
เอกสารประกอบการบรรยายวิชาละเมดิ (กิตติบดี  ใยพูล) 

สรุปการบรรยายละเมิด (๗) เรื่อง ละเมิดโดยแท้ 

 

หลักกฎหมายละเมิดตามมาตรา ๔๒๐: 

เรื่องลักษณะของจ าเลย และลักษณะแหง่การกระท า 

 

ความรับผิดเพ่ือละเมิดนั้นแทบจะกล่าวได้ว่ามาตรา๔๒๐เป็นบททั่วไปที่มี 

ความส าคัญและครอบคลุมความรับผิดเพ่ือละเมิดในทุกลักษณะโดยมาตรา

ดังกล่าว โจทก์ต้องบรรยายฟ้องให้ครบองค์ประกอบ (เงื่อนไข) ดังต่อไปนี้ 

 

๑. โจทก์ต้องบรรยายให้เห็นถึงความผดิของจ าเลย(ความชั่ว) หรือ Fault 

   ๑.๑ จ าเลยได้กระท าต่อผู้อ่ืน 

   ๑.๒ โดยจงใจหรือประมาทเลนิเล่อ 

   ๑.๓ การกระท าของจ าเลยเป็นการกระท าที่ผิดกฎหมาย หรือตาม

มาตรา๔๒๑โดยมชิอบดว้ยกฎหมาย 

 

๒.โจทก์บรรยายให้เห็นถึงความเสียหายที่ตนได้รับ (Damage) 

 

๓.โจทก์บรรยายฟ้องให้เห็นว่าความเสียหายที่ตนได้รับมาจากการกระท า

ความผิด/ชั่วของจ าเลย (Causation) 

 

 

 

 

 

 

http://kittibodee.blogspot.com/2009/08/blog-post_5237.html
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ประเด็นแรกการกระท าที่เป็นความผดิของจ าเลย 

บทวิเคราะห์    

ก. ลักษณะของจ าเลย  

กล่าวคือ ผู้กระท าละเมิดหรือจ าเลยจะเป็นบุคคลใดก็ได้ไม่มีข้อจ ากัดเร่ือง

การหย่อนความสามารถ(ผู้ เยาว์คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้

ความสามารถ) 

 

      แต่มีเง่ือนไขที่ บุคคลที่เป็นผู้เยาว์หรือคนไร้ความสามารถหรือคนวิกลจริต

ตาม มาตรา ๔๒๙ และมาตรา ๔๓๐ จะกระท าละเมิดได้นั้นต้องสัมพันธ์กับ

ลักษณะแหง่การกระท า 

 

      ข้อสังเกต บุคคลตามกฎหมายมทีั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล 

ดังนั้นนิติบุคคลก็ สามารถกระท าละเมิดได้เช่นกันโดยผ่านผู้แทนที่มีอ านาจ

กระท าการแทนนิติบุคคล 

 

ข. ลักษณะแห่งการกระท า กล่าวคือ การเคล่ือนไหวอากัปกิริยาต้องอยู่ภายใต้

บังคับแห่งจิตใจหรือรู้ส านึกแหง่การกระท านั้น 

      สืบเน่ืองจากลักษณะของจ าเลยที่เป็นผู้เยาว์หรือคนไร้ความสามารถหรือคน

วิกลจริต ก็สามารถกระท าละเมิดได้เม่ือจ าเลยที่มีลักษณะต่างๆเช่นว่านั้นกระท า

โดยรู้ ส านึกในสิ่งที่ตนได้กระท าลงไป มีตัวอย่างบิดาได้ว่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กมาเลี้ยง

บุตรตนอาย๓ุเดือนปรากฏวา่พี่เลี้ยงไดน้ าบุตรใส่เปลที่มีบุตรของพี่เลี้ยงอายุรุ่นราว

คราวเดียวกันนอนอยู่ได้ความว่าบุตรของพี่เลี้ยงยังไม่หลับ ได้เล่นแกว่งมือเท้าไป

มาและไปโดนลูกนัยน์ตาของบุตรที่ตนรับเลี้ยงบอด กรณีนี้จะเห็นได้ว่าบุตรของพี่

เลี้ยงไม่มีการกระท าเพราะการกระท าไม่ได้โดยรู้ส านึก  แต่ขณะเดียวกันผู้ที่มี

ความผิด ได้แก่ พี่เลี้ยงเน่ืองจากตนมีหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยแต่ไม่ป้องกัน
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ไว้ซึ่งตามกฎหมายให้ถือว่าการไม่กระท าใน เร่ืองที่ตนมีหน้าที่ต้องกระท าเพ่ือ

ป้องกันไม่ใหเ้กิดความเสยีหายก็ได้ช่ือ ว่า“กระท าโดยงดเวน้ไม่กระท า” 

 

มีตัวอย่างกรณทีี่ศาลวนิิจฉัยถึงการกระท าโดยไม่รู้ส านึก(๘๗๔๓/๒๕๔๔) 

 

    พิเคราะห์ แล้วคดีมีปัญหาที่ต้องพิจารณาตามฎีกาของจ าเลยว่าจ าเลยกระท า

ความผิดในขณะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตนเองได้ เพราะมีจิต

บกพร่องหรือไม่เห็นว่าตามพฤติการณ์ของจ าเลยศาลไม่เพียงแต่ฟังข้อเท็จจริงว่า

จ าเลยกระท าความผิด ในขณะไม่สามารถรู้ผิดชอบเพราะมีจิตบกพร่องหรือไม่

เท่านั้น แต่ต้องตรวจสอบอย่างละเอยีดว่า จ าเลยกระท าโดยเจตนาซึ่งได้แก่กระท า

โดยรู้ส านึกในการที่กระท าอันเป็นเหตุให้จ าเลยต้องรับผิดในทางอาญาตาม

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๕๙ หรือไม่อีกด้วยเพราะจ าเลยปฏิเสธตลอดมาว่า

จ าเลยมีความพิการทางสมองไม่อาจรู้ ได้ว่าการกระท าของตนเป็นความผิดดัง

ปรากฏจากรายงานแสดงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ เด็กหรือเยาวชนของสถานพินิจและ

คุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ดระบุว่า จ าเลยมีสุขภาพทางด้านร่างกายที่

แข็งแรงแต่มีความจ าด้านสมองเลอะเลือนจ าความ ไม่ค่อยได้ไม่สามารถที่จะจ า

และล าดับเหตุการณ์ใดๆได้จ าเลยเคยประสบอุบัติเหตุ เม่ืออายุได้ ๓ ขวบโดยถูก

รถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนท าให้มีรอยเขียวช้ าตามร่างกายหลายแห่งต้อง  นอน

โรงพยาบาล ๑ คืนเม่ือจ าเลยโตขึ้นก็มีความผิดปกติทางด้านสมองจนปัจจุบันนี้

บิดามารดาต้องดูแลอยู่ตลอดเวลาซึ่งเจือสมกับส าเนาทะเบียนนักเรียนโรงเรียน

เมืองหนองพอก เอกสารหมายล.๑ ที่ระบุไว้ในหมายเหตุว่า"มีปัญหาทางสมอง" 

และใบแสดงความเห็นของแพทย์เอกสารหมายล.๒ ที่ยืนยันว่าจ าเลยปัญญาอ่อน

ไอคิวเท่ากับ ๗๗ ควรได้รับการอบรมฝึกฝนเป็นพิเศษนอกจากนี้แพทย์หญิงมานิ

ดาสิงหัษฐิตแพทย์ผู้ เชี่ยวชาญสาขาจิตเวชศาสตร์ซึ่งตรวจร่างกายจ าเลยและลง

ความเห็นในเอกสารดัง กล่าวรวมทั้งเอกสารหมายจ.ล.๑ ด้านหน้าได้เบิกความ
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เป็นพยานจ าเลยว่าจากการตรวจสุขภาพจิตของจ าเลยพบว่าพูด ไม่ชัดตอบช้าไม่รู้

ซ้ายขวาจากการตรวจขั้นต้นพบว่าปัญญาอ่อนหากไม่ได้รับการ ฝึกฝนการจะรับรู้

ว่าสิ่งใดถูกหรือผิดจะรับรู้ได้น้อยกว่าคนปกติการส านึกว่า ผิดหรือถูกนั้นถ้าเป็นสิ่ง

ใกล้ตัวอาจจะรับรู้ได้เช่นท าของแตกหรือท าร้ายร่าง กายซึ่งถ้าไม่มีใครบอกว่าสิ่ง

นั้นผิดคนที่มีระดับไอคิวดังกล่าวอาจจะไม่รับ รู้ว่าสิ่งดังกล่าวนั้นถ้าท าลงไปแล้วจะ

ผิดและพยานได้ตอบค าถามค้านของผู้แทน โจทก์ด้วยว่าคนระดับไอคิว ๗๗ เม่ือ

เทียบกับคนปกติทั่วไปจะอยู่ในระดับเด็กอายุตั้งแต่ ๕ ขวบถึง ๑๐ ขวบในกรณี

จ าเลยตัดต้นไม้จ าเลยจะรับรู้ว่าก าลังตัดต้นไม้อยู่แต่หากไม่มีใคร บอกว่าการที่ตัด

ต้นไม้นั้นผิดกฎหมายจ าเลยก็ไม่อาจรู้ได้จึงสอดคล้องกับค า เบิกความของจ าเลย

ซึ่งจ าเลยบอกได้แต่ช่ือนามสกุลส่วนบ้านเลขที่อายุหมู่บ้าน จ าเลยบอกว่าไม่รู้ไม่

ทราบเม่ือที่ปรึกษากฎหมายถามจ าเลยว่าถูกจับเร่ืองอะไร และเคยถูกขังหรือไม่

จ าเลยตอบว่าไมรู่้แม้ศาลชว่ยถามจ าเลยแต่ก็ไม่ได้ใจความ จ าเลยบอกเพียงว่าไม่รู้

ไม่ทราบเท่านั้นเหตุนี้แม้โจทก์มีร้อยต ารวจโทบุญช่วย บุญวิเศษและนายดาบ

ต ารวจอานุภาพผ่าภูธรเจ้าพนักงานต ารวจผู้จับจ าเลยเบิกความ  เป็นประจักษ์

พยานโจทก์ว่าเห็นจ าเลยใช้น้ ามันหล่อล่ืนหยอดโซ่เล่ือยยนต์ของ นายวิเศษและ

ก าลังปัดกวาดขี้เล่ือยอยูท่ั้งอ้างวา่จ าเลยใหก้ารรับสารภาพใน ชั้นจับกุมตามบันทึก

การจับกุมเอกสารหมายจ.๑ ก็ตาม เมื่อจ าเลยเป็นบุคคลปัญญาอ่อนที่ถึง

ขนาดไม่อาจรู้ได้ว่าการตัดต้นไม้นั้นเป็นผิดกฎหมาย กรณีจึงมิใช่จ าเลย

กระท าผิดในขณะไม่สามารถรู้ผิดชอบเพราะมีจิตบกพร่องตามมาตรา ๖๕ 

วรรคหนึ่งเท่านั้น แต่ถึงขั้นที่ถือได้ว่าจ าเลยกระท าโดยมิได้รู้ส านึกในการที่

กระท าทั้งมิได้รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบของความผิดการกระท าของ

จ าเลยจึงไม่มีความผิดเพราะขาดเจตนาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 

๕๙ ที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยว่าจ าเลยกระท าความผิดแต่ให้รอการลงโทษจ าเลย

นั้น ศาลฎีกาไมเ่ห็นพ้องด้วยฎีกาของจ าเลยฟังขึน้บางสว่น" 
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    ดังนั้น สรุปได้ว่าการกระท าต้องมีเง่ือนไข เรื่องการรู้ส านึก(สติสัมปชัญญะ) 

ประกอบดว้ย 

 

 การงดเว้นไม่กระท าถอืว่าเป็นการกระท า 

รวมถงึเร่ืองการงดเว้นไมก่ระท าแต่บุคคลนั้นมีหน้าที่ต้องกระท า เพ่ือป้องกัน

ไม่ให้เกิดความเสียหายแก่เร่ืองนั้นๆ “หน้าที่” เป็นผลมาจากกฎหมายก าหนดไว้ 

(บิดามารดามีหน้าที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตร/สามีภริยามีหน้าที่ต้องอุปการะ เลี้ยง

ดูกันและกัน) หรือ หน้าที่ตามสัญญา (กรณีพี่เลี้ยงข้างต้นเป็นหน้าที่ตามสัญญา) 

หรือ หน้าที่ที่เกดิจากการกระท าที่ตนต้องผูกพันรับผิดชอบ 

 

    ตัวอย่างพาคนตาบอดข้ามถนนเม่ือก่อให้เกิดภาระขึ้นย่อมต้อง ผูกพันความ

รับผิดชอบอยู่ตลอดเวลาจนกวา่จะปลอดภัยจากการนั้น 

 

    หรือ กรณีที่ได้รับมอบหมายให้เป็นครูเวรท าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยของ

โรงเรียน เน่ืองจากในขณะนั้นมีเหตุการณ์ลอบวางเพลิงโรงเรียนหลายแห่งปรากฏ

ว่าครูเวร ไม่อยู่ท าหน้าที่(งดเว้น) เป็นเหตุให้มีคนร้ายลอบเข้าไปลักทรัพย์ดังนี้จะ

เห็นว่าครูเวรไม่ต้องรับผิด เพ่ือละเมิดเน่ืองจากตนไม่ได้มีหน้าที่โดยตรงในการ

รักษาทรัพย์สินแต่หากเกดิ เหตุลอบวางเพลงิครูเวรย่อมต้องรับผิดชอบ 
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มีตัวอย่างที่ศาลวินิจฉัยว่าเป็นการกระท าละเมิด (งดเว้น) เช่น 

 

    กรณทีี๑่ มีหน้าที่ตามสัญญา 

    จ าเลย มีหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนกลางทั้งตามกฎหมายและข้อบังคับของ

นิติบุคคล อาคารชุดได้เก็บเงินค่าดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนกลางโดยได้ว่าจ้าง

บริษัทเอกชน ที่มีอาชีพในการบริหารอาคารชุดมาท าหน้าที่แทนแล้วบริษัทดังกล่าว

ละเว้น หน้าที่โดยประมาทเลินเล่อปล่อยให้ท่อระบายน้ าอุดตันจนน้ าท่วมห้องชุด

ของ โจทก์เช่นนี้ย่อมเป็นการท าละเมิดต่อโจทก์              

(ค าพิพากษาฎีกาที ่๔๔๙๓/๒๕๔๓) 

 

    กรณีที่ ๒ ผู้กระท าละเมิดละเลยไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเร่ืองความ

ปลอดภัย 

    มรีะเบียบของกรมทางหลวงว่าในกรณีที่มีการขุดถนนจะต้องมีการปักป้ายบอก

ว่า บริเวณนั้นมีการขุดถนนตลอดจนมีสัญญาณต่างๆแสดงให้ผู้สัญจรไปมารู้ว่า

บริเวณ นั้นขุดถนนด้วยทั้งกลางคืนต้องมีโคมไฟติดไว้เพ่ือให้รถที่ขับไปมารู้ด้วยใน 

จุดอ่ืนๆที่มกีารขุดถนนก็มีการปักป้ายและติดโคมไฟแต่จุดที่เกิดเหตุไม่มี จ าเลยที่๑

ว่าเข้าใจว่ามีไม่พอจึงไม่ได้มาติดตั้งไว้และปรากฏตามรายงานประจ า วันสถานี

ต ารวจภูธรอ าเภอสาว่าพนักงานสอบสวนไปตรวจสถานที่เกิดเหตุไม่พบสิ่ง  กีด

ขวางหรือสิ่งบอกเหตุวางไวบ้นถนนก่อนจะถึงที่ขุดออกแต่อย่างใดการที่จ าเลย ที่๑

ละเลยไม่ติดตั้งโคมไฟบริเวณที่ขุดถนนทั้งๆที่มีระเบียบให้ปฏิบัติจึง  เป็นความ

ประมาทองจ าเลยที่๑ (โปรดดูค าพิพากษา ๒๕๔๙/๒๕๓๐) 

 

    บทตัดประเด็น 

ข้ออ้างของการกระท าโดยไม่รู้ส านึกเพราะ เหตุที่ตนเองท าให้ตนขาด

สติสัมปชัญญะเชน่ การด่ืมสุรายาเมาเป็นต้น 



เอกสารประกอบการบรรยายวิชาละเมดิ (กิตติบดี  ใยพูล) 

หมายเหตุ 

 

(๑)  การกระท าโดยเจตนาในทางอาญาและการกระท าโดยจงใจในทางแพ่งมี

ความหมายท านองเดียวกัน กล่าวคือการกระท าโดยเจตนาในทางอาญา

หมายถึงการกระท าโดยรู้ส านึกในการกระท าและในขณะเดียวกันผู้กระท า

ประสงค์ต่อผลหรือยอ่มเล็งเห็นผลของการกระท านั้นสว่น การกระท าโดยจง

ใจในทางแพ่งหมายถึงกระท าโดยรู้ส านึกถึงผลเสียหายที่จะเกิดจากการ

กระท าของตนหรืออีกนัยหนึ่งคือกระท าโดยรู้ว่าจะเกิดความเสียหายแก่

บุคคลอ่ืนอันมีความหมายกว้างกว่าการกระท าโดยเจตนาในทางอาญา 

(สว่นหนึ่งจากค าพิพากษา ๓๕๐๓/๒๕๔๓) 

(๒)  การละเว้น ? 

 

 


