กฎหมายเกี่ยวของกับวงจรชีวิต
มนุษยเราทุกคนเริ่มชีวิตตั้งแตคลอดออกจากครรภมารดา ตอจากนั้นก็จะกลายเปนทารก
ที่จะอยูในความดูแลเลี้ยงดูของพอแมจนโตเปนหนุมสาวและมีครอบครัว ซึ่งจะเปลี่ยนสถานะเปน
พอแมมีลูกสืบสายโลหิตตอไปจนในที่สุดก็จะตองถึงแกความตาย นี่คือวงจรชีวิตของมนุษยทุกคน
สําหรับกฎหมายซึ่งเปนผลผลิตของสังคมและทุกสังคมจะตองมีกฎหมายนั้นจะเขามา
เกี่ยวของกับชีวิตของคนในสังคมตั้งแตเริ่มคลอดจนถึงแกความตายตามวงจรชีวิตที่ไดกลาวมาแลว
ในเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับวงจรชีวิตนี้จะแยกออกเปน ๓ ตอนดังนี้
ตอนที่ ๑

เริ่มชีวิตใหม
ก. การเกิด
ข. บุตรใคร
ค. บุตรบุญธรรม

ตอนที่ ๒ ดํารงชีวิตอยูในสังคม
ก. การศึกษา
ข. บัตรประจําตัวประชาชน
ค. การรับราชการทหาร
ง. ครอบครัว
ตอนที่ ๓ จบชีวิต
ก. การตาย
ข. มรดก (การตกทอดทรัพยสินของผูตาย)

ตอนที่ ๑ เริ่มชีวิตใหม
ก.

การเกิด
เมื่อเด็กคลอดออกจากครรภมารดาแลว กฎหมายกําหนดใหผูที่เกี่ยวของกับเด็ก
ตองปฏิบัติอยางไรบาง
ข.

บุตรใคร
เด็กที่คลอดจากครรภมารดาโดยธรรมชาติยอมรูไดวาใครเปนแมของเด็กนั้นแต
สําหรับพอมีปญหาวาใครเปนพอที่ชอบดวยกฎหมายของเด็กที่คลอดออกมานั้น กฎหมายจึงตอง
กําหนดไวเปนพิเศษในเรื่องนี้
ค.

บุตรบุญธรรม
ถาหากสามีภรรยาไมมีบุตรแตอยากมีเด็กเลี้ยงดู จึงไปขอบุตรของบุคคลอื่น
มาเลี้ยงเสมือนเปนบุตรของตนในกรณีนี้ยอมทําไดดวยชอบกฎหมาย โดยการจดทะเบียนรับเปน
บุตรบุญธรรม ดังนั้นจึงตองพิจารณาวา กฎหมายกําหนดหลักเกณฑไวอยางไรบาง

ก. การเกิด
การเกิดเปนจุดเริ่มตนของสภาพบุคคล และเปนจุดเริ่มตนที่กฎหมายเขามามีบทบาท
เมือมีเด็กเกิดในครอบครัว กฎหมายไดกําหนดหนาที่ที่จะตองแจงการเกิดดังตอไปนี้
๑. กรณีเด็กเกิดในบาน
เมื่อหญิงตั้งครรภและไดคลอดลูกในบานของตนเอง ผูมีหนาที่แจงเด็กเกิดคือ “เจาบาน”
หรือตามกฎหมายก็คือผูเปนหัวหนาครอบครัวอาจจะเปนผูอยูในฐานะเจาของบาน หรือหากเชา
บานคนอื่น ก็คือผูอยูในฐานะผูเชา หรือผูอยูในฐานะอื่น ๆ อยางเชน กรณีที่เจาของบานยกบานให
อยูฟรี ๆ ผูที่ไดรับการยกใหอยูก็เปนเจาบานไดเหมือนกัน
นอกจากเจาบานแลว บิดา หรือมารดาของเด็กเปนผูมีหนาที่แจงเชนเดียวกัน
การแจงการเกิดนี้จะตองแจงตอนายทะเบียนทองที่ที่เด็กเกิดภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่
เกิด เชน เด็กเกิดวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๓๐ ก็ตองแจงภายใน ๑๕ วัน คือ อยางชาวันที่ ๒๐ มกราคม
๒๕๒๐ หรือถาเด็กเกิดวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๓๐ จะตองแจงอยางชาวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๓๐
เปนตน
สวนนายทะเบียนทองที่ที่เกิดนั้น แยกไว ๒ กรณี
(๑) หากทองที่นั้นอยูในเขตเทศบาล นายทะเบียนที่จะรับแจงการเกิด ไดแก ปลัดเทศบาล
ณ ที่ทําการเทศบาล
(๒) หากทองที่นั้นอยูนอกเขตเทศบาล นายทะเบียนที่จะรับแจงการเกิด ไดแก กํานัน ณ
ที่ทําการกํานัน
๒. กรณีเด็กเกิดนอกบาน
การเกิดนอกบาน คือ เกิดในที่ใด ๆ ก็ตามที่ไมใชบานของตน เชน เกิดที่บานของญาติ
หรือในปา ผูที่มีหนาที่แจงการเกิด คือ บิดาหรือมารดาของเด็ก โดยตองแจงแกนายทะเบียนทองที่ที่
คนเกิดนอกบาน หรือทองที่ที่จะพึงแจงไดนับแตวันที่เกิด ซึ่งหมายความวา เมื่อเด็กเกิดแลว บิดา
หรือมารดาจะตองแจงภายใน ๑๕ วันนับแตวันทีเกิด แตหากไมสามารถแจงแกนายทะเบียนในทอง
ที่ที่เด็กเกิดไดภายใน ๑๕ วัน เชน เกิดน้ําทวมอยางหนักเปนเวลานานไมอาจไปแจงทองที่ที่เด็กเกิด
ไดทันเวลา ก็สามารถแจงแกนายทะเบียนทองที่อื่นๆ ได
แตถามีความจําเปนและไมอาจแจงไดตามกําหนดเวลา ไมวาจะแจงที่ทองที่อื่นก็ตามก็ให
แจงภายหลังได แตตองไมเกิน ๓๐ วันนับแตวันที่เกิด

ตัวอยาง
หญิงตั้งครรภ และหลังเขาไปในปา ตอมาคลอดลูก จะเห็นไดวาหญิงหรือมารดาของเด็ก
ไมอาจจะแจงแกนายทะเบียนทองที่ที่เด็กเกิดหรือทองที่ใดๆ ที่สามารถจะแจงไดในโอกาสแรกภาย
ใน ๑๕ วัน นับแตวันที่เกิด เพราะยังคงอยูในปา เมื่อผานไป ๒๐ วัน มารดาสามารถออกจากปาได
แล ดังนั้นวันที่อาจแจงได คือวันที่มารดาออกจากปาหรือจะแจงวันอื่นก็ได แตภายใน ๓๐ วันนับ
แตวันที่เด็กเกิด
ขอสังเกต การคลอดลูกในโรงพยาบาลถือวา เปนการเกิดนอกบาน ซึ่งตามขอ ๒ ผูมี
หน าที่ แ จงคือบิ ด าหรือ มารดา แตในทางปฏิบั ติ ท างโรงพยาบาลจะจัด การเรื่องนี้ เอง ซึ่ งถื อเป น
บริการของโรงพยาบาล โดยที่บิดาหรือมารดาไมตองแจงแกนายทะเบียนแตอยางใด
ในกรณีที่ผูใดพบเด็กเกิดใหมซึ่งถูกทิ้งไว ใหผูนั้นมีหนาที่แจงตอเจาหนาที่ฝายปกครอง
หรือตํารวจ หรือเจาหนาที่ประชาสงเคราะหในทองที่ที่ผูนั้นพบเด็กโดยเร็ว และเจาหนาที่ดังกลาว
จะแจงวามีคนเกิดตอนายทะเบียนผูรับแจง
โทษ ผูมีหนาที่ดังกลาวขางตนทั้งกรณีเด็กเกิดในบาน เด็กเกิดนอกบาน และผูพบเด็กถูก
ทิ้ง ถาฝาฝนไมทําตามหนาที่ ยอมมีความผิด อาจถูกปรับไดไมเกิน ๑,๐๐๐ บาท
เมื่อแจงเด็กเกิดในบานหรือนอกบานแลวนายทะเบียนจะออกสูติบัตร (ใบแจงเกิด) ให
แกผูแจงไวเปนหลักฐานซึ่งสูติบัตรจะแสดงสัญชาติ วัน เดือน ปเกิด ชื่อบิดา มารดา อีกทั้งควรแจง
ชื่อของเด็กที่เกิดดวย และถาประสงคจะเปลี่ยนชื่อใหม ก็ใหแจงตอนายทะเบียนภายใน ๖ เดือนนับ
แตวันที่เด็กเกิด

ข. บุตรใคร
ปญหาเรื่องความเปนบิดา และบุตร หรือความเปนพอแมลูกนั่นเอง ถาดูผิวเผินอาจจะ
มองเห็นวาไมใชเรื่องสําคัญ เปนเรื่องที่เราทุกคนรูๆ กันอยูวาครอบครัวนี้มีใครเปนบิดามารดาของ
เด็ก แตในทางกฎหมายไมไดพิจารณาจากขอเท็จจริงที่รู ๆ กัน บางที่เรารูวา ผูชายคนนั้นเปนบิดา
ของเด็ก แตกฎหมายกลับไมยอมรับวาเขาเปนบิดา
ตัวอยาง
ก แตงงานกับ ข ตามประเพณี และอยูกินกันฉันสามี ภริยา นาง ข ตั้งครรภและคลอดลูก
เชนนี้เรายอมรูวา นาย ก เปนบิดาของเด็กคนนั้น แตกฎหมายไมยอมรับวา นาย ก เปนบิดาของเด็ก
การที่ชายหญิงจะอยูกินกันฉันสามีภริยาที่ชอบดวยกฎหมาย กฎหมายกําหนดวาจะตอง
จดทะเบียนสมรส (จดทะเบียนสมรส ณ ที่ทําการอําเภอ) หากอยูกินกันเฉย ๆ โดยไมจดทะเบียน
สมรส แมเราจะรูวาเขาเปนสามีภริยากันแตกฎหมายกลับไมยอมรับวาเปนสามีภริยากันเลย และไม
ถือวามีความสัมพันธตอกันเลย ไมวาจะอยูรวมกันนานสักเพียงใด ดังนั้น หากชายหญิงตองการเปน
สามีภรรยาถูกตองตามกฎหมาย ก็จะตองจดทะเบียนสมรสเสมอ
ฉะนั้น ในปญหาที่วา ใครเปนบิดา มารดาของเด็ก จะขอแยกพิจารณาเปน ๒ กรณี
๑. เมื่อมีการจดทะเบียนสมรส
๒. เมื่อไมมีการจดทะเบียนสมรส
๑. เมื่อมีการจดทะเบียนสมรส
เด็กที่เกิดจากหญิงที่ไดทําการสมรสตามกฎหมายยอมเปนบุตรที่ชอบดวยกฎหมาย
ของชาย เห็นไดวากฎหมายยอมรับวาชายจะเปนบิดาของเด็กเมื่อไดมีการจดทะเบียนสมรสแลว
๒. เมื่อไมมีการจดทะเบียนสมรส
กรณี เด็กที่เกิดจากหญิงที่ไมไดทําการสมรสตามกฎหมาย ไมวาจะแตงงานตาม
ประเพณี หรือพากันหนี้ไปอยูดวยกัน (ที่เรียกวา วิวาหเหาะ) เด็กนั้นก็ไมถือวาเปนบุตรที่ชอบดวย
กฎหมายของชาย เพราะไมมีการสมรส (ไมมีการจดทะเบียนสมรส ) จึงทําใหชายและหญิงไมมี
ความสัมพันธกันแตประการใด กฎหมายไมยอมรับวาชายเปนสามีของหญิง (มารดาของเด็ก) ซึ่ง
เปนผลทําใหชายไมเปนบิดาของเด็กตามกฎหมาย
ตามข อ ๒ นี้ จะมี ท างใดที่ จ ะทํ า ให เด็ ก นั้ น เป น บุ ต รที่ ช อบด ว ยกฎหมายของชาย
กฎหมายไดกําหนดวิธีไว ๓ ประการ

(๑) ชายคนนั้นไดจดทะเบียนสมรสกับหญิงในภายหลัง เมื่อชายไดจดทะเบียนสมรสกับ
หญิงที่เปนมารดาของเด็กในภายหลัง การสมรสนี้มีผลทําใหเด็กที่เกิดออกมากอนการสมรสนั้น
เปนบุตรที่ชอบดวยกฎหมายของชายทันทีนับแตวันที่ทําการจดทะเบียนสมรสกันนั่นเอง
บุตรที่เกิดกอนมีการสมรสนั้น จะเปนบุตรที่ชอบดวยกฎหมายของชายไดตามกรณีนี้ก็ตอ
เมื่อชายนั้นเปนบิดาของเด็กทีแทจริงดวย หากหญิงไปสมรสกับชายอื่นซึ่งไมใชบิดาเด็กนั้น ก็ไมมี
ผลทําใหเปนบุตรที่ชอบดวยกฎหมายของชายคนนั้นได
ตัวอยาง นาย ก แตงงานตามประเพณีโดยไมไดจดทะเบียนสมรสกับนางสาว ข ตอมา
นางสาว ข ตั้งครรภและคลอดลูก เด็กที่เกิดมานั้นไมใชบุตรที่ชอบดวยกฎหมายของนาย ก ถานาย ก
ตองการใหเด็กคนนั้นเปนบุตรที่ชอบดวยกฎหมายของตน ก็ทําโดยจดทะเบียนสมรสกับนางสาว ข
ภายหลัง แตถานางสาว ข จดทะเบียนสมรสกับคนอื่นที่ไมใช นาย ก เชน จดทะเบียนกับนาย ค เชน
นี้ไมทําใหเด็กคนนั้นเปนบุตรที่ชอบดวยกฎหมายของนาย ค เพราะนาย ค ไมใชบิดาที่แทจริงของ
เด็ก
(๒) ชายคนนั้นไดรับรองบุตร กรณีนี้ตางจากขอ ก เพราะไมไดจดทะเบียนสมรสกับ
มารดาของเด็กแตเปนการจดทะเบียนรับรองวาเด็กที่เกิดจากหญิงนั้นเปนบุตรที่ชอบดวยกฎหมาย
ของตน
การจดทะเบียนรับรองเด็กเปนบุตรนั้น จะมีผลทันทีนับแตวันจดทะเบียน และมีผลแต
เฉพาะเด็กที่บิดาไดจดทะเบียนรับรองวาเปนบุตรเทานั้น เด็กคนอื่นแมจะเปนพี่นองเดียวกันกับเด็ก
คนนั้นก็ไมมีผลเปนบุตรที่ชอบดวยกฎหมายของชาย
การจดทะเบียนรับรองบุตรนี้ไมทําใหมารดาของเด็กเปนภริยาที่ชอบดวยกฎหมายของ
ชาย แตประการใด
ตัวอยาง นายแดง แตงงานตามประเพณีกับนางสาวขาว โดยไมไดจดทะเบียนสมรสมี
บุตรดวยกัน ๕ คน คือ ก, ข, ค, ง และ จ เด็กทั้ง ๕ ไมเปนบตุรที่ชอบดวยกฎหมายของนายแดง ถา
นายแดงตองการให ก และ ข เปนบุตรของตนตามกฎหมาย ก็จดทะเบียนรับรอง ก และ ข เปนบุตร
ของตนได เชนนี้ยอมไมทําให ค, ง และ จ เปนบุตรตามกฎหมายของนายแดงไปดวย อีกทั้งไมทําให
นางสาวขาวเปนภริยาที่ถูกตองตามกฎหมายของนายแดงเชนกัน
(๓) ศาลพิพากษาวาเปนบุตร ถาหากชายไมยอมจดทะเบียนสมรสกับหญิง หรือไมยอม
จดทะเบียนรับรองบุตรแลว ก็ยังสามารถทําใหเด็กเปนบุตรที่ชอบดวยกฎหมายไดโดยการฟองคดี
ตอศาลเพื่อใหศาลพิพากษาใหชายรับเด็กที่เกิดจากหญิงนั้นเปนบุตรที่ชอบดวยกฎหมายของตน

การฟองคดีขอใหศาลพิพากษาวาเด็กเปนบุตรของชายนี้ จะมีผลทันทีนับแตวันที่มีคําพิพากษาถึงที่
สุดและมีผลเฉพาะเด็กคนนั้น เด็กคนอื่นแมเปนพี่นองเดียวกันกบเด็กคนนั้น ก็ไมอาจเปนบุตรที่
ชอบดวยกฎหมายของชายได อีกทั้งไมทําใหมารดาของเด็กเปนภริยาที่ถูกตองตามกฎหมายของชาย
เชนกัน
ขอสังเกต
(๑) หญิงซึ่งเปนมารดาของเด็กไมมีสิทธิฟองศาลเพื่อใหชายรับรองตนเองวาเปนภรรยาที่
ชอบดวยกฎหมายมี สิทธิแต เพี ยงฟ องขอให รับ เด็ก ที่ เกิดจากตนและชายให เป น บุ ตรที่ชอบดวย
กฎหมายของชายเทานั้น
(๒) ที่กลาวมาเปนเรื่องเฉพาะของชายวาชายจะเปนบิดาที่ชอบดวยกฎหมายของเด็กที่เกิด
มาหรือไม เทานั้น แตไมไดกลาวถึงหญิงเลยวา กรณีใดหญิงจะเปนมารดาที่ชอบดวยกฎหมายของ
เด็กไดบาง เหตุที่ไมไดกลาวก็เพราะวาโดยธรรมชาติแลว หญิงตองเปนมารดาของเด็กอยูแลวไมวา
จะมีการจดทะเบียนสมรส หรือไมมีก็ตามหญิงก็ไมอาจปฏิเสธไดวาเด็กที่เกิดมานั้นไมใชบุตรของ
ตน เพราะตนเปนคนคลอดเด็กออกจากครรภของตนฉะนั้นเด็กจึงยอมเปนบุตรที่ชอบดวยกฎหมาย
ของหญิงเสมอ
สรุป
เด็กที่เกิดจากหญิงที่ไดจดทะเบียนสมรสกับชายยอมเปนบุตรที่ชอบดวยกฎหมายของชาย
และหญิงแตถาเกิดจากหญิงที่มิไดทําการสมรสตามกฎหมาย ยอมเปนบุตรที่ชอบดวยกฎหมายของ
หญิงผเปนมารดาเทานั้นไมถือวาเปนบุตรที่ชอบดวยกฎหมายของชายจนกวาชายคนนั้นจะไดจด
ทะเบียนสมรสกับมารดาของเด็กในภายหลังหรือจดทะเบียนรับรองวาเด็กเปนบุตรของตน หรือศาล
พิพากษาวาเด็กเปนบุตรเทานั้น

ค. บุตรบุญธรรม
บุคคลอาจขอรับบุตรของผูอื่น มาเป น บุตรโดยชอบดวยกฎหมายไดโดยการจด
ทะเบียนเปนบุตรบุญธรรมของตน กฎหมายตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยกําหนดหลัก
เกณฑการรับบุตรบุญธรรมไวดังตอไปนี้
(๑) บุคคลที่จะรับผูอื่นเปนบุตรบุญธรรมไดตองมีอายุไมต่ํากวา ๒๕ ปบริบูรณ และตอง
แกกวาผูที่ตนวจะรับเปนบุตรบุญธรรมอยางนอย ๑๕ ป
(๒) ถาหากผูที่จะเปนบุตรบุญธรรมเปนผูเยาว การรับบุตรบุญธรรมตองไดรับความยิน
ยอมจากบิดามารดาของผูที่จะเปนบุตรบุญธรรมและถาผูที่เปนบุตรบุญธรรมมีอายุไมต่ํากวา ๑๕ ป
ก็ตองใหผูที่จะเปนบุตรบุญธรรมสมัครใจดวย
(๓) ถาไมมีผูใหความยินยอมดังกลาว หรือมีแตไมสามารถแสดงเจตนใหความยินยอม
ไดหรือไมใหความยินยอมและการปฏิเสธไมใหนั้นเปฯไปโดยไรเหตุผล และเปนปฏิปกษอยางราย
แรงตอสุขภาพ ความเจริญหรือสวัสดิภาพของผูเยาว ผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูประสงคจะขอรับ
บุตรบุญธรรม หรืออัยการจะรองขอตอศาลใหมีคําสั่งอนุญาตหั้มีการรับบุตรบุญธรรมก็ได
(๔) ถาผูจะรับบุตรบุญธรรมหรือผูจะเปนบุตรบุญธรรมมีคูสมรสโดยชอบดวยกฎหมาย
ดวย การรับบุตรบุญธรรมตองไดรับความยินยอมจากคูสมรสกอนเวนแตคูสมรสไมสามารถแสดง
เจตนาให ค วามยิน ยอมได ห รื อ ไม เสี ย จากภู มิ ลํ าเนาหรือ ถิ่ น ที่ อ ยู และไม มี ใครได รับ ข าวคราว
ประการใดเปนเวลาไมนอยกวา ๑ ป ในกรณีนี้ตองรอขอตอศาลใหมีคําสั่งอนุญาตแทนการใหความ
ยินยอมของคูสมรสนั้น
(๕) บุตรบุญธรรมจะเปนบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่นในขณะเดียวกันไมได และการรับ
บุตรบุญธรรมสมบูรณตอเมื่อไดจดทะเบียนตามกฎหมายแลว
ขอสังเกต บุตรบุญธรรมยอมมีฐานะเชนเดียวกับบุตรชอบดวยกฎหมายของผูรับบุตรบุญ
ธรรมแตไมสู ญ เสี ยสิทธิแ ละหนาที่ ในครอบครัวที่ไดกําเนิด มา เชน สิ ทธิในการรับมรดกบิ ด า
มารดาเดิม เมื่อมีการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมแลว อํานาจปกครองบิดามารดาโดยกําเนิดก็หมด
ไปนับแตวันเวลาที่เด็กเปนบุตรบุญธรรม

ถาจะเบิกรับบุตรบุญธรรม ทําไดดังนี้
(๑) ในกรณีที่บุตรบุญธรรมยังเปนผูเยาว การเลิกก็ตองไดรับความยินยอมจากบิดาและ
มารดากอน
(๒) ถาบุตรบุญธรรมบรรลุนิติภาวะแลว อาจตกลงกันเองระหวางผูรับบุตรบุญธรรม
และบุตรบุญธรรมแลวไปจดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรมก็ได
การเลิกรับบุตรบุญธรรมจะสมบูรณจะสมบูรณตอเมื่อมีการจดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญ
ธรรม

ตอนที่ ๒ ดํารงชีวิตอยูในสังคม
เมื่อเด็กเติบโตอยูในวัยพอสมควรแลว จะเกี่ยวของกับบานเมืองหรือทางราชการ
หลายประการตั้งแตเรื่องการศึกษา บัตรประจําตัวประชาชน การรับราชการทหาร ในขณะเดียวกัน
เมื่ อถึ งวัยอัน สมควรบุ คคลก็อ าจมี ค รอบครัว และเกิ ด ความสั ม พั น ธ ใหม ระหวางสามี ภ ริยาและ
ระหวางพอแมลูก ซึ่งจะแยกกลาวดังตอไปนี้
ก. การศึกษา
เพื่อใหเด็กมีความรูและเปนพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต จึงมีกฎหมายพระราช
บัญญัติประถมศึกษาออกมาบังคับใหผูปกครองของเด็กจะตองสงเด็กเขาโรงเรียนประถมศึกษา
ข. บัตรประจําตัวประชาชน
เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบและการติดตอระหวางทางราชการกับประชา
ชนดวยกันเอง จึงมีกฎหมายกําหนดใหประชาชนตองมีบัตรประจําตัว
ค. การรับราชการทหาร
ประชาชนทุกคนโดยหลักจะตองชวยกันปองกันประเทศหรือรับใชชาติ ทั้งนี้เพื่อ
ความผาสุกของคนทุกคนในสังคม กฎหมายจึงกําหนดหนาที่ใหผูชายไทยทุกคนรับราชการทหาร
เพื่อทําหนาที่ปองกันประเทศชาติ
ง. ครอบครัว
โดยธรรมชาติ ม นุ ษ ย ทุ ก คนย อ มจะต อ งมี ค รอบครั ว คื อ มี ส ามี ภ ริ ย าและบุ ต ร
กฎหมายที่เขามาเกี่ยวของกําหนดความสัมพันธระหวางชีวิตในครอบครัว คือ ประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชยลักษณะครอบครัว

ก. การศึกษา
ปจจุบันมีกฎหมายเกี่ยวของกับการศึกษาเลาเรียนของเยาวชนในชั้นประถมคือ พระราช
บั ญ ญั ติประถมศึก ษา พ.ศ.๒๕๒๓ แกไขเพิ่ มเติม ฉบั บที่ ๖ อี กทั้ งรัฐธรรมนู ญ ฉบั บป จจุบั น ได
กําหนดการศึกษาสามัญที่ประชาชนทุกคนควรไดรับวาจะตองไมต่ํากวา ๑๒ ป โดยรัฐบาลเปนผูรับ
ผิดชอบดูแลคุณภาพของการศึกษา ตลอดจนคาใชจายทั้งหมด ซึ่งมีเปาหมายใหเยาวชนไทยมีการ
ศึกษาทัดเทียมกับประเทศเพื่อนบาน
สําหรับพอแมทุกๆ คนถารักและหวังดีกับลูกอยางสุดจิตสุดใจ เมื่อลูกถูกเกณฑที่จะเขา
โรงเรียนไดก็ควารพาลูกไปสมัครเรียนเสียใหเรียบรอย ซึ่งคุณสมบัติของเด็กตลอดจนกฎเกณฑตาง
ๆ ที่พอแมควรปฏิบัติตามเพื่อใหถูกตองตามกฎหมายไวดังนี้
เด็กในเกณฑเขาเรียน
เด็กทุกคนที่มีอายุยางเขาปที่ ๘ จนถึงอายุยางเขาปที่ ๑๕ จะตองเขาเรียนในชั้นประถม
ศึกษา ยกเวนวาจะสอบไลไดชั้นประถมปที่ ๖ แลว
ผูอํานวยการเขต หรือทางอําเภอจะประกาศใหพอแมหรือผูปกครองไปแจงความตามราย
การสํารวจเด็กที่ตองเขาเรียนในชั้นประถมศึกษา ซึ่งพอแมหรือผูปกครองนั้นจะตองแจงการเขา
ศึกษา ณ สํานักงานเขตหรือที่วาการอําเภอที่เด็กมีภูมิลําเนาอยูในระหวางเดือนธันวาคมถึงเดือน
มกราคมของปถัดไป
หลักฐานที่ตองเตรียมไปแสดงตอเจาหนาที่ศึกษาธิการ
๑. สูติบัตรหรือใบแทน
๒. สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน
ขอยกเวน
นายอําเภอหรือผูอํานวยการเขต มีอํานาจยกเวนเด็กที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังตอไป
นี้ ไมตองเขาเรียนในโรงเรียนชั้นประถมศึกษา คือ
๑. เด็กที่บกพรองทางกายหรือความคิด หรือเปนโรคเรื้อรัง โรคติดตอ
๒. เด็กที่อยูหางจากโรงเรียนประถมศึกษาที่สอนเกินสองกิโลเมตร หรือไมสามารถไป
โรงเรียนไดดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ซึ่งไมมีทางจะหลีกเลี่ยงได
๓. เด็กที่จําเปนตองหาเลี้ยงพอแม หรือผูปกครอง ซึ่งทุพพลภาพไมมีหนทางหาเลี้ยงชีพ
และไมมีผูอื่นเลี้ยงดูแทน

ขอพึงปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษาของเด็ก
๑. พอแมหรือผูปกครองควรตรวจสอบเอกสารหลักฐานตาง ๆ ของเด็กใหถูกตองตรงกับ
ทะเบียนบานอยูเสมอ
๒. ควรเก็บรักษาสูติบัตรไวใหดี
๓. เมื่อเด็กเขาเรียนแลว ตองตรวจสอบเอกสารทางทะเบียนที่โรงเรียนใหถูกตองกับ
ทะเบียนบานและสูติบัตร หากผิดพลาดตองรีบแกไขใหถูกตอง
โทษ
๑. ไมแจงความตามรายการสํารวจเด็กตามกําหนด อาจถูกปรับไมเกิน ๑๐๐ บาท
๒. ถาพอแมหรือผูปกครองเด็กเคยถูกปรับมาแลวยังขัดขืนอยูอีก ตอไปตองระวางโทษจํา
คุกไมเกิน ๑ เดือน หรือปรับไมเกิน ๑,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ข. บัตรประจําตัวประชาชน
ผูมีสิทธิทําบัตรประชาชนตองมีสัญชาติไทยมีอายุครบ ๑๕ ปบริบูรณ (ยางเขาอายุ ๑๕ ป
ก็ขอยื่นทําบัตรประชาชนได) และอายุไมเกิน ๗๐ ปบริบูรณ โดยยื่นคําขอทําบัตรประชาชนไดที่ที่
วาการอําเภอ หรือกิ่งอําเภอของทองที่ที่ตนมีภูมิลําเนาอยู และมีชื่ออยูในทะเบียนบานแหงทองที่นั้น
การยื่น ขอทํ าบัตรประชาชนตองยื่นภายใน ๙๐ วัน นับแตวัน ที่อายุครบ ๑๕ ปบริบู รณ
เชน ตัวอยาง นาย ก เกิด ๑ มกราคม ๒๕๐๙ ครบ ๑๕ ปบริบูรณ ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๒๔ นาย ก
ตองยื่นคําขออยางชาภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๒๔ มิฉะนั้น นาย ก จะตองถูกปรับไมเกิน ๒๐๐
บาท (การนับเวลา ๙๐ วันนับเปนวัน ๆ ไมใชนับทีละ ๓ เดือน)
บัตรประชาชนมีอายุ ๖ ป เมื่อบัตรหมดอายุใหใชบัตรนั้นตอไปนี้ จนถึงวันครบรอบวัน
เกิด เมื่อครบรอบวันเกิดแลว ภายใน ๙๐ วัน นับแตวันครบรอบวันเกิด ตองไปขอเปลี่ยนบัตรใหม
หากฝ าฝ น ถู ก ปรับ ไม เกิ น ๒๐๐ บาท เช น ออกบั ต รวั น ที่ ๑ มกราคม ๒๕๐๗ บั ต รหมดอายุ ๓๑
ธันวาคม ๒๕๑๔ ตองขอทําบัตรใหมภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๑๕ เปนตน
กรณีคนตางดาว ตองยื่นขอมีบัตรประชาชนภายใน ๖๐ วันนับแตวันที่ไดสัญชาติไทย
เมื่อมีการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ผูถือบัตรตองขอเปลี่ยนบัตรภายใน ๙๐ วันนับแตวันที่
ไดรับใหเปลี่ยนชื่อตัว หรือสกุล ฝาฝนถูกปรับไมเกิน ๒๐๐ บาท
เมื่อบัตรสูญหายถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ผูถือบัตรตองขอเปลี่ยนบัตรภายใน
๙๐ วันนับแตวันที่หาย ถูกทําลาย หรือชํารุด ฝาฝนถูกปรับไมเกิน ๒๐๐ บาท
ในกรณีพนจากสภาพการยกเวนที่ไมตองมีบัตรประชาชน ตองขอมีบัตรประชาชน ภาย
ใน ๖๐ วัน นับแตวันพนสภาพนั้น ๆ เหตุยกเวนที่ไมตองมีบัตรประชาชน
(๑) พระภิกษุ
(๒) ขาราชการ ซึ่งไดแก ตํารวจ ทหาร
(๓) นักโทษ
การนับอายุเพื่อขอมีบัตรประชาชน ขอขยายเพิ่มเติมวา ใหนับอายุ ๑ ปบริบูรณเมื่อสิ้น
พ.ศ. ที่เกิด เชน ป ๒๕๐๙ พอสิ้นป ๒๕๐๙ ใหถือวานับอายุได ๑ ปบริบูรณ
ดังนั้ น สมมติวา นาย ก เกิดป ๒๕๐๙ จะตองยื่น คําขอมีบั ตรประชาชน ในป ๒๕๒๔
เพราะถือวามีอายุครบ ๑๕ ปบริบูรณ การไปขอทําบัตรประชาชนหลักฐานที่ตองนําไป ไดแก
(๑) ทะเบียนบาน
(๒) ใบสูติบัตร
(๓) หนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุลทั้งของตนเองและของบิดามารดา (ถามี)
(๔) ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว (ถามี)

ค. การรับราชการทหาร
( ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗๗ )
การขึ้นบัญชีทหารกองเกิน
ชายผูมีสัญ ชาติไทย เมื่อมีอายุยางเขา ๑๘ ป บริบู รณ ใน พ.ศ. ใดให ไปแสดงตนเพื่อลง
บัญชีทหารกองเกินภายใน พ.ศ. นั้น ตอสัสดีอําเภอที่ตนมีภูมิลําเนาทหารอยู ถาไมสามารถไปลง
บัญชีทหารกองเกินไดดวยตนเองตองใหบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแลวและเชื่อถือไดเปนผูดําเนินการ
แทน (มาตรา ๑๖ พระราชบัญญัติรับราชการทหาร)
บุคคลใดซึ่งยังไมไดลงบัญชีทหารกองเกินที่อําเภอพรอมกับคนปเดียวกัน ถาอายุยังไมถึง
๔๖ ป บริบูรณตองไปลงบัญชีทหารกองเกินเสียเชนเดียวกับคนทีทมีอายุยงเขา ๑๘ ปโดยตองปฏิบัติ
ภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่สามารถปฏิบัติไดในกรณีนี้จะใหผูอื่นดําเนินการแทนไมได (พระราช
บัญญัติรับราชการทหาร มาตรา ๑๘)
เมื่อไดรับการลงบัญชีทหารกองเกินแลว นายอําเภอจะออกใบสําคัญ ส.ด.๙ ใหไวเปน
หลักฐาน
เมื่อไดลงบัญชีทหารกองเกินแลว ใหถือวาผูนั้นมีภูมิลําเนาอยูในทองที่อําเภอที่ไดลงบัญชีทหารกอง
เกินภูมิลําเนาทหารมีไดเพียงแหงเดียวเทานั้น (พระราชบัญญัติรับราชการทหาร มาตรา ๕)
บุคคลใดไมมาลงบัญชีทหารกองเกิน ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๓ เดือน หรือปรับไมเกิน ๓๐๐
บาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
ถากอนที่เจาหนาที่จะยกเรื่องขึ้นพิจารณาความผิดบุคคลนั้นไดมาลงบัญชีทหารกองเกิน
ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑ เดือน หรือปรับไมเกิน ๑๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (พระราชบัญญัติ
รับราชการทหาร มาตรา ๔๔)
การตรวจคัดเลือกทหารกองเกินใหเปนทหารกองประจําการ
ทหารกองเกินเมื่อมีอายุยางเขา ๒๑ ป ใน พ.ศ. ใด ตองไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียกที่
อําเภอทองที่ซึ่งเปนภูมิลําเนาทหารของตนภายใน พ.ศ. นั้น บุคคลใดไมสามารถไปรับหมายเรียก
ดวยตนเองได ตองให บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะและพอเชื่อถือไดไปรับหมายเรียกแทน (พระราช
บัญญัติรับราชการทหาร มาตรา ๒๕)
บุคคลใดไมมารับหมายเรียกที่อําเภอ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๓ เดือน หรือปรับไม
เกิน ๑๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ถากอนที่เจาหนาที่ยกเรื่องขึ้นพิจารณาความผิด บุคคลนั้นไดมาขอ
รับหมายดวยตนเองหรือใหบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะที่เชื่อถือไดมารับแทน ตองระวางโทษจําคุกไม
เกิน ๑ เดือน หรือปรับไมเกิน ๑๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (พระราชบัญญัติรับราชการทหาร มาตรา
๔๔)

เมื่อถึงกําหนดวันตามหมายเรียก ที่กําหนดวันใหทหารกองเกิน ทุกคนตองไปทําการ
ตรวจคัดเลือกเพื่อเขารับราชการทหารกองประจําการนั้น ทหารกองเกินซึ่งถูกเรียกตองมาใหคณะ
กรรมการตรวจเลื อ กทํ า การตรวจเลื อ กโดยนํ า ใบสํ า คั ญ ทหารกองเกิ น บั ต รประชาชน
ประกาศนียบัตรหรือหลักฐานการศึกษามาแสดงดวย (พระราชบัญญัติราชการทหาร มาตรา ๒๗)
ทหารกองเกิน ซึ่งจะถูกเรียกมาตรวจคัดเลือกเพื่อเขารับราชการเปนทหารกองประจําการ
นั้น ตองมีอายุตั้งแต ๒๑ ป ขึ้น ไป แตยังไมถึง ๓๐ ป บริบู รณ (พระราชบั ญ ญั ติรับ ราชการทหาร
มาตรา ๓๒)
บุคคลใดหลีกเลี่ยงขัดขืนไมใหคณะกรรมการตรวจเลือกทําการตรวจเลือก หรือมาแตไม
เขาทําการตรวจเลือกหรือไมอยูจนเสร็จการตรวจเลือกหรือหลีกเลี่ยงขัดขืนดวยประการใด ๆ เพื่อจะ
มิใหไดเขารับราชการทหารกองประจําการตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๓ ป (พระราชบัญญัติรับราช
การทหาร มาตรา ๔๕)
ทหารกองเกินซึ่งไดรับหมายเรียกใหไปทําการตรวจเลือก เพื่อเขารับราชการเปนทหาร
กองประจําการเมื่ อถึ งวัน กําหนดให ไปทําการตรวจเลือกบุคคลนั้น มีเหตุจําเป นบางประการไม
สามารถไปตรวจเลือกในวันนั้นได ก็ไมมีความผิดตามกฎหมายแตอยางใด
เหตุจําเปนดังกลาวไดแก
(๑) ขาราชการซึ่งไดรับคําสั่งของผูบังคับบัญชาโดยปจจุบันทันดวนใหไปรับราชการ
ทหารอันสําคัญหรือไปราชการตางประเทศ โดยคําสั่งของเจากระทรวง
(๒) นักเรียนซึ่งไปศึกษาตางประเทศตามที่ระบุในกฎกระทรวง
(๓) ขาราชการหรือผูปฏิบัติตนในสถานที่ราชการ หรือโรงงานอื่นใดในระหวางที่มีการ
รบ การสงคราม และอยูในความควบคุมของกระทรวงกลาโหม
(๔) บุคคลซึ่งกําลังปฏิบัติงานรวมกับหนวยทหารในราชการสงคราม
(๕) เกิดเหตุสุดวิสัย
(๖) ไปเขาตรวจเลือกที่อื่น
(๗) ปวย โดยใหผูบรรลุนิติภาวะและเชื่อถือไดมาแจงตอคณะกรรมการตรวจเลือกในวัน
ตรวจเลือก
กรณี ต ามข อ ๑,๒,๓, หรื อ ๔ ต อ งได รั บ การผ อ นผั น เฉพาะการจากรั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงมหาดไทยดวย (พระราชบัญญัติรับราชการทหาร มาตรา ๒๗)
ทหารกองเกินผูใดที่ถูกคัดเลือกเขารับราชการเปนทหารกองประจําการแลว ตามปกติจะ
ตองเขารับราชการมีกําหนดเวลา ๒ ป แตอาจจะรับราชการนอยกวา ๒ ป ก็ไดถามีเหตุยกเวนตามที่
กฎหมายกําหนดไว(พระราชบัญญัติรับราชการทหาร มาตรา ๙)

(๑) ผูสําเร็จจากการฝกวิชาทหาร ตามกฎหมายวาดวย การสงเสริม การฝกวิชาทหารตาม
หลักสูตรการฝกวิชาทหารชั้นปที่ ๑ ใหรับราชการทหารกองประจําการหนึ่งปหกเดือน แตถาเปนผู
ที่ไดรองขอเขารับราชการในกองประจําการ ก็ใหรับราชการทหารกองประจําการเพียงหนึ่งป
(๒) ผูสําเร็จการฝกวิชาทหารตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการฝกวิชาทหารตามหลัก
สูตรการฝกวิชาทหารชั้นปที่ ๒ ใหรับราชการทหารกองประจําการหนึ่งป แตถาเปฯผูที่ไดรองขอเขา
รับราชการในกองประจําการก็ใหรับราชการทหารกองประจําการเพียงหกเดือน
(๓) ผูสําเร็จการฝกวิชาทหารตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการฝกวิชาทหารตามหลัก
สูตรการฝกวิชาทหารตั้งแตชั้นปที่ ๓ ขึ้นไป ใหขึ้นทะเบียนกองประจําการแลวปลดเปนทหารกอง
หนุนโดยมิตองเขารับราชการในกองประจําการ (กฎกระทรวงฉบับที่ ๒๔(พ.ศ.๒๕๐๘) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗)
ทหารกองเกินซึ่งถูกคัดเลือกเขาเปนทหารกองประจําการแลว ถารับราชการครบ ๒ ป
หรือนอยกวานั้นตามที่ไดรับยกเวนแลว ก็จะถูกปลดเปนทหารกองหนุนตอไป (พระราชบัญญัติรับ
ราชการทหาร มาตรา ๙ วรรค ๒)
บุคคลที่ไดรับการยกเวนไมตองเขารับราชการเปนทหารกองประจําการ
เรื่องนี้มีหลักฐานในกฎกระทรวงฉบับที่ ๓๙ (พ.ศ.๒๕๑๖) ออกตามความในพระราช
บัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ ดังนี้
ขอ ๒ ทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนซึ่งไดรับการผอนผันไมตองเรียกเขารับราชการ
ทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบเพื่อฝกวิชาทหาร หรือเพื่อทดลองความพรั่งพรอม คือ
(๑) พระภิกษุ สามเณร
(๒) นักบวชในพุทธศาสนาแหงนิกายจีนหรือญวน
(๓) นักบวชศาสนาอื่น ซึ่งมีหนาที่ประจําในกิจของศาสนาและไมเรียกเขารับราชการ
ทหารกองประจําการในยามปกติ ตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๑๔(๒)
(๔) สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงรัฐ
(๕) บุคคลซึ่งอยูในระหวางการฝกวิชาทหารตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมกําหนด
ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการฝกวิชาทหาร
(๖) นักเรียนโรงเรียนเตรียมทหารของกระทรวงกลาโหม
(๗) นักศึกษาของศูนยกลางอบรมการศึกษาผูใหญของกระทรวงศึกษาธิการ
(๘) นักศึกษาของศูนยฝกการบินพลเรือนของกระทรวงคมนาคม
(๙) นักเรียนซึ่งออกไปศึกษาวิชา ณ ตางประเทศและไดรับการผอนผันตามกฎกระทรวง
ที่ออกตามมาตรา ๒๘(๒)

(๑๐) ครู ซึ่ ง ประจํ า การสอนหนั ง สื อ หรื อ วิ ช าการต า ง ๆ ที่ อ ยู ใ นความควบคุ ม ของ
กระทรวง ทบวง กรม หรือราชการสวนทองถิ่นและซึ่งไมเรียกเขารับราชการทหารกองประจําการ
ในยามปกติตามกฎกระทรวงที่ออกตาม มาตรา ๑๔(๕)
(๑๑) พนักงานวิทยุของกระทรวง ทบวง กรม หรือองคกรของรัฐบาล
(๑๒) ขาราชการกลาโหมพลเรือน ลูกจาง หรือคนงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม ทั้งนี้
เฉพาะผูซึ่งทํางานโดยใชวิชาหรือฝมือ
(๑๓) ขาราชการพลเรือน ขาราชการฝายรัฐสภา ขาราชการการเมือง ขาราชการกลาโหม
พลเรือน ขาราชการฝายอัยการ ขาราชการฝายตุลาการ ขาราชการสวนทองถิ่นตามกฎหมายวาดวย
บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ซึ่งรับเงินเดือนประจําและเปนขาราชการหรือพนักงานตั้ง
แตระดับ ๕ หรือเทียบเทาขึ้นไปแลวแตกรณี
(๑๔) ขาราชการซึ่งไดรับคําสั่งของผูบังคับบัญชาโดยปจจุบันทันดวนใหไปราชการอัน
สําคัญยิ่ง หรือไปราชการตางประเทศโดยคําสั่งของเจากระทรวง
(๑๕) หัวหนาสวนราชการประจําอําเภอหรือกิ่งอําเภอ
(๑๖) ปลัดอําเภอ
(๑๗) ตํารวจประจําการ
(๑๘) กํานัน
(๑๙) ผูใหญบาน
(๒๐) สารวัตรกํานัน
(๒๑) แพทยประจําตําบลซึ่งมิใชทหารกองหนุน
(๒๒) นายกเทศมนตรีหรือเทศมนตรี
(๒๓) ผูซึ่งทํางานประจําในตําแหนงหนาที่สําคัญในราชการเทศบาลองคการของรัฐ
บาล หรือในกิจการเกี่ยวกับการอุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม การขนสง การธนาคาร
หากขาดไปจะทําใหกิจการเสียหายและจะหาผูอื่นแทนไมได ตามที่กระทรวงกลาโหมกับกระทรวง
ทบวง กรม เจาหนาที่จะไดตกลงกัน
(๒๔) บุคคลที่อยูในระหวางการศึกษาตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๒๙ (๓)
(๒๕) บุคคลซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมเห็นสมควรผอนผันเปนพิเศษ

ง. ครอบครัว
การหมั้น
หลังจากชายและหญิงเจริญวัยพอสมควร มนุษยเราก็จะกาวเขาสูวัยหนุมสาว วัยผูใหญ
เปนธรรมดาของมนุษยชาติ ที่ตองการมีคูครอง มีครอบครัว กอนที่จะมาอยูรวมกันเปนครอบครัว
นั้น ชายอาจจะใชเวลาศึกษาอุปนิสัยใจคอ ความประพฤติของหญิงคูรัก วาเหมาะสมที่จะเปนแม
บานของตนหรือไม สวนหญิงนั้นอาจตองศึกษาอุปนิสัยใจคอของชายที่ตนจะทําการสมรสดวยวา
เปนอยางไร ถาหากทําการสมรสแลวจะเปนพอบานที่ดีและจะเปนพอที่เปนแบบอยางที่ดีของลูกได
หรือไม
เมื่อทั้งชายและหญิงมีความเชื่อมั่นวา ตางคนตางตองการครองชีวิตรวมกัน ทั้งคูอาจเดิน
ทางไปยังที่วาการอําเภอ เพื่อจดทะเบียนสมรสกัน หรือจะหมั้นกันไวกอนแลว คอยสมรสกันใน
ภายหลัง เพื่อใหโอกาสแตละฝายไดเตรียมเนื้อเตรียมตัว และจะเปนการขยายระยะเวลาในการศึกษา
อุปนิสัยกัน ใหนานยิ่งขึ้น
๑. หลักเกณฑในเรื่องการหมั้น
การหมั้น เปนสัญญาอยางหนึ่งที่ฝายชายและฝายหญิงตกลงกันวาชายและหญิงคูหมั้นจะ
ทําการสมรสกันในอนาคต กฎหมายตองการใหเปนเจตนาอันบริสุทธิ์ของชายและหญิงคูหมั้นใน
การที่จะกําหนดวิถีชีวิตของตนเองกฎหมายไมประสงคใหมีการคลุมถุงชน ไมตองการใหมีการ
บังคับใหทําการสมรส เราจึงเห็นไดวาสัญญาหมั้นมีลักษณะแปลกจากสัญญาอื่น ๆ ตรงที่วาไม
สามารถฟองรองบังคับคดีใหอีกฝายหนึ่งทําการสมรสได แตถึงแมวาจะมีขอตกลงในเรื่องเบี้ยปรับ
กันเอาไว ขอตกลงนั้นก็เปนอันใชบังคับไมได
ตัวอยาง นายแดง และนางสาวสรอยศรีไดทําการหมั้นกัน ตอมานางสาวสรอยศรีเห็น
วานายแงยากจนไมอยากจะสมรสดวย ที่ตกลงรับหมั้นในตอนแรกนั้นเพราะคิดวานายแดงเปนคนมี
ฐานะดี นายแดงจะมาขออํานาจศาลบังคับใหนางสาวสรอยศรีทําการสมรสกับตนไมได เพราะใน
เมื่อฝายหนึ่งฝายใดไมสมัครใจที่จะเปนสามีภริยากันแลว หากวาบังคัใหทําการสมรสกันก็จะกอให
เกิดปญหาในครอบครัวอยางแนนอน
บุ ค คลที่ จะหมั้ น กั น ได นั้ น ทั้ งชายและหญิ งจะต อ งมี อ ายุ อย างน อ ยสิ บ เจ็ ด ป บ ริบู รณ
กฎหมายกําหนดอายุของทั้ง ๒ คน วาแตละคนตองมีอายุขั้นต่ํา ๑๗ ปบริบูรณ ดังนั้นหากชายอายุ
๑๗ ป หมั้นกับหญิงอายุ ๑๕ การหมั้นยอมเปนโมฆะ
เราคงไดยินกันเสมอวา บางคนเกิดมาก็มีคูหมั้นอยูแลว พอแมเปนคนหมั้นไวใหตั้งแต
บุตรยังอยูในทองเพื่อไมใหเงินทองรั่วไหลไปไหน แตในแงกฎหมายแลว การหมั้นยังไมไดเกิดขึ้น
เพราะในขณะทําการหมั้นนั้นชายและหญิงอายุไมครบ ๑๗ ปบริบูรณ

มี บุ ค คลบางประเภทแม มี อ ายุครบสิ บ เจ็ด ป บ ริบู รณ แ ล ว แตทํ าการหมั้ น กั น ไม ได เลย
บุคคลประเภทนี้ไดแก
(๑) คนวิกลจริต คนบา หรือคนที่ถูกศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถ
(๒) บุคคลผูเปนบุพการี (พอ แม ปู ยา ตา ยาย ทวด) จะหมั้นกับผูสืบสันดาน (ลูก หลาน
เหลน ลื้อ) ไมได
(๓) บุคคลที่เปนพี่นองรวมบิดามารดาเดียวกัน หรือรวมแตมารดาหรือบิดาเพียงอยาง
เดียว
(๔) บุคคลที่มีคูสมรสอยูแลว
แตมีบุคคลประเภทหนึ่ง สามารถทําการหมั้นไดแตตองขอความยินยอมจากบุคคลอื่น
บุคคลประเภทนี้คือผูเยาว ซึ่งมีอายุตั้งแต ๑๗ ปขึ้นไป แตยังไมบรรลุนิติภาวะ (การบรรลุนิติภาวะ
ทําได ๒ ทาง คือ มีอายุยี่สิบปบริบูรณ หรือไดสมรสแลวตามกฎหมาย)
บุคคลที่จะใหความยินยอมแกผูเยาวในการทําการหมั้นไดแก
(๑) บิดาและมารดา ในกรณีที่มีทั้งบิดาและมารดา
(๒) บิดาหรือมารดาเพียงคนใดคนหนึ่ง ในกรณีที่อีกคนหนึ่งถึงแกกรรม หรือถูกถอน
อํานาจปกครองหรือไมอยูในสภาพ หรือฐานะที่อาจใหความยินยอมหรือโดยพฤติการณผูเยาว ไม
อาจขอความยินยอมจากมารดาหรือบิดาได
(๓) ผูรับบุตรบุญธรรมใหความยินยอมแกผูเยาวที่เปนบุตรบุญธรรม
(๔) มารดา ในกรณีที่บิดามารดาไมไดจดทะเบียนสมรสกัน
(๕) ผูปกครองในกรณีที่ไมมีบุคคลซึ่งอาจใหความยินยอมไดตามขอ (๑), (๒), และ หรือ
มีบุคคลดังกลาวแตถูกถอนอํานาจปกครอง
การหมั้นที่ปราศจากการใหความยินยอมในกรณีที่ตองใหความยินยอมนั้นเปนการหมั้นที่
ไมสมบูรณอาจถูกเพิกถอนได
๒. ของหมั้น
ของหมั้น คือ ทรัพยสินที่ฝายชายไดใหไวแกฝายหญิงในขณะทําการหมั้น เพื่อเปนหลัก
ฐานการหมั้นและประกันวาจะสมรสกับหญิง
ตามประเพณีของไทยเรานั้น ฝายชายเปนฝายที่นําของหมั้นไปใหแกฝายหญิง ที่กลาววา
ฝายชายหรือฝายหญิงนั้นไมไดหมายความเฉพาะชายหญิงคูหมั้นเทานั้น แตยังหมายถึงบุคคลอื่น ๆ
ซึ่งมีความเกี่ยวพันกับชายหรือหญิงคูหมั้นดวย เชน บิดามารดา ผูปกครอง หากบุคคลเหลานี้ทําการ
หมั้นแทนชายหรือหญิง การหมั้นจะผูกพันชายหรือหญิงตอเมื่อชายหรือหญิงคูหมั้นตกลงยินยอม
ในการหมั้นนั้นดวย

ตัวอยาง นายแดงอายุ ๒๒ ป รักนางสาวสุชาดา ซึ่งมีอายุ ๑๙ ป เปนอันมาก แตเนื่อง
จากนางสาวสุชาดา ไมชอบตน นายแดงจึงไปขอหมั้นนางสาวสุชาดากับนางสรอย มารดาของนาง
สาวสุชาดา โดยที่นางสาวสุชาดาไมไดรูเห็นยินยอมแตอยางใด นางสรอยไดตกลงรับหมั้นนายแดง
และนายแดงไดสงมอบแหวนเพชรใหเปนของหมั้นในวันนั้น หากนางสาวสุชาดาไมยอมทําการ
สมรสกับนายแดงไมวาเพราะเหตุใด ๆ นายแดงจะฟองเรียกคาเสียหายจากนางสาวสุชาดาไมได
เพราะสัญญาหมั้นนี้นางสาวสุชาดาไมไดเปนคูสัญญาแตอยางใด
ของหมั้นนั้น จะตองมีของหมั้นและสงมอบของหมั้นในขณะทําการหมั้น
คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๘๕๒/๒๕๐๖ จําเลยขอหมั้นนองสาวโจทกเพื่อใหแตงงานกับบุตร
จําเลยแตจําเลยไมมีเงิน จึงทําสัญญากูใหโจทกยึดถือไวตอมาบุตรจําเลยไมยอมแตงงานกับนองสาว
โจทก โจทกจึงฟองเรียกเงินตามสัญญากู
ศาลฎีกาวินิจฉัยวา สัญญากูดังกลาวนี่ เปนเพียงสัญญาที่จะใหทรัพยสินในวันขางหนา
ยังไมมี ก ารส งมอบทรัพ ยสิ น กัน อยางแท จริง เจตนาอัน แท จริงของคูสั ญ ญาก็มิ ไดมุ งต อการให
สัญญากูตกเปน ของอีกฝายหนึ่งในสภาพของหมั้น และไมมีความประสงคใหตกเปนสิทธิของหญิง
เมื่อไดทําการสมรสแลว ในกรณีเชนนี้ถือไมไดวาไดมีการใหของหมั้นกันตามกฎหมายแลว โจทก
จะฟองเรียกเงินตามสัญญากูไมได เพราะสัญญากูรายนี้ไมมีหนี้เดิมตอกัน
ในกรณีเชนนี้ถือวาสัญญากูเปนเพียงสัญญาที่จะใหทรัพยสินเปนของหมั้นในอนาคต ยัง
ไมมีการ สงมอบทรัพยสินกันอยางแทจริง ฉะนั้นสัญญากูจึงไมเปนของหมั้น สิ่งที่จะใหเปนของ
หมั้นนั้นกฎหมายกําหนดแตเพียงวาเปนทรัพยสินที่ฝายชายไดใหไวกับฝายหญิง เพื่อเปนหลักฐาน
การหมั้นและประกันวาจะสมรสกับหญิงนั้นเทานั้น ไมไดกําหนดไววาของหมั้นนั้นตองมีราคาเทา
ใด ซึ่งศาลฎีกาไดตัดสินมาแลววาแมเปนเพียงผาขาวก็สามารถ เปนของหมั้นได
เมื่อทําการหมั้นแลวของหมั้นยอมตกเปนสิทธิแกหญิงทันที
สรุปไดวา สาระสําคัญของของหมั้นไดแก
(๑) ตองมีการสงมอบใหแกกันในขณะทําการหมั้น
(๒) จะมีราคามากนอยแคไหนไมสําคัญ
๓. สินสอด
สินสอด เปนทรัพยสิ น ซึ่งฝายชายใหแกบิดามารดา ผูรับบุตรบุญธรรม หรือผูปกครอง
ของฝายหญิงเพื่อตอบแทนการที่ยอมสมรส
บุคคลที่อยูในฐานะจะรับสินสอดไดคือ
(๑) บิดามารดาของหญิง
(๒) ผูปกครองของหญิง

ถาไมมีการสมรสโดยมีเหตุสําคัญอันเกิดแกหญิง หรือโดยมีพฤติการณซึ่งฝายหญิงตอง
รับผิดชอบ ชายสามารถเรียกสินสอดคืนได แตถาเหตุที่ไมมีการสมรสนั้นเกิดจากความผิดของฝาย
ชายแลว ชายไมมีสิทธิเรียกคืน
สินสอดมีลักษณะแตกตางจากของหมั้นที่วา ของหมั้นตองมีการสงมอบใหแกฝายหญิง
ในขณะที่ทําการหมั้นแตสินสอดนั้นจะสงมอบใหแกบุคคลที่มีสิทธิจะรับเมื่อใดก็ได แตตองมีวัตถุ
ประสงคเพื่อตอบแทนการที่หญิงยอมทําการสมรสกับตน หากวาไดใหทรัพยสินเปนเพียงเพื่อแก
หนาบิดามารดาของฝายหญิงที่ตนพาลูกสาวของเขาหนีแลว ทรัพยสินนั้นไมใชสินสอด แมตอมา
ภายหลังไมมีการสมรสชายจะเรียกคืนไมไดเพราะสิ่งของที่ใหกันนั้นกฎหมายไมถือวาเปนสินสอด
คําพิพากษาฎีกา ๑๒๖/๒๕๑๘ เงินที่ชายใหแกมารดาหญิงเพื่อขอขมาในการที่หญิงตาม
ไป อยูกินกับชายโดยชายหญิงไมมีเจตนาจะสมรสกันตามกฎหมาย ไมใชสินสอดหรือของหมั้น
เมื่อตอมาหญิงไมยอมอยูกินกับชาย ชายเรียกคืนไมได
๔. การผิดสัญญาหมั้น
ถาชายหรือหญิงคูหมั้น ไมยอมทําการสมรสกับคูหมั้นของตนโดยปราศจากมูลเหตุอัน
จะอาง กฎหมายไดถือวาคูหมั้นฝายนั้นผิดสัญญาหมั้น
เมื่อฝายใดฝายหนึ่งผิดสัญญาหมั้น เชนหญิงมีคูหมั้นอยูแลวไปทําการสมรสกับชายอื่นที่
ไมใชคูหมั้นของตนหรือหนีตามชายอื่นไป ชายคูหมั้นจะฟองรองตอศาลใหศาลบังคับใหหญิงทํา
การสมรสกับตนไมได เพราะการสมรสนั้นตองเกิดจากความสมัครใจ ศาลจะใชอํานาจไปบังคับให
ชายและหญิงทําการสมรสกันไมได แมวาจะมีการตกลงกันวาถาฝายใดเปนฝายผิดสัญญาหมั้นจะให
ปรับเปนจํานวนเทาใด ขอตกลงนั้นก็ใชบังคับกันไมได
แตคูหมั้นซึ่งเปนฝายผิดสัญญาหมั้น ตองรับผิดจายคาทดแทนดังตอไปนี้
(๑) คาทดแทนความเสียหาย ตอกาย หรือชื่อเสียง
(๒) ทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้น เนื่องจากคูหมั้น บิดามารดาหรือบุคคลผูกระทําการ
ในฐานะ เชน บิดามารดาไดใชจาย หรือตกเปนลูกหนี้ เนื่องจากการเตรียมการสมรสโดยสุจริต และ
ตามสมควร เชน ฝายหญิงไดซื้อเครื่องนอน เครื่องครัวไวแลว ชายไปแตงงานกับหญิงอื่น ชายตอง
รับผิดในคาใชจายเหลานี้
(๓) คาทดแทนความเสียหาย เนื่องจากการที่คูหมั้นไดจัดการทรัพยสินหรือการอื่นอัน
เกี่ยวกับอาชีพหรือทางทํามาหาไดของตนไปโดยสมควรดวยการคาดหมายวาจะมีการสมรส
ตัวอยาง สําหรับทดแทนที่ ๓ นายแดงอยูกรุงเทพฯ หมั้นกับนางสาวนุสรา ซึ่งมีอาชีพ
เปนพยาบาลอยูตางจังหวัด มีการกําหนดวันที่จะทําการสมรส นางสาวนุสราจึงลาออกจากการเปน
พยาบาลเพื่อที่จะเปนแมบาน เมื่อนางสาวนุสราไดลาออกจากการเปนพยาบาลแลว นายแดงไมยอม
ทําการสมรสดวย เนื่องจากตนไดไปสมรสกับผูหญิงอื่น เชนนี้นายแดงตองรับผิดใชคาทดแทน

ความเสียหายอันเกิดจากการที่นางสาวนุสราลาออกจากงาน (สิทธิเรียกรองคาทดแทนนี้ มีอายุความ
๖ เดือน นับแตวันผิดสัญญาหมั้น)
ในกรณีที่หญิงเปนฝายผิดสัญญาหมั้นหญิงตองคืนของหมั้นใหแกฝายชาย ถาชายเปน
ฝายผิดสัญญาหมั้นแลวฝายหญิงไมตองคืนของหมั้น

การสมรส
ความหมาย
การสมรส หรือที่ภาษาชาวบานเรียกกันวา “แตงงาน” นั้นก็คือการที่ชายหญิง ๒ คน ตก
ลงปลงใจที่จะใชชีวิตคูรวมกันฉันสามีภริยา ซึ่งตามกฎหมายปจจุบันนั้นกําหนดวา การสมรสตอง
มีการจดทะเบียนสมรสจึงจะมีผลตามกฎหมาย ดังนั้น ถาไมมีการจดทะเบียนสมรส แมจะมีการจัด
งานพิธีมงคลสมรสใหญโตเพียงใด กฎหมายก็ไมถือวาชายหญิงคูนั้นไดทําการสมรสกันเลย
การจดทะเบียนสมรสนั้นใหไปจดกับนายทะเบียน ณ ที่วาการอําเภอหรือกิ่งอําเภอ โดย
ไมตองเสียคาธรรมเนียมใด ๆ เลย และตองมีการแสดงถึงความยินยอมของทั้ง ๒ ฝายวา ตองการที่
จะทําการสมรสกันตอหนานายทะเบียนดวย แลวใหนายทะเบียนบันทึกความยินยอมนั้นไว
ปกติแลวการสมรสจะมีผลตามกฎหมายเมื่อไดมีการจดทะเบียนแลว แตในกรณีพิเศษ
เชน ถามีสงครามเกิดขึ้น ทําใหชายหญิงไมสามารถไปจดทะเบียนที่อําเภอได ในกรณีนี้ ชายหญิงคู
นั้นอาจตกลงที่จะสมรสกันตอหนาบุคคลที่บรรลุนิติภาวะ (มีอายุ ๒๐ ปบริบูรณ) ที่อยูในที่นั้น และ
ตอมาเมื่อสงครามสงบ ชายหญิงคูนั้นก็ตองไปทําการจดทะเบียนสมรสภายใน ๙๐ วัน ซึ่งกรณีนี้
กฎหมายถือวาชายหญิงคูนี้ ไดทําการสมรสกันมาตั้งแตวันแรกที่ไดตกลงสมรสกัน
ประโยชนของการจดทะเบียนสมรส
การจดทะเบียนสมรสนั้นนอกจากกฎหมายจะถือวา ชายหญิงคูนั้นไดเปนสามีภรรยากัน
ตามกฎหมายแลวยังมีผลที่ตามมาอีกหลายประการ เชน
(๑) เปนหลักประกันความมั่นคงไดวา ถาไดมีการจดทะเบียนแลวคูสมรสอีกฝายจะไป
จดทะเบียนสมรสอีกไมได ถาฝาฝนไปทําการจดทะเบียนเขา ผลคือ การจดทะเบียนสมรสครั้งหลัง
นี้ กฎหมายถือวาเปนโมฆะ (ใชไมได) ผูมีสวนไดเสียคนใดคนหนึ่งจะแจงใหนายทะเบียนเพิกถอน
หรือจะรองขอใหศาลพิพากษาก็ได นอกจากนี้คูสมรสฝายที่ไปจดทะเบียนซอน ก็อาจมีความผิดฐาน
แจงความเท็จดวย
(๒) ไดรับลดหยอนคาภาษีเงินได
(๓) ในกรณีที่เปนความผิดที่กระทําระหวางสามีภรรยา เชน สามีหรือภริยาฝายใดฝาย
หนึ่งลักทรัพยของอีกฝายหนึ่ง หรือในความผิดฐานอื่น เชน ฉอโกง ยักยอก ทําใหเสียทรัพย หรือ
บุกรุก ซึ่งมีผลคือสามีหรือภริยานั้นไมตองรับโทษตามกฎหมาย
(๔) ในเรื่องอํานาจในการฟองคดีอาญา ถาสามีภริยาถูกทํารายถึงตายหรือบาดเจ็บจนไม
สามารถฟองคดีไดเอง ภริยาหรือสามีที่ยังมีชีวิตอยู (ที่ไดจดทะเบียนตามกฎหมาย) สามารถรองทุกข
(แจงความ) ตอตํารวจหรือฟองศาลแทนได แตอยางไรก็ตาม ตองเปนกรณีที่ผูตายหรือผูบาดเจ็บไม
มีสวนรวมในการกระทําความผิดดวยนอกจากนี้ในคดีหมิ่นประมาทที่กระทําตอสามีหรือภริยา ถา

ตอมาสามีหรือภริยานั้นไดรายกอนรองทุกข (แจงความ) ภริยาหรือสามีที่ยังมีชีวิตอยูก็ฟองคดีหมิ่น
ประมาทไดเองดวย
(๕) ถาคูสมรสเปนผูเยาวที่มีอายุ ๑๗ ปขึ้นไป เมื่อไดจดทะเบียนสมรสแลว กฎหมายถือ
วา ผูนั้นไดเปนผูบรรลุนิติภาวะแลว และสามารถทํากิจการงานตาง ๆ ไดเองโดยไมตองไดรับความ
ยินยอมจากบิดามารดาหรือผูปกครอง และแมจะหยากันกอนอายุ ๒๐ ปบริบูรณก็ยังคงเปนผูบรรลุ
นิติภาวะอยู
เงื่อนไขของการสมรส
การที่จะสมรสกันไดนั้น กฎหมายยังไดกําหนดเงื่อนไขไวดังตอไปนี้
(๑) เรื่องอายุของชายหญิ ง ที่จะทําการสมรสกัน กฎหมายกําหนดวาตองมีอายุ ๑๗ ป
บริบูรณเหตุผลที่กฎหมายกําหนดไวเชนนี้ก็เพราะการสมรสนั้นทําใหเกิดมีความสัมพันธกันตาม
กฎหมายและเกิดสิทธิหนาที่ความรับผิดชอบในครอบครัวมาก การที่จะใหเด็กทําการสมรสกัน ก็จะ
ทําใหเกิดปญหาในครอบครัวได กฎหมายจึงกําหนดอายุของคูสมรสเอาไวโดยเอาเกณฑที่พอจะเขา
ใจถึงการกระทําของตนเองได
(๒) เรื่องความยินยอมของบิดามารดาหรือผูปกครอง ในกรณีที่คูสมรสเปนผูเยาว เหตุ
ผลที่กฎหมายกําหนดเงื่อนไขนี้ก็เพราะวา เพื่อที่จะใหผูใหญเขามาชวยตัดสินใจเลือกแนวทางชีวิต
ครอบครัวของผูเยาว ความยินยอมนี้อาจทําเปนหนังสือ ระบุชื่อคูสมรสของทั้ง ๒ ฝาย และลงลาย
มือชื่อผูใหความยินยอมหรืออาจทําโดยวิธีอื่น เชน ใหความยินยอมดวยวาจา
(๓) กฎหมายหามชายหญิงที่มีคูสมรสอยูแลวไปทําการสมรสกันคนอื่นอีก ซึ่งเรียกกันวา
การสมรสซ อน เหตุผลก็คือ เพื่ อปองกัน มิใหเกิดปญ หาขึ้นภายในครอบครัว เพราะกฎหมายใน
ปจจุบันรับรองความสัมพันธระหวางสามีภริยาแบบผัวเดียวเมียเดียวเทานั้น
(๔) ในกรณีที่หญิงที่มีสามีเดิมตายหรือการสมรสสิ้นสุดลงดวยประการอื่น เชน หยา
ขาดจากกันจะทําการสมรสครั้งใหมไดตองกระทําหลังจากที่การสมรสเดิมสิ้นสุดไปแลว ๓๑๐ วัน
เหตุผลที่กฎหมายหามก็เพื่อปองกันปญหาเกี่ยวกับบุตรที่เกิดมาวาจะถือเปนบุตรของใคร (สามีใหม
หรือสามีเกา)
(๕) กฎหมายหามคนวิกลจริต หรือ ศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถทําการสมรส เหตุ
ผลก็เพื่อใหครอบครัวมีชีวิตที่สงบสุข ถาใหแตงงานกับคนบาแลวก็อาจเกิดปญหาได
(๖) กฎหมายหามชายหญิงที่เปนญาติสืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไป หรือโดยตรงลงมาทํา
การสมรสกัน เชน พอสมรสกับลูก และรวมถึงเปนพี่นองรวมบิดามารดาเดียวกัน หรือเปนพี่นอง
รวมบิดาหรือมารดาเดียวกัน ดวยเหตุผลก็เพราะในทางการแพทยนั้น เขาพิสูจนไดวาถาคนที่มีสาย
เลือดเดียวกันสมรสกัน บุตรที่เกิดมาจะรับเอาสวนที่ไมดีของทั้ง ๒ ฝายมาทําใหเด็กที่เกิดมาเปนเด็ก

ที่ผิดปกติ นอกจากนี้ก็ยังมีเหตุผลทางสังคมดวย คือสภาพสังคมไทยเราก็ไมยอมรับการสมรสแบบ
นี้ดวย
(๗) กฎหมายหามผูรับบุตรบุญธรรมทําการสมรสกัน เหตุผลที่กฎหมายหามก็เพื่อ มิให
เกิดความสับสนของสถานะของแตละฝายวา จะเปนบุตรบุญธรรมหรือสามีภริยานั่นเอง
ผลของการฝาฝนเงื่อนไขการสมรส
ถามีการจดทะเบียนสมรสไปโดยฝาฝนเงื่อนไขตาง ๆ นี้ จะมีผลตอการสมรส ดังนี้
(๑) ถาฝาฝนเงื่อนไขขอ ๑,๒ การสมรสนั้นตกเปนโมฆียะ (สมบูรณ จนกวาจะถูกเพิก
ถอน)
(๒) ถาฝาฝนเงื่อนไขขอ ๓,๕,๖ การสมรสนั้นตกเปนโมฆะ
(๓) ถาฝาฝนเงื่อนไขขอ ๔,๗ การสมรสนั้นยังมีผลสมบูรณทุกประการแตจะมีผลทาง
กฎหมายอยางอื่น คือ
๓.๑ ถ า เป น การฝ า ฝ น ในเงื่ อ นไขข อ ๔ การสมรสสมบู ร ณ แ ละกฎหมายก็
สันนิษฐานวา เด็กที่เกิดมานั้นเปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมาย
๓.๒ ถาเปนการฝาฝนในเงื่อนไขขอ ๗ จะมีผล คือทําใหการเปนบุตรบุญธรรมกับ
ผูรับบุตรบุญธรรมนั้นสิ้นสุดลงทันที โดยไมตองไปจดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรมอีก
ถาการสมรสไดทําถูกตองตามกฎหมายทุกประการแลวผลคือชายหญิงคูนั้นก็เปนสามี
ภริยากันตามกฎหมายทําใหเกิดความผูกพันทางครอบครัวหลายประการ ซึ่งจะไดกลาวตอไป
การสมรสที่เปนโมฆียะ
คําวา “โมฆียะ” หมายถึง การกระทํานั้นยังคงใชไดอยูจนกวาจะถูกเพิกถอน ดังนั้นการ
สมรสที่เปนโมฆียะ จึงเปนการสมรสที่ยังคงมีผลอยูตามกฎหมายจนกวาจะมีการเพิกถอน
๑. เหตุที่ทําใหการสมรสตกเปนโมฆียะ
เหตุที่ทําใหการสมรสตกเปนโมฆียะ ก็ไดกลาวมาบางแลว คือ การสมรสที่ฝาฝนเงื่อนไข
ในเรื่องอายุของคูสมรส และเงื่อนไขในเรื่องความยินยอมของบิดา มารดา หรือผูปกครอง นอกจาก
นี้ยังมีเหตุอื่นอีกที่ทําใหการสมรสเปนโมฆียะ คือ
- การสมรสโดยถูกกลฉอฉล หมายถึง การสมรสนั้นทําไปเพราะถูกคูสมรสอีกฝายหนึ่ง
ใชอุบายหลอกลวงใหทําการสมรส เชน หลอกวาตนเปนคนมีฐานะดี แตแทจริงแลวเปนคนยากจน
ดังนี้เปนตน แตการใชกลฉอฉลนี้จะตองถึงขนาด คือถามิไดมีการหลอกลวงแลว คูสมรสอีกฝาย
หนึ่งจะไมทําการสมรสดวย แตถากลฉอฉลนั้นไมถึงขนาดการสมรสก็ไมตกเปนโมฆียะแตถากลฉอ
ฉลเกิดเพราะบุคคลที่ ๓ การสมรสจะตกเปนโมฆียะเมื่อคูสมรสอีกฝายหนึ่งไดรูหรือควรจะรูถึงกล
ฉอฉลนั้นอยูแลวในขณะที่ทําการสมรส

- การสมรสไดทําไปโดยถูกขมขู การขมขู หมายถึง การกระทําที่ในลักษณะบีบบังคับให
เกิดความกลั วภัยจนทํ าให อีกฝายหนึ่งยอมทําการสมรสดวย เชน ขูวาจะทํ ารายถาไมยอมไปจด
ทะเบียนดวย เป นตน การขมขูนั้ นจะตองถึงขนาดดวย กลาวคือถาไมมีการขมขูแลวจะไมมีการ
สมรสนั่นเอง และนอกนี้การขมขูไมวาคูสมรสหรือบุคคลภายนอกเปนผูขมขู ถาถึงขนาดแลวการ
สมรสยอมเปนโมฆียะทั้งนั้น
- การสมรสที่ไดกระทําไปโดยสําคัญผิดตัว กรณีนี้หมายความวาตั้งใจจะสมรสกับคนคน
หนึ่ง แตไปทําการสมรสกับคนอีกคนหนึ่ง โดยเขาใจผิด เชน กรณีฝาแฝด
๒. ผลของการสมรสที่เปนโมฆียะ
ดังที่กลาวมาแลวคือตราบใดที่ยังไมมีการเพิกถอน การสมรสนั้นก็ยังมีผลตามกฎหมาย
ทุกประการและถาตอมามีการเพิกถอนการสมรสแลว การสมรสนั้นก็สิ้นสุดลงนับแตเวลาที่เพิก
ถอนเปนตนไป
๓. ใครเปนคนเพิกถอน
ตามกฎหมายปจจุบันกําหนดใหศาลเทานั้นที่จะเพิกถอนการสมรสไดโดยมีเหตุผลวา
เรื่องครอบครัวเปนเรื่องเกี่ยวกับสถานะของบุคคลที่มีผลกระทบตอสังคมมาก การที่จะปลอยใหคน
ทั่วไปเพิกถอน การสมรสไดเองแลวยอมจะเกิดปญหาแน ๆ กฎหมายจึงใหองคกรศาลเปนผูวินิจฉัย
วา การสมรส กรณีใดบางที่จะตองถูกเพิกถอนแตอยางไรก็ดี การที่ศาลจะพิพากษาเพิกถอนไดก็ตอง
มีผูรองขอตอศาลกอน ศาลจะยกคดีขึ้ น วินิจฉัยเองไม ได ซึ่งผูมีสิท ธิรองขอให ศาลเพิ กถอนนั้ น
กฎหมายก็ไดกําหนดตัวบุคคลไว ซึ่งจะไดกลาวในหัวขอตอไป
๔. ผูมีสิทธิรองขอใหศาลเพิกถอนได แยกพิจารณาไดดังตอไปนี้
๔.๑ ถาการสมรสเปนโมฆียะเพราะฝาฝนเงื่อนไขในเรื่องอายุของคูสมรส ผูมีสิทธิรอง
ขอให เพิกถอนไดก็มี ผูมีสวนไดเสีย ซึ่งมีความหมายรวมถึงบิดามารดาหรือผูปกครองของชาย
หญิงคูสมรสและยังรวมถึงผูมีสิทธิไดรับมรดกของคูสมรสดวย เพราะถาการสมรสมีผลอยูตนจะได
รับมรดกนอยลง แตในกรณีบิดามารดานั้นถาหากเปนผูใหความยินยอมเองดวยแลว กฎหมายก็หาม
รองขอตอศาล
๔.๒ ถาการสมรสเปนโมฆียะเพราะขาดความยินยอมของบิดามารดาหรือผูปกครองแลว
ผูมีสิทธิรองขอก็คือบิดามารดาหรือผูปกครองเทานั้น
๔.๓ ถาการสมรสเปนโมฆียะเพราะกลฉอฉล ผูมีสิทธิรองขอคือคูสมรสฝายที่ถูกหลอก
เทานั้น

๔.๔ ถาการสมรสเปนโมฆียะเพราะการขมขู ผูมีสิทธิรองขอก็คือคูสมรสฝายที่ถูกขมขู
เทานั้น
๔.๕ ถาการสมรสเปนโมฆียะเพราะสําคัญผิดตัว ผูมีสิทธิรองขอก็คือคูสมรสฝายที่สําคัญ
ผิดเทานั้น
๕. ระยะเวลาขอใหศาลเพิกถอน
๕.๑ ถาการสมรสเปนโมฆียะเพราะฝาฝนเงื่อนไขในเรื่องอายุตองรองขอใหศาลเพิกถอน
กอนที่ชายหญิงจะมีอายุครบ ๑๗ ปบริบูรณ หรือกอนที่หญิงมีครรภ ถาไมรองขอภายในเวลาดัง
กลาวการสมรสยอมสมบูรณมาตลอด และไมอาจรองขอใหศาลเพิกถอนไดตอไป
๕.๒ ถาการสมรสเปนโมฆียะเพราะฝาฝนเงื่อนไขในเรื่องความยินยอม ตองรองขอให
ศาลเพิกถอนกอนที่ชายหญิงจะมีอายุครบ ๒๐ ปบริบูรณ หรือกอนที่หญิงมีครรภ นอกจากนี้ในเรื่อง
นี้กฎหมายยังกําหนดอายุความไวอีกดวยคือ ตองใชสิทธิในอายุความ ๑ ป นับแตวันที่รูถึงการสมรส
นั้น (อายุความ คือ ระยะเวลาที่จะตองใชสิทธิถาไมใชภายในกําหนดก็ใชไมไดอีกแลว)
๕.๓ ถาการสมรสเปนโมฆียะเพราะกลฉอฉล ระยะเวลาการขอใหศาลเพิกถอน คือ ภาย
ใน ๙๐ วันนับแตวันที่รูหรือควรไดรูถึงกลฉอฉลแตตองไมเกิน ๑ ป นับแตวันทําการสมรส
๕.๔ ถาการสมรสเปนโมฆียะ เพราะถูกขมขู ระยะเวลาขอใหศาลเพิกถอนคือ ภายใน ๑
ป นับแตวันที่พนจากการถูกขมขู
๕.๕ ถาการสมรสเปนโมฆียะเพราะการสําคัญผิดในตัวคูสมรสอีกฝายหนึ่ง ระยะเวลา
ขอใหศาลเพิกถอน คือ ภายใน ๙๐ วันนับแตวันทําการสมรส
๖. ผลของการที่ศาลมีคําพิพากษาเพิกถอน
ถือวาการสมรสสิ้นสุดลงตั้งแตวันที่ศาลมีคําพิพากษาถึงใหสุดใหเพิกถอน ดังนั้น ความ
สัมพันธตาง ๆ ระหวางสามีภริยาก็เปนอันสิ้นสุดลงนับตั้งแตวันที่ศาลพิพากษาเพิกถอนเปนตนไป
และถาคูสมรสฝายที่ถูกฟองเพิกถอนนั้นรูถึงเหตุแหงโมฆียะ ก็ตองรับผิดใชคาทดแทนแกอีกฝาย
หนึ่งในความเสียหายที่ไดรับดวย นอกจากนี้ถาการเพิกถอนเปนเหตุใหอีกฝายหนึ่งยากจนลงไมมี
ทรัพยสินพอเลี้ยงชีพ คูสมรสฝายที่ถูกฟองก็ตองจายคาเลี้ยงชีพใหแกอีกฝายดวย
การสมรสที่เปนโมฆะ
คําวา “โมฆะ” นี้หมายความวา เสียเปลา ไมมีผลใด ๆ ทางกฎหมายเลย ดังนั้น การสมรส
ที่เปนโมฆะจึงไมมีผลใด ๆ ตามกฎหมายเลย แตเนื่องจากกฎหมายครอบครัวเปนกฎหมายที่เกี่ยว
ของกับสถานะของบุคคลและเกี่ยวกับความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชนกฎหมาย
จึงกําหนดวาการสมรสที่เปนโมฆะนั้นโดยทั่วไปแลว บุคคลใดจะนําขึ้นมากลาวอางไมได เวนแต

ศาลจะไดแสดงวาการสมรสเปนโมฆะเสียกอน ยกเวนกรณีการสมรสซอนกฎหมายกําหนดใหผูมี
สวนไดเสียคนใดคนหนึ่งจะกลาวอางขึ้นหรือจะรองขอใหศาลพิพากษาวาการสมรสเปนโมฆะก็ได
ในกรณีที่กฎหมายไมไดใหสิทธิในการกลาวอางและศาลยังไมพิพากษา แสดงความเปนโมฆะของ
การสมรสชายหญิงคูนั้นก็ยังเปนสามีภริยากันอยูตามปกติ
๑. เหตุที่ทําใหการสมรสเปนโมฆะ
๑.๑ การสมรสที่ฝาฝนเงื่อนไขเรื่องการหามสมรสซอน
๑.๒ การสมรสที่ฝาฝนเงื่อนไข เรื่องการหามสมรสกับบุคคลวิกลจริต
๑.๓ การสมรสที่ฝาฝนเงื่อนไข เรื่องการสมรสระหวางญาติสนิท
๑.๔ การสมรสที่ฝาฝนเงื่อนไข เรื่องความยินยอมของคูสมรสเอง
๒. ผูมีสิทธิรองขอใหศาลแสดงวาการสมรสเปนโมฆะ
กฎหมายใหสิทธิแก “ผูมีสวนไดเสีย” หรือ “อัยการ” ก็ได คําวา “ผูมีสวนไดเสีย” หมาย
ถึง ผูไดรับผลกระทบโดยตรง ถาหากการสมรสนั้นยังไมถูกศาลสั่งแสดงความเปนโมฆะ เชน ตัวคู
สมรสเอง หรือภริยาเอง กรณีจดทะเบียนซอน
๓. ผลเมื่อศาลไดแสดงความเปนโมฆะแลว
เมื่อศาลไดแสดงความเปนโมฆะของการสมรสแลว คําพิพากษามีผลดังนี้
๓.๑ ในเรื่องทรัพยสิน ถือวาไมมีความสัมพันธใด ๆ ทางทรัพยสินระหวางสามี
ภริยาตั้งแตสมรส
๓.๒ ในเรื่องความสัมพันธสวนตัวระหวางสามีภริยา กฎหมายเห็นวาไมมีทางที่จะ
ใหกลับสูสภาพเดิมไดคือจะถือวาไมมีความสัมพันธตอกันเลยตั้งแตแรกไมได ดังนั้นจึงใหมีผลนับ
แตวันที่ศาล ไดแสดงความเปนโมฆะแตอยางไรก็ตาม หากคูสมรสฝายที่สุจริตไดสิทธิใดๆ มาจาก
การสมรสกอนที่ศาลจะมีคําพิพากษาก็ไมเสียสิทธินั้นไป ยกเวน สิทธิในการรับมรดกของสามีที่เกิด
จากการสมรสที่เปนโมฆะ หากตนสมรสโดยสุจริต
นอกจากนี้ถาหากชายหรือหญิงฝายเดียวเปนฝายสมรสโดยสุจริต ฝายนั้นก็ยังมี
สิทธิเรียกคาทดแทนจากฝายที่ไมสุจริตได เชน ชายมาหลอกหญิงวาตนไมเคยมีภรรยาโดยชอบดวย
กฎหมายมากอน กรณีนี้เมื่อศาลแสดงความเปนโมฆะแลว หญิงสามารถเรียกคาทดแทนจากชายได
และถาฝายที่สุจริตนั้นยากจนลง ไมมีรายไดจากทรัพยสินหรือจากงานที่เคยทํากอนมีคําพิพากษา
ของศาลคูสมรสฝายนั้นก็ยังมีสิทธิเรียกคาเลี้ยงชีพไดอีกดวย

๓.๓ ผลตอบุตร เด็กที่เกิดระหวางการสมรสที่เปนโมฆะหรือเกิดภายใน ๓๑๐ วัน
นับแตวันที่ศาลสั่งแสดงวาการสมรสเปนโมฆะ กฎหมายสันนิษฐานวาเปนลูกของชายผูเปนสามี
หรือเคยเปนสามี

ความสัมพันธระหวางสามีภริยา
เมื่อการสมรสนั้นมีการจดทะเบียนและไมเขาขอหามตามกฎหมายขออื่นแลว การสมรส
นั้นก็จะมีผลสมบูรณตามกฎหมาย และกอใหเกิดความสัมพันธกันตาง ๆ ดังนี้
ความสัมพันธระหวางสามีภริยา ซึ่งมีผลแยกได ๒ ประการ คือ ความสัมพันธในทาง
ทรัพยสิน และความสัมพันธสวนตัว
๑. ความสัมพันธในทางทรัพยสิน
เมื่อชายหญิงคูนั้นไดทําการสมรสกันตามกฎหมายแลว ทรัพยสินตาง ๆ ของแตละฝายที่
มีอยูกอนสมรสหรือจะมีขึ้นภายหลังจากการสมรสก็ตองมีการจัดระบบใหม ซึ่งกฎหมายก็ไดแยก
ทรัพยสินออกเปน ๒ ประเภท คือ
๑.๑ สินสวนตัว (สินเดิม)
๑.๒ สินสมรส
๑.๑ สินสวนตัว กฎหมายกําหนดไวดังนี้
(ก) ทรัพยสินที่ฝายใดฝายหนึ่งมีอยูกอนสมรสไมวาจะเปนอะไรก็ตาม เชน บาน ที่
ดิน แกว แหวน เงิน ทอง ถามีอยูกอนสมรสกันแลวกฎหมายถือวาเปนทรัพยสินสวนตัวของผูนั้ย
(ข) ทรัพ ยสิน ที่เปนเครื่องใชสอยสวนตัว เครื่องแตงกายหรือเครื่องประดับกาย
ตามควารแกฐานะหรือเครื่องมือเครื่องใชที่จําเปนในการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพของคูสมรส
ฝายใดฝายหนึ่งก็ใหเปนสินสวนตัวของฝายนั้น
เครื่องใชสอยสวนตัว เชน แวนตา แปรงสีฟน เปนตน
เครื่องประดับกาย เชน สรอยคอ แหวน กําไล ตางหู แตตองพิจารณาถึงฐานะดวย
สวนเครื่องมือเครื่องใชในการประกอบอาชีพก็ตองดูวาอาชีพนั้นจําเปนตองใช
เครื่องมืออะไรบาง เชน เปนหมอก็ตองมีเครื่องมือตรวจโรค เปนชาวนาก็ตองมีเคียว เปนตน
(ค) ทรัพยสินที่ฝายใดฝายหนึ่งไดมาในระหวางสมรสไมวาโดยการรับมรดกหรือ
โดยการใหโดยเสนหาในกรณีนี้หมายถึงการไดมาในสวนตัวโดยแท ดังนั้นกฎหมายจึงใหถือเปน
สินสวนตัวของ แตละคนไป เชน ถานายแดงเอ็นดูนางดํา ซึ่งเปนภรรยานายขาว ก็เลยยกที่ดินให ๑

แปลง กรณีเชนนี้ การที่นายแดงใหที่ดินแกนางดําเปนเพราะความถูกใจเฉพาะตัวของนายแดงกับ
นางดํา ไมเกี่ยวกับนายขาวเลย ดังนั้นที่ดินแปลงนี้จึงเปนสินสวนตัว
(ง) ทรัพยสินที่เปนของหมั้นกฎหมายใหถือเปนสินสวนตัวของหญิง
นอกจากนี้ถาทรัพยสินดังกลาวไดเปลี่ยนสภาพไป เชน ขายไปไดเงินมา เงินนั้นกลายมา
เปนสินสวนตัวเชนกัน หรือเอาเงินที่เปนสินสวนตัวไปซื้อของของนั้นก็กลายเปนสินสวนตัวดวย
๑.๒ สินสมรส กฎหมายกําหนดไว ดังนี้
(ก) ทรัพยสินที่คูสมรสไดมาในระหวางสมรส หมายถึง ทรัพยสินอื่น ๆ นอกจากที่
เปน สินสวนตัวแลวถาคูสมรสไมวาฝายใดไดมาก็ถือวาเปนสินสมรสทั้งสิ้น เชน เงินเดือน โบนัส
เงินรางวัลจากลอตเตอรี่ เปนตน
(ข) ทรัพยสินที่ฝายใดฝายหนึ่งไดมาในระหวางการสมรสโดยพินัยกรรม หรือโดย
การใหที่ทําเปนหนังสือเมื่อพินัยกรรมหรือหนังสือยกใหนั้นตองระบุวาเปนสินสมรสดวย กรณีนี้
ตางกับในเรื่องสินสวนตัว เพราะการใหหรือพินัยกรรมนั้นตองระบุชัดวา ใหเปนสินสมรส ถาไม
ระบุก็ถือเปนสินสวนตัว
(ค) ทรัพยสินที่เปนดอกผลของสินสวนตัว คําวา “ดอกผล” หมายถึงผลประโยชน
ที่ไดจากทรัพยนั้นซึ่งอาจเปนผลประโยชนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือเกิดขื้นจากความผูกพันตาม
กฎหมายก็ได เชน มีแมวัว ลูกวันก็เปนดอกผลธรรมชาติ มีรถแลวเอารถไปใหเขาเชา คาเชาก็เปน
ดอกผลที่เกิดขึ้นตามกฎหมาย เปนตน
การจัดการทรัพยสินของสามีภริยา
เมื่อทรัพ ยสิน ระหวางสามีภริยาแบงเปน ๒ ประเภทดังกลาวแลวก็ตองมาพิจารณาวา
ทรัพยสินประเภทใดใครเปนผูมีอํานาจจัดการ ซึ่งอํานาจจัดการนี้รวมถึงอํานาจในการจําหนาย จํานํา
จํานอง หรือกอใหเกิดภาระติดพันในทรัพยสินนั้นรวมถึงการฟองคดี และตอสูคดีเกี่ยวกับทรัพยนั้น
ดวย ซึ่งแยกพิจารณาไดดังนี้
(๑) สินสวนตัว กฎหมายถือวา สินสวนตัวของใครคนนั้นก็เปนผูมีอํานาจจัดการ
(๒) สิน สมรส เนื่องจากกฎหมายเห็น วา สิ นสมรสเปน ทรัพ ยสิน รวมกัน ระหวางสามี
ภริยาจึงกําหนดใหทั้ง ๒ ฝายจัดการรวมกัน แตก็อาจตกลงกันไวกอนทําการสมรสก็ไดวาจะใหใคร
เปนผูจัดการในกรณีที่ตองจัดการรวมกันหากคนใดคนหนึ่งทําไปเองก็อาจใหอีกฝายหนึ่งใหความ
ยินยอมได แตถาทําไปเองโดยพลการนิติกรรมที่ทําไปนั้นก็ไมสมบูรณ และคูสมรสอีกฝายหนึ่ง
สามารถรองขอใหศาลเพิกถอนได
การใหความยินยอมนี้กฎหมายมิไดกําหนดแบบไว ดังนั้นจะทําอยางไรก็ได แตถานิติ
กรรมที่จัดทํานั้นกฎหมายบังคับวาตองทําเปนหนังสือ การใหความยินยอมก็ตองทําเปนหนังสือดวย

เชน การทําสัญญาซื้อขายที่ดินกฎหมายบังคับวา ตองทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจา
หนาที่ การใหความยินยอมในกรณีนี้ จึงตองทําเปนหนังสือดวย
๒. ความสัมพันธสวนตัวระหวางสามีภริยา
เมื่อมีการสมรสกันโดยถูกตองตามกฎหมายแลว ชายหญิงคูนั้นก็ตองมีความสัมพันธกัน
ตามกฎหมาย คือ
(๑) ตองอยูกินดวยกันฉันสามีภริยา
(๒) ตองชวยเหลืออุปการะเลี้ยงดูซึ่งกันและกัน ตามความสามารถและฐานะของตน
(๓) ภริยามีสิทธิใชนามสกุลของสามีได
(๔) ถาฝายใดฝายหนึ่งถูกศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
อีกฝายหนึ่งยอมเปนผูอนุบาล หรือผูพิทักษแลวแตกรณี

ความสัมพันธระหวางพอแมและบุตร
คือ เด็กที่เกิดมาในระหวางที่พอแมยังคงเปนสามีภริยากันอยูหรือภายใน ๓๑๐ วันนับแต
วันที่การสมรสสิ้นสุดลง กฎหมายสันนิษฐานวาเปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมายของชายผูเปนสามี
สิทธิ หนาที่ระหวางบิดามารดา และบุตรชอบดวยกฎหมาย
๑. พอแมตองใหการอุปการะเลี้ยงดู และใหการศึกษาแกบุตรตามสมควรในระหวางที่
บุตรยังเปน ผูเยาว (อายุไมเกิน ๒๐ ป บริบู รณ ) ถาบุตรบรรลุนิติภาวะแลว พ อแมก็ไมจําเปน ตอง
อุปการะเลี้ยงดูบุตร เวนแตบุตรจะเปนคนพิการ และหาเลี้ยงตัวเองไมได พอแมก็ยังมีหนาที่ตอง
อุปการะเลี้ยงดูตอไป
๒. บุตรจําตองอุปการะเลี้ยงดูพอแม
๓. บุตรมีสิทธิใชนามสกุลพอแม
๔. บุตรจะฟองบุพการีของตน เปนคดีแพง หรือคดีอาญาไมได แตสามารถรองขอให
อัยการ เปนผูดําเนินคดีแทนได กฎหมายหามเฉพาะการฟอง แตไมหามในกรณีที่บุตรถูกฟอง แลว
ตอสูคดี กรณีนี้ยอมทําได
๕. บุตรผูเยาวจะตองอยูภายใตอํานาจปกครองของพอแมโดยพอแมมีอํานาจ ดังนี้
๕.๑ กําหนดที่อยูของบุตร
๕.๒ เมื่อบุตรทําผิดก็ลงโทษไดตามสมควร
๕.๓ ใหบุตรทํางานตามสมควรแกความสามารถและฐานานุรูป
๕.๔ เรียกบุตรคืนจากบุคคลอื่น ซึ่งกักบุตรของตนไวโดยไมชอบดวยกฎหมาย
๕.๕ มีอํานาจจัดการทรัพยสินของบุตรดวยความระมัดระวัง

การสิ้นสุดการสมรส
เมื่อมีการสมรสที่ถูกตองตามกฎหมายแลวการสมรสนั้นจะสิ้นสุดลงดวยเหตุตาง ๆ ดังนี้
๑. เมื่อฝายใดฝายหนึ่งตาย
๒. เมื่อศาลพิพากษาใหเพิกถอนเพราะการสมรสนั้นตกเปนโมฆียะ (ขอใหดูเรื่องการ
สมรสที่เปนโมฆียะ)
๓. โดยการหยา ซึ่งการหยานั้น ทําได ๒ วิธี
๓.๑ หยาโดยความยินยอม คือ กรณีที่ทั้งคูตกลงที่จะหยากันไดเอง กฎหมายบังคับ
วาการหยาโดยความยินยอมนั้นตองทําเปนหนังสือและมีพยานลงลายมือชื่ออยางนอย ๒ คน และ
ถาการสมรสนั้นมีการจดทะเบียนสมรส (ตามกฎหมายปจจุบัน) การหยาก็ตองไปจดทะเบียนหยาตอ
นายทะเบียน ที่อําเภอหรือกิ่งอําเภอดวยมิฉะนั้นการหยายอมไมสมบูรณ
๓.๒ หยาโดยคําพิพากษาของศาล กรณีนี้คูสมรสฝายหนึ่งประสงคหยา แตอีก
ฝายหนึ่งไมตองการหยาจึงตองมีการฟองหยาขึ้น เหตุที่จะฟองอยาไดคือ
(๑) สามีอุปการะเลี้ยงดู หรือยกยองผูหญิงอื่นเปนภริยาหรือภริยามีชูอีกฝาย
หนึ่งฟองอยาได
(๒) สามีห รือภริยาประพฤติชั่วไมวาความประพฤติเชน นั้น เป น ความผิด
อาญาหรือไม ความประพฤติเชนนั้นเปนเหตุใหอีกฝายหนึ่ง
- ไดรับความอับอายขายหนาอยางรายแรง
- ไดรับความถูกเกลียดชัง หากยังคงสถานะของความเปนสามีภริยา
กันตอไป
- ไดรับความเสียหายหรือเดือดรอนเกินควร ในเมื่อเอาสภาพฐานะ
และความเปนอยูรวมกันฉันสามีภริยามาคํานึงประกอบอีกฝายหนึ่งฟองอยาได
คําวา “ประพฤติชั่ว” เชน สามีเปนนักเลงหัวไมเที่ยวรังแกผูอื่น เลน
การพนัน หรือสูบฝน กัญชา เปนตน
(๓) สามีหรือภริยาทํารายทรมานรางกายหรือจิตใจหมิ่นประมาทหรือเหยียด
หยามอีกฝายหนึ่ง แตตองเปนการรายแรงดวย อีกฝายจึงจะฟองหยาได
(๔) สามีหรือภริยาจงใจละทิ้งรางอีกฝายหนึ่งไปเกิน ๑ ป อีกฝายหนึ่งฟอง
หยาได
การละทิ้งรางนี้ หมายถึง การที่ฝายหนึ่งจงใจละทิ้งอีกฝายหนึ่ง แตหากไม
เปนการจงใจ ตองติดตอราชการไปชายแดน เชนนี้ ไมถือเปนการทิ้งราง
(๕) ฝายหนึ่งตองคําพิพากษาใหจําคุกและถูกจําคุกเกิน ๑ ป โดยที่อีกฝาย
หนึ่งมิได มีสวนในความผิดหรือยินยอมหรือรูเห็นเปนใจ และการเปนสามีภริยากันจะทําใหอีกฝาย
หนึ่งไดรับความเสียหายหรือเดือดรอนเกินควร อีกฝายฟองหยาได

(๖) สามีและภริยาสมัครใจแยกกันอยูตลอดมาเกิน ๓ ป หรือแยกกันอยูตาม
คําสั่งศาลเปนเวลาเกิน ๓ ป ฝายใดฝายหนึ่งฟองหยาได
(๗) สามีหรือภริยาถูกศาลสั่งใหเปนคนสาบสูญหรือไปจากภูมิลําเนาหรือ
ถิ่นที่อยูเปนเวลาเกิน ๓ ป โดยไมมีใครทราบแนวาเปนตายรายดีอยางไร อีกฝายหนึ่งฟองอยาได
(๘) สามีหรือภริยาไมใหความชวยเหลือ อุปการะเลี้ยงดูอีกฝายหนึ่งตามสม
ควร หรือทําการเปนปฏิปกษตอการเปนสามีหรือภริยาอยางรายแรง แตการกระทํานั้นตองถึงขนาด
ที่ทําใหอีกฝายหนึ่งเดือดรอนโดยเอาสภาพ ฐานะ และความเปนอยูรวมกันฉันสามีภริยามาคํานึง
ประกอบ อีกฝายหนึ่งฟองหยาได
(๙) สามีหรือภริยาเปนบาตลอดมาเกิน ๓ ป และความเปนบานั้นมีลักษณะ
ยากที่จะหายไดและความเปนบาตองถึงขนาดที่จะทนอยูรวมกันฉันสามีภริยาตอไปไมได อีกฝาย
หนึ่งฟองหยาได
(๑๐) สามี ห รือ ภริย าทํ าผิ ด ทั ณ ฑ บ นที่ ทํ าให ไ ว เป น หนั งสื อ ในเรื่ อ งความ
ประพฤติ อีกฝายหนึ่งฟองหยาได เชน สามีขี้เหลา ชอบเลนการพนัน ยอมทําหนังสือทัณฑบนไวกับ
ภริยาวาตนจะไมประพฤติเชนนั้นอีกแตตอมากลับฝาฝน เชนนี้ ภริยาฟองหยาได
(๑๑) สามีห รือภริยาเปน โรคติด ตออยางรายแรง ซึ่งอาจเป น ภั ยแกอีกฝาย
หนึ่ง นอกจากนี้โรคดังกลาว ตองมีลักษณะเรื้อรัง คูสมรสอีกฝายหนึ่งฟองหยาได
(๑๒) สามีหรือภริยามีสภาพแหงกาย ทําใหสามีห รือภริยานั้นไมอาจรวม
ประเวณีได ตลอดกาล คูสมรสอีกฝายหนึ่งฟองหยาได
ผลของการหยา
๑. ผลของการหยาโดยความยินยอม
การหยาโดยความยิน ยอมนั้น ถาการสมรสเป นการสมรสที่ ไมตองจดทะเบี ยน (การ
สมรสตามกฎหมายลักษณะผัวเมีย) การหยาโดยความยินยอมก็มีผลทันทีที่ทําเปนหนังสือถูกตอง
และลงลายมือชื่อทั้ง ๒ ฝาย พรอมทั้งมีพยานรับรอง ๒ คน แตถาการสมรสนั้นเปนการสมรสที่ตอง
จดทะเบียน (ตามบรรพ๕) การหยาโดยความยินยอมนั้นนอกจากจะตองทําเปนหนังสือแลว ยังตอง
ไปจดทะเบียนหยาที่อําเภออีกดวย การหยาจึงจะมีผลตามกฎหมาย
๑.๑ ผลของการหยาตอบุตร คือ
(๑) ใครจะเปนผูปกครองบุตร ตามกฎหมาย ใหตกลงกันเองไดถาตกลงกัน
ไมไดหรือไมไดตกลงก็ใหศาลเปนผูชี้ขาด
(๒) คาอุปการะเลี้ยงดูบุตร ใครจะเปนคนจายก็เชนกันคือใหตกลงกันเองวา
ใครจะเปนผูจายถาตกลงกันไมได ก็ใหศาลเปนผูชี้ขาด

๑.๒ ผลเกี่ยวกับสามีภริยา ความสัมพันธระหวางสามีภริยาสิ้นสุดลงทันทีและ
ไมมีหนาที่ใดๆ ตอกันเลย
๑.๓ ผลเกี่ยวกับทรัพยสิน ใหแบงทรัพยสินอันเปนสินสมรสระหวางสามีภริยา
คนละครึ่งโดยเอาจํานวนทรัพยที่มีอยูในเวลาจดทะเบียนหยาเปนเกณฑ
๒. ผลของการหยาโดยคําพิพากษาของศาล
การหยาโดยคําพิพากษาของศาลนั้นมีผลตั้งแตเวลาที่ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุด แมจะยัง
ไมจดทะเบียนหยาก็ตาม ดังนั้นความเปนสามีภริยาจึงขาดลงตั้งแตนั้นเปนตนไป
๒.๑ ผลเกี่ยวกับบุตร
(๑) ใครเป น ผู ใ ช อํ านาจปกครองบุ ต ร ปกติ แ ล ว ฝ ายชนะคดี จ ะเป น ผู ใ ช
อํานาจปกครอง แตศาลอาจกําหนดเปนอยางอื่นก็ได
(๒) เรื่องคาอุปการะเลี้ยงดู ศาลเปนผูกําหนด
๒.๒ ผลเกี่ยวกับคูสมรส แมกฎหมายจะถือวา การสมรสสิ้นสุดลงนับแตศาลมีคํา
พิพากษาถึงที่สุดก็ตาม แตในระหวางคูสมรสก็เกิดผลทางกฎหมายบางประการคือ
(๑) มีสิทธิเรียกคาทดแทนได
- คาทดแทนจากสามีที่อุปการะหญิงอื่นหรือจากภริยาที่มีชูหรือหญิง
อื่นแลวแตกรณี
- คาทดแทนเพราเหตุห ยาตามขอ ๓.๒ (๓) (๔) (๘) โดยเป น เพราะ
ความผิดของอีกฝายหนึ่ง
(๒) มีสิทธิเรียกคาเลี้ยงชีพได ตองเขาหลักเกณฑคือ
- เหตุแหงการหยานั้นเปนความผิดของคูสมรสฝายหนึ่งฝายใดเพียง
อยางเดียวและ
- การหยานั้นทําใหอีกฝายยากจนลง เพราะไมมีรายไดจากทรัพยสิน
หรือการงานที่เคยทําอยางระหวางสมรส แตอยางไรก็ตามสิทธิเรียกคาเลี้ยงชีพนี้กฎหมายกําหนดวา
จะตองฟองหรือฟองแยงมาในคดีที่ฟองหยาดวย มิฉะนั้นก็หมดสิทธิ
การสมรสที่ไมมีการจดทะเบียนกันตามกฎหมายในปจจุบัน
ถาการสมรสนั้นไมไดมีการจดทะเบียนตามกฎหมายแลว แมจะมีการจัดการแตงงานใหญ
โตเพียงไร กฎหมายก็ไมรับรูดวย จึงไมเกิดผลใด ๆ ตามกฎหมาย แตถาชายหญิงนั้นอยูกินกันเองจะ
มีผลดังนี้

๑. ความสัมพันธระหวางชายหญิงคูนั้น กฎหมายไมถือวาเปนสามีภริยากันจึงไมมีสิทธิ
และหนาที่ใดตอกันและยังเกิดผลประการอื่นอีก คือ
- เรื่อ งการใช น ามสกุ ล หญิ งก็ คงใช น ามสกุ ลเดิ ม ของตน และเรื่อ งสถานะตาม
กฎหมายก็ยังคงถือวาหญิงนั้นเปนนางสาวอยู
- เรื่องความผิดอาญา การที่ชายหญิงหลับนอนดวยกัน กรณีนี้ถาหญิงยินยอมก็ไม
เปนความผิดฐานขมขืน แตถาหญิงไมยินยอมแลวชายใชกําลังบังคับก็มีความผิดฐานขมขืน สวน
ความผิดอื่นที่กระทําตอกัน เชน ชายลักทรัพยของหญิง ก็ไมไดรับยกเวนโทษตามกฎหมาย
๒. ในเรื่องทรัพยสิน ถาทรัพยสินของใครมีอยูกอนก็เปนของคนนั้น แตถาทรัพยสินนั้น
เปนของที่หามาไดรวมกัน แมกฎหมายไมถือวาเปนสินสมรส แตก็ถือวา ทรัพยสินนั้นเปนของทั้ง ๒
คนรวมกัน คือเปนกรรมสิทธิ์รวม ทั้งคูตางมีสิทธิในทรัพยสินนั้นคนละเทา ๆ กัน
๓. ผลเกี่ยวกับบุตรที่เกิดมา เมื่อกฎหมายไมถือวามีการสมรสเกิดขึ้น เด็กที่เกิดมา ใน
สวนของหญิงยอมถือวา เปนบุตรที่ชอบดวยกฎหมายของตนอยู แตในดานชายนั้น กฎหมายถือวา
ชายนั้นมิใชบิดาที่ชอบดวยกฎหมายของเด็กคนนั้น แตยังมีวิธีการที่จะทําใหเด็กที่เกิดมากลายเปน
บุตรโดยชอบดวยกฎหมายของผูชายผูนั้นได มี ๓ วิธีคือ
๓.๑ เมื่อบิดามารดาของเด็กนั้นสมรสกันภายหลังโดยชอบดวยกฎหมาย คือ จด
ทะเบียนสมรสกันและทําตามหลักเกณฑทางกฎหมาย เด็กนั้นจะกลายเปนบุตรที่ชอบดวยกฎหมาย
ของชายนั้นทันที นับแตวันที่บิดามารดาทําการสมรสกัน หรือ
๓.๒ โดยการจดทะเบียนรับเด็กนั้นเปนบุตร แตตัวเด็กนั้นหรือมารดาเด็กตองไม
คัดคานวาชายผูขอจดทะเบียนมิใชบิดา ถามีการคัดคานก็ตองใหศาลเปนผูชี้ขาด ขั้นตอนการจด
ทะเบียนก็คือ ชายจะไปยื่นคําขอจดทะเบียนตอนายทะเบียนที่อําเภอและนายทะเบียนจะแจงการขอ
จดทะเบียนไปยังเด็กและมารดาเด็กวาจะคัดคานหรือไมถาหากคัดคาน ตองคัดคานภายใน ๖๐ วัน
นับแตวันที่การแจงความนั้นไปถึง ถาไมมีการคัดคานนายทะเบียนก็จะรับจดทะเบียนให แตถามีการ
คัดคานนายทะเบียนก็จะยังไมจดทะเบียน และชายนั้นก็ตองดําเนินคดีทางศาลและเมื่อศาลมีคํา
พิพากษาถึงที่สุด ถาศาลตัดสินใหจดทะเบียนไดชายตองนําคําพิพากษามาแสดงตอนายทะเบียน
นายทะเบียนก็จะจดทะเบียนให เมื่อมีการจดทะเบียนรับเด็กเปนบุตรแลว แมชายนั้นจะมิไดทําการ
สมรสกับหญิงก็ตามใหถือวาชายเปนบิดาโดยชอบดวยกฎหมายของเด็กนั้น และมีสิทธิหนาที่ตอกัน
ตามกฎหมาย
๓.๓ โดยการฟ องคดีข อให รับ เด็ก เป น บุ ตร กรณี นี้ ตัว เด็ ก หรือผู แ ทนโดยชอบ
ธรรมของเด็กเปนผูฟองชาย เพื่อใหศาลพิพากษาชายนั้นเปนบิดาที่ชอบดวยกฎหมาย แตตองมีพฤติ
การณหรือขอเท็จจริงอยางใดอยางหนึ่งตามที่กฎหมายกําหนด จึงจะฟองศาลได ขอเท็จจริงดังกลาว
ดวย

(๑) เมื่อมีการขมขืนกระทําชําเรา ฉุดครา หรือหนวงเหนี่ยว กักขังหญิงผูเปน
แมของเด็กโดยไมชอบดวยกฎหมายในชวงเวลาที่หญิงนั้นอาจตั้งครรภได
(๒) เมื่อมีการลักพาหญิงผูเปนแมของเด็กไปในทางชูสาว หรือมีการลอลวง
รวมหลับนอนกับผูหญิงผูเปนแมเด็กในระยะเวลาที่หญิงนั้นอาจตั้งครรภได
(๓) เมื่อมีเอกสารของพอแสดงวา เด็กนั้นเปนลูกของตน เชน พอยื่นคํารอง
แจงเด็กเกิดในทะเบียนบานโดยแจงวาเปนบุตรของตน หรืออาจเปนกรณีลงชื่อฝากเด็กเขาโรงเรียน
โดยระบุวาเปนบุตรของตนก็ได
(๔) เมื่อปรากฎในทะเบียนบานคนเกิดวาเด็กนั้นเปนบุตรของชายโดยชาย
เปนผูไปแจงการเกิดเองหรือการจดทะเบียนนั้นไดกระทําโดยรูเห็นยินยอมของชาย
(๕) เมื่อพอแมไดอยูกินดวยกันอยางเปดเผยในระยะเวลาที่หญิงอาจตั้งครรภ
ได
(๖) เมื่อชายไดมีการหลับนอนกับหญิงผูเปนแมในระยะเวลาที่อาจตั้งครรภ
ไดและไมมีเหตุอันควรเชื่อไดวาเด็กนั้นเปนบุตรของชายอื่น
(๗) เมื่อมีพฤติการณที่รูกันทั่วไปตลอดมาวาเปนลูก ซึ่งตองพิจารณาเปน
เรื่อง ๆ ไป เชน ชายนั้นใหความอุปการะเลี้ยงดู หรือยอมใหใชนามสกุลของตน เปนตน
เมื่อมีขอเท็จจริงดังกลาวขางตนเพียงประการเดียว ก็สามารถฟองคดีไดแลว แตการฟอง
คดีตองฟองภายในกําหนดเวลาตามกฎหมาย คือ ถาเด็กบรรลุนิติภาวะแลวตองฟองภายใน ๑ ป นับ
แตวันที่บรรลุนิติภาวะ (๒๐ ปบริบูรณ) แตถาเด็กตายในระหวางที่ยังมีสิทธิฟองคดีอยู ก็ใหผูสืบ
สันดานของเด็กฟองแทน ถาผูสืบสันดานของเด็กรูขอเท็จจริงที่จะฟองคดีไดกอนวันที่เด็กตาย ก็
ตองฟองภายใน ๑ ป นับแตวันที่เด็กตาย แตถามารูหลังจากที่เด็กตายแลวก็ตองฟองภายใน ๑ ปนับ
แตวันที่รู แตตองไมเกิน ๑๐ ปนับแตวันที่เด็กนั้นตาย
ผูที่มีอํานาจฟอง คือ ในกรณีที่เด็กอายุครบ ๑๕ ปบริบูรณ เด็กสามารถฟองคดีไดเอง แต
ถาเด็กยังอายุไมถึง ๑๕ ป ก็สามารถใหผูแทนโดยชอบธรรมฟองแทนได และผลของการฟองคดีนี้
ถาฝายเด็กเปนผูชนะคดีเด็กนั้นก็เปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมายของชายนั้นตั้งแตเวลาที่ศาลมีคํา
พิพากษาถึงที่สุด

ตอนที่ ๓ จบชีวิตเกา
มนุ ษ ย ทุ ก คนไม ว ายากจนหรือ ร่ํ ารวย ไม ว ามี ฐ านะสู งหรื อ ต่ํ าย อ มจะต อ งตาย
เหมือนกันหมด เมื่อมีการตายเกิดขึ้นกฎหมายจึงเขามาเกี่ยวของโดยกําหนดใหบุคคลที่เกี่ยวของกับ
ผูตายมีหนาที่ตองไปแจงใหทางราชการไดทราบเพื่อจะไดตรวจสอบเกี่ยวกับสาเหตุของการตายได
วาเกิดจากการกระทําผิดกฎหมายหรือไม นอกจากนั้นกฎหมายจะตองเขามากําหนดหลักเกณฑใน
การจัดการแบงทรัพยสินของผูตายหรือมรดกของผูตายใหแกญาติพี่นองหรือบุคคลอื่น ๆ ที่ผูตายมี
ความประสงคจะยกทรัพยสินของตนให ในเรื่องนี้จะขอแยกกลาว เปน ๒ เรื่อง คือ
ก. การตาย
ข. มรดก (การตกทอดทรัพยสินของผูตาย)

ก. การตาย
ตายเมื่อใด
คนเราทุกคนเกิดมาตองตายดวยกันทุกคน ผิดกันอยูแตวาจะตายชาหรือตายเร็วเทานั้น
แตกอนนี้ปญหาที่วาตายเมื่อใดนั้ น ไมสูจะมีปญหาแตอยางใด เพราะเมื่อหัวใจหยุดเตน และไม
หายใจแลว ก็ถือวาคนคนนั้นตายแลว แตปรากฏวาในปจจุบันนี้ความเจริญทางวิทยาศาสตรมีมาก
ขึ้น หัวใจที่หยุดเตนแลวก็อาจทําใหเตนใหมอีกได โดยใชเครื่องมือทางวิทยาศาสตรเขาชวย หรือ
การหายใจที่หยุดแลวก็อาจทําใหหายใจใหมอีกไดเหลานี้เปนตน เมื่อเปนเชนนี้ปญหาที่วาคนเรา
ตายเมื่อไรนั้นจึงเริ่มมีปญหามากขึ้น หลักการเดิมที่วาคนเราตายเมื่อหยุดหายใจและหัวใจหยุดเตน
จึงยังไมเพียงพอ ยังตองอาศัยหลักการอื่น ๆ อีก ในเรื่องนี้มีความเห็นของนักวิชาการทานหนึ่ง ซึ่งผู
เขียนเห็นวาเปนความคิดเห็นที่นาจะถูกตอง ทานไดใหความเห็นในเรื่องที่วาคนเราตายเมื่อใดนั้นไว
ดังนี้คือ การที่จะพิจารณาวา คนเราตายเมื่อใดนั้นใหดูที่การทํางานของรางกาย ๓ สวนคือ สมอง หัว
ใจ และการหายใจ กลาวคือ สมองหยุดทํางาน โดยตรวจดวยการวัดคลื่นสมอง หัวใจหยุดเตน และ
หายใจเองไมได ทั้ง ๓ ประการนี้ ประกอบกันจึงจะถือวาคนคนนั้นไดตายแลว เราจะรูกันไปทําไม
วาคนเราตายเมื่อใด
เมื่อคนหนึ่งตายไปแลวนั้น มรดกของเขายอมตกไปยังลูกหลาน พอแมพี่นอง ซึ่งในทาง
กฎหมายเราเรียกบุคคลที่ตายนั้นวา “เจามรดก” สวนลูกหลาน พอแม พี่นอง ที่รับมรดกนั้น เราเรียก
วา “ทายาท” สําหรับเรื่องการรับมรดกนั้นมีหลักอยูวาทายาทที่มีสิทธิจะรับมรดกไดนั้น จะตองเปน
บุคคลที่มีชีวิตอยูในขณะที่เจามรดกถึงแกความตาย กลาวคือ ทายาทคนใดตายกอนเจามรดกแลว
เขาก็ไมมีสิทธิที่จะรับมรดกจากเจามรดก ดังนั้นปญหาในเรื่องที่วา ตายเมื่อใดนั้นจึงมีความสําคัญ
ในเรื่องนี้เพราะวาถาทายาทคนใดตายหลังเจามรดกแมเพียง ๕ นาที เขาก็จะมีสิทธิไดรับมรดกของ
เจามรดก
การแจงตาย
ในกรณีที่มีคนตายเกิดขึ้น กฎหมายไดกําหนดหนาที่ใหบุคคลตาง ๆ ดังตอไปนี้ เปนผูมี
หนาที่แจงตอเจาหนาที่ในทองที่ที่มีการตายเกิดขึ้นคือ
กรณีคนตายในบาน เจาบานตองแจงตอนายทะเบียนทองที่ที่มีการตายเกิดขึ้นภายใน ๒๔
ชั่วโมงนับแตเวลาที่ตาย แตถาไมมีเจาบานใหผูพบศพเปนผูแจง
ตัวอยาง นายดําบิดาของนายแดงไดถึงแกความตายดวยโรคชราในบาน ดังนี้เราก็ตองดู
วาใครเปนเจาบาน ถานายแดงเปนเจาบาน นายแดงก็มีหนาที่ตองแจง ถาบิดานายแดงเปนเจาบาน

ก็เปนกรณีของการที่ไมมีเจาบาน ดังนั้น ถาแดงเปนผูมาพบศพ แดงก็ตองเปนผูที่มีหนาที่แจงการ
ตายของนายดําตอนายทะเบียนทองที่
กรณีคนตายนอกบาน ใหผูที่ไปกับผูตายหรือผูพบศพแจงตอนายทะเบียนแหงทองที่ที่มี
การตายเกิดขึ้นหรือทองที่ที่พบศพ หรือทองที่ที่พึงจะแจงไดในโอกาสแรก ภายใน ๒๔ ชั่วโมง หรือ
จะแจงตอพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจที่สะดวกกวาก็ได
ตัวอยาง นายแดงกับนายขาวเดินทางไปเที่ยวเขาใหญ จังหวัดนครนายกดวยกัน ปรากฏ
วานายขาวเปนไขปาตาย ในกรณีนี้นายแดงเปนผูที่ไปดวยกับนายขาวผูตาย ดังนั้น นายแดงจึงเปนผู
ที่มีหนาที่ตองแจงการตาย โดยแจงตอนายทะเบียนทองที่จังหวัดนครนายก หรือจะแจงตอพนักงาน
ฝายปกครองหรือตํารวจที่เขาใหญซึ่งสะดวกกวาก็ได
อยางไรก็ดี เวลาในการแจงนั้น ผูอํานวยการทะเบียนกลาง อาจขยายออกไปไดอีกไมเกิน
๗ วันสําหรับทองที่ที่การคมนาคมไมสะดวก
ลูกตายในทอง
ลูกตายในทอง หมายถึง ลูกที่อยูในครรภมารดาเปนเวลาเกิน ๒๘ สัปดาห และคลอดออก
มาโดยไมมีชีวิต ดังนั้น ถาลูกอยูในครรภมารดาไมถึง ๒๘ สัปดาห แมจะคลอดออกมาโดยไมมีชีวิต
ก็ไมถือวาเปนเรื่องของลูกตายในทอง
ผูที่มีหนาที่ในการแจง กรณีที่มีลูกตายในทองดังนี้ คือ (เด็กที่อยูในครรภมารดาเกิน ๒๘
สัปดาหหรือเกิน ๑๙๖วัน)
ถาลูกตายในทองเกิดขึ้นในบาน ใหเจาบานแจงตอนายทะเบียนภายใน ๒๔ ชั่วโมงนับแต
เวลาคลอด นายทะเบียนก็จะออกบัตรลูกตายในทองไวเปนหลักฐาน
ถาลูกตายในทองเกิดขึ้นนอกบาน ใหมารดาแจงตอนายทะเบียนแหงทองที่ที่ลูกตายใน
ทองนั้น หรือแจงตอทองที่ที่อาจแจงไดในโอกาสแรกภายใน ๒๔ ชั่วโมงนับแตเวลาคลอด หรือ
จะแจงตอพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจที่สะดวกกวาก็ได
กรณีที่มีการตายเกิดขึ้นไมวาจะเปนการตายภายในบานหรือนอกบานก็ตามเมื่อผูมีหนาที่
ตองแจงไดไปแจงการตายตอเจาหนาที่ผูรับแจงแลว เจาหนาที่ก็จะออกสารที่เราเรียกวามรณบัตรให
ซึ่งมรณบัตรนี้ก็คือเอกสารแสดงถึงการตายของบุคคลที่นายทะเบียนผูรับแจงการตายออกใหแกผู
แจงเพื่อนําไปแสดงตอผูเกี่ยวของนําไปจัดการทรัพยมรดกของผูตาย เปนตน
โทษ สําหรับผูที่มีหนาที่จะตองแจงการตาย แตฝาฝนไมแจงภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
กําหนดอาจจะถูกปรับไมเกิน ๑,๐๐๐ บาท

ข. มรดก
ในปจจุบันกฎหมายมีความสําคัญกับชีวิตมนุษยตั้งแตแรกเกิดจนกระทั่งตาย และ
กฎหมายในเรื่องมรดกนี่ก็นับวาเปนเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งที่เราจะทําความเขาใจ เพราะวาถาไมมี
กฎหมายมรดกแลว ก็จะทําใหสังคมวุนวาย เชน อาจมีการฆากันตาย เพราะแยงทรัพยสมบัติของผู
ตายเกิดขึ้นมากกวาที่เปนอยูในปจจุบันก็ได ตางคนก็ตางอยากไดทรัพยสมบัติมาเปนของตัวเองมาก
ๆ โดยไมคํานึงถึงวาคนอื่นจะเปนอยางไร ดังนั้นกฎหมายจึงตองเขามาวางหลักในเรื่องมรดกของผู
ตาย วาภายหลังจากผูตาย ตายแลวทรัพยสมบัติของเขาตกแกผูใด เพื่อมิใหเกิดการแยงชิงกันระหวาง
ญาติของผูตายดวยกันเอง แตการใชกฎหมายในเรื่องมรดกของไทยนั้นไมใชกับ ๔ จังหวัดภาคใต
คือ ปตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล ในกรณีที่โจทกและจําเลยเปนคนอิสลาม

๑. มรดกไดแกอะไรบาง
“มรดก” หรือ “กองมรดก” ของผูตายนั้น ไดแก ทรัพยสินของผูตายที่มีอยูในขณะตาย
แตไมใชวามรดกของผูตายมีเพียงทรัพยสินของผูตายเทานั้น มรดกของผูตายยังรวมตลอดถึงสิทธิ
หนาที่และความรับผิดชอบตาง ๆ ของผูตายซึ่งมิใชทรัพยสินของผูตาย แตบางกรณี สิทธิ หนาที่
และความรับผิดชอบตาง ๆ ของผูตายอาจไมใชมรดกก็ได ถาสิทธิหรือหนาที่ตาง ๆ นั้นเปนเรื่อง
เฉพาะตัวของผูตายที่ตองทําเอง
สิทธิหนาที่และความรับผิดชอบที่เปนมรดกของผูตาย เชน สิทธิหนาที่ตามสัญญากูยืม
เงิน ซื้อขาย จํานํา จํานอง หรือการละเมิด ตัวอยางเชน บิดา นาย ก ทําสัญญาจะขายนาใหกับนาย ค
ตอมา ค ไดชําระเงินใหกับบิดา นาย ก เสร็จเรียบรอยแลว และระหวางนั้นบิดานาย ก ตาย ค จึงฟอง
ขอใหบังคับ ก ปฏิบัติตามสัญญาจะขายนั้น ดังนี้ศาลก็จะตองพิพากษาให ก ผูเปนทายาทของบิดา
ตองปฏิบัติตามที่นาย ค เรียกรอง คือ ตองไปจดทะเบียนโอนที่นาใหกับนาย ค ตามสัญญานั่นเอง
สวนสิทธิหนาที่และความรับผิดชอบที่ไมอาจถือวาเปนมรดกของผูตายเพราะเปนการ
เฉพาะตัวที่ผูตายตองกระทําเองนั้น เชน ก เปนนักเขียนภาพ ข จึงไปจางใหนาย ก เขียนภาพตนเอง
ตอมาขณะนาย ก เขียนภาพยังไมเสร็จ ก ถึงแกความตาย ดังนี้ ข จะไปบังคับใหทายาทซึ่งอาจจะเปน
ลูกของนาย ก วาดภาพนั้นแทนบิดาตนเองมิได เพราะถือวาการวาดภาพนั้นเปนการเฉพาะตัวของ
นาย ก เองที่จะตองใชฝมือตนเองกระทําขึ้นมา แตถา ข ไปใหลูกของนาย ก วาดภาพให เพราะเห็น
วาลูกของนาย ก ก็เปนนักเขียนเชนเดียวกัน อยางนี้ตองถือวาระหวางลูกของนาย ก และ ข ไดมีการ
ทําสัญญาตอกันใหมโดยไมถือวาลูกนาย ก กระทําการในฐานะทายาทของนาย ก

๒. มรดกตกทอด เมื่อใด
มรดกจะตกทอดไปยังทายาททันที เมื่อเจามรดกตาย ดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน แตมีขอ
สังเกตวาการตายของบุคคลนั้นในทางกฎหมายมีได ๒ อยาง คือ ตายโดยธรรมชาติ และตายโดยผล
ของกฎหมาย
“การตายโดยผลของกฎหมาย” หรือที่เรียกวา “สาบสูญ” คือการที่มีทายาทของบุคคลนั้น
หรือพนักงานอัยการไปฟองรองตอศาลวาบุคคลนั้นไดหายไปจากถิ่นที่อยูเปนเวลา ๕ ป โดยไมมี
ใครทราบขาวของบุคคลนั้นเลย หรือไปอยูในสมรภูมิแหงสงคราม หรือไปตกในเรืออับปาง เมื่อนับ
เวลาหลังจากที่หมดสงครามแลว นับจากเรืออับปางไดสิ้นสุดไปแลวเปนเวลา ๒ ป และไมมีใครรูวา
บุคคลนั้นอยูที่ไหนเปนตายรายดีอยางไร ดังนี้ถาศาลสั่งวาบุคคลนั้นเปน “คนสาบสูญ” ดวยเหตุดัง
กลาวแลว ก็ตองถือวาบุคคลนั้นไดถึงแกความตายเชนกัน และจะมีผลให “มรดก” ตกทอดไปยัง
ทายาทเชนเดียวกับการตายโดยธรรมชาติ

๓. ใครมีสิทธิไดรับมรดกของผูตาย
เมื่อบุคคลตายทรัพยสินหรือมรดกของผูตายจะตกทอดไดแกใครนั้นกฎหมายใหความ
สําคัญกับความตั้งใจของผูตายเปนหลักวาจะยกทรัพยสินใหแกใคร ถาผูตายทําพินัยกรรมยกทรัพย
ใหผูใดก็จะเปนไปตามพินัยกรรม แตถาผูตายไมไดทําพินัยกรรมไว กฎหมายกําหนดใหมรดกตก
ทอดแกทายาทที่เปนลูกหรือญาติพี่นองของผูตาย ดังนั้นทายาทผูมีสิทธิไดรับมรดก กฎหมายจึงแบง
ออกเปน ๒ ประเภท คือ ทายาทโดยธรรม และผูรับพินัยกรรม
๓.๑ ทายาทโดยธรรม
ทายาทโดยธรรมตามกฎหมายไดแก ญาติ และคูสมรสคือ สามีและภริยาของผูตาย
ญาติ กฎหมายไดจัดการลําดับญาติไวแลว โดยใหญาติสนิทที่สุดมาสิทธิไดรับมรดก
เหนือกวาญาติที่หางออกไป หากญาติที่สนิทที่สุดยังมีชีวิตอยูญาติที่สนิทนอยลงไปจะไมมีสิทธิได
รับมรดกเลย ตามหลักที่วา “ญาติสนิทพิชิตญาติหาง” สําหรับลําดับญาตินั้น กฎหมายไดกําหนดไว
เรียงตามลําดับความสนิทดังนี้
ลําดับที่ ๑ ผูสืบสันดาน ไดแก บุตรของผูตาย ซึ่งอาจจะไดแกบุตรในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง ดังตอไปนี้ คือ
(ก) บุตรที่ชอบดวยกฎหมายของเจามรดก ไดแก บุตรประเภทใดประเภทหนึ่งตอไปนี้
(๑) บุ ต รที่ เกิ ด จากบิ ด (ซึ่ งเป น เจามรดก) กั บ มารดาซึ่ งบิ ด ามารดานั้ น นั้ น ได จ ด
ทะเบียนสมรสกันถูกตองตามกฎหมาย
(๒) บุตรบุญธรรมของเจามรดก กลาวคือ เปนบุคคลที่เจามรดกไดจดทะเบียนรับ
เปนบุตรบุญธรรม
(๓) บุตรซึ่งบิดา (ซึ่งเปนเจามรดก) กับมารดาไดจดทะเบียนสมรสกันภายหลังจาก
ที่บุตรไดเกิดแลว
(ข) บุตรนอกกฎหมาย หมายถึง บุตรที่บิดา (ซึ่งเปนเจามรดก) ไมไดจดทะเบียนสมรส
กับมารดา แตมีพฤติการณที่เปดเผยบางอยางของบิดาที่เปนการรับรองวาเด็กนั้นเปนบุตรของตน
เชน อนุญาตใหเด็กใชนามสกุลของตน หรือเปนธุระพาบุตรไปฝากเขาโรงเรียน หรือใครถามก็บอก
วาเปนบุตรของตน เปนตน เพราะฉะนั้นถามีพฤติการณดังเชนวานี้ เด็กนั้นก็มีสิทธิรับมรดกของ
บิดา (เจามรดก) เหมือนกับบุตรที่ชอบดวยกฎหมายทุกประการ

ลําดับที่ ๒ บิดามารดาของเจามรดก ในกรณีของบิดา บิดานั้นจะตองเปนบิดาที่ชอบดวย
กฎหมายของเจามรดก ถาเปน บิดาที่ ไมชอบดวยกฎหมาย (กลาวคือ ไมไดจดทะเบียนสมรสกับ
มารดาของเจามรดก) แมวาจะไดมีพฤติการณรับรองบุตรนอกกฎหมายวาเจามรดกเปนบุตรตน ดัง
กลาวในขอ ข. ก็ตาม ก็ไมมีสิทธิไดรับมรดกของบุตรตน สวนมารดานั้นยอมเปนมารดาโดยชอบ
ดวยกฎหมายของเจามรดกเสมอ ไมวาจะจดทะเบียนสมรสกับบิดาของเจามรดกหรือไมก็ตาม
ขอสังเกต
(๑) บิดามารดาบุญธรรม ไมมีสิทธิรับมรดกของบุตรบุญธรรม
(๒) ในกรณีที่บิดาหรือมารดาทําการสมรสใหม หลังจากขาดการสมรสแลว แมเลี้ยง
หรือพอเลี้ยงยอมไมมีสิทธิรับมรดกของลูกเลี้ยง
(๓) ลูกเขยไมมีสิทธิไดรับมรดกของพอตา หรือแมยาย และพอตาแมยายก็ไมมีสิทธิรับ
มรดกของลูกเขยเชนกัน
(๔) ลูกสะใภไมมีสิทธิรับมรดกของแมสามีหรือพอสามี และแมสามีหรือพอสามีก็ไมมี
สิทธิรับมรดกของลูกเขยเชนกัน
(๕) ลูกสะใภไมมีสิทธิรับมรดกของแมสามีหรือพอสามมี และแมสามีหรือพอสามีก็ไม
มีสิทธิรับมรดกของลูกสะใภเชนกัน
ลําดับที่ ๓ พี่นองรวมบิดามารดาเดียวกันกับเจามรดก คือ พี่นองเจามรดกที่เกิดจากบิดา
มารเดียวกัน
ลําดับที่ ๔ พี่นองรวมแตบิดา หรือพี่นองรวมแตมารดาของเจามรดก (หรือที่เรียกลูกติด
พอลูกติดแม)
ลําดับที่ ๕ ปู ยา ตา ยาย ของเจามรดก หมายถึง ปู ยา ตา ยาย ของเจามรดกจริง ๆ ไมใช
เปนแตเพียงนับถือวาเปนญาติ
ลําดับที่ ๖ ลุง ปา นา อา ของเจามรดก หมายถึง ลุง ปา นา อา ของเจามรดกจริง ๆ ไมใช
แตเพียงเรียกวา ลุง ปา นา อา

การแบงมรดกระหวางทายาทโดยธรรม
(ก) การแบงมรดกในกรณีที่เจามรดกไมมีคูสมรสในขณะตาย
ในกรณีที่เจามรดกไมมีคูสมรส เชน แตงงานโดยไมไดจดทะเบียนสมรส หรือคูสมรส
ตายไปกอน หรือจดทะเบียนหยากันแลว กรณีเชนนี้ก็ตองแบงมรดกกันในระหวางญาติเทานั้น
ในการพิ จารณาวา ทายาทประเภทญาติ จะไดรับ มรดกเพี ยงใดมี ดังนี้ กฎหมายไดให
ทายาทในลําดับที่ ๑ กับลําดับที่ ๒ ไดรับมรดกรวมกันกอนถาไมมีบุคคลทั้งสองลําดับ ทายาทใน
ลําดับที่ ๓ จึงจะไดรับมรดก เชน เจามรดกตาย ในขณะตายเจามรดกไมมีพอ ไมมีแม ไมมีลูก มีแตพี่
นองรวมพอแมเดียวกัน และมีลุงอีก ๑ คน ตามตัวอยาง พี่นองจึงไมมีสิทธิไดรับมรดกเพียงลําดับ
เดียว สวนลุงไมไดเพราะเปนทายาทในลําดับที่หาง
(ข) กรณีที่มีคูสมรสอยูกอนตาย
คูสมรสของเจามรดกนี้ หมายถึง สามีหรหือภรรยาของเจามรดกที่ไดจดทะเบียนสมรส
กันถูกตองตามกฎหมายเทานั้น ฉะนั้น หากเปนคูสมรสของเจามรดกที่เปนแตเพียงอยูกินกับเจา
มรดกฉันสามีภรรยา แตไมไดจดทะเบียนสมรสกันใหถูกตองตามกฎหมาย คูสมรสนั้นยอมไมมี
สิทธิรับมรดกของเจามรดกเลย แตหากเจามรดกตองการใหคูสมรสของตนที่ไมไดจดทะเบียนสมรส
กันมีสิทธิไดรับมรดกของตน ก็จะตองไปจดทะเบียนสมรสกันใหถูกตอง หรืออาจทําพินัยกรรมยก
ทรัพยมรดกใหกับคูสมรสนั้น
คูสมรสของเจามรดกที่ถูกตองตามกฎหมายนั้นก็ยอมมีสิทธิรับมรดกของเจามรดกเสมอ
รวมกับทายาทประเภทญาติที่มีสิทธิรับมรดกของเจามรดกทุกลําดับ เพียงแตวาสวนบงคูสมรสนั้น
จะมากนอยตางกัน กลาวคือ ถาเจามรดกมีญาติในลําดับตน ๆ คูสมรสก็จะไดสวนแบงนอย แตถาเจา
มรดกมีญาติ ซึ่งเปนทายาทโดยธรรมในลําดับทาย ๆ คูสมรสก็จะไดรับสวนแบงมรดกมากขึ้นโดย
กฎหมายไดวางอัตราสวนมากนอยไวแลว
การรับมรดกแทนที่
ในกรณีที่ทายาทโดยธรรมลําดับที่ ๑ (ผูสืบสันดาน) ลําดับที่ ๓ (พี่นองรวมบิดามารดา
เดียวกัน กับเจามรดก) ลําดับที่ ๔ (พี่นองรวมบิดาหรือพี่นองรวมแตมารดาของเจามรดก) หรือลําดับ
ที่ ๖ (ลุง ปา นา อา ของเจามรดก) ไดตายไปกอนเจามรดก หรือถูกกําจัดมิใหไดรับมรดก (ซึ่งจะ
อธิบายตอไป) โดยถูกกําจัดกอนเจามรดกตาย ถาหากทายาทในลําดับดังกลาวมีผูสืบสันดานโดยสาย
โลหิตอยู (คือ บุตรของเจามรดก ซึ่งไมรวมถึงบุตรบุญธรรม) ก็ใหผูสืบสันดานโดยสายโลหิตนั้นเขา
มารับมรดกแทนที่ได ถาผูสืบสันดานโดยสายโลหิตนั้ น ตายกอนเจามรดกหรือถูกกําจัดมิใหรับ

มรดกเชนกัน ก็ใหผูสืบสันดานของผูสืบสันดานนั้นรับมรดกแทนที่ตอไปอีกจนกวาจะหมดสาย
โลหิต (ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา ๑๖๓๙)
ตัวอยาง นายสมพงษ มีบุตรชื่อ นายสมศักดิ์ นายสมศักดิ์มีบุตรชื่อ นายสรพงษ ตอมา
นายสมศักดิ์ตายและหลังจากนั้นนายสมพงษตาย ปญหามีวาถาหากเราจะแบงมรดกของนายสมพงษ
(ไมใชของนายสมศักดิ์) มรดกของนายสมพงษจะตกไดแกใคร?
คําตอบก็คือ มรดกของนายสมพงษ ตามธรรมดาแลวยอมตกไดแกบุตรคือ นายสมศักดิ์
แตนายสมศักดิ์ตายไปกอนนายสมพงษที่เปนเจามรดก แตในกรณีนี้นายสมศักดิ์ยังมีผูสืบสันดาน
โดยสายโลหิตอยูคือนายสรพงษ ดังนั้นนายสรพงษจึงเขารับมรดกของนายสมพงษได โดยการเขา
รับมรดกแทนที่ คือเขาแทนที่นายสมศักดิ์ไดตามมาตรา ๑๖๓๙ ดังกลาว สําหรับทายาทในลําดับที่
๓, ๔ และ ๖ ก็วินิจฉัยทํานองเดียวกัน
๓.๒ ผูรับพินัยกรรม
ผูรับพินัยกรรม หมายถึง บุคคลหนึ่งซึ่งผูตายหรือเปนบุคคลภายนอกทําพินัยกรรมยก
ทรัพยสินใหผูรับพินัยกรรมอาจเปนญาติพี่นองของผูตายก็ได พินัยกรรมนั้นกฎหมายบังคับวาจะ
ตองทําเปนหนังสือและถูกตองตามแบบที่กฎหมายกําหนดไว
ขอสังเกต
หนังสือที่จะเปนพินัยกรรมนั้น จะตองมีขอความ ระบุวาจะยกทรัพยสินใหผูใดเมื่อผูทํา
พินัยกรรมถึงแกความตาย ถาไมมีขอความดังกลาวระบุไว หนังสือนั้นอาจเปนหนังสือยกทรัพยสิน
ใหโดยเสนหาก็ได ผูทําพินัยกรรมจึงตองระมัดระวังในเรื่องนี้

แบบของพินัยกรรม
กฎหมายกําหนดแบบของพินัยกรรมไว ๓ แบบ ผูทําพินัยกรรมประสงคจะทําแบบใด
แบบหนึ่งก็สามารถเลือกไดตามใจชอบ

แบบที่ ๑ พินัยกรรมแบบธรรมดา
มีหลักเกณฑในการทําดังตอไปนี้
๑. ตองทําเปนหนังสือ ซึ่งจะเขียนหรือพิมพก็ได เจามรดกจะเขียนหรือพิมพเองก็ได หรือ
ใหคนอื่นเขียนหรือพิมพแทนก็ได
๒. ตองลง วัน เดือน ป ในขณะที่ทําพินัยกรรมนั้น
๓. เจามรดกผูทําพินัยกรรมจะตองเซ็นชื่อตอหนาพยานอยางนอย ๒ คนพรอมกัน มีขอ
สังเกตวา ถามีพยานอยางนอย ๒ คน ลงลายมือชื่อเปนพยานขณะทําพินัยกรรม และไดเห็นผูทําพินัย
กรรมลงลายพิมพนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อก็ถือไดวาพยาน ๒ คนนั้นไดรับรองการพิมพลายนิ้ว
มือไปดวยในตัว ไมจําตองมีพยาน ๒ คนลงลายมือชื่อรับรองลายพิมพนิ้วมือของผูทําพินัยกรรมอีก
ชุดหนึ่งตางหากอีก (ฎ.๑๑๑/ ๒๔๙๗, ฎ.๖๑๙/๒๔๙๑)

ตัวอยางแบบพินัยกรรมแบบธรรมดา
พินัยกรรม
ทําที่บานเลขที่ ๑๑ ซอยเพชรเกษม ๓๔
เขตภาษีเจริญ กทม.
วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๒๔
ขาพเจา นายเกิด มั่งมีทรัพย อายุ ๕๐ ป ตั้งบานเรือนอยูบานเลขที่ ๑๑ ซอยเพชรเกษม
๓๔ เขตภาษีเจริญ กทม. ขอทําพินัยกรรมกําหนดการเผื่อตายเกี่ยวกับทรัพยสินของขาพเจาดังตอ
ไปนี้
๑. ที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๑ ตําบลบางจาก เขตภาษีเจริญ กทม. พรนอมสิ่งปลูกสราง รวม
ทั้งอุปกรณและสิ่งของภายในสิ่งปลูกสรางซึ่งเปนของขาพเจา ขาพเจาขอยกใหแกนายสําราญ มั่งมี
ทรัพย บุตรชายของขาพเจา
๒. ขาพเจาขอตั้งใหนางสดสวย มั่งมีทรัพย ภรรยาของขาพเจาเปนผูจัดการมรดก ทํา
หนาที่รวบรวมทรัพยมรดกของขาพเจาทั้งหมด และจัดการใหเปนไปตามพินัยกรรมฉบับนี้
ในขณะที่ขาพเจาทําพินัยกรรมฉบับนี้ มีสติสัมปชัญญะดี มีสุขภาพสมบูรณ และมิไดมีผู
ใดมาขมขูหรือหลอกลวงใหขาพเจาทําพินัยกรรมฉบับนี้แตอยางใด พินัยกรรมฉบับนี้ทําขึ้นเพียง
ฉบับเดียว ขาพเจาไดลงลายมือชื่อไวตอหนาพยาน และขาพเจาไดมอบพินัยกรรมฉบับนี้ใหกับนาง
สดสวย
มั่งมีทรัพย เก็บรักษาไว
ลงชื่อ......................(ลายเซ็น).................ผูทําพินัยกรรม
(นายเกิด มั่งมีทรัพย)
ขาพเจาผูมีนามขางทายนี้ไดนั่งเปนพยานในการทําพินัยกรรมและขอรับรองวาผูทําพินัย
กรรมไดลงลายมือชื่อขางบนนี้ตอหนาขาพเจาทั้ง ๒ คนนี้พรอมกัน
ลงชื่อ......................(ลายเซ็น).................ผูทําพินัยกรรม
(นายสมาน ลมโชย)

ลงชื่อ......................(ลายเซ็น).................ผูทําพินัยกรรม
(นายสํารวย ร่ํารวยทรัพย)

แบบที่ ๒ พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ
หลักเกณฑ
๑. เจามรดกผูทําพินัยกรรมจะตองเขียนขอความในพินัยกรรมทั้งฉบับ ดวยลายมือ
ของตนเอง
๒. ลงวัน เดือน ป ในขณะที่ทําพินัยกรรมนั้น
๓. เจามรดกผูทําพินัยกรรม จะตองลงลายมือชื่อ(ลายเซ็น) ไวในพินัยกรรมนั้นจะลง
ลายพิมพนิ้วมือไมได
ขอสังเกต พินัยกรรมแบบที่ ๒ นี้ไมตองมีพยานรูเห็นในการทําพินัยกรรมแตอยางไร

แบบที่ ๓ พินัยกรรมแบบเอกสารฝายเมือง
เปนพินัยกรรมที่ทางบานเมืองเปนผูจัดทําให คือตองไปติดตอขอทําพินัยกรรมแบบนี้ที่ที่
วาการอําเภอใหจัดการทําให โดยเปนหนาที่ของนายอําเภอ สําหรับขั้นตอนในการทําพินัยกรรม
แบบนี้มีดังตอไปนี้ คือ
๑. ผูทําพินัยกรรมตองไปแจงขอความที่ตนประสงคจะใหใสไวในพินัยกรรมของตน แก
นายอําเภอ
๒. นายอําเภอตองจดขอความที่ผูทําพินัยกรรมแจงใหทราบนั้นลงไวและอานขอความ
นั้นใหพยานและผูทําพินัยกรรมฟง
๓. เมื่อผูทําพินัยกรรมและพยานทราบแนชัดวา ขอความที่นายอําเภอจดนั้นเปนการถูก
ตองตรงกันกับที่ผูทําพินัยกรรมแจงไวแลวใหผูทําพินัยกรรมและพยานลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ
๔. ขอความที่นายอําเภอจดไวนั้น ใหนายอําเภอลงลายมือชื่อและลงวัน เดือน ป ทั้งจดลง
ไวดวยตนเองเปนสําคัญวาพินัยกรรมนี้ไดทําขึ้นถูกตองตามขอ ๑ ถึงขอ ๓ ขางตนแลวประทับตรา
ตําแหนงไวเปนสําคัญ
ดังนั้น พินัยกรรมแบบนี้ ขั้นตอนในการทําตาง ๆ เปนหนาที่ของนายอําเภอที่จะจัดการ
ให การทํ าพิ นั ยกรรมแบบนี้ จึงสะดวกและไมผิดพลาดเพราะผูทํ าพิ นั ยกรรมเพี ยงแต แ จงความ
ประสงคใหนายอําเภอทราบวาตองการจะทําพินัยกรรมแบบเอกสารฝายเมืองก็เพียงพอแลว ตอจาก
นั้นเปนหนาที่ของนายอําเภอที่จะจัดการใหซึ่งการทําพินัยกรรมแบบนี้อาจจะทํานอกที่วาการอําเภอ
ก็ได โดยไปยื่นคํารองตอนายอําเภอ

แบบที่ ๔ พินัยกรรมแบบเอกสารลับ
เปนพินัยกรรมที่ทําขึ้นโดยมีลักษณะเปนเอกสารลับ กลาวคือ ผูทําพินัยกรรมกับผู
เขียนพินัยกรรม(ในกรณีผูอื่นเปนผูเขียน) เทานั้นที่จะรูวาพินัยกรรมนั้นมีขอความอยางไร ซึ่งพินัย
กรรมแบบนี้มีหลักเกณฑและขั้นตอนในการทําดังนี้คือ
๑. ผูทําพินัยกรรมตองลงลายมือชื่อในพินัยกรรม
๒. ผูทําพินัยกรรมตองผนึกพินัยกรรมนั้นแลวลงลายมือชื่อคาบรอยผนึกนั้น
๓. ผูทําพินัยกรรมตองนําพินัยกรรมที่ผนึกนั้นไปแสดงตอนายอําเภอและพยานอีกยาง
นอย ๒คนและใหถอยคําตอบุคคลทั้งหมดเหลานั้นวาเปนพินัยกรรมของตน ถาพินัยกรรมนั้นผูทํา
พินัยกรรามิไดเปนผูเขียนเองโดยตลอด ผูทําพินัยกรรมจะตองแจงนามและภูมิลําเนาของผูเขียนให
ทราบดวย
๔. เมื่อนายอําเภอจดถอยคําของผูทําพินัยกรรมและวัน เดือน ป ที่ทําพินัยกรรมมา
แสดงไวบนซองนั้นและประทับตราตําแหนงแลว ใหนายอําเภอ ผูทําพินัยกรรม และพยานลงลาย
มือชื่อบนซองนั้น
ขอควรระวังในการทําพินัยกรรม
๑. ผูเขียน หรือพยานในพินัยกรรม รวมทั้งคูสมรสของผูเขียนหรือพยานในพินัยกรรม
แบบตางๆ นั้นจะเปนผูรับทรัพยตามพินัยกรรมนั้นไมได
๒. บุคคลที่มีสถานะดังตอไปนี้จะเปนพยานในพินัยกรรมไมไดคือ
ก. ผูซึ่งยังไมบรรลุนิติภาวะ
ข. บุคคลวิกลจริตหรือบุคคลซึ่งศาลสั่งใหเปนผูเสมือนไรความสามารถ
ค. บุคคลที่หูหนวกเปนใบหรือตาบอดทั้ง ๒ ขาง

๔. ทายาทอาจไมมีสิทธิรับมรดก
๔.๑ การตัดไมใหรับมรดก
ถาเจามรดกไมตองการใหทายาทโดยธรรมที่เปนญาติหรือคูสมรสของตนไดรับมรดก ก็
อาจจะทําการตัดสิทธิบุคคลเหลานั้นมิใหรับมรดกของตนเลยก็ได โดยกฎหมายบัญญัติวิธีการไว ๒
วิธีคือ
วิธีแรก เจามรดกทําเปนหนังสือซึ่งมีขอความกําหนดวาขอตัดทายาทโดยธรรมคนไหน
ของตนมิใหไดรับมรดกและนําหนังสือนั้นไปมอบใหแกนายอําเภอ
วิธีที่ ๒ เจามรดกทําพินัยกรรมขึ้นฉบับหนึ่ง โดยระบุขอความในพินัยกรรมวา ขอตัด
ทายาทโดยธรรมคนไหนไมใหไดรับมรดก
การแสดงเจตนาตัดทายาทโดยธรรมของตนมิใหไดรับมรดกนี้ เมื่อเจามรดกกระทําการ
ดังกลาวไมวาโดยวิธีใดวิธีหนึ่งแลวทายาทโดนธรรมที่ถูกตัดยอมไมมีสิทธิไดรับมรดกของเจามรดก
เลย
๔.๒ การสละมรดก
ในบางกรณีทายาทโดยธรรมซึ่งเปนญาติหรือคูสมรสทายาท ผูรับพินัยกรรมอาจจะไม
ตองการทรัพยมรดกของเจามรดกเลยก็ได ซึ่งถาเปนเชนนั้น ทายาทนั้น ๆ ก็จะตองทําการสละมรดก
ตามวิธีการที่กฎหมายกําหนดไว คือ
วิธีแรก การทําเปนหนังสือสละมรดกมอบไวแกพนักงานเจาหนาที่ระหวางทายาทดวย
กันเองวาตนขอสละมรดก ซึ่งทายาทผูสละอาจจะไดคาตอบแทน แตคาตอบแทนทีไดนั้นจะตองไม
ใชคาตอบแทนที่นํามาจากกองมรดก เพราะมิฉะนั้นแลวจะกลายเปนเรื่องแบงปนทรัพยมรดกไมใช
การสละมรดก
๔.๓ การถูกกําจัดมิใหรับมรดก
ในบางครั้ง ถาทายาทผูมีสิทธิไดรับมรดกนั้นมีความประพฤติไมสมควร หรือมีพฤติ
การณที่ เอาเปรียบทายาทคนอื่น กฎหมายจึงเห็นวาทายาทผูกระทําการดังกลาวไมสมควรจะไดรับ
มรดกจึงบัญญัติตัดสิทธิทายาทคนนั้นไว ๒ กรณีคือ
๑. ถาทายาทนั้นทําการยักยายปดบังทรัพยมรดก เชน นําทรัพยไปซอนเสีย ปดบังไมให
ทายาทอื่นรูวาตนครอบครองทรัพยมรดกอยู เปนตน ซึ่งหากมีพฤติการณเชนนี้แลวทายาทผูนั้นยอม
ถู ก กฎหมายตั ด สิ ท ธิ ไม ให ได รับ มรดก ซึ่ งการตั ด สิ ท ธิ นั้ น จะมากน อ ยเพี ย งใดมี รายละเอี ย ดใน
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตร ๑๖๐๕

๒. ถาทายาทนั้นประพฤติตนไมสมควร กลาวคือมีพฤติการณไมสมควรตามที่กฎหมาย
กําหนดไว เชน ฆาเจามรดก ขมขูเจามรดกใหทําพินัยกรรม ฯลฯ เปนตน ซึ่งหากทายาทผูนั้นมีพฤติ
การณดังกลาวแลว ก็จะถูกกฎหมายตัดสิทธิมิใหรับมรดกเลย สําหรับพฤติการณตาง ๆ นั้นมีบัญญัติ
ไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา ๑๖๐๖

๕. อายุความ
ทายาทผูใดไดรับมรดกอาจตกลงแบงมรดกกันเองไดก็ไดโดยไมตองฟองรองตอศาล
โดยทําสัญญาตกลงกันเองวาจะใหใครไดมรดกสวนไหนบาง
ถาตกลงกันไมได ก็ตองฟองขอใหศาลแบงมรดกภายใน ๑ ป นับแตเจามรดกตาย
มิฉะนั้นทานวาอาจจะเสียสิทธิเพราะคดีขาดอายุความ

