
 

ความรับผิดเพ่ือละเมิด กรณีไฟฟาลัดวงจร 
Tort Liability: A Study Case in Electric Short-Circuit incidents 
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บทคัดยอ 

บทความน้ีเขียนขึ้นโดยมีวัตถุประสงคในการใหความรูแกประชาชนเก่ียวกับสาเหตุ
ของการเกิดไฟฟาลัดวงจรและความรับผิดทางกฎหมายในกรณีที่เกิดเพลิงไหมเพราะเหตุ
ไฟฟาลัดวงจรตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บทความน้ีประกอบ
ไปดวยประเด็นที่นาสนใจตางๆ หลายประเด็นซึ่งเก่ียวของกับเรื่องดังกลาว ยกตัวอยาง
เชน ขอสันนิษฐานทางกฎหมายเก่ียวกับบุคคลที่ตองเขามารับผิดในความเสียหายที่
เกิดขึ้นจากกรณีดังกลาว ขอยกเวนความรับผิดของกฎหมาย รวมท้ังแนวทางในการราง
คําใหการเพ่ือตอสูคดีของจําเลยดวย นอกจากน้ี ผูเขียนยังไดมีการอางอิงถึงเหตุผลของ
ศาลฎีกาในการพิจารณาพิพากษาคดีที่เก่ียวของดวย ทั้งน้ีก็เพ่ือชวยใหผูอานสามารถ
เขาใจเร่ืองราวดังกลาวไดงายขึ้น ผูเขียนหวังเปนอยางยิ่งวาบทความน้ีจะใหประโยชนแก
ผูอานบางในเรื่องเก่ียวกับความรับผิดทางกฎหมายท่ีเกิดขึ้นจากกระแสไฟฟาที่พวกเราได
ใชประโยชนกันอยูในชีวิตประจําวัน 

 
ABSTRACT 

The purpose of the article is to educate people regarding the cause of 
electric short-circuit and the legal liability under the Civil and Commercial Code 
in case of a fire caused by a electric short-circuit.  This article provides many 
interesting examples related to the issue mentioned above such as the 
presumption of the law regarding a person who is liable for the damage 
occurred, the exception of law, and guidelines for a defendant to draft the 
pleading.  This paper, moreover, refers to some of the court’s reasons given in 
Supreme Court Judgements in order to help readers understand more easily.  My 
paper aims to give readers some benefits regarding the legal liability relating to 
the use of electricity in our day-to-day businesses. 

 
ความนํา 

ในปจจุบันเราคงปฏิเสธไมไดวาไฟฟาถือเปนสา-
ธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานที่สําคัญสําหรับประชาชนโดยท่ัวไป 
และโดยเฉพาะอยางยิ่งประชาชนท่ีอยูในเมืองใหญ รวมท้ัง
ผูประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมและสํานักงานทั้งหลาย
ลวนแลวแตตองพ่ึงพาไฟฟาทั้งสิ้น ในมุมหน่ึงไฟฟาจึง 
เปนสิ่งที่มีประโยชนตอมนุษยเราอยางยิ่ง แตในอีกมุมหน่ึง
ไฟฟาก็เปนสิ่งที่มีอันตรายอยางใหญหลวงตอชีวิตและ
ทรัพยสินของเรา ดังเห็นไดจากขาวคราวของการเกิดเพลิง
ไหมหลายตอหลายครั้ง ซึ่งกอใหเกิดความเสียหายตอ   

ชีวิตและทรัพยสินของบุคคลเปนจํานวนมาก โดยสาเหตุ
ของการเกิดเพลิงไหมน้ัน อาจเกิดไดจากหลายสาเหตุ    
เชน ความประมาทของบุคคล การจงใจลอบวางเพลิงของ
บุคคล เปนตน ซึ่งหากความเสียหายเกิดจากกรณีทั้งสอง
ดังกลาวน้ัน บุคคลผูประมาทหรือจงใจทําใหเกิดเพลิงไหม
ยอม ตองเปนผูรับผิดชอบในความเสียหายทั้งหมดที่เกิด  
ขึ้นอยางแนนอน แตสาเหตุของเพลิงไหมอีกสาเหตุหน่ึง   
ที่มักเกิดขึ้นอยูบอยคร้ังก็คือ ไฟฟาลัดวงจร ซึ่งคําถาม       
ที่มักจะเกิดขึ้นตามมาสําหรับประชาชนทั่วไปท่ีไมมี   
ความรูเก่ียวกับเรื่องดังกลาวก็คือ ไฟฟาลัดวงจรคืออะไร         



 

 
ความหมายและสาเหตุของไฟฟาลัดวงจร 

ไฟฟาลัดวงจร (Electric Short-Circuit) คือ การท่ีจุด 2 
จุดในวงจรไฟฟาหรือสวนของวงจรไฟฟาซึ่งมีแรงดัน 
ไฟฟาตางกันมาแตะหรือสัมผัสกัน หรือตัวนําซึ่งมีคาความ
ตานทานตํ่าๆ มาสัมผัสกันระหวาง 2 จุดน้ัน ทําใหเกิด
กระแสไฟฟาไหลระหวาง 2 จุดน้ันจํานวนมากจนเกิดการ
ถายเทพลังงานกัน เมื่อเกิดไฟฟาลัดวงจรจะมีผลใหเกิด
ความรอนหรือประกายไฟขึ้นในบริเวณดังกลาว ซึ่งหากมี
สิ่งที่ติดไฟไดอยูในบริเวณใกลๆ ก็จะทําใหเกิดเพลิงไหม
ได หรือในบางกรณีเมื่อเกิดไฟฟาลัดวงจรก็จะมีผลให
ฉนวนของกระแสไฟฟาบริเวณดังกลาวเสื่อมหรือชํารุด 
เน่ืองจากกระแสไฟฟาลัดวงจรมีปริมาณมากกวาปกติมาก
เปน เหตุให เ กิดความรอนในสายไฟและในบริ เวณ          
จุดลัดวงจรมากกวาปกติ ถาอุปกรณตัดกระแสไฟฟา 
(Breaker) ขัดของก็จะทําใหเกิดเพลิงไหมไดเชนกัน1 ดังที่
เราไดเห็นขาวตามสื่อประเภทตางๆ อยูอยางสม่ําเสมอ 

 

คําถามที่นาพิจารณาตามมาก็คือ ไฟฟาลัดวงจรน้ันเกิด
จากสาเหตุใด เพราะหากเราทราบสาเหตุของการเกิดไฟฟา
ลัดวงจรแลว เราควรจะทราบไดวาบุคคลใดจะตองเปนผู 
รับผิดชอบในกรณีที่ไฟฟาลัดวงจรเปนเหตุทําใหเกิดเพลิง
ไหม โดยที่สาเหตุสําคัญของไฟฟาลัดวงจรน้ันมีดังน้ี 

1.  เกิดจากฉนวนสายไฟชํารุดหรือพันเทปจุดตอสาย
หรือจุดตางๆ ในวงจรไมดี ทําใหสวนของวงจรมาแตะกัน 
จึงทําใหเกิดไฟฟาลัดวงจรข้ึน 
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2.  เกิดจากการใชกระแสไฟฟาไมถูกวิธี เชน ฉนวน 
ไฟฟาอยูใกลแหลงที่มีความรอน ถูกของหนักกดทับ ถูกของ
มีคมบาด หรือใชกระแสไฟฟาเกินกําลังที่สายไฟจะรับได  

3.  เกิดจากสายไฟฟาที่เปลือย (ไมมีฉนวนหุม) ซึ่งเดิน
บนฉนวน เชน ลูกลอกลูกถวนแกวงมาใกลกันหรือแตะกัน
หรือมีสิ่งที่เปนสื่อไฟฟามาแตะระหวางสายไฟฟาน้ัน 

4.  เกิดจากสายไฟฟาขาดและสวนหน่ึงที่เปนตัวนํา
ของสายไฟฟา ซึ่งยังมีแรงดันไฟฟาไปแตะสายในวงจรอื่น 
หรือแตะพ้ืนดินทําใหกระแสไฟฟาลัดวงจร 

จากสาเหตุดังกลาวขางตน เราจะเห็นไดวาไฟฟาลัด 
วงจรน้ัน อาจเกิดขึ้นไดทั้งจากการกระทําของมนุษย เชน 
การเดินสายไฟหรือพันเทปจุดตอสายไฟไมดี หรือการใช
กระแสไฟฟาเกินกําลังที่สายไฟจะรับได ซึ่งอาจเกิดจาก
การใชเครื่องใชไฟฟาหลายเครื่องที่เตารับอันเดียวกันหรือ
ตอไฟฟาจากจุดเดียวไปใชหลายๆ จุด ทําใหฉนวนไฟฟา
เสื่อมจนเกิดไฟฟาลัดวงจร นอกจากนี้ ไฟฟาลัดวงจรก็อาจ
เกิดขึ้นจากปจจัยภายนอกที่มิใชการกระทําของมนุษยโดย 
ตรง เชน การเกิดพายุลมแรงพัดจนสายไฟฟาขาดและไป
แตะกับสายในวงจรอื่น เปนตน แตไมวาไฟฟาลัดวงจรน้ัน
จะเกิดจากการกระทําของมนุษยหรือเกิดจากภัยธรรมชาติ  
ก็ตาม หากไฟฟาลัดวงจรเปนเหตุใหเกิดเพลิงไหมและมีผู
ไดรับความเสียหายตอรางกาย ชีวิต หรือทรัพยสินก็ตาม 
ปญหาสําคัญที่ตามมาก็คือ บุคคลใดจะเปนผูมารับผิด    
ชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด ซึ่งในประเด็นน้ี 
กฎหมายที่มีการกําหนดความรับผิดในกรณีกระแสไฟฟา
เปนตนเหตุใหเกิดความเสียหายตอบุคคลอื่นน่ันก็คือ
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซึ่งเรื่องดังกลาวน้ี
บัญญัติอยูในหมวดความรับผิดเพ่ือละเมิดน่ันเอง 
 
ความรับผิดเพื่อละเมิด กรณีไฟฟาลัดวงจร 

ในสวนของการกําหนดความรับผิดตามกฎหมาย 
กรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหมจากไฟฟาลัดวงจรน้ัน กฎหมายได
กําหนดวากรณีน้ีเปนความรับผิดในหมวดของความรับผิด
เพ่ือละเมิด ซึ่งโดยทั่วไปแลว การกระทําของบุคคลจะเปน
การกระทําละเมิดน้ันตองประกอบดวยองคประกอบ 3 
ประการ ไดแก 
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1.  การกระทําของบุคคลที่กระทําตอผูอื่นโดยผิด     
กฎหมาย (องคประกอบภายนอก)  

2.  ทําดวยความจงใจหรือประมาทเลินเลอ (องค 
ประกอบภายใน) 

3.  การกระทําน้ันกอใหเกิดความเสียหายตอสิทธิอยาง
หน่ึงอยางใดตามกฎหมายของผู เสียหาย(ผลของการ
กระทํา) 

ซึ่งองคประกอบเหลาน้ีเปนองคประกอบที่บัญญัติไว
ในตามมาตรา 420 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย2 
โดยหากผูเสียหายตองการฟองรองผูกระทําผิดใหตองรับ
ผิดในกรณีละเมิดน้ี ผูเสียหายจําเปนตองพิสูจนใหศาล  
เห็นวาการกระทําของผูกระทําน้ันครบองคประกอบละเมิด
ตามท่ีไดกลาวขางตน ซึ่งการพิสูจนใหศาลเห็นวามีการ
กระทําความผิดครบองคประกอบละเมิดน้ันไมใชเรื่องงาย 
โดยเฉพาะอยางยิ่งองคประกอบภายใน ซึ่งเปนการพิสูจน
ในสวนของจิตใจของผูกระทํา ที่มาตรา 420 ระบุวาผูกระทํา
จะตองรับผิดเฉพาะเมื่อไดกระทําโดยจงใจ3 หรือประมาท
เลินเลอ4 เทาน้ัน หากมิไดจงใจหรือมิไดประมาทเลินเลอ
ผูกระทําก็ไมตองรับผิด แมการกระทําน้ันจะกอใหเกิด
ความเสียหายตอบุคคลอื่นก็ตาม โดยในทางทฤษฎีของ
กฎหมายลักษณะละเมิดเรียกวาทฤษฎีความผิด  (Fault 
Liability) กลาวคือ ผูกระทําจะตองรับผิดตอเมื่อมีความ  
ผิดหรือความช่ัวเทาน้ัน แตเน่ืองจากเจตนาในใจของผู 
กระทําน้ัน เปนเรื่องยากที่จะพิสูจนใหเห็นไดเปนรูปธรรม 

ยกตัวอยางเชน กรณีที่เกิดไฟฟาลัดวงจรที่บานของนายดํา 
จนเปนเหตุใหไฟไหมบานของนายดําและลุกลามไปที่บาน
ของนายแดงไดรับความเสียหาย หากนายแดงตองการ
ฟองรองใหนายดําตองรับผิดในการกระทําละเมิดตาม
มาตรา 420 น้ัน องคประกอบหน่ึงที่นายแดงตองแสดงให
ศาลเห็นก็คือ นายดําไดมีการจงใจหรือประมาทเลินเลอทํา
ใหเกิดไฟฟาลัดวงจรจนเพลิงไหม ซึ่งหากนายดําปฏิเสธวา
มิไดจงใจ และก็มิไดประมาทเพราะกอนเกิดเหตุตนได
ตรวจตราเครื่องใชไฟฟาแลววาถอดปล๊ักออกจากเตารับ
เรียบรอยแลวเชนน้ี คงจะเปนการยากท่ีนายแดงจะสามารถ
พิสูจนใหศาลเห็นวานายดํามีการกระทําครบองคประกอบ
ละเมิด เมื่อไมสามารถพิสูจนไดวาผูกระทําไดกระทําครบ
องคประกอบละเมิด ศาลก็ตองพิพากษายกฟอง ซึ่งอาจ   
ทําใหนายแดงผูเสียหายไมไดรับการเยียวยาใดๆ จากเหตุ 
การณที่เกิดขึ้น 

                                                 
2 มาตรา 420 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

“ผูใดจงใจหรือประมาทเลินเลอทําตอผูอื่นโดยผิดกฎหมาย ใหเขา

เสียหายถึงแกชีวิตก็ดี แกรางกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพยสิน

หรือสิทธิอยางหน่ึงอยางใดก็ดี ทานวาผูนั้นทําละเมิด จําตองชดใชคา

สินไหมทดแทนเพื่อการนั้น”  
3 จงใจ หมายถึง การกระทําโดยรูสํานึกถึงผลเสียหายที่จะเกิดขึ้นจาก

การกระทําของตน จากเพ็ง  เพ็งนิติ. คําอธิบายประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชยวาดวยละเมิด. พิมพคร้ังที่ 4 (กรุงเทพ: เนติบัณฑิตยสภา, 

2549) หนา 137. 
4 ประมาทเลินเลอ หมายถึง การกระทําความผิดท่ีมิใชเจตนา แต

กระทําโดยปราศจากความระมัดระวังซ่ึงบุคคลในภาวะเชนนั้น จัก

ตองมีตามวิสัยและพฤติการณและผูกระทําอาจใชความระมัดระวัง

เชนวาน้ันได แตหาไดใชใหเพียงพอไม จากเพ็ง เพ็งนิติ. อางแลว 

หนา 141. 

ดังน้ัน เราจะเห็นไดวาการใชทฤษฎีความรับผิดที่เรียก 
วาทฤษฎีความผิดน้ัน อาจไมเปนธรรมกับผูเสียหายในบาง
กรณี เพราะผูเสียหายอาจไมสามารถหาพยานหลักฐาน    
มาพิสูจนใหศาลเห็นถึงองคประกอบภายในจิตใจของผู 
กระทําไดเสมอไปวาผูกระทําไดกระทําการโดยจงใจหรือ
ประมาทเลินเลอ ดวยเหตุดังกลาว กฎหมายลักษณะละเมิด
จึงไดมีการพัฒนาทฤษฎีความรับผิดเพ่ือละเมิดอีกทฤษฎี
หน่ึงขึ้นมา เพ่ือรองรับความรับผิดในกรณีที่กฎหมาย
ประสงคจะคุมครองชีวิตหรือทรัพยสินของบุคคลจาก
อันตรายอยางใดอยางหน่ึงเปนกรณีพิเศษ โดยทฤษฎีดังกลาว
น้ีเรียกวาทฤษฎีความรับผิดเด็ดขาด (Strict Liability) โดย
ทฤษฎีน้ีชวยใหผู เสียหายไดรับการเยียวยา โดยไมตอง 
พิสูจนความผิดหรือเจตนาภายในจิตใจของผูกระทําวามีการ
จงใจหรือประมาทเลินเลอหรือไม นอกจากน้ีบทบัญญัติ     
ใดที่อยูในหมวดความรับผิดเด็ดขาดน้ีจะมีการบัญญัติ “ขอ
สันนิษฐานความผิดทางกฎหมาย” (Presumption of Law)   
ไวดวยวาในกรณีดังกลาว กฎหมายไดสันนิษฐานใหใคร
เปนผูที่ตองรับผิดไวกอน โดยหากบุคคลใดถูกสันนิษฐาน
ใหตองเปนผูรับผิดตามกฎหมายแลว หากบุคคลน้ันตอง 
การจะตอสูวาตนไมมีความผิด บุคคลน้ันจะตองรับภาระ
ในการพิสูจนวาตนเองไมตองรับผิด เพราะเขาเหตุยกเวน
ความรับผิดตามกฎหมายอยางไร  ซึ่ งบทบัญญั ติของ
กฎหมายในสวนของความรับผิดเด็ดขาดน้ี คอนขางเปน
ประโยชนกับผูเสียหายอยางมาก เน่ืองจากเปนการผลัก



 

มาตรา 437 บัญญัติวา  
“บุคคลใดครอบครองหรือควบคุมดูแลยานพาหนะ

อยางใดๆ อันเดินดวยกําลังเครื่องจักรกล บุคคลน้ันจะตอง
รับผิดชอบเพ่ือการเสียหายอันเกิดแตยานพาหนะนั้น เวน
แตจะพิสูจนไดวาการเสียหายน้ันเกิดแตเหตุสุดวิสัย หรือ
เกิดเพราะความผิดของผูตองเสียหายน้ันเอง 

คว ามข อ น้ี ให ใ ช ไ ด ต ลอดถึ ง บุ ค คล ผู มี ไ ว ใ น
ครอบครองของตนซึ่งทรัพยอันเปนของเกิดอันตรายได
โดยสภาพ หรือโดยความมุงหมายท่ีจะใช หรือโดยอาการ
กลไกของทรัพยน้ันดวย” 

ในสวนของกระแสไฟฟาน้ัน ในทางกฎหมายถือวา
ไฟฟาเปนทรัพยสินอยางหน่ึงและยังถือวาเปนทรัพย
อันตรายโดยสภาพตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมาย 
แพงและพาณิชยมาตรา 437 วรรคสองขางตนดวย ดังที่ 
ศาลไดมีแนวคําพิพากษาศาลฎีกาไวในแนวทางเดียวกัน    
ต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันวากระแสไฟฟาถือเปนทรัพย      
อันตรายโดยสภาพ เชน คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1869/2492 
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 762/2517 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 
5134/2542 และคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2651/2546 เปนตน  

เมื่อ เราทราบแลวว ากระแสไฟฟาถือเปนทรัพย
อันตรายตามมาตรา 437 วรรคสอง ประเด็นตอมาท่ีตอง
พิจารณาคือ ใครตองเปนผูรับผิดเมื่อกระแสไฟฟาหรือ
ทรัพยอันตรายน้ีไปกอให เ กิดความเสียหายตอผูอื่น         
ซึ่งหากเราพิจารณามาตรา 437 วรรคหน่ึงและวรรคสอง
ประกอบกันจะเห็นไดวากฎหมายกําหนดให “ผูครอบ 

ครอง” ทรัพยน้ันตองรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก
ทรัพยอันตราย คําวา “ผูครอบครอง” หมายถึง ผูครอบ 
ครองหรือยึดถือทรัพยที่ เปนตนเหตุแหงความเสียหาย 
ในขณะท่ีเกิดความเสียหาย โดยไมจําเปนตองเปนเจาของ
เสมอไป แตผูครอบครองตองมีเจตนาครอบครองเพ่ือ     
ใหไดใชหรือไดรับประโยชนจากทรัพยสินที่ครอบครอง  
ผู น้ันจะตองรับผิดในความเสียหายที่ เกิดขึ้นจากทรัพย
อันตราย 

ในสวนของกระแสไฟฟาเอง ซึ่งกฎหมายถือวาเปน
ทรัพยอันตรายชนิดหน่ึง ดังน้ัน หากกระแสไฟฟาไปกอ 
ใหเกิดความเสียหายกับบุคคลอื่น เชน การเกิดกระแส 
ไฟฟาลัดวงจรจนเกิดเหตุเพลิงไหม บุคคลที่เปนผูครอบ 
ครองกระแสไฟฟายอมตองเปนผูรับผิดชอบในความเสีย 
หายท่ีเกิดขึ้นตามมาตรา 437 วรรคสอง ซึ่งประเด็นปญหาที่
นาสนใจก็คือ ใครเปนผูครอบครองกระแสไฟฟาในขณะ
เกิดเหตุ เน่ืองจากผูผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาใหกับ
ประชาชนในประเทศไทยน้ัน มีเพียง 3 หนวยงานใหญๆ 
ไดแก การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การไฟฟานคร
หลวงและการไฟฟาสวนภูมิภาคเทาน้ัน (ซึ่งในที่น้ีจะขอ
เรียกรวมกันวา การไฟฟาฯ) ดังน้ัน เราจะสามารถสรุปได
หรือไมวากรณีที่ เกิดไฟฟาลัดวงจร ทั้งสามหนวยงาน
ดังกลาวเปนผูครอบครองและตองรับผิดในความเสียหาย  
ที่เกิดขึ้น  

โดยในประเด็นปญหาเรื่องการครอบครองนี้ ทั้งสาม
หนวยงานขางตนไดถูกประชาชนที่ไดรับความเสียหายจาก
เหตุเพลิงไหมเพราะไฟฟาลัดวงจรฟองรองใหตองรับผิด
ในฐานะผูครอบครองกระแสไฟฟาเปนจํานวนมาก และ
การไฟฟาฯ ก็ไดมีการตอสูคดีในประเด็น “ผูครอบครอง” 
ในศาลจนถึงช้ันศาลฎีกาหลายคดีดวยกัน วาหนวยงานของ
ตนมิใชผูครอบครองใชประโยชนกระแสไฟฟาขณะเกิด
เหตุเพลิงไหมและไมตองรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้น  
ซึ่งทายที่สุดศาลฎีกาก็ไดมีคําพิพากษาออกมาในสอง
แนวทาง ดังน้ี 

แนวทางท่ีหน่ึง ศาลฎีกาพิพากษาวาการไฟฟาฯ เปนผู
ครอบครองกระแสไฟฟาและตองรับผิด เมื่อเกิดไฟฟาลัด 
วงจรจนเปนเหตุใหเกิดเพลิงไหม เชน ในคําพิพากษาศาล
ฎีกาที่ 179/2522 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 478/2523 คําพิพากษา
ศาลฎีกาที่ 3354/2524 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1469/2537 
และคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2651/2546 เปนตน 



 

แนวทางที่สอง ศาลฎีกาพิพากษาวาการไฟฟาฯ มิใชผู
ครอบครองกระแสไฟฟา จึงไมตองรับผิด เมื่อเกิดไฟฟา
ลัดวงจรจนเปนเหตุใหเกิดเพลิงไหม เชน ในคําพิพากษา
ศาลฎีกาที่ 762/2517 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 987/2517 คํา
พิพากษาศาลฎีกาที่ 3734/2531 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 816/ 
2538 และคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 5134/2542 เปนตน 

จะเห็นไดวาศาลฎีกาไดมีการพิพากษาแยกออกเปน   
2 แนวทาง ทั้งแนวทางที่การไฟฟาฯ เปนผูครอบครอง จึง
ตองรับผิดและแนวทางที่การไฟฟาฯ ไมตองรับผิดเพราะ
ไมใชผูครอบครอง สิ่งที่นาสนใจก็คือ ศาลเอาเหตุผลหรือ
มาตรฐานใดมาเปนตัวบงช้ีวาบุคคลใดเปนผูครอบครอง
กระแสไฟฟาในแตละกรณีและคําพิพากษาเหลาน้ันขัดแยง
กันเองหรือไม ซึ่งจากการศึกษาเหตุผลของศาลฎีกาในการ
พิจารณาพิพากษาคดีที่เก่ียวของกับการเกิดเพลิงไหมอัน
เน่ืองมาจากไฟฟาลัดวงจรน้ัน เห็นวาเหตุผลของศาลใน
การพิพากษาคดีเหลาน้ันไมไดขัดแยงกัน ในทางตรงกัน
ขามศาลกลับมีแนวทางการพิจารณาคดีที่สอดคลองกัน
ทั้งสิ้น แตการท่ีผลของคําพิพากษาออกมาแตกตางกันน้ัน 
เน่ืองจากขอเท็จจริงในแตละคดีมีลักษณะท่ีแตกตางกัน
ออกไป ทําใหผลของคดีออกมาตางกัน โดยหลักการที่ศาล
ใชในการพิจารณาพิพากษาวาบุคคลใดเปนผูครอบครอง
กระแสไฟฟาและตองรับผิดน้ัน จุดสําคัญที่ศาลพิจารณา
ศาลจะดูวาการเกิดไฟฟาลัดวงจรท่ีบริเวณใด กลาวคือ หาก
ไฟฟาลัดวงจรเกิดในชวงสายไฟเช่ือมตอระหวางเสา 
ไฟฟาแรงสูงหรือระหวางตนเสาไฟฟาที่ ต้ังอยูบนถนน
หลวง หรือเกิดจากการระเบิดของหมอแปลงไฟฟาในชวง
เสาไฟฟาดังกลาว ถือวากระแสไฟฟาอยูในการครอบครอง
ของการไฟฟาฯ และการไฟฟาฯ ตองรับผิด ซึ่งก็แลวแต
กรณีวาจะอยูในความรับผิดชอบของการไฟฟาฝายผลิต 
การไฟฟานครหลวงหรือการไฟฟาสวนภูมิภาค ดังเหตุผล
หน่ึงที่ศาลไดใหไวในคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 478/2523 วา  
“การไฟฟาสวนภูมิภาคเปนผูจําหนายและครอบครอง
กระแสไฟฟาซึ่งพาดไปตามถนน มีหนาที่ที่จะตองระมัด 
ระวังมิใหสายไฟฟาชํารุดบกพรอง อันจะเกิดอันตรายตอ
ประชาชน เมื่อจําเลยละเลยไมตรวจตราดูแลแกไขใหสาย 
ไฟฟาอยูในสภาพดี จําเลยจึงตองรับผิด”  แตในทางตรง  
กันขาม หากไฟฟาที่ลัดวงจรน้ันเกิดขึ้นในชวงหมอวัด    
ไฟหรือสายไฟที่ตอจากหมอวัดไฟเขาไปในบานของ
ประชาชนหรือเกิดไฟฟาลัดวงจรภายในบานหรืออาคาร

ของประชาชนถือวาประชาชนผู น้ันเปนผูครอบครอง
กระแสไฟฟาและตองรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้น ดัง
เหตุผลที่ศาลฎีกาไดใหไว ในคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 
987/2517 วา “เมื่อสายไฟท่ีเกิดกระแสไฟฟารั่วน้ันอยู
ในชวงที่สายไฟฟาตอจากหมอวัดไฟเขาไปยังบานของ
เอกชนผูขอใชไฟฟา จึงถือไมไดวาสายไฟฟาซึ่งเปนทรัพย
อันตรายโดยสภาพ อยูในความครอบครองของการไฟฟา
สวนภูมิภาค” ดังน้ัน เราจึงสามารถสรุปไดวาในกรณีที่  
เกิดเพลิงไหมจากกระแสไฟฟาลัดวงจรน้ัน ผูครอบครอง
กระแสไฟฟาที่ตองรับผิดอาจเปนไดทั้งการไฟฟาฯ หรือ
เอกชนผูขอใชไฟก็ไดขึ้นอยูกับจุดที่ไฟฟาลัดวงจรวาอยู  
ในบริเวณใด และเน่ืองจากความรับผิดในมาตรา 437 แหง
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย น้ี เปนความรับผิด
เด็ดขาด ดังน้ัน แมผูครอบครองกระแสไฟฟาจะมิไดจงใจ
หรือประมาทเลินเลอกระทําใหเกิดไฟฟาลัดวงจรก็ตาม   
แตผูครอบครองก็ยังคงตองรับผิดในความเสียหายที่เกิด  
ขึ้นตามบทบัญญัติของกฎหมาย 

ประเด็นนาสนใจเพ่ิมเติมอีกหน่ึงประเด็นที่ผูเขียน 
เห็นวาควรจะมีการกลาวถึงในสวนของ “ผูครอบครอง” 
กระแสไฟฟาน้ีก็คือ กรณีที่เจาของบานไดใหบุคคลอื่นเชา
บานและระหวางอายุสัญญาเชาไดเกิดกระแสไฟฟาลัด 
วงจรทําใหเกิดเพลิงไหม กรณีน้ีบุคคลใดถือเปนผูครอบ 
ครองกระแสไฟฟา  

ในสวนของผูครอบครองกระแสไฟฟาน้ัน ผูเขียนได
กลาวในตอนตนของบทความน้ีแลววา “ผูครอบครอง”  
หมายถึง ผูครอบครองหรือยึดถือทรัพยที่เปนตนเหตุแหง
ความเสียหายในขณะที่เกิดความเสียหาย โดยไมจําเปน 
ตองเปนเจาของกรรมสิทธิ์ทรัพยสิ่งน้ันเสมอไป แตผูครอบ 
ครองตองมีเจตนาครอบครองเพ่ือใหไดใชหรือไดรับ
ประโยชนจากทรัพยสินที่ครอบครอง   ดังน้ัน เจาของ  
บานที่เปนผูใหเชา แมเปนเจาของกรรมสิทธิ์บานที่ขอใช
ไฟฟา ก็ไมจําเปนตองเปนผูครอบครองกระแสไฟฟาเสมอ
ไป ตองพิจารณาวาบุคคลน้ันครอบครองเพ่ือใหไดใช
ประโยชนในทรัพยน้ันหรือไม ซึ่งหากพิจารณากรณีการ 
ใหเชาบานน้ัน เห็นวาการที่ผูใหเชาซึ่งเปนเจาของบานได
สละการครอบครองบานและสิ่งอํานวยความสะดวกใน
บาน ซึ่งรวมทั้งไฟฟาใหผูเชาไดเปนผูใชประโยชนจาก
ทรัพยที่ เชา เพ่ือแลกกับเงินคาเชาบาน ยอมถือไดวาผู      
เชาบานเปนผูครอบครองกระแสไฟฟาเพราะเปนผูครอบ 



 

 
เหตุยกเวนความรับผิด 

อยางไรก็ดี แมความรับผิดของผูครอบครองทรัพย
อันตรายที่ไปกอใหเกิดความเสียหายตอบุคคลอื่นตาม
มาตรา 437 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย จะ  
เปนความรับผิดเด็ดขาดที่กําหนดใหผูครอบครองทรัพย
อันตรายตองรับผิดในความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากทรัพย
อันตรายในทุกกรณี แมวาผูครอบครองจะมิไดจงใจหรือ
ประมาทเลินเลอใหเกิดเหตุการณดังกลาวก็ตาม แตใน
มาตรา 437 เองน้ัน ก็ยังมีบทผอนปรนหรือที่เรียกวาเหตุ
ยกเวนความรับผิดใหกับผูครอบครองทรัพยอันตรายใน
บางกรณีใหไมตองรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก
ทรัพยอันตรายท่ีตนไดครอบครองอยู โดยเหตุยกเวนความ
รับผิดแบงออกเปน 2 กรณี ไดแก กรณีที่หน่ึง ผูครอบครอง
ตองพิสูจนใหไดวาการเสียหายน้ันเกิดแตเหตุสุดวิสัย   
หรือกรณีที่สอง ผูครอบครองตองพิสูจนใหไดวาการเสีย 
หายน้ันเกิดเพราะความผิดของผูตองเสียหายน้ันเอง โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 

กรณีที่หน่ึง ผูครอบครองตองพิสูจนใหไดวาการเสีย 
หายน้ันเกิดแตเหตุสุดวิสัย 

คําวา “เหตุสุดวิสัย” น้ี หมายความถึง เหตุสุดวิสัย ตาม
มาตรา 8 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยน่ันเอง ซึ่ง 
มาตรา 8 บัญญัติไววา 

“คําวา “เหตุสุดวิสัย” ความวา เหตุใดๆ อันจะเกิดขึ้น
ก็ดี จะใหผลพิบัติก็ดี เปนเหตุที่ไมอาจปองกันได แมทั้ง
บุคคลผูตองประสบหรือใกลจะตองประสบเหตุน้ัน จะได
จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได  จาก
บุคคลในฐานะและภาวะเชนน้ัน” 

จากนิยามดังกลาว สรุปไดวา เหตุสุดวิสัยอาจเกิดจาก
เหตุการณทางธรรมชาติ (Act of God) ก็ได เชน ฟาผา ลม 
 

พายุ นํ้าทวม หรือเกิดจากเหตุการณภายนอกท่ีตําหนิผู
ครอบครองทรัพยไมได หรือเกิดจากการกระทําของบุคคล
ที่ 3 เชน การท่ีโจรขโมยน็อตล็อคเสาไฟฟาเปนเหตุให   
เสาไฟฟาลมสายไฟขาดเกิดไฟรั่วและไฟฟาลัดวงจร       
อันมิใชความผิดของการไฟฟาฯ เปนตน แตอยางไรก็ดี 
เหตุสุดวิสัยไมวาจะเกิดจากปรากฏการณธรรมชาติหรือ
จากการกระทําของบุคคลก็ตามจะตองเปนเหตุการณ        
ที่ไมมีใครปองกันได หากปองกันไดไมใชเหตุสุดวิสัย เชน 
พายุที่พัดมาแรงตามฤดูกาล มิใชนอกฤดูกาลหรือแรงกวา
ปกติตามฤดูกาล ไมใชเหตุสุดวิสัย (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 
2140/2520) หรือกรณีที่อุปกรณหรือสายไฟฟาไมไดรับ
การดูแลรักษาที่ดี เกิดการชํารุดจนเกิดไฟรั่วและไฟฟา    
ลัด วงจรไมใชเหตุสุดวิสัย (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 514/ 
2537) เสาไฟฟาหักเพราะไฟไหมหญาซึ่งไมไดถาง เปน
เหตุที่ใชความระมัดระวังปองกันได ไมใชเหตุสุดวิสัย     
(คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 179/2522) การท่ีไฟฟาลัดวงจร
เพราะตนมะพราวของโจทกปลูกอยูชิดกับแนวสายไฟฟา
เปนเหตุใหทางมะพราวพาดไปถูกสายไฟฟาเมื่อมีลมพัด 
มิใชเหตุสุดวิสัย เพราะจําเลยอาจปองกันได ถาตัดตน
มะพราวหรือแจงใหโจทกตัดเสียกอน (คําพิพากษาศาลฎีกา
ที่ 529/2523)  

ในสวนของการพิสูจนใหศาลเห็นวาไฟฟาลัดวงจร
น้ันเกิดจากเหตุสุดวิสัย ผูครอบครองจึงไมตองรับผิดน้ัน 
ถือเปนภาระการพิสูจนของจําเลยในฐานะผูครอบครองท่ี
กฎหมายใหสันนิษฐานไวกอนวาตองรับผิด ในอันที่จะ
ตอสูใหศาลเห็นวาไฟฟาลัดวงจรน้ันเกิดแตเหตุสุดวิสัยตน
จึงไมตองรับผิด ซึ่งในเรื่องการตอสูประเด็นเหตุสุด วิสัยน้ี 
จําเลยหรือผูครอบครองกระแสไฟฟาตองพึงระวังในการ
ตอสูใหมาก เน่ืองจากเคยมีคดีหน่ึงซึ่งเปนเรื่องเหตุไฟไหม
เพราะไฟฟาลัดวงจรข้ึนสูการพิจารณาของศาลฎีกา จําเลย
ซึ่งเปนผูครอบครองกระแสไฟฟาไดตอสูวา  

“จําเลยดูแลรักษาสายไฟฟาภายในบานใหใชงานได
อยางปลอดภัยอยูเสมอ และเพิ่งเปล่ียนสายไฟฟาในบาน
ใหม ขณะเกิดเหตุเพลิงไหมน้ัน ภายในบานของจําเลยไม 
ไดใชเครื่องใชไฟฟา จําเลยไมไดกระทําโดยประมาทเลิน 
เลอใหเกิดเพลิงไหมและไฟฟาลัดวงจรเกิดขึ้นไดอยางไร
จําเลยไมทราบ”  

 



 

จากขอตอสูดังกลาว ศาลพิพากษาวา “ขอตอสูของ
จําเลยไมไดแสดงวา กระแสไฟฟาลัดวงจรทําใหเกิดเพลิง
ไหมขึ้นดวยเหตุอยางไรอันจะบงช้ีวาเปนเหตุสุดวิสัย 
จําเลยจึงตองรับผิดชอบเพ่ือความเสียหายแกโจทก”5  

นอกจากนี้ในอีกคดีหน่ึงจําเลยไดยกขอตอสูวา “การ
ต้ังโรงงานและการติดต้ังไฟฟาในโรงงาน จําเลยไดปฏิบัติ
ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ และมีเจาหนาที่มา
ตรวจสอบเสมอ แตไฟไหมขึ้นอยางไร จําเลยไมทราบ”  

จากขอตอสูดังกลาว ศาลพิพากษาวา “จําเลยมิไดนํา
สืบวาการท่ีไฟฟาเดินลัดวงจรเกิดแตเหตุสุดวิสัย หรือเกิด
จากความผิดของโจทก จําเลยจึงตองรับผิดชดใชคาเสีย 
หายใหโจทก”6   

ดังน้ีจะเห็นไดวา ศาลตีความคําวาเหตุสุดวิสัยอยาง
เครงครัดมาก ดังน้ัน หากจําเลยตองการยกประเด็นเหตุ
สุดวิสัยเปนขอตอสู จําเลยยอมตองแสดงใหศาลเห็นอยาง
ชัดเจนวากระแสไฟฟาลัดวงจรน้ัน เกิดจากเหตุใดและเหตุ
แหงการเกิดไฟฟาลัดวงจรน้ันเปนเหตุสุดวิสัยที่ไมสามารถ
คาดเห็นและปองกันได การยกขอตอสูอื่นๆ เชน จําเลย
ไมไดประมาท จําเลยระมัดระวังดีแลว จําเลยไมทราบวา
ไฟฟาลัดวงจรไดอยางไร จําเลยปฏิบัติตามระเบียบแบบ
แผนของทางราชการแลวไมใชขอแกตัวตามที่กฎหมาย
กําหนด ศาลจึงไมรับฟงขอตอสูดังกลาว และจําเลยตองรับ
ผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้น 

กรณีที่สอง ผูครอบครองตองพิสูจนใหไดวาการ
เสียหายน้ันเกิดเพราะความผิดของผูตองเสียหายน้ันเอง 

ขอตอสู ในประเด็นน้ีจะตองเปนกรณีที่ เ กิดจาก
ความผิดของผูเสียหายแตเพียงฝายเดียวเทาน้ัน ถาผูเสียหาย
เพียงแตมีสวนผิดอยูบาง แตไมไดผิดทั้งหมด ไมเปนเหตุ
ใหผูครอบครองทรัพยอันตรายพนผิด เพียงแตมีสิทธิไดรับ
ลดหยอนคาสินไหมทดแทนเทาน้ัน กรณีที่เปนความผิด
ของผูเสียหาย เชน โจทกลักตัดสายไฟฟาเพ่ือไปขายจนเกิด
มีไฟรั่วและถูกไฟช็อตถึงแก ชีวิต  หรือกรณีโจทกลัก
กระแสไฟฟาจากเสาไฟของการไฟฟาตอสายใสลงไปใน
นํ้าเพ่ือจับปลา โจทกถูกไฟดูดถึงแกความตาย เปนตน  

อยางไรก็ดี คําวา “ความผิดของผูตองเสียหาย” น้ีอาจ
ไมหมายเฉพาะกรณีผูเสียหายไดกระทําลงโดยจงใจอยาง

เดียว แตอาจหมายความรวมถึงการกระทําโดยปราศจาก
ความระมัดระวังดวย เชน โจทกเห็นแลววาหมอแปลงที่ติด
อยูบนเสาไฟของการไฟฟาชํารุดมีประกายไฟฟากระเด็น
ออกมาตลอดเวลา โจทกมิไดใชความระมัดระวังซึ่งบุคคล
ทั่วไปพึงใช โดยยังคงจอดรถไวใตเสาไฟตนน้ัน ปรากฏวา
รถของโจทกเสียหาย ดังน้ี ถือวาความเสียหายเกิดขึ้นเพราะ
ความผิดของโจทกเอง7  

                                                                                                 
5 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 816/2538 
6 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 762/2517 

สวนกรณีที่ ศาลพิพากษาว าไม ใชความผิดของ
ผูเสียหายเพียงฝายเดียว เชน กรณีที่ผูเสียหายเดินสะดุด
สายไฟฟาที่ทอดขวางอยูบนทางสาธารณะ โดยศาลให
เหตุผลวา “ขอตอสูที่วาผูตายไปสะดุดเขาเองน้ัน เห็นวา
มิใชวิสัยที่ผูสัญจรตามทางสาธารณะจะพึงคาดหมายไดวา
ตามทางสาธารณะน้ันจะมีสายไฟฟาที่ทําใหเกิดอันตรายแก
ตนทอดขวางอยูได ขอตอสูของจําเลยวาเปนความผิดของ
ผูตายจึงฟงไมขึ้น” (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1869/2492) หรือ
กรณีที่เด็กปนรั้วเก็บดอกรักจึงถูกสายไฟฟาเปลือยบริเวณ
กระด่ิงประตูบานจําเลยถึงแกความตาย ศาลเห็นวา “วิสัย
ของเด็กไมคาดคิดวาจะมีสายไฟฟาเปลือย ไมมีฉนวนหุม
อยูในบริเวณน้ัน จึงมิใชเปนความผิดของเด็ก” (คําพิพากษา
ศาลฎีกาที่ 883/2518) 
 
บทสรุป 

จากที่ไดกลาวขางตนจะเห็นไดวา กรณีที่เกิดความเสีย 
หายจากเพลิงไหมเพราะเหตุไฟฟาลัดวงจรน้ัน บุคคลที่ 
ตองรับผิดตามกฎหมายไมจําเปนตองเปนการไฟฟาฯ ซึ่ง
เปนผูผลิตและจําหนายไฟฟาใหกับประชาชนเสมอไป แต
กฎหมายต้ังขอสันนิษฐานใหผูครอบครองกระแสไฟฟาซึ่ง
เปนทรัพยอันตรายตามมาตรา 437 แหงประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชยเปนผูตองรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้น 
โดยศาลไดวางหลักการไววา หากไฟฟาลัดวงจรเกิดบริเวณ
สายไฟหรือหมอแปลงไฟฟาที่อยูบริเวณเสาไฟฟาบนถนน
หลวงซึ่งอยูในการดูแลของการไฟฟาฯ ก็ถือวาการไฟฟาฯ 
เปนผูครอบครอง แตหากไฟฟาลัดวงจรเกิดบริเวณหมอวัด
ไฟที่ตอจากเสาไฟฟาเขาบานเอกชนหรือเกิดในบริเวณบาน
ของเอกชน ก็ถือวาผูครอบครองใชประโยชนไฟฟาน้ันเปน
ผูครอบครองและตองรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่ง

 
7 สุษม ศุภนิตย, คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ลักษณะ 

ละเมิด, (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพนิติบรรณการ, 2548) หนา 182. 



 

ศักด์ิ  สนองชาติ. คําอธิบายโดยยอประมวลกฎหมายแพง 
และพาณิชยวาดวยละเมิดและความรับผิดทางละเมิด
ตาม พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 
2539. พิมพครั้งที่ 5 (กรุงเทพ: สํานักพิมพนิติบรรณ-
การ, 2544).  

สุษม   ศุภนิตย .  คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย ลักษณะละเมิด. พิมพครั้งที่ 5 (กรุงเทพ: 
สํานักพิมพนิติบรรณการ, 2548). 
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ขอมูล ณ วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2551 
 
 

  
 
 
 
 
 
อาจารยรัชดาพร  สังวร สําเร็จการศึกษา LL.M., North-
western University, USA. เนติบัณฑิตไทย และ น.บ. 
(เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปจจุบันเปน
อาจารยประจําคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มี
ผลงานทางวิชาการประเภทเอกสารประกอบการสอนวิชา 
ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมาย (แตงรวม) และบทความ
ทางวิชาการ เรื่อง “Fiduciary Duty กับความรับผิดของกรรม 
การและผูบริหารในบริษัทจํากัดตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย” วารสารกระบวนการยุติธรรม เลมที่ 1 ปที่ 1 
มิถุนายน-กันยายน 2551 

 
บรรณานุกรม 
คณาจารยคณะนิติศาสตร.  เอกสารประกอบการสอนความ 

รูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมาย. พิมพครั้งที่ 1 (กรุงเทพฯ: 
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2551). 

  
 

 
เพ็ง  เพ็งนิติ. คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

วาดวยละเมิด. พิมพครั้งที่ 4 (กรุงเทพ: เนติบัณฑิตย-
สภา, 2549).   

   

ไพจิตร  ปุญญพันธุ. คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยลักษณะละเมิด .  พิมพครั้งที่  9 (กรุงเทพ: 
สํานักพิมพนิติบรรณการ, 2544). 

ภัทรศักด์ิ  วรรณแสง. หลักกฎหมายละเมิด. พิมพครั้งที่ 6 
(กรุงเทพ: สํานักพิมพวิญูชน, 2540).  
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