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บทคดัย่อ 

การวิจัยเร่ือง ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับสิทธิในการครอบครองสังหาริมทรัพย์ของเดก็

และเยาวชน ศึกษากรณีครอบครองรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ปัจจุบันการจราจรทางบกถือเป็น

หัวใจส าคัญของการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศเพราะเป็นการเช่ือมโยงและการติดต่อ

ระหว่างผู้คนในพ้ืนที่ต่าง ๆ ของประเทศเข้าไว้ด้วยกัน แต่ขณะเดียวกันกน็ ามาซ่ึงปัญหาอุบัติเหตุ

จากการจราจร เป็นสาเหตุส าคัญของ ความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้เส้นทาง 

โดยมีสถิติเดก็อายุต ่ากว่า 15 ปี เสยีชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนถึงปีละกว่า 700 ราย  

ผลการศึกษาพบว่า เด็กและเยาวชนยังไม่มีความสามารถทางกฎหมายในการท า 

นิติกรรมสัญญาเพ่ือครอบครองยานพาหนะเน่ืองจากมีสถานะเป็นผู้เยาว์การที่เดก็และเยาวชน

สามารถครอบครองยานพาหนะได้จึงเกิดจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครองให้ยานพาหนะน้ัน 

โดยเสน่หาแก่เดก็และเยาวชนและเกิดการละเมิดจากเดก็และเยาวชนอันเน่ืองจากอุบัติเหตุจาก

ยานพาหนะ โดยลักษณะการละเมิดจากการเกิดอุบัติเหตุจากยานพาหนะคือ 1) การละเมิด

กฎหมายจราจร และ 2) การละเมิดต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่นอันเน่ืองจากอุบัติเหตุ เมื่อเกิด

การกระท าละเมิดจากอุบัติเหตุอันเกิดจากการกระท าของเด็กและเยาวชนความต้องการของ

ผู้เสียหาย หรือญาติผู้เสียคือการได้รับการเยียวยาหรือค่าสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติ

คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และค่าสนิไหมทดแทนจากการพิสูจน์ในช้ันศาล เมื่อเดก็

และเยาวชนไม่สามารถท าประกันภัยยานพาหนะได้ ดังน้ันจึงเป็นหน้าที่ของบิดา มารดาและ

ผู้ปกครองในการด าเนินการให้ โดยบิดา มารดาและผู้ปกครองต้องรับผิดจากการละเมิดของเดก็

และเยาวชนเป็นความรับผิดในการท าละเมิดของบุคคลอื่น (Vicarious Liability) ซ่ึงเดก็และ

เยาวชนไม่สามารถชดใช้ค่าปรับและค่าสินไหมทดแทนได้สืบเน่ืองจากเดก็และเยาวชนยังไม่ได้

ประกอบอาชีพมีรายได้ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาน้ี คือ ควรเบิกจ่ายค่าเสียหายเบ้ืองต้นอย่างทันท่วงที

โดยบริษัทประกันภัยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด อีกทั้งภาครัฐควรสนับสนุนให้บิดา มารดา 

และผู้ปกครองท าประกันภาคสมัครใจให้กับยานพาหนะ ควรแก้ไขระบบการเก็บเอกสาร 

                                                           
*
 นักศึกษาหลักสตูรนิตศิาสตรมหาบณัฑติ คณะนิตศิาสตร์ ปรีด ีพนมยงค ์มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

**
 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
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ของบริษัทประกันภัยที่มีมาตรฐานแตกต่างกันให้เป็นรูปแบบเดียวกันเพ่ือความรวดเร็วในการ

เบิกจ่ายค่าเสียหายเบ้ืองต้นและบิดา มารดาและผู้ปกครอง ต้องร่วมรับผิดชอบตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์พระราชบัญญัติคุ้มครองเดก็ พ.ศ. 2546 และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา

ความสงบแห่งชาติมาตรา 44 ฉบับ 22/2558 นอกจากน้ีควรมีกองทุนขึ้นมาเพ่ือจัดการกับปัญหา

ความรับผิดทางแพ่งให้กับเดก็และเยาวชนเพ่ือเยียวยาความเสียหายแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหาย 

จากการกระท าละเมิดของเดก็และเยาวชน อีกทั้งควรมีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 29 

วรรคแรก เมื่อศาลพิพากษาให้จ าเลยช าระค่าปรับแล้ว จ าเลยต้องช าระค่าปรับภายใน 30 วัน 

นับแต่วันที่คดีถึงที่สดุหรือไม่ ตลอดจนให้เดก็และเยาวชนสามารถมีการผ่อนช าระค่าปรับได้  

 

1. บทน า 
การจราจรทางบกถือเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

เพราะเป็นการเช่ือมโยงและการติดต่อระหว่างผู้คนในพ้ืนที่ต่างๆของประเทศเข้าไว้ด้วยกัน  

แต่ขณะเดียวกันกน็ ามาซ่ึงปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจรเช่นกันอุบัติเหตุบนทางหลวงเป็นสาเหตุ

ส าคัญของความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้เส้นทางการจราจรทางบก  

โดยมีสถิติเดก็อายุต ่ากว่า 15 ปี เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนถึงปีละกว่า 700 ราย แม้เดก็และ

เยาวชนจะเป็นผู้เยาว์ที่ยังไม่สามารถกระท านิติกรรมซ้ือขายทรัพย์สินใด ๆ ได้ แต่เดก็และเยาชน 

กส็ามารถครอบครองทรัพย์สนิได้โดยมีบิดามารดาเป็นผู้กระท านิติกรรมแทนและมอบให้เดก็และ

เยาชนครอบครองทรัพย์น้ัน เมื่อผู้เยาว์ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น เดก็ผู้เยาว์กยั็งต้อง 

รับผิดในผลที่ตนท าละเมิด บิดา มารดาหรือผู้อนุบาลของบุคคลเช่นว่าน้ีย่อมต้องรับผิดร่วมกับเขา

ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่หน้าที่ซ่ึงท าอยู่น้ัน” และมี

พระราชบัญญัติคุ้มครองเดก็ พ.ศ. 2546 มาตรา 25 ซ่ึงก าหนดความรับผิดของผู้ปกครองและ 

มาตรา 26 ก าหนดว่า ผู้ใดกต็ามซ่ึงหมายความรวมถึงบิดา มารดากระท าการฝ่าฝืนย่อมมีความรับ

ผิด โดยเฉพาะมาตรา 26(3) ก าหนดห้ามมิให้ผู้ใดบังคับ ขู่เขญ็ ชักจูง ส่งเสริมหรือยินยอมให้เดก็

ประพฤติตนไม่สมควรหรือน่าจะท าให้เดก็มีความประพฤติเสี่ยงต่อการกระท าความผิด ผู้ฝ่าฝืน

ต้องรับผิดชอบทางอาญาจ าคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ  

อกีทั้งปัจจุบันมีค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ 22/2558 ก าหนดความ

รับผิดของบิดา มารดาหรือผู้ปกครองไว้ กล่าวคือ บิดามารดาหรือผู้ปกครองต้องให้การอุปการะ

เล้ียงดู อบรม สั่งสอนและยับย้ังพฤติกรรมที่ไม่ดีของเดก็และเยาวชนที่อยู่ในความปกครองดูแล

ของตน รวมทั้งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก  าหนดในกฎกระทรวงตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครอง

เด็ก ตลอดจนต้องไม่สนับสนุนหรือปล่อยปละละเลยให้เด็กและเยาวชนในปกครองเกิดการ

รวมกลุ่มหรือมั่วสุมเพ่ือการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ที่ มีอ านาจหน้าที่ เกี่ ยวกับเร่ืองดังกล่าว ด าเนินการติดตาม สอดส่องให้มีการด าเนินการ 

อย่างเคร่งครัด ในกรณีที่พบเดก็และเยาวชนรวมกลุ่มหรือม่ัวสุมให้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบ 
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ของบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็กและเยาวชน แล้วแต่กรณี และให้เป็นอ านาจของเจ้า

พนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบกหรือเจ้าพนักงานต ารวจ 

หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่จะแจ้งให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองเข้ามา

รับทราบการกระท าของเดก็และเยาวชนดังกล่าว เพ่ือให้ค าแนะน า ตักเตือน ท าทัณฑ์บนหรือ 

วางข้อก าหนดเพ่ือป้องกันมิให้เดก็และเยาวชนกระท าความผิดอีก หรืออาจให้วางประกันไว้เป็น

จ านวนเงินตามสมควรแก่ฐานานุรูป แต่จะเรียกเงินประกันไว้ได้ไม่เกินระยะเวลาสองปี หากเดก็

และเยาวชนได้กระท าความผิดดังกล่าวซ า้อีก บิดามารดาหรือผู้ปกครองจะต้องระวางโทษจ าคุก 

ไม่เกินสามเดือนหรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับและให้ริบเงินประกันเป็นของ

กองทุนคุ้มครองเดก็ตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเดก็ 

ผลกระทบจากการครอบครองและใช้ประโยชน์จากจักรยานยนต์ย่อมท าให้เกิดผล

เสียหายต่อตัวเดก็และเยาวชนเอง และกับผู้อื่นที่ได้รับผลจากอุบัติเหตุ เช่น ได้รับบาดเจบ็ เสียชีวิต 

พิการ อีกทั้งบิดา มารดาหรือผู้ปกครองยังต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญา และทรัพย์สิน

เสียหายสุดท้ายแล้วต้องชดใช้ค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทนต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการ

ครอบครองและใช้ปัญหาของการศึกษาน้ีผู้เขียนจึงให้ความส าคัญในประเดน็ที่ว่าเดก็และเยาวชน 

มีสิทธิในการได้มาและครอบครองรถยนต์หรือรถจักยานรถยนต์ได้อย่างไร  และเมื่อเดก็และ

เยาวชนครอบครองรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ย่อมต้องใช้ประโยชน์จากยานพานะน้ัน เมื่อเกิด

อุบัติเหตุจากยานพาหานะโดยที่เดก็และเยาวชนน้ันเป็นผู้ก่อเหตุ ซ่ึงเดก็และเยาวชนรวมถึงบิดา 

มารดาหรือผู้ปกครอง จะต้องรับผิดในทางแพ่งและทางอาญา เช่น การชดใช้ค่าปรับ ค่าสินไหม

ทดแทนแก่คู่กรณีจะต้องชดใช้มากน้อยเพียงใด หรือหากเดก็และเยาวชนน้ันไม่สามารถชดใช้

ค่าปรับ ค่าสินไหมทดแทนแก่คู่กรณีได้ เดก็และเยาวชนน้ันจะต้องชดใช้หรือต้องรับโทษทณัฑ์อื่น

ใดบ้าง ซ่ึงกฎหมายยังมิได้บัญญัติไว้อย่างชัดเจน  

 

2. ปัญหากฎหมายเกี่ยวกบัสิทธิในการครอบครองสงัหาริมทรพัยข์องเด็กและ

เยาวชน ศึกษากรณีครอบครองรถยนตแ์ละรถจกัยานยนต ์ 

2.1  ปัญหาความสามารถของเดก็และเยาวชนในการท านิติกรรมสัญญาเพ่ือครอบครอง 

ยาพาหนะกรณีรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ 

เดก็และเยาวชนมีสถานะเป็นผู้เยาว์ยังไม่บรรลุนิติภาวะ แต่ไม่ว่าบุคคลน้ันจะเป็น 

เพศหญิงหรือเพศชายกต็าม เมื่อบุคคลน้ันมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์หรือบรรลุนิติภาวะโดยการสมรส  

ซ่ึงถือว่าพ้นจากภาวการณ์เป็นผู้เยาว์ บุคคลน้ันจะพ้นจากการเป็นผู้หย่อนความสามารถในการท า 

นิติกรรม และกลายเป็นผู้มีความสามารถในการท านิติกรรมได้ แต่ขณะที่เดก็และเยาวชนยังไม่

บรรลุนิติภาวะ เดก็และเยาวชนไม่สามารถท านิติกรรมสัญญาซ้ือขายด้วยตนเอง การที่เดก็และ

เยาวชนสามารถครอบครองรถยนต์หรือรถจักรยนต์ได้จึงเกิดจากบิดา มารดาหรือผู้ปกครอง 

ส่งมอบการครอบครองให้แก่เดก็และเยาวชน ซ่ึงบิดา มารดาหรือผู้ปกครองสามารถกระท าได้ซ่ึง
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เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  โดยเด็กและเยาวชนเป็นผู้ครอบครองและ 

ใช้ประโยชน์จากยานพาหนะ    

2.2  ปัญหากฎหมายละเมิดจากการเกดิอุบัติเหตุจากยานพาหนะของเดก็และเยาวชน  

ปัญหากฎหมายละเมิดจากการเกดิอุบัติเหตุจากยานพาหนะของเดก็และเยาวชนมีการ

ละเมิด 2 ลักษณะคือ การละเมิดกฎหมายจราจรกฎหมายจราจรเป็นกฎหมายเทคนิคที่บัญญัติ

ความผิดและโทษเอาไว้ชัดเจนไม่เกี่ยวกับหลักศีลธรรมใดๆ กฎหมายจราจรเป็นความผิดที่ถูกจัด

อยู่ในประเภทที่ธรรมชาติของการกระท าไม่ถือว่าเป็นความผิดอาญาโดยแท้ (True Crime) แต่มี

ลักษณะเป็นกฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติตามมิฉะน้ันจะต้องรับผิดเรียกว่าลักษณะของความผิดน้ีว่า

ความผิดมีกฎระเบียบ (Regulatory Offence) ส่วนความผิดที่บัญญัติข้ึนมาเพ่ือความปลอดภัย 

ในการจราจรจะมีลักษณะของการกระท าที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายและอันตรายกฎหมาย 

จึงต้องบัญญัติให้เป็นความผิดที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายและอันตรายกฎหมายจึงต้องบัญญัติ

ให้เป็นความผิดเพ่ือปกป้องอนัตรายที่อาจจะเกิดข้ึนต่อสังคมได้ซ่ึงเราเรียกลักษณะของความผิดน้ี

ว่าความผิดที่เป็นการก่ออันตราย เช่น ผู้ขับข่ีมีใบอนุญาตขับข่ีหรือไม่หรือได้ขับรถมาแล้วนาน

เท่าใดผู้ขับข่ีมีสภาพแห่งจิตใจหรือสภาพแห่งร่างกายของผู้ขับเป็นอย่างไร กับการละเมิดต่อชีวิต 

และทรัพย์สินของผู้อื่น ความหมายของ “ละเมิด” ตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานหมายถึง 

“ล่วงเกินหรือฝ่าฝืนจารีตประเพณีหรือกฎหมายที่ก  าหนดไว้” ส่วนในทางกฎหมายแพ่ง 

และพาณิชย์มาตรา 420 บัญญัติเกี่ยวกับละเมิดไว้ว่า การกระท าผิดกฎหมายโดยจงใจหรือ

ประมาทเลินเล่อ ก่อให้เกิดเหตุการณ์ใดอันเป็นเหตุให้บุคคลอื่นได้รับความเสียหายและทั้งการ

กระท าก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย เสรีภาพทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหน่ึง 

อย่างใด ไม่ว่าความเสียหายที่ เกิดข้ึนน้ันอาจก าหนดจ านวนได้แน่นอนหรือไม่แน่นอนและ 

ความเสียหายน้ันจะเป็นตัวเงินหรือไม่กต็ามการตรวจสอบการละเมิดต่อชีวิตและทรัพย์สินของ

ผู้อื่นอันเน่ืองจากอุบัติเหตุเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนที่จะสอบสวนข้อเทจ็จริงของอุบัติเหตุ

ว่าผู้ใดเป็นผู้เสยีหายและผู้ใดละเมิดกฎหมายจราจร หรือผู้ใดเป็นผู้ก่อให้เกดิอุบัติเหตุ 

2.3  การชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนจากการกระท าละเมิดของเดก็และเยาวชน 

การชดใช้สินไหมทดแทนเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  

พ.ศ. 2535 (การจ่ายค่าเสียหายเบ้ืองต้นจากเงินกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยซ่ึงการชดใช้

ค่าเสียหายแก่ผู้ประสบภัย แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ ค่าเสียหายเบ้ืองต้นซ่ึงบริษัทจะชดใช้ให้แก่

ผู้ประสบภัยหรือทายาทของผู้ประสบภัยภายใน 7 วัน นับแต่บริษัทได้รับค าร้องโดยไม่ต้องรอ

พิสูจน์ความผิดซ่ึงค่าเสียหายเบ้ืองต้นมีรายละเอียด คือ 1) ค่าเสียหายเบ้ืองต้นเป็นเงินจ านวน

หน่ึงที่จ่ายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถซ่ึงมีจ านวนน้อยกว่าค่าเสียหายทั้งหมด 

2) เรียกได้จากบริษัทประกันภัยเจ้าของรถ หรือกองทุนทดแทนแล้วแต่กรณี 3) ไม่ค านึงถึงว่า 

เป็นความผิดผู้ใด 4) เฉพาะความเสียหายต่อชีวิตร่างกายและอนามัยเท่าน้ัน 5) มีหลักเกณฑ์การ

จ่ายตามที่ก  าหนดในกฎกระทรวงข้ันตอนที่ 2 คือการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนซ่ึงเป็นค่าเสียหาย
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ทั้งหมดที่เกิดจากการกระท าละเมิดทุกกรณีไม่ว่าจากรถยนต์หรือเหตุอื่น แต่เง่ือนไขการชดใช้ 

ค่าสินไหมทดแทนจ าเป็นต้องพิสูจน์ในช้ันศาลเสียก่อนว่าผู้ใดเป็นฝ่ายละเมิด และผู้ได้รับความ

เสียหายมิได้เป็นฝ่ายผิด แม้ว่ากฎหมายระบุให้มีการจ่ายค่าเสียหายเบ้ืองต้นภายใน 7 วัน  

โดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความรับผิด แต่ในทางปฏิบัติกว่าที่โรงพยาบาลแต่ละแห่งจะได้รับเงิน 

จากบริษัทประกัน ต้องใช้เวลาโดยเฉล่ียถึง 65 วันโรงพยาบาลและญาติของผู้ประสบภัยจากรถ

เกิดความสับสนในการจัดเตรียมเอกสารที่ก  าหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย 

จากรถ พ.ศ. 2535 ค่าเสียหายส่วนที่เกินจากค่าเสียหายเบ้ืองต้นหรือการเรียกค่าเสียหาย 

เตม็จ านวนความเสียหายซ่ึงต้องรอการพิสูจน์ว่ามิได้เป็นผู้กระท าผิด โดยผ่านการด าเนินกระบวน

พิจารณาของศาล ซ่ึงจะต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินกระบวนพิจารณาเป็นเวลานานมาก 

ก่อให้เกดิความเสยีหายแก่ผู้เสยีหายโดยเฉพาะผู้เสียหายที่มีฐานะยากจน 

 2.4 ปัญหาเกี่ยวกบัการประกนัภัยของเดก็และเยาวชน 

ตามหลักการท านิติกรรมแล้วเด็กและเยาวชนไม่มีอ านาจตามกฎหมายในการท า

สัญญาประกันภัยรถยนต์และรถจักยานยนต์ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม 

หรือบิดามารดาเป็นผู้ท าสัญญาประกันภัยรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ภาคบังคับและส่งเบ้ีย

ประกันภัยด้วยตนเอง แล้วส่งมอบการครอบครองรถยนต์หรือรถจักยานยนต์ให้เดก็และเยาวชน

ครอบครองใช้ประโยชน์ อย่างไรกต็ามสัดส่วนของเบ้ียประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับที่รัฐเรียกเกบ็

เอาจากผู้เอาประกันภัยไม่สอดคล้องกับการก าหนดจ านวนค่าสินไหมทดแทนที่ชดใช้ให้กับ

ผู้ประสบภัยรวมตลอดทั้งปัญหาความถูกต้องและความยุติธรรมในการก าหนดค่าสินไหมทดแทน

ให้กับผู้ประสบภัย และข้ันตอนวิธีการที่จ่ายค่าสินไหมทดแทนในทางปฏิบัติที่เป็นจริง ซ่ึงหาก

ผู้ประสบภัยต้องใช้จ่ายเพ่ือบรรเทาความเสียหายที่มีมูลค่าสูงเกินกว่าน้ี กต้็องเป็นผู้รับชอบเองไป

ก่อน โดยไม่มีผู้ใดยืนยันได้ว่าจะได้รับชดค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัยหรือไม่ การจ่าย

ค่าเสียหายเบ้ืองต้นไม่เพียงพอกับความเสียหายที่ผู้ประสบภัยได้รับ กลายเป็นการจ่ายค่าสินไหม

ทดแทนที่ไม่ตรงต่อความเสยีหายที่เกดิข้ึนจริง แม้เจ้าของรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์หรือผู้มีส่วน

ได้เสียจะมีสิทธิท าประกันภัยภาคสมัครใจควบคู่ไปกับการประกันภัยภาคบังคับก็ตาม  

แต่การประกันภาคสมัครใจมีอัตราเบ้ียประกันที่สูงและเป็นสิทธิของเจ้าของรถยนต์หรือ

รถจักรยานยนต์ที่จะเลือกท าประกนัภาคสมัครใจหรือไม่กไ็ด้ 

2.5  ความรับผิดชอบของบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเดก็และเยาวชน   

ความรับผิดชอบของบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเดก็และเยาวชนเป็นความรับผิด 

ในการท าละเมิดของบุคคลอื่น (Vicarious Liability) ซ่ึงจากการศึกษาพบว่าบิดามารดาหรือ

ผู้ปกครองของเดก็และเยาวชนต้องร่วมรับผิดชอบตามหลักกฎหมายดังน้ี  

1)  ความรับผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เช่น มาตรา 429 ยกเว้น 

สามารถพิสจูน์ได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่หน้าที่แล้ว ซ่ึงเป็นข้อสันนิษฐานความ

รับผิดผู้เสียหายไม่มีหน้าที่พิสูจน์ความบกพร่องในหน้าที่ส าหรับการดูแลผู้เยาว์และบิดา มารดา  
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ที่จะต้องรับผิดร่วมกับผู้เยาว์ตามมาตรา 429 ต้องเป็นบิดา มารดาโดยชอบด้วยกฎหมายของ 

บุตรผู้เยาว์ 

2)  ความรับผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเดก็ พ.ศ. 2546 ผู้ปกครองต้องมีหน้าที่

รับผิดชอบต่อเด็กและเยาวชนในความดูแลของตนเองตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองเด็ก  

พ.ศ. 2546 ซ่ึงบัญญัติไว้ว่า ผู้ปกครองต้องให้การอุปการะเล้ียงดู อบรมสั่งสอนและพัฒนาเดก็ 

ที่อยู่ในความปกครองดูแลของตนตามสมควรแก่ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมแห่ง

ท้องถิ่น แต่ทั้งน้ีต้องไม่ต ่ากว่ามาตรฐานข้ันต ่าตามที่ก  าหนดในกฎกระทรวงและต้องคุ้มครอง 

สวัสดิภาพเด็กที่อยู่ในความปกครองดูแลของตนมิให้ตกอยู่ในภาวะอันน่าจะเกิดอันตราย 

แก่ร่างกายหรือจิตใจ 

3)  ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติมาตรา 44 ฉบับ 22/2558 ในกรณีที่

พบเด็กและเยาวชนรวมกลุ่มหรือมั่วสุม ให้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของบิดามารดาหรือ

ผู้ปกครองของเด็กและเยาวชน แล้วแต่กรณีและให้เป็นอ านาจของเจ้าพนักงานจราจรหรือ

พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก หรือเจ้าพนักงานต ารวจ หรือเจ้าหน้าที่ของ

รัฐตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่จะแจ้งให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองเข้ามารับทราบการกระท า

ของเด็กและเยาวชนดังกล่าว เพ่ือให้ค าแนะน า ตักเตือน ท าทัณฑ์บนหรือวางข้อก าหนด 

เพ่ือป้องกันมิให้เดก็และเยาวชน กระท าความผิดอีกหรืออาจให้วางประกันไว้เป็นจ านวนเงินตาม

สมควรแก่ฐานานุรูป แต่จะเรียกเงินประกันไว้ได้ไม่เกินระยะเวลาสองปี หากเดก็และเยาวชนได้

กระท าความผิดดังกล่าวซ า้อีก บิดามารดาหรือผู้ปกครองจะต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน 

หรือปรับไม่เกนิสามหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับและให้ริบเงินประกนัเป็นของกองทุนคุ้มครองเดก็

ตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเดก็  

กรณีที่เจ้าพนักงานใช้ดุลยพินิจก าหนดให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็กและ

เยาวชนวางเงินประกนัภัย หากบิดามารดาของเดก็และเยาวชนไม่วางเงินประกันหรือไม่มีทรัพย์สิน

พอที่จะวางเงินประกันผลในทางกฎหมายจะเป็นอย่างไร อีกทั้งหากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง

ไม่ได้ประมาทเลินเล่อและมิได้เจตนา บิดามารดาหรือผู้ปกครองจะต้องรับผิดตามประกาศฉบับน้ี

หรือไม่ ซ่ึงค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติที่ 22/2558 มิได้ก าหนดหลักเกณฑ์

และขั้นตอนของปัญหาดังกล่าวน้ีไว้ 

2.6  ปัญหาเกี่ยวกับการไม่สามารถชดใช้ค่าปรับและค่าสินไหมทดแทนได้ของเดก็และ

เยาวชน 

ค่าปรับและค่าสินไหมทดแทนที่ต้องชดใช้ คือ เงินที่ต้องชดใช้เพ่ือทดแทนความ

เสียหาย ที่เกิดข้ึนแก่ทรัพย์สินหรือแก่บุคคลอันเน่ืองมาจากการละเมิด การท าให้ทรัพย์สินกลับสู่

สภาพเดิมและค่าปรับ คือ เงินที่ผู้ถูกปรับถูกลงโทษให้ชดใช้เพราะกระท าความผิดหรือไม่กระท า

ตามสัญญาที่ตกลงไว้ปัญหาการไม่สามารถชดใช้ค่าปรับและค่าสินไหมทดแทนได้ของเดก็และ

เยาวชนสืบเน่ืองจากเด็กและเยาวชนยังไม่ได้ประกอบอาชีพมีรายได้  การได้ครอบครอง
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ยานพาหนะน้ันมักเป็นการได้มาโดยเสน่หาโดยบิดา มารดาหรือผู้ปกครองส่งมอบการครอบครอง

ให้หากเกดิอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับยานพาหนะจ าเลยที่เป็นเดก็และเยาวชนหรือผู้ปกครองบางส่วนที่มี

ฐานะยากจนไม่สามารถชดใช้ค่าปรับและค่าสนิไหมทดแทนได้ 

นอกจากน้ียังมีปัญหาว่าเมื่อศาลพิพากษาให้เดก็หรือเยาวชนช าระค่าปรับ เดก็หรือ

เยาวชนต้องช าระค่าปรับภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ศาลช้ันต้นพิพากษาหรือนับแต่วันที่คดีถึงที่สดุ 

 

3. ขอ้เสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะส าหรับปัญหาและวิเคราะห์ปัญหากฎหมายเกี่ ยวกับสิทธิในการ

ครอบครองสงัหาริมทรัพย์กรณีรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของเดก็และเยาวชนมีดังน้ี 

1) ในกรณีที่บิดา มารดาและผู้ปกครองประมาทเลินเล่อในการอบรมเล้ียงดูเดก็และ

เยาวชน บิดา มารดาและผู้ปกครองสมควรอย่างย่ิงที่ต้องร่วมรับผิดชอบตามประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย ์พระราชบัญญัติคุ้มครองเดก็ พ.ศ. 2546 และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ

แห่งชาติมาตรา 44 ฉบับ 22/2558 ทั้งน้ีเพ่ือให้เป็นเย่ียงอย่างให้กับบิดา มารดาและผู้ปกครอง

ทั่วไปได้ปฏบัิติตาม  

แต่อย่างไรกต็ามกฎหมายดังกล่าวน้ีไม่ได้บัญญัติถึงการคุ้มครองเดก็ไว้อย่างชัดเจน 

บัญญัติเพียงหน้าที่และความรับผิดของบิดามารดาหรือผู้ปกครองไว้ อกีทั้งค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา

ความสงบเรียบร้อยแห่งชาติที่ 22/2558 ยังมีปัญหาที่ต้องตีความ กล่าวคือ กรณีที่เจ้าพนักงานใช้

ดุลยพินิจก าหนดให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองของเดก็และเยาวชนวางเงินประกัน หากบิดามารดา

ของเดก็และเยาวชนไม่วางเงินประกันหรือไม่มีทรัพย์สินพอที่จะวางเงินประกันผลในทางกฎหมาย

จะเป็นอย่างไร อีกทั้งหากบิดามารดาหรือผู้ปกครองไม่ได้ประมาทเลินเล่อและมิได้เจตนา  

บิดามารดาหรือผู้ปกครองจะต้องรับผิดตามประกาศฉบับน้ีหรือไม่ ซ่ึงค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา

ความสงบเรียบร้อยแห่งชาติที่ 22/2558 มิได้ก าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนของปัญหาดังกล่าว 

น้ีไว้ จึงยังมีข้อบกพร่องและไม่อาจบังคับใช้ได้อย่างมีประสทิธิภาพแท้จริง และยังไม่สามารถแก้ไข

ปัญหาในปัจจุบันได้  

ผู้เขียนจึงเสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายที่มีอยู่ให้ชัดเจนถึงผลของการไม่ปฏิบัติตาม

ค าสั่งของเจ้าพนักงานกรณีที่เจ้าพนักงานใช้ดุลยพินิจก าหนดให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองของเดก็

และเยาวชนวางเงินประกัน หากบิดามารดาของเด็กและเยาวชนไม่วางเงินประกันหรือไม่มี

ทรัพย์สินพอที่จะวางเงินประกันผลในทางกฎหมายจะเป็นอย่างไร และแก้ไขให้ชัดเจนว่าจะเป็น

ความผิดตามประกาศฉบับน้ีได้เฉพาะการกระท าโดยเจตนาหรือประมาทเท่าน้ัน เพ่ือจะได้ไม่ต้อง

มีปัญหาในการตีความและบังคับใช้ได้อย่างมีประสทิธภิาพย่ิงขึ้น 

2) ผู้เขียนเห็นว่าควรมีการจัดตั้งกองทุนขึ้ นเพ่ือจัดการกับปัญหาความรับผิดทาง

แพ่งให้กับเด็กและเยาวชน ทั้งน้ีเน่ืองจากอุบัติเหตุการจราจรทางบกมักเกิดจากการกระท าที่

ประมาทโดยที่ผู้ก่อเหตุไม่ได้มีเจตนาให้เกิดข้ึน แต่เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้ว หากเดก็และเยาชนน้ัน
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เป็นผู้ก่อเหตุหากมีกรณีที่ต้องชดใช้ค่าสนิไหมแทนและค่าปรับเป็นเงินจ านวนมาก ๆ จะพบว่าเดก็

และเยาชน รวมถึงบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเดก็และเยาวชนที่มีฐานะยากจนจะไม่สามารถ

ชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนให้แก่ผู้เสยีหายได้ คู่กรณีหรือผู้เสยีหายมักจะไม่ได้รับการชดใช้ค่าสินไหม

ทดแทน ดังน้ัน ควรจัดตั้งกองทุนเพ่ือช่วยเหลือเดก็และเยาวชนรวมถึงผู้เสียหาย โดยกองทุนน้ี 

จะช่วยเหลือด้านชดเชยค่าสินไหมทดแทนในส่วนที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่เกิดจากการกระท าละเมิด

จากการใช้รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ให้แก่ผู้เสยีหาย 

โดยมีวัตถุประสงค์เ พ่ือเ ย่ียวยาความเสียหายในทางทรัพย์สินแก่ ผู้ เสียหาย  

โดยผู้เสียหายต้องมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท าความผิด โดยกองทุนน้ีจะมีรายรับหลายทาง

ด้วยกัน เช่น 1) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2) เงินค่าปรับ 

และทรัพย์สนิที่ริบมาจากการกระท าความผิดของเดก็และเยาวชน 3) เงินที่ได้จากการรับช่วงสิทธิ

เพ่ือไล่เบ้ียแก่ผู้กระท าหรือผู้ที่ก่อให้เกดิความเสยีหาย 4) เงินหรือทรัพย์สนิที่มีผู้บริจาคให้กองทุน 

โดยเงินหรือทรัพย์สินที่บริจาคให้กองทุนน้ันให้น าไปหักภาษีได้โดยการตราพระราชกิจกฤษฏีกา 

ทั้งน้ีเพ่ือสนับสนุนให้ประชาชนบริจาคเงินหรือทรัพย์สนิแก่กองทุน 

อีกทั้งเงินกองทุนเย่ียวยาความเสียหายในทางทรัพย์สินน้ี ควรที่จะมีการจ ากัดอัตรา 

ขั้นสูงสุดไว้ด้วยว่าผู้เสียหายมีสิทธิได้รับอัตราขั้นสูงสุดเป็นจ านวนเท่าใด  และให้เป็นสิทธิ 

ของผู้เสียหายที่จะเลือกรับเงินเยียวยาจากกองทุนน้ีหรือจากบริษัทประกันภัยไม่ว่าจะเป็นภาค

บังคับหรือภาคสมัครใจ แต่รวมกนัแล้วต้องไม่เกนิความเสยีหายที่แท้จริง 

โดยเงินกองทุนน้ีมีลักษณะคล้ายกับพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและ 

ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 เพียงแต่ความเสียหายที่ผู้เสียหายจะ

ได้รับการเย่ียวยาตามพระราชบัญญัติน้ีจะมีเพียงความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และจิตใจ  

ไม่รวมถึงความเสียหายในทางทรัพย์สิน แต่การต้ังกองทุนตามที่ผู้เขียนเสนอน้ีเป็นกรณีของการ

เย่ียวยาความเสยีหายในทางทรัพย์สนิที่เกดิจากการกระท าละเมิดของเดก็และเยาวชน 

3) ผู้เขียนเห็นว่า ควรมีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 29 วรรคแรก  

เมื่อศาลพิพากษาให้จ าเลยช าระค่าปรับแล้ว จ าเลยต้องช าระค่าปรับภายใน 30 วันนับแต่วันที่ศาล

มีค าพิพากษาหรือวันที่ศาลมีค าพิพากษาคดีถึงที่สดุ เพ่ือไม่ให้มีปัญหาในการตีความ  

นอกจากน้ีควรให้เด็กหรือเยาวชนซ่ึงไม่สามารถช าระค่าปรับ สามารถผ่อนช าระ

ค่าปรับได้ และควรใช้มาตรการอื่นแทนการลงโทษปรับ เช่น การกักขังภายในบ้านในช่วงเวลา 

ที่ก  าหนดซ่ึงอาจเป็นตลอด 24 ช่ัวโมงหรือเฉพาะช่วงเวลากลางคืน ทั้งน้ีให้เจ้าหน้าที่คอยสอดส่อง

ดูแล เช่น ก าหนดว่าเจ้าหน้าที่จะไปพบเดือนละอย่างน้อย 28 คร้ัง ถ้าไปแล้วไม่พบเด็ก 

และเยาวชน เจ้าหน้าที่จะรายงานศาล ซ่ึงการกักขังภายในบ้านน้ียังช่วยระบายความแออัด 

ในเรือนจ าได้ ซ่ึงการกักขังในบ้านน้ี มีใช้อยู่ในระบบกฎหมายจารีตประเพณี เช่น กฎหมายของ

สหรัฐอเมริกา  
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อย่างไรกต็ามประเทศไทยยังไม่มีความพร้อมทางด้านงบประมาณและด้านบุคลากร 

จึงอาจก าหนดให้เจ้าหน้าในท้องที่น้ันๆ เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้านหรือเจ้าหน้าที่ในท้องที่น้ันๆ ที่มี

ความใกล้ชิดกับประชาชน เข้าไปสอดส่องดูแลหรือไปพบเดก็และเยาวชนที่ต้องโทษปรับ โดยไม่

ต้องตั้งหน่วยงานรับผิดชอบขึ้ นใหม่ ทั้งน้ีอาจก าหนดว่าจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปพบอาทิตย์ละกี่วัน  

โดยไม่ต้องระบุวันที่จะไปพบ หากไปแล้วไม่พบเดก็และเยาวชนที่ต้องโทษปรับกจ็ะรายงานไปยัง

หน่วยงานที่รับผิดชอบเพ่ือรายงานไปยังศาลเพ่ือพิจารณาปรับเปล่ียนโทษต่อไป 

อกีทั้งการก าหนดค่าปรับควรค านึงถึงทรัพย์สิน รายได้และภาระของผู้กระท าความผิด

ที่จะต้องเล้ียงดูตนเองและครอบครัว สุขภาพ รวมถึงสาเหตุอื่นๆ ที่อาจมีผลต่อฐานะทางการเงิน

ของผู้น้ันด้วย โดยกฎหมายในระบบลายอักษร เช่น กฎหมายของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  

ได้ใช้ระบบวันปรับโดยค านวณอัตราค่าปรับผันแปรตามเหตุปัจจัยสองประการคือลักษณะ 

ความรุนแรงของการกระท าและอตัรารายได้ของผู้กระท าผิด ส่วนกฎหมายในระบบจารีตประเพณี 

เช่น กฎหมายของสหรัฐอเมริกา การลงโทษปรับจะต้องค านึงถึงหลักความสามารถในการช าระ

ค่าปรับของจ าเลยและโทษปรับน้ันจะต้องไม่เป็นการปิดกั้ นจ าเลยจากการชดใช้ค่าเสียหาย 

แก่ผู้เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรม โดยการก าหนดจ านวนเงินค่าปรับและวิธกีารช าระค่าปรับศาล

จะต้องค านึงถึงฐานะและความเป็นอยู่ของจ าเลยประกอบด้วย และรัฐจะต้องให้ประโยชน์ 

แก่จ าเลยผู้ที่มีความต้ังใจจริงที่จะช าระค่าปรับโดยการผ่อนปรนกฎระเบียบบางข้อและลงโทษ 

ผู้จงใจไม่ช าระค่าปรับอย่างเดด็ขาด 

4) เน่ืองการบิดามารดาหรือผู้ปกครองสามารถส่งมอบการครอบครองรถยนต์หรือ

รถจักรยานยนต์ให้เด็กและเยาวชนได้ครอบครองและใช้ประโยชน์ได้ซ่ึงเป็นไปตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่กรณีที่เกิดการละเมิดข้ึน มักจะมีปัญหาเกี่ยวกับค่าเสียหายเบ้ืองต้น

และค่าสินไหมทดแทนที่เบิกจ่ายล่าช้า เกิดจากบริษัทประกันต้องการพิสูจน์ให้ทราบแน่ชัดว่าผู้ใด

เป็นผู้ก่อเหตุ ปัญหาน้ีกระทบต่อผู้เสียหาย ไม่ว่าผู้เสียหายจะเป็นผู้ก่อเหตุกต็าม ดังน้ันภาครัฐ 

จึงควรสนับสนุนให้บิดา มารดา และผู้ปกครองท าประกันภาคสมัครใจส าหรับรถยนต์และ 

รถจักยานยนต์ เพ่ือเฉล่ียหรือกระจายความเสียหาย ซ่ึงสามารถบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชีวิต

และทรัพย์สินต่างๆ โดยมีบริษัทประกันภัยเป็นผู้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย

หรือผู้รับประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในสัญญา อีกทั้งภาครัฐควรก าหนดอัตราเบ้ียประกันภาคสมัครใจ

ให้เหมาะสมและไม่สูงจนเกินไป เพ่ือจูงใจและเพ่ือให้การประกันภัยภาคสมัครใจส าหรับ

ยานพาหนะมีผลตอบแทนที่คุ้มค่าครอบคลุมความเสียหายที่เกิดกับยานพาหนะและคุ้มครองเดก็

และเยาวชนได้ 

นอกจากน้ีจากการศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริการประกันภัยรถยนต์กับบริษัท

รับประกนัของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่ามีปัจจัยประกอบกันหลายประการ

ที่จะจูงใจให้มีการท าประกนัภัยรถยนต์และรถจักยานยนต์ภาคสมัครใจ 
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เช่น 1) อัตราเบ้ียประกันภัย 2) สาขาหรือตัวแทนของบริษัทรับประกันภัยทั้งน้ีเพ่ือ

ความสะดวกของผู้เอาประกันภัย 3) การที่บริษัทประกันให้ผู้เอาประกันผ่อนช าระเบ้ียประกันภัย

เป็นงวดๆ ได้ 4) การโฆษณาและการประชาสมัพันธต์ามสื่อต่างๆ เป็นต้น 

ดังน้ัน เพ่ือเป็นการจูงใจให้มีการท าประกนัภัยรถยนต์และรถจักยานยนต์ภาคสมัครใจ 

ผู้เขียนจึงเสนอให้ภาครัฐให้การสนับสนุนให้ บิดา มารดา หรือผู้ปกครองท าสัญญาประกัน 

ภาคสมัครใจ ทั้งน้ีเพ่ือเฉล่ียหรือกระจายความเสียหายโดยให้บริษัทประภัยเป็นผู้ชดใช้ค่าสินไหม

ทดแทน 

5) ควรแก้ไขระบบการเกบ็เอกสารของบริษัทประกันภัยที่มีมาตรฐานแตกต่างกันให้

เป็นรูปแบบเดียวกนั เน่ืองจากระบบการเกบ็เอกสารของบริษัทประกันภัยจะเกบ็ตามความสะดวก

ของตนเอง แต่เมื่อเกดิอุบัติเหตุขึ้นไม่สามารถเบิกจ่ายค่าเสียหายเบ้ืองต้นได้เรว็ ส่งผลให้เดก็และ

เยาวชนได้รับผลกระทบหากต้องชดใช้ค่าเสียหายหากเป็นผู้ก่อเหตุหรือได้รับค่ารักษาพยาบาล

ล่าช้าหากเป็นผู้ได้รับความเสยีหาย 
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