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A Comparative Study of Concept and Experience of the Doctrine of
Impossibility of Performance in German and Thai Law
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั ญหาในการบังคับใช้ ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ของไทยเฉพาะประเด็นเรื่ องการชําระหนี ้เป็ นพ้ นวิสยั โดยการเปรี ยบเทียบ
กับประสบการณ์ และปั ญหาการใช้ บัง คับของประมวลกฎหมายแพ่ ง ของเยอรมัน
(อันเป็ นรากฐานที่มาของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ของไทย) ที่นําไปสู่การ
แก้ ไขประมวลกฎหมายแพ่งของเยอรมันภายหลังจากที่ได้ ใช้ มาเป็ นเวลา 100 ปี
ผลการศึกษาพบว่าการบังคับใช้ หลักกฎหมายเรื่ องการชําระหนี ้เป็ นพ้ นวิสยั ของไทย
ค่ อ นข้ างเคร่ งครั ด และใช้ เฉพาะการชํ า ระหนี ท้ ี่ ใครๆ ก็ ทํ า ไม่ ไ ด้ (Objective
Impossibility) จึงจะถือว่าการชําระหนี ้เป็ นพ้ นวิสยั แต่ของเยอรมันรวมถึงการชําระหนี ้
ที่เฉพาะลูกหนี ้เท่านันที
้ ่ทําไม่ได้ (Subjective Impossibility) ด้ วย ทําให้ ปัญหาที่เกิด
จากการบังคับใช้ มีความแตกต่างกัน การปรับปรุ งแก้ ไขของเยอรมันเพื่อแก้ ไขปั ญหาใน
ส่วนนี ้จึงไม่ตรงกับของไทยและไม่จําเป็ นต้ องมีการแก้ ไข อย่างไรก็ตามในประเด็นเรื่ อง
การบังคับให้ ลกู หนี ้ต้ องชําระหนี ้โดยเฉพาะเจาะจงที่เป็ นภาระแก่ลกู หนีอ้ ย่างมากและ
ไม่ ได้ สัด ส่ว นที่ เ จ้ าหนี ไ้ ด้ ป ระโยชน์ และกรณี การบัง คับ ชํ าระหนี ท้ ี่ ลูกหนี ต้ ้ อ งทํ า
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เฉพาะตัวในกรณีที่ไม่ควรคาดหวังว่าลูกหนี ้จะต้ องทําถึงเพียงนันและให้
้
สทิ ธิลกู หนี ้ที่จะ
ปฏิเสธ (มาตรา 275) นัน้ งานวิจัยนี ้พบว่าสมควรบัญญัติในกฎหมายไทยให้ ชัดเจน
เช่นกัน
คาสาคัญ: การชําระหนี ้เป็ นพ้ นวิสยั / การชําระหนี ้เป็ นพ้ นวิสยั ทางศีลธรรม /
การแก้ ไขประมวลแพ่งเยอรมัน / สิทธิปฏิเสธการชําระหนี ้
Abstract
This research aims to study the problems in the enforcement of the Thai
Civil and Commercial Code on the issue of impossibility of performance by
analytically comparing the legal problems experienced in the enforcement of
German Civil Code (Thai Civil and Commercial Code has largely been adopted
from the German law) that led to the recent revision of the German Civil Code
after it had been used for 100 years. The study found that unlike the German, in
the Thai system the defense of impossibility became available only if objective
impossibility existed while in the German legal order, the application of the
doctrine is comparatively less restrictive. The impossibility of performance in the
German system included the subjective impossibility - impossibility due to the
inability of the individual debtor to perform. Apparently such different treatment
between the two systems resulted in different legal problems experienced in
each countries. It is, therefore, suggested that the recent amendments to the
German Civil Code in this respect would not relevant to the Thai provisions and
accordingly corresponding modifications would not be necessary. However it is
further suggested that for clearer modifications are needed to the Thai
provisions on the following two subject matters: the enforcement of specific
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performance where is grossly disproportionate to the interest in performance of
the obligee; and the provisions that require the obligor to render the
performance in person when performance cannot be reasonably required of
the obligor and the obligor may refuse performance.
บทนา
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยเป็ นผลสืบเนื่องมาจากความจําเป็ นใน
การปฏิรูปกฎหมายและการศาลในสมัยรัชกาลที่ 5 ภายหลังจากที่ทรงตัดสินพระทัยที่
จะใช้ ระบบกฎหมาย Civil law ตามแบบยุโรปแทนที่จะเป็ น Common Law ตามแบบ
อังกฤษด้ วยทรงเห็นว่าระบบกฎหมายดังเดิ
้ มของไทยเรามีความคล้ ายคลึงกับระบบ
Civil Law ตามแบบยุโรปมากกว่าประการหนึ่ง 2 และการใช้ กฎหมายตามแบบ
Common Law มีความยุ่งยากมากกว่าเพราะไม่มีตวั บทกฎหมายเป็ นหลัก แต่ใช้ หลัก
กฎหมายตามที่ศาลพัฒนาขึ ้นอีกประการหนึ่ง จึงได้ ทรงตัดสินเลือกเอาระบบประมวล
กฎหมายมาใช้ เป็ นแบบอย่างในการปฏิรูปกฎหมายไทย3 เมื่อได้ ทรงตัดสินพระทัยแล้ วก็
ได้ ทรงเริ่ มกระบวนการร่ างกฎหมายและมีการประกาศใช้ ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์บรรพ 1 บรรพ 2 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2466 แต่ให้ มีผลบังคับใช้ ในวันที่ 1
มกราคม 2467 แต่ในที่สุดก็ มีการยกร่ างใหม่และประกาศใช้ พร้ อมกันทัง้ 3 บรรพ
ในวันที่ 1 มกราคม 2468 ซึ่งในการยกร่ างใหม่นี ้ได้ ใช้ โครงสร้ างตามแบบประมวล
กฎหมายแพ่งของเยอรมัน โดยลอกจากประมวลแพ่งของญี่ปนที
ุ่ ่เอามาจากเยอรมันอีก
ทอดหนึง่ เป็ นหลัก
2

กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร เอกสารกระทรวงยุติธรรม รัชกาลที่ 6
หมายเลข ย71 รายงานกรมพระสวัสดิวฒ
ั น์วิศิษฐ ถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั
3
คณะกรรมการจัดวันเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ครบ 100 ปี ในพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั , กระทรวงยุติธรรม, การปฏิรูประบบกฎหมายและการศาลในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั พระปิ ยะมหาราช 1-2 (พ.ศ.2510), หน้ า 15-16.
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ดังนันจะเห็
้
นได้ ว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยมีรากฐานที่มาจาก
ประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน แต่แม้ กระนัน้ ก็ มิได้ หมายความว่าประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ของไทยจะเหมือนกันกับของเยอรมัน ทังนี
้ ้เพราะในการใช้ กฎหมายกับ
ข้ อเท็จจริ งโดยศาลก็ ดี การปรั บกฎหมายก็ดีหรื อแม้ แต่ความเห็นในเชิ งวิชาการของ
นักวิชาการที่ผ่านการใช้ กฎหมายในบริ บทที่ต่างกันมาเป็ นเวลาเกือบศตวรรษนันย่
้ อม
ทําให้ กฎหมายที่ใช้ บงั คับจริ งนันแตกต่
้
างกันไปอย่างแน่นอน
อย่างไรก็ตามกฎหมายที่มีรากฐานแนวคิดของตัวบทกฎหมายอย่างเดียวกันก็ยงั
น่าจะมีความเกี่ยวข้ องกันอยู่ในระดับที่มีนยั สําคัญ ประมวลกฎหมายแพ่งของเยอรมัน
เมื่อผ่านการใช้ เป็ นเวลาร้ อยปี เศษซึ่งก็ได้ พบอุปสรรคปั ญหาของการใช้ รวมทังบริ
้ บท
ของสังคม เศรษฐกิ จที่เปลี่ยนแปลงไปเยอรมันจึงได้ มีการปรั บปรุ งประมวลแพ่งและ
ประกาศใช้ เมื่อ ค.ศ.2002 ในขณะที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยก็ได้
ผ่านการใช้ มาเป็ นเวลาร่ วมร้ อยปี จึงน่าจะได้ มีการศึกษาทบทวนว่ามี อุปสรรคและ
ปั ญหาในการใช้ อย่างไรและควรจะได้ ปรับปรุงหรื อไม่เพียงใด
งานวิจัยชิน้ นี ้จะมุ่งศึกษาเฉพาะกฎหมายลักษณะหนี ้ในประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ในเฉพาะบรรพ 2 ประเด็นการชําระหนี ้เป็ นพ้ นวิสยั โดยวิธีการเทียบเคียง
กับปั ญหาและการแก้ ไขปรับปรุ งประมวลกฎหมายแพ่งของเยอรมัน และการปรับปรุ ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยที่ผา่ นมา และวิเคราะห์ถึงปั ญหาในการใช้
วัตถุประสงค์ งานวิจัย
1. ศึกษาการใช้ บทบัญญั ติ เรื่ อ งการชํ าระหนี เ้ ป็ นพ้ นวิ สัยที่ นํ าไปสู่การแก้ ไข
ประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน
2. ศึกษาการใช้ บทบัญญัติเรื่ องการชําระหนี ้เป็ นพ้ นวิ สยั ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ของไทย
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3. เปรี ยบเทียบปั ญหาการใช้ บทบัญญัติเรื่ องการชําระหนี ้เป็ นพ้ นวิสยั ของไทย กับ
ประสบการณ์ของเยอรมัน เพื่อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุ งบทบัญญัติในเรื่ องการ
ชําระหนี ้เป็ นพ้ นวิสยั ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ปั ญหาการใช้ ประมวลกฎหมายแพ่ งของเยอรมันและการปรั บปรุ งแก้ ไข
การประกาศใช้ ประมวลแพ่งฉบับใหม่ของเยอรมันที่มีผลบังคับในวันที่ 1 มกราคม
2002 ถื อว่าเป็ นการทํ าให้ กฎหมายลักษณะหนี ม้ ี ความทันสมัยขึ น้ แม้ ว่ าการเริ่ ม
ปรับปรุงประมวลกฎหมายแพ่งของเยอรมัน จะมีจุดมุ่งหมายที่จะปรับปรุ งให้ สอดคล้ อง
กับ European Consumer Sale Directive แต่ก็ได้ ถือโอกาสนี ้เป็ นแรงส่งเพื่อให้ แนวคิด
ที่จะปฏิรูปกฎหมายที่มีมาตังแต่
้ ค.ศ.1970 เป็ นจริ งขึ ้น การปรับปรุ งที่สําคัญนอกจากที่
เป็ นปั ญหาในทางปฏิบตั ิ คือเรื่ องอายุความแล้ ว ที่กระทบในเชิงทฤษฎีก็คือหลักทัว่ ไป
เรื่ องความรับผิดในกรณีที่ไม่อาจชําระหนี ้ได้ (Liability for Nonperformance) และ
ความไม่สอดคล้ องในกฎหมายซือ้ ขาย (Sale Law) อีกอย่างหนึ่ง (Zimmermann,
2005)
ในเรื่ องของการชําระหนี ้กลายเป็ นพ้ นวิสยั นัน้ หลักดังเดิ
้ มของกฎหมายเยอรมันที่
ใช้ มาตลอดศตวรรษที่ 19 ก็คือ เจ้ าหนี ้ย่อมมีสิทธิที่จะเรี ยกให้ ลกู หนี ้ชําระหนี ้ได้ หลักนี ้
สอดคล้ องกับหลักกฎหมายสัญญาของยุโรป (Principles of European Contract Law:
PECL, Article 9, p. 102) หลักดังกล่าวนี ้รวมถึงการบังคับชําระหนี ้โดยเฉพาะเจาะจง
(Specific Performance) ด้ วย ในประมวลกฎหมายแพ่งของเยอรมันที่ปรับปรุ งใหม่นี ้
ยังคงยึดถือหลักดังกล่าวโดยบัญญัติอยูใ่ นมาตรา 241
สิง่ ที่สาํ คัญคือ ข้ อยกเว้ นในการบังคับชําระหนี ้ที่บญ
ั ญัติอยู่ในมาตรา 275 ซึ่งแยก
ได้ เป็ น 3 กรณี คือ4
1. ข้ อยกเว้ นที่ลกู หนี ้มีสิทธิ ปฏิเสธไม่ชําระหนี ้ในกรณีที่การชําระหนี ้เป็ นพ้ น
วิสยั (Impossibility) สําหรับลูกหนี ้หรื อบุคคลทัว่ ไป
4

Section 275 BGB
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2. ข้ อยกเว้ นที่ลกู หนี ้มีสิทธิ ปฏิเสธไม่ชําระหนี ้ในกรณีที่การชําระหนี ้ต้ องใช้
ความพยายามอย่างมากและไม่ได้ สดั ส่วนกับประโยชน์ที่เจ้ าหนี ้จะได้ รับ
3. ข้ อยกเว้ นที่ ลู ก หนี ม้ ี สิ ท ธิ ป ฏิ เ สธในการชํ า ระหนี ท้ ี่ ลูก หนี ต้ ้ องทํ า เอง
เฉพาะตัว เมื่ออุปสรรคหรื อปั ญหาในการชํ าระหนีม้ ีมากจนการบังคับให้ ลูกหนีต้ ้ อง
กระทําการชําระหนี ้เช่นนันไม่
้ มีเหตผลเพียงพอ
กรณีท่ ีหนึ่ง ข้ อยกเว้ นที่ให้ สิทธิ ลกู หนี ้ที่จะปฏิเสธไม่ชําระหนี ใ้ นกรณีที่การชําระ
หนี ้กลายเป็ นพ้ นวิสยั แม้ จะเป็ นหลักการเดิมที่สืบเนื่องมาตังแต่
้ สมัยโรมันที่ถือหลักว่า
“Impossibilium Nulla es Obligato” แต่บทบัญญัติที่ปรับปรุ งใหม่นี ้ได้ ทําให้ ชดั เจนขึ ้น
คือ การพ้ นวิสยั นี ้ใช้ ทงกรณี
ั้
ที่เป็ นการพ้ นวิสยั แบบ Objective Impossibility (ไม่มีใคร
ทําได้ ) และแบบ Subjective Impossibility คือลูกหนี ท้ ําไม่ได้ แต่ผ้ ูอื่ นอาจทํ าได้
นอกจากนันยั
้ งใช้ ไปถึงกรณีการพ้ นวิสยั มาแต่แรก (Initial Impossibility) คือการพ้ น
วิ สัย ที่ มี ม าตัง้ แต่ แรกทํ า สัญ ญาและกรณี ก ารพ้ นวิ สัยในภายหลัง (Subsequent
Impossibility) คือการพ้ นวิสยั มาเกิ ดขึน้ หลังจากทําสัญญา (Zimmermann, 2005)
นอกจากนันยั
้ งใช้ รวมถึงการชําระหนี ้เป็ นพ้ นวิสยั บางส่วน (Partial Impossibility) และ
เป็ นพ้ นวิสยั ทังหมด
้
(Total Impossibility) ด้ วย
นอกจากนันในบทบั
้
ญญัติใหม่นี ้ก็ ยงั ถื อว่าการชําระหนีเ้ ป็ นพ้ นวิสยั นัน้ ไม่ว่าจะ
เกิ ดขึน้ ก่อนหรื อมาเกิดภายหลังก็ ไม่มีความต่างกัน ทัง้ นีโ้ ดยไม่คํานึงว่าลูกหนีจ้ ะมี
ความผิดหรื อไม่ซงึ่ ก็อยูบ่ นหลักที่ไม่พยายามบังคับให้ ลกู หนี ้ต้ องชําระหนี ้ในสิ่งที่เขาทํา
ไม่ได้ (Zimmermann, 2005) ซึ่งเกิดขึ ้นเพราะเหตุขดั ขวาง (Impediments) นอกการ
ควบคุมที่เกิดขึ ้นภายหลังจากที่เกิดสัญญาแล้ วที่ไม่อาจคาดหมายได้ และไม่อาจก้ าว
ล่วงได้
กรณีท่ ีสอง การแก้ ไขประมวลแพ่งของเยอรมันนี ้ได้ แยกการชําระหนี ้เป็ นพ้ นวิสยั
ออกจากสถานการณ์ ที่การชํ าระหนีย้ ังสามารถทําได้ แต่ไม่มีเหตุผลที่เพียงพอที่จะ
คาดหวังให้ ลกู หนี ้ทําถึงเช่นนันนั
้ น่ คือกรณีที่บญ
ั ญัติไว้ ในมาตรา 275(2) แห่ง BGB ที่
ให้ ลกู หนี ้มีสิทธิ ที่ปฏิเสธการบังคับชําระหนี ้เช่นกันซึ่งเทียบกับกฎหมายเดิมก็คือเป็ น
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กรณีพ้นวิสยั ในทางปฏิบตั ิ (Practical Impossibility) ซึ่งตรงกันข้ ามกับการพ้ นวิสยั
ในทางเศรษฐกิ จ (Economic Impossibility) โดยใช้ หลักเกณฑ์ การพิ จารณาถึ ง
ประโยชน์ที่เจ้ าหนี ้จะได้ รับนันว่
้ ามีเหตุผลเพียงพอหรื อไม่เมื่อเทียบกับความยากลําบาก
หรื อความพยายามที่ลกู หนี ้จะต้ องกระทํา หากสิ่งที่เป็ นภาระกับลูกหนี ้นันเป็
้ นเรื่ องที่
ฝ่ ายเจ้ าหนี ้ได้ ประโยชน์อย่างแท้ จริ งแล้ วก็เป็ นเรื่ องของ Economic Impossibility ซึ่งไม่
อาจใช้ บทบัญญัตินี ้ได้ แต่ต้องไปใช้ หลักเกณฑ์ที่สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป (Rule of
Change of Circumstance) ที่บญ
ั ญัติอยู่ในมาตรา 313 ตามที่ศาลได้ เคยวางหลักมา
ก่อนโดยอาศัยหลักสุจริ ต
กรณี ท่ ี สาม เป็ นกรณี ที่ บทบัญญั ติ ในประมวลกฎหมายแพ่ งของเยอรมัน ที่
ปรั บปรุ งใหม่ยอมให้ ลกู หนีม้ ีสิทธิ จะปฏิเสธการชํ าระหนี ้ที่ต้องทําเฉพาะตัวเมื่อไม่มี
เหตุผลที่จะคาดหวังว่าเขาจะต้ องทําเช่นนี ้โดยพิจารณาทังเหตุ
้ ขดั ขวางที่เกิดขึ ้นและ
ประโยชน์ของเจ้ าหนี ้ ซึง่ อาจเทียบเคียงกับที่ในการใช้ กฎหมายเดิมเรี ยกว่าเป็ นไปไม่ได้
ทางศีลธรรม (Moral Impossibility) กรณีที่นกั ร้ อง Soprano ปฏิเสธที่จะไปร้ องเพลงเมื่อ
เธอทราบว่าบุตรชายที่ป่วยหนักอาจถึงแก่ชีวิต (Zimmermann, 2005) ซึ่งเดิมศาลปรับ
เข้ าเป็ นกรณีสถานการณ์เปลีย่ นแปลงไปด้ วยเช่นกัน แต่บทบัญญัติใหม่นี ้ทําให้ มีความ
ชัดเจนขึ ้น
อย่างไรก็ ตามบทบัญญัติเหล่านีก้ ็ เพียงให้ สิทธิ ลูกหนีท้ ี่จะปฏิ เสธการชํ าระหนี ้
เท่านัน้ ส่วนสิทธิของเจ้ าหนี ้ที่จะเรี ยกร้ องค่าเสียหายก็เป็ นอีกส่วนหนึ่งที่บญ
ั ญัติไว้ ใน
มาตรา 280, 283-285, 311, 3265
กฎหมายไทยในเรื่องการชาระหนีเ้ ป็ นพ้ นวิสัย
ทัศ นะในเรื่ อ งการชํ า ระหนี เ้ ป็ นพ้ นวิ สัย ในประเทศไทยนั น้ ในทางตํ า ราก็ มี
นักวิชาการที่อธิบายการชําระหนี ้เป็ นพ้ นวิสยั ทํานองเดียวกับเยอรมันอยู่โดยอธิบายว่า
การชําระหนี ้เป็ นพ้ นวิสยั นันมิ
้ ได้ ทงที
ั ้ ่เป็ นแบบภววิสยั (Objective Impossibility) ใน
5

Section 275(4) BGB
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ขณะเดี ย วกั น ก็ มี ก ารชํ า ระหนี เ้ ป็ นหนี ว้ ิ สั ย ที่ เ ป็ นแบบอั ต ตวิ สั ย ( Subjective
Impossibility) คือเฉพาะลูกหนี ้เท่านันที
้ ่ทําไม่ได้ แต่คนอื่นยังทําได้ เช่น กรณีทรัพย์ที่จะ
ส่งมอบนัน้ ยังมีอยู่แต่ไม่อยู่ในอํานาจลูกหนี ก้ ็ถือว่าเป็ นพ้ นวิสยั ด้ วย (Ratanakorn,
1996, p. 94) แต่ก็มีผ้ ไู ม่เห็นเช่นนันโดยเห็
้
นว่าการชําระหนี ้ที่เป็ นพ้ นวิสยั นันเป็
้ นการ
พ้ นวิสยั ด้ วยวัตถุแห่งหนี ้นันอย่
้ างแท้ จริ งไม่ว่าใครก็ไม่อาจทําได้ แล้ ว มิใช่เฉพาะลูกหนี ้
เท่านัน้ ที่ทําไม่ได้ เช่น หนี ้ต้ องส่งมอบม้ าตัวที่ตกลงกันแต่ม้ าได้ ตายเสียแล้ ว การส่ง
มอบม้ าจึงทําไม่ได้ อีกแล้ ว แต่ถ้าเป็ นกรณี ที่ม้าไปอยู่ในความครอบครองของผู้อื่นที่
ไม่ใช่ลกู หนี ้นัน้ ก็ยงั ไม่ถือว่าการชําระหนี ้เป็ นพ้ นวิสยั (Maneesawat, 2014, p. 132)
แต่จะบังคับได้ เพียงใดเป็ นอีกเรื่ องหนึง่
ในทางปฏิบตั ิศาลไทยได้ มีแนวคําวินิจฉัยของศาลฎีกาส่วนใหญ่ไปในทางที่จะถือ
ว่าการชําระหนี ้เป็ นพ้ นวิสยั นันต้
้ องเป็ นกรณีที่ไม่สามารถชําระหนี ้ได้ อย่างแน่นอนไม่ว่า
จะเป็ นตัวลูกหนี ้หรื อผู้อื่น หากการชําระหนี ้ยังคงทําได้ แต่มีเหตุแทรกซ้ อนอย่างอื่นศาล
มักจะวินิจฉัยว่ายังไม่ถือว่าการชําระหนี ้เป็ นพ้ นวิสยั ซึง่ อาจแยกพิจารณาได้ หลายกรณี
คือ
1. การชําระหนี ้ยังคงทําได้ แต่มีภาระมากขึ ้นหรื อมีความยุ่งยากขึ ้นคือกรณีที่
หนี ้นันในทางอั
้
ตวิสยั (Subjectivity) ยังทําได้ แต่ตัวลูกหนี ้มีภาระมากขึ ้น เช่น วัสดุ
ก่อสร้ างมีราคาสูงขึ ้นแต่ไม่ถึงกับหาไม่ได้ 6 หรื อประมาณการตลาดผิดพลาด เช่น ผู้ที่
ประมูลผลิตและขายส่งสุราที่เสนอให้ ค่าตอบแทนและค่าธรรมเนียมแก่รัฐบาลสูงมาก
แต่ไม่อาจขายได้ ตามที่คาดหวังไว้ จะอ้ างว่าการปฏิบตั ิตามสัญญามีแต่ขาดทุนการ
ชําระหนี ้จึงกลายเป็ นพ้ นวิสยั ไม่ได้ 7 หรื อการที่จําเลยอ้ างว่าภายหลังจากทําสัญญาแล้ ว
มีผ้ ปู ระกอบการสถานีบริ การนํ ้ามันรายอื่นถึง 3 แห่ง มาตังอยู
้ ่โดยรอบสถานีบริ การ
นํ า้ มันของจํ าเลยทํ าให้ จํ าเลยขายนํ า้ มันได้ น้ อยลง จึ งไม่ อาจซื อ้ นํ า้ มันจากโจทก์
6
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เดือนละ 200,000 ลิตร ตามสัญญา ทําให้ การชํ าระหนี ้ (คือการซือ้ นํา้ มันเดือนละ
200,000 ลิตร) จึงเป็ นการพ้ นวิสยั ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าวิสยั ของการค้ าย่อมต้ องมีการ
แข่งขัน การมีค่แู ข่งมาแข่งขันทําการค้ าก็เป็ นเรื่ องปกติจะอ้ างว่าการชําระหนี ้เป้นพ้ น
วิสยั ไม่ได้ 8 หรื อฝนแล้ งทํานาไม่ได้ ทําให้ ไม่มีเงินชําระหนี ้ก็ไม่ถือว่าการชําระหนี ้เป็ นพ้ น
วิสยั 9
ดังนันจะเห็
้
นได้ ว่าหากการชําระหนี ้โดยอัตวิสยั ของหนี ้นันยั
้ งทําได้ แม้ ลกู หนี ้
จะมี ภาระมี ความยากลํ าบากมากขึ น้ จนอาจเกื อบทํ าไม่ ได้ ด้ วยสภาพของลูกหนี ้
ศาลไทยก็ไม่ถือว่าการชําระหนี ้เป็ นพ้ นวิสยั
2. การชําระหนี ้ยังคงทําได้ แต่มีข้อยุง่ ยากหรื อมีภาระมากขึ ้น จากการกระทํา
หรื ออํานาจภายนอก แต่ตราบเท่าที่ยงั มีทางแก้ ได้ อยู่ศาลไทยก็ยงั เห็นว่ามิใช่การชําระ
หนี ้เป็ นพ้ นวิสยั เช่น การที่ลกู หนี ้ทําสัญญาซื ้อขายสินค้ าแล้ วแต่ไม่อาจจัดหาสินค้ าเพื่อ
มาส่ง มอบได้ เพราะผู้ ผลิ ต สิ น ค้ า นัน้ ไม่ ได้ รั บ อนุญ าตจากกระทรวงพาณิ ช ย์ ข อง
สหรั ฐอเมริ กาให้ ส่งออกสินค้ านัน้ (แต่ก็มีวิธีแก้ ไขโดยส่งออกเป็ นชิ น้ ส่วนแล้ วนําไป
ประกอบที่ประเทศออสเตรเลีย) ศาลเห็นว่าเป็ นความรับผิดของลูกหนี ้ไม่เป็ นกรณีที่การ
ชําระหนีก้ ลายเป็ นพ้ นวิสยั 10 หรื อในสัญญาขนส่งสินค้ าที่ลกู หนีร้ ับขนส่งรวมทัง้ การ
ขนส่งทางเรื อและทางบกที่มงุ่ ถึงผลสําเร็ จของการส่งสินค้ าไปถึงปลายทางเท่านัน้ การที่
สินค้ าของเจ้ าหนี ้ (โจทก์) ไม่อาจขนส่งทางรถไฟจากเมืองแวนคูเวอร์ ไปยังเมืองชิคาโก
และเมืองดีทรอยต์ได้ เพราะมีข้อจํากัดการขนส่งสินค้ าระหว่างประเทศสหรัฐอเมิรกากับ
ประเทศแคนาดาก็ไม่ถือว่าการขนส่งสินค้ าพิพาทกลายเป็ นพ้ นวิสยั เพราะยังสามารถ
ขนส่งไปยังเมืองปลายทางโดยรถบรรทุกได้ 11 หรื อการที่จําเลย (ลูกหนี ้) ซึ่งเป็ นบริ ษัท
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เงิ นทุนหลักทรั พย์ ออกตั๋วสัญญาใช้ เงิ น แต่ ต่ อมากระทรวงการคลังสั่งระงับการ
ดําเนินการของลูกหนี ้และสัง่ ห้ ามใช้ เงินพิพาทตามสัญญาใช้ เงินแก่โจทก์ (เจ้ าหนี ้) ใน
วันถึงกํ าหนด แต่ลูกหนี ้ก็ ยงั สามารถฟื น้ ฟูกิจการและดําเนินกิ จการต่อไปในอนาคต
การที่ลกู หนี ้ไม่สามารถชําระหนี ้ตามตัว๋ สัญญาใช้ เงินตามกําหนดจึงยังไม่ใช่การชําระ
หนี ้กลายเป็ นพ้ นวิสยั เพราะลูกหนี ้กลายเป็ นคนไม่สามารถชําระหนี ้ได้ ตามมาตรา 219
วรรคสาม
ดังนันจะเห็
้
นได้ วา่ การชําระหนี ้ที่ลกู หนี ้มีข้อยุ่งยากหรื อภาระเพิ่มขึ ้นแม้ จะมา
จากอํานาจภายนอกแต่ยงั มีโอกาสหรื อวิธีการอื่นซึ่งทําได้ อยู่ ศาลไทยก็ยงั ไม่ถือว่าการ
ชําระหนี ้เป็ นพ้ นวิสยั
3. การชําระหนี ้ทําไม่ได้ เพราะเหตุขดั ข้ องชัว่ คราว
การชําระหนี ้ที่เพียงทําให้ ยงั ชําระหนี ้ไม่ได้ เนื่องจากมีเหตุขดั ข้ องชัว่ คราวนัน้
ศาลไทยก็ วินิ จฉัยว่ามิใช่ เป็ นการชํ าระหนี ท้ ี่ พ้ นวิ สัย เช่ น ซื อ้ ทรั พย์ ได้ จากการขาย
ทอดตลาด แต่เจ้ าพนักงานพิทกั ษ์ ทรัพย์ไม่สามารถโอนทรัพย์จากการขายทอดตลาดได้
ชัว่ ระยะเวลาหนึ่งเพราะมีผ้ รู ้ องขอให้ เพิกถอนการขายทอดตลาด แต่ในที่สดุ ศาลก็ยก
คําร้ องนันและสามารถโอนกรรมสิ
้
ทธิ์ได้ กรณีเช่นนี ้จะถือว่าการชําระหนี ้กลายเป็ นพ้ น
วิสยั ไม่ได้ 12
4. การชําระหนี ้ที่ทําได้ ยากมากเพราะวิกฤติเศรษฐกิจ
การเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจที่ทําให้ ลกู หนี ้อยู่ในฐานะที่ไม่อาจชําระหนี ้
ได้ ศาลฎีกาก็ได้ วินิจฉัยว่า การเกิดวิกฤติการณ์ ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอาจมี
ผลกระทบต่อลูกหนี ้บางคนทําให้ ไม่สามารถชําระหนี ้สินที่ตนมีต่อสถาบันการเงินได้
เหมือนเช่นปกติ แต่จะถื อเป็ นพฤติการณ์ ที่ทําให้ การชํ าระหนี ้กลายเป็ นพ้ นวิสยั เสีย
ทีเดียวไม่ได้ ต้องพิจารณาเป็ นรายกรณีไป13
12
13

คําพิพากษาฎีกาที่ 1639/2547, 1706/2548, 417/2549
คําพิพากษาฎีกาที่ 3506/2546
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5. การชําระหนี ้ทีล่ กู หนี ้ทําไม่ได้ เพราะทรัพย์ไม่อยูใ่ นอํานาจของลูกหนี ้
การชําระหนี ้ที่เป็ นการโอนทรัพย์เฉพาะสิ่งแต่โอนไม่ได้ เพราะทรัพย์ไม่อยู่ใน
อํานาจลูกหนี ้นัน้ หากเป็ นกรณีที่ทรัพย์นนได้
ั ้ โอนไปยังบุคคลภายนอกและเขามีสิทธิ
โดยชอบแล้ ว ศาลไทยก็มิได้ วินิจฉัยว่าการชําระหนี ้กลายเป็ นพ้ นวิสยั แต่ศาลไม่บงั คับ
ให้ เพราะเห็นว่าสภาพแห่งหนีไ้ ม่เปิ ดช่องให้ บงั คับ เช่น ทําสัญญาจะซือ้ ขายที่ดินแต่
ที่ดินไม่ได้ โอนไปยังบุคคลภายนอกโดยชอบแล้ วก็ไม่อาจบังคับให้ ผ้ ูจะขายโอนที่ดิน
อีก14 หรื อทําสัญญาให้ สิทธิอาศัยแต่ยงั ไม่ได้ ไปจดทะเบียน ต่อมาเจ้ าของโอนที่ดินให้
บุคคลภายนอกแล้ วก็ ฟ้ องบังคับให้ ไปจดทะเบี ยนสิ ทธิ อาศัยไม่ได้ 15 หรื อแม้ แต่ มี
คําพิพากษาแล้ วก็ยงั ไม่อาจบังคับตามคําพิพากษาได้ เช่น ลูกหนี ้ไม่มอบที่ดินให้ แก่
เจ้ าหนี ้เพื่อก่อสร้ างตามคําพิพากษา แต่ได้ เอาที่ดินไปให้ ผ้ อู ื่นก่อสร้ างเสียแล้ ว เจ้ าหนี ้ก็
ไม่อาจบังคับตามคําพิพากษาได้ อีก16
อย่างไรก็ ตามหากกรรมสิทธิ์ ในทรั พย์ เฉพาะสิ่งนัน้ ตกไปเป็ นของรั ฐเพื่ อ
วัตถุประสงค์ของรัฐ เช่น ที่ดินที่จะซื ้อขายถูกเวนคืน17 หรื อที่ดินที่ทําสัญญาเช่าซื ้ออยู่
ในเขตพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน แม้ จะยังไม่ถูกเวนคืน (ยังไม่มี
พระราชบัญญัติเวนคืน) ศาลฎีกาก็เห็นว่าเป็ นกรณีการชําระหนี ้เป็ นพ้ นวิสยั แล้ ว18
6. การส่งมอบทรัพย์ทวั่ ไปที่ไม่ใช่ทรัพย์เฉพาะสิง่
ในกรณี ที่ การชํ าระหนี เ้ ป็ นการส่งมอบทรั พย์ ทั่วไป เช่ น ข้ าวสาร นํ า้ มัน
นํ ้าตาล ที่ไม่เป็ นทรัพย์เฉพาะสิง่ นัน้ ลูกหนี ้ก็ยอ่ มไปหาที่ไหนมาชําระหนี ้ก็ได้ ศาลจึงเห็น
ว่าลูกหนี ไ้ ม่ อาจอ้ างว่ าการชํ าระหนี เ้ ป็ นพ้ น วิ สัย19 รวมทัง้ หนี เ้ งิ นก็ เช่ นเดี ยวกันที่
14

คําพิพากษาฎีกาที่ 874/2490, 250/2497
คําพิพากษาฎีกาที่ 1422-1423/2522
16
คําพิพากษาฎีกาที่ 1145/2517
17
คําพิพากษาฎีกาที่ 12048/2553
18
คําพิพากษาฎีกาที่ 283/2525
19
คําพิพากษาฎีกาที่ 711/2476, 815/2486, 462/2493, 2046/2531, 4341/2531
15
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นักกฎหมายไทยก็เห็นว่าหนี ้เงินนันจะเป็
้
นพ้ นวิสยั ไปไม่ได้ (Pramoj, 1984, pp. 612613)
ในส่วนที่ศาลวินิจฉัยว่าการชําระหนี ้เป็ นพ้ นวิสยั นันก็
้ เป็ นกรณีที่เป็ นการชําระ
หนี ท้ ี่เป็ นพ้ นวิสัยโดยสภาพแห่งตัวทรั พย์ นัน้ หรื อก็ คือเป็ นการพ้ นวิ สยั โดยอัต วิ สัย
นัน่ เอง เช่น ข้ าวสารที่รับจ้ างสีซึ่งเป็ นทรัพย์เฉพาะสิ่งถูกไฟไหม้ หมด การชําระหนี ้ก็ตก
เป็ นพ้ นวิ สยั 20 หรื อสัญญาให้ เลี ้ยงไก่และจะรั บซือ้ คืน การที่ไก่ที่จะต้ องผูกพันตาม
สัญญารั บซือ้ คื นถูกทางราชการสั่งให้ ฆ่าทําลายไปทัง้ หมดเนื่องจากเกิ ดไข้ หวัดนก
ระบาด การชําระหนี ้เฉพาะส่วนสัญญาว่าจะรับซื ้อไก่คืนและการนําไก่ไปขายคืนจึงเป็ น
พ้ นวิสยั 21
ดังนันจะเห็
้
นได้ ว่าการใช้ กฎหมายของประเทศไทยในเรื่ องของการชําระหนี ้
เป็ นพ้ นวิสยั นัน้ มีความแตกต่างจากของเยอรมัน โดยของไทยนันถื
้ อหลักเรื่ องการชําระ
หนีเ้ ป็ นพ้ นวิ สยั ค่อนไปในทางที่เป็ นอัต วิสยั คื อต้ องเป็ นพ้ นวิสยั ด้ วยสภาพแห่งหนี ้
นัน่ เอง หากเป็ นเพียงเฉพาะตัวลูกหนี ้เท่านันที
้ ่ไม่อาจทําได้ ระบบของไทยไม่ถือว่าการ
ชําระหนี ้เป็ นพ้ นวิสยั
วิเคราะห์ ปัญหาในเรื่ องการชาระหนีเ้ ป็ นพ้ นวิสัยเปรี ยบเทียบกับการแก้ ไขของ
เยอรมัน
การวิเคราะห์เพื่อเปรี ยบเทียบประเด็นการชําระหนี ้เป็ นพ้ นวิสยั ที่ใช้ กนั ในประเทศ
ไทยเปรี ยบเทียบกับที่มีการปรับปรุ งแก้ ไขประมวลแพ่งของเยอรมันนันจะเปรี
้
ยบเทียบ
ในแต่ละประเด็นที่ได้ มีการแก้ ไขของเยอรมันที่ได้ กล่าวในข้ อ 2 ว่าในแต่ละประเด็นนัน้
ของไทยมีปัญหาการใช้ อย่างไรหรื อไม่ เพื่อจะนําไปสูข่ ้ อเสนอแนะต่อไป

20
21
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ประเด็นแรก
เป็ นกรณียกเว้ นของหลักที่ให้ เจ้ าหนีม้ ีสิทธิ เรี ยกให้ ลูกหนี ้ชํ าระหนีโ้ ดยให้ ลูกหนี ้
มีสิทธิ ที่จะปฏิเสธถ้ าการชํ าระหนี ้เป็ นพ้ นวิสยั ซึ่งการแก้ ไขของเยอรมันนันให้
้ ลกู หนี ้
ปฏิเสธได้ ทงั ้ การพ้ นวิสยั ที่ใครๆ ก็ ทําไม่ได้ ที่เรี ยกว่าเป็ นแบบอัตวิสยั และทัง้ กรณี ที่
เฉพาะตัวลูกหนี เ้ ท่ านัน้ ที่ ทํ า ไม่ ได้ ในขณะที่ ผ้ ูอื่ นทํ าได้ ประเด็ นนี ถ้ ื อได้ ว่ ามี ความ
แตกต่างกัน ของไทยนัน้ ค่อนข้ างถือว่าการชํ าระหนี เ้ ป็ นพ้ นวิสยั นัน้ เป็ นการพ้ นวิสยั
เฉพาะแบบภววิสยั (Objective Impossibility) เท่านัน้ ส่วนกรณี ที่เฉพาะตัวลูกหนี ้
เท่านันที
้ ่ไม่สามารถชําระหนี ้ได้ นนของไทยไม่
ั้
ถือเป็ นกรณีการชําระหนี เ้ ป็ นพ้ นวิสยั ซึ่ง
อาจมีข้อสงสัยว่าแล้ วในเมื่อเฉพาะลูกหนี ้เองไม่สามารถจะชําระหนี ้ได้ แลัวขืนบังคับไป
ก็ไม่อาจบังคับให้ ลกู หนี ้ปฏิบตั ิการชําระหนี ้ได้ อยู่นนั่ เอง ซึ่งศาลไทยได้ มีแนวทางที่ต่าง
ออกไป คือถ้ าเป็ นการชําระหนี ้ที่ไม่ใช่การชําระหนี ้โดยเฉพาะเจาะจงแต่เป็ นทรัพย์ทวั่ ไป
ศาลก็จะพิพากษาให้ ลกู หนี ้ชําระหนี ้ ส่วนจะบังคับได้ เพียงใดก็เป็ นขัน้ ตอนของการ
บังคับคดี แต่ถ้าหากเป็ นการชําระหนี ้โดยเฉพาะเจาะจง (Specific Performance) ก็จะ
มีความแตกต่างกันคือถ้ าทรัพย์ นนสู
ั ้ ญสลายไปแล้ วก็ เป็ นการชํ าระหนี ้ที่เป็ นพ้ นวิสยั
ตาม แต่ถ้าทรัพย์นนยั
ั ้ งอยูแ่ ต่ไปอยูใ่ นความครอบครองของบุคคลภายนอกที่เป็ นเอกชน
ที่เขามีสทิ ธิโดยชอบ ศาลไทยไม่ถือว่าการชําระหนี ้เป็ นพ้ นวิสยั แต่ศาลก็ไม่บงั คับชําระ
หนี โ้ ดยเฉพาะเจาะจงให้ โดยศาลถื อว่าสภาพแห่ งหนี ไ้ ม่เปิ ดช่ องให้ บังคับได้ ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 213 ซึ่งก็ต้องไปว่ากันในขันตอนการบั
้
งคับ
คดีในที่สดุ ก็ อาจเป็ นการใช้ ค่าสินไหมทดแทน แต่ถ้าหากทรั พย์นนั ้ ถูกเวนคืนโดยรั ฐ
ศาลก็วินิจฉัยว่าการชําระหนี ้กลายเป็ นพ้ นวิสยั ในกรณีนี ้ผู้วิจยั เห็นว่าระบบของไทยได้
มีทางออกในการแก้ ปัญหาไว้ เป็ นอย่างดีแล้ ว และก็น่าจะเป็ นธรรมทัง้ ต่อลูกหนี ้ เจ้ าหนี ้
และบุคคลภายนอกนัน้
ในประเด็ นเรื่ องการพ้ นวิ สยั นัน้ ของเยอรมันใช้ ได้ ไม่ว่าจะเกิ ดขึน้ ก่อน หรื อมา
พ้ นวิสยั ในภายหลังในประเด็นนี ้นันของไทยการพ้
้
นวิสยั ในการชําระหนี ้นันจะใช้
้
เฉพาะ
การพ้ นวิสยั ภายหลังที่ได้ ก่อหนี ้เท่านัน้ หากเป็ นการพ้ นวิสยั ก่อนหรื อในขณะที่ก่อหนี ้
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นันแล้
้ ว กฎหมายไทยให้ นิติกรรมที่มีวตั ถุประสงค์เป็ นการพ้ นวิสยั นันตกเป็
้
นโมฆะคือ
ไม่เกิ ดหนีไ้ ปทีเดียว ซึ่งผู้วิจัยก็ เห็ นว่าประเด็นนีท้ ี่ระบบกฎหมายไทยใช้ อยู่ก็ไม่เกิ ด
ปั ญหาในทางปฏิบตั ิและก็มีความเป็ นธรรมเช่นกันแม้ ว่าจะมี ความแตกต่างจากของ
เยอรมัน
ประเด็นการพ้ นวิสยั ที่ในกฎหมายเยอรมันมีการใช้ ทงั ้ การชํ าระหนีเ้ ป็ นพ้ นวิสยั
ทังหมดหรื
้
อบางส่วนก็ได้ นนั ้ ในประเด็นนี ้ของไทยก็เป็ นไปเช่นเดียวกัน คือการชําระหนี ้
เป็ นพ้ นวิสยั นันใช้
้ รวมทังการชํ
้
าระหนี ้เป็ นพ้ นวิสยั ทังหมดหรื
้
อบางส่วนด้ วยดังจะเห็นได้
จากบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 218 และในทางปฏิบตั ิ
ศาลก็ได้ ตดั สินถึงการชําระหนี ้เป็ นพ้ นวิสยั บางส่วนด้ วยแสดงว่าในประเด็นนี ้กฎหมาย
ของไทยกับของเยอรมันก็ เป็ นไปในทํานองเดียวกัน ไม่มีความแตกต่าง และไม่เกิ ด
ปั ญหาในการใช้ แต่อย่างใด
ประเด็นที่สอง
สิทธิ ที่จะปฏิเสธการชําระหนี ้ของลูกหนี ้ในกรณีที่แม้ ว่าการชําระหนี ้นัน้ ยังอาจจะ
ทําได้ แต่จะเป็ นภาระแก่ลกู หนี ้อย่างมากและเมื่อเปรี ยบเทียบกับประโยชน์ที่เจ้ าหนี ้จะ
ได้ รับ ตามประมวลกฎหมายแพ่งของเยอรมัน มาตรา 275(2) นันซึ
้ ่งเดิมเยอรมันถือว่า
เป็ นการพ้ นวิสยั ในทางปฏิบตั ิดงั ตัวอย่างของ Zimmerman (2005) ว่าสัญญาซื ้อขาย
แหวนที่มีมูลค่า 100 เหรี ยญ แต่ก่อนส่งมอบแหวนได้ ตกลงไปในบ่อนํา้ ซึ่งถ้ าจะนํา
แหวนขึน้ มาจากบ่อก็ ยังอาจทํ าได้ แต่ต้ องมี ค่าใช้ จ่ ายในการสูบนํ า้ ออกจากบ่อถึ ง
10,000 เหรี ยญ ทังๆ
้ ที่ประโยชน์ของเจ้ าหนี ้ก็มีเพียง 100 เหรี ยญ เท่านัน้ ซึ่งประมวล
กฎหมายแพ่งของเยอรมันที่แก้ ไขใหม่บญ
ั ญัติไว้ ให้ ลกู หนี ้มีสิทธิ ที่จะปฏิเสธการบังคับ
ชําระหนี ้โดยเฉพาะเจาะจงคือการให้ สง่ มอบแหวนได้ กรณีนี ้ในกฎหมายของไทยก็มิได้
บัญญัติไว้ ชดั เจนและก็ไม่เป็ นที่แน่ชดั ว่าหากมีกรณีเกิดขึ ้น ศาลจะถือว่าการชําระหนี ้
เป็ นพ้ นวิสยั หรื อไม่ แม้ จะมีกรณีที่มีข้อเท็จจริ งตามแนวคําพิพากษาของศาลไทยว่าแม้
ลูกหนี ้มีภาระเพิ่มขึ ้นก็ไม่ถือว่าการชําระหนี ้เป็ นพ้ นวิสยั แต่กรณีนนก็
ั ้ มิได้ เป็ นภาระที่
เพิ่มขึน้ อย่างไม่ได้ สดั ส่วนถึงประโยชน์ที่เจ้ าหนี ้จะพึงได้ รับ ศาลจึงได้ วินิจฉัยว่าการ
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ชําระหนี ้ไม่เป็ นพ้ นวิสยั แต่หากมีกรณีเช่นนี ้เกิดขึ ้นและมีการต่อสู้ว่าประโยชน์ที่เจ้ าหนี ้
จะได้ รับนัน้ ก็ เพียงมูลค่าของแหวน จํ านวน 100 เหรี ยญเท่านัน้ จึ งไม่ควรบังคับให้
ลูกหนี ้ต้ องทําการสูบนํ ้าออกจากบ่อซึ่งมีค่าใช้ จ่ายถึง 10,000 เหรี ยญ จึงควรให้ ลกู หนี ้
ชําระค่าเสียหายคือ 100 เหรี ยญ แทนการส่งมอบแหวนแล้ วผลจะเป็ นเช่นใด
อย่างไรก็ตามกรณีนี ้แม้ จะไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้ โดยตรงแต่หากมีกรณีเกิดขึ ้นก็
อาจมีแนวทางการวินิจฉัยคดีได้ หลายทาง ดังนี ้คือ
ทางแรก ศาลวินิจฉัยว่ากรณีนี ้ถือว่าการชําระหนี ้เป็ นพ้ นวิสยั ถ้ าเป็ นเช่นนี ้ก็
จะทําให้ บังคับชํ าระหนีใ้ ห้ ส่งมอบแหวนไม่ได้ แต่อาจไปเรี ยกค่าเสียหายก็ คือราคา
แหวนนัน่ เอง หากเป็ นกรณีนี ้ผลก็จะไม่ตา่ งจากของเยอรมัน
ทางที่สอง ศาลวินิจฉัยว่าการชําระหนีไ้ ม่เป็ นพ้ นวิสยั และบังคับให้ ลกู หนี ้
ชําระหนี ้นี ้ผลก็จะต่างไปจากเยอรมันคือลูกหนี ้ก็จะต้ องมีภาระไปจัดการเพื่อให้ ได้ แหวน
มาส่งมอบ
ทางที่สาม ศาลวินิจฉัยว่าการชําระหนี ้ยังไม่เป็ นพ้ นวิสยั แต่สภาพแห่งหนี ้ไม่
เปิ ดช่องให้ บงั คับตามมาตรา 213 และให้ ลกู หนี ้ชดใช้ คา่ สินไหมทดแทน
ทางที่ส่ ี ศาลวินิจฉัยว่าการชําระหนี ้ยังไม่เป็ นพ้ นวิสยั แต่เจ้ าหนี ้จะบังคับให้
ลูกหนี ้ต้ องกระทําการที่เป็ นภาระอย่างมากในขณะที่เจ้ าหนี ้ก็ไม่ได้ ประโยชน์อะไรเมื่อ
เทียบกับสิง่ ที่ลกู หนี ้ต้ องทํา ก็อาจถือว่าเป็ นการใช้ สิทธิที่ไม่สจุ ริ ตและไม่บังคับชําระหนี ้
โดยเฉพาะเจาะจงให้ แต่ให้ เป็ นค่าเสียหาย กรณี นีผ้ ลก็ จะออกมาทํานองเดียวกับที่
เยอรมันมีการแก้ ไขเช่นเดียวกัน
เมื่อเป็ นดังนี ้ผู้วิจยั จึงเห็นว่าแทนที่จะปล่อยให้ ไปอยู่ที่ศาลจะใช้ อํานาจตัดสินเป็ น
อย่างไร ดังนัน้ เพื่อให้ เกิ ดความชัดเจนในการใช้ กฎหมายจึ งสมควรที่ จะบัญญัติให้
ชัดเจนในแนวทางที่เห็นว่าจะเป็ นธรรมต่อทุกฝ่ ายตามสมควร ผู้วิจยั เห็นว่ากฎหมายมุ่ง
ที่จะให้ ความเป็ นธรรมแก่ทงลู
ั ้ กหนี ้และเจ้ าหนี ้ การที่กฎหมายยอมบังคับให้ ลกู หนี ้ต้ อง
ชํ าระหนี ก้ ็ เพราะลูกหนี ม้ ีหนีท้ ี่ ตนก่อขึน้ ด้ วยความตกลงผูกพันของตนจึงต้ องชํ าระ
ดังนันเมื
้ ่อประโยชน์ที่เจ้ าหนี ้จะได้ รับมีเพียงใดก็ไม่ควรบังคับให้ เกิดภาระแก่ลกู หนี ้เกิน
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ประโยชน์ที่เจ้ าหนี ้จะได้ รับ คือไม่ควรบังคับให้ ลกู หนี ้ต้ องมีภาระจนเกินสัดส่วนเมื่อ
เทียบกับประโยชน์ของเจ้ าหนี ้นัน่ เอง เช่น กรณีตามตัวอย่างข้ างต้ นในเมื่อแหวนมีราคา
หรื อมูลค่าเพียง 100 เหรี ยญ ประโยชน์ที่เจ้ าหนี ้จะได้ รับคือ 100 เหรี ยญเท่านัน้ ก็ไม่
ควรต้ องบังคับให้ ลูกหนีม้ ีภาระที่ จะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายในการสูบนํา้ ออกถึ ง 10,000
เหรี ยญ แต่กรณี จะต่างไปหากแหวนวงนี ้เป็ นแหวนที่มีคุณค่าอื่นนอกจากตัวเงิ นกับ
เจ้ าหนี ้เช่น เป็ นแหวนประจําตระกูล เป็ นต้ น
อย่างไรก็ ตามกรณี นี ้จะต่างจากกรณี ที่เจ้ าหนี ้มีผลประโยชน์ ที่จะได้ รับอย่างได้
สัดส่วนกัน เช่น กรณี ของสัญญาซื ้อขายนํ ้ามันล่วงหน้ า แต่เมื่อถึงเวลาส่งมอบราคา
นํ ้ามันได้ พ่งุ สูงขึ ้นเป็ น 2-3 เท่า ของราคาที่คาดหมาย แม้ ลกู หนี ้จะต้ องขาดทุนอย่าง
มากมาย แต่นนั่ ก็เป็ นประโยชน์ที่เจ้ าหนี ้จะได้ รับเช่นกันจึงไม่อาจปรับใช้ กบั กรณีนี ้ได้
ซึ่งของเยอรมันเรี ยกว่าเป็ น Economic Impossibility ซึ่งต้ องไปปรับใช้ กบั กรณีที่มีเหตุ
อั น มิ อ าจคาดหมายซึ่ ง เป็ นเรื่ อ งของสัญ ญาทํ า นองเดี ย วกั บ หลัก สถานการณ์
เปลีย่ นแปลงไป (Rule of Change of Circumstance) ทํานองเดียวกับหลัก Frustration
ในระบบอังกฤษนัน่ เอง แต่ไม่ได้ อยูใ่ นขอบเขตของงานวิจยั นี ้
ประเด็นที่สาม
เป็ นกรณีที่ลกู หนี ้มีสทิ ธิที่จะปฏิเสธการชําระหนี ้ที่ต้องทําเฉพาะตัวเมื่อไม่มีเหตุผล
ที่คาดหวังว่าเขาจะต้ องทําเช่นนันซึ
้ ่งเทียบเคียงกับหลัก Moral Impossibility ที่ใช้ อยู่
เดิมนัน้ ในระบบกฎหมายไทยก็อาจเทียบเคียงกับที่บญ
ั ญัติไว้ ในประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 219 วรรคสองที่บญ
ั ญัติว่า “ถ้ าภายหลังที่ได้ ก่ อหนี ้ขึ ้นแล้ วนัน้
ลูกหนี ้กลายเป็ นคนไม่สามารถจะชําระหนี ้ได้ ไซร้ ท่านให้ ถือเสมือนว่าเป็ นพฤติการณ์ที่
ทําให้ การชําระหนี ้กลายเป็ นพ้ นวิสยั ฉะนัน”
้ ซึง่ ในทางปฏิบตั ิก็ยงั ไม่ปรากฎกรณีทํานอง
เดียวกับ Moral Impossibility ของเยอรมัน และหากมีขึ ้นการนําบทบัญญัติมาตรา 219
วรรคสองดังกล่าวมาปรับใช้ ว่าลูกหนี ้ต้ องไปชําระหนี ้ กระทําการด้ วยการร้ องเพลงตาม
สัญญาเมื่อปรากฎว่าบุตรชายของเธอกํ าลังป่ วยและมีอาการหนัก ทําให้ สภาพทาง
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จิตใจของเธอไม่พร้ อมที่จะไปร้ องเพลงว่าเป็ นกรณี ที่ลูกหนีก้ ลายเป็ นคนไม่สามารถ
ชําระหนี ้ได้ ก็ดจู ะไม่ตรงนัก
อย่างไรก็ตามกรณีการชําระหนี ้ที่ต้องทําเฉพาะตัวนันในที
้ ่สดุ ไม่ว่าจะปรับให้ เข้ า
มาตรา 219 วรรคสองหรื อปรับเข้ ากับมาตรา 213 ว่าการบังคับชําระหนี ้นันก็
้ ไม่อาจ
บังคับกับเนื ้อตัวร่ างกาย ผลไม่ว่าจะปรับกับข้ อกฎหมายใดก็ จะไปบังคับให้ ร้องเพลง
ไม่ได้ ก็จริ ง แต่ผลที่ตามมาก็อาจมีความแตกต่างกัน กล่าวคือ ถ้ าใช้ มาตรา 213 ว่า
สภาพแห่งหนี ้ไม่เปิ ดช่องให้ บงั คับลูกหนี ้ได้ แม้ จะบังคับไม่ได้ แต่ลกู หนี ้ก็ยงั ต้ องรับผิด
ในความเสียหายที่เกิดขึ ้นตามขันตอนของกระบวนการบั
้
งคับชําระหนี ้ต่อไป แต่ถ้าหาก
ปรับด้ วยบทบัญญัติ 219 วรรคสอง ว่าการชําระหนี ้เป็ นพ้ นวิสยั แล้ ว หากไม่ใช่ เป็ น
ความผิดของลูกหนี ้ลูกหนี ้ก็ยอ่ มหลุดพ้ นไปไม่ต้องรับผิดในความเสียหายใดๆ อีก
ในประเด็นนี ้ผู้วิจยั จึงเห็นว่าหากปล่อยให้ ศาลวินิจฉัยก็อาจเกิดความไม่แน่นอนใน
ความรับผิดที่ลกู หนี ้ต้ องรับ ดังนันหากสั
้
งคมเห็นว่าไม่ควรคาดหวังให้ ลกู หนี ้ต้ องกระทํา
การถึงเพี ยงนัน้ ซึ่งรวมถึงการฝื นความรู้ สึกทางจิ ตใจหรื อทางศี ลธรรมแล้ วก็ ควรมี
บัญญัติให้ ชดั เจนทํานองเดียวกับของเยอรมันคือใช้ เกณฑ์ความคาดหวังของวิญญูชน
กับประโยชน์ ที่เจ้ าหนี จ้ ะได้ รับโดยอาจบัญญัติเพิ่มเติ มหรื อขยายความบทบัญญัติ
มาตรา 219 วรรคสองก็ได้
บทสรุ ป
กฎหมายแพ่งของไทยแม้ จะเริ่ มต้ นมีที่มาจากประมวลแพ่งของเยอรมั นแต่การ
นํามาใช้ ผ่านมาเกื อบร้ อยปี ก็มีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นการ
ชํ าระหนี เ้ ป็ นพ้ นวิ สัยที่ ของเยอรมันที่ ใช้ ในความหมายกว้ างรวมไปถึ งการพ้ นวิ สัย
โดยอัตตวิสยั ด้ วย แต่ของไทยการใช้ ดจู ะจํากัดการพ้ นวิสยั ในการชําระหนี ้ไว้ เพียงการ
พ้ นวิสยั โดยภววิสยั เท่านัน้ ดังนัน้ การแก้ ไขประมวลแพ่งของเยอรมันที่มีผลมาจาก
ปั ญหาการใช้ บงั คับของเขาจึงต่างจากของไทยซึ่งไม่เกิดปั ญหาการใช้ ในเรื่ องการชําระ
หนี ้เป็ นพ้ นวิสยั
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อย่างไรก็ตามก็ยงั มีบางประเด็นที่เยอรมันมีการบัญญัติเพื่อแก้ ไขปั ญหาความไม่
ชัดเจนในการใช้ คือสิทธิ ของลูกหนี ้ที่จะปฏิเสธการชําระหนี ้โดยเฉพาะเจาะจงกรณีที่
การชําระหนี ้ ยังคงทําได้ แต่เป็ นภาระอย่างมากแก่ลกู หนีแ้ ละเมื่อเทียบกับประโยชน์ที่
เจ้ าหนี จ้ ะได้ รั บแล้ วไม่ ได้ สัดส่วนกั น กับอี ก กรณี หนึ่ ง ก็ คื อการชํ าระหนี ท้ ี่ ต้ องทํ า
เฉพาะตัวเมื่อไม่มีเหตุผลที่คาดหวัง ว่าลูกหนีจ้ ะต้ องทําถึงเช่นนัน้ ตามที่บัญญัติใน
มาตรา 275(2) และ (3) ในประมวลแพ่งเยอรมันที่แก้ ไขใหม่ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าทัง้ สอง
ประเด็นนี ้หากมีกรณีเกิดขึ ้น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยปั จจุบนั ก็อาจ
มีปัญหาในการใช้ ได้ เช่นเดียวกัน จึงควรมีการเพิ่มเติมเพื่อแก้ ไขปั ญหาดังกล่าวไว้
ทํานองเดียวกับของเยอรมันด้ วย
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