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พรเทพ ทวีกุาญจน์

ทนายความ

ค่่าขาดไร้้ค่วามอุุปการ้ะ

กร้ณีีผู้้้เสีียชีีวิตเป็นบุุตร้

ก
าร้ดูำาเนี้ินี้ช้ิวิต้ในี้ปีัจจุบัันี้ เร้้�องของการ้เกิดูอุบััต้ิเหตุ้

ย่อมเกิดูขึ�นี้ไดู้เสมอ ๆ ไม่ว่าจะในี้เร้้�องการ้ท่ำางานี้ 

การ้เดูนิี้ท่าง ท่กุคนี้ยอ่มเส้�ยงภยัในี้เร้้�องเหล่า่นี้้�กนัี้ทั่�งนี้ั�นี้ จะเกดิูดู้วย

ความต้ั�งใจหร้อ้ไมตั่้�งใจกต็้าม แต่้เม้�อเกดิูขึ�นี้มาแล่ว้สิ�งท่้�ต้ามมาค้อ

ความเสย้หาย ผู้ล่กร้ะท่บัท้่�เกดิูจากอบุัตั้เิหต้แุต้ล่่ะคร้ั�ง จะมากบัา้ง

นี้้อยบั้างต้ามสภาพแห่งความรุ้นี้แร้งของเหตุ้การ้ณี์แต้่ล่ะคร้ั�ง 

แต้่ถึ้าหากรุ้นี้แร้งถึึงขนี้าดูท่ำาให้คนี้เส้ยชิ้วิต้แล่้ว บัุคคล่ท่้�จะไดู้ร้ับั

ความเส้ยหาย แล่ะผู้ล่กร้ะท่บัคนี้หนี้ึ�งท่้�กล่่าวถึึงในี้บัท่ความนี้้� ค้อ 

บัิดูามาร้ดูาของผูู้้เส้ยชิ้วิต้ในี้กร้ณี้ผูู้้เส้ยชิ้วิต้เปี็นี้บัุต้ร้ ซึ่ึ�งจะขาดูคนี้

คอยเล่้�ยงดูู ปีัญหาที�เกิดีขึ�นคืือถี้าหากบุต์รที�เสียชีวัิต์ไม่่ไดี้ม่ี

อาชพี แลัะรายได้ีที�ม่ากนกัจนอาจจะไม่่คือ่ยม่มี่าจนุเจอืบดิีา

ม่ารดีาของต์น แลั้วัแบบนี�บิดีาม่ารดีาจะม่ีสิทธิไดี้รับค่ืา

สินไหม่ทดีแทนจากคืนที�ทำาให้บุต์รเสียชีวิัต์ในส่วันนี�หรือไม่่ 

หรือหากจะไดี้จะคืิดีกันอย่างไร แลัะไดี้ม่ากน้อยเพียงใดี ในี้

เม้�อปีกต้ิบัุต้ร้ท้่�เส้ยช้ิวิต้เองก็ไม่ค่อยไดู้ส่งเส้ยให้บิัดูามาร้ดูา 

สกัเท่า่ใดู  ปีญัหาในี้ลั่กษณีะนี้้� ในี้ความเป็ีนี้จริ้งมห้ล่ายเร้้�อง หล่าย

ปีญัหา แต่้คงนี้ำามากล่า่วถึงึท่ั�งหมดูนี้ั�นี้คงไมไ่ดู ้แต่้จะขอนี้ำาเฉพาะ

ปีัญหาท่้�เก้�ยวกับัการ้เร้้ยกค่าขาดูไร้้อุปีการ้ะมากล่่าวเท่่านี้ั�นี้  

คื่าขาดีไร้อุปีการะม้ไดู้ในี้กร้ณี้ใดูนี้ั�นี้ ต้้องพิจาร้ณีาต้าม

กฎหมายแพ่งแล่ะพาณิีชิย ์ท่้�ไดูก้ล่า่วไว้ในี้มาต้ร้า 443 วา่ “ในี้กร้ณ้ี

ท่ำให้เขาถึึงต้ายนี้ั�นี้ ค่าสินี้ไหมท่ดูแท่นี้ไดู้แก่ค่าปีล่งศพ ร้วมท่ั�ง 

คา่ใช้ิจา่ยอันี้จำเป็ีนี้อย่างอ้�นี้ ๆ  อก้ดูว้ย วร้ร้คสาม “ถ้ีาวัา่เหต์ทุี�ต์าย

ลังนั�นทำให้บุคืคืลัหนึ�งบุคืคืลัใดีต์้องขาดีไร้อุปีการะต์าม่

กฎหม่ายไปีดี้วัยไซร้ ท่านวั่าบุคืคืลันั�นชอบที�จะไดี้รับ 

คื่าสินไหม่ทดีแทนเพื�อการนั�น” กฎหมายยังบััญญัต้ิต้่อไปีว่า 

ใคร้บ้ัางท่้�ต้้องอุปีการ้ะเล่้�ยงดููกันี้ ก็จะปีร้ากฏอยู่ในี้มาต้ร้า 1461 

“สาม้ภร้ิยาต้้องอยู่กินี้ดู้วยกันี้ฉันี้สาม้ภร้ิยา  สาม้ภริ้ยาต้้องช่ิวย

เหล่้ออุปีการ้ะเล่้�ยงดููกันี้ต้ามความสามาร้ถึ แล่ะฐานี้ะของต้นี้” 

มาต้ร้า 1563 “บุต์รจำต้์องอุปีการะเลัี�ยงดูีบิดีาม่ารดีา” เม้�อม้

บัุคคล่ท่ำให้บัุต้ร้เส้ยชิ้วิต้ล่ง บัิดูามาร้ดูาสามาร้ถึเร้้ยกค่าขาดู 

ไร้้อุปีการ้ะไดู้   

ในี้เร้้�องของค่าอุปีการ้ะนี้้� คงเปี็นี้เร้้�องร้ะหว่างพ่อแม่กับัลู่ก 

ดูว้ยเหต้ผุู้ล่ท่้�วา่ เม้�อยามเดูก็พอ่แมม่ห้นี้า้ท่้�ต้อ้งเล่้�ยงดูบูัตุ้ร้ ต้อ่เม้�อ

เต้ิบัใหญ่ขึ�นี้ในี้สังคมไท่ย ๆ เร้ามุ่งเน้ี้นี้ในี้เร้้�องความกตั้ญญููท่้�ลู่ก 

พงึมต้้อ่พอ่แม ่กฎหมายกต็้ร้ะหนี้กัดูถ้ึงึหนี้า้ท่้�นี้้� เพร้าะเม้�อล่กูยงัเล่ก็ 

กฎหมายบัังคับัให้พ่อแม่ต้้องอุปีการ้ะเล้่�ยงดููลู่ก เม้�อลู่กเติ้บัโต้ขึ�นี้ 

แล่ะพอ่แมก่แ็กช่ิร้าล่ง กฎหม่ายก็กำหนดีไว้ัเช่นกันว่ัาบุต์รต้์อง

ม่ีหน้าที�อุปีการะเลัี�ยงดีูพ่อแม่่ หน้าที�ดีังกลั่าวันี�เปี็นหน้าที�ที�

กฎหม่ายกำหนดีไวั้ให้สอดีคืลั้องกับหน้าที�ทางศีีลัธรรม่ใน

สังคืม่ เม้�อกฎหมายกำหนี้ดูให้ลู่กม้หนี้้าท่้�อุปีการ้ะเล่้�ยงดููพ่อแม่ก็

เท่่ากับัว่าพ่อแม่เองก็ม้สิท่ธิีท่้�จะไดู้ร้ับัการ้อุปีการ้ะเล้่�ยงดููจากลู่ก

ดู้วยเชิ่นี้กันี้ การ้ท่้�ม้คนี้ภายนี้อกท่ำให้ลู่กเส้ยชิ้วิต้จึงม้ผู้ล่โดูยต้ร้งท่้�

กร้ะท่บัสิท่ธีิต้ามกฎหมายของพ่อแม่ท่้�จะไดู้ร้ับัการ้อุปีการ้ะเล่้�ยงดูู

จากลู่ก ส่วนี้ลู่กจะเล่้�ยงดููพ่อแม่ของต้นี้ในี้ความเปี็นี้จร้ิง มากนี้้อย

เพ้ยงใดูนี้ั�นี้เป็ีนี้อ้กเร้้�องหนี้ึ�ง  ดูังนี้ั�นี้พ่อแม่ย่อมม้สิท่ธีิไดู้ร้ับั 

คา่สนิี้ไหมท่ดูแท่นี้เพ้�อชิดูเชิยสทิ่ธีทิ่้�ต้นี้จะไดูร้้บััการ้อปุีการ้ะเล่้�ยงดูู

ท่้�เสย้ไปี เพร้าะการ้ท่ำล่ะเมดิูของคนี้ท่้�ท่ำใหล้่กูเสย้ชิว้ติ้ล่ง หากต้อ้ง

พิสูจน์ี้ให้เห็นี้ก่อนี้ว่าลู่กไดู้ส่งเส้ยเล้่�ยงดููพ่อแม่ของต้นี้อยู่ในี้ขณีะ
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เกิดูเหตุ้ จึงจะท่ำให้พ่อแม่ม้สิท่ธิีไดู้ร้ับัค่าขาดูไร้้อุปีการ้ะ แบับัน้ี้�

กร้ณ้ีท่้�ลู่กถูึกท่ำให้เส้ยช้ิวิต้ในี้ขณีะอายุยังน้ี้อย แล่ะยังไม่ม้ร้ายไดู้

อะไร้ก็จะท่ำให้พ่อแม่ไม่ม้โอกาสไดู้รั้บัค่าชิดูใชิ้ค่าสินี้ไหมท่ดูแท่นี้

ไปี แต่้เนี้้�องจากกร้ณี้นี้้�ถึ้อว่าเป็ีนี้การ้ท่ำให้เส้ยสิท่ธิีท้่�กฎหมาย

ร้องร้บััไว้ แม้ในี้ความเป็ีนี้จร้งิจะอุปีการ้ะกันี้อย่างไร้ กย่็อมถึอ้ไดู้ว่า 

สทิ่ธีนิี้ั�นี้ไดูเ้สย้ไปีแล่ว้ เพร้าะผู้ล่ของการ้กร้ะท่ำท่้�เกดิูขึ�นี้ ผูู้ท้่้�กร้ะท่ำ

จะต้้องร้ับัผู้ิดูชิอบัชิดูใชิ้ค่าเส้ยหาย 

คืำพิพากษาฎีกาที� 5553/2562  คดู้ม้ปัีญหาข้อเท็่จจริ้ง

ต้อ้งวนิี้จิฉยัต้ามฎก้าของจำเล่ยท่้� 2 ถึงึท่้� 4 ท่้�วา่พยานี้หล่กัฐานี้ของ

โจท่ก์ท่ั�งสองฟัังไม่ไดู้ว่า ขณีะท่้�เกิดูเหตุ้นี้าย ม. ผูู้้ต้ายม้ร้ายไดู้ 

เพ้ยงพอท่้�จะอุปีการ้ะเล้่�ยงดููแก่โจท่ก์ท่ั�งสองเนี้้�องจากผูู้้ม้ร้ายไดู้ท้่�

ไมแ่นี้น่ี้อนี้ แล่ะต้อ้งเล้่�ยงดูบูัตุ้ร้อก้ 2 คนี้ โจท่ก์ท่ั�งสองอยูใ่นี้ท้่องถึิ�นี้

ท่้�ค่าคร้องชิ้พไม่สูงมากนี้ัก  ค่าใชิ้จ่ายในี้ชิ้วิต้ปีร้ะจำวันี้ร้วมกันี้ไม่

เกินี้เดู้อนี้ล่ะ 3,000 บัาท่ แล่ะควร้ไดู้ร้ับัค่าขาดูไร้้อุปีการ้ะไม่เกินี้ 5 

ปีี ร้วมกับัค่าปีล่งศพ 70,000 บัาท่ เปี็นี้เงินี้ 250,000 บัาท่ การ้ท่้�

ศาล่ล่า่งท่ั�งสองพพิากษาใหข้อใชิค้า่ขาดูไร้อ้ปุีการ้ะแกโ่จท่ก์ท่ั�งสอง

เปี็นี้เวล่า 15 ปีี เปี็นี้เงินี้คนี้ล่ะ 600,000 บัาท่ ไม่เหมาะสมนี้ั�นี้ เห็นี้

ว่า ต้ามปีร้ะมวล่กฎหมายแพ่งแล่ะพาณีิชิย์ มาต้ร้า 1563 บััญญัต้ิ

ไวว้า่บุัต้ร้จำต้อ้งอปุีการ้ะเล่้�ยงดูบูัดิูามาร้ดูา การ้ท่้�จำเล่ยท่้� 1 ล่กูจา้ง

ของจำเล่ยท่้� 2 ถึึงท่้� 4 กร้ะท่ำล่ะเมิดูเป็ีนี้เหตุ้ให้บุัต้ร้ของโจท่ก์ทั่�ง

สองต้าย ถึ้อว่าโจท่ก์ท่ั�งสองขาดูไร้้อุปีการ้ะต้ามกฎหมายจากบัุต้ร้ 

โจท่กทั์่�งสองจงึชิอบัท่้�จะไดูร้้บััคา่ขาดูไร้อ้ปุีการ้ะ ท่ั�งในี้ปีจัจบัุันี้ แล่ะ

ความหวังในี้อนี้าคต้โดูยผู้ล่แหง่กฎมาย โดูยไม่จำต้อ้งพิจาร้ณีาว่า

ขณีะเกิดูเหตุ้หร้้อในี้อนี้าคต้ผูู้้ต้ายจะไดู้อุปีการ้ะโจท่ก์ทั่�งสองจร้ิง

หร้อ้ไม ่แล่ะเป็ีนี้จำนี้วนี้เท่า่ใดู แม้พยานี้หล่กัฐานี้ของโจท่ก์ท่ั�งสอง

เก้�ยวกับัร้ายไดู้ของผูู้้ต้ายไม่ชัิดูเจนี้ ศาล่ก็ม้อำนี้าจกำหนี้ดูค่า 

เส้ยหายแก่โจท่ก์ทั่�งสองไดู้ท้่�ศาล่ล่่างทั่�งสองพิจาร้ณีากำหนี้ดู 

คา่สินี้ไหมท่ดูแท่นี้ในี้ส่วนี้ค่าขาดูไร้อุ้ปีการ้ะให้แก่โจท่กท์่ั�งสอง โดูย

คำนี้ึงถึึงอายุของผูู้้ต้ายซึ่ึ�งม้อายุ 37 ปีี ส่วนี้โจท่ก์ท่ั�งสองอายุ 63 ปีี 

โจท่กทั์่�งสองมโ้อกาสไดู้ร้บััอปุีการ้ะต้ามกฎหมายไม่นี้อ้ยกว่า 15 ปีี 

คา่สนิี้ไหมท่ดูแท่นี้ในี้สว่นี้คา่ขาดูไร้อ้ปุีการ้ะใหแ้กโ่จท่กท์่ั�งสองเปีน็ี้

เงินี้คนี้ล่ะ 600,000 บัาท่ หร้้อเท่่ากับัปีร้ะมาณีคนี้ล่ะเดู้อนี้ 3,333 

บัาท่ นี้ั�นี้ไม่ถึ้อว่าเกินี้ฐานี้ะของโจท่ก์ท่ั�งสอง แล่ะเหมาะสมแล่้ว 

ฎก้าของจำเล่ยท่้� 2 ถึงึ ท่้� 4 ฟังัไม่ขึ�นี้ พพิากษายน้ี้ คา่ฤชิาธีร้ร้มเนี้ย้ม

ชิั�นี้ฎ้กาให้เปี็นี้พับั

คืำพิพากาษาฎีกาที� 717/2536 ข้อเท่็จจร้ิงฟัังเปี็นี้ยุต้ิว่า 

โจท่ก์ท่ั�งสองเป็ีนี้บิัดูา แล่ะมาร้ดูาโดูยชิอบัดู้วยกฎหมายของผูู้้ต้าย 

จำเล่ยท้่� 1 เปี็นี้ลู่กจ้างของจำเล่ยท้่� 2 ไดู้ขับัร้ถึบัร้ร้ทุ่กล่ากจูงในี้

ท่างการ้ท่้�จ้างดู้วยความปีร้ะมาท่เล่ินี้เล่่อ ท่ำให้ชินี้เข้ากับัร้ถึ

จักร้ยานี้ยนี้ต์้ท้่�ผูู้้ต้ายขับัมา จนี้เป็ีนี้เหตุ้ให้ผูู้้ต้ายถึึงแก่ความต้าย 

คดู้ม้ปีัญหาต้้องวินี้ิจฉัยต้ามฎ้กาของจำเล่ยท่้� 2 ว่าพยานี้หล่ักฐานี้

ของโจท่ก์ท่ั�งสองฟัังไม่ไดูว้่า ขณีะเกิดูเหตุ้ผูู้ต้้ายม้ร้ายไดู้เพ้ยงพอท่้�

จะอุปีการ้ะเล่้�ยงดููโจท่ก์ท่ั�งสอง เนี้้�องจากผูู้้ต้ายม้ร้ายไดู้ไม่แนี้่นี้อนี้ 

แล่ะต้อ้งเล่้�ยงดูบูัตุ้ร้อก้ 2 คนี้ ศาล่ฎก้าเหน็ี้วา่ต้ามปีร้ะมวล่กฎหมาย

แพ่ง แล่ะพาณีิชิย์ มาต้ร้า 1563 บััญญัต้ิไว้ว่า บัุต้ร้จำต้้องอุปีการ้ะ

เล่้�ยงดููบัิดูามาร้ดูา การ้ท่้�จำเล่ยท่้� 1 ลู่กจ้างของจำเล่ยท่้� 2 กร้ะท่ำ

ล่ะเมิดูเปี็นี้เหตุ้ให้บัุต้ร้ของโจท่ก์ทั่�งสองต้าย ถึ้อว่าโจท่ก์ท่ั�งสอง 

ขาดูไร้้อุปีการ้ะต้ามกฎหมายจากบัุต้ร้ โจท่ก์ท่ั�งสองจึงชิอบัท่้�จะไดู้

ร้ับัค่าขาดูไร้้อุปีการ้ะท่ั�งในี้ปีัจจุบัันี้ แล่ะความหวังในี้อนี้าคต้โดูย

ผู้ล่แห่งกฎหมาย โดูยไม่จำต้้องพิจาร้ณีาว่าขณีะเกิดูเหตุ้หร้้อในี้

อนี้าคต้ผูู้ต้้ายจะไดูอ้ปุีการ้ะโจท่กทั์่�งสองจร้งิหร้อ้ไม ่แล่ะเปีน็ี้จำนี้วนี้

เท่า่ใดู แม้พยานี้หล่กัฐานี้ของโจท่ก์ท่ั�งสองเก้�ยวกบััร้ายไดู้ของผูู้ต้้าย

ไม่ชิัดูเจนี้ ศาล่ก็ม้อำนี้าจกำหนี้ดูค่าเส้ยหายแก่โจท่ก์ท่ั�งสองไดู้

บทสรุปีส่งท้าย ผูู้้กร้ะท่ำยอ่มต้้องร้บััผิู้ดูชิอบัเยย้วยาความ

เสย้หายท่้�ต้นี้เองก่อใหเ้กดิูขึ�นี้ ไม่วา่ความเสย้หายนี้ั�นี้จะเกดิูกบััใคร้

กต็้าม ในี้การ้ท่ำล่ะเมดิูหร้อ้การ้ท่ำให้บัคุคล่อ้�นี้ไดูร้้บััความเสย้หาย 

ไม่ว่าจะดู้วยการ้จงใจท่ำให้เกิดูขึ�นี้หร้้อเกิดูจากความปีร้ะมาท่

เล่นิี้เล่อ่ก็ต้าม ในี้กร้ณ้ีท่้�ท่ำใหล้่กูของคนี้อ้�นี้เสย้ชิว้ติ้ พอ่แม่ยอ่มต้้อง

เส้ยหายโดูยสภาพ ค่าขาดูไร้้อุปีการ้ะจึงเป็ีนี้ค่าสินี้ไหมท่ดูแท่นี้

ปีร้ะเภท่หนี้ึ�งท่้�ผูู้ท้่ำล่ะเมดิูต้อ้งร้บััผู้ดิูชิดูใชิเ้ชิน่ี้กนัี้ ไมว่า่ล่กูนี้ั�นี้จะไดู้

สง่เสย้เล้่�ยงดูพู่อแม่อยูใ่นี้ความเป็ีนี้จริ้งหร้้อไม่ สว่นี้เร้้�องค่าเสย้หาย

จะเปี็นี้จำนี้วนี้เท่่าไร้ท่้�จะไดู้ร้ับันี้ั�นี้ เปี็นี้เร้้�องท่้�ศาล่ต้้องพิจาร้ณีา

กำหนี้ดูจากพฤต้ิกร้ร้ม แล่ะความร้้ายแร้งของการ้กร้ะท่ำนี้ั�นี้ โดูย

อาจต้้องคำนี้ึงต้ั�งแต้่อายุของพ่อแม่ แล่ะความเปี็นี้ไปีไดู้ของร้ะยะ

เวล่าท่้�จะไดู้ร้ับัการ้อุปีการ้ะเล่้�ยงดูู




