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ความรับผิดของบิดามารดาในความเสียหาย
ที่เกิดจากการกระทําของบุตรผูเยาว

๑. ความนํา
ปจจุบันสื่อตาง ๆ ไมวาจะเปน วิทยุ โทรทัศน หรือหนังสือพิมพ ไดมีการรายงานขาวเกี่ยวกับ

พฤตกิรรมของเด็กและเยาวชนที่ไดกระทาํความผดิหรอืมีพฤตกิรรมในลกัษณะที่เปนการใชความรนุแรง
โดยวิธีการตาง ๆ เชน การขมขู การทํารายรางกาย การฉุดคราหญิงสาวไปขมขืนกระทําชําเรา
หรอืรุมโทรม การยกพวกตกีนัของนักศกึษาอาชวีะบางสถาบนั การรวมตวัแขงขนัรถจักรยานยนตในเสนทาง
จราจร หรือการขับรถโดยประมาทเปนเหตุใหผูอืน่ไดรับบาดเจ็บหรือถึงแกชีวิต เปนตน จากกรณี
ดังกลาวนี้ไดสะทอนใหเห็นวาการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนนับวันจะทวีความรุนแรง
และเพิม่จาํนวนมากยิ่งขึน้ และไดสงผลใหความเสยีหายทีเ่กดิจากการกระทาํของเดก็และเยาวชนมจีาํนวน
มากขึ ้นตามลําดับ อีกทัง้เมื ่อใดที ่เกิดเหตุการณลักษณะเชนนี้ก็มักจะมีคําถามตามมาจากผูคน
ในสังคมวา บิดามารดาของเด็กและเยาวชนจะตองมีสวนรับผิดชอบกับเหตุการณทีเ่กิดขึ้นหรือไม
และมีความรบัผิดชอบมากนอยเพยีงใด รวมท้ังบดิามารดาจะมโีทษทางอาญาดวยหรอืไม นอกจากน้ีแลว
ความรบัผิดดงักลาวนั้นมีหลักเกณฑอยางไร มาตรการทางกฎหมายที่มีอยูในปจจบุนัมีความเหมาะสมแลว
หรือไม

ดงัน้ัน เพือ่เปนขอมูลประกอบการศกึษาถงึกฎหมายเก่ียวกับความรบัผดิของบดิามารดาในกรณี
ของความเสยีหายที่เกดิจากการกระทําของบุตรผูเยาว มุมสะทอนความคิดนติิบัญญัติ จึงขอเสนอบทความ
เรื่อง “ความรบัผดิของบดิามารดาในความเสยีหายที่เกดิจากการกระทาํของบตุรผูเยาว” ซึ่งจะกลาวถงึ
หลักเกณฑความรับผิดทางอาญาของบิดามารดาในการกระทําผิดอาญาของบุตรผูเยาว หลักเกณฑ
ความรับผิดของบิดามารดาในความเสียหายที่เกิดจากการกระทําละเมิดของบุตรผูเยาว และแนว
คําพิพากษาที่เกี่ยวของ ตลอดจนขอพิจารณาเพื่อพัฒนากฎหมายดังกลาว ดังนี้

๒. ความรับผิดทางอาญาของบิดามารดาในการกระทําผิดอาญาของบุตรผูเยาว์๑

ตามหลักการทั่วไปของกฎหมายอาญา คือ บุคคลจะตองรับผิดก็ตอเมื่อบุคคลนั้นไดกระทําการ
อันกฎหมายขณะนั้นบัญญัติเปนความผดิและกําหนดโทษเอาไว และความผดิท่ีไดกระทาํโดยบคุคลหนึ่ง
ยอมไมเปนเหตุใหอีกบุคคลหนึ่งตองมีความผิดทางอาญาไปดวยได จึงกลาวไดวาไมมีบทบัญญัติใน

๑ รองศาสตราจารย ดร. อนันต จันทรโอภากร สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ความรับผิด
ในความเสยีหายของบดิามารดาหรอืผูท่ีมีหนาท่ีดแูลตอการกระทาํผดิของเดก็และเยาวชน, สาํนกังานกจิการยตุธิรรม กระทรวงยตุธิรรม 
๒๕๕๓, หนา ๒๔ - ๒๕ และหนา ๓๐ – ๓๑. 
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จุลนิติ

กฎหมายไทยที่ไดกาํหนดความรบัผิดทางอาญาใหกับบดิามารดาในกรณท่ีีบตุรผูเยาวไปกระทาํความผดิ
อาญาไวโดยตรง อยางไรกต็าม บิดามารดา๒ อาจมคีวามรบัผดิทางอาญาอันเน่ืองมาจากการทาํความผดิ
อาญาของบุตรผูเยาวไดตามพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๖ (๓) และมาตรา ๗๘ 
ซึ่งไดกาํหนดความรบัผิดใหกบับุคคลที่ไดบงัคบั ขูเขญ็ ชกัจูง สงเสรมิ หรอืยนิยอมใหเด็ก๓ ประพฤตติน
ไมสมควรหรือนาจะทําใหเด็กมีความประพฤติเสี่ยงตอการกระทําผิด ซึ่งหากฝาฝนตองระวางโทษ
จําคุกไมเกิน ๓ เดือน หรือปรับไมเกิน ๓๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ทั้งนี้ เพื่อเปนการสงเสริมให
บิดามารดาไดดูแลและใสใจบุตรหลานของตนมากขึ้น และอีกดานหนึ่งทําใหเด็กมีระเบียบวินัยดวย ซึ่ง
ตามบทบญัญัตดิงักลาวน้ันมีประเดน็ท่ีเกี่ยวของกบัความรบัผดิของบดิามารดาอยู ๒ ประเดน็ดวยกนั คือ

 (๑) กรณีความประพฤติที่ไมสมควรของเยาวชนที่เปนการกระทําความผิดอาญา 
   ในกรณีท่ีบุคคลใดบังคบั ขูเขญ็ ชกัจงู สงเสรมิ หรอืยินยอมใหเดก็ซึง่รวมท้ังบตุรผูเยาวของ

ตน หรือเด็กที่อยูในความปกครองของตนไปมีความประพฤติตนที่ไมเหมาะสม ซึ่งถาพฤติกรรมที่
ไมเหมาะสมนั้นรายแรงถงึขั้นเปนความผดิอาญาแลว ยอมสามารถนาํบทบญัญตัใินมาตรา ๘๔ แหงประมวล
กฎหมายอาญามาใชลงโทษบุคคลนั้นฐานเปนผูใช หรือตามมาตรา ๘๖ ฐานเปนผูสนับสนุนไดอยูแลว

 (๒) กรณีความประพฤติที่ไมสมควรของเยาวชนที่ไมเปนการกระทําความผิดอาญา
   ในกรณีนีห้ากความประพฤติทีไ่มเหมาะสมนั้นไมไดรายแรงถึงขั้นขนาดเปนความผิดตาม

กฎหมายอาญา เชน เด็กมีพฤติกรรมไมยอมไปโรงเรยีน ออกเที่ยวเตรกับเพื่อนในเวลากลางคนื รวมกลุม
กนัอยูในสถานที่เปล่ียว หรอืมีพฤตกิรรมท่ีสรางความเดอืดรอนราํคาญใจแกบุคคลอ่ืน ๆ  ยอมไมสามารถ
นําประมวลกฎหมายอาญาในเรื่องผูใชหรือผูสนับสนุนมาปรับใชได ดวยเหตุนี้ พระราชบัญญัติคุมครอง
เด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงไดกําหนดมาตรการบังคับ (sanction) ใหกับการปฏิบัติหนาทีข่องบิดามารดา
ในการทีจ่ะตองอบรมสัง่สอนบุตรของตนไววา หากบิดามารดางดเวนไมกระทําการตามหนาทีข่องตน 
เชน รูวาเด็กจะออกเที่ยวเตรกลางคืน หรือไมไปเรียนหนังสือ แตยังยินยอม หรือปลอยปละละเลยไมวา
กลาวลงโทษตามสมควร หรืออบรมสั่งสอน กฎหมายก็จะลงโทษบิดามารดาของผูเยาวนั้นโดยอาศัย
บทบัญญัติในมาตรา ๒๖ (๓) ประกอบกับมาตรา ๗๘ แหงพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๒ พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๔ ไดกําหนดบทนิยามของคําวา “บิดามารดา” ไวดังนี้
 “บิดามารดา” หมายความวา บิดามารดาของเด็กไมวาจะสมรสกันหรือไม.”
๓ “พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๔ ไดกําหนดบทนิยามของคําวา “เด็ก” ไวดังนี้
 “เด็ก” หมายความวา บุคคลซึ่งมีอายุตํ่ากวาสิบแปดปบริบูรณ แตไมรวมถึงผูที่บรรลุนิติภาวะดวยการสมรส.
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๓. ความรบัผดิของบดิามารดาในความเสยีหายท่ีเกดิจากการกระทําละเมิด
ของบุตรผูเยาว

โดยหลักผูเยาวจะไมไดรับการยกเวนวาไมตองรับผิดในกรณีทีต่นไดกระทําละเมิด ทัง้นี้เพราะ
การกระทําละเมิดนัน้มิใชการใชสิทธิในทางที่กอใหเกิดนิติสัมพันธกับบุคคลภายนอก ซึ่งถาเปนการใช
สิทธิแลวกฎหมายจํากัดความสามารถของบุคคลประเภทนี้ไววาจะใชสิทธิโดยลําพังโดยปราศจาก
ความยินยอมของผูแทนโดยชอบธรรมไมได แตตรงกันขามการละเมิดนั้นเปนการกระทําโดยไมมีสิทธิ
และเม่ือเกดิความเสียหายขึ้น บุคคลประเภทท่ีเรยีกวาผูไรความสามารถเพราะเหตเุปนผูเยาวจงึตองรบั
ผิดในการกระทําของตน๔

การที่กฎหมายกําหนดใหบิดามารดาตองรวมรับผิดในการกระทําละเมิดของบุตรผู เยาว
เปนเพราะกฎหมายเห็นวาผูทีดู่แลปกครองบุตรผู เยาวตองมีหนาทีต่ามกฎหมายที ่จะดูแลมิให
ผูไรความสามารถไปกอความเสียหายแกบคุคลอื่น ดงัท่ีไดกําหนดในเรื่องอํานาจหนาท่ีใหแกบดิามารดา
ในการอุปการะเลี้ยงดู และใหการศึกษาตามสมควรแกบุตรผูเยาวไวตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา ๑๕๖๔๕ และอํานาจในการอบรมดูแลและทําโทษเพื่อวากลาวสั่งสอนบุตรตามสมควร 
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๕๖๗๖  ดงันั้น ถาบตุรผูเยาวไปกอใหเกดิความเสยีหาย
อันเปนการกระทาํละเมดิ กฎหมายจึงไดกําหนดใหบดิามารดาตองรวมกันรบัผดิกับบตุรผูเยาวดวย แมวา
บิดามารดานั้นจะไมไดมีสวนผิดในการกระทําละเมิดของบุตรผูเยาวก็ตาม เวนแตบิดามารดาจะพิสูจน
ไดวาตนไดใชความระมัดระวังตามสมควรแกหนาที่ดูแลซึ่งทําอยูนั้นแลว๗

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ลักษณะละเมิดไดบัญญัติถึงกรณีการกระทําละเมิดอันเกิด
จากการกระทําของผูเยาวและความรับผิดของบิดามารดาหรือผูรับดูแลบุตรผูเยาวไวในมาตรา ๔๒๙ 
และมาตรา ๔๓๐ ดังนี้ 

มาตรา ๔๒๙ บัญญัติวา “บุคคลใดแมไรความสามารถเพราะเหตุเปนผูเยาวหรือวิกลจริตก็ยัง
ตองรับผิดในผลที่ตนทําละเมิด บิดามารดาหรือผูอนุบาลของบุคคลเชนวานี้ยอมตองรับผิดรวมกับเขา
ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนไดใชความระมัดระวังตามสมควรแกหนาที่ดูแลซึ่งทําอยูนั้น

มาตรา ๔๓๐ บัญญัตวิา “ครบูาอาจารย นายจาง หรอืบคุคลอืน่ซึง่รบัดแูลบคุคลผูไรความสามารถ
อยูเปนนิตยก็ดี ชั ่วครั ้งคราวก็ดี จําตองรับผิดรวมกับผู ไรความสามารถในการละเมิดซึ ่งเขาได

๔ ศาสตราจารยสุษม ศุภนิตย, คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะละเมิด, กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ
นิติบรรณการ, ๒๕๕๓, หนา ๑๕๔. 

๕ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๕๖๔ บัญญัติวา
“บิดามารดาจําตองอุปการะเลี้ยงดูและใหการศึกษาตามสมควรแกบุตรในระหวางที่เปนผูเยาว...”.
๖ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๕๖๗ บัญญัติวา
“ผูใชอํานาจปกครองมีสิทธิ
 (๑) กําหนดที่อยูของบุตร
 (๒) ทําโทษบุตรตามสมควรเพื่อวากลาวสั่งสอน
 (๓) ใหบุตรทําการงานตามสมควรแกความสามารถและฐานานุรูป
 (๔) เรียกบุตรคืนจากบุคคลอื่นซึ่งกักบุตรไวโดยมิชอบดวยกฎหมาย”.
๗ เพ็ง เพ็งนิติ, คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยละเมิด ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่และกฎหมาย

อื่นที่เกี่ยวเนื่อง, กรุงเทพฯ : หจก. จริรัชการพิมพ, ๒๕๔๓, หนา ๒๘๔.
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กระทําลงในระหวางที่อยูในความดูแลของตน ถาหากพิสูจนไดวาบุคคลนั้น ๆ มิไดใชความระมัดระวัง
ตามสมควร”

จากบทบญัญัติในมาตรา ๔๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๓๐ สามารถแบงแยกความรบัผดิของบดิา
มารดาในการกระทําละเมิดของบุตรผูเยาวได ๒ ประเภท คือ

๓.๑ ความรับผิดของบิดามารดาที่ชอบดวยกฎหมาย ตามมาตรา ๔๒๙
 การทีบิ่ดามารดาจะตองรวมรบัผดิในความเสยีหายที่เกิดจากการกระทาํละเมดิของบตุรผูเยาว

ตามมาตรา ๔๒๙ หรือไม มีหลักเกณฑดังนี้

 ๑) ตองเปนบิดามารดาที่ชอบดวยกฎหมาย
   บิดามารดาในทีน่ีต้องเปนบิดามารดาทีม่ีหนาทีดู่แลบุตรผูเยาว จึงหมายถึงบิดามารดาที่

ชอบดวยกฎหมายเทานั้นที่จะตองรวมรับผิดในผลที่บุตรผูเยาวกระทําละเมิด๘  สําหรับมารดายอมเปน
มารดาโดยชอบดวยกฎหมายเสมอ แมจะมไิดจดทะเบยีนสมรสกับบดิา๙  สวนบดิาจะชอบดวยกฎหมาย
ก็ตอเมือ่มีการจดทะเบียนสมรสกับมารดา ถาไมมีการจดทะเบียนสมรสจะชอบดวยกฎหมายก็ตอเมื่อ 
(๑) จดทะเบียนสมรสกันภายหลัง (๒) บิดาไดจดทะเบียนวาเปนบุตร (๓) ศาลพิพากษาวาเปนบุตร๑๐

 

ดังนั้น หากเปนบิดาโดยไมชอบดวยกฎหมายก็ไมตองรับผิดตามมาตรานี ้แตอาจตองรับผิดในฐานะ
ผูดูแลตามมาตรา ๔๓๐ ซึ่งขึ้นอยูกับขอเท็จจริง และความเปนบิดามารดาตามมาตรานี้หมายความรวม
ถงึผูรบับุตรบุญธรรมดวย ท้ังน้ีเพราะตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย มาตรา ๑๕๙๘/๒๘ บญัญตัิ
ใหผูรับบุตรบุญธรรมมีหนาทีเ่ชนเดียวกับบิดามารดาของบุตรบุญธรรม ดังนั้น ถาบุตรบุญธรรมไปทํา
ละเมิด บิดามารดาบุญธรรมตองรวมรับผิดดวย แตสําหรับบิดามารดาโดยกําเนิดนั้นจะหมดอํานาจ
ปกครองนับแตเวลาที่เด็กเปนบุตรบุญธรรมแลวจึงไมตองรับผดิในผลที่บุตรผูเยาวไดกอใหเกิดขึ้นใน
ระหวางเปนบุตรบุญธรรมของคนอื่น เนื่องจากเขาขอยกเวนในมาตรา ๔๒๙ เพราะไมมีหนาที่ดูแลบุตร
ผูเยาวแลว

  ๒) บุตรผูเยาวกระทําละเมิดขณะอยูในความดูแล
    ผูเยาว หมายถึง บุคคลผูยังไมบรรลุนิติภาวะ กลาวคือ บุคคลที่มีอายุยังไมครบ ๒๐ ป

 ๘ คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๑๘๔/๒๕๓๙, ที่ ๕๕๔๕/๒๕๔๖.
 ๙ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๕๔๖.
๑๐ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๕๔๗.
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บรบิรูณ๑๑ แตชายมอีายุครบ ๑๗ ปบรบิรูณ และหญงิมีอายุครบ ๑๗ ปบรบิรูณ ถาทําการสมรสกนัตาม
กฎหมายถือวาชายและหญิงนัน้บรรลุนิติภาวะโดยการสมรสแลว๑๒ แตหากบุตรชายหรือหญิงยังมิได
จดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมาย แตไดอยูกินกันเทานั้น ยังไมถือวาบรรลุนิติภาวะโดยการสมรส บิดา
มารดายังมีความรับผิดอยู

    ทั้งนี้ บิดามารดาจะตองรวมรับผิดในการกระทําของบุตรผูเยาวก็ตอเมื่อการกระทําของ
บุตรผูเยาวนัน้เปนละเมิดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๔๒๐ เสียกอน กลาวคือ 
จะตองเปนการที่ปรากฏวาบุตรผูเยาวไดกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ ดังนั้น แมบุตรผูเยาวจะ
ทําความเสียหายใหแกผูอืน่ แตถาการกระทําของบุตรผูเยาวไมเปนละเมิด บิดามารดาก็ไมตองรับผิด
ตามมาตรา ๔๒๙ หรือมาตรา ๔๓๐ แตอยางใด

  ๓) บิดามารดาตองพิสูจนวาตนไดใชความระมัดระวังตามสมควรแกหนาที่ดูแลนั้นแลว 
(เหตุยกเวนความรับผิดของบิดามารดา)

    ความรับผิดของบิดามารดาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๔๒๙ ได
กาํหนดเปนขอสันนิษฐานไวกอนวาบดิามารดาบกพรอง ไมไดใชความระมดัระวงัในการดแูลบตุรผูเยาว
ตามสมควรแกหนาท่ีดแูลซึ่งทําอยูน้ัน ดงัน้ัน ผูเสยีหายจึงมีหนาท่ีพสิจูนแตเพยีงวาการกระทาํของผูเยาว
เปนการกระทําละเมิดในขณะอยูในความดูแลของบิดามารดาของบุตรผูเยาวเทานั้น โดยไมตองพิสูจน
วาบิดามารดาไมไดใชความระมัดระวังในการดูแลบุตรผูเยาว แตกําหนดใหเปนหนาที่ของบิดามารดาที่
จะตองพสิจูนวาตนไดใชความระมดัระวงัตามสมควรแกหนาท่ีดแูลบตุรผูเยาว หากบดิามารดาไมไดพสิจูน
หรอืพสูิจนเรื่องดังกลาวไมได บิดามารดาก็ตองรวมกันรบัผดิกับบตุรผูเยาวในผลแหงละเมดิท่ีบตุรผูเยาว
ไดกอใหเกิดขึ้นแกผูเสียหาย

    ทั้งนี้ การพิจารณาวาบิดามารดาไดใชความระมัดระวังตามสมควรแกหนาทีดู่แลบุตร
ผูเยาวแลวหรือไมนั้น ศาลฎีกาไดเคยวินิจฉัยไวเปนบรรทัดฐานรวม ๒ แนวทางดวยกัน คือ

    แนวทางแรก กรณท่ีีบตุรผูเยาวกระทําการเปนเหตุปกต ิซ่ึงบดิามารดาอาจกระทําการ
ปองกนัความเสียหายท่ีจะเกดิขึ้นแกบุคคลอื่นน้ันไดแตกลบัละเลยไมกระทํา ทัง้นี ้เมื่อพจิารณาประกอบกบั
ความเปนไปไดและความรายแรงของเหตุทีจ่ะเกิดขึ้น ถือวาบิดามารดาไมไดใชความระมัดระวัง
ตามสมควรแกหนาที่ดูแลบุตรผูเยาว ดังตัวอยางคําพิพากษาศาลฎีกาตอไปนี้

    คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๕๕๗/๒๕๒๓ จําเลยที ่๑ เปนผูเยาวอายุเพียง ๑๕ ป นํา
รถยนตในบานออกมาขับขี่ไปไหนมาไหนได โดยจําเลยที่ ๒ และจําเลยที่ ๓ ซึ่งเปนบิดามารดา ไมได
ควบคุมดูแลจําเลยที่ ๑ ใหดี จําเลยที่ ๑ จะขับรถยนตดังกลาวสักกี่ครั้งก็ไมไดสังเกต เชนนี้ถือวา
จําเลยที่ ๒ และจําเลยที่ ๓ ไมไดใชความระมัดระวังตามสมควร เมื่อจําเลยที่ ๑ ขับรถชนรถของโจทก
เสียหาย อันเปนการกระทําละเมิดแกโจทก จําเลยที่ ๒ และจําเลยที่ ๓ ยอมตองรับผิดดวย

    คําพิพากษาศาลฎีกาที ่๓๓๔๔/๒๕๒๔ จําเลยที่ ๓ ขับขีร่ถจักรยานยนตเปนมานาน
พอสมควร แตจาํเลยที่ ๑ และจาํเลยที่ ๒ กลบัยืนยันวาไมเคยทราบวาจาํเลยที่ ๓ ขบัขี่รถจกัรยานยนตเปน

๑๑ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๙.
๑๒ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๒๐ ประกอบกับมาตรา ๑๔๔๘.
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มากอนเลย แสดงวาจําเลยที่ ๑ และจําเลยที่ ๒ ไมไดใชความระมัดระวังดูแลจําเลยที่ ๓ ตามสมควร
แกหนาที่ของบิดามารดาพึงดูแลบุตรผูเยาว เมือ่จําเลยที่ ๓ ขับขี่รถจักรยานยนตเขาทางโคงแตไมลด
ความเรว็ลง เปนเหตใุหชนผูอืน่ถงึแกความตาย จาํเลยท่ี ๑ และจาํเลยท่ี ๒ จงึตองรวมรบัผดิกบัจาํเลยท่ี ๓ 

    คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๒๘/๒๕๒๓ แมจําเลยที่ ๒ ซึ่งเปนบดิาจะเคยหามปรามจําเลยที่ ๑ 
ผูเปนบุตรผูเยาวไมใหเอารถไปใชและเก็บลูกกุญแจรถไวในที่สูงก็ตาม แตจําเลยที ่๑ รูทีเ่ก็บ และเคย
เอารถออกไปขับ ยอมแสดงใหเห็นวาจําเลยที ่๒ รูเห็นยินยอมใหจําเลยที ่๑ ขับรถ หาไดใชความ
ระมัดระวังในเรื่องนี้ตามสมควรแกหนาที่ดูแลไม ถือวาจําเลยที่ ๒ นําสืบพิสูจนหักลางความรับผดิไมได 
จําเลยที่ ๒ จึงตองรวมรับผิดกับจําเลยที่ ๑

    คําพิพากษาศาลฎีกาที ่๙๗๔/๒๕๐๘ มารดาเห็นบุตรถือปน จึงวากลาวตักเตือน แต
บุตรไมเชื่อฟงกลับเอาปนไปซอนเสีย พอลับหลังมารดาก็เอาปนมาเลนอีก ถือวาการวากลาวตักเตือน
ของมารดาเพียงเทานี้หาเพียงพอกับการที่จะตองใชความระมัดระวังตามสมควรแกหนาที่ดูแลของตน
ในฐานะเปนมารดาไม มารดาจงึตองรบัผดิในการที่บตุรยิงปนโดยประมาทเปนเหตใุหผูอื่นถงึแกความตาย 

    แนวทางที่สอง กรณทีี่บตุรผูเยาวกระทําการเปนเหตุจร ซ่ึงบดิามารดาไมรูมากอน หรอื
ไมอาจคาดหมายไดวาผูเยาวจะไปกระทําการนั้น ทําใหบดิามารดาไมมโีอกาสไดทักทวงวากลาวตกัเตอืนได 
ถือวาบิดามารดาไดใชความระมัดระวังดแูลบตุรผูเยาวตามสมควรแลว ดงัตวัอยางคาํพพิากษาศาลฎกีา
ตอไปนี้

    คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๑๒/๒๔๘๘ ตามปกติยอมเปนการเหลือวิสัยที่บิดามารดาจะ
ดูแลปองกันไมใหไปฉุดคราหญิง บิดามารดาจึงไมตองรวมรับผิดในการละเมิดทีบุ่ตรไปทําการฉุดครา
หญิง และเมื่อบุตรไปทําการฉุดคราหญิงมาแลว บิดามารดาชวยปดบังเหตุการณจากผูติดตามนั้นก็เปน
เรื่องแกบุตรใหพนจากความราย มิใชเปนการปลอยปละละเลยหรือสงเสริมใหบุตรไปทําละเมิด จึงไม
เปนเหตุที่พึงใหรับผิดในการละเมิดรวมกับบุตร

    คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๖๙๒/๒๕๔๐ จําเลยที ่๑ อายุ ๑๔ ป มีความรับผิดชอบ
พอสมควร เม่ือไมมีนิสัยเกเรชอบรงัแกผูอ่ืนมากอน ท้ังจําเลยที ่๑ ใชไมขวางทาํรายรางกายโจทกลบัหลงั
จําเลยที ่๒ และจําเลยที ่๓ จึงเปนเรื่องที่จําเลยที ่๒ และจําเลยที ่๓ ไมอาจคาดคิดหรือควรคิดได 
จึงไมมีโอกาสปฏิบัติเปนอยางอื่นไดดีกวานี้แลว ถือวาจําเลยที่ ๒ และจําเลยที่ ๓ ไดใชความระมัดระวัง
ตามสมควรแกหนาที่ดูแลจําเลยที่ ๑ แลว จึงไมตองรวมรับผิดดวย
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    คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๒๗๓๒/๒๕๒๘ การท่ีจําเลยท่ี ๑ ซ่ึงเปนบตุรผูเยาวของจําเลยท่ี ๒ 
และจําเลยที่ ๓ ขอยืมรถยนตของโจทกไปใชและเกิดความเสียหาย โดยจําเลยที่ ๒ และจําเลยที่ ๓ ซึ่ง
เปนบิดามารดาของบตุรผูเยาวไมไดรูเห็นดวย และโจทกใหจําเลยที ่๑ ยืมโดยไมไดบอกกลาวจําเลยที ่๒ 
และจําเลยที ่๓ ทําใหจําเลยที ่๒ และจําเลยที ่๓ ไมมีโอกาสทักทวงโจทกและหามปรามจําเลยที ่๑ 
จึงเปนการสุดวิสัยทีจ่ําเลยที ่๒ และจําเลยที ่๓ จะใชความระมัดระวังดูแลจําเลยที ่๑ ตามสมควร
แกหนาที่ จึงไมตองรวมกับจําเลยที่ ๑ รับผิดตอโจทก

    อยางไรก็ตาม การทีบ่ิดามารดานําสืบแตเพียงวาบุตรผูเยาวไปกระทําละเมิดทีอ่ื ่น
โดยบิดามารดาไมไดรูเห็นดวย แตไมไดพิสูจนวาตนไดใชความระมัดระวังตามสมควรแกหนาที่ดูแล
ซึ่งทําอยูนั้น บิดามารดาอาจตองรับผิดรวมกับบุตรผูเยาวดวย ดังตัวอยางคําพิพากษาศาลฎีกาตอไปนี้

    คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๙๒๙/๒๕๓๓ จําเลยที ่๑ ผูเยาวไปรับจางทํางานที่จังหวัด
นครราชสีมา และไดทํารายรางกายโจทก โดยในระหวางนั้นจําเลยที ่๒ และจําเลยที ่๓ ซึ่งเปนบิดา
มารดา นําสืบไดความเพียงวาตนพักอยูจังหวัดบุรีรัมย และไมไดตามบุตรไปอยูดวยเทานั้น ไมไดพิสูจน
วาตนไดใชความระมัดระวังตามสมควรแกหนาทีดู่แลซึ่งทําอยูนั้น จําเลยที ่๒ และจําเลยที ่๓ จึงตอง
รวมรับผิดกับจําเลยที่ ๑ ในผลแหงการละเมิดของจําเลยที่ ๑

    คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๗๗๔/๒๕๔๔ จําเลยที่ ๒ และจําเลยที่ ๓ ซึ่งเปนบิดามารดา
ของจําเลยที่ ๑ ผูเยาวนําสืบขอเท็จจริงไดความเพียงวาจําเลยที่ ๒ และจําเลยที่ ๓ ไมเคยอนุญาตให
จําเลยที ่๑ ขับรถจักรยานยนตทีบ่านไปโรงเรียน รถจักรยานยนตทีจ่ําเลยที่ ๑ ขับเปนของเพื่อนของ
จาํเลยที่ ๑ และในขณะเกดิเหตเุปนชวงเวลาไปเรยีนหนังสอืท่ีโรงเรยีนของจําเลยที่ ๑ เทาน้ัน ไมไดพสิจูน
วาตนไดใชความระมดัระวงัตามสมควรแกหนาท่ีดแูลซึ่งทําอยูน้ันตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย 
มาตรา ๔๒๙ เพราะการใชอํานาจปกครองของบิดามารดารวมถึงจะตองคอยอบรมสั่งสอนดูแล 
ตลอดจนควบคมุบตุรผูเยาวมิใหออกไปประพฤตตินเสยีหายแกบคุคลหรอืทรพัยสนิของผูอ่ืนดวย การที่
บุตรผูเยาวทําละเมดิในระหวางไปเรยีนหนังสอืยอมไมใชขอที่บดิามารดาจะยกขึ้นปฏเิสธความรบัผดิได

 ๓.๒ ความรับผิดของบิดาที่ไมชอบดวยกฎหมายซึ่งรับดแูลบุตรผูเยาว ตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๔๓๐

  ๑) ตองเปนบิดาที่ไมชอบดวยกฎหมายซึ่งรับดูแลบุตรผูเยาว
    ความรบัผิดของบดิาท่ีไมชอบดวยกฎหมายซ่ึงรบัดแูลบตุรผูเยาว ตามประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชย มาตรา ๔๓๐ เปนกรณีที่บิดาที่ไมชอบดวยกฎหมายเพราะไมไดจดทะเบียนสมรสกับ
มารดา สวนกรณีบิดามารดาที่ถูกถอนอํานาจปกครองเพราะประพฤติตนไมเหมาะสม หรือเปนบิดา
มารดาทีอ่ํานาจปกครองตกอยูกับอีกฝายเพราะเหตุวาหยา รวมทัง้บิดามารดาทีย่กบุตรใหเปนบุตร
บุญธรรมของบุคคลอืน่ กรณีดังกลาวไมตองรับผิดตามมาตรา ๔๓๐ เพราะไมไดมีบุตรผูเยาวอยูใน
ความดูแล
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ความรับผิดของบิดามารดาในความเสียหายที่เกิดจากการกระทําของบุตรผูเยาว

จุลนิติ

    การดูแล หมายถึง บิดาที่ไมชอบดวยกฎหมายดูแลความเปนอยู อบรมสั่งสอน ให
การศกึษา แตไมถงึขนาดตองมีอํานาจปกครองเหมอืนเชนบดิามารดาโดยชอบดวยกฎหมาย โดยมหีนาที่
เพียงแตระมัดระวังไมใหบุตรผูเยาวไปกระทําละเมิดตอบุคคลอื่น๑๓

  ๒) บุตรผูเยาวกระทําละเมิดขณะอยูในความดูแล
  ๓) ผูเสยีหายตองพิสจูนวาบดิาที่ไมชอบดวยกฎหมายไมไดใชความระมดัระวังในการดแูล
    ความรบัผิดของบดิาที่ไมชอบดวยกฎหมายซึ่งรบัดแูลบตุรผูเยาวตามความในตามมาตรา 

๔๓๐ นี้ ผูเสยีหายไมไดรับประโยชนจากขอสันนิษฐานของกฎหมายดังเชนมาตรา ๔๒๙ ดังนั้น เมื่อ
ผูเสียหายกลาวอางวาบิดาที่ไมชอบดวยกฎหมายไมใชความระมดัระวงั จงึเปนหนาที่ของผูเสยีหายที่จะ
ตองนําสืบใหปรากฏวาบิดาที่ไมชอบดวยกฎหมายไมไดใชความระมัดระวังอยางไร หากนําสืบไมไดศาล
ก็ตองยกฟองของผูเสียหาย

๔. บทสรุป
จากการที่พระราชบญัญัตคิุมครองเดก็ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๖ (๓) และมาตรา ๗๘ ไดกาํหนด

ใหบิดามารดามีความผิดทางอาญาหากปรากฏวาบดิามารดาไดบงัคบั ขูเขญ็ ชกัจูง สงเสรมิ หรอืยินยอม
ใหบุตรผูเยาวประพฤติตนไมสมควรหรือนาจะทําใหบุตรผูเยาวมีความประพฤติเสี่ยงตอการกระทํา
ความผดิ สงผลใหบิดามารดาสวนหนึ่งไดหนัมาสนใจที่จะควบคมุดแูลบตุรหลานของตนมากขึ้น อันเปน
ผลใหมาตรการในทางอาญาในการปองกนัการกระทาํความผดิในเดก็มผีลบงัคบัไดจรงิในทางปฏบิตัิ๑๔  

แตในสวนของมาตรการทางแพงหรอืการชดใชเยียวยาใหกับผูเสยีหายซึ่งไดบญัญตัไิวในประมวล
กฎหมายแพงและพาณชิย มาตรา ๔๒๙ และมาตรา ๔๓๐ นัน้ เม่ือพจิารณาแลวจะพบวาอาจทาํใหเกดิ
ความไมเทาเทียมกันระหวางชายและหญิง ในเรื่องของความรับผิดชอบตอครอบครัว และความรับผิด
เม่ือบุตรผูเยาวไปกระทําละเมิดกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลอื่น ทั้งนี้ก็โดยเหตุที่หลักกฎหมายแพง
ท่ีวาบุตรยอมเปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมายของหญงิมารดาเสมอ แตจะเปนบตุรโดยชอบดวยกฎหมาย
ของบิดาก็ตอเมือ่บิดามารดาไดจดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมาย หรือบิดาไดจดทะเบียนรับรองเด็ก
เปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมายของตนเทานั้น ดังนั้น ชายใดที่ทําใหหญิงตั้งครรภแลวทอดทิ้งหญิง

๑๓ นัทธชนัน ชโูต, ความรบัผิดของบดิามารดาตามกฎหมายลกัษณะละเมดิ, (วทิยานพินธนติศิาสตรมหาบณัฑิต คณะนติศิาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร), ๒๕๔๙, หนา ๑๓๐.

๑๔ นัทธชนัน ชูโต, เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๕๕.
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จุลนิติ

และบุตรไป จึงยอมไมมีหนาที่ใด ๆ ในทางกฎหมายที่จะตองเลี้ยงดูหญิงภรรยาและบุตรผูเยาวของตน 
และเมื่อบุตรไปทาํละเมดิจนกอใหเกดิความเสยีหายแกผูอ่ืนแลว ฝายผูเสยีหายสามารถที่จะฟองรองแต
เพยีงหญงิซึ่งเปนมารดาใหรบัผิดรวมกับบตุรผูเยาวไดตามมาตรา ๔๒๙ แตไมมสีทิธท่ีิจะไปฟองรองบดิา
ตามความเปนจริงของบุตรผูเยาวไดเลยไมวาจะเปนกรณีตามมาตรา ๔๒๙ หรือมาตรา ๔๓๐๑๕

 นอกจากนี้แลวในกรณีที่บิดาไมชอบดวยกฎหมายเปนผูรับดูแลบุตรผูเยาวตามความเปนจริง 
การฟองรองบิดาตามความเปนจริงดังกลาวจะตองดําเนินการตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา ๔๓๐ ไมใชตามมาตรา ๔๒๙ โดยกฎหมายไดกาํหนดใหผูเสยีหายมภีาระจะตองพสิจูนวาการกอ
ใหเกิดความเสียหายของผูเยาวนั้นเขาขายวาเปนการกระทําละเมิดหรือไม และผูเสียหายยังตองพิสูจน
อีกวาบิดาที่ไมชอบดวยกฎหมายแตรับดูแลบุตรผูเยาวตามความเปนจริงนั้นไมไดใชความระมัดระวัง
อันสมควรในการดแูลผูเยาวแคไหน เพยีงไร สงผลใหการฟองรองบดิาท่ีไมชอบดวยกฎหมายแตรบัดแูล
บุตรผูเยาวตามความเปนจริงยากขึ้นยิง่กวาการฟองรองบิดามารดาที่ชอบดวยกฎหมายใหรับผิด
ตามมาตรา ๔๒๙ เน่ืองจากกรณดีงักลาวผูเสยีหายเพยีงแตพสิจูนวาการกระทาํของผูเยาวเปนการกระทาํ
ละเมิด ซึ ่งเทากับกฎหมายไดผลักภาระการพิสูจนไปอยู กับบิดามารดาที ่จะตองพิสูจนว าตน
ไดใชความระมัดระวังอันสมควรในการดูแลบุตรผูเยาวแลว หากพิสูจนไมไดก็ตองรับผิด๑๖

ดังนั้น การแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๔๒๙ โดยการบัญญัติให
ชัดเจนวา “เมื่อผูเยาวไปทําละเมิดแกผูอื่น บิดามารดาจะตองรวมรับผิดตอผูเสียหาย ทั้งนี้ ไมวาจะเปน
บิดาโดยชอบดวยกฎหมายหรอืไมก็ตาม ทัง้นี ้เวนแตจะพสิจูนไดวาบดิาและมารดาไดใชความระมดัระวงั
อันสมควรในการดูแลผูเยาวแลว” ประกอบกับเพื่อใหสอดคลองกับบทนิยามของคําวา “บิดามารดา” 
ตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ใหหมายความวา บิดามารดาของเด็ก
ไมวาจะสมรสกันหรือไม อนัจะเปนผลใหบทบัญญัติเกีย่วกับความรับผิดทางแพงของบิดามารดาไมวา
จะชอบหรือไมชอบดวยกฎหมายบัญญัติอยูในมาตราเดียวกัน นาจะเปนการสงเสริมและชักนําใหบิดา
เขามาทําหนาทีแ่ละมีสวนรวมในการรับผิดชอบในการกระทําของบุตรผูเยาว ตลอดจนทําใหผูอื่นซึ่ง
ไดรับความเสียหายจากการกระทําความผิดของผูเยาวไดรับการเยียวยาทางกฎหมายอยางเพียงพอ 

๑๕ รองศาสตราจารย ดร. อนันต จันทรโอภากร, เรื่องเดียวกัน, บทสรุปผูบริหาร, หนา ๔.
๑๖ รองศาสตราจารย ดร. อนันต จันทรโอภากร, เรื่องเดียวกัน, บทสรุปผูบริหาร, หนา ๕. 
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