วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (Ubon Ratchathani Rajabhat Law Journal)

หน้
หน้าา 17
1

ละเมิดทางการกีฬาในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา
Sports Torts in the United States and Canada
ปีดิเทพ อยู่ยืนยง1

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ต�าบลสุเทพ อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200, ประเทศไทย
อีเมลติดต่อ: pedithep.y@cmu.ac.th

Pedithep Youyuenyong2

Faculty of Law, Chiang Mai University
239 Huay Kaew Road, Mueang, Chiang Mai 50200, Thailand
Email: pedithep.y@cmu.ac.th
Received: February 8, 2019; Revised: April 20, 2019; Accepted: May 3, 2019

บทคัดย่อ
บทความฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประเด็นปัญหาทางกฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกา
และประเทศแคนาดาที่สะท้อนหลักกฎหมายลักษณะละเมิดในแง่ความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดทางละเมิด
และการกีฬา ซึ่งรวมไปถึงประเด็นปัญหาในบริบทของความรับผิดอันเกิดจากกิจกรรมกีฬา ความรับผิดจาก
ความประมาทเลินเล่อที่ก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บในกีฬา ความรับผิดเพื่อละเมิดอันเกิดจากการใช้ความรุนแรง
ในกีฬาอาชีพและข้อต่อสู้เพื่อปฏิเสธความรับผิด
จากการศึกษาพบว่า ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดาต่างก็ได้อาศัยกฎหมายลักษณะละเมิด
เพือ่ มาปรับใช้ในข้อพิพาททางการกีฬาระหว่างองค์กรกีฬา นักกีฬา และสโมสรกีฬา โดยบทความฉบับนี้ ได้วพิ ากษ์
เกี่ยวกับการเติบโตของการละเมิดทางการกีฬา โดยหยิบยกค�าพิพากษาของศาลในประเทศสหรัฐอเมริกาและ
ประเทศแคนาดามาวิเคราะห์พฒ
ั นาการของการละเมิดทางการกีฬาทีเ่ กิดขึน้ ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศ
แคนาดา โดยท�าการวิเคราะห์เพื่อให้ได้บทสรุปถึงวิธีการใช้หลักความรับผิดเพื่อละเมิด เพื่อมาปรับใช้กับ
สถานการณ์ทางกีฬาที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งหากนักกีฬาได้กระท�าการละเมิดแล้ว จ�าเป็นต้องเยียวยาให้แก่
ผู้เสียหายจากการกระท�าละเมิด เพื่อให้ผู้เสียหายกลับคืนสู่ฐานะเดิม
ค�าส�าคัญ: ละเมิด; การกีฬา; ประเทศสหรัฐอเมริกา; ประเทศแคนาดา
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Abstract
This article aims to examine legal issues in the United States and Canada that reflect
some of the tort law principles faced by the relationship between tort liability and sports.
These include legal issues that arise in the context of liability for sports activities, liability in
negligence for sporting injuries, liability for violence in professional sports and major defenses
to liability.
The results of this article show that both the United States and Canada applied the
torts law to different sports situations where disputes arise between the sports organizations,
namely between athletes or between clubs. Additionally, this article also critically discusses
the growing range of sports torts. Case studies are used throughout and an analytical approach
is taken which considers developments of the sports torts in both jurisdictions. By analyzing to
obtain a summary showing how the principles of tort liability are applied in different ways to
the sports circumstances in which a sportsperson may be liable to provide a remedy to another
for the consequences of a civil wrong.
Keywords: Torts; Sports; United States; Canada
1. บทน�า
ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดานัน้ ปัญหาอันเกิดจากการฟ้องร้องในแวดวงกีฬาอาชีพ
(Professional Sports)3 มีจา� นวนทีเ่ พิม่ ขึน้ ในแต่ละมลรัฐ ข้อพิพาททีเ่ กิดจากการฟ้องร้องส่วนหนึง่ เป็นคดีละเมิด
อันเนื่องมาจากการกระท�าของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแวดวงกีฬา (Sports Participants) 4 เช่น นักกีฬาอาชีพ
(Professional Player) สโมสรกีฬา (Sports Club) ผู้ฝึกสอนกีฬา (Coach) ผู้ดูแลสุขภาพนักกีฬา (Athletic
Trainer) ผู้ตัดสินกีฬา (Referee) และผู้ชมการแข่งขันกีฬา (Fans) ที่ไม่ยอมกระท�าตามกฎเกณฑ์กติกามารยาท
ในการแข่งขันกีฬาจนบังเกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่นหรือกระท�าการอย่างหนึ่งอย่างใดโดยไม่ใยดีต่อผลร้ายที่
เกิดขึ้นต่อบุคคลอื่น ซึ่งการกระท�าดังกล่าวเป็นการกระท�าอันก่อให้เกิดความเสียหายอย่างหนึ่งอย่างใดของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในแวดวงกีฬา ไม่ว่าจะท�าให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี
เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใด (การกระท�าอันเป็นการสร้างความเสียหายต่อสิทธิของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในแวดวงกีฬา สิทธิดังกล่าวต้องมีกฎหมายรับรองหรือคุ้มครอง ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายกีฬา (Sports
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Law) หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง)5 อีกประการหนึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแวดวงกีฬาบางสาขาวิชาชีพ
อาจกระท�าการโดยปราศจากความระมัดระวังตามหน้าที่ที่ตนมี (Duty of Care)6 จนไปก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแวดวงกีฬาคนอื่น ๆ หรือกระท�าการบางอย่างที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือขั้นตอนการ
ปฏิบตั งิ านตามปกติในกิจการงานวิชาชีพของตนในลักษณะทีไ่ ม่มกี ฎหมายให้อา� นาจ ถือเป็นทุรกีฬาปฏิบตั ิ (Sports
Malpractice) จนไปก่อให้เกิดความเสียหายต่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในแวดวงกีฬาคนอืน่ ๆ ผูก้ ระท�าทุรกีฬาปฏิบตั ิ
ก็ย่อมต้องมีความรับผิดจากการประกอบวิชาชีพของตน (Sports Professional Liability)
นอกจากนี้ ในวงการกีฬาหลากชนิดกีฬาของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดาไม่ว่าจะเป็น
กีฬาอเมริกันฟุตบอล (American Football) กีฬาบาสเกตบอล (Basketball) กีฬาฮอกกี้น�้าแข็ง (Ice Hockey)
และกีฬาเบสบอล (Baseball) ต่างก็พยายามพัฒนาให้ระบบการจัดการแข่งขันกีฬาในลักษณะของระบบลีกกีฬา
อาชีพ (Professional Sports Leagues) ได้แก่ ระบบการแข่งขันกีฬาอาชีพหลากชนิดกีฬาในประเทศ
สหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดาประกอบไปด้วยสโมสรกีฬาชัน้ น�ากับสโมสรกีฬาท้องถิน่ จากหลายมลรัฐ ซึง่ มี
การเลือ่ นระดับคะแนนหรือลดระดับคะแนนตามการแพ้ชนะของแต่ละสโมสรกีฬา7 เช่น ลีกกีฬาอเมริกนั ฟุตบอล
แห่งชาติ (National Football League: NFL) ลีกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งชาติ (National Basketball
Association: NBA) และลีกกีฬาเบสบอลหลัก (Major League Baseball: MLB) โดยลีกต่าง ๆ มีองค์กรก�ากับ
กีฬา (Governing Body for Sports) ในแต่ละชนิดกีฬาเป็นผูจ้ ดั การแข่งขันหรือเข้ามาเป็นผูก้ า� กับดูแลการจัดการ
แข่งขันให้มีธรรมาภิบาลภายใต้กฎกติกาการแข่งขันเดียวกัน และมีการบริหารจัดการที่เป็นไปตามมาตรฐาน
ตามแต่ละชนิดกีฬา องค์กรก�ากับกีฬาในแต่ละชนิดกีฬามักด�าเนินการอันมีคณะกรรมการ (Committee) ควบคุม
กติกามารยาทในการแข่งขันกีฬาหรือควบคุมจริยธรรมของนักกีฬามืออาชีพที่มาเข้าร่วมการแข่งขันในระบบ
ลีกต่าง ๆ
องค์กรก�ากับกีฬาอาจมีอา� นาจในฐานะทีเ่ ป็นองค์กรกีฬาอาชีพตามกฎหมายกีฬาประเทศสหรัฐอเมริกา
และประเทศแคนาดาได้กา� หนดมาตรฐานการด�าเนินการแข่งขันหรือกฎระเบียบเกีย่ วกับการแข่งขัน ทีผ่ มู้ สี ว่ นได้
ส่วนเสียในแวดวงกีฬาตามแต่ละชนิดกีฬาพึงต้องยึดถือและปฏิบตั ริ ว่ มกัน ผูเ้ ข้ามาร่วมการแข่งขันในระบบลีกของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดาพึงต้องใช้ความระมัดระวังตามหน้าที่ที่ตนมี แต่หากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในแวดวงกีฬาได้ฝ่าฝืนหน้าที่ที่ตนมี (Duty was Breached) แล้วการฝ่าฝืนหน้าที่ที่ตนมีเป็นไปในลักษณะที่
ไปสร้างความเสียหายหรือก่ออาการบาดเจ็บต่อบุคคลอืน่ (Breach of the Duty of Care Caused the Damage
or Injury to the Victim) เช่นว่านี้ ย่อมถือเป็นการกระท�าโดยประมาทเลินเล่อทางการกีฬา (Sports
Negligence)8 โดยในปัจจุบันมีคดีทางแพ่งจ�านวนไม่น้อยที่นักกีฬาอาชีพในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศ
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แคนาดาต้องตกเป็นจ�าเลยถูกฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทน อันเนื่องมาจากการกระท�าโดยประมาทเลินเล่อ
ทางการกีฬา
นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแวดวงกีฬาอาจกระท�าละเมิดต่อบุคคลอื่นโดยจงใจ (Intentional
Torts) ท�าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแวดวงกีฬาคนอื่น ๆ ได้รับความเสียหาย โดยผู้กระท�าละเมิดในลักษณะเช่นว่า
นี้ต้องรู้ส�านึกถึงความเสียหายอันเกิดจากการกระท�าของตน9 เช่น การท�าร้ายที่เป็นอันตรายต่อกายและจิตใจ
(Battery) และการขู่เข็ญที่ยังไม่เป็นอันตรายต่อกายและจิตใจ (Assault) เป็นต้น
บทความฉบับนี้ จึงมุง่ น�าเสนอประเด็นปัญหาทางกฎหมายทีส่ ะท้อนความท้าทายร่วมสมัยของละเมิด
ทางการกีฬาในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา ทั้งในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดเพื่อ
ละเมิดอันเกิดจากการกระท�าโดยผิดกฎหมาย (Actionable Wrong) จนไปกระทบต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย และ
ทรัพย์สินของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแวดวงกีฬา รวมไปถึงประเด็นปัญหาในบริบทของความรับผิดอันเกิดจาก
กิจกรรมกีฬา (Sports Activities) ความรับผิดจากความประมาทเลินเล่อที่ก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บในกีฬา
(Sports Injuries) ความรับผิดเพื่อละเมิดอันเกิดจากการใช้ความรุนแรงในกีฬาอาชีพ (Sports Violence) และ
ข้อต่อสู้เพื่อปฏิเสธความรับผิด (Defences) พร้อมยกตัวอย่างคดีละเมิดทางการกีฬาในประเทศสหรัฐอเมริกา
และประเทศแคนาดา ทีศ่ าลของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดาได้วางหลักในประเด็นเกีย่ วกับละเมิด
ทางการกีฬาเอาไว้
2. การละเมิดทางการกีฬาในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา
โดยการละเมิดทางการกีฬา (Sports Torts) ได้แก่ นิติเหตุที่ก่อให้เกิดผลในทางกฎหมายประการหนึ่ง
(Legal Cause) กล่าวคือ แม้ว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแวดวงกีฬาอาจมิได้สมัครใจก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล เฉกเช่นเดียวกับการท�านิติกรรมหรือสัญญา แต่เมื่อมีการกระท�าอันก่อให้เกิดความเสียหาย (Damages)
ต่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียบุคคลอืน่ ทีอ่ ยูใ่ นแวดวงกีฬาแล้ว ประกอบกับมีกฎหมายคอมมอนลอว์ประเทศสหรัฐอเมริกา
(และบางรัฐในประเทศแคนาดา) ได้มีหลักเกณฑ์หรือมีค�าพิพากษาของศาลยุติธรรมคอมมอนลอว์ประเทศ
สหรัฐอเมริกาได้วางบรรทัดฐานให้ถือว่าการกระท�าดังกล่าวถือเป็นความผิดทางแพ่ง (Civil Wrong) ก็ถือได้ว่า
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในแวดวงกีฬาดังกล่าวเป็นผูก้ ระท�าละเมิดและต้องชดใช้คา่ สินไหมทดแทน (Compensations)10
เพื่อการนั้น
ความรับผิดทางละเมิดทางการกีฬาแบ่งออกเป็น 3 ประการด้วยกัน ได้แก่ ความรับผิดเพื่อละเมิด
ทางการกีฬาอันเกิดจากการกระท�าของตนเอง (Fault Liability) ความรับผิดเพื่อละเมิดทางการกีฬาอันเกิดจาก
การกระท�าของบุคคลอื่น (Vicarious Liability) และความรับผิดเด็ดขาด (Strict Liability) ผู้เขียนจึงขออธิบาย
สาระส�าคัญดังต่อไปนี้

9

Adam Epstein, “Teaching Torts with Sports,” Journal of Legal Studies Education 1, no. 28 (February 2011): 117-142.
US Legal, “Tort Law,” last modified n.d., accessed March 8, 2019, https://www.sportslaw.uslegal.com/tort-law/

10
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1) ความรับผิดเพือ่ ละเมิดทางการกีฬาอันเกิดจากการกระท�าของตนเอง ได้แก่ ความรับผิดอันเกิดจาก
การกระท�าจากผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทีอ่ ยูใ่ นแวดวงกีฬา โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ กระท�าให้ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
บุคคลอื่นที่อยู่ในแวดวงกีฬาคนอื่นได้รับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย เสรีภาพ ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่าง
หนึ่งอย่างใด ในส่วนการกระท�าอาจเป็นการกระท�าละเมิดทางการกีฬานั้น อาจเป็นการกระท�าละเมิดโดยจงใจ
(Intentional Torts) คดีที่ศาลแคนาดาได้เคยวินิจฉัยเอาไว้ เป็นคดีที่ส่งผลต่อกระบวนการยุติธรรมทางการกีฬา
เอาไว้ ตัวอย่างเช่น
คดีที่นักกีฬาฮอกกี้น�้าแข็งอาชีพที่ก�าลังลงแข่งขันในเกมการแข่งขันกีฬารุ่นผู้ใหญ่ (Senior Level)
ได้จงใจท�าร้ายร่างกายนักกีฬาฮอกกี้น�้าแข็งอาชีพที่เป็นผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม (Opposing Team) จนเป็นเหตุให้
นักกีฬาฮอกกีน้ า�้ แข็งอาชีพผูถ้ กู กระท�าร้ายหมดสติลง (Plaintiff Unconscious) แม้วา่ ฝ่ายจ�าเลยพยายามหยิบยก
หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด (Volenti Non Fit Injuria) มาเป็นข้อต่อสู้ในคดีดังกล่าว (Player’s Immunity
From Liability) โดยอ้างว่าฝ่ายโจทก์ผู้เสียหายได้ยินยอมสมัครใจลงแข่งขันกีฬาฮอกกี้น�้าแข็งเองอันถือเป็น
ธรรมเนียมจารีตประเพณีในทางการแข่งขันกีฬาอาชีพ แต่หากเป็นการจงใจท�าร้ายที่เป็นอันตรายต่อกายต่อฝ่าย
โจทก์นักกีฬาฮอกกี้น�้าแข็งอาชีพที่เป็นผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามแล้ว ถือได้ว่าเป็นการกระท�าที่ต้องห้ามชัดแจ้งโดย
กฎหมายหรือไม่มกี ฎหมายให้อา� นาจทีจ่ ะกระท�าได้ จะน�ามาอ้างเหตุยกเว้นหรือจ�ากัดความรับผิดเพือ่ ละเมิดจาก
การอาศัยข้ออ้างตามหลักหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดไม่ได้ เพราะการท�าร้ายร่างกายดังกล่าวเป็นการกระท�า
อันก่ออันตรายทีไ่ ม่จา� เป็นต่อการแข่งขัน11 (Unnecessarily Harmful Acts) การวางบรรทัดฐานของศาลแคนาดา
พิจารณาพิพากษาให้โจทก์ได้รบั ค่าสินไหมทดแทนเพือ่ เยียวยาความเสียหายในคดีนี้ ได้สง่ ผลต่อการศึกษากฎหมาย
กีฬาในประเทศสหรัฐอเมริกาด้วย เนื่องจากเป็นการวางบรรทัดฐานในเชิงอธิบายให้ผู้อ่านค�าพิพากษาได้เข้าใจ
เส้นแบ่ง (Line) ข้อแตกต่างระหว่างอ�านาจตามหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดกับการกระท�าที่ต้องห้ามชัดแจ้ง
โดยกฎหมาย ตามทีค่ ดีทโี่ จทก์ฟอ้ งละเมิดทางแพ่งต่อจ�าเลย อันเนือ่ งมาจากการกระท�าของจ�าเลยเป็นการกระท�า
โดยจงใจ เป็นการละเมิดท�าให้โจทก์ได้รับความเสียหาย12 ซึ่งการที่โจทก์ถูกจ�าเลยใช้ไม้ฮอกกี้ (Hockey Stick)
ตีเข้าทีร่ า่ งกายโจทก์ในระหว่างเกมการแข่งขันลีกฮอกกีแ้ ห่งชาติ (National Hockey League: NHL) ก�าลังด�าเนิน
อยู่ โจทก์จึงได้รับบาดเจ็บสาหัส ศาลแคนาดาจึงพิจารณาพิพากษาให้จ�าเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับโจทก์
ในเวลาต่อมา
นอกจากนี้ การกระท�าจากบุคคลทีอ่ ยูใ่ นแวดวงกีฬาอาจเป็นการกระท�าจากความประมาทเลินเล่อ
(Negligent Torts) กล่าวคือ การกระท�าทีม่ บี คุ คลทีอ่ ยูใ่ นแวดวงกีฬาอาจไม่ได้จงใจให้เกิดความเสียหาย แต่กระท�า
ไปโดยไม่ได้ใช้ความระมัดระวังตามหน้าที่ในฐานะที่ตนได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการฝึกซ้อม การแข่งขันหรือการ
ตัดสินกีฬาอาชีพดังกล่าว ซึ่งบุคคลที่อยู่ในแวดวงกีฬาในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ แล้วผู้
กระท�าอาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านัน้ ตามหน้าทีท่ ตี่ นมีได้ แต่กห็ าได้ใช้อย่างเพียงพอไม่ ตัวอย่างเช่น คดีพพิ าท
ระหว่างโจทก์ซินเทีย เอ จาวอร์สกี้ (Cynthia A. Jaworski) และจ�าเลยแฮรี่ เคียร์นัน (Harry Kiernan)13 ทั้งโจทก์
และจ�าเลยเป็นผูเ้ ล่นในเกมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลทีจ่ ดั ขึน้ โดยเทศบาลทาวน์ออฟเซาท์วนิ เซอร์ (Town of South

Agar v. Canning, CarswellMan 59, MJ no. 24 (1956).
R. v. McSorley, BCPC 116, Vancouver Registry no. 111174-1 (British Columbia Provincial Court, 2000).
13
Jaworski v. Kiernan, A.2D 332: 241 Conn. 399 (Supreme Court of Connecticut, 1997).
11
12
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Windsor) โดยจ�าเลยในคดีนี้งดเว้นหน้าที่ที่จะต้องกระท�าเพื่อป้องกันไม่ให้ผลร้ายเกิดขึ้นต่อโจทก์ ซึ่งการงดเว้น
ดังกล่าวถือเป็นงดเว้นโดยประมาท เพราะโจทก์ได้รบั บาดเจ็บจากการกระท�าของจ�าเลย เนือ่ งจากจ�าเลยได้กระท�า
การสไลด์เท้าเข้าแย่งลูกฟุตบอลจากจ�าเลยด้วยการปะทะ (Sliding Tackle) ซึ่งไม่เพียงจะเป็นการฝ่าฝืนกฎ
ของเกมการแข่งขันในลีกดังกล่าวแล้ว หากแต่ยงั ถือเป็นการกระท�าละเมิดโดยประมาทเลินเล่อไปในคราวเดียวกัน
อีกด้วย
2) ความรับผิดเพื่อละเมิดทางการกีฬาอันเกิดจากการกระท�าของบุคคลอื่น ได้แก่ ความรับผิดเพื่อ
ละเมิดในกรณีที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อยู่ในแวดวงกีฬาที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลที่มีหน้าที่ดูแลผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียดังกล่าว ไปกระท�าละเมิดจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อยู่ในแวดวงกีฬาคนอื่น
แล้ว เช่นว่านีก้ ฎหมายก�าหนดให้บคุ คลทีม่ หี น้าทีด่ แู ลผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียดังกล่าวต้องรับผิดเพือ่ การกระท�าละเมิด
อันเกิดจากการกระท�าของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อยู่ในแวดวงกีฬาที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์บุคคลที่มีหน้าที่ดูแล
และได้ก่อให้เกิดความเสียหายขึ้น ตัวอย่างเช่น คดีที่นายเคอร์มิต วอร์ชิงตัน (Kermit Washington) ได้ปรี่ตรง
เข้าไปต่อยนายรูดี้ ทอมจาโนวิช (Rudy Tomjanovich) โจทก์ ในระหว่างที่เกมการแข่งขันลีกสมาคมกีฬา
บาสเกตบอลแห่งชาติ (NBA) ก�าลังด�าเนินอยู่ ท�าให้นายรูดี้ ทอมจาโนวิช โจทก์ได้รับความเสียหายแก่ร่างกาย
อย่างสาหัสอันเกิดจากอาการกะโหลกร้าว (Skull Fracture) อาการกระทบกระเทือนทางสมองอันที่เกิดจาก
ของแข็งกระแทกศีรษะ (Concussion) และอาการบาดเจ็บบริเวณใบหน้า (Facial Injuries) นายรูดี้ ทอมจาโน
วิช โจทก์ จึงได้น�าคดีมาฟ้องต่อศาลยุติธรรมให้บริษัทแคลิฟอร์เนีย สปอร์ต (California Sports, Inc.) จ�าเลยใน
ฐานะที่เป็นนายจ้างของนายเคอร์มิต วอร์ชิงตัน ร่วมกันรับผิดกับลูกจ้างในผลแห่งละเมิด ซึ่งลูกจ้างได้กระท�าไป
ละเมิดต่อนายรูดี้ ทอมจาโนวิช โจทก์ ในการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลอาชีพอันถือเป็นการกระท�าในทางการ
ทีจ่ า้ งนัน้ อันถือเป็นความรับผิดเพือ่ ละเมิดทางการกีฬาอันเกิดจากการกระท�าของบุคคลอืน่ (Vicarious Liability
for the Acts) ศาลสหรัฐอเมริกาได้พิพากษาให้บริษัทแคลิฟอร์เนีย สปอร์ต จ�าเลยต้องร่วมรับผิดช�าระค่า
เสียหายในการกระท�าละเมิดของนายเคอร์มิต วอร์ชิงตัน ให้แก่โจทก์ เป็นต้น14
3) ความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากทรัพย์ทางการกีฬา ได้แก่ ความรับผิดเด็ดขาด (Strict
Liability) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการกีฬา เช่น ผู้ผลิต ผู้ค้าส่งและผู้ค้าปลีกอุปกรณ์กีฬา ต้อง
รับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากทรัพย์ทางการกีฬา หากกฎหมายก�าหนดเอาไว้อย่างชัดเจนให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียดังกล่าวต้องรับผิดในความเสียหายเอาไว้อย่างชัดเจน โดยไม่จา� เป็นต้องพิจารณาว่าผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียดังกล่าว
ได้จงใจหรือประมาทเลินเล่อหรือไม่ กล่าวคือ มีกฎหมายบัญญัติสันนิษฐานให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าวต้องรับ
ผิดหากมีความเสียหายจากทรัพย์ทางการกีฬาหรือผลิตภัณฑ์กฬี าเกิดขึน้ ต่อผูเ้ สียหายหรือผูต้ อ้ งเสียหาย ตัวอย่าง
เช่น คดีที่ศาลสหรัฐอเมริกาได้พิจารณาพิพากษาตามกฎหมายมลรัฐโรดไอแลนด์ (Rhode Island Law)15 ให้
บุคคลใดออกแบบผลิตภัณฑ์กฬี าทีไ่ ม่ได้มาตรฐานความปลอดภัยสินค้าหรือไม่ปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภค บุคคลนัน้ จะ
ต้องรับผิดชอบเพื่อการเสียหายอันเกิดแต่ความช�ารุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการออกแบบผลิตภัณฑ์กีฬานั้น

14
15

Tomjanovich v. California Sports, Inc., no. H-78-243 (S.D. Tex., 1979).
Everett v. Bucky Warren, Inc., 380 N.E.2D 653, 376 Mass 280 (Supreme Court of the United States, n.d.).
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เหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะมีนักกีฬาฮอกกี้ระดับนักเรียนชั้นประถม (Hockey Player of a Preparatory School)
เป็นฝ่ายโจทก์ ได้รับบาดเจ็บบริเวณใบหน้าและศีรษะอันเกิดมาจากการออกแบบหมวกส�าหรับผู้เล่นกีฬาฮอกกี้
(Helmet) โดยผู้ผลิตหมวกส�าหรับเล่นกีฬาฮอกกี้เป็นฝ่ายจ�าเลย ได้ท�าการออกแบบหมวกดังกล่าวในลักษณะที่
ไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัย (Not for Safety) และเพียงมุ่งให้ปรับขนาดให้เข้ากับหัวผู้สวมใส่ได้ง่าย (Ease of
Adjustment) เพื่อประโยชน์ในทางการค้าเท่านั้น หมวกในลักษณะเช่นว่านี้ถูกเรียกว่าหมวกฮอกกี้สามส่วน
(Three-section Helmet) ในขณะเดียวกันท้องตลาดประเทศสหรัฐอเมริกาก็มกี ารวางขายหมวกฮอกกีห้ นึง่ ส่วน
(One-section Helmets) ซึ่งมีลักษณะที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยและปราศจากช่องว่างบริเวณหน้าหมวก
(Gap) จึงสามารถปกป้องส่วนใบหน้าและศีรษะของผู้เล่นกีฬาฮอกกี้ ไม่ท�าให้ลูกฮอกกี้สามารถทะลุหมวก
(Penetrate) มาปะทะใบหน้าของผู้เล่นได้เช่นเดียวกับหมวกฮอกกี้สามส่วน ศาลสหรัฐอเมริกาจึงเห็นว่าผู้ผลิต
หมวกส�าหรับเล่นกีฬาฮอกกี้เป็นฝ่ายจ�าเลยต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดจากสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ท่ีไม่
ปลอดภัย เมื่อนักกีฬาฮอกกี้ระดับนักเรียนชั้นประถมฝ่ายโจทก์น�าสินค้าที่ไม่ปลอดภัยไปใช้จนก่อให้เกิดอันตราย
ต่อสุขภาพร่างกายแล้ว ผูผ้ ลิตและผูจ้ ดั จ�าหน่ายหมวกส�าหรับเล่นกีฬาฮอกกีฝ้ า่ ยจ�าเลยจึงต้องรับผิดชดใช้คา่ สินไหม
ทดแทนอันเนื่องมาจากการผลิตและจ�าหน่ายสินค้าที่ไม่ปลอดภัย
จากที่กล่าวมาในข้างต้น ศาลยุติธรรมในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดาได้พิจารณา
พิพากษาคดีละเมิดทางแพ่งเกีย่ วกับการใช้ความรุนแรงหรือการบาดเจ็บจากการกระทบกระทัง่ ของผูม้ สี ว่ นได้สว่ น
เสียที่อยู่ในแวดวงกีฬา16 ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างเกมการแข่งขันกีฬาในระดับชาติ เช่น ลีกฮอกกี้แห่งชาติ (NHL)
และลีกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งชาติ (NBA) กับลีกในระดับท้องถิ่น การแข่งขันกีฬาฟุตบอลที่จัดขึ้นโดย
เทศบาลท้องถิ่นและการแข่งขันกีฬาฮอกกี้ระดับนักเรียนชั้นประถม เป็นทั้งในส่วนที่เป็นความรับผิดเพื่อละเมิด
ทางการกีฬาอันเกิดจากการกระท�าของตนเอง ความรับผิดเพื่อละเมิดทางการกีฬาอันเกิดจากการกระท�าของ
บุคคลอื่นและความรับผิดเด็ดขาด อย่างไรก็ตาม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อยู่ในแวดวงกีฬาในฐานะที่เป็นผู้ต้องเสีย
หายในคดีละเมิดทางแพ่ง ยังต้องใช้สทิ ธิของตนต่อสูเ้ รียกร้องค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนจากผูก้ ระท�าละเมิด
ภายหลังจากที่เกิดเหตุละเมิดเกิดขึ้น (นิติเหตุ) เพื่อเยียวยาให้ผู้เสียหายกลับคืนสู่ฐานะเดิม ซึ่งการใช้สิทธิเรียก
ร้องค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนนี้อาจต้องมีการเสียเงินค่าทนายความและค่าจ้างที่ปรึกษากฎหมายและ
อาจต้องใช้ระยะเวลายาวนานเกินสมควร ขณะที่ ไม่วา่ ศาลยุตธิ รรมในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา
จะพิจารณาพิพากษาให้คดีดังกล่าวมีผลเป็นอย่างไร ผู้เขียนเห็นว่าการพิจารณาพิพากษาคดีละเมิดทางการกีฬา
ที่ส�าคัญจะน�าไปสู่การอธิบายเหตุและผลของคดีให้สาธารณชนได้ตระหนักและเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นความ
ขัดแย้งหรือประเด็นพิพาทระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อยู่ในแวดวงกีฬาได้
3. การใช้ความรุนแรงในกีฬาอาชีพกับละเมิดทางการกีฬา
การใช้ความรุนแรงในกีฬาอาชีพกับละเมิดทางการกีฬานัน้ จากทีก่ ล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้วา่ ความรับ
ผิดเพือ่ ละเมิดอันเกิดจากการใช้ความรุนแรงในกีฬาอาชีพในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา ไม่วา่ จะ
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เกิดจากการกระท�าโดยจงใจก็ดีหรือประมาทเลินเล่อทั่วไป รวมไปถึงประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงก็ตาม
ถือเป็นเหตุประการส�าคัญที่ท�าให้เกิดนิติเหตุหรือสาเหตุที่ก่อให้เกิดหนี้ละเมิดที่ผู้กระท�าละเมิดจะต้องชดใช้ค่า
เสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้ถูกกระท�าละเมิด อีกทั้งในการกระท�าเดียวกันก็อาจเป็นการกระท�าที่ทั้ง
เป็นอาชญากรรม (Crime) (ผู้เสียหายต้องด�าเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา) กับเป็นการฝ่าฝืนต่อ
กฎของเกมการแข่งขันกีฬา (ผูเ้ สียหายต้องด�าเนินการตามระบบด�าเนินการทางวินยั (Disciplinary System) และ
การควบคุมภายในตามแต่ละลีกการแข่งขัน (League Internal Control) ไปในคราวเดียวกัน17 อีกทั้งกฎหมาย
อาญาต้องตีความโดยเคร่งครัด ถ้าไม่มกี ฎหมายอาญาบัญญัตเิ อาไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษร ก็ยอ่ มไม่มคี วามผิดและ
ไม่มโี ทษ แต่หากเป็นกฎหมายละเมิดทางแพ่งแล้ว ต้องตีความตามตัวอักษรหรือตามเจตนารมณ์ของหลักกฎหมาย
ละเมิดคอมมอนลอว์หรือกฎหมายที่บัญญัติขึ้นเพื่อคุ้มครองผู้ถูกละเมิดสิทธิในระบบคอมมอนลอว์ ศาลยุติธรรม
ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดาอาจตีความขยายความคุ้มครองไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อยู่ใน
แวดวงกีฬาให้ได้รบั ความคุม้ ครองสิทธิหรือได้รบั การเยียวยาความเสียหายทีเ่ หมาะสม อีกประการหนึง่ กฎหมาย
อาญาหรือกฎของเกมการแข่งขันกีฬานัน้ มีวตั ถุประสงค์ทจี่ ะลงโทษ (Sanction) ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทีอ่ ยูใ่ นแวดวง
กีฬาในฐานะที่เป็นผู้กระท�าความผิดอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายอาญาหรือกฎของเกมการแข่งขันกีฬาอย่างหนึ่ง
อย่างใด ส่วนความรับผิดทางแพ่งเป็นเรื่องของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
จากปัญหาการใช้ความรุนแรงในระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อยู่ในแวดวงกีฬา ท�าให้ประเทศ
สหรัฐอเมริกาเคยมีความคิดที่จะบัญญัติกฎหมายเฉพาะส�าหรับควบคุมปัญหาดังกล่าว ได้แก่ ร่างพระราช
บัญญัติความรุนแรงทางการกีฬา ค.ศ. 1980 และร่างพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการความรุนแรงทางการกีฬา
ค.ศ. 1983
1) ร่างพระราชบัญญัติความรุนแรงทางการกีฬา ค.ศ. 1980 (Sports Violence Act of 1980) ได้แก่
ร่างกฎหมายทีถ่ กู จัดท�าขึน้ เพือ่ ปัญหาการแก้ไขการใช้ความรุนแรงในระหว่างผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทีอ่ ยูใ่ นแวดวงกีฬา
จากการใช้ความรุนแรงมากกว่าปกติ (Using Excessive Physical Force) ระหว่างเกมการแข่งขันกีฬาอาชีพ
ก�าลังด�าเนินอยู่ การใช้ความรุนแรงเช่นว่านี้ย่อมเกิดขึ้นเมื่อนักกีฬาอาชีพผู้ลงท�าการแข่งขันกีฬาได้งดเว้นหน้าที่
ที่จะต้องป้องกันผลร้ายไม่ให้เกิดขึ้นกับนักกีฬาฝ่ายตรงกันข้ามและผู้เล่นกีฬาคนอื่นที่ร่วมการแข่งขัน อันน่าจะ
ถือให้เป็นการปฏิบตั ติ า�่ ไปกว่ามาตรฐานทีพ่ งึ ปฏิบตั ใิ นฐานะทีเ่ ป็นผูร้ ว่ มท�าการแข่งขันกีฬาอาชีพ (Standards of
Conduct for Professional Sports Participants) เมือ่ เกมการแข่งขันระดับลีกในประเทศสหรัฐอเมริกามีความ
ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น และนักกีฬาอาจอาศัยช่องของการเล่นกีฬาอาชีพมากระท�าละเมิดต่อชีวิตและร่างกายของ
ผู้เล่นฝ่ายตรงกันข้ามมีลักษณะพิเศษแตกต่างจากการท�าร้ายร่างกายระหว่างบุคคลโดยทั่วไป การใช้มาตรการ
ทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาบังคับกับการกระท�าด้วยความรุนแรงทางการกีฬาจึงอาจไม่เหมาะสม
ดังนั้นผู้สนับสนุนร่างกฎหมายฉบับนี้ นายโรนัลด์ มิลตัน มอตล์ (Ronald Milton Mottl) สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรจากพรรคเดโมแครต) ได้เสนอให้มีการก�าหนดโทษจ�าคุกเป็นเวลา 1 ปีแก่นักกีฬาอาชีพ (Imposing Up
to One Year in Prison for Professional Athletes) และ/หรือปรับเป็นจ�านวนเงินจ�านวน 5,000 เหรียญ
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สหรัฐ ในกรณีที่นักกีฬาอาชีพควรจะรู้ได้ว่าเป็นการใช้ความรุนแรงมากกว่าปกติ ($5,000 Fine for Any Player
in a Professional Sports Event Who Knowingly Uses Excessive Physical Force)18 โดยให้นักกีฬาอาชีพ
ผู้กระท�าความผิดได้หลาบจ�าและยับยั้งการกระท�าผิดซ�้า รวมทั้งสามารถรักษาสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองโดย
รัฐจากการใช้ความรุนแรงระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อยู่ในแวดวงกีฬา แต่ทว่าร่างกฎหมายดังกล่าวไม่ผ่านการ
ออกเสียงสนับสนุนพิจารณาจากรัฐสภาสหรัฐอเมริกา
2) ร่างพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการความรุนแรงทางการกีฬา ค.ศ. 1983 (Sports Violence
Arbitration Act of 1983) ได้แก่ ร่างกฎหมายทีถ่ กู จัดท�าขึน้ มาเพือ่ ก่อตัง้ ศาลอนุญาโตตุลาการช�านัญพิเศษเกีย่ ว
กับการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาท อันเนื่องมาจากการใช้ความรุนแรงเกินความจ�าเป็นในระหว่างการแข่งขันกีฬา
(Sports Court for Excessive Violence) ผู้สนับสนุนร่างกฎหมายฉบับนี้ นายแอนดรูว์ แดสเชล (Thomas
Andrew Daschle) สมาชิ ก สภาผู ้ แ ทนราษฎรจากพรรคเดโมแครตได้ น� า เสนอแนวคิ ด การสร้ า งระบบ
อนุญาโตตุลาการ (Arbitration System) ระงับข้อพิพาทในกรณีที่นักกีฬาอาชีพที่ถูกปฏิบัติโดยใช้ความรุนแรง
เกินต่อความจ�าเป็นในระหว่างการแข่งขันกีฬาจนเกิดความเสียหายอย่างหนึ่งอย่างใดต่อเนื้อตัวร่างกาย ไม่ว่าจะ
เป็นอาการบาดเจ็บหรือบาดเจ็บสาหัส รวมไปถึงบาดเจ็บเรื้อรัง (Sustain Injuries) นักกีฬาอาชีพผู้นั้นอาจน�า
เสนอข้อพิพาทต่อศาลอนุญาโตตุลาการช�านัญพิเศษเกี่ยวกับการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการใช้
ความรุนแรงเกินความจ�าเป็นในระหว่างการแข่งขันกีฬา19 โดยศาลอนุญาโตตุลาการดังกล่าวมีอ�านาจพิจารณา
เพื่อลดปริมาณคดีข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการใช้ความรุนแรงเกินความจ�าเป็นในระหว่างการแข่งขันกีฬาไม่ให้
ขึ้นสู่ศาลยุติธรรมในจ�านวนมากเกินความจ�าเป็น อย่างไรก็ดี ร่างกฎหมายฉบับนี้ไม่ผ่านการออกเสียงสนับสนุน
พิจารณาจากรัฐสภาสหรัฐอเมริกา
4. สรุปผล
กล่าวโดยสรุปแล้ว คดีละเมิดทางการกีฬาในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดาได้เกิดขึน้ เมือ่
มีการฟ้องร้องในแวดวงกีฬาอาชีพเพือ่ เรียกค่าเสียหายจากการกระท�าละเมิดของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในแวดวงกีฬา
โดยเฉพาะการที่นักกีฬาอาชีพฝ่ายหนึ่งได้กระท�าละเมิดต่อนักกีฬาอาชีพฝ่ายตรงกันข้าม จนเป็นเหตุให้นักกีฬา
อาชีพฝ่ายตรงกันข้ามได้รบั ความเสียหายแก่รา่ งกาย ไม่วา่ ความเสียหายดังกล่าวจะเกิดอาการบาดเจ็บสาหัสจาก
การแข่งขันก็ดหี รือการบาดเจ็บเรือ้ รังอันเนือ่ งมาจากการแข่งขันก็ตาม เมือ่ ศาลยุตธิ รรมของประเทศสหรัฐอเมริกา
และประเทศแคนาดาได้วางบรรทัดฐานเอาไว้ หากนักกีฬาอาชีพผู้กระท�าละเมิดโดยจงใจใช้ความรุนแรงหรือ
กระท�าละเมิดโดยประมาทเลินเล่อ (รวมไปถึงประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง) จนก่อให้เกิดผลร้ายเกิดขึน้ กับนักกีฬา
ฝ่ายตรงกันข้ามและผู้เล่นกีฬาคนอื่นที่ร่วมการแข่งขันแล้วเช่นว่านี้ นักกีฬาอาชีพผู้กระท�าละเมิดต้องชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนเพื่อเยียวยาให้นักกีฬาอาชีพผู้ถูกกระท�าละเมิดกลับคืนสู่ฐานะเดิม

Library of Congress, “H.R. 7903 Sports Violence Act of 1980,” last modified n.d., accessed March 8, 2019, https://
www.congress.gov/bill/96th-congress/house-bill/7903/
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Library of Congress, “H.R. 4495 Sports Violence Arbitration Act of 1983,” last modified n.d., accessed March 8,
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จากตัวอย่างคดีละเมิดทางการกีฬาที่ศาลยุติธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา
ได้เคยวางบรรทัดฐานที่ถูกหยิบยกมาในข้างต้น ได้แก่ ความรับผิดเพื่อละเมิดทางการกีฬาอันเกิดจากการกระท�า
ของตนเอง ความรับผิดเพื่อละเมิดทางการกีฬาอันเกิดจากการกระท�าของบุคคลอื่นและความรับผิดเด็ดขาด
ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการใช้ความรุนแรงจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแวดวงกีฬา และแสดงให้เห็นถึงปัญหา
ของการประมาทเลินเล่อไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ตนจะต้องพึงใช้ความระมัดระวัง จนเป็นเหตุให้บังเกิดความ
เสียหายแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแวดวงกีฬา อีกทั้งศาลยุติธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา
ยังเข้ามามีบทบาทในการวางบรรทัดฐานคดีละเมิดทางการกีฬา ควบคู่ไปกับการวางหลักเกณฑ์ในเรื่องของ
การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแวดวงกีฬาที่ถูกกระท�าละเมิดอีกทางหนึ่งด้วย
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