมพบเห็น

ความหมายทําใหผูผลิต หรือผูประกอบการ หรือผูที่อยูในขายของผูประกอบการไมทราบวาตนเอง

มีสิทธิและหนาที่อยางไร  และกิจการของตนเองอยูในบังคับของพระราชบัญญัติฉบับนี้หรือไม

จะไดหาทางผลิตสินคาของตนเองใหปลอดภัย ถูกตองตามกฎหมาย กอใหเกิดความเดือดรอนตอ

ผูบริโภคใหนอยที่สุด และทําใหความเดือดรอนหมดไปในที่สุด

ตอมาจะไดกลาวถึง “วัตถุอันตราย” โดยชื่อของวัตถุอันตรายก็ทําใหทราบได

ในเบื้องตนหมายถึงวาเปนสินคาที่ผูผลิต หรือผูประกอบการก็ตองทราบถึงความปลอดภัยในฐานะ

ผูผลิตวาตองผลิตสินคาอยางระมัดระวังใหมากที่สุดเพื่อใหสินคาถึงมือผูบริโภค และผูบริโภคไดรับ

ความปลอดภัยจากสินคาและไดรับประโยชนจากสินคาสูงสุด ซึ่งผูบริโภคเองก็จะตองทราบวาวัตถุ

อันตรายน้ันตนเองมีความจําเปนที่จะตองใชประโยชนในดานใด มีความจําเปนที่จะตองใชสินคาที่

เปนวัตถุอันตรายเพียงใด และใชดวยความระมัดระวัง เพราะเปนหนาที่ของผูบริโภคตองศึกษาถึง

โทษหรือพิษภัยของสินคาที่ตนเองจะตองนําไปใชประโยชน เพราะสินคาน้ันคือ วัตถุอันตราย

น้ันเอง 

วัตถุอันตรายที่ไดมีการประกาศ เปน พระราชบัญญัติลาสุด คือกระทรวงอุตสาหกรรม

เร่ืองบัญชีวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 

2552 กําหนดให “ผลิตภัณฑจากชิ้นสวนพืชซึ่งไมผานกรรมวิธีที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี 
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13 ชนิด ไดแก สะเดา ตะไครหอม ขมิ้นชัน ขิง ขา ดาวเรือง สาบเสือ กากเมล็ดชา พริก ขึ้นฉาย

ชุมเห็ดเทศ ดองดึง และหนอนตายหยาก เปนวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 บัญชี ข.” ควบคุมโดยกรม

วิชาการเกษตร8ประเทศไทยประกาศบังคับใช พรบ.วัตถุอันตราย เปนกฎหมายต้ังแตป พ.ศ. 2535

เพื่อควบคุมการผลิต นําเขา สงออก และการมีไวในครอบครองวัตถุอันตราย (ตามคําจํากัดความใน

มาตรา 4 และตาม “บัญชี” ที่มีการจัดทําขึ้นเปนคร้ังแรกในป พ.ศ. 2538) โดยมีคณะกรรมการวัตถุ

อันตราย (องคประกอบตามมาตรา 6 ซึ่งมีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเปนประธานกรรมการ อธิบดี

กรมโรงงานอุตสาหกรรมเปนกรรมการและเลขานุการ) เปนผูใหความเห็นชอบตามที่หนวยงาน

ผูรับผิดชอบเสนอใหพิจารณา

วัตถุอันตรายแบงเปน 4 ชนิด ตามการควบคุม แตละรายการอาจถูกควบคุมโดยหนวยงาน

หน่ึงหรือมากกวาหน่ึงหนวยงานและอาจเปนวัตถุอันตรายตางชนิดกันตามการควบคุมของ

หนวยงานตางกันได ผูดําเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดตาง ๆ ตองปฏิบัติ ดังน้ี

กระบวนการท่ีตองดําเนินการ
ชนิดวัตถุอนัตราย

การขึ้นทะเบียน การอนญุาต การแจงดําเนินการ

1 - - 

2  - 

3   

4 หามดําเนินการ

ชนิดที่ 1 ถือวาเปนการคุมที่ออนที่สุด  ชนิดที่ 4 คุมเขมคือหามนําเขา สงออก ผลิต

ครอบครอง ฯลฯ

ถาจะพิจารณาตอไป “กระแสไฟฟา” ควรจัดอยูใน พ.ร.บ. วัตถุอันตรายหรือไม ซึ่งเปน

ขอที่นาพิจารณาอยางมาก เพราะกระแสไฟฟา มีประโยชนอยางมาก และมีโทษอยางมหันตจากการใช

ที่ขาดความระมัดระวัง หรือจากการที่ขาดความควบคุมดูแลที่ประมาทของผูผลิต หรือผูจําหนาย 

และถาจะพิจารณาวัตถุอันตรายประเภทสินคาเกษตรกรรมที่กลาวมาขางตน เชน ขิง ขา ตะไคร 

ขมิ้นชันฯลฯ แลว จะกระทบกระเทือนตอเกษตรกรผูปลูก และผูใชสินคาเกษตรกรรมเปนอยางมาก 

เพราะเปนเร่ืองละเอียดออน ตองพยายามใหความรู และจัดการบรรยาย ชี้แจงใหเกษตรกรทราบถึง

วัตถุอันตรายในสินคาเกษตรกรรมที่พวกเขาใชอยูในชีวิตประจําวัน จึงตองใชระยะเวลาและการทํา

8 สุชาตา  ชินะจิตร. (2552). การส่ือสารท่ีมีชองวางกรณี : พืชสมนุไพรเปนวัตถุอนัตราย. หนา 1-3.
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ความเขาใจใหเกษตรกรทราบถึงขอเท็จจริงของวัตถุอันตราย แตเห็นควรที่จะนํากระแสไฟฟาเขามา

อยูในบัญชีของวัตถุอันตรายมากกวา เพราะมีความจําเปนและเรงดวนตอชีวิตประจําวันมากกวา

สินคาเกษตรกรรมที่ตองทําความเขาใจกับเกษตรกร และใชระยะเวลานานกวา เพราะจะเกิดผลดี คือ 

จะทําใหบุคคลผูไดรับความเสียหายสามารถจะทราบวากระแสไฟฟาเปนวัตถุอันตราย และตนจะได

รับการคุมครองที่ชัดเจนมากกวาการบัญญัติไวเฉพาะ “พระราชบัญญัติ ความรับผิดตอความเสียหาย

ที่เกิดขนจากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. 2551” เทาน้ัน โดยผูที่ไดรับอันตรายจากกระแสไฟฟาน้ัน 

นาจะไดรับการพิจารณาที่ไดรับการพิจารณาคดีเฉพาะ “พระราชบัญญัติ วิธีพิจารณาคดีผูบริโภค 

พ.ศ. 2551” แตเพียงอยางเดียว ซึ่งจะทําใหผูบริโภคที่ไดรับความเสียหายไดรับการคุมครองมากที่สุด

และผูบริโภคไดรับการชดเชยซึ่งเปนประโยชนสูงสุดดวย  ถากระแสไฟฟา ที่ถือวาเปนอันตรายตอ

ผูบริโภคเขาไปอยูในบัญชีวัตถุอันตรายมากกวาที่จะนําผลิตภัณฑจากชิ้นสวนพืชซึ่งไมผานกรรมวิธี

ที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี 13 ชนิด ไดแก สะเดา ตะไครหอม ขมิ้นชัน ขิง ขา ดาวเรือง 

สาบเสือ กากเมล็ดชา พริก ขึ้นฉาย ชุมเห็ดเทศ ดองดึง และหนอนตายหยาก เปนวัตถุอันตรายชนิดที่ 

1 บัญชี ข.” ถาจะพิจารณาวา ถานํากระแสไฟฟา เขาไปอยูใน พ.ร.บ.วัตถุอันตราย จะเกิดประโยชน 

มีผลดีกวากวา พ.ร.บ. ความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดจากสินคาไมปลอดภัยฯ น้ัน  มีดังน้ี

1) พ.ร.บ. วัตถุอันตรายฯ  เจตนารมณของกฎหมาย เนนที่ใหความคุมครองไดมากกวา 

เมื่อพิจารณาจากคุมครองในความเสียหายที่เกิดจากวัตถุอันตรายไมเฉพาะบุคคลเทาน้ัน ยังรวมถึง 

สัตว หรือสิ่งแวดลอม รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยสินของแผนดิน แต พ.ร.บ. สินคาที่ไม

ปลอดภัยจะใหความคุมครองเนนเฉพาะบุคคล และทรัพยสิน แตไมรวมถึงทรัพยสินของแผนดิน  

ซึ่งถานํากระแสไฟฟา เขาไปอยูใน พ.ร.บ.วัตถุอันตรายฯ จึงใหความคุมครองที่ชัดเจน ตอบุคคลและ

ทรัพยสินไดชัดเจน และมากกวา ที่ใหความคุมครองใน พ.ร.บ. ความรับผิดตอความเสียหายที่

เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัยฯ 

2) เมื่อพิจารณาถึง พ.ร.บ. วัตถุอันตรายฯ ไดมีการกําหนดไวชัดเจนวาสิ่งใดคือ วัตถุ

อันตรายที่กําหนดไวใน นิยามวัตถุอันตราย เมื่อพิจารณาก็จะรูวาหมายถึงวัตถุใด เมื่อผูไดรับความ

เสียหายจากวัตถุอันตราย ก็จะไดทราบวาตนมีสิทธิ์เรียกรองคาเสียหายจากผูเปนเจาของวัตถุ

อันตรายอยางใด มีผูใดรับผิดชอบบางแตเมื่อพิจารณาจาก พ.ร.บ. ความรับผิดตอความเสียหายที่

เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัยฯ เมื่อพิจารณาถึงนิยามสินคาไมปลอดภัยใหรวมถึงกระแสไฟฟา

เปนสินคาตาม พ.ร.บ. น้ี โดยไมอธิบายใหชัดเจนวา กระแสไฟฟา ใหรวมถึงสิ่งใดอีก ทําใหยากแก

ผูไดรับผลราย หรือมีสวนเกี่ยวของ อาจเกิดปญหาในการตีความขึ้นไดตอไป อาจจะสงผลตอ

ผูไดรับผลรายไมทราบแนชัดวาตนไดรับความเสียหายจากกระแสไฟฟาสวนใดเพราะไมมีนิยามที่

ชัดเจนทําใหผูเสียหายอาจไมทราบและเขาใจในสิทธิของตนเอง ถาไดมีการนํากระแสไฟฟา เขาไป
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อยูใน พ.ร.บ. วัตถุอันตราย จะทําใหผูเกี่ยวของทราบแนชัดวากระแสไฟฟา เปนวัตถุอันตรายชนิดใด

ผูผลิต หรือผูเกี่ยวของรูสิทธิหนาที่ของตนตองปฏิบัติเชนไร  ตลอดจนผูบริโภคจะรูถึงสิทธิที่

ที่ตนเองจะไดรับชัดเจนมากขึ้น

3) ใน พ.ร.บ. วัตถุอันตรายไดแบงชนิดของวัตถุอันตรายออกโดยพิจารณาถึงความจําเปน

แกการควบคุม มีกําหนดไวใน พ.ร.บ. วัตถุอันตราย ซึ่งแบงเปนชนิดของวัตถุอันตรายวาชนิดใด

มีอันตราย ตองไดรับอนุญาต เชน วัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ไดแกวัตถุอันที่การผลิต การนําเขา ตองปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑ หรือวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 หามมิใหมีการผลิต การนําเขา หรือการครอบครองเด็ดขาด 

เพราะเปนวัตถุที่มีอันตรายมาก ซึ่งใน พ.ร.บ. ความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไม

ปลอดภัยฯ ไมมีการแบงประเภทใหชัดเจนวาสินคาชนิดใดตองไดรับการควบคุมเขมขน แตวัตถุ

อันตรายแบงแยกชนิดและประเภททําใหงายตอเจาหนาที่ที่มีหนาที่ควบคุมตรวจสอบไดงาย และ

บุคคลทั่วไปทราบวาวัตถุอันตรายชนิดน้ีไมสมควรมีไวในครอบครอง และมีอันตรายอยางมาก

ถาไดนํากระแสไฟฟา มาบัญญัติใน พ.ร.บ. วัตถุอันตราย จะเกิดผลดีแกผูบริโภค หรือประชาชนทั่วไป

ที่จะไดทราบวาตนเองที่ตองมีสิทธิ หรือหนาที่อยางไร ถาไดเขาไปเกี่ยวของกับวัตถุอันตรายจะได

ใชความระมัดระวังใหมากขึ้น และผูผลิตหรือผูมีสวนเกี่ยวของจะไดใหความระมัดระวังสูงขึ้น

ในสินคาของตนเองวาตนเองรับผิดชอบวัตถุอันตรายที่มีความปลอดมาก หรือนอยเพียงใด

4) วัตถุอันตรายฯ  ไดมีการบัญญัติเพื่อใหสิทธิของรัฐ หรือหนวยงานที่ใหรับผิดชอบ

ในวัตถุอันตรายที่ไดจายคาใชจายในการเขาชวยเหลือโดยดําเนินการกําจัด ทําลาย ปดเปาความเสียหาย

หรือทําใหบุคคล หรือทรัพยสินใด ๆ ก็ตามที่วัตถุอันตรายกอใหเกิดความเสียหายใหคืนสูสภาพเดิม 

ถาผูเปนเจาของวัตถุอันตรายไมยินยอมชดใชคาเสียหายที่ไดจายไปแลว ใหพนักงานอัยการมีอํานาจ

ฟองเรียกคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายของรัฐ หรือหนวยงานที่ดําเนินการจายคาใชจาย

ดังกลาวได แตกรณีที่รัฐไดดําเนินการใด ๆ  ซึ่งใน พ.ร.บ. ความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก

สินคาที่ไมปลอดภัยฯ  ไมมีบัญญัติไว ซึ่งถือเปนผลดีแกรัฐ หรือหนวยงานที่รับผิดชอบจะได

เรียกรองคาใชจายที่ตองจายไปใหกลับคืนมาเปนงบประมาณของแผนดิน เพราะเงินที่จายออกไปคือ

เงินภาษีของประชาชนทั้งหมด  ซึ่งถากระแสไฟฟาไดบัญญัติในวัตถุอันตรายแลว เกิดความเสียหาย

ขึ้นตอบุคคล หรือทรัพยสิน เงินที่หนวยงานที่เกี่ยวของจายไป หรือรัฐจายไป ก็เรียกคืนจากการ

ไฟฟาผูจําหนายกระแสไฟฟาได อันเปนประโยชนอยางมากตอรัฐและหนวยงานที่รับผิดชอบ

5) ใน พ.ร.บ. วัตถุอันตรายฯ น้ันไดมีการบัญญัติความรับผิดในทางอาญาไว สําหรับ

ผูผาฝนการประกอบการ ผลิต การนําเขา สงออกหรือมีไวในครอบครองโดยไมไดแจงไว ในมาตรา 

22 โดยมีการระวางโทษจําคุก 1 ป โทษปรับหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และการฝาฝนไมขอ

อนุญาตประกอบการ ผลิต นําเขา สงออกและมีไวครอบครองตามมาตรา 23 ตองระวางโทษจําคุก 

DPU



121

2 ป ปรับสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ แตใน พ.ร.บ. ความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก

สินคาที่ไมปลอดภัยฯ ไมมีการบัญญัติโทษในทางอาญาไวแตอยางใด ถามีการบัญญัติโทษทางอาญา

ทําใหผูผลิต หรือผูจําหนายสินคาไมปลอดภัยไดเกิดความระมัดระวัง และเกิดความรอบคอบมาก

ยิ่งขึ้นในการผลิต และจําหนายสินคา และทําใหผูบริโภค หรือผูไดรับอันตรายไดรับความคุมครอง 

เน่ืองจากมีกฎหมายอาญาซึ่งระวางโทษจําคุกใหแกผูกอใหเกิดความเสียหายขึ้นจากสินคาของตน 

อันเปนผลดีทําใหผูไดรับผลรายไดรับความคุมครองสูงขึ้น ถามีการนํากระแสไฟฟา เขามาอยูใน 

พ.ร.บ. วัตถุอันตราย จะทําใหการไฟฟานครหลวงผูจําหนายกระแสไฟฟา ไดใชความระมัดระวังสูง

มากขึ้นอันเปนผลดีตอประชาชนผูใชบริการมากยิ่งขึ้น

5.2.4 แนวทางท่ีจะแกปญหาเกี่ยวกับคํานิยามของกระแสไฟฟาท่ีจะตองระบุใหชัดเจน

ในกฎหมายวา “กระแสไฟฟา” เปนสินคา (Product) หรือเปนบริการ (Services)

มีขอนาพิจารณาวา “กระแสไฟฟา” เปนสินคา (Product) หรือเปนบริการ (Services)

ซึ่งเมื่อพิจารณาตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา 

Topic 3 – Definitions9

19 Definition of “Product”

For purposes of this Restatement:

(a) A product is tangible personal property distributed commercially for use or

consumption. Other items, such as real property and electricity, are products when the context of

their distribution and use is sufficiently analogous to the distribution and use of tangible personal

property that it is appropriate to apply the rules stated in this Restatement.

(b) Services, even when provided commercially, are not products.

หัวขอ 3. คําจํากัดความ

ขอ 19. นิยามคําวา “สินคา”

เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของพระราชบัญญัติน้ี

(a) สินคา ตองเปนสังหาริมทรัพย ที่ผลิตขึ้นเพื่อการคาสําหรับใช หรือบริโภค

สวนอสังหาริมทรัพย และกระแสไฟฟาถือเปนสินคา เมื่อไดมีการผลิต และใช เชนเดียวกับสินคาอ่ืน

ตามความหมายในพระราชบัญญัติน้ี เทาน้ัน

(b) บริการ แมเปนไปเพื่อการคา ก็ไมถือเปนสินคา

9 Copyright (C). (1998). The American Law Institute.. Third, Torts: Products Liability.
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เมื่อพิจารณา พระราชบัญญัติสินคาไมปลอดภัย ของประเทศสหรัฐอเมริกาแลว พบวา 

หัวขอที่ 3. ในเร่ืองคําจํากัดความ ในขอที่ 19. (a) นิยามคําวา “สินคา” พระราชบัญญัติสินคาไม

ปลอดภัย ไดบัญญัติไวชัดเจนวา “กระแสไฟฟาถือเปนวาสินคา” จึงทําใหไมตองตีความวา

กระแสไฟฟาของกฎหมายตามพระราชบัญญัติที่บังคับใชถือเปนสินคา และ (b) บัญญัติไวอยาง

ชัดเจนเชนกันวา บริการ แมเปนไปเพื่อการคา ก็ไมถือเปนสินคา ทําใหบริการแยกออกชัดเจนไป

จากสินคา แมทําเพื่อการคา จึงทําใหกระแสไฟฟาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ตามพระราชบัญญัติ

สินคาไมปลอดภัย เปนสินคา แตไมเปนบริการ  เพราะกฎหมายบัญญัติไวชัดเจน โดยไมตองมีการ

ตีความแตประการใด

มีขอที่นาพิจารณาตอไปคือ กระแสไฟฟา เปนสินคา หรือบริการตามกฎหมายของ

ประเทศไทย โดยพิจารณาจากพระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไม

ปลอดภัย พ.ศ. 2551 มาตรา 4 ในพระราชบัญญัติน้ี

“สินคา” หมายความวา สังหาริมทรัพยทุกชนิดที่ผลิตหรือนําเขาเพื่อขาย รวมทั้งผลิตผล

เกษตรกรรม และใหหมายความรวมถึงกระแสไฟฟา................................

เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติฉบับน้ี จะพบวามีการบัญญัติไวชัดเจนในมาตรา 4 สินคา

ใหหมายความรวมถึงกระแสไฟฟาดวย แตไมมีการบัญญัติไวชัดเจน เชนพระราชบัญญัติสินคาไม

ปลอดภัย ของประเทศสหรัฐอเมริกา ขอ 19. นิยามคําวา “สินคา” (a) สินคา ตองเปนสังหาริมทรัพย 

ที่ผลิตขึ้นเพื่อการคาสําหรับใช หรือบริโภค สวนอสังหาริมทรัพย และกระแสไฟฟาถือวาเปน

สินคา.....แตไมถือเปนบริการ เพราะบัญญัติไวใน (b) บริการ แมเปนไปเพื่อการคา ก็ไมถือเปน

สินคา จึงทําใหกระแสไฟฟา เปนสินคาแตเพียงอยางเดียว โดยไมสามารถที่จะนํากระแสไฟฟามา

รวมเขากับการบริการ ถึงแมจะมีการบริการแฝงเขามาก็ตาม เพราะเปนไปตามบทบัญญัติที่กฎหมาย

ของประเทศสหรัฐอเมริกาบัญญัติและมีผลบังคับใชอยูในปจจุบันน้ี

แตกระแสไฟฟา ของประเทศไทยที่อยูภายใตบทบัญญัติของ พระราชบัญญัติ ความรับผิด

ตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. 2551 ที่บัญญัติไวใน มาตรา 4 นิยามของ

สินคาน้ัน ไมมีบทบัญญัติที่แนชัดวากระแสไฟฟาเปนแตเพียงสินคาอยางเดียวเหมือนกับกฎหมาย

ของสหรัฐอเมริกา แตก็ไมไดบัญญัติวากระแสไฟฟา ใหรวมถึงการบริการเขาไปดวย เพราะขั้นตอน

การบริการรวมอยูในผลิตภัณฑที่อยูในรูปกระแสไฟฟาดวย เชนกรณีไฟฟาดับ การไฟฟานครหลวง

ก็จะสงรถเคลื่อนที่ไปใหบริการแกไขไฟฟาขัดของ หรือกรณีมีการพบปะชุมชนตาง ๆ เพื่อบริการ

แนะนําการใชกระแสไฟฟาอยางถูกตอง การเดินสายไฟฟาในชุมชนที่ถูกตอง  จึงยังไมสามารถแยก

การบริการออกจากการสินคาที่เปนรูปกระแสไฟฟาอยางแนชัด  เน่ืองจากไมมีกฎหมายบัญญัติ และ
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การขายกระแสไฟฟาของประเทศไทยก็ไดรวมเอาการบริการเขาไปดวยโดยผูบริโภคไมทราบจน

เขาใจวาสินคาประเภทกระแสไฟฟารวมถึงการบริการดวย

ปญหาวากระแสไฟฟาที่ใชในบานเรือน10 จะถือวาเปน “สินคา” หรือ “บริการ” หรือไม 

เปนปญหาสําคัญประการหน่ึงในการดําเนินคดี  ถาหากมีการกําหนดใหกระแสไฟฟาเปน “สินคา”

โจทกก็จะไดรับประโยชนในการเยียวยาความเสียหายภายใตหลักความรับผิดโดยเครงครัด แตถาไม

มีการกําหนดใหกระแสไฟฟาเปนสินคา โจทกจะตองแสดงใหเห็นวาการไฟฟาฯ ไมใชความ

ระมัดระวังอยางเพียงพอ ในคดี Connecticut ที่ผานมา (คดี Travelers Indemnity Company of

America v. Connecticut Light & Power Co.) ศาลพิจารณาแลวเห็นวา เมื่อกระแสไฟฟาไดเขาไปใน

บานเรือนแลว ก็จะถือเปน “สินคา” มากกวาจะเปน “บริการ” และโจทกก็สามารถดําเนินการตาม 

Connecticut Product Liability Act – CPLA ได ในคดีน้ีมีการกลาวอางวา มีการปลอยกระแสไฟฟา

ที่แรงเกินไปกอใหเกิดเพลิงไหมทําใหทรัพยสินของโจทก (Linda and Michael Murphy) เสียหาย  

กอนน้ี Murphy เคยรองเรียนไปยังการไฟฟาแหง Connecticut (CL&P) เกี่ยวกับการปลอยกระแส ไฟฟา

และไดรัยการยืนยันวา CL&P ไดรับเร่ืองรองเรียนไวแลว ศาล Connecticut พิจารณาวา กระแสไฟฟา

สามารถจัดอยูในประเภทของสินคาได เน่ืองจากการรองเรียนเชนน้ีอยูภายใต CPLA อยางไรก็ตาม 

ศาลที่ตัดสินคดี Travelers ยึดถือความเห็นที่ดูประหน่ึงวาเปนความเห็นของฝายเสียงขางมากของ

ประเทศ คําวินิจฉัยของศาลอุทธรณ California ป 1985 ในคดี Pierce v. PG&E ศาลไดแสดงนโยบาย

การใหเหตุผลของการใชหลักความรับผิดโดยเครงครัดไวดังน้ี 

1) ความยุงยากในการพิสูจนถึงความประมาทเลินเลอเกี่ยวกับพลังงานไฟฟาซึ่งมีความ

สลับซับซอน 

2) แรงกระตุนในทางเศรษฐกิจกับการพัฒนาความปลอดภัยของสินคา 

3) เพื่อเปนการสงเสริมใหมีการจายกระแสไฟฟาอยางปลอดภัย 

4) เพื่อกระจายความเสี่ยงภัยในความเสียหาย 

ขอจํากัดใดที่ศาลจะไมนําหลักความรับผิดโดยเครงครัดมาใชสําหรับผูบริโภคที่ไดรับ

ความเสียหายจากกระแสไฟฟา หลักเกณฑที่สามารถใชในการตัดสินประเด็นน้ีไดอยางชัดเจนอาจ

เปนการยินยอมใหกระแสไฟฟาเขาขายวาเปนสินคา ก็ตอเมื่อมีการสงกระแสไฟฟาใหแกผูบริโภค

ในระดับแรงดันไฟฟาที่ผูบริโภคสามารถนําไปใชประโยชนได ซึ่งในกรณีดังกลาวเทาน้ันที่ศาลจะ

สามารถอางไดอยางมีเหตุมีผลวากระแสไฟฟาถือเปนสินคาของผูบริโภค ตามหลักเกณฑดังกลาวน้ี 

10 Torts Prof Blog. (2008, October). from So asks Wiliam Riskin over at Toxic Tor Litigation Blog.
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ความเสี่ยงภัยที่เกิดขึ้นจากสายสงไฟฟาแรงสูงจะไมเขาขายคดีที่อยูภายใตหลักความรับผิดโดย

เด็ดขาด

บทความดังกลาวทําใหทราบวาศาลในประเทศสหรัฐอเมริกาใหความสําคัญมากในเร่ือง

กระแสไฟฟาที่การไฟฟาจายอยูในระดับแรงดันที่เปนประโยชนของผูบริโภคที่อาศัยอยูในบานเรือน 

ถาเกิดความเสียหาย โดยถาจะเขาขายที่การไฟฟาตองรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดขึ้นน้ัน ตองถือวา

กระแสไฟฟาเปนสินคาจึงจะไดรับความคุมครองของกฎหมาย แตถาความเสียหายเกิดจากสาย

ไฟฟาแรงสูง ผูบริโภคก็จะไมไดรับความคุมครองเพราะไมถือวากระแสไฟฟาแรงสูงเปนสินคาที่จะ

ไดรับความคุมครองจากกรณีขางตน

สําหรับประเทศไทยควรมีการบัญญัติคํานิยามของ “กระแสไฟฟา” วาเปนสินคา หรือ

บริการใหแนชัด  เพื่อจะไดเปนประโยชนในทางกฎหมายของผูผลิต คือการไฟฟานครหลวงใน

ฐานะผูจําหนายกระแสไฟฟาวาตนเองมีหนาที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายอยางไรใน

กระแสไฟฟาที่ตนเองไดจําหนายไปแกผูบริโภค ตลอดจนผูบริโภคจะไดทราบวาตนเองมีสิทธิ

อยางไรในการเมื่อตนไดรับความเสียหายและเปนการลดการโตแยงทางวิชาการที่จะไดทราบแนชัดวา

“กระแสไฟฟา” น้ันวาสมควรจะอยูในประเภทของสินคา หรือบริการ
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