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คํานํา 
 

 
 ท�ามกลางสภาพเศรฐกิจและสังคมในยุคโลกาภิวัฒน�  ครอบครัวซ่ึงถือเป&นสถาบันข้ัน
พ้ืนฐานของสังคมป)จจุบันจึงมีความแตกต�างไปจากอดีตโดยสิ้นเชิง  เนื่องจากในอดีตครอบครัวไทย
เป&นครอบครัวท่ีมีขนาดใหญ�  ท้ังนี้เพราะกฎหมายให2สิทธิผู2ชายสามารถมีภริยาได2หลายคน  จึงอาจทํา
ให2เกิดป)ญหาในการอยู�ร�วมกันระหว�างสามีภริยาหรือบิดามารดากับบุตร  ต�อมาเม่ืออิทธิพลของ
กฎหมายต�างประเทศเข2ามามีบทบาทในประเทศไทย  ระบบกฎหมายครอบครัวไทยจึงถูกพัฒนาข้ึน
โดยมีการปรับปรุงแก2ไขกฎหมายให2ชายมีภริยาได2เพียงคนเดียวเท�านั้น  จึงทําให2สภาพครอบครัวไทย
กลายเป&นครอบครัวเด่ียวท่ีประกอบไปด2วยบิดามารดากับบุตร  อย�างไรก็ตามถึงแม2จะมีการแก2ไข
กฎหมายหลายครั้ง  แต�ก็ยังเกิดป)ญหาในการละเมิดสิทธิของบุคคลในครอบครัว  รวมท้ังได2มีการ
เรียกร2องสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ  เพ่ือให2บุคคลทุกคนมีความเท�าเทียมกันในกฎหมายครอบครัว  
ไม�ว�าจะเป&นเพศชาย  เพศหญิง  หรือกลุ�มบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศ  เป&นต2น  ข2าพเจ2าจึงได2
เรียบเรียงตํารากฎหมายครอบครัวข้ึนมา  ในป8  พ.ศ.  2554  โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือใช2ในการ
ประกอบการสอนวิชากฎหมายครอบครัว  (LA10209)  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  สาขานิติศาสตร�  
คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ซ่ึงตําราเล�มนี้ข2าพเจ2าได2พยายาม
ปรับปรุงเพ่ิมเติมเนื้อหาต�างๆ  เรื่อยมาจนถึงป8  พ.ศ.   2557  เพ่ือให2สอดคล2องกับสถานการณ�
ครอบครัวป)จจุบัน  โดยเฉพาะในกรณีท่ีมีการเรียกร2องให2มีกฎหมายรับรองการแต�งงานของกลุ�มคนรัก
ร�วมเพศในสังคมไทยและต�างประเทศ  รวมท้ังสถานภาพทางกฎหมายของเด็กท่ีเกิดโดยวิธีการอุ2มบุญ
ซ่ึงยังคงมีป)ญหาว�าจะเป&นบุตรท่ีชอบด2วยกฎหมายของใคร  โดยถือเป&นประเด็นใหม�ในกฎหมาย
ครอบครัว  สําหรับเนื้อหาในตําราเล�มนี้มิได2เป&นการเขียนอธิบายเรียงมาตรา  แต�เพ่ือประโยชน�ในการ
ทําความเข2าใจได2ง�าย  ข2าพเจ2าจึงได2จัดแบ�งเนื้อหาโดยเฉพาะออกเป&น  9  บท  ได2แก�  ความรู2เบื้องต2น
เก่ียวกับกฎหมายครอบครัว การหม้ัน  การสมรส  ความสัมพันธ�ระหว�างสามีภริยา  ทรัพย�สินระหว�าง
สมรส  การสมรสท่ีเป&นโมฆะและการสมรสท่ีเป&นโมฆียะ  การสิ้นสุดแห�งการสมรส  การเป&นบิดา
มารดากับบุตรและความปกครอง  บุตรบุญธรรม  เป&นต2น  ซ่ึงเนื้อหาในแต�ละบทข2าพเจ2าได2นํา
ตัวอย�างคําพิพากษาศาลฎีกามาประกอบการเทียบเคียงด2วย 
 ข2าพเจ2าหวังว�าตํารากฎหมายครอบครัวเล�มนี้จะเกิดประโยชน�อย�างยิ่งสําหรับผู2ศึกษาและ
ผู2สนใจท่ัวไป  ข2าพเจ2าขอขอบพระคุณผู2เป&นเจ2าของงานเขียนทุกท�านท่ีข2าพเจ2าได2ใช2ในการค2นคว2า
ประกอบการเขียนตํารา  ตลอดจนขอกราบขอบพระคุณผู2บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีท่ีให2
การสนับสนุนรวมท้ังให2คําชี้แนะในการเรียบเรียงตําราเล�มนี้จนสําเร็จลุล�วงไปด2วยดี 
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บทท่ี  1 
ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับกฎหมายครอบครัว 

 
 
 ในสังคมมนุษยนั้นครอบครัวถือเป�นจุดเริ่มต�นในการก อกําเนิดบุคคลข้ึนมา  ซ่ึงจะเก่ียวข�อง
ต้ังแต การท่ีชายหญิงแต งงานร วมประเวณีกัน  จนกระท่ังเกิดบุตร  เม่ือมีสมาชิกต้ังแต สองคนข้ึนไปก็
กลายเป�นครอบครัว  เม่ือมีหลายครอบครัวรวมกันก็กลายเป�นหมู บ�าน  ตําบล  อําเภอ  จังหวัด       
ไล ขยายต อมาจนกลายเป�นประเทศ หรือเรียกอีกอย างหนึ่งก็คือสังคมนั่นเอง  เม่ือครอบครัวเป�น
จุดเริ่มต�นของสังคม  ครอบครัวจึงเป�นสถาบันท่ีมีความสําคัญท่ีสุด  เพราะมนุษยเกิดมาจะเป�นคนดี
หรือไม ย อมต�องอาศัยสภาพแวดล�อมของคนในครอบครัว  วัฒนธรรมประเพณีในการเลี้ยงดู           
ซ่ึงอาจจะแตกต างกันไปในแต ละสังคมท่ีบุคคลนั้นอาศัยอยู   ดังนั้นเพ่ือให�สอดคล�องกับสภาพสังคมท่ี
ชายและหญิงจะต�องใช�ชีวิตอยู ร วมกันอย างปกติสุข  ไม มีการละเมิดสิทธิในครอบครัวของอีกฝ7ายหนึ่ง
จนเกินขอบเขต  มนุษยจึงเป�นผู�คิดค�นท่ีจะกําหนดหลักเกณฑกฎกติกาในการอยู ร วมกันของสมาชิกทุก
คนในครอบครัวให�มีความสงบสุข  จนกระท่ังได�มีการบัญญัติกฎหมายครอบครัวข้ึนมา  ไม ว าจะเป�น
เรื่องของการหม้ัน   การสมรส  ความสัมพันธระหว างสามีภริยา  ทรัพยสินระหว างสามีภริยา        
การสิ้นสุดแห งการสมรส  รวมท้ังสิทธิหน�าท่ีระหว างบิดามารดากับบุตร  บุตรบญธรรม  เป�นต�น   
 
 
ความหมายของครอบครัว 
 
 เนื่องจากประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชยไม ได�ให�คํานิยามของครอบครัวว ามีความหมาย
อย างไร  ดังนั้น  เพ่ือให�มีการศึกษากฎหมายครอบครัวได�อย างถูกต�อง  ในการตีความข�อเท็จจริง
ทางด�านกฎหมาย  จึงจําเป�นต�องศึกษาความหมายของคําว า  “ครอบครัว”  จากคําอธิบายของ
ราชบัณฑิตยสถานและนักนิติศาสตรประกอบกัน  ดังต อไปนี้  
 สมรักษ  พรหมมา  และ  ประเสริฐ  ลิ่มประเสริฐ  (2545: 2)  ได�ให�ความเห็นเก่ียวกับ
ความหมายของคําว า  “ครอบครัว”  คือ  การท่ีชายและหญิงได�ทําการสมรสกัน  อยู กินร วมกัน      
จนเป�นครอบครัวท่ีสมบูรณแบบ  อันประกอบไปด�วยสามี  ภริยาและบุตร  ซ่ึงเม่ือบุตรเติบโตและได�
ทําการสมรสอีกก็จะมีการสร�างครอบครัวข้ึนมาใหม อีกที  และก็เป�นเช นนี้ต อไปเรื่อยๆ  ตามกลไก
ของวัฎจักรวิถีชีวิตสังคมโลก 
 วิระดา  สมสวัสด์ิ  (2546: 2)  ได�อธิบายความหมาย  คําว า  “ครอบครัว”  คือ  บุคคลท่ีมี
ความสัมพันธทางสายโลหิต  และผู�ท่ีกฎหมายรับรองความสัมพันธว าเป�นคู สมรสและเป�นบุตร  ท้ังนี้ไม 
รวมถึงผู�ท่ีมาอยู ร วมกันในด�านความสัมพันธอ่ืนๆ  แม�จะมาอยู ร วมครัวเดียวกันก็ตาม  เช น  ผู�ท่ีไม ได�
จดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย  คนใช�ในบ�าน  เป�นต�น 
 ประสพสุข  บุญเดช  (2554: 1)  ได�ให�ความเห็นเก่ียวกับลักษณะของครอบครัว  คือ  
หน วยย อยพ้ืนฐานของสังคมซ่ึงประกอบด�วยสามีภริยาและบุตร  ฐานะการเป�นครอบครัวเริ่มต�นเม่ือ
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ชายและหญิงได�ทําการสมรสกัน  และดําเนินต อไปจนกระท่ังเกิดบุตรคนแรก  คนท่ีสองและคนถัดๆ  
ไป  จนบุตรท้ังหลายแยกย�ายออกจากครอบครัวเดิม  แล�วไปทําการสมรสก อต้ังครอบครัวของตน
ข้ึนมาใหม   ครอบครัวบางครอบครัวอาจไม มีบุตรตลอดชีวิตของสามีภริยาก็ได�  และในทํานองเดียวกัน 
ครอบครัวบางครอบครัวก็อาจมีเพียงบิดาหรือมารดากับบุตรเท านั้น  ซ่ึงอาจเกิดข้ึนเพราะสามีหรือ
ภริยาฝ7ายใดฝ7ายหนึ่งถึงแก ความตายหรือหย าร�างเลิกรากันไป 
 วารี  นาสกุล  และ  เบญจวรรณ  ธรรมรัตน  (2554: 1 - 2)  ได�ให�ความเห็นเก่ียวกับคําว า  
“ครอบครัว”  ในทรรศนะของนักกฎหมายซ่ึงมีลักษณะสําคัญ  3  ประการดังนี้  คือ 
 ประการท่ีหนึ่ง  ครอบครัวท่ีถูกต�องตามกฎหมาย  (La famille legitime)  หมายถึง  การ
ร วมกันของบุคคลซ่ึงมีเพศต างกันโดยการสมรสท่ีชอบด�วยกฎหมาย 
 ประการท่ีสอง  ครอบครัวตามธรรมชาติ  (La famille naturelle)  หมายถึง  การร วมกัน
ของบุคคลต างเพศโดยไม มีการสมรสท่ีชอบด�วยกฎหมาย 
 ประการท่ีสาม  ครอบครัวบุญธรรม  (La  famille  adoptive)  หมายถึง  ครอบครัวท่ี
เกิดข้ึนตามกฎหมาย  หรือโดยอํานาจแห งกฎหมาย 

 ร าชบัณฑิตยสถาน   ( 2556 : 230)   ได� ใ ห�
ความหมายของคําว า  “ครอบครัว”  หมายถึง 
สถาบันพ้ืนฐานของสังคมท่ีประกอบด�วย  สามี  
ภริยา  และหมายความรวมถึงบุตรด�วย 
 จากความหมายของคําว า  “ครอบครัว”  ท่ีกล าว
มาข�างต�นนั้นจึงสรุปได�ว า  ครอบครัว  คือ  สถาบัน
ข้ันพ้ืนฐานของมนุษย  ท่ีเกิดจากชายและหญิงได�ทํา
การสมรสกันตามกฎหมาย  และมีการอยู ร วมกันฉัน
สามีภริยาจนกําเนิดบุตรข้ึนมา  ซ่ึงมีสิทธิและหน�าท่ี
ต อกัน  เช น  สิทธิและหน�าท่ีระหว างบิดามารดากับ
บุตร  ความสัมพันธระหว างสามีภริยาท้ังในทาง
ส วนตัวและทรัพยสิน  เป�นต�น 

 
 
ประวัติกฎหมายครอบครัว 
 
 ในการศึกษากฎหมายครอบครัวนั้น  นอกจากจะศึกษาความหมายของครอบครัวแล�ว      
ยังจะต�องศึกษาถึงประวัติของกฎหมายครอบครัวว ามีความเป�นมาอย างไร  หรือมีการปรับปรุงแก�ไข
กฎหมายมาก่ีครั้ง  เพ่ือให�รู�ถึงหลักการบังคับใช�กฎหมาย  แนวคิดต างๆ  ของคนแต ละยุคสมัยว าถ�ามี
ป\ญหาเก่ียวกับเรื่องครอบครัวจะมีการแก�ไขป\ญหาข�อเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนอย างไร  อันมีผลต อการตีความ
ตามหลักกฎหมายครอบครัวให�เข�ากับสถานการณท่ีเกิดข้ึนในป\จจุบันได�อย างถูกต�อง  สําหรับ
พัฒนาการของกฎหมายครอบครัวนั้นสามารถแบ งออกได�  ดังต อไปนี้ 
 

รูปท่ี 1.1 ตัวอย างภาพแสดงลักษณะครอบครัว 
ท่ีมา : http://women.kapook.com/view18804.html 
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 1. สามีภริยาตามกฎหมายลักษณะผัวเมีย 
  กฎหมายครอบครัวเริ่มมีการใช�มาต้ังแต สมัยกรุงศรีอยุธยาเป�นราชธานีในรัชสมัยของ
สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี  1  (พระเจ�าอู ทอง)  เรียกว า  พระราชกฤษฎีกาว าด�วยการผิดเมีย พ.ศ. 1904 
และพระราชบัญญัติเพ่ิมเติมว าด�วยการแบ งป\นสินบริคณหระหว างผัวเมีย พ.ศ.1905  (ชาติชาย  อัคร
วิบูลย, 2552: 20)  โดยได�รับอิทธิพลมาจากกฎหมายคัมภีรพระธรรมศาสตรของอินเดีย  ต อมาในสมัย
กรุงรัตนโกสินทรได�เกิดคดีฟhองหย าระหว างนางอําแดงปhอมกับนายบุญศรี  โดยนางอําแดงปhอมเป�นชู�
กับนายราชาอรรถ  ต อมานางอําแดงปhอมได�ฟhองหย านายบุญศรีช างเหล็กหลวงผู�เป�นสามี  แต คณะ
ลูกขุนพิพากษาให�นางอําแดงปhอมหย ากับสามีได�ท้ังท่ีนายบุญศรีสามีไม ได�มีความผิดอะไร  คดีดังกล าว
จึงไม มีความยุติธรรมต อนายบุญศรีท้ังท่ีภริยามีชู�  ซ่ึงถือว าภริยาทําผิดแล�วมาขอหย าสามี  นายบุญศรี
จึงร�องทุกขเม่ือสมเด็จพระพุทธยอดฟhาจุฬาโลกมหาราชได�รับทราบจึงได�มีพระบรมราชโองการสั่งให�
ชําระสะสางตรวจตัวบทกฎหมายในหอหลวงท่ีมีอยู ท้ังหมดจัดให�เป�นหมวดหมู   และประมวลกฎหมาย
ข้ึนมาใหม   เรียกว ากฎหมายตราสามดวง  ซ่ึงกฎหมายครอบครัวก็ถือเป�นส วนหนึ่ง มีชื่อว ากฎหมาย
ลักษณะผัวเมีย  (ประสพสุข  บุญเดช, 2554: 2)  โดยใช�บังคับกับการสมรสเกิดข้ึนก อนวันท่ี  1  
ตุลาคม พ.ศ.  2478  (ก อนประกาศใช�ประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย  บรรพ  5)  ลักษณะของ
กฎหมายผัวเมียในยุคนั้นสิทธิของชายและหญิงไม มีความเท าเทียมกัน  ผู�ชายมีสิทธิเหนือกว าผู�หญิง  
เช น  ชายสามีมีสิทธิทําโทษภริยาเม่ือภริยาทําผิด  โดยตีโบยหญิงได�ซ่ึงกฎหมายถือว าเป�นการปราม  
(กฎหมายลักษณะผัวเมีย  บทท่ี  26  และ  60)  หรือชายสามารถมีภริยาได�หลายคนในเวลาเดียวกัน  
ท้ังได�จัดลําดับชั้นของภริยาตามวิธีการท่ีชายได�หญิงนั้นมาเป�นภริยาออกเป�น      3  ประเภท  ได�แก   
เมียกลางเมือง  หมายถึง  หญิงอันบิดามารดากุมมือยกให�เป�นภริยาของชายซ่ึงถือเป�นภริยาหลวง  
ส วนอีก  2  ประเภท  คือ  เมียกลางนอกหรืออนุภริยา  และเมียกลางทาษีหรือทาสภริยา  ซ่ึงต างก็มี
ฐานะลดหลั่นกันลงมาตามลําดับ  (คําพิพากษาฎีกาท่ี  7254/2539)   
  นอกจากนั้นในเรื่องการแบ งสินสมรส  เม่ือหย ากันให�ชายได�ทรัพยมากกว าหญิงโดย
ชายได�  2  ส วน  หญิงได�  1  ส วน  (กฎหมายลักษณะผัวเมีย  บทท่ี  68)  หรือในกรณีภริยามีชู�  ชาย
มีสิทธิทําโทษภริยา  และมีสิทธิเรียกเบี้ยปรับจากชายชู�ได�  2  ครั้ง  และยังมีสิทธิเรียกเบี้ยปรับจากผู�
สมรู�ร วมคิด  และเป�นแม สื่อได�อีกด�วย  (กฎหมายลักษณะผัวเมีย  บทท่ี  5) 
  อย างไรก็ตาม  การสมรสในกฎหมายลักษณะผัวเมียมีความแตกต างจากประมวล
กฎหมายแพ งและพาณิชย  บรรพ  5  คือ  การสมรสตามกฎหมายลักษณะผัวเมียทําได�ด�วยการตกลง
วาจาโดยไม ต�องจดทะเบียน  เพียงแต ทําพิธีแต งงานตามจารีตประเพณีก็มีผลสมบูรณแล�ว  ในกรณีท่ี
ชายมีภริยาหลายคน  หญิงท่ีเป�นภริยาชายทุกคน  ถือว าเป�นภริยาท่ีชอบด�วยกฎหมาย  (คําพิพากษา
ฎีกาท่ี  834/2485)  และแม�จะเป�นพ่ีน�องร วมบิดาหรือร วมแต มารดาอย างเดียว  ก็สามารถสมรสกัน
ได�  (คําพิพากษาฎีกาท่ี  272/2488)  แต หญิงจะมีสามีหลายคนไม ได�  ส วนในเรื่องการหย าตาม
กฎหมายลักษณะผัวเมีย  เพียงแต ฟ\นเสาเรือนและประกาศเลิกการสมรสก็สิ้นสุดแล�ว  (วารี  นาสกุล  
และ  เบญวรรณ  ธรรมรัตน, 2554: 4)  ซ่ึงไม ต�องจดทะเบียนหย า หรือการรับบุตรบุญธรรมไม ต�องจด
ทะเบียนรับบุตรบุญธรรมก็มีฐานะเป�นบุตรบุญธรรมตามกฎหมาย  (ชาติชาย  อัครวิบูลย, 2552: 26)  
  ในส วนของกฎหมายลักษณะผัวเมียท่ีมีความคล�ายคลึงกฎหมายแพ งและพาณิชย 
บรรพ  5  ป\จจุบัน  เช น  บุตรหลานฟhองบุพการีไม ได�เพราะเป�นคดีอุทลุม  (กฎหมายลักษณะรับฟhอง   



 

4       

บทท่ี  21  และ  25)  หรือหญิงท่ีอายุยังไม ครบ  20  ปkบริบูรณเม่ือจะทําการสมรสเลือกคู ครองจะต�อง
ได�รับความยินยอมจากบิดามารดา  เป�นต�น  (ประสพสุข  บุญเดช, 2554: 2) 
  จากกรณีท่ีกล าวมาข�างต�นจึงสรุปได�ว า  การสมรสท่ีเกิดข้ึนตามกฎหมายลักษณะผัว
เมียนั้น  ไม ต�องจดทะเบียนสมรสเพียงแต มีการตกลงด�วยวาจาและจัดพิธีข้ึนตามหลักศาสนาหรือจารีต
ประเพณีก็ถือว าการสมรสมีผลสมบูรณตามกฎหมายแล�ว  นอกจากนี้ชายยังสามารถมีภริยาได�หลาย
คนในขณะเดียวกัน  และหญิงท่ีเป�นภริยาทุกคนก็ถือว าเป�นภริยาท่ีชอบด�วยกฎหมายของชายด�วย 
 
  ตัวอย%างคําพิพากษาศาลฎีกา  
  คําพิพากษาฎีกาท่ี  1209/2508  โจทกจําเลยเป�นสามีภริยากันก อนใช�ประมวล
กฎหมายหมายแพ งและพาณิชย  บรรพ  5  ความสัมพันธในครอบครัวจึงตกอยู ภายใต�กฎหมาย
ลักษณะผัวเมีย  ทรัพยสินท่ีท้ังสองฝ7ายได�มาในระหว างท้ิงร�างกันไม เป�นสินสมรสระหว างกัน 
  คําพิพากษาฎีกาท่ี  3682/2525  โจทกจําเลยเป�นสามีภริยากันตามกฎหมายลักษณะ
ผัวเมีย  จึงต�องแบ งสินสมรสตามกฎหมายลักษณะผัวเมีย  ซ่ึงการแบ งสินสมรสในกรณีชายมีภริยาโดย
ชอบด�วยกฎหมายหลายคนและต างมีสินเดิมด�วยกัน  กฎหมายลักษณะผัวเมียมิได�มีบทบังคับว าภริยา
หลวงกับภริยาน�อยมีส วนในสินสมรสต างกันอย างไร  ตามความยุติธรรมควรได�ส วนแบ งเท ากัน  
สินสมรสรายนี้ต�องแบ งเป�น  3  ส วน  สามีได�  2  ส วน  ภริยาได�  1  ส วน  ส วนของภริยาได�เท ากัน 
  คําพิพากษาฎีกาท่ี  754/2526  โจทกเป�นภริยาโดยชอบด�วยกฎหมายของ  ล.  ก อน
ใช�ประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย  บรรพ  5  แม�โจทกและ  ล.  แยกกันอยู   แต ไม ปรากฏว าได�
หย าขาดจากกัน  ท้ังโจทกและ  ล.  ต างไม มีสินเดิมด�วยกัน  ดังนั้นเม่ือ  ล.  ตาย สินสมรสต�องแบ งเป�น  
3  ส วน  โจทกได�  1  ส วน  ล.  ได�  2  ส วน 
  คําพิพากษาฎีกาท่ี  2414/2538  ห.  กับ  จ.  เป�นสามีภริยากันโดยชอบด�วย
กฎหมายตามกฎหมายลักษณะผัวเมียโดยต างมีสินเดิมมาด�วยกัน  บุคคลท้ังสองได�ทรัพยพิพาทมาใน
ระหว างสมรสจึงเป�นสินสมรส  แม�  ห.  ถึงแก ความตายในปk  2532  เม่ือประมวลกฎหมายแพ งและ
พาณิชย  บรรพ  5  ใหม   ประกาศใช�แล�วก็ตาม  การแบ งสินสมรสก็ต�องแบ งตามกฎหมายลักษณะผัว
เมีย  บทท่ี  68  คือ  ชายได�  2  ส วน  หญิงได�  1  ส วน  จะแบ งคนละส วนเท ากันตามประมวล
กฎหมายแพ งและพาณิชย  มาตรา  1533  ไม ได� 
  คําพิพากษาฎีกาท่ี  7254/2539  กฎหมายลักษณะผัวเมียอนุญาตให�ชายมีภริยาโดย
ชอบด�วยกฎหมายได�หลายคนในเวลาเดียวกัน  ท้ังได�จัดลําดับชั้นของภริยาตามวิธีการท่ีชายได�หญิงนั้น
มาเป�นภริยาออกเป�น  3  ประเภท  ได�แก   เมียกลางเมือง  หมายถึง  หญิงอันบิดามารดากุมมือยกให�
เป�นภริยาของชายซ่ึงถือเป�น  ภริยาหลวง  ส วนอีก  2  ประเภท  คือเมียกลางนอกหรืออนุภริยา  และ
เมียกลางทาษีหรือทาสภริยา  ต างก็มีฐานะลดหลั่นกันลงมาตามวิธีการท่ีชายได�หญิงนั้นมาเป�นภริยา  
หรือตามลักษณะท่ีชายเลี้ยงดูเชิดชูหญิงว าเป�นภริยา  แต ไม ว าจะเป�นภริยาในลําดับชั้นใดก็ตามต างก็
ถือว าเป�นภริยาโดยชอบด�วยกฎหมายท้ังสิ้น  ฉะนั้น  แม�ไม ปรากฏชัดแจ�งว าบิดามารดาของโจทกจะ
ได�กุมมือยกโจทกเป�นภริยาของผู�ตาย  ก็ยังถือไม ได�ว าโจทกมิได�เป�นภริยาโดยชอบด�วยกฎหมายของ
ผู�ตาย 
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  ผู�ตายกับโจทกได�อยู กินฉันสามีภริยามาต้ังแต ปk  2462  โดยมิได�ท้ิงร�างกัน  จึงยังเป�น
สามีภริยากันโดยชอบด�วยกฎหมายตลอดมา  ส วนจําเลยเพ่ิงจะอยู กินและได�จดทะเบียนสมรสกับ
ผู�ตายหลังจากท่ีประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย  บรรพ  5  ใช�บังคับแล�ว  การสมรสระหว างจําเลย
กับผู�ตายจึงเป�นโมฆะ 
 
 2. ประมวลกฎหมายแพ%งและพาณิชย5  บรรพ  5  (เดิม) 
  เนื่องจากกฎหมายลักษณะผัวเมียมีความล�าสมัยประกอบกับในสมัยรัชกาลท่ี  4  มี
ชาวต างชาติเข�ามาในประเทศไทย  เพ่ือทําการติดต อค�าขาย  อาทิเช น  ชาวอังกฤษ  เบลเยี่ยม  ญ่ีปุ7น 
ฝรั่งเศส  สวิส  อิตาลี  เนเธอรแลนด  อเมริกา  เป�นต�น  อิทธิพลของกฎหมายต างประเทศจึงเข�ามามี
บทบาทในประเทศไทยมากข้ึน  (วิระดา  สมสวัสด์ิ, 2546: 12)  ซ่ึงไทยกลัวเสียเอกราชทางศาล      
ทําให�รัชกาลท่ี  5  จึงต�องมีการปฏิรูปกฎหมายให�มีความทันสมัย  เพ่ือให�เป�นท่ียอมรับของนานา
ประเทศอันเป�นหลักสากล  โดยเฉพาะในเรื่องท่ีให�สิทธิผู�ชายสามารถมีภริยาได�หลายคน  
คณะกรรมการร างกฎหมายจึงได�นําหลักกฎหมายต างประเทศมาเทียบเคียง  เช น  ญ่ีปุ7น  ฝรั่งเศส  
อังกฤษ  สวิส  และบราซิล  เป�นต�น  เนื่องจากกฎหมายของประเทศเหล านี้ให�สิทธิผู�ชายมีภริยาได�
เพียงคนเดียวเท านั้น  จนในท่ีสุดพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู หัวอานันทมหิดลทรงพระกรุณา        
โปรดเกล�าฯ  ให�ยกร างประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย  บรรพ  5  และประกาศใช�บังคับเป�น
ประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย  บรรพ  5  (เดิม)  ครอบครัว  โดยมีผลบังคับใช�กับสามีภริยาท่ี
สมรสกันต้ังแต วันท่ี  1  ตุลาคม  2478  จนถึงวันท่ี  16  ตุลาคม  2519  สําหรับเนื้อหาของกฎหมาย
ท่ีมีการแก�ไข  เช น  ชายสามารถมีภริยาได�คนเดียวเท านั้น  นอกจากนี้ความสัมพันธในทางทรัพยสิน
ตามประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย  บรรพ  5  (เดิม)  ได�แบ งทรัพยสินออกเป�น  4  ประเภท  คือ  
สินเดิม  สินส วนตัว  สินสมรส  และสินบริคณห  เป�นต�น  (ประสพสุข  บุญเดช, 2554: 4)  ท่ีสําคัญ
การประกาศใช�ประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย  บรรพ  5  (เดิม) นี้มีผลเป�นการยกเลิกกฎหมาย
ลักษณะผัวเมียท้ังหมด 
  อย างไรก็ดี  ถึงแม�จะมีประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย  บรรพ  5  (เดิม)  
ประกาศใช�บังคับ  ซ่ึงมีผลให�ยกเลิกกฎหมายลักษณะผัวเมียก็ตาม  แต ก็ได�มีการออกกฎหมายเป�น
ข�อยกเว�นไว�ว าไม ให�บทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย  บรรพ  5  (เดิม)  มีผลกระทบ
กระเทือนถึงการสมรส  และความสัมพันธในครอบครัวก อนประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย  บรรพ  
5  (เดิม)  ประกาศใช�บังคับ  ได�แก   พระราชบัญญัติให�ใช�บทบัญญัติ บรรพ 5  แห งประมวลกฎหมาย
แพ งและพาณิชย  พ.ศ.  2477  มาตรา  4  ซ่ึงได�บัญญัติไว�ว า  “บทบัญญัติแห งบรรพนี้ ไม 
กระทบกระเทือนถึง 
  (1) การสมรส  ซ่ึงได�มีอยู ก อนวันใช�ประมวลกฎหมายบรรพนี้  และท้ังสัมพันธใน
ครอบครัวอันเกิดแต การสมรสนั้นๆ  
  (2) การใช�อํานาจปกครอง  ความปกครอง  การอนุบาล  การรับบุตรบุญธรรม  ซ่ึงมี
อยู ก อนวันใช�ประมวลกฎหมายบรรพนี้  หรือสิทธิและหนี้อันเกิดแต การนั้น” 
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  ดังนั้นจะเห็นได�ว า  บทบัญญัติดังกล าวข�างต�น  จึงไม มีผลกระทบกระเทือนถึงการ
สมรสท่ีเกิดข้ึนก อนวันท่ี  1  ตุลาคม  พ.ศ.  2478  (ก อนประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย  บรรพ 5 
ประกาศใช�บังคับ)  เก่ียวกับเรื่องดังต อไปนี้  คือ  (รุ งโรจน  รื่นเริงวงศ, 2536: 15)  
  2.1 การสมรสของคู สมรสซ่ึงมีอยู ก อนวันใช�ประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย  บรรพ  
5  (เดิม)  เช น  สามีภริยาท่ีสมรสกันตามกฎหมายลักษณะผัวเมียซ่ึงไม ได�จดทะเบียนสมรสถือว าการ
สมรสนั้นสมบูรณ  หรือกรณีท่ีชายมีภริยาหลายคนตามกฎหมายเก าก็ถือว าภริยาทุกคนเป�นภริยาท่ี
ชอบด�วยกฎหมายของชาย 
  2.2 ความสัมพันธในครอบครัวอันเกิดแต การสมรสนั้นยังคงบังคับตามกฎหมายเก า  
กล าวคือ  เม่ือชายหญิงสมรสกันก อนประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย  บรรพ  5  (เดิม)  มีผลใช�
บังคับ  ความสัมพันธในครอบครัวของคู สมรสนั้นไม ว าจะเป�นความสัมพันธในทางส วนตัว  หรือในทาง
ทรัพยสินก็ยังใช�กฎหมายลักษณะผัวเมียบังคับ  (สนิท  สนั่นศิลปo, 2556: 6)  
  2.3 ความสัมพันธระหว างบิดามารดากับบุตรยังคงให�บังคับตามกฎหมายลักษณะผัว
เมีย  เช น  การรับบุตรบุญธรรม  ตามกฎหมายลักษณะผัวเมียไม ต�องจดทะเบียนก็มีฐานะเป�นบุตรบุญ
ธรรมตามกฎหมาย  และบุตรบุญธรรมตามกฎหมายลักษณะผัวเมียไม มีสิทธิรับมรดกของผู�รับบุตรบุญ
ธรรม  แม�ภายหลังต อมาผู�รับบุตรบุญธรรมถึงแก ความตายหลังจากใช�ประมวลกฎหมายแพ งและ
พาณิชย  บรรพ  5  (เดิม)  แล�วบุตรบุญธรรมก็ไม มีสิทธิรับมรดกของผู�รับบุตรบุญธรรม  (คําพิพากษา
ฎีกาท่ี  537/2556)  ซ่ึงแตกต างกับหลักกฎหมายในประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย บรรพ 5 (เดิม)  
เพราะกฎหมายให�สิทธิบุตรบุญธรรมสามารถรับมรดกของผู�รับบุตรบุญธรรมได�  เสมือนทายาทชั้นบุตร  
(ป.พ.พ.  มาตรา  1629) 
   ดังนั้นจึงสรุปได�ว า  สามีภริยาตามประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย  บรรพ  5  
(เดิม)  คือ  สามีภริยาท่ีการสมรสเกิดข้ึนต้ังแต วันท่ี  1  ตุลาคม  พ.ศ.  2478  จนถึงวันท่ี  15 ตุลาคม  
พ.ศ.  2519  กฎหมายฉบับนี้มีผลเป�นการยกเลิกกฎหมายลักษณะผัวเมียท้ังหมด  โดยใช�กฎหมายใหม 
บังคับแทน  แต ท้ังนี้การสมรสท่ีสมบูรณตามกฎหมายลักษณะผัวเมียก็ยังคงสมบูรณไม มีผลกระทบ
กระเทือนแต อย างใด  และเม่ือประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชยได�ประกาศใช�บังคับแล�วหากมีการ
สมรสท่ีเกิดข้ึนใหม   ก็ต�องเป�นไปตามประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย  บรรพ  5  (เดิม)  นี้ด�วย 
 
   ตัวอย%างคําพิพากษาศาลฎีกา 
   คําพิพากษาฎีกาท่ี  3181/2540  การสมรสระหว างโจทกกับ  ป.  ชอบด�วย
กฎหมายลักษณะผัวเมียแล�ว  แม�ต อมาโจทกกับ  ป.  ได�จดทะเบียนสมรสกันตามประมวลกฎหมาย
แพ งและพาณิชยในปk  2522  ย อมไม ทําให�ความสัมพันธระหว างโจทกกับ  ป.  ในส วนท่ีเก่ียวกับ
ทรัพยสินเปลี่ยนแปลงไป  เม่ือโจทกกับ  ป.  ได�ท่ีดินพิพาทมาเม่ือปk  2491  การจัดการท่ีดินพิพาทอัน
เป�นสินสมรสจึงต�องบังคับตามบทบัญญัติบรรพ  5  แห งประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย  พ.ศ.  
2477  อันเป�นกฎหมายท่ีใช�บังคับขณะท่ีได�ท่ีดินพิพาทมา  หาใช ต�องใช�บังคับตามบรรพ  5  ใหม   
พ.ศ.  2519  ไม   ป.  จึงมีอํานาจจําหน ายท่ีดินพิพาทใน  ปk 2531  ได�โดยไม ต�องได�รับความยินยอม
จากโจทก 
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   คําพิพากษาฎีกาท่ี  5592/2540  โจทกกับ  ช.  จดทะเบียนสมรสกันเม่ือปk  
2480  ตึกแถวพิพาทเป�นทรัพยสินท่ี  ช.  ได�มาระหว างสมรส  จึงเป�นสินสมรสระหว างโจทกกับ  ช.  
ตามประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย บรรพ  5  มาตรา  1466  เดิม  ท่ีใช�บังคับอยู ในขณะนั้น  
และเป�นส วนหนึ่งของสินบริคณหตามมาตรา  1462  วรรคสอง  เดิม  ช.  ให�จําเลยเช าตึกแถวพิพาท
ต้ังแต ปk  2509  และปk  2529  ช.  ได�จดทะเบียนให�จําเลยเช า  30  ปk  ไม ปรากฏว ามีสัญญาก อน
สมรสระหว างโจทกกับ  ช.  ตกลงเป�นอย างอ่ืน  ช.  จึงเป�นผู�มีอํานาจจัดการตึกแถวพิพาทได�ฝ7ายเดียว
มาแต แรกตามมาตรา  1468  เดิม  และตามพระราชบัญญัติให�ใช�บทบัญญัติบรรพ  5  แห งประมวล
กฎหมายแพ งและพาณิชยท่ีได�ตรวจชําระใหม   พ.ศ.  2519  มาตรา 7  ก็บัญญัติรับรองว า  บรรพ  5  
ท่ีตรวจชําระใหม ท�ายพระราชบัญญัติไม กระทบกระเทือนอํานาจการจัดการสินบริคณหท่ีคู สมรสฝ7าย
ใดฝ7ายหนึ่งมีอยู แล�วในวันใช�บังคับบรรพ  5  ใหม นี้  ถ�าคู สมรสฝ7ายใดเป�นผู�จัดการสินบริคณฑแต ฝ7าย
เดียว  ให�ถือว าคู สมรสอีกฝ7ายหนึ่งได�ยินยอมให�คู สมรสนั้นจัดการสินสมรสด�วย  ช.  เพียงฝ7ายเดียวจึง
มีอํานาจให�เช าตึกแถวพิพาทได�โดยไม ต�องได�รับความยินยอมจากภริยา  ตามมาตรา  1468  เดิม     
นิติกรรมการเช าตึกแถวพิพาทซ่ึงทําไว�เม่ือวันท่ี  19  มีนาคม  2529  ชอบด�วยกฎหมาย 
   คําพิพากษาฎีกาท่ี  8227/2540  ช.  กับโจทกท่ี  1  เป�นสามีภริยาก อนใช�
ประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย  บรรพ  5  พ.ศ.  2477  ช.  ถึงแก กรรมเม่ือวันท่ี  13  เมษายน  
2535  ศาลมีคําสั่งต้ังโจทกท่ี  2  เป�นผู�จัดการมรดกของ  ช.  ระหว างท่ี  ช.  มีชีวิตอยู   ช.  ได�ทํา
สัญญาจะซ้ือท่ีดินพร�อมทาวนเฮาสจากจําเลยท่ี  1  หลังจากนั้น  ช.  ยกท่ีดินพร�อมทาวนเฮาสเลขท่ี  
10/141  ให�จําเลยท่ี  2  และมีการเปลี่ยนคู สัญญาจะซ้ือขายท่ีดินพร�อมทาวนเฮาส  เม่ือไม ปรากฏว า
ในระหว างสมรสโจทกท่ี  1  และ  ช.  ได�หย าขาดจากกัน  ประกอบกับท่ีดินมรดกนั้น  ช.  ได�รับมาก็
ไม ปรากฏว าเป�นทรัพยสินประเภทใด  กรณีจึงเป�นท่ีสงสัยต�องสันนิษฐานว าท่ีดินมรดกดังกล าวเป�น
สินสมรสตาม  ป.พ.พ.  มาตรา  1474  ดังนี้  เงินท่ี  ช.  ได�มาจาการขายท่ีดินดังกล าวแล�วนําไปฝาก
ธนาคารเม่ือเป�นการได�ทรัพยสินมาหลังจากประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย  บรรพ  5  ท่ีได�ตรวจ
ชําระใหม   พ.ศ.  2519  ใช�บังคับแล�ว  จึงต�องนําบรรพ  5  ท่ีได�ตรวจชําระใหม   พ.ศ.  2519  ซ่ึงเป�น
กฎหมายท่ีใช�อยู ขณะนั้นมาใช�บังคับ  จะนํากฎหมายลักษณะผัวเมียมาใช�บังคับหาได�ไม   เงินท่ี  ช.   
ได�จากการขายท่ีดินมรดกจึงเป�นสินสมรส 
   การท่ี  ช.  นําเงินดอกเบี้ยซ่ึงเป�นดอกผลของสินสมรสไปซ้ือท่ีดินพร�อมทาวนเฮาส
ท่ีพิพาททรัพยสินดังกล าวจึงเป�นสินสมรสของโจทกท่ี  1  กับ  ช.  ซ่ึงในการจัดการสินสมรสดังกล าว
ต�องได�รับความยินยอมจากคู สมรสอีกฝ7ายหนึ่งตามมาตรา  1480  การท่ี  ช.  ยกท่ีดินพร�อม
ทาวนเฮาสท่ีพิพาทให�แก จําเลยท่ี  2  โดยไม ได�รับความยินยอมจากโจทกท่ี  1  ซ่ึงเป�นคู สมรส  โจทก
ท่ี  1  จึงขอให�เพิกถอนนิติกรรมการโอนท่ีดินและทาวนเฮาสระหว าง  ช.  กับจําเลยท่ี  2 ได� 
   คําพิพากษาฎีกาท่ี  4477/2542  การท่ีจําเลยซ่ึงเป�นภริยาโจทกได�รับมรดกคือ
ท่ีดินพิพาทเม่ือปk  2509  ขณะท่ีมีการใช�ประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย  บรรพ  5  เดิม         
การพิจารณาว าท่ีดินพิพาทเป�นทรัพยสินระหว างสามีภริยาประเภทใดต�องพิจารณาตามบทกฎหมายท่ี
ใช�ในขณะท่ีได�มา  คือตามบรรพ  5  เดิม  มาตรา  1466  วรรคหนึ่ง  ท่ีบัญญัติว า  สินสมรสได�แก 
ทรัพยสินท้ังหมดท่ีคู สมรสได�มาระหว างสมรส  นอกจากท่ีระบุไว�ว าเป�นสินเดิมหรือสินส วนตัวตาม
มาตรา  1463  หรือมาตรา  1464  เม่ือจําเลยได�รับท่ีดินพิพาททางพินัยกรรมในระหว างสมรสและไม 
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มีการระบุว าให�เป�นสินสมรสหรือสินส วนตัว  ท่ีดินพิพาทจึงเป�นสินสมรสระหว างโจทกกับจําเลย     
แม�ต อมาจะมีการแบ งแยกและออกโฉนดใหม เม่ือบรรพ  5  ใหม ใช�บังคับแล�วก็ไม ทําให�เปลี่ยนเป�นสิน
ส วนตัว  โจทกจึงมีสิทธิขอแบ งท่ีดินพิพาทตามฟhองได� 
 
 3. สามีภริยาตามประมวลกฎหมายแพ%งและพาณิชย5  บรรพ  5  (ใหม%)  
  เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  2517  ซ่ึงบัญญัติให�ผู�หญิงกับ
ผู�ชายมีสิทธิเท าเทียมกัน  จึงได�มีการแก�ไขกฎหมายครอบครัวเพ่ือไม ให�ขัดกับหลักการดังกล าว  เพราะ
กฎหมายเก านั้นผู�ชายจะมีมีสิทธิมากกว าผู�หญิง  ดังนั้นในปk  พ.ศ.  2519  จึงได�มีการประกาศใช�
ประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชยว าด�วยครอบครัว  บรรพ  5  (ใหม )  แทนบรรพ  5  (เดิม)  โดยแต 
ก อนนั้นกฎหมายให�อํานาจฝ7ายชายเท านั้นท่ีมีอํานาจในการจัดการสินสมรสและให�มีอํานาจในการ
จัดการทรัพยสินเดิมของฝ7ายหญิงด�วย  ทําให�ฝ7ายหญิงซ่ึงเป�นภริยาไม มีอํานาจในการจัดการทรัพยสิน
เลย  หรือกรณีเม่ือหญิงแต งงานกับชายแล�ว  หญิงนั้นต�องมีภูมิลําเนาตามสามี  เช น  หญิงท่ีเป�นภริยา
มีภูมิลําเนาอยู จังหวัดขอนแก น  แต ได�แต งงานกับสามีท่ีมีภูมิลําเนาอยู จังหวัดสงขลา  ตามกฎหมาย
เก านั้นให�ถือว าหญิงนั้นมีภูมิลําเนาอยู ท่ีจังสงขลา  ซ่ึงจะเห็นได�ว ากฎหมายไม มีความเป�นธรรมกับ
ผู�หญิงในหลายๆ  เรื่อง  ดังนั้นจึงต�องมีการแก�ไขกฎหมายในบางอย างเพ่ือให�มีความเหมาะสมกับ
สภาพสังคมท่ีเปลี่ยนไปในเรื่องครอบครัว 
  การแก�ไขกฎหมายครอบครัวตามประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย  บรรพ  5  (ใหม ) 
ได�กระทําข้ึนในสมัยรัฐบาล  ม.ร.ว. เสนีย  ปราโมทย  โดยได�มีการประกาศใช�บังคับต้ังแต   วันท่ี  16  
ตุลาคม  พ.ศ.  2519  จนถึง  วันท่ี  26  กันยายน  พ.ศ.  2533  ทําให�สถานะครอบครัวเป�นไปตาม
กฎหมายแพ งและพาณิชยในป\จจุบัน  และท่ีสําคัญสิทธิของชายหญิงในฐานะท่ีเป�นสามีภริยามีสิทธิ
เท าเทียมกัน  
  สําหรับเรื่องท่ีมีการแก�ไขในประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย  บรรพ  5  (ใหม )  คือ 
(รุ งโรจน  รื่นเริงวงศ, 2536: 18) 
  3.1 แก�ไขโดยใช�หลักสามีภริยามีสิทธิเท าเทียมกันและยกเลิกมาตราท่ีจํากัดอํานาจ
หญิงมีสามีในการทํานิติกรรมท้ังหมด  โดยบัญญัติกฎหมายใหม ว าสินส วนตัวของใครให�คนนั้นเป�นคน
จัดการ  ส วนสินสมรสสามีภริยาต�องจัดการร วมกัน 
  3.2 ในการปกครองบุตรตามกฎหมายแพ งและพาณิชย  บรรพ  5  (เดิม)  ให�บิดาเป�น
ผู�มีอํานาจปกครองบุตรแต เพียงผู�เดียว  แต บรรพ  5  (ใหม )  เพ่ิมอํานาจให�หญิงผู�เป�นมารดามีอํานาจ
ปกครองบุตรด�วย 
  3.3 ในเรื่องทรัพยสินมีการแก�ไขใหม โดยมีทรัพยสินระหว างสามีภริยา  2  ประเภท
เท านั้น  คือ  สินส วนตัว  สินสมรส  ส วนสินเดิม  และสินบริคณหถูกยกเลิกไป 
  3.4 ตัดบทบัญญัติท่ีว าสามีเป�นหัวหน�าในคู ครองเปลี่ยนเป�นท้ังคู ต�องปรึกษาหารือกัน
ในเรื่องท่ีอยู ของสามีภริยา 
   อย างไรก็ตาม  บทบัญญัติท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม  พ.ศ.  2519  ไม มีผลกระทบกระเทือน
ถึงความสมบูรณในกรณีต างๆ  ท่ีมีอยู ก อนวันท่ีประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย  บรรพ  5  (ใหม ) 
ประกาศใช�บังคับ  ซ่ึงเป�นไปตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติให�ใช�บทบัญญัติบรรพ  5  แห งประมวล
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กฎหมายแพ งและพาณิชย ท่ีได�ตรวจชําระใหม   พ.ศ.  2519  มาตรา  5  ซ่ึงได�บัญญัติไว�ว า  
“บทบัญญัติบรรพ  5  แห งประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชยท่ีได�ตรวจและชําระใหม   ท�าย
พระราชบัญญัตินี้  ไม กระทบกระเทือนถึงความสมบูรณของการหม้ัน  การสมรส  สัญญาก อนสมรส 
การเป�นบิดามารดากับบุตร  การเป�นผู�ปกครอง  การเป�นผู�อนุบาลหรือผู�พิทักษ และการรับบุตรบุญ
ธรรมท่ีได�มีอยู แล�วในวันท่ีใช�บังคับบทบัญญัติ  บรรพ  5  แห งประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย     ท่ี
ได�ตรวจชําระใหม ท�ายพระราชบัญญัตินี้” 
 ดังนั้นจึงกล าวได�ว า  การประกาศใช�ประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชยบรรพ  5  (ใหม ) นี้
มีผลใช�บังคับกับสามีภริยาท่ีสมรสกันต้ังแต   วันท่ี  16  ตุลาคม  พ.ศ.  2519  จนถึง  วันท่ี  26  
กันยายน  พ.ศ.  2533  สถานะในครอบครัวเป�นไปตามกฎหมายแพ งและพาณิชยป\จจุบันทุกประการ 
แต บทบัญญัติประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชยบรรพ  5  (ใหม )  นี้  ไม กระทบกระเทือนถึงความ
สมบูรณของการหม้ัน  การสมรส  สัญญาก อนสมรส  การเป�นบิดามารดากับบุตร  การเป�นผู�ปกครอง 
การเป�นผู�อนุบาลหรือผู�พิทักษ  และการรับบุตรบุญธรรมท่ีเกิดข้ึนก อนการประกาศใช�ประมวล
กฎหมายแพ งและพาณิชย  บรรพ  5  (ใหม )  นี้แต อย างใด 
 
  ตัวอย%างคําพิพากษาศาลฎีกา 
  คําพิพากษาฎีกาท่ี  2375/2532  ท่ีพิพาทเป�นทรัพยสินท่ีจําเลยกับ  ล.  ทํามาหาได�
ร วมกันก อนจดทะเบียนสมรส  จําเลยกับ  ล.  จึงเป�นเจ�าของท่ีพิพาทร วมกันคนละส วน  เม่ือได�จด
ทะเบียนสมรสท่ีพิพาทย อมเป�นสินเดิมของแต ละฝ7าย  อันเป�นสินบริคณหตามประมวลกฎหมายแพ ง
และพาณิชย  มาตรา  1422,  1463  (1)  เดิม  ซ่ึงตามพระราชบัญญัติให�ใช�บทบัญญัติ  บรรพ  5  
แห งประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชยท่ีได�ตรวจชําระใหม   พ.ศ.  2519  มาตรา  7  ให�ถือว าสินเดิม
ของแต ละฝ7ายดังกล าวเป�นสินส วนตัวของฝ7ายนั้นตามบทบัญญัติบรรพ  5  แห งประมวลกฎหมายแพ ง
และพาณิชยท่ีได�ตรวจชําระใหม   จําเลยกับ  ล.  ไม ได�ทําสัญญาก อนสมรสเป�นอย างอ่ืน  ล.  ซ่ึงเป�น
สามีจึงเป�นผู�จัดการท่ีพิพาทอันเป�นสินบริคณหตามประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย  มาตรา 1468  
เดิม  และตามพระราชบัญญัติให�ใช�บทบัญญัติบรรพ  5  แห งประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย  ท่ีได�
ตรวจชําระใหม   มาตรา  7  ฉะนั้น  การท่ี  ล.  จดทะเบียนขายฝากท่ีพิพาทให�แก ผู�คัดค�านเม่ือวันท่ี  
22  มิถุนายน  2524  ในขณะท่ีจําเลยกับ  ล.  ยังเป�นสามีภริยากันอยู   จึงถือได�ว าจําเลยยินยอมให�  
ล.  ขายฝากท่ีพิพาทอันเป�นสินส วนตัวของจําเลยก่ึงหนึ่งด�วย  เม่ือผู�คัดค�านยอมรับว าจําเลยขายฝากท่ี
พิพาทเฉพาะส วนของจําเลยให�แก ผู�คัดค�านซ่ึงเป�นเจ�าหนี้คนหนึ่งได�เปรียบกว าเจ�าหนี้อ่ืนศาลมีอํานาจ
ท่ีจะสั่งเพิกถอนการโอนท่ีพิพาทเฉพาะส วนของจําเลยได�ตามพระราชบัญญัติล�มละลาย  พ.ศ.  2483  
มาตรา  115  
  คําพิพากษาฎีกาท่ี  730/2539  โจทกและจําเลยทําสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีพิพาทเม่ือ
วันท่ี 8 ธันวาคม 2532 จึงต�องบังคับตามประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย  มาตรา  1480  ก อน
แก�ไขในปk  2533  หากข�อเท็จจริงฟ\งได�ว าท่ีพิพาทเป�นสินสมรสระหว างจําเลยกับภริยา  และภริยา
จําเลยมิได�ให�ความยินยอมในการทําสัญญาจะซ้ือจะขาย  สัญญาดังกล าวย อมไม สมบูรณโจทกจะฟhอง
บังคับให�จําเลยโอนท่ีดินให�โจทกตามสัญญามิได�  จึงต�องฟ\งข�อเท็จจริงให�ได�ความแน ชัดเสียก อนว าท่ี
พิพาทเป�นสินสมรสหรือไม   ถ�าเป�นสินสมรสแล�วภริยาจําเลยให�ความยินยอมด�วยหรือไม   ฉะนั้นท่ีศาล
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ล างมีคําสั่งงดชี้สองสถานและงดสืบพยานโจทกจําเลยแล�ววินิจฉัยคดีโดยยังมิได�ฟ\งข�อเท็จจริงให�แน ชัด  
ท้ังยังวินิจฉัยตามบทบัญญัติแห งประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย  มาตรา  1480  ท่ีแก�ไขแล�วในปk  
2533  จึงยังไม ถูกต�อง สมควรย�อนสํานวนไปให�ศาลชั้นต�นดําเนินกระบวนพิจารณาและพิพากษาใหม 
ตามรูปคดี 
 
 4. สามีภริยาตามประมวลกฎหมายแพ%งและพาณิชย5  บรรพ  5  ป:จจุบัน 
  เม่ือสังคมมีความเจริญมากข้ึนกฎหมายครอบครัวท่ีได�มีการบัญญัติไว�ก อนหน�านั้นยังไม 
สอดคล�องกับสภาพความเป�นอยู ในสังคมป\จจุบัน  ด�วยเหตุนี้จึงได�มีการแก�ไขกฎหมายครอบครัวอีก
ครั้งในปk  พ.ศ.  2533  โดยมีการตราเป�นพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ งและ
พาณิชย  (ฉบับท่ี  10)  พ.ศ.  2533  ซ่ึงมีผลบังคับใช�ตั้งแต   วันท่ี  27  กันยายน  พ.ศ.  2533 สําหรับ
การแก�ไขกฎหมายครอบครัวครั้งนี้มีการแก�ไขปรับปรุงมาตราต าง  ๆ  รวมท้ังสิ้น  77  มาตรา  แต มี
เรื่องท่ีสําคัญดังต อไปนี้  (สมชาย  กษิติประดิษฐ, 2556: 17)  
  4.1 เรื่องการหม้ัน  (ป.พ.พ.  มาตรา  1437)  ซ่ึงกําหนดให�สัญญาหม้ันมีความสมบูรณ
เม่ือชายส งมอบของหม้ันในวันหม้ันให�กับหญิง  และให�ของหม้ันตกเป�นสิทธิแก ฝ7ายหญิงทันที 
  4.2 เรื่องการจัดการสินสมรสระหว างสามีภริยา  คือ  ให�สามีภริยามีอํานาจจัดการ
สินสมรสได�โดยลําพัง  เว�นแต ในเรื่องสินสมรสท่ีสําคัญเท านั้นท่ีต�องจัดการร วมกันหรือได�รับความ
ยินยอมจากคู สมรสอีกฝ7ายหนึ่ง  (ป.พ.พ.  มาตรา  1476)  
  4.3 เรื่องการตายของคู หม้ัน  ไม ว าชายหรือหญิงตายก อนการสมรส  อีกฝ7ายหนึ่งจะ
เรียกค าทดแทนไม ได�  ฝ7ายหญิงไม ต�องคืนของหม้ันและสินสอดให�กับฝ7ายชาย  (ป.พ.พ. มาตรา 1441) 
   อย างไรก็ตาม  การแก�ไขเพ่ิมเติมกฎหมายดังกล าวไม มีผลกระทบกระเทือนถึง
ความสมบูรณในเรื่องต างๆ  ของการสมรส  สัญญาก อนสมรส  การหม้ัน  การเป�นบิดามารดากับบุตร 
หรือการรับบุตรบุญธรรมท่ีมีอยู ตามกฎหมายเดิม  คือ  ก อนวันท่ี  27  กันยายน  พ.ศ.  2533  เว�นแต 
ในกรณีท่ีพระราชบัญญัตินี้บัญญัติไว�เป�นอย างอ่ืน  (มาตรา  70  แห งพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติม
ประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย  ฉบับท่ี  10  พ.ศ.  2533) 
   ต อมาเม่ือในปk  พ.ศ.  2550  และ  พ.ศ.  2551  ได�มีการแก�ไขเพ่ิมเติมกฎหมาย
ในเรื่องท่ีไม เท าเทียมกันของชายหญิงอีกหลายมาตรา  อาทิ  เช น  ในเรื่องค าทดแทนในการเลิกสัญญา
หม้ัน  การขอแยกกันอยู ชั่วคราวของสามีภริยา  การใช�คํานําหน�านามหญิงกรณีท่ีหญิงแต งงานแล�ว 
สามารถใช�คํานําหน�าชื่อว า  “นาง”  หรือ  “นางสาว”  ก็ได�  รวมท้ังยังมีสิทธิท่ีจะเลือกใช�นามสกุล
เดิมของตนได�  เหตุฟhองหย า  การฟhองคดีให�รับเด็กเป�นบุตร  ผลของการเป�นบุตรชอบด�วยกฎหมาย
ของบิดา  ผลของการเลิกรับบุตรบุญธรรม  เป�นต�น 
   จากท่ีกล าวมาข�างต�นนั้นจึงสรุปได�ว า  สามีภริยาตามประมวลกฎหมายแพ งและ
พาณิชย  บรรพ  5  ป\จจุบันนั้น  คือ  การสมรสท่ีเกิดข้ึนต้ังแต วันท่ี  27  กันยายน  พ.ศ.  2533 จนถึง
ป\จจุบันนี้  ถึงแม�จะมีการแก�ไขกฎหมายเพ่ิมเติม  รวมท้ังสิ้น  77  มาตรา  แต สถานะในครอบครัวก็
เป�นไปตามกฎหมายแพ งและพาณิชยในป\จจุบันทุกประการ 
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การใชกฎหมายอิสลามเกี่ยวกับคดีครอบครัวบังคับแทนประมวลกฎหมายแพ%งและ
พาณิชย5ในเขต  4  จังหวัดชายแดนภาคใต 
 
 ป\ญหาความแตกต างทางด�านสังคม  วัฒนธรรม  และประเพณีไทย  รวมถึงเชื้อชาติและ
ศาสนาทําให�การบังคับใช�กฎหมายแพ งและพาณิชยว าด�วยครอบครัวมีผลกระทบต อประชาชนท่ีนับถือ
ศาสนาอิสลามใน  4  จังหวัดชายแดนภาคใต�  คือ  จังหวัดป\ตตานี  นราธิวาส  ยะลา  และสตูล  

เพราะหากจะนําบทบัญญัติแห งกฎหมายลักษณะ
ครอบครัวในประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชยของ
ประเทศไทยไปใช�บังคับในพ้ืนท่ีดังกล าว  อาจจะก อ
ผลร�ายในทางปกครองมากกว า  เนื่องจากในศาสนา
อิสลามนั้นมีคัมภีรสําคัญทางศาสนาเป�นบทบัญญัติแห ง
กฎหมาย  ซ่ึงตามคติอิสลามถือว ามีผลบังคับสูงกว า
กฎหมายท่ีราชาเป�นผู�ตราข้ึนเพราะกฎหมายครอบครัว
เป�นกฎหมายท่ีมีลักษณะส วนตัว  และมีความสัมพันธกับ
ความเชื่อในศาสนาจึงทําให�ไม สามารถใช�กฎหมายฉบับ
เดียวกันได�   เนื่องจากหลักกฎหมายอิสลามว าด�วย

ครอบครัวมีความแตกต างจากหลักกฎหมายครอบครัวในประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย  (ไพโรจน  
กัมพูสิริ, 2553: 9) 
 จากเหตุผลดังกล าวข�างต�นจึงไม สามารถนําหลักประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชยว าด�วย
ครอบครัวมาบังคับใช�กับผู�ท่ีนับถือศาสนาอิสลามใน  4  จังหวัดชายแดนภาคใต�  ซ่ึงต อมาได�มีการ
บัญญัติกฎหมายเป�นข�อยกเว�นไว�  โดยตราเป�นพระราชบัญญัติว าด�วยการใช�กฎหมายอิสลามในเขต
จังหวัดป\ตตานี  นราธิวาส  ยะลา  และสตูล  พ.ศ.  2489  มาบังคับใช�แทนประมวลกฎหมายแพ งและ
พาณิชย  บรรพ  5  ว าด�วยครอบครัว 
 สําหรับข�อกฎหมายอิสลามท่ีมีความแตกต างจากหลักกฎหมายแพ งและพาณิชย  เช น  ชาย
สามารถมีภริยาได�หลายคน  หรือการขาดจากการสมรสอาจทําได�โดยพิธีตอละก  ซ่ึงหมายถึง  การ
เปล งว าจาตอละกต อภริยาโดยตรงหรือโดยปริยายต อส วนของร างกาย  เช น  มือ  ดังนั้น                 
จึ งควรอนุ โลมให� ใช� กฎหมายอิสลามมาบั ง คับแทนประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย                  
(ประสพสุข  บุญเดชา, 2554: 20)  
 อย างไรก็ดี  หากบทบัญญัติใดท่ีไม มีในกฎหมายอิสลามก็ต�องใช�กฎหมายแพ งและพาณิชย
ว าด�วยครอบครัวมาบังคับแก กรณีแทน  เช น  กฎหมายอิสลามไม มีบทบัญญัติว าด�วยทรัพยสินท่ีซ้ือมา
ระหว างสมรสเป�นสินสมรสหรือสินส วนตัวของผู�ซื้อ  เป�นต�น  (คําพิพากษาฎีกาท่ี  3574/2541)  
 ในการพิจารณาคดีครอบครัวของอิสลามนั้นให�เป�นไปตามพระราชบัญญัติว าด�วยการใช�
กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดป\ตตานี  นราธิวาส  ยะลา  และสตูล  พ.ศ.  2489  มาตรา  3           
ซ่ึงบัญญัติว า  “ในการวินิจฉัยชี้ขาดคดีแพ งเก่ียวด�วยเรื่องราวครอบครัวและมรดกอิสลามศาสนิกของ
ศาลชั้นต�นในจังหวัดป\ตตานี  นราธิวาส  ยะลา  และสตูล  ซ่ึงอิสลามศาสนิกเป�นท้ังโจทก  จําเลยหรือ
เป�นผู�เสนอคําขอในคดีไม มีข�อพิพาทให�ใช�กฎหมายอิสลามว าด�วยครอบครัวและมรดกบังคับแทน

รูปที่ 1.2 การแต งงานของผู�นับถือศาสนาอสิลาม 
ซ่ึงเรียกว า“พิธีนกิาห หรอื นกิะห (Nikah)” 

ที่มา : http://board.postjung.com/673062.html 
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บทบัญญัติแห งประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชยว าด�วยการนั้น  เว�นแต บทบัญญัติว าด�วยอายุความ
มรดก  ท้ังนี้ไม ว ามูลคดีเกิดข้ึนก อนหรือหลังวันท่ีใช�พระราชบัญญัติ” 
 สําหรับผู�ท่ีมีอํานาจพิจารณาและพิพากษาคดีครอบครัวและมรดก  คือ  ดะโตuะยุติธรรม
นายหนึ่ งทําหน�าท่ีร วมพิจารณาคดีกับผู� พิพากษาศาลชั้นต�นอย างน�อยสองคนเป�นองคคณะ            
โดยดะโตuะยุติธรรมเป�นผู�ชี้ขาดข�อกฎหมายอิสลาม  และข�อกฎหมายท่ีดะโตuะยุติธรรมวินิจฉัยแล�วเป�น
อันเด็ดขาดจะอุทธรณฎีกาในป\ญหาดังกล าวไม ได�  เพราะเป�นการตัดข�อยุ งยากได�มากเนื่องจาก
ดะโตuะยุติธรรมเป�นผู�เชี่ยวชาญในเรื่องศาสนาอิสลามและคัมภีรอัลกุรอาน  ส วนผู�พิพากษาศาลชั้นต�น
มีอํานาจวินิจฉัยข�อเท็จจริงและข�อกฎหมายท่ีเก่ียวกับอายุความเท านั้น  แล�วส งข�อเท็จจริงดังกล าวไป
ให�ดะโตuะยุติธรรมวินิจฉัยข�อกฎหมายอิสลาม  และลงลายมือชื่อร วมในคําพิพากษา  หากไม มี
ดะโตuะยุติธรรมร วมพิจารณาและลงชื่อในคําพิพากษาด�วย  คําสั่งศาลชั้นต�นก็จะไม ชอบด�วยกฎหมาย 
(ประสุข  บุญเดช, 2554: 24 - 25) 
 ดังนั้นจึงสรุปได�ว า  ในการบังคับใช�กฎหมายอิสลามในเขต  4  จังหวัดชายแดนภาคใต�นั้น 
เป�นไปตามพระราชบัญญัติว าด�วยการใช�กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดป\ตตานี  นราธิวาส  ยะลา  
และสตูล  พ.ศ.  2489  เนื่องจากหลักของศาสนาอิสลามมีความแตกต างกับวัฒนธรรมประเพณีของ
สังคมไทย  จึงได�รับการยกเว�นไม ให�นําหลักประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชยว าด�วยครอบครัวไป
บังคับใช�  แต เง่ือนไขในการใช�กฎหมายอิสลามนั้นคู ความในคดีท้ังโจทกและจําเลยหรือผู�ยื่นคําขอ
จะต�องเป�นผู�นับถือศาสนาอิสลามท้ังหมด  และมูลคดีจะต�องเกิดในจังหวัดป\ตตานี  ยะลา  นราธิวาส 
และสตูล  เท านั้น  ส วนในเรื่องการพิจารณาคดีนั้น  เป�นอํานาจของศาลชั้นต�นโดยมีดะโตuะยุติธรรม
ร วมพิจารณาคดีกับผู�พิพากษาศาลชั้นต�น  และลงชื่อในคําพิพากษาด�วย 
 
 ตัวอย%างคําพิพากษาศาลฎีกา 
 คําพิพากษาฎีกาท่ี  1442/2541  คดีนี้เป�นคดีพิพาทเก่ียวกับเรื่องมรดก  คดีเกิดในจังหวัด
นราธิวาส  ผู�ร�องและผู�คัดค�านเป�นอิสลามศาสนิก  จึงตกอยู ภายใต�บังคับแห งพระราชบัญญัติว าด�วย
การใช�กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดป\ตตานี  นราธิวาส  ยะลา  และสตูล  พ.ศ.  2489  มาตรา  3    
ท่ีต�องใช�กฎหมายอิสลามว าด�วยครอบครัวและมรดกบังคับแทนบทบัญญัติแห งประมวลกฎหมายแพ ง
และพาณิชย  และตามมาตรา  4  บัญญัติให�ดะโตuะยุติธรรมมีอํานาจหน�าท่ีในการวินิจฉัยชี้ขาดข�อ
กฎหมายอิสลามป\ญหาท่ีว าผู�ร�องเป�นบุตรโดยชอบด�วยหลักกฎหมายอิสลามของผู�ตายหรือไม   และผู�
ร�องเป�นผู�จัดการมรดกของผู�ตายได�ตามหลักกฎหมายอิสลามหรือไม   เป�นข�อกฎหมายอิสลามท่ี
ดะโตuะยุติธรรมต�องเป�นผู�ชี้ขาด  ศาลอุทธรณภาค  3  ไม มีอํานาจวินิจฉัยข�อกฎหมายอิสลามได�ต�อง
ย�อนสํานวนไปให�ศาลชั้นต�นพิพากษาใหม ในป\ญหาดังกล าว 
 คําพิพากษาฎีกาท่ี  3574/2541  แม�โจทกและจําเลยเป�นอิสลามศาสนิกอยู ในจังหวัด
นราธิวาส  ซ่ึงพระราชบัญญัติว าด�วยการใช�กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดป\ตตานี  นราธิวาส  ยะลา 
และสตูล  พ.ศ.  2489  มาตรา  3  บัญญัติให�ใช�กฎหมายอิสลามว าด�วยครอบครัวและมรดกบังคับ
แทนบทบัญญัติแห งประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชยว าด�วยการนั้นก็ตาม  แต เนื่องจากกฎหมาย
อิสลามว าด�วยครอบครัวและมรดกไม มีบัญญัติไว�ว าทรัพยสินท่ีซ้ือมาระหว างสมรสเป�นสินสมรส
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ระหว างผู�ซ้ือกับคู สมรส หรือเป�นสินส วนตัวของผู�ซ้ือ  จึงต�องใช�ประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชยมา
ปรับแก กรณี 
 โจทกสมรสกับจําเลยตามกฎหมายอิสลามต้ังแต   พ.ศ.  2521  และโจทกเป�นผู�ซ้ือท่ีดิน
พิพาทและจดทะเบียนโอนใส ชื่อจําเลยเป�นเจ�าของ  ท่ีดินพิพาทเป�นทรัพยสินท่ีได�มาระหว างสมรส 
โดยซ้ือมาจากเงินท่ีโจทกและจําเลยทํามาหาได�ร วมกัน  จึงเป�นสินสมรสระหว างโจทกกับจําเลยตาม
ประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย  มาตรา  1474  (1)  
 คําพิพากษาฎีกาท่ี  2149/2547  โจทกจําเลยจดทะเบียนสมรสต อกันและซ้ือท่ีดินพิพาท
มาในระหว างสมรส  ท่ีดินพิพาทย อมเป�นสินสมรสระหว างโจทกจําเลย  แต ต อมาโจทกจําเลยจะ
แยกกันอยู หรือหย ากันในทางศาสนาอิสลามก็จะถือว าโจทกจําเลยขาดจากการเป�นสามีภริยาโดยชอบ
ด�วยกฎหมายมิได�  เพราะมูลคดีเกิดข้ึนท่ีจังหวัดนครนายก  มิได�เกิดข้ึนในจังหวัดป\ตตานี  นราธิวาส 
ยะลา  และสตูล  จึงจะนําพระราชบัญญัติว าด�วยการใช�กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดป\ตตานี 
นราธิวาส ยะลา และสตูล  พ.ศ.  2489  มาปรับใช�มิได� 
 คําพิพากษาฎีกาท่ี  851/2551  คดีเกิดข้ึนในเขตจังหวัดสตูลและผู�ร�องซ่ึงเป�นอิสลาม     
ศาสนิกเริ่มต�นคดีอย างไม มีข�อพิพาทโดยยื่นคําร�องขอเป�นผู�จัดการมรดกตามพินัยกรรมของผู�ตายซ่ึง
เป�นอิสลามศาสนิก  การท่ีผู�คัดค�านท่ี  1  ยื่นคําคัดค�านมีผลให�คดีกลายเป�นคดีมีข�อพิพาทตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความมาตรา  188  (4)  โดยผู�ร�องและผู�คัดค�านมีฐานะเป�นคู ความ เม่ือผู�
คัดค�านท่ี  1  ซ่ึงมีฐานะเสมือนจําเลยมิใช อิสลามศาสนิก  จึงไม ต�องด�วยมาตรา  3  ของพระราชบัญญัติ
ว าด�วยการใช�กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดป\ตตานี  นราธิวาส  ยะลา  และสตูล     พ.ศ.  2489  ถือ
ไม ได�ว าเป�นคดีแพ งเก่ียวด�วยเรื่องครอบครัวและมรดกของอิสลามศาสนิกในเขตจังหวัดสตูล  จึงต�องใช�
บทบัญญัติแห งประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย  บรรพ  6  บังคับแก คดี 
 
 
ศาลที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีครอบครัว 
 
 จากการท่ีประเทศมีการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีทําให�สภาพแวดล�อมทางด�าน
สังคมไทยเปลี่ยนแปลงไป  การแข งขันทางด�านธุรกิจจึงเกิดข้ึนตามกระแสโลกาภิวัตน  จนทําให�สินค�า
ต างๆ  ปรับราคาสูงข้ึน  ประชาชนในประเทศต างด้ินรนทํางานเพ่ือหารายได�มาเป�นค าครองชีพใน
ครัวเรือนมากข้ึน  แรงงานในชนบทต างพากันอพยพเข�าไปทํางานในหัวเมืองตามจังหวัดต างๆ  จนทํา
ให�ความสัมพันธของบุคคลในครอบครัวเริ่มห างหายออกไป  ขาดการดูแลเอาใจใส ต อกัน  เช น  สามี
ภริยาไม ได�อยู ด�วยกัน  อีกฝ7ายหนึ่งจึงไปมีคู สมรสใหม จนเกิดทะเลาะกันถึงข้ันมีการหย าร�าง  หรือบิดา
มารดาไม มีเวลาดูแลบุตร  หรืออาจมีการทอดท้ิงบุตรผู�เยาวด�วย  ทําให�บุตรขาดความอบอุ นจึงหันไป
พ่ึงอย างอ่ืนแทน  เช น  ติดเกมส  ติดยาเสพติด  เป�นต�น  ในท่ีสุดป\ญหาเหล านี้ก็กลายเป�นความรุนแรง
ในครอบครัว  จนต�องหาทางเยียวยาแก�ไข  โดยนําข�อพิพาทต างๆ  มาฟhองหรือยื่นคําร�องขอท่ีศาล
เยาวชนและครอบครัว 
 เนื่องจากการพิจารณาพิพากษาคดีเก่ียวกับครอบครัวแต เดิมนั้นเป�นอํานาจของศาล
ยุติธรรมธรรมดา  โดยไม มีวิธีการพิเศษท่ีจะช วยเหลือและคุ�มครองสถานภาพการสมรส  สามีภริยา
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และบุตรได�อย างเต็มท่ี  ประกอบกับคดีครอบครัวเป�นคดีท่ีมีป\ญหาละเอียดอ อนเก่ียวเนื่องสัมพันธกับ
คดีเด็กและเยาวชนท่ีได�รับการพิจารณาในศาลท่ีมีวิธีพิจารณาเป�นพิเศษแตกต างจากคดีธรรมดา  
ดังนั้นจึงได�ออกพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลเยาวชนและครอบครัว  และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ.  2534  ข้ึน  เพ่ือให�ศาลเยาวชนและครอบครัวมีอํานาจพิจาณาพิพากษาคดีครอบครัว
แทนศาลธรรมดา และเพ่ือลดป\ญหาความแตกแยกของครอบครัวจึงต�องกําหนดวิธีพิจารณา  
พิพากษาเป�นพิเศษไว�ในมาตรา  115  ถึงมาตรา  120  แห งพระราชบัญญัติดังกล าว  ซ่ึงศาลได�วาง
หลักเกณฑโดยเน�นไปในทางเปรียบเทียบไห�คู กรณีตกลงกัน  หรือประนีประนอมกันในข�อพิพาท    
(ชาติชาย  อัครวิบูรณ, 2552: 52)  ฉะนั้นการพิจารณาคดีครอบครัวจึงเป�นอํานาจของศาลเยาวชน
และครอบครัว 
 พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลเยาวชนและครอบครัว  และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว  พ.ศ.  2534  มาตรา  13  กําหนดไว�ว า  “ถ�าหากท�องท่ีใดซ่ึงศาลเยาวชนและครอบครัว
เปvดทําการแล�ว ห�ามมิให�ศาลชั้นต�นอ่ืนใดในท�องท่ีนั้นรับคดีท่ีอยู ในอํานาจศาลเยาวชนและครอบครัว
ไว�พิจารณาพิพากษา”   
 จากบทบัญญัติข�างต�นคดีครอบครัวจะต�องพิจารณาพิพากษาโดยศาลเยาวชนและ
ครอบครัว  ศาลจังหวัดไม มีอํานาจพิพากษาเช นว านี้ได�  (คําวินิจฉัยประธานศาลฎีกาท่ี  1/2540)    
ซ่ึงป\จจุบันศาลเยาวชนและครอบครัวได�เปvดทําการแล�ว  10  แห งส วนท่ีเหลือได�ตั้งเป�นแผนกเยาวชน
และครอบครัวในศาลจังหวัดนั้น  นอกจากนี้ในกรณีท่ีจังหวัดใดยังมิได�จัดต้ังศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัด  ให�ศาลจังหวัดแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวมีอํานาจพิพากษาคดีครอบครัว จนกว าจะ
จัดต้ังศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด 
 ดังนั้น  การฟhองคดีจะต�องยื่นฟhองต อศาลเยาวชนและครอบครัว  ถ�าหากโจทกนําคดีมา
ฟhองยังศาลจังหวัดแทนท่ีจะไปฟhองยังศาลเยาวชนและครอบครัว  ถือว าเป�นการฟhองต อศาลท่ีไม มี
อํานาจพิจารณาพิพากษาคดี  ซ่ึงป\ญหาดังกล าวให�ถือเป�นอํานาจของประธานศาลฎีกาเป�นผู�วินิจฉัยชี้
ขาดเท านั้น  (พ.ร.บ.  จัดต้ังศาลเยาวชนและครอบครัว  มาตรา  12  และคําพิพากษาฎีกาท่ี  
330/2538) 
 
 ตัวอย%างคําพิพากษาและคําส่ังคํารองศาลฎีกา 
 คําส่ังคํารองศาลฎีกาท่ี  244/2545  การท่ีโจทกฟhองเรียกค าทดแทนจากจําเลยโดยอ�าง
เหตุว าจําเลยคบหากับสามีโจทกในลักษณะชู�สาว  โดยได�แต งงานกันและจําเลยแสดงตนโดยเปvดเผย
ว าเป�นภริยาของสามีโจทกนั้นเป�นการฟhองเรียกค าทดแทนตามนัยแห งประมวลกฎหมายแพ งและ
พาณิชย  มาตรา  1523  วรรคสอง  อันเป�นเรื่องท่ีกระทบกระเทือนต อสิทธิและหน�าท่ีกับ
ความสัมพันธระหว างสามีภริยา โดยตรงหาใช คดีละเมิดธรรมดาไม   จึงเป�นคดีเก่ียวด�วยสิทธิใน
ครอบครัว ไม ต�องห�ามมิให�ฎีกาในป\ญหาข�อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ ง 
มาตรา  248  วรรคสอง 
 คําพิพากษาฎีกาท่ี  755/2545  ศาลชั้นต�นพิพากษาให�จําเลยท่ี  1  และท่ี  2  ร วมกัน
ชําระค าสินสอดเป�นเงินคืนแก โจทกท้ังสามจํานวน  35,000  บาท  พร�อมด�วยสร�อยคอทองคํา      
หนัก 1 บาท หากคืนไม ได�ให�ใช�ราคาแทนเป�นเงิน  5,300  บาท  จําเลยท่ี  2  อุทธรณขอให�ยกฟhอง 
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ทุนทรัพยท่ีพิพาทกันในชั้นอุทธรณจึงมีเพียง  40,300  บาท ไม เกิน  50,000  บาท  ท้ังมิใช คดีเก่ียว
ด�วยสิทธิแห งสภาพบุคคลหรือสิทธิในครอบครัว  คดีต�องห�ามมิให�คู ความอุทธรณในข�อเท็จจริงตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ ง  มาตรา  224  วรรคหนึ่ง 
 
 
ความหมายของคดีครอบครัว 
 
 เม่ือเกิดป\ญหาข�อพิพาทกันระหว างสามีภริยา  หรือกรณีข�อพิพาทระหว างบิดามารดากับ
บุตร  ซ่ึงมีการฟhองคดีหรือมีการยื่นคําร�องต อศาล  อันเนื่องมาจากการกระทําใดๆ  เช น  การสมรส  
รวมท้ังสิทธิหน�าท่ีหรือความสัมพันธระหว างสามีภริยา  บิดามารดากับบุตร  ซ่ึงพิพาทกันตามประมวล
กฎหมายแพ งและพาณิชย  บรรพ  5  ครอบครัว  จะต�องยื่นฟhองหรือยื่นคําร�องขอต อศาลเยาวชนและ
ครอบครัว  ดังนั้น  จึงต�องรู�ความหมายของคดีครอบครัวก อนว ามีความหมายอย างไรอันมีผลต อการ
เสนอคดีหรือยื่นคําร�องขอต อศาล 
 พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลเยาวชนและครอบครัว  พ.ศ. 2534  มาตรา  11(3)  บัญญัติว า
“คดีครอบครัว  ได�แก   คดีแพ งท่ีฟhองหรือร�องต อศาล  หรือการกระทําใดๆ  ในทางศาลเก่ียวกับผู�เยาว 
หรือครอบครัว  แล�วแต กรณี  ซ่ึงจะต�องบังคับตามประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย”  
 คําวินิจฉัยของประธานศาลฎีกาท่ี  1/2540  ได�อธิบายความหมาย  “คดีครอบครัว  คือ  
คดีแพ งท่ีฟhอง  หรือร�องขอต อศาล  หรือการกระทําการใด  ๆ  ในทางศาลเก่ียวกับผู�เยาว  หรือ
ครอบครัวแล�วแต กรณี  ซ่ึงจะต�องบังคับตามประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชยนั้นมีความหมายว า  
คดีท่ีเก่ียวด�วยการสมรสรวมท้ังสิทธิและหน�าท่ีหรือความสัมพันธระหว างสามีภริยา  บิดามารดาและ
บุตรไม ว าทางใดๆ  ซ่ึงพิพาทกันตามบทบัญญัติแห งประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย  บรรพ  5  
ท้ังหมด  รวมท้ังคดีท่ีเก่ียวกับสถานะ  และความสามารถของบุคคลอันเก่ียวกับครอบครัว  หรือส วนได�
เสียของผู�เยาว  ซ่ึงพิพาทกันตามประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชยใน  บรรพ  1  มาตรา  21  ถึง
มาตรา  28,  32,  43,  44  และในบรรพ  6  มาตรา  1610,  1611,  1687  และ  1692  ย อมเป�น
คดีครอบครัวท้ังสิ้น”   
 วิชา  มหาคุณ  (2542: 130)  ให�ความเห็นว า  คดีครอบครัว  คือ  คดีท่ีเก่ียวกับส วนได�เสีย
ของผู�เยาวท่ีมีอยู ในบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย  ท่ีให�ความคุ�มครองผู�เยาว    
หรือเก่ียวด�วยสถานะทางกฎหมายของผู�เยาว  อย างไรก็ตามคดีท่ีไม เก่ียวกับส วนได�เสียของผู�เยาวหรือ
สถานะทางกฎหมายของผู�เยาวก็อาจเป�นคดีครอบครัวได�  เช น  คดีท่ีภริยาชอบด�วยกฎหมายฟhองหย า
สามีโดยอ�างว าสามีอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย องหญิงอ่ืนฉันภริยาและฟhองเรียกค าทดแทนจากสามีและ
จากหญิงอ่ืนด�วย  (ป.พ.พ.  มาตรา  1516  และ  ป.พ.พ.  มาตรา  1523)  
 จากท่ีกล าวมาข�างต�นนี้  จึงสรุปได�ว า  คดีครอบครัว  คือ  คดีท่ีเกิดจากการพิพาทกัน
ระหว าง สามีและภริยา  หรือบิดามารดากับบุตร  อันเนื่องมาจากการสมรส  สิทธิหน�าท่ีในทาง
ครอบครัว สิทธิในทางทรัพยสินระหว างสามีภริยา  รวมท้ังการยื่นคําร�องขอเก่ียวกับส วนได�เสีย     
และความสามารถของผู�เยาว  ตามประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย  บรรพ  5  โดยจะต�องยื่นฟhอง
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หรือยื่นคําร�องขอต อศาลเยาวชนและครอบครัว  ส วนการท่ีจะวินิจฉัยว าคดีใดเป�นคดีครอบครัวหรือ
ไม ให�ถือเป�นอํานาจของประธานศาลฎีกาเป�นผู�วินิจฉัยชี้ขาดเท านั้น   
 
 ตัวอย%างคําวินิจฉัยของประธานศาลฎีกา 
 คําวินิจฉัยของประธานศาลฎีกาท่ี  15/2543  โจทกฟhองกล าวอ�างว า  โจทกและจําเลย
อยู กินฉันสามีภริยาโดยไม จดทะเบียนสมรสและทํามาหาได�ร วมกันซ่ึงทรัพยสินตามฟhอง  ต อมาโจทก
ขอแบ งทรัพยสินดังกล าวจากจําเลย  แต จําเลยไม ยอมเป�นกรณีขอแบ งกรรมสิทธิ์รวมมิใช คดีเก่ียวด�วย
การสมรส  สินสมรสหรือความสัมพันธระหว างสามีภริยาบิดามารดาและบุตร  ไม ว าในทางใดๆ       
ซ่ึงพิพาทกันตามประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย  บรรพ  5  อันจะเข�าลักษณะคดีครอบครัวตามท่ี
บัญญัติไว�ในมาตรา  11  (3)  แห งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว  พ.ศ.  2534  คดีของโจทกจึงมิใช คดีท่ีอยู ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาล
เยาวชนและครอบครัว 
 คําวินิจฉัยของประธานศาลฎีกาท่ี  ยช.  31/2550  การท่ีโจทกฟhองคดีนี้โดยอ�างว าโจทก
เป�นสามีโดยชอบด�วยกฎหมายของนางสมศรี  และกล าวอ�างว าท่ีดินพิพาทซ่ึงเดิมเป�นสินสมรสระหว าง
โจทกกับนางสมศรีเป�นสินส วนตัวของโจทกแล�ว  เนื่องจากในระหว างสมรสโจทกกับนางสมศรีตกลง
แบ งสินสมรสกัน  โดยตกลงให�โจทกเป�นเจ�าของท่ีดินพิพาทแต ผู�เดียวเม่ือวันท่ี  10  มกราคม  2532  
ท่ีดินพิพาทจึงเป�นสินส วนตัวของโจทกโดยนางสมศรีไม มีส วนเป�นเจ�าของกรรมสิทธิ์ด�วยแล�ว          
นางสมศรีจึงไม มีสิทธิทําพินัยกรรมยกท่ีดินพิพาทให�จําเลย  ดังนี้   แม�โจทกจะขอให�พิพากษา
ข�อกําหนดในพินัยกรรมของนางสมศรีเป�นโมฆะอันเป�นเรื่องเก่ียวกับทรัพยมรดกของนางสมศรีซึ่งเป�น
บทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย  บรรพ  6  และโจทกกล าวอ�างอํานาจของกรรมสิทธิ์
อันเป�นการติดตามเอาทรัพยของตนจากบุคคลผู�ไม มีสิทธจะยึดถือไว�ตามประมวลกฎหมายแพ งและ
พาณิชย  มาตรา  1336  ซ่ึงเป�นบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย  บรรพ  4  ก็ตาม  
แต เหตุแห งการเพิกถอนก็สืบเนื่องมาจากโจทกอ�างว า  โจทกกับนางสมศรีทําสัญญาระหว างสมรสกัน
เก่ียวกับท่ีดินพิพาทแล�วทําให�นางสมศรีไม มีอํานาจทําพินัยกรรมยกท่ีดินพิพาทให�แก ผู�ใดได�  กรณีจึง
ต�องวินิจฉัยเสียก อนว า  ทรัพยมรดกตามพินัยกรรมดังกล าวของนางสมศรีเป�นสินสมรสของนางสมศรี
กับโจทก  หรือเป�นสินส วนตัวของโจทกซ่ึงต�องบังคับตามประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย บรรพ  5  
เก่ียวกับทรัพยสินระหว างสามีภริยาตามมาตรา  1469,  1470  ถึง  1474  และมาตรา  1481  คดีนี้
จึงเป�นคดีครอบครัวตามพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครัว  พ.ศ.  2534  มาตรา  11(3)  อยู ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลเยาวชนและ
ครอบครัว 
 คําวินิจฉัยของประธานศาลฎีกาท่ี  ยช.  6/2553  สัญญาบันทึกท�ายทะเบียนการหย า
เป�นข�อตกลง  ซ่ึงสามีภริยากระทําข้ึนขณะท้ังสองฝ7ายจดทะเบียนหย าโดยความยินยอม  สัญญา
ดังกล าวก อให�เกิดสิทธิและหน�าท่ีระหว างคู สัญญาท่ีจะต�องปฏิบัติตาม  เม่ือจําเลยถึงแก ความตายสิทธิ
และหน�าท่ีตามสัญญาหย าดังกล าวย อมตกเป�นมรดกของจําเลยต อไป  กรณีมิใช เรื่องสิทธิเฉพาะตัวของ
จําเลย  แม�การชําระหนี้ของกองมรดกตามสัญญาหย านี้จะต�องว ากล าวตามประมวลกฎหมายแพ งและ
พาณิชย  บรรพ  6  แต ก็มีมูลเหตุมาจากข�อตกลงท่ีเก่ียวข�องโดยตรงกับสิทธิหน�าท่ีและความสัมพันธ
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ระหว างสามีภริยา  บิดามารดา  และบุตรจึงเป�นคดีครอบครัว ส วนคําฟhองของโจทกท่ีขอให�ขับไล 
บริวารของจําเลยออกไปจากท่ีดินแปลงท่ีจําเลยโอนให�แก บุตรแล�วด�วยนั้น  เป�นคําฟhองขับไล เพราะ
เหตุละเมิด  มิใช คดีแพ งท่ีฟhองเก่ียวกับครอบครัว  อย างไรก็ตามคําฟhองส วนนี้ก็สืบเนื่องจากข�อตกลง
ในสัญญาท�ายทะเบียนหย าท่ีโจทกฟhองจําเลยให�ปฏิบัติตาม  ถือได�ว ามูลความแห งคดีเก่ียวข�องกันตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ งมาตรา  5  โจทกจึงชอบท่ีจะเสนอคําฟhองในส วนนี้ต อศาล
เยาวชนและครอบครัวได�ด�วย 
 
 
สรุป  
 
 กฎหมายครอบครัวเริ่มมีการใช�ต้ังแต สมัยกรุงศรีอยุธยาเป�นราชธานีโดยได�รับอิทธิพลมา
จากคัมภีรพระธรรมศาสตรของอินเดีย  ต อมาได�รับการพัฒนาข้ึนเป�นกฎหมายลักษณะผัวเมีย  จึงได�มี
การยกร างกฎหมายข้ึนมาใหม โดยประกาศใช�เป�นประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชยบรรพ  5  เพ่ือให�
กฎหมายมีความทันสมัยโดยนําเอาหลักกฎหมายต างประเทศมาเทียบเคียง  อย างไรก็ตามถึงแม�จะมี
การปรับปรุงแก�ไขกฎหมายครอบครัวแต ก็ไม ทําให�สิทธิของชายและหญิงมีความเท าเทียมกัน         
จากเหตุผลดังกล าวจึงต�องมีการปรับปรุงแก�ไขอีกครั้งในปk  พ.ศ.  2519  เพ่ือให�สอดคล�องกับหลักการ
รัฐธรรมนูญแห งราชอาณาจักไทย  พ.ศ.  2517  เพราะต�องการให�สิทธิของชายและหญิงมีความเท า
เทียมกัน  จนได�มีการประกาศใช�ประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย  บรรพ  5  (ใหม )  เม่ือสังคมมี
ความเจริญมากข้ึน  กฎหมายท่ีใช�บังคับอยู จึงไม สอดคล�องกับสภาพครอบครัวในป\จจุบัน  ดังนั้นจึง
ต�องมีการปรับปรุงแก�ไขเพ่ิมเติมอีกครั้งในปk  พ.ศ.  2533  และได�ประกาศใช�ประมวลกฎหมายแพ ง
และพาณิชย  บรรพ  5  ป\จจุบัน  โดยมีการแก�ไขปรับปรุงรวม  77  มาตรา  และล าสุดก็มีการแก�ไข
ปรับปรุงอีกครั้งในปk  พ.ศ.  2550  และ  พ.ศ.  2551  ซ่ึงมีการแก�ไขเพ่ิมเติมในเรื่องของการใช�คํา
นําหน�าหญิง  การฟhองหย า  การฟhองคดีให�รับเด็กเป�นบุตร  เป�นต�น 
 สําหรับการประกาศใช�บทบัญญัติในกฎหมายแพ งและพาณิชยว าด�วยครอบครัวนั้นให�มีผล
ใช�บังคับท่ัวราชอาณาจักร  โดยเป�นอํานาจของศาลเยาวชนและครอบครัว  ยกเว�นในเขตสี่จังหวัด
ชายแดนภาคใต�  ซ่ึงไม ให�ใช�บังคับแก ผู�ท่ีนับถือศาสนาอิสลาม  ตามพระราชบัญญัติว าด�วยการใช�
กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดป\ตตานี  นราธิวาส  ยะลา  และสตูล  พ.ศ.  2489 
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คําถามทายบทท่ี  1 
 

 
1. กฎหมายครอบครัวมีวิวัฒนาการความเป�นมาอย างไร และมีการแก�ไขเพ่ิมเติมเม่ือใดบ�าง 
2. ทรัพยสินระหว างสามีภริยาตามประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย  บรรพ  5  (เดิม)  มีอยู ก่ี
 ประเภท  ได�แก อะไรบ�าง 
3. การสมรสตามกฎหมายลักษณะผัวเมียจะต�องทําอย างไร 
4. เง่ือนไขในการใช�กฎหมายอิสลามว าด�วยครอบครัวใน  4  จังหวัดชายแดนภาคใต�มีหลักเกณฑ
 อย างไรบ�าง 
5. พิธีตอละก  คืออะไร 
6. ในการยื่นฟhองคดีครอบครัวจะต�องยื่นฟhองท่ีศาลใด 
7. คดีครอบครัวหมายความว าอย างไร  อธิบายพร�อมยกตัวอย างประกอบ  
8. เม่ือวันท่ี  10  มกราคม  2477  นายแดงได�แต งงานกับนางมา  ต อมานายแดงก็ได�แต งงานอยู กิน
 ฉันสามีภริยากับนางมี  เนื่องจากท้ังสองคนไม สามารถมีบุตรให�กับนายแดงได�  นายแดงจึงไป
 แต งงานกับนางคําอีกคน  แต นางคําก็ไม สามารถมีบุตรให�กับนายแดงได�เช นกัน  นายแดงจึงไป
 ขอรับเด็กชายด าง  มาเป�นบุตรบุญธรรมของตน  หลังจากนั้นจึงได�มีการประกาศใช�บังคับ
 ประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย  บรรพ  5  เม่ือวันท่ี  1  ตุลาคม  2478  ต อมานายแดงได�ถึง
 แก ความตายเม่ือวันท่ี  10  ธันวาคม  2499  นายแดงมีทรัพยสินเป�นท่ีดิน  50  ไร   ดังนี้ให�
 วินิจฉัยว า 
 8.1 การสมรสระหว างนายแดงกับนางมา  และการสมรสระหว างนายแดงกับนางมี  รวมท้ังการ
  สมรสระหว างนายแดงกับนางคําจะมีผลในทางกฎหมายอย างไร 
 8.2 หลังจากท่ีมีการประกาศใช�ประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชยบรรพ  5  แล�ว  การสมรส
  ของบุคคลดังกล าวจะมีผลอย างไร 
 8.3 การท่ีนายแดงรับ  เด็กชายด างมาเป�นบุตรบุญธรรมของตนโดยท่ีไม มีการจดทะเบียนรับ
  บุตรบุญธรรมจะมีผลอย างไร  และหลังจากท่ีมีการประกาศใช�ประมวลกฎหมายแพ งและ
  พาณิชย  บรรพ  5  แล�ว  การรับบุตรบุญธรรมจะมีผลอย างไร 
 8.4 เม่ือนายแดงได�ถึงแก ความตายไปแล�ว  บุคคลใดบ�างมีสิทธิรับมรดกในท่ีดิน  50  ไร ของ
  นายแดง 



บทท่ี  2 
การหมั้น 

 
 
 การหม้ันถือเป�นประเพณีอย�างหนึ่งท่ีมีมาต้ังแต�สมัยโบราณ  ซ่ึงเป�นการเรียนรู!กันระหว�าง
ชายและหญิง ในช�วงระยะเวลาหนึ่งก�อนท่ีจะทําการสมรส  ในสังคมไทยนั้นส�วนใหญ�จะมีการหม้ันกัน
ไว!ก�อนแล!วจึงมาสมรสกันในภายหลัง แต�ป-จจุบันสังคมยุคใหม�อาจมองเรื่องการหม้ันเปลี่ยนไป ซ่ึง
อาจจะมีการหม้ันกันในตอนเช!าและมีการจัดงานสมรสในตอนเย็นของวันเดียวกันก็ได!  โดยไม�ถือว�า
เป�นเรื่องผิดกฎหมายแต�อย�างใดเพราะเป�นสิ่งท่ีสามารถกระทําได!  อย�างไรก็ตามเม่ือมีการหม้ันกันแล!ว 
ในบางครั้งก็อาจเกิดป-ญหาข้ึนมาโดยคู�หม้ันผิดสัญญาหม้ันไม�ไปทําการสมรส  ซ่ึงทําให!คู�หม้ันอีกฝ5าย
หนึ่งได!รับความเสียหายท้ังชื่อเสียง  ค�าใช!จ�ายในการเตรียมงานสมรส   ค�าเรือนหอ  เป�นต!น  ดังนั้นจึง
จําเป�นจะต!องมีการบัญญัติกฎหมายในเรื่องการหม้ัน  เพ่ือกําหนดสิทธิและหน!าท่ีของคู�สัญญาหม้ันให!
พึงปฏิบัติต�อกัน  นอกจากนี้หากคู�หม้ันฝ5ายใดผิดสัญญาหม้ัน  กฎหมายในเรื่องการหม้ันก็ได!บัญญัติให!
ฝ5ายท่ีผิดสัญญาหม้ันต!องชดใช!ค�าทดแทนให!กับคู�หม้ันอีกฝ5ายหนึ่ง  ซ่ึงถือเป�นมาตรการทางกฎหมาย
ในการลงโทษฝ5ายท่ีผิดสัญญาหม้ัน  แต�อย�างไรก็ตามหากคู�หม้ันไม�ยอมทําการสมรสไม�ว�าด!วยเหตุ
ประการใด  อีกฝ5ายหนึ่งจะไปร!องขอให!ศาลบังคับฝ5ายท่ีผิดสัญญาหม้ันไปทําการสมรสไม�ได!  ท้ังนี้
เพราะการสมรสต!องเกิดจากความยินยอมของคู�สัญญาท้ังสองฝ5ายสภาพแห�งกฎหมายจึงไม�เป:ดช�องให! 
 
 
ความหมายของการหมั้น 
 
 ลักษณะของการหม้ันมีหลักฐานมาต้ังแต�สมัยสมเด็จพระนารายณ<มหาราช และปฏิบัติ
สืบเนื่องกันมาตลอดสมัยราชวงศ<จักรกรี ต�อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร<ตอนต!นก็พบหลักฐานว�าการ
หม้ันนั้นเป�นเรื่องปฏิบัติกันอยู�ในหมู�ชาวบ!านโดยท่ัวไป ในส�วนกฎหมายก็ได!มีการบัญญัติรับรอง
ประเพณีการหม้ันนี้มาตลอด นับต้ังแต�กฎหมายล!านนา ในใบลานท่ี 12 (ลักษณะหมายลูกหญิง
หลานสาวซ่ึงกัน) และในกฎหมายตราสามดวงก็ได!มีบัญญัติในกฎหมายลักษณะผัวเมียท่ีอธิบายถึง
ขันหมากต�างๆในพิธีหม้ัน ต�อมาเม่ือมีการประกาศใช!กฎหมายแพ�งและพาณิชย<บรรพ 5 พ.ศ. 2477 ก็
ได!บัญญัติรับรองการหม้ันในรูปของสัญญาหม้ันไว!ในหมวด  1  (ไพโรจน<  กัมพูสิริ, 2553: 21) 
 แต�อย�างไรก็ตาม  กฎหมายดังกล�าวก็ไม�ได!ให!คํานิยามของการหม้ันไว!ว�ามีความหมาย
อย�างไร แม!แต�ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย<บรรพ  5  ก็ยังไม�ได!ระบุคํานิยามไว!เช�นกัน  ดังนั้นผู!
ศึกษาจึงต!องรู!ความหมายของการหม้ันก�อน  โดยศึกษาจากแนวคิดของนักนิติศาสตร<ดังต�อไปนี้ 
 ไพโรจน<  กัมพูสิริ  (2553: 13)  ได!ให!ความเห็นเก่ียวกับความหมายของการหม้ันโดยอ!างถึง
นักนิติศาสตร<  ดังนี้คือ 
 ศาสตราจารย<สะอาด  นาวีเจริญ  ได!กล�าวถึงการหม้ันว�าเป�นสัญญาหรือความตกลงท่ีจะทํา
การสมรสกัน 
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 ศาสตราจารย<หยุด  แสงอุทัย  ถือว�าการหม้ัน  คือ  สัญญาระหว�างหญิงกับชายท่ีจะทําการ
สมรสกันในเวลาภายหน!า 
 ศาสตราจารย<จิตติ  ติงศภัทิย<  ได!ยืนยันตลอดมาว�าสัญญาหม้ันหาใช�สัญญาตามความหมาย
ในลักษณะหนี้ท่ีว�าเป�นมูลแห�งหนี้เพราะบังคับให!สมรสก็ไม�ได!  เรียกเบี้ยปรับก็ไม�ได!  ค�าเสียหายก็เรียก
ได!เท�าท่ีกําหนดไว!ไม�มีอย�างอ่ืน  อันเป�นลักษณะตรงกันข!ามกับนิติสัมพันธ<ในเรื่องสัญญาตามกฎหมาย
ลักษณะหนี้  การแสดงเจตนาในการหม้ันจึงไม�ใช�เป�นการแสดงเจตนาเป�นนิติกรรม 
 นอกจากนี้ท�านอาจารย<ไพโรจน<  กัมพูสิริ  ยังได!นําเอาแนวคิดของกฎหมายระบบคอม
มอนลอว<มาเปรียบเทียบในเรื่องการหม้ันของไทย โดยกฎหมายคอมมอนลอว<เห็นว�าการหม้ันมีผล
ในทางกฎหมายเท�ากับสัญญาท่ัวไป  ส�วนในเยอรมันตะวันตกและบางประเทศในยุโรปถือว�าการหม้ัน
เป�นสัญญาพิเศษอย�างหนึ่ง  ทํานองเดียวกับการสมรส  เนื่องจากเป�นเรื่องของความสัมพันธ<ระหว�าง
บุคคลในกฎหมายครอบครัว  และฝ5ายสุดท!ายอันได!แก�  กฎหมายแพ�งฝรั่งเศสเห็นว�าการหม้ันเป�น
เ พีย งข! อ เ ท็จจริ งหรื อ เห ตุการณ< อย� า งหนึ่ ง ซ่ึ ง ไม� มีผล เป�น พิ เศษแต� อย� า ง ใด ในกฎหมาย                
(ไพโรจน<  กัมพูสิริ, 2553: 22)  
 ประสพสุข  บุญเดช  (2554: 46)  ได!ให!ความหมายว�า  การหม้ัน  หมายถึงการท่ีชายหญิง
ทําสัญญาว�าจะทําการสมรสกันและอยู�กินด!วยกันฉันสามีภริยา (an agreement to get married 
and live together as husband and wife)  
 วารี  นาสกุล  และ  เบญจวรรณ  ธรรมรัตน<  (2554: 15) ได!อธิบายว�า  การหม้ัน  คือ  
การท่ีฝ5ายชายและฝ5ายหญิงอาจได!แก�บิดามารดาของชายและบิดามารดาของหญิง  หรือตัวชาย      
และตัวหญิง  หรือท้ังบิดามารดาและตัวชายและตัวหญิงได!ตกลงท่ีจะให!ชายหญิงสมรสกันในอนาคต  
การหม้ันเป�นสัญญาอย�างหนึ่งจึงต!องกระทํากันเป�นกิจจะลักษณะและเป:ดเผยให!เป�นท่ีรู!ของคนท่ัวไป 
การสู�ขอกันไม�อาจเรียกได!ว�าเป�นสัญญาหม้ันตามกฎหมาย 
 ต�อมาศาลฎีกาได!ให!ความเห็นเก่ียวกับการหม้ันว�า  เป�นสัญญาท่ีฝ5ายชายทํากับฝ5ายหญิง
โดยชอบด!วยกฎหมายเพ่ือชายกับหญิงจะทําการสมรสกัน  (คําพิพากษาฎีกาท่ี  763/2526) 
 จากท่ีกล�าวมาข!างต!นจึงสรุปได!ว�า  การหม้ัน  คือ  สัญญาจองกันไว!ก�อนยังไม�ถึงข้ันแต�งงาน
กันเด็ดขาด  โดยเป�นสัญญาชนิดหนึ่งท่ีชายและหญิงได!ทําข!อตกลงกันไว!ว�าจะมีการสมรสกันในอนาคต  
แต�อย�างไรก็ตามกฎหมายไม�ได!บังคับว�าการสมรสจะต!องมีการหม้ันกันก�อนเสมอไป  ซ่ึงจะทําการสม
สรอย�างเดียวโดยไม�มีการหม้ันกันก็ได! 
 
 
เงื่อนไขของการหมั้น 
 
 เนื่องจากสัญญาหม้ันเป�นช�องทางหนึ่งท่ีจะนําไปสู�การสมรส  จึงจําเป�นจะต!องมีการกําหนด
เง่ือนไขบางอย�างไว!ไม�ให!คู�สัญญาหม้ันทําข!อตกลงตามอําเภอใจอันมีลักษณะขัดต�อกฎหมายหรือขัดต�อ
ความสงบเรียบร!อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  ดังนั้นในการท่ีชายและหญิงจะทําสัญญาหม้ันกัน 
กฎหมายจึงได!กําหนดเง่ือนไขของการหม้ันไว!  2  ประการคือ 
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 1. เพศและอายุของคู!หม้ัน 
  จุดประสงค<ของการหม้ันก็เพ่ีอท่ีจะทําการสมรสกัน  และมีการอยู�กินร�วมกันฉันสามี
ภริยาเพ่ือสืบทอดทายาท  กฎหมายจึงได!กําหนดเง่ือนไขของการหม้ันไว!ว�า  คู�หม้ันจะต!องเป�นเพศตรง
ข!ามและอยู�ในวัยเจริญพันธ<พร!อมจะสามารถรับผิดชอบต�อครอบครัวได!  ตามท่ีประมวลกฎหมายแพ�ง
และพาณิชย<  มาตรา  1435  บัญญัติว�า  “การหม้ันจะทําได!ต�อเม่ือชายและหญิงมีอายุสิบเจ็ดป`
บริบูรณ<แล!ว 
  การหม้ันท่ีฝ5าฝaนบทบัญญัติวรรคหนึ่งเป�นโมฆะ” 
  จากบทบัญญัติข!างต!นจะเห็นได!ว�าคู�สัญญาในการหม้ันจะต!องเป�นบุคคลต�างเพศ
เนื่องจากกฎหมายไทยยังไม�ได!เป:ดรับให!บุคคลเพศเดียวกันทําสัญญาหม้ันได!  เพราะมาตรา  1435 
บัญญัติไว!โดยชัดแจ!งว�าต!องเป�นชายและหญิงเท�านั้น  การหม้ันของบุคคลเพศเดียวกันย�อมตกเป�น
โมฆะ  ตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย<  มาตรา  150  เพราะศาลฎีกาเห็นว�าเป�นเรื่องท่ีขัดต�อ
กฎหมาย  หรือขัดต�อศีลธรรมอันดีของประชาชน  ซ่ึงเคยมีผู!ชายได!ผ�าตัดแปลงเพศเหมือนผู!หญิงทุก
อย�างมาร!องขอต�อศาลเพ่ือเรียกร!องให!มีสิทธิเหมือนผู!หญิง  เช�นใช!สิทธิคํานําหน!าเป�นนางสาว  และมี
สิทธิจดทะเบียนสมรสกับผู!ชายแต�ศาลฎีกาตัดสินว�าทําไม�ได!  เพราะไม�ใช�เพศตามธรรมชาติ  โดยอ!าง
ว�าถ!าเป�นผู!หญิงจะต!องมีลูกได!คนท่ีผ�าตัดแปลงเพศมีลูกไม�ได!จึงไม�ใช�ผู!หญิง  ดังนั้น  จึงไม�สามารถทํา
การหม้ันและสมรสตามกฎหมายได!  (คําพิพากษาฎีกาท่ี  157/2524) 
  ส�วนเรื่องอายุของคู�หม้ันนั้นในแต�ละประเทศอาจมีการกําหนดอายุข้ันตํ่าของชายหญิง
ท่ีจะทําการหม้ันไว!แตกต�างกันท้ังนี้ข้ึนอยู�กับเหตุผลบางประการ  เช�นความเจริญเติบโตทางด!าน
ร�างกาย  หรือวุฒิภาวะความรับผิดชอบทางด!านครอบครัว  เป�นต!น  สําหรับประเทศไทยได!กําหนด
อายุข้ันตํ่าไว!คือ  ชายและหญิงจะต!องมีอายุไม�ตํ่ากว�า  17  ป`บริบูรณ<ท้ังสองคน  จึงจะทําการหม้ันได!
ส�วนอายุข้ันสูงสุดไม�ได!มีการกําหนดไว! 
  ตัวอย!าง  นายดําอายุ  17  ป`บริบูรณ<  ทําการหม้ันกับนางลํายองอายุ 80 ป` โดยท่ีพ�อ
แม�ของนายดําให!ความยินยอม  การหม้ันระหว�างนายดํากับนางลํายองจึงมีความสมบูรณ<  เนื่องจาก
อายุของคู�หม้ันท้ังสองฝ5ายเป�นไปตามหลักเกณฑ<ของประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย<  มาตรา  
1435 คือ  มีอายุไม�ต่ํากว�า  17  ป`บริบูรณ<ท้ังสองคน 
  สําหรับความหมายของคําว�า  “อายุ  17  ป`บริบูรณ<แล!ว”  หมายถึง  ชายและหญิง
ต!องมีอายุ  17  ป`บริบูรณ<แล!วในวันหม้ันท้ังสองคน  ถ!าในวันท่ีทําสัญญาหม้ันชายและหญิงมีอายุตํ่า
กว�า  17  ป`บริบูรณ<สัญญาหม้ันย�อมตกเป�นโมฆะทันที  ซ่ึงถือว�าเสียเปล�าเสมือนไม�มีสัญญาหม้ัน
เกิดข้ึนเลย  แม!บิดามารดาหรือผู!ปกครองจะให!ความยินยอมก็ตาม  ท้ังนี้เพราะอายุกําหนดไว!ใน
มาตรา  1435  ไม�ใช�เรื่องความสามารถในการทํานิติกรรม  แต�เป�นเรื่องคุณสมบัติของชายและหญิงท่ี
จะเป�นคู�หม้ันตามกฎหมาย  ดังนั้นการหม้ันท่ีฝ5าฝaนเง่ือนไขตามมาตรา 1435  วรรคสองจึงมีผลตกเป�น
โมฆะ  (อุบลศรี  ชุณหกาญจน<, 2527: 10) 
  อย�างไรก็ตาม  หากชายหรือหญิงมีอายุยังไม�ครบ  17  ป`บริบูรณ<จะขออนุญาตศาลทํา
การหม้ันไม�ได!เพราะไม�มีกฎหมายให!อํานาจไว!จึงต�างกับเรื่องการสมรส  ซ่ึงหากมีเหตุอันสมควร 
ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย<มาตรา  1448  ถือเป�นอํานาจศาลในการใช!ดุลยพินิจอนุญาตให!
ชายหรือหญิงท่ีมีอายุต่ํากว�า  17  ป`บริบูรณ<ทําการสมรสได! 
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  จากท่ีกล�าวมาข!างต!นจึงสรุปได!ว�า  ในเรื่องการหม้ันนั้นคู�สัญญาหม้ันจะต!องเป�นชายตก
ลงทําสัญญาหม้ันกับอีกฝ5ายหนึ่งซ่ึงเป�นหญิง  โดยในขณะทําสัญญาหม้ันคู�หม้ันจะต!องมีอายุครบ 17 ป`
บริบูรณ<แล!วท้ังสองฝ5าย  หากฝ5ายใดฝ5ายหนึ่งมีอายุยังไม�ครบ  17  ป`บริบูรณ<  การทําสัญญาหม้ันย�อม
มีผลตกเป�นโมฆะทันที  และการหม้ันท่ีเป�นโมฆะถือว�าสัญญาหม้ันเสียเปล�าเสมือนไม�ได!ทําสัญญาหม้ัน
กัน  หากมีการให!ของหม้ันและสินสอดแก�หญิงย�อมถือว�าเป�นการกระทําอันปราศจากมูลอันจะอ!าง
กฎหมายได!  ฝ5ายชายจึงมีสิทธิเรียกเอาของหม้ันและสินสอดคืนตามหลักกฎหมายว�าด!วยลาภมิควรได! 
(ป.พ.พ.  มาตรา  412  และ  ป.พ.พ.  มาตรา  413) 
 
 2. ความยินยอมในการทําสัญญาหม้ัน 
  เนื่องจากการท่ีชายและหญิงอายุ  17  ป`บริบูรณ<จะทําสัญญาหม้ันกันยังเป�นผู!เยาว<ตาม
กฎหมาย  (minor)  ในบางครั้งยังขาดความรอบคอบในการเลือกคู�สมรสเพราะเป�นวัยรุ�น  ซ่ึงอาจไม�มี
วุฒิภาวะในการไตร�ตรองเรื่องต�างๆ  กฎหมายจึงได!กําหนดให!บิดามารดาหรือผู!ปกครองพิจารณาและ
ให!ความยินยอมในเรื่องการหม้ันของผู!เยาว<  โดยถือเป�นเง่ือนไขของการหม้ันอย�างหนึ่ง  ซ่ึงเป�นไปตาม
หลักเกณฑ<ของประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย<  มาตรา  1436  บัญญัติว�า  “ผู!เยาว<จะทําการหม้ัน
ได!ต!องได!รับความยินยอมของบุคคลดังต�อไปนี้ 
  (1) บิดาและมารดาในกรณีมีท้ังบิดาและมารดา 
  (2) บิดาหรือมารดาในกรณีท่ีมารดาหรือบิดาตายหรือถูกถอนอํานาจปกครองหรือไม�
อยู�ในสภาพหรือฐานะท่ีอาจให!ความยินยอมหรือพฤติการณ<ท่ีผู!เยาว<ไม�อาจขอความยินยอมจากมารดา
หรือบิดาได! 
  (3) ผู!รับบุตรบุญธรรมในกรณีท่ีผู!เยาว<เป�นบุตรบุญธรรม 
  (4) ผู!ปกครองในกรณีไม�มีบุคคลซ่ึงอาจให!ความยินยอมตาม  (1)  (2)  และ  (3)  หรือ
บุคคลดังกล�าวถูกถอนอํานาจปกครอง 
  การหม้ันท่ีผู!เยาว<ทําโดยปราศจากความยินยอมดังกล�าวเป�นโมฆียะ”   
  จากบทบัญญัติในมาตรา  1436  ได!กําหนดเง่ือนไขไว!ว�าหากผู!เยาว<จะทําการหม้ันจึง
ต!องได!รับความยินยอมจากบุคคลดังต�อไปนี้ 
  2.1 บิดาและมารดา 
   หมายความว�า  ในกรณีท่ีผู!เยาว<จะทําการหม้ันถ!าผู!เยาว<มีท้ังบิดาและมารดาท่ี
ชอบด!วยกฎหมายในขณะทําสัญญาหม้ัน  ผู!เยาว<ต!องขอความยินยอมจากบุคคลท้ังสองก�อน  เพราะ
บิดามารดาท้ังสองคนเป�นผู!ใช!อํานาจปกครองบุตรผู!เยาว<ร�วมกัน  แม!บิดาและมารดาจะแยกกันอยู�หรือ
หย�ากันไปก็ตาม  ถ!าผู!เยาว<ได!รับความยินยอมจากบิดาหรือมารดาเพียงฝ5ายเดียว  การหม้ันย�อมตก
เป�นโมฆียะ  หากบิดาและมารดามิได!จดทะเบียนสมรสกัน  ผู!เยาว<จะต!องขอความยินยอมเฉพาะ
มารดาเท�านั้น  เนื่องจากบิดาท่ีไม�ชอบด!วยกฎหมายไม�มีอํานาจปกครองบุตรผู!เยาว<  จึงถือว�าผู!เยาว<
เป�นบุตรท่ีชอบด!วยกฎหมายของมารดาแต�เพียงผู!เดียว 
  2.2 บิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว 
   ในกรณีท่ีบิดาหรือมารดาอีกฝ5ายหนึ่งถึงแก�ความตาย  หรือถูกถอนอํานาจ
ปกครองหรือไม�อยู�ในสภาพหรือฐานะท่ีอาจให!ความยินยอมหรือโดยพฤติการณ<ผู!เยาว<ไม�อาจขอความ
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ยินยอมจากมารดาหรือบิดาได!  ในกรณีนี้อาจเกิดข้ึนได!  2  กรณีคือ  กรณีแรก  มารดาหรือบิดาถึงแก�
ความตายไปแล!ว  ผู!ท่ีมีชีวิตอยู�ก็มีอํานาจให!ความยินยอมต�อไป  หรือกรณีท่ีสอง  มารดาหรือบิดาไม�ได!
เสียชีวิตแต�เข!าข�ายกรณีใดกรณีหนึ่งคือมีความประพฤติไม�ดีจนถูกถอนอํานาจปกครองตามกฎหมาย 
หรือไม�อยู�ในสภาพหรือฐานะท่ีอาจให!ความยินยอม  เช�นเป�นคนไร!ความสามารถ หรือเจ็บป5วยข้ัน
รุนแรงสาหัสอาการโคม�าเป�นอัมพาตไม�สามารถให!ความยินยอมได!  หรือโดยพฤติการณ<ท่ีผู!เยาว<ไม�อาจ
ขอความยินยอมได!  เช�น  ไม�สามารถติดต�อสื่อสารได!  เป�นต!น  (สมชาย  กษิติประดิษฐ<, 2556: 45) 
  2.3 ผู!รับบุตรบุญธรรมในกรณีท่ีผู!เยาว<เป�นบุตรบุญธรรม 
   สําหรับผู!รับบุตรบุญธรรม  หมายถึง  ผู!รับบุตรบุญธรรมท่ีได!จดทะเบียนรับผู!เยาว<
เป�นบุตรบุญธรรมเท�านั้น  เม่ือมีการรับบุตรบุญธรรมอํานาจปกครองย�อมตกเป�นของผู!รับบุตรบุญ
ธรรม  บิดามารดาโดยกําเนิดจึงหมดอํานาจปกครองนับแต�นั้นไป  (ป.พ.พ.  มาตรา  1598/28)  ดังนั้น
ในกรณีผู!เยาว<เป�นบุตรบุญธรรมถ!าผู!เยาว<จะทําสัญญาหม้ัน  ผู!เยาว<ต!องได!รับความยินยอมจากผู!รับ
บุตรบุญธรรมเสียก�อน  การหม้ันจึงจะสมบูรณ< 
  2.4 ผู!ปกครอง 
   สําหรับผู!ปกครอง  หมายถึง  ผู!ปกครองตามกฎหมายท่ีศาลต้ังเท�านั้น  ซ่ึงใช!ใน
กรณีท่ีผู!เยาว<ไม�มีบิดามารดาหรือผู!รับบุตรบุญธรรม  หรือมีแต�บุคคลดังกล�าวถูกถอนอํานาจปกครอง
หรือผู!เยาว<อาจไม�มีบิดามารดาท่ีจะให!ความยินยอมในการหม้ันเพราะท้ังสองคนเสียชีวิตไปแล!ว  หาก
ผู!เยาว<ไม�มีผู!ใช!อํานาจปกครองดังกล�าวจะต!องมีการต้ังผู!ปกครองโดยคําสั่งศาล  และเม่ือผู!เยาว<จะทํา
การหม้ันจึงต!องได!รับความยินยอมจากผู!ปกครอง  (รัศฎา  เอกบุตร, 2551: 55) 
   สําหรับการให!ความยินยอมนั้นจะกระทําด!วยวาจา  หรือเป�นลายลักษณ<อักษรก็
ได!  เพราะกฎหมายมิได!กําหนดแบบไว!  ดังนั้นการหม้ันท่ีผู!เยาว<ทําลงโดยปราศจากความยินยอมของ
บุคคลดังกล�าวข!างต!น  สัญญาหม้ันย�อมมีผลตกเป�นโมฆียะ  คือจะให!สัตยาบันหรือบอกล!างสัญญา
หม้ันในภายหลังก็ได!  อย�างไรก็ตามหากผู!เยาว<ได!บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล!วบุคคลดังกล�าวก็
สามารถทําสัญญาหม้ันได!  โดยไม�ต!องได!รับความยินยอมตามมาตรา  1436  แต�อย�างใด 
   นอกจากเง่ือนไขของการหม้ันท้ังสองประการ  คือ  เพศ  อายุของคู�หม้ันและ
ความยินยอมในการทําสัญญาหม้ันแล!ว  ในเรื่องการหม้ันนั้นยังจะต!องนําเอาหลักเกณฑ<ของการสมรส
มาพิจารณาประกอบด!วย  โดยอาศัยเง่ือนไขของการสมรสมาบังคับใช!กับการหม้ันโดยอนุโลม  เช�น
เรื่องท่ีการสมรสเป�นโมฆะ  กล�าวคือในเรื่องใดท่ีทําการสมรสไม�ได!  การหม้ันก็ไม�สามารถทําได!
เหมือนกัน หากฝ5าฝaนการหม้ันย�อมมีผลตกเป�นโมฆะ  เช�น  การหม้ันกับบุคคลวิกลจริตหรือคนไร!
ความสามารถ การหม้ันกับญาติซ่ึงสืบสายโลหิตโดยตรงข้ึนไปหรือลงมา  หรือเป�นพ่ีน!องร�วมแต�บิดา
มารดา  หรือร�วมแต�บิดา  หรือร�วมแต�มารดาเดียวกัน  การหม้ันกับคนท่ีมีคู�สมรสอยู�แล!ว  เป�นต!น  
ท้ังนี้เพราะการหม้ันเป�นช�องทางท่ีจะทําให!มีการสมรสเกิดข้ึน  
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แบบของการหมั้น 
 
 ในการทําสัญญาหม้ันนั้นนอกจากจะประกอบไปด!วยข้ันตอนเง่ือนไขในเรื่องเพศ  อายุ
รวมถึงการให!ความยินยอมในการทําสัญญาหม้ันแล!ว  กฎหมายยังได!บัญญัติรูปแบบของการหม้ันไว!ใน
ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย<  มาตรา  1437  โดยได!บัญญัติไว!ว�า  “การหม้ันจะสมบูรณ<เม่ือฝ5าย
ชายได!ส�งมอบหรือโอนทรัพย<สินอันเป�นของหม้ันให!แก�หญิงเพ่ือเป�นหลักฐานว�าจะสมรสกับหญิงนั้น 
เม่ือหม้ันแล!วให!ของหม้ันตกเป�นสิทธิแก�หญิง”   
 จากหลักประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย<  มาตรา  1437  จะเห็นว�ากฎหมายได!กําหนด
แบบเพ่ือความสมบูรณ<ของการหม้ันเอาไว!ว�าการหม้ันจะสมบูณ<เม่ือฝ5ายชายได!ส�งมอบหรือโอน
ทรัพย<สินอันเป�นของหม้ันให!แก�หญิง  เพ่ือเป�นหลักฐานว�าจะสมรสกับหญิงนั้น  การหม้ันไม�จําเป�นต!อง
ทําเป�นหนังสือ  และไม�ต!องไปจดทะเบียนต�อพนักงานเจ!าหน!าท่ีแต�อย�างใดตกลงด!วยวาจาก็ได! 
เพียงแต�ในวันหม้ันฝ5ายชายต!องส�งมอบหรือโอนทรัพย<สินอันเป�นของหม้ันให!แก�หญิงเพ่ือเป�นหลักฐาน
ว�าจะจดทะเบียนสมรสกันในอนาคตเพียงเท�านี้ก็มีผลสมบูรณ<เป�นสัญญาหม้ันแล!ว 
 ถ!าทรัพย<สินใดท่ีส�งมอบหรือโอนให!แก�หญิงแต�มิใช�เพ่ือเป�นหลักฐานว�าจะสมรสกับหญิงนั้น 
ทรัพย<นั้นก็ไม�ใช�ของหม้ัน  ไม�อาจนําบทบัญญัติว�าด!วยการหม้ันมาใช!บังคับ  เช�น  ชายส�งมอบ
ทรัพย<สินให!หญิงแล!วอยู�กินกันตลอดมาโดยมิได!มีเจตนาท่ีจะสมรสกันโดยชอบด!วยกฎหมาย  ดังนี้
ทรัพย<สินท่ีส�งมอบให!กับหญิงจึงไม�ใช�ของหม้ัน  ชายจึงไม�มีสิทธิเรียกคืน  (เทียบคําพิพากษาฎีกาท่ี  
125/2518,  และ  1507/2531)  (สมชัย  ทีฆาอุตมากร,  2554: 39) 
 
 ตัวอย!างคําพิพากษาศาลฎีกา 
 คําพิพากษาฎีกาท่ี  7567/2540  ในวันหม้ันและแต�งงานกันตามประเพณีระหว�างโจทก<
กับจําเลยท่ี  1  มีการจัดเลี้ยงแขกจํานวนมาก  โดยไม�ปรากฏว�ามีฝ5ายใดฝ5ายหนึ่ง  เตรียมการเพ่ือจด
ทะเบียนสมรสไว!เลย  แสดงว�าต�างฝ5ายต�างมุ�งหมายในการให!สินสอดทองหม้ันและการจัดงานแต�งงาน
ก็เพ่ือให!ได!อยู�ด!วยกันมากกว�าการไปจดทะเบียนสมรสท้ังสองฝ5าย  จึงไม�นําพาต�อการจดทะเบียน
สมรสจนกระท่ังจําเลยท่ี  1  ต้ังครรภ<และมีเรื่องทะเลาะเบาะแว!งกันโดยท่ีเรื่องทะเลาะไม�ได!เกิดจาก
เรื่องการจดทะบียนสมรสเพ่ิงจะมีการกล�าวอ!างถึงเรื่องการผิดสัญญาหม้ันเพราะไม�มีการจดทะเบียน
สมรสกันเม่ือโจทก<และจําเลยท่ี  1  เกิดทะเลาะและแยกกันอยู�เม่ือท้ังสองฝ5ายไม�นําพาต�อการไปจด
ทะเบียนสมรสเช�นนี้  โจทก<จึงไม�อาจอ!างการไม�จดทะเบียนเป�นเหตุว�าท่ีจําเลยท่ี  1  เป�นฝ5ายผิด
สัญญาหม้ัน  และไม�อาจเรียกสินสอดทองหม้ันคืนจากจําเลยท้ังสามได! 
 คําพิพากษาฎีกาท่ี  8954/2549  ฝ5ายโจทก<และฝ5ายจําเลยทําพิธีหม้ันตามประเพณีโดยไม�
มีเจตนาท่ีจะจดทะเบียนสมรสต�อกัน  ทรัพย<สินท่ีฝ5ายจําเลยมอบให!ฝ5ายโจทก<จึงไม�ใช�หม้ัน  เพราะมิใช�
ทรัพย<สินท่ีฝ5ายจําเลยมอบให!ฝ5ายโจทก<เพ่ือเป�นหลักฐานการหม้ัน  และประกันว�าจะสมรสกันตาม
ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย<  มาตรา  1437  วรรคหนึ่ง  ดังนั้นเงินสดจํานวน  1,444,000 บาท 
และทองคํารูปพรรณท่ีจําเลยท่ี  1  นําไปมอบให!แก�ฝ5ายโจทก<จึงไม�ใช�ของหม้ัน  โจทก<ท้ังสองจึงไม�อาจ
ฟjองเรียกคืนฐานผิดสัญญาหม้ันได! 
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 จากตัวอย�างคําพิพากษาฎีกาดังกล�าวจึงวินิจฉัยได!ว�า  การท่ีชายคู�หม้ันเพียงแต�ส�งมอบหรือ
โอนทรัพย<ท่ีเปนของหม้ันให!แก�หญิงโดยไม�มีเจตนาท่ีจะจดทะเบียนสมรสกันในภายหลัง  ทรัพย<สินท่ี
ให!กันไว!จึงไม�ใช�ของหม้ัน  กฎหมายถือว�าเป�นการให!โดยเสน�หา  เม่ือฝ5ายหญิงผิดสัญญาหม้ัน  ชายจึง
ไม�มีสิทธิเรียกทรัพย<สินคืนได! 
 อย�างไรก็ดีในกรณีท่ีชายหญิงจดทะเบียนสมรสกันแล!ว  แต�มาทําพิธีมงคลสมรสกันใน
ภายหลัง  แม!จะมีการส�งมอบหรือโอนทรัพย<สินโดยระบุว�าเป�นของหม้ันด!วย  ก็ไม�ถือเป�นของหม้ันและ
ไม�ถือว�ามีสัญญาหม้ันเกิดข้ึน  เพราะสัญญาหม้ันเป�นสัญญาท่ีตกลงว�าจะสมรสกัน  จึงเกิดข้ึนภายหลัง
การสมรสไม�ได!  ต!องเกิดข้ึนก�อนการสมรสเท�านั้น  
 ดังนั้นจึงสรุปได!ว�า  สัญญาหม้ันจะสมบูรณ<ต�อเม่ือฝ5ายชายได!มีการส�งมอบของหม้ันในขณะ
ทําสัญญาหม้ันให!กับหญิงคู�หม้ัน  โดยมีเจตนาเพ่ือท่ีจะจดทะเบียนสมรสกันในภายหลัง 
 
 
ของหมั้น 
 

 ดังท่ีกล�าวมาแล!วว�าการหม้ันท่ีสมบูรณ<นั้นจะต!อง
มีทรัพย<ท่ีเรียกว�าของหม้ันด!วยเสมอ  หากการทํา
สัญญาหม้ันใดไม�มีการส�งมอบของหม้ันสัญญาหม้ัน
ย�อมไม�เกิดข้ึน  ดังนั้น  จึงจําเป�นต!องรู!ว�าทรัพย<สินท่ี
เรียกว�าของหม้ันนั้นจะต!องมีลักษณะอย�างไร  จึงจะใช!
เป�นหลักฐานในการทําสัญญาหม้ันได! ในเรื่องนี้ได!มีนัก
นิติศาสตร<กล�าวถึงลักษณะ  “ของหม้ัน”  ดังต�อไปนี้ 
 สมพร  พรหมหิตาธร  (2544: 166)  ได! ให!
ความเห็นเก่ียวกับของหม้ันว�า  “ของหม้ัน”  คือ  

หลักฐานสําคัญว�าชายหญิงได!หม้ันกันแล!วเป�นหลักฐานสําคัญกว�าลายลักษณ<อักษรหากทําไว!คือ  แม!
จะได!ทําสัญญาหม้ันกันไว!เป�นลายลักษณ<อักษรม่ันคง  แต�ชายมิได!ให!ของหม้ันแก�หญิง  สัญญาหม้ันนั้น
ก็ไม�เกิดข้ึน  ซ่ึงของหม้ันนั้นอาจเป�นเงินทองหรือทรัพย<สินอย�างอ่ืนนอกจากแหวนหม้ันก็ได!  ข!อสําคัญ
ชายคู�หม้ันจะต!องเป�นฝ5ายมอบให!แก�หญิงคู�หม้ัน  และหญิงคู�หม้ันเท�านั้นท่ีจะเป�นผู!รับของหม้ัน  ถ!า
เป�นฝ5ายชายหรือชายเอาของหม้ันไปมอบให!แก�บิดามารดาหญิงโดยมิได!มอบแก�หญิงโดยตรง  ของท่ีให!
นั้นก็ไม�เป�นของหม้ัน  แต�อาจเป�นสินสอดได!  และถ!าหากหญิงมอบของหม้ันแก�ชายทํานองหญิงหม้ัน
ชาย  เช�นนี้ไม�มีผลตามกฎหมาย  สัญญาหม้ันไม�สามารถเกิดข้ึนได! 
 ไพโรจน<  กัมพูสิริ  (2553: 6)  ได!ให!ความเห็นว�า  “ของหม้ัน”  ต!องเป�นทรัพย<สินจะมีราคา
ค�างวดมากน!อยเพียงใดก็ได!โดยไม�จําเป�นต!องเป�นของชายคู�หม้ัน  อาจเป�นทรัพย<สินของผู!อ่ืนก็ได!  
และตกเป�นกรรมสิทธิ์ของหญิงทันทีท่ีมีการหม้ัน  แต�การท่ีเอาทรัพย<สินของผู!อ่ืนมาหม้ัน  โดยเจ!าของ
ไม�ยินยอมหรือไม�รู!เห็นหญิงย�อมไม�ได!สิทธิในของหม้ันนั้น  เพราะตามประมวลกฎหมายแพ�งและ
พาณิชย<มาตรา  1336  เจ!าของกรรมสิทธิ์มีสิทธิท่ีจะติดตามเอาทรัพย<สินคืนได!จากบุคคลท่ีไม�มีสิทธิใน
ทรัพย<สินนั้นได!  แต�หากเอาทรัพย<สินของผู!อ่ืนมาหม้ันโดยเจ!าของทรัพย<ให!ยืมไปหม้ันเป�นของหม้ัน

รูปที่ 2.1 ของหมัน้ 
ที่มา : http://www.narmon.com/foryou. php?id=47 
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ชั่วคราว  ของหม้ันนั้นจะตกแก�ฝ5ายหญิง  เจ!าของทรัพย<ไม�มีสิทธิเรียกคืนจากหญิงได!  เจ!าของทรัพย<
จะต!องไปเรียกร!องเอาจากชายเองไม�มีผลถึงหญิงคู�หม้ัน 
 ประสพสุข  บุญเดช  (2554: 57 - 58)  ได!ให!ความเห็นว�า  ของหม้ันนั้นเป�นทรัพย<สินท่ีฝ5าย
ชายได!ส�งมอบหรือโอนให!แก�หญิงเพ่ือเป�นหลักฐานว�าจะสมรสกับหญิงนั้น  เพียงแต�สัญญาว�าจะส�ง
ทรัพย<ให!เป�นของหม้ันโดยท่ีไม�ได!มีการส�งมอบหรือโอนทรัพย<ให!แก�หญิง  จึงไม�ถือว�าเป�นการให!ทรัพย<
อันเป�นของหม้ัน  สัญญาหม้ันจึงยังไม�เกิดข้ึนหรือการท่ีฝ5ายชายมอบของหม้ันส�วนหนึ่งให!แก�หญิง  อีก
ส�วนหนึ่งสัญญาจะนํามามอบให!ในวันหน!านั้นคงเป�นของหม้ันเฉพาะทรัพย<ส�วนท่ีมอบให!  ส�วนท่ียัง
ไม�ได!มอบไม�เป�นของหม้ัน  สําหรับของหม้ันนั้นจะมีราคามากน!อยเท�าใดไม�ใช�เป�นข!อสําคัญ  เช�น 
ประเพณีโบราณฝ5ายชายเอาหมากพลูใส�พานกับผ!าขาวห�อกระดาษมาให!ก็ถือว�าเป�นของหม้ันกันตาม
กฎหมาย 
 สมชาย  กษิติประดิษฐ<  (2556: 27)  ได!ให!ความเห็นว�า  “ของหม้ัน”  หมายความถึง
ทรัพย<สินท้ังสังหาริมทรัพย<  อาทิ  เช�น  เงิน  ทอง  แหวน  สร!อย  รถยนต<  รวมท้ังสัตว<ต�างๆ  ได!ด!วย 
และเป�นอสังหาริมทรัพย<  เช�น  ท่ีดิน  เป�นต!น  อาจเป�นได!ท้ังสิ่งท่ีไม�มีรูปร�างแต�มีค�ามีราคาท่ีอาจ
ถือเอาได!  เช�น  สิทธิต�างๆ  ในทางกฎหมายท่ีสามารถเปลี่ยนการถือครองได!ตามกฎหมายนั้นๆ 
 จากท่ีได!กล�าวมาจากข!างต!น  จึงสรุปได!ว�าลักษณะสําคัญของ  ของหม้ันนั้นจะต!อง
ประกอบด!วยหลักเกณฑ<  5  ประการคือ 
 1. ต!องเป�นทรัพย<สินจะมีราคามากน!อยเท�าใดไม�ใช�สาระสําคัญ 
 2. ต!องเป�นของฝ5ายชายให!ไว!แก�หญิง  ทรัพย<สินท่ีหญิงให!แก�ชายไม�ถือเป�นของหม้ัน 
เพราะขัดต�อกฎหมาย  และขัดต�อความสงบเรียบร!อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนจึงตกเป�นโมฆะ  
(ป.พ.พ.  มาตรา  150) 
 3. ต!องให!ไว!ในเวลาทําสัญญา  และหญิงต!องได!รับไว!ด!วย  ถ!าฝ5ายชายตกลงว�าจะให!แก�
หญิงในภายหลังทําสัญญา  ทรัพย<นั้นไม�ใช�ของหม้ัน  แต�เป�นลักษณะการให!ทรัพย<โดยเสน�หา 
 4. ต!องเป�นการให!ไว!เพ่ือเป�นหลักฐานว�าจะสมรสกับหญิงนั้น  คือมีเจตนาท่ีจะจดทะเบียน
สมรสกันภายหลังการหม้ัน 
 5. เม่ือมีการส�งมอบหรือโอนทรัพย<ให!แก�หญิงแล!วทรัพย<ท่ีเป�นของหม้ันก็ตกเป�นกรรมสิทธิ์
แก�หญิงทันที  (ป.พ.พ.  มาตรา  1437  วรรคสอง)  หญิงสามารถนําเอาของหม้ันไปใช!สอยหรือ
จําหน�ายจ�ายโอนได!  ซ่ึงเรื่องนี้ได!มีการแก!ไขในป`  พ.ศ.  2533 
 
 
คู!สัญญาหมั้น 
 
 โดยท่ัวไปแล!วการทําสัญญาหม้ันนั้นจะต!องประกอบไปด!วยคู�สัญญาสองฝ5ายเสมอ  คือ  
ฝ5ายชายและฝ5ายหญิง  ซ่ึงในทางปฏิบัติมักจะมีญาติผู!ใหญ�  เช�น  บิดามารดา  ลุง  ปjา  น!า  อา  ไปทํา
พิธีสู�ขอเพ่ือเจรจาหม้ันหญิง  ท้ังนี้อาจเป�นเพราะสังคมไทยยังให!ความเคารพผู!ใหญ�ซ่ึงเป�นผู! มี
ประสบการณ<ในเรื่องครอบครัวมาก�อน  เพ่ือช�วยพิจารณาไตร�ตรองคู�หม้ันว�าเป�นผู!มีความเหมาะสมใน
การท่ีจะเป�นสามีภริยากันต�อไปหรือไม�  เม่ือท้ังสองฝ5ายทําสัญญาหม้ันกันแล!วก็เกิดเป�นสัญญาหม้ัน
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ข้ึนมา  ซ่ึงกฎหมายเรียกว�าคู�สัญญาหม้ันตามท่ีประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย<ได!บัญญัติไว!ใน
มาตรา  1437  วรรคหนึ่งว�า  “การหม้ันจะสมบูรณ<เม่ือฝ5ายชายได!ส�งมอบหรือโอนทรัพย<สินอันเป�น
ของหม้ันให!แก�หญิงเพ่ือเป�นหลักฐานว�าจะสมรสกับหญิงนั้น”  เม่ือพิจารณาจากหลักกฎหมายใน
มาตรา  1437  จึงเห็นได!ว�าคู�สัญญาในการหม้ันจึงประกอบไปด!วยคู�สัญญาสองฝ5าย  คือฝ5ายชายและ
ฝ5ายหญิงซ่ึงไม�ได!จํากัดว�าจะต!องเป�นเฉพาะตัวชายและตัวหญิงคู�หม้ันเท�านั้น  ดังนั้นคู�สัญญาหม้ันจึง
หมายความรวมถึง  บิดามารดา  ผู!รับบุตรบุญธรรม  หรือผู!ปกครองของชายหรือหญิง  หรือบุคคลอ่ืน
ซ่ึงมีความสัมพันธ<กับตัวชายหรือหญิงคู�หม้ันในอันท่ีจะทําสัญญาหม้ันและจัดการสมรส  ก็อาจเป�นผู!ทํา
สัญญาหม้ันและเข!ามาเป�นคู�สัญญาหม้ันได!เช�นกัน 
 สําหรับบุคคลท่ีจะต!องรับผิดตามสัญญาหม้ันนั้น มีด!วยกันดังนี้คือ  (สมชาย  กษิติประดิษฐ<, 
2556 : 30-32)  
 
 1. ชายและหญิงท่ีเป4นคู!หม้ัน 
  ในกรณีท่ีชายหรือหญิงซ่ึงบรรลุนิติภาวะแล!วได!ทําสัญญาหม้ันกันเองโดยบิดามารดา
มิได!รู!เห็นด!วย  สัญญาหม้ันย�อมผูกพันเฉพาะตัวชายและหญิงคู�หม้ันเท�านั้น 
 
 2. บิดามารดาหรือผู7รับบุตรบุญธรรมของชายหญิงคู!หม้ัน โดยแยกพิจารณากรณีดังนี้ 
  2.1 กรณีผู!ใหญ�ฝ5ายชายและผู!ใหญ�ฝ5ายหญิงหม้ันกันโดยชายและหญิงยินยอมด!วย
บุคคลท่ีเป�นคู�สัญญาหม้ันคือบิดามารดาหรือผู!รับบุตรบุญธรรมท้ังฝ5ายชายและฝ5ายหญิง  รวมท้ังตัว
ชายและหญิงคู�หม้ันเป�นคู�สัญญาหม้ัน  
 
   ตัวอย!างคําพิพากษาศาลฎีกา 
   คําพิพากษาฎีกาท่ี  8738/2551  จําเลยท่ี  2  เป�นมารดาของจําเลยท่ี  1  
มาร�วมเจรจาและรับรู!วันประกอบพิธีหม้ัน  อันเป�นธรรมเนียมประเพณีไทยท่ีต!องมีผู!ใหญ�ฝ5ายหญิงและ
ฝ5ายชายมารับรู!การหม้ัน  ถือว�าจําเลยท่ี  2  เป�นคู�สัญญาหม้ันรายนี้แล!ว  ส�วนจําเลยท่ี  3  เป�น
น!องชายของจําเลยท่ี  2  ถือเป�นญาติผู!ใหญ�ท่ีมาร�วมเป�นสักขีพยานเพ่ือเป�นเกียรติแก�การหม้ันเท�านั้น 
จําเลยท่ี  3  จึงไม�ใช�คู�สัญญาในการหม้ันครั้งนี้แต�อย�างใด 
  2.2 ผู!ใหญ�ฝ5ายชายและผู!ใหญ�ฝ5ายหญิงหม้ันกันโดยตัวชายและตัวหญิงไม�ยินยอม  ซ่ึง
ประเพณีไทยเรียกว�าการคลุมถุงชน  กรณีดังกล�าวนี้ถือว�าเฉพาะแต�บิดามารดา  หรือผู!รับบุตรบุญ
ธรรมของฝ5ายชายและฝ5ายหญิงเท�านั้นเป�นคู�สัญญาหม้ัน  ส�วนตัวหญิงหรือตัวชายท่ีไม�ได!ยินยอมไม�
เป�นคู�สัญญาหม้ันด!วย 
  2.3 ผู!กระทําการในฐานะเช�นบิดามารดาของชายหญิงคู�หม้ัน  สาเหตุนี้อาจเกิดจากตัว
ชายและหญิงไม�มีบิดามารดาหรือผู!รับบุตรบุญธรรม  ท้ังนี้อาจเป�นเพราะบิดามารดาถึงแก�ความตาย 
หรืออาจเป�นบุคคลไร!ความสามารถ  สมองพิการ  เป�นต!น  ดังนั้นจึงอาจมีผู!ปกครองหรือบุคคลท่ี
ความสัมพันธ<ใกล!ชิดกับตัวชายหรือหญิงคู�หม้ันเข!ามาอยู�ในฐานะเป�นคู�สัญญาหม้ันด!วย  เช�น  ลุง  ปjา 
น!า  อา  ท่ีเลี้ยงดู  เป�นต!น  ท้ังนี้อาศัยเทียบเคียงบทบัญญัติในเรื่องค�าทดแทนกรณีผิดสัญญาหม้ัน   
(ป.พ.พ.  มาตรา  1440 (2)) 
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   จากท่ีกล�าวมาข!างต!นจึงสรุปได!ว�า  ในการทําสัญญาหม้ันนั้นบุคคลท่ีจะเป�น
คู�สัญญาหม้ันไม�ได!จํากัดเฉพาะตัวชายหรือหญิงท่ีเป�นคู�หม้ันเท�านั้น  เพราะคู�สัญญาหม้ันยังรวมถึงบิดา
มารดา  หรือผู!รับบุตรบุญธรรมของชายและหญิงท่ีได!ยินยอมหรือได!รู!เห็นเป�นใจด!วย  แต�ถ!าบุคคลใด
ไม�ได!ยินยอมกับการหม้ันด!วย  บุคคลนั้นก็ไม�ใช�คู�สัญญาหม้ัน 
 
 
สินสอด 
 
 ประเพณีไทยเม่ือชายได!ทําสัญญาหม้ันกับหญิงแล!ว  คู�สัญญาหม้ันมักจะมีการตกลงในเรื่อง
ค�าสินสอดประกอบสัญญาหม้ันไว!ด!วยเสมอ  เนื่องจากการให!ค�าสินสอดนั้นจะมีลักษณะเป�นค�าน้ํานม
ท่ีบิดามารดาฝ5ายหญิงได!เลี้ยงดูมาต้ังแต�เยาว<วัย  เม่ือเติบโตข้ึนมาพร!อมท่ีจะมีครอบครัว  บิดามารดา
ก็ได!ยกหญิงให!กับชายในฐานะท่ีเป�นภริยา  ดังนั้น  การท่ีมีข!อตกลงว�าจะให!สินสอดเม่ือชายไปทําการ
หม้ันหญิงจึงเท�ากับว�าเป�นการให!ค�าตอบแทนเพ่ือขอบคุณบิดามารดาผู!หญิงท่ีอนุญาตให!หญิงสมรสกับ
ชาย  อนึ่งการให!สินสอดนั้นไม�ใช�สาระสําคัญของการหม้ันหรือการสมรส  เพราะชายหญิงจะทําการ
หม้ันหรือการสมรสโดยไม�จําต!องมีสินสอดก็ได! 
 สําหรับเรื่องสินสอดนี้มีประวัติความเป�นมาต้ังแต�สมัยสุโขทัยแล!ว  ครั้นต�อมาสมัยกรุง
รัตนโกสินทร<ตอนต!นมีการตรากฎหมายลักษณะผัวเมียจึงได!มีการบัญญัติไว!ในบทท่ี  109  ว�าการให!
สินสอดนั้น  ถือเป�นค�าน้ํานมข!าวปjอน  หรือค�าสินนางบัว  เพ่ือให!ชายได!แสดงความขอบคุณบิดา
มารดาหญิง  ต�อมามีการพิจารณาแก!ไขปรับปรุงกฎหมายเรื่องสินสอด  พ.ศ.  2519  ท่ีประชุมได!ตัด
เรื่องนี้ออกไป  เหตุผลเพราะว�าการให!สินสอดนั้นถือเสมือนหนึ่งว�าเป�นการขายหญิง  คือบิดามารดา
ขายลูกกินนั้นเอง  เพราะเม่ือดูจากกฎหมายต�างประเทศเก่ียวกับครอบครัวก็ไม�มีประเทศใดบัญญัติ
เรื่องนี้ไว!แต�พอร�างกฎหมายผ�านการพิจารณาในสภาผู!แทนแล!วสมาชิกสภาผู!แทนจึงได!บัญญัติ
กฎหมายเรื่องสินสอดไว!เช�นเดิมเพราะถือว�าเป�นจารีตประเพณีอันดีงามของสังคมไทย  (วารี  นาสกุล  
และ  เบญจวรรณ  ธรรมรัตน<, 2554: 55) 
 ตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย<  มาตรา  1437  วรรคสาม  บัญญัติว�า  “สินสอด
เป�นทรัพย<สินซ่ึงฝ5ายชายให!แก�บิดามารดาผู!รับบุตรบุญธรรม  หรือผู!ปกครองแล!วแต�กรณี  เพ่ือตอบ
แทนการท่ีหญิงยอมสมรส  ถ!าไม�มีการสมรสโดยมีเหตุสําคัญผิดอันเกิดแก�หญิง  หรือโดยมีพฤติการณ<
ซ่ึงฝ5ายหญิงต!องรับผิดชอบทําให!ชายไม�สมควรหรือไม�อาจสมรสกับหญิงนั้นฝ5ายชายเรียกสินสอดได!” 
 จากหลักประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย<  มาตรา  1437  สินสอดจึงต!องมีลักษณะดังนี้ 
คือ 
 1. เป�นทรัพย<สิน  คําว�า  “ทรัพย<สิน”  นั้นหมายความท้ังทรัพย<และวัตถุไม�มีรูปร�างซ่ึงอาจ
มีราคาและอาจถือเอาได!  (ป.พ.พ.  มาตรา  138)  ใช!ทรัพย<สินประเภทเดียวกันกับสัญญาหม้ัน 
 2. วัตถุประสงค<ของการให!  คือ  เป�นการตอบแทนบิดามารดาหญิงท่ียินยอมให!หญิงทํา
การสมรสกับชาย  หรือเรียกอีกอย�างหนึ่งก็คือ  ค�าเลี้ยงดูหญิงค�าน้ํานมนั่นเอง  ถ!าหากชายและหญิง
ไม�มีเจตนาจะสมรสกัน  (คําพิพากษาฎีกาท่ี  3557/2524)  หรือการท่ีชายขอขมาบิดามารดาหญิงแล!ว
ให!เงินกรณีท่ีชายพาหญิงหนี  (คําพิพากษาฎีกาท่ี  125/2518)  เงินท่ีให!นั้นก็ไม�ใช�สินสอด 
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 3. ผู!ท่ีมีสิทธิในการรับสินสอด  คือ  บิดามารดาท่ีชอบด!วยกฎหมาย  หรือผู!รับบุตรบุญ
ธรรมท่ีจดทะเบียนหรือผู!ปกครองฝ5ายหญิง  แต�ถ!าเป�นผู!ปกครองต!องให!ศาลต้ังเป�นผู!ปกครองก�อนจึง
จะมีสิทธิ  อย�างไรก็ตามหากไม�ใช�บุคคลดังกล�าวนี้ก็ไม�มีสิทธิเรียกหรือรับสินสอด  (คําพิพากษาฎีกาท่ี  
767/2517) 
  ตัวอย!าง  เช�น  นางสาวพลอยอายุ  22  ป`  ได!ตกลงรับหม้ันกับนายโดมอายุ  30  ป` 
ด!วยตนเองเนื่องจากนางสาวพลอยไม�มีบิดามารดา  นางสาวพลอยได!เรียกเงิน  200,000  บาท  จาก
นายโดยเป�นค�าสินสอด  แม!นายโดมจะมอบเงิน  200,000  บาทให!กับนางสาวพลอยเงินจํานวน  
200,000  บาท  ก็ไม�ใช�สินสอดเพราะไม�ได!เป�นการให!แก�บิดามารดาหรือผู!รับบุตรบุญธรรม  ของฝ5าย
หญิง   แต�ถือเป�นการให!โดยเสน�หาแก�นางสาวพลอยคู�หม้ัน 
  สินสอดนั้นเม่ือได!ส�งมอบไปแล!วย�อมตกเป�นสิทธิเด็ดขาดแก�บิดามารดา  ผู!รับบุตรบุญ
ธรรม  หรือผู!ปกครองของหญิงท่ีจะจําหน�ายจ�ายโอนใดๆ  ก็ได!  หรือจะยกให!แก�ชายหญิงก็ได!เช�นกัน  
ในกรณีเช�นนี้ให!ถือว�าเป�นกรรมสิทธิ์รวมของชายและหญิง 
 
  ตัวอย!างคําพิพากษาศาลฎีกา 
  คําพิพากษาฎีกาท่ี  5777/2540  เงินสินสอด  240,000  บาท  นั้นบิดามารดาโจทก<
ยกให!โจทก<และจําเลยมาทําทุน  โดยให!นําไปฝากธนาคารไว!ในนามโจทก<และจําเลยเป�นเจ!าของบัญชี
ด!วยกันเงินจํานวนดังกล�าวจึงเป�นกรรมสิทธิ์รวมของโจทก<และจําเลยท่ีต!องแบ�งกันคนล�ะส�วนเท�าๆ  
กัน 
  นอกจากนี้  ในการส�งมอบทรัพย<สินท่ีเป�นสินสอดนั้น  ฝ5ายชายไม�จําต!องส�งมอบ
สินสอดให!ในขณะทําสัญญา  จะส�งมอบก�อนหรือภายหลังท่ีได!สมรสไปแล!วก็ได!  แต�ข!อสําคัญจะต!องมี
การตกลงว�าจะให!สินสอดกันก�อนสมรสเท�านั้น  ถ!าหากมีข!อตกลงว�าจะให!สินสอดกันภายหลังจด
ทะเบียนสมรสทรัพย<สินนั้นย�อมไม�ใช�สินสอด 
 
  ตัวอย!างคําพิพากษาศาลฎีกา 
  คําพิพากษาฎีกาท่ี  878/2518  เม่ือมีข!อตกลงจะให!สินสอดต�อกันแล!วการให!สินสอด
ภายหลังย�อมทําได!เพราะไม�มีอะไรห!าม  ซ่ึงต�างกับของหม้ันคือจะต!องให!กันในเวลาทําสัญญาหม้ัน
ก�อนสมรส  คดีนี้ปรากฏว�าจําเลย  และ  ว.  บุตรชายตกลงหม้ันโจทก<และตกลงจะให!เงินจํานวนหนึ่ง
เป�นสินสอดแก�บิดามารดาโจทก<  แต�ไม�มีเงินจําเลยขอทําสัญญากู!ให!มารดาโจทก<แทนเงินสินสอดโดย
ให!โจทก<ลงชื่อเป�นผู!ให!กู!  ดังนี้แม!โจทก<กับ  ว.  จะมิได!จดทะเบียนสมรสกันแต�เม่ือการท่ีไม�ได!จด
ทะเบียนสมรสนั้น  จะถือว�าฝ5ายหญิงผิดสัญญาฝ5ายเดียวมิได!แล!วชายย�อมเรียกสินสอดคืนไม�ได!  
สัญญากู!จึงมีมูลหนี้เนื่องจากเงินสินสอดอันเป�นมูลหนี้ชอบด!วยกฎหมาย  เม่ือบิดามารดาโจทก<ตกลง
ยกให!โจทก<และจําเลยยินยอมทําสัญญากับโจทก<เพราะหนี้นี้แล!ว  จําเลยย�อมต!องผูกพันให!รับผิดตาม
สัญญากู!ท่ีแปลงหนี้มานี้ 
  ข7อสังเกต  จากคําพิพากษาฎีกาข!างต!นนี้  การให!สินสอดไม�จําเป�นจะต!องส�งมอบ
ในขณะทําสัญญา  สามารถส�งมอบภายหลังการสมรสก็ได!  ดังนั้นถ!าในขณะทําสัญญาไม�มีเงินสินสอด  
ฝ5ายชายจึงสามารถทําสัญญาเงินกู!ไว!แทนสินสอดได!  และข!อตกลงดังกล�าวบังคับตามกฎหมายได!  
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เม่ือมีการแต�งงานจดทะเบียนสมรสเป�นสามีภริยากันแล!วต�อมาฝ5ายชายผิดนัดไม�ชําระเงินดังกล�าว  
บิดามารดาหญิงฟjองเรียกเงินตามสัญญากู!ได!  ซ่ึงต�างกับเรื่องการหม้ัน  เพราะการหม้ันจะสมบูรณ<เม่ือ
ฝ5ายชายส�งมอบของหม้ันในขณะทําสัญญาหม้ัน  ถ!าหากในวันทําสัญญาหม้ันฝ5ายชายไม�มีของหม้ัน  
ฝ5ายชายจึงได!ทําสัญญากู!ให!หญิงยึดถือไว!แทนของหม้ัน  กรณีเช�นนี้ไม�ถือว�าเป�นการให!ของหม้ันกัน
ตามกฎหมาย สัญญาหม้ันจึงไม�เกิด  ฝ5ายหญิงจะฟjองเรียกเงินกู!ตามสัญญาในฐานะท่ีเป�นของหม้ัน
ไม�ได!  (คําพิพากษาฎีกาท่ี  1852/2506) 
 อย�างไรก็ดี  สินสอดนั้นถึงแม!เม่ือให!ไปแล!วจะตกเป�นกรรมสิทธิ์แก�ผู!รับต้ังแต�เวลาท่ีส�งมอบ
ก็ตาม แต�ฝ5ายชายก็ยังมีสิทธิเรียกสินสอดคืนได!ใน  2  กรณี  (ป.พ.พ.  มาตรา  1437  วรรคสาม)  คือ 
(ประสพสุข  บุญเดช, 2554: 68) 
 
 1. ถ7าไม!มีการสมรสโดยมีเหตุสําคัญอันเกิดแก!หญิงซ่ึง  “เหตุสําคัญ”  หมายถึง  เหตุท่ี
จะกระทบกระเทือนถึงการสมรสท่ีจะมีต�อไประหว�างชายและหญิงคู�หม้ันอันจะก�อความไม�สงบข้ึนใน
ชีวิตสมรสตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย<  มาตรา  1442  เช�น  ป5วยเป�นอัมพาต  หญิงเป�น
โรคติดต�ออย�างร!ายแรง  หรือหญิงไปร�วมประเวณีกับชายอ่ืน  หรือหญิงเป�นคนวิกลจริตหรือคนไร!
ความสามารถ  พฤติการณ<ดังกล�าวทําให!ชายไม�ควรสมรสกับหญิง  เม่ือชายได!บอกเลิกสัญญาหม้ันแล!ว
ชายจึงมีสิทธิเรียกสินสอดคืนได! 
 
 2. มีพฤติการณBซ่ึงฝDายหญิงต7องรับผิดชอบ  กรณีนี้ไม�ได!จํากัดว�าพฤติการณ<ดังกล�าวตัว
หญิงคู�หม้ันต!องรับผิดชอบเท�านั้น  ซ่ึงคําว�า  “ฝ5ายหญิง”  นั้นยังหมายความรวมถึงบิดามารดา  หรือ
ผู!ปกครองของหญิงคู�หม้ันด!วยท่ีมีส�วนก�อพฤติการณ<ทําให!ไม�มีการสมรส  เช�น  บิดามารดาหญิงเป�น
ฝ5ายขัดขวางหรือไม�ยอมให!หญิงไปจดทะเบียนสมรส  เป�นต!น  สําหรับกรณีท่ีหญิงต!องรับผิดชอบเอง 
เช�น  หญิงหนีไปแต�งงานกับชายอ่ืน  หญิงไม�ยอมไปจดทะเบียนสมรสกับชาย  หญิงผิดสัญญาหม้ัน  
(ป.พ.พ.  มาตรา  1439)  เป�นต!น  (ไพโรจน<  กัมพูสิริ, 2553: 57)  ชายมีสิทธิเรียกสินสอดคืนได! 
อย�างไรก็ดีหากพฤติการณ<ดังกล�าวมีสาเหตุมาจากชายคู�หม้ันเอง  ฝ5ายชายจะเรียกสินสอดคืนไม�ได! 
เช�น  ชายไม�ยอมไปจดทะเบียนสมรส  ชายมีพฤติการณ<ชอบเพศเดียวกัน  หรือชายคู�หม้ันได!ตายไป
ก�อนท่ีหญิงผิดสัญญาหม้ัน  (ป.พ.พ.  มาตรา  1441)  เป�นต!น 
 
  ตัวอย!างคําพิพากษาศาลฎีกา 
  คําพิพากษาฎีกาท่ี  6385/2551  จําเลยท้ังสองตกลงว�าจะให!สินสอดแก�โจทก<ท่ี  1 
เพ่ือเป�นการตอบแทนท่ีโจทก<ท่ี  2  ยอมสมรสด!วย  แต�การสมรสระหว�างโจทก<ท่ี  2  กับจําเลยท่ี  2 
ไม�ได!เกิดข้ึน  เพราะจําเลยท้ังสองเป�นฝ5ายผิดสัญญา  โจทก<ท่ี  1  จึงมีสิทธิเรียกสินสอดจากจําเลยท้ัง
สองตามข!อตกลงได! 
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การคืนของหมั้นและสินสอด 
 
 ดังท่ีได!กล�าวไปแล!วว�าการหม้ันเป�นข!อตกลงระหว�างชายกับหญิงว�าจะมีการสมรสกันใน
ภายภาคหน!า  บางครั้งในช�วงท่ียังไม�ได!มีการสมรสก็อาจมีเหตุการณ<บางอย�างทําให!ชายหญิงคู�หม้ัน
ไม�ได!ทําการสมรสกันก็ได!  เช�น  มีเหตุสําคัญอันเกิดจากหญิงคู�หม้ัน  หรือมีพฤติการณ<ท่ีฝ5ายหญิงต!อง
รับผิดชอบทําให!ชายไม�สมควรสมรสกับหญิงนั้น  ถ!าชายเรียกของหม้ันและสินสอดคืน  กฎหมายได!
กําหนดให!ใช!บทบัญญัติในเรื่องลาภมิควรได!ตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย<มาตรา  412  ถึง
มาตรา  418  มาใช!บังคับโดยอนุโลม  (ป.พ.พ.  มาตรา  1437  วรรคสี่) 
 
 ดังนั้น  ถ!าจะต!องคืนของหม้ันหรือสินสอดจึงมีหลักพิจารณาดังต�อไปนี้คือ 
 1. กรณีท่ีของหม้ันและสินสอดเป4นเงินตรา  ของหม้ันหรือสินสอดเม่ือฝ5ายชายได!ส�งมอบ
ให!แก�หญิงหรือฝ5ายหญิงแล!วยอมตกเป�นกรรมสิทธิ์แก�ผู!รับทันที  ผู!รับสามารถนําไปจับจ�ายใช!สอยได! 
ดังนั้นเวลาเรียกคืน  กฎหมายจึงให!ฝ5ายหญิงคืนเงินเพียงส�วนท่ีมีอยู�ในขณะท่ีเรียกคืน  (ป.พ.พ.  
มาตรา  412)  ท้ังนี้ให!คืนเฉพาะเงินต!นเท�านั้น  ส�วนดอกเบี้ย  หรือผลประโยชน<อย�างอ่ืนไม�จําต!องคืน 
เพราะบุคคลผู!ได!รับทรัพย<สินไว!โดยสุจริตย�อมจะได!ดอกผลอันเกิดแต�ทรัพย<สินนั้นตลอดเวลาท่ียังคง
สุจริตอยู�  (ป.พ.พ.  มาตรา  415)  แต�ถ!าหากฝ5ายหญิงนําเงินตราไปซ้ือทรัพย<สินใดมาก็ให!คืนทรัพย<สิน
นั้นแทน 
 
  ตัวอย!างคําพิพากษาศาลฎีกา 
  คําพิพากษาฎีกาท่ี  1915/2531  การคืนลาภมิควรได!ซ่ึงเป�นเงินในกรณีท่ีรับไว!โดย
สุจริตนั้นจะต!องคืนเพียงบางส�วนท่ียังมีอยู�ในขณะเม่ือเรียกคืน  ตามประมวลกฎหมาย  มาตรา  412 
การคิดดอกเบี้ยจึงเริ่มคิดคํานวณต้ังแต�วันฟjองซ่ึงเป�นเวลาในขณะท่ีโจทก<เรียกคืนเป�นต!นไป 
 
 2. กรณีท่ีของหม้ันหรือสินสอดเป4นทรัพยBสินอย!างอ่ืนท่ีไม!ใช!เงินตรา  ถ!าฝ5ายหญิงได!รับ
ไว!โดยสุจริต  ฝ5ายหญิงจะต!องคืนทรัพย<สินท่ีเป�นสินสอดหรือของหม้ันให!แก�ฝ5ายชายตามสภาพท่ี
เป�นอยู�ในขณะท่ีเรียกคืน  และมิต!องรับผิดชอบในการท่ีทรัพย<ท่ีเป�นสินสอดหรือของหม้ันนั้นสูญหาย
หรือบุบสลาย  แต�ถ!าได!อะไรมาเป�นค�าสินไหมทดแทนเพ่ือการสูญหายหรือบุบสลายเช�นนั้นก็ต!องคืน
ให!แก�ฝ5ายชายไปด!วย  (ป.พ.พ.  มาตรา  413) 
  ในส�วนดอกผลท่ีเกิดจากแม�ทรัพย<ของสินสอดหรือของหม้ันนั้น  ดอกผลจากทรัพย<
ดังกล�าวย�อมตกเป�นสิทธิแก�หญิงหรือฝ5ายหญิงท้ังสิ้น  เพราะกฎหมายให!คืนเฉพาะแม�ทรัพย<เท�านั้น  
(ป.พ.พ.  มาตรา  415) 
  ตัวอย!าง นายเอหม้ันกับนางสาวบีด!วยแม�วัว  10  ตัว  ต�อมาวัวตกลูกออกมา  5 ตัว 
หลังจากหม้ันกันได!ไม�นาน  นางสาวบีก็ได!หนีไปแต�งงานกับชายอ่ืน  เม่ือนายเอฟjองเรียกของหม้ันคืน 
นายเอมีสิทธิเรียกคืนได!เฉพาะแม�วัว  10  ตัวเท�านั้น  ส�วนลูกวัว  5  ตัว  นายเอไม�มีสิทธิเรียกคืน
เพราะถือว�าเป�นดอกผลของทรัพย<ท่ีเป�นของหม้ันจึงตกเป�นกรรมสิทธิ์แก�นางสาวบี 
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  กล�าวโดยสรุป  สินสอดนั้นเป�นทรัพย<สินท่ีฝ5ายชายได!ให!แก�บิดามารดาผู!รับบุตรบุญ
ธรรมหรือผู!ปกครองของหญิงคู�หม้ัน  เพ่ือเป�นการตอบแทนท่ียินยอมให!หญิงทําการสมรสกับชาย  เม่ือ
ส�งมอบทรัพย<ท่ีเป�นสินสอดแล!วย�อมตกเป�นกรรมสิทธิ์แก�ผู!รับทันที  อย�างไรก็ดีถ!าหากมีเหตุสําคัญอัน
เกิดแก�หญิงคู�หม้ันหรือมีเหตุท่ีหญิงคู�หม้ันต!องรับผิดชอบ  ซ่ึงทําให!ชายคู�หม้ันไม�สมควรทําการสมรส
ด!วย  ชายคู�หม้ันสามารถบอกเลิกสัญญาหม้ัน  และมีสิทธิเรียกของหม้ันและสินสอดคืนได!  สําหรับ
วิธีการเรียกสินสอดและของหม้ันคืนนั้นให!นําหลักกฎหมายว�าด!วยเรื่องลาภมิควรได!มาใช!บังคับโดย
อนุโลม 
 
 
ผลของสัญญาหมั้น 
 
 การหม้ันนั้นกฎหมายได!กําหนดไว!ว�าจะมีผลสมบูรณ<เม่ือฝ5ายชายได!ส�งมอบหรือโอน
ทรัพย<สินอันเป�นของหม้ันให!แก�หญิง  เม่ือสัญญาหม้ันมีผลสมบูรณ<แล!ว  ก็ก�อให!เกิดสิทธิและหน!าท่ี
ตามกฎหมายเพ่ือท่ีจะนําไปสู�การสมรสต�อไป  การหม้ันถือเป�นนิติกรรมสัญญาอย�างหนึ่ง  จึงต!องนํา
หลักกฎหมายในประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย<ในเรื่องสัญญามาใช!บังคับด!วย  แต�ด!วยเหตุท่ี
สัญญาหม้ันเป�นกฎหมายครอบครัวท่ีมีลักษณะพิเศษจึงมีความแตกต�างไปจากนิติกรรมสัญญาท่ัวไป 
เพราะหลักกฎหมายในเรื่องนิติกรรมสัญญาท่ัวไป  เม่ือสัญญาเกิดข้ึนแล!ว  หากมีฝ5ายใดผิดสัญญา   
อีกฝ5ายหนึ่งย�อมจะฟjองร!องให!ปฏิบัติตามสัญญาได!  แต�ในเรื่องการหม้ันนั้น  ถ!ามีคู�สัญญาหม้ันฝ5ายใด
ผิดสัญญา  คู�สัญญาหม้ันอีกฝ5ายหนึ่งจะฟjองให!ปฏิบัติตามสัญญาเพ่ือทําการสมรสไม�ได!  ท้ังนี้เพราะ
การสมรสต!องเกิดจากความสมัครใจของชายและหญิงท้ังสองฝ5าย  สภาพแห�งสัญญาหม้ันจึงไม�เป:ด
ช�องให!บังคับฝ5ายท่ีผิดสัญญาหม้ันไปจดทะเบียนสมรสกันได!  สัญญาหม้ันจึงไม�มีอํานาจบังคับในทาง
หนี้  คู�สัญญาหม้ันจึงมีสิทธิเพียงเรียกค�าทดแทน  ตามท่ีระบุไว!ในประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย<
มาตรา  1439 - 1440  เท�านั้น  (วิเชียร  ดิเรกอุดมศักด์ิ, 2556: 316) 
 สัญญาหม้ันไม�สามารถบังคับให!ทําการสมรสกันได!  ซ่ึงกฎหมายได!กําหนดหลักเกณฑ<
ดังกล�าวไว!ในประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย<  มาตรา  1438  โดยบัญญัติว�า  “การหม้ันไม�เป�นเหตุ
ท่ีจะร!องขอให!ศาลบังคับให!สมรสได!  ถ!าได!มีข!อตกลงกันไว!ว�าจะให!เบี้ยปรับในเม่ือผิดสัญญาหม้ัน
ข!อตกลงนั้นเป�นโมฆะ” 
 เหตุผลท่ีกฎหมายบัญญัติไว!ดังกล�าวข!างต!นก็เพ่ือเป�นการปjองกันมิให!ชายหญิงต!องจํายอม
จดทะเบียนสมรสกัน  ซ่ึงหากบังคับก็ทําไห!เกิดความไม�ปกติสุขในครอบครัวอันเป�นหน�วยท่ีสําคัญท่ีสุด
ในสังคมรวมท้ังขัดต�อความสงบเรียบร!อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน  ดังนั้นในประมวลกฎหมาย
แพ�งและพาณิชย<  มาตรา  1438  จึงได!บัญญัติต�อไปว�าหากมีข!อตกลงว�าจะให!เบี้ยปรับเม่ือมีการผิด
สัญญาหม้ัน  ข!อตกลงเรื่องเบี้ยปรับนั้นเป�นโมฆะ  เพราะหากให!มีข!อตกลงดังกล�าวอาจเป�นการบังคับ
ให!มีการสมรสทางอ!อมเนื่องจากเกรงว�าจะถูกบังคับให!ชดใช!เบี้ยปรับ (อุบลศรี  ชุณหกาญจน<, 2527: 
22) 
 กล�าวโดยสรุป  ผลของสัญญาหม้ันเม่ือฝ5ายใดผิดสัญญาหม้ัน  อีกฝ5ายจะไปฟjองบังคับให!ทํา
การสมรสไม�ได!เพราะกฎหมายไม�เป:ดช�องให!  และถ!ามีข!อตกลงว�าจะให!เบี้ยปรับเม่ือผิดสัญญาหม้ัน 
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ข!อตกลงนั้นเป�นโมฆะ  เนื่องจากข!อตกลงดังกล�าวขัดต�อกฎหมายและความสงบเรียบร!อยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน 
 
 
การผิดสัญญาหมั้น 
 
 เม่ือคู�หม้ันได!ทําสัญญาหม้ันกันโดยชอบด!วยกฎหมายแล!ว  ต�อมาหากฝ5ายใดผิดสัญญาหม้ัน 
อีกฝ5ายหนึ่งสามารถฟjองให!รับผิดชดใช!ค�าทดแทนอันเนื่องมาจากการผิดสัญญาหม้ันได!  แต�ถ!าไม�ได!ทํา
สัญญาหม้ันกันเพียงแต�ตกลงจะสมรส  กรณีดังกล�าวนี้จะเรียกค�าทดแทนไม�ได!  เช�น  ชายสัญญากับ
หญิงว�าจะทําการสมรสกับหญิง  หญิงได!แจกการ<ดเชิญแขกมางาน  แต�ปรากฏว�าชายไม�ยอมมาทําการ
สมรสกับหญิง  กรณีเช�นนี้หญิงจะฟjองชายเพ่ือเรียกค�าทดแทนไม�ได!  เพราะว�าไม�มีสัญญาหม้ันเกิดข้ึน
นั่นเอง  ดังนั้นจึงไม�มีบทกฎหมายใดมาคุ!มครองในกรณีท่ีฝ5ายใดไม�มาทําการสมรส 
 ตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย<  มาตรา  1439  บัญญัติว�า  “เม่ือมีการหม้ันแล!ว
ถ!าฝ5ายใดผิดสัญญาหม้ันอีกฝ5ายหนึ่งมีสิทธิเรียกให!รับผิดค�าทดแทน  ในกรณีท่ีฝ5ายหญิงเป�นฝ5ายผิด
สัญญาหม้ันให!คืนของหม้ันแก�ฝ5ายชายด!วย” 
 จากหลักประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย<  มาตรา  1439  ได!มีนักนิติศาสตร<อธิบาย
ความหมายของการผิดสัญญาหม้ันไว!ดังนี้ 
 สมพร  พรหมหิตาธร  (2544: 177)  ได!อธิบายว�า  การผิดสัญญาหม้ัน  คือ  การท่ีคู�หม้ัน
ฝ5ายหนึ่งไม�ยอมสมรสนั้นจะต!องยึดเอาการจดทะเบียนสมรสเป�นตัวชี้ขาดมิใช�การเข!าพิธีมงคลสมรส
และส�งตัวเข!าเรือนหอให!อยู�กินฉันสามีภริยากันเป�นตัวชี้ขาด  ดังนั้น  หากชายหรือหญิงคู�หม้ันไม�ยอม
ไปจดทะเบียนสมรสจึงถือว�าบุคคลนั้นเป�นฝ5ายผิดสัญญาหม้ัน 
 สมรักษ<  พรหมมา  และ  ประเสริฐ  ลิ่มประเสริฐ  (2545: 46)  ได!อธิบายว�า  การผิด
สัญญาหม้ัน  (Breach  of  promise)  คือ  การท่ีคู�หม้ันฝ5ายหนึ่งไม�ยอมทําการสมรสกับคู�หม้ันโดยไม�
มีเหตุอันจะอ!างได!ตามกฎหมาย  อีกฝ5ายหนึ่งจึงมีสิทธิเรียกให!ฝ5ายนั้นรับผิดชดใช!ค�าทดแทนแก�ตนได! 
แต�ถ!าหากว�าไม�ยอมทําการสมรสโดยมีเหตุอันอ!างได!ตามกฎหมายไม�เรียกว�าผิดสัญญาหม้ัน  แต�เป�น
การบอกเลิกสัญญาหม้ัน 
 รัศฎา  เอกบุตร  (2551: 35)  ได!อธิบายว�า  การผิดสัญญาหม้ัน  คือ  การไม�ยอมสมรสโดย
ไม�มีเหตุอันจะอ!างกฎหมายได! 
 ไพโรจน<  กัมพูสิริ  (2553: 60)  ได!อธิบายว�าการผิดสัญญาหม้ัน  คือ  การไม�ยอมสมรสกับ
คู�หม้ันอีกฝ5ายโดยไม�มีเหตุอันจะอ!างตามกฎหมาย  หรือเหตุท่ีนํามาอ!างนั้นเป�นอําเภอใจไม�มีน้ําหนัก
แต�อย�างใด  จริงอยู�กฎหมายไม�ได!บังคับให!ต!องทําการสมรสโดยปราศจากความสมัครใจ  แต�เม่ือฝ5าย
ใดฝ5ายหนึ่งไม�มีเหตุผลอย�างเพียงพอท่ีจะปฏิเสธการสมรสแล!วย�อมต!องรับผิดชดใช!ค�าทดแทนให!กับอีก
ฝ5ายหนึ่งท่ีต!องเสียหายจากความไม�จริงจังของฝ5ายแรก 
 ประสพสุข  บุญเดช  (2554: 79)  ได!ให!ความหมายของการผิดสัญญาหม้ัน  หมายถึง  การ
ท่ีคู�หม้ันฝ5ายหนึ่งปฏิเสธไม�ยอมทําการสมรสกับคู�หม้ันอีกฝ5ายหนึ่ง  ในการทําการหม้ันกันนั้นคู�สัญญา
หม้ันอาจตกลงกันว�าจะทําการสมรสกันตามวันเวลาท่ีกําหนดไว!หรือเม่ือมีเหตุการณ<ใดๆ  เกิดข้ึนก็ได! 
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ในกรณีเช�นนี้ยังไม�ถือว�ามีการผิดสัญญาหม้ันจนกว�าจะผ�านพ!นวันเวลาท่ีตกลงกันไว!หรือเม่ือเหตุการณ<
เช�นว�านั้นเกิดข้ึนแล!ว  เว!นแต�คู�หม้ันจะได!บอกปฏิเสธไม�ยอมทําการสมรสโดยชัดแจ!ง  หรือทําให!การ
สมรสเป�นการพ!นวิสัยโดยได!ทําการสมรสกับบุคคลอ่ืนแล!ว 
 ดังนั้น  ในการท่ีจะวิเคราะห<ว�าเป�นการผิดสัญญาหม้ันหรือไม�  จะต!องพิจารณาก�อนว�าเม่ือ
คู�สัญญาหม้ันได!ทําสัญญาหม้ันกันแล!วคู�สัญญาหม้ันมีเจตนาท่ีจะจดทะเบียนสมรสกันตามประมวล
กฎหมายแพ�งและพาณิชย<  มาตรา  1457  หรือไม�  เพราะการหม้ันท่ีจะมีผลสมบูรณ<ตามกฎหมายนั้น
คู�หม้ันต!องมีเจตนาท่ีจะจดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมายด!วย  ดังนั้นหากคู�หม้ันฝ5ายใดปฏิเสธไม�ยอม
สมรสหรือเลื่อนการสมรสกับอีกฝ5ายหนึ่งโดยไม�มีเหตุผลอันสมควร  หรือเป�นกรณีท่ีทําสัญญาหม้ันกับ
คนหนึ่ง  แต�ได!ไปจดทะเบียนสมรสกับอีกคนหนึ่ง  กรณีเหล�านี้ล!วนแต�เป�นการผิดสัญญาหม้ันท้ังสิ้น 
แต�ถ!าเป�นกรณีท่ีทําสัญญาหม้ันกับคนหนึ่งไว!แล!วต�อมาได!ไปทําสัญญาหม้ันกับอีกคนหนึ่ง  โดยยังมิได!
จดทะเบียนสมรสกัน  เช�นนี้ยังไม�ถือว�าผิดสัญญาหม้ัน  เพราะไม�มีกฎหมายบัญญัติว�าจะทําการหม้ันใน
ขณะท่ีตนมีคู�หม้ันอยู�แล!วไม�ได!  ท้ังการหม้ันไม�เป�นเหตุท่ีต!องร!องขอให!ศาลบังคับให!สมรสได!  แต�ถือ
เป�นเหตุสําคัญท่ีสามารถบอกเลิกสัญญาหม้ันได!ตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย<  มาตรา  
1442  และมาตรา  1443  อย�างไรก็ดีคู�หม้ันจะไปทําสัญญาหม้ันกับคนท่ีมีคู�สมรสอยู�แล!วไม�ได!  
เนื่องจากสัญญาหม้ันตกเป�นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย<  มาตรา  150  เพราะขัดต�อ
กฎหมายและความสงบเรียบร!อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  ดังนั้น  กรณีนี้การผิดสัญญาหม้ัน
จึงไม�อาจเกิดข้ึนได!และไม�เกิดสิทธิเรียกค�าทดแทนตามกฎหมาย 
 แต�อย�างไรก็ตาม  การท่ีจะผิดสัญญาหม้ันได!จะต!องมีสัญญาหม้ันกันก�อนตามมาตรา 1437
เพราะบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย<  มาตรา 1439 ใช!คําว�า “เม่ือหม้ันแล!ว” ดังนั้น
ถ!าคู�สัญญาตกลงกันว�าจะสมรสหรือจดทะเบียนสมรสโดยไม�มีการหม้ัน จึงอยู�นอกขอบเขตท่ีกฎหมาย
รับรอง  ท้ังไม�มีบทมาตราใดบัญญัติว�าในกรณีท่ีไม�มีการหม้ัน หากฝ5ายใดผิดสัญญาจะสมรสให!ฝ5ายนั้น
รับผิดใช!ค�าทดแทนอย�างเช�นกรณีท่ีมีการหม้ัน (คําพิพากษาฎีกาท่ี  45/2532) 
 
 ตัวอย!างคําพิพากษาศาลฎีกา 
 คําพิพากษาฎีกาท่ี  3865/2526  สัญญาท่ีโจทก<  (หญิง)  นํามาฟjองจําเลย  (ชาย)  มี
สาระสําคัญว�าให!จําเลยจดทะเบียนสมรสกับโจทก<  หากจําเลยไม�ยอมจดถือว�าเป�นฝ5ายผิดสัญญาต!อง
ใช!ค�าเสียหายนั้น  เป�นสัญญาท่ีไม�มีกฎหมายสนับสนุนเพราะไม�ใช�สัญญาหม้ัน  จึงไม�อาจบังคับคดีได!
ไม�จําเป�นจะต!องสืบพยานต�อไปตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย<  มาตรา  1439  ถ!าฝ5ายใดผิด
สัญญาหม้ัน  ฝ5ายนั้นต!องรับผิดใช!ค�าทดแทน  ฉะนั้น  การตกลงจะสมรสโดยไม�มีการหม้ันจึงอยู�นอก
ขอบเขตท่ีกฎหมายรับรองไว!  และจะนําบทบัญญัติท่ัวไปว�าด!วยนิติกรรมมาใช!ในกรณีเช�นนี้ก็ไม�ได! 
เพราะบทบัญญัติว�าด!วยการหม้ันและการสมรสตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย<ได!บัญญัติไว!
โดยเฉพาะแล!ว 
 นอกจากนี้  การท่ีจะถือว�าฝ5ายใดเป�นฝ5ายผิดสัญญาหม้ัน คู�สัญญาหม้ันอีกฝ5ายหนึ่งจะต!อง
ไม�มีส�วนร�วมในเหตุของการไม�ทําการสมรสนั้น  มิฉะนั้นจะกล�าวอ!างว�าอีกฝ5ายหนึ่งผิดสัญญาหม้ันไม�ได! 
เช�น  นายดําและนางสาวแดงได!ทําสัญญาหม้ันกันด!วยเงินสดสองแสนบาท  ต�อมาท้ังคู�ได!สมัครใจอยู�
กินด!วยกันและจัดพิธีแต�งงานกันตามประเพณี โดยท้ังนายดําและนางสาวแดงไม�สนใจท่ีจะจดทะเบียน
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สมรส  เม่ืออยู�กินกันมาได!  2  ป`  ท้ังสองคนเกิดการทะเลาะกันเนื่องจากนายดําไปมีแฟนใหม�  
นางสาวแดงจะอ!างว�านายดําผิดสัญญาหม้ันและฟjองเรียกค�าทดแทนต�อกายเพ่ือการเสียความบริสุทธิ์
ของตนจากชายหรือความเสียหายต�อชื่อเสียงไม�ได!  เนื่องจากนายดําและนางสาวแดงไม�มีเจตนาท่ีจะ
จดทะเบียนสมรสกัน  ดังนั้นนางสาวแดงจะอ!างว�านายดําผิดสัญญาหม้ันไม�ได!เพราะตนมีส�วนร�วมใน
เหตุของการไม�ทําการสมรส  ซ่ึงคําว�าสมรสในท่ีนี้จะต!องจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายเท�านั้น 
 กล�าวโดยสรุป  การท่ีจะถือว�าคู�หม้ันผิดสัญญาหม้ันนั้นจะต!องมีเหตุอย�างใดอย�างหนึ่ง
ดังต�อไปนี้ 
 1. เม่ือทําการหม้ันแล!วคู�หม้ันปฏิเสธการสมรสโดยไม�มีเหตุอันสมควรท่ีจะอ!างตาม
กฎหมายได! 
 2. เม่ือทําการหม้ันแล!วคู�หม้ันไปจดทะเบียนสมรสกับคนอ่ืน 
 
 
ผลของการผิดสัญญาหมั้น 
 
 เม่ือคู�หม้ันฝ5ายใดผิดสัญญาหม้ันแล!ว  คู�หม้ันอีกฝ5ายหนึ่งย�อมมีสิทธิเรียกให!ฝ5ายท่ีผิดสัญญา
นั้นรับผิดใช!ค�าสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากการผิดสัญญาหม้ันได!  ในกรณีท่ีหญิงเป�นฝ5ายผิดสัญญา
หม้ัน  กฎหมายกําหนดให!หญิงต!องคืนของหม้ันแก�ชายตามมาตรา  1439  เพราะของหม้ันเป�น
ทรัพย<สินท่ีฝ5ายชายให!เพ่ือจะทําการสมรสกับหญิง  แต�ฝ5ายหญิงกลับเป�นฝ5ายผิดสัญญาหม้ันจึงสมควร
ท่ีจะต!องคืนของหม้ันแก�ชาย  ซ่ึงการคืนของหม้ันก็ต!องเป�นไปตามมาตรา  1437  วรรคท!ายท่ีได!ศึกษา
ไปแล!วในตอนต!น  แต�ถ!าชายเป�นฝ5ายผิดสัญญาหม้ัน  หญิงไม�ต!องคืนของหม้ันแก�ชายเพราะเม่ือฝ5าย
ชายเป�นฝ5ายผิดสัญญาหม้ัน  ก็ไม�ควรมีสิทธิไปเรียกคืนจากหญิง  และของหม้ันได!ตกเป�นกรรมสิทธิ์แก�
หญิงแล!วต้ังแต�เม่ือทําการหม้ัน 
 สําหรับค�าทดแทนท่ีจะมีสิทธิเรียกได!ในกรณีท่ีมีการผิดสัญญาหม้ันตามมาตรา  1439  
ได!แก�  ค�าทดแทนความเสียหายตามท่ีประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย<  มาตรา  1440  ได!บัญญัติ
ว�า “ค�าทดแทนนั้นอาจเรียกได!ดังต�อไปนี้คือ 
 (1) ทดแทนความเสียหายต�อกายหรือชื่อเสียงแห�งชายหรือหญิงนั้น 
 (2) ทดแทนความเสียหายเนื่องจากการท่ีคู�หม้ัน บิดามารดา หรือบุคคลผู!กระทําการใน
ฐานะ เช�น บิดามารดาได!ใช!จ�าย หรือต!องตกเป�นลูกหนี้เนื่องในการเตรียมการสมรสโดยสุจริตและตาม
สมควร 
 (3) ทดแทนความเสียหายเนื่องจากการท่ีคู�หม้ันได!จัดการทรัพย<สินหรือการอ่ืนอันเก่ียวแก�
อาชีพ หรือทางทํามาหาได!ของตนไปโดยสมควรด!วยการคาดหมายว�าจะได!มีการสมรส” 
 ดังนั้น  ค�าทดแทนท่ีจะมีสิทธิเรียกได!ในกรณีผิดสัญญาหม้ันตามประมวลกฎหมายแพ�งและ
พาณิชย<จึงกําหนดไว!เพียง  3  กรณีคือ 
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 1. ค!าทดแทนความเสียหายต!อกายหรือช่ือเสียงแห!งชายหรือหญิงนั้น 
  สําหรับความเสียหายต�อกายหรือชื่อเสียงนั้น  หมายถึง  ความเสียหายต�อกายหรือ
ชื่อเสียงอันเกิดแต�การผิดสัญญาโดยตรง  ซ่ึงตามปกติย�อมเกิดข้ึน  และวิญsูชนพึงคาดคิดได!ว�าจะเกิด
ความเสียหายเช�นนั้น  (โชค  จารุจินดา, 2516: 22) 
  กรณีความเสียหายต�อกาย  เช�น  การท่ีหญิงคู�หม้ันถูกชายคู�หม้ันกอดจูบลูบคลํา  หรือ
มีการร�วมประเวณีกัน 
 
  ตัวอย!างคําพิพากษาศาลฎีกา 
  คําพิพากษาฎีกาท่ี  2526/2518  ชายไม�สมรสกับหญิงคู�หม้ันเป�นการผิดสัญญาหม้ัน
หญิงได!ร�วมประเวณีกับชายจนต้ังครรภ<  เม่ือชายเป�นฝ5ายผิดสัญญาหม้ันจนทําให!หญิงต!องได!รับความ
เสียหายต�อกายและชื่อเสียง  หญิงจึงมีสิทธิเรียกค�าทดแทนได!ตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย<
มาตรา  1440 (1) 
  คําพิพากษาฎีกาท่ี  1223/2519  จําเลยหม้ันโจทก<และได!กําหนดจะสมรสกัน
หลังจากโจทก<ไว!ทุกข<ให!บิดาแล!ว  3  ป`ระหว�างนั้นโจทก<ได!ตั้งครรภ<กับจําเลย  จําเลยแนะนําให!ทําแท!ง  
เม่ือโจทก<ทําแท!งแล!วเกิดป5วยหนัก  จําเลยหายหน!าไปและกลับไปสมรสกับหญิงอ่ืน  โจทก<ได!รับความ
เสียหายทางร�างกายชื่อเสียงและต!องเจ็บป5วยเสียเงินรักษาโดยจําเลยมิได!สนใจ  เช�นนี้จําเลยจะต!องใช!
ค�าทดแทนความเสียหายดังกล�าว  ส�วนของหม้ันอันมีราคาเพียงเล็กน!อยย�อมตกเป�นสิทธิ์แก�โจทก<  
จําเลยจะอ!างว�าโจทก<ได!ของหม้ันเป�นการเพียงพอแล!วหาได!ไม� 
  ในส�วนความเสียหายต�อชื่อเสียง เช�น การท่ีชายหรือหญิงคู�หม้ันได!รับความอับอายขาย
หน!า หรือเสื่อมเสียเกียรติยศชื่อเสียง ดังจะเห็นได!จากคําพิพากษาดังต�อไปนี้ 
 
  ตัวอย!างคําพิพากษาศาลฎีกา 
  คําพิพากษาฎีกาท่ี  3366/2525  โจทก<จําเลยหม้ันกันและแต�งงานอยู�กินฉันสามี
ภริยากันแล!ว  แต�จําเลยไม�ยอมไปจดทะเบียนสมรสกับโจทก<ตามสัญญา  จําเลยจึงเป�นฝ5ายผิดสัญญา
หม้ัน โจทก<ย�อมมีสิทธิเรียกให!จําเลยรับผิดใช!ค�าทดแทนได!ตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย<
มาตรา 1439  และมาตรา  1440  ในป-ญหาเรื่องค�าทดแทนค�าเสียหายต�อกายและชื่อเสียงของโจทก<
นั้น ศาลล�างท้ังสองกําหนดค�าทดแทนความเสียหายส�วนนี้ให!โจทก<โดยพิเคราะห<ถึงการศึกษา  อาชีพ  
และรายได!ของโจทก<ฐานะของครอบครัวโจทก<  และการท่ีโจทก<เป�นหญิงมาอยู�กินกับจําเลยจนมีบุตร    
แต�จําเลยไม�ยอมจดทะเบียนสมรสด!วย โจทก<ต!องได!รับความอับอายเสียชื่อเสียง ท้ังเป�นการยากท่ีจะ
สมรสใหม�  และตามประเพณีจีนหญิงท่ีแต�งงาน  2  ครั้งถือเป�นเรื่องท่ีน�าอับอายมากจึงกําหนดค�า
ทดแทนความเสียหายให!โจทก<เป�นเงิน  200,000  บาท  นับว�าเหมาะสมแล!ว 
  การเรียกค�าทดแทนในการผิดสัญญาหม้ันตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย<  
มาตรา  1440(1)  ถ!าได!รับความเสียหายต�อกายและชื่อเสียงด!วย  กฎหมายให!สิทธิเรียกได!ท้ัง  2  
กรณี  มิได!จํากัดว�าจะเรียกค�าเสียหายได!เพียงอย�างใดอย�างหนึ่ง  แต�อย�างไรก็ตามกฎหมายให!สิทธิ
เรียกค�าทดแทนได!เฉพาะความเสียหายต�อกายหรือชื่อเสียงของตัวชายหรือหญิงท่ีเป�นคู�หม้ันเท�านั้น 
ดังนั้น  ถ!าการผิดสัญญาหม้ันทําให!บิดามารดาของชายหรือหญิงได!รับความเสียหายต�อชื่อเสียง  เช�น 
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ชายและหญิงหม้ันกันแล!วต�อมาหญิงคู�หม้ันไม�ยอมสมรสกับชายคู�หม้ัน  แต�ได!ไปทําการสมรสกับชาย
อ่ืนทําให!บิดามารดาของชายคู�หม้ันได!รับความอับอายขายหน!ามาก  เช�นนี้บิดามารดาของชายคู�หม้ัน 
จึงไม�อาจเรียกค�าทดแทนความเสียหายต�อชื่อเสียงได! 
  สําหรับค�าเสียหายทางด!านจิตใจ  เช�น  ความเศร!าโศกเสียใจ  หรือร!องไห!ผิดหวังจนกิน
ยาฆ�าตัวตาย  หรือเสียใจมากจนเจ็บป5วยเข!าโรงพยาบาล  ฝ5ายท่ีได!รับความเสียหายทางด!านจิตใจจะ
เรียกค�าทดแทนกรณีนี้ไม�ได!  เพราะค�าเสียหายของจิตใจมิใช�ผลเสียหายโดยตรงจากการผิดสัญญา
หม้ัน  ดังนั้น  จึงไม�มีกฎหมายบัญญัติให!เรียกค�าทดแทนในกรณีดังกล�าวได! 
  อนึ่งสิทธิเรียกค�าทดแทนตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย<  มาตรา  1440 (1)  นี้
ไม�สามารถโอนกันได!และไม�ตกทอดไปถึงทายาท 
 
 2. ค!าทดแทนความเสียหายเนื่องจากการท่ีคู!หม้ัน บิดามารดา หรือบุคคลผู7กระทําการ
ในฐานะเช!นบิดามารดาได7ใช7จ!ายหรือต7องตกเป4นลูกหนี้ เนื่องในการเตรียมการสมรสโดยสุจริตและ
ตามสมควร 
  เม่ือมีการหม้ันแล!วคู�สัญญาหม้ันจะต!องมีการเตรียมการสมรสท่ีจะมีข้ึนในอนาคต  เช�น  
มีการเตรียมการปลูกสร!างเรือนหอ  หรือค�าใช!จ�ายอย�างอ่ืนท่ีจําเป�นสําหรับการสมรส  ดังนั้น  ถ!ามีการ
ผิดสัญญาหม้ัน  คู�หม้ันฝ5ายท่ีได!เตรียมการสมรสโดยคาดหมายว�าจะมีการสมรสย�อมได!รับความ
เสียหายอย�างแน�นอน  กฎหมายจึงได!บัญญัติให!ฝ5ายท่ีผิดสัญญาหม้ันรับผิดชดใช!ค�าทดแทนความ
เสียหายท่ีได!ใช!จ�ายไปเนื่องในการเตรียมการสมรสให!แก�คู�สัญญาหม้ัน 
  สําหรับค�าใช!จ�ายในการเตรียมการสมรส  หมายถึง  ค�าใช!จ�ายอันจําเป�นท่ีต!องกระทํา
เพ่ือเตรียมการท่ีชายหญิงจะอยู�กินเป�นสามีภริยากันโดยตรง  เช�นค�าใช!จ�ายในการจัดเตรียมเครื่องครัว 
เครื่องเรือนสําหรับเรือนหอ  เป�นต!น  ค�าใช!จ�ายต�างๆ  นี้อาจเกิดข้ึนจากตัวคู�หม้ันเองท่ีไปจัดหาซ้ือมา 
หรือให!บิดามารดาหรือบุคคลผู!กระทําการในฐานะเช�นบิดามารดา  เป�นผู!จัดหาซ้ือมาก็ได!  แต�อย�างไร
ก็ดี  การใช!จ�ายในการเตรียมการสมรสนี้จะต!องเป�นไปโดยสุจริตและสมควร  คําว�า  “โดยสุจริต”  คือ  
ต!องเป�นการเข!าใจโดยสุจริตว�าจะมีการสมรสข้ึนจึงได!มีการเตรียมการสมรส  ส�วนคําว�า  “ตาม
สมควร”  นั้นคือการเตรียมการสมรสตามฐานานุรูปของคู�สัญญาหม้ันนั่นเอง  (สมชาย  กษิติประดิษฐ<, 
2556: 63) 
  ตัวอย!าง ค�าทดแทนความเสียหายในการเตรียมการสมรสตามประมวลกฎหมายแพ�ง
และพาณิชย<  มาตรา  1440 (2)  ท่ีสามารถเรียกได!  เช�น 
  1. ค�าใช!จ�ายในการปลูกสร!างเรือนหอและปรับปรุงซ�อมแซมเรือนหอ 
  2. ค�าใช!จ�ายท่ีต!องตกเป�นลูกหนี้ในการเตรียมการสมรส  เช�น  ยืมเงินซ้ือเรือนหอ  
ค�าสั่งตัดชุดวิวาห<เพ่ือเตรียมแต�งงาน  เป�นต!น  (คําพากษาฎีกาท่ี  2165/2538)  
  3. ค�าใช!จ�ายในการซ้ือท่ีนอน  หมอนมุ!ง  สําหรับเรือนหอ  (คําพิพากษาฎีกาท่ี  
1217/2496) 
  ตัวอย!าง  ค�าทดแทนท่ีเรียกไม�ได!ตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย<  มาตรา 
1440 (2)  เพราะไม�ถือว�าเป�นค�าใช!จ�ายอันจําเป�นเพ่ือเตรียมการท่ีชายหญิงจะอยู�กินกันเป�นสามีภริยา
กันโดยตรง 
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  1. ค�าหมากพลูและขนมในวันหม้ัน  (คําพิพากษาฎีกาท่ี  945/2491) 
  2. ค�ารถไปหม้ันและค�าเลี้ยงแขกในวันหม้ัน  (คําพิพากษาฎีกาท่ี  71/2493) 
  3. ค�าอาหารเลี้ยงพระและค�าเลี้ยงแขกในวันแต�งงาน  (คําพิพากษาฎีกาท่ี  90/2512 
  4. ค�าโตtะเก!าอ้ีชุดรับแขกท่ีซื้อในวันหม้ัน (คําพิพากษาฎีกาท่ี  1305/2514) 
  5. ค�าผ!ารับไหว!เพ่ือให!ญาติผู!ใหญ�ฝ5ายชายตามประเพณี  (คําพิพากษาฎีกาท่ี 
2165/2538) 
  6. ค�าขนมเป`uยะแจกญาติในวันหม้ัน  (คําพิพากษาฎีกาท่ี  882/2514) 
  สําหรับสิทธิเรียกร!องตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย<มาตรา  1440(2)  นี้ย�อม
สามารถโอนแก�กันได!และตกทอดไปถึงทายาท 
 
 3. ค!าทดแทนความเสียหายเนื่องจากการท่ีคู!หม้ันได7จัดการทรัพยBสินหรือการอ่ืนอัน
เก่ียวแก!อาชีพหรือทางทํามาหาได7ของตนไปโดยสมควรด7วยการคาดหมายว!าจะได7มีการสมรส 
  เม่ือชายและหญิงมีการหม้ันกันแล!วย�อมมีการคาดหมายว�าจะมีการสมรสกันอย�าง
แน�นอน  จึงได!มีการวางแผนชีวิตสมรสท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  เช�น  มีการวางแผนการจัดการทรัพย<สิน
หรืออาชีพหรือทางทํามาหาได!ของตนไปโดยสมควร  ในบางครั้งอาจมีการลาออกจากท่ีทํางานของตน
เพ่ือท่ีจะไปอยู�กับคู�สมรส  เช�น  นายดําหม้ันกับนางสาวฟjา  นายดําทํางานรับราชการเป�นตํารวจอยู�
จังหวัดยะลา  ส�วนนางสาวฟjาอยู�จังหวัดน�าน  ท้ังสองคนตกลงจะทําธุรกิจร�วมกันอยู�จังหวัดเชียงใหม� 
นายดําจึงลาออกจากการเป�นตํารวจเพ่ือมาทําธุรกิจกับนางสาวฟjาด!วยการคาดหมายว�าจะมีการสมรส
เพ่ือท่ีจะใช!ชีวิตคู�อย�างมีความสุข  ต�อมานางสาวฟjาถอนหม้ันกับนายดํา  เพ่ือท่ีจะไปสมรสกับนาย
เจมส<ซ่ึงอยู�ประเทศอังกฤษ  กรณีดังกล�าวจึงถือว�านางสาวฟjาผิดสัญญาหม้ัน  นายดําจึงมีสิทธิเรียกค�า
ทดแทนความเสียหายท่ีตนต!องลาออกจากงานได!  เนื่องจากเป�นค�าเสียหายท่ีคู�หม้ันได!จัดการเก่ียวกับ
อาชีพหรือทางทํามาหาได!ของตนโดยมีการคาดหมายว�าจะได!มีการสมรส  
   
  ตัวอย!างคําพิพากษาศาลฎีกา 
  คําพิพากษาฎีกาท่ี  3366/2525  โจทก<จําเลยได!หม้ันกันและแต�งงานอยู�กินเป�นสามี
ภริยากันแล!ว  แต�จําเลยไม�ยอมไปจดทะเบียนสมรสกับโจทก<ตามสัญญา  จําเลยจึงเป�นฝ5ายผิดสัญญา
หม้ัน  โจทก<ย�อมมีสิทธิเรียกให!จําเลยรับผิดใช!ค�าทดแทนได!ตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย<
มาตรา  1439  และมาตรา  1440  ค�าทดแทนความเสียหายเนื่องจากการท่ีโจทก<จัดการเก่ียวกับ
อาชีพโดยคาดหมายว�าจะได!มีการสมรสนั้น  เนื่องจากก�อนรับหม้ันจําเลย  โจทก<ทํางานอยู�ท่ีบริษัท
แห�งหนึ่งแต�หลังจากแต�งงานกับจําเลยประมาณหนึ่งเดือนเศษ  โจทก<ได!ลาออกเพ่ือมาช�วยงานบ!าน
จําเลยซ่ึงเป:ดเป�นร!านขายหนังสือและเครื่องเขียนต�างๆ  เม่ือโจทก<ได!จัดการเก่ียวกับอาชีพโดยสมควร
ด!วยการคาดหมายว�าจะได!มีการสมรส  แต�จําเลยไม�ยอมจดทะเบียนสมรสกับโจทก<  โจทก<ย�อมมีสิทธิ
เรียกค�าทดแทนความเสียหายในส�วนนี้ 
  ส�วนกรณีท่ีคู�หม้ันได!จัดการทรัพย<สินของตนโดยมีการคาดหมายว�าจะมีการสมรส 
จะต!องมีความเสียหายเกิดข้ึนเท�านั้นจึงมีสิทธิเรียกค�าทดแทนได!  เช�น  มีการขายทรัพย<สินของตน 
เพ่ือเตรียมจะสมรสโดยขาดทุน  แต�ถ!ามีการขายทรัพย<สินหรือจําหน�ายกิจการเพ่ือเตรียมการสมรส
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แล!วได!กําไร  เช�นนี้  จะเรียกค�าทดแทนตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย<  มาตรา  1440 (3) 
ไม�ได!  เพราะยังไม�เกิดความเสียหาย 
  สําหรับสิทธิเรียกร!องค�าทดแทนตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย<  มาตรา  
1440(3)  นั้น  ไม�สามารถโอนกันได!และไม�ตกทอดไปถึงทายาท  เพราะกฎหมายจํากัดเฉพาะตัวชาย
หญิงคู�หม้ันเท�านั้นท่ีจะเรียกร!องเอง  (ป.พ.พ.  1447  วรรคสอง) 
  ในส�วนกรณีท่ีหญิงเป�นผู!มีสิทธิได!รับค�าทดแทน  กฎหมายได!ให!อํานาจศาลใช!ดุลยพินิจ
ชี้ขาดซ่ึงเป�นไปตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย<  มาตรา  1440  วรรคท!าย  บัญญัติว�า  “ใน
กรณีท่ีหญิงเป�นผู!มีสิทธิได!ค�าทดแทน  ศาลอาจชี้ขาดว�าของหม้ันท่ีตกเป�นสิทธิแก�หญิงนั้นเป�นค�า
ทดแทนท้ังหมดหรือบางส�วนของค�าทดแทนท่ีหญิงพึงได!รับ  หรือศาลอาจให!ค�าทดแทนโดยไม�คํานึงถึง
ของหม้ันท่ีตกเป�นสิทธิแก�หญิงนั้นก็ได!”  ดังเช�นตัวอย�างในคําพิพากษาดังต�อไปนี้ 
   
  ตัวอย!างคําพิพากษาศาลฎีกา 
  คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี  2068/2518  ชายผิดสัญญาหม้ัน  ศาลกําหนดค�าทดแทน
ความเสียหายเก่ียวกับชื่อสียงโดยพิเคราะห<ฐานะและสภาพความเป�นอยู�ของหญิง  แต�หักจํานวนเงิน
หม้ันท่ีได!รับไว!แล!ว 
  จากหลักประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย<  มาตรา  1440  วรรคท!าย  ประกอบด!วย
คําพิพากษาฎีกาท่ี  2068/2518  จึงสรุปได!ว�า  เหตุผลท่ีกฎหมายกําหนดไว!เช�นนี้  ก็เพ่ือให!ศาลมี
อํานาจใช!ดุลยพินิจในการพิจารณาคดีให!เกิดความเป�นธรรมแก�คู�กรณีท้ังสองฝ5าย  เพราะถ!าของหม้ันมี
ราคาไม�มากนักก็สมควรท่ีจะต!องรับผิดชดใช!ค�าทดแทนให!เหมาะสมกับความเสียหายท่ีฝ5ายหญิงได!รับ 
หรือถ!าของหม้ันมีราคามาก  ก็อาจจะให!ชดใช!ค�าทดแทนเพียงเล็กน!อย  หรือไม�ต!องชดใช!ค�าทดแทน
เพ่ิมเติมก็ได! 
 
 
การระงับสิ้นไปแห!งสัญญาหมั้น 
 
 เม่ือมีการหม้ันแล!วในระหว�างท่ียังไม�ได!ทําการสมรสอาจมีเหตุบางอย�างมาแทรกแซงทําให!
สัญญาหม้ันระงับสิ้นไปก็ได!  เช�น  คู�หม้ันถึงแก�ความตายหรือคู�หม้ันฝ5ายใดฝ5ายหนึ่งบอกเลิกสัญญา
หม้ันเพราะมีเหตุสําคัญท่ีอ!างตามกฎหมายได!  หรือในกรณีท่ีคู�หม้ันท้ังสองฝ5ายตกลงเลิกสัญญาหม้ัน
ด!วยความสมัครใจ  ท้ังนี้  เพราะสัญญาหม้ันถือเป�นนิติกรรมอย�างหนึ่ง จึงต!องนําหลักกฎหมายนิติ
กรรมสัญญามาใช!บังคับด!วย 
 
 เหตุท่ีทําให7การหม้ันส้ินสุดลง 
 สัญญาหม้ันอาจสิ้นสุดลงด!วยเหตุดังต�อไปนี้ 
 
 
 



 
40       

 1. การส้ินสุดโดยชายหรือหญิงคู!หม้ันถึงแก!ความตาย 
  หลังจากท่ีคู�หม้ันได!ทําสัญญาหม้ันกันแล!วอาจมีเหตุบางอย�างท่ีไม�คาดคิดทําให!คู�หม้ัน
ถึงแก�ความตายก็ได!  โดยการตายในท่ีนี้หมายถึง  การตายโดยธรรมชาติเท�านั้น  ซ่ึงทําให!ชายหรือหญิง
คู�หม้ันสิ้นสภาพบุคคลตามกฎหมาย  (ป.พ.พ.  มาตรา  15)  และไม�สามารถท่ีจะทําการสมรสกันได!
ต�อไปในอนาคต  ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย<  มาตรา  1441  จึงได!บัญญัติไว!ว�า  “ถ!าคู�หม้ัน
ฝ5ายหนึ่งตายก�อนสมรสอีกฝ5ายหนึ่งจะเรียกร!องค�าทดแทนมิได!  ส�วนสินสอดนั้นไม�ว�าชายหรือหญิงตาย  
หญิงหรือฝ5ายหญิงไม�ต!องคืนให!แก�ฝ5ายชาย”   
  จากบทบัญญัติข!างต!นจะเห็นได!ว�า ในกรณีท่ีคู�หม้ันฝ5ายใดฝ5ายหนึ่งถึงแก�ความตายก�อน
การสมรส  หรือกรณีท่ีคู�หม้ันท้ังสองฝ5ายได!ถึงแก�ความตายพร!อมกันก�อนทําการสมรส  สัญญาหม้ัน
ย�อมมีผลระงับสิ้นไป  คู�หม้ันอีกฝ5ายหนึ่งจะเรียกค�าทดแทนไม�ได!  ส�วนของหม้ันหรือสินสอดนั้นฝ5าย
หญิงไม�จําต!องคืนให!แก�ฝ5ายชาย  เพราะกรณีดังกล�าวไม�ถือว�าเป�นการผิดสัญญาหม้ัน ดังนั้น  เม่ือ
คู�หม้ันตายอีกฝ5ายหนึ่งย�อมหลุดพ!นท่ีจะต!องปฏิบัติตามสัญญา  เนื่องจากสัญญาหม้ันตกเป�นอันพ!น
วิสัยแล!ว  (ป.พ.พ.  มาตรา  219) 
 
 2. กรณีท่ีมีการสมรสกัน 
  เม่ือคู�หม้ันท้ังสองฝ5ายทําการสมรสกันแล!วสิทธิหน!าท่ีหรือความผูกพันตามสัญญาหม้ัน
ย�อมสิ้นสุดไปโดยปริยาย  คงเหลือแต�ความสัมพันธ<ระหว�างสามีภริยาเท�านั้น 
 
 3. คู!หม้ันท้ังสองฝDายตกลงยินยอมเลิกสัญญาหม้ันกัน 
  การตกลงเลิกสัญญาหม้ันจะทําด!วยวาจาหรือเป�นหนังสือก็ได!  เม่ือท้ังสองฝ5ายเลิก
สัญญาหม้ันด!วยความสมัครใจจึงต!องอยู�ภายใต!หลักนิติกรรมสัญญาท่ัวไป  ดังนั้น  เม่ือคู�สัญญาฝ5าย
หนึ่งได!ใช!สิทธิเลิกสัญญาแล!ว  คู�สัญญาแต�ละฝ5ายจําต!องให!อีกฝ5ายหนึ่งได!กลับคืนสู�ฐานะดังท่ีเป�นอยู�
เดิม  (ป.พ.พ.  มาตรา  391)   
 
 4. คู!หม้ันฝDายใดฝDายหนึ่งบอกเลิกสัญญาหม้ัน 
  หลังจากท่ีคู�หม้ันได!ทําสัญญาหม้ันกันแล!วในระหว�างท่ียังไม�ได!ทําการสมรส  คู�หม้ันอีก
ฝ5ายหนึ่งอาจมีพฤติกรรมไม�เหมาะสมหรือมีเหตุสําคัญทําให!กระทบกระเทือนถึงการสมรสท่ีจะมีข้ึนใน
อนาคตก็ได!  ซ่ึงเหตุดังกล�าวนี้อาจเกิดจากบุคคลภายนอก  หรืออุบัติเหตุ หรืออาจเกิดข้ึนเพราะความ
ผิดปกติทางร�างกายหรือจิตใจของคู�หม้ันเอง  จนทําให!คู�หม้ันอีกฝ5ายหนึ่งไม�สมควรท่ีจะสมรสด!วยจึงใช!
สิทธิบอกเลิกสัญญาหม้ัน  สําหรับเรื่องเหตุสําคัญท่ีจะใช!เป�นเหตุในการบอกเลิกสัญญาหม้ันนี้ประมวล
กฎหมายแพ�งและพาณิชย<ไม�ได!อธิบายความหมายไว!ว�ามีลักษณะอย�างใด  แต�ได!มีนักนิติศาสตร<ได!ให!
ความเห็นไว!ดังนี้ 
  โชค  จารุจินดา  (2516: 42)  กล�าวว�า  เหตุสําคัญอันเกิดแต�หญิงหรือชายนั้นจะต!อง
พิจารณาเป�นเรื่องๆ  ไป  เช�น  ถ!ามีเหตุอย�างใดอย�างหนึ่งเกิดข้ึน  ซ่ึงถ!าสมรสกันแล!วจะถึงขนาดไม�
อาจครองกันได!โดยปกติสุข  หรือเป�นภัยหรือเสื่อมเสียแก�อีกฝ5ายหนึ่งหรือไม�อาจอยู�กินด!วยกันฉันสามี
ภริยาได!  ก็น�าจะถือได!ว�าเป�นเหตุสําคัญ 
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  อุบลศรี  ชุณหกาญจน<  (2527: 40)  กล�าวว�า  เหตุสําคัญท่ีใช!เป�นเหตุในการบอกเลิก
สัญญาหม้ันนั้นจะต!องถึงขนาดว�าชายหรือหญิงคู�หม้ันไม�สมควรทําการสมรสด!วย  ซ่ึงถ!าหากได!ทําการ
สมรสไปจะไม�สามารถอยู�ร�วมกันได!โดยปกติสุข  หรือฝ5ายนั้นไม�อาจปฏิบัติหน!าท่ีสามีหรือภริยาได!
อย�างปกติ  ซ่ึงเหตุสําคัญท่ีถึงขนาดไม�สมควรสมรสนั้นอาจแบ�งได!  2  กรณีดังนี้ 
  กรณีแรก  คือ  โดยเจตนาของคู�สัญญาหม้ันซ่ึงได!ตกลงกันแล!วในขณะทําสัญญา 
  กรณีสอง  คือ  โดยวิญsูชนท่ัวไปในพฤติการณ<เช�นนั้นเห็นว�าไม�สมควรสมรสด!วย 
  ชาติชาย  อัครบูรย<  (2552: 114)  กล�าวว�า  “เหตุสําคัญ”  (Substantial  Ground)  
เป�นความหมายท่ีกว!าง  แต�อาจให!ความหมายเป�นการท่ัวไปได!ว�า  หมายถึง  เหตุท่ีมีผลสําคัญถึงการ
สมรสกันต�อไป  อันจะก�อความไม�สงบข้ึนในชีวิตครอบครัว  เหตุดังกล�าวนี้จะเกิดจากกรณีตน  หรือ
ผู!อ่ืนเป�นผู!ก�อให!เกิดแก�ตนก็ได! 
  ไพโรจน<  กัมพูสิริ  และ  รัศฎา เอกบุตร  (2555: 21)  กล�าวว�า  เหตุสําคัญ หมายถึง  
เหตุอันจะมีผลกระทบต�อการอยู�กินเป�นสามีภริยากันในอนาคตของคู�หม้ันอย�างรุนแรง  ซ่ึงจะมีผลให!
ฝ5ายใดฝ5ายหนึ่งต!องเลิกการใช!ชีวิตเป�นสามีภริยาหรือไม�ก็ต!องหย�าขาดจากกัน  เหตุดังกล�าวจะมีต!นตอ
มาจากชายหญิงคู�หม้ันจากบุคคลภายนอกหรือจากอุบัติเหตุก็ได!  ท้ังจะเกิดข้ันก�อนหรือหลังการหม้ันก็
ไม�สําคัญ  ข!อเท็จจริงอันใดจะเป�นเหตุสําคัญตามกฎหมายหรือไม�  จึงต!องพิจารณาจากวิญsูชนท่ัวไป
รวมท้ังเหตุผลพิเศษของคู�หม้ันฝ5ายท่ียกมาอ!างด!วย  แต�จะต!องเป�นการกล�าวอ!างโดยสุจริต 
  จากทรรศนะของนักนิติศาสตร<ดังกล�าวข!างต!นจึงสรุปได!ว�า  “เหตุสําคัญ”  หมายถึง  
เหตุท่ีทําให!ชีวิตของการสมรสท่ีจะเกิดข้ึนในวันข!างหน!ามีผลกระทบต�อครอบครัว  ความสัมพันธ<
ระหว�างสามีภริยาในการท่ีจะใช!ชีวิตอยู�ร�วมกันอย�างไม�ปกติสุข  เกิดความเดือดร!อนหรือก�อให!เกิด
ความเสื่อมเสียแก�คู�สมรสอีกฝ5ายหนึ่ง  เหตุดังกล�าวอาจเกิดจากความผิดปกติทางร�างกายหรือจิตใจ
หรืออาจเกิดจากตัวคู�หม้ันเองเป�นผู!กระทําหรือบุคคลภายนอกเป�นผู!กระทําก็ได!  ซ่ึงเหตุดังกล�าวนั้น
จะต!องถึงขนาดว�าไม�สมควรท่ีจะทําการสมรสด!วย  ดังนั้น  จึงให!คู�หม้ันฝ5ายใดฝ5ายหนึ่งสามารถบอก
เลิกสัญญาหม้ันได! 
  สําหรับเหตุสําคัญท่ีใช!เป�นเหตุในการบอกเลิกสัญญาหม้ันแบ�งออกได!เป�น  2  กรณี
ดังต�อไปนี้ 
  4.1 เหตุสําคัญอันเกิดแก�หญิงคู�หม้ัน 
   เม่ือมีการหม้ันแล!วต�อมามีเหตุสําคัญอันเกิดแก�หญิงคู�หม้ันทําให!ชายไม�สมควรจะ
สมรสด!วย  เพราะมีผลกระทบกระเทือนต�อการสมรสท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  ทําให!ชีวิตการสมรสไม�
สงบสุขหรือทําให!ชายได!รับความเดือดร!อนหรือเกิดความเสื่อมเสียแก�ชาย  ชายมีสิทธิบอกเลิกสัญญา
หม้ันได!ตามท่ีประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย<  มาตรา  1442  บัญญัติว�า  “ในกรณีมีเหตุสําคัญอัน
เกิดแก�หญิงคู�หม้ันทําให!ชายไม�สมควรสมรสกับหญิงนั้นชายมีสิทธิบอกเลิกสัญญาหม้ันได!และให!หญิง
คืนของหม้ันแก�ชาย” 
   จากบทบัญญัติข!างต!นเหตุสําคัญอันเกิดแก�หญิงคู�หม้ันนั้นสามารถนําเอาเหตุฟjอง
หย�าตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย<  มาตรา  1516  มาพิจารณาประกอบเทียบเคียงได!เช�น   
   4.1.1 หญิงคู�หม้ันยกย�องชายอ่ืนฉันสามีหรือหญิงคู�หม้ันเป�นชู!กับสามีคนอ่ืน 
   4.1.2 หญิงคู�หม้ันร�วมประเวณีกับชายอ่ืน 
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   4.1.3 หญิงคู�หม้ันประพฤติชั่วไม�ว�าความประพฤติชั่วนั้นจะเป�นความผิดทาง
อาญาหรือไม�  ถ!าเป�นเหตุให!อีกฝ5ายหนึ่งได!รับความอับอายขายหน!าอย�างร!ายแรงหรือได!รับความดูถูก
เกลียดชังหรือได!รับความเสียหายหรือเดือดร!อนเกินควร  ในเม่ือเอาสภาพฐานะและความเป�นอยู�
ร�วมกันฉันสามีท่ีเกิดข้ึนในอนาคตมาคํานึงประกอบ 
   4.1.4 หญิงคู�หม้ันทําร!ายร�างกายหรือจิตใจหรือหม่ินประมาทชายคู�หม้ัน 
   4.1.5 หญิงคู�หม้ันวิกลจริตไม�สามารถรักษาให!หายได! 
   4.1.6 หญิงคู�หม้ันเป�นโรคติดต�ออย�างร!ายแรง 
   4.1.7 หญิงคู�หม้ันมีสภาพแห�งกายท่ีไม�อาจร�วมประเวณีได!ตลอดกาล 
    นอกจากนี้ยังมีเหตุสําคัญอ่ืนๆ  ท่ีไม�ใช�ยกเอาเหตุฟjองหย�ามาเทียบเคียง
แต�ก็ถือว�าเป�นเหตุสําคัญอันเกิดแก�หญิงคู�หม้ันทําให!ชายคู�หม้ันสามารถบอกเลิกสัญญาหม้ันได!
เหมือนกัน  เช�น  หญิงมีกายพิการหรือเป�นอัมพาตหรือหญิงถูกศาลพิพากษาให!เป�นคนล!มละลายหรือ
หญิงคู�หม้ันได!รับอุบัติเหตุจนต!องถูกตัดแขนตัดขาท้ังสองข!างไม�ว�าเหตุนั้นจะเกิดจากชายคู�หม้ันหรือ
บุคคลภายนอกได!กระทําโดยเจตนาหรือประมาทเลินเล�อก็ตาม 
    ดังนั้น  เหตุท่ีกล�าวมาข!างต!นนี้จึงถือว�าเป�นเหตุสําคัญท่ีมีผลกระทบต�อ
การอยู�กินเป�นสามีภริยากันในอนาคต  ซ่ึงอาจทําให!ฝ5ายใดฝ5ายหนึ่งต!องเลิกจากการใช!ชีวิตเป�นสามี
ภริยากันก็ได!  เพราะฉะนั้นกฎหมายจึงให!สิทธิชายคู�หม้ันบอกเลิกสัญญาหม้ัน  และเรียกให!หญิงคืน
ของหม้ันแก�ชายได! 
  4.2 เหตุสําคัญอันเกิดแก�ชายคู�หม้ัน 
   เม่ือมีการทําสัญญาหม้ันแล!ว  ต�อมามีเหตุสําคัญอันเกิดข้ึนแก�ชายคู�หม้ันทําให!
หญิงไม�สมควรสมรสกับชายคู�หม้ัน  ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย<  มาตรา  1443  จึงได!บัญญัติ
ไว!ว�า  “ในกรณีมีเหตุสําคัญอันเกิดแก�ชายคู�หม้ันทําให!หญิงไม�สมควรสมรสกับชายนั้น  หญิงมีสิทธิ
บอกเลิกสัญญาหม้ันได!โดยมิต!องคืนของหม้ันให!แก�ชาย”   
   สําหรับเหตุสําคัญอันเกิดข้ึนกับชายคู�หม้ันนั้นก็ใช!หลักเกณฑ<เช�นเดียวกันกับเหตุ
สําคัญอันเกิดข้ึนกับหญิงคู�หม้ัน  โดยนําเอาเหตุฟjองหย�าตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย<  
มาตรา  1516  มาพิจารณาเทียบเคียงได! 
   นอกจากนี้  เพ่ือให!สิทธิระหว�างชายกับหญิงมีความเท�าเทียมกันมิให!เป�นการเลือก
ปฏิบัติโดยไม�เป�นธรรมต�อบุคคล  เพราะเหตุแห�งความแตกต�างในเรื่องเพศท่ีได!รับความคุ!มครองตาม
ประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตย  ดังนั้น  พระราชบัญญัติแก!ไขเพ่ิมเติม
ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย<  (ฉบับท่ี  16)  พ.ศ.  2550  มาตรา  3  จึงได!กําหนดหลักการใหม�
โดยการแก!ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติ  มาตรา  1445  ให!สิทธิหญิงคู�หม้ันในมาตรา  1443  ท่ีจะบอกเลิก
สัญญาหม้ันได!ถ!าชายคู�หม้ันไปร�วมกับประเวณีกับหญิงอ่ืนในระหว�างการหม้ันโดยถือว�าเป�นเหตุสําคัญ
อันเกิดแก�ชายคู�หม้ันเช�นเดียวกับการท่ีหญิงคู�หม้ันไปร�วมประเวณีกับชายอ่ืนในระหว�างการหม้ันท่ี
ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย<  มาตรา  1442  ถือว�าเป�นเหตุสําคัญอันเกิดแก�หญิงคู�หม้ัน  
(ประสพสุข  บุญเดช, 2554: 98) 
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   ตัวอย!างคําพิพากษาศาลฎีกา 
   คําพิพากษาฎีกาท่ี  1235/2505  ชายคู�หม้ันหม่ินประมาทหญิงคู�หม้ันซ่ึงเป�น
การร!ายแรงตามความหมายในเหตุหย�า  ย�อมเป�นเหตุสําคัญอันเกิดแก�ชายคู�หม้ัน  ซ่ึงหญิงคู�หม้ันจะไม�
ยอมสมรสกับชายนั้นโดยมิต!องคืนของหม้ันได! 
   คําพิพากษาฎีกาท่ี  234/2508  การท่ีชายคู�หม้ันเลี้ยงหญิงโสเภณีไว!เป�นภริยา
อยู�ภายในบ!าน  เป�นการกระทําอันเป�นปฏิป-กษ<ต�อจิตใจหญิงคู�หม้ันอย�างร!ายแรง  จึงเป�นเหตุสําคัญอัน
เกิดแก�ชายคู�หม้ัน  หญิงคู�หม้ันจึงมีสิทธิขอถอนหม้ันและมีสิทธิจะไม�ต!องคืนของหม้ัน 
   คําพิพากษาฎีกาท่ี  3731/2533  การท่ีโจทก<ได!หญิงรับใช!ในบ!านเป�นภริยาเป�น
เวลานาน  ถือได!ว�าโจทก<อุปการะเลี้ยงดูและยกย�องหญิงอ่ืนฉันสามีภริยาอยู�  จึงเป�นเหตุสําคัญอันเกิด
แก�ชายคู�หม้ัน  หญิงคู�หม้ันจึงมีสิทธิขอถอนหม้ันและมีสิทธิจะไม�ต!องคืนของหม้ัน 
   จากท่ีกล�าวมาข!างตนจึงสรุปได!ว�า  เหตุสําคัญอันเกิดแก�ชายคู�หม้ันนั้นก็มีลักษณะ
เช�นเดียวกับเหตุสําคัญอันเกิดแก�หญิงคู�หม้ัน  เพราะมีผลกระทบกระเทือนถึงการอยู�กินฉันสามีภริยา
ต�อไปอันจะก�อความไม�สงบสุขข้ึนในชีวิตครอบครัว  ดังนั้น  เม่ือมีเหตุสําคัญเกิดข้ึนกับ   ชายคู�หม้ันทํา
ให!หญิงไม�สมควรสมรสด!วย  หญิงจึงมีสิทธิบอกเลิกสัญญาหม้ันได!โดยไม�ต!องคืนของหม้ันให!แก�ชาย 
 
 
ค!าทดแทนในการเลิกสัญญาหมั้น 
 
 โดยท่ัวไปเม่ือคู�หม้ันได!ทําสัญญากันแล!ว  ต�อมาถ!ามีเหตุสําคัญอันเกิดแก�หญิงหรือชาย    
ทําให!คู�หม้ันอีกฝ5ายหนึ่งไม�สมควรสมรสด!วย  เม่ือได!บอกเลิกสัญญาหม้ันแล!วคู�สัญญาหม้ันจะไปเรียก
ค�าทดแทนในการเลิกสัญญาหม้ันไม�ได!  เพราะการบอกเลิกสัญญาหม้ันมิใช�เป�นเรื่องผิดสัญญาหม้ัน
มาตรา 1439  ดังนั้น  ถ!าเหตุสําคัญอันเกิดแก�ชายหรือหญิงนั้นเป�นเหตุสําคัญท่ีมีลักษณะเป�นการ
ท่ัวไปไม�ได!มีลักษณะเป�นการกระทําชั่วอย�างร!ายแรงของคู�หม้ัน  คู�สัญญาหม้ันจึงมีสิทธิเพียงแค�เรียก
ของหม้ันคืนได!ในกรณีท่ีเป�นเหตุสําคัญอันเกิดแก�หญิงคู�หม้ันเท�านั้น  (สมชาย  กษิติประดิษฐ<, 2556: 
72)  แต�อย�างไรก็ตาม  ได!มีข!อยกเว!นว�าถ!าเหตุสําคัญอันเกิดแก�หญิงหรือชายคู�หม้ันนั้นมีลักษณะตาม
ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย<  มาตรา  1444  มาตรา  1445  หรือมาตรา  1446  แล!วแต�กรณี  
นอกจากคู�หม้ันจะใช!สิทธิบอกเลิกสัญญาหม้ันแล!วกฎหมายยังได!บัญญัติให!คู�หม้ันใช!สิทธิเรียกค�า
ทดแทนได!อีกทางหนึ่งด!วย 
 สําหรับการบอกเลิกสัญญาหม้ันท่ีจะเรียกค�าทดแทนได!มีดังต�อไปนี้ คือ 
 
 1. กรณีเรียกค!าทดแทนในการบอกเลิกสัญญาหม้ัน  เพราะการกระทําช่ัวอย!างร7ายแรง
ของคู!หม้ัน 
  ในกรณีท่ีคู�หม้ันฝ5ายใดได!กระทําชั่วอย�างร!ายแรงภายหลังการหม้ันจนเป�นเหตุให!คู�หม้ัน
อีกฝ5ายหนึ่งบอกเลิกสัญญาหม้ันนั้น  ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย< มาตรา  1444  บัญญัติว�า  
“ถ!าเหตุอันทําให!คู�หม้ันบอกเลิกสัญญาหม้ันเป�นเพราะการกระทําชั่วอย�างร!ายแรงของคู�หม้ันอีกฝ5าย
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หนึ่งซ่ึงได!กระทําภายหลังการหม้ัน  คู�หม้ันผู!กระทําชั่วอย�างร!ายแรงนั้นต!องรับผิดใช!ค�าทดแทนแก�
คู�หม้ันผู!ใช!สิทธิบอกเลิกสัญญาหม้ันเสมือนเป�นผู!ผิดสัญญาหม้ัน” 
  สําหรับความประพฤติท่ีจะถือว�าเป�นการกระทําชั่วอย�างร!ายแรงตามมาตรา  1444    
นี้ต!องวินิจฉัยตามความรู!สึกของวิญsูชนโดยท่ัวไป  ว�าการกระทํานั้นๆ  เป�นการไม�ถูกไม�ควรหรือไม� 
(ประสพสุข  บุญเดช, 2554: 100)  หรือการกระทําดังกล�าวขัดต�อความสงบเรียบร!อยหรือศีลธรรมอัน
ดีของประชาชน  ซ่ึงการกระทําชั่วอย�างร!ายแรงนั้นจะเป�นความผิดอาญาหรือไม�ก็ได!  หากการกระทํา
ชั่วอย�างร!ายแรงได!เกิดข้ึนก�อนการทําสัญญาหม้ัน  แม!จะได!ปกป:ดเหตุนั้นไว!เสียก็จะเรียกค�าทดแทน
ไม�ได!  คู�สัญญาหม้ันมีสิทธิเพียงแต�บอกเลิกสัญญาหม้ันโดยอ!างว�ามีเหตุสําคัญอันเกิดแก�หญิงคู�หม้ัน
หรือชายคู�หม้ันตามมาตรา  1442  หรือมาตรา  1443  เท�านั้น  เช�น  ก�อนทําสัญญาหม้ันชายคู�หม้ัน
ได!ข�มขืนกระทําชําเราผู!เยาว<  ต�อมาภายหลังทําสัญญาหม้ันกันแล!วชายคู�หม้ันถูกตํารวจจับได!  เช�นนี้
ถือว�ามีเหตุสําคัญเกิดแก�ชายคู�หม้ันและเป�นการกระทําชั่วอย�างร!ายแรง  เม่ือหญิงคู�หม้ันได!บอกเลิก
สัญญาคู�หม้ันแล!วจะเรียกค�าทดแทนไม�ได!  เพราะการกระทํานั้นได!เกิดข้ึนก�อนการหม้ัน 
  อย�างไรก็ดีการบอกเลิกสัญญาหม้ันเพราะการกระทําชั่วอย�างร!ายแรง  ภายหลังการทํา
สัญญาหม้ันตามมาตรา  1444  นั้นมิใช�เป�นการผิดสัญญาหม้ันตามมาตรา  1439  แต�กฎหมายให!ถือ
เสมือนว�าเป�นการผิดสัญญาหม้ัน  เพราะการกระทําชั่วอย�างร!ายแรงภายหลังการหม้ันมีผล
กระทบกระเทือนต�อตัวคู�หม้ันข้ันรุนแรงในการท่ีใช!ชีวิตสมรสกันในอนาคต  ซ่ึงอาจทําให!คู�หม้ันอีกฝ5าย
หนึ่งได!รับความเสียหายต�อชื่อเสียงและความอับอายท่ีจะใช!ชีวิตสมรสในสังคมต�อไป 
  ในการจะเรียกค�าทดแทนเพราะการกระทําชั่วอย�างร!ายแรงตามมาตรา  1444  ได!นั้น
คู�หม้ันอีกฝ5ายหนึ่งต!องบอกเลิกสัญญาหม้ันก�อนตามมาตรา  1442  หรือมาตรา  1443  แล!วแต�กรณี 
เพราะการกระทําชั่วอย�างร!ายแรงถือเป�นเหตุสําคัญอันเกิดแก�คู�หม้ัน มิฉะนั้นก็ไม�มีสิทธิเรียกค�า
ทดแทน 
  สําหรับค�าทดแทนท่ีคู�หม้ันผู!ได!กระทําชั่วอย�างร!ายแรงต!องรับผิดเสมือนเป�นผู!ผิดสัญญา
หม้ันนั้นกฎหมายให!ชดใช!ค�าทดแทนตามมาตรา  1440  ได!แก�  ค�าทดแทนความเสียหายต�อกายหรือ
ชื่อเสียงแห�งชายหรือหญิงนั้น  หรือค�าทดแทนความเสียหายเนื่องจากการท่ีคู�หม้ัน  บิดามารดาหรือ
บุคคลผู!กระทําการในฐานะเช�นบิดามารดาได!ใช!จ�ายหรือต!องตกเป�นลูกหนี้เนื่องในการเตรียมการสมรส
โดยสุจริตและตามสมควร  หรือค�าทดแทนความเสียหายเนื่องจากการท่ีคู�หม้ันได!จัดการทรัพย<สินหรือ
การอ่ืนอันเก่ียวแก�อาชีพหรือทางทํามาหาได!ของตนไปโดยสมควรด!วยการคาดหมายว�าจะได!มีการ
สมรส 
  ตัวอย!างเหตุสําคัญท่ีถือว!าเป4นการกระทําช่ัวอย!างร7ายแรง 
  เช�น  ชอบร�วมประเวณีกับเพศเดียวกันหรือชําเรากับสัตว<เดรัจฉาน  ปล!นทรัพย<  มี
จิตใจวิปริตวิตถาร  ฆ�าคนตาย  ติดยาเสพติดหรือเฮโรอีน  มีชู!หรือเป�นชู!หรือร�วมประเวณีกับสามีหรือ
ภริยาผู!อ่ืน  หรือหญิงคู�หม้ันยอมให!ชายอ่ืนร�วมประเวณี  ชอบเล�นการพนันเป�นอาจิณ  ค!าขายยาเสพ
ติด ค!ามนุษย<  คู�หม้ันขายบริการทางเพศ  กระทําความผิดอาญาอย�างร!ายแรง  เป�นต!น 
  กล�าวโดยสรุป  การกระทําชั่วอย�างร!ายแรงนั้นถือเป�นเหตุสําคัญอย�างหนึ่งท่ีคู�หม้ัน
สามารถบอกเลิกสัญญาหม้ันและเรียกค�าทดแทนได!  เพราะการกระทําชั่วอย�างร!ายแรงนั้นเกิดจาก
การกระทําของคู�หม้ันฝ5ายใดฝ5ายหนึ่งโดยเฉพาะซ่ึงได!เกิดข้ึนภายหลังการทําสัญญาหม้ันอันมีผล
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กระทบกระเทือนต�อคู�หม้ันอีกฝ5ายหนึ่งอย�างรุนแรงในการท่ีจะใช!ชีวิตสมรสกันต�อไปในอนาคต  
กฎหมายจึงให!ถือว�าผู!กระทําชั่วอย�างร!ายแรงเสมือนเป�นผู!ผิดสัญญาหม้ัน 
 
 2. กรณีเรียกค!าทดแทนจากผู7ซ่ึงได7ร!วมประเวณีกับคู!หม้ันของตน 
  ในบางครั้งหลังจากท่ีทําสัญญาหม้ันแล!ว  คู�หม้ันอีกฝ5ายหนึ่งอาจมีการนอกใจคู�หม้ัน
ของตนไปมีความสัมพันธ<กับบุคคลอ่ืนจนถึงข้ันร�วมประเวณีกันในทางชู!สาวทําให!เกิดความเสื่อมเสียแก�
คู�หม้ันอีกฝ5ายหนึ่งในการท่ีจะใช!ชีวิตสมรสด!วยกันในอนาคต  ถึงแม!ว�าระหว�างคู�สัญญาหม้ันด!วยกันจะ
ยังไม�มีสิทธิร�วมประเวณีจนกว�าจะสมรสก็ตาม  คู�สัญญาหม้ันก็มีสิทธิหวงแหนไม�ให!บุคคลอ่ืนมา
ล�วงเกินคู�หม้ันของตน  เพราะประเพณีไทยถือเอาความบริสุทธิ์ของคู�หม้ันเป�นเรื่องสําคัญ  ดังนั้น  ถ!า
มีบุคคลอ่ืนใดมาร�วมประเวณีกับคู�หม้ัน  กฎหมายจึงถือว�าเป�นการละเมิดสิทธิ  คู�หม้ันอีกฝ5ายหนึ่งจึงมี
สิทธิเรียกเอาค�าค�าทดแทนจากผู!ซ่ึงได!ร�วมประเวณีกับคู�หม้ันของตนได!  โดยถือเป�นการคุ!มครอง
คู�สัญญาหม้ันตามกฎหมาย 
  ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย<มาตรา  1445  บัญญัติว�า  “ชายหรือหญิงคู�หม้ัน
อาจเรียกค�าทดแทนจากผู!ซึ่งได!ร�วมประเวณีกับคู�หม้ันของตนโดยรู!หรือควรจะรู!ถึงการหม้ันนั้น  เม่ือได!
บอกเลิกสัญญาหม้ันตามมาตรา  1442  หรือมาตรา  1443  แล!วแต�กรณี”   
  เพ่ือให!สิทธิระหว�างชายและหญิงมีความเท�าเทียมกันในเรื่องเพศจึงได!มีการแก!ไข
บทบัญญัติประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย<  มาตรา  1445  ในป`  พ.ศ.  2550  โดยให!สอดคล!อง
กับหลักการของรัฐธรรมนูญ  มาตรา  30  แห�งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  2550  ดังนั้น  หญิงคู�หม้ัน
จึงมีสิทธิเรียกเอาค�าทดแทนจากผู!อ่ืนซ่ึงมาร�วมประเวณีกับชายคู�หม้ันของตนได!เช�นเดียวกับท่ีชาย
คู�หม้ันเรียกเอาค�าทดแทนจากบุคคลอ่ืนซ่ึงมาร�วมประเวณีกับหญิงคู�หม้ันของตน 
  แต�อย�างไรก็ตาม  ถึงแม!จะมีการแก!ไขกฎหมายดังกล�าว  แต�บทบัญญัติในประมวล
กฎหมายแพ�งและพาณิชย<  มาตรา  1445  ก็ยังคงใช!คําว�า  “ร�วมประเวณี”  ดังเดิมจึงเป�นท่ีน�าสังเกต
ว�า  การร�วมประเวณีตามความเดิมนั้นท่ีหมายถึง  การร�วมเพศกันระหว�างชายกับหญิงตามธรรมชาติ 
โดยชายเอาของลับของตนสอดเข!าไปในช�องคลอดของหญิง ไม�ว�ามากน!อยแค�ไหนและจะสําเร็จความ
ใคร�หรือไม�ก็ได! ซ่ึงจะหมายความรวมถึงการร�วมเพศระหว�างชายกับชายหรือหญิงกับหญิงเป�นการร�วม
ประเวณีตามความหมายในบทบัญญัติท่ีแก!ไขใหม�โดยใช!คําว�า  “ผู!ซึ่งได!ร�วมประเวณีกับคู�หม้ันของตน”  
ด!วยหรือไม�  ท้ังนี้บทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย< มาตรา 1445 ก็ไม�ได!ให!คํานิยามว�า 
“การร�วมประเวณี”  หมายถึงอะไร  ดังนั้น  จึงต!องศึกษาจากคําอธิบายของนักนิติศาสตร<และ
ราชบัณฑิตยสถานประกอบกันเพ่ือใช!ในการวิเคราะห<ตัวบทกฎหมายดังต�อไปนี้ 
  อุบลศรี  ชุณหกาญจน<  (2527: 35)  ได!อธิบายว�า  การร�วมประเวณี  หมายถึง  การ
ร�วมสังวาสโดยสมัครใจ  ซ่ึงเป�นการร�วมเพศกันระหว�างชายและหญิงตามวิธีธรรมชาติคือ  ชายเอาของ
ลับของตนสอดเข!าไปในช�องคลอดของหญิงไม�ว�าจะเข!าไปมากน!อยแค�ใดจะสําเร็จความใคร�หรือไม�  
ดังนั้น  การกระทําอย�างอ่ืนซ่ึงไม�ถึงข้ันดังกล�าวข!างต!นจึงไม�ถือว�าเป�นการร�วมประเวณีหรือหากเป�น
การกระทําท่ีเป�นการรักร�วมเพศก็ไม�ได!อยู�ในความหมายแห�งมาตรานี้เช�นกัน 
  ธนะชัย  ผดุงธิติ  (2550: 39)  ได!ให!ความเห็นว�า  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ.  2542  ให!ความหมายว�า  “ร�วมประเวณี”  หมายถึง  เสพสังวาส,  เป�นผัวเมียกัน  แปลว�า  หญิง
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กับหญิงหรือชายกับชายก็สามารถท่ีจะเสพสังวาสกันได!  จึงถือว�าหญิงจะกระทําการร�วมประเวณีกับ
หญิงด!วยกันหรือชายจะกระทําการร�วมประเวณีกับชายด!วยกันได!ตามกฎหมายท่ีแก!ไขใหม�นี้ 
  ชาติชาย  อัครวิบูลย<  (2552: 107)  ได!อธิบายว�า  “การร�วมประเวณี”  หมายถึง  การ
ร�วมสังวาสซ่ึงชายหรือหญิงกระทํากันตามธรรมชาติของการเป�นผัวเมีย  การกระทําต�อร�างกายส�วนอ่ืน
จึงไม�ใช�ร�วมประเวณี  แต�เม่ือมีการร�วมประเวณีกันแล!วก็ไม�ต!องคํานึงถึงว�าชายหรือหญิงจะได!สําเร็จ
ความใคร�หรือไม�  ข!อสําคัญคือชายหญิงคู�หม้ันต!องสมัครใจร�วมประเวณีด!วย 
  ประสพสุข  บุญเดช  (2554: 101)  ได!อธิบายว�า  การร�วมประเวณี  หมายถึง  การร�วม
เพศกันระหว�างชายกับหญิงตามวิธีธรรมชาติคือ  ชายเอาของลับของตนสอดเข!าไปในช�องคลอดของ
หญิงไม�ว�ามากหรือน!อยแค�ไหนและจะสําเร็จความใคร�หรือไม�ก็ได!  การกระทําแก�ร�างกายหญิงโดยวิธี
อ่ืน  เช�น  การสําเร็จความใคร�ทางทวารหนักหาเป�นการร�วมประเวณีไม�  (คําพิพากษาฎีกาท่ี  
1048/2518)  เป�นแต�เพียงการล�วงเกินในทํานองชู!สาว  ซ่ึงชายคู�หม้ันหรือหญิงคู�หม้ันยังไม�มีสิทธิเรียก
ค�าทดแทนจากชายอ่ืนหรือหญิงอ่ืนนั้น 
  สมชัย  ฑีฆาอุตมากร  (2554: 75)  ได!อธิบายว�า  การเรียกค�าทดแทนจากผู!ซ่ึงได!ร�วม
ประเวณีกับคู�หม้ันของตน  ตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย<มาตรา  1445  นี้ชายหรือหญิง
คู�หม้ันของตนจะร�วมประเวณีกับชายหรือหญิงเพศเดียวกันหรือต�างเพศกันไม�สําคัญ  แต�ผู!ซ่ึงร�วม
ประเวณีนั้นจะต!องกระทําไปโดยรู!หรือควรจะรู!ถึงการหม้ันนั้น 
  ราชบัณฑิตยสถาน  (2556 : 972)  ได!อธิบายความหมายไว!ว�า 
  คําว�า “ประเวณี”  (คํานาม)  หมายถึง  การเสพสังวาส,  การร�วมรสในทางประเวณี 
(กริยา)  หมายถึง  การเสพสังวาส,  ประพฤติผิดเมียผู!อ่ืน  เรียกว�า  “ล�วงประเวณี” 
  คําว�า  “ร�วมประเวณี”  (กริยา)  หมายถึง  การเสพสังวาสและคําว�าร�วมเพศ  (กริยา)  
เสพสังวาส 
  คําว�า  “เสพสังวาส”  (นาม)  หมายถึง  การอยู�ด!วยกัน,  การร�วมประเวณี 
  จากกรณีท่ีกล�าวมาข!างต!น  จึงเห็นได!ว�าคําว�า  “ร�วมประเวณี”  นักนิติศาสตร<ได!มี
ความเห็นสองฝ5ายคือ  ฝ5ายแรก  เห็นว�าการร�วมประเวณีต!องเป�นการร�วมเพศโดยวิธีธรรมชาติระหว�าง
ชายจริงและหญิงแท!เท�านั้น  ส�วนฝ5ายท่ีสอง  เห็นว�าการร�วมประเวณีจะเป�นการร�วมเพศกันระหว�าง
เพศเดียวกันหรือต�างเพศก็ได! 
  ในส�วนผู!เขียนเห็นว�าการร�วมประเวณีนั้นจะต!องเป�นการร�วมเพศโดยธรรมชาติของ
บุคคลต�างเพศเท�านั้น  เพราะพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  ได!อธิบายว�า  การร�วมประเวณีเป�น
การเสพสังวาสประพฤติผิดเมียผู!อ่ืน  ส�วนการกระทําโดยทางอ่ืน  เช�น  ทางทวารหนักหรือต�อเพศ
เดียวกัน  น�าจะเป�นการกระทําอนาจารมากกว�า  เพราะถือว�าเป�นการผิดปกติธรรมชาติหรือเป�นการ
กระทําวิตถาร 
  ดังนั้น  ในกรณีท่ีชายหรือหญิงคู�หม้ันเรียกค�าทดแทนจากผู!อ่ืนซ่ึงได!ร�วมประเวณีกับ
คู�หม้ันของตน  ผู! อ่ืนซ่ึงได!ร�วมประเวณีกับคู�หม้ันของตนนั้นจะต!องเป�นการร�วมประเวณีโดยวิธี
ธรรมชาติคือ  ชายเอาของลับของตนสอดเข!าไปในช�องคลอดของหญิงด!วยความสมัครใจท้ังสองฝ5าย
มิใช�เป�นเพียงแค�การกอดจูบลูบคลําล�วงเกินในทางชู!สาว  และผู!อ่ืนซ่ึงได!ร�วมประเวณีนั้นจะต!องรู!หรือ
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ควรจะรู!ถึงการหม้ันด!วย  คือรู!หรือควรจะรู!ว�าชายหรือหญิงคู�หม้ันได!หม้ันกันแล!วและรู!ด!วยว�าคู�หม้ัน
เป�นใครด!วย 
  อย�างไรก็ดี  ชายหรือหญิงคู�หม้ันท่ีเรียกค�าทดแทนจะต!องบอกเลิกสัญญาหม้ันก�อนตาม 
มาตรา  1442  หรือมาตรา  1443 แล!วแต�กรณี  เพราะถ!าไม�บอกเลิกสัญญาหม้ันจะเรียกค�าทดแทน
ตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย< มาตรา  1445  ไม�ได!  นอกจากนี้  ชายหรือหญิงคู�หม้ันยัง
สามารถเรียกเอาค�าทดแทนจากคู�หม้ันของตนได!อีกด!วย  เพราะการท่ีคู�หม้ันของตนไปร�วมประเวณีกับ
บุคคลอ่ืนนั้นถือเป�นเหตุสําคัญและเป�นการกระทําชั่วอย�างร!ายแรงภายหลังการหม้ันตามมาตรา 1444  
 
 3. กรณีเรียกค!าทดแทนจากผู7ข!มขืนหรือพยายามข!มขืนกระทําชําเราคู!หม้ันของตน 
  การท่ีบุคคลใดมาข�มขืนหรือพยายามข�มขืนกระทําชําเราคู�หม้ันนั้นถือเป�นการละเมิด
สิทธิคู�หม้ันอย�างร!ายแรง  เพราะทําให!เกิดผลกระทบกระเทือนในชีวิตการสมรสท่ีจะมีข้ึนในอนาคต  
ดังนั้น  เพ่ือเป�นการคุ!มครองสิทธิคู�สัญญาหม้ันไม�ให!บุคคลอ่ืนใดมาล�วงเกินคู�หม้ันของตนในทางท่ีไม�ดี
จนทําให!คู�หม้ันของตนได!รับความเสียหาย  ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย<  มาตรา  1446  จึงได!
บัญญัติว�า “ชายหรือหญิงคู�หม้ันอาจเรียกค�าทดแทนจากผู!ซ่ึงได!ข�มขืนกระทําชําเราหรือผู!พยายาม
ข�มขืนกระทําชําเราคู�หม้ันของตน  โดยรู!หรือควรจะรู!ถึงการหม้ันนั้นได!โดยไม�จําต!องบอกเลิกสัญญา
หม้ัน”   
  สําหรับผู!ท่ีข�มขืนกระทําชําเราหรือพยายามข�มขืนกระทําชําเราคู�หม้ันนั้นจะเป�นบุคคล
เพศใดก็ได!  เช�น  ชายข�มขืนชาย  หญิงข�มขืนหญิงหรือหญิงข�มขืนชายก็ได!  ท้ังนี้  เพราะประมวล
กฎหมายแพ�งและพาณิชย<  มาตรา  1446  ใช!คําว�า  “ผู!ซ่ึงได!”  และเพ่ือให!สอดคล!องกับประมวล
กฎหมายอาญา  มาตรา  276  ท่ีได!แก!ไขใหม�ด!วยซ่ึงได!บัญญัติว�า  “ผู!ใดข�มขืนกระทําชําเราผู!อ่ืนโดยขู�
เข็ญด!วยประการใดๆ  โดยใช!กําลังประทุษร!าย  โดยผู!อ่ืนนั้นอยู�ในภาวะท่ีไม�สามารถขัดขืนได!หรือโดย
ทําให!ผู!อ่ืนนั้นเข!าใจผิดว�าตนเป�นบุคคลอ่ืน  ต!องระวางโทษจําคุกต้ังแต�สี่ป`ถึงยี่สิบป`  และปรับต้ังแต�
แปดพันบาทถึงสี่หม่ืนบาท”   
  การกระทําชําเราตามวรรคหนึ่ง  หมายความว�าการกระทําเพ่ือสนองความใคร�ของ
ผู!กระทําโดยการใช!อวัยวะเพศของผู!กระทํากับอวัยวะเพศ  ทวารหนักหรือช�องปากของผู!อ่ืน  หรือการ
ใช!สิ่งอ่ืนใดกระทํากับอวัยวะเพศหรือทวารหนักของผู!อ่ืน...” 
  เม่ือพิจารณาบทบัญญัติประมวลกฎหมายอาญามาตรา  276  แล!วจึงเห็นได!ว�า  การ
ข�มขืนนั้นมีหลายวิธี  เช�น  การใช!อวัยวะเพศชายสอดเข!าไปในอวัยวะเพศหญิงหรือการใช!อวัยวะเพศ
สอดเข!าไปในทวารหนักหรือช�องปาก  นอกจากนี้ยังรวมถึงการใช!สิ่งของอ่ืนใดไปกระทํากับอวัยวะเพศ
หรือทางทวารหนักด!วย  ซ่ึงผู!กระทําอาจเป�นชายกับชาย หญิงกับหญิงหรือชายกับหญิง  หรือหญิงกับ
ชายก็ได!  ซ่ึงมีความหมายกว!างกว�าการร�วมประเวณี  เพราะการร�วมประเวณีต!องเป�นลักษณะท่ีชาย
เอาของลับของตนสอดเข!าไปในช�องคลอดของหญิงกรณีเดียวเท�านั้น 
  ดังนั้น  การท่ีคู�หม้ันจะเรียกค�าทดแทนจากบุคคลอ่ืนท่ีมาข�มขืนกระทําชําเราหรือ
พยายามข�มขืนกระทําชําเราหญิงหรือชายคู�หม้ันตามมาตรา  1446  จะต!องมีหลักเกณฑ<ดังต�อไปนี้ 
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  3.1 ผู!ซ่ึงได!ข�มขืนกระทําชําเราหรือพยายามข�มขืนกระทําชําเราคู�หม้ันจะต!องรู!หรือ
ควรจะรู!ถึงการหม้ันคือ  รู!หรือควรจะรู!ว�าชายหรือหญิงคู�หม้ันได!หม้ันแล!ว  แต�ไม�จําต!องรู!ว�าคู�หม้ันเป�น
ใคร 
  3.2 คู�หม้ันจะบอกเลิกสัญญาหม้ันกับคู�หม้ันท่ีถูกข�มขืนกระทําชําเราตามมาตรา 1442  
หรือมาตรา  1443  ก�อนหรือไม�ก็ได!  เพราะกฎหมายใช!คําว�า  “ไม�จําต!องบอกเลิกสัญญาหม้ัน”  ท้ังนี้  
เนื่องจากการท่ีคู�หม้ันถูกข�มขืนไม�ได!เป�นความผิดของคู�หม้ันเพราะคู�หม้ันไม�ได!ยินยอมด!วย 
   อย�างไรก็ดี  ถ!าชายคู�หม้ันถือเอาความบริสุทธิ์ของหญิงคู�หม้ันเป�นสําคัญเม่ือหญิง
คู�หม้ันถูกกระทําชําเรา  ชายคู�หม้ันสามารถบอกเลิกสัญญาหม้ันโดยถือเป�นเหตุสําคัญอันเกิดแก�หญิง
คู�หม้ันตามมาตรา  1442  ได!  แต�คู�สัญญาหม้ันจะต!องมีข!อตกลงในเรื่องความบริสุทธิ์ไว!ในขณะทํา
สัญญาหม้ัน  (อุบลศรี  ชุณหกาญจน<, 2527: 38)  ดังนั้น  การท่ีคู�หม้ันถูกข�มขืนกระทําชําเราไม�ได!เกิด
จากความยินยอมของคู�หม้ันจึงไม�ถือว�าคู�หม้ันท่ีถูกข�มขืนกระทําชําเราประพฤติชั่วอย�างร!ายแรงตาม
มาตรา  1444  เม่ือได!บอกเลิกสัญญาหม้ันแล!วจึงไม�สามารถเรียกเอาค�าทดแทนจากคู�หม้ันผู!ท่ีถูก
ข�มขืนกระทําชําเราได!  คู�หม้ันมีสิทธิเพียงเรียกเอาค�าทดแทนจากผู!อ่ืนซ่ึงได!มาข�มขืนคู�หม้ันของตน
เท�านั้น  (ป.พ.พ.  มาตรา  1446) 
 
 
การคํานวณค!าทดแทน 
 
 สัญญาหม้ันถือเป�นนิติกรรมอย�างหนึ่ง  เม่ือคู�หม้ันได!รับความเสียหายจากการท่ีคู�หม้ันของ
ตนผิดสัญญาหม้ัน  หรือคู�หม้ันของตนได!กระทําชั่วอย�างร!ายแรงภายหลังการหม้ัน  หรือจากท่ีผู!อ่ืน
ได!มาร�วมประเวณีกับคู�หม้ันของตน  หรือคู�หม้ันของตนถูกผู!อ่ืนข�มขืนกระทําชําเรา  จึงสมควรท่ีคู�หม้ัน
จะต!องได!รับค�าทดแทนเพ่ือเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับตน  โดยถือว�าเป�นค�าสินไหมทดแทน
อย�างหนึ่งตามกฎหมาย ในการคิดคํานวณค�าค�าทดแทนนั้นศาลจะใช!ดุลยพินิจพิจารณาตามพฤติการณ<
แต�ละกรณีท่ีผู!เสียหายได!รับ  โดยพิเคราะห<ถึงความร!ายแรงของการกระทํา  หรืออาชีพ  ฐานะ        
หรือชื่อเสียงของคู�สัญญาประกอบกัน  ดังนั้น  ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย<  มาตรา  1447  
วรรคแรก  จึงได!บัญญัติว�า  “ค�าทดแทนอันจะพึงใช!แก�กันตามหมวดนี้ให!ศาลวินิจฉัยตามควรแก�
พฤติการณ<” 
 
 ตัวอย!างคําพิพากษาศาลฎีกา 
 คําพิพากษาฎีกาท่ี  5777/2540  การท่ีโจทก<จําเลยได!อยู�กินด!วยกันฉันสามีภริยาแล!ว  
โจทก<ต!องเลิกร!างจากจําเลยด!วยเหตุท่ีจําเลยผิดสัญญาหม้ันนั้น  ย�อมเกิดความเสียหายแก�กายและ
ชื่อเสียงของโจทก<ซ่ึงเป�นหญิงในการท่ีจะทําการสมรสใหม�  โจทก<จึงมีสิทธิเรียกค�าทดแทนจากจําเลย
ได! ตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย<  มาตรา  1439  และ  1440(1)  เม่ือคํานึงถึงการท่ีโจทก<
ไม�เคยผ�านการสมรสมาก�อนมีฐานะพอสมควร  มีการศึกษาระดับปริญญาตรีจํานวนค�าทดแทนท่ีศาล
ล�างกําหนดให!  250,000  บาท  นับว�าเหมะสมแก�พฤติการณ<แล!ว 
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 ในเรื่องอํานาจฟjองค�าทดแทนนั้น  ถ!าไม�ใช�สิทธิเฉพาะตัวของคู�หม้ันสิทธิเรียกร!องนั้นย�อม
สามารถโอนแก�กันได!และเป�นมรดกตกทอดไปถึงทายาท  แต�ถ!าสิทธิเรียกร!องค�าทดแทนนั้นเป�นสิทธิ
เฉพาะตัวก็ไม�สามารโอนให!แก�กันได!  และเม่ือเจ!าของสิทธิถึงแก�ความตายสิทธินั้นจึงระงับสิ้นไปไม�ตก
ทอดไปยังทายาท  (ป.พ.พ.  มาตรา  1600)  ตามท่ีประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย<  มาตรา  1447
วรรคสองบัญญัติไว!ว�า  “สิทธิเรียกร!องค�าทดแทนตามหมวดนี้  นอกจากค�าทดแทนตามมาตรา 
1440(2)  ไม�อาจโอนกันได!และไม�ตกทอดไปถึงทายาท  เว!นแต�สิทธินั้นจะได!รับสภาพกันไว!เป�นหนังสือ
หรือผู!เสียหายได!เริ่มฟjองคดีตามสิทธินั้นแล!ว”  ดังนั้น  ถ!าสิทธิเรียกร!องเป�นสิทธิเฉพาะตัวชายหรือ
หญิงคู�หม้ันเท�านั้นท่ีจะมีสิทธิเรียกร!องบุคคลอ่ืนจึงไม�มีสิทธิ  เว!นแต�จะได!มีการรับสภาพกันไว!เป�น
หนังสือ  เช�น  ทําหนังสือให!บิดามารดามีอํานาจฟjองเรียกแทนหรือผู!เสียหายได!เริ่มฟjองคดีตามสิทธิ
เรียกร!องไว!แล!วตามมาตรา  1447  วรรคสอง 
 สําหรับค�าทดแทนท่ีเป�นสิทธิเฉพาะตัวตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย<มี  5  กรณี 
ได!แก� 
 1. ค�าทดแทนตามมาตรา  1440 (1)  คือ  ค�าทดแทนความเสียหายต�อกายหรือชื่อเสียง
แห�งชายหรือหญิง 
 2. ค�าทดแทนตามมาตรา  1440 (3)  คือ  ค�าทดแทนความเสียหายเนื่องจากการท่ีคู�หม้ัน
ได!จัดการทรัพย<สินหรือการอ่ืนอันเก่ียวแก�อาชีพหรือทางทํามาหาได!ของตนไปโดยสมควรด!วยการ
คาดหมายว�าจะได!มีการสมรส 
 3. ค�าทดแทนตามมาตรา  1444  คือ  ค�าทดแทนในกรณีบอกเลิกสัญญาหม้ันเพราะเหตุ
สําคัญอันเป�นการประพฤติชั่วอย�างร!ายแรงของคู�หม้ันฝ5ายหนึ่งซ่ึงได!กระทําภายหลังการหม้ัน 
 4. ค�าทดแทนตามมาตรา  1445  คือ  ค�าทดแทนจากบุคคลอ่ืนซ่ึงได!ร�วมประเวณีกับ
คู�หม้ันของตน 
 5. ค�าทดแทนตามมาตรา  1446  คือ  ค�าทดแทนจากบุคคลอ่ืนซ่ึงได!ข�มขืนกระทําชําเรา
หรือพยายามข�มขืนกระทําชําเราคู�หม้ันของตน 
  กรณีท่ีสิทธิเรียกร!องดังกล�าวข!างต!นเป�นสิทธิเฉพาะตัวเนื่องจากความเสียหายต�างๆ  
เหล�านี้เกิดข้ึนกับคู�หม้ันโดยตรงและมีผลผูกพันเฉพาะตัวคู�หม้ันเท�านั้นท่ีจะต!องใช!สิทธิเรียกร!องค�า
ทดแทนซ่ึงเป�นการคุ!มครองสิทธิคู�หม้ันตามกฎหมาย 
  ส�วนกรณีค�าทดแทนท่ีไม�ใช�สิทธิเฉพาะตัว  คือ  ค�าทดแทนตามมาตรา  1440 (2)  ซ่ึง
เป�นค�าทดแทนความเสียหายเนื่องจากการท่ีคู�หม้ัน  บิดามารดาหรือบุคคลผู!กระทําการในฐานะเช�น  
บิดามารดาได!ใช!จ�ายหรือต!องตกเป�นลูกหนี้เนื่องในการเตรียมการสมรสโดยสุจริตและตามสมควร  
ดังนั้น  เม่ือมีบิดามารดาหรือบุคคลอ่ืนผู!กระทําการในฐานะเช�นบิดามารดาเข!ามาเก่ียวข!องเป�น
คู�สัญญาด!วย  สิทธิเรียกร!องค�าทดแทนดังกล�าวจึงไม�เป�นสิทธิเฉพาะตัว  ย�อมสามารถโอนให!แก�กันได!
และตกทอดไปถึงทายาท 
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อายุความในการเรียกค!าทดแทนและการเรียกคืนของหมั้น 
 
 สิทธิเรียกร!องค�าทดแทนนั้น  ถ!าผู!ทรงสิทธิมิได!ใช!สิทธิเรียกร!องภายในระยะเวลาท่ีกฎหมาย
กําหนดสิทธิเรียกร!องนั้นเป�นอันขาดอายุความ  และเม่ืออายุความขาดแล!วลูกหนี้ย�อมมีสิทธิท่ีจะ
ปฏิเสธในการชําระหนี้ได! 
 อายุความนั้นให!เริ่มนับแต�ขณะท่ีอาจบังคับสิทธิเรียกร!องได!เป�นต!นไป  (ป.พ.พ.  193/12)  
ดังนั้น ในการใช!สิทธิเรียกร!องค�าทดแทนและเรียกคืนของหม้ันผู!ทรงสิทธิจะต!องใช!สิทธิเรียกร!องภายใน
ระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนดไว!ด!วย  มิเช�นนั้นสิทธิเรียกร!องเป�นอันขาดอายุความ ดังท่ีประมวล
กฎหมายแพ�งและพาณิชย<  มาตรา  1447/1  บัญญัติว�า  “สิทธิเรียกร!องค�าทดแทนตามมาตรา  1439 
ให!มีอายุความหกเดือนนับแต�วันท่ีผิดสัญญาหม้ัน 
 สิทธิเรียกร!องค�าทดแทนตามมาตรา  1444  ให!มีอายุความหกเดือนนับแต�วันรู!หรือควรรู!ถึง
การกระทําชั่วอย�างร!ายแรง  อันเป�นเหตุให!บอกเลิกสัญญาหม้ัน  แต�ต!องไม�เกินห!าป`นับแต�วันกระทํา
การดังกล�าว 
 สิทธิเรียกร!องค�าทดแทนตามมาตรา  1445  และมาตรา  1446  ให!มีอายุความหกเดือนนับ
แต�วันท่ีชายหรือหญิงคู�หม้ันรู!หรือควรรู!ถึงการกระทําของผู!อ่ืนอันจะเป�นเหตุให!เรียกค�าทดแทน  และ
รู!ตัวผู!จะพึงใช!ค�าทดแทนนั้น  แต�ต!องไม�เกินห!าป`นับแต�วันท่ีผู!อ่ืนนั้นได!กระทําการดังกล�าว” 
 จากบทบัญญัติดังกล�าวข!างต!น  สามารถแยกพิจารณาอายุความสิทธิเรียกร!องค�าทดแทน
ดังต�อไปนี้ 
 1. สิทธิเรียกร!องค�าทดแทนในกรณีผิดสัญญาหม้ันตามมาตรา  1439  มีอายุความหก
เดือนนับแต�วันท่ีผิดสัญญาหม้ัน  เช�น  นายเป�ดหม้ันกับนางสาวไก�  ต�อมาหลังจากการทําสัญญาหม้ัน
กันแล!วนางสาวไก�คู�หม้ันหนีไปจดทะเบียนสมรสกับนายเสือ  การกระทําของนางสาวไก�จึงถือว�าผิด
สัญญาหม้ัน  นายเป�ดคู�หม้ันสามารถฟjองเรียกค�าทดแทนได!  แต�จะต!องฟjองภายในหกเดือนนับแต�วัน
ผิดสัญญาหม้ัน คือวันท่ีนางสาวไก�ได!ไปจดทะเบียนสมรสกับนายเสือ 
 2. สิทธิเรียกร!องค�าทดแทนในกรณีบอกเลิกสัญญาหม้ัน  เพราะคู�หม้ันอีกฝ5ายหนึ่ง
ประพฤติชั่วอย�างร!ายแรงภายหลังการหม้ันตามมาตรา  1444  มีอายุความหกเดือนนับแต�วันรู!หรือ
ควรรู!ถึงการกระทําชั่วอย�างร!ายแรงอันเป�นเหตุให!บอกเลิกสัญญาหม้ัน  แต�มีเพดานข้ันสูงคือต!องไม�
เกินห!าป`นับแต�วันกระทําการดังกล�าว 
 3. สิทธิเรียกร!องค�าทดแทนจากบุคคลอ่ืนท่ีมาร�วมประเวณีกับชายคู�หม้ันหรือหญิงคู�หม้ัน
ตามมาตรา  1445  หรือเรียกค�าทดแทนจากบุคคลอ่ืนท่ีมาข�มขืนกระทําชําเราหรือพยายามข�มขืน
กระทําชําเราคู�หม้ันของตนตามมาตรา  1446  มีอายุความหกเดือนนับแต�วันท่ีชายหรือหญิงคู�หม้ันรู!
หรือควรรู!ถึงการกระทําของผู!อ่ืนอันจะเป�นเหตุให!เรียกค�าทดแทนและรู!ตัวผู!จะพึงใช!ค�าทดแทนนั้น  
แต�มีเพดานข้ันสูงคือจะต!องไม�เกินห!าป`นับแต�วันท่ีผู!อ่ืนนั้นได!กระทําการดังกล�าว 
  สําหรับสิทธิในการเรียกคืนของหม้ันในกรณีผิดสัญญาหม้ันและกรณีมีเหตุสําคัญอันเกิด
แก�หญิงคู�หม้ัน ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย<  มาตรา  1447/2  ได!บัญญัติว�า  “สิทธิเรียกคืน
ของหม้ันตามมาตรา  1439  ให!มีอายุความหกเดือนนับแต�วันท่ีผิดสัญญาหม้ัน 
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  สิทธิเรียกคืนของหม้ันตามมาตรา  1442  ให!มีอายุความหกเดือนนับแต�วันท่ีได!บอก
เลิกสัญญาหม้ัน”   
  จากบทบัญญัติประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย<  มาตรา  1447/2  อายุความในการ
เรียกคืนของหม้ัน  แบ�งออกได!เป�น  2  กรณีคือ   
  1. สิทธิในการเรียกคืนของหม้ันในกรณีผิดสัญญาหม้ันตามประมวลกฎหมายแพ�ง
และพาณิชย<  มาตรา  1439  มีอายุความหกเดือนนับแต�วันท่ีผิดสัญญาหม้ัน 
 
   ตัวอย!างคําพิพากษาศาลฎีกา 
   คําพิพากษาฎีกาท่ี  4905/2543  โจทก<จําลยกําหนดจัดงานพิธีสมรสกันในวันท่ี 
11  พฤศจิกายน  2537  แต�พอถึงเวลาดังกล�าวไม�มีการจัดงานพิธีสมรส  แต�โจทก<และจําเลยก็ยังมี
ความประสงค<ท่ีจะสมรสกันอยู�เพียงแต�มีการเลื่อนไป  โดยท้ังสองยังมีความสัมพันธ<กันด!วยดีตลอดมา 
ในช�วงนั้นยังถือไม�ได!ว�าจําเลยผิดสัญญาหม้ัน  แต�ต�อมาวันท่ี  19  พฤศจิกายน  2539  จําเลยจัดงาน
พิธีสมรสกับ  น.  ต!องถือว�าจําเลยผิดสัญญาหม้ันกับโจทก<นับแต�วันดังกล�าว  เม่ือนับถึงวันฟjองเป�น
เวลาไม�เกิน  6  เดือน  ฟjองโจทก<จึงไม�ขาดอายุความ 
  2. สิทธิเรียกคืนของหม้ันในกรณีมีเหตุสําคัญอันเกิดแก�หญิงคู�หม้ันตามประมวล
กฎหมายแพ�งและพาณิชย<  มาตรา  1442  มีอายุความหกเดือนนับแต�วันท่ีได!บอกเลิกสัญญาหม้ัน 
  ดังนั้น  จึงเห็นได!ว�ากฎหมายได!กําหนดอายุความในการเรียกค�าทดแทน  และเรียกคืน
ของหม้ันไว!สั้นๆ  คือ  เพียงแค�หกเดือนเท�านั้นเพ่ือให!ผู!ทรงสิทธิได!รีบจัดการฟjองคดีให!แล!วเสร็จไปด!วย
ความรวดเร็ว  โดยอายุความจะเริ่มนับต้ังแต�ขณะท่ีอาจบังคับสิทธิเรียกร!องได!เป�นต!นไป  แต�ในการ
เรียกสินสอดคืนกฎหมายแพ�งและพาณิชย<ว�าด!วยครอบครัวมิได!กําหนดเอาไว!โดยเฉพาะ  จึงต!อง
ถือเอาอายุความสิบป`ซึ่งเป�นอายุความท่ัวไป  (ป.พ.พ.  มาตรา  193/30)  มาใช!บังคับ 
 
 
สรุป 
 
 การหม้ันคือ  สัญญาท่ีฝ5ายชายทํากับฝ5ายหญิงโดยมีเจตนาเพ่ือจะทําการสมรสกันในอนาคต 
กฎหมายจึงกําหนดเง่ือนไขของการหม้ันไว!สองประการคือ  อายุของคู�หม้ันและความยินยอมของบิดา
มารดาหรือผู!ปกครอง  ซ่ึงการหม้ันจะทําได!ต�อเม่ือชายและหญิงมีอายุ  17  ป`บริบูรณ<ท้ังสองคน  ถ!า
ในวันทําสัญญาหม้ันชายและหญิงมีอายุตํ่ากว�า  17  ป`บริบูรณ<  สัญญาหม้ันย�อมตกเป�นโมฆะทันที 
ท้ังนี้เพราะอายุท่ีกําหนดไว!นั้นถือเป�นคุณสมบัติอันเป�นสาระสําคัญแห�งการหม้ัน  นอกจากนี้ถ!าบุคคล
ท่ีจะเป�นคู�หม้ันมีสถานะเป�นผู!เยาว<  กฎหมายกําหนดว�าจะต!องขอความยินยอมจากบิดามารดา  ผู!รับ
บุตรบุญธรรมหรือผู!ปกครองก�อน  มิเช�นนั้นการหม้ันจะมีผลเป�นโมฆียะ  อย�างไรก็ตามในการทํา
สัญญาหม้ันนั้นนอกจากจะผ�านเง่ือนไขในเรื่องอายุและความยินยอมจากบิดามารดาผู!รับบุตรบุญธรรม
หรือผู!ปกครองแล!ว  เพ่ือให!การหม้ันมีผลสมบูรณ<  กฎหมายจึงบัญญัติรูปแบบของการหม้ันไว!โดย
กําหนดให!การหม้ันต!องมีการส�งมอบหรือโอนทรัพย<สินอันเป�นของหม้ันในวันทําสัญญาหม้ัน  มิเช�นนั้น
การหม้ันดังกล�าวก็จะไม�เกิดข้ึนหรือสัญญาหม้ันไม�มีผลสมบูรณ<นั่นเอง  เม่ือการหม้ันได!เกิดข้ึนแล!วถ!า
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ในระหว�างท่ียังไม�ได!ทําการสมรส  ในบางครั้งอาจมีเหตุบางอย�างมาแทรกแซง  ทําให!สัญญาหม้ัน
สิ้นสุดลงก็ได!  ไม�ว�าจะเป�นเพราะเหตุแห�งความตาย  หรือคู�หม้ันท้ังสองฝ5ายได!ตกลงเลิกสัญญาหม้ันกัน
ด!วยความสมัครใจ  หรืออาจสิ้นสุดลงเพราะเหตุท่ีคู�หม้ันอีกฝ5ายหนึ่งได!บอกเลิกสัญญาหม้ันเนื่องจากมี
เหตุสําคัญอันเกิดแก�ตัวคู�หม้ัน  นอกจากนี้กฎหมายยังให!สิทธิคู�หม้ันเรียกเอาค�าทดแทนจากคู�หม้ันท่ีได!
กระทําชั่วอย�างร!ายแรงหรือเรียกเอาจากบุคคลอ่ืนท่ีมาร�วมประเวณีหรือข�มขืนกระทําชําเราคู�หม้ันของ
ตนได!  โดยถือเป�นการคุ!มครองสิทธิคู�หม้ัน  แต�อย�างไรก็ดีการใช!สิทธิเรียกค�าทดแทนนี้จะต!องเรียกร!อง
ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนดไว!ด!วย  มิเช�นนั้นสิทธิเรียกร!องดังกล�าวย�อมขาดอายุความ 
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คําถามท7ายบทท่ี  2 
 
 
1. จงอธิบายลักษณะและเง่ือนไขของการหม้ัน  
2. จงเปรียบเทียบข!อแตกต�างระหว�างของหม้ันและสินสอด 
3. ค�าทดแทนในกรณีผิดสัญญาหม้ันนั้นกฎหมายได!กําหนดให!เรียกเอาค�าทดแทนกับฝ5ายท่ีผิดสัญญา
 หม้ันไว!ก่ีประการ 
4. นายโดยทําสัญญาหม้ันกับนางสาวพลอยด!วยเงินสด  500,000  บาท  โดยตกลงกันว�าจะไปจด
 ทะเบียนสมรสภายใน  1  สัปดาห<นับแต�วันหม้ัน  เม่ือถึงวันนัดจดทะเบียนสมรสปรากฏว�า  
 นางสาวพลอยไม�ยอมสมรสกับนายโดม  เพราะนางสาวพลอยได!ไปทําการสมรสกับนายแดงซ่ึง
 เป�นคนรักเก�า  ดังนั้น  นายโดมจะยื่นคําร!องขอต�อศาลเพ่ือให!นางสาวพลอยจดทะเบียนสมรสกับ
 ตนได!หรือไม� 
5. เหตุท่ีทําให!การหม้ันสิ้นสุดลงมีก่ีประการ  ได!แก�อะไรบ!าง 
6. เหตุสําคัญในการบอกเลิกสัญญาหม้ัน  หมายความว�าอย�างไร  พร!อมท้ังยกตัวอย�างประกอบ 
7. นายเสือหม้ันกับนางสาวฟjา  ต�อมานายเสือได!ไปกระทําชําเรานายสิงโต เม่ือนางสาวฟjาทราบว�า
 นายเสือชอบเพศเดียวกัน  นางสาวฟjาคู�หม้ันจะบอกเลิกสัญญาหม้ันและเรียกเอาค�าทดแทนจาก
 นายเสือได!หรือไม�  เพราะเหตุใด 
8. ในการใช!สิทธิเรียกร!องเอาค�าทดแทนและเรียกของหม้ันคืน  กฎหมายได!กําหนดอายุความไว!ก่ี
 ประการ  ได!แก�อะไรบ!าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





บทท่ี  3 
การสมรส 

 
 
 เม่ือได	มีการทําสัญญาหม้ันเสร็จสิ้นแล	ว  หลังจากนั้นคู�หม้ันก็ต	องทําการสมรสซ่ึงถือเป%น
จุดเริ่มต	นของการสร	างครอบครัว  เพ่ือสืบเผ�าพันธุ,ของมนุษย,  ครอบครัวไทยในป0จจุบันจึงประกอบไป
ด	วยบิดามารดาและบุตร  แต�บางครอบครัวอาจไม�มีบุตรก็ได	  ในการท่ีชายและหญิงจะเป%นคู�สมรส
ตามกฎหมายนั้น  ชายและหญิงจะต	องแสดงเจตนาความยินยอมโดยเป5ดเผยเพ่ืออยู�กินร�วมกันฉันสามี
ภริยา  ท้ังนี้เพราะการสมรสท่ีกฎหมายรับรองความสัมพันธ,ระหว�างบุคคลนั้น  กฎหมายกําหนดว�า
จะต	องจดทะเบียนสมรสเท�านั้น  (ป.พ.พ.  มาตรา  1457)  ดังนั้น  ถ	าหากชายและหญิงใช	ชีวิตอยู�กิน
ร�วมกันฉันสามีภริยาโดยท่ีไม�ได	จดทะเบียนสมรสกันไม�ว�าจะนานเพียงใดหรือได	ทําพิธีแต�งงานตาม
หลักศาสนาหรือจัดงานเลี้ยงใหญ�โตในโรงแรมอย�างเป5ดเผยก็ไม�ถือว�าเป%นสามีภริยาตามกฎหมาย  
เพราะคําว�า  “สมรส”  ตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย,ย�อมหมายถึงการจดทะเบียนเท�านั้น  
อย�างไรก็ดีการสมรสต	องเป%นเรื่องระหว�างชายและหญิงเท�านั้น  บุคคลเพศเดียวกันจะทําการสมรส
ไม�ได	  เพศของบุคคลย�อมถือตามกําเนิดแม	จะผ�าตัดแปลงเพศก็ไม�ทําให	สามารถสมรสกันได	 ท้ังจะยื่น
คําร	องต�อศาลเพ่ือขอเปลี่ยนแปลงเพศก็ไม�อาจทําได	เช�นกัน เพราะไม�มีกฎหมายสนับสนุน  (คํา
พิพากษาฎีกา157/2524)  นอกจากนี้การสมรสท่ีกฎหมายรับรองจะต	องผ�านเง่ือนไขและแบบแห�งการ
สมรสก�อน มิฉะนั้นย�อมไม�มีผลผูกพันตามกฎหมาย 
 
 
ความหมายของการสมรส 
 
 เนื่องจากประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย,ไม�ได	อธิบายความหมายของการสมรสไว	     
จึงจําเป%นอย�างยิ่งท่ีจะต	องศึกษาความหมายของการสมรสจากแนวคิดของนักนิติศาสตร,  ดังต�อไปนี้ 
 Black  (1979: 876)  ได	กล�าวว�าการสมรส  (marriage)  คือ  การอยู�ร�วมกันฉันสามีภริยา
โดยชอบด	วยกฎหมาย 
 ไพโรจน,  กัมพูสิริ  (2553:  93 - 94)  ได	อธิบายว�า  การสมรส  คือ  นิติกรรมท่ีชายและ
หญิงแสดงเจตนาตกลงใช	ชีวิตร�วมกันโดยกฎหมายจะกําหนดเง่ือนไขผลท่ีตามมา  ตลอดจนการสิ้นสุด
ของการใช	ชีวิตร�วมกันดังกล�าวไว	อย�างเคร�งครัด  การใช	ชีวิตร�วมกันของชายหญิงท่ีว�านี้ก็คือ  การสร	าง
ครอบครัว 
 ประสพสุข  บุญเดช  (2554:  113)  ได	อธิบายว�า  การท่ีชายคนหนึ่งหรือหญิงคนหนึ่งมา
อยู�ร�วมกันชั่วชีวิตโดยจะไม�เก่ียวข	องทางชู	สาวกับบุคคลอ่ืนใดอีก 
 วารี  นาสกุล  และ  เบญจวรรณ  ธรรมรัตน, (2554: 65)  ได	กล�าวถึงนักนิติศาสตร,ชาว
ฝรั่งเศสชื่อ  Jean  Carbonnier  ซ่ึงเป%นผู	ท่ีได	อธิบายความหมายของการสมรสไว	  คือ  การกระทํา
ของชายและหญิงตกลงท่ีจะช�วยเหลือซ่ึงกันและกันใช	ชีวิตร�วมกันไปจนกว�าชีวิตจะหาไม�   
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 สมชาย  กษิติประดิษฐ,  (2556: 87)  ได	อธิบายว�า  การสมรส  คือ  การตกลงใจอยู�กิน
ร�วมกันฉันสามีภริยาระหว�างชายและหญิง  การสมรสจึงเป%นเรื่องระหว�างชายและหญิงไม�ใช�ระหว�าง
ชายกับชาย  หรือหญิงกับหญิง  แม	ว�าความก	าวหน	าในทางการแพทย,จะสามารถผ�าตัดแปลงเพศ  โดย
ตัดอวัยวะเพศชายออกแล	วสอดใส�อวัยวะเพศหญิงเทียมไว	แทนก็ไม�ทําให	กลายเป%นเพศหญิงได	 
 จากท่ีกล�าวมาข	างต	นจึงสรุปได	ว�า  การสมรส  คือ  ข	อตกลงระหว�างชายและหญิงท่ีได	
แสดงเจตนาต�อกันไว	ว�าจะใช	ชีวิตอยู�กินฉันสามีภริยาตลอดชีวิต  ซ่ึงเป%นการสร	างนิติสัมพันธ,ทาง

ครอบครัว เช�น  การอยู�กินร�วมประเวณีหรือการ  
ปฏิบัติหน	าท่ีอุปการะเลี้ยงดูซึ่งกันและกัน เป%นต	น 
 อย�างไรก็ดี  ถึงแม	กฎหมายจะบัญญัติ
ให	การสมรสจะกระทําได	เฉพาะหญิงและชายก็
ตาม  แต�ป0 จจุบันนี้ ได	 มีกลุ� มบุคคลผู	 มี ความ
หลากหลายทางเพศ  เช�น  กลุ�มชายรักชาย  หรือ
หญิงรักหญิง  หรือท่ีเรียกว�า  “กลุ�มคนรักร�วม
เพศ”ได	แสดงเจตจํานงในการจดทะเบียนสมรส
เสมือนคู�สมรสของชายกับหญิง  เพ่ือท่ีจะตกลง
ปลงใจอยู� กินร�วมกันอย�างเป5ดเผยเสมือนสามี

ภริยาท่ัวไป  จึงได	มีการเรียกร	องสิทธิเสรีภาพดังกล�าวตามหลักสิทธิมนุษยชนให	มีกฎหมายบัญญัติ
ออกมารับรองสถานภาพทางสมรสของคนรักร�วมเพศ  เพ่ือให	มีความเท�าเทียมกันกับการจดทะเบียน
สมรสระหว�างชายกับหญิงทุกประการ  ซ่ึงในประเทศไทยได	มีการเสนอร�างพระราชบัญญัติการจด
ทะเบียนคู�ชีวิต  พ.ศ.....  ของบุคคลผู	มีความหลากหลายทางเพศต�อคณะกรรมาธิการกฎหมาย  
(กมธ.)  การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน  สภาผู	แทนราษฎรแล	ว  ซ่ึงในขณะนี้กําลังเตรียมเสนอต�อฝ]าย
นิติบัญญัติ 

 สําหรับต�างประเทศได	 มีกฎหมาย
บั ญ ญั ติ รั บ รอ งก ารจด ท ะ เบี ย น คู�   (civil  
partnerships)  ของคนรักร�วมเพศซ่ึงการจด
ทะเบี ยน คู� ระหว�างบุ คคลรักร�วม เพศไม� ใช�
ทะเบียนสมรส  แต�มีข้ึนเพ่ือให	คู�รักร�วมเพศท่ีตก
ลงปลงใจอยู�ร�วมกัน  ได	รับสิทธิต�างๆ  ทาง
กฎหมายเสมือนคู�แต�งงาน  อาทิ  การลดหย�อน
ภาษี  การรับบําเหน็จบํานาญ  หรือสวัสดิการ
ต�างๆ  จากรัฐ  ซ่ึงสํานักงานข�าวต�างประเทศ  
เอ เอฟ พี ได	 มี การรวบ รวมสถานภ าพทาง
กฎหมายของคนรักร�วมเพศไว	ดังนี้ 
 

 
 

รูปท่ี 3.1 การทําพธิีสมรสตามประเพณีไทย 
ท่ีมา : http://women.kapook.com/view8696.html 

โจฮันนา ซิกรู,ดาร,ดอททรี, (ซ	าย) นายกรัฐมนตรีหญิงแห�งไอซ,แลนด, 
สมรสกับคนรกั ประเดมิกฎหมายรับรองการแต�งงานของกลุ�มรกัร�วมเพศ 

รูปท่ี 3.2 การแต�งงานของคนรักร�วมเพศ 
ที่มา : http://www.manager.co.th/Around/ViewNews.aspx?News 

ID=9540000040166 
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ตารางท่ี  3.1  สรุปการจดทะเบียนคู�ของคนรักร�วมเพศในต�างประเทศ 
 

ประเทศ การรับรองการจดทะเบียนคู�  (civil  partnerships) 
1.  เนเธอร,แลนด, เมื่อวันท่ี 1 เมษายน ค.ศ. 2001 เนเธอร,แลนด,กลายเป%นประเทศแรกท่ียอมรับการ

สมรสระหว�างบุคคลเพศเดียวกันโดยถูกต	องตามกฎหมาย รวมท้ังการมอบสิทธิใน
การรับเล้ียงบุตรบุญธรรม 

2.  เบลเยียม คู�แต�งงานรักร�วมเพศในเบลเยียมชนะคดีเรียกร	องสิทธิในการแต�งงานโดยชอบธรรม  
เมื่อเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2003 ต�อมาในเดือนเมษายน ค.ศ. 2006 รัฐบาลเบลเยียม
ก็มีมติผ�านกฎหมายอนุญาตให	คู�แต�งงานเกย,สามารถรับเล้ียงบุตรบุญธรรมได	 

3.  สเปน เมื่อเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2005 สเปนกลายเป%นประเทศท่ี 3 ในสหภาพยุโรปท่ีผ�าน
กฎหมายรับรองการแต�งงานระหว�างบุคคลเพศเดียวกัน และคู�เกย,ก็สามารถรับบุตร
บุญธรรมได	ตามรอยต	นแบบ 2 ประเทศก�อนหน	าน้ี 

4.  แคนาดา กฎหมายแต�งงานเกย, และรับเล้ียงบุตรบุญธรรมมีผลบังคับใช	เมื่อเดือนกรกฎาคม 
ค.ศ. 2005 

5.  แอฟริกาใต	 เมื่อเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2006 แอฟริกาใต	เป%นชาติแรกในทวีปแอฟริกาท่ียอมรับ
การแต�งงานระหว�างบุคคลเพศเดียวกันว�าถูกต	องตามหลักกฎหมาย 

6.  นอร,เวย, มีการผ�านกฎหมายสมรสโดยเสรีระหว�างคู�เกย, และรับเล้ียงบุตรบุญธรรม เมื่อเดือน
มกราคม ค.ศ. 2009 นอกจากน้ีทางการนอร,เวย,ยังอนุญาตให	คู�เลสเบียนสามารถ
เข	ารับการผสมเทียม เพื่อให	กําเนิดเลือดเน้ือเช้ือไขของตัวเอง 

7.  สวีเดน กลุ�มรักร�วมเพศสวีเดนได	รับเสรีภาพในการประกอบพิธีสมรสตามหลักศาสนา และ
ถูกต	องตามกฎหมายได	 ต้ังแต�เดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2009 

8.  โปรตุเกส ภายใต	กฎหมายฉบับวันท่ี 1 มิถุนายน ค.ศ. 2010 ทางการโปรตุเกสเห็นชอบให	คู�
เกย,สามารถแต�งงานกันโดยชอบธรรม แต�ไม�รับรองสิทธิในการรับเล้ียงดูบุตรบุญ
ธรรม 

9.  ไอซ,แลนด, โจฮันนา ซิกูร,ดาร,ดอททีร, นายกรัฐมนตรีหญิงแห�งไอซ,แลนด, เข	าพิธีสมรสกับคู�รัก 
เลสเบียนเมื่อเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2010 ขณะกฎหมายฉบับใหม�ของประเทศให	
เสรีภาพแก�คู�เกย,ให	แต�งงานกันได	 

10. อาร,เจนตินา เมื่อวันท่ี 15 กรกฎาคม ค.ศ. 2010 รัฐบาลผ�านร�างกฎหมายรับรองการแต�งงาน
ของคู�รักร�วมเพศ พร	อมท้ังสิทธิในการเล้ียงดูบุตรบุญธรรม อาร,เจนตินากลายเป%น
ประเทศแรกในละตินอเมริกาท่ีผ�านกฎหมายดังกล�าว 

11. สหรัฐอเมริกา ได	รับรองการแต�งงานของคู�เกย,เฉพาะเขตปกครอง  เช�น  รัฐไอโอวา  คอนเนตทิคัต  
แมสซาชูเซตส, เวอร,มอนต, นิวแฮมปsเชียร, และกรุงวอชิงตัน ดี.ซี  

12. เม็กซิโก ได	รับรองกฎหมายแต�งงานเกย,ในเมืองหลวงของเม็กซิโก 
 นอกจากนี้ ยังมีประเทศอ่ืนๆ  จํานวนมากได	รับรองการจดทะเบียนคู� (civil partnerships) 
ระหว�างเกย, อาทิ เดนมาร,ก ฝรั่งเศส เยอรมัน ฟ5นแลนด, นิวซีแลนด, อังกฤษ เช็ก สวิตเซอร,แลนด, 
อุรุกวัย และโคลัมเบีย  เป%นต	น 

ท่ีมา : http://www.manager.co.th/Around/ViewNews.aspx?NewsID=9540000040166 
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เงื่อนไขของการสมรส 
 
 เพ่ือให	การสมรสมีผลบังคับตามกฎหมายจึงต	องมีหลักเกณฑ,ให	ชายและหญิงท่ีจะทําการ
สมรสต	องปฏิบัติตาม  เนื่องจากการสมรสเป%นเรื่องเก่ียวกับความสงบเรียบร	อยและความม่ันคงใน
สังคมจึงต	องมีการวางกฎเกณฑ,ให	ผู	คนในสังคมยึดถือปฏิบัติ  เพราะมนุษย,เป%นสัตว,ประเสริฐไม�ใช�สัตว,
เดรัจฉานในการเลือกคู�ครองเพ่ือการสืบพันธุ,  จะทําการตามอําเภอใจโดยท่ีอีกฝ]ายหนึ่งไม�ยินยอม
ไม�ได	และการสืบพันธุ,ของมนุษย,นั้นจะต	องเป%นไปตามวิธีธรรมชาติ  คือ  เป%นการร�วมประเวณีระหว�าง
เพศตรงข	ามเท�านั้น  จึงจะทําให	เกิดบุตรเพ่ือสืบทายาทได	  กฎหมายจึงกําหนดเง่ือนไขแห�งการสมรส
ไว	  ดังนี้ 
 
 1. ชายและหญิงต5องมีอายุ  17  ป8บริบูรณ:แล5วท้ังสองคน 
  ในการสมรสนั้นคู�สมรสท้ังชายและหญิงจะต	องมีความพร	อมท้ังร�างกายและจิตใจหรือมี
วุฒิภาวะท่ีจะรับผิดชอบหน	าท่ีต�างๆ  ในครอบครัว  เช�น  เรื่องความสัมพันธ,ระหว�างสามีภริยา  
ทรัพย,สินระหว�างสามีภริยา  รวมถึงการอุปการะเลี้ยงดูและการใช	อํานาจปกครองบุตรท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคตด	วย  กฎหมายจึงได	กําหนดเง่ือนไขของการสมรสในเรื่องอายุของชายหญิงไว	ตามประมวล
กฎหมายแพ�งและพาณิชย,  มาตรา  1448  ซ่ึงได	บัญญัติว�า  “การสมรสจะทําได	ต�อเม่ือชายและหญิงมี
อายุสิบเจ็ดปvบริบูรณ,แล	ว แต�ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควรศาลอาจอนุญาตให	ทําการสมรสก�อนนั้นได	” 
  เพ่ือให	สิทธิของชายและหญิงมีความเท�าเทียมกัน กฎหมายจึงได	กําหนดเง่ือนไขให	ชาย
และหญิงท้ังสองคนต	องมีอายุครบ  17  ปvบริบูรณ,ก�อนจึงจะสมรสกันได	 โดยถือเป%นคุณสมบัติอย�าง
หนึ่ง เนื่องจากบุคคลอายุ17ปvอยู�ในวัยพอท่ีจะสามารถรับผิดชอบต�อครอบครัวได	 ซ่ึงหลักเกณฑ,
เก่ียวกับอายุของผู	จะทําการสมรสได	นั้นในแต�ละประเทศอาจมีการบัญญัติไว	แตกต�างกัน  เช�น  
ประเทศสวิส  ชายอายุ  20  ปv  หญิงอายุ  18  ปv  ประเทศเยอรมัน    ชายอายุ  21  ปv หญิงอายุ  
16  ปv  ประเทศฝรั่งเศส  เบลเยี่ยม  ชายอายุ  18  ปv  หญิงอายุ  15  ปvและฟ5ลิปป5นส,  ชายอายุ  16  
ปv  หญิงอายุ  14  ปv  เป%นต	น  ท้ังนี้แต�ละประเทศพิจารณาถึงความสามารถท่ีจะรับผิดชอบต�อ
ครอบครัวได	หรือไม�เป%นหลักแตกต�างกันออกไป  โดยคํานึงถึงจิตใจของประชาชนในแต�ละประเทศ
ทํานองเดียวกับหลักความสามารถในการทํานิติกรรม (ชาติชาย  อัครวิบูลย,, 2552: 132 - 133) 
  ดังนั้น  การสมรสท่ีฝ]าฝxน  มาตรา  1448  ย�อมมีผลเป%นโมฆียะตาม  มาตรา  1503  ผู	
มีส�วนได	เสียคือ  บิดามารดาและตัวชายหญิงนั้นเองมีสิทธินําคดีข้ึนสู�ศาลขอให	พิพากษาเพิกถอนการ
สมรสนั้นได	  (ป.พ.พ.  มาตรา  1504)  ถ	าศาลพิพากษาเพิกถอน  การสมรสท่ีเป%นโมฆียะย�อมสิ้นสุด
ลงทันที  (ป.พ.พ.  มาตรา  1502)  แต�ถ	าหากมิได	เพิกถอนการสมรสจนกระท่ังชายและหญิงมีอายุ
ครบ  17  ปvบริบูรณ,หรือหญิงมีครรภ,ก�อนอายุครบ  17  ปvบริบูรณ,  กฎหมายถือว�าการสมรสท่ีเป%น
โมฆียะนั้นสมบูรณ,มาต้ังแต�เวลาสมรส  (ป.พ.พ.  1504  วรรคสอง)  จะขอให	ศาลพิพากษาให	เพิกถอน
ไม�ได	อีกต�อไป 
  นอกจากนี้หากชายและหญิงท่ีจะทําการสมรสนั้นยังเป%นผู	เยาว,อยู�  เม่ือจะทําการสมรส
จึงต	องได	รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู	ปกครองก�อน  โดยให	นําความใน  มาตรา  1436  มา
บังคับใช	โดยอนุโลม  (ป.พ.พ.  มาตรา  1454)  หลักการเช�นเดียวกันกับกรณีท่ีผู	เยาว,ทําการหม้ัน  ถ	า
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หากผู	เยาว,ได	ทําการสมรสกันลําพังโดยมิได	รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู	ปกครอง  การสมรส
ย�อมมีผลเป%นโมฆียะ  (ป.พ.พ.  1509)   
  กล�าวโดยสรุป  ชายและหญิงจะทําการสมรสกันจะต	องมีอายุครบ  17  ปvบริบูรณ,แล	ว
ท้ังสองฝ]าย  หากฝ]ายใดฝ]ายหนึ่งมีอายุยังไม�ครบ  17  ปvบริบูรณ,  การสมรสย�อมมีผลเป%นโมฆียะ  
เนื่องจากเง่ือนไขเรื่องอายุของผู	สมรสถือเป%นคุณสมบัติของบุคคลมิใช�ความสามารถในการทํานิติกรรม  
แต�อย�างไรก็ดี  มีข	อยกเว	นไว	ว�าถ	ามีเหตุอันควรศาลอาจอนุญาตให	ทําการสมรสก�อนอายุครบ  17  ปvก็
ได	  โดยคํานึงประโยชน,ของผู	ยื่นคําขอสมรสและความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนหากไม�ได	ทําการสมรส  เช�น 
ฝ]ายหญิงต้ังครรภ,  เป%นต	น 
 
 ตัวอย�างคําพิพากษาศาลฎีกา 
 คําพิพากษาฎีกาท่ี  2269/2544  จําเลยกระทําชําเราผู	เสียหายซ่ึงเป%นเด็กหญิงอายุไม�เกิน  
15  ปv  โดยผู	เสียหายยินยอมเป%นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  277  วรรคแรก    
แต�ในวรรคท	ายบัญญัติว�า  ความผิดดังกล�าวถ	าเป%นการกระทําท่ีชายกระทํากับเด็กหญิงอายุกว�า  13  
ปv  แต�ยังไม�เกิน  15  ปv  โดยเด็กหญิงนั้นยินยอมและภายหลังศาลอนุญาตให	ชายและเด็กหญิงนั้น
สมรสกันผู	กระทําผิดไม�ต	องรับโทษ มีความหมายว�าในกรณีท่ีชายและเด็กหญิงอายุไม�ครบ  17  ปv
บริบูรณ,ยังไม�อาจท่ีจะสมรสกันได	ตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย,  มาตรา  1448  หากจะ
สมรสกันอันจะทําให	ชายไม�ต	องรับโทษ  ต	องมีคําสั่งของศาลอนุญาตให	ทําการสมรส  ฉะนั้นเม่ือ
ขณะท่ีจําเลยและผู	เสียหายจดทะเบียนสมรสกันนั้น  ท้ังจําเลยและผู	เสียหายมีอายุครบ  17  ปv
บริบูรณ,แล	ว  ย�อมจดทะเบียนสมรสกันได	โดยไม�ต	องได	รับอนุญาตจากศาล  จําเลยและผู	เสียหายจด
ทะเบียนสมรสตามกฎหมายอิสลามแล	วย�อมเป%นสามีภริยากันโดยชอบด	วยกฎหมาย  จําเลยจึงไม�ต	อง
รับโทษอีกต�อไป 
 
 2. ชายหรือหญิงต5องไม�เปFนคนวิกลจริตหรือคนไร5ความสามารถ 
  บุคคลวิกลจริตหรือคนไร	ความสามารถเป%นบุคคลท่ีมีอาการผิดปกติทางด	านร�างกาย
หรือจิตใจ  เช�น  สมองพิการ  จิตฟ0zนเฟxองไม�สมประกอบ  ป0ญญาอ�อน  ขาดความรู	สึกผิดชอบชั่วดีไม�
สามารถควบคุมตนเองได	  ทําให	เกิดเป%นป0ญหาสังคมท่ีจะต	องดูแลบุคคลดังกล�าว  ดังนั้น  เม่ือสภาพ
จิตใจของคนวิกลจริตหรือคนไร	ความสามารถไม�ปกติ  ถ	าบุคคลดังกล�าวได	ทําการสมรสไปย�อมเกิด
ป0ญหาในครอบครัวเพราะจะเป%นการสร	างภาระครอบครัวให	แก�คู�สมรสอีกฝ]ายหนึ่งท่ีต	องคอยดูแลทํา
ให	ชีวิตครอบครัวไม�สงบสุข  ในท่ีสุดก็เกิดการหย�าร	างกัน  เพราะฉะนั้นกฎหมายจึงห	ามไม�ให	บุคคล
ดังกล�าวทําการสมรส  ดังท่ีประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย,  มาตรา  1449  ได	บัญญัติไว	ว�า  “การ
สมรสจะกระทํามิได	ถ	าชายหรือหญิงเป%นบุคคลวิกลจริตหรือเป%นบุคคลซ่ึงศาลสั่งให	เป%นคนไร	
ความสามารถ” 
  เหตุท่ีกฎหมายห	ามบุคคลวิกลจริตและบุคคลไร	ความสามารถทําการสมรสก็เพราะว�า
ในวงการแพทย,ยืนยันว�าบุคคลเหล�านี้ไม�อาจแสดงเจตนาท่ีแท	จริงได	  ท้ังการสมรสถือเป%นสถาบันข้ึน
ในสังคม  คู�สมรสจึงควรจะต	องเป%นผู	ท่ีรู	ผิดชอบสามารถรับผิดชอบครอบครัวในฐานะสามีภริยาและ
รับผิดชอบต�อบุตรท่ีจะเกิดมาได	  (ไพโรจน,  กัมพูสิริและรัศฎา  เอกบุตร, 2555: 39)  นอกจากนี้ความ
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วิกลจริตนี้ยังเป%นกรรมพันธุ,ท่ีจะถ�ายทอดไปยังบุตรท่ีเกิดมาหากยอมให	มีการสมรสกับบุคคลวิกลจริต
แล	วประชากรท่ีจะเพ่ิมข้ึนมาแทนท่ีจะเป%นประโยชน,แก�ประเทศชาติกลับกลายเป%นคนบ	าไปเสียหมด
อันเป%นภาระแก�สังคมท่ีจะต	องเลี้ยงดูคนวิกลจริตเหล�านี้  กฎหมายจึงห	ามมิให	คนวิกลจริตทําการ
สมรส  ท้ังยังมีแนวคิดท่ีจะทําหมัน  (Sterilize)  คนวิกลจริตเพ่ือมิให	มีโอกาสเผยแพร�เผ�าพันธุ,ท่ีไม�
สมบูรณ,นี้ด	วย  (ประสพสุข  บุญเดช, 2554:  124) 
  ดังนั้น  หากชายหรือหญิงท่ีเป%นบุคคลวิกลจริตหรือคนไร	ความสามารถทําการสมรสกัน  
การสมรสย�อมมีผลตกเป%นโมฆะตาม  มาตรา  1495  เพราะมีผลกระทบกระเทือนต�อชีวิตสมรสท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคต  ทําให	ไม�สามารถปฏิบัติหน	าท่ีระหว�างสามีภริยาโดยสมบูรณ,ได	 
  สําหรับบุคคลซ่ึงถูกศาลสั่งให	เป%นคนเสมือนไร	ความสามารถไม�ต	องห	ามตาม  มาตรา  
1449  จึงสามารถทําการสมรสกันได	โดยสมบูรณ,  ส�วนคนใบ	แม	จะเป%นใบ	มาแต�กําเนิด  ก็ไม�ถือว�าเป%น
บุคคลวิกลจริต  (เทียบคําพิพากษาฎีกา  1552/2504)  จึงสามารถทําการสมรสกันได	เช�นเดียวกัน 
 
 3. ชายและหญิงต5องไม�เปFนญาติสืบสายโลหิต 
  ธรรมชาติของมนุษย,ย�อมมีการสืบพันธุ, ซ่ึงถือเป%นเรื่องปกติท่ีโลกได	สร	างมาเฉก
เช�นเดียวกับสัตว,เดรัจฉาน  แต�เนื่องจากมนุษย,มีพัฒนาการทางสมองท่ีสูงกว�าสัตว,ท่ัวไป  จึงได	มีการ
แบ�งแยกระดับของการสืบพันธุ,โดยกําหนดจากผลของความใกล	ชิดจากการสืบพันธุ,ท่ีผ�านมาซ่ึงเรียกว�า
ญาติทางสายโลหิต  ท้ังนี้  ด	วยเหตุผลทางด	านศีลธรรมและข	อเท็จจริงจากการพิสูจน,ทางด	าน
วิทยาศาสตร,แล	วพบว�า  บุคคลท่ีความใกล	ชิดกันทางสายโลหิต  (Whole  blood)  จะมีหน�วยถ�าย
พันธุ,หรือยีน  (genes)  ท่ีเหมือนกันมาก  โอกาสท่ีบุตรท่ีเกิดมาภายหลังจากการสืบพันธุ,ในสายโลหิต
เดียวกันจะได	รับลักษณะด	อยของพันธุกรรมย�อมมีมาก  ซ่ึงจะมีผลให	บุคคลนั้นมีสภาพร�างกายและ
จิตใจท่ีบกพร�องหรือป0ญญาอ�อน  อันจะเป%นป0ญหาทางสังคมในภายหลัง  (สมรักษ,  พรหมมา  และ  
ประเสริฐ  ลิ่มประเสริฐ, 2545: 73)  แม	แต�กฎหมายลักษณะผัวเมีย  บทท่ี  36  ยังถือเป%นเรื่องอุบาท
จัญไร  โดยบัญญัติว�า  “พ�อแม�พ่ีน	องยายหลาน  ลุงน	าหลานทําชู	กันไซร	  ท�านว�าละเมิดให	ลงโทษตาม
โทษานุโทษ”  ดังนั้น  ชายและหญิงท่ีเป%นญาติสืบสายโลหิตกันจึงไม�สามารถทําการสมรสกันได	  
ตามท่ีประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย,  มาตรา  1450  ได	บัญญัติเป%นข	อห	ามไว	ว�า  “ชายหญิงซ่ึง
เป%นญาติสืบสายโลหิตโดยตรงข้ึนไปหรือลงมาก็ดี  เป%นพ่ีน	องร�วมบิดามารดาหรือร�วมแต�บิดาหรือ
มารดาก็ดี  จะทําการสมรสกันไม�ได	  ความเป%นญาติดังกล�าวนี้ให	ถือตามสายโลหิตโดยไม�คํานึงว�าจะ
เป%นญาติโดยชอบด	วยกฎหมายหรือไม�” 
  สําหรับความเป%นญาติกันตาม  มาตรา  1450  ท่ีห	ามทําการสมรสนั้นให	ถือตาม
สายโลหิตตามความเป%นจริงโดยไม�คํานึงว�าจะเป%นญาติโดยชอบด	วยกฎหมายหรือไม�  ท้ังนี้  ญาติทาง
สายโลหิต  (Consanguinity)  ท่ีกฎหมายห	ามสมรสมีอยู�  4  ประการ  ดังต�อไปนี้  (ประสพสุข  บุญ
เดช, 2554: 127)  
  3.1 ญาติตามสายโลหิตโดยตรงข้ึนไป  เช�น  บุตรหลานสมรสกับบุพการี  เช�น  บิดา  
มารดา  ปู]  ยา  ตา  ยายหรือทวดของตน  เป%นต	น 
  3.2 ญาติตามสายโลหิตโดยตรงลงมา  เช�น  บุพการี  ได	สมรสกับลูก  หลาน  เหลน  
ลื่อของตน  เป%นต	น 
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  3.3 พ่ีน	องร�วมบิดามารดาเดียวกัน 
  3.4 พ่ีน	องร�วมแต�บิดาหรือมารดา  เช�นพ่ีสาวสมรสกับน	องชายต�างบิดา  เป%นต	น 
   อย�างไรก็ดี  การสมรสระหว�างชายหญิงซ่ึงเป%นพ่ีน	องร�วมแต�บิดาหรือมารดา  
ก�อนใช	ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย,  บรรพ  5  ย�อมสมบูรณ,ตามกฎหมาย  เพราะกฎหมายเก�า
ไม�ห	ามพ่ีน	องร�วมแต�บิดาหรือมารดาทําการสมรส  คงห	ามแต�เฉพาะพ่ีน	องร�วมท้ังบิดามารดาเท�านั้น 
ฉะนั้น  การสมรสก�อนใช	ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย,  บรรพ  5  ดังกล�าวนี้  ก็ยังคงสมบูรณ,อยู�  
(คําพิพากษาฎีกา  272/2488)  (โชค  จารุจินดา, 2516: 53)  ส�วนการสมรสระหว�างพ่ีน	องร�วมแต�
บิดาหรือมารดาต้ังแต�วันท่ีประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย, บรรพ 5 ประกาศใช	ย�อมมีผลเป%นโมฆะ  
(ป.พ.พ.  มาตรา  1495)  เพราะฝ]าฝxนบทบัญญัติประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย,  มาตรา  1450 
   ส�วนการสมรสระหว�างลุง  ป�า  น	า  อากับหลานหรือเหลน  หรือในกรณีท่ีบุตร
ของพ่ีสาวสมรสกับบุตรของน	องชาย  (ลูกพ่ีลูกน	อง)  เหล�านี้ไม�ใช�ญาติสืบสายโลหิตโดยตรง  กฎหมาย
มิได	ห	ามทําการสมรสกันจึงสามารถสมรสกันได	  แต�ก็เป%นการไม�สมควรในทางศีลธรรมอยู�ดี 
   ดังนั้น  การสมรสท่ีฝ]าฝxนบทบัญญัติ  มาตรา  1450  ย�อมมีผลตกเป%นโมฆะตาม  
มาตรา  1495  เพราะการสมรสระหว�างสายโลหิตโดยตรงอาจทําให	ยีนทางพันธุกรรมด	อย  บุตรท่ีเกิด
มาอาจพิการหรือป0ญญาอ�อนได	  รวมท้ังยังเป%นการขัดต�อศีลธรรมอันดีของประชาชนด	วย 
 
   ตัวอย�างคําพิพากษาศาลฎีกา 
   คําพิพากษาฎีกาท่ี  272/2488  ชายหญิงท่ีเป%นพ่ีน	องร�วมแต�บิดาหรือร�วมแต�
มารดาเดียวกัน  สมรสกันก�อนใช	บรรพ  5  ย�อมเป%นสามีภริยากันได	 
 
 4. ผู5รับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมจะสมรสกันไม�ได5 
  ดังท่ีกล�าวมาแล	วว�าชายและหญิงท่ีเป%นญาติสืบสายโลหิตโดยตรงจะสมรสกันมิได	แต�
สําหรับบุตรบุญธรรมนั้นมิใช�ญาติสืบสายโลหิตโดยตรงของผู	รับบุตรบุญธรรม  เพราะผู	รับบุตรบุญ
ธรรมไปขอรับอุปการะบุตรของบุคคลอ่ืนมาเลี้ยงดูโดยจดทะเบียนรับเป%นบุตรบุญธรรมตามประมวล
กฎหมายแพ�งและพาณิชย,  มาตรา  1598/32  เม่ือได	จดทะเบียนรับเป%นบุตรบุญธรรมแล	ว  สิทธิ
หน	าท่ีระหว�างผู	รับบุตรธรรมและบุตรบุญธรรมจึงมีสถานะเช�นเดียวกับบุตรท่ีชอบด	วยกฎหมายโดย
อนุโลม  แต�อย�างไรก็ตามบุตรบุญธรรมนั้นก็ยังถือว�าเป%นญาติสืบสายโลหิตโดยตรงของบิดามารดาท่ี
แท	จริงอยู�  ดังนั้นถ	าหากว�าผู	รับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมเกิดความรักใคร�ชอบพอกันทางชู	สาว  
จนกระท่ังจะทําการสมรสกันในทางกฎหมาย  ผู	รับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรมจะสามารถจด
ทะเบียนสมรสกันได	หรือไม� 
  เม่ือพิจารณาทางด	านจารีตประเพณีในสังคม  ความสัมพันธ,ระหว�างผู	รับบุตรบุญธรรม
และบุตรบุญธรรมเป%นความสัมพันธ,ทางด	านบิดามารดาท่ีมีต�อบุตรเท�านั้น  เช�น  การอุปการะเลี้ยงดู  
การใช	อํานาจปกครองบุตร  เป%นต	น  ถ	าหากผู	รับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรมจะเปลี่ยนสถานะจาก
บิดามารดากับบุตรมาเป%นสามีภริยากัน  ย�อมเป%นการขัดต�อความรู	สึกทางด	านศีลธรรมและจารีต
ประเพณีในสังคม  ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย,  มาตรา  1451  จึงได	บัญญัติเป%นข	อห	ามไว	ว�า  
“ผู	รับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมจะสมรสกันไม�ได	” 
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  จากบทบัญญัติ  มาตรา  1451  จะเห็นได	ว�า  ผู	รับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรมจะ
สมรสกันมิได	  แต�เม่ือพิจารณาทางด	านการแพทย,ผู	รับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรมก็ไม�ได	เป%นญาติ
สืบสายโลหิตโดยตรง  ยีนกรรมพันธุ,ไม�มีความเหมือนหรือเก่ียวข	องกัน  เม่ือท้ังคู�สมรสกันจึงไม�ส�งผล
กระทบต�อบุตรท่ีจะเกิดมาทําให	พิการหรือป0ญญาอ�อน  ประกอบกับการสมรสท่ีฝ]าฝxนข	อห	ามดังกล�าว  
ก็ไม�มีกฎหมายบัญญัติให	การสมรสเป%นโมฆะหรือโมฆียะแต�อย�างใด  ดังนั้นการสมรสระหว�างผู	รับบุตร
บุญธรรมกับบุตรบุญธรรมจึงมีผลสมบูรณ,ทุกประการ 
  แต�อย�างไรก็ตาม  เม่ือความเป%นบิดาหรือมารดาบุญธรรมได	เปลี่ยนสถานะเป%นสามีหรือ
ภริยากับบุตรบุญธรรมแล	ว  บุคคลคนเดียวจะเป%นท้ังบิดามารดาและสามีภริยา  หรือบุตรบุญธรรมจะ
เป%นท้ังบุตรและสามีภริยาย�อมไม�อาจเป%นไปได	  ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย,  มาตรา  
1598/32  จึงกําหนดให	การรับบุตรบุญธรรมเป%นอันยกเลิกไป  ดังนั้นชายและหญิงจึงมีเพียงฐานะ
เดียวคือ  เป%นสามีภริยากันเท�านั้น 
 
 5. ชายหรือหญิงต5องไม�ทําการสมรสในขณะท่ีตนมีคู�สมรสอยู� 
  ตามกฎหมายลักษณะผัวเมียนั้น กฎหมายให	สิทธิผู	ชายสามารถมีภริยาได	หลายคนใน
ขณะเดียวกัน โดยถือว�าภริยาทุกคนเป%นภริยาชอบด	วยกฎหมายของชาย เช�น เมียกลางเมือง เมีย
กลางนอก เมียกลางทาษี เป%นต	น แต�ภายหลังจากประกาศใช	ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย, 
บรรพ 5 ว�าด	วยครอบครัวแล	วจึงได	มีการแก	ไขบทบัญญัติใหม�ให	ชายหรือหญิงมีคู�สมรสได	เพียงคน
เดียวเท�านั้น  เพ่ือป�องกันไม�ให	เกิดการแย�งคู�สมรสกันอันจะเป%นการสร	างความแตกร	าวในครอบครัว  
ทําให	ชีวิตการสมรสไม�มีความสุข  รวมท้ังอาจมีการแย�งชิงทรัพย,สมบัติในครอบครัวระหว�างคู�สมรส
ด	วยกัน  หรือมีความหึงหวงอิจฉาริษยาจนมีการทําร	ายร�างกายซ่ึงกันและกัน  เป%นต	น เพ่ือไม�ให	ป0ญหา
ต�าง ๆ เหล�านี้เกิดข้ึนในครอบครอบครัว  ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย, มาตรา 1452 จึงได	
บัญญัติเป%นข	อห	ามไว	ว�า “ชายหรือหญิงจะทําการสมรสในขณะท่ีตนมีคู�สมรสอยู�ไม�ได	” 
  จากบทบัญญัติดังกล�าวข	างต	น ชายหรือหญิงท่ีมีคู�สมรสอยู�แล	วจะไปทําการสมรสกับ
บุคคลอ่ืนอีกไม�ได	  หรือบุคคลใดก็ตามจะทําการสมรสกับคู�สมรสของบุคคลอ่ืนก็ไม�ได	เช�นเดียวกัน  
เพราะถือว�าเป%นการจดทะเบียนสมรสซ	อนและยังเป%นการขัดต�อความสงบเรียบร	อยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชนด	วย (ป.พ.พ. มาตรา 150) 
  อย�างไรก็ดี ในกรณีท่ีชายและหญิงอยู�กินร�วมกันฉันสามีภริยาโดยมิได	จดทะเบียนสมรส  
ย�อมไม�ถือว�าเป%นการสมรสตามกฎหมาย  การท่ีชายหรือหญิงจะไปจดทะเบียนสมรสกับบุคคลอ่ืนอีก 
ย�อมไม�เป%นการสมรสซ	อนจึงไม�ต	องห	ามตาม  มาตรา  1452 
  กล�าวโดยสรุป  ถ	าหากชายหรือหญิงคนใดมีคู�สมรสท่ีชอบด	วยกฎหมายอยู�แล	ว  ได	ไป
ทําการสมรสกับบุคคลอ่ืนอีกในขณะท่ีการสมรสเดิมยังไม�สิ้นสุด  ย�อมเป%นการจดทะเบียนสมรสซ	อน
ตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย,  มาตรา  1452  และมีผลตกเป%นโมฆะตาม  มาตรา  1495 
 
  ตัวอย�างคําพิพากษาศาลฎีกา 
  คําพิพากษาฎีกาท่ี  1574/2493  ชายมีภริยาอยู�แล	วต้ังแต�ก�อนใช	ประมวลกฎหมาย
แพ�งและพาณิชย,  บรรพ  5  ตามประมวลกฎหมายลักษณะผัวเมียไม�จําต	องจดทะเบียนสมรส  ต�อมา
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ภายหลังใช	ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย,  บรรพ  5  ชายได	ภริยาอีกคนหนึ่ง  โดยได	จดทะเบียน
สมรสกับภริยาคนดังกล�าวในขณะท่ีการสมรสครั้งก�อนยังไม�สิ้นสุดย�อมต	องห	ามตามประมวลกฎหมาย
แพ�งและพาณิชย,  มาตรา  1452  และเป%นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย, มาตรา  
1459 
  คําพิพากษาฎีกาท่ี  963/2519  โจทก,เป%นบุตรของบิดามารดาซ่ึงจดทะเบียนสมรส
กัน  บิดาโจทก,ได	จดทะเบียนสมรสกับจําเลยอีก  ต�อมาอีกหนึ่งปvเศษ  จึงผิดบทบัญญัติ  ป.พ.พ.  
มาตรา  1445  (3)  (มาตรา  1452  บรรพ  5 ใหม�)  และตกเป%นโมฆะตามมาตรา  1490  (มาตรา  
1496  บรรพ 5 ใหม�)  โจทก,ซ่ึงเป%นผู	มีส�วนได	เสียย�อมจะกล�าวอ	างข้ึนได	ตามมาตรา  133  ไม�จําต	อง
บอกล	างแม	ต�อมาภายหลังบิดามารดาโจทก,ได	จดทะเบียนหย�ากัน  ก็ไม�มีผลย	อนหลังไปถึงการสมรส
ระหว�างบิดาโจทก,กับจําเลยซ่ึงตกเป%นโมฆะเสียเปล�าไปแล	ว 
  คําพิพากษาฎีกาท่ี  1221/2527  พ.  จดทะเบียนสมรสกับจําเลยท่ี  1  ขณะท่ี  พ.  
มีโจทก,เป%นภริยาโดยชอบด	วยกฎหมายก�อนใช	ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย,  บรรพ  5  อยู�แล	ว  
เป%นการฝ]าฝxนเง่ือนไขแห�งการสมรส  และเป%นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย,  มาตรา  
1452  โจทก,จึงคงเป%นภริยาของ  พ.  แต�ผู	เดียว 
  คําพิพากษาฎีกาท่ี  1053/2537  จําเลยกับภริยาเก�าจดทะเบียนหย�าด	วยความสมัคร
ใจต้ังแต�ปv  2528  ต�อมาในปv  2531  จําเลยมาจดทะเบียนสมรสกับโจทก,โดยแสดงทะเบียนหย�า
ภริยาเก�าให	นายทะเบียนดู  นายทะเบียนสอบถามความยินยอมของโจทก,จําเลยท้ังสองฝ]ายแล	วจึงทํา
การจดทะเบียนสมรสให	  แม	ในปv  2532  ภริยาเก�ามาฟ�องเพิกถอนการหย�า  และทําสัญญา
ประนีประนอมยอมความให	เพิกถอนการจดทะเบียนหย�าซ่ึงศาลพิพากษาให	เพิกถอนการหย�าก็ตาม  ก็
เป%นการกระทําภายหลังท่ีโจทก,จําเลยจดทะเบียนสมรสกันถูกต	องตามกฎหมายแล	ว  ไม�มีผลทําให	การ
สมรสระหว�างโจทก,กับจําเลยเป%นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย,  มาตรา  1452   
  คําพิพากษาฎีกาท่ี  1053/2537  จําเลยกับภริยาเดิมจดทะเบียนหย�าด	วยความสมัคร
ใจต้ังแต�ปv  2528  ต�อมาในปv  2531  จําเลยมาจดทะเบียนสมรสกับโจทก,  แม	ในปv  2532  ภริยาเดิม
มาฟ�องเพิกถอนการหย�าและทําสัญญาประนีประนอมยอมความให	เพิกถอนการจดทะเบียนหย�าซ่ึง
ศาลพิพากษาให	เพิกถอนการหย�าก็ตาม  ก็เป%นการกระทําภายหลังท่ีโจทก,จําเลยจดทะเบียนสมรสกัน
ถูกต	องตามกฎหมายแล	ว  ไม�มีผลทําให	การสมรสระหว�างโจทก,กับจําเลยเป%นโมฆะ  ตาม  ป.พ.พ.  
มาตรา  1452   
  คําพิพากษาฎีกาท่ี  6077/2537  การท่ีโจทก,จดทะเบียนกับ  น.  เม่ือวันท่ี  24
กรกฎาคม  2519  ต�อมาวันท่ี  18  มิถุนายน  2522  จําเลยจึงจดทะเบียนสมรสกับ  น.  หลังจากนั้น
วันท่ี  20  สิงหาคม  2523  โจทก,และ  น.  จดทะเบียนหย�ากันและจดทะเบียนสมรสกันใหม�ในวันท่ี 
21  สิงหาคม 2523  นั้น  การสมรสระหว�างจําเลยกับ  น.  เป%นโมฆะ  เพราะฝ]าฝxนประมวลกฎหมาย
แพ�งและพาณิชย,  มาตรา  1452  มีผลเท�ากับว�าจําเลยและ  น.  มิได	ทําการสมรสกัน  ดังนั้น  การจด
ทะเบียนสมรสระหว�างโจทก,และ  น.  ในครั้งหลังจึงกระทําในขณะท่ีจําเลยไม�มีฐานะเป%นคู�สมรสของ 
น.  การสมรสระหว�างโจทก,กับ  น.  จึงชอบด	วยกฎหมาย  โจทก,เป%นผู	มีส�วนได	เสียมีอํานาจฟ�องขอให	
ศาลพิพากษาว�าการสมรสระหว�างจําเลยกับ  น.  เป%นโมฆะได	 
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 6. หญิงท่ีสามีตายหรือท่ีการสมรสส้ินสุดลงจะทําการสมรสใหม�ในทันทีไม�ได5 
  เพ่ือป�องกันไม�ให	เกิดป0ญหายุ�งยากในเรื่องการพิสูจน,ว�าเด็กท่ีเกิดมานั้นจะเป%นบุตรของ
สามีเก�าหรือสามีใหม�  กฎหมายจึงได	กําหนดเง่ือนไขแห�งการสมรสไว	สําหรับหญิงท่ีสามีตายหรือท่ีการ
สมรสสิ้นสุดลง  ถ	าจะทําการสมรสใหม�ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย,  มาตรา  1453  ได	บัญญัติ
ไว	ว�า 
  “หญิงท่ีสามีตายหรือท่ีการสมรสสิ้นสุดลงด	วยประการอ่ืนจะทําการสมรสใหม�ได	ต�อเม่ือ
การสิ้นสุดแห�งการสมรสได	ผ�านพ	นไปแล	วไม�น	อยกว�าสามร	อยสิบวัน เว	นแต� 
  (1) คลอดบุตรแล	วในระหว�างนั้น 
  (2) สมรสกับคู�สมรสเดิม 
  (3) มีใบรับรองแพทย,ประกาศนียบัตรหรือปริญญาซ่ึงเป%นผู	ประกอบการรักษาโรค ใน
สาขาเวชกรรมได	ตามกฎหมายว�ามิได	มีครรภ, หรือ 
  (4) มีคําสั่งของศาลให	สมรสได	” 
  เง่ือนไขของการสมรสตาม  มาตรา  1453  ใช	บังคับโดยเฉพาะกับหญิงเท�านั้น  ถ	าเป%น
ชายท่ีภริยาตายหรือท่ีการสมรสสิ้นสุดลงย�อมทําการสมรสใหม�ได	ทันที ท้ังนี้ เพราะผู	ชายไม�สามารถ
ต้ังครรภ,ได	นั่นเอง 
  สําหรับคําว�า  “หญิงท่ีสามีตาย”  หมายถึง  สามีของหญิงนั้นตายโดยธรรมชาติคือ 
สิ้นลมหายใจเท�านั้น  ไม�ใช�เป%นการตายโดยผลของกฎหมาย  เช�น  การสาบสูญ  เพราะการสาบสูญไม�
ทําให	การสมรสสิ้นสุดลง  แต�เป%นเพียงเหตุฟ�องหย�าเท�านั้น  ส�วนการสมรสสิ้นสุดลงด	วยประการอ่ืน 
ได	แก�  การหย�า  หรือกรณีศาลพิพากษาเพิกถอนการสมรส  เม่ือหญิงท่ีสามีตายหรือท่ีมีการสมรส
สิ้นสุดลงด	วยประการอ่ืนจะทําการจดทะเบียนสมรสกับสามีคนใหม�  จะต	องรอให	ระยะเวลาไม�น	อย
กว�า  310  วัน  นับแต�วันตายของสามีหรือวันจดทะเบียนหย�าหรือวันท่ีคําพิพากษาถึงท่ีสุดแล	วแต�
กรณีผ�านพ	นไปเสียก�อน  ท้ังนี้เพ่ือจะได	ไม�เกิดป0ญหาเรื่องบุตรท่ีเกิดมา  เพราะระยะเวลา  310  วัน
เป%นเวลาท่ีวงการแพทย,ยืนยันว�าทารกจะอยู�ในครรภ,ได	นานท่ีสุด  ซ่ึงหากยอมให	ทําการสมรสก�อนครบ  
310  วันก็จะเกิดป0ญหาได	ว�าบุตรคนนั้นเป%นบุตรชอบด	วยกฎหมายของชายผู	เป%นสามีคนเก�าหรือสามี
คนใหม� 
  แต�อย�างไรก็ดี  หญิงนั้นอาจทําการสมรสใหม�ได	ทันทีโดยไม�ต	องรอกําหนดเวลาให	ครบ  
310  วันก็ได	 ถ	าปรากฏว�า 
  6.1 คลอดบุตรแล	วในระหว�างนั้น  ถ	าหญิงได	คลอดบุตรแล	วก็สามารถทําการสมรส
กับชายคนใหม�ได	ทันที  เพราะบุตรท่ีเกิดมานั้นถือว�าเป%นบุตรชอบด	วยกฎหมายของชายผู	เป%นสามีคน
เก�า  (ป.พ.พ.  มาตรา  1536)  ดังนั้น  ป0ญหาว�าบุตรท่ีเกิดมาจะเป%นบุตรของใครจึงไม�อาจเกิดข้ึนได	 
   ข	อยกเว	นนี้   หมายถึง  หญิงท่ีได	คลอดบุตรแล	วเท�านั้น  ถ	าหญิงเพียงแต�
“ต้ังครรภ,”  แต�ยังมิได	คลอดบุตร  จึงไม�อยู�ในความหมายของข	อยกเว	นข	อนี้  เพราะเพียงการต้ังครรภ,
ยังไม�แน�นอนว�าทารกในครรภ,เป%นบุตรของสามีเดิมหรือสามีใหม�  อาจต้ังครรภ,มาก�อนการสมรสครั้ง
ก�อนสิ้นสุด  หรือภายหลังการสมรสครั้งก�อนสิ้นสุดก็ได	  (อุบลศรี ชุณหกาญจน,, 2527: 67) 
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  6.2 สมรสกับคู�สมรสเดิม  การท่ีหญิงกลับมาสมรสกับคู�สมรสคนเดิมย�อมหมดป0ญหา
เรื่องบุตรท่ีเกิดมาเพราะไม�มีชายอ่ืนเข	ามาเก่ียวข	องกับหญิง  ดังนั้นเด็กย�อมเป%นบุตรท่ีชอบด	วย
กฎหมายของชายผู	เป%นสามีคนเดิมตาม  มาตรา  1536  วรรคแรก 
  6.3 มี ใบรับรองแพทย, ว� าห ญิ งนั้ น มิ ได	 มีครรภ,  ซ่ึ งต	 องเป% น ใบรับรองแพทย,
ประกาศนียบัตรหรือปริญญา  และต	องเป%นผู	ประกอบการรักษาโรคในสาขาเวชกรรมได	ตรวจตาม
กฎหมาย ดังนั้น หากมีใบรับรองแพทย,ว�าหญิงไม�ได	มีครรภ,ก็สามารถทําการสมรสใหม�ได	ทันที 
  6.4 มีคําสั่งศาลให	หญิงนั้นทําการสมรสได	  คือเม่ือมีการยื่นคําขอต�อศาลและศาล
พิจารณาแล	วเห็นว�ามีเหตุอันควร หรือพิจาณาแล	วว�าหญิงไม�สามารถมีครรภ,ได	 เช�น ในระหว�างท่ีอยู�
ด	วยกัน สามีเก�าไม�สามารถร�วมเพศได	ตลอดกาลหรือหญิงไม�สามารถมีบุตรได	เนื่องจากมีป0ญหาเรื่อง
มดลูก เป%นต	น 
   ในต�างประเทศก็มีบทบัญญัติห	ามมิให	หญิงหม	าย  (Widow)  ทําการสมรสภายใน
ระยะเวลา  310  วันเช�นเดียวกันกับบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย,ของไทย  เช�น
ประเทศฟ5ลิปป5นส,  ห	ามมิให	หญิงหม	ายทําการสมรสภายในระยะเวลา  310  วันนับแต�วันท่ีสามีตาย 
ถ	าฝ]าฝxนทําการสมรสไปมีความผิดทางอาญาต	องระวางโทษปรับไม�เกิน  300  เปโซ  ส�วนประเทศ
อินโดนีเซีย ห	ามหญิงหม	ายทําการสมรสก�อนครบกําหนด  “ระยะพักรอ”  (Waiting  period)  โดย
กําหนดไว	ว�า ถ	าหญิงหม	ายท่ีสามีตายจะต	องรอจนครบกําหนด  130  วันนับแต�วันท่ีสามีตาย  ถ	าหญิง
หม	ายโดยการหย�าหากหญิงนั้นยังมีประจําเดือนจะต	องรอจนมีประจําเดือนครบ  3  ครั้งในระยะเวลา
อย�างน	อย  90  วันนับแต�วันท่ีศาลมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดให	หย�าเสียก�อน  และสําหรับหญิงท่ีหมด
ประจําเดือนแล	วจะต	องรอครบกําหนด  90  วัน  ในกรณีหญิงหม	ายท่ีมีครรภ,จะต	องรอให	บุตรคลอด
เสียก�อนจึงจะทําการสมรสใหม�ได	  (ประสพสุข, 2554: 138) 
   อย�างไรก็ดี  การสมรสท่ีฝ]าฝxน  มาตรา 1453 ไม�มีกฎหมายบัญญัติว�ามีผลเป%น
โมฆะหรือโมฆียะแต�อย�างใด  ดังนั้น  จึงสามารถสรุปได	ดังนี้ 
   1. ผลในทางสมรส  เม่ือการสมรสครั้งก�อนสิ้นสุดลงแล	ว  ถ	าหากหญิงได	ทํา
การสมรสใหม�ทันทีโดยไม�รอกําหนดเวลาให	ครบ 310 วันก�อนก็ตาม  การสมรสก็มีผลสมบูรณ,ทุก
ประการเพราะไม�ใช�เป%นการจดทะเบียนสมรสซ	อน 
   2. ผลในทางบุตรท่ีเกิดมา  หากหญิงทําการสมรสใหม�โดยฝ]าฝxนบทบัญญัติ  
มาตรา 1453  ถ	าคลอดบุตรภายใน  310  วันนับแต�การสมรสเดิมสิ้นสุดลง  กฎหมายให	สันนิษฐานว�า
เป%นบุตรท่ีชอบด	วยกฎหมายของชายผู	เป%นสามีคนใหม�ตาม  มาตรา  1537  และห	ามมิให	นําข	อ
สันนิษฐานตาม  มาตรา  1536  วรรคแรก  ท่ีว�าเด็กท่ีเกิดภายใน  310  วันนับแต�การสมรสสิ้นสุดลง
เป%นบุตรชอบด	วยกฎหมายของสามีเดิมมาใช	บังคับเว	นแต�จะมีคําพิพากษาว�ามิใช�บุตรชอบด	วย
กฎหมายของสามีคนใหม�  (ในกรณีท่ีฟ�องไม�รับเด็กเป%นบุตร) 
 
 7. ผู5เยาว:ทําการสมรสต5องได5รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู5ปกครอง 
  เนื่องจากผู	เยาว,ยังขาดประสบการณ,ชีวิตรวมท้ังขาดความรอบคอบในการไตร�ตรอง
เลือกคู�ครอง  เม่ือผู	เยาว,จะทําการสมรสจึงให	นําความใน  มาตรา  1436  มาใช	บังคับโดยอนุโลม  
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สําหรับหลักเกณฑ,ในการให	ความยินยอมของบิดามารดา  ผู	รับบุตรบุญธรรมหรือผู	ปกครอง  ประมวล
กฎหมายแพ�งและพาณิชย,  มาตรา  1455  ได	บัญญัติวิธีการให	ความยินยอมไว	ว�า 
  “การให	ความยินยอมให	ทําการสมรสจะกระทําได	แต�โดย 
  (1) ลงลายมือชื่อในทะเบียนขณะจดทะเบียนสมรส 
  (2) ทําเป%นหนังสือแสดงความยินยอมโดยระบุชื่อผู	 ท่ีจะสมรสท้ังสองฝ]ายและลง
ลายมือชื่อของผู	ให	ความยินยอม 
  (3) ถ	ามีเหตุจําเป%นจะให	ความยินยอมด	วยวาจาต�อหน	าพยานอย�างน	อยสองคนก็ได	
  ความยินยอมนั้น  เม่ือให	แล	วถอนไม�ได	” 
  จากบทบัญญัติดังกล�าวข	างต	น  การให	ความยินยอมนั้นสามารถกระทําได	  3  วิธี  ดังนี้ 
  7.1 บิดามารดา  ผู	รับบุตรบุญธรรมหรือผู	ปกครอง  สามารถให	ความยินยอมให	ผู	เยาว,
ทําการสมรสได	โดยการลงลายมือชื่อในทะเบียนสมรสพร	อมกับผู	เยาว,ในขณะจดทะเบียนสมรสต�อหน	า
นายทะเบียน 
  7.2 ทําเป%นหนังสือแสดงความยินยอม  การให	ความยินยอมในกรณีนี้ผู	ให	ความ
ยินยอมต	องทําเป%นหนังสือระบุชื่อผู	จะสมรสท้ังสองฝ]าย  โดยลงลายมือชื่อผู	ให	ความยินยอม  และเม่ือ
คู�สมรสจะไปจดทะเบียนสมรสจะต	องนําหนังสือให	ความยินยอมไปยื่นต�อนายทะเบียนเพ่ือบันทึกใน
ทะเบียนสมรส  ขณะจดทะเบียนสมรสตามมาตรา  12  วรรคหนึ่ง  แห�งพระราชบัญญัติจดทะเบียน
ครอบครัว  พ.ศ.  2478  (สมรักษ,  พรหมมา  และ  ประเสริฐ  ลิ่มประเสริฐ, 2545: 83) 
  7.3 ถ	ามีเหตุจําเป%น  เช�น  ผู	ให	ความยินยอมไม�สามารถทําหนังสือแสดงความยินยอม
ได	โดยอ�านหนังสือไม�ออกและเขียนไม�ได	  ลงลายมือชื่อก็ไม�ได	  ก็อนุญาตให	แสดงความยินยอมด	วย
วาจาต�อหน	าพยานอย�างน	อยสองคน  ซ่ึงพยานสองคนนี้กฎหมายมิได	บังคับว�าต	องอ�านออกเขียนได	  
แต�ในทางปฏิบัติควรเป%นพยานท่ีอ�านออกเขียนได	  เพ่ือบันทึกหลักฐานการยินยอมด	วยวาจาไปแสดง
ต�อนายทะเบียนสมรส  (สมพร  พรหมหิตาธร, 2544: 205)   
   อย�างไรก็ดี  เม่ือให	ความยินยอมไปแล	วจะถอนการให	ความยินยอมไม�ได	  เพราะ
อาจทําให	เกิดป0ญหาต�อคู�สมรสท่ีเป%นผู	เยาว,  เช�น  เม่ือผู	เยาว,ทําการสมรสไปแล	วย�อมอยู�กินร�วมกันฉัน
สามีภริยามีการร�วมประเวณีกันจนกระท่ังมีบุตรด	วยกัน  ดังนั้น  ถ	าหากยอมให	มีการถอนความ
ยินยอมในภายหลังได	  ย�อมเกิดความเสียหายต�อคู�สมรสท่ีเป%นผู	เยาว,ท้ังร�างกายและจิตใจ  โดยเฉพาะ
คู�สมรสท่ีเป%นหญิง 
   ในกรณีท่ีผู	เยาว,ไม�มีผู	มีอํานาจให	ความยินยอมตาม  มาตรา  1454  หรือมีแต�
ไม�ให	ความยินยอมหรือไม�อยู�ในสภาพท่ีอาจให	ความยินยอม  หรือโดยพฤติการณ,ผู	เยาว,ไม�อาจขอความ
ยินยอมได	  ผู	เยาว,อาจร	องขอต�อศาลเพ่ืออนุญาตให	ทําการสมรส  (ป.พ.พ.  มาตรา  1456)  โดยศาล
จะเป%นผู	พิจารณาตามคําขอของผู	เยาว,  ถ	ามีเหตุผลอันสมควรศาลอาจมีคําสั่งอนุญาตให	ผู	เยาว,ทําการ
สมรสก็ได	  โดยใช	คําสั่งศาลแทนการให	ความยินยอมของบิดามารดา  ผู	รับบุตรบุญธรรมหรือ
ผู	ปกครอง 
   จากท่ีกล�าวมาข	างต	นจึงสรุปได	ว�า  ถ	าผู	เยาว,จะทําการสมรสต	องได	รับความ
ยินยอมจากบิดามารดา  ผู	รับบุตรบุญธรรมหรือผู	ปกครองก�อน  ถ	าหากผู	เยาว,ฝ]าฝxนการสมรสย�อมมี
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ผลตกเป%นโมฆียะ  (ป.พ.พ.  1509)  ผู	ท่ีมีอํานาจให	ความยินยอมสามารถยื่นคําร	องต�อศาลเพิกถอน
การสมรสท่ีเป%นโมฆียะได	 
 
 8. ชายและหญิงต5องยินยอมเปFนสามีภริยากัน 
  การท่ีชายและหญิงจะทําการจดทะเบียนสมรสกันนั้น  จะต	องเกิดจากความรักความ
สมัครใจท่ีจะอยู�กินร�วมกันฉันสามีภริยาตลอดไป  เพราะสามีภริยาต	องทําหน	าท่ีอุปการะเลี้ยงดูซ่ึงกัน
และกัน  ดังนั้นประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย,  มาตรา  1458  จึงได	บัญญัติไว	ว�า  “การสมรสจะ
ทําได	ต�อเม่ือชายหญิงยินยอมเป%นสามีภริยากันและต	องแสดงความยินยอมนั้นให	ปรากฏโดยเป5ดเผย
ต�อหน	านายทะเบียนและให	นายทะเบียนบันทึกความยินยอมนั้นไว	ด	วย” 
  เพ่ือให	เกิดความม่ันคงในครอบครัว  เม่ือชายและหญิงจะทําการสมรสกัน  ชายและ
หญิงจะต	องแสดงความยินยอมท่ีจะตกลงปลงใจอยู�กินร�วมกันฉันสามีภริยาโดยเป5ดเผยต�อสังคม  
ความยินยอมนั้นต	องเกิดจากความสมัครใจของชายและหญิงท้ังสองฝ]าย  ซ่ึงถือเป%นเรื่องเฉพาะตัวของ
ชายและหญิงเท�านั้น  บุคคลอ่ืนจะให	ความยินยอมเป%นสามีภริยาแทนชายและหญิงในการสมรสไม�ได	 
  ความยินยอมของชายหญิงในการสมรสเป%นเรื่องสําคัญท่ีจะต	องมีอยู�  หาไม�แล	วการ
สมรสนั้นอาจถูกศาลพิพากษาให	เป%นโมฆะ  (ป.พ.พ.  มาตรา  1495)  ประมวลกฎหมายแพ�งฝรั่งเศส  
มาตรา  146  ถึงกับบัญญัติไว	ว�า  “ไม�มีการสมรสหากไม�มีการยินยอมของชายหญิง”  ในการทํานิติ
กรรมก็เช�นเดียวกันหากคู�กรณีไม�มีความสมัครใจเสียแล	วนิติกรรมนั้นย�อมตกเป%นโมฆียะ  เนื่องจาก
การสมรสเป%นเรื่องสําคัญ  กฎหมายจึงต	องการให	ความยินยอมของชายหญิงปรากฏอย�างชัดเจน
ปราศจากข	อสงสัย  (ไพโรจน,  กัมพูสิริ, 2553: 106)  ไม�ว�าชายหญิงจะบรรลุนิติภาวะแล	วหรือไม�ก็
ตามต	องแสดงเจตนาว�ายินยอมในการสมรส  การแสดงความยินยอมนั้นไม�จํากัดว�าแสดงให	ปรากฏ
อย�างไร  ฉะนั้นอาจเป%นการพูดหรือการลงลายมือชื่อรับรองในแบบพิมพ,ท่ีแสดงความยินยอมท่ีนาย
ทะเบียนยื่นให	กรอกก็ได	  เม่ือผู	ท่ีจะสมรสสามารถแสดงเจตนายินยอมได	จึงไม�จํากัดแม	ว�าจะเป%นคนใบ	
หรือพิการทางร�างกาย  (ชาติชาย  อัครวิบูลย,, 2552: 151) 
  ดังนั้น  การสมรสจึงเกิดข้ึนได	ต�อเม่ือชายหญิงยินยอมเป%นสามีภริยากัน  และต	องแสดง
การยินยอมนั้นให	ปรากฏโดยเป5ดเผยต�อหน	านายทะเบียน  และให	นายทะเบียนบันทึกความยินยอม
นั้นไว	ด	วย  ถ	าหากชายหญิงมิได	มีเจตนายินยอมท่ีจะเป%นสามีภริยากันตามกฎหมาย  เช�น  สมรสเพ่ือ
เล�นตลกหลอกลวงเพ่ือนฝูงหรือเพ่ือหวังประโยชน,ทางการค	า  หรือสมรสเพ่ือให	ได	สิทธิในการ
ลดหย�อนภาษีหรือเพ่ือให	ได	สิทธิเข	าประเทศ  หรือเพ่ือให	ตนบรรลุนิติภาวะจะได	มีอํานาจขายท่ีดินของ
ตนโดยไม�ต	องขออนุญาตศาลก�อน  หรือเพ่ือให	ได	บําเหน็จตกทอดเท�านั้น  การสมรสดังกล�าวจึงฝ]าฝxน
ตาม  มาตรา  1458  และตกเป%นโมฆะตาม  มาตรา  1495 
 
  ตัวอย�างคําพิพากษาศาลฎีกา 
  คําพิพากษาฎีกาท่ี  1127/2536  การท่ีนาย  บ.  คนสัญญาติญวนอยู�กินเป%นสามี
ภริยากับจําเลยท่ี  2  จนมีบุตรด	วยกันโดยสามคน  แล	วจําเลยท่ี  2  ไปจดทะเบียนสมรสกับจําเลยท่ี  
1  ซ่ึงเป%นลูกจ	างนาย  บ.  โดยแจ	งต�อเจ	าพนักงานว�ามีเจตนาจะสมรสกัน  และต�างไม�เคยมีคู�สมรสมา
ก�อนนั้น  การกระทําของจําเลยท้ังสองเป%นการผิดจากเจตนาอันแท	จริง  ไม�น�าเชื่อว�าจะยินยอมเป%น
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สามีภริยากัน  กรณีไม�เป%นตามเง่ือนไขแห�งการสมรสตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย,  มาตรา  
1458  การสมรสระหว�างจําเลยท้ังสองจึงเป%นโมฆะตามมาตรา  1495  โจทก,มีสิทธิร	องขอให	ศาล
พิพากษาว�าการสมรสระหว�างจําเลยท้ังสองเป%นโมฆะได	ตามมาตรา  1496  วรรคสอง 
  คําพิพากษาฎีกาท่ี  5280/2544  โจทก,ฟ�องว�า  โจทก,เป%นบุตรของจําเลยกับ  ส.  
จําเลยและมารดาโจทก,หย�าขาดกันแล	ว  ต�อมาจําเลยกับหญิงอ่ืนท่ีอ	างชื่อเป%นมารดาโจทก,จดทะเบียน
สมรสกัน  โดยมารดาโจทก,มิได	ทราบและมิได	ลงชื่อในฐานะคู�สมรสฝ]ายหญิง  และเด็กหญิง  ม.  ไม�ได	
เป%นบุตรของ  ส.  มารดาจําเลยและจําเลยขอให	ศาลพิพากษาว�าการจดทะเบียนสมรสดังกล�าวเป%น
โมฆะ  เป%นการกล�าวอ	างว�ามีการจดทะเบียนสมรสไม�ถูกต	องตามกฎหมาย  โดย  ส.  มารดาโจทก,
ไม�ได	ไปให	ความยินยอมโดยเป5ดเผยต�อหน	านายทะเบียน  และให	นายทะเบียนบันทึกการยินยอมนั้นไว	
อันจะก�อให	เกิดสถานะความเป%นสามีภริยา  หากเป%นจริงตามคําฟ�องก็เป%นกรณีฝ]าฝxนบทบัญญัติแห�ง
ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย,  มาตรา  1458  การสมรสย�อมตกเป%นโมฆะตามมาตรา  1495  
ซ่ึงจะต	องมีคําพิพากษาของศาลเท�านั้นท่ีจะแสดงว�าการสมรสเป%นโมฆะ  โดยคู�สมรส  บิดามารดาหรือ
ผู	สืบสันดานของคู�สมรสอาจร	องขอให	ศาลพิพากษาว�าการสมรสเป%นโมฆะได	  ตามมาตรา  1496  
ดังนั้น  แม	  ส.  มารดาโจทก,ถึงแก�ความตายไปแล	ว  แต�การสมรสระหว�างจําเลยกับ  ส.  ยังปรากฏ
ความเป%นโมฆะอยู�  ย�อมกระทบกระเทือนสิทธิของโจทก,ซ่ึงเป%นผู	สืบสันดาน  โจทก,ย�อมมีอํานาจฟ�อง
ขอให	การสมรสระหว�างจําเลยกับ  ส.  เป%นโมฆะได	 
  คําพิพากษาฎีกาท่ี  1067/2545  การสมรสจะทําได	ต�อเม่ือชายและหญิงยินยอมกัน
เป%นสามีภริยากัน  โดยท้ังสองคนตกลงจะเป%นบุคคลในครอบครัวเดียวกันต	องอยู�กินด	วยกันฉันสามี
ภริยาท้ังในทางธรรมชาติและกฎหมาย  ได	ดูแลความทุกข,สุขเจ็บป]วยซ่ึงกันและกัน  ต	องช�วยเหลือ
อุปการะเลี้ยงดูกันตามความสามารถและฐานะของตน  การท่ีจําเลยจดทะเบียนสมรสกับ  ช.  แต�
ไม�ได	พักอาศัยอยู�ด	วยกัน  เม่ือ  ช.  ป]วยโจทก,เป%นผู	พาไปโรงพยาบาลและเสียค�ารักษาพยาบาลให	และ
ยังให	  ช.  ไปพักอาศัยอยู�ด	วย  ส�วนจําเลยยังพักอาศัยอยู�กับน	องสาวและไม�เคยออกค�ารักษาพยาบาล
ท้ังไม�เคยมาเยี่ยมเยือน  ช.  เลย  เห็นได	ชัดว�าจําเลยกับ  ช.  มิได	อยู�กินด	วยกันฉันสามีภริยาแต�อย�าง
ใด  จําเลยเองก็รับว�าไม�อยากไปจดทะเบียนสมรส  แต�  ช.  เป%นผู	พาไป  โดยบอกว�าถ	าไม�จดทะเบียน
สมรสแล	วจะไม�มีผู	ใดมีสิทธิได	รับเงินบําเหน็จตกทอดซ่ึงปรากฏว�าเม่ือ  ช.  ถึงแก�กรรม  จําเลยเป%น
ผู	รับเงินบําเหน็จตกทอดมาจริง  แสดงว�าจําเลยจดทะเบียนกับ  ช.  โดยมิได	มีเจตนาจะเป%นสามีภริยา
กันมาแต�แรก  หากแต�เป%นการกระทําเพ่ือให	มีสิทธิได	รับเงินบําเหน็จตกทอดเท�านั้น  การสมรสของ
จําเลยจึงฝ]าฝxนต�อบทบัญญัติแห�งประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย,  มาตรา  1458  ตกเป%นโมฆะ
ตาม  มาตรา  1495 
 
 
แบบแห�งการสมรส 
 
 เม่ือชายและหญิงตกลงปลงใจจะอยู�กินร�วมกันฉันสามีภริยาแล	ว  ชายและหญิงจะต	องทํา
การจดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมาย  เพ่ือให	เกิดสิทธิและหน	าท่ีระหว�างสามีและภริยา  เช�น  สิทธิ
ในทรัพย,สิน  สิทธิในการรับมรดก  สิทธิในการได	รับอุปการะเลี้ยงดูซ่ึงกันและกัน  เป%นต	น  หากชาย 
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และหญิงอยู�กินร�วมกันฉันสามีภริยาเพียงแค�จัดพิธีแต�งงานกันตามประเพณีหรือจัดงานเลี้ยงใหญ�โต
อย�างเป5ดเผยโดยท่ีไม�ได	ทําการจดทะเบียนสมรสกัน  ในทางกฎหมายจึงไม�ถือว�าชายหญิงเป%นสามี
ภริยากัน 
 เพ่ือให	เกิดผลเป%นสามีภริยากันตามกฎหมายจึงได	กําหนดแบบแห�งการสมรส  (form  of  
marriage)  โดยการจดทะเบียนสมรสต�อหน	าพนักงานเจ	าหน	าท่ี  ซ่ึงวัตถุประสงค,ท่ีกฎหมายบัญญัติ
ให	ต	องจดทะเบียนสมรสเพ่ือเป%นการแสดงเจตนาแก�บุคคลท่ัวไปให	ปรากฏถึงสถานภาพ  (status)  
ของบุคคล  ทะเบียนสมรสเป%นเอกสารมหาชน  (Public  document)  ท่ีมีผลทางกฎหมายต�อคู�
สมรส  บุคคลภายนอกและรัฐ  (สมรักษ,  พรหมมา  และ  ประเสริฐ  ลิ่มประเสริฐ, 2545: 86)  ดังท่ี
ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย,  มาตรา  1457  ได	บัญญัติว�า  “การสมรสตามประมวลกฎหมายนี้
จะมีได	เฉพาะเม่ือได	จดทะเบียนแล	วเท�านั้น” 
 สําหรับประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย,  มาตรา  1457  นี้ให	ใช	บังคับแก�การสมรสตาม
ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย,  บรรพ  5  เท�านั้น  จากความท่ีว�า  “การสมรสตามประมวล
กฎหมายนี้”  ดังนั้น  หากการสมรสตามประมวลกฎหมายอ่ืนย�อมไม�อยู�ในบังคับแห�งมาตรานี้  เช�น  
การสมรสของอิสลามศาสนิกตามพระราชบัญญัติว�าด	วยการใช	กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดป0ตตานี  
นราธิวาส  ยะลาและสตูล  พ.ศ.  2489  แม	จะทําในประเทศไทยก็สมบูรณ,ได	โดยไม�ต	องจดทะเบียน
สมรสตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย,  มาตรา  1457  หรือการสมรสของผู	ท่ีทําการสมรสก�อน  
พ.ศ.  2477  ตามกฎหมายลักษณะผัวเมียซ่ึงสมบูรณ,ได	โดยไม�ต	องจดทะเบียนก็ไม�ได	อยู�ในบังคับของ
ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย,  มาตรา  1457  เช�นกัน  (อุบลศรี  ชุณหกาญจน,, 2527: 72) 
 ในส�วนข้ันตอนการจดทะเบียนสมรสนั้นพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว  พ.ศ.  
2478  มาตรา  6  วรรคสอง  ได	กําหนดไว	ว�า  คู�สมรสจะต	องลงลายมือชื่อในทะเบียนต�อหน	านาย
ทะเบียนและพยานสองคนลงลายมือชื่อในทะเบียนนั้นด	วย  ถ	ามีลายมือชื่อพยานเพียงคนเดียว  การ
จดทะเบียนสมรสย�อมไม�มีผลสมบูรณ,ตามกฎหมาย  (คําพิพากษาฎีกา  2510/2545)  แต�ถ	านาย
ทะเบียนลงลายมือชื่อแล	วและมีลายมือชื่อพยานครบ  แต�นายทะเบียนมิได	ประทับตรานายทะเบียน
เป%นสําคัญ  ก็หาทําให	ทะเบียนสมรสไม�สมบูรณ,หรือเป%นโมฆะแต�อย�างใด  เพราะพระราชบัญญัติการ
จดทะเบียนครอบครัว  พ.ศ.  2478  กําหนดเพียงให	นายทะเบียนลงลายมือชื่อไว	เป%นสําคัญ  มิได	มี
บทบัญญัติว�าต	องประทับตรานายทะเบียนแต�อย�างใด  (คําพิพากษฎีกา  2616/2543) 

 จากท่ีกล�าวมาข	างต	นจึงสรุปได	ว�า  
ชายและหญิงท่ีทําการสมรสกันต้ังแต�วันท่ี  1  
ตุลาคม  พ.ศ.  2478  อันเป%นวันท่ีประมวล
กฎหมายแพ� งและพาณิ ชย,   บ รรพ   5  
ประกาศใช	  ชายและหญิงต	องจดทะเบียน
สมรสกันเท�านั้นจึงจะเป%นสามีภริยาท่ีชอบ
ด	วยกฎหมาย  ถ	าหากชายและหญิงทําการ
สมรสโดยฝ]าฝxนประมวลกฎหมายแพ�งและ
พาณิชย,  มาตรา  1457  การสมรสย�อมไม�
สมบู รณ, จึ งไม� ถือว� ามีการสมรสเกิด ข้ึน     

รูปที่ 3.3 ใบสําคัญการสมรส              รูปที่ 3.4 การจดทะเบียนสมรส 
ที่มา : http://www.manager.co.th/CelebOnline/ 

ViewNews.aspx?NewsID=9560000027190 
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ชายและหญิงจึงไม� ใช�สามีภริยากันตามกฎหมาย  ดังนั้นสิทธิและหน	าท่ีระหว�างสามีภริยา  
ความสัมพันธ,ทางทรัพย,สินระหว�างสามีภริยาจึงไม�มีผลบังคับตามกฎหมาย 
 
 ตัวอย�างคําพิพากษาศาลฎีกา 
 คําพิพากษาฎีกาท่ี  1135/2494  หญิงซ่ึงมิได	จดทะเบียนสมรสกับชาย  ไม�ถือว�าเป%น
ภริยาของชายนั้นตามกฎหมาย  จึงมิใช�ผู	เสียหายจะยื่นฟ�องหรือร	องขอเข	าเป%นโจทก,ร�วมกับพนักงาน
อัยการในคดีท่ีชายนั้นถูกฆ�าตาย 
 คําพิพากษาฎีกาท่ี  1498/2522  เม่ือการสมรสระหว�างจําเลยกับ  ท.  มิได	จดทะเบียน
สมรส  การสมรสย�อมไม�สมบูรณ,  จําเลยจึงไม�ใช�ภริยาโดยชอบด	วยกฎหมายของ  ท.  ผู	ตาย  เหตุนี้
จําเลยย�อมไม�มีสิทธิหน	าท่ีเก่ียวกับกองมรดกของ  ท.  โจทก,จะฟ�องบังคับให	จําเลยโอนท่ีนาซ่ึง  ท.  
ผู	ตายทําสัญญาขายให	โจทก,  แต�  ท.  ถึงแก�กรรมเสียก�อนทําการโอนท่ีนาจึงทําไม�ได	 
 คําพิพากษาฎีกาท่ี  4152/2532  การท่ีโจทก,เองเป%นฝ]ายขอร	องจําเลยให	มีหนังสือ
สอบถามไปยังสถานทูตเก่ียวกับความเป%นโสดของโจทก,  เพราะโจทก,ไม�สามารถเอาหนังสือรับรอง
ความเป%นโสดจากสถานทูตมาแสดงได	  จําเลยจึงได	ดําเนินการออกหนังสือดังกล�าวให	  แต�เม่ือยังไม�ได	
รับคําตอบจากสถานทูต  จําเลยจึงยังไม�ได	พิจารณาว�าจะจดทะเบียนสมรสให	โจทก,ตามคําร	องขอ
หรือไม�นั้น  การท่ีจําเลยรอหนังสือรับรองความเป%นโสดของโจทก,จากสถานทูตเป%นวิธีการอย�างหนึ่ง
เพ่ือให	ได	มาซ่ึงหลักฐานว�าโจทก,เป%นโสด  ไม�ต	องห	ามสมรสตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย,  
มาตรา  1452  อันเป%นเง่ือนไขประการหนึ่งแห�งการสมรสซ่ึงต	องใช	เวลาบ	าง  จึงยังถือไม�ได	ว�าจําเลย
ปฏิเสธการขอจดทะเบียนสมรสของโจทก,  ยังไม�มีการโต	แย	งสิทธิของโจทก,  โจทก,จึงไม�มีอํานาจฟ�อง
ให	จําเลยจดทะเบียนสมรสให	แก�โจทก,ได	  
 คําพิพากษาฎีกาท่ี  2616/2543  แม	ใบทะเบียนการสมรสมิได	ประทับตรานายทะเบียน   
ก็หาทําให	ทะเบียนการสมรสไม�สมบูรณ,หรือเป%นโมฆะ  เพราะพระราชบัญญัติการจดทะเบียน
ครอบครัวฯ  กําหนดเพียงให	นายทะเบียนลงลายมือชื่อไว	เป%นสําคัญ มิได	ว�าต	องประทับตราแต�อย�างใด 
 คําพิพากษาฎีกาท่ี  2510/2545  ตามพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัวฯ  มาตรา  6  
วรรคสอง  คู�สมรสจะต	องลงลายมือชื่อไว	เป%นสําคัญในทะเบียนต�อหน	านายทะเบียนและต�อหน	าพยาน
สองคนซ่ึงต	องลงลายมือชื่อไว	ในทะเบียนในขณะนั้นด	วย  แต�ตามทะเบียนการสมรสปรากฏว�ามี
ลายมือชื่อพยานเพียงคนเดียว  จึงถือไม�ได	ว�าได	มีการลงลายมือชื่อต�อหน	าพยานสองคน  เป%นการมิได	
ปฏิบัติตามข้ันตอนการจดทะเบียนสมรสให	ถูกต	องตามท่ีกฎหมายกําหนด  การจดทะเบียนสมรสจึงไม�
มีผลสมบูรณ,ตามกฎหมาย 
 คําพิพากษาฎีกาท่ี  3739/2548  แม	ตามสําเนาทะเบียนการสมรสจะปรากฏลายมือชื่อ
ฝ]ายชายคือจําเลยท่ี  1  เป%นผู	ร	องขอจดทะเบียนแต�เพียงผู	เดียวก็ตาม  แต�ในบันทึกด	านหลังของ
ทะเบียนสมรสดังกล�าวเจ	าหน	าท่ีได	บันทึกถ	อยคําท่ีจําเลยท่ี  1  และผู	ตายให	ไว	ว�าคู�สมรสท้ังสองฝ]ายมี
ความสมัครใจและเต็มใจท่ีจะจดทะเบียนสมรสกัน  โดยท้ังจําเลยท่ี  1  และผู	ตายได	ลงลายมือชื่อไว	
เป%นหลักฐาน  บันทึกดังกล�าวได	ทําในวันและเวลาต�อเนื่องกับรายการจดทะเบียนสมรสด	านหน	า  จึง
ย�อมถือว�าจําเลยท่ี  1  และผู	ตายได	ให	ถ	อยคําและปฏิบัติตามเง่ือนไขแห�งกฎหมายในเรื่องการจด
ทะเบียนสมรสด	วยความยินยอมของท้ังสองฝ]ายโดยถูกต	องตามกฎหมายแล	ว  ความบกพร�องท่ีผู	ตาย
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ไม�ได	ลงลายมือชื่อไว	ท่ีด	านหน	าทะเบียนสมรสดังกล�าวยังไม�เป%นเหตุถึงกับทําให	การจดทะเบียนสมรส
ไม�มีผลสมบูรณ,เป%นโมฆะแต�อย�างไร 
 
 
การสมรสในต�างประเทศ 
 
 การสมรสของคนสมัยใหม�ไม�ได	จํากัดเพียงแค�การสมรสระหว�างบุคคลสัญชาติเดียวกัน
เท�านั้น  เนื่องจากคนไทยมีการเดินทางไปต�างประเทศมากข้ึนไม�ว�าจะไปทํางานหรือเดินทางเพ่ือไป
ท�องเท่ียวต�างประเทศ  โดยส�วนใหญ�แล	วคนไทยท่ีอยู�ต�างประเทศมักจะนิยมสมรสกับชาวต�างชาติ  
เช�น  หญิงไทยท่ีอาศัยอยู�ประเทศเยอรมันก็มักจะสมรสกับชายเยอรมัน  หรืออาจเป%นกรณีท่ีคนไทย
ด	วยกันได	ทําการสมรสกันในต�างประเทศ  เช�น  นายบีมคนไทยทําธุรกิจเป5ดร	านอาหารไทยใน
สหรัฐอเมริกาได	พบรักกับนางสาวพลอย  ซ่ึงเป%นนักศึกษาไทยในสหรัฐอเมริกา  ท้ังสองคนจึงได	ทํา
การสมรสกันท่ีสหรัฐอเมริกา  เป%นต	น  ดังนั้นประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย,  มาตรา  1459  จึง
ได	วางหลักเกณฑ,เก่ียวกับการสมรสในต�างประเทศไว	ว�า  “การสมรสในต�างประเทศระหว�างคนท่ีมี
สัญชาติไทยด	วยกัน  หรือฝ]ายใดฝ]ายหนึ่งมีสัญชาติไทย  จะทําตามแบบท่ีกําหนดไว	ในกฎหมายไทย
หรือกฎหมายแห�งประเทศนั้นก็ได	 
 ในกรณีท่ีคู�สมรสประสงค,จะจดทะเบียนตามกฎหมายไทย  ให	พนักงานทูตหรือกงสุลไทย
เป%นผู	รับจดทะเบียน” 
 จากบทบัญญัติดังกล�าวข	างต	น  ถ	าคู�สมรสท่ีมีสัญชาติไทยหรือฝ]ายหนึ่งฝ]ายใดมีสัญชาติไทย
ได	ทําการสมรสกันในต�างประเทศ  คู�สมรสสามารถเลือกทําการสมรสได	  2  แบบคือ  (วารี  นาสกุล
และ  เบญจวรรณ  ธรรมรัตน,, 2554: 85) 
 1. แบบของกฎหมายไทย  คือ  จะต	องมีการจดทะเบียนสมรสต�อพนักงานการทูตหรือ
กงสุลไทย  และการจดทะเบียนสมรสนั้นจะต	องเป%นไปตามเง่ือนไขของกฎหมายไทย  เช�น  จะต	องมี
อายุครบ  17  ปvบริบูรณ,หรือจะจดทะเบียนกับญาติสืบสายโลหิตไม�ได	  เป%นต	น 
 2. แบบของกฎหมายของประเทศท่ีคู�สมรสมีสัญชาติ  แต�จะต	องทําตามเง่ือนไขของ
ประเทศนั้น 
 
  ตัวอย�างคําพิพากษาศาลฎีกา 
  คําพิพากษาฎีกาท่ี  45/2524  โจทก,สมรสในประเทศจีนเม่ือโจทก,อายุ  10  ปvกับ
หญิงอายุ  12  ปv  ประเทศจีนไม�มีกฎหมายบังคับเรื่องอายุของคู�สมรสและไม�ต	องจดทะเบียนสมรส  
ดังนี้  โจทก,กับหญิงนั้นสมรสกันท่ีประเทศจีนโดยชอบด	วยกฎหมายของประเทศจีนในขณะนั้น  โจทก,
จึงเป%นสามีชอบด	วยกฎหมายของหญิงจีนนั้นก�อนเดินทางมาอยู�ประเทศไทย  และถือว�าเป%นการสมรส
ท่ีชอบตามพระราชบัญญัติว�าด	วยการขัดกันแห�งกฎหมาย  พ.ศ.  2481  มาตรา  20  และไม�ถือว�าขัด
ต�อความสงบเรียบร	อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  บุตรท่ีเกิดจากโจทก,และหญิงนั้นจึงเป%นบุตรท่ี
ชอบด	วยกฎหมายของโจทก, 
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  ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย,  มาตรา  1459  นี้ไม�ได	บัญญัติไปถึงเรื่องเง่ือนไข
แห�งการสมรสด	วย  ถ	าคู�สมรสฝ]ายใดฝ]ายหนึ่งมีสัญชาติไทยและอีกฝ]ายหนึ่งมีสัญชาติต�างประเทศ  ก็
ต	องเป%นไปตามเง่ือนไขแห�งการสมรสตามกฎหมายไทยและตามกฎหมายของประเทศท่ีเป%นคู�สมรสอีก
ฝ]ายหนึ่งตามพระราชบัญญัติว�าด	วยการขัดกันแห�งกฎหมาย พ.ศ.  2481  มาตรา  19  บัญญัติไว	ว�า  
“เง่ือนไขแห�งการสมรสให	เป%นไปตามกฎหมายสัญชาติของแต�ละฝ]าย”  ดังนั้น  ถ	าคู�สมรสเป%นคนท่ีมี
สัญชาติไทยท้ังคู�ก็ย�อมต	องเป%นไปตามเง่ือนไขของการสมรสแห�งประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย,
ไทย  (สมชาย  กษิติประดิษฐ,, 2556: 105) 
  อย�างไรก็ตาม  ถ	าการสมรสนั้นทําในประเทศไทย  ไม�ว�าระหว�างคนไทยหรือคน
สัญชาติไทยกับคนสัญชาติต�างประเทศ  หรือระหว�างคนสัญชาติต�างประเทศด	วยกันจะต	องทําตาม
แบบของกฎหมายของไทย  คือประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย,  บรรพ  5  และพระราชบัญญัติจด
ทะเบียนครอบครัว  พ.ศ.  2478  (สมพร  พรหมหิตาธร, 2544: 218) 
  กล�าวโดยสรุป  การสมรสในต�างประเทศระหว�างคนท่ีมีสัญชาติไทยด	วยกันหรือคนท่ีมี
สัญชาติไทยกับคนต�างประเทศ  คู�สมรสสามารถเลือกทําการสมรสตามแบบของกฎหมายไทย  คือ จด
ทะเบียนสมรสต�อพนักงานการทูตหรือกงสุลไทย  หรืออาจเลือกทําการสมรสตามแบบกฎหมายของ
ต�างประเทศท่ีคู�สมรสมีสัญชาติ  หรือตามแบบกฎหมายในประเทศท่ีทําการสมรส  แล	วแต�คู�สมรสจะ
เลือก  ซ่ึงถือว�าการสมรสดังกล�าวมีผลสมบูรณ,ทุกประการโดยไม�จําต	องจดทะเบียนสมรสตามประมวล
กฎหมายแพ�งและพาณิชย,ของไทยก็ได	  เพราะถ	อยคําในประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย,  มาตรา  
1459  ใช	คําว�า  “ตามแบบท่ีกําหนดไว	ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายแห�งประเทศนั้นก็ได	” 
 
 
การสมรสในพฤติการณ:พิเศษ 
 
 ชีวิตของมนุษย,มีความไม�แน�นอน  การเกิด  แก�  เจ็บ  ตาย  ถือเป%นเรื่องธรรมดาท่ีจะต	อง
เกิดข้ึนกับมนุษย,เฉกเช�นเดียวกับการสมรสก็อาจมีเหตุการณ,บางอย�างท่ีไม�คาดคิด  ทําให	ชายและหญิง
ไม�สามารถจดทะเบียนสมรสกันได	  เช�น  ชายหรือหญิงตกอยู�ในเหตุการณ,อันตรายใกล	ถึงแก�ความตาย
หรือตกอยู�ในภาวะสงครามโดยไม�รู	ว�าจะรอดชีวิตจากการรบหรือไม�  เม่ือชายและหญิงมีความประสงค,
ท่ีจะทําการสมรส  แต�มีเหตุฉุกเฉินไม�สามารถท่ีจะเดินทางไปจดทะเบียนสมรสต�อนายทะเบียนได	  
ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย,  มาตรา  1460  จึงบัญญัติไว	ว�า  “เม่ือมีพฤติการณ,พิเศษซ่ึงไม�อาจ
ทําการจดทะเบียนสมรสต�อนายทะเบียนได	เพราะชายหรือหญิงฝ]ายใดฝ]ายหนึ่งหรือท้ังสองฝ]ายตกอยู�
ในอันตรายใกล	ความตายหรืออยู�ในภาวะการรบหรือสงคราม  ถ	าชายและหญิงนั้นแสดงเจตนาจะ
สมรสกันต�อหน	าบุคคลซ่ึงบรรลุนิติภาวะท่ีอยู�  ณ  ท่ีนั้น  แล	วให	บุคคลดังกล�าวจดแจ	งการแสดงเจตนา
ขอทําการสมรสของชายและหญิงนั้นเป%นหลักฐาน  และต�อมาชายหญิงได	จดทะเบียนสมรสกันภายใน
เก	าสิบวันนับแต�วันท่ีอาจทําการจดทะเบียนต�อนายทะเบียนได	  โดยแสดงหลักฐานต�อนายทะเบียน
และให	นายทะเบียนจดแจ	งวัน  เดือน  ปv  สถานท่ีท่ีแสดงเจตนาขอทําการสมรสและพฤติการณ,พิเศษ
นั้นไว	ในทะเบียนสมรส  ให	ถือว�าวันแสดงเจตนาขอทําการสมรสต�อบุคคลดังกล�าวเป%นวันจดทะเบียน
สมรสต�อหน	านายทะเบียนแล	ว 
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 ความในมาตรานี้มิให	ใช	บังคับถ	าหากจะมีการสมรสในวันแสดงเจตนาขอทําการสมรส  การ
สมรสนั้นจะตกเป%นโมฆะ” 
 จากบทบัญญัติดังกล�าวข	างต	น  คําว�า  “พฤติการณ,พิเศษ”  นั้นหมายถึง  เหตุฉุกเฉินท่ี
ไม�ใช�เหตุการณ,ปกติธรรมดา  เช�น  เรือกําลังจะอัปปางจมลงทะเลหรือแผ�นดินไหวอย�างรุนแรงหรือ
เครื่องบินกําลังจะตก  เป%นต	น  โดยพฤติการณ,พิเศษนั้นจะต	องมีองค,ประกอบ  ดังนี้ 
 1. ชายและหญิงท่ีจะทําการสมรสหรือฝ]ายใดฝ]ายหนึ่งตกอยู�ในอันตรายใกล	ความตาย 
  คําว�า  “ตกอยู�ในอันตรายใกล	ความตาย”  หมายถึง  ต	องมีอันตรายใกล	ความตายเกิด
แก�ชายหรือหญิง  หรือท้ังสองฝ]ายนั้นจริงๆ  เช�น  การเกิดโรคระบาดหรือสงคราม  แผ�นดินไหว  ไม�ใช�
เพียงมีเหตุการณ,แวดล	อมเกิดข้ึนและคาดคิดเอาว�าจะเกิดอันตรายถึงตาย  ท้ังต	องไม�ใช�เป%นเหตุการณ,
ท่ีเกิดข้ึนตามปกติธรรมดา เช�นความเจ็บป]วยธรรมดา เป%นต	น  (โชค  จารุจินดา, 2516: 69) 
 2. ชายและหญิงหรือฝ]ายใดฝ]ายหนึ่งตกอยู�ในภาวะการรบหรือสงคราม 
  ส�วนคําว�า  “อยู�ในภาวะการรบหรือสงคราม”  หมายถึง  เม่ือชายหรือหญิงท้ังสองฝ]าย
ได	ตกอยู�ในภาวะการรบหรือสงครามแล	วจึงถือได	ว�าชายหรือหญิงอาจได	รับอันตรายถึงแก�ชีวิต
ตลอดเวลาจึงให	ชายหญิงแสดงเจตนาขอทําการสมรสได	  แม	ความจริงชายหรือหญิงจะยังไม�ได	รับ
อันตรายใกล	ความตายก็ตาม  ตามความในข	อนี้ต	องเกิดภาวะการรบหรือสงครามในเขตพ้ืนท่ีนั้นจน
ชายหญิงไม�อาจไปจดทะเบียนสมรสได	ด	วย  (อุบลศรี  ชุณหกาญจน,, 2527: 77)   
 3. ชายและหญิงท้ังสองฝ]าย  จะต	องแสดงเจตนาจะสมรสต�อหน	าบุคคลซ่ึงบรรลุนิติภาวะ  
โดยบุคคลผู	บรรลุนิติภาวะจะต	องจดแจ	งถ	อยคําของชายหญิงท่ีแสดงเจตนาจะทําการสมรสกันนั้นไว	
เป%นหลักฐานคือ  จดแจ	งโดยมีหลักฐานเป%นหนังสือเท�านั้น  ผู	จดแจ	งจะต	องลงลายมือชื่อด	วย 
 4. ชายและหญิงจะต	องไปจดทะเบียนสมรสกันภายในเวลา  90  วัน  นับต้ังแต�วันท่ีอาจ
ทําการจดทะเบียนต�อนายทะเบียนได	คือ  ภาวะเหตุการณ,อันตรายใกล	ความตายหรือภาวะในการรบ
หรือการทําสงครามได	หมดสิ้นลง 
 5. ให	นายทะเบียนจดแจ	ง  วัน  เดือน  ปv  สถานท่ีท่ีแสดงเจตนาขอทําการสมรสและ
พฤติการณ,พิเศษนั้นไว	ในทะเบียน  โดยให	ถือว�าวันแสดงเจตนาขอทําการสมรสต�อหน	าบุคคลผู	บรรลุ
นิติภาวะดังกล�าวเป%นวันจดทะเบียนสมรสต�อนายทะเบียน  หมายความว�า  ให	ผลของการจดทะเบียน
สมรสมีผลย	อนหลังไปถึงวันท่ีแสดงเจตนาว�าจะทําการสมรสต�อหน	าบุคคลผู	บรรลุนิติภาวะ 
  อย�างไรก็ตาม  ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย,  มาตรา  1460  วรรคท	ายนี้  เป%น
การจํากัดกรณีท่ีจะทําการจดทะเบียนสมรสให	มีผลย	อนหลัง  ในเม่ือคู�สมรสไม�อาจทําการสมรสได	ใน
วันท่ีแสดงเจตนาขอทําการสมรสเพราะฝ]าฝxนเง่ือนไขท่ีระบุให	การสมรสต	องตกเป%นโมฆะในวันแสดง
เจตนานั้น  เช�น  ในวันแสดงเจตนาชายหรือหญิงเป%นบุคคลวิกลจริตหรือมีคู�สมรสอยู�แล	ว  เป%นต	น  ก็
จะมาใช	ประโยชน,จากความในมาตรานี้ให	การสมรสมีผลย	อนหลังไม�ได	  (สหัส  สิงหวิริยะ, 2549: 60) 
  กล�าวโดยสรุป  การสมรสในพฤติการณ,พิเศษนี้เป%นกรณีท่ีชายหรือหญิงไม�สามารถจด
ทะเบียนสมรสต�อหน	านายทะเบียนได	  เนื่องจากมีเหตุจําเป%นท่ีคู�สมรสท้ังสองฝ]ายตกอยู�ในภาวะ
อันตรายใกล	ความตายหรืออยู�ในภาวะการรบหรือสงคราม  เพราะฉะนั้นกฎหมายจึงอนุโลมให	ชาย
และหญิงท้ังสองฝ]ายแสดงเจตนาจะสมรสต�อหน	าบุคคลซ่ึงบรรลุนิติภาวะ ณ  ท่ีนั้น  โดยให	ผู	บรรลุนิติ
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ภาวะบันทึกถ	อยคําไว	เป%นหลักฐาน  แล	วให	ชายและหญิงนําหลักฐานดังกล�าวไปแสดงต�อนายทะเบียน
เพ่ือจดทะเบียนสมรส  โดยให	ผลของการสมรสมีผลสมบูรณ,ย	อนหลังไปถึงวันท่ีแสดงเจตนาจะสมรส  
 
 
สรุป 
 
 เพ่ือให	การศึกษาในเรื่องการสมรสเข	าใจได	ง�ายข้ึนจึงสรุปเง่ือนไขและแบบแห�งการสมรสใน
ตารางดังต�อไปนี้ 
 

ตารางท่ี  3.2  เง่ือนไขและแบบแห�งการสมรส 

 
 การสมรสของชายและหญิงจะมีผลบังคับตามกฎหมายหรือไม�  จะต	องปฏิบัติตามเง่ือนไข
แห�งการสมรสตามตารางดังกล�าวข	างต	น  เม่ือได	ปฏิบัติตามเง่ือนไขแห�งการสมรสแล	ว  ชายและหญิง
จะต	องจดทะเบียนสมรสตามแบบท่ีกําหนดไว	ในประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย,  จึงจะเป%นสามี
ภริยาท่ีชอบด	วยกฎหมาย  แต�ถ	ามีพฤติการณ,พิเศษไม�สามารถจดทะเบียนสมรสได	  ก็ให	แสดงเจตนา
ความประสงค,จะสมรสกันต�อหน	าบุคคลผู	บรรลุนิติภาวะ  แล	วให	นําหลักฐานดังกล�าวไปจดทะเบียน
สมรสต�อนายทะเบียนในภายหลัง  นอกจากนี้ในกรณีท่ีบุคคลผู	มีสัญชาติไทยได	ทําการสมรสใน

ลําดับ เง่ือนไขการสมรสและแบบแห�งการสมรส ผลในทางสมรส 
1. ชายและหญิงต	องมีอายุไม�ต่ํากว�า 17 ปvบริบูรณ,

ท้ังสองคน  (ป.พ.พ.  มาตรา  1448)  
ฝ]าฝxนการสมรสมีผลเป%นโมฆียะ 
(ป.พ.พ.  มาตรา  1503) 

2 หากเป%นผู	เยาว,จะต	องได	รับความยินยอมจาก
บิดามารดาก�อน (ป.พ.พ.  มาตรา  1454) 

ฝ]าฝxนการสมรสมีผลเป%นโมฆียะ  
(ป.พ.พ.  มาตรา  1509) 

3 ชายและหญิงต	องไม�เป%นคนวิกลจริตหรือคนไร	
ความสามารถ (ป.พ.พ.  มาตรา  1449) 

ฝ]าฝxนการสมรสมีผลเป%นโมฆะ 
(ป.พ.พ.  มาตรา  1495) 

4 ชายและหญิงต	องไม�เป%นญาติสืบสายโลหิตกัน
โดยตรง (ป.พ.พ.  มาตรา  1450) 

ฝ]าฝxนการสมรสมีผลเป%นโมฆะ 
(ป.พ.พ.  มาตรา  1495) 

5 ชายและหญิงจะทําการสมรสในขณะท่ีตนมีคู�
สมรสอยู�แล	วไม�ได	  (ป.พ.พ.  มาตรา  1452) 

ฝ]าฝxนการสมรสมีผลเป%นโมฆะ 
(ป.พ.พ.  มาตรา  1495) 

6 หญิงท่ีสามีตายหรือท่ีการสมรสสิ้นสุดลงจะทํา
การสมรสใหม�ในทันทีไม�ได	 
(ป.พ.พ.  มาตรา  1453) 

ฝ]าฝxนการสมรสมีผลสมบูรณ,เนื่องจาก
กฎหมายไม�ได	บัญญัติไว	ว�าเป%นโมฆะ
หรือโมฆียะ 

7 ชายและหญิงจะต	องไม�เป%นผู	รับบุตรบุญธรรม
และบุตรบุญธรรมกัน 
(ป.พ.พ.  มาตรา  1451) 

ฝ]าฝxนการสมรสมีผลสมบูรณ,เนื่องจาก
กฎหมายไม�ได	บัญญัติไว	ว�าเป%นโมฆะ
หรือโมฆียะ 

8 ชายและหญิงต	องจดทะเบียนสมรสกัน 
(ป.พ.พ.  มาตรา  1457) 

หากฝ]าฝxนไม�ถือเป%นสามีภริยากันตาม
กฎหมาย 
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ต�างประเทศ  ไม�ว�าจะเป%นการสมรสระหว�างคนไทยด	วยกัน  หรือคนไทยกับคนต�างชาติ  กฎหมายให	คู�
สมรสมีสิทธิเลือกทําการสมรสตามแบบท่ีกําหนดไว	ในกฎหมายไทย  หรือจะเลือกทําการสมรสตาม
แบบกฎหมายในประเทศท่ีทําการสมรสก็ได	  ท้ังนี้ก็มีผลตามกฎหมายเช�นกัน 
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คําถามท5ายบทท่ี  3 
 
 

1. จงอธิบายลักษณะและเง่ือนไขแห�งการสมรส 
2. นายโดม  อายุ  50  ปv  ได	จดทะเบียนรับนางสาวฟ�าเป%นบุตรธรรมต�อมาท้ังสองคนได	รักใคร�ชอบ   
 พอกัน  นายโดมและนางสาวฟ�าจึงตกลงกันไปจดทะเบียนสมรสต�อนายทะเบียน  ดังนั้น       
 การสมรสระหว�างนายโดมและนางสาวฟ�าจะมีผลอย�างไร  เพราะเหตุใด  และมีหลักเกณฑ,
 อย�างไรบ	าง  
3. การสมรสในพฤติการณ,พิเศษ  หมายความว�าอย�างไร 
4. จงอธิบายหลักเกณฑ,ของการสมรสในต�างประเทศ 
5. นายแดง  อายุ  27  ปv  เป%นบุคคลไร	ความสามารถได	จดทะเบียนสมรสกับนางสาวพลอยอายุ    
 50 ปv  โดยท่ีนางสาวพลอยไม�ได	รังเกลียดนายแดงแต�อย�างใด  ดังนั้น  การสมรสระหว�างนายแดง 
 กับนางสาวพลอยจะมีผลในทางกฎหมาย  อย�างไร 
6. นายชัยอยู�กินร�วมกันฉันสามีภริยากับนางมา  เป%นเวลา  20  ปv  ต�อมานายชัยลักลอบได	เสียกับ
 นางสาวแนท อายุ  22  ปv  จนต้ังครรภ,  นายชัยสงสารนางสาวแนทจึงจดทะเบียนสมรสกัน  
 ดังนั้น  การสมรสระหว�างนายชัยและนางสาวแนทจะมีผลอย�างไร 
7. แบบของการสมรสตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย,จะต	องทําอย�างไรจึงจะมีผลบังคับตาม 
 กฎหมาย 
8. นายประเทืองเป%นผู	ชายแต�มีใจรักอยากเป%นหญิง  จึงได	ผ�าตัดแปลงเพศเป%นหญิงพร	อมเปลี่ยนชื่อ
 ใหม�ว�า  “ปอยปรีดา”  ต�อมาปอยปรีดาได	ไปพบรักกับนายปx�ด  ซ่ึงนายปx�ดก็รู	ดีว�าปอยปรีดาเป%น
 ชายท่ีแปลงเพศเป%นหญิง  แต�ด	วยความรักท่ีมีต�อปอยปรีดา  นายปx�ดจึงให	บิดามารดาของตนไป
 ทําพิธีสู�ขอปอยปรีดาเพ่ือมาเป%นภริยาของตน  ต�อมานายปx�ดและปอยปรีดาจึงได	ไปทําการจด
 ทะเบียนสมรสท่ีเขตบางรัก  ดังนี้  ให	วินิจฉัยว�าการสมรสระหว�างนายปx�ดกับปอยปรีดาจะมีผล
 ในทางกฎหมายอย�างไร  เพราะเหตุใด 



 

บทท่ี  4 
ความสัมพันธ�ระหว�างสามีภริยา 

 
 
 เม่ือชายและหญิงได�ทําการจดทะเบียนสมรสกันแล�ว  สถานะความสัมพันธ#ระหว$างสามี
ภริยาจึงเกิดข้ึน  โดยต$างฝ,ายต$างมีสิทธิและหน�าท่ีต$อกันตามกฎหมาย  เริ่มต้ังแต$การใช�ชีวิตอยู$กิน
ร$วมกันฉันสามีภริยา  มีการหลับนอน  ร$วมประเวณีกันตามวิถีธรรมชาติของมนุษย#  นอกจากนี้สามี
ภริยายังต�องทําหน�าท่ีช$วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูซ่ึงกันและกันตามความสามารถและฐานะของตนด�วย  
เนื่องจากกฎหมายเห็นว$าป8จจุบันชายและหญิงมีสิทธิเท$าเทียมกัน  ผู�หญิงก็มีความรู�ความสามารถ
ทํางานหาเงินเลี้ยงดูครอบครัวได�เหมือนกับผู�ชาย  ซ่ึงต$างจากสังคมสมัยก$อนตามกฎหมายลักษณะผัว
เมียผู�ชายมีสิทธิเหนือผู�หญิง  กฎหมายจึงให�อํานาจสามีเป:นหัวหน�าในคู$ครองหรือเป:นผู�เลือกถ่ินท่ีอยู$  
และกําหนดให�สามีเป:นผู�ทําหน�าท่ีอุปการะเลี้ยงดูภริยาฝ,ายเดียว  เพราะผู�หญิงถูกจํากัดสิทธิในเรื่อง
ครอบครัว  ภริยาจึงไม$มีหน�าท่ีอุปการะเลี้ยงดูสามีและบุตร  เม่ือสังคมมีความเจริญก�าวหน�ามากข้ึน
การดํารงชีวิตของคนในครอบครัวก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปกับสภาพสังคมเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
อันล้ําสมัย  สามีภริยาไม$มีเวลาดูแลเอาใจใส$กัน  เพราะต�องทํางานแข$งกับเวลาเพ่ือหาป8จจัยในการ
เลี้ยงชีพของครอบครัว  ในท่ีสุดความสัมพันธ#ระหว$างสามีภริยาก็เริ่มห$างหายออกไป  เช$น  สามีภริยา
ไม$มีเวลาพูดคุยปรับความเข�าใจกัน  จนบางครั้งอาจมีการทะเลาะกัน  ดังนั้น  กฎหมายจึงเล็งเห็นถึง
ป8ญหาท่ีจะเกิดข้ึนในครอบครัวจึงได�กําหนดหลักเกณฑ#ต$างๆ  ให�สามีภริยาปฏิบัติหน�าท่ีต$อกัน      
เพ่ือประสานความสัมพันธ#ระหว$างสามีภริยาให�ดํารงอยู$ต$อไปอย$างปกติสุข 
 
 
การอยู�กินร�วมกันฉันสามีภริยา 
 
 การอยู$กินร$วมกันฉันสามีภริยาถือเป:นหน�าท่ีประการหนึ่งดังท่ีประมวลกฎหมายแพ$งและ
พาณิชย#ได�กําหนดหน�าท่ีและความรับผิดระหว$างสามีภริยาไว�ในมาตรา  1461  วรรคแรก โดยได�
บัญญัติว$า  “สามีภริยาต�องอยู$กินด�วยกันฉันสามีภริยา” 
 คําว$า  “การอยู$กินด�วยกันฉันสามีภริยา”  นั้นในประมวลกฎหมายแพ$งและพาณิชย#ไม$ได�ให�
คํานิยามไว�  แต$ได�มีนักนิติศาสตร#ได�อธิบายไว�ดังต$อไปนี้ 
 อุบลศรี  ชุณหกาญจน#  (2527: 87)  ได�ให�ความเห็นว$า  การอยู$กินด�วยกันฉันสามีภริยา  
หมายความว$า  ต�องอยู$กินร$วมกันฉันสามีภริยามิใช$ฉันนายกับบ$าว  หรือเพ่ือนกับญาติ  คือต�องมีการ
ร$วมหลับนอนกัน  และต�องอยู$ร$วมกันไม$ใช$ต$างคนต$างอยู$หรืออยู$คนละบ�าน  แค$ไหนเพียงใด  ถือว$า
เป:นการอยู$กินด�วยกันฉันสามีภริยานั้นควรคํานึงถึงวัย  ฐานะ  อาชีพของสามีภริยา 
 สมพร  พรหมหิตาธร  (2544: 297)  ได�อธิบายถึงการอยู$ กินด�วยกันฉันสามีภริยา  
หมายความว$า  ความเป:นสามีภริยาดําเนินไปตามธรรมชาติของโลกีย#วิสัยของชายหญิง  การอยู$
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ร$วมกันฉันสามีภริยาจึงเข�าใจว$าให�อยู$ร$วมกันเพ่ือสืบเผ$าพันธุ#ให�คงอยู$ต$อไปในอนาคต  อันเป:น
หลักประกันของสถาบันครอบครัว 
 วิระดา  สมสวัสด์ิ  (2546: 65)  ได�อธิบายว$า  การอยู$กินด�วยกันฉันสามีภริยา  หมายความ
ว$า  การอยู$ร$วมกันในฐานะท่ีเป:นสามีภริยา  ไม$ใช$ทําตนเสมือนเป:นนายและบ$าวหรือบุพการี  ญาติ
ผู�ใหญ$คอยอบรมสั่งสอนทําโทษกันอยู$เรื่อยไป 
 สหัส  สิงหวิริยะ  (2549: 67)  ได�อธิบายถึงการอยู$กินด�วยกันฉันสามีภริยาไว�ว$า  ไม$ได�
หมายความแต$เพียงว$าอยู$ร$วมเรือนหรือชายคาเดียวกันเท$านั้น  แต$หมายถึงการท่ีจะต�องปฏิบัติหน�าท่ี
ของสามีภริยาในการร$วมประเวณีด�วยกัน 
 ไพโรจน#  กัมพูสิริ  และ  รัศฎา  เอกบุตร  (2555: 57)  ได�อธิบายว$า  การอยู$กินร$วมกันฉัน
สามีภริยา  หมายถึง  จะต�องอยู$กินหลับนอนในเรือนเดียวกันพร�อมท้ังมีความสัมพันธ#ทางประเวณีกัน  
เนื่องจากการสมรสมีจุดมุ$งหมายให�ชายหญิงมาใช�ชีวิตอยู$ร$วมกันเป:นการส$วนตัว  และให�กําเนิดบุตร
หากคู$สมรสฝ,ายใดฝ,ายหนึ่งไม$ทําหน�าท่ีหรือบกพร$องในความสัมพันธ#ส$วนตัวดังกล$าว  อีกฝ,ายหนึ่งอาจ
ฟNองหย$าได�ตามประมวลกฎหมายแพ$งและพาณิชย#  มาตรา  1516(1)  หรือ  (10)  แล�วแต$กรณี 
 ในต$างประเทศบางแห$งก็ได�มีบทบัญญัติไว�ในทํานองเดียวกับประมวลกฎหมายแพ$งและ
พาณิชย#ไทย  เช$น  ในประเทศเกาหลีใต�ได�บัญญัติไว�ในประมวลกฎหมายแพ$งเกาหลีใต�  มาตรา  826 
ว$าสามีภริยามีหน�าท่ีจะต�องอยู$ร$วมกันอุดหนุนซ่ึงกันและกันจะต�องร$วมมือกัน  ส$วนประเทศใต�หวัน
กฎหมายแพ$งใต�หวัน  มาตรา  1001  ได�บัญญัติไว�ว$า  ชายหญิงเม่ือได�ทําการสมรสกันจะต�องอยู$
ร$วมกันและเก่ียวกับกิจการบ�านเรือนต$างๆ  ให�ถือว$ากิจการท่ีคนหนึ่งคนใดกระทําไปนั้นได�กระทําไป
ในฐานะท่ีเป:นตัวแทนของอีกคนหนึ่ง  นอกจากนี้  ในประเทศแถบตะวันตก  เช$น  กฎหมายแพ$ง
ฝรั่งเศส  มาตรา  214,  มาตรา  215  ได�บัญญัติไว�ว$า  สามีภริยาจะต�องช$วยกันออกค$าใช�จ$ายและ
จะต�องอยู$ร$วมกัน  (วารี  นาสกุล  และ  เบญจวรรณ  ธรรมรัตน#, 2554: 92) 
 จากท่ีได�กล$าวมาข�างต�นจึงสรุปได�ว$า  การอยู$กินร$วมกันฉันสามีภริยานั้น  คือการท่ีชายและ
หญิงสมัครใจทําการสมรส  มีการใช�ชีวิตอยู$ร$วมกันในฐานะสามีภริยา  วัตถุประสงค#ของการอยู$ร$วมกัน
ฉันสามีภริยาก็เพ่ือมีความสัมพันธ#ทางด�านกายและใจ  เช$น  มีการร$วมประเวณีกัน  ซ่ึงถือเป:นเรื่อง
ปกติธรรมชาติของมนุษย#ในการครองเรือน  เพ่ือท่ีจะมีลูกหลานสืบตระกูลต$อไป  ท้ังนี้  ข้ึนอยู$กับ
ขนบธรรมเนียมประเพณีในสังคมของผู�เป:นสามีภริยาจะพึงปฏิบัติต$อกัน  หากฝ,ายใดฝ,ายหนึ่งไม$ยอม
อยู$กินร$วมกันฉันสามีภริยาหรือไม$ยอมร$วมประเวณีกันกฎหมายถือว$าเป:นการกระทําปฏิป8กษ#ต$อการ
เป:นสามีภริยาอย$างร�ายแรง  จึงทําให�อีกฝ,ายหนึ่งมีสิทธิฟNองหย$าได� 
 
 
การช�วยเหลืออุปการะเลี้ยงดู 
 
 ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  เม่ือชายและหญิงทําการสมรสเป:นสามีภริยากันแล�ว  สามี
ภริยาจะต�องอยู$กินร$วมกันเป:นครอบครัว  นอกจากนี้สามีภริยายังต�องให�ความช$วยเหลืออุปการะเลี้ยง
ดูอีกฝ,ายหนึ่ง  มีการดูแลเอาใจใส$ให�เกียรติซ่ึงกันและกัน  เพ่ือสร�างความสัมพันธ#ในครอบครัว  เพราะ
สามีภริยาถือเป:นบุคคลเดียวกัน  จะต�องใช�ชีวิตสมรสร$วมกันตลอดไป  เช$น  เวลาเจ็บป,วยสามีภริยา
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ต�องช$วยเหลือปฐมพยาบาลอีกฝ,ายหนึ่งตามสมควร  หรือดูแลความเป:นอยู$ของคนในครอบครัวให�เป:น
ปกติสุข  ไม$ว$าจะเป:น  ค$าใช�จ$ายต$างๆ  ในครอบครัว  หรือการช$วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูบุตรร$วมกัน  
ดังนั้น  การช$วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูจึงถือเป:นหน�าท่ีท่ีสามีภริยาพึงต�องปฏิบัติต$อกันตามประมวล
กฎหมายแพ$งและพาณิชย#  มาตรา  1461  วรรคสอง ได�บัญญัติว$า  “สามีภริยาต�องช$วยเหลือ
อุปการะเลี้ยงดูกันตามความสามารถและฐานะของตน” 
 ต้ังแต$มีการประกาศใช�ประมวลกฎหมายแพ$งและพาณิชย#  บรรพ  5  ใหม$  ทําให�สิทธิ
ระหว$างชายและหญิงมีความเท$าเทียมกันตามรัฐธรรมนูญ  รวมท้ังสิทธิในครอบครัวด�วย  สามีภริยาจึง
มีสิทธิจัดการทุกอย$างในครอบครัวเท$าเทียมกัน  เช$น  การจัดการสินสมรสร$วมกัน  การเป:นหัวหน�า
ครอบครัว  หรือการเลือกท่ีอยู$  การใช�นามสกุลซ่ึงหญิงมีสามีสามารถใช�นามสกุลเดิมของตนได�     
เป:นต�น  ในเรื่องการให�ความช$วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูก็เช$นเดียวกัน  ไม$จําเป:นต�องเป:นหน�าท่ีของสามี
แต$เพียงผู�เดียวเหมือนสมัยก$อน  เนื่องจากสภาพสังคมป8จจุบันฝ,ายหญิงก็ต�องออกไปทํางานเลี้ยง
ครอบครัวเช$นเดียวกับฝ,ายชาย   เพราะท้ังสองฝ,ายจะต�องช$วยกันสร�างฐานะครอบครัวให�มีความ
ม่ันคงจึงจําเป:นต�องช$วยกันทํามาหากินให�ทันกับสภาพเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย$างรวดเร็ว  ดังนั้น  
การให�ความอุปการะช$วยเหลือเลี้ยงดูจึงเป:นหน�าท่ีของสามีภริยาจะต�องปฏิบั ติต$อกันตาม
ความสามารถและฐานะของตน 
 สําหรับคําว$า  “การช$วยเหลือและอุปการะเลี้ยงดู”  ในประมวลกฎหมายแพ$งและพาณิชย#
ไม$ได�ให�คํานิยามไว�  ดังนั้นการท่ีจะถือว$าสามีภริยาให�ความช$วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกันหรือไม$       
จึงต�องพิจารณาถ�อยคําดังกล$าวโดยอาศัยแนวคิดจากนักนิติศาสตร#  ดังนี้ 
 โชค  จารุจินดา  (2516: 78-79)  กล$าวว$า  การช$วยเหลือซ่ึงกันและกันนั้น  หมายถึง  การ
ช$วยเหลือตามความเหมาะสมแก$หน�าท่ีของสามีภริยา  ในฐานะท่ีท้ังสองฝ,ายร$วมชีวิตเดียวกันร$วมทุกข#
ร$วมสุขด�วยกัน  การรับปรึกษาหารือหรือปรับทุกข#ปรับสุขซ่ึงกันและกันก็เป:นการช$วยเหลืออย$างหนึ่ง  
ส$วนการอุปการะเลี้ยงดูเป:นการเก้ือกูลกันในการดํารงชีพให�อยู$ด�วยความปกติสุข  ราบรื่นในฐานะสามี
ภริยา 
 สหัส  สิงหวิริยะ  (2549: 69)  ได�อธิบายว$า  กฎหมายใช�ถ�อยคําว$า  “ต�องช$วยเหลือ
อุปการะเลี้ยงดู”  จึงเป:นถ�อยคําท่ีอาจแยกได�เป:น  2  ส$วนคือ  “การช$วยเหลือ”  อย$างหนึ่งกับ  “การ
อุปการะเลี้ยงดู”  อีกอย$างหนึ่ง  การช$วยเหลือเป:นหน�าท่ีท่ีต�องกระทํา  เช$น  เวลาเจ็บป,วยต�อง
ช$วยเหลือพยาบาลตามสมควร  แต$การอุปการะเลี้ยงดูก็จะต�องให�เงินทองเป:นค$าใช�จ$ายซ้ืออาหาร  
เครื่องนุ$งห$ม  ยารักษาโรค  ท่ีอยู$อาศัย  เป:นต�น 
 ชาติชาย  อัครวิบูลย#  (2552: 172 - 173)  กล$าวว$า  “การช$วยเหลือ”  มีความหมายท่ี
กว�างขวาง  นอกจากการช$วยเหลือกันในครัวเรือนแล�วยังรวมถึงการประกอบการงานและส$วนตัวอีก
ด�วย  แต$ท้ังนี้จะไปก�าวก$ายยุ$งเก่ียวเกินสมควรแก$ฐานะหรือความสามารถมิได�  อย$างไรก็ตามหน�าท่ีใน
การให�ความช$วยเหลือ  ก็ไม$ได�จํากัดเฉพาะในด�านความช$วยเหลือทางวัตถุหรือการดูแลเอาใจใส$เม่ือ
เจ็บป,วยเท$านั้น  แต$ยังหมายถึงส$วนท่ีเก่ียวกับทางจิตใจด�วย  ตลอดจนการให�ความเคารพนับถือซ่ึงกัน
และกัน 
 ส$วนหน�าท่ีในการอุปการะเลี้ยงดู  ไม$จํากัดว$าเป:นการช$วยเหลือท่ีเป:นตัวเงิน  อาจจะเป:น
การให�สิ่งของ  เครื่องอุปโภคบริโภคหรือสิ่งอ่ืนใด  นอกเหนือจากการเลี้ยงชีพปกติ  ซ่ึงต$างจากคําว$า 
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“ค$าอุปการะเลี้ยงดู”  ตามประมวลกฎหมายแพ$งและพาณิชย#  มาตรา  1598/40   ซ่ึงปกติเป:นการ
ชําระเป:นเงิน  หน�าท่ีดังกล$าวเป:นการเก้ือกูลให�ชีวิตสมรสอยู$ด�วยกันโดยปกติ 
 ประสพสุข  บุญเดช  (2554: 159)  กล$าวว$า  “การช$วยเหลือ”  (Support)  หมายถึง  
การช$วยเหลือกันปฏิบัติหน�าท่ีในครอบครัวเพ่ือให�ครอบครัวดํารงอยู$ได�ด�วยความผาสุก  อาทิเช$น การ
ดูแลบ�านเรือน  ดูแลบุตร  การดูแลคู$สมรสท่ีป,วยเจ็บหรือพิการทางกายหรือจิตใจ  ฯลฯ  ส$วน  “การ
อุปการะเลี้ยงดู”  (maintain)  หมายถึง  การให�สิ่งจําเป:นแก$การดํารงชีพไม$ว$าจะเป:นการให�เงินทอง  
เครื่องอุปโภคหรือทรัพย#สินอ่ืนใด  เพ่ือเป:นป8จจัยในการดํารงชีพ 
 จากท่ีกล$าวมาข�างต�นจะเห็นได�ว$า  การช$วยเหลืออุปการะเลี้ยงดู  จึงหมายถึง  การท่ีสามี
ภริยาต$างฝ,ายต$างช$วยเหลือเก้ือกูลในการใช�ชีวิตสมรสร$วมกัน  ไม$ว$าจะเป:นการร$วมทุกข#ร$วมสุขเพ่ือให�
ชีวิตครอบครัวดํารงอยู$อย$างปกติสุข  ท้ังนี้การให�ความช$วยเหลืออาจเป:นเรื่องการช$วยเหลือดูแล
ทางด�านกําลังกายและกําลังใจ  หรือการช$วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูทางด�านกําลังทรัพย#ตาม
ความสามารถและฐานะของตนท่ีพึงปฏิบัติหน�าท่ีต$อกันโดยเหตุอันควร  อันจะส$งผลให�สถาบัน
ครอบครัวมีความม่ันคง  สิ่งสําคัญท่ีสุดสําหรับชีวิตครอบครัว  คือการเอาใจใส$ดูแลกัน  มีการปรึกษา
พูดคุยกันเม่ือเกิดป8ญหาข้ึนในครอบครัว  ความเข�าใจจึงเป:นสิ่งคํ้าจุนให�ชีวิตคู$อยู$ด�วยกันอย$างมี
ความสุข  ฉะนั้น  กฎหมายจึงบัญญัติให�เป:นหน�าท่ี  เพ่ือเป:นการคุ�มครองสามีภริยาท้ังสองฝ,าย 
 
 ตัวอย�างคําพิพากษาศาลฎีกา 
 คําพิพากษาฎีกาท่ี  2486/2535  สามีไม$ยอมอยู$ร$วมกับภริยาและไม$อุปการะเลี้ยงดูภริยา
ตามอัตภาพ  โดยท่ีตนอยู$ในฐานะท่ีจะอุปการะเลี้ยงดูภริยาได�  ภริยาจึงมีอํานาจฟNองเรียกค$าอุปการะ
เลี้ยงดูได�โดยไม$ต�องฟNองหย$าตามมาตรา  1598/38  
 คําพิพากษาฎีกาท่ี  4987/2537  สามีภริยามีหน�าท่ีต�องช$วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกันและ
กันตามความสามารถและฐานะของตน  หาใช$จําเลยท่ี  1  ซ่ึงเป:นสามีจะมีหน�าท่ีอุปการะเลี้ยงดูโจทก#
ท่ีเป:นภริยาแต$เพียงฝ,ายเดียวไม$  ฉะนั้น  เม่ือโจทก#เพียงไม$สามารถนําสืบได�ว$าจําเลยท่ี  1  มี
ความสามารถและฐานะดีกว$าโจทก#เพียงใด  และโจทก#มีรายจ$ายเกินรายได�ของตนเพียงใด  แต$กลับได�
ความว$าเงินเดือนท่ีได�รับพอใช�จ$าย  เช$นนี้โจทก#จึงไม$สมควรได�รับค$าอุปการะเลี้ยงดูจากจําเลยท่ี  1 
 คําพิพากษาฎีกาท่ี  5004/2538  ตามประมวลกฎหมายแพ$งและพาณิชย#  มาตรา  1461 
วรรคสอง  สามีและภริยาต�องช$วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกันและกันตามความสามารถและตามฐานะ
ของตน  ก$อนจําเลยท่ี  1  จะได�รับมรดกจากมารดา  จําเลยท่ี  1  ได�รับเงินเดือนเพียงเดือนละ  
1,800  บาท  ต$อมาต�องคดีถูกออกจากราชการตามฐานะย$อมไม$อาจให�ความอุปการะเลี้ยงดูโจทก#ได�  
แม�จําเลยท่ี  1  จะต้ังบริษัทรักษาความปลอดภัยก็เป:นเงินทุนของจําเลยท่ี  2  แต$เม่ือจําเลยท่ี  1  
ได�รับมรดกจากมารดา  ฐานะของจําเลยท่ี  1  ดีข้ึน  สามารถท่ีจะให�การอุปการะเลี้ยงดูแก$โจทก#ได�จึง
ต�องรับผิดให�การอุปการะเลี้ยงดูโจทก#นับแต$ได�รับมรดกจนถึงวันฟNอง 
 ดังนั้น  หน�าท่ีให�ความช$วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกันจึงเป:นหน�าท่ีระหว$างสามีภริยาท้ังสอง
ฝ,าย  ซ่ึงก$อให�เกิดสิทธิแก$คู$สมรสต�องผูกพันตามกฎหมาย  โดยเป:นสิทธิเฉพาะตัวของคู$สมรสเท$านั้น  
เพราะค$าอุปการะเลี้ยงดูถือเป:นสิ่งจําเป:นในการดํารงชีพ  กฎหมายจึงบัญญัติให�ความคุ�มครองแก$สามี
ภริยา  โดยให�ฝ,ายท่ีมีฐานะดีช$วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูตามฐานะและความสามารถ  ถ�าฝ,ายหนึ่งมี
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ความสามารถท่ีจะอุปการะเลี้ยงดูแล�วไม$อุปการะเลี้ยงดู  อีกฝ,ายย$อมมีสิทธิฟNองหย$าได�ตามมาตรา  
1516(6)  แต$ถ�าไม$ประสงค#จะฟNองหย$าก็สามารถขอค$าอุปการะเลี้ยงดูได�ตามมาตรา  1598/38      
(คําพิพากษาฎีกา  4959/2552) 
 อย$างไรก็ดี  เม่ือสามีภริยามีสิทธิได�รับความช$วยเหลือและมีสิทธิท่ีจะได�รับการอุปการะ
เลี้ยงดูซ่ึงกันและกันแล�ว  หากสามีหรือภริยาถูกบุคคลภายนอกทําละเมิดจนเป:นเหตุให�ได�รับอันตราย
แก$ร$างกายหรืออนามัยหรือถึงแก$ความตาย  ทําให�ไม$สามารถช$วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูคู$สมรสอีกฝ,าย
หนึ่งได�  กฎหมายจึงกําหนดให�บุคคลภายนอกผู�ทําละเมิดชดใช�ค$าเสียหายให�แก$คู$สมรสของผู�ถูกทํา
ละเมิด  เพราะเหตุทําให�ได�รับผลกระทบกระเทือนสิทธิท่ีจะได�รับค$าอุปการะเลี้ยงดูจากคู$สมรสของตน  
ดังนั้น  เพ่ือเป:นการคุ�มครองสิทธิของคู$สมรสมิให�ต�องขาดไร�อุปการะเลี้ยงดู  กฎหมายจึงได�บัญญัติให�
สามีหรือภริยามีสิทธิท่ีจะได�รับค$าสินไหมทดแทนจากผู�ทําละเมิด  โดยแบ$งค$าสินไหมทดแทนออกเป:น
ดังนี้ 
 
 1. ค�าขาดไร7อุปการะ 
 โดยหลักท่ัวไปแล�ว  บุคคลย$อมมีส$วนได�เสียในชีวิตคู$สมรสของตน  ท้ังนี้  เพราะว$าสามี
ภริยาต$างต�องอยู$กินด�วยกันฉันสามีภริยาและต�องอุปการะเลี้ยงดูซ่ึงกันและกัน  อันเป:นความสัมพันธ#  
อันลึกซ้ึงทางจิตใจและทางเศรษฐกิจระหว$างกัน  ซ่ึงควรจะถือว$าถึงขนาดมีส$วนได�เสียอันสามารถเอา
ประกันชีวิตซ่ึงกันและกันได�  (ไชยยศ  เหมะรัชตะ, 2537: 38)  ในกรณีท่ีมีผู�ทําละเมิดทําให�คู$สมรสถึง
แก$ความตายจนเป:นเหตุให�คู$สมรสอีกฝ,ายหนึ่งต�องขาดไร�อุปการะตามกฎหมาย  บุคคลผู�ทําละเมิด
จะต�องชดใช�ค$าสินไหมทดแทนให�แก$คู$สมรสผู�ซึ่ง  ขาดไร�อุปการะ  (ป.พ.พ.  มาตรา  443  วรรคท�าย) 
  ดังนั้น  การเรียกค$าสินไหมทดแทนการขาดไร� อุปการะตามกฎหมายในกรณี
บุคคลภายนอกมากระทําละเมิด  จนเป:นเหตุให�ภริยาหรือสามีของตนถึงแก$ความตายนั้น  จึงไม$
คํานึงถึงว$าภริยาหรือสามีท่ีถึงแก$ความตายจะมีรายได�หรือไม$ก็ตาม  (ประสพสุข  บุญเดช, 2554: 
162)  คู$สมรสก็มีสิทธิเรียกค$าขาดไร�อุปการะจากผู�ทําละเมิดได�  เพราะถือเป:นสิทธิท่ีจะพึงได�รับการ
ชดใช�ตามกฎหมาย 
 
  ตัวอย�างคําพิพากษาศาลฎีกา 
  คําพิพากษาฎีกาท่ี  789/2502  สามีไม$มีสิทธิฟNองเรียกค$าเสียหายทางจิตใจท่ีเกิด
ว�าเหว$เพราะสูญเสียภริยาผู�เคยปฏิบัติให�ชีวิตของสามีมีความสุขจากผู�ท่ีทําให�ภริยาของตนถึงแก$ความ
ตาย  เพราะไม$มีกฎหมายบัญญัติให�เรียกร�องได� 
  คําพิพากษาฎีกาท่ี  1617/2512  สามีภริยาอยู$กินด�วยกันมาได�  30  ป`เศษ  ขณะมี
ชีวิตอยู$ได�ช$วยเหลือทางการค�าขาย  แสดงว$าสามีภริยาต$างก็มีอุปการะซ่ึงกันและกัน  ฉะนั้นเม่ือจําเลย
ทําละเมิดเป:นเหตุให�อีกฝ,ายหนึ่งตายลง  ย$อมเป:นเหตุให�อีกฝ,ายหนึ่งต�องขาดไร�อุปการะ  และการขาด
ไร�อุปการะเช$นว$านี้เป:นการขาดไร�อุปการะตามกฎหมาย  สามีผู�ท่ีมีชีวิตอยู$จึงชอบท่ีจะได�รับค$าสินไหม
ทดแทนเพ่ือการนั้นได� 
  คําพิพากษาฎีกาท่ี  1251/2514  ลูกจ�างของจําเลยขับรถในทางการท่ีจ�างชนสามี
โจทก#ถึงแก$ความตายด�วยความประมาท  โจทก#ย$อมตกเป:นผู�ขาดไร�อุปการะตามกฎหมายมีสิทธิ
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เรียกร�องค$าสินไหมทดแทนได�  เม่ือสามีโจทก#ยังมีชีวิตอยู$  มีอาชีพต้ังป8aมจําหน$ายน้ํามันเบนซิน  แม�
โจทก#จะได�เป:นผู�จัดการมรดกเข�าดําเนินการค�าน้ํามันเบนซิน  ต$อมาหลังจากสามีโจทก#ตายแล�ว  ก็หา
เป:นเหตุให�โจทก#ไม$มีสิทธิเรียกร�องค$าขาดไร�อุปการะจากจําเลยไม$  ในการคํานวณค$าสินไหมทดแทนท่ี
โจทก#ต�องขาดไร�อุปการะนั้น  ย$อมต�องคํานวณโดยอาศัยพฤติการณ#ในวันเกิดเหตุนั้นเองเป:นหลัก  
พฤติการณ#ท้ังภายหลังวันเกิดเหตุหาอาจนํามาพิจารณาได�ไม$ 
  คําพิพากษาฎีกาท่ี  2316/2515  จําเลยกระทําละเมิดเป:นเหตุให�ภริยาโจทก#ถึงแก$
ความตาย  เม่ือครั้งท่ีภริยาโจทก#ยังมีชีวิตอยู$ได�เป:นแม$บ�านจัดการบ�านเรือนด�วยตนเองครั้นภริยาถึงแก$
ความตาย  โจทก#ต�องจ�างคนมาทําหน�าท่ีซักผ�า  ทําครัว  และกวาดถูบ�านแทน  ดังนี้  โจทก#ย$อมมีสิทธิ
เรียกค$าสินไหมทดแทนในกรณีนี้ได�ตามมาตรา  443  วรรคท�าย  ประกอบมาตรา  1461  วรรคท�าย  
จนถึงวันท่ีโจทก#ทําการสมรสใหม$ 
  คําพิพากษาฎีกาท่ี  901/2520  สามีภริยาต�องช$วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกัน  ดังนั้น  
เม่ือสามีถูกจําเลยยิงตายโดยละเมิด  จําเลยจึงต�องชดใช�ท่ีโจทก#ขาดไร�อุปการะจากสามี  แม�โจทก#จะ
นําสืบไม$ได�แน$นอนว$าค$าสินไหมทดแทนเป:นจํานวนเท$าใด  ศาลก็กําหนดให�ได�ตามสมควรแก$
พฤติการณ#และความร�ายแรงแห$งละเมิด  ประมวลกฎหมายแพ$งและพาณิชย#  มาตรา  1461  
ประกอบด�วยมาตรา  1598/38  ท่ีศาลล$างท้ังสองกําหนดให�โจทก#ผู�เป:นสามีจ$ายค$าอุปการะเลี้ยงดู 
  คําพิพากษาฎีกาท่ี  2395/2529  สามีภริยาย$อมมีหน�าท่ีจะต�องช$วยเหลืออุปการะ
เลี้ยงดูกันตามประมวลกฎหมายแพ$งและพาณิชย#  มาตรา  1461  เม่ือภริยาเสียชีวิตเพราะมีการทํา
ละเมิด  สามีย$อมมีสิทธิได�รับค$าสินไหมทดแทนเป:นค$าขาดไร�อุปการะตามประมวลกฎหมายแพ$งและ
พาณิชย#  มาตรา  443  วรรคสาม  โดยไม$คํานึงว$าสามีจะยากจนหรือม่ังมีและประกอบอาชีพเลี้ยงตน
ได�หรือไม$  เพราะเป:นสิทธิของสามีจะพึงได�รับชดใช�ตามกฎหมาย  โดยสมควรกําหนดค$าสินไหมขาด
ไร�อุปการะเป:น  40,000  บาท 
  คําพิพากษาฎีกาท่ี  313/2534  ประมวลกฎหมายแพ$งและพาณิชย#  มาตรา  1461
วรรคสอง  บัญญัติว$า  สามีภริยาต�องช$วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกันตามความสามารถและฐานะของตน  
ดังนั้น  ผู�ตายในฐานะภริยาโจทก#ย$อมมีหน�าท่ีอุปการะเลี้ยงดูโจทก#  เม่ือจําเลยกระทําละเมิดทําให�
ผู�ตายถึงแก$ความตาย  จําเลยจึงต�องชดใช�ค$าเสียหายท่ีโจทก#ขาดไร�อุปการะตามกฎหมายให�แก$โจทก# 
  คําพิพากษาฎีกาท่ี  3369/2540  ค$าขาดอุปการะของโจทก#ท่ี  1  ซ่ึงเป:นภริยาของ
ผู�ตายตามประมวลกฎหมายแพ$งและพาณิชย#  มาตรา  1461  วรรคสองนั้น  โจทก#ท่ี 1  มีอายุ  47 ป`  
ส$วนผู�ตายมีอายุ  50  ป`  ย$อมเห็นได�ว$าโจทก#ท่ี  1  มีโอกาสได�รับอุปการะตามกฎหมายได�ไม$น�อยกว$า  
10  ป`  การท่ีโจทก#ท่ี  1  เรียกค$าขาดไร�อุปการะเป:นระยะเวลา  10  ป`  จึงเป:นระยะเวลาท่ีสมควร 
 
 2. ค�าทดแทนการขาดแรงงาน 
  สามีภริยาย$อมมีส$วนได�เสียในชีวิตร$างกายซ่ึงกันและกัน  เนื่องจากสามีภริยามี
ความสัมพันธ#ในชีวิตความเป:นอยู$ของครอบครัว  โดยต$างฝ,ายต$างมีหน�าท่ีช$วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกัน  
ดังนั้น  หากมีบุคคลใดมาทําละเมิดเป:นเหตุให�สามีหรือภริยาถึงแก$ความตาย  หรือเสียหายแก$ร$างกาย
หรืออนามัย  จนทําให�คู$สมรสอีกฝ,ายหนึ่งต�องขาดแรงงานในการประกอบอาชีพ  ผู�ทําละเมิดจะต�อง
ชดใช�ค$าสินไหมทดแทนให�แก$คู$สมรสของผู�ถูกทําละเมิด  ในการท่ีเขาต�องสูญเสียแรงงานในการ
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ประกอบอาชีพเพ่ือเลี้ยงครอบครัวด�วย  ตามท่ีประมวลกฎหมายแพ$งและพาณิชย#  มาตรา  445  ได�
บัญญัติว$า  “ในกรณีทําให�เขาถึงตาย  หรือให�เสียหายแก$ร$างกายหรืออนามัยก็ดี  ในกรณีท่ีทําให�เขา
เสียเสรีภาพก็ดี  ถ�าผู�ต�องเสียหาย  มีความผูกพันตามกฎหมายจะต�องทําการงานให�เป:นคุณแก$
บุคคลภายนอกในครัวเรือน  หรืออุตสาหกรรมของบุคคลภายนอกไซร�ท$านว$าบุคคลผู�จําต�องใช�ค$า
สินไหมทดแทนนั้นจะต�องใช�ค$าสินไหมทดแทนให�แก$บุคคลภายนอก  เพ่ือท่ีเขาต�องขาดแรงงานอันนั้น
ไปด�วย” 
 
  ตัวอย�างคําพิพากษาศาลฎีกา 
  คําพิพากษาฎีกาท่ี  3585/2525  จําเลยขับรถชนโจทก#  จนโจทก#ต�องพิการตลอด
ชีวิตภริยาโจทก#ถึงแก$ความตาย  การท่ีภริยาโจทก#ต�องตายลงในครั้งนี้  นอกจากโจทก#ต�องขาดแรงงาน
จากการเย็บเสื้อผ�าของภริยา  เพ่ือช$วยค$าเลี้ยงชีพในครัวเรือนแล�ว  โจทก#ยังต�องขาดผู�ช$วยดูแลกิจการ
ร�าน ขาดแม$บ�านท่ีจะช$วยแก�ป8ญหาและดูแลทุกข#สุขในครอบครัวด�วย  จําเลยจึงต�องใช�ค$าสินไหม
ทดแทนในการท่ีโจทก#ต�องขาดไร�อุปการะและขาดแรงงานในครัวเรือนจากผู�ตายเป:นเงินวันละ  100  
บาท  รวมเป:นป`ละ  36,500  บาท  ในระยะเวลา  10  ป`  เป:นเงิน  365,000  บาท 
  ดังนั้นจึงสรุปได�ว$า  ในกรณีท่ีบุคคลภายนอกมาทําละเมิดเป:นเหตุให�สามีหรือภริยาถึง
แก$ความตาย  ซ่ึงทําให�คู$สมรสอีกฝ,ายหนึ่งต�องขาดไร�อุปการะเลี้ยงดู  และขาดแรงงานท่ีจะประกอบ
อาชีพหาเลี้ยงครอบครัว  บุคคลภายนอกผู�ทําละเมิดจึงต�องชดใช�ค$าสินไหมทดแทนเพ่ือการขาดไร�
อุปการะ  หรือค$าสินไหมทดแทนเพ่ือการขาดแรงงานในครอบครัวให�แก$คู$สมรสของผู�ถูกทําละเมิด  
ท้ังนี้เพราะผลของการทําละเมิดถือเป:นการกระทบสิทธิของคู$สมรสโดยตรง 
 
 
การแยกกันอยู�ช่ัวคราวในระหว�างการเป:นสามีภริยากัน 
 
 ในการอยู$กินร$วมกันฉันสามีภริยานั้นย$อมมีท้ังการร$วมทุกข#ร$วมสุขกัน  บางครั้งสามีภริยา
อาจมีการทะเลาะเบาะแว�งกันย$อมเป:นเรื่องปกติธรรมดาของมนุษย#  ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากนิสัย  
ความประพฤติท่ีแตกต$างกัน  รวมถึงป8จจัยภายนอกในสังคมเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลงจิตใจของมนุษย#
อย$างรวดเร็วในป8จจุบัน  อันส$งผลทําให�เกิดป8ญหาในครอบครัว  ถึงแม�กฎหมายจะได�กําหนดให�สามี
ภริยามีหน�าท่ีช$วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูซ่ึงกันและกันก็ตาม  แต$ความสัมพันธ#ระหว$างสามีภริยาอาจมี
การยุติลง  เพราะการทะเลาะเบาะแว�งทําให�ชีวิตสมรสไม$ปกติสุข  จนไม$สามารถปฏิบัติหน�าท่ีอย$าง
สามีภริยาต$อไปได�  บางครั้งการอยู$กินร$วมกันจึงอาจจะเป:นอันตรายแก$กายหรือสภาพจิตใจของคู$
สมรส  หรือทําลายความผาสุกในการดํารงชีวิตของครอบครัว  ถ�าหากคู$สมรสยังไม$ประสงค#จะหย$า
ขาดจากกัน  เพียงแต$ต�องการท่ีจะแยกกันอยู$เป:นการชั่วคราว  เพ่ือใช�เวลาในการแก�ไขป8ญหา
ครอบครัว  ประมวลกฎหมายแพ$งและพาณิชย#  มาตรา  1462  จึงได�มีบทบัญญัติในเรื่องการแยกกัน
อยู$ชั่วคราวไว�ว$า  “ในกรณีท่ีสามีภริยาไม$สามารถท่ีจะอยู$กินด�วยกันฉันสามีภริยาโดยปกติสุขได�  หรือ
ถ�าการอยู$ร$วมกันจะเป:นอันตรายแก$กายหรือจิตใจหรือทําลายความผาสุกอย$างมาก  สามีหรือภริยา
ฝ,ายท่ีไม$สามารถท่ีจะอยู$กินด�วยกันฉันสามีภริยาโดยปกติสุขได�  หรือฝ,ายท่ีจะต�องรับอันตรายหรือถูก
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ทําลายความผาสุก  อาจร�องต$อศาลเพ่ือให�มีคําสั่งอนุญาตให�ตนอยู$ต$างหากในระหว$างท่ีเหตุนั้นๆ  ยังมี
อยู$ก็ได�ในกรณีเช$นนี้ศาลจะกําหนดจํานวนค$าอุปการะเลี้ยงดูให�ฝ,ายหนึ่งจ$ายให�แก$อีกฝ,ายหนึ่งตามควร
แก$พฤติการณ#ก็ได�” 
 การแยกกันอยู$ต$างหากเป:นการชั่วคราวเป:นหลักของกฎหมายคริสต#ศาสนา (Canon  law)  
ท่ีไม$ยอมให�คู$สมรสหย$าขาดจากกัน  เพียงแต$อนุญาตให�แยกกันอยู$หลับนอนจากกันได�เท$านั้น  ใน
ประเทศท่ีใช�ระบบประมวลกฎหมายกฎหมายเช$นฝรั่งเศส  กฎหมายเดิมให�สิทธิแต$เฉพาะภริยาเท$านั้น
ท่ีจะร�องขออนุญาตให�ตนแยกท่ีกินอยู$หลับนอนจากสามีท่ีทารุณโหดร�ายหรือใช�อํานาจหัวหน�า
ครอบครัวในทางท่ีผิด  แต$ในบางประเทศ  เช$น  อังกฤษ  สหรัฐ  เนเธอร#แลนด#  อินเดีย  มาเลเซีย  
ถือว$าเหตุท่ีสามีภริยาจะมาขอให�ศาลสั่งอนุญาตให�แยกกันอยู$ต$างหากเป:นการชั่วคราวเป:นเหตุเดียวกัน
กับเหตุฟNองหย$า  คือการสมรสได�แตกสลายจนไม$อาจกลับคืนดีกันได�อีกแล�วหรือการแตกแยกอย$าง
ถาวรของการสมรส (permanent disruption of the marriage)  (ประสพสุข บุญเดช, 2554: 164) 
 สําหรับกฎหมายไทยการแยกกันอยู$เป:นการชั่วคราวเป:นสิทธิของสามีภริยาซ่ึงอาจเกิดข้ึนได�  
2  กรณี คือ  
 
 1. คู�สมรสทําข7อตกลงแยกกันอยู�ช่ัวคราว 
  เพ่ือเป:นการยุติป8ญหาขัดแย�งในครอบครัว  กรณีท่ีมีการสมรสแตกสลายไปจนไม$มีทาง
ท่ีจะกลับมาคืนดีกันได�  คู$สมรสจะต�องมีการเจรจากันเพ่ือทําข�อตกลงแก�ไขป8ญหาท่ีเกิดข้ึน  โดยขอ
แยกกันอยู$เป:นการชั่วคราว  คือต$างคนต$างอยู$ไม$ได�หลับนอนในห�องเดียวกัน  จุดประสงค#เพ่ือให�คู$
สมรสมีเวลาคิดไตร$ตรองเรื่องราวท่ีเกิดข้ึน  โดยไม$ให�มีการกระทบกระท่ังกันต$อไป  ซ่ึงถือเป:นการ
เยียวยาจิตใจของคู$สมรสในเบื้องต�น 
  ในการทําข�อตกลงเพ่ือแยกกันอยู$ชั่วคราวนั้น  คู$สมรสสามารถทําข�อตกลงได�โดยวาจา
หรือลายลักษณ#อักษรก็ได�เช$นเดียวกับหลักการทํานิติกรรมสัญญาท่ัวไป  เพียงแค$คู$สมรสมีคําเสนอคํา
สนองถูกต�องตรงกันสัญญาเกิดก็เกิดข้ึนแล�ว  และข�อตกลงนั้นจะต�องไม$ขัดต$อความสงบเรียบร�อยหรือ
ศีลธรรมอันดีงามของประชาชน  นอกจากนี้คู$สมรสท่ีทําข�อตกลงแยกกันอยู$ชั่วคราวจะต�องไม$แสดง
เจตนาโดยสําคัญผิดหรือถูกคู$สมรสอีกฝ,ายหนึ่งใช�กลฉ�อฉลหรือข$มขู$ให�ทําข�อตกลง  มิเช$นนั้นข�อตกลง
ดังกล$าวอาจตกเป:นโมฆะหรือโมฆียะแล�วแต$กรณี 
  อย$างไรก็ตาม  ในการทําข�อตกลงแยกกันอยู$ชั่วคราวท่ีเป:นลายลักษณ#อักษรคู$สมรส
อาจทําข�อตกลงเพ่ิมเติมไว�ท�ายสัญญา  เช$น  ข�อตกลงเก่ียวกับอุปการะเลี้ยงดูบุตรและข�อตกลง
เก่ียวกับการจัดกิจการสินสมรส  หรือข�อตกลงเก่ียวกับการอุปการะเลี้ยงดูซึ่งกันและกัน  หรือข�อตกลง
ว$าจะไม$ทําร�ายร$างกายหรือจิตใจของคู$สมรสก็ได�  ซ่ึงประเด็นข�อตกลงเพ่ิมเติมดังกล$าวถือว$ามีผล
บังคับตามกฎหมายได� 
  ดังนั้น  จึงเห็นได�ว$าการแยกกันอยู$ชั่วคราว  ก็คือ  การท่ีสามีภริยาทําข�อตกลงไม$อยู$กิน
ร$วมกันฉันสามีภริยา  หน�าท่ีในการอยู$กินร$วมกันซ่ึงเป:นความสัมพันธ#ในเรื่องส$วนตัวตามมาตรา  1461  
วรรคแรกจึงหมดไป  แต$หน�าท่ีในการอุปการะเลี้ยงดูยังคงมีอยู$ตามกฎหมาย  เพราะสถานะความเป:น
สามีภริยายังไม$ได�สิ้นสุดลงแต$อย$างใด 
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  ตัวอย�างคําพิพากษาศาลฎีกา 
  คําพิพากษาฎีกาท่ี  780/2502  การท่ีโจทก#และจําเลยทําบันทึกมีข�อความว$าท้ังสอง
ฝ,ายยืนยันจะไม$กลับไปคืนดีเป:นสามีภริยากันต$อไปนั้น  แสดงว$าท้ังสองฝ,ายต$างสมัครใจแยกกันอยู$  
และเงินค$าเลี้ยงดูเดือนละ  200  บาท  ท่ีจําเลยขอนั้น  ปรากฏตามคําสั่งโจทก#ว$าโจทก#ได�ส$งให�จําเลย
ไม$ขาด  เห็นได�ว$าโจทก#เองก็ไม$ต�องให�จําเลยมาอยู$ร$วมกับโจทก#  ดังนี้  โจทก#จะกลับมาฟNองหย$าโดย
อ�างว$าจําเลยมีเจตนาจงใจละท้ิงร�างโจทก#ย$อมไม$ได�  โจทก#ไม$มีสิทธิฟNองขอหย$าจําเลย 
  คําพิพากษาฎีกาท่ี  3822/2524  สามีมีอาชีพประกอบการค�าร$วมกับบิดา  ภริยาไม$มี
อาชีพอะไร  สามีเคยจ$ายเงินเป:นค$าอุปการะเลี้ยงดูภริยาตลอดมา  ครั้นเม่ือสามียินยอมให�ภริยาพา
บุตรมาอยู$กับมารดาของภริยา  สามีก็ยังจ$ายเงินค$าอุปการะเลี้ยงดูภริยาอยู$  ต$อมาเม่ือข�อเท็จจริง  
ปรากฏว$าสามีภริยาต$างสมัครแยกกันอยู$  โดยสามีมีความสามารถและฐานะดีกว$าภริยา  เช$นนี้เม่ือ
คํานึงถึงความสามารถและฐานะของสามี  สามีจึงต�องช$วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูภริยาตามประมวล
กฎหมายแพ$งและพาณิชย#  มาตรา  1461  ประกอบด�วยมาตรา  1598/38  ท่ีศาลล$าง  ท้ังสอง
กําหนดให�โจทก#ผู�เป:นสามีจ$ายค$าอุปการะเลี้ยงดูจําเลยเดือนละ  1,500  บาท  จึงเป:นการเหมาะสม
แล�ว 
  คําพิพากษาฎีกาท่ี  5627/2530  ค$าอุปการะเลี้ยงดูในระหว$างท่ีสามีภริยาแยกกันอยู$
นั้นฝ,ายท่ีมีความสามารถหรือฐานะน�อยกว$าและแยกไปอยู$โดยสุจริตชอบท่ีจะได�รับการช$วยเหลือ
อุปการะเลี้ยงดูจากอีกฝ,ายเม่ือโจทก#จําเลยต$างสมัครใจแยกกันอยู$ชั่วคราวโดยไม$ใช$ความผิดของจําเลย
และจําเลยไม$มีอาชีพหรือรายได�เพียงพอ  โจทก#ซึ่งอุปการะเลี้ยงดูจําเลยตลอดมาและอยู$ในฐานะท่ีจะ
สามารถอุปการะเลี้ยงดูจําเลยได�จึงมีหน�าท่ีต�องอุปการะเลี้ยงดูจําเลย 
  คําพิพากษาฎีกาท่ี  1017/2544  จําเลยมีเงินเดือนเดือนละ  10,730  บาท  ท้ังได�ค$า
ทํางานล$วงเวลาชั่วโมงละ  76  บาท  กับสวัสดิการค$าไฟฟNาอีกเดือนละ  1,000 บาท  ส$วนโจทก#มี
รายได�เพียงเดือนละประมาณ  3,000  บาท  เม่ือป8จจุบันโจทก#จําเลยแยกกันอยู$  ท้ังสองฝ,ายต$างมี
รายจ$ายของตนเองท่ีจําเป:นต�องรับผิดชอบแต$เม่ือเปรียบเทียบรายได�ของโจทก#จําเลยแล�วนับว$า
แตกต$างกันมาก  โดยเหตุผลท่ีโจทก#มีรายได�น�อยจึงเชื่อได�ว$าโจทก#จําต�องกู�ยืมเงินจากผู�อ่ืนมาเลี้ยงชีพ
โดยไม$จําต�องสืบพยานหลักฐานอ่ืนมาประกอบท้ังเป:นหน�าท่ีตามกฎหมายท่ีจําเลยผู�เป:นสามีต�อง
ช$วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกันตามความสามารถและฐานะ  เม่ือพิจารณาพฤติการณ#แห$งคดีประกอบกับ
ฐานะของจําเลยท่ีดีกว$าโจทก#  ท้ังจําเลยอยู$ในฐานะท่ีจะให�ค$าอุปการะเลี้ยงดูได�  ท่ีศาลอุทธรณ#ภาค 2  
พิพากษาให�จําเลยจ$ายเงินค$าอุปการะเลี้ยงดูโจทก#เดือนละ  2,000  บาท  จึงเหมาะสมแล�ว  ไม$มีเหตุ
ท่ีศาลฎีกาจะเปลี่ยนแปลงแก�ไข 
 
 2. ศาลมีคําส่ังอนุญาตให7แยกกันอยู�ช่ัวคราว 
  กรณีนี้เป:นเรื่องท่ีคู$สมรสไม$สามารถทําความตกลงระหว$างกันเพ่ือแยกกันอยู$ต$างหาก
เป:นการชั่วคราวได�  ดังนั้นฝ,ายท่ีจะต�องได�รับอันตรายแก$ชีวิตหรือจิตใจหรือถูกทําลายความผาสุกใน
การอยู$กินร$วมกันฉันสามีภริยา  อาจร�องขอต$อศาลเพ่ือให�ศาลมีคําสั่งอนุญาตให�ตนอยู$ต$างหากจากคู$
สมรสของตนเป:นการชั่วคราวในระหว$างท่ีเหตุนั้นยังมีอยู$ก็ได�  เพ่ือบรรเทาป8ญหาท่ีเกิดข้ึนศาลจึงต�อง
พิจารณาข�อเท็จจริงของฝ,ายท่ียื่นคําขอว$าได�รับผลกระทบจากการอยู$กินร$วมกันฉันสามีภริยาหรือ
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ได�รับความเดือดร�อนจนเป:นเหตุให�ได�รับอันตรายต$อร$างกายหรือสภาพจิตใจหรือทําลายความผาสุก
ของคู$สมรสมากน�อยเพียงใดหรือไม$  (ป.พ.พ.  มาตรา  1462)  ดังนั้น  เหตุท่ีคู$สมรสจะร�องขอให�ศาล
พิจารณาอนุญาตให�แยกกันอยู$ชั่วคราวจึงมีอยู$  4  กรณีคือ  (สมชาย  กษิติประดิษฐ#, 2556:  304 -
305) 
  2.1 สามีภริยาไม$สามารถท่ีจะอยู$กินด�วยกันฉันสามีภริยาโดยปกติ 
   เม่ือมาใช�ชีวิตร$วมกันฉันสามีภริยาแล�วพบว$าต$างฝ,ายต$างมีพฤติกรรมท่ีแตกต$าง
กันมาก  เช$น  สามีหรือภริยาเป:นคนท่ีมีอารมณ#แปรปรวนรุนแรง  ชอบเอาแต$ใจตัวเอง  เวลาไม$พอใจ
มักจะทําลายทรัพย#สิน  หรือทําร�ายร$างกายบุคคลในครอบครัวเป:นประจําทําให�คู$สมรสอีกฝ,ายหนึ่งไม$
สามารถท่ีจะอยู$กินด�วยกันได�โดยปกติสุข 
  2.2 ถ�าการอยู$ร$วมกันจะเป:นอันตรายแก$กายอย$างมากของสามีหรือภริยา 
   ในกรณีนี้การอยู$ร$วมกันของสามีภริยานั้นจะต�องถึงขนาดเป:นอันตรายต$อกายเป:น
อย$างมาก  เช$น  สามีชอบร$วมเพศกับภริยาอย$างรุนแรงหรือวิตถารจนเป:นเหตุให�ภริยาไม$สามารถทน
การร$วมเพศได�  สามีชอบทําร�ายร$างกายภริยาจนบาดเจ็บสาหัส  หรือเป:นโรคติดต$ออย$างร�ายแรง  
เช$น  โรคเอดส#  เป:นต�น 
  2.3 ถ�าการอยู$ร$วมกันจะเป:นอันตรายแก$จิตใจอย$างมากของสามีหรือภริยา 
   อันตรายต$อจิตใจ  หมายถึง  เหตุท่ีกระทบจิตใจของสามีหรือภริยาอย$างร�ายแรง  
ทําให�มีผลต$ออารมณ#ความรู�สึกนึกคิดต$างๆ  จนสภาพจิตเป:นทุกข#ทรมานอย$างมากในการท่ีจะใช�ชีวิต
อยู$ร$วมกันฉันสามีภริยา  ซ่ึงโดยปกติชนหรือในทางศีลธรรมหรือจารีตประเพณีในสังคมแล�วไม$เป:นท่ี
ยอมรับ  เช$น  สามีเป:นเกย#ชอบมีความสัมพันธ#ทางเพศกับเพศเดียวกันเป:นประจํา  หรือสามีชอบ
ถ$ายภาพขณะร$วมเพศกับภริยาแล�วนําภาพการร$วมเพศไปเผยแพร$ทางอินเทอร#เน็ต  หรือสามีชอบดู
หม่ินเหยียดหยามภริยาว$าเป:นโสเภณี  ซ่ึงกรณีเหล$านี้ถือว$าเป:นการทําร�ายจิตใจคู$สมรสเป:นอย$างมาก 
  2.4 การอยู$ร$วมกันจะเป:นการทําลายความผาสุกเป:นอย$างมากของสามีหรือภริยา 
   การทําลายความผาสุก  คือ  การกระทําท่ีมีผลกระทบต$อความสงบสุขในการ
ดํารงชีวิตของสามีภริยา  ในเม่ือเอาความเป:นอยู$ของสามีภริยามาพิจารณา  โดยคํานึงถึงจารีต
ประเพณีในสังคมหรือวิญmูชนท่ัวไป  การทําลายความผาสุกอาจเป:นการกระทําต$อสุขภาพ  ร$างกาย  
อนามัยหรือจิตใจของคู$สมรสจนเป:นเหตุให�คู$สมรสได�รับอันตรายต$อกายหรือจิตใจอย$างร�ายแรง  เช$น  
สามีชอบดุด$าทําร�ายทุบตีภริยาเป:นประจํา  หรือสามีชอบบังคับข$มขู$เอาเงินจากภริยาไปเล$นการพนัน
เป:นประจํา  หรือสามีภริยาทําตัวเป:นปฏิป8กษ#ต$อกันอย$างร�ายแรง  เป:นต�น 
   ดังนั้น  เหตุท่ีจะขอให�ศาลมีคําสั่งอนุญาตให�สามีภริยาแยกกันอยู$เป:นการชั่วคราว
จึงมีอยู$  4  กรณี  ดังกล$าวข�างต�น  เพราะเหตุดังกล$าวเป:นการกระทําท่ีมีผลกระทบต$อการอยู$กิน
ร$วมกันฉันสามีภริยาโดยปกติสุขหรือเป:นอันตรายแก$กายหรือจิตใจอย$างร�ายแรง  นอกจากนี้  การ
กระทํานั้นยังเป:นการทําลายความผาสุกอย$างมากในการอยู$ร$วมกันระหว$างสามีภริยา 
   เม่ือมีการแยกกันอยู$ชั่วคราว  สามีภริยาก็หมดหน�าท่ีท่ีจะต�องอยู$กินร$วมกันฉัน
สามีภริยาต$อไป  แต$สถานะความเป:นสามีภริยาตามกฎหมายก็ยังคงมีอยู$  อีกฝ,ายหนึ่งจะไปมีคู$สมรส
ใหม$ไม$ได�  เพราะสามีภริยายังไม$ได�หย$าขาดจากกัน  แต$ถ�าหากการแยกกันอยู$ชั่วคราวตามคําสั่งศาล
เกิน  3  ป`  คู$สมรสฝ,ายใดฝ,ายหนึ่งมีสิทธิยกเป:นเหตุฟNองหย$าได�ตามมาตรา  1516(4/2) 
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   ในระหว$างท่ีสามีภริยาแยกกันอยู$เป:นการชั่วคราวนั้นศาลอาจกําหนดให�สามีหรือ
ภริยาจ$ายค$าอุปการะเลี้ยงดูให�แก$อีกฝ,ายหนึ่งตามสมควรแก$พฤติการณ#ก็ได�  โดยพิจารณาจากฐานะ
และความสามารถในการจ$ายค$าอุปการะเลี้ยงดูของคู$สมรสท่ีมีหน�าท่ีอันพึงต�องจ$าย  (ป.พ.พ.  มาตรา  
1462  วรรคท�าย) 
   อย$างไรก็ตาม  การแยกกันอยู$เป:นการชั่วคราวอาจระงับไปด�วยเพราะเหตุท่ีคู$
สมรสตกลงเลิกสัญญาต$อกัน  หรือคู$สมรสหย$าขาดจากกันหรือคู$สมรสฝ,ายใดฝ,ายหนึ่งได�ถึงแก$     
ความตาย 
 
   ตัวอย�างคําพิพากษาศาลฎีกา 
   คําพิพากษาฎีกาท่ี  369/2509  จําเลยชอบดุดา  ชอบเสเพล  เคยฟ8นโจทก#  2  
ครั้งท่ีแขนซ�ายและมือซ�าย  เคยเอากาแฟร�อนสาดหน�าและต$อยโจทก#  โจทก#ก็เคยฟ8นจําเลยถึงกระดูก
นิ้วขาด  แม�จะนับได�ว$าเป:นเรื่องรุนแรงอยู$มาก  แต$ก็เกิดข้ึนเป:นครั้งคราวจากการท่ีได�เป:นสามีภริยา
กันมารวม  2  ระยะเป:นเวลาประมาณ  7-8  ป`แล�ว  ถือว$าไม$มีลักษณะจะเป:นเหตุท่ีโจทก#จะขอให�
แยกกันอยู$ต$างหากจากจําเลยดังท่ีบัญญัติไว�ในมาตรา  1462  
 
 
การเป:นผู7อนุบาลหรือผู7พิทักษ�ของคู�สมรส 
 
 ในระหว$างท่ีสามีภริยาอยู$กินร$วมกัน  ถ�าหากปรากฏว$าคู$สมรสฝ,ายใดฝ,ายหนึ่งถูกศาลสั่งให�
เป:นคนไร�ความสามารถหรือคนเสมือนไร�ความสามารถ  สามีหรือภริยาย$อมต�องมีหน�าท่ีดูแลอุปการะ
เลี้ยงดูคู$สมรสท่ีเป:นคนไร�ความสามารถหรือคนเสมือนไร�ความสามารถ  โดยเป:นผู�อนุบาลหรือผู�พิทักษ#
เพราะถือเป:นหน�าท่ีท่ีกฎหมายกําหนดไว�  ตามประมวลกฎหมายแพ$งและพาณิชย#  มาตรา  1463  ได�
บัญญัติไว�ว$า  “ในกรณีท่ีศาลสั่งให�สามีหรือภริยาเป:นคนไร�ความสามารถหรือเสมือนไร�ความสามารถ
ภริยาหรือสามีย$อมเป:นผู�อนุบาลหรือผู�พิทักษ#  แต$เม่ือผู�มีส$วนได�เสียหรืออัยการร�องขอและถ�ามีเหตุ
สําคัญศาลจะต้ังผู�อ่ืนเป:นผู�อนุบาลหรือผู�พิทักษ#ได�” 
 การท่ีกฎหมายกําหนดให�สามีหรือภริยาเป:นผู�อนุบาลหรือผู�พิทักษ#คู$สมรสท่ีเป:นบุคคลไร�
ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร�ความสามารถก็เพราะว$าความสัมพันธ#ในทางกฎหมายท่ีจะต�อง
ช$วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูซ่ึงกันและกันตาม  มาตรา  1461  วรรคสอง  เพราะบุคคลท่ีเป:นคนไร�
ความสามารถหรือคนเสมือนไร�ความสามารถไม$อยู$ในสภาพท่ีจะช$วยเหลือตนเองได� 
 ดังนั้น  สามีหรือภริยาจึงอยู$ในฐานะเป:นผู�อนุบาลหรือผู�พิทักษ#ในการดูแลคุ�มครองคู$สมรสท่ี
เป:นคนไร�ความสามารถหรือคนเสมือนไร�ความสามารถและย$อมมีอํานาจหน�าท่ีเช$นเดียวกับผู�ปกครอง  
(ป.พ.พ.  มาตรา  1598/15)  รวมถึงมีอํานาจในการจัดการสินสมรสแต$เพียงผู�เดียวและจัดการสิน
ส$วนตัวของคู$สมรสท่ีเป:นคนไร�ความสามารถได�อีกด�วย  (ป.พ.พ.  มาตรา  1598/16) 
 แต$อย$างไรก็ตาม  หากสามีหรือภริยาไม$ทําหน�าท่ีเป:นผู�อนุบาลหรือผู�พิทักษ#จนทําให�คู$สมรส
ท่ีเป:นคนไร�ความสามารถหรือคนเสมือนไร�ความสามารถได�รับอันตรายต$อกายหรือจิตใจหรือทําให�
กระทบกระเทือนต$อส$วนได�เสียของคนไร�ความสามารถหรือคนเสมือนไร�ความสามารถ  เช$น  สามีหรือ



 
88  

ภริยาติดยาเสพติด  หรือไปมีชู�หรือมัวเมาอบายมุขต$างๆ  จนไม$ดูแลช$วยเหลือคู$สมรสท่ีเป:นคนไร�
ความสามารถหรือคนเสมือนไร�ความสามารถ  เป:นต�น  ฉะนั้น  เพ่ือเป:นการคุ�มครองประโยชน#คู$สมรส
ท่ีเป:นคนไร�ความสามารถหรือคนเสมือนไร�ความสามารถ  ผู�มีส$วนได�เสียตามประมวลกฎหมายแพ$ง
และพาณิชย#  มาตรา  28  หรืออัยการสามารถยกเอาเหตุสําคัญดังกล$าวยื่นคําร�องขอต$อศาลเพ่ือให�ตั้ง
ผู�อ่ืนเป:นผู�อนุบาลหรือผู�พิทักษ#แทนสามีหรือภริยาก็ได�  ดังนั้นถ�าศาลเห็นว$าสามีหรือภริยาไม$สมควร
เป:นผู�อนุบาลหรือผู�พิทักษ#  ศาลอาจมีคําสั่งต้ังบิดาหรือมารดา  หรือบุคคลภายนอกเป:นผู�อนุบาลหรือ
ผู�พิทักษ#แทนสามีหรือภริยาก็ได�  ในกรณีเช$นว$านี้ให�ผู�อนุบาลหรือผู�พิทักษ#เป:นผู�จัดการสินสมรส
ร$วมกันกับสามีหรือภริยา  เว�นแต$ถ�ามีเหตุสําคัญอันจะเกิดความเสียหายแก$คนไร�ความสามารถหรือ
เสมือนไร�ความสามารถศาลจะสั่งเป:นอย$างอ่ืนก็ได�  แต$ถ�าการจัดการสินสมรสร$วมกันระหว$างบิดา
มารดาหรือบุคคลภายนอกซ่ึงศาลต้ังให�เป:นผู�อนุบาลหรือผู�พิทักษ#กับสามีหรือภริยามีป8ญหายุ$งยาก   
สามีหรือภริยาย$อมมีสิทธิร�องขอต$อศาลให�สั่งแยกสินสมรสก็ได�  (ป.พ.พ.  มาตรา  1598/17)   
 
 ตัวอย�างคําพิพากษาศาลฎีกา 
 คําพิพากษาฎีกาท่ี  346/2509  ตามปกติสามีย$อมเป:นผู�อนุบาลภริยาซ่ึงศาลสั่งว$าเป:นคน
ไร�ความสามารถต�องจัดให�อยู$ในความอนุบาล  เม่ือผู�มีส$วนได�เสียผู�ใดคัดค�านต$อศาลผู�คัดค�านชอบท่ีจะ
นําสืบแสดงเหตุสําคัญให�เห็นว$าศาลสมควรต้ังผู�อ่ืนเป:นผู�อนุบาล 
 คําพิพากษาฎีกาท่ี  5827/2530  จําเลยเป:นบุตรย$อมมีอํานาจร�องขอต$อศาลให�สั่งให�
มารดาเป:นคนไร�ความสามารถ  หรือเสมือนไร�ความสามารถได�ตามประมวลกฎหมายแพ$งและพาณิชย#  
มาตรา  34  หรือ  29  โดยไม$ต�องได�รับความยินยอมจากโจทก#ผู�เป:นบิดาจําเลยและสามีของมารดา
จําเลย  ท้ังศาลมีอํานาจแต$งต้ังจําเลยเป:นผู�พิทักษ#หรือผู�อนุบาลของมารดาได�ตามมาตรา  1463  แม�
ตามปกติคู$สมรสจะเป:นผู�พิทักษ#หรือผู�อนุบาลตามกฎหมายก็ตาม 
 คําพิพากษาฎีกาท่ี  6939/2537  ประมวลกฎหมายแพ$งและพาณิชย# มาตรา 28 วรรค
ท�าย  และมาตรา  1463  การต้ังผู�อนุบาลในเบื้องต�นจะต�องต้ังคู$สมรสเป:นผู�อนุบาลก$อนเพียงคนเดียว  
หากมีผู�อ่ืนร�องขอและมีเหตุอันสําคัญ  ศาลจะต้ังผู�อ่ืนเป:นผู�อนุบาลก็ได�  การจะต้ังคู$สมรสและผู�อ่ืน
เป:นผู�อนุบาลร$วมกันจะไม$สอดคล�องกับมาตรา  1463  เม่ือไม$ปรากฏว$ามีเหตุสําคัญใดท่ีจะต้ังผู�ร�องซ่ึง
เป:นบุตรสืบสายโลหิตของคนไร�ความสามารถเป:นผู�อนุบาล  จึงไม$มีเหตุสมควรท่ีจะต้ังผู�ร�องเป:นผู�
อนุบาลร$วมกับผู�คัดค�านซ่ึงเป:นภริยาของคนไร�ความสามารถ 
 คําพิพากษาฎีกาท่ี  6350/2541  แม�  ส.  ได�ทําสัญญาจะซ้ือขายท่ีดินท้ัง  8  แปลงใน
ขณะท่ี  ส.  เป:นปกติอยู$ก็ตาม  แต$ในช$วงระยะเวลาท่ี  ส.  จะต�องไปโอนกรรมสิทธิ์ท่ีดินขายให�แก$ผู�จะ
ซ้ือตามสัญญาจะซ้ือขายนั้น  เป:นเวลาภายหลังท่ี  ส.  ได�ถูกศาลมีคําสั่งให�เป:นคนไร�ความสามารถและ
ให�อยู$ในความอนุบาลของผู�ร�องแล�ว  ดังนั้น  เม่ือผู�ร�องซ่ึงเป:นผู�อนุบาลประสงค#ปฏิบัติตามสัญญาจะ
ซ้ือขายโดยดําเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ท่ีดินท้ัง  8  แปลงขายให�ผู�จะซ้ือ  ผู�ร�องจึงต�องได�รับ
อนุญาตจากศาลก$อนตามประมวลกฎหมายแพ$งและพาณิชย#  มาตรา  28  วรรคสอง  และมาตรา  
1574(1)  ประกอบมาตรา  1598/18  วรรคสอง  
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การไม�อุปการะเลี้ยงดูคู�สมรสฝ>ายที่วิกลจริต 
 
 ดังท่ีกล$าวมาแล�วว$าสามีภริยาย$อมมีหน�าท่ีอุปการะเลี้ยงดูซ่ึงกันและกันตามความสามารถ
และฐานะของตน  ในการใช�ชีวิตอยู$ร$วมกันย$อมเป:นเรื่องธรรมดาท่ีคู$สมรสจะต�องร$วมทุกข#ร$วมสุข
ปะปนกันไป  โดยเฉพาะเวลาท่ีคู$สมรสเจ็บป,วยไม$สบายจนมีอาการวิกลจริตหรือจิตฟ8nนเฟoอนไม$
สมประกอบ  อีกฝ,ายหนึ่งจึงมีหน�าท่ีท่ีช$วยเหลือดูแลอุปการะเลี้ยงดู  เพ่ือให�คู$สมรสหายจากอาการ
วิกลจริต  ดังท่ีประมวลกฎหมายแพ$งและพาณิชย#  มาตรา  1464  ได�บัญญัติไว�ว$า  “ในกรณีท่ีคู$สมรส
ฝ,ายใดฝ,ายหนึ่งเป:นคนวิกลจริต  ไม$ว$าศาลจะสั่งให�เป:นคนไร�ความสามารถหรือไม$  ถ�าคู$สมรสอีกฝ,าย
หนึ่งไม$อุปการะเลี้ยงดูฝ,ายท่ีวิกลจริตตามมาตรา  1461  หรือกระทําการหรือไม$กระทําการอย$างใดอัน
เป:นเหตุทําให�ฝ,ายท่ีวิกลจริตตกอยู$ในภาวะอันน$าจะเกิดอันตรายแก$กายหรือจิตใจหรือตกอยู$ในภาวะ
อันน$าจะเกิดความเสียหายทางทรัพย#สินถึงขนาด  บุคคลตามมาตรา  28  หรือผู�อนุบาลอาจฟNองคู$
สมรสอีกฝ,ายหนึ่งเรียกค$าอุปการะเลี้ยงดูให�แก$ฝ,ายท่ีวิกลจริต  หรือขอให�ศาลมีคําสั่งใดๆ  เพ่ือ
คุ�มครองฝ,ายท่ีวิกลจริตนั้น 
 ในกรณีฟNองเรียกค$าอุปการะเลี้ยงดูตามวรรคหนึ่งถ�ายังมิได�มีคําสั่งของศาลว$าคู$สมรสซ่ึง
วิกลจริตเป:นคนไร�ความสามารถ  ก็ขอให�ศาลในคดีเดียวกันให�ศาลสั่งว$าคู$สมรสซ่ึงวิกลจริตเป:นคนไร�
ความสามารถ  โดยขอให�ต้ังตนเองหรือผู�อ่ืนท่ีศาลเห็นสมควรเป:นผู�อนุบาล  หรือถ�าได�มีคําสั่งของศาล
แสดงว$าคู$สมรสซ่ึงวิกลจริตเป:นคนไร�ความสามารถอยู$แล�ว  จะขอให�ถอดถอนผู�อนุบาลคนเดิมและ
แต$งต้ังผู�อนุบาลคนใหม$ก็ได� 
 ในการขอให�ศาลมีคําสั่งใดๆ  เพ่ือคุ�มครองคู$สมรสฝ,ายท่ีวิกลจริตโดยมิได�เรียกค$าอุปการะ
เลี้ยงดูด�วยนั้น  จะไม$ขอให�ศาลมีคําสั่งให�คู$สมรสฝ,ายท่ีวิกลจริตนั้นเป:นคนไร�ความสามารถ  หรือจะไม$
ขอเปลี่ยนผู�อนุบาลก็ได�  แต$ถ�าศาลเห็นว$าวิธีการคุ�มครองท่ีขอนั้นจําต�องมีผู�อนุบาลหรือเปลี่ยนผู�
อนุบาล  ให�ศาลมีคําสั่งให�จัดการทํานองเดียวกับท่ีบัญญัติไว�ในวรรคสอง  แล�วจึงมีคําสั่งคุ�มครอง
ตามท่ีเห็นสมควร” 
 จากหลักประมวลกฎหมายแพ$งและพาณิชย#ดังกล$าวข�างต�นจะเห็นได�ว$าสามีหรือภริยาต�อง
มีหน�าท่ีช$วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูคู$สมรสท่ีเป:นบุคคลวิกลจริตไม$ว$าศาลจะสั่งให�เป:นคนไร�ความสามารถ
แล�วหรือไม$  ถ�าสามีหรือภริยาไม$ยอมช$วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูคู$สมรสท่ีวิกลจริตตามมาตรา  1461  
วรรคสอง  หรือกระทําการหรือไม$กระทําการอย$างใด  จนเป:นเหตุให�ฝ,ายวิกลจริตตกอยู$ในภาวะอัน
น$าจะเกิดอันตรายแก$กายหรือจิตใจ  เช$น  ไม$พาคู$สมรสท่ีวิกลจริตไปรักษาอาการวิกลจริตท่ี
โรงพยาบาล  หรือปล$อยให�คู$สมรสท่ีวิกลจริตหนีออกจากบ�านไปตามลําพังโดยไม$มีการติดตามคู$สมรส
กลับคืน  หรือในเวลาท่ีคู$สมรสวิกลจริตมีอาการบ�าคลั่งก็กักขังหน$วงเหนี่ยวไว�ในห�องโดยไม$ให�ออกไป
ไหนจนทําให�มีอาการกําเริบมากข้ึนเพราะไม$ได�รับการบําบัดรักษา  นอกจากนี้ยังได�กระทําการหรือไม$
กระทําการอย$างใดอันเป:นเหตุทําให�คู$สมรสฝ,ายท่ีวิกลจริตตกอยู$ในภาวะอันน$าจะเกิดความเสียหาย
ทางทรัพย#สินถึงขนาด  เช$น  สามีหรือภริยามีการยักย�ายถ$ายเททรัพย#สินของคู$สมรสท่ีวิกลจริตไปเป:น
ของตนหรือนําไปขายให�บุคคลภายนอก  หรือนําเงินของคู$สมรสท่ีวิกลจริตไปใช�จ$ายจนหมด  เป:นต�น 
 ดังนั้น  เพ่ือเป:นการคุ�มครองคู$สมรสท่ีวิกลจริตให�มีความปลอดภัย  กฎหมายจึงได�
กําหนดให�บุคคลตามประมวลกฎหมายแพ$งและพาณิชย#  มาตรา  28  ซ่ึงได�แก$  บิดามารดา  หรือผู�
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บุพการี  ผู�สืบสันดาน  ผู�ปกครอง  หรือผู�พิทักษ#  หรือพนักงานอัยการ  หรือผู�อนุบาล  มีสิทธิ
ดังต$อไปนี้  (ชาติชาย  อัครวิบูลย#, 2552:  176) 
 1 ฟNองคู$สมรสอีกฝ,ายหนึ่งเรียกค$าอุปการะเลี้ยงดูให�แก$ฝ,ายวิกลจริตในกรณีท่ีคู$สมรสฝ,าย
นั้นไม$อุปการะเลี้ยงดูฝ,ายท่ีวิกลจริตตามมาตรา  1461 
 2 ขอให�ศาลมีคําสั่งใดๆ  เพ่ือคุ�มครองฝ,ายท่ีวิกลจริตนั้น  เช$น  สั่งแต$งต้ังผู�ดูแลทรัพย#เป:น
พิเศษ  หรือสั่งให�นําทรัพย#สินไปเก็บรักษาไว�ในท่ีปลอดภัย  หรือสั่งให�นําตัวเข�ารักษาในสถานพยาบาล  
เป:นต�น  อันเป:นวิธีการคุ�มครองท่ีแล�วแต$ศาลจะใช�ดุลยพินิจสั่งการตามท่ีมีคําขอ 
  นอกจากนี้  ถ�ายังมิได�มีคําสั่งของศาลว$าคู$สมรสซ่ึงวิกลจริตเป:นคนไร�ความสามารถก็
อาจขอให�ศาลสั่งให�คู$สมรสท่ีวิกลจริตนั้นเป:นคนไร�ความสามารถก็ได�  โดยผู�ร�องขอนั้นอาจจะขอให�
ศาลต้ังตนเองเป:นผู�อนุบาลหรือให�ผู�อ่ืนท่ีศาลเห็นสมควรเป:นผู�อนุบาลก็ได�  แต$ถ�าศาลสั่งให�คู$สมรสท่ี
วิกลจริตเป:นคนไร�ความสามารถอยู$แล�ว  ผู�ร�องขอจะขอให�ศาลถอดถอนผู�อนุบาลคนเดิมแล�วต้ังผู�
อนุบาลคนใหม$ข้ึนมาก็ได� 
  อย$างไรก็ดี  ในระหว$างการพิจารณาคดีตามมาตรา  1464  ถ�ามีคําขอศาลอาจกําหนด
วิธีการชั่วคราวเก่ียวกับการอุปการะเลี้ยงดูหรือการคุ�มครองคู$สมรสฝ,ายท่ีวิกลจริตได�ตามท่ีเห็นสมควร
และหากเป:นกรณีฉุกเฉินก็ให�นําบทบัญญัติเรื่องคําขอในเหตุฉุกเฉินตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
แพ$งมาบังคับใช�โดยอนุโลม  (ป.พ.พ.  มาตรา  1464)  เพ่ือปNองกันป8ญหาท่ีจะเกิดข้ึน  กล$าวคือ      
ถ�ารอให�มีการดําเนินคดีไปจนถึงท่ีสุดแล�วอาจเกิดความเสียหายแก$คู$สมรสท่ีวิกลจริตจนไม$สามารถ
เยียวยาได� 
 
 
สรุป 
 
 สามีภริยาย$อมมีหน�าท่ีอยู$กินร$วมกัน  ตลอดจนช$วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูซ่ึงกันและกันตาม
ความสามารถและฐานะของตน  รวมถึงทําหน�าท่ีเป:นผู�อนุบาลหรือผู�พิทักษ#ในกรณีท่ีคู$สมรสของตนตก
เป:นคนไร�ความสามารถหรือคนเสมือนไร�ความสามารถ  ซ่ึงถือเป:นความสัมพันธ#ในทางส$วนตัว  หาก
ฝ,ายใดฝ,ายหนึ่งไม$ทําหน�าท่ีในการเป:นสามีภริยา  คู$สมรสอีกฝ,ายหนึ่งย$อมมีสิทธิเรียกค$าอุปการะเลี้ยง
ดูรวมถึงยกเป:นเหตุในการฟNองหย$าได�อีกด�วย  เม่ือต$างฝ,ายต$างมีหน�าท่ีช$วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูซ่ึงกัน
และกันแล�ว  ถ�าคู$สมรสได�รับความเสียหายจนถึงแก$ความตาย  เพราะเหตุท่ีมีบุคคลภายนอกมาทํา
ละเมิด    อีกฝ,ายหนึ่งย$อมมีสิทธิเรียกให�บุคคลท่ีทําละเมิดชดใช�ค$าสินไหมทดแทนเพ่ือการขาดไร�
อุปการะ  รวมถึงค$าสินไหมทดแทนเพ่ือการขาดแรงงานในครอบครัวได�อีกด�วย  ท้ังนี้เพราะสามีภริยา
ถือเป:นบุคคลคนเดียวกัน  ย$อมมีส$วนได�เสียในชีวิตและทรัพย#สินต$อกัน 
 อย$างไรก็ตาม  ในการอยู$กินร$วมกันฉันสามีภริยานั้น  ถ�าต$างฝ,ายต$างมีทัศนคติท่ีไม$ตรงกัน
จนทําให�เกิดความขัดแย�งในครอบครัว  จนเป:นเหตุให�อีกฝ,ายหนึ่งได�รับอันตรายแก$กายหรือจิตใจ  
หรือทําลายความผาสุกอย$างมากในการดํารงชีวิตฉันสามีภริยา  คู$สมรสฝ,ายท่ีได�รับผลกระทบดังกล$าว
อาจทําข�อตกลงแยกกันอยู$ชั่วคราว  หรืออาจร�องขอต$อศาลเพ่ือให�มีคําสั่งอนุญาตให�ตนแยกกันอยู$
ต$างหากในระหว$างท่ีเหตุนั้นๆ  ยังมีอยู$ก็ได�  ท้ังนี้เพ่ือเป:นการบรรเทาป8ญหาท่ีเกิดข้ึนในครอบครัว 
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คําถามท7ายบทท่ี  4 
 
 
1. การอยู$กินร$วมกันฉันสามีภริยา  หมายความว$าอย$างไร 
2. ในกรณีท่ีบุคคลภายนอกมากระทําละเมิดต$อสามีหรือภริยาทําให�ได�รับบาดเจ็บหรือถึงแก$ความ
 ตายคู$สมรสอีกฝ,ายหนึ่งจะฟNองเรียกค$าสินไหมทดแทนจากบุคคลผู�ทําละเมิดเพ่ือการขาดแรงงาน
 หรือขาดไร�อุอปการะได�หรือไม$ 
3. จงอธิบายเหตุท่ีคู$สมรสจะร�องขอให�ศาลอนุญาตให�แยกกันอยู$ชั่วคราวว$ามีอยู$ก่ีกรณี 
4. นายไก$ป,วยเป:นโรคกามโรค  แต$มีความต�องการทางเพศสูงเกินปกติ  นายไก$จึงบังคับให�นางฟNา
 ภริยาร$วมประเวณีด�วยทุกวัน  แต$นางฟNาภริยาไม$ยอมเนื่องจากกลัวติดโรคกามโรคในช$องเพศ   
 ถ�านางฟNาไม$ประสงค#จะหย$าขาดจากนายไก$  เพราะสงสารนายไก$  จึงมาปรึกษาท$าน ท$านจะให� 
 คําแนะนําแก$นางฟNาอย$างไร 
5. ในการจ$ายค$าอุปการะเลี้ยงดูระหว$างสามีภริยา  ศาลใช�หลักเกณฑ#อย$างไรในการกําหนดค$า 
 อุปการะเลี้ยงดูให�แก$คู$สมรสอีกฝ,ายหนึ่ง 
6. นายเด$นและนางดาวจดทะเบียนสมรสกันมาได�  1  ป`  ต$อมานางดาวมีอาการวิกลจริตจิตฟ8nน 
 เฟoอนไม$สมประกอบ  นายเด$นอายชาวบ�านมากท่ีภริยาของตนเป:นบ�าจึงกักขังนางดาวไว�ในบ�าน 
 ตามลําพังโดยไม$จัดหาอาหารและไม$พานางดาวไปรักษาตัวท่ีโรงพยาบาลจิตเวช  เม่ือมารดาของ
 นางดาวทราบข$าวจึงได�ยื่นฟNองนายเด$นให�จ$ายค$าอุปการะเลี้ยงดูให�แก$นางดาวผู�ท่ีเป:นบุคคล
 วิกลจริต  รวมถึงยื่นคําร�องขอให�ศาลมีคําสั่งเพ่ือคุ�มครองนางดาวจะทําได�หรือไม$  ท$านจะให�
 คําแนะนําแก$มารดานางดาวอย$างไร 
7. การช$วยเหลือและอุปการะเลี้ยงดู  หมายความว$าอย$างไร  พร�อมท้ังยกตัวอย$างประกอบ 
8. ในกรณีสามีภริยาได�แยกกันอยู$ชั่วคราวตามคําสั่งศาลเป:นเวลาเกิน  3  ป`  คู$สมรสฝ,ายใดฝ,าย
 หนึ่งจะยกเป:นเหตุในการฟNองหย$าได�หรือไม$  เพราะเหตุใด 





บทท่ี  5 
ทรัพย�สินระหว�างการสมรส 

 
 
 นอกจากสามีภริยาจะมีความสัมพันธ�ในทางส�วนตัว  คือการอยู�กินร�วมกันและช�วยเหลือ
อุปการะเลี้ยงดูซ่ึงกันและกันแล(ว  สามีภริยายังมีความสัมพันธ�ในทางทรัพย�สินท่ีจะต(องทํามาหาได(
ร�วมกันในการดํารงชีวิตของครอบครัว  เพราะถือเป.นป/จจัยสําคัญท่ีทําให(บุคคลในครอบครัวมีความ
เป.นอยู�ท่ีดี  ดังนั้นในระหว�างท่ีอยู�กินร�วมกันจึงอาจนําทรัพย�สินท่ีตนมีอยู�ก�อนสมรสมาปะปนร�วมกัน
กับทรัพย�สินท่ีทํามาหาได(ร�วมกันภายหลังการสมรส  เพ่ือมาช�วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูซ่ึงกันและกันก็
ได(  ฉะนั้นเพ่ือป3องกันไม�ให(เกิดป/ญหาเก่ียวกับทรัพย�สินระหว�างสามีภริยา  เม่ือมีการแบ�งแยก
ทรัพย�สินกันในภายหลัง  กฎหมายจึงได(วางระบบทรัพย�สินระหว�างสามีภริยาออกเป.น  2  ประเภท  
คือ  สินส�วนตัว  และสินสมรส  และบัญญัติให(สามีและภริยามีอํานาจจัดการสินสมรสร�วมกันทุกกรณี  
แต�ในทางปฏิบัติก็ยังคงเป.นป/ญหาอยู�มาก  เพราะสามีและภริยาจะต(องจัดการสินสมรสร�วมกันท้ังหมด  
ไม�ว�าจะเป.นกรณีเรื่องเล็กน(อยแค�ไหนก็ตาม  ดังนั้นจึงได(มีการแก(ไขประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย�  
บรรพ5  (ใหม�)  นี้อีกครั้งหนึ่ง  ในป;  พ.ศ.  2533  และได(มีการประกาศใช(ประมวลกฎหมายแพ�งและ
พาณิชย�  บรรพ5  ป/จจุบัน  โดยให(มีผลบังคับใช(ต้ังแต�วันท่ี  27  กันยายน  พ.ศ.  2533  จนถึง
ป/จจุบัน  ซ่ึงการแก(ไขดังกล�าวในส�วนท่ีเก่ียวกับทรัพย�สินระหว�างสามีภริยา  ได(บัญญัติให(สามีและ
ภริยาสามารถจัดการทรัพย�สินสมรสตามลําพังได(  เว(นแต�การจัดการทรัพย�สินเฉพาะเรื่องท่ีมี
ความสําคัญเท�านั้นท่ีจะต(องจัดการร�วมกัน  (ป.พ.พ.  มาตรา  1476)  หากสามีหรือภริยาจะจัดการ
สินสมรสให(แตกต�างไปจากท่ีกฎหมายกําหนด  จะต(องทําสัญญาก�อนสมรสไว(เท�านั้นจึงจะกระทําได(  
(ป.พ.พ.  มาตรา  1476/1)  ป/จจุบันในเรื่องของทรัพย�สินระหว�างสามีภริยานี้ได(บัญญัติอยู�ในประมวล
กฎหมายแพ�งและพาณิชย�  บรรพ  5  ลักษณะ  1  หมวด  4  โดยในหมวดนี้จะกล�าวถึง  สัญญาก�อน
สมรส  สัญญาระหว�างสมรส  ประเภทของทรัพย�สินระหว�างสามีภริยา  การจัดการสินสมรส  หนี้สิน
ของการสามีภริยา  ดังจะได(กล�าวต�อไป 
 
 
สัญญาก�อนสมรส 
 
 โดยหลักท่ัวไปแล(วในเรื่องการจัดการทรัพย�สินนั้นสามีภริยาย�อมสามารถจัดการทรัพย�สิน
โดยลําพัง  ยกเว(นเฉพาะสินสมรสท่ีเป.นเรื่องสําคัญเท�านั้น  ท่ีสามีภริยาจะต(องจัดการร�วมกันหรือ
ได(รับความยินยอมจากอีกฝHายหนึ่งก�อนจึงจะทําได(  ในบางครั้งการท่ีจะต(องจัดการร�วมกันหรือขอ
ความยินยอมจากอีกฝHายหนึ่งก�อน  อาจทําได(ยากลําบาก  เพราะสามีภริยาอาจจะมิได(อยู�ด(วยกันใน
ขณะนั้นหรือเพราะเหตุใดๆ  เพ่ือตัดป/ญหาเหล�านี้ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตหลังจากสมรสแล(ว  กฎหมาย
จึงให(สิทธิคู�สมรสสามารถทําสัญญาก�อนสมรสในเรื่องทรัพย�สินให(เป.นไปตามท่ีตกลงกัน  โดยไม�ต(อง
ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย�  มาตรา  1476(1)  ถึง  (8)  ดังนั้น  ประมวลกฎหมาย
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แพ�งและพาณิชย�  มาตรา  1465  จึงได(บัญญัติว�า  “ถ(าสามีภริยามิได(ทําสัญญากันไว(ในเรื่องทรัพย�สิน
เป.นพิเศษก�อนสมรส  ความสัมพันธ�ระหว�างสามีภริยาในเรื่องทรัพย�สินนั้นให(บังคับตามบทบัญญัติใน
หมวดนี้ 
 ถ(าข(อความในสัญญาก�อนสมรสขัดต�อความสงบเรียบร(อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
หรือระบุให(ใช(กฎหมายประเทศอ่ืนบังคับเรื่องทรัพย�สินนั้นข(อความนั้นๆ เป.นโมฆะ”   
 จากบทบัญญัติข(างต(น  สัญญาก�อนสมรสจึงหมายถึง  สัญญาท่ีชายและหญิงท่ีจะทําการ
สมรสกัน  ได(ตกลงทําสัญญากันก�อนท่ีจะจดทะเบียนสมรส  ซ่ึงเป.นสัญญาเก่ียวกับการจัดการ
ทรัพย�สินของตนเองให(แตกต�างไปจากท่ีกฎหมายได(บัญญัติไว(  เช�น  ก�อนท่ีจะจดทะเบียนสมรส  นาย
เอและนางเจนได(ทําสัญญาก�อนสมรสไว(ว�า  ให(นายเอผู(เป.นสามีเป.นผู(มีอํานาจในการจัดการสินสมรส
แต�เพียงผู(เดียว  ดังนั้นนายเอผู(เป.นสามีย�อมมีอํานาจในการจัดการทรัพย�สินสมรสท้ังหมดแต�เพียงผู(
เดียว  นายเอจึงสามารถนําท่ีดินท่ีเป.นสินสมรสไปขายหรือนําไปจํานองได(ตามลําพัง  โดยไม�ต(อง
กระทําร�วมกับภริยาหรือไม�ต(องขอความยินยอมจากภริยา  แต�ถ(าไม�ได(ทําสัญญาก�อนสมรสกันเอาไว(  
อํานาจในการขายหรือจํานองท่ีดินท่ีเป.นสินสมรสก็ต(องเป.นไปตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย�  
มาตรา  1476(1)  คือ  นายเอสามีจะต(องจัดการร�วมกันกับภริยาหรือได(รับความยินยอมจากภริยา  
จึงจะสามารถขายหรือจํานองท่ีดินได( 
 
 1. ลักษณะสําคัญของสัญญาก�อนสมรส 
  วารี  นาสกุล  และ  เบญจวรรณ  ธรรมรัตน�  (2554: 110)  ได(กล�าวถึงลักษณะสําคัญ
ของสัญญาก�อนสมรสไว(ดังนี้ 
  1.1 จะต(องทําก�อนการจดทะเบียนสมรส 
  1.2 ผู(ทําสัญญาจะต(องเป.นผู(จะสมรส  หมายความว�า  ต(องทําด(วยความสมัครใจของ
ตนเอง  มิใช�บิดามารดาหรือผู(ปกครองทําให(  เพราะกฎหมายถือหลักความศักด์ิสิทธิ์แห�งการแสดง
เจตนาของคู�สัญญา 
  1.3 ต(องเป.นเรื่องเก่ียวกับการจัดการสินสมรสให(แตกต�างไปจากท่ีกฎหมายบัญญัติ 
  1.4 ต(องเป.นเรื่องการจัดการทรัพย�สินในระหว�างสมรส  ถ(าเป.นเรื่องการจัดการเม่ือ
ขาดจากการสมรส  มิใช�เป.นเรื่องสัญญาก�อนสมรส  เช�น  ทําสัญญาว�าเม่ือหย�าขาดจากกันให(ทรัพย�สิน
ตกเป.นของหญิงคนเดียว  หรือการจัดการหนี้สินก็มิใช�สัญญาก�อนสมรสเช�นกัน   
   อย�างไรก็ดี  ถ(าสัญญาก�อนสมรสมีข(อความท่ีมีลักษณะอย�างใดอย�างหนึ่ ง
ดังต�อไปนี้  ข(อความนั้นใช(บังคับไม�ได( 
   1. ขัดต�อความสงบเรียบร(อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  เช�น  ตกลงให(
ทรัพย�สินท่ีได(มาในระหว�างสมรส  ซ่ึงถือว�าเป.นสินสมรสให(เป.นสินส�วนตัวของสามีแต�เพียงผู(เดียว  
หรือหากมีหนี้ร�วมกันให(ฝHายใดฝHายหนึ่งรับผิดชอบแต�เพียงผู(เดียว  หรือแม(แต�ทําสัญญาว�าสามีไม�มี
หน(าท่ีต(องอุปการะเลี้ยงดูภริยา  เช�นนี้สัญญาก�อนสมรสมีผลตกเป.นโมฆะ 
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   2. ระบุให(ใช(กฎหมายประเทศอ่ืนบังคับเรื่องทรัพย�สินนั้น 
    เช�น  สามีภริยาได(ทําสัญญาก�อนสมรสโดยตกลงกันว�าให(นําระบบการจัดการ
ทรัพย�สินระหว�างสามีภริยาของประเทศมาเลเซียมาใช(  เช�นนี้  สัญญาก�อนสมรสตกเป.นโมฆะ  เพราะ
กฎหมายบัญญัติห(ามไว( 
    กล�าวโดยสรุป  สัญญาก�อนสมรส  คือ  สัญญาท่ีเก่ียวกับการจัดการทรัพย�สิน
ระหว�างสามีภริยา  โดยได(ทําสัญญากันไว(ก�อนจดทะเบียนสมรสหรือในขณะจดทะเบียนสมรส  และ
สัญญานั้นจะต(องไม�ขัดต�อความสงบเรียบร(อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  รวมท้ังต(องไม�ระบุให(
ใช(กฎหมายประเทศอ่ืนบังคับในเรื่องทรัพย�สินนั้น  มิเช�นนั้น  ข(อความดังกล�าวในสัญญาก�อนสมรส
ย�อมมีผลตกเป.นโมฆะ 
 
 2. แบบของสัญญาก�อนการสมรส 
  ในการทําสัญญาก�อนสมรสนั้น  นอกจากจะทําก�อนการจดทะเบียนสมรสหรือในขณะ
จดทะเบียนสมรสแล(ว  คู�สมรสจะต(องทําให(ถูกต(องตามแบบท่ีกฎหมายกําหนดไว(ด(วย  มิเช�นนั้น
สัญญาก�อนสมรสมีผลตกเป.นโมฆะ  ตามท่ีประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย�  มาตรา  1446  
บัญญัติว�า  “สัญญาก�อนสมรสเป.นโมฆะ ถ(ามิได(จดแจ(งข(อตกลงกันเป.นสัญญาก�อนสมรสนั้นไว(ใน
ทะเบียนสมรสพร(อมกับการจดทะเบียนสมรส หรือมิได(ทําเป.นหนังสือลงลายมือชื่อคู�สมรสและพยาน
อย�างน(อยสองคนแนบไว(ท(ายทะเบียนสมรส  และได(จดไว(ในทะเบียนสมรสพร(อมกับการจดทะเบียน
สมรสว�าได(มีสัญญานั้นแนบไว(” 
  กล�าวคือ  แบบของสัญญาก�อนสมรสตามมาตรา  1466  สามารถทําได(ตามแบบใด
แบบหนึ่งดังต�อไปนี้ 
  2.1 จดแจ(งข(อตกลงของสัญญาก�อนการสมรสไว(ในทะเบียนสมรสพร(อมกับการจด
ทะเบียนสมรสหรือ 
  2.2 ทําเป.นหนังสือลงลายมือชื่อคู�สมรสและพยานอย�างน(อยสองคนแล(วแนบไว(ท(าย
ทะเบียนสมรสโดยต(องจดแจ(งไว(ในทะเบียนสมรสพร(อมกับการจดทะเบียนสมรสว�าได(มีสัญญานั้นแนบ
ไว( 
   ข#อสังเกต  การทําสัญญาก�อนสมรสท่ีจดแจ(งไว(ในทะเบียนสมรสพร(อมกับการจด
ทะเบียนสมรสไม�ต(องมีพยานลงลายมือชื่อรับรอง 
   ดังนั้น  สัญญาก�อนสมรสท่ีมิได(ทําตามแบบใดแบบหนึ่งตามบทบัญญัติดังกล�าว
ข(างต(น  สัญญานั้นย�อมตกเป.นโมฆะ  ไม�สามารถใช(บังคับได(   
 
   ตัวอย�างคําพิพากษาศาลฎีกา 
   คําพิพากษาฎีกาท่ี  3346/2532  สัญญาก�อนสมรสท่ีผู(ร(องและจําเลยท่ี  2  ทํา
ข้ึนมีข(อความให(ทรัพย�สินท่ีมีอยู�ก�อนสมรสตกเป.นสินสมรสนั้น  เม่ือปรากฏว�าผู(ร(องและจําเลยท่ี  2  
มิได(จดแจ(งข(อความอันเป.นสัญญาก�อนสมรสไว(ในทะเบียนสมรสพร(อมกับการจดทะเบียนสมรส  หรือ
มิได(ทําสัญญาก�อนสมรสเป.นหนังสือลงลายมือชื่อคู�สมรสและพยานอย�างน(อยสองคนแนบไว(ท(าย
ทะเบียนสมรส  และได(จดทะเบียนไว(ในทะเบียนสมรสพร(อมกับการจดทะเบียนสมรสว�าได(มีสัญญานั้น
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แนบไว(  สัญญาก�อนสมรสดังกล�าวย�อมตกเป.นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย�  มาตรา  
1466  ฉะนั้นเม่ือทรัพย�สินดังกล�าวถูกโจทก�ยึดขายทอดตลาดชําระหนี้  ผู(ร(องขอไม�มีสิทธิร(องขอกัน
ส�วนของผู(ร(อง 
   จากคําพิพากษาฎีกาดังกล�าวข(างต(นจะเห็นได(ว�าสัญญาก�อนสมรสนั้นทําไม�
ถูกต(องตามแบบท่ีกฎหมายบัญญัติเอาไว(  สัญญาดังกล�าวจึงตกเป.นโมฆะไม�สามารถบังคับได( 
   อย�างไรก็ดี  ถ(าไม�มีการสมรสกันสัญญาก�อนสมรสท่ีทําข้ึนนั้นก็ใช(บังคับไม�ได(  ไม�
มีผลผูกพันแต�ประการใด  นอกจากนี้หากการสมรสเป.นโมฆะ  สัญญาก�อนสมรสย�อมตกเป.นโมฆะตาม
ไปด(วย 
 
 3. การเปล่ียนแปลงข#อความในสัญญาก�อนสมรส 
  เม่ือสมรสกันแล(วคู�สมรสอีกฝHายหนึ่งมักจะตกอยู�ภายใต(อิทธิพลความเสน�หา  ความรัก  
และความเกรงอกเกรงใจของคู�สมรสอีกฝHายหนึ่งเสมอ  หากคู�สมรสฝHายนี้ได(ประโยชน�จากสัญญาก�อน
สมรสแล(ว  ก็อาจจะถูกคู�สมรสฝHายท่ีเสียประโยชน�บีบบังคับให(เปลี่ยนเพิกถอนสัญญาก�อนสมรสนี้จึง
จําเป.นท่ีจะต(องให(ศาลเป.นผู(คุ(มครองในเรื่องนี้  (ประสพ  บุญเดช, 2554: 192)  ตามท่ีประมวล
กฎหมายแพ�งและพาณิชย�  มาตรา  1467  ได(บัญญัติว�า  “เม่ือสมรสแล(วจะเปลี่ยนแปลงเพิกถอน
สัญญาก�อนสมรสนั้นไม�ได( นอกจากจะได(รับอนุญาตจากศาล 
  เม่ือได(มีคําสั่งของศาลถึงท่ีสุดให(เปลี่ยนแปลงเพิกถอนสัญญาก�อนสมรสแล(ว ให(ศาล
แจ(งไปยังนายทะเบียนสมรสเพ่ือจดแจ(งไว(ในทะเบียนสมรส” 
  จากบทบัญญัติข(างต(นจะเห็นได(ว�า  เม่ือได(ทําสัญญาก�อนสมรสถูกต(องตามแบบท่ี
กฎหมายบัญญัติไว(แล(ว  สัญญาก�อนสมรสย�อมมีผลผูกพันคู�สมรสนั้นตลอดไป  จะเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิกถอนไม�ได(  นอกจากจะได(รับอนุญาตจากศาล  โดยให(ศาลเป.นผู(พิจารณาว�าสมควรจะอนุญาตให(มี
การเปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนสัญญาก�อนสมรสนั้นหรือไม�  ถ(าศาลมีคําสั่งอนุญาตจึงจะเปลี่ยนแปลง
หรือเพิกถอนได(  เม่ือศาลได(มีคําสั่งให(มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนสัญญาก�อนสมรสแล(ว  ให(ศาล
แจ(งไปยังนายทะเบียนสมรสเพ่ือจดแจ(งไว(ในทะเบียนสมรส 
  ดังนั้น  หากมีการเปลี่ยนแปลงสัญญาก�อนสมรสกันตามลําพังโดยไม�ได(รับอนุญาต  
จากศาล  การเปลี่ยนแปลงเพิกถอนสัญญาดังกล�าวจึงไม�มีผลต�อสัญญาก�อนสมรสแต�อย�างใด  เพราะ
ขัดต�อประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย�  มาตรา  1467 
 
 4. ผลของสัญญาก�อนสมรสท่ีมีต�อบุคคลภายนอก 
  ปกติสัญญาก�อนสมรสย�อมมีผลผูกพันให(สามีภริยาต(องปฏิบัติตามข(อความในสัญญา
ก�อนสมรส  แต�สัญญาก�อนสมรสนั้นจะต(องไม�กระทบกระเทือนถึงสิทธิของบุคคลภายนอกผู(กระทํา
การโดยสุจริต  ตามท่ีประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย�  มาตรา  1468  ได(บัญญัติไว(ว�า  “ข(อความ
ในสัญญาก�อนสมรสไม�มีผลกระทบกระเทือนถึงสิทธิของบุคคลภายนอกผู(กระทําการโดยสุจริต  ไม�ว�า
จะได(เปลี่ยนแปลงเพิกถอนโดยคําสั่งของศาลหรือไม�ก็ตาม” 
  ดังนั้น  ถ(าบุคคลภายนอกไม�ทราบว�ามีสัญญาก�อนสมรส  โดยบุคคลภายนอกเชื่อโดย
สุจริตว�าความสัมพันธ�ในทางทรัพย�สินระหว�างสามีภริยานั้นเป.นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว(ในบรรพ 5  
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หมวด  4  นี้  บุคคลภายนอกก็จะได(รับความคุ(มครอง  หรือถ(าเป.นกรณีท่ีบุคคลภายนอกทราบว�าได(มี
การทําสัญญาก�อนสมรสเอาไว(  แต�บุคคลภายนอกไม�ทราบว�าได(มีการแก(ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอน
สัญญาก�อนสมรส  ดังนี้แล(วบุคคลภายนอกยังคงได(รับความคุ(มครองเช�นเดียวกัน  เพราะเจตนารมณ�
ของกฎหมายต(องการท่ีจะคุ(มครองสิทธิของบุคคลภายนอกผู(ท่ีกระทําการโดยสุจริตนั้นเอง 
  ตัวอย�าง  เช�น  นายบีมผู(เป.นสามีได(ทําสัญญาก�อนสมรสกับนางฟ3าภริยาไว(ว�า  ให(นาย
บีมเป.นผู(มีอํานาจในการจัดการสินสมรสท้ังหมดแต�เพียงผู(เดียว  โดยแดงซ่ึงเป.นบุคคลภายนอกก็ทราบ
ว�านายบีมและนางฟ3าได(มีการทําสัญญาก�อนสมรสดังกล�าวไว(  ต�อมานายบีมและนางฟ3าได(ไปร(องขอ
ต�อศาลให(เปลี่ยนอํานาจในการจัดการสินสมรสใหม�  โดยให(สามีภริยานั้นต(องจัดการสินสมรสร�วมกัน
และศาลก็ได(อนุญาตแล(ว  หลังจากนั้นนายบีมสามีจึงเอาท่ีดินแปลงท่ีเป.นสินสมรสไปขายให(กับนาย
แดงบุคคลภายนอก  โดยไม�ได(รับความยินยอมจากนางฟ3าภริยา  ซ่ึงการขายท่ีดินอันเป.นสินสมรสสามี
ภริยาจะต(องจัดการร�วมกันหรือได(รับความยินยอมจากคู�สมรสอีกฝHายหนึ่งตามท่ีได(มีการเปลี่ยนแปลง
ในสัญญาก�อนสมรส  แต�ในกรณีดังกล�าวนี้นายแดงบุคคลภายนอกไม�ทราบว�ามีการเปลี่ยนแปลง
สัญญาก�อนสมรสนั้น  เพราะเข(าใจว�านายบีมสามีเป.นผู(มีอํานาจจัดการสินสมรสแต�เพียงผู(เดียว  นาย
แดงจึงได(ทําสัญญาซ้ือขายท่ีดินกับนายบีม   ดังนั้น  หากนางฟ3าภริยามาทราบทีหลังว�านายบีมได(ขาย
ท่ีดินอันเป.นสินสมรสให(กับนายแดงโดยไม�ได(รับความยินยอมจากตน  นางฟ3าภริยาจะเพิกถอนนิติ
กรรมการขายท่ีดินโดยอ(างกับนายแดงบุคคลภายนอกว�าได(มีการเปลี่ยนแปลงสัญญาก�อนสมรสแล(ว
ไม�ได(  เพราะนายแดงบุคคลภายนอกเป.นผู(กระทําการโดยสุจริตจึงได(รับความคุ(มครองตาม       
มาตรา  1468 
 
  ตัวอย�างคําพิพากษาศาลฎีกา 
  คําพิพากษาฎีกาท่ี  1082/2504  ท่ีดินและเรือนเป.นของภริยาก�อนสมรส  แม(จะได(
ทําสัญญาก�อนสมรสว�าสามีจะไม�เก่ียวข(องกับทรัพย�สินของภริยาก็ตาม  แต�เม่ือภริยายอมให(สามีลงชื่อ
ในใบไต�สวนเพ่ือขอออกโฉนดว�าเป.นของสามี  แล(วสามีเอาไปจํานองผู(อ่ืนและเอาเงินนั้นมาซ้ือรถยนต�
รับส�งคนโดยสารเป.นอาชีพของสามีภริยา  ดังนี้  การจํานองนั้นสมบูรณ�ใช(บังคับได(และผูกพันภริยา 
  จากคําพิพากษาฎีกานี้จะเห็นได(ว�า  กฎหมายมุ�งคุ(มครองบุคคลภายนอกผู(กระทําการ
โดยสุจริต 
 
 
สัญญาระหว�างสมรส 
 
 นอกจากสามีภริยาจะได(ทําสัญญาก�อนสมรสในเรื่องการจัดการทรัพย�สินไว(ต�อกันแล(ว  
สามีภริยาอาจทําสัญญาใดๆ  เก่ียวกับทรัพย�สินในระหว�างสมรสเช�นเดียวกับบุคคลท่ัวไปได(ทํานิติ
กรรมสัญญาต�อกันก็ได(  ซ่ึงกฎหมายเรียกว�า  “สัญญาระหว�างสมรส”  ตามท่ีประมวลกฎหมายแพ�ง
และพาณิชย�  มาตรา  1469  ได(บัญญัติว�า  “สัญญาท่ีเก่ียวกับทรัพย�สินใดท่ีสามีภริยาได(ทําไว(ต�อกัน 
ในระหว�างเป.นสามีภริยากันนั้น ฝHายใดฝHายหนึ่งจะบอกล(างเสียในเวลาใดท่ีเป.นสามีภริยากันอยู� หรือ
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ภายในกําหนดหนึ่งป;นับแต�วันท่ีขาดจากการเป.นสามีภริยากันก็ได(  แต�ไม�กระทบกระเทือนถึงสิทธิของ
บุคคลภายนอกผู(ทําการโดยสุจริต” 
 เก่ียวกับสัญญาระหว�างสมรสนั้นได(มีนักนิติศาสตร�ให(ความเห็นไว(ดังต�อไปนี้ 
 สมรักษ�  พรหมมา  และ  ประเสริฐ  ลิ่มประเสริฐ  (2545:117)  กล�าวว�า  สัญญาระหว�าง
สมรส  (post - nuptial  contracts)  ท่ีสามีภริยาได(ทําไว(ต�อกันต(องเป.นสัญญาท่ีเก่ียวกับทรัพย�สิน
เท�านั้น  และจะต(องทําข้ึนในระหว�างสมรส  คือ  หลังจากท่ีชายหญิงเป.นสามีภริยากันถูกต(องตาม
กฎหมายแล(ว  จะทําก�อนการสมรสหรือเม่ือทําการสมรสสิ้นสุดแล(วไม�ได(  ซ่ึงสัญญาระหว�างสมรสส�วน
ใหญ� จะมีวัตถุแห�งหนี้   (subject  of  obligation)  เป.นทรัพย�สิน   ซ่ึงได(แก�   สัญญาซ้ือขาย  
แลกเปลี่ยน  ให(  เช�าทรัพย�  เป.นต(น 
 วิระดา  สมสวัสด์ิ  (2546: 81)  ได(กล�าวไว(ว�า  “สัญญาระหว�างสมรส”  หมายถึงสัญญาท่ี
เก่ียวกับทรัพย�สินระหว�างสามีภริยาเท�านั้น  ไม�หมายรวมไปถึงสัญญาอ่ืนใด  เช�น  เรื่องความประพฤติ
ข(อตกลงในเรื่องความสัมพันธ�ระหว�างสามีภริยาอ่ืนๆ  ด(วย 
 สหัส  สิงหวิริยะ  (2549: 87)  ได(ให(ความเห็นว�า  ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย�  
มาตรา  1469  นี้มาจากมาตรา  1461  บรรพ  5  (เดิม)  โดยแก(ไขถ(อยคําตอนต(นท่ีว�า  “สัญญาใด”  
เป.น  “สัญญาท่ีเก่ียวกับทรัพย�สินใด”  เพ่ือให(ความหมายแคบและเป.นการจํากัดให(สามีภริยาทํา
สัญญาระหว�างสมรสกันได(เฉพาะเรื่องท่ีเก่ียวกับทรัพย�สินเท�านั้น  สัญญาอ่ืนใดระหว�างสามีภริยาท่ีไม�
เก่ียวกับทรัพย�สินไม�อยู�ภายใต(บังคับบทบัญญัติของมาตรานี้ 
 ไพโรจน�  กัมพูสิริ  (2553: 275)  ได(กล�าวว�า  สัญญาระหว�างสมรสจะต(องเป.นสัญญาท่ี
เก่ียวข(องกับทรัพย�สินเท�านั้น  หากไม�เก่ียวกับทรัพย�สินก็หาใช�สัญญาระหว�างสมรสไม�และไม�จํากัดว�า
จะต(องเป.นทรัพย�สินระหว�างสามีภริยาท่ีอยู�ในหมวด  4  แห�งบรรพ  5  เท�านั้น  จะเป.นสัญญาให(โดย
เสน�หา  ประนีประนอมยอมความกู(ยืมหรือซ้ือขายทรัพย�สินใดๆ  ระหว�างกันก็ได( 
 จากท่ีกล�าวมาข(างต(นจึงสรุปได(ว�า  สัญญาระหว�างสมรส  หมายถึง  สัญญาท่ีเก่ียวกับ
ทรัพย�สินท่ีสามีภริยาได(ทําไว(ต�อกันในระหว�างท่ีเป.นสามีภริยากัน  เช�น  สัญญายกทรัพย�สินให(แก�กัน  
สัญญาซ้ือขาย  แลกเปลี่ยน  เช�าทรัพย�สิน  สัญญาแบ�งแยกสินสมรส  การกู(ยืมเงินหรือสละสิทธิใน
ทรัพย�สิน  สัญญาประนีประนอมยอมความในเรื่องทรัพย�สิน  เป.นต(น  ดังนั้น  หากสัญญาใดไม�
เก่ียวข(องกับเรื่องทรัพย�สิน  สัญญานั้นจึงไม�ใช�สัญญาระหว�างสมรส  เช�น  สัญญาเรื่องความประพฤติ
ของสามีภริยา  สัญญาเก่ียวกับการใช(อํานาจปกครองบุตรและการจ�ายค�าอุปการะเลี้ยงดูบุตร  เป.นต(น 
 ในการทําสัญญาระหว�างสมรสกฎหมายมิได(กําหนดแบบไว(เป.นพิเศษ  เช�น  สัญญาก�อน
สมรส  (ประสพสุข  บุญเดช, 2554: 194)  เว(นแต�สัญญานั้นจะเข(าลักษณะเป.นสัญญาอย�างอ่ืนท่ีต(อง
ทําตามแบบ  เช�น  สามีขายท่ีดินเป.นสินส�วนตัวให(ภริยา  การทําสัญญาจะสมบูรณ�ต�อเม่ือได(ทําเป.น
หนังสือและจดทะเบียนต�อพนักงานเจ(าหน(าท่ี  (ป.พ.พ.  มาตรา  456)  แต�ถ(าหากสัญญาระหว�าง
สมรสไม�เข(าลักษณะเป.นสัญญาอย�างอ่ืนท่ีไม�ต(องทําตามแบบก็สามารถตกลงทําสัญญาโดยวาจาได(  
เช�น  สามีให(ทรัพย�สินท่ีเป.นสังหาริมทรัพย�ธรรมดาแก�ภริยา  เป.นต(น  แต�อย�างไรก็ดี  กฎหมายห(ามมิ
ให(ทําสัญญาระหว�างสมรสในส�วนท่ีเก่ียวกับการจัดการสินสมรสท่ีสําคัญท่ีสามีและภริยาจะต(องจัดการ
ร�วมกันตามมาตรา  1476  มิฉะนั้นสัญญาระหว�างสมรสดังกล�าวจะใช(บังคับไม�ได(  เพราะถ(าต(องการ
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ให(อํานาจในการจัดการทรัพย�สินแตกต�างกันออกไปจากท่ีกฎหมายบัญญัติเอาไว(จะต(องทําเป.นสัญญา
ก�อนสมรสเท�านั้น  (ป.พ.พ.  มาตรา  1476/1) 
 
 1. การบอกล#างสัญญาระหว�างสมรส 
  ในการบอกล(างสัญญาระหว�างสมรส  สามีหรือภริยาสามารถบอกล(างได(ในกรณี
ดังต�อไปนี้ 
  1.1 บอกล(างในขณะท่ีเป.นสามีภริยากันเม่ือใดก็ได(  หรือ 
  1.2 บอกล(างภายใน 1 ป;  นับแต�วันท่ีขาดจากการเป.นสามีภริยากัน  คือ  นับแต�วันท่ี
คู�สมรสตายหรือวันจดทะเบียนหย�าหรือวันท่ีศาลมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดให(เพิกถอนการสมรส 
   ดังนั้น  ถ(าไม�บอกล(างภายในกําหนดเวลาอย�างใดอย�างหนึ่งดังกล�าวข(างต(น  
สัญญาระหว�างสมรสย�อมสมบูรณ�ตลอดไป  จะบอกล(างอีกไม�ได( 
   แต�อย�างไรก็ตาม การบอกล(างสัญญาระหว�างการสมรสจะกระทบกระเทือนถึง
สิทธิของบุคคลภายนอกผู(กระทําการโดยสุจริตไม�ได(  ไม�ว�าสิทธิของบุคคลภายนอกจะได(มาโดยมี
ค�าตอบแทนหรือไม�ก็ตาม  (ป.พ.พ.  มาตรา  1469  วรรคท(าย) 
 
   ตัวอย�างคําพิพากษาศาลฎีกา 
   คําพิพากษาฎีกาท่ี  4744/2539  การท่ีโจทก�ยกท่ีดินให(จําเลยมีกรรมสิทธิ์รวม
ตามบันทึกข(อตกลงเรื่องกรรมสิทธิ์รวมระหว�างสมรส  มีผลทําให(ท่ีดินตกเป.นสินส�วนตัวของจําเลยนั้น  
บันทึกดังกล�าวเป.นสัญญาระหว�างสมรสท่ีสมบูรณ�ใช(บังคับกันได(  กรณีมิใช�การยกให(ซึ่งจะถอนคืนการ
ให(ได(ต�อเม่ือมีเหตุเนรคุณตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย�  มาตรา  531  โจทก�จึงมีสิทธิท่ีจะ
บอกล(างได(ตาม  มาตรา  1469 
   คําพิพากษาฎีกาท่ี  818/2546  การท่ีศาลชั้นต(นพิเคราะห�คําฟ3องและคําให(การ
จําเลยแล(วเห็นว�าคดีพอวินิจฉัยชี้ขาดให(เสร็จไปท้ังเรื่องโดยไม�ต(องสืบพยาน  จึงให(งดสืบพยานและให(
รอฟ/งคําพิพากษานั้นเป.นการสั่งท่ีชอบด(วย  ป.วิ.พ.  มาตรา  24  และมาตรา  182(2)  
   โจทก�จดทะเบียนให(ท่ีดิน  7  แปลง  แก�จําเลยซ่ึงเป.นภริยาระหว�างสมรสนิติ
กรรมการให(จึงเป.นสัญญาท่ีเก่ียวกับทรัพย�สินท่ีโจทก�กับจําเลยทําไว(ต�อกันในระหว�างเป.นสามีภริยาซ่ึง
ตามมาตรา  1469  ได(บัญญัติถึงการบอกล(างสัญญาท่ีเก่ียวกับทรัพย�สินท่ีสามีภริยาทําไว(ต�อกันใน
ช�วงเวลาดังกล�าวไว(โดยเฉพาะแล(ว  ดังนั้น  เม่ือโจทก�ต(องการบอกล(างสัญญาดังกล�าวให(ท่ีดินท้ังหมด
ต�อจําเลยกรณีต(องนําบทบัญญัติตามมาตรา 1469 มาใช(บังคับหาใช�ต(องนําบทบัญญัติตามมาตรา 535 
อันเป.นบทบัญญัติท่ัวไปมาใช(บังคับไม� 
   จากคําพิพากษาฎีกาท่ี  818/2546  จะเห็นได(ว�า  ตามปกติแล(วการเพิกถอนการ
ให(นั้นต(องมีเหตุเนรคุณจึงจะเพิกถอนการให(ได(  แต�ถ(าเป.นเรื่องของสัญญาระหว�างสมรสระหว�างสามี
ภริยาในเรื่องของการให(นั้นสามารถท่ีจะบอกล(างได(โดยไม�ต(องมีเหตุใดๆ  ท้ังสิ้นตามท่ีกฎหมายได(
บัญญัติไว(โดยเฉพาะในประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย�  มาตรา  1469  จึงไม�ต(องนําบทบัญญัติ
ท่ัวไปมาใช(บังคับอีก  ดังนั้นแม(ไม�มีเหตุเนรคุณก็บอกล(างได( 
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ทรัพย�สินระหว�างสามีภริยา 
 
 สามีภริยาย�อมมีความสัมพันธ�ในทางทรัพย�สิน  เพราะท้ังสองฝHายต�างมีหน(าท่ีช�วยเหลือ
อุปการะเลี้ยงดูซ่ึงกันและกันตามความสามารถและฐานะของตน  สามีภริยาจึงต(องทํามาหาได(ร�วมกัน
เพ่ือสร(างฐานะครอบครัวให(มีความม่ันคงและชีวิตความเป.นอยู�ของคนในครอบครัวให(มีความสุข  ใน
บางครั้งสามีภริยาจึงอาจนําทรัพย�สินส�วนตัวท่ีมีอยู�สมรส  มารวมกับทรัพย�สินท่ีทํามาหาได(ร�วมกัน
ระหว�างสมรสมาจุนเจือครอบครัว  เพราะป/จจุบันค�าครองชีพในครัวเรือนมีรายจ�ายสูงข้ึน            
อันเนื่องมาจากสินค(าต�างๆ  มีราคาแพงข้ึน  ทําให(รายได(จากการทํางานไม�พอกับรายจ�ายในครอบครัว  
เพ่ือป3องกันไม�ให(เกิดป/ญหาในภายหลังเก่ียวกับระบบทรัพย�สินระหว�างสามีภริยา  ประมวลกฎหมาย
แพ�งและพาณิชย�  มาตรา  1470  จึงได(บัญญัติไว(ว�า  “ทรัพย�สินระหว�างสามีภริยา  นอกจากท่ีได(ไว(
เป.นสินส�วนตัวแล(วย�อมเป.นสินสมรส” 
 ดังนั้น  ในระหว�างท่ีเป.นสามีภริยากัน  กฎหมายจึงได(แบ�งแยกทรัพย�สินของสามีภริยาไว(
เป.น  2  ประเภท  คือ  ทรัพย�สินท่ีเป.นสินส�วนตัวและทรัพย�สินท่ีเป.นสินสมรส 
  
 1. สินส�วนตัว 
  ในเรื่องสินส�วนตัวนั้น  ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย�   มาตรา  1471  ได(บัญญัติ
ไว(ดังนี้ 
  “สินส�วนตัวได(แก�ทรัพย�สิน 
  (1) ท่ีฝHายใดฝHายหนึ่งมีอยู�ก�อนสมรส 
  (2) ท่ีเป.นเครื่องใช(สอยส�วนตัว เครื่องแต�งกาย หรือเครื่องประดับกายตามควรแก�
ฐานะ หรือเครื่องมือเครื่องใช(ท่ีจําเป.นในการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพของคู�สมรส ฝHายใดฝHายหนึ่ง 
  (3) ท่ีฝHายใดฝHายหนึ่งได(มาระหว�างสมรสโดยการรับมรดกหรือโดยการให(โดยเสน�หา 
  (4) ท่ีเป.นของหม้ัน” 
  1.1 ทรัพย�สินท่ีเป.นสินส�วนตัวของสามีภริยา 
    จากบทบัญญัติมาตรา 1471 ทรัพย�สินท่ีเป.นสินส�วนตัวของสามีภริยาจึงมีอยู�     
4  ชนิดคือ 
    1.1.1 ทรัพย�สินท่ีคู�สมรสฝHายใดฝHายหนึ่งมีอยู�ก�อนสมรส   
      หมายถึง  ทรัพย�สินทุกชนิดท่ีชายหรือหญิงได(มาหรือมีอยู�ก�อนจด
ทะเบียนสมรส  โดยจะเป.นทรัพย�สินประเภทใดก็ได(แต�ฝHายนั้นจะต(องมีกรรมสิทธิ์เด็ดขาด  หรืออย�าง
น(อยก็ต(องมีสิทธิครอบครองเช�นเป.นเจ(าของก�อนสมรส  เช�น  ครอบครองท่ีดินท่ีไม�มีเอกสารสิทธิก�อน
จดทะเบียนสมรส  ท่ีดินนั้นก็เป.นสินส�วนตัว  และทรัพย�ท่ีเป.นสินส�วนตัวยังรวมถึงสิทธิเรียกร(อง  หรือ
สิทธิได(รับประโยชน�จากทรัพย�สินท่ีมีอยู�ก�อนสมรสด(วย  (ไพโรจน�  กัมพูสิริ  และ  รัศฎา  เอกบุตร, 
2555: 81 - 82) 
      นอกจากนี้  ทรัพย�ท่ีได(มาก�อนสมรสซ่ึงถือว�าเป.นสินส�วนตัว  ถ(าต�อมา
ทรัพย�สินนั้นเกิดงอกเงยข้ึนมาในระหว�างสมรส  เช�น  สามีมีท่ีดินแปลงหนึ่งก�อนจดทะเบียนสมรส  
ต�อมาภายหลังจากจดทะเบียนสมรส  สามีได(ปลูกบ(านลงบนท่ีดินแปลงนี้โดยอาศัยเงินซ่ึงเป.นสิน
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ส�วนตัว  บ(านท่ีปลูกลงท่ีดินนั้นก็ถือว�าเป.นสินส�วนตัว  แต�ถ(าหากนําเงินท่ีเป.นสินส�วนตัวไปรวมกับ
สินสมรสส�วนหนึ่ง  ในประเด็นดังกล�าวจึงต(องนําหลักในเรื่องส�วนควบมาใช(บังคับ  กล�าวคือ  ตัวบ(าน
ต้ังอยู�บนทรัพย�ประธานซ่ึงเป.นท่ีดินสินส�วนตัว  เม่ือบ(านซ่ึงเป.นทรัพย�ท่ีเป.นส�วนควบกับท่ีดินทรัพย�
ประธานอันเป.นสินส�วนตัว  บ(านย�อมเป.นสินส�วนตัวไปด(วย  แต�ถ(าหากนําเงินท่ีเป.นสินสมรสมาสร(าง
บ(านเม่ือหย�าขาดจากกันต(องใช(เงินคืนให(แก�คู�สมรสอีกฝHายหนึ่งตามส�วนด(วย  เพราะบ(านเป.นส�วนควบ
กับท่ีดิน  ดังนั้นจึงตกเป.นสินส�วนตัวของสามีเช�นเดิม 
 
      ตัวอย�างคําพิพากษาศาลฎีกา 
      คําพิพากษาฎีกาท่ี  2549/2533  การท่ีจําเลยท่ี  1  ปลูกสร(างบ(าน
พิพาทบนท่ีดินส�วนตัวของตน  แม(สามีจะช�วยออกเงินในการปลูกสร(างด(วยถึงหนึ่งในสาม  แต�ตาม
พฤติการณ�เป.นการช�วยเหลือกันฉันสามีภริยาหาใช�เป.นการร�วมลงทุนปลูกบ(านพิพาทด(วยไม�  ดังนี้  
บ(านพิพาทจึงเป.นส�วนควบของท่ีดินและเป.นสินส�วนตัวของจําเลยท่ี  1  แม(จําเลยท่ี  1  จะปลูกสร(าง
บ(านพิพาทในระหว�างสมรสก็ไม�ทําให(บ(านพิพาทเป.นสินสมรส 
      คําพิพากษาฎีกาท่ี  812/2538  การท่ี  ท.  ครอบครองท่ีพิพาทอย�าง
เป.นเจ(าของจนได(กรรมสิทธิ์แล(วยกท่ีพิพาทให(  ข.  กับ  ห.  ท่ีพิพาทจึงเป.นกรรมสิทธิ์ของ  ข.  กับ  ห.  
ต้ังแต�ได(รับการยกให(  โจทก�ได(จดทะเบียนสมรสกับ  ข.  ในภายหลัง  ท่ีพิพาทจึงมิใช�ทรัพย�ท่ี  ข.  
ได(มาระหว�างสมรสกับโจทก�  แต�เป.นสินตัวของ  ข.  ข.  จึงมีสิทธิทําพินัยกรรมยกท่ีพิพาทให(จําเลยได(  
การท่ี  ข.  ยื่นคําร(องแสดงกรรมสิทธิ์ต�อศาลเป.นการกระทําเพ่ือเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนเท�านั้น  
และการท่ี  ข.  กับ  ห.  ทําสัญญาประนีประนอมยอมความกับบุคคลท่ีเก่ียวกับท่ีพิพาทก็เป.นการ
กระทําเพ่ือระงับข(อพิพาทระหว�างกัน  หามีผลเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในท่ีพิพาทแต�อย�างใดไม� 
      คําพิพากษาฎีกาท่ี  7174/2539  โจทก�มีท่ีดินอยู�แล(วก�อนสมรส  แม(ใน
ระหว�างสมรสโจทก�เข(าสมัครเป.นสมาชิกนิคมสร(างตนเองและได(สิทธิในการขอออกหนังสือรับรองการ
ทําประโยชน�สําหรับท่ีดินตามพระราชบัญญัติจัดท่ีดินเพ่ือการครองชีพ  พ.ศ.  2511  มาตรา  8  และ  
11  และต�อมาได(ขอออก  น.ส.3  สําหรับท่ีดินดังกล�าวตามประมวลกฎหมายท่ีดินก็ตามก็เป.นเพียง
ข้ันตอนท่ีโจทก�จะได(รับหนังสือรับรองการทําประโยชน�สําหรับท่ีดินเท�านั้นไม�กระทบกระเทือนถึงสิทธิ
ของโจทก�ท่ีมีเหนือท่ีดินดังกล�าวต้ังแต�ต(น  เม่ือท่ีดินแปลงนี้เป.นทรัพย�ท่ีโจทก�มีมาก�อนจะอยู�กินและจด
ทะเบียนสมรสกับจําเลย  จึงมิใช�ทรัพย�ท่ีโจทก�ได(มาระหว�างสมรสตามประมวลกฎหมายแพ�งและ
พาณิชย�  มาตรา  1417(1)  ไม�เป.นสินสมรสแต�เป.นสินส�วนตัวของโจทก� 
    1.1.2 ทรัพย�สินท่ีเป.นเครื่องใช(สอยส�วนตัว  เครื่องแต�งกาย  หรือเครื่องประดับ
กายตามควรแก�ฐานะหรือเครื่องมือเครื่องใช(ท่ีจําเป.นในการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพของคู�สมรสฝHาย
ใดฝHายหนึ่ง 
      ทรัพย�สินดังกล�าวแม(จะนําเงินท่ีเป.นสินสมรสไปซ้ือก็ตาม  ก็ถือว�าเป.นสิน
ส�วนตัวของฝHายนั้น  โดยทรัพย�ท่ีเป.นสินส�วนตัวตามบทบัญญัติข(างต(นนี้  แบ�งได(เป.น  2  ประเภท  คือ 
      1.1.2.1 ทรัพย�สินท่ีเป.นสิ่งของเฉพาะตัวของคู�สมรส  เช�น เครื่องประดับ  
เครื่องใช(สอยส�วนตัว  เครื่องแต�งกาย  เป.นต(น 
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       ดังนั้น  บรรดาสิ่งของท่ีใช(ประดับกาย  เพ่ือความสวยงาม  เช�น  
ทองคํา  แหวน  กําไล  เพชร  พลอย  หรือเครื่องใช(สอยส�วนตัว  เครื่องแต�งกายท่ีจะถือว�าเป.นสิน
ส�วนตัวนั้น  จะต(องเป.นไปตามสมควรแก�ฐานะทางการเงินของคู�สมรสด(วยจึงจะถือว�าเป.นสินส�วนตัว  
แต�หากราคาแพงเกินกว�าฐานะย�อมเป.นสินสมรส 
 
       ตัวอย�างคําพิพากษาศาลฎีกา 
       คําพิพากษาฎีกาท่ี  843/2533  สร(อยคอ  สร(อยข(อมือ  
แหวน  เข็มขัดนาคเป.นเครื่องประดับกาย  ราคารวมกันประมาณ  67,210  บาท  นับว�าเป.นราคาท่ีไม�
แพงมาก  เม่ือพิจารณาตามฐานะและรายได(ของคู�สมรส  จึงเป.นเครื่องประดับกายตามควรแก�ฐานะ
ของคู�สมรส  แม(ว�าจะได(มาโดยนําเงินสินสมรสไปซ้ือมาระหว�างสมรสก็ตาม  ก็ถือว�าเป.นสินส�วนตัว
ตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย� 
      1.1.2.2 ทรัพย�สินท่ีเป.นเครื่องมือเครื่องใช(ท่ีจําเป.นในการประกอบอาชีพ
หรือวิชาชีพของคู�สมรส 
       การท่ีจะถือว�าเป.นสินส�วนตัวหรือไม�ให(พิจารณาจากอาชีพ
หน(าท่ีการงานของสามีภริยาท่ีทําเป.นหลัก  เช�น  สามีเป.นช�างไม(  เครื่องมือในการประกอบอาชีพ  คือ 
เลื่อยตัดไม(  แม(สามีจะนําเงินท่ีเป.นสินสมรสไปซ้ือมาระหว�างสมรสก็ถือว�าเป.นสินส�วนตัวของสามีแต�
ถ(าสามีไม�ชอบอาชีพช�างไม(จึงไปเปgดร(านตัดผม  เครื่องมือเครื่องใช(ในท่ีนี้จึงไม�ใช�เลื่อยตัดไม(  แต�เป.น
กรรไกรตัดผม  ดังนั้น  ถ(าเอาเงินสินสมรสไปซ้ือกรรไกรตัดผม  กรรไกรตัดผมจึงเป.นสินส�วนตัว
เช�นเดิม 
       กล�าวโดยสรุป  ทรัพย�สินท่ีเป.นเครื่องใช(สอย  เครื่องแต�งกาย  
เครื่องประดับ  เครื่องมือเครื่องใช(ท่ีจําเป.นในการประกอบอาชีพของฝHายใดฝHายหนึ่ง  แม(ว�าจะได(มา
ระหว�างสมรสโดยการเอาเงินซ่ึงเป.นสินสมรสไปซ้ือก็ถือว�าเป.นสินส�วนตัว  แต�อย�างไรก็ตาม  หาก
ทรัพย�สินท่ีเป.นเครื่องใช(สอยหรือเครื่องประดับนั้นมีมูลค�าเกินกว�าฐานะของคู�สมรสก็ต(องถือว�าเป.น
สินสมรส 
    1.1.3 ทรัพย�สินท่ีฝHายใดฝHายหนึ่งได(มาระหว�างสมรสโดยการรับมรดกหรือการ
ให(โดยเสน�หา 
      สามีภริยาอาจได(ทรัพย�สินมาในระหว�างสมรส  ไม�ว�าจะเป.นการได(
ทรัพย�สินมาโดยเสน�หาจากคู�สมรสของตนท่ียกทรัพย�สินให(  หรือจากบิดามารดา  ญาติหรือบุคคลอ่ืน
ยกทรัพย�สินให(ก็ได(  ทรัพย�สินท่ีคู�สมรสได(มานี้จึงถือเป.นสินส�วนตัวของสามีหรือภริยาผู(ท่ีได(รับมา
ท้ังสิ้น  แต�ท้ังนี้ถ(าเป.นการให(อสังหาริมทรัพย�หรือสังหาริมทรัพย�ชนิดพิเศษ  ก็ต(องทําเป.นหนังสือและ
จดทะเบียนต�อพนักงานเจ(าหน(าท่ีด(วย  มิฉะนั้นการให(ย�อมไม�สมบูรณ�ตามประมวลกฎหมายแพ�งและ
พาณิชย�  มาตรา  525 
      ในกรณีท่ีคู�สมรสได(สิ่งใดสิ่งหนึ่งมาจากการจับรางวัลหรือรางวัลจากการ
เข(าแข�งขันต�างๆ  สิ่งท่ีได(มานั้นไม�ถือเป.นสินส�วนตัว  เพราะการได(รางวัลตามคําม่ันโฆษณาหรือการ
แข�งขันต�างๆ  ต(องกระทําการอันใดอันหนึ่งก�อนเป.นการตอบแทนซ่ึงกันและกันจึงจะได(รางวัล  ส�วน
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การให(โดยเสน�หา  ผู(รับไม�ต(องทําอะไรเป.นการตอบแทนผู(ให(เพียงแต�ยอมรับเอาทรัพย�สินท่ีให(  การให(
โดยเสน�หาก็มีผลสมบูรณ�  (สมรักษ�  พรหมมา  และ  ประเสริฐ  ลิ่มประเสริฐ, 2545: 123) 
      ส�วนกรณีท่ีสามีหรือภริยาได(รับมรดกไม�จํากัดว�าจะเป.นการได(รับมรดกใน
ฐานะทายาทโดยชอบธรรมหรือในฐานะทายาทโดยพินัยกรรม  มรดกท่ีคู�สมรสได(รับมาในระหว�าง
สมรสย�อมเป.นสินส�วนตัวของคู�สมรสฝHายนั้นเสมอ  แต�สําหรับพินัยกรรมนั้นจะต(องไม�มีข(อความระบุ
ว�าการยกทรัพย�สินดังกล�าวให(เป.นสินสมรส  ซ่ึงหากไม�ได(ระบุไว(  ทรัพย�สินนั้นย�อมเป.นสินส�วนตัวของ
คู�สมรส  (คําพิพากษาฎีกาท่ี  4928/2541) 
      อย�างไรก็ดี  ถ(าการรับมรดกหรือการรับการให(โดยเสน�หาเกิดข้ึนก�อน
สมรสย�อมเป.นสินส�วนตัวตามมาตรา  1471(1)  มิใช�ตามมาตรา  1471(3)  เพราะบทบัญญัติดังกล�าว
นี้ใช(บังคับเฉพาะทรัพย�สินท่ีได(จากการรับมรดกหรือโดยการให(โดยเสน�หาในระหว�างสมรสเท�านั้น 
 
      ตัวอย�างคําพิพากษาศาลฎีกา 
      คําพิพากษาฎีกาท่ี  4928/2541  แม(ผู(ร(องจะได(ท่ีดินพิพาทมาใน
ระหว�างสมรสกับผู(ขาย  แต�เม่ือไม�ปรากฎว�ามีหนังสือยกให(ระบุให(เป.นสินสมรสก็ต(องถือว�าการยกให(
ท่ีดินดังกล�าวเป.นสินส�วนตัวของผู(ร(องตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย�  มาตรา  1471(3) 
    1.1.4 ทรัพย�สินท่ีเป.นของหม้ัน 
      ทรัพย�สินท่ีเป.นของหม้ัน  คือ  ทรัพย�ท่ีฝHายชายส�งมอบให(แก�หญิงโดยมี
เจตนาว�าจะสมรสกัน  ซ่ึงเม่ือฝHายชายได(ส�งมอบทรัพย�สินอันเป.นของหม้ันให(แก�หญิงแล(วย�อมตกเป.น
กรรมสิทธิ์แก�หญิงทันที  (ป.พ.พ.  1437  วรรคสอง)  ดังนั้น  จึงถือว�าของหม้ันเป.นสินส�วนตัวของ
หญิงท่ีมีอยู�ก�อนสมรสตามมาตรา  1471(1) 
  1.2 การได(ทรัพย�สินอย�างอ่ืนมาแทนสินส�วนตัว 
    ในบางครั้งสามีภริยาอาจมีการนําทรัพย�สินส�วนตัวของตนไปทํานิติกรรมต�างๆ  
เช�น  ซ้ือ  ขาย  แลกเปลี่ยน  หรือโอนกรรมสิทธิ์ไปให(บุคคลภายนอกโดยมีค�าตอบแทน  หรืออาจนํา
เงินซ่ึงเป.นสินส�วนตัวไปซ้ือทรัพย�สินอย�างอ่ืนมาก็ดี  ทรัพย�สินหรือเงินท่ีได(มานั้น  ย�อมถือว�าเป.นสิน
ส�วนตัวของคู�สมรสฝHายนั้น  ตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย�  มาตรา  1472  วรรคหนึ่ง  ซ่ึงได(
บัญญัติว�า  “สินส�วนตัวนั้น  ถ(าได(แลกเปลี่ยนเป.นทรัพย�สินอ่ืนก็ดี  ซ้ือทรัพย�สินอ่ืนมาก็ดี  หรือขายได(
เป.นเงินมาก็ดี  ทรัพย�สินอ่ืนหรือเงินท่ีได(มานั้นเป.นสินส�วนตัว” 
    จากบทบัญญัติดังกล�าวข(างต(นจึงเห็นได(ว�า  ถ(าสามีหรือภริยานําทรัพย�สินท่ีเป.น
สินส�วนตัวไปจําหน�ายจ�ายโอนหรือแลกเปลี่ยนไปในระหว�างสมรสแล(วได(ทรัพย�สินอ่ืนกลับมาแทน
ทรัพย�ท่ีได(มาย�อมเป.นสินส�วนตัวของคู�สมรสตามมาตรา  1472  วรรคหนึ่ง   
 
    ตัวอย�างคําพิพากษาศาลฎีกา 
    คําพิพากษาฎีกาท่ี  2039/2522   ท่ีดินเป.นสินส�วนตัวของสามีได(เปลี่ยนแปลง
ไปโดยแลกเปลี่ยนกับท่ีดินแปลงอ่ืน  และได(เงินตอบแทนมาจํานวนหนึ่งตามสัญญาประนีประนอม
ยอมความ  ท่ีดินท่ีได(มาใหม�กับเงินตอบแทนนั้นจึงถือเป.นสินส�วนตัวของสามี 
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    อย�างไรก็ตาม  ถ(าสินส�วนตัวถูกทําลายท้ังหมดหรือแต�เพียงบางส�วนแล(วได(
ทรัพย�สินอ่ืนหรือเงินมาทดแทน  ทรัพย�สินอ่ืนหรือเงินท่ีได(มาทดแทนนั้น  ก็ยังถือว�าเป.นสินส�วนตัว
เช�นเดียวกัน  ตามท่ีประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย�  มาตรา  1472  วรรคสอง  บัญญัติว�า  “สิน
ส�วนตัวท่ีถูกทําลายไปท้ังหมดหรือแต�บางส�วน  แต�ได(ทรัพย�สินอ่ืนหรือเงินมาทดแทน  ทรัพย�สินอ่ืน
หรือเงินท่ีได(มานั้นเป.นส�วนตัว” 
    ตัวอย�าง  เช�น  ภริยามีรถยนต�คันหนึ่งก�อนสมรสซ่ึงเป.นสินส�วนตัวของภริยา  
ภริยานํารถยนต�ไปทําสัญญาประกันภัยไว(กับบริษัทวิริยะประกันภัย  ต�อมารถยนต�ถูกไฟไหม(เสียหาย
ท้ังคัน  บริษัทวิริยะประกันภัยจึงจ�ายเงินค�าสินไหมทดแทนแก�ภริยา  เงินท่ีได(มาทดแทนรถยนต�ท่ี
เสียหายท้ังคันจึงเป.นสินส�วนตัวของภริยา 
  1.3 การจัดการสินส�วนตัว 
    ในเรื่องอํานาจในการจัดการสินส�วนตัวของคู�หม้ัน  ประมวลกฎหมายแพ�งและ
พาณิชย�  มาตรา  1473  ได(บัญญัติไว(ว�า  “สินส�วนตัวของคู�สมรสฝHายใดให(ฝHายนั้นเป.นผู(จัดการ” 
    จากบทบัญญัติข(างต(น  การจัดการสินส�วนตัว  จึงหมายถึง  การกระทําใดๆ  
ตามท่ีประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย�  มาตรา  1336  ให(อํานาจแก�เจ(าของทรัพย�  กล�าวคือ  มี
สิทธิใช(สอย  โอน  จําหน�าย  จํานํา  จํานอง  ก�อให(เกิดภาระติดพัน  รวมท้ังมีสิทธิติดตามและเอาคืน
จากบุคคลผู(ไม�มีสิทธิจะยึดถือ  และมีสิทธิขัดขวางมิให(ผู(อ่ืนสอดเข(าเก่ียวข(องกับทรัพย�สินนั้นโดยมิ
ชอบด(วยกฎหมาย  คู�สมรสอีกฝHายจึงไม�มีสิทธิจัดการสินส�วนตัวของอีกฝHาย  เว(นแต�จะได(รับมอบ
อํานาจ  หากสามีภริยาเป.นเจ(าของรวมในสินส�วนตัว  การจัดการทรัพย�สินย�อมอยู�ภายใต(บังคับ
ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย�  มาตรา  1358  ถึง  1362  (ชาติชาย  อัครวิบูลย�, 2552: 215) 
    ดังนั้น  สามีภริยาจึงเป.นผู(มีอํานาจจัดการสินส�วนตัวของตนเองแต�เพียงผู(เดียว  
โดยท่ีคู�สมรสไม�มีอํานาจก(าวล�วงเข(ามาจัดการสินส�วนตัวของอีกฝHายหนึ่งได( 
 
    ตัวอย�างคําพิพากษาศาลฎีกา 
    คําพิพากษาฎีกาท่ี  3741/2533  ทรัพย�มรดกของ  ผ.  เป.นสินส�วนตัวของ
โจทก�  การท่ีโจทก�ฟ3องเรียกเอาทรัพย�มรดกดังกล�าวจึงเป.นการจัดการสินส�วนตัว  ซ่ึงโจทก�มีอํานาจ
จัดการเองได(โดยไม�ต(องได(รับความยินยอมจากสามี 
    คําพิพากษาฎีกาท่ี  185/2536  ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย�  มาตรา  
1473  บัญญัติว�าสินส�วนตัวของคู�สมรสฝHายใดให(ฝHายนั้นเป.นผู(จัดการ  จําเลยจึงมีสิทธิทํานิติกรรม
ก�อให(เกิดภาระจํายอมในท่ีดินภารยทรัพย�อันเป.นสินส�วนตัวของจําเลยได(เองตามลําพังโดยไม�ต(อง
ได(รับความยินยอมจากจําเลยร�วมซ่ึงเป.นภริยา  สัญญาประนีประนอมยอมความก�อต้ังภาระจํายอม
ดังกล�าวจึงมีผลผูกพันจําเลย  โจทก�ย�อมมีสิทธิฟ3องบังคับจําเลยให(ไปจดทะเบียนทางพิพาทเป.นทาง
ภาระจํายอม 
 
 2. สินสมรส 
  เม่ือมีการอยู�กินด(วยกันระหว�างสามีภริยาแล(วย�อมก�อให(เกิดความสัมพันธ�ในทาง
ทรัพย�สินข้ึนมา  เพราะสามีภริยาต�างเป.นหุ(นส�วนชีวิตกัน  แต�ถ(าชายและหญิงไม�ได(จดทะเบียนสมรส
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กัน  ย�อมไม�เกิดความสัมพันธ�ในทางทรัพย�สินระหว�างสามีภริยา  ทรัพย�สินท่ีทํามาหาได(ร�วมกันจึงเป.น
กรรมสิทธิ์รวมของชายและหญิงท้ังสองฝHาย  ฉะนั้นจึงไม�นําเรื่องความสัมพันธ�ในทางทรัพย�สินตาม
กฎหมายครอบครัวมาใช(บังคับ  เพราะตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย�  บรรพ  5  หมวด  4  
จะนํามาใช(ต�อเม่ือชายและหญิงจดทะเบียนสมรสเท�านั้น  ซ่ึงเม่ือได(จดทะเบียนสมรสแล(ว  ชายหญิง
อาจมีการทํามาหาได(จนมีทรัพย�สินเกิดข้ึนในระหว�างสมรส  ซ่ึงเรียกว�าสินสมรส  โดยไม�ต(องคํานึงว�า
ฝHายใดได(ร�วมกันในการทํามาหาได(ด(วยหรือไม�  สําหรับทรัพย�สินท่ีเป.นสินสมรสนั้น  ประมวลกฎหมาย
แพ�งและพาณิชย�  มาตรา  1474  ได(บัญญัติไว(ดังนี้ 
  “สินสมรสได(แก�ทรัพย�สิน 
  (1) ท่ีคู�สมรสได(มาระหว�างสมรส 
  (2) ท่ีฝHายใดฝHายหนึ่งได(มาระหว�างสมรสโดยพินัยกรรมหรือโดยการให(เป.นหนังสือ  
เม่ือพินัยกรมหรือหนังสือยกให(ระบุว�าเป.นสินสมรส 
  (3) ท่ีเป.นดอกผลของสินส�วนตัว 
  ถ(ากรณีเป.นท่ีสงสัยว�าทรัพย�สินอย�างหนึ่งเป.นสินสมรสหรือมิใช�  ให(สันนิษฐานไว(ก�อน
ว�าเป.นสินสมรส” 
  2.1 ทรัพย�สินท่ีเป.นสินสมรสระหว�างสามีภริยา 
    จากบทบัญญัติมาตรา  1474  ทรัพย�สินท่ีเป.นสินสมรส  มีอยู�  3  กรณีดังต�อไปนี้ 
    2.1.1 ทรัพย�สินท่ีคู�สมรสได(มาระหว�างสมรส   
      กล�าวคือ  นอกจากทรัพย�สินท่ีเป.นสินส�วนตัวตามท่ีระบุไว(ในมาตรา  
1471  แล(วย�อมถือเป.นสินสมรสท้ังสิ้น  แม(ว�าคู�สมรสฝHายใดฝHายหนึ่งจะเป.นผู(ทํางานหาเงิน  หรือได(
ทรัพย�สินทุกประเภททุกชนิดมาในระหว�างสมรสแต�เพียงผู(เดียวก็ตาม  ซ่ึงการได(มาแห�งสินสมรสนั้นให(
นับแต�วันท่ีได(จดทะเบียนสมรสจนถึงวันสิ้นสุดแห�งการสมรสนั้น  เช�น  สามีเป.นทหาร  ส�วนภริยาเป.น
แม�บ(านไม�มีรายได(  สามีได(รับเงินเดือนๆ  ละ  40,000  บาท  นอกจากนั้นพอเกษียณอายุราชการ
สามียังได(รับเงินบําเหน็จบํานาญหรือเบี้ยหวัดอีกด(วย  ดังนั้น  เงินเดือน  เงินบําเหน็จบํานาญ  หรือ
เบี้ยหวัดท่ีสามีได(รับมาในระหว�างสมรสจึงเป.นสินสมรสท่ีสามีและภริยามีสิทธิร�วมกันคนละครึ่ง  
นอกจากนี้  กรณีท่ีสามีแยกกันอยู�หรือท้ิงร(างกันโดยท่ีไม�ได(หย�าขาดจากกันโดยเด็ดขาด  ทรัพย�สินท่ี
ทํามาหาได(ในระหว�างนั้นก็ถือว�าเป.นสินสมรสเช�นเดียวกัน  เช�น  ภริยาหนีไปบวชชี ส�วนสามีหนีไป
ทํางานต�างประเทศ  เงินท่ีสามีหามาได(ในระหว�างนั้นจึงเป.นสินสมรสเพราะความเป.นสามีภริยายังมีผล
อยู�ตามกฎหมาย  การแยกกันอยู�ไม�ได(ทําให(การสมรสสิ้นสุดลงแต�อย�างใด 
 
      ตัวอย�างคําพิพากษาศาลฎีกา 
      คําพิพากษาฎีกาท่ี  4793/2533  เงินบริจาคท่ีจําเลยท่ี  1  ได(รับเป.น
ค�าตอบแทนการรับทรงเจ(าเป.นเงินรายได(ท่ีจําเลยท่ี1  ได(มาระหว�างสมรส  เม่ือจําเลยท่ี  1  นําไปซ้ือ
ท่ีดินและปลูกอาคาร  ท่ีดินและอาคารดังกล�าวจึงเป.นสินสมรส 
      คําพิพากษาฎีกาท่ี  1053/2537  จําเลยใช(เงินของจําเลยซ้ือสลากกิน
แบ�งรัฐบาลก�อนสมรสกับโจทก�  สลากกินแบ�งรัฐบาลออกรางวัลหลังจากโจทก�จําเลยสมรสกันแล(วและ
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ถูกรางวัล  เงินรางวัลท่ีได(รับมาดังกล�าวถือว�าเป.นทรัพย�สินท่ีได(มาระหว�างสมรสตามประมวลกฎหมาย
แพ�งและพาณิชย�  มาตรา  1474  (1) 
      คําพิพากษาฎีกาท่ี  2765/2537  เงินบํานาญเป.นเงินท่ีทางราชการจ�าย
ให(แก�ข(าราชการผู( ท่ีพ(นจากราชการแล(วตามกฎหมายว�าด(วยบําเหน็จบํานาญข(าราชการ  เม่ือ
ข(าราชการผู(นั้นมีคู�สมรสท่ีชอบด(วยกฎหมายยังมีชีวิตอยู�  จึงเป.นการได(มาในระหว�างสมรสย�อมถือว�า
เงินบํานาญนั้นเป.นสินสมรส  เม่ือนําเงินนั้นมาซ้ือท่ีดินและต�อมาได(ปลูกสร(างบ(านซ่ึงเป.นส�วนควบของ
ท่ีดินในระหว�างสมรส  ท่ีดินและบ(านจึงเป.นสินสมรสตามมาตรา  1474(1) 
      คําพิพากษาฎีกาท่ี  3392/2548  จําเลยกับโจทก�สมัครใจแยกกันอยู�  
แต�เม่ือยังมิได(จดทะเบียนหย�ากัน  จําเลยกับโจทก�ยังมีฐานะเป.นสามีภริยากันโดยชอบด(วยกฎหมาย  
ทรัพย�สินท่ีคู�สมรสได(มาในระหว�างสมรสย�อมเป.นสินสมรสตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย�  
มาตรา  1474(1)  เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ3านครหลวง  เงินชดเชย  เงิน
ค�าตอบแทนพิเศษเนื่องจากการลาออก  เงินค�าหุ(นสมาชิกสหกรณ�ออมทรัพย�  และเงินโบนัส  ซ่ึงเป.น
ทรัพย�สินท่ีจําเลยได(มาระหว�างสมรสจึงเป.นสินสมรส 
      คําพิพากษาฎีกาท่ี  9570/2551  จําเลยซ้ือท่ีดินและรถยนต�ในระหว�าง
สมรส  ท่ีดินและรถยนต�จึงเป.นสินสมรสระหว�างโจทก�กับจําเลยตามประมวลกฎหมายแพ�งและ
พาณิชย�  มาตรา  1474(1)  แม(เงินท่ีใช(ในการผ�อนหนี้ค�าเช�าซ้ือรถเป.นเงินท่ีจําเลยกู(มาจากธนาคาร  
และเงินท่ีใช(ในการผ�อนหนี้ค�าซ้ือท่ีดินเป.นเงินท่ีจําเลยกู(มาจากสหกรณ�ออมทรัพย�  400,000  บาท  
ซ่ึงจําเลยเป.นผู(ผ�อนชําระด(วยเงินเดือนของจําเลยท้ังสิ้นก็ตาม  แต�เงินเดือนของจําเลยดังกล�าวก็เป.น
เงินท่ีจําเลยได(มาในระหว�างสมรสนั้นเอง  ส�วนเงิน  130,000  บาท  ท่ีนําไปรวมกับเงินกู(เพ่ือซ้ือ
รถยนต�ตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย�  มาตรา  1474  วรรคสอง  ให(สันนิษฐานไว(ก�อนว�า
เป.นเงินท่ีจําเลยได(มาระหว�างสมรสเป.นสินสมรส  จําเลยจะต(องพิสูจน�หักล(าง  เม่ือพิสูจน�ไม�ได(ก็ต(อง
ถือว�าเป.นสินสมรส 
    2.1.2 ทรัพย�สินท่ีคู�สมรสฝHายใดฝHายหนึ่งได(มาระหว�างสมรสโดยพินัยกรรม  
หรือการให(เป.นหนังสือ  เม่ือพินัยกรรมหรือหนังสือยกให(ระบุว�าเป.นสินสมรส   
      ซ่ึงกรณีดังกล�าวเป.นการท่ีคู�สมรสฝHายใดฝHายหนึ่ง  เป.นทายาทผู(รับ
พินัยกรรมหรือได(รับทรัพย�สินมาโดยเสน�หา  โดยปกติแล(วผู(ให(ต(องการให(ทรัพย�ตกเป.นสิทธิแก�ผู(รับ
เฉพาะตัว  แต�ถ(าหากผู(ให(ต(องการให(ทรัพย�ตกเป.นสินสมรส  ผู(ให(จะต(องแจ(งความประสงค�ชัดแจ(ง  
โดยต(องทําเป.นพินัยกรรมหรือหนังสือพร(อมกับระบุว�ายกทรัพย�ให(เป.นสินสมรส  ดังนั้นถ(าผู(ให(ไม�ได(ทํา
เป.นหนังสือยกให(ระบุว�าเป.นสินสมรส  หรือถ(าการให(นั้นระบุเพียงโดยวาจา  แม(จะพูดว�าให(เป.น
สินสมรสและมีพยานรู(เห็นมากมายก็ไม�เป.นสินสมรส  ทรัพย�สินท่ีให(ดังกล�าวจึงถือว�าเป.นสินส�วนตัว  
เช�น  มารดาให(ทองคําแท�งแก�บุตรชายท่ีสมรสแล(ว  โดยบอกด(วยวาจาว�ายกให(เป.นสินสมรสเพ่ือเอาไป
ลงทุนกับภริยา  ฉะนั้นทองคําแท�งท่ีให(ดังกล�าวจึงถือเป.นสินส�วนตัวของบุตรชายผู(รับการให(แต�เพียงผู(
เดียว 
    2.1.3 ทรัพย�สินท่ีเป.นดอกผลของสินส�วนตัว 
      ดอกผลของทรัพย�สินนั้น  แบ�งออกเป.น  2  ประเภท  คือ  ดอกผล
ธรรมดาและดอกผลนิตินัย  ซ่ึงถ(าดอกผลดังกล�าวได(เกิดข้ึนมาในระหว�างสมรส  แม(จะได(มาจากสิน
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ส�วนตัวของคู�สมรสฝHายใดฝHายหนึ่งก็ตาม  กฎหมายให(ถือว�าเป.นสินสมรสท้ังสิ้น  ซ่ึงการท่ีกฎหมาย
บัญญัติให(ดอกผลของสินส�วนตัวท่ีเกิดข้ึนมาในระหว�างสมรสเป.นสินสมรสนั้นก็เพ่ือความผาสุกของ
ครอบครัว  เพราะถ(าหากว�าทรัพย�สินต�างๆ  ท่ีมีอยู�ก�อนสมรสเป.นสินส�วนตัวท้ังหมดแล(ว  ดอก
ผลต�างๆ  ท่ีได(มาก็ควรจะให(คู�สมรสได(รับประโยชน�จากดอกผลของสินส�วนตัวของแต�ละฝHาย 
      ตัวอย�างดอกผลของสินส�วนตัวซ่ึงเป8นสินสมรส 
      เช�น  ก�อนจดทะเบียนสมรสนายดํามีแม�ควายตัวเมียจํานวน  10  ตัว    
ซ่ึงเป.นสินส�วนตัวของนายดํา  ต�อมานายดําได(สมรสกับนางแดง  หลังจากสมรสกันได(  1  ป;  แม�ควาย
ตกลูกออกมาจํานวน  5  ตัว  ดังนั้น  ลูกควาย  5  ตัว  ท่ีเกิดข้ึนมาใหม�จึงถือเป.นดอกผลธรรมดาของ
สินส�วนตัว  ซ่ึงดอกผลธรรมดานี้ได(เกิดข้ึนมาในระหว�างสมรส  แม(จะได(มาจากสินส�วนตัวคือแม�ควาย
ของนายดําก็ตาม  กฎหมายให(ถือว�าเป.นสินสมรสระหว�างนายดําและนางแดง  หรืออีกตัวอย�าง  เช�น  
ก�อนจดทะเบียนสมรส  สามีมีโรงแรมให(คนเช�าอยู�จํานวน  100  ห(อง  ต�อมาหลังจากจดทะเบียน
สมรสกับภริยาแล(ว  สามีเก็บค�าเช�าโรงแรมได(เดือนละ  100,000  บาท  เงินค�าเช�าจึงเป.นดอกผลนิติ
นัยของทรัพย�ท่ีเป.นสินส�วนตัว  ซ่ึงได(มาในระหว�างสมรส  จึงเป.นสินสมรส  เป.นต(น 
      อย�างไรก็ตาม  ถ(าเป.นดอกผลของสินส�วนตัวท่ีเกิดข้ึนก�อนสมรส  ย�อม
มิใช�สินสมรสตาม มาตรา  1474(3)  เพราะมิได(เกิดข้ึนในระหว�างสมรส  คงเป.นสินส�วนตัวตาม  
มาตรา  1474(1)  เท�านั้น  นอกจากนี้  ถ(าเป.นส�วนควบของสินส�วนตัวท่ีเกิดข้ึนภายหลังการสมรส  
เช�นท่ีงอกริมตลิ่งก็มิใช�สินสมรสเช�นกัน  เพราะท่ีงอกเป.นส�วนควบของท่ีดินไม�ใช�ดอกผลของสินส�วนตัว   
เม่ือท่ีดินเป.นสินส�วนตัว  ท่ีงอกก็ย�อมเป.นสินส�วนตัวด(วย  หรือในกรณีท่ีราคาทรัพย�สินได(เพ่ิมข้ึนจาก
เดิมหลังจากสมรส  ราคาทรัพย�ท่ีเพ่ิมข้ึนก็หาใช�เป.นดอกผลของทรัพย�นั้นไม�  เพราะฉะนั้น  จะถือเอา
ราคาส�วนท่ีเพ่ิมข้ึนเป.นสินสมรสไม�ได( 
      นอกจากนี้ในกรณีเป.นท่ีสงสัยว�าทรัพย�สินนั้นเป.นสินสมรสหรือไม�  เพราะ
ในระหว�างสมรสสามีภริยาอาจมีทรัพย�สินเป.นจํานวนมากจนไม�สามารถจําได(หมดว�าทรัพย�สินชิ้นไหน
เป.นสินส�วนตัวหรือสินสมรส  ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย�  มาตรา  1474  วรรคสอง  จึงได(
บัญญัติไว(ว�า  “ถ(ากรณีเป.นท่ีสงสัยว�าทรัพย�สินอย�างหนึ่งเป.นสมรสหรือไม�  ให(สันนิษฐานไว(ก�อนว�าเป.น
สินสมรส”  ดังนั้นหากคู�สมรสฝHายใดฝHายหนึ่งกล�าวอ(างว�าทรัพย�สินดังกล�าวเป.นสินส�วนตัวของตน  
ไม�ใช�สินสมรส  เช�นนี้คู�สมรสฝHายนั้นก็ต(องนําสืบให(เห็นว�าทรัพย�สินนั้นเป.นสินส�วนตัวของตน  เพ่ือทํา
การหักล(างข(อสันนิษฐานของกฎหมาย  เพราะบทบัญญัติดังกล�าวเป.นเพียงข(อสันนิษฐานเท�านั้น     
จึงสามารถพิสูจน�หักล(างได( 
 
      ตัวอย�างคําพิพากษาศาลฎีกา 
      คําพิพากษาฎีกาท่ี  992/2549  ทางราชการได(ออกโฉนดท่ีดินให(แก�  ส.  
ในระหว�างท่ีได(สมรสกับจําเลยโดยไม�ปรากฎว�า  ส.  ได(ท่ีดินมาด(วยเหตุใด  กรณีนี้จึงต(องสันนิษฐานไว(
ก�อนว�าท่ีดินดังกล�าวเป.นสินสมรสระหว�างจําเลยและ  ส.  ตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย�  
มาตรา  1474  วรรคสอง 
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  2.2 การขอลงชื่อร�วมในเอกสารสิทธิซึ่งเป.นสินสมรส 
    สินสมรสจําพวกท่ีมีเอกสารสิทธินั้น  สามีหรือภริยาอาจใส�ชื่อคู�สมรสฝHายใดฝHาย
หนึ่งลงในเอกสารสิทธิคนเดียวก็ได(  แต�บางครั้งการปล�อยให(คู�สมรสเพียงฝHายเดียวท่ีมีอยู�ในเอกสาร
สิทธิ   ย�อมจะเป.นการเปgดช�องทางให(คู�สมรสฝHายนั้นนําเอกสารไปทํานิติกรรมเก่ียวกับสินสมรสนั้น
อย�างไรก็ได(  โดยท่ีคู�สมรสอีกฝHายอาจจะไม�ได(รู(เห็นยินยอมด(วย  จนอาจจะทําให(เกิดความเสียหายแก�
สินสมรส  ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย�  มาตรา  1475  จึงได(บัญญัติว�า  “ถ(าสินสมรสใดเป.น
พวกท่ีระบุไว(ในมาตรา  456  แห�งประมวลกฎหมายนี้  หรือท่ีมีเอกสารเป.นสําคัญสามีหรือภริยาจะ
ร(องขอให(ลงชื่อตนเป.นเจ(าของรวมกันในเอกสารนั้นก็ได(” 
    จากบทบัญญัติข(างต(น  หมายความว�า  บรรดาทรัพย�สินท่ีเป.นสินสมรสนั้น  
แม(ว�าสามีหรือภริยาฝHายใดฝHายหนึ่งไม�ได(มีชื่อในเอกสารสิทธิ  คู�สมรสฝHายท่ีไม�มีชื่อในเอกสารสิทธิ
ดังกล�าวก็ยังมีกรรมสิทธิ์ในสินสมรสนั้นครึ่งหนึ่ง  แต�การท่ีประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย�  มาตรา  
1475  กําหนดให(สามีภริยาท่ีไม�มีชื่อของตนในเอกสารสิทธิดังกล�าว  สามารถร(องขอให(ลงชื่อตนเป.น
เจ(าของรวมกันในเอกสารนั้นก็ได(เพ่ือเป.นการป3องกันป/ญหาท่ีอาจเกิดข้ึนในทางปฏิบัติ   ซ่ึงสามีหรือ
ภริยาฝHายท่ีมีชื่อในเอกสารสิทธินั้นแต�เพียงผู(เดียวอาจนําสินสมรสนั้นไปจําหน�ายให(แก�บุคคลภายนอก  
ซ่ึงหากบุคคลภายนอกท่ีเป.นคู�สัญญาได(กระทําการโดยสุจริตและเสียค�าตอบแทนก็จะได(รับความ
คุ(มครองตามกฎหมาย  ซ่ึงคู�สมรสอีกฝHายหนึ่งจะไปขอให(เพิกถอนการทํานิติกรรมนั้นไม�ได(  เช�น  สามี
เอาเงินสินสมรสไปซ้ือท่ีดินและโอนใส�ชื่อตนแต�ผู(เดียว  หากต�อมาสามีโอนขายให(บุคคลภายนอก  
และบุคคลภายนอกรับซ้ือไว(โดยสุจริตไม�รู(ว�าเป.นสินสมรส  บุคคลภายนอกย�อมได(รับความคุ(มครอง
ตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย�  มาตรา  1480  ฉะนั้นเพ่ือป3องกันมิให(คู�สมรสต(องเสียหาย  
กฎหมายจึงให(สิทธิคู�สมรสขอลงชื่อร�วมในสินสมรสได( 
    สําหรับสินสมรสท่ีจะขอลงชื่อร�วมกันในเอกสารสิทธิได(นั้น  ได(แก�  สินสมรส
จําพวกท่ีระบุไว(ในประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย�  มาตรา  456  เช�น  อสังหาริมทรัพย�  เรือมี
ระวางต้ังแต�  5  ตันข้ึนไป  แพและสัตว�พาหนะ  ส�วนทรัพย�สินท่ีมีเอกสารเป.นสําคัญ  ได(แก�  
ใบรับรองของคลังสินค(า  (ป.พ.พ.  มาตรา  776)  ใบหุ(น  เครื่องหมายการค(า  บัญชีเงินฝากธนาคาร  
เป.นต(น 
    อนึ่งใบทะเบียนรถยนต�นั้นเคยมีคําพิพากษาฎีกาวินิจฉัยว�า  ทะเบียนรถไม�ใช�
เอกสารเป.นสําคัญสําหรับทรัพย�  จะบังคับให(สามีลงชื่อภริยาเป.นเจ(าของรวมกันไม�ได(  (คําพิพากษา
ฎีกาท่ี  2270/2521)  แต�ป/จจุบันนี้มีพระราชบัญญัติรถยนต�  (ฉบับท่ี15)  พ.ศ.  2551  แก(ไขเพ่ิมเติม
ให(รถยนต�ท่ีจดทะเบียนแล(ว  รถพ�วง  รถบดถนน  และรถแทรกเตอร�ท่ีจดทะเบียนแล(วให(เป.น
ทรัพย�สินประเภทท่ีจํานองเป.นประกันหนี้ได(ตามกฎหมาย  จึงสันนิษฐานไว(ก�อนว�าผู(มีชื่อเป.นเจ(าของ
ในทะเบียนรถยนต�เป.นเจ(าของกรรมสิทธิ์  ฉะนั้นเม่ือกฎหมายกําหนดให(ผู(มีชื่อเป.นเจ(าของในทะเบียน
รถยนต�เป.นเจ(าของกรรมสิทธิ์รถยนต�  เช�นนี้แล(ว  แนวคําพิพากษาฎีกาคงต(องเปลี่ยนไป  ต(องถือ
ป/จจุบันนี้ว�าสามีภริยาจะร(องขอให(ลงชื่อตนเป.นเจ(าของรวมกันในทะเบียนรถยนต�ได(  นอกจากนี้  
เครื่องบินก็สามารถจดทะเบียนได(  ฉะนั้นสามีหรือภริยาจึงมีสิทธิร(องขอให(ลงชื่อตนเป.นเจ(าของ
รวมกันในทะเบียนอากาศยานได(เช�นเดียวกัน  (ประสพสุข  บุญเดช, 2554: 229) 
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    ตัวอย�างคําพิพากษาศาลฎีกา 
    คําพิพากษาฎีกาท่ี  901/2536  โจทก�ฟ3องว�าจําเลยผู(ถอนเงินฝากซ่ึงเป.น
สินสมรสไปฝากท่ีธนาคารอ่ืนโดยไม�แจ(งให(โจทก�ทราบ  เป.นการขัดขวางการจัดการสินสมรสขอให(แยก
สินสมรสหรือให(โจทก�ลงชื่อร�วมในบัญชีเงินฝากนั้น  แม(ตามคําฟ3องของโจทก�จะมิใช�กรณีท่ีโจทก�อาจ
ร(องขอให(ศาลสั่งแยกสินสมรสได(ตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย�  มาตรา  1484  เพราะ
จําเลยมิใช�เป.นผู(มีอํานาจจัดการสินสมรสฝHายเดียวก็ตาม  แต�โจทก�ก็ขอให(ลงชื่อตนเป.นเจ(าของร�วมใน
บัญชีเงินฝากเพ่ือการเพิกถอนด(วย  เงินฝากในธนาคารเช�นนี้ถือได(ว�าเป.นทรัพย�สินจําพวกท่ีมีเอกสาร
สําคัญซ่ึงตามมาตรา  1475  ให(สิทธิ์แก�โจทก�ท่ีจะร(องขอให(ลงชื่อตนเป.นเจ(าของร�วมกันในเอกสารนั้น
ได(  เม่ือจําเลยไม�ยินยอมกรณีจึงถือได(ว�ามีข(อโต(แย(งสิทธิของโจทก�เกิดข้ึนแล(ว  ชอบท่ีศาลชั้นต(นจะรับ
ฟ3องโจทก�ไว(ดําเนินกระบวนพิจารณาต�อไป 
  2.3 การจัดการสินสมรส 
    ตามปกติแล(วสามีหรือภริยาย�อมมีอํานาจในการจัดการสินสมรสได(ลําพัง  โดยมิ
ต(องได(รับความยินยอมจากคู�สมรสก�อนแต�อย�างใด  เว(นแต�เป.นนิติกรรมบางอย�างท่ีกฎหมายได(บัญญัติ
ไว(เป.นกรณีพิเศษท่ีกําหนดให(สามีและภริยาต(องจัดการสินสมรสร�วมกันหรือต(องได(รับความยินยอม
จากคู�สมรสอีกฝHายหนึ่งก�อน 
    2.3.1 การจัดการสินสมรสร�วมกัน   
      กฎหมายได(กําหนดให(สามีภริยาต(องจัดการสินสมรสร�วมกันเฉพาะนิติ
กรรมท่ีมีความสําคัญเท�านั้น  เพ่ือไม�ให(เกิดความเสียหายแก�คู�สมรสอีกฝHายหนึ่ง ตามท่ีประมวล
กฎหมายแพ�งและพาณิชย�  มาตรา  1476  ได(บัญญัติไว(ว�า  “ สามีและภริยาต(องจัดการสินสมรส
ร�วมกันหรือได(รับความยินยอมจากอีกฝHายหนึ่งในกรณีดังต�อไปนี้ 
      (1)   ขาย  แลกเปลี่ยน  ขายฝาก  ให(เช�าซ้ือ  จํานอง  ปลดจํานอง  หรือ
โอนสิทธิจํานองซ่ึงอสังหาริมทรัพย�  หรือสังหาริมทรัพย�ท่ีอาจจํานองได( 
      (2)   ก�อต้ังหรือกระทําให(สุดสิ้นลงท้ังหมดหรือบางส�วนซ่ึงภาระจํายอม  
สิทธิอาศัย สิทธิเหนือพ้ืนดิน  สิทธิเก็บกิน  หรือภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย� 
      (3)   ให(เช�าอสังหาริมทรัพย�เกินสามป; 
      (4)   ให(กู(ยืมเงิน 
      (5)   ให(โดยเสน�หาเว(นแต�การให(ท่ีพอควรแก�ฐานานุรูปของครอบครัว  
เพ่ือการกุศล  เพ่ือการสังคม หรือตามหน(าท่ีธรรมจรรยา 
      (6)   ประนีประนอมยอมความ 
      (7)   มอบข(อพิพาทให(อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย 
      (8)   นําทรัพย�สินไปเป.นประกันหรือหลักประกันต�อเจ(าพนักงานหรือศาล 
      การจัดการสินสมรสนอกจากกรณีท่ีบัญญัติไว(ในวรรคหนึ่ง  สามีหรือ
ภริยาจัดการได(โดยมิต(องได(รับความยินยอมจากอีกฝHายหนึ่ง” 
      จากบทบัญญัติดังกล�าวข(างต(น  นิติกรรมท่ีสามีภริยาต(องจัดการสินสมรส
ร�วมกันหรือได(รับความยินยอมจากคู�สมรสอีกฝHายหนึ่งก�อน  มีดังต�อไปนี้ 
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      2.3.1.1 ขาย  แลกเปลี่ยน  ขายฝาก  ให(เช�าซ้ือ  จํานอง  ปลดจํานอง  
หรือโอนสิทธิจํานองซ่ึงอสังหาริมทรัพย�หรือสังหาริมทรัพย�ท่ีอาจจํานอง 
       การจัดการสินสมรสในกรณีนี้  จํากัดเฉพาะอสังหาริมทรัพย�  
เช�น  บ(าน  ท่ีดิน  หรือสังหาริมทรัพย�อ่ืนท่ีอาจจํานองได(  เช�น  เรือมีระวางต้ังแต�ห(าตันข้ึนไป  แพ  
สัตว�พาหนะ เครื่องจักรโรงงาน  นอกจากนี้ยังรวมถึงรถยนต�ตามพระราชบัญญัติรถยนต�  (ฉบับท่ี  15)  
พ.ศ.  2551  ซ่ึงได(บัญญัติให(รถยนต�เป.นทรัพย�สินประเภทท่ีจํานองเป.นประกันหนี้ได(  และอากาศยาน
ตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  พ.ศ.  2497  มาตรา  30  ท่ี กําหนดให(อากาศยานเป.น
สังหาริมทรัพย�ท่ีอาจจํานองได(เช�นกัน  ดังนี้สามีภริยาท่ีจะทํานิติกรรมตามประมวลกฎหมายแพ�งและ
พาณิชย�  มาตรา  1476(1)  ไม�ว�าจะเป.นการจดทะเบียนจํานอง  ขาย  แลกเปลี่ยน  ขายฝาก  ให(เช�า
ซ้ือ  ปลดจํานอง  หรือโอนสิทธิจํานอง  จึงต(องจัดการร�วมกัน  หรือได(รับความยินยอมจากคู�สมรสอีก
ฝHายหนึ่งก�อนจึงจะสามารถจัดการสินสมรสได(  เช�น  ภริยาต(องการขายท่ีดินซ่ึงเป.นสินสมรสให(แก�
บุคคลภายนอก  ภริยาไม�สามารถทํานิติกรรมการขายท่ีดินโดยลําพังได(  เพราะการขายท่ีดินซ่ึงเป.น
สินสมรสเป.นการทํานิติกรรมตามมาตรา  1476(1)  จึงต(องจัดการร�วมกัน  หรือได(รับความยินยอม
จากสามีก�อน  เป.นต(น  ส�วนสังหาริมทรัพย�ธรรมดาท่ีไม�สามารถจํานองได(จึงไม�อยู�ในบังคับตามมาตรา  
1476(1)  สามีหรือภริยาฝHายใดฝHายหนึ่งจึงสามารถจัดการได(โดยลําพัง  เช�น  ภริยาขายทองคําแท�งซ่ึง
เป.นสินสมรสไปให(แก�บุคคลภายนอก  ภริยาสามารถขายทองคําแท�งได(โดยไม�ต(องได(รับความยินยอม
จากสามีหรือต(องจัดการร�วมกันกับสามีแต�อย�างใด  เป.นต(น 
       นอกจากนี้  ถ(าหากสามีหรือภริยานําสินสมรสท่ีเป.นเงินตราไป
ซ้ือหรือเช�าซ้ือ  รับจํานอง  รับฝากซ้ือ  แม(เป.นอสังหาริมทรัพย�  หรือการจํานําหรือรับจํานํา
สังหาริมทรัพย�  สามีหรือภริยาย�อมมีอํานาจจัดการสินสมรสได(โดยลําพัง  โดยมิต(องได(รับความ
ยินยอมจากคู�สมรสแต�อย�างใด 
 
       ตัวอย�างคําพิพากษาศาลฎีกา 
       คําพิพากษาฎีกาท่ี  10633/2551  โจทก�และจําเลยท่ี  1  ได(
ท่ีดินพร(อมสิ่งปลูกสร(างมาระหว�างสมรส  จึงเป.นสินสมรสตามมาตรา  1474(1)  การท่ีจําเลยท่ี  1  
ทําสัญญาขายฝากท่ีดินพร(อมสิ่งปลูกสร(างดังกล�าวให(แก�จําเลยท่ี  2  โดยไม�ได(รับความยินยอมจาก
โจทก�ซ่ึงเป.นคู�สมรส  นิติกรรมการขายฝากท่ีดินพร(อมสิ่งปลูกสร(างดังกล�าวจึงไม�ชอบด(วยบทบัญญัติ  
มาตรา  1476(1)  และเม่ือจําเลยท่ี  2   รับซ้ือฝากท่ีดินพร(อมสิ่งปลูกสร(างโดยไม�สุจริต  โจทก�จึงมี
สิทธิขอให(เพิกถอนนิติกรรมการขายฝากท่ีดินพร(อมสิ่งปลูกสร(างระหว�างจําเลยท่ี  1  กับจําเลยท่ี  2  
ได(ท้ังหมดตามมาตรา  1480 
      2.3.1.2 ก�อต้ัง  หรือกระทําให(สิ้นสุดลงท้ังหมดหรือบางส�วน  ซ่ึงภาระ
จํายอม  สิทธิอาศัย  สิทธิเหนือพ้ืนดิน  สิทธิเก็บกิน  หรือภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย� 
       ตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย�  มาตรา  1476(2)  นี้  
เป.นกรณีท่ีทําให(มีข้ึนหรือระงับไปเป.นบางส�วนหรือท้ังหมด  ซ่ึงทรัพยสิทธิบางประเภทซ่ึงสามีและ
ภริยาต(องจัดการสินสมรสร�วมกันหรือได(รับความยินยอมจากอีกฝHายหนึ่งก�อน  เพราะเป.นการทําให(
ทรัพย�สิน  ซ่ึงเป.นสินสมรสถูกตัดทอนอํานาจกรรมสิทธิ์ไป  อันเป.นการเสียประโยชน�อย�างมากแก�คู�
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สมรส  หรือเป.นการทําให(สูญเสียประโยชน�ท่ีได(รับจากอสังหาริมทรัพย�อ่ืนๆ  (สมชาย  กษิติประดิษฐ�, 
2556: 286) 
       ตัวอย�าง  เช�น  ภริยาจดทะเบียนสิทธิอาศัยให(ลุงของตนมีสิทธิ
อาศัยในบ(านท่ีเป.นสินสมรสโดยลําพัง  หรือภริยานําท่ีดินท่ีเป.นสินสมรสไปทําสัญญาให(ท่ีดินสินสมรส
ตกเป.นภาระจํายอมแก�บุคคลอ่ืนโดยไม�ได(รับความยินยอมจากสามีก�อน  เช�นนี้ภริยาไม�สามารถทําได(  
เพราะต(องจัดการสินสมรสร�วมกันกับสามีตามมาตรา  1476  (2) 
       แต�อย�างไรก็ตามในทางตรงกันข(าม  หากคู�สมรสฝHายใดฝHายหนึ่ง
เป.นผู(มีสิทธิได(ภาระจํายอมหรือได(รับสิทธิอาศัย  สิทธิเหนือพ้ืนดิน  สิทธิเก็บกิน  ในอสังหาริมทรัพย�
ของบุคคลอ่ืน  ดังนั้นการจดทะเบียนดังกล�าวไม�เก่ียวกับสินสมรส  สามีหรือภริยาจึงมีสิทธิทําได(โดย
ลําพัง 
      2.3.1.3 ให(เช�าอสังหาริมทรัพย�เกินสามป; 
       โดยหลักแล(วสามีหรือภริยามีสิทธินําอสังหาริมทรัพย�ท่ีเป.น
สินสมรสไปให(บุคคลภายนอกเช�าโดยลําพังได(  ซ่ึงไม�ต(องขอความยินยอมจากคู�สมรสอีกฝHายหนึ่ง    
แต�ต(องเป.นการเช�าท่ีมีระยะเวลาไม�เกิน  3  ป;  ซ่ึงถ(าหากเป.นการให(เช�าอสังหาริมทรัพย�ท่ีมีระยะเวลา
เกินกว�า  3  ป;ข้ึนไป  สามีภริยาจะต(องจัดการร�วมกันหรือต(องได(รับความยินยอมจากคู�สมรสอีกฝHาย
หนึ่งก�อน  จึงจะนิติกรรมการให(เช�าได( 
       อย�างไรก็ตาม  หากเป.นการให(เช�าสังหาริมทรัพย�ท่ีเป.นสินสมรส
ไม�ว�าจะเป.นสังหาริมทรัพย�ชนิดพิเศษหรือสังหาริมทรัพย�ธรรมดา  แม(ว�าระยะเวลาการให(เช�าจะนาน
เพียงใดก็ตามสามีหรือภริยาย�อมสามารถจัดการได(โดยลําพัง  โดยไม�จําต(องได(รับความยินยอมจากคู�
สมรสอีกฝHายหนึ่งแต�อย�างใด 
      2.3.1.4 การให(กู(ยืมเงิน 
       การให(กู(ยืมเงิน  หมายถึง  การท่ีคู�สมรสฝHายใดฝHายหนึ่งนําเงินท่ี
เป.นสินสมรสไปให(บุคคลอ่ืนกู(  ไม�ว�าจํานวนเงินจะมีมากน(อยเพียงใดก็ตาม  คู�สมรสก็ต(องจัดการ
ร�วมกันหรือได(รับความยินยอมจากอีกฝHายหนึ่งก�อน  จึงจะสามารถทําได(  แต�สําหรับการท่ีสามีหรือ
ภริยาไปกู(เงินบุคคลอ่ืน  สามีหรือภริยาย�อมสามารถจัดการได(โดยลําพัง  จึงไม�ต(องขอความยินยอม
จากคู�สมรส เพราะมิใช�กรณีตามมาตรา  1476(4) 
      2.3.1.5 การให(โดยเสน�หา  เว(นแต�การให(ท่ีพอสมควรแก�ฐานานุรูปของ
ครอบครัว  เพ่ือการกุศล  เพ่ือการสังคมหรือตามหน(าท่ีธรรมจรรยา 
       การท่ีคู�สมรสนําทรัพย�สินท่ีเป.นสินสมรสไปให(บุคคลอ่ืนโดย
เสน�หา  ถือว�าเป.นการทําให(สินสมรสหมดไปหรือลดน(อยถอยลงไปโดยเปล�าประโยชน�  เพ่ือไม�เกิด
ป/ญหาในครอบครัว  ในกรณีท่ีสามีหรือภริยานําสินสมรสไปให(บุคคลอ่ืนโดยเสน�หา  จึงจําเป.นต(อง
ได(รับความยินยอมจากคู�สมรสอีกฝHายหนึ่งก�อน  มิฉะนั้นอาจถูกอีกฝHายหนึ่งเพิกถอนนิติกรรมการให(ได(  
เพราะผู(รับการให(ซึ่งเป.นบุคคลภายนอกมิได(เสียค�าตอบแทนใดๆ  แม(จะเป.นผู(รับโดยสุจริตก็ตาม 
       แต�อย�างไรก็ดีมีข(อยกเว(นว�า  หากเป.นการให(ท่ีพอสมควรแก�
ฐานานุรูปของครอบครัว  คู�สมรสสามารถทําได(โดยลําพังไม�ต(องขอความยินยอมจากอีกฝHายหนึ่งก�อน  
ได(แก�  การให(โดยเสน�หาเพ่ือการกุศล  เช�น  การบริจาคเงินช�วยเหลือมูลนิธิ  เด็กกําพร(า  โรงพยาบาล  
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วัด  เป.นต(น  หรือการให(เพ่ือการสังคม  เช�น  การให(ของขวัญวันเกิด  วันข้ึนป;ใหม�  งานแต�งงาน    
เป.นต(น  หรือเป.นการให(เพ่ือหน(าท่ีธรรมจรรยา  เช�น  ให(ทรัพย�สินแก�ญาติพ่ีน(อง  ซ่ึงเป.นการให(ตาม
ศีลธรรม  แต�ท้ังนี้ต(องเป.นการให(ท่ีพอควรแก�ฐานานุรูปของครอบครัวด(วย 
      2.3.1.6 ประนีประนอมยอมความ 
       การประนีประนอมยอมความเป.นนิติกรรมสองฝHายท่ีมุ�งระงับข(อ
พิพาทท่ีมีอยู�หรือจะมีข้ึนให(เสร็จไปโดยต�างฝHายต�างยอมผ�อนผันให(แก�กัน  (ป.พ.พ.  มาตรา  850)  ซ่ึง
การประนีประนอมยอมความมีผลให(สิทธิเรียกร(องของแต�ละฝHายนั้นระงับไป  และทําให(แต�ละฝHายได(
สิทธิตามท่ีแสดงในสัญญา  (ป.พ.พ.  มาตรา  852)  จะเห็นว�าการทําสัญญาประนีประนอมยอมความ
เก่ียวกับสินสมรสอาจทําให(เกิดความเสียหายแก�คู�สมรสอีกฝHายหนึ่ง  กฎหมายจึงบัญญัติให(การทํา
สัญญาประนีประนอมยอมความเก่ียวกับสินสมรสต(องได(รับความยินยอมจากคู�สมรสอีกฝHายหนึ่งหรือ
ต(องทําร�วมกัน 
      2.3.1.7 มอบข(อพิพาทให(อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย 
       อนุญาโตตุลาการ  หมายถึง  บุคคลท่ีคู�สัญญาเสนอข(อพิพาท
ทางแพ�งให(วินิจฉัยซ่ึงอาจจะมีคนเดียวหรือหลายคนก็ได(  คําวินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการให(ถือเป.น
ท่ีสุดและผูกพันคู�กรณี  ซ่ึงการวินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการอาจมีความเอนเอียงก็ได(  ดังนั้น  หากคู�
สมรสฝHายใดฝHายหนึ่งประสงค�มอบข(อพิพาทให(อนุญาโตตุลาการวินิจฉัยเก่ียวกับข(อพิพาทเรื่อง
สินสมรส  ก็ต(องได(รับความยินยอมจากคู�สมรสอีกฝHายหนึ่งด(วยเช�นกัน  หรืออาจจะกระทําร�วมกันก็ได( 
      2.3.1.8 นําทรัพย�สินไปเป.นประกันหรือหลักประกันต�อเจ(าพนักงานหรือ
ศาล 
       เป.นกรณีท่ีคู�สมรสฝHายใดฝHายหนึ่งนําทรัพย�สินซ่ึงเป.นสินสมรส
ไปประกันหรือหลักประกันต�อเจ(าพนักงานหรือศาล  ซ่ึงคู�สมรสจะต(องทําร�วมกันหรือต(องได(รับความ
ยินยอมจากคู�สมรสอีกฝHายหนึ่ง  แต�ถ(าเป.นการคํ้าประกันต�อหน�วยงานเอกชน  คู�สมรสฝHายใดฝHายหนึ่ง
สามารถทําได(โดยลําพัง  เช�น  การไปคํ้าประกันการสมัครงานในบริษัทเอกชน  หรือการทําสัญญาคํ้า
ประกันเบิกเกินบัญชี  เป.นต(น 
 
       ตัวอย�างคําพิพากษาศาลฎีกา 
       คําพิพากษาฎีกาท่ี  3075/2523  สามีทําสัญญาคํ้าประกัน
การเบิกเงินบัญชีของ  ท.  ไว(กับธนาคารจําเลยเป.นการผูกพันสามี  มิได(เก่ียวกับสินสมรส  หาได(
ก�อให(เกิดภาระติดพันซ่ึงสินสมรสไม�  จึงมิใช�เป.นการจัดการสินสมรสอันภริยาต(องให(ความยินยอม
ร�วมกันภริยาฟ3องขอให(ศาลเพิกถอนสัญญาคํ้าประกันดังกล�าวตามมาตรา  1480  ไม�ได( 
       กล�าวโดยสรุป  การจัดการสินสมรสท่ีสามีภริยาจะต(องจัดการ
ร�วมกันคงมีเพียง  8  ประการตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย�  มาตรา  1476(1) - (8)  นี้
เท�านั้น  ฉะนั้นหากเป.นการจัดการสินสมรสนอกจาก  8  ประการดังกล�าวนี้   สามีหรือภริยาย�อมมี
อํานาจในการจัดการสินสมรสได(โดยลําพัง  โดยไม�ต(องได(รับความยินยอมจากคู�สมรสอีกฝHายหนึ่งแต�
อย�างใด 
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       อย�างไรก็ดี  สามีและภริยาสามารถจัดการสินสมรสให(แตกต�าง
ไปจากท่ีกฎหมายบัญญัติไว(ในประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย�  มาตรา  1476  ไม�ว�าท้ังหมดหรือ
แต�บางส�วนก็ได(ถ(าหากว�าสามีภริยาได(ทําสัญญาก�อนสมรสไว(ตามท่ีกฎหมายได(บัญญัติไว(ในประมวล
กฎหมายแพ�งและพาณิชย�  มาตรา  1465  และมาตรา  1466  ซ่ึงในกรณีดังกล�าวนี้การจัดการ
สินสมรสย�อมเป.นไปตามท่ีระบุไว(ในสัญญาก�อนสมรส  (ป.พ.พ.  มาตรา  1476/1  วรรคหนึ่ง) 
       สําหรับกรณีท่ีสัญญาก�อนสมรสระบุการจัดการสินสมรสไว(แต�
เพียงบางส�วนของประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย�  มาตรา  1476  การจัดการสินสมรสนอกจากท่ี
ระบุไว(ในสัญญาก�อนสมรส  ก็ให(เป.นไปตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย�  มาตรา  1476      
(ป.พ.พ.  มาตรา  1476/1  วรรคสอง) 
    2.3.2 การฟ3องร(องหรือต�อสู(เก่ียวกับสินสมรส 
      ในการจัดการสินสมรสนั้น  ถ(าเป.นเรื่องสินสมรสท่ีสําคัญตามท่ีระบุไว(ใน
ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย�  มาตรา 1476(6) - (8)  สามีและภริยาจะต(องจัดการสินสมรส
ร�วมกันหรือต(องได(รับความยินยอมจากคู�สมอีกฝHายหนึ่งก�อนจึงจะสามารถจัดการสมรสได(  แต�ถ(าเป.น
กรณีการฟ3องหรือสู(คดีเก่ียวกับการสงวนบํารุงสินสมรส  สามีหรือภริยาฝHายใดฝHายหนึ่งมีอํานาจจัดการ
โดยลําพังได(  เพราะถือว�าเป.นการกระทําเพ่ือประโยชน�แก�สินสมรส  ตามท่ีประมวลกฎหมายแพ�งและ
พาณิชย�  มาตรา  1477  ได(บัญญัติไว(ว�า “สามีภริยาฝHายใดฝHายหนึ่งมีสิทธิฟ3อง  ต�อสู(หรือดําเนินคดี
เก่ียวกับการสงวนบํารุงรักษาสินสมรส  หรือเพ่ือประโยชน�แก�สินสมรส  หนี้อันเกิดแต�การฟ3อง  ต�อสู(  
หรือดําเนินคดีดังกล�าว  ให(ถือเป.นหนี้ท่ีสามีภริยาเป.นลูกหนี้ร�วมกัน” 
      ดังนั้น  ในการฟ3องคดี  การต�อสู(คดี  หรือการดําเนินคดีเก่ียวกับการสงวน
บํารุงรักษาสินสมรสหรือเพ่ือแก�ประโยชน�แก�สินสมรส  ในระหว�างกระบวนการพิจารณาในชั้นศาล
หากมีสามีหรือภริยาเป.นผู(ดําเนินการเองโดยลําพังก็ย�อมมีสิทธิดําเนินการใดๆ  ในทางคดีได(เต็มท่ี  
เช�น อาจถอนฟ3อง  ถอนคําให(การ  หรือถอนทนายความได(  (สมรักษ�  พรหมมา  และ  ประเสริฐ  ลิ่ม
ประเสริฐ, 2545: 153) 
      อนึ่งหนี้ อันเกิดแต�การฟ3องหรือต�อสู(คดีเก่ียวกับการสงวนบํารุงรักษา
สินสมรสนั้น  กฎหมายให(ถือว�าหนี้ดังกล�าวเป.นหนี้ท่ีสามีภริยาเป.นลูกหนี้ร�วมกันด(วย  อย�างไรก็ตาม
กฎหมายได(ให(สิทธิสามีหรือภริยามีอํานาจจัดการโดยลําพังเฉพาะกรณีในการฟ3องคดีหรือต�อสู(คดี
เก่ียวกับการสงวนบํารุงรักษาสินสมรสเท�านั้น  แต�ถ(าเป.นกรณีการประนีประนอมยอมความในคดี
เก่ียวกับสินสมรส  สามีหรือภริยาจะจัดการโดยลําพังไม�ได(  เพราะถือเป.นเรื่องท่ีสามีภริยาจะต(องการ
จัดการร�วมกันหรือได(รับความยินยอมจากคู�สมรสอีกฝHายหนึ่งก�อน  จึงจะสามารถทําสัญญา
ประนีประนอมยอมความได(  (ป.พ.พ.  มาตรา  1476 (6)) 
 
      ตัวอย�างคําพิพากษาศาลฎีกา 
      คําพิพากษาฎีกาท่ี  812/2537  โจทก�ฟ3องขับไล�จําเลยออกจากท่ีดิน
พิพาทซ่ึงเป.นสินสมรสระหว�างโจทก�และภริยาซ่ึงตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย�  มาตรา1477  
ถือว�าการท่ีโจทก�ฟ3องขับไล�จําเลยออกจากท่ีดินพิพาทนั้นเป.นการสงวนบํารุงสินสมรส  หรือเพ่ือ
ประโยชน�แก�สินสมรสโจทก�จึงมีสิทธิฟ3องจําเลยได(โดยไม�ต(องได(รับความยินยอมจากภริยา 
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    2.3.3 วิธีการให(ความยินยอมในการจัดการสินสมรส 
      ในกรณีท่ีสามีหรือภริยาต(องให(ความยินยอมในการจัดการสินสมรสตาม
มาตรา  1476  หากสามีหรือภริยาไม�ให(ความยินยอมหรือไม�อยู�ในสภาพท่ีอาจให(ความยินยอมได(  
กฎหมายได(บัญญัติทางแก(ไขไว(ในประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย�  มาตรา  1478  ซ่ึงบัญญัติว�า  
“เม่ือฝHายใดต(องให(ความยินยอมหรือลงชื่อกับอีกฝHายหนึ่งในเรื่องจัดการทรัพย�สินแต�ไม�ให(ความ
ยินยอมหรือไม�ยอมลงชื่อโดยปราศจากเหตุผล  หรือไม�อยู�ในสภาพท่ีอาจให(ความยินยอมได(  อีกฝHาย
หนึ่งอาจร(องขอต�อศาลให(สั่งอนุญาตแทน”  โดยกฎหมายกําหนดให(คู�สมรสร(องขอต�อศาลและให(ศาล
อนุญาตแทน  เช�น  ภริยามีความประสงค�จะขายท่ีดินสมรส  ซ่ึงต(องให(สามียินยอมเป.นหนังสือ  แต�
สามีไม�ให(ความยินยอมโดยไม�มีเหตุผลอันสมควร  ดังนี้กฎหมายจึงได(บัญญัติในการแก(ไขป/ญหาเพ่ือให(
คู�สมรสสามารถยื่นคําร(องขอต�อศาลและให(ศาลสั่งอนุญาตแทนการให(ความยินยินยอมของคู�สมรส
ดังกล�าวได( 
      สําหรับวิธีการให(ความยินยอมในการจัดการสินสมรสนั้น  กฎหมายได(
บัญญัติไว(ในประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย�  มาตรา  1479   ซ่ึงได(บัญญัติวิธีการให(ความยินยอม
ไว(ว�า  “การใดท่ีสามีหรือภริยากระทํา  ซ่ึงต(องรับความยินยอมร�วมกันและถ(าการนั้นมีกฎหมาย
บัญญัติให(ทําเป.นหนังสือหรือให(จดทะเบียนต�อพนักงานเจ(าหน(าท่ีความยินยอมนั้นต(องทําเป.นหนังสือ” 
      เม่ือกฎหมายไม�ได(บัญญัติไว(ว�าการให(ความยินยอมจะต(องทําเป.นลาย
ลักษณ�อักษรโดยเฉพาะ  ดังนั้นคู�สมรสจึงอาจให(ความยินยอมโดยวาจา  กิริยาท�าทางหรือลายลักษณ�
อักษรก็ได(  แต�ถ(าหากเป.นกรณีท่ีกฎหมายกําหนดให(นิติกรรมใดต(องทําเป.นหนังสือหรือให(จดทะเบียน
ต�อพนักงานเจ(าหน(าท่ี  การให(ความยินยอมของคู�สมรสนั้นก็ต(องทําเป.นหนังสือด(วย  ส�วนกรณีอ่ืนๆ  
ท่ีกฎหมายไม�ได(กําหนดแบบแห�งนิติกรรมไว(  คู�สมรสสามารถให(ความยินยอมด(วยวาจาหรือลาย
ลักษณ�อักษรก็ได( 
    2.3.4 การจัดการสินสมรสโดยปราศจากความยินยอม 
      ในกรณีท่ีคู�สมรสจะต(องจัดการสินสมรสท่ีสําคัญร�วมกัน  ถ(าหากสามีหรือ
ภริยาได(จัดการสินสมรสไปโดยลําพังปราศจากความยินยอมของคู�สมรสอีกฝHายหนึ่ง  กฎหมายจึง
กําหนดแนวทางในการแก(ไขป/ญหาดังกล�าวเพ่ือให(คู�สมรสอีกฝHายหนึ่งสามารถฟ3องขอให(ศาลเพิกถอน
นิติกรรมนั้นได(  ตามท่ีประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย�  มาตรา  1480  ได(บัญญัติไว(ว�า  “การ
จัดการสินสมรสซ่ึงต(องจัดการร�วมกัน หรือต(องได(รับความยินยอมจากอีกฝHายหนึ่งตาม มาตรา 1476  
ถ(าคู�สมรสฝHายหนึ่งได(ทํานิติกรรมไปแต�เพียงฝHายเดียว  หรือโดยปราศจากความยินยอมของคู�สมรสอีก
ฝHายหนึ่ง คู�สมรสอีกฝHายหนึ่งอาจฟ3องให(ศาลเพิกถอนนิติกรรมนั้นได(  เว(นแต�คู�สมรสอีกฝHายหนึ่งได(ให(
สัตยาบันแก�นิติกรรมนั้นแล(ว หรือในขณะท่ีทํานิติกรรมนั้นบุคคลภายนอกได(กระทําโดยสุจริตและเสีย
ค�าตอบแทน 
      การฟ3องให(ศาลเพิกถอนนิติกรรมตามวรรคหนึ่ง ห(ามมิให(ฟ3องเม่ือพ(นหนึ่ง
ป;นับแต�วันท่ีได(รู(เหตุอันเป.นมูลให(เพิกถอนหรือเม่ือพ(นสิบป;นับแต�วันท่ีได(ทํานิติกรรมนั้น” 
      จากบทบัญญัติข(างต(น  ในการจัดการสินสมรสตามมาตรา  1476(1) - (8)  
ท่ีกฎหมายกําหนดให(คู�สมรสต(องจัดการสินสมรสร�วมกันหรือต(องได(รับความยินยอมจากคู�สมรสอีก
ฝHายหนึ่งก�อน  หากคู�สมรสฝHายใดฝHายหนึ่งได(จัดการสินสมรสไปเองโดยลําพัง  หรือไม�ได(รับความ
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ยินยอมจากคู�สมรสอีกฝHายหนึ่งก�อน  นิติกรรมท่ีฝHาฝhนนั้นก็ยังคงมีผลสมบูรณ�เช�นเดิม  โดยไม�ตกเป.น
โมฆะหรือโมฆียะแต�อย�างใด  เพียงแต�อาจถูกคู�สมรสอีกฝHายหนึ่งฟ3องให(เพิกถอนนิติกรรมเท�านั้น 
      แต�อย�างไรก็ตาม  ถ(าหากคู�สมรสฝHายท่ีไม�ได(ให(ความยินยอมได(ให(
สัตยาบันแก�นิติกรรมนั้นในภายหลัง  หรือในขณะท่ีทํานิติกรรมนั้นบุคคลภายนอกได(กระทําการโดย
สุจริตและเสียค�าตอบแทน  คู�สมรสฝHายท่ีไม�ได(ให(ความยินยอมจะฟ3องขอให(ศาลเพิกถอนนิติกรรมนั้น
ไม�ได( 
      คําว�า  “สุจริต”  หมายถึงในขณะท่ีทํานิติกรรมนั้นบุคคลภายนอกไม�รู(
ข(อเท็จจริงว�าทรัพย�สินดังกล�าวเป.นสินสมรส  หรือเข(าใจว�าคู�สมรสท่ีทํานิติกรรมมีอํานาจจัดการ
ทรัพย�สินแต�เพียงผู(เดียว  ซ่ึงนอกจากต(องสุจริตแล(วบุคคลภายนอกจะต(องเสียค�าตอบแทนด(วยจึงจะ
ได(รับความคุ(มครอง  (ไพโรจน�  กัมพูสิริ  และ  รัศฎา  เอกบุตร, 2555: 104) 
      สําหรับอายุความในการฟ3องศาลขอให( เพิกถอนนิติกรรมนั้น  ตาม
ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย�  มาตรา  1480   วรรคสองได(กําหนดไว(ว�า  คู�สมรสฝHายท่ีไม�ได(ให(
ความยินยอมจะต(องฟ3องภายใน  1  ป;นับแต�วันท่ีได(รู(เหตุอันเป.นมูลให(เพิกถอนหรือภายใน  10  ป;นับ
แต�วันท่ีได(ทํานิติกรรมนั้น 
 
      ตัวอย�างคําพิพากษาศาลฎีกา 
      คําพิพากษาฎีกาท่ี  6868/2541  จําเลยท่ี  1  และจําเลยท่ี  2  รู(จัก
คุ(นเคยใกล(ชิดสนิทสนมกันมาเป.นเวลานานนับ  10  ป;  โดยท่ีจําเลยท่ี  2  เป.นผู(แนะนําให(โจทก�รู(จัก
จําเลยท่ี  1  จนกระท่ังโจทก�และจําเลยท่ี  1  เป.นสามีภริยากันตามกฎหมาย  จําเลยท้ังสองประกอบ
ธุรกิจด(วยกัน  โจทก�อาศัยอยู�ในบ(านท่ีพิพาทเพียงลําพังคนเดียวและใช(บ(านเป.นท่ีต้ังบริษัทประกอบ
ธุรกิจของโจทก�  โดยท่ีจําเลยท่ี  2  ออกไปอาศัยอยู�ท่ีอ่ืนต�างหาก  และจําเลยท้ังสองได(พูดคุยเก่ียวกับ
การฟ3องหย�ากับโจทก�  จึงมีเหตุผลเชื่อว�าจําเลยท่ี  2  ทราบถึงฐานะและความสัมพันธ�ฉันสามีภริยา
ระหว�างโจทก�กับจําเลยท่ี  1  มาโดยตลอด  และทราบว�าโจทก�มีส�วนเป.นเจ(าของท่ีดินและบ(านพิพาท
ด(วย  ฉะนั้น  การท่ีจําเลยท่ี  2  รับโอนท่ีดินและบ(านพิพาทมาโดยรู(อยู�แล(วว�าท่ีดินและบ(านพิพาท
เป.นสินสมรสระหว�างโจทก�กับจําเลยท่ี  1  จําเลยท่ี  2  จึงไม�อาจอ(างได(ว�าตนมีสิทธิในท่ีดินและบ(าน
พิพาทดีกว�าโจทก� คําพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางจึงผูกพันจําเลยท่ี  2  การท่ีจําเลยท่ี  2  
รับโอนท่ีดินและบ(านพิพาทจากจําเลยท่ี  1  โดยโจทก�ไม�ได(ให(ความยินยอมด(วย  จึงเป.นการรับโอน
โดยไม�สุจริต  โจทก�มีสิทธิฟ3องขอให(เพิกถอนนิติกรรมการซ้ือขายท่ีดินและบ(านพิพาทระหว�างจําเลย
ท้ังสองได(ตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย�  มาตรา  1480  วรรคหนึ่ง  
    2.3.5 การทําพินัยกรรมในส�วนสินสมรส 
      ทรัพย�สินท่ีเป.นสินสมรสนั้นถือว�าเป.นกรรมสิทธิ์ร�วมระหว�างสามีและ
ภริยา  คู�สมรสจึงสามารถทําพินัยกรรมยกทรัพย�ท่ีเป.นสินสมรสในส�วนท่ีเป.นของตนให(กับบุคคลใดก็ได(  
แต�คู�สมรสจะทําพินัยกรรมจําหน�ายสินสมรสเกินส�วนของตนไม�ได(  ตามประมวลกฎหมายแพ�งและ
พาณิชย�  มาตรา  1481  ได(บัญญัติว�า  “สามีหรือภริยาไม�มีอํานาจทําพินัยกรรมยกสินสมรสท่ีเกินกว�า
ส�วนของตนให(แก�บุคคลใดได(”  ท้ังนี้เพราะการทําพินัยกรรมยกสินสมรสให(แก�บุคคลอ่ืนใดถือเป.นการ
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จัดการสินสมรสประเภทหนึ่ง  ซ่ึงทําให(สินสมรสในส�วนของคู�สมรสอีกฝHายหนึ่งลดน(อยลงหรือหมดสิ้น
ไป 
      ดังนั้น  สามีหรือภริยาจะทําพินัยกรรมยกสินสมรสในส�วนท่ีเกินกว�าส�วน
ของตนให(กับบุคคลอ่ืนไม�ได(  ซ่ึงถ(าสามีหรือภริยาฝHายใดทําพินัยกรรมยกสินสมรสเกินส�วนของตนไป
ให(บุคคลอ่ืน  พินัยกรรมท่ียกให(นั้นไม�มีผลบังคับถึงสินสมรสในส�วนท่ีเกินนั้น  คงมีผลเฉพาะสินสมรสท่ี
เป.นส�วนของคู�สมรสผู(ทําพินัยกรรมเท�านั้น  แม(ว�าคู�สมรสอีกฝHายหนึ่งจะยินยอมก็ตาม  สามีหรือภริยา
ก็ไม�มีอํานาจทําพินัยกรรมยกสินสมรสให(ผู(อ่ืนเกินส�วนของตนได(  เพราะมาตรา  1481 บัญญัติเป.นข(อ
ห(ามไว(โดยเด็ดขาด  รวมท้ังยังเป.นการขัดต�อความมุ�งหมายของประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย�  
มาตรา  1646  ท่ีกําหนดให(บุคคลใดๆ  มีสิทธิทําพินัยกรรมยกทรัพย�สินให(แก�บุคคลอ่ืนได(ก็แต�เฉพาะ
ทรัพย�สินท่ีเป.นของตนเท�านั้น  (คําพิพากษาฎีกาท่ี  1083/2540) 
    2.3.6 อํานาจจัดการบ(านเรือนหรือจัดหาสิ่งจําเป.นสําหรับครอบครัว 
      ในกรณีท่ีคู�สมรสได(ทําสัญญาก�อนสมรสไว(ว�าให(สามีหรือภริยาฝHายใดฝHาย
หนึ่งเป.นผู(มีอํานาจจัดการสินสมรสแต�เพียงฝHายเดียว  คู�สมรสอีกฝHายหนึ่งท่ีไม�มีอํานาจจัดการสินสมรส
ก็ยังคงมีอํานาจในการจัดการบ(านเรือนหรือจัดหาสิ่งจําเป.นสําหรับครอบครัวโดยลําพังได(  เช�น  การ
จัดหาเครื่องอุปโภคบริโภค  ยารักษาโรค  ซ�อมแซมบ(าน  การจัดหาไฟฟ3า  ประปา  เป.นต(น  ท้ังนี้
เพราะการจัดการดังกล�าวเป.นการดูแลทุกข�สุขของบุคคลในครอบครัวให(มีความเป.นอยู�ท่ีดี  ดังนั้น  
ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย�  มาตรา  1482  จึงได(บัญญัติไว(ว�า  “ในกรณีท่ีสามีหรือภริยามี
อํานาจจัดการสินสมรสแต�ฝHายเดียว  คู�สมรสอีกฝHายหนึ่งก็ยังมีอํานาจจัดการบ(านเรือนและจัดหา
สิ่งจําเป.นสําหรับครอบครัวตามสมควรแก�อัตภาพได(  ค�าใช(จ�ายในการนี้ย�อมผูกพันสินสมรสและสิน
ส�วนตัวของท้ังสองฝHาย   
      ถ(าสามีหรือภริยาจัดการบ(านเรือนหรือจัดหาสิ่งจําเป.นสําหรับครอบครัว
เป.นท่ีเสียหายถึงขนาด  อีกฝHายหนึ่งอาจร(องขอให(ศาลสั่งห(ามหรือจํากัดอํานาจนี้เสียได(” 
      จากบทบัญญัติข(างต(น  สามีและภริยาจึงมีอํานาจในการจัดการบ(านเรือน
หรือจัดหาสิ่งจําเป.นสําหรับครอบครัวโดยลําพังได(  แต�ท้ังนี้จะต(องเป.นการสมควรแก�อัตภาพและฐานะ
ของครอบครัวด(วย  ซ่ึงค�าใช(จ�ายในการจัดการบ(านเรือนและสิ่งจําเป.นสําหรับครอบครัวรวมถึงหนี้สิน
ในการอยู�กินร�วมกันฉันสามีภริยาจึงถือเป.นหนี้ร�วมของสามีภริยาท่ีต(องรับผิดร�วมกัน  อันมีผลผูกพัน
ท้ังสินส�วนตัวและสินสมรสของท้ังสองฝHาย 
      อย�างไรก็ตาม  หากสามีหรือภริยาฝHายใดฝHายหนึ่งได(จัดการบ(านเรือนและ
จัดหาสิ่งจําเป.นในครอบครัวจนเกิดความเสียหายถึงขนาด  คู�สมรสอีกฝHายสามารถร(องขอต�อศาล
เพ่ือให(ศาลมีคําสั่งห(ามหรือจํากัดอํานาจในการจัดการนั้นก็ได(ตามมาตรา  1482  วรรคสอง 
    2.3.7 การจัดการสินสมรสท่ีเสียหายถึงขนาด 
      ในกรณีท่ีสามีหรือภริยามีอํานาจในการจัดการสินสมรสแต�เพียงผู(เดียว  
ถ(าสามีหรือภริยาฝHายท่ีมีอํานาจจัดการสินสมรส  ได(กระทําหรือกําลังจะกระทําการอย�างใดอย�างหนึ่ง
จนอาจทําให(เกิดความเสียหายแก�สินสมรส  คู�สมรสอีกฝHายหนึ่งอาจร(องขอให(ศาลสั่งห(ามสามีหรือ
ภริยาฝHายท่ีจัดการสินสมรส  มิให(จัดการสินสมรสอันจะก�อให(เกิดความเสียหายถึงขนาด  ตามท่ี
ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย�  มาตรา1483  ได(บัญญัติว�า  “ในกรณีท่ีสามีหรือภริยามีอํานาจ
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จัดการสินสมรสแต�ฝHายเดียว  ถ(าสามีหรือภริยาจะกระทํา  หรือกําลังกระทําการอย�างใดอย�างหนึ่งใน
การจัดการสินสมรสอันพึงเห็นได(ว�าจะเกิดความเสียหายถึงขนาด  อีกฝHายหนึ่งอาจร(องขอให(ศาลสั่งมิ
ให(กระทําการนั้นได(” 
      จากบทบัญญัติดังกล�าวข(างต(นจะเห็นได(ว�า  เป.นกรณีท่ีคู�สมรสฝHายท่ีไม�มี
อํานาจจัดการสินสมรสได(เล็งเห็นแล(วว�าหากสามีหรือภริยาผู(มีอํานาจจัดการสินสมรสได(จัดการอย�าง
ใดไปจะทําให(เกิดความเสียหายข้ึน  แม(ว�าความเสียหายนั้นจะยังไม�เกิดก็ตาม  คู�สมรสอีกฝHายหนึ่งก็มี
สิทธิร(องขอต�อศาลให(มีคําสั่งห(ามไม�ให(มีการกระทํานั้นได(  เช�น  สามีภริยาทําสัญญาก�อนสมรสให(
ภริยาเป.นผู(มีอํานาจจัดการสินสมรสท้ังหมดแต�เพียงผู(เดียว  ต�อมาภริยาติดหนี้การพนัน  ภริยา
ต(องการนําเงินท่ีเป.นสินสมรสไปชําระหนี้การพนันเม่ือเงินท่ีเป.นสินสมรสไม�พอชําระหนี้  ภริยากําลัง
จะเอาโฉนดท่ีดินท่ีเป.นสินสมรสไปจํานองกับธนาคารเพ่ือนําเงินมาชําระหนี้การพนัน  แต�สามีไม�มีสิทธิ
ห(ามกระทําได(  เพราะสามีไม�มีสิทธิจัดการสินสมรส  ดังนั้น  สามีจึงสามารถร(องขอให(ศาลสั่งห(ามมิให(
ภริยากระทําการดังกล�าวได(  แม(ว�าภริยาจะยังไม�ได(ลงมือกระทําและความเสียหายนั้นจะยังไม�เกิดข้ึนก็
ตาม  เพียงแต�เห็นได(ว�าจะเกิดความเสียหายถึงขนาดแก�สินสมรสแน�นอน 
      การร(องต�อศาลเพ่ือให(ศาลมีคําสั่งห(ามมิให(คู�สมรสจัดการสินสมรส
เสียหายถึงขนาดนั้น  เป.นการห(ามการทําเฉพาะในสิ่งท่ีคู�สมรสได(จัดการสินสมรสไปในทางเสียหาย
เท�านั้น  แต�อํานาจในการจัดการสินสมรสท่ีมีอยู�เดิมก็ยังคงมีอยู�เช�นเดิม  มิได(หมดไปแต�อย�างใด  แต�
อย�างไรก็ตามถ(าหากคู�สมรสอีกฝHายหนึ่งร(องขอให(ศาลสั่งห(ามไม�ทันและการกระทําของสามีหรือภริยา
ฝHายท่ีมีอํานาจในการจัดการสินสมรสนั้นได(กระทําการจนเกิดความเสียหายถึงขนาดแล(ว  กฎหมายก็
ได(บัญญัติเป.นแนวทางในการแก(ไขป/ญหาดังกล�าวไว(ตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย�  มาตรา  
1484  โดยการขอให(เปลี่ยนตัวผู(จัดการสินสมรสหรือให(แยกสินสมรสก็ได( 
 
      ตัวอย�างคําพิพากษาศาลฎีกา 
      คําพิพากษาฎีกาท่ี  3980/2532  การท่ีจําเลยท่ี  1  ไปได(จําเลยท่ี  2  
เป.นภริยาอีกคนหนึ่งซ่ึงมีบุตรคือจําเลยท่ี  3  แล(ว  จําเลยท่ี  1  กับโจทก�ได(ท้ิงร(างกัน  จําเลยท่ี  1  
รื้อบ(านท่ีจําเลยท่ี  1  และโจทก�เคยอยู�กินร�วมกันและโอนท่ีดิน  4  แปลง  ให(จําเลยท่ี  2  จําเลยท่ี  3  
โดยเสน�าหาซ่ึงโจทก�ไม�ได(ยินยอม  เช�นนี้ถือว�าได(เป.นการจัดการสินสมรสเป.นท่ีเสียหายถึงขนาด  
โจทก�จึงมีสิทธิขอให(แยกสินสมรสโดยการแบ�งสินสมรสและใช�ชื่อร�วมเป.นเจ(าของกรรมสิทธิ์ในโฉนด
ท่ีดินซ่ึงเป.นสินสมรสได( 
    2.3.8 การขอให(เปลี่ยนตัวผู(จัดการสินสมรสหรือขอให(แยกสินสมรส 
      ดังท่ีได(กล�าวมาแล(ว  ถ(าสามีหรือภริยาฝHายใดฝHายหนึ่งซ่ึงเป.นผู(มีอํานาจ
จัดการสินสมรสแต�เพียงผู(เดียวได(จัดการสินสมรสไปในทางเสียหายถึงขนาดจนเป.นสาเหตุให(คู�สมรส
อีกฝHายหนึ่งร(องขอให(ศาลสั่งห(ามมิให(สามีหรือภริยาจัดการสินสมรสนั้น  ซ่ึงการสั่งห(ามดังกล�าวก็เป.น
แค�เพียงห(ามมิให(กระทําเฉพาะสิ่งเท�านั้น  มิได(หมายความว�าอํานาจในการจัดการสินสมรสของสามี
หรือภริยาท่ีมีอํานาจจัดการจะหมดไป  ในบางครั้งอาจทําให(คู�สมรสอีกฝHายหนึ่งร(องขอให(ศาลสั่งห(าม
ไม�ทัน  ดังนั้น  คู�สมรสจึงอาจใช(วิธีการร(องขอต�อศาลเพ่ือให(เปลี่ยนตัวผู(จัดการสินสมรสก็ได(  ตามท่ี



 

118  

ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย�  มาตรา  1484  ได(บัญญัติให(อํานาจแก�สามีหรือภริยาอีกฝHายหนึ่ง
ไว(ดังนี้ 
      “ถ(าสามีหรือภริยาฝHายซ่ึงมีอํานาจจัดการสินสมรส 
      (1)   จัดการสินสมรสเป.นท่ีเสียหายถึงขนาด 
      (2)   ไม�อุปการะเลี้ยงดูอีกฝHายหนึ่ง 
      (3)   มีหนี้สินล(นพ(นตัว  หรือทําหนี้เกินก่ึงหนึ่งของสินสมรส 
      (4)   ขัดขวางการจัดการสินสมรสของอีกฝHายหนึ่งโดยไม�มีเหตุผลอัน
สมควร 
      (5)   มีพฤติการณ�ปรากฏว�าจะทําความหายนะให(แก�สินสมรส 
      อีกฝHายหนึ่งอาจร(องขอให(ศาลสั่งอนุญาตให(ตนเป.นผู(จัดการสินสมรสแต�ผู(
เดียวหรือสั่งให(แยกสินสมรสได( 
      ในกรณีตามวรรคหนึ่ง  ถ(ามีคําขอ  ศาลอาจกําหนดวิธีคุ(มครองชั่วคราว
เพ่ือจัดการสินสมรสได(ตามท่ีเห็นสมควร  และหากเป.นกรณีฉุกเฉินให(นําบทบัญญัติเรื่องคําขอในเหตุ
ฉุกเฉินตามประมวลกฎหมายวิธีพิจาณาความแพ�งมาใช(บังคับ” 
      จากบทบัญญัติดังกล�าวข(างต(น  คู�สมรสฝHายท่ีไม�มีอํานาจจัดการสินสมรส
อาจร(องขอให(ศาลสั่งให(ตนเป.นผู(มีอํานาจจัดการสินสมรสแต�เพียงผู(เดียว  หรืออาจร(องขอให(ศาลสั่งให(
แยกสินสมรสก็ได(  เม่ือสามีหรือภริยาซ่ึงมีอํานาจจัดการสินสมรสได(มีพฤติการณ�ดังนี้ 
      2.3.8.1 จัดการสินสมรสเป.นท่ีเสียหายถึงขนาด 
       เป.นกรณีท่ีคู�สมรสฝHายท่ีมีอํานาจจัดการสินสมรสได(จัดการ
สินสมรสไปจนก�อให(เกิดความเสียหายแก�สินสมรสแล(ว  ถ(าหากเพียงแต�คาดคะเนว�าจะเกิดความ
เสียหายข้ึน  หรือถ(าหากคู�สมรสฝHายท่ีมีอํานาจจัดการสินสมรสยังไม�ดําเนินการใดๆ  อันเก่ียวแก�การ
จัดการสินสมรส  ดังนี้คู�สมรสฝHายท่ีไม�มีอํานาจจัดการสินสมรสก็ยังไม�มีสิทธิร(องขอต�อศาล  มาตรา 
1484  นี้ 
      2.3.8.2 ไม�อุปการะเลี้ยงดูอีกฝHายหนึ่ง 
       การอุปการะเลี้ยงดูถือเป.นหน(าท่ี ท่ีสามีหรือภริยาจะต(อง
ช�วยเหลือกันตามความสามารถและฐานะของตน  ซ่ึงหากคู�สมรสฝHายใดไม�ให(ความช�วยเหลืออุปการะ
เลี้ยงดูแก�คู�สมรสอีกฝHายหนึ่ง  ฝHายท่ีไม�ได(รับความช�วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูมีสิทธิร(องขอต�อศาลเพ่ือให(
ตนเป.นผู(จัดการสินสมรสแต�เพียงฝHายเดียวหรือสั่งให(แยกสินสมรสก็ได( 
      2.3.8.3 มีหนี้สินล(นพ(นตัวหรือทําหนี้สินเกินก่ึงหนึ่งของสินสมรส 
       เป.นกรณีท่ีคู�สมรสฝHายท่ีมีอํานาจจัดการสินสมรส  ได(จัดการ
สินสมรสไม�ว�าจะเป.นการจําหน�าย  จ�าย  โอน  หรือนําทรัพย�สินไปลงทุนกิจการต�างๆ  จนเกิดหนี้สิน
ล(นพ(นตัวหรือมีหนี้เกินครึ่งของสินสมรสท่ีมีอยู�  ดังนี้คู�สมรสอีกฝHายหนึ่งย�อมมีสิทธิร(องขอต�อศาลให(ตน
มีอํานาจจัดการสินสมรสแต�เพียงผู(เดียวหรือขอแยกสินสมรสก็ได( 
      2.3.8.4 ขัดขวางการจัดการสินสมรสของอีกฝHายหนึ่งโดยไม�มีเหตุผลอัน
สมควร 
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       กรณีดังกล�าวนี้เป.นเรื่องท่ีคู�สมรสได(เข(ามาจัดการโดยไม�มีเหตุท่ี
จะอ(างได(  เช�น  ภริยาปHวยหนักจึงได(นําเงินซ่ึงเป.นสินสมรสไปรักษาตัวท่ีโรงพยาบาลสามีจึงเข(า
ขัดขวางโดยอ(างว�าการไปหาหมอทําให(สิ้นเปลืองค�าใช(จ�ายในครอบครัว  หรือภริยานําเงินท่ีเป.น
สินสมรสไปซ�อมแซมรถยนต�โดยสารท่ีเป.นสินสมรสเพ่ือขับไปรับจ(างแต�สามีเข(ามาขัดขวาง  เป.นต(น 
      2.3.8.5 มีพฤติการณ�ปรากฏว�าจะทําความหายนะให(แก�สินสมรส 
       กรณีนี้เป.นเรื่องท่ีคู�สมรสฝHายใดฝHายหนึ่งได(ทําให(สินสมรสหมด
สิ้นไปหรือสร(างความหายนะแก�สินสมรส  เช�น  คู�สมรสฝHายท่ีมีอํานาจจัดการสินสมรสเป.นคนติดยา
เสพติดจึงนําเงินท่ีเป.นสินสมรสไปซ้ือเฮโรอีน  หรือนําเงินท่ีเป.นสินสมรสไปเท่ียวหญิงบริการและเล�น
การพนันฟุตบอล  เป.นต(น  กรณีเหล�านี้ถือว�าพฤติการณ�ดังกล�าวเป.นการกระทําท่ีเกิดความหายนะแก�
สินสมรสแล(ว 
       ดังนั้น  เม่ือคู�สมรสฝHายใดฝHายหนึ่งอาศัยเหตุดังกล�าวข(างต(นเพ่ือ
ยืนคําร(องขอต�อศาลแล(ว  ศาลอาจมีคําสั่งอนุญาตตามคําขออย�างใดอย�างหนึ่งดังต�อไปนี้ 
       ประการแรก  ศาลอาจมีคําสั่งให( คู�สมรสฝHายท่ีร(องขอเป.น
ผู(จัดการสินสมรสแต�เพียงผู(เดียว หรือ 
       ประการท่ีสอง  ศาลอาจมีคําสั่งให(แยกสินสมรส  ซ่ึงการท่ีศาล
อาจจะมีคําสั่งอย�างใดอย�างหนึ่งนี้ต(องปรากฏว�ามีคําขอจากคู�สมรสฝHายท่ีร(องขอ  และถ(าหากศาลมี
คําสั่งให(แยกสินสมรสแล(ว  สินสมรสท่ีศาลสั่งให(แยกนั้นจึงเป.นสินส�วนตัวของคู�สมรสแต�ละฝHาย  และ
แต�ละฝHายก็มีอํานาจจัดการสินส�วนตัวนั้นได(โดยลําพัง 
       อย�างไรก็ดี  ในกรณีท่ีศาลได(มีคําสั่งห(ามหรือจํากัดอํานาจใน
การจัดการสินสมรสของสามีหรือภริยาตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย�  มาตรา  1482  
มาตรา  1483  หรือมาตรา  1484  ถ(าต�อมาเหตุแห�งการนั้นหรือพฤติการณ�ได(เปลี่ยนแปลงไป  สามี
หรือภริยาอาจร(องขอต�อศาลให(ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงคําสั่งท่ีห(ามหรือจํากัดอํานาจจัดการสินสมรส
นั้นได(  ในการนี้ศาลอาจมีคําสั่งใดๆ  ตามท่ีเห็นสมควรก็ได(  (ป.พ.พ.  มาตรา  1484/1) 
    2.3.9 การร(องขอต�อศาลให(ตนเป.นผู(จัดการสินสมรสเฉพาะอย�างหรือขอเข(าร�วม
เป.นผู(จัดการสินสมรสด(วย 
      ในบางครั้งการทํานิติกรรมเก่ียวกับการจัดการสินสมรสบางอย�างนั้น  
สามีหรือภริยาอาจต(องใช(ความรู(ความชํานาญเฉพาะด(าน  หรืออาศัยประสบการณ�ในการทํานิติกรรม
จากคู�สมรสฝHายใดฝHายหนึ่งโดยเฉพาะ  ซ่ึงถ(าคู�สมรสฝHายท่ีไม�มีอํานาจจัดการสินสมรสพิจารณาแล(ว
เห็นว�าหากให(ตนเป.นผู(จัดการสินสมรสดังกล�าวแล(วจะเป.นประโยชน�ยิ่งกว�าฝHายท่ีมีอํานาจจัดการ
สินสมรส  คู�สมรสฝHายนั้นอาจร(องขอต�อศาลให(ตนเป.นผู(จัดการสินสมรสเฉพาะอย�าง  หรือขอเข(าร�วม
เป.นผู(จัดการสินสมรสด(วยก็ได(  ตามท่ีประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย�  มาตรา 1485  ได(บัญญัติไว(
ว�า  “สามีหรือภริยาอาจร(องขอต�อศาลให(ตนเป.นผู(จัดการสินสมรสโดยเฉพาะอย�างใดอย�างหนึ่ง  หรือ
เข(าร�วมจัดการในการนั้นได(  ถ(าการท่ีจะทําเช�นนั้นจะเป.นประโยชน�ยิ่งกว�า” 
      จากบทบัญญัติข(างต(นนี้จึงเห็นได(ว�า  กฎหมายได(ให(สิทธิแก�คู�สมรสฝHายท่ี
ไม�มีอํานาจจัดการสินสมรสสามารถท่ีจะร(องขอต�อศาล  เพ่ือให(ตนเป.นผู(จัดการสินสมรสโดยลําพัง
เฉพาะอย�างใดอย�างหนึ่ง  หรือเข(าร�วมในการจัดการสินสมรสกับอีกฝHายหนึ่งก็ได(  ซ่ึงการจัดการ
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สินสมรสแก�ทรัพย�สินเฉพาะอย�างนี้  อาจเป.นทรัพย�สินท่ีมีค�ามากหรือมีความสําคัญเป.นพิเศษ  ถ(าการ
ท่ีจะทําเช�นนั้นจะเป.นประโยชน�ยิ่งกว�านั้น  ไม�ว�าคู�สมรสจะมีสัญญาก�อนสมรสตกลงกันไว(อย�างไรก็
ตาม  อันเป.นการยกเว(น  หลักท่ัวไป(คําพิพากษาฎีกาท่ี  3445/2524) 
    2.3.10 การแจ(งไปยังนายทะเบียนสมรสเม่ือศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเก่ียวกับ
อํานาจการจัดการสิสมรส 
      เม่ือศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งถึงท่ีสุดเก่ียวกับอํานาจในการจัดการ
สินสมรสของสามีหรือภริยาฝHายใดฝHายหนึ่ ง  หรือมีคําสั่งแยกสินสมรสแล(ว  แต�ในบางครั้ง
บุคคลภายนอกอาจไม�ทราบได(ว�าอํานาจในการจัดการสินสมรสนั้นเป.นของคู�สมรสฝHายใด  ดังนั้นเพ่ือ
ประโยชน�ของบุคคลภายนอกท่ีจะมาทํานิติกรรมเก่ียวกับสินสมรสจะได(ตรวจสอบได(ว�าระหว�างสามี
ภริยาฝHายใดเป.นผู(มีอํานาจจัดการสินสมรส  ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย�  มาตรา  1486  จึงได(
บัญญัติว�า  “เม่ือศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งถึงท่ีสุด ตามความในมาตรา  1482  วรรคสอง  มาตรา  
1483  มาตรา  1484  มาตรา  1484/1  มาตรา  1485  อันเป.นคุณแก�ผู(ร(องขอหรือมาตรา  1491  
มาตรา  1492/1  มาตรา  1598/17 หรือเม่ือสามีหรือภริยาพ(นจากการเป.นบุคคลล(มละลายให(ศาล
แจ(งไปยังนายทะเบียนเพ่ือจดแจ(งไว(ในทะเบียนสมรส” 
      จากบทบัญญัติข(างต(นจึงเห็นได(ว�า  ในการท่ีศาลจะต(องแจ(งไปยังนาย
ทะเบียนสมรสนี้มีเฉพะกรณีตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย�  มาตรา  1482  วรรคสอง 
มาตรา  1483  มาตรา  1484  มาตรา  1484/1  และมาตรา  1485  ซ่ึงศาลจะแจ(งไปเม่ือมีคํา
พิพากษาหรือคําสั่งท่ีเป.นคุณแก�คู�สมรสฝHายท่ีร(องขอและต(องเป.นคําพิพากษาหรือคําสั่งถึงท่ีสุดแล(ว  
แต�สําหรับกรณีประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย�  มาตรา  1491  มาตรา  1492/1  มาตรา  
1598/17  หรือกรณีท่ีศาลมีคําสั่งให(สามีหรือภริยาพ(นจากการเป.นบุคคลล(มละลายนั้น  ศาลจะต(อง
แจ(งไปเม่ือมีคําพิพากษาหรือคําสั่งถึงท่ีสุดแล(วโดยไม�ต(องคํานึงว�าคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นเป.นคุณแก�
ใครหรือไม�ก็ตาม  (ประสพสุข  บุญเดช, 2554: 270) 
 
 
หนี้สินระหว�างสามีภริยา 
 
 ในการดํารงชีวิตของมนุษย�เพ่ือความอยู�รอดในสังคมป/จจุบันนั้น  บุคคลทุกคนจําต(องทํามา
หาได(ในทรัพย�สินเพ่ือสร(างป/จจัยในการเลี้ยงชีพ  เช�น  อาหาร  เครื่องนุ�งห�ม  ท่ีอยู�อาศัย  ยารักษาโรค  
เป.นต(น  แต�ป/จจัยต�างๆ  เหล�านี้ยังไม�สามารถตอบสนองความต(องการท้ังหมดของมนุษย�ท่ีจะ
ดํารงชีวิตให(มีความเป.นอยู�ท่ีดีในสังคมป/จจุบันได(  ดังนั้นบุคคลย�อมแสวงหาทรัพย�สินต�างๆ  ไม�ว�าจะ
เป.นการได(มาจากการทํางานประจําหรือการทําธุรกิจส�วนตัวต�างๆ  ก็ล(วนแต�มีการลงทุนท้ังสิ้น  ใน
บางครั้งอาจจะต(องมีการก�อหนี้เพ่ือสร(างป/จจัยในการดํารงชีพในครอบครัว  สามีหรือภริยาจึงอาจมี
การทําสัญญากู(ยืมจากแหล�งทุนต�างๆ  เช�น  ธนาคาร  หรืออาจเป.นการกู(ยืมกันเองในระหว�างเป.นสามี
ภริยากันก็ได(  หนี้สินต�างๆ  เหล�าหนี้อาจเป.นหนี้ส�วนตัวท่ีเกิดข้ึนก�อนสมรสหรืออาจเป.นหนี้ร�วมกันใน
ระหว�างสมรสก็ได(  ฉะนั้นหนี้จึงเกิดข้ึนได(กับบุคลทุกคน  แม(กระท้ังระหว�างสามีภริยาก็สามารถเป.น
เจ(าหนี้ลูกหนี้ซึ่งกันและกันได(  หรืออาจเป.นกรณีท่ีสามีภริยาได(ก�อหนี้ข้ึนกับบุคคลภายนอกก็ได( 
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 1. หนี้สินท่ีสามีภริยามีต�อกัน 
  ในเรื่องหนี้สินท่ีสามีภริยาได(เป.นเจ(าหนี้และลูกหนี้ต�อกันนั้น  ประมวลกฎหมายแพ�ง
และพาณิชย�  มาตรา  1487  ได(บัญญัติไว(ว�า  “ในระหว�างท่ีเป.นสามีภริยากัน  ฝHายใดยึดหรืออายัด
ทรัพย�สินของอีกฝHายหนึ่งไม�ได(  เว(นแต�เป.นการยึดหรืออายัดทรัพย�สินในคดีท่ีฟ3องร(องเพ่ือการปฏิบัติ
หน(าท่ีหรือรักษาสิทธิระหว�างสามีภริยาตามท่ีบัญญัติไว(โดยเฉพาะในประมวลกฎหมายนี้หรือท่ี
ประมวลกฎหมายนี้บัญญัติไว(โดยเฉพาะให(สามีภริยาฟ3องร(องกันเองได(  หรือเป.นการยึดหรืออายัด
ทรัพย�สินสําหรับค�าอุปการะเลี้ยงดูและค�าฤชาธรรมเนียมท่ียังมิได(ชําระตามคําพิพากษาของศาล”   
  สามีและภริยาอาจเป.นหนี้กันต้ังแต�ก�อนสมรสหรือในระหว�างอยู�กินร�วมกันขณะสมรสก็
ได(  ดังนั้นถ(าสามีภริยาเป.นหนี้กันเอง  หากสามีหรือภริยาฝHายท่ีเป.นเจ(าหนี้ได(ฟ3องคดีเพ่ือเรียกหนี้ตาม
สัญญาและเม่ือชนะคดีแล(วก็ไม�อาจขอให(เจ(าพนักงานบังคับคดีไปยึดทรัพย�สินอีกฝHายหนึ่งขาย
ทอดตลาดเพ่ือนําเงินมาชําหนี้ได(  (ป.พ.พ.  มาตรา  1487)  ซ่ึงสามีภริยาจะต(องทําการหย�ากันก�อนจึง
จะสามารถยึดทรัพย�ได(  เว(นแต�เป.นการยึดหรืออายัดเพ่ือการปฏิบัติหน(าท่ีหรือรักษาสิทธิระหว�างสามี
ภริยา  หรือเป.นการยึดหรืออายัดทรัพย�สินสําหรับค�าอุปการะเลี้ยงดูและค�าฤชาธรรมเนียมท่ียังมิได(
ชําระตามคําพิพากษาของศาล  นอกจากนี้หากเป.นการบังคับคดีอ่ืน  เช�น  ฟ3องร(องการรื้อถอน  หรือ
ฟ3องขับไล�  หรือฟ3องขอแบ�งกรรมสิทธิ์รวมท่ีมีอยู�ก�อนสมรสก็ไม�ต(องด(วยข(อห(ามดังกล�าวเช�นเดียวกัน  
(คําพิพากษาฎีกาท่ี  4382/2540) 
 
 2. หนี้ส�วนตัวของสามีหรือภริยา 
  ในกรณีท่ีสามีหรือภริยาฝHายใดฝHายหนึ่งได(ก�อหนี้ข้ึนเพ่ือประโยชน�ส�วนตัวของตน  ไม�ว�า
จะเป.นการก�อหนี้ข้ึนก�อนสมรสหรือในระหว�างสมรสก็ตามย�อมเป.นหนี้สินส�วนตัวของฝHายนั้นท่ีจะต(อง
รับผิดชอบเป.นการส�วนตัว  ตามท่ีประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย�มาตรา  1488  ได(บัญญัติไว(ว�า   
“ถ(าสามีหรือภริยาต(องรับผิดเป.นการส�วนตัวเพ่ือชําระหนี้ท่ีก�อไว(ก�อนหรือระหว�างสมรส  ให(ชําระหนี้
นั้นด(วยสินส�วนตัวของฝHายนั้นก�อน  เม่ือไม�พอจึงให(ชําระด(วยสินสมรสท่ีเป.นส�วนของฝHายนั้น” 
  จากบทบัญญัติข(างต(น  ถ(าสามีหรือภริยาเป.นหนี้ส�วนตัว  ในข้ันตอนแรกให(เจ(าหนี้
บังคับชําระหนี้เอาจากสินส�วนตัวของของฝHายนั้นก�อน  เม่ือบังคับชําระหนี้แล(วยังไม�พอกับจํานวนท่ี
เป.นหนี้  ข้ันตอนต�อไปจึงให(ให(เจ(าหนี้ไปบังคับชําระหนี้เอาจากสินสมรสท่ีเป.นส�วนของฝHายนั้น  
เจ(าหนี้จะบังคับชําระหนี้จากสินสมรสในส�วนท่ีเป.นของฝHายนั้นก�อนไม�ได( 
  ในกรณีท่ีจะมีการบังคับชําระหนี้เอาจากสินสมรสท่ีเป.นส�วนของคู�สมรสฝHายท่ีเป.นหนี้
ส�วนตัวนั้น  เจ(าหนี้มีสิทธิยึดสินสมรสท้ังหมดมาชําระหนี้ได(โดยมิต(องร(องขอให(ศาลมีคําสั่งแยก
สินสมรสออกเป.นส�วนของคู�สมรสอีกฝHายหนึ่งเสียก�อน  ซ่ึงตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย�  
บรรพ  5  (ป/จจุบัน)  ถือเป.นหน(าท่ีของคู�สมรสอีกฝHายหนึ่งนั้นเองท่ีจะต(องไปยื่นคําร(องขอกันส�วนของ
ตนในสินสมรสท่ีถูกยึดไปนั้น (สมชาย  กษิติประดิษฐ�, 2556: 431)  แต�จะร(องขอให(ปล�อยทรัพย�ท่ีถูก
ยึดไม�ได( 
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  ตัวอย�างคําพิพากษาศาลฎีกา 
  คําพิพากษาฎีกาท่ี  159/2537  หนี้ท่ีสามีกู(ยืมมาเพ่ือเล�นการพนันไม�ได(นํามาใช(จ�าย
ในครอบครัวเป.นการยืมมาใช(ส�วนตัวไม�ใช�หนี้ร�วม  จําเลยท่ี  2  ภริยาไม�ต(องร�วมรับผิดต�อโจทก� 
  คําพิพากษาฎีกาท่ี  5521/2546  สามีจ(างให(ว�าความในคดีส�วนตัวย�อมเป.นหนี้
ส�วนตัวของสามีไม�ใช�หนี้ร�วม 
 
 3. หนี้ร�วมระหว�างสมรส 
  ในระหว�างสมรสสามีภริยาอาจมีการก�อหนี้ข้ึนมาร�วมกัน  ไม�ว�าจะเป.นหนี้ท่ีเกิดจาก
การจัดหาสิ่งจําเป.นในการดํารงชีพสําหรับครอบครัวหรือการจัดการสินสมรสร�วมกันก็ได(  ซ่ึงคําว�าหนี้
ร�วมของสามีภริยานั้น  ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย�  มาตรา  1490  ได(บัญญัติไว(ดังนี้ 
  “หนี้ท่ีสามีภริยาเป.นลูกหนี้ร�วมกันนั้นให(รวมถึงหนี้ท่ีสามี  หรือภริยาก�อให(เกิดข้ึนใน
ระหว�างสมรสดังต�อไปนี้ 
  (1) หนี้เก่ียวแก�การจัดการบ(านเรือน และจัดหาสิ่งจําเป.นสําหรับครอบครัว  การ
อุปการะเลี้ยงดู  ตลอดถึงการรักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัว  และการศึกษาของบุตรตามสมควร
แก�อัตภาพ 
  (2) หนี้ท่ีเก่ียวข(องกับสินสมรส 
  (3) หนี้ท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากการงานซ่ึงสามีภริยาทําด(วยกัน 
  (4) หนี้ ท่ีสามีหรือภริยาก�อข้ึนเพ่ือประโยชน�ตนฝHายเดียว  แต�อีกฝHายหนึ่งได(ให(
สัตยาบัน” 
  จากบทบัญญัติดังกล�าวข(างต(น  การท่ีจะถือว�าสามีภริยาเป.นลูกหนี้ร�วมกันหรือไม�    
ให(พิจารณาเฉพาะท่ีระบุไว(ในประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย�  มาตรา  1490  เท�านั้น  จึงจะเป.น
หนี้ร�วมระหว�างสามีภริยา  หนี้อย�างอ่ืนนอกจากท่ีมิใช�ประเภทท่ีระบุไว(ในประมวลกฎหมายแพ�งและ
พาณิชย�  มาตรา  1490  นี้ย�อมไม�ถือเป.นหนี้ร�วม  ดังนั้น  หนี้ร�วมของสามีภริยาจึงมีลักษณะ
ดังต�อไปนี้ 
  3.1 หนี้เก่ียวแก�การจัดการบ(านเรือนและจัดหาสิ่งจําเป.นสําหรับครอบครัว  การ
อุปการะเลี้ยงดู  ตลอดถึงการรักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัวและการศึกษาของบุตรตามสมควรแก�
อัตภาพ 
    จะเห็นได(ว�า  หนี้ ท่ีเก่ียวแก�การจัดการบ(านเรือนและจัดหาสิ่งจําเป.นสําหรับ
ครอบครัวนั้นถือเป.นประโยชน�ของบุคคลทุกคนในครอบครัวเพ่ือการดํารงชีพให(มีความปกติสุข  แม(คู�
สมรสฝHายใดฝHายหนึ่งจะได(ก�อหนี้ข้ึนฝHายเดียวก็ตาม  ถือว�าเป.นหนี้ร�วมของสามีและภริยา  เช�น  สามี
ไปกู(เงินธนาคารเพ่ือมาซ�อมแซมบ(าน  หรือจ(างคนมาทําความสะอาดบ(าน  หรือจ(างคนมาติดต้ังไฟฟ3า  
และประปา  หรือภริยากู(เงินมาซ้ืออาหาร  เครื่องนุ�งห�มของบุคคลในครอบครัว  เป.นต(น  หนี้ดังกล�าว
ย�อมถือเป.นหนี้ร�วมระหว�างสามีภริยาท่ีจะต(องรับผิดร�วมกัน 
    ส�วนหนี้ท่ีเก่ียวกับการอุปการะเลี้ยงดูตลอดถึงการรักษาพยาบาลของบุคคลใน
ครอบครัวก็ถือเป.นหนี้ร�วมระหว�างสามีภริยาเช�นกัน  ซ่ึงในข(อหนี้มิได(จํากัดเฉพาะแต�คู�สมรส  บิดา
มารดาหรือบุตรธิดาเท�านั้น  แต�ยังรวมไปถึงบุคคลอ่ืนซ่ึงเป.น  “บุคคลในครอบครัว”  อีกด(วย  โดยมี
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เง่ือนไขว�า  บุคคลดังกล�าวจะต(องอยู�ในความดูแลอุปการะอย�างต�อเนื่องของคู�สมรส  ไม�ว�าจะเป.นญาติ
พ่ีน(องของคู�สมรสหรือคนรับใช(ท่ีอยู�อาศัยในเนื้อท่ีบ(านร�วมกับคู�สมรส (ไพโรจน�  กัมพูสิริ, 2553: 290) 
    นอกจากนี้  หนี้ ท่ีเก่ียวกับการศึกษาของบุตร  เช�นค�าเล�าเรียนค�าเทอม  ค�า
อุปกรณ�ในการศึกษาก็เป.นหนี้ร�วมของสามีและภริยา  แต� ท้ังนี้ ให(หมายถึงเฉพาะบุตรเท�านั้น           
ไม�รวมถึงค�าเล�าเรียนของสามีหรือภริยาด(วย  อย�างไรก็ดีหนี้ ท่ีสามีหรือภริยาได(ก�อหนี้ ข้ึนตาม     
มาตรา  1490(1)  นี้จะต(องมีจํานวนท่ีพอเหมาะสมพอสมควรแก�อัตภาพของครอบครัวด(วยจึงจะถือ
เป.นหนี้ร�วม 
  3.2 หนี้ท่ีเก่ียวข(องกับสินสมรส 
    หนี้ท่ีเก่ียวข(องกับสินสมรสท่ีจะเป.นหนี้ร�วมนั้น  หมายถึง  หนี้ท่ีเก่ียวพันกับตัว
ทรัพย�สินอันเป.นสินสมรสโดยตรง  เช�น  ค�าใช(จ�ายในการบํารุงรักษาตัวทรัพย�ท่ีเป.นสินสมรส  หนี้ค�า
ภาษีอากรและค�าธรรมเนียม  หรือหนี้อันเกิดแต�การฟ3องคดี  การต�อสู(คดี  หรือการดําเนินคดีเก่ียวกับ
การสงวนบํารุงรักษาสินสมรสหรือเพ่ือประโยชน�แก�สินสมรส  เป.นต(น  (ประสพสุข  บุญเดช, 
2554:283) 
  3.3 หนี้ท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากการงานซ่ึงสามีภริยาทําด(วยกัน 
    การงานท่ีลงทุนทําร�วมกัน  สามีภริยาอาจมีการก�อหนี้ร�วมกัน  หรืออาจเป.นการ
ก�อหนี้ของสามีหรือภริยาฝHายใดฝHายหนึ่งโดยการกู(ยืมเงินเพ่ือประกอบธุรกิจในครอบครัวก็ได(  ซ่ึงสามี
ภริยาไม�จําเป.นต(องทําการงานร�วมกันท้ังหมดทุกข้ันตอน  เช�น  สามีภริยาประกอบธุรกิจรถโดยสาร
รับจ(างสามีมีหน(าท่ีขับรถโดยสารรับจ(าง  ส�วนภริยามีหน(าท่ีเป.นแม�บ(านเลี้ยงดูลูกอยู�ท่ีบ(าน  หากสามี
ไปกู(ยืมเงินมาเพ่ือเป.นค�าเช�าซ้ือรถโดยสาร  หนี้ดังกล�าวก็ถือเป.นหนี้ร�วมระหว�างสามีและภริยา 
  3. 4 หนี้ท่ีสามีหรือภริยาก�อข้ึนเพ่ือประโยชน�ตนฝHายเดียวแต�อีกฝHายหนึ่งให(สัตยาบัน 
    โดยหลักแล(วหนี้ท่ีสามีหรือภริยาได(ก�อข้ึนเพ่ือประโยชน�ของตนฝHายเดียว  ถือว�า
เป.นหนี้ส�วนตัวท่ีสามีหรือภริยาต(องรับผิดโดยลําพัง  คู�สมรสอีกฝHายหนึ่งไม�ต(องร�วมรับผิดด(วย  แต�หนี้
ดังกล�าวนั้นอาจจะเปลี่ยนสภาพจากหนี้ส�วนตัวมาเป.นหนี้ร�วมก็ได(  หากคู�สมรสอีกฝHายหนึ่งท่ีไม�ได(ก�อ
หนี้ได(ให(สัตยาบันแก�หนี้นั้น  ซ่ึงการให(สัตยาบันนั้น  กฎหมายไม�ได(กําหนดแบบไว(  อาจให(สัตยาบัน
ด(วยวาจาหรือลายลักษณ�อักษรหรือโดยปริยายก็ได(  เช�น  สามีกู(เงินเพ่ือไปเล�นการพนันจึงเป.นการกู(
เงินเพ่ือประโยชน�ส�วนตัวของสามีฝHายเดียว  หนี้ดังกล�าวจึงเป.นหนี้ส�วนตัว  แต�ถ(าภริยาได(ลงลายมือชื่อ
เป.นพยานในสัญญากู(ยืมเงินของสามีด(วย  หนี้ส�วนตัวของสามีดังกล�าวจึงแปรสภาพเป.นหนี้ร�วม
ระหว�างสามีและภริยาท่ีจะต(องรับผิดร�วมกัน  ตามมาตรา  1490(4)  เนื่องจากภริยาได(ให(สัตยาบันใน
การกู(ยืมเงิน  (คําพิพากษาฎีกาท่ี  7631/2552) 
    อย�างไรก็ตาม  หนี้ส�วนตัวของสามีหรือภริยาท่ีคู�สมรสอีกฝHายหนึ่ งอาจให(
สัตยาบันได(นั้น  จะต(องเป.นหนี้ส�วนตัวท่ีเกิดข้ึนในระหว�างสมรสเท�านั้นจึงจะเป.นหนี้ร�วม  แต�ถ(าเป.น
หนี้ส�วนตัวของสามีหรือภริยาท่ีเกิดข้ึนก�อนสมรส  แม(คู�สมรสอีกฝHายหนึ่งจะได(ให(สัตยาบันในภายหลัง
การสมรส  หนี้ส�วนตัวดังกล�าวก็ไม�อาจทําให(เป.นหนี้ร�วมระหว�างสามีและภริยาได( 
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 4. การเป8นลูกหนี้ร�วมของสามีและภริยา 
  เม่ือสามีภริยาได(ตกเป.นลูกหนี้ร�วมกันแล(ว  สามีและภริยาจะต(องรับผิดร�วมกันต�อ
เจ(าหนี้  ตามท่ีประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย�  มาตรา  1489  ได(บัญญัติไว(ว�า  “ถ(าสามีภริยาเป.น
ลูกหนี้ร�วมกัน  ให(ชําระหนี้นั้นจากสินสมรสและสินส�วนตัวของท้ังสองฝHาย” 
  ดังนั้น  ถ(าสามีภริยาเป.นลูกหนี้ร�วมกัน  เจ(าหนี้มีสิทธิบังคับชําระหนี้เอาจากสินสมรส
และสินส�วนตัวของท้ังสองฝHายได(ท้ังหมดจนกว�าจะเพียงพอต�อจํานวนหนี้  โดยเจ(าหนี้จะบังคับเอาจาก
สินสมรสหรือจากสินส�วนตัวของสามีหรือภริยาฝHายใดฝHายหนึ่งก�อนก็ได(  ท้ังนี้ไม�มีลําดับในการบังคับ
ชําระหนี้ว�าจะให(บังคับชําระหนี้เอาจากทรัพย�สินใดก�อนหรือหลัง  แต�ถ(าเจ(าหนี้ฟ3องบังคับชําระหนี้เอา
จากสินส�วนตัวของคู�สมรสฝHายใดฝHายหนึ่งเพียงคนเดียว  หากได(เงินไม�พอชําระหนี้  เจ(าหนี้จะยึดสิน
ส�วนตัวของคู�สมรสฝHายท่ีมิได(ฟ3องไม�ได(  เพราะผู(นั้นมิได(ถูกฟ3องเป.นลูกหนี้ตามคําพิพากษา  ฉะนั้น
เจ(าหนี้จะต(องฟ3องท้ังสามีและภริยาเข(ามาในคดีในฐานะจําเลยร�วม  จึงจะสามารถบังคับชําระหนี้เอา
ทรัพย�สินส�วนตัวของท้ังสองฝHายได(  แต�ถ(าเป.นสินสมรสเจ(าหนี้สามารถยึดสินสมรสได(ท้ังหมด       
สามีหรือภริยาฝHายท่ีไม�ได(ถูกฟ3องเข(ามาในคดีจะยื่นคําร(องขอกันส�วนในสินสมรสไม�ได( 
   
  ตัวอย�างคําพิพากษาศาลฎีกา 
  คําพิพากษาฎีกาท่ี  6306/2551  สัญญากู(ยืมเงินเป.นหนี้ท่ีจําเลยซ่ึงเป.นภริยาผู(ร(อง
ก�อให(เกิดข้ึนระหว�างสมรส  และเป.นหนี้เก่ียวแก�การจัดการบ(านเรือนและจัดหาสิ่งจําเป.นสําหรับ
ครอบครัว  การอุปการะเลี้ยงดูตลอดถึงการรักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัวและการศึกษาของบุตร
ตามสมควรแก�อัตภาพ  ถือได(ว�าเป.นหนี้ร�วมกันระหว�างผู(ร(องและจําเลยตามประมวลกฎหมายแพ�ง
และพาณิชย�  มาตรา  1490(1)  แม(ภายหลังจําเลยกับผู(ร(องได(จดทะเบียนหย�าและแบ�งสินสมรสกันก็
ไม�กระทบสิทธิของโจทก�ซ่ึงเป.นเจ(าหนี้ตามคําพิพากษาท่ีจะดําเนินการบังคับคดีแก�เงินในบัญชีเงินฝาก
ของผู(ร(อง  โจทก�จึงมีสิทธิอายัดเงินในบัญชีเงินฝากของผู(ร(องเพ่ือนํามาชําระหนี้ให(แก�โจทก�ได( 
 
 5. สามีหรือภริยาต#องคําพิพากษาให#ล#มละลาย 
  ในระหว�างท่ียังเป.นสามีภริยากันตามกฎหมาย  หากคู�สมรสฝHายใดฝHายหนึ่งได(ก�อหนี้จน
มีหนี้สินล(นพ(นตัวและถูกเจ(าหนี้ฟ3อง  จนศาลได(มีคําพิพากษาให(คู�สมรสฝHายนั้นเป.นบุคคลล(มละลาย  
ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย�  มาตรา  1491  จึงได(บัญญัติในเรื่องนี้ไว(ว�า  “ถ(าสามีหรือภริยา
ต(องคําพิพากษาให(ล(มละลาย  สินสมรสย�อมแยกจากกันโดยอํานาจกฎหมายนับแต�วันท่ีศาลมีคํา
พิพากษาให(เป.นบุคคลล(มละลายนั้น” 
  เม่ือสามีหรือภริยาได(ถูกศาลมีคําพิพากษาให(เป.นบุคคลล(มละลาย  เจ(าพนักงานพิทักษ�
ทรัพย�จะเป.นผู(มีอํานาจจัดการทรัพย�สินของสามีหรือภริยาท่ีตกเป.นบุคคลล(มละลาย  โดยเริ่มมีผล
ต้ังแต�วันท่ีศาลมีคําสั่งพิทักษ�ทรัพย�เด็ดขาด  ซ่ึงเจ(าหนี้ของบุคคลล(มละลายจะต(องยื่นคําร(องขอรับ
ชําระหนี้ต�อเจ(าพนักงานพิทักษ�ทรัพย�  ตามพระราชบัญญัติล(มละลาย  พ.ศ.  2483 
  ดังนั้น  สินสมรสของสามีภริยาย�อมต(องแยกออกจากกันต้ังแต�วันท่ีศาลมีคําสั่งพิทักษ�
เด็ดขาด  ส�วนท่ีแยกเป.นของสามีหรือภริยาผู(เป.นบุคคลล(มละลายนั้นก็ต(องตกอยู�ในอํานาจของเจ(า
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พนักงานพิทักษ�ทรัพย�  ส�วนท่ีเป.นของอีกฝHายหนึ่งก็ตกเป.นสินส�วนตัวของฝHายนั้นไปตามประมวล
กฎหมายแพ�งและพาณิชย�  มาตรา  1492  (สหัส  สิงหวิริยะ, 2549: 140) 
 
  ตัวอย�างคําพิพากษาศาลฎีกา 
  คําพิพากษาฎีกาท่ี  1648/2511  สามีหรือภริยาต(องคําพิพากษาให(เป.นคนล(มละลาย  
สินสมรสย�อมแยกจากกันโดยอํานาจกฎหมายนับแต�วันท่ีศาลพิพากษาให(ล(มละลาย  เป.นหน(าท่ีของ
อีกฝHายต(องขอกันส�วนของตนไว( 
 
 6. การแยกสินสมรส 
  กฎหมายไทยรับหลักการแยกสินสมรสมาจากกฎหมายชีวิลลอว�  ซ่ึงได(รับอิทธิพลของ
กฎหมายโรมันมาอีกทอดหนึ่ง  ซ่ึงการแยกสินสมรสมีวัตถุประสงค�เพ่ือคุ(มครองสามีหรือภริยามิให(ต(อง
เสียหายจากการท่ีคู�สมรสอีกฝHายหนึ่งจัดการสินสมรสไปในทางท่ีผิดหรือเกิดความไม�สะดวกในการ
จัดการสินสมรสต�อไป  (ประสพสุข  บุญเดช, 2554: 297) 
  6.1 เหตุแห�งการแยกสินสมรส 
    สําหรับเหตุแห�งการแยกสินสมรสนั้น  ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย�  
มาตรา  1492  ได(บัญญัติไว(ว�า  “เม่ือได(แยกสินสมรสตามมาตรา  1484  วรรคสอง  มาตรา  1491  
หรือมาตรา  1598/17  วรรคสองแล(ว  ให(ส�วนท่ีแยกออกตกเป.นสินส�วนตัวของสามีหรือภริยา  และ
บรรดาทรัพย�สินท่ีฝHายใดได(มาในภายหลังไม�ให(ถือเป.นสินสมรส  แต�ให(ถือเป.นสินส�วนตัวของฝHายนั้น  
และสินสมรสท่ีคู�สมรสได(มาโดยพินัยกรรมหรือโดยการให(เป.นหนังสือตามมาตรา  1474(2)  ใน
ภายหลังให(ตกเป.นสินส�วนตัวของสามีหรือภริยาฝHายละครึ่ง 
    ดอกผลของสินส�วนตัวท่ีได(มาหลังจากท่ีได(แยกสินสมรสแล(วให(เป.นสินส�วนตัว” 
    จากบทบัญญัติดังกล�าวข(างต(น  การท่ีศาลจะมีคําสั่งให(แยกสินสมรสในระหว�าง
สมรสได(นั้นจะต(องมีเหตุดังต�อไปนี้  คือ 
    6.1.1 กรณีท่ีสามีหรือภริยาฝHายใดฝHายหนึ่งได(จัดการสินสมรสไปในทางท่ี
เสียหายถึงขนาด  หรือขัดขวางการจัดการสินสมรสของอีกฝHายหนึ่งโดยไม�มีเหตุอันสมควร  หรือทํา
ความหายนะแก�สินสมรสตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย�  มาตรา  1484 
    6.1.2 กรณีท่ีสามีหรือภริยาต(องคําพิพากษาให(เป.นบุคคลล(มละลาย  ตาม
ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย�  มาตรา  1491 
    6.1.3 กรณีท่ีศาลสั่งให(สามีหรือภริยาเป.นคนไร(ความสามารถและศาลเห็นไม�
สมควรให(คู�สมรสเป.นผู(อนุบาล  และต้ังให(บิดาหรือมารดาหรือบุคคลภายนอกเป.นผู(อนุบาลและเป.น
ผู(จัดการสินสมรสร�วมกันกับคู�สมรสอีกฝHายหนึ่ง  ตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย�  มาตรา  
1598/17 
      ดังนั้น  เม่ือศาลได(มีคําสั่งให(แยกสินสมรสตามคําร(องขอของคู�สมรสแล(ว  
ทรัพย�สินท่ีเป.นสินสมรสจึงหมดสภาพจากการเป.นสินสมรสทันที  และให(ส�วนท่ีมีการแบ�งแยก
สินสมรสออกตกเป.นสินส�วนตัวของสามีหรือภริยาแต�ละฝHาย  ซ่ึงบรรดาทรัพย�สินท่ีคู�สมรสฝHายใดฝHาย
หนึ่งได(มาในภายหลังจากการแบ�งแยกสินสมรสไม�ถือเป.นสินสมรส  แต�ให(ถือเป.นสินส�วนตัวของคู�
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สมรสฝHายนั้น  และสินสมรสท่ีคู�สมรสได(มาโดยพินัยกรรมหรือโดยการให(เป.นหนังสือตามประมวล
กฎหมายแพ�งและพาณิชย�  มาตรา  1474(2)  ในภายหลังให(ตกเป.นสินส�วนตัวของสามีและภริยาฝHาย
ละครึ่ง  ส�วนดอกผลของสินส�วนตัวท่ีได(มาภายหลังจากการท่ีได(แยกสินสมรสแล(ว  ให(เป.นสินส�วนตัว
ของคู�สมรสฝHายท่ีได(มานั้น  เช�น  นายดําและนางแดงเป.นสามีภริยากันโดยชอบด(วยกฎหมาย  นายดํา
และนางแดงมีสินสมรสร�วมกันคือ  แม�วัวจํานวน  10  ตัว  นอกจากนี้  นายดํายังได(รับเงินเดือนจาก
การทํางานบริษัทอีกเดือนละ  30,000  บาท  ต�อมานางแดงมีหนี้สินล(นพ(นตัวเกินหนึ่งล(านบาท  
เจ(าหนี้จึงได(ยื่นฟ3องศาล  ศาลมีคําพิพากษาให(นางแดงเป.นคนล(มละลาย  สินสมรสระหว�างนายดําและ
นางแดงจึงแยกออกจากกันนับแต�วันท่ีศาลพิพากษาให(นางแดงเป.นคนล(มละลาย  ดังนั้น  จึงต(องมีการ
แยกสินสมรส  โดยแบ�งออกเป.นแม�วัว  10  ตัว  ต(องแยกเป.นสินส�วนตัวของนายดํา  5  ตัว  และเป.น
สินส�วนตัวของนางแดง  5  ตัว  ส�วนเงินเดือนของนายดําก็ถือเป.นสินสมรสเช�นกัน  จึงต(องแบ�งเป.นสิน
ส�วนตัวของนายดําเดือนละ  15,000  บาท  และเป.นสินส�วนตัวของนางแดงเดือนละ  15,000  บาท  
โดยสินส�วนตัวของนางแดงมีแม�วัว  5  ตัวและเงินเดือน  15,000  บาท  จะต(องตกอยู�ในอํานาจของ
เจ(าพนักงานพิทักษ�ทรัพย�เป.นผู(มีอํานาจในการจัดการทรัพย�เพ่ือนําไปชําระหนี้ให(แก�เจ(าหนี้ของนาง
แดง  ส�วนสินส�วนตัวของนายดําไม�ต(องตกอยู�ในอํานาจของเจ(าพนักงานพิทักษ�ทรัพย�  นายดําย�อมมี
อํานาจจัดการทรัพย�สินส�วนตัวได(โดยลําพังแต�เพียงผู(เดียว  ซ่ึงนับต้ังแต�ท่ีมีการแยกสินสมรสแล(ว  
ทรัพย�สินและดอกผลของทรัพย�ท่ีนายดําได(มาในภายหลังจากการแบ�งสินสมรสไม�ถือเป.นสินสมรส  แต�
เป.นสินส�วนตัวของนายดํา  เพราะฉะนั้น  เงินเดือนท่ีได(จากการทํางานท่ีบริษัทเดือนละ  30,000  
บาท  ย�อมตกเป.นสินส�วนตัวของนายดําแต�เพียงผู(เดียว  หรือถ(าแม�วัวตกลูกออกมา  3 ตัว ลูกวัว 3 ตัว  
จึงถือเป.นดอกผลของทรัพย�ท่ีเป.นสินส�วนตัวของนายดําเช�นกัน 
 
      ตัวอย�างคําพิพากษาศาลฎีกา 
      คําพิพากษาฎีกาท่ี  812/2533  การท่ี  ช.  ยกกรรมสิทธิ์ในท่ีดิน
สินสมรสระหว�าง  ช.  กับ  ล.  ให(แก�โจทก�นั้นถือได(ว�า  ช.  และ  ล.  ได(ตกลงแบ�งท่ีดินท้ังแปลง
ดังกล�าวออกเป.นของแต�ละฝHาย  ย�อมทําให(ท่ีดินส�วนท่ีเหลือหมดสภาพจากการเป.นสินสมรสและตก
เป.นสินส�วนตัวของ  ล. 
  6.2 การยกเลิกการแยกสินสมรส 
    ในการยกเลิกการแยกสินสมรสนั้น  สามารถทําได(โดยสามีหรือภริยายื่นคําร(องขอ
ต�อศาลเพ่ือให(ศาลมีคําสั่งให(ยกเลิก  ตามท่ีประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย�  มาตรา  1492/1  ได(
บัญญัติไว(ว�า  “ในกรณีท่ีมีการแยกสินสมรสโดยคําสั่งศาล  การยกเลิกการแยกสินสมรสให(กระทําได(
เม่ือสามีหรือภริยาร(องขอต�อศาลและศาลได(มีคําสั่งให(ยกเลิก  แต�ถ(าภริยาหรือสามีคัดค(าน  ศาลจะสั่ง
ยกเลิกการแยกสินสมรสได(ต�อเม่ือเหตุแห�งการแยกสินสมรสได(สิ้นสุดลงแล(ว  
    เม่ือมีการยกเลิกการแยกสินสมรสตามวรรคหนึ่ง หรือการแยกสินสมรสสิ้นสุดลง
เพราะสามีหรือภริยาพ(นจากการเป.นบุคคลล(มละลาย  ให(ทรัพย�สินท่ีเป.นสินส�วนตัวอยู�ในวันท่ีศาลมี
คําสั่ง หรือในวันท่ีพ(นจากการเป.นบุคคลล(มละลาย ยังคงเป.นสินส�วนตัวต�อไปตามเดิม” 
    จากบทบัญญัติข(างต(นในการยกเลิกการแยกสินสมรสนั้นมีหลักเกณฑ�  ดังต�อไปนี้ 
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    6.2.1 สามีหรือภริยาฝHายใดฝHายหนึ่งยื่นคําร(องขอต�อศาลเพ่ือให(ศาลมีคําสั่ง
ยกเลิกการแยกสินสมรส  ซ่ึงถือเป.นการยกเลิกการแยกสินสมรสโดยคําสั่งของศาล  แต�มีข(อยกเว(นว�า
ถ(าคู�สมรสฝHายใดฝHายหนึ่งคัดค(านศาลจะสั่งยกเลิกการแยกสินสมรสทันทีไม�ได(จนกว�าเหตุแห�งการแยก
สินสมรสได(สิ้นสุดลงแล(ว 
    6.2.2 ในกรณีท่ีมีการแยกสินสมรสเพราะสามีหรือภริยาต(องคําพิพากษาให(
ล(มละลาย  ซ่ึงถือเป.นการแยกสินสมรสโดยผลของกฎหมาย  การยกเลิกแยกสินสมรสย�อมมีผล
นับต้ังแต�วันท่ีสามีหรือภริยาพ(นจากการเป.นบุคคลล(มละลาย  โดยไม�จําต(องมีคําสั่งของศาลให(ยกเลิก
การแยกสินสมรส 
      สําหรับผลแห�งคําสั่งให(ยกเลิกการแยกสินสมรสตามมาตรา  1492/1     
มี  2  ประการคือ  (ชาติชาย  อัครวิบูลย�, 2552: 304)   
      ประการแรก  สินสมรสก�อนวันท่ีศาลมีคําสั่งให(แยกสินสมรสซ่ึงตกเป.นสิน
ส�วนตัวของแต�ละฝHายจนถึงวันท่ีศาลมีคําสั่งยกเลิก  ยังคงมีสภาพเป.นสินส�วนตัวของแต�ละฝHาย
ตามเดิม 
      ประการท่ีสอง  ทรัพย�สินท่ีสามีภริยาได(มาในระหว�างสมรสตามท่ีระบุไว(
ในประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย�  มาตรา   1474(3)  ภายหลังจากวันท่ีศาลมีคําสั่งยกเลิกการ
แยกสินสมรสให(เป.นสินสมรส  เว(นแต�จะต(องด(วยกรณีตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย�  มาตรา  
1471  และมาตรา  1472  จึงตกเป.นสินส�วนตัว 
 
 7. สามีภริยาต#องช�วยกันออกค�าใช#สอยเม่ือไม�มีสินสมรสเหลืออยู� 
  ในกรณีท่ีสินสมรสหมดไปไม�ว�าจะเป.นกรณีท่ีคู�สมรสฝHายใดฝHายหนึ่งจัดการสินสมรสไป
ในทางเสียหายถึงขนาด  หรือสามีและภริยาได(ใช(จ�ายสินสมรสร�วมกันจนหมดสิ้นไป  หรืออาจเป.น
กรณีท่ีศาลอาจมีคําสั่งให(แยกสินสมรสเพราะเหตุตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย�  มาตรา  
1484  วรรคสอง  และมาตรา  1598/17  วรรคสอง   หรือการแยกสินสมรสโดยผลของกฎหมาย  
เนื่องจากสามีหรือภริยาต(องคําพิพากษาให(เป.นบุคคลล(มละลาย  (ป.พ.พ.  มาตรา  1491)  เม่ือมีการ
แยกสินสมรสแล(วย�อมทําให(สินสมรสหมดสิ้นไป  คงเหลือเฉพาะสินส�วนตัวของแต�ละฝHายเท�านั้น  
ดังนั้น  เม่ือไม�มีสินสมรสเหลืออยู�  ค�าใช(สอยต�างๆ  ในครอบครัวสามีและภริยาจึงต(องรับผิดร�วมกัน  
โดยนําสินส�วนตัวของแต�ละฝHายออกค�าใช(สอยสําหรับบ(านเรือน  เช�น  การจัดการบ(านเรือน  การ
จัดหาสิ่งจําเป.นสําหรับครอบครัว  การอุปการะเลี้ยงดูบุคคลในครอบครัว  การรักษาพยาบาลบุคคลใน
ครอบครัวและการศึกษาของบุตร  เป.นต(น  ท้ังนี้  เนื่องจากสามีและภริยายังเป.นคู�สมรสท่ีชอบด(วย
กฎหมายและมีความสัมพันธ�ในครอบครัวเหมือนเดิม  ตามท่ีประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย�  
มาตรา  1493  ได(บัญญัติไว(ว�า  “ในกรณีท่ีไม�มีสินสมรสแล(ว  สามีและภริยาต(องช�วยกันออกค�าใช(
สอยสําหรับบ(านเรือนตามส�วนมากและน(อยแห�งสินส�วนตัวของตน”  เพราะฉะนั้นสามีและภริยาจึง
ต(องช�วยเหลือเก้ือกูลกัน  โดยนําสินส�วนตัวของแต�ละฝHายมาเป.นค�าใช(สอยสําหรับครอบครัว  ตาม
สัดส�วนทรัพย�สินส�วนตัวท่ีสามีหรือภริยามีอยู�  เพ่ือให(ชีวิตของบุคคลในครอบครัวดําเนินต�อไปอย�าง
ปกติสุข 
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สรุป 
 
 ทรัพย�สินระหว�างสามีภริยาตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย�  บรรพ5  ป/จจุบันแบ�ง
ออกเป.น  2  ประเภท  คือ  สินส�วนตัวและสินสมรส  เหตุท่ีจะต(องมีการแบ�งประเภททรัพย�สิน
ระหว�างสามีภริยาก็เพ่ือป3องกันไม�ให(เกิดป/ญหาในภายหลังเม่ือมีการแบ�งแยกทรัพย�สินกัน  รวมถึงการ
ทําสัญญาระหว�างสมรสเก่ียวกับทรัพย�สินหรืออํานาจในการจัดการสินสมรสด(วย  โดยเฉพาะสินสมรส
ท่ีสําคัญท่ีสามีหรือภริยาจะต(องจัดการร�วมกันหรือต(องได(รับความยินยอมจากอีกฝHายหนึ่งก�อนจึงจะ
สามารถจัดการได(  เพ่ือตัดป/ญหาความยุ�งยากกฎหมายจึงให(สิทธิสามีภริยาทําสัญญาก�อนสมรส  โดย
ให(ฝHายใดฝHายหนึ่งมีอํานาจจัดการสินสมรสฝHายเดียวได(  แต�ถ(าสามีภริยาไม�ได(ทําสัญญาก�อนสมรสไว(ก็
ต(องจัดการสินสมรสท่ีสําคัญร�วมกันหรือต(องได(รับความยินยอมจากคู�สมรสอีกฝHายหนึ่งก�อนจึงจะมี
อํานาจจัดการสินสมรสท่ีสําคัญได(  ในเรื่องการให(ความยินยอมในการจัดการสินสมรสท่ีสําคัญนั้น  ถ(า
คู�สมรสไม�ให(ความยินยอมโดยปราศจากเหตุผล  หรือไม�อยู�ในสภาพท่ีอาจให(ความยินยอมได(  อีกฝHาย
หนึ่งอาจร(องขอต�อศาลให(สั่งอนุญาตแทนการให(ความยินยอม  แต�ถ(าเป.นเรื่องการจัดการบ(านเรือน
หรือจัดหาสิ่งจําเป.นสําหรับครอบครัวสามีหรือภริยาย�อมมีอํานาจในการจัดการโดยลําพังได(ตาม
สมควรแก�อัตภาพของครอบครัว  และยังมีอํานาจทําพินัยกรรมยกสินสมรสในส�วนของตนให(แก�บุคคล
ใดก็ได(  แต�จะทําพินัยกรรมยกสินสมรสท่ีเกินส�วนของตนไม�ได(  ในกรณีท่ีสามีหรือภริยาฝHายท่ีมีอํานาจ
จัดการสินสมรสได(กระทําหรือกําลังกระทําการอย�างใดอย�างหนึ่งในการจัดการสินสมรสอันพึงเห็นได(
ว�าจะเกิดความเสียหายถึงขนาด  คู�สมรสอีกฝHายหนึ่งอาจร(องขอให(ศาลสั่งห(ามมิให(กระทําการนั้นได(  
แต�ถ(าร(องขอให(ศาลสั่งห(ามไม�ทัน  คู�สมรสอาจใช(วิธีแก(ไขโดยการยื่นคําร(องขอต�อศาลให(เปลี่ยนตัว
ผู(จัดการสินสมรสหรือสั่งให(แยกสินสมรสก็ได( 
 เม่ือสามีภริยามีทรัพย�สินท่ีเป.นสินส�วนตัวและสินสมรสแล(ว  สามีภริยาก็อาจมีหนี้สินท่ีได(
ก�อหนี้ ข้ึนก�อนสมรสหรือในระหว�างสมรสก็ได(  เช�น  หนี้ส�วนตัว  หรือหนี้ร�วมระหว�างสามีภริยา  
สําหรับวิธีการบังคับชําระหนี้นั้น  ถ(าเป.นหนี้ส�วนตัวให(เจ(าหนี้บังคับเอาจากสินส�วนตัวของฝHายท่ีเป.น
ลูกหนี้ก�อน  เม่ือไม�พอจึงให(ชําระด(วยสินสมรสในส�วนท่ีเป.นของฝHายนั้น  แต�ถ(าเป.นหนี้ร�วมกันเจ(าหนี้
สามารถบังคับชําระหนี้ได(ท้ังสินส�วนตัวและสินสมรสของสามีภริยา  อย�างไรก็ตามถ(าสามีหรือภริยามี
หนี้สินล(นพ(นตัวจนถูกศาลพิพากษาให(เป.นบุคคลล(มละลาย  สินสมรสย�อมแยกออกจากกันโดยทันที
นับแต�วันท่ีศาลมีคําพิพากษาให(เป.นบุคคลล(มละลาย  ซ่ึงถือเป.นการแยกสินสมรสโดยผลกฎของ
กฎหมาย  นอกจากนี้อาจมีการแยกสินสมรสโดยคําสั่งศาลก็ได(  ซ่ึงเม่ือมีการแยกสินสมรสแล(วก็ไม�มี
สินสมรสอีกต�อไป  สินสมรสท่ีแยกกันก็กลายเป.นสินส�วนตัวของคู�สมรสแต�ละฝHาย  และทรัพย�สินท่ีทํา
มาหาได(หลังจากแยกสินสมรสแล(วก็ถือเป.นสินส�วนตัวของคู�สมรสฝHายท่ีได(ทรัพย�สินมานั้นรวมท้ังดอก
ผลของทรัพย�นั้นด(วย  แต�การแยกสินสมรสนั้นอาจมีการยกเลิกโดยคําสั่งศาลหรืออาจยกเลิกเพราะ
สามีหรือภริยาพ(นจากการเป.นบุคคลล(มละลายก็ได(  เม่ือไม�มีสินสมรสเหลืออยู�สามีภริยาจะต(องนําสิน
ส�วนตัวของแต�ละฝHายตามส�วนท่ีตนเองมีอยู�ช�วยกันออกค�าใช(สอยสําหรับครัวเรือน  เพ่ือให(บุคคลใน
ครอบครัวสามารถดําเนินชีวิตได(ต�อไปอย�างปกติ 
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คําถามท#ายบทท่ี  5 
 
 
1. จงอธิบายทรัพย�สินระหว�างสามีภริยาแบ�งออกเป.นก่ีประเภท  ได(แก�อะไรบ(าง 
2. จงอธิบายลักษณะสําคัญของสัญญาก�อนสมรสพร(อมยกตัวอย�างประกอบ 
3. จงเปรียบเทียบความแตกต�างระหว�างสัญญาก�อนสมรสและสัญญาระหว�างสมรส 
4. นิติกรรมใดบ(างท่ีสามีภริยาจะต(องจัดการสินสมรสร�วมกัน  หรือต(องได(รับความยินยอมจากคู�
 สมรสอีกฝHายหนึ่งก�อนจึงจะจัดการสินสมรสได( 
5. หนี้สินของสามีภริยาแบ�งออกเป.นก่ีประเภท  ได(แก�อะไรบ(าง 
6. ในกรณีท่ีสามีหรือภริยามีหนี้สินส�วนตัวกับเจ(าหนี้ซ่ึงเป.นบุคคลภายนอก  เจ(าหนี้จะมีวิธีบังคับ
 ชําระหนี้เอาจากสามีหรือภริยาอย�างไร 
7. จงอธิบายการแยกสินสมรสในระหว�างสมรสว�ามีอยู�ก่ีกรณี  ได(แก�อะไรบ(าง 
8. เม่ือวันท่ี  11  มกราคม  2555  นายบุญและนางมีได(ทําการจดทะเบียนสมรสกัน  นายบุญมี
 อาชีพเป.นหมอดูรับทําพิธีทรงเจ(า  ส�วนนางมีมีอาชีพเป.นนักกีฬาว�ายน้ํา  นายบุญได(รับเงิน
 บริจาคจากการรับทรงเจ(าและป.นหมอดู  จํานวน  200,000  บาท  นายบุญจึงนําเงินบริจาค  
 200,000  บาท  ไปซ้ือท่ีดิน  5  ไร�  นายบุญจึงปลูกอ(อยลงบนท่ีดินดังกล�าว  เม่ือถึงฤดูเก็บเก่ียว
 นายบุญขายอ(อยได(เงินเป.นจํานวน  50,000  บาท  ส�วนนางมีได(ไปแข�งขันว�ายน้ําซีเกมส�ได(เงิน
 รางวัล  300,000  บาท  นางมีจึงนําเงินท่ีได(จากการแข�งขันว�ายน้ําไปให(นายเบิ้มน(องชายยืม  
 100,000  บาท  ทําให(นายบุญไม�พอใจจึงเกิดการทะเลาะกัน  ดังนี้ให(ท�านวินิจฉัยว�า 
 8.1 นายบุญจะฟ3องเพิกถอนนิติกรรมการท่ีนางมีให(นายเบิ้มน(องชายยืมเงินได(หรือไม� 
 8.2 ถ(านายบุญและนางมีหย�าขาดจากกันจะแบ�งทรัพย�สินอย�างไร 
 





บทท่ี  6 
การสมรสท่ีเป�นโมฆะและการสมรสท่ีเป�นโมฆยีะ 

 
 
 การสมรสเป�นพ้ืนฐานในการสร�างสถานะของชายและหญิงให�เป�นสามีภริยากันโดยชอบ
ด�วยกฎหมาย  ซ่ึงถือเป�นสถานะของบุคคลในครอบครัวท่ีมีสิทธิและหน�าท่ีอันพึงปฏิบัติต.อกัน  แต.การ
ท่ีจะได�มาซ่ึงสิทธิและหน�าท่ีระหว.างสามีภริยานั้น  จะต�องเกิดจากการสมรสท่ีมีผลสมบูณ4ตาม
กฎหมายก.อน  หากการสมรสใดฝ6าฝ7นเง่ือนไขแห.งการสมรสอันมีลักษณะเป�นข�อห�ามเด็ดขาด  การ
สมรสนั้นย.อมตกเป�นโมฆะ  เนื่องจากเง่ือนไขดังกล.าวมีลักษณะสําคัญอย.างมากอันมีผลกระทบต.อ
โครงสร�างพ้ืนฐานของคนในสังคม  ผลของการสมรสท่ีเป�นโมฆะดังกล.าวจึงมีความแตกต.างจากนิติ
กรรมสัญญาท่ัวไป  ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับนิติกรรมท่ีมีผลเป�นโมฆะแล�ว  จะเห็นได�ว.านิติกรรมสัญญา
ท่ัวไปท่ีตกเป�นโมฆะ  นิติกรรมนั้นจะเสียเปล.าไม.มีผลในทางกฎหมาย  ผู�มีส.วนได�เสียสามารถยกเอา
ความเป�นโมฆะข้ึนกล.าวอ�างได�โดยไม.จําต�องผ.านข้ันตอนของกฎหมายอีก  แต.การสมรสท่ีเป�นโมฆะนี้
จะยังไม.มีผลเสียเปล.าไป  จนกว.าจะได�มีการกระทําตามข้ันตอนท่ีกฎหมายกําหนดไว�  เช.น  การยื่นคํา
ร�องขอให�ศาลพิพากษาว.าการสมรสเป�นโมฆะ  นอกจากนี้หากการสมรสใดได�มีการฝ6าฝ7นเง่ือนไขของ
การสมรสท่ีมีผลกระทบกระเทือนต.อคู.กรณี  โดยไม.ได�มีผลกระทบต.อโครงสร�างพ้ืนฐานของสังคม  
การสมรสนั้นก็หาตกเป�นโมฆะไม.  แต.การสมรสอาจมีผลเป�นโมฆียะ  ท้ังนี้เพราะผลของการฝ6าฝ7นการ
สมรสดังกล.าวมีระดับความรุนแรงต.อบุคคลท่ัวไปน�อยกว.าความเป�นโมฆะของการสมรส  เช.น  การ
สมรสท่ีเกิดจากการแสดงเจตนาโดยวิปริตเพราะความสําคัญผิดในตัวคู.สมรส  หรือถูกกลฉ�อฉล  หรือ
ถูกข.มขู.ให�ทําการสมรส  เป�นต�น  ดังนั้น  การสมรสท่ีเป�นโมฆียะจึงยังคงมีผลสมบูรณ4อยู.จนกว.าศาลจะ
ได�เพิกถอนการสมรสนั้น 
 
 
การสมรสที่เป�นโมฆะ 
 
 เนื่องจากความเป�นโมฆะแห.งการสมรสมีผลกระทบต.อบุคคลหลายฝ6ายท่ีมีส.วนได�เสียจาก
การสมรสนั้น   ไม. ว.าจะเป�น เรื่องสถานะของบุคคล  ความสัมพันธ4ระหว.างสามีและภริยา  
ความสัมพันธ4ในทางทรัพย4สิน  ความสัมพันธ4ระหว.างบิดามารดากับบุตร  รวมถึงบุคคลภายนอกท่ีได�
ทํานิติกรรมกับคู.สมรสด�วย  ดังนั้น  จึงจําเป�นต�องศึกษาการกําหนดขอบเขตความเป�นโมฆะของการ
สมรส  สาเหตุท่ีทําให�การสมรสเป�นโมฆะ  การทําให�การสมรสท่ีเป�นโมฆะมีผลเสียเปล.าไป  การบันทึก
ความเป�นโมฆะไว�ในทะเบียนสมรส  รวมท้ังผลของการสมรสท่ีเป�นโมฆะ  ดังจะได�กล.าวตามลําดับ
ต.อไปนี้ 
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 1. การกําหนดขอบเขตความเป�นโมฆะของการสมรส 
  สําหรับความเป�นโมฆะแห.งการสมรสนั้น  กฎหมายได�กําหนดไว�ในประมวลกฎหมาย
แพ.งและพาณิชย4  มาตรา  1494  โดยได�บัญญัติไว�ว.า  “การสมรสจะเป�นโมฆะก็แต.เฉพาะท่ีบัญญัติไว�
ในหมวดนี้”  ท้ังนี้เพราะความเป�นโมฆะแห.งการสมรสมีความแตกต.างจากหลักกฎหมายนิติกรรม
สัญญาท่ัวไป  รวมท้ังเพ่ือปEองกันไม.ให�เกิดปFญหาในการบังคับใช�กฎหมาย  จึงได�กําหนดขอบเขตแห.ง
การสมรสท่ีเป�นโมฆะไว�โดยเฉพาะในประมวลกฎหมายแพ.งและพาณิชย4  บรรพ  5  ลักษณะ  1  
หมวด  5  เท.านั้น  ซ่ึงนักนิติศาสตร4ก็ได�ให�ความเห็นเก่ียวกับความเป�นโมฆะแห.งการสมรสไว�
เช.นเดียวกับ  มาตรา  1494  ดังนี้ 
  สหัส  สิงหวิริยะ  (2549: 143)  กล.าวว.า   การสมรสท่ีจะเป�นโมฆะได�นั้นก็แต.เฉพาะท่ี
มีบทบัญญัติอยู.ในหมวดนี้  เพ่ือให�เป�นท่ีแน.ชัดว.าหลักเรื่องโมฆะกรรมของนิติกรรมจะนํามาใช�กับกรณี
นี้ไม.ได�  เม่ือพิจารณาบทบัญญัติของหมวด  5  แห.งประมวลกฎหมายแพ.งและพาณิชย4  มีมาตรา  
1495  เพียงมาตราเดียวท่ีระบุให�การสมรสเป�นโมฆะ  ฉะนั้นจะนํามาตราอ่ืนมากล.าวอ�างการสมรสท่ี
เป�นโมฆะไม.ได� 
  ชาติชาย  อัครวิบูลย4  (2552: 308)  ได�ให�ความเห็นว.า  ในเรื่องของการสมรสนั้นจะนํา
หลักเรื่องโมฆะกรรมของนิติกรรมโดยท่ัวๆ  ไปมาใช�บังคับไม.ได�  แม�การสมรสจะขัดกับประมวล
กฎหมายแพ.งและพาณิชย4  มาตรา  150,  มาตรา  152,  มาตรา  156  ก็หาตกเป�นโมฆะไม.  เว�นแต.
การสมรสนั้นฝ6าฝ7นต.อประมวลกฎหมายแพ.งและพาณิชย4  มาตรา  1449,  มาตรา  1450,  มาตรา  
1452,  และมาตรา  1458  เท.านั้น  (ป.พ.พ.  มาตรา  1495)  ส.วนการสมรสท่ีฝ6าฝ7นต.อประมวล
กฎหมายแพ.งและพาณิชย4  มาตรา  1457  ก็บัญญัติไว�เป�นพิเศษว.า  “การสมรสตามประมวล
กฎหมายนี้จะมีได�เฉพาะเม่ือได�จดทะเบียนสมรสเท.านั้น”  หากมิได�จดทะเบียนสมรสก็ไม.ตกเป�นโมฆะ  
เพียงแต.การสมรสนั้นไม.สมบูรณ4ในตัวเอง  ชายหรือหญิงจึงอ�างว.ามีการสมรสไม.ได� 
  ประสพสุข  บุญเดช  (2554: 303)  ได�ให�ความเห็นว.า  กฎหมายกําหนดขอบเขตของ
การสมรสท่ีเป�นโมฆะให�มีเฉพาะท่ีบัญญัติไว�ในประมวลกฎหมายแพ.งและพาณิชย4  บรรพ  5  หมวด 5  
ต้ังแต.มาตรา  1494  ถึงมารา  1500  เท.านั้น  ท้ังนี้เพ่ือเป�นการตัดปFญหาท่ีอาจมีผู�สงสัยว.ายังจะมี
การสมรสท่ีเป�นโมฆะด�วยเหตุอ่ืนนอกเหนือจากนี้อีกหรือไม.  ให�หมดสิ้นไป 
  จากท่ีได�กล.าวมาข�างต�นจึงสรุปได�ว.า  การสมรสท่ีจะเป�นโมฆะได�นั้นต�องเป�นกรณีท่ี
กฎหมายได�บัญญัติไว�ในประมวลกฎหมายแพ.งและพาณิชย4  บรรพ  5  หมวด  5  นี้เท.านั้น  เพราะ
เป�นเรื่องท่ีเก่ียวข�องกับสถานะของบุคคล  และมีผลต.อความสงบเรียบร�อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน  จึงไม.สามารถนําเรื่องนิติกรรมท่ีเป�นโมฆะอันเป�นหลักท่ัวไปมาใช�บังคับกับการสมรสได� 
 
 2. เหตุท่ีทําให$การสมรสเป�นโมฆะ 
  สาเหตุท่ีทําให�การสมรสมีผลเป�นโมฆะนั้นมาจากการท่ีชายและหญิงทําการสมรสโดย
ฝ6าฝ7นเง่ือนไขแห.งการสมรส  ตามท่ีประมวลกฎหมายแพ.งและพาณิชย4  มาตรา  1495  ได�บัญญัติไว�
ว.า  “การสมรสท่ีฝ6าฝ7น  มาตรา  1449  มาตรา  1450  มาตรา  1452  และมาตรา  1458  เป�น
โมฆะ” 
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  ฉะนั้นเหตุท่ีทําให�การสมรสมีผลเป�นโมฆะจึงมีอยู.  4  กรณีคือ 
  2.1 การสมรสท่ีฝ6าฝ7นประมวลกฎหมายแพ.งและพาณิชย4  มาตรา  1449  คือ  กรณี
ท่ีชายหรือหญิงฝ6ายใดฝ6ายหนึ่งหรือท้ังสองฝ6ายเป�นบุคคลวิกลจริตหรือเป�นบุคคลท่ีศาลสั่งให�เป�นคนไร�
ความสามารถได�ทําการสมรสกัน  เม่ือมีการฝ6าฝ7นการสมรสดังกล.าวผลจึงตกเป�นโมฆะตามประมวล
กฎหมายแพ.งและพาณิชย4มาตรา  1495  ท้ังนี้ เพราะคนวิกลจริตหรือคนไร�ความสามารถขาด
ความรู�สึกผิดชอบชั่วดี  จนไม.สามารถควบคุมสติได�  สภาพจิตใจจึงผิดปกติ  ถ�าทําการสมรสไปก็อาจ
ทําให�เกิดปFญหาต.อการอยู.กินร.วมกันฉันสามีภริยาอย.างปกติสุข 
  2.2 การสมรสท่ีฝ6าฝ7นประมวลกฎหมายแพ.งและพาณิชย4  มาตรา  1450  คือ  การ
สมรสท่ีเกิดจากชายและหญิงเป�นญาติสืบสายโลหิตกันโดยตรงข้ึนไปหรือโดยตรงลงมา  หรือเป�นพ่ี
น�องร.วมบิดามารดาเดียวกันหรือร.วมแต.บิดาหรือมารดา  ถ�าชายและหญิงทําการสมรสโดยฝ6าฝ7น    
การสมรสย.อมมีผลตกเป�นโมฆะ  ท้ังนี้เพราะเหตุผลทางการแพทย4ท่ีจะทําให�บุตรท่ีเกิดจากการสมรส
ดังกล.าวไม.เป�นปกติในสภาพทางสมอง  และมีผลเสื่อมหรือให�ลักษณะด�อยแก.เด็ก  นอกจากนี้  
นายแพทย4วิฑูร  แสงสิงแก�ว  อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ยังได�ให�ข�อมูลว.า  ทารกท่ีคลอดจาก
บิดามารดาท่ีมีความสัมพันธ4ทางสายโลหิตจะมีอัตราเสี่ยงต.อความพิการ  3.6  เท.า  (ไพโรจน4  กัมพูสิริ
, 2553: 127)  
  2.3 การสมรสท่ีฝ6าฝ7นประมวลกฎหมายแพ.งและพาณิชย4  มาตรา  1452  คือ  การ
สมรสท่ีชายหรือหญิงมีคู.สมรสท่ีชอบด�วยกฎหมายอยู.แล�ว  แต.ได�ทําการสมรสกับบุคคลอ่ืนอีก  ซ่ึงถือ
เป�นการจดทะเบียนสมรสซ�อน  การสมรสท่ีฝ6าฝ7นบทบัญญัติดังกล.าวจึงมีผลตกเป�นโมฆะ  ท้ังนี้เพราะ
เป�นการสมรสท่ีขัดต.อความสงบเรียบร�อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  ทําให�เกิดปFญหาใน
ครอบครัว  และยังเป�นการทําลายความผาสุกของการอยู.กินร.วมกันฉันสามีภริยา 
 
   ตัวอย&างคําพิพากษาศาลฎีกา 
   คําพิพากษาฎีกาท่ี  100/2534  ส.  จดทะเบียนสมรสกับนาง  ร.  มาต้ังแต.  
พ.ศ.  2515  ต.อมา  ส.  จดทะเบียนสมรสซ�อนกับนาง  จ.  อีกเม่ือ  พ.ศ.  2523  การกระทําของ  ส.  
ดังกล.าวจึงเป�นการฝ6าฝ7นประมวลกฎหมายแพ.งและพาณิชย4  มาตรา  1452  การสมรสครั้งหลังจึง
เป�นโมฆะ 
   คําพิพากษาฎีกาท่ี  5859/2537  ส.  จดทะเบียนสมรสกับ  บ.  อยู.แล�ว  ต.อมา  
ส.  จดทะเบียนสมรสกับจําเลยอีกโดยมิได�หย.าขาดจาก  บ.  การจดทะเบียนสมรสระหว.าง  ส.  กับ
จําเลยจึงตกเป�นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ.งและพาณิชย4  มาตรา  1496  เดิม  ซ่ึงเป�นกฎหมายท่ี
ใช�บังคับอยู.ในขณะนั้นแม�จําเลยจะอ�างว.าจดทะเบียนสมรสโดยสุจริตก็หาเป�นเหตุให�การสมรสท่ีเป�น
โมฆะเสียเปล.ากับสมบูรณ4ข้ึนมาแต.อย.างใดไม. 
   คําพิพากษาฎีกาท่ี  6051/2540  เม่ือการสมรสระหว.างโจทก4และ  ส.  ผู�ตาย
เป�นการสมรสท่ีชอบด�วยกฎหมายของรัฐเนวาดา  ประเทศสหรัฐอเมริกา  และชอบด�วยประมวล
กฎหมายแพ.งและพาณิชย4  มาตรา  1459  วรรคหนึ่งแล�ว  ต.อมาจําเลยได�จดทะเบียนสมรสกับ  ส.  
สามีโจทก4ตามกฎหมายไทยอีก  จึงเป�นการจดทะเบียนในขณะท่ี  ส.  มีคู.สมรสอยู.ก.อนแล�ว  เป�นการ
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ฝ6าฝ7นบทบัญญัติแห.งมาตรา  1452  ตกเป�นโมฆะตามมาตรา  1496  ซ่ึงใช�บังคับอยู.ในขณะท่ีจําเลย
จดทะเบียนสมรสกับ ส.   
   คําพิพากษาฎีกาท่ี  3192/2549  ประมวลกฎหมายแพ.งและพาณิชย4  มาตรา  
1461  เป�นบทบัญญัติในหมวด  3  เรื่องความสัมพันธ4ระหว.างสามีภริยา  ซ่ึงเป�นเรื่องภายหลังการ
สมรสตามหมวด  2  เรื่องเง่ือนไขการสมรส  กล.าวคือ  เม่ือสมรสกันแล�วหากฝ6ายใดปฏิบัติฝ6าฝ7น
มาตรา  1461  ดังกล.าว  ก็จะเป�นเหตุฟEองหย.าตามมาตรา  1516(4)  หรือ  (6)  ท่ีคู.สมรสอีกฝ6าย
หนึ่งอาจนํามาฟEองร�องได�เท.านั้น  เม่ือไม.ปรากฏว.ามีการฟEองหย.าระหว.างโจทก4กับพลตํารวจตรี  ว.  
และไม.มีคําพิพากษาของศาลให�หย.ากัน  การสมรสระหว.างโจทก4กับพลตํารวจตรี  ว.  จึงยังสมบูรณ4
ตามกฎหมาย  แม�หากโจทก4กับพลตํารวจตรี  ว.  จะมิได�อยู.ด�วยกันและมิได�ช.วยเหลืออุปการะเลี้ยงดู
กันในระยะหลังก็มิได�มีผลต.อความสมบูรณ4ของการสมรสระหว.างโจทก4กับพลตํารวจตรี  ว.  โจทก4จึง
ยังเป�นภริยาท่ีชอบด�วยกฎหมายของพลตํารวจตรี  ว.  อยู.ตลอดมา  เม่ือจําเลยมาจดทะเบียนสมรส
กับพลตํารวจตรี  ว.  ขณะท่ีพลตํารวจตรี  ว.  มีโจทก4เป�นคู.สมรสอยู.จึงเป�นการสมรสท่ีฝ6าฝ7นเง่ือนไข
แห.งการสมรสในมาตรา  1452  และเป�นโมฆะตามมาตรา  1495  แม�ต.อมาพลตํารวจตรี  ว.  ถึงแก.
ความตายโจทก4ก็เป�นผู�มีส.วนได�เสียท่ีมีอํานาจฟEองขอให�การสมรสระหว.างจําเลยกับพลตํารวจตรี  ว.  
เป�นโมฆะได�  
  2.4 การสมรสท่ีฝ6าฝ7นประมวลกฎหมายแพ.งและพาณิชย4  มาตรา  1458  คือ  การ
สมรสท่ีชายและหญิงไม.ได�สมัครใจยินยอมเป�นสามีภริยากัน  โดยท่ีชายและหญิงไม.มีเจตนาท่ีจะอยู.กิน
ร.วมกันฉันสามีภริยา  หรือช.วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูซ่ึงกันและกัน  โดยส.วนใหญ.จะเป�นการสมรสท่ีมี
จุดประสงค4เพ่ือหวังผลประโยชน4ในด�านอ่ืน  เช.น  ทางธุรกิจ  หรือการได�มาซ่ึงสัญชาติ  เป�นต�น  
เพราะฉะนั้นการสมรสท่ีปราศจากความยินยอมของชายและหญิงจึงมีผลเป�นโมฆะตามประมวล
กฎหมายแพ.งและพาณิชย4  มาตรา  1495 
 
   ตัวอย&างคําพิพากษาศาลฎีกา 
   คําพิพากษาฎีกาท่ี  5351/2545  ผู�ร�องท้ังสองยื่นคําร�องอ�างว.าได�จดทะเบียน
สมรสกันหลอกๆ  เพ่ือหวังประโยชน4ในทางการค�า  มิได�จะอยู.กินเป�นสามีภริยากันอย.างแท�จริง  ท้ังไม.
เคยอยู.ร.วมกันฉันสามีภริยาแต.อย.างใด  เหตุท่ีจดทะเบียนสมรสกันเนื่องจากเชื่อตามหมอดูทํานาย
เท.านั้น  แต.ผู�ร�องท้ังสองมิได�นําพยานอ่ืนเข�าสืบประกอบว.าตนมิได�อยู.กินฉันสามีภริยากันจริง  และ
มิได�ส.งสําเนาทะเบียนบ�านว.ามิได�อยู.บ�านหลังเดียวกัน  นอกจากนี้ผู�ร�องท้ังสองยังปล.อยเวลาให�ล.วงเลย
มาถึง  3  ปTเศษจึงมายื่นคําร�องขอให�ศาลพิพากษาว.าการสมรสเป�นโมฆะ  พฤติการณ4ท่ีนําสืบเช.นนี้
แสดงให�เห็นว.าผู�ร�องท้ังสองยินยอมเป�นสามีภริยากันตามประมวลกฎหมายแพ.งและพาณิชย4  มาตรา  
1458  แล�ว ไม.มีเหตุท่ีจะมายื่นคําร�องขอให�ศาลพิพากษาว.าการสมรสของผู�ร�องท้ังสองตกเป�นโมฆะได� 
   กล.าวโดยสรุป  การสมรสท่ีมีผลเป�นโมฆะจึงมีได�เฉพาะ  4  กรณีดังกล.าวข�างต�น
เท.านั้น 
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 3. การทําให$การสมรสท่ีเป�นโมฆะมีผลเสียไป 
  กฎหมายครอบครัวเป�นกฎหมายท่ีมีลักษณะพิเศษเชิงสังคมท่ีมีความแตกต.างจาก
กฎหมายอ่ืนๆ  จึงไม.ควรใช�หลักกฎหมายท่ัวไปในเรื่องโมฆะกรรมมาใช�กับกรณีการสมรสท่ีเป�นโมฆะ  
ท้ังนี้  เพราะการสมรสเป�นเรื่องท่ีละเอียดอ.อนมีความเก่ียวข�องกับบุคคลต.างๆ  มากมายในสังคม  
ด�วยเหตุดังกล.าวในหมวด  5  เรื่อง  “ความเป�นโมฆะของการสมรส”  จึงได�กําหนดวิธีการท่ีจะทําให�
การสมรสท่ีเป�นโมฆะมีผลเสียไปซ่ึงเป�นลักษณะเฉพาะของการสมรส  (สมชาย  กษิติประดิษฐ4, 2556: 
122 - 123)  ดังนั้น  จึงสามารถดําเนินการได�  2  กรณี  คือ 
  3.1 การร�องขอให�ศาลพิพากษาว.าการสมรสเป�นโมฆะ 
   ในกรณีท่ีการสมรสเป�นโมฆะเพราะเหตุท่ีทําการสมรสกับคนวิกลจริตหรือคนไร�
ความสามารถ  หรือสมรสกับญาติสืบสายโลหิตกันโดยตรง  หรือการสมรสท่ีไม.ได�สมัครใจยินยอมเป�น
สามีภริยากัน  ตราบใดท่ีศาลยังไม.มีคําพิพากษา  การสมรสนั้นยังคงมีผลสมบูรณ4อยู.ตามกฎหมาย  
บุคคลใดจะกล.าวอ�างว.าการสมรสดังกล.าวเป�นโมฆะในทันทีไม.ได�  ต�องรอจนกว.าศาลจะมีคําพิพากษา
จึงจะกล.าวอ�างได�  ตามท่ีประมวลกฎหมายแพ.งและพาณิชย4  มาตรา  1496  ได�บัญญัติว.า  “คํา
พิพากษาของศาลเท.านั้นท่ีจะแสดงว.าการสมรสท่ีฝ6าฝ7นมาตรา  1449  มาตรา  1450  และมาตรา  
1458  เป�นโมฆะ 
   คู.สมรส  บิดามารดา  หรือผู�สืบสันดานของคู.สมรสอาจร�องขอให�ศาลพิพากษาว.า
การสมรสเป�นโมฆะได�  ถ�าไม.มีบุคคลดังกล.าวผู�มีส.วนได�เสียจะร�องขอให�อัยการเป�นผู�ร�องขอต.อศาล
ได�” 
   ดังนั้นจึงเป�นหน�าท่ีของคู.สมรส  บิดามารดาของคู.สมรส  ผู�สืบสันดานของคู.สมรส
ท่ีจะต�องยื่นคําร�องขอต.อศาลเพ่ือให�ศาลมีคําพิพากษาแสดงว.าการสมรสเป�นโมฆะ  แต.ถ�าไม.มีบุคคล
ดังกล.าวผู�มีส.วนได�เสียจะร�องขอให�อัยการเป�นผู�ร�องขอต.อศาลแทนก็ได�  เม่ือมีการยื่นคําร�องขอต.อศาล
แล�วและศาลได�มีคําพิพากษาว.าการสมรสเป�นโมฆะ  การสมรสนั้นก็จะเสียไป 
 
   ตัวอย&างคําพิพากษาศาลฎีกา 
   คําพิพากษาฎีกาท่ี  1127/2536  การท่ีนาย  บ.  คนสัญชาติญวนอยู.กินเป�น
สามีภริยากับจําเลยท่ี  2  จนมีบุตรด�วยกันสามคน  แล�วจําเลยท่ี  2  ไปขอจดทะเบียนสมรสกับ
จําเลยท่ี  1  ซ่ึงเป�นลูกจ�างนาย  บ.  โดยแจ�งต.อพนักงานว.ามีเจตนาจะสมรสกัน  และต.างไม.เคยมีคู.
สมรสมาก.อน  การกระทําของจําเลยท้ังสองเป�นการผิดจากเจตนาอันแท�จริง  ไม.น.าเชื่อว.าจะยินยอม
เป�นสามีภริยากัน  กรณีไม.เป�นไปตามเง่ือนไขแห.งการสมรสตามประมวลกฎหมายแพ.งและพาณิชย4  
มาตรา  1458  การสมรสระหว.างจําเลยท้ังสองจึงเป�นโมฆะตามมาตรา  1495  โจทก4ท่ี  1  ซ่ึงเป�น
นายอําเภอและเป�นนายทะเบียนครอบครัวมีหน�าท่ีในการจดทะเบียนสมรสให�แก.ประชาชนจึงมีสิทธิ
ร.วมกับโจทก4ท่ี  2  ซ่ึงเป�นพนักงานอัยการร�องขอให�ศาลพิพากษาว.าการสมรสระหว.างจําเลยท้ังสอง
เป�นโมฆะได�ตามมาตรา  1496  วรรคสอง 
   คําพิพากษาฎีกาท่ี  3898/2548  บุคคลท่ีจะร�องขอให�ศาลพิพากษาว.าการ
สมรสท่ีชายหญิงมิได�ยินยอมเป�นสามีภริยากัน  อันเป�นการฝ6าฝ7นประมวลกฎหมายแพ.งและพาณิชย4  
มาตรา  1458  จึงตกเป�นโมฆะตามมาตรา  1495  นั้น  ได�แก.  คู.สมรส  บิดามารดา  หรือ
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ผู�สืบสันดานของคู.สมรส  หรืออัยการ  เม่ือผู�คัดค�านไม.ใช.บุคคลดังกล.าวจึงไม.อาจขอให�ศาลพิพากษา
ว.าการสมรสระหว.างผู�ตายกับผู�ร�องเป�นโมฆะ 
   ผู�ร�องจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายกับผู�ตาย  ผู�ร�องย.อมเป�นภริยาโดยชอบด�วย
กฎหมายของผู�ตาย  หากการสมรสไม.ถูกต�องตามกฎหมาย  คําพิพากษาของศาลเท.านั้นท่ีจะแสดงว.า
การสมรสนั้นเป�นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ.งและพาณิชย4  มาตรา  1496  เม่ือยังไม.มีฝ6ายใดฟEอง
และศาลไม.มีคําพิพากษาว.าการสมรสระหว.างผู�ร�องกับผู�ตายเป�นโมฆะ  การสมรสระหว.างผู�ร�องกับ
ผู�ตายจึงยังคงมีอยู.  ผู�ร�องจึงเป�นคู.สมรสของผู�ตาย  เป�นทายาทโดยธรรมคนหนึ่ง  มีสิทธิรับมรดกของ
ผู�ตายตามมาตรา  1629  วรรคสอง  และสิทธิขอต้ังผู�จัดการมรดกของผู�ตาย 
  3.2 การกล.าวอ�างหรือร�องขอให�ศาลพิพากษาว.าการสมรสเป�นโมฆะ 
   ในกรณีท่ีมีการจดทะเบียนสมรสซ�อนเพราะทําการสมรสโดยฝ6าฝ7นประมวล
กฎหมายแพ.งและพาณิชย4  มาตรา  1452  นั้น  ประมวลกฎหมายแพ.งและพาณิชย4  มาตรา  1497  
ได�บัญญัติไว�ว.า  “การสมรสท่ีเป�นโมฆะเพราะฝ6าฝ7น  มาตรา  1452  บุคคลท่ีมีส.วนได�เสียคนใดคน
หนึ่งจะกล.าวอ�างข้ึนหรือจะร�องขอให�ศาลพิพากษาว.าการสมรสเป�นโมฆะก็ได�” 
   จากบทบัญญัติข�างต�นจะเห็นได�ว.า  ถ�าจะทําให�การสมรสท่ีเป�นโมฆะมีผลเสียไปผู�
มีส.วนได�เสียสามารถดําเนินการดังต.อไปนี้ 
   3.2.1 ผู�มีส.วนได�เสียคนใดคนหนึ่งจะกล.าวอ�างข้ึนเองว.าการสมรสเป�นโมฆะและ
เม่ือมีการกล.าวอ�างแล�วการสมรสย.อมเสียเปล.าโดยไม.ต�องให�ศาลเพิกถอนการสมรสนั้นอีกหรือ 
   3.2.2 ผู�มีส.วนได�เสียคนใดคนหนึ่งมาร�องขอให�ศาลพิพากษาว.าการสมรสนั้นเป�น
โมฆะและศาลพิพากษาว.าการสมรสเป�นโมฆะ 
   การกล.าวอ�างว.าการสมรสซ�อนเป�นโมฆะไม.ใช.เป�นการบอกล�างหรือเพิกถอนการ
สมรสซ�อนนั้น  แต.เป�นการแจ�งเรื่อง  (notify)  เพ่ือเอาประโยชน4จากการเสียเปล.าของการสมรสท่ีเป�น
โมฆะ  ท้ังนี้  เพราะการสมรสท่ีเป�นโมฆะเป�นการสมรสท่ีเสียเปล.ามาแต.แรกเริ่มโดยอํานาจของ
กฎหมายไม.จําเป�นต�องมีใครบอกล�างหรือต�องให�ศาลเพิกถอนการสมรสนั้น  ตามปกติการกล.าวอ�างว.า
การสมรสซ�อนเป�นโมฆะมักจะเป�นคู.สมรสในการสมรสครั้งแรกกล.าวอ�างต.อคู.สมรสในการสมรสครั้งท่ี
สอง  (ประสพ  บุญเดช, 2554: 313) 
   สําหรับผู�มีส.วนได�เสียท่ีจะกล.าวอ�างการสมรสซ�อนได�แก.บุคคลท่ีได�รับผลกระทบ
สิทธิและหน�าท่ีจากการสมรสซ�อน  เช.น  ตัวชายหรือหญิงท่ีทําการสมรสซ�อน  บิดามารดา  ผู�ปกครอง  
ผู�สืบสันดาน  คู.สมรสท่ีชอบด�วยกฎหมายหรือทายาทผู�มีสิทธิรับมรดกของชายและหญิงนั้น  ดังนั้น  
ภริยาท่ีไม.ชอบด�วยกฎหมาย  และบุตรนอกกฎหมายแม�บิดาจะจดทะเบียนเด็กเป�นบุตรชอบด�วย
กฎหมายแล�วก็ตาม  บุตรเช.นว.านี้ก็มีสิทธิแต.เพียงรับมรดกของบิดากับมารดาของตน  เม่ือบุคคลท้ัง
สองถึงแก.ความตายแล�วเท.านั้น  ฉะนั้น  การท่ีบิดาจดทะเบียนสมรสซ�อนจึงไม.ก.อให�เกิดผลกระทบต.อ
สิทธิของบุตร  ไม.อยู.ในฐานะเป�นบุคคลผู�มีส.วนได�เสียท่ีจะร�องขอให�ศาลพิพากษาว.าการสมรสซ�อนของ
บิดาเป�นโมฆะ  (คําพิพากษาฎีกาท่ี 3279/2542)  (สมรักษ4  พรหมมา  และ  ประเสริฐ  ลิ่มประเสริฐ, 
2545: 180 - 181) 
   ดังนั้นจะเห็นได�ว.า  การสมรสซ�อนท่ีฝ6าฝ7นประมวลกฎหมายกฎหมายแพ.งและ
พาณิชย4  มาตรา  1452  ผู�ส.วนได�เสียย.อมยกกล.าวอ�างหรือแจ�งเรื่องข้ึนได�ทันที  ซ่ึงการกล.าวอ�างนี้
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อาจแจ�งต.อผู�ท่ีจดทะเบียนสมรสซ�อนนั้นโดยตรง  หรือจะกล.าวอ�างต.อบุคคลใดก็ได�และเวลาใดก็ได�  
ซ่ึงไม.มีอายุความ  (คําพิพากษาฎีกาท่ี  3423/2549)  โดยไม.จําต�องนําคดีมาข้ึนสู.ศาลก.อนเหมือนเช.น
การสมรสท่ีเป�นโมฆะเพราะฝ6าฝ7นประมวลกฎหมายแพ.งและพาณิชย4  มาตรา  1449  มาตรา  1450  
และมาตรา  1458  ท้ังนี้ เพราะการจดทะเบียนสมรสซ�อนปรากฏอยู.ในทะเบียนสมรสอยู.แล�ว  
โดยเฉพาะปFจจุบันทะเบียนสมรสมีระบบสืบค�นออนไลน4ได�  จึงทําให�เจ�าหน�าท่ีท่ีเป�นนายทะเบียน
สามารถตรวจสอบและปEองกันการจดทะเบียนสมรสซ�อนได�ว.าบุคคลใดจดทะเบียนสมรสก.อนหรือหลัง 
   อย.างไรก็ดี  หากผู�มีส.วนได�เสียไม.ได�กล.าวอ�างว.าการสมรสเป�นโมฆะ  กฎหมายยัง
เป^ดโอกาสให�ผู�มีส.วนได�เสียสามารถใช�สิทธิทางศาลได�อีกทางหนึ่งโดยยื่นคําร�องขอให�ศาลพิพากษาว.า
การสมรสซ�อนเป�นโมฆะก็ได�  แต.ผู�มีส.วนได�เสียท่ีทําการสมรสโดยฝ6าฝ7นประมวลกฎหมายแพ.งและ
พาณิชย4  มาตรา  1452  จะต�องทําการสมรสโดยสุจริตด�วย  มิฉะนั้นจะไม.มีสิทธิกล.าวอ�างหรือยื่นคํา
ร�องขอต.อศาลว.าการสมรสซ�อนเป�นโมฆะ 
 
   ตัวอย&างคําพิพากษาศาลฎีกา 
   คําพิพากษาฎีกาท่ี  963/2519  บิดาโจทก4จดทะเบียนสมรสกับจําเลยใน
ระหว.างท่ียังเป�นสามีภริยาท่ียังชอบด�วยกฎหมายของมารดาโจทก4  แม�ต.อมาบิดามารดาโจทก4จะจด
ทะเบียนหย.าขาดจากกันก็ตาม  การสมรสระหว.างบิดาโจทก4และจําเลยย.อมเป�นโมฆะ  โจทก4ซ่ึงเป�น
บุตรเป�นผู�มีส.วนได�เสียย.อมจะกล.าวอ�างได�และโมฆะกรรมนั้นไม.อาจให�สัตยาบันแก.กันได�  การหย.า
ระหว.างบิดามารดาโจทก4ในภายหลังก็ไม.มีผลย�อนหลังไปถึงการสมรสระหว.างบิดาโจทก4กับจําเลยซ่ึง
ตกเป�นโมฆะไปก.อนแล�ว 
   คําพิพากษาฎีกาท่ี  4218/2539  ขณะท่ี  น.  จําเลยจดทะเบียนสมรสกัน  น.  
ยังเป�นคู.สมรสของโจทก4อยู.  การสมรสระหว.าง  น.  กับจําเลยจึงเป�นการสมรสซ�อนอันเป�นการโต�แย�ง
สิทธิของโจทก4ในฐานะคู.สมรสเดิม  แต.เม่ือ  น.  ถึงแก.ความตายไปแล�วก.อนโจทก4ฟEอง  การสมรส
ระหว.างจําเลยกับ  น.  ได�ขาดกันเพราะเหตุ  น.  ถึงแก.ความตาย  การสมรสซ�อนระหว.างจําเลยกับ  
น.  จึงไม.กระทบกระเทือนหรือโต�แย�งสิทธิของโจทก4และคําฟEองของโจทก4มิได�กล.าวอ�างว.าจําเลย
กระทําสิ่งใดอันเป�นการโต�แย�งเก่ียวกับสิทธิหรือหน�าท่ีของโจทก4  เช.น  สิทธิในครอบครัว  สิทธิใน
มรดกของผู�ตายหรือสิทธิอ่ืนใดซ่ึงจะเป�นเหตุให�โจทก4มีอํานาจฟEองจําเลยได�ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ.ง  มาตรา  55  ถือว.าไม.มีข�อโต�แย�งเก่ียวกับสิทธิหรือหน�าท่ีของโจทก4  โจทก4จึงไม.มี
อํานาจฟEองขอให�ศาลมีคําพิพากษาว.าการสมรสระหว.างจําเลยกับ  น.  เป�นโมฆะ 
   คําพิพากษาฎีกาท่ี  4981/2541  ผู�ร�องอ�างว.านาย  ส.  มีคู.สมรสอยู.ก.อน
แล�วแต.กลับมาจดทะเบียนสมรสซ�อนกับผู�ร�องอีก  การสมรสระหว.างนาย  ส.  กับผู�ร�องย.อมเป�นโมฆะ  
ซ่ึงตามประมวลกฎหมายแพ.งและพาณิชย4  มาตรา  1452  ประกอบมาตรา  1467  ก็ให�สิทธิผู�ร�องใน
ฐานะบุคคลผู�มีส.วนได�เสียร�องขอให�ศาลพิพากษาว.าการสมรสเป�นโมฆะได�  การเสนอคดีของผู�ร�องโดย
ทําเป�นคําร�องขอจึงชอบด�วยมาตรา  1497  แล�ว 
   คําพิพากษาฎีกาท่ี  3279/2542  สามีท่ีจดทะเบียนสมรสซ�อนเป�นผู�ทําการ
สมรสโดยไม.สุจริต  จึงมิใช.เป�นผู�มีส.วนได�เสียจะร�องขอให�ศาลพิพากษา  ว.าการสมรสซ�อนของตนเป�น
โมฆะตามประมวลกฎหมายแพ.งและพาณิชย4  มาตรา  1497 
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   ภริยาท่ีไม.ชอบด�วยกฎหมายมิใช.ผู�มีส.วนได�เสียท่ีจะร�องขอให�ศาลพิพากษาว.า  
การสมรสซ�อนของสามีเป�นโมฆะ  ตาม  ป.พ.พ.  มาตรา  1497 
   บุตรนอกกฎหมายแม�บิดาจะจดทะเบียนเด็กเป�นบุตรชอบด�วยกฎหมายแล�วก็
ตามบุตรเช.นว.านี้ก็มีสิทธิแต.เพียงรับมรดกของบิดากับมารดาของตนเม่ือบุคคลท้ังสองถึงแก.ความตาย
แล�วเท.านั้น  ฉะนั้น  การท่ีบิดาจดทะเบียนสมรสซ�อนจึงไม.ก.อให�เกิดผลกระทบต.อสิทธิของบุตร  บุตร
ไม.อยู.ในฐานะของบุคคลผู�มีส.วนได�เสียท่ีจะร�องขอให�ศาลพิพากษาว.าการสมรสซ�อนของบิดาเป�นโมฆะ
ตาม  ป.พ.พ.  มาตรา  1497  เช.นเดียวกัน 
   คําพิพากษาฎีกาท่ี  6365/2547  ขณะจําเลยจดทะเบียนสมรสกับพันโท  ส.  
เม่ือวันท่ี  3  พฤษภาคม  2525  พันโท  ส.  จดทะเบียนสมรสกับนาง  ส.  อยู.ก.อนแล�ว  การสมรส
ระหว.างจําเลยกับพันโท  ส.  จึงฝ6าฝ7นประมวลกฎหมายแพ.งและพาณิชย4  มาตรา  1452  ตกเป�น
โมฆะตามมาตรา  1496  (เดิม)  การตกเป�นโมฆะดังกล.าวมีผลเท.ากับจําเลยและพันโท  ส.  มิได�ทํา
การสมรสกัน  จึงไม.อาจให�สัตยาบันแก.กันได�  แม�ต.อมาภายหลังพันโท  ส.  จะได�จดทะเบียนหย.ากับ
นาง  ส.  เม่ือวันท่ี  30  ตุลาคม  2535  ก็หาทําให�การสมรสระหว.างจําเลยกับพันโท  ส.  กลับมีผล
เป�นการสมรสท่ีชอบข้ึนมาไม. 
   การร�องขอให�ศาลพิพากษาว.าการสมรสเป�นโมฆะตามมาตรา  1497  (เดิม)  มิใช.
เป�นการใช�สิทธิเรียกร�อง  จึงไม.อาจนําเอาบทบัญญัติเรื่องอายุความตามมาตรา  193/9  และมาตรา  
193/30  มาใช�บังคับแก.กรณีนี้ได� 
   คําพิพากษาฎีกาท่ี  5566/2548  ข�อเท็จจริงฟFงได�ว.า  ขณะท่ีผู�คัดค�านจด
ทะเบียนสมรสกับ  ว.  นั้น  ว.  ได�จดทะเบียนสมรสกับผู�ร�องท่ี1  แล�ว  และยังเป�นคู.สมรสกับผู�ร�องท่ี1  
อยู.ตลอดมาจน  ว.  ถึงแก.ความตาย  การสมรสระหว.างผู�คัดค�านกับ  ว.  จึงเป�นการฝ6าฝ7นประมวล
กฎหมายแพ.งและพาณิชย4  มาตรา  1445(3)  เดิม  และตกเป�นโมฆะตามมาตรา  1490  (เดิม)  ซ่ึงใช�
บังคับอยู.ในขณะท่ีผู�คัดค�านจดทะเบียนสมรสกับ  ว.  แม�ภายหลัง  ว.  ได�ถึงแก.ความตายเป�นเหตุให�
การสมรสระหว.างผู�คัดค�านกับ  ว.  สิ้นสุดลงก็ตาม  แต.เม่ือการจดทะเบียนสมรสระหว.างผู�คัดค�านกับ  
ว.  ยังเป�นโมฆะอยู.เช.นนี้  ย.อมมีผลกระทบถึงสิทธิในครอบครัวและสิทธิในมรดก  ผู�ร�องท้ังสามเป�น
ภริยาและบุตรของ  ว.  ซ่ึงเป�นผู�มีส.วนได�เสียย.อมมีอํานาจฟEองขอให�การสมรสระหว.างผู�คัดค�านกับ  ว.  
เป�นโมฆะได� 
   คําพิพากษาฎีกาท่ี  3423/2549  การกล.าวอ�างความเสียเปล.าแห.งโมฆะกรรม
นั้น  กฎหมายมิได�กําหนดระยะเวลาหรืออายุความไว�  ผู�มีส.วนได�เสียมีสิทธิยกความเป�นโมฆะของการ
สมรสซ�อนข้ึนกล.าวอ�างเม่ือใดก็ได�ไม.อยู.ภายใต�บังคับประมวลกฎหมายแพ.งและพาณิชย4  มาตรา  
193/30  ดังนั้น  แม�โจทก4จะฟEองคดีนี้เกินกําหนด  10  ปTแล�ว  คดีโจทก4ก็ไม.ขาดอายุความ 
 
 4. การบันทึกความเป�นโมฆะไว$ในทะเบียนสมรส   
  หลังจากศาลได�มีคําพิพากษาถึงท่ีสุดว.าการสมรสเป�นโมฆะ  เพราะทําการสมรสโดยฝ6า
ฝ7นประมวลกฎหมายแพ.งและพาณิชย4  มาตรา  1449  มาตรา  1450  มาตรา  1452  และมาตรา  
1458  แล�ว  ในบางครั้งคู.กรณีอีกฝ6ายหนึ่งอาจจะไม.ยอมรับหรือยกข้ึนเป�นข�อต.อสู�บุคคลภายนอกผู�ทํา
การโดยสุจริตไม.ได�  เพราะยังไม.ได�บันทึกความเป�นโมฆะไว�ในทะเบียนสมรส  เพราะฉะนั้น  กฎหมาย
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จึงได�บัญญัติให�ศาลแจ�งไปยังนายทะเบียนเพ่ือบันทึกความเป�นโมฆะ  ไว�ในทะเบียนสมรส  ตามท่ี
ประมวลกฎหมายแพ.งและพาณิชย4  มาตรา  1497/1  ได�บัญญัติไว�ว.า  “ในกรณีท่ีศาลมีคําพิพากษา
ถึงท่ีสุดว.าการสมรสใดเป�นโมฆะให�ศาลแจ�งไปยังนายทะเบียนเพ่ือบันทึกความเป�นโมฆะไว�ในทะเบียน
สมรส”  ท้ังนี้เพ่ือให�บุคคลภายนอกได�ทราบความเป�นโมฆะแห.งการสมรสของคู.สมรสนั้น  โดยปEองกัน
ไม.ให�บุคคลภายนอกได�รับความเสียหายในกรณีท่ีจะต�องทํานิติกรรมสัญญาต.างๆ  กับคู.สมรสท่ีเป�น
โมฆะ  เพราะการสมรสท่ีเป�นโมฆะไม.กระทบกระเทือนถึงสิทธิของบุคคลภายนอกผู�กระทําการโดย
สุจริตซ่ึงได�มาก.อนมีการบันทึกความเป�นโมฆะไว�ในทะเบียนสมรส  (ป.พ.พ.  มาตรา  1500) 
  ดังนั้น  เม่ือได�มีการบันทึกความเป�นโมฆะไว�ในทะเบียนสมรสแล�ว  ผู�มีส.วนได�เสียและ
บุคคลภายนอกก็สามารถตรวจสอบดูได�จากทะเบียนสมรสซ่ึงเป�นเอกสารมหาชนนั้น  ถ�าหาก
บุคคลภายนอกทราบว.าการสมรมนั้นเป�นโมฆะแล�วยังไปทํานิติกรรมสัญญาต.างๆ  กับคู.สมรสท่ีเป�น
โมฆะ  กรณีเช.นนี้ถือว.าบุคคลภายนอกได�กระทําการโดยไม.สุจริต  จึงทําให�เสื่อมสิทธิหรือเสื่อม
ประโยชน4ท่ีจะได�มา 
 
 5. ผลของการสมรสท่ีตกเป�นโมฆะ 
  เม่ือได�มีการกล.าวอ�างหรือร�องขอให�ศาลพิพากษาว.าการสมรสเป�นโมฆะตามประมวล
กฎหมายแพ.งและพาณิชย4  มาตรา  1452  หรือในกรณีท่ีศาลได�มีคําพิพากษาว.าการสมรสเป�นโมฆะ
ตามประมวลกฎหมายแพ.งและพาณิชย4  มาตรา  1449  มาตรา  1450  มาตรา  1458  การสมรสท่ี
เป�นโมฆะจึงมีผลเสียเปล.าไป  ท้ังนี้ความเป�นโมฆะมีผลต้ังแต.วันท่ีทําการสมรส  ไม.ใช.วันท่ีกล.าวอ�าง
หรือวันท่ีคําพิพากษาถึงท่ีสุด 
  ดังนั้น  เม่ือการสมรสตกเป�นโมฆะเสียเปล.าไป  ย.อมมีผลกระทบกระเทือนต.อสิทธิและ
หน�าท่ีของบุคคลต.างๆ  ท่ีมีส.วนได�เสีย  เช.น  ผลเก่ียวกับกับความสัมพันธ4ในทางส.วนตัว  ผลเก่ียวกับ
ความสัมพันธ4ในทางทรัพย4สิน  ผลต.อบุตรท่ีเกิดมา  หรือผลต.อบุคคลภายนอก  เป�นต�น 
  5.1 ผลเก่ียวกับความสัมพันธ4ในทางส.วนตัวระหว.างสามีภริยา 
   ในขณะท่ีเป�นสามีภริยากัน  ชายและหญิงก็ต�องอยู.กินด�วยกันฉันสามีภริยา  มี
การหลับนอนร.วมประเวณีกัน  ตลอดจนมีหน�าท่ีช.วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกันตามความสามารถและ
ฐานะของตน  เช.น  เวลาเจ็บป6วยก็ต�องช.วยเหลือพยาบาล  หรือเวลาคู.สมรสอีกฝ6ายหนึ่งมีปFญหาทุกข4
ใจก็ต�องช.วยให�กําลังใจหรือช.วยแก�ปFญหา  รวมท้ังการให�ความช.วยเหลือเงินทองเพ่ือเป�นค.าใช�จ.าย
ครอบครัว  เป�นต�น  นอกจากนี้  หากสามีหรือภริยาฝ6ายใดเป�นบุคคลวิกลจริตหรือคนไร�ความสามารถ
หรือคนเสมือนไร�ความสามารถ  คู.สมรสอีกฝ6ายหนึ่งก็ต�องทําหน�าท่ีในการเป�นผู�อนุบาลหรือผู�พิทักษ4  
ดังนั้น  ถ�าหากการสมรสตกเป�นโมฆะเสียเปล.า  ปFญหาว.าความสัมพันธ4ในทางส.วนตัวระหว.างสามี
ภริยาจะมีผลเสียเปล.าไปด�วยหรือไม.  ในเรื่องนี้ได�มีนักนิติศาสตร4ให�ความเห็นไว�ดังนี้ 
   ไพโรจน4  กัมพูสิริ  (2553: 132 - 133)  ได�ให�ความเห็นเก่ียวกับความสัมพันธ4
ในทางส.วนตัวระหว.างสามีภริยาในกรณีท่ีการสมรสตกเป�นโมฆะเสียเปล.าไปโดยแบ.งออกเป�น  2  
กรณี  ดังต.อไปนี้  คือ 



 
140  

   กรณีแรก  ความสัมพันธ4ในทางส.วนตัวท่ีมีมาก.อนท่ีศาลจะมีคําพิพากษาว.าการ
สมรสเป�นโมฆะ  ไม.ถือว.าเสียเปล.าไป  เพราะกฎหมายไม.ได�กล.าวถึงความสัมพันธ4ในทางส.วนตัวท่ีผ.าน
มาของคู.สมรสก็ย.อมแสดงว.าคําพิพากษาของศาลไม.มีผลกระทบถึงความสัมพันธ4ในส.วนท่ีว.านี้ 
   กรณีท่ีสอง  ความสัมพันธ4ในทางส.วนตัวนับแต.วันท่ีศาลมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดว.า
การสมรสเป�นโมฆะ  ความสัมพันธ4ในทางส.วนตัวระหว.างคู.สมรสจะต�องเป�นไปในลักษณะดังกล.าว
ต.อไปนี้ 
   1. หน�าท่ีต�องอยู.กินด�วยกันฉันสามีภริยาย.อมสิ้นสุดไปในวันท่ีศาลมีคําพิพากษา
ให�การสมรสตกเป�นโมฆะ 
   2. หน�าท่ีต�องช.วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกันก็สิ้นสุดในวันท่ีศาลมีคําพิพากษาให�
การสมรสตกเป�นโมฆะ 
   3. หน�าท่ีในการเป�นผู�อนุบาลหรือผู� พิทักษ4ก็ย.อมสิ้นสุดไปในวันท่ีศาลมีคํา
พิพากษาให�การสมรสเป�นโมฆะเช.นเดียวกัน 
    วารี  นาสกุล  และ  เบญจวรรณ  ธรรมรัตน4  (2554: 173)  ได�ให�ความเห็น
เก่ียวกับเรื่องความสัมพันธ4ในทางส.วนตัวในกรณีท่ีการสมรสเป�นโมฆะไว�ว.า  ในเรื่องความสัมพันธ4
ส.วนตัวกฎหมายมิได�บัญญัติไว�แต.อย.างไร  ทําให�เข�าใจว.าแม�การสมรสจะเป�นโมฆะ  แต.ก.อนท่ีศาลจะ
พิพากษาว.าการสมรสเป�นโมฆะ  ชายและหญิงคู.นั้นก็ยังมีความสัมพันธ4กันในทางส.วนตัวฉันสามีภริยา  
มีการอุปการะเลี้ยงดูซ่ึงกันและกัน  แต.เม่ือศาลได�พิพากษาว.าการสมรสเป�นโมฆะ  ความสัมพันธ4
ในทางส.วนตัวก็ย.อมหมดลงไป  ถือว.าไม.มีการอุปการะเลี้ยงดูซึ่งกันและกันต.อไป 
    สมชาย  กษิติประดิษฐ4  (2556: 133)  ได�ให�ความเห็นว.า  เม่ือการสมรสนั้น
เป�นโมฆะและมีการดําเนินการทําให�การสมรสมีผลเสียไป  ถือว.าไม.มีการสมรสเกิดข้ึนในทางกฎหมาย  
ชายหญิงนั้นจึงไม.มีความสัมพันธ4กันในฐานะเช.นสามีภริยา  แม�ว.าในความเป�นจริงชายหญิงนั้นได�เคย
อยู.กินฉันสามีภริยามาก.อนก็ตาม  ดังนั้น  การสมรสท่ีเป�นโมฆะเม่ือมีผลเสียเปล.าไปก็จะมีผลทําให�
ความสัมพันธ4ในทางส.วนตัวของชายและหญิงยุติลงถือว.าไม.เคยมีการสมรสเกิดข้ึนมาก.อน 
    กล.าวโดยสรุป  ในกรณีท่ีการสมรสเป�นโมฆะ  ความสัมพันธ4ในทางส.วนตัว
ระหว.างสามีและภริยายังคงมีอยู.  จนกว.าจะได�มีการดําเนินการทําให�การสมรสมีผลเสียไป  เช.น  ร�อง
ขอให�ศาลพิพากษาว.าการสมรสเป�นโมฆะ  หรือได�มีการกล.าวอ�างในกรณีท่ีการสมรสเป�นโมฆะเพราะ
การสมรสซ�อน  ดังนั้นถ�าศาลพิพากษาว.าการสมรสนั้นเป�นโมฆะหรือมีการกล.าวอ�างว.าการสมรสเป�น
โมฆะแล�ว  การสมรสจึงมีผลเสียเปล.าไปและทําให�ความสัมพันธ4ในทางส.วนตัวระหว.างสามีภริยาสิ้นสุด
ลง  นับแต.นั้นเป�นต�นไป 
  5.2 ผลเก่ียวกับความสัมพันธ4ทางทรัพย4สิน 
   เม่ือได�มีการดําเนินการทําให�การสมรสเป�นโมฆะเสียไป  ฉะนั้นจึงถือว.าการสมรส
ได�เสียเปล.ามาต้ังแต.วันท่ีทําการสมรสแล�ว  ซ่ึงผลแห.งการนี้ย.อมจะทําให�ชายหญิงท่ีทําการสมรสจึงไม.
เป�นสามีภริยาท่ีจะมีความสัมพันธ4ในทางทรัพย4สินต.อกัน  ทรัพย4ของฝ6ายใดก็ย.อมเป�นของฝ6ายนั้น  
ดังท่ีประมวลกฎหมายแพ.งและพาณิชย4  มาตรา  1498  ได�บัญญัติไว�ว.า   
   “การสมรสท่ีเป�นโมฆะไม.ก.อให�เกิดความสัมพันธ4ทางทรัพย4สินระหว.างสามีภริยา 
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   ในกรณีท่ีการสมรสเป�นโมฆะทรัพย4สินท่ีฝ6ายใดมีหรือได�มาไม.ว.าก.อน หรือหลัง
การสมรสรวมท้ังดอกผลคงเป�นของฝ6ายนั้น ส.วนบรรดาทรัพย4สิน ท่ีทํามาหาได�ร.วมกันให�แบ.งคนละ
ครึ่ง เว�นแต.ศาลจะเห็นสมควรสั่งเป�นประการอ่ืน เม่ือได�พิเคราะห4ถึงภาระในครอบครัว ภาระในการ
หาเลี้ยงชีพ และฐานะของคู.กรณีท้ังสองฝ6าย ตลอดจนพฤติการณ4อ่ืนท้ังปวงแล�ว” 
   ดังนั้น  เม่ือการสมรสท่ีเป�นโมฆะได�เสียเปล.าไปแล�ว  ความสัมพันธ4ในทาง
ทรัพย4สินระหว.างสามีภริยาจึงไม.เกิดข้ึน  ทรัพย4สินท่ีได�มาไม.ว.าท้ังก.อนสมรสหรือภายหลังสมรสรวมท้ัง
ดอกผลในทรัพย4ย.อมเป�นของผู�ท่ีได�ทรัพย4นั้นมาแต.เพียงผู�เดียว  ทรัพย4สินดังกล.าวจึงไม.มีสภาพเป�นสิน
ส.วนตัวหรือสินสมรส  เพราะคําพิพากษาของศาลท่ีแสดงว.าการสมรสเป�นโมฆะหรือการกล.าวอ�างว.า
การสมรสเป�นโมฆะในกรณีสมรสซ�อนมีผลย�อนหลังไปต้ังแต.เวลาจดทะเบียนสมรสแล�ว  ส.วนทรัพย4สิน
ท่ีทํามาร.วมกัน  ให�ถือว.าเป�นกรรมสิทธิ์รวม  จึงต�องแบ.งกันคนละครึ่ง  เว�นแต.ศาลจะเห็นสมควรสั่ง
เป�นประการอ่ืน  เช.น  แบ.งตามสัดส.วนในทรัพย4สินของแต.ละฝ6ายท่ีนํามาลงทุน  โดยอาจพิเคราะห4
จากภาระในครอบครัว  ภาระในการหาเลี้ยงชีพ  และฐานะของคู.กรณี ท้ังสองฝ6าย  ตลอดจน
พฤติการณ4อ่ืนท้ังปวงแล�ว  เช.น  นายดําเป�นตาได�จดทะเบียนสมรสกับนางสาวฟEาหลานสาวของตน  
ก.อนจดทะเบียนสมรสนายดําเป�นเจ�าของฟาร4มหมูโดยมีแม.หมู  10  ตัว  ต.อมาหลังจากจดทะเบียน
สมรสแม.หมูออกลูก  5  ตัว  จํานวนหมูในฟาร4มท้ังหมดมี  15  ตัว  ส.วนนางสาวฟEามีอาชีพเป�น
พนักงานทําความสะอาดในห�างสรรพสินค�า  ได�เงินเดือนๆ  ละ  7,000  บาท  และมีเงินฝากใน
ธนาคารอีก  50,000  บาท  ต.อมานางสาวฟEาได�ลาออกจากงานเพ่ือมาเป^ดร�านขายส�มตํากับนายดํา
โดยท้ังสองคนมีรายได�จากการขายส�มตําเดือนละ  20,000  บาท  ต.อมานางแดงมารดาของนางสาว
ฟEาทราบว.านายดําบิดาของตนสมรสกับนางสาวฟEาซ่ึงเป�นลูกของตน  จึงได�ยื่นคําร�องขอต.อศาลและ
ศาลได�มีคําพิพากษาว.าการสมรสเป�นโมฆะ  ทําให�การสมรสระหว.างนายดํากับนางสาวฟEาเสียเปล.าไป
โดยมีผลย�อนหลังไปถึงวันท่ีทําการจดทะเบียนสมรส  ความสัมพันธ4ในทางทรัพย4สินระหว.างสามีภริยา
จึงไม.เกิดข้ึน  ทรัพย4สินของใครก็เป�นของคนนั้น  ดังนั้น  แม.หมูจํานวน  10  ตัวและดอกผลคือลูกหมู
อีก  5  ตัว  รวมกันท้ังหมด  15  ตัว  จึงตกเป�นของนายดําแต.เพียงผู�เดียว  ส.วนทรัพย4สินท่ีเป�นของ
นางสาวฟEา  ได�แก.  เงินเดือนท่ีได�จากการทํางานเดือนละ  7,000  บาท  และเงินฝากธนาคารจํานวน  
50,000  บาท  เพราะทรัพย4สินดังกล.าวไม.มีสภาพเป�นสินส.วนตัวและสินสมรส 
   ส.วนทรัพย4สินท่ีทํามาหาได�ร.วมกันนั้นให�แบ.งคนละครึ่ง  เว�นแต.จะมีพฤติการณ4
เป�นอย.างอ่ืน  เช.น  นายดําได�นําเงินของตนมาลงทุนเป^ดร�านขายส�มตํา  10,000  บาท  ส.วนนางสาว
ฟEาได�นําเงินของตนมาลงทุนเป^ดร�านขายส�มตํา  30,000  บาท  ท้ังสองคนได�กําไรจากการขายส�มตํา  
20,000  บาท  เช.นนี้การแบ.งทรัพย4สินจากการทํามาหาได�ร.วมกันจึงแบ.งออกเป�นดังนี้ 
   นายดํามีเงินลงทุน  10,000  บาท + กําไร 10,000  บาท  รวม  20,000  บาท 
   นางสาวฟEามีเงินลงทุน  30,000  บาท + กําไร 10,000 บาท รวม  40,000 บาท 
   ดังนั้นทรัพย4สินท่ีทํามาหาได�ร.วมกัน  นายดําจึงได�ทรัพย4สิน  20,000  บาท  ส.วน
นางสาวฟEาได�  40,000  บาท 
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   ตัวอย&างคําพิพากษาศาลฎีกา 
   คําพิพากษาฎีกาท่ี  949/2531  การท่ีโจทก4ผู�เป�นภริยาฟEองเรียกค.าอุปการะ
เลี้ยงดูจากจําเลยผู�เป�นสามี  และจําเลยให�การฟEองแย�งว.าการสมรสระหว.างโจทก4จําเลยเป�นโมฆะนั้น
เม่ือโจทก4ให�การแก�ฟEองแย�งยอมรับข�อเท็จจริงท่ีว.าโจทก4ทําการสมรสกับจําเลยในขณะท่ีโจทก4ยังเป�นคู.
สมรสของบุคคลอ่ืนแล�วก็ไม.จําเป�นต�องสืบพยานโจทก4จําเลยในประเด็นแห.งคดีท่ีพิพาทกันต.อไป  ศาล
ชอบท่ีจะมีคําสั่งให�งดการชี้สองสถานและการสืบพยานโจทก4จําเลย  พิพากษาว.าการสมรสเป�นโมฆะ
และยกฟEองคดี 
   เม่ือการสมรสระหว.างโจทก4และจําเลยเป�นโมฆะ  โจทก4จึงไม.มีสิทธิฟEองเรียกค.า
อุปการะเลี้ยงดูจากจําเลยได� 
   คําพิพากษาฎีกาท่ี  1426/2537  เม่ือการสมรสระหว.างโจทก4จําเลยเป�นโมฆะ
และโจทก4นําสืบไม.ได�ว.ามีส.วนร.วมในการทํามาหาได�ในทรัพย4สินใดร.วมกันกับจําเลย  โจทก4จึงไม.มีสิทธิ
แบ.งทรัพย4สินจากจําเลยในฐานะเจ�าของรวมได� 
   คําพิพากษาฎีกาท่ี  2496/2544  ประมวลกฎหมายแพ.งและพาณิชย4  มาตรา  
1498  วรรคหนึ่ง  บัญญัติว.า  “การสมรสท่ีเป�นโมฆะ  ไม.ก.อให�เกิดความสัมพันธ4ทางทรัพย4สินระหว.าง
สามีภริยา”  เม่ือการสมรสระหว.างโจทก4และจําเลยเป�นโมฆะมีผลเท.ากับไม.มีการสมรส  สัญญาแบ.ง
ทรัพย4สินท่ีโจทก4และจําเลยทํากันไว�จึงมิใช.สัญญาท่ีเก่ียวกับทรัพย4สินท่ีสามีภริยาทําไว�ต.อกันใน
ระหว.างเป�นสามีภริยาตามบทบัญญัติ  มาตรา  1469  และการสมรสท่ีเป�นโมฆะระหว.างโจทก4และ
จําเลยต�องจัดแบ.งทรัพย4สินกันตามมาตรา  1498  วรรคสอง  การท่ีโจทก4และจําเลยไม.จัดแบ.ง
ทรัพย4สินกันตามมาตราดังกล.าว  แต.ทําสัญญาแบ.งทรัพย4สินกันเองเท.ากับเป�นการระงับข�อพิพาทอัน
ใดอันหนึ่ ง ซ่ึงมีอยู.หรือจะมี ข้ึนให� เสร็จไปด�วยต.างยอมผ.อนผันให�แก. กันนั้น  จึงเป�นสัญญา
ประนีประนอมยอมความตามมาตรา  850  มีผลบังคับได�  โจทก4จะใช�สิทธิบอกล�างสัญญาดังกล.าว
ตามมาตรา  1469  มิได� 
   คําพิพากษาฎีกาท่ี  3396/2546  ก.อนโจทก4จดทะเบียนสมรสกับจําเลย  ต.าง
ฝ6ายต.างมีคู.สมรสซ่ึงจดทะเบียนสมรสโดยชอบอยู.แล�ว  การสมรสระหว.างโจทก4กับจําเลยจึงเป�นโมฆะ  
จําเลยประกอบกิจการค�ายาสมุนไพรก.อนจดทะเบียนสมรสกับโจทก4  ซ่ึงในการประกอบธุรกิจดังกล.าว
โจทก4ไม.มีข�อตกลงใดๆ  กับจําเลยในเรื่องการแบ.งปFนผลกําไร  ไม.มีการตกลงแบ.งแยกหน�าท่ีในการ
ดําเนินธุรกิจ  ท้ังตัวโจทก4และบุคคลในครอบครัวของโจทก4ไม.ได�ร.วมลงทุนซ้ือสมุนไพรท่ีใช�ในการผลิต
และจําหน.าย  แสดงว.าโจทก4ไม.ได�มีเจตนาประกอบกิจการค�ายาสมุนไพรกับจําเลยแต.อย.างใด  ดังนั้น  
เม่ือทรัพย4สินต.างๆ  ท่ีโจทก4มาขอแบ.งโจทก4อ�างว.าเป�นทรัพย4สินท่ีได�มาจากการประกอบกิจการค�ายา
สมุนไพร  แต.โจทก4นําสืบไม.ได�ว.าโจทก4มีส.วนร.วมในการทํามาหาได�ดังกล.าว  เช.นนี้  โจทก4จึงย.อมไม.มี
สิทธิขอแบ.งทรัพย4สินเหล.านั้นจากจําเลย 
   คําพิพากษาฎีกาท่ี  4027/2548  เม่ือศาลฎีกาพิพากษาว.าการสมรสระหว.าง
จําเลยกับเรือเอก  ช.  ตกเป�นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ.งและพาณิชย4  มาตรา  1469  เนื่องจาก
จําเลยและเรือเอก  ช.  มิได�มีเจตนาท่ีจะเป�นสามีภริยากัน  การสมรสดังกล.าวจึงไม.ก.อให�เกิด
ความสัมพันธ4ทางทรัพย4สินระหว.างสามีภริยาตามมาตรา  1498  วรรคหนึ่ง  และมีผลเท.ากับจําเลย
กับเรือเอก  ช.  มิได�เป�นสามีภริยากันมาแต.แรก  จําเลยจึงไม.มีสิทธิรับเงินบําเหน็จตกทอดของเรือเอก  
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ช.  และสิทธิของจําเลยดังกล.าวไม.ได�รับความคุ�มครองตามมาตรา  1499  เพราะจําเลยมิได�สมรสโดย
สุจริต  จําเลยจึงต�องคืนเงินบําเหน็จตกทอดให�แก.โจทก4ฐานลาภมิควรได�ตามมาตรา  172  วรรคสอง  
ประกอบมาตรา  406 
  5.3 การคุ�มครองคู.สมรสฝ6ายท่ีสุจริต 
   ในบางครั้งการสมรสท่ีเป�นโมฆะ  ชายและหญิงท่ีทําการสมรสกันอาจไม.ทราบถึง
เหตุของการฝ6าฝ7น  เช.น  ไม.ทราบว.าเป�นพ่ีน�องร.วมแต.บิดาหรือมารดาเดียวกัน  หรือในขณะจด
ทะเบียนสมรสไม.ทราบว.าคู.สมรสของตนมีคู.สมรสอยู.ก.อนแล�ว  เม่ือได�ทําการสมรสอยู.กินร.วมกันฉัน
สามีภริยาแล�วย.อมมีความสัมพันธ4ในทางส.วนตัวและความสัมพันธ4ทางทรัพย4สิน  ดังนั้น  เม่ือการ
สมรสท่ีเป�นโมฆะเสียเปล.าไปเพราะคําพิพากษาของศาลว.าการสมรสเป�นโมฆะหรือการกล.าวอ�างว.า
การสมรสเป�นโมฆะในกรณีการสมรสซ�อนย.อมมีผลกระทบกระเทือนถึงสิทธิของผู�ทําการสมรสโดย
สุจริต  ดังนั้น  ประมวลกฎหมายแพ.งและพาณิชย4จึงได�มีบทบัญญัติคุ�มครองคู.สมรสฝ6ายท่ีสุจริตไว�ใน
มาตรา  1499  ไว�ว.า  “การสมรสท่ีเป�นโมฆะเพราะฝ6าฝ7น มาตรา 1449 มาตรา 1450 หรือ มาตรา 
1458 ไม.ทําให�ชายหรือหญิงผู�สมรสโดยสุจริตเสื่อมสิทธิท่ีได�มาเพราะการสมรสก.อนมีคําพิพากษาถึง
ท่ีสุดให�เป�นโมฆะ 
   การสมรสท่ีเป�นโมฆะเพราะฝ6าฝ7น มาตรา 1452 ไม.ทําให�ชายหรือหญิงผู�สมรส
โดยสุจริตเสื่อมสิทธิท่ีได�มา  เพราะการสมรสก.อนท่ีชายหรือหญิงนั้นรู�ถึงเหตุท่ีทําให�การสมรสเป�น
โมฆะแต.การสมรสท่ีเป�นโมฆะดังกล.าว  ไม.ทําให�คู.สมรสเกิดสิทธิรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมของ
คู.สมรสอีกฝ6ายหนึ่ง  
   การสมรสท่ีเป�นโมฆะเพราะฝ6าฝ7น  มาตรา  1449  มาตรา  1450  หรือมาตรา  
1458  หรือฝ6าฝ7น  มาตรา  1452  ถ�าคู.สมรสฝ6ายใดได�สมรสโดยสุจริตฝ6ายนั้นมีสิทธิเรียกค.าทดแทน
ได� และถ�าการสมรสท่ีเป�นโมฆะนั้นทําให�ฝ6ายท่ีได�สมรสโดยสุจริตต�องยากจนลง  เพราะไม.มีรายได�พอ
จากทรัพย4สิน  หรือจากการงานท่ีเคยทําอยู.ก.อนมีคําพิพากษาถึงท่ีสุด  หรือก.อนท่ีจะได�รู�ว.าการสมรส
ของเป�นโมฆะแล�วแต.กรณี  ฝ6ายนั้นมีสิทธิเรียกค.าเลี้ยงชีพได�ด�วย  สิทธิเรียกค.าเลี้ยงชีพในกรณีนี้ให�นํา 
มาตรา  1526  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  1528  มาใช�บังคับโดยอนุโลม 
   สิทธิเรียกร�องค.าทดแทน  หรือค.าเลี้ยงชีพตามวรรคสามมีกําหนดอายุความสองปT
นับแต.วันท่ีมีคําพิพากษาถึงท่ีสุด  สําหรับกรณีการสมรสเป�นโมฆะเพราะฝ6าฝ7น  มาตรา  1449  
มาตรา 1450  หรือมาตรา  1458  หรือนับแต.วันท่ีรู�ถึงเหตุท่ีทําให�การสมรสเป�นโมฆะสําหรับกรณีการ
สมรสเป�นโมฆะเพราะฝ6าฝ7นมาตรา  1452”   
   จากบทบัญญัติข�างต�นคําว.า  “ผู�สมรสโดยสุจริต”  หมายความถึง  ผู�ท่ีเชื่อโดย
สุจริตว.าตนเองมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะทําการสมรสหรือไม.ทราบข�อเท็จจริงอันจะมีผลให�การสมรส
เป�นโมฆะ  ในการวินิจฉัยถึงความสุจริตนี้ให�วิเคราะห4ถึงฐานะทางสังคม  ระดับการศึกษา  และภูมิ
ปFญญาตลอดถึงพฤติการณ4ก.อนหรือหลังการสมรสของฝ6ายท่ีอ�างว.าตนเองสุจริตนั้น  (ไพโรจน4  กัมพู
สิริ, 2553: 137) 
   ดังนั้น  การสมรสท่ีเป�นโมฆะเสียเปล.าจึงไม.ทําให�ชายหรือหญิงผู�ท่ีสมรสโดยสุจริต
เสื่อมสิทธิท่ีได�มาเพราะการสมรส  รวมท้ังยังมีสิทธิเรียกค.าทดแทนและค.าเลี้ยงชีพได�อีกด�วย  โดยมี
หลักเกณฑ4ในการพิจารณาดังต.อไปนี้ 
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   5.3.1 การสมรสท่ีเป�นโมฆะเพราะฝ6าฝ7นประมวลกฎหมายแพ.งและพาณิชย4  
มาตรา  1449  มาตรา  1450  และมาตรา  1458  ผู�สมรสโดยสุจริตมีสิทธิดังนี้ 
     5.3.1.1 สิทธิท่ีได�มาเพราะการสมรส  ซ่ึงอาจเป�นการได�มาโดยทางตรง  
เช.น  สิทธิในความสัมพันธ4ทางทรัพย4สิน  สิทธิในการได�รับค.าอุปการะเลี้ยงดูจากอีกฝ6ายหนึ่ง  หรือ
อาจเป�นการได�มาโดยทางอ�อม  เช.น  สิทธิในการรับมรดก  การได�รับสัญชาติ  การได�รับสิทธิในการ
หักค.าลดหย.อนภาษีเพราะมีคู.สมรส  (ชาติชาย  อัครวิบูลย4, 2552: 323)  แต.สิทธิดังกล.าวจะต�องได�มา
ก.อนท่ีศาลจะมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�การสมรสเป�นโมฆะ  โดยศาลจะต�องพิเคราะห4เป�นกรณีๆ  ไป 
     5.3.1.2 สิทธิเรียกค.าทดแทน  เป�นสิทธิท่ีให�เฉพาะชายหรือหญิง  ฝ6ายท่ี
ทําการสมรสโดยสุจริตฝ6ายเดียวเท.านั้นเรียกเอาค.าทดแทนจากคู.สมรสฝ6ายท่ีไม.สุจริต  แต.จะไปเรียก
เอาค.าทดแทนจากบิดามารดาของคู.สมรสฝ6ายท่ีไม.สุจริตไม.ได�  ดังนั้น  ถ�าชายและหญิงต.างทําการ
สมรสโดยสุจริตด�วยกันท้ังสองฝ6าย  หรือต.างไม.สุจริตด�วยกันท้ังสองฝ6ายก็ไม.มีสิทธิเรียกเอาค.าทดแทน
จากกันและกันได�  สําหรับอายุความในการเรียกค.าทดแทนมีอายุความ  2  ปTนับแต.วันท่ีมีคําพิพากษา
ถึงท่ีสุดว.าการสมรสเป�นโมฆะ 
     5.3.1.3 สิทธิเรียกค.าเลี้ยงชีพ  ผู�สมรสโดยสุจริตมีสิทธิเรียกเอาค.าเลี้ยง
ชีพจากคู.สมรสฝ6ายท่ีไม.สุจริต  ถ�าการสมรสนั้นทําให�ตนยากจนลงเพราะไม.มีรายได�  โดยให�ใช�สิทธิ
เรียกเอาค.าเลี้ยงชีพภายใน  2  ปTนับแต.วันท่ีศาลมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดว.าการสมรสเป�นโมฆะ 
      อย.างไรก็ตาม  หากผู�ทําการสมรสโดยสุจริตได�รับความเสียหาย
จากเหตุอ่ืนๆ  จะกล.าวอ�างเพ่ือเรียกค.าเลี้ยงชีพไม.ได�  เช.น  การนําทรัพย4สินไปซ้ือขายเก็งกําไร      
เล.นการพนัน  ซ้ือขายหุ�น  เป�นต�น  เพราะไม.ได�เป�นผลโดยตรงจากการสมรสท่ีเป�นโมฆะ  (สมชาย  
กษิติประดิษฐ4, 2556: 141)  
   5.3.2 การสมรสท่ีเป�นโมฆะเพราะฝ6าฝ7นประมวลกฎหมายแพ.งและพาณิชย4  
มาตรา  1452  ผู�สมรสโดยสุจริตมีสิทธิดังนี้ 
     5.3.2.1 สิทธิท่ีได�มาเพราะการสมรส  ก.อนท่ีจะรู�ถึงเหตุท่ีทําให�การ
สมรสเป�นโมฆะ   คือก.อนวันท่ีกล.าวอ�างว.าการสมรสเป�นโมฆะ  แต.การสมรสท่ีเป�นโมฆะดังกล.าวไม.ทํา
ให� ผู� สมรสโดยสุจริต เกิดสิทธิรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมของคู. สมรสอีกฝ6 ายหนึ่ ง                  
(ป.พ.พ.  มาตรา  1499  วรรคสอง) 
     5.3.2.2 สิทธิเรียกร�องค.าทดแทน  ผู�สมรสโดยสุจริตมีสิทธิเรียกร�องเอา
ค.าทดแทนจากคู.สมรสฝ6ายท่ีไม.สุจริต  แต.จะต�องใช�สิทธิเรียกค.าทดแทนภายใน  2  ปTนับแต.วันท่ีรู�ถึง
เหตุท่ีทําให�การสมรสเป�นโมฆะ 
     5.3.2.3 สิทธิเรียกค.าเลี้ยงชีพ  ผู�สมรสโดยสุจริตมีสิทธิเรียกเอาค.าเลี้ยง
ชีพจากคู.สมรสฝ6ายท่ีไม.สุจริต  ถ�าการสมรสนั้นทําให�ตนยากจนลงเพราะเหตุไม.มีรายได�พอจาก
ทรัพย4สิน  หรือจากการงานท่ีเคยทําอยู.  แต.จะต�องใช�สิทธิเรียกเอาค.าเลี้ยงชีพภายใน  2  ปTนับแต.วันท่ี
รู�ถึงเหตุท่ีทําให�การสมรสเป�นโมฆะ 
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      ตัวอย&างคําพิพากษาศาลฎีกา 
      คําพิพากษาฎีกาท่ี  3134/2530  ขณะท่ีโจทก4จดทะเบียน
สมรสกับจําเลยนั้นโจทก4ไม.ทราบว.าจําเลยได�จดทะเบียนสมรสกับหญิงอ่ืนอยู.แล�ว  โจทก4จึงเป�นผู�สมรส
โดยสุจริต  เม่ือโจทก4ฟEองขอให�ศาลมีคําพิพากษาแสดงว.าการสมรสระหว.างโจทก4กับจําเลยเป�นโมฆะ  
โจทก4จึงมีสิทธิเรียกค.าทดแทนและเลี้ยงชีพจากจําเลยได�  ท่ีศาลชั้นต�นกําหนดค.าทดแทนเป�นเงิน  
40,000  บาท  และค.าเลี้ยงชีพเดือนละ  1,000  บาท  เป�นการสมควรและเหมาะสมกับพฤติการณ4
แห.งรูปคดีแล�ว 
  5.4 ผลเก่ียวกับบุตร 
   ดังท่ีได�กล.าวมาแล�วว.าการสมรสท่ีเป�นโมฆะ  ถ�าได�มีการดําเนินการทําให�การ
สมรสเสียเปล.าไป  สถานะความเป�นสามีภริยาย.อมสิ้นสุดลงต้ังแต.วันท่ีทําการสมรส  แต.บุตรท่ีเกิดมา
ในระหว.างท่ีการสมรสเป�นโมฆะ  ความเป�นบิดามารดากับบุตรจะมีผลผูกพันตามกฎหมายหรือไม.    
จึงต�องนําบทบัญญัติต.อไปนี้มาพิจารณาเพ่ือเป�นการให�ความคุ�มครองแก.บุตร 
   ประมวลกฎหมายแพ.งและพาณิชย4  มาตรา  1536  “เด็กเกิดแต.หญิงขณะเป�น
ภริยาชายหรือภายในสามร�อยสิบวันนับแต.วันท่ีการสมรสสิ้นสุดลง ให�สันนิษฐานไว�ก.อนว.าเป�นบุตร
ชอบด�วยกฎหมายของชายผู�เป�นสามี หรือเคยเป�นสามี แล�วแต.กรณี 
   ให�นําความในวรรคหนึ่งมาใช�บังคับแก.บุตรท่ีเกิดจากหญิงก.อนท่ีได�มีคําพิพากษา
ถึงท่ีสุดของศาลแสดงว.าการสมรสเป�นโมฆะ หรือภายในระยะเวลาสามร�อยสิบวันนับแต.วันนั้น” 
   ประมวลกฎหมายแพ.งและพาณิชย4  มาตรา  1538  “ในกรณีชายหรือหญิงสมรส
ฝ6าฝ7น  มาตรา  1452  เด็กท่ีเกิดในระหว.างการสมรสท่ีฝ6าฝ7นนั้น ให�สันนิษฐานไว�ก.อนว.าเป�นบุตรชอบ
ด�วยกฎหมายของชายผู�เป�นสามีซึ่งได�จดทะเบียนสมรสครั้งหลัง 
   ในกรณีท่ีหญิงสมรสฝ6าฝ7น  มาตรา  1452  ถ�ามีคําพิพากษาถึงท่ีสุดแสดงว.า เด็ก
มิใช.บุตรชอบด�วยกฎหมายของชายผู�เป�นสามีซ่ึงได�จดทะเบียนสมรสครั้งหลัง ให�นําข�อสันนิษฐานใน 
มาตรา 1536 มาใช�บังคับ 
   ให�นําความในวรรคหนึ่งมาใช�บังคับแก.เด็กท่ีเกิดภายในสามร�อยสิบวันนับแต.วันท่ี
ศาลมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�การสมรสเป�นโมฆะ เพราะฝ6าฝ7น มาตรา 1452 ด�วย” 
   ประมวลกฎหมายแพ.งและพาณิชย4  มาตรา  1499/1  “ในกรณีท่ีการสมรสเป�น
โมฆะ  ข�อตกลงระหว.างคู.สมรสว.าฝ6ายใดจะเป�นผู�ใช�อํานาจปกครองบุตรคนใดหรือฝ6ายใดหรือท้ังสอง
ฝ6ายจะเป�นผู�ออกเงินค.าอุปการะเลี้ยงดูบุตรเป�นจํานวนเงินเท.าใดให�ทําเป�นหนังสือ  หากตกลงกันไม.ได�
ให�ศาลเป�นผู�ชี้ขาด ในการพิจารณาชี้ขาดถ�าศาลเห็นว.ามีเหตุท่ีจะถอนอํานาจปกครองของคู.สมรสนั้น
ได�ตามมาตรา  1582  ศาลจะถอนอํานาจปกครองของคู.สมรส และสั่งให�บุคคลภายนอกเป�น
ผู�ปกครองก็ได� ท้ังนี้ ให�ศาลคํานึงถึงความผาสุกและประโยชน4ของบุตรนั้นเป�นสําคัญ และให�นําความ
ใน มาตรา 1521 มาใช�บังคับโดยอนุโลม” 
   ดังนั้น  ในกรณีท่ีบุตรเกิดจากการสมรสท่ีเป�นโมฆะเพราะฝ6าฝ7นประมวลกฎหมาย
แพ.งและพาณิชย4  มาตรา  1449  มาตรา  1450  มาตรา  1458  และบุตรนั้นได�เกิดก.อนศาลมีคํา
พิพากษาให�การสมรสเป�นโมฆะ  จึงต�องนําความในประมวลกฎหมายแพ.งพาณิชย4  มาตรา  1536  
วรรคหนึ่งและวรรคสองมาพิจารณาคือ  เด็กเกิดแต.หญิงขณะเป�นภริยาชาย  จึงเป�นบุตรชอบด�วย
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กฎหมายของชายผู�เป�นสามีมารดา  แต.ถ�าบุตรได�เกิดภายหลังจากศาลมีคําพิพากษาให�การสมรสเป�น
โมฆะหรือภายในระยะเวลา  310  วัน  นับแต.วันท่ีมีคําพิพากษาให�การสมรสเป�นโมฆะ  บุตรท่ีเกิดมา
นั้นย.อมต�องข�อสันนิษฐานว.าเป�นบุตรท่ีชอบด�วยกฎหมายของชายผู�เคยเป�นสามีมารดาตามประมวล
กฎหมายแพ.งและพาณิชย4  มาตรา  1536  วรรคสองประกอบวรรคหนึ่ง 
   สําหรับบุตรท่ีเกิดจากการสมรสท่ีเป�นโมฆะเพราะฝ6าฝ7นประมวลกฎหมายแพ.ง
และพาณิชย4  มาตรา  1452  บุตรท่ีเกิดมาย.อมต�องข�อสันนิษฐานว.าเป�นบุตรท่ีชอบด�วยกฎหมายของ
ชายผู�เป�นสามีซ่ึงได�จดทะเบียนสมรสครั้งหลังตามประมวลกฎหมายแพ.งและพาณิชย4  มาตรา  1538  
คือเป�นบุตรท่ีชอบด�วยกฎหมายของชายผู�ท่ีจดทะเบียนสมรสซ�อนนั่นเอง 
   อย.างไรก็ตามเม่ือการสมรสสิ้นสุดลงเพราะความเป�นโมฆะของการสมรสจึงทําให�
บิดามารดาของบุตรต�องแยกออกจากกัน  จึงมีปFญหาว.าใครจะเป�นผู�ใช�อํานาจปกครองบุตร  ในเรื่องนี้
ข้ันตอนแรกกฎหมายให�คู.สมรสทําข�อตกลงกันเป�นหนังสือว.าฝ6ายใดจะเป�นผู�ใช�อํานาจปกครองบุตรคน
ใด  หรือฝ6ายใดหรือท้ังสองฝ6ายจะเป�นผู�ออกเงินค.าอุปการะเลี้ยงดูบุตรเป�นจํานวนเงินเท.าใด  ถ�าตกลง
กันไม.ได�ศาลจะเป�นผู�ชี้ขาด 
   ในการพิจารณาของศาลถ�าศาลเห็นว.าคู.สมรสฝ6ายท่ีใช�อํานาจปกครองเป�นคนไร�
ความสามารถหรือคนเสมือนไร�ความสามารถ  หรือใช�อํานาจปกครองบุตรโดยมิชอบหรือมีความ
ประพฤติชั่วร�าย  (ป.พ.พ.  มาตรา  1582)  ศาลจะถอนอํานาจปกครองของคู.สมรสและสั่งให�
บุคคลภายนอกเป�นผู�ปกครองก็ได�  โดยคํานึงถึงความผาสุกและประโยชน4ของบุตรนั้นเป�นสําคัญ    
(ป.พ.พ.  มาตรา  1521)   
   สรุปได�ว.า  การสมรสท่ีเป�นโมฆะไม.มีผลกระทบกระเทือนถึงการเป�นบุตรท่ีชอบ
ด�วยกฎหมายของบิดาและมารดา 
 
   ตัวอย&างคําพิพากษาศาลฎีกา 
   คําพิพากษาฎีกาท่ี  1580/2494  บุตรท่ีเกิดในระหว.างท่ีบิดามารดาอยู.กิน
ด�วยกันฉันสามีภริยาและจดทะเบียนสมรสกันแล�ว  จนกระท่ังบิดาถึงแก.ความกรรมจึงมีคําพิพากษาชี้
ขาดว.าการจดทะเบียนสมรสระหว.างบิดามารดานั้นไม.ชอบด�วยกฎหมาย  เพราะขณะนั้นบิดายังมี
ภริยาเดิมอยู.มิได�หย.าขาดจากกัน  ดังนี้  ก็ต�องถือว.าบุตรนั้นเป�นบุตรท่ีชอบด�วยกฎหมายของบิดา
มารดาตลอดมา  จึงมีสิทธิได�รับมรดกของบิดามารดา 
   คําพิพากษาฎีกาท่ี  2648/2526  โจทก4เป�นบุตรนาย  ฉ.  กับนาง  ท.  ระหว.าง
คนท้ังสองเป�นสามีภริยากันโดยมีการจดทะเบียนสมรส  แม�นาย  ฉ.  ในขณะนั้นจะมีหญิงอ่ืนเป�นคู.
สมรสอยู.ก็ตาม  แต.เม่ือยังมิได�มีคําพิพากษาแสดงว.าการสมรสระหว.าง  นาย  ฉ.  กับนาง  ท.  เป�น
โมฆะแล�ว  โจทก4ก็ย.อมเป�นบุตรท่ีชอบด�วยกฎหมายของนาย  ฉ.  และมีอํานาจฟEองเรียกค.าเสียหาย
จากบุคคลท่ีทําให�นาย  ฉ  ถึงแก.ความตาย 
   คําพิพากษาฎีกาท่ี  1490/2537  แม�การสมรสระหว.างผู�คัดค�านท่ี  1  กับผู�ตาย
จะตกเป�นโมฆะ  แต.ประมวลกฎหมายแพ.งและพาณิชย4มาตรา  1536  ก็บัญญัติว.าให�สันนิษฐานไว�
ก.อนว.าผู�คัดค�านท่ี  2  ซ่ึงเกิดขณะท่ีผู�คัดค�านท่ี  1  เป�นภริยาของผู�ตายเป�นบุตรชอบด�วยกฎหมาย
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ของผู�ตาย  เม่ือผู�ร�องไม.นําสืบหรือมีพยานหักล�างข�อสันนิษฐานของกฎหมาย  จึงต�องฟFงว.าผู�คัดค�าน  
ท่ี  2  เป�นทายาทผู�มีสิทธิรับมรดกของผู�ตาย 
 
 
การสมรสที่เป�นโมฆียะ 
 
 การสมรสท่ีเป�นโมฆียะนั้นมีความแตกต.างจากหลักนิติกรรมท่ัวไปท่ีเป�นโมฆียะ  เพราะ
กฎหมายครอบครัวได�บัญญัติไว�โดยเฉพาะแล�วว.า  จะต�องฟEองขอให�ศาลพิพากษาเพิกถอนการสมรส
เท.านั้น  จึงจะทําให�การสมรสเสียเปล.าหรือสิ้นสุดลง  ตราบใดท่ีศาลยังมิได�เพิกถอน  การสมรสก็ยังคง
มีผลตามกฎหมายอยู.  ผู�มีส.วนได�เสียจะบอกล�างเองไม.ได�  ส.วนนิติกรรมท่ีเป�นโมฆียะนั้นผู�มีส.วนได�เสีย
สามารถบอกล�างนิติกรรมท่ีเป�นโมฆียะเองได�  เม่ือบอกล�างนิติกรรมแล�วให�ถือว.าเป�นโมฆะมาต้ังแต.
เริ่มแรก  และให�ผู�เป�นคู.กรณีกลับคืนสู.ฐานะเดิม  (ป.พ.พ. มาตรา  176)   
 ดังนั้นจึงจําเป�นต�องศึกษาเรื่องการสมรสท่ีเป�นโมฆียะโดยเริ่มต้ังแต.เหตุท่ีทําให�การสมรส
เป�นโมฆียะ  การร�องขอเพิกถอนการสมรสท่ีเป�นโมฆียะเพราะสําคัญผิดตัวคู.สมรส  หรือถูกกลฉ�อฉล  
หรือถูกข.มขู.  ผลของการเพิกถอนการสมรสท่ีเป�นโมฆียะ  ซ่ึงจะได�กล.าวตามลําดับต.อไปนี้ 
 
 1. เหตุท่ีทําให$การสมรสเป�นโมฆียะ 
  ความเป�นโมฆียะของการสมรสท่ีศาลจะเพิกถอนได�นั้น  มีสาเหตุมาจากชายและหญิง
ได�ทําการสมรสโดยฝ6าฝ7นเง่ือนไขของกฎหมาย  ดังท่ีประมวลกฎหมายแพ.งและพาณิชย4  มาตรา  
1503  ได�บัญญัติไว�ว.า  “เหตุท่ีจะขอให�ศาลพิพากษาเพิกถอนการสมรส  เพราะเหตุว.าเป�นโมฆียะ  มี
เฉพาะในกรณีท่ีคู.สมรสทําการฝ6าฝ7นมาตรา  1448  มาตรา  1505  มาตรา  1506  มาตรา  1507  
และมาตรา  1509” 
  จากบทบัญญัติดังกล.าวข�างต�นจึงกล.าวได�ว.า  เหตุท่ีจะทําให�การสมรสเป�นโมฆียะได�มี
อยู.  5  ประการ  ดังต.อไปนี้ 
  1.1 การสมรสท่ีชายและหญิงมีอายุยังไม.ครบ  17  ปTบริบูรณ4 
   เป�นกรณีท่ีชายและหญิงทําการสมรสโดยฝ6าฝ7นเง่ือนไขแห.งการสมรสตาม
ประมวลกฎหมายแพ.งและพาณิชย4  มาตรา  1448  ซ่ึงกฎหมายได�บัญญัติไว�ว.า  “การสมรสจะทําได�
ต.อเม่ือชายและหญิงมีอายุสิบเจ็ดปTบริบูรณ4แล�ว  แต.ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควร  ศาลอาจอนุญาตให�ทํา
การสมรสก.อนนั้นได�”   
   ดังนั้น  ถ�าชายและหญิงทําการสมรสในขณะท่ีท้ังสองฝ6ายมีอายุยังไม.ครบ  17  ปT
บริบูรณ4  การสมรสย.อมมีผลเป�นโมฆียะตามประมวลกฎหมายแพ.งและพาณิชย4  มาตรา  1503  ซ่ึงผู�
มีส.วนได�เสีย  ได�แก.  บิดา  มารดา  หรือผู�รับบุตรบุญธรรม  หรือตัวชายหญิงนั้นเอง  มีสิทธิขอให�ศาล
เพิกถอนการสมรสท่ีเป�นโมฆียะนั้นได�ตามท่ีประมวลกฎหมายแพ.งและพาณิชย4  มาตรา  1504  ได�
บัญญัติไว�ว.า  “การสมรสท่ีเป�นโมฆียะเพราะฝ6าฝ7นมาตรา  1448  ผู�มีส.วนได�เสียขอให�เพิกถอนการ
สมรสได�  แต.บิดามารดาหรือผู�ปกครองท่ีให�ความยินยอมแล�วจะขอให�เพิกถอนการสมรสไม.ได�  ถ�าศาล
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มิได�สั่งให�เพิกถอนการสมรสจนชายหญิงมีอายุครบตามมาตรา  1448  หรือเม่ือหญิงมีครรภ4ก.อนอายุ
ครบตามมาตรา  1448  ให�ถือว.าการสมรสสมบูรณ4มาต้ังแต.เวลาสมรส” 
   ดังนั้น  ถ�าศาลได�เพิกถอน  การสมรสท่ีเป�นโมฆียะย.อมมีผลสิ้นสุดลงตาม
ประมวลกฎหมายแพ.งและพาณิชย4  มาตรา  1502  อย.างไรก็ตามหากชายหญิงท่ีสมรสกันโดยฝ6าฝ7น
ประมวลกฎหมายแพ.งและพาณิชย4  มาตรา  1448  มีอายุครบ  17  ปTบริบูรณ4ท้ังสองฝ6าย  หรือหญิง
ได�ตั้งครรภ4ก.อนมีอายุครบ  17  ปTบริบูรณ4  แม�ชายจะมีอายุเท.าใดก็ตาม  สิทธิขอให�เพิกถอนการสมรส
ย.อมระงับไป  ศาลจึงเพิกถอนการสมรสไม.ได�เลย  ถึงแม�หญิงนั้นจะแท�งเด็กในเวลาต.อมาก็ตาม  
เพราะกฎหมายบัญญัติเพียงว.า  “เม่ือหญิงมีครรภ4”  เท.านั้น  มิได�คํานึงว.าบุตรท่ีคลอดมาจะมีชีวิต
รอดอยู.หรือไม. 
  1.2 การสมรสโดยสําคัญผิดในตัวคู.สมรส 
   ในกรณีท่ีชายหรือหญิงได�ทําการสมรสกับบุคคลท่ีไม.ตรงตามความประสงค4ท่ีตน
เข�าใจ  หรืออีกนัยหนึ่งก็คือต�องการสมรสกับบุคคลหนึ่ง  แต.เม่ือได�ทําการสมรสไปแล�วกลับกลายเป�น
อีกคนหนึ่งท่ีตนไม.ต�องการสมรสด�วย  ซ่ึงในทางกฎหมายเรียกว.า  “สําคัญผิดในตัวคู.สมรส”  ดังท่ี
ประมวลกฎหมายแพ.งและพาณิชย4  มาตรา  1505  ได�บัญญัติไว�ว.า  “การสมรสท่ีได�กระทําไปโดยคู.
สมรสฝ6ายหนึ่งสําคัญผิดตัวคู.สมรส  การสมรสนั้นเป�นโมฆียะ  สิทธิขอเพิกถอนการสมรสเพราะสําคัญ
ผิดตัวคู.สมรสเป�นอันระงับเม่ือเวลาได�ผ.านพ�นไปแล�วเก�าสิบวันนับแต.วันสมรส” 
   ดังนั้น  การสมรสเพราะสําคัญผิดในตัวคู.สมรสจึงมีผลเป�นโมฆียะตามประมวล
กฎหมายแพ.งและพาณิชย4  มาตรา  1505  ตัวอย.างเช.น  นายเป�ดตกลงจะทําการสมรสกับนางสาวฟEา  
ซ่ึงครอบครัวของนางสาวฟEามีพ่ีน�องฝาแฝดอีกหนึ่งคนชื่อ  นางสาวฟาง  ข�อเท็จจริงมีอยู.ว.า  นางสาว
ฟางแอบหลงรักนายเป�ดมานาน  แต.ไม.สมหวังจึงได�คิดวางแผนจะแต.งงานจดทะเบียนสมรสกับนาย
เป�ด  ในวันทําการสมรสนายเป�ดได�ขับรถเพ่ือจะมารับนางสาวฟEาไปจดทะเบียนสมรสท่ีว.าการอําเภอ  
แต.นางสาวฟEาไม.อยู.บ�านเพราะไปต.างประเทศ  นางสาวฟางได�โอกาสจึงแอบสวมรอยเป�นนางสาวฟEา
ไปจดทะเบียนสมรสกับนายเป�ดท่ีอําเภอ  นายเป�ดเข�าใจว.านางสาวฟางเป�นนางสาวฟEา  ผู�ท่ีตน
ต�องการสมรสด�วย  จึงได�ทําการสมรสจดทะเบียนกับนางสาวฟาง  เช.นนี้การสมรสระหว.างนายป�ดกับ
นางสาวฟางจึงมีผลเป�นโมฆียะ  เพราะสําคัญผิดในตัวคู.สมรส 
   อย.างไรก็ตาม  หากชายและหญิงได�ทําการสมรสกันเพราะสําคัญผิดในฐานะหรือ
คุณสมบัติของคู.สมรส  การสมรสดังกล.าวย.อมมีผลสมบูรณ4ไม.เป�นโมฆียะ  เช.น  นายเป�ดเป�นนักธุรกิจ
ต�องการจดทะเบียนสมรสกับนางสาวฟEาท่ีคบหากันมานาน  โดยเข�าใจว.านางสาวฟEาเป�นลูกเศรษฐีท่ีมี
ดีกรีจบการศึกษาจากต.างประเทศ  ท้ังคู.จึงได�จดทะเบียนสมรส  ต.อมาภายหลังนายเป�ดทราบความ
จริงว.านางสาวฟEาไม.ใช.ลูกเศรษฐีและไม.ได�จบการศึกษาจากต.างประเทศ  แต.เป�นเพียงลูกคนจนท่ีมี
การศึกษาจบแค.ประถมศึกษาปTท่ี  6  เช.นนี้  นายเป�ดจะร�องขอให�ศาลเพิกถอนการสมรสไม.ได�  เพราะ
นายเป�ดได�สมรสกับบุคคลท่ีตนต�องการแล�ว  ไม.ได�ผิดตัวแต.อย.างใด  ส.วนเรื่องฐานะ  ชื่อเสียง       
ถือเป�นคุณสมบัติไม.ใช.เรื่องตัวบุคคลและมิใช.สาระสําคัญในการสมรส  การสมรสดังกล.าวจึงมีผล
สมบูรณ4 
   การสมรสท่ีเป�นโมฆียะ  เพราะสําคัญผิดในตัวคู.สมรสเฉพาะตัวคู.สมรสเท.านั้นท่ี
จะขอเพิกถอนได�  บุคคลอ่ืนท่ีไม.ใช.คู.สมรสไม.มีสิทธิร�องขอให�ศาลเพิกถอน  (ป.พ.พ. มาตรา  1508)  
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และจะต�องฟEองเพิกถอนภายใน  90  วันเท.านั้น  นับแต.วันจดทะเบียนสมรส  แต.ถ�าพ�นกําหนด
ระยะเวลาดังกล.าวแล�ว  สิทธิขอให�เพิกถอนการสมรสย.อมเป�นอันระงับสิ้นไป  (ป.พ.พ.  มาตรา  
1505  วรรคสอง)  จะเพิกถอนไม.ได�  การสมรสจึงมีผลสมบูรณ4ต.อไป 
  1.3 การสมรสโดยถูกกลฉ�อฉล 
   ในกรณีท่ีชายหรือหญิง  ได�ใช�อุบายหลอกลวงถึงขนาดจูงใจให�คู.กรณีอีกฝ6ายหนึ่ง  
ยอมแสดงเจตนาทําการสมรสกับตน  การสมรสดังกล.าวย.อมมีผลเป�นโมฆียะ  ดังท่ีประมวลกฎหมาย
แพ.งและพาณิชย4  มาตรา  1506  ได�บัญญัติไว�ว.า  “ถ�าคู.สมรสได�ทําการสมรสโดยถูกกลฉ�อฉลอันถึง
ขนาดซ่ึงถ�ามิได�มีกลฉ�อฉลนั้นจะไม.ทําการสมรส  การสมรสนั้นเป�นโมฆียะ   
   ความในวรรคหนึ่ง  ไม.ใช�บังคับในกรณีท่ีกลฉ�อฉลเกิดข้ึนโดยบุคคลท่ีสาม  โดยคู.
สมรสอีกฝ6ายหนึ่งมิได�รู�เห็นด�วย 
   สิทธิขอเพิกถอนการสมรสเพราะถูกกลฉ�อฉลเป�นอันระงับเม่ือเวลาได�ผ.านพ�นไป
แล�วเก�าสิบวันนับแต.วันท่ีรู�หรือควรได�รู�ถึงกลฉ�อฉล  หรือเม่ือเวลาได�ผ.านพ�นไปแล�วหนึ่งปT  นับแต.วัน
สมรส” 
   จากบทบัญญัติดังกล.าวข�างต�น  การสมรสโดยถูกกลฉ�อฉลท่ีจะทําให�การสมรสนั้น
เป�นโมฆียะ  จะต�องมีองค4ประกอบดังต.อไปนี้ 
   1.3.1 คู.สมรสได�ใช�อุบายหลอกลวงคู.สมรสอีกฝ6ายหนึ่ง  ด�วยการแสดงข�อความ
อันเป�นเท็จ  เช.น  การใช�อุบายหลอกลวงด�วยการพูดจาโน�มน�าวเพ่ือจูงใจให�คู.สมรสอีกฝ6ายหนึ่ง
หลงเชื่อหรือเข�าใจผิด 
   1.3.2 จะต�องมีเจตนาจงใจหลอกลวงคู.สมอีกผ.ายหนึ่ง  การสมรสโดยถูกกลฉ�อ
ฉลท่ีจะเป�นโมฆียะนั้น  จะต�องเป�นกรณีท่ีคู.สมรสฝ6ายหนึ่งทํากับอีกฝ6ายหนึ่ง  ถ�าเป�นเรื่องท่ีชายหรือ
หญิงสําคัญผิดไปเอง  หรือเกิดข้ึนโดยบุคคลท่ีสามโดยคู.สมรสอีกฝ6ายหนึ่งมิได�รู�เห็นด�วย  เช.นนี้การ
สมรสไม.เป�นโมฆียะ  แต.ถ�าได�สมรสเพราะถูกบุคคลท่ีสามใช�กลฉ�อฉลและคู.สมรสอีกฝ6ายหนึ่งรู�เห็นด�วย  
การสมรสดังกล.าวย.อมมีผลเป�นโมฆียะ 
   1.3.3 การใช�อุบายหลอกลวงนั้นจะต�องถึงขนาดว.า  ถ�ามิได�ใช�กลฉ�อฉลดังกล.าว  
การสมรสท่ีเป�นโมฆียะนั้น  คงจะมิได�กระทําข้ึน 
    การท่ีจะพิจารณาว.าคู.สมรสท่ีทํากลฉ�อฉลนั้น  ได�ใช�อุบายหลอกลวงโดย
แสดงข�อความอันเป�นเท็จถึงขนาดจูงใจให�คู.สมรสอีกฝ6ายหนึ่งแสดงเจตนาทําการสมรสด�วยหรือไม.นั้น  
กฎหมายให�พิเคราะห4ถึงเพศ  อายุ  ฐานะ  สุขภาพ  อนามัย  และสภาวะแห.งจิตของผู�แสดงเจตนา  
ตลอดจนพฤติการณ4และสภาพแวดล�อมอ่ืนๆ  อันเก่ียวกับการนั้นด�วย  (ป.พ.พ.  มาตรา  167)  
ตัวอย.างเช.น  นายเต.าต�องการมีบุตรไว�สืบสกุล  จึงได�ประกาศหาผู�หญิงคนใดก็ได�ท่ีสามารถมีบุตร
ให�กับตนได�  นายเต.าจะจดทะเบียนสมรสกับหญิงคนนั้น  ต.อมานางสาวต๊ักแตนทราบเรื่องท่ีนายเต.า
ประกาศหาคู.จึงคิดอยากมีครอบครัว  นางสาวต๊ักแตนจึงได�ใช�อุบายหลอกลวงนายเต.าว.า  ตนเป�นหญิง
ท่ีมีความสมบูรณ4ทางร.างกายและสามารถมีบุตรได�  ท้ังท่ีความจริงนางสาวต๊ักแตนเป�นหมัน  ไม.
สามารถมีบุตรได�  เม่ือนายเต.าหลงเชื่อนางสาวต๊ักแตนท่ีใช�กลฉ�อฉลหลอกลวงว.าสามารถมีบุตรได�  
นายเต.าจึงทําการจดทะเบียนสมรสกับนางสาวต๊ักแตน  ซ่ึงถ�าหากนายเต.ารู�ความจริงว.านางสาว
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ต๊ักแตนเป�นหมัน  ก็จะไม.ทําการสมรสด�วย  เช.นนี้การสมรสโดยถูกกลฉ�อฉลดังกล.าวย.อมมีผลเป�น
โมฆียะ 
   1.3.4 การสมรสโดยถูกกลฉ�อฉลโดยการนิ่งก็อาจเกิดข้ึนได�ถ�าหากคู.สมรสฝ6ายท่ี
มีหน�าท่ีเป^ดความจริง  จงใจนิ่งเสีย  ปกป^ดเรื่องสําคัญในการดําเนินชีวิตสมรส  เช.น  ผ.าตัดแปลงเพศ
หรือเป�นโรคเอดส4  ซ่ึงทําให�อีกฝ6ายหนึ่งหลงสําคัญผิดทําการสมรสด�วยเพราะเหตุดังกล.าว 
  1.4 การสมรสโดยถูกข.มขู. 
   ในกรณีท่ีชายหรือหญิงใช�อํานาจบังคับแก.ร.างกายหรือจิตใจคู.กรณีอีกฝ6ายหนึ่งให�
เกิดความกลัวแล�วแสดงเจตนาทําการสมรสตามท่ีผู�ข.มขู.ต�องการ  การสมรสท่ีได�ทําข้ึนนั้นย.อมมีผลเป�น
โมฆียะ  ดังท่ีประมวลกฎหมายแพ.งและพาณิชย4  มาตรา  1507  ได�บัญญัติไว�ว.า  “ถ�าคู.สมรสได�ทํา
การสมรสโดยถูกข.มขู.อันถึงขนาดซ่ึงถ�ามิได�มีการข.มขู.นั้นจะไม.ทําการสมรส  การสมรสนั้นเป�นโมฆียะ  
   สิทธิขอเพิกถอนการสมรสเพราะถูกข.มขู.เป�นอันระงับ  เม่ือเวลาได�ผ.านพ�นไปแล�ว
หนึ่งปTนับแต.วันท่ีพ�นจากการข.มขู.” 
   สําหรับการสมรสท่ีได�ทําข้ึนเพราะถูกข.มขู.จะมีผลถึงขนาดเป�นโมฆียะหรือไม.  นัก
นิติศาสตร4ได�ให�ความเห็นไว�ดังต.อไปนี้ 
   วิสาร  พันธุนะ  (2548: 172)  ได�ให�ความเห็นว.า  การสมรสโดยถูกข.มขู.นั้นถือ
เป�นการบังคับจิตใจของคู.สมรสอีกฝ6าย  ให�ทําการสมรสเป�นการสมรสท่ีขาดความยินยอม  แต.ขาด
ความยินยอมเพียงฝ6ายเดียว  คือฝ6ายท่ีถูกข.มขู.  และการข.มขู.ท่ีจะทําให�การสมรสเป�นโมฆียะต�องเป�น
การข.มขู.อันถึงขนาดซ่ึงถ�ามิได�มีการข.มขู.นั้น  ก็จะไม.ทําการสมรส  อย.างไรก็ตาม  ถ�าหากชายและ
หญิงถูกข.มขู.ให�ทําการสมรสท้ังสองฝ6าย  การสมรสดังกล.าวจะไม.มีผลเป�นโมฆียะ  แต.จะมีผลเป�นโมฆะ
ตามประมวลกฎหมายแพ.งและพาณิชย4  มาตรา  1458  เพราะเป�นการสมรสท่ีชายและหญิงไม.
ยินยอมท้ังสองคน 
   สหัส  สิงหวิริยะ  (2549: 156 – 157)  กล.าวว.า  การสมรสโดยถูกข.มขู.อาจ
เกิดข้ึนโดยคู.สมรสเองเป�นผู�ข.มขู.หรือบุคคลอ่ืนเป�นผู�ข.มขู.ก็ได�  โดยคู.สมรสจะได�รู�เห็นด�วยหรือไม.ก็อยู.
ในบังคับของบทบัญญัติประมวลกฎหมายแพ.งและพาณิชย4  มาตรา  1507  นี้  ซ่ึงแตกต.างกับกรณี
การสมรสเพราะถูกกลฉ�อฉลตามประมวลกฎหมายแพ.งและพาณิชย4  มาตรา  1506  ซ่ึงการสมรสจะ
เป�นโมฆียะเพราะกลฉ�อฉลต.อเม่ือคู.สมรสอีกฝ6ายหนึ่งต�องรู�ถึงกลฉ�อฉลของบุคคลท่ีสามด�วย  ท้ังนี้
เพราะการข.มขู.เป�นเรื่องร�ายแรงท่ีถือได�ว.า  การสมรสได�กระทําลงไปโดยไม.มีความสมัครใจ 
   พวงผกา  บุญโสภาคย4  และ  ประสาน  บุญโสภาคย4  (2553: 134)  ได�อธิบาย
ว.า  “การข.มขู.”  หมายความถึง  การใช�อํานาจบังคับแก.จิตใจของบุคคล  เพ่ือให�เขาเกิดความกลัวแล�ว
แสดงเจตนาทํานิติกรรมออกมาตามท่ีผู�ข.มขู.ต�องการ  เป�นเหตุให�นิติกรรมท่ีทําข้ึนมีผลตกเป�นโมฆียะ  
(ป.พ.พ.  มาตรา  164) 
   ไพโรจน4  กัมพูสิริ  (2553: 167)  ได�ให�ความเห็นว.า  การข.มขู.ท่ีจะมีผลให�การ
สมรสตกเป�นโมฆียะนั้นจะต�องถึงขนาด  ซ่ึงหมายความว.าหากไม.มีการข.มขู.แล�วจะไม.มีการสมรส
เกิดข้ึนได�เลย  กล.าวคือ  ภัยท่ีขู.ให�กลัวนั้นต�องร�ายแรงและใกล�จะถึง  จะเป�นภัยแก.ตนเองโดยตรงแก.
สกุลหรือแก.ทรัพย4สินก็ได�  (คําพิพากษาฎีกา  1776/2522)  ซ่ึงการข.มขู.อาจกระทําได�  2  ทาง  คือ  
ทางกายและจิตใจ 
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   จากท่ีได�กล.าวมาข�างต�น  จึงสรุปได�ว.า  การข.มขู.ท่ีจะทําให�การสมรสมีผลเป�น
โมฆียะนั้น  จะต�องเป�นการข.มขู.ท่ีจะให�เกิดภัยอันใกล�จะถึงและร�ายแรงถึงขนาดท่ีจะจูงใจให�ผู�ถูกข.มขู.
มีมูลต�องกลัว  ซ่ึงถ�ามิได�มีการข.มขู.เช.นนั้น  การสมรสก็คงจะมิได�กระทําข้ึน  (เทียบเคียง  ป.พ.พ.  
มาตรา  164)  โดยให�พิเคราะห4ถึงเพศ  อายุ  ฐานะ  สุขภาพอนามัย  และภาวะแห.งจิตของผู�แสดง
เจตนา  ตลอดจนพฤติการณ4และสภาพแวดล�อมอ่ืนๆ  อันเก่ียวกับการนั้นด�วย  (ป.พ.พ. มาตรา  167) 
เช.น  นายไก.ต�องการสมรสกับนางสาวเป�ด  แต.นางสาวเป�ดไม.ยอมสมรสกับนายไก.  เพราะนางสาวเป�ด
มีแฟนอยู.แล�ว  นายไก.จึงพูดข.มขู.นางสาวเป�ดว.า  ถ�าไม.ยอมสมรสด�วยนายไก.จะฉุดน�องสาวของ
นางสาวเป�ดไปข.มขืนแล�วฆ.าท้ิง  นางสาวเป�ดกลัวว.าน�องสาวของตนจะได�รับอันตรายจึงยอมจด
ทะเบียนสมรสกับนายไก.  เช.นนี้การสมรสระหว.างนายไก.และนางสาวเป�ดจึงตกเป�นโมฆียะ  เพราะ
เป�นการข.มขู.ถึงขนาดให�นางสาวเป�ดเกิดความกลัว  ซ่ึงถ�ามิได�มีการข.มขู.เช.นว.านั้น  นางสาวเป�ดก็จะไม.
ยอมจดทะเบียนสมรสด�วย 
 
   ตัวอย&างคําพิพากษาศาลฎีกา 
   คําพิพากษาฎีกาท่ี  1776/2522  ชายมีป7นขู.พาหญิงไปร.วมประเวณีและจด
ทะเบียนสมรส  หญิงเพิกถอนได�  การฟEองคดีเป�นการบอกล�างโมฆียกรรมไปในตัว 
   คําพิพากษาฎีกาท่ี  3496/2537  ขณะท่ีจําเลยท่ี  1  จดทะเบียนสมรสกับ
โจทก4นั้น  จําเลยท่ี  1  บรรลุนิติภาวะมีความรู�สึกผิดชอบดีแล�ว  และไปจดทะเบียนสมรสโดยไม.มีเจ�า
พนักงานตํารวจไปด�วย  ท้ังได�แสดงความยินยอมเป�นสามีภริยาโดยเป^ดเผยต.อหน�านายทะเบียนและ
พยานซ่ึงเป�นพนักงานฝ6ายปกครองด�วย  จึงเป�นข�อบ.งชี้ว.าจําเลยท่ี  1  ไปจดทะเบียนสมรสโดยความ
สมัครใจ  มิได�ถูกบังคับขู.เข็ญอันเก่ียวเนื่องมาจากท่ีโจทก4ได�แจ�งความต.อพนักงานสอบสวนดําเนินคดี
แก.จําเลยท่ี  1  ข�อหาข.มขืนกระทําชําเราโจทก4แต.อย.างใด  จึงไม.มีเหตุให�เพิกถอนการจดทะเบียน
สมรสระหว.างโจทก4กับจําเลยท่ี  1 
   คําพิพากษาฎีกาท่ี  7209/2538  ก.อนเกิดเหตุประมาณ  5  วัน  โจทก4ได�รับ
เงินส.วนแบ.งจากการท่ีบิดาขายท่ีดินประมาณ  32  ล�านบาท  วันเกิดเหตุขณะท่ีโจทก4กําลังจะเดินเข�า
ท่ีทํางาน  จําเลยกับพวกใช�กําลังพาโจทก4ไปทําการข.มขืนกระทําชําเราในเขตท�องท่ีหลายจังหวัดและ
บังคับให�จดทะเบียนสมรส  โดยขู.ว.าถ�ายินยอมให�การและให�ถ�อยคําวันจดทะเบียนสมรสตามท่ีสอนให�
จะยอมปล.อยกลับบ�าน  ถ�าไม.ยอมปฏิบัติตามจะฆ.าโจทก4และพ่ีน�องของโจทก4  เช.นนี้การสมรสระหว.าง
โจทก4กับจําเลยจึงเป�นการสมรสโดยถูกข.มขู.ตามประมวลกฎหมายแพ.งและพาณิชย4  มาตรา  1507  
วรรคแรก  โจทก4มีสิทธิขอให�ศาลเพิกถอนการสมรสอันเป�นโมฆียะนี้ได�ตามมาตรา  1503 
  1.5 การสมรสของผู�เยาว4ท่ีมิได�รับความยินยอม 
   ในกรณีท่ีผู�เยาว4จะทําการสมรสกัน  ผู�เยาว4จะต�องขอความยินยอมจากบิดา
มารดาหรือผู�รับบุตรบุญธรรม  หรือผู�ปกครองแล�วแต.กรณี  ถ�าหากผู�เยาว4ได�ทําการสมรสกันลําพังโดย
ไม.ได�รับความยินยอมจากบุคคลดังกล.าว  การสมรสท่ีได�ทําข้ึนนั้นย.อมมีผลเป�นโมฆียะ  ตามท่ีประมวล
กฎหมายแพ.งและพาณิชย4  มาตรา  1509  ได�บัญญัติไว�ว.า  “การสมรสท่ีมิได�รับความยินยอมของ
บุคคลดังกล.าวในมาตรา  1454  การสมรสนั้นเป�นโมฆียะ” 
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   เม่ือการสมรสเป�นโมฆียะเพราะฝ6าฝ7นประมวลกฎหมายแพ.งและพาณิชย4  มาตรา  
1509  กฎหมายจึงให�สิทธิเพิกถอนการสมรสท่ีเป�นโมฆียะให�มีผลเสียเปล.าได�ในภายหลัง  ดังท่ี
ประมวลกฎหมายแพ.งและพาณิชย4  มาตรา  1510  ได�บัญญัติว.า  “การสมรสท่ีเป�นโมฆียะเพราะมิได�
รับความยินยอมของบุคคลดังกล.าวในมาตรา  1454  เฉพาะบุคคลท่ีอาจให�ความยินยอมตามมาตรา  
1454  เท.านั้น  ขอให�เพิกถอนการสมรสได�  สิทธิขอเพิกถอนการสมรสตามมาตรานี้เป�นอันระงับเม่ือคู.
สมรสนั้นมีอายุครบยี่สิบปTบริบูรณ4  หรือเม่ือหญิงมีครรภ4  การฟEองขอเพิกถอนการสมรสตามมาตรานี้
ให�มีอายุความหนึ่งปTนับแต.วันทราบการสมรส” 
   จากบทบัญญัติดังกล.าวข�างต�น  คําว.า  “เฉพาะบุคคลท่ีอาจให�ความยินยอมตาม
ประมวลกฎหมายแพ.งและพาณิชย4  มาตรา  1454  เท.านั้นท่ีจะขอให�เพิกถอนการสมรสได�”  
หมายถึง  บุคคลคนเดียวกันกับผู�ท่ีให�ความยินยอมให�ผู�เยาว4ทําการสมรสนั่นเอง  โดยให�ไปนําความใน
ประมวลกฎหมายแพ.งและพาณิชย4  มาตรา  1436  มาบังคับใช�โดยอนุโลม  ซ่ึงได�แก.  บิดามารดา
หรือผู�รับบุตรบุญธรรม  หรือผู�ปกครองแล�วแต.กรณี  และจะต�องร�องขอให�ศาลเพิกถอนการสมรส
ภายในระยะเวลาหนึ่งปTนับแต.วันทราบการสมรสด�วย  มิเช.นนั้นสิทธิขอเพิกถอนการสมรสจะระงับสิ้น
ไป  ดังนั้น  ชายหรือหญิงท่ีทําการสมรสกันจึงไม.อาจร�องขอให�ศาลเพิกถอนการสมรสได� 
   อย.างไรก็ตาม  ถ�าหากคู.สมรสมีอายุครบ  20  ปTบริบูรณ4ท้ังสองฝ6าย  หรือหาก
หญิงเกิดต้ังครรภ4แล�ว  ไม.ว.าหญิงนั้นจะมีอายุครบ  20  ปTบริบูรณ4แล�วหรือไม.ก็ตาม  สิทธิในการร�อง
ขอให�เพิกถอนการสมรสย.อมเป�นอันระงับสิ้นลง  บิดามารดา  หรือผู�รับบุตรบุญธรรม  หรือผู�ปกครอง
แล�วแต.กรณี  จึงไม.อาจร�องขอเพิกถอนการสมรสนั้นได�อีก 
 
 2. การร$องขอเพิกถอนการสมรสท่ีเป�นโมฆียะเพราะสําคัญผิดตัวคู&สมรส  หรือถูกกล
ฉ$อฉล  หรือถูกข&มขู& 
  ในกรณีท่ีมีการสมรสเพราะสําคัญผิดตัวคู.สมรส  หรือได�ทําการสมรสไปเพราะถูกกล 
ฉ�อฉล  หรือถูกข.มขู.  ซ่ึงทําให�การสมรสมีผลเป�นโมฆียะ  คู.สมรสท่ีสําคัญผิดตัวหรือถูกกลฉ�อฉล  หรือ
ถูกข.มขู.สามารถร�องขอให�ศาลเพิกถอนการสมรสท่ีเป�นโมฆียะได�ตามประมวลกฎหมายแพ.งและ
พาณิชย4  มาตรา  1508  ซ่ึงบัญญัติไว�ว.า 
  “การสมรสท่ีเป�นโมฆียะเพราะคู.สมรสสําคัญผิดตัวหรือถูกกลฉ�อฉลหรือถูกข.มขู.  
เฉพาะแต.คู.สมรสท่ีสําคัญผิดตัว  หรือถูกกลฉ�อฉล  หรือถูกข.มขู.เท.านั้นขอเพิกถอนการสมรสได� 
  ในกรณีท่ีผู�มีสิทธิขอเพิกถอนการสมรสเป�นบุคคลท่ีถูกศาลสั่งให�เป�นคนไร�ความสามารถ  
ให�บุคคลซ่ึงอาจร�องขอต.อศาลให�สั่งให�บุคคลวิกลจริตเป�นคนไร�ความสามารถ  ตามมาตรา  29  ขอ
เพิกถอนการสมรสได�ด�วย  แต.ถ�าผู�มีสิทธิขอเพิกถอนการสมรสเป�นคนวิกลจริตท่ีศาลยังไม.ได�สั่งให�เป�น
คนไร�ความสามารถ  บุคคลดังกล.าวจะร�องขอเพิกถอนการสมรสก็ได�  แต.ต�องขอให�ศาลสั่งให�คน
วิกลจริตเป�นคนไร�ความสามารถพร�อมกันด�วย  ในกรณีท่ีศาลมีคําสั่งให�ยกคําขอให�ศาลสั่งเป�นคนไร�
ความสามารถ  ก็ให�ศาลมีคําสั่งยกคําขอเพิกถอนการสมรสของบุคคลดังกล.าวนั้นเสียด�วย 
  คําสั่งศาลให�ยกคําขอเพิกถอนการสมรสของบุคคลตามวรรคสองไม.กระทบกระเทือน
สิทธิการขอเพิกถอนการสมรสของคู.สมรส  แต.คู.สมรสจะต�องใช�สิทธินั้นภายในกําหนดระยะเวลาท่ีคู.
สมรสมีอยู.  ถ�าระยะเวลาดังกล.าวเหลืออยู.ไม.ถึงหกเดือนนับแต.วันท่ีศาลมีคําสั่งให�ยกคําขอเพิกถอน
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การสมรสของบุคคลดังกล.าวหรือไม.มีเหลืออยู.เลย  ก็ให�ขยายระยะเวลานั้นออกไปได�ให�ครบหกเดือน
หรืออีกหกเดือนนับแต.วันท่ีศาลมีคําสั่งให�ยกคําขอเพิกถอนการสมรสของบุคคลดังกล.าว  แล�วแต.
กรณี” 
  ดังนั้น  การขอให�เพิกถอนการสมรสท่ีเป�นโมฆียะเพราะสําคัญผิดตัวคู.สมรส  หรือถูก
กลฉ�อฉล  หรือถูกข.มขู.  ผู�ท่ีจะมีสิทธิขอให�ศาลเพิกถอนการสมรสดังกล.าวได�คือคู.สมรสท่ีได�สําคัญผิด
ตัวคู.สมรส  หรือถูกกลฉ�อฉล  หรือถูกข.มขู.เท.านั้น  บุคคลอ่ืนหรือคู.สมรสท่ีไม.ได�สําคัญผิดหรือคู.สมรสท่ี
ได�ใช�กลฉ�อฉลหรือข.มขู.  ไม.มีสิทธิเพิกถอนการสมรส 
  ในกรณีท่ีผู�มีสิทธิขอเพิกถอนการสมรสดังกล.าวเป�นบุคคลท่ีถูกศาลสั่งให�เป�นคนไร�
ความสามารถแล�ว  ผู�มีส.วนได�เสีย  ได�แก.  สามี  ภริยา  บุพการี  ผู�สืบสันดาน  ผู�ปกครอง  ผู�พิทักษ4  
หรือพนักงานอัยการ  มีสิทธิร�องขอให�เพิกถอนการสมรสได�โดยลําพังในทันที  แต.ถ�าผู�มีสิทธิขอเพิก
ถอนการสมรส  เป�นคนวิกลจริตแต.ยังไม.ถูกศาลสั่งให�เป�นคนไร�ความสามารถ  สามี  ภริยา  ฯลฯ  
เหล.านี้จะต�องร�องขอให�เพิกถอนการสมรสท่ีเป�นโมฆียะ  และร�องขอให�ศาลมีคําสั่งให�คนวิกลจริตนั้น
เป�นคนไร�ความสามารถไปพร�อมกันในคดีเดียวกันด�วย  ซ่ึงถ�าศาลมีคําสั่งให�ยกคําขอให�ศาลสั่งเป�นคน
ไร�ความสามารถ  ศาลก็จะต�องมีคําสั่งยกคําขอเพิกถอนการสมรสด�วย  (ประสพสุข  บุญเดช,     
2554: 346) 
  อย.างไรก็ตาม  หากศาลมีคําสั่งยกคําขอเพิกถอนการสมรสของบุคคลผู�มีส.วนได�เสีย
ดังกล.าวข�างต�น  คําสั่งยกคําขอของศาลย.อมไม.มีผลกระทบกระเทือนต.อสิทธิของคู.สมรสผู�ท่ีได�สําคัญ
ผิด  หรือถูกกลฉ�อฉล  หรือถูกข.มขู.  เพราะตัวคู.สมรสดังกล.าวยังมีสิทธิยื่นคําร�องขอให�ศาลเพิกถอน
การสมรสได�อีกครั้ง  แต.คู.สมรสจะต�องใช�สิทธินั้นภายในกําหนดระยะเวลาท่ีตนเองมีอยู.  ถ�าระยะเวลา
ดังกล.าวเหลืออยู.ไม.ถึง  6  เดือน  นับแต.วันท่ีศาลมีคําสั่งให�ยกคําขอเพิกถอนการสมรสหรือไม.มี
เหลืออยู.เลย  ก็ให�ขยายระยะเวลานั้นออกไปได�ให�ครบ  6  เดือน  หรืออีก  6  เดือน  นับแต.วันท่ีศาล
มีคําสั่งให�ยกคําขอเพิกถอนการสมรสของบุคคลผู�มีส.วนได�เสียดังกล.าว  แล�วแต.กรณี 
 
 3. ผลของการเพิกถอนการสมรสท่ีเป�นโมฆียะ 
  การสมรสท่ีเป�นโมฆียะนั้น  ถ�าศาลได�มีคําพิพากษาให�เพิกถอนแล�ว  ให�ถือว.าการสมรส
นั้นได�สิ้นสุดลงนับแต.วันท่ีคําพิพากษาถึงท่ีสุดตามท่ีประมวลกฎหมายแพ.งและพาณิชย4  มาตรา  1511  
ได�บัญญัติไว�ว.า 
  “การสมรสท่ีได�มีคําพิพากษาให�เพิกถอนนั้น  ให�ถือว.าสิ้นสุดลงในวันท่ีคําพิพากษาถึง
ท่ีสุด  แต.จะอ�างเป�นเหตุเสื่อมสิทธิของบุคคลภายนอกผู�ทําการโดยสุจริตไม.ได�  เว�นแต.จะได�จด
ทะเบียนการเพิกถอนการสมรสนั้นแล�ว” 
  จากบทบัญญัติดังกล.าวข�างต�น  เม่ือศาลได�มีคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�เพิกถอน  จึงทําให�
การสมรสท่ีเป�นโมฆียะ  มีผลดังต.อไปนี้ 
  3.1 ผลระหว.างคู.สมรส 
   เม่ือศาลได�มีคําพิพากษาเพิกถอนการสมรสแล�ว  ถือว.าคู.สมรสนั้นสิ้นสุดจากการ
เป�นสามีภริยากันนับแต.วันนั้น  ไม.มีความสัมพันธ4กันท้ังในทางส.วนตัวและทางทรัพย4สินกันต.อไป 
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   อย.างไรก็ดีคําพิพากษาเพิกถอนการสมรสมีผลเป�นการระงับความสัมพันธ4ของ
สามีภริยาต.อไปในอนาคตเท.านั้น  หาได�มีผลย�อนหลังไปในเวลาท่ีทําการสมรสไม.  ดังนั้นก.อนท่ีศาลจะ
มีคําพิพากษาก็ต�องถือว.าได�มีการสมรสท่ีสมบูรณ4มาแล�ว  คู.สมรสมีสถานะเป�นสามีภริยาเกิดข้ึนอย.าง
สมบูรณ4  ท้ังความสัมพันธ4ทางส.วนตัว  และความสัมพันธ4ในทางทรัพย4สิน  (ไพโรจน4  กัมพูสิริ  และ  
รัศฎา  เอกบุตร, 2555: 152) 
  3.2 ผลต.อบุตร 
   ตราบใดท่ีศาลยังไม.เพิกถอนการสมรสท่ีเป�นโมฆียะ  คู.สมรสยังถือว.าเป�นสามี
ภริยากันตามกฎหมายทุกประการ  ดังนั้นบุตรท่ีเกิดในระหว.างการสมรสท่ีเป�นโมฆียะ  ย.อมเป�นบุตรท่ี
ชอบด�วยกฎหมายของชายผู�เป�นสามีของมารดา  ท้ังนี้เพราะเด็กเกิดแต.หญิงขณะเป�นภริยาชาย  ให�
สันนิษฐานไว�ก.อนว.าเป�นบุตรชอบด�วยกฎหมายของชายผู�เป�นสามี  (ป.พ.พ.  มาตรา 1536 วรรคแรก) 
   อย.างไรก็ดี  แม�ต.อมาศาลจะได�มีคําพิพากษาให�เพิกถอนการสมรสดังกล.าวก็ตาม  
คําพิพากษาเช.นว.านี้ก็ไม.มีผลกระทบกระเทือนถึงการเป�นบุตรท่ีชอบด�วยกฎหมาย  เพราะบุตรท่ีเกิด
ระหว.างสมรสซ่ึงศาลพิพากษาให�เพิกถอนภายหลังนั้นให�ถือว.าเป�นบุตรท่ีชอบด�วยกฎหมายของชาย
และหญิงนั้น  (ป.พ.พ. มาตรา  1560) 
  3.3 ผลต.อบุคคลภายนอก 
   หลังจากท่ีศาลได�เพิกถอนการสมรสท่ีเป�นโมฆียะแล�ว  ชายหญิงนั้นต�องมีหน�าท่ี
นําคําพิพากษาดังกล.าวไปแสดงต.อนายทะเบียน  เพ่ือให�จดทะเบียนเพิกถอนการสมรส  ตราบใดท่ียัง
ไม.มีการจดแจ�งการเพิกถอนลงในทะเบียนสมรส  จะยกข้ึนกล.าวอ�างต.อบุคคลภายนอกผู�ซึ่งกระทําการ
โดยสุจริตหาได�ไม.  เช.น  นายจันทร4หลงรักนางพุธมาก  แต.นางพุธไม.ชอบนายจันทร4  นายจันทร4จึง
พูดจาข.มขู.นางพุธว.าจะฆ.านางพุธให�ตาย  ถ�าหากไม.ยอมจดทะเบียนสมรสด�วย  นางพุธกลัวจึงยอม
สมรสกับนายจันทร4  หลังจากสมรสกันได�  1  เดือน  นางพุธได�ฟEองศาลเพ่ือให�เพิกถอนการสมรสท่ี
เป�นโมฆียะเพราะถูกข.มขู.  และศาลได�พิพากษาเพิกถอนการสมรสแล�ว  แต.ยังไม.ได�มีการจดลงไว�ใน
ทะเบียนสมรส  ต.อมานางสาวพุธนําท่ีดินท่ีเป�นสินสมรสไปจดจํานองกับนายเสือ  โดยท่ีนายเสือไม.
ทราบเรื่องการสมรสท่ีเป�นโมฆียะ  เช.นนี้นายจันทร4จะฟEองเพิกถอนนิติกรรมการจดจํานองท่ีดิน
ดังกล.าวไม.ได�  เพราะยังไม.ได�จดคําพิพากษาให�เพิกถอนการสมรสลงในทะเบียนสมรส  ดังนั้นจึงไม.
เป�นการเสื่อมสิทธิของบุคคลภายนอกผู�ทําการโดยสุจริต  นายเสือย.อมได�สิทธิดังกล.าวตามสัญญา
จํานองท่ีดิน 
  3.4 การนําผลของการหย.าโดยคําพิพากษามาใช�ในการแบ.งสินสมรสและกําหนดการ
ปกครองบุตรโดยอนุโลม 
   หลังจากท่ีศาลได�มีคําพิพากษาให�เพิกถอนการสมรสท่ีเป�นโมฆียะแล�ว  ในเรื่อง
การแบ.งสินสมรสและกําหนดการปกครองบุตร  ให�นําบทบัญญัติของการหย.าโดยคําพิพากษามาใช�
บังคับโดยอนุโลม  ตามท่ีประมวลกฎหมายแพ.งและพาณิชย4  มาตรา  1512  ได�บัญญัติว.า  “ให�นํา
บทบัญญัติว.าด�วยผลของการหย.าโดยคําพิพากษามาใช�บังคับแก.ผลของการเพิกถอนการสมรสโดย
อนุโลม” 
   ดังนั้น  เม่ือการสมรสสิ้นสุดลงเพราะศาลได�มีคําพิพากษาให�เพิกถอนการสมรสท่ี
เป�นโมฆียะแล�ว  จึงต�องนําผลของการหย.าโดยคําพิพากษามาใช�บังคับโดยอนุโลม  คือ  ให�จัดการแบ.ง
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ทรัพย4สินของสามีภริยาโดยให�ชายและหญิงได�ส.วนแบ.งเท.ากัน  (ป.พ.พ.  มาตรา  1533)  ซ่ึงคํา
พิพากษาในส.วนท่ีบังคับทรัพย4สินระหว.างสามีภริยานั้น  ให�มีผลย�อนหลังไปถึงวันฟEองขอให�ศาลมี
คําสั่งเพิกถอนการสมรสท่ีเป�นโมฆียะ  (ป.พ.พ.  มาตรา  1532  วรรคสอง) 
   ส.วนในเรื่องการใช�อํานาจปกครองบุตรนั้น  ให�ศาลซ่ึงพิจารณาคดีฟEองเพิกถอน
การสมรสนั้นเป�นผู�กําหนดว.าฝ6ายใดจะเป�นผู�ใช�อํานาจปกครองบุตรคนใด  รวมถึงกําหนดเรื่องการจ.าย
ค.าอุปการะเลี้ยงดูบุตร  (ป.พ.พ.  มาตรา  1520  วรรคสอง  และมาตรา  1522  วรรคสอง) 
  3.5 การชดใช�ค.าเสียหายและค.าเลี้ยงชีพ 
   ในกรณีท่ีมีการฟEองเพิกถอนการสมรสท่ีเป�นโมฆียะนั้น  ถ�าคู.สมรสฝ6ายท่ีถูกฟEอง
เพิกถอนการสมรสได�รู�เห็นเป�นใจในเหตุแห.งโมฆียะกรรม  คู.สมรสฝ6ายนั้นต�องรับผิดชดใช�ค.าทดแทน
ความเสียหายตามท่ีประมวลกฎหมายแพ.งและพาณิชย4  มาตรา  1513  ได�บัญญัติว.า  “ถ�าปรากฏว.าคู.
สมรสท่ีถูกฟEองเพิกถอนการสมรสได�รู�เห็นเป�นใจในเหตุแห.งโมฆียกรรม  คู.สมรสนั้นจะต�องรับผิดใช�ค.า
ทดแทนความเสียหายซ่ึงคู.สมรสอีกฝ6ายหนึ่งได�รับต.อกาย  ชื่อเสียง  หรือทรัพย4สิน  เนื่องจากการ
สมรสนั้น  และให�นํามาตรา  1525  มาใช�บังคับโดยอนุโลม   
   ถ�าหากการเพิกถอนการสมรสตามวรรคหนึ่งทําให�อีกฝ6ายหนึ่งยากจนลง  และไม.
มีรายได�พอจากทรัพย4สินหรือจากการงานตามท่ีเคยทําอยู.ระหว.างสมรส  คู.สมรสท่ีถูกฟEองนั้นจะต�อง
รับผิดในค.าเลี้ยงชีพดังท่ีบัญญัติไว�ในมาตรา  1526  ด�วย” 
   จากบทบัญญัติดังกล.าวข�างต�น  จะเห็นได�ว.า  ศาลจะเป�นผู�กําหนดให�คู.สมรสฝ6าย
ท่ีถูกฟEองซ่ึงเป�นผู�ท่ีได�รู�เห็นเป�นใจในเหตุแห.งโมฆียะกรรมนั้น  ชดใช�ค.าทดแทนความเสียหายต.อกาย  
ชื่อเสียง  หรือทรัพย4สิน  ให�แก.คู.สมรสฝ6ายท่ีได�รับความเสียหาย  โดยนําหลักประมวลกฎหมายแพ.ง
และพาณิชย4  มาตรา  1525  มาบังคับใช�คือ  ให�ศาลกําหนดค.าทดแทนตามควรแก.พฤติการณ4  โดย
ศาลจะสั่งให�ชําระท้ังหมดครั้งเดียวหรือแบ.งชําระเป�นงวดก็ได�  หรือจะกําหนดค.าทดแทนโดยคํานึงถึง
สินสมรสท่ีอีกฝ6ายหนึ่งได�รับไปจากการแบ.งสินสมรสก็ได�  ท้ังนี้แล�วแต.ศาลจะเห็นสมควร 
   อย.างไรก็ดี  ถ�าเหตุแห.งการฟEองเพิกถอนการสมรสท่ีเป�นโมฆียะนั้นทําให�คู.สมรส
อีกฝ6ายหนึ่งยากจนลง  เพราะไม.มีรายได�เพียงพอจากทรัพย4สินหรือจากการงานตามท่ีเคยทําอยู.
ระหว.างสมรส  คู.สมรสฝ6ายท่ีถูกฟEองซ่ึงเป�นผู�ได�รู�เห็นเป�นใจในเหตุแห.งโมฆียะกรรมนั้น  จะต�องรับผิด
จ.ายค.าเลี้ยงชีพให�แก.คู.สมรสอีกฝ6ายหนึ่งด�วย  ในการจ.ายค.าเลี้ยงชีพนี้ศาลจะเป�นผู�กําหนดโดยคํานึงถึง
ความสามารถของผู�ใช�และฐานะของผู�รับมาพิจารณาประกอบกัน  (ป.พ.พ.  มาตรา  1526) 
 
 
สรุป 
 
 ความเป�นโมฆะแห.งการสมรสมีสาเหตุมาจากการท่ีชายและหญิงทําการสมรสโดยฝ6าฝ7น
เง่ือนไขของการสมรสตามประมวลกฎหมายแพ.งและพาณิชย4  มาตรา  1449  มาตรา  1450   มาตรา  
1452  มาตรา  1458   นี้เท.านั้น  ซ่ึงถือเป�นเรื่องเฉพาะของการสมรส  จึงไม.ให�นําหลักนิติกรรมท่ัวไป
ท่ีเป�นโมฆะมาใช�บังคับกับการสมรส  เพราะความเป�นโมฆะแห.งการสมรสจะมีผลเสียเปล.าไปก็ต.อเม่ือ
ได�มีการดําเนินการตามข้ันตอนของกฎหมายก.อน  เช.น  ยื่นคําร�องขอให�ศาลพิพากษาว.าการสมรส
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เป�นโมฆะหรือได�กล.าวอ�างว.าการสมรสเป�นโมฆะในกรณีท่ีมีการสมรสซ�อน  ซ่ึงสาเหตุท่ีต�องมีการ
ดําเนินการให�การสมรสท่ีเป�นโมฆะมีผลเสียเปล.าไป  เพราะว.าการสมรสท่ีเป�นโมฆะมีผลกระทบกับ
บุคคลหลายฝ6าย  โดยเฉพาะบุคคลท่ีมีส.วนได�เสียจากการสมรสนั้น  ดังนั้น  เม่ือศาลได�มีคําพิพากษา
ว.าการสมรสเป�นโมฆะแล�ว  ศาลจึงต�องแจ�งไปยังนายทะเบียนเพ่ือบันทึกความเป�นโมฆะไว�ในทะเบียน
สมรส  เพ่ือให�บุคคลภายนอกได�ทราบความเป�นโมฆะของการสมรสนั้น 
 สําหรับการสมรสท่ีเป�นโมฆียะคือ  การสมรสท่ีมีสาเหตุมาจากชายและหญิงได�ทําการสมรส
ในขณะท่ีท้ังสองฝ6ายมีอายุไม.ครบ  17  ปTบริบูรณ4  หรือกรณีท่ีผู�เยาว4ทําการสมรสโดยไม.ได�รับความ
ยินยอมจากบิดามารดา  หรือการสมรสท่ีเกิดจากการแสดงเจตนาวิปริตเพราะความสําคัญผิดในตัวคู.
สมรส  หรือถูกกลฉ�อฉล  หรือถูกข.มขู.ให�ทําการสมรส ซ่ึงการสมรสท่ีเป�นโมฆียะนั้นยังคงมีผลสมบูรณ4
อยู.จนกว.าศาลจะได�เพิกถอนการสมรส  เม่ือศาลได�เพิกถอนการสมรสท่ีเป�นโมฆียะแล�ว  การสมรส
ย.อมสิ้นสุดลงในวันท่ีมีคําพิพากษาถึงท่ีสุด  ซ่ึงถือว.าคู.สมรสได�สิ้นสุดจากการเป�นสามีภริยากันนับแต.
วันนั้น  โดยไม.มีความสัมพันธ4กันท้ังในทางส.วนตัวและทางทรัพย4สินอีกต.อไป  ชายและหญิงจึงมีหน�าท่ี
นําคําพิพากษาดังกล.าวไปแสดงต.อนายทะเบียน  เพ่ือให�จดทะเบียนเพิกถอนการสมรส 
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คําถายท$ายบทท่ี  6 
 
 

1. เหตุท่ีทําให�การสมรสเป�นโมฆะมีก่ีประการ  ได�แก.อะไรบ�าง 
2. การสมรสท่ีเป�นโมฆะหมายความว.าอย.างไร  และมีผลในทางกฎหมายอย.างไรบ�าง 
3. ในการสมรสท่ีเป�นโมฆะเพราะการจดทะเบียนสมรสกับคนไร�ความสามารถ  บุคคลใดบ�างมีสิทธิ
 ร�องขอให�ศาลพิพากษาว.าการสมรสเป�นโมฆะ  และจะต�องทําอย.างไร 
4. นายดําเป�นลุงได�ทําการสมรสกับนางสาวแดงซ่ึงเป�นหลานสาวของตน  การสมรสจะมีผลในทาง
 กฎหมายอย.างไร 
5. การสมรสท่ีเป�นโมฆะในกรณีใดท่ีกฎหมายกําหนดให�คู.สมรสอีกฝ6ายหนึ่งต�องจ.ายค.าทดแทน  หรือ
 ค.าเลี้ยงชีพให�แก.คู.สมรสฝ6ายท่ีได�ทําการสมรสโดยสุจริต 
6 เหตุท่ีทําให�การสมรสเป�นโมฆียะมีอยู.ก่ีประการ  ได�แก.อะไรบ�าง 
7. นายหมูต�องการสมรสกับนางสาวต.าย  แต.นางสาวต.ายไม.ยอมสมรสกับนายหมู  นายหมูจึงใช�ป7น
 ข.มขู.บังคับให�นางสาวต.ายร.วมประเวณีกับตน  รวมท้ังนายหมูได�ถ.ายถาพขณะร.วมประเวณีกับ
 นางสาวต.าย  และพูดข.มขู.นางสาวต.ายว.า  ถ�านางสาวต.ายไม.ยอมจดทะเบียนสมรสกับตน     
 นายหมูจะนําภาพถ.ายขณะร.วมประเวณีไปเผยแพร.ให�บุคคลอ่ืนรู�  นางสาวต.ายกลัวว.านายหมูจะ
 นําภาพขณะร.วมประเวณีไปเผยแพร.  จึงยอมจดทะเบียนสมรสกับนายหมู  ดังนี้ให�วินิจฉัยว.า      
 การสมรสระหว.างนายหมูกับนางสาวต.ายจะมีผลในทางกฎหมายอย.างไร  เพราะเหตุใด 
8. นายชาญมีภริยาท่ีชอบด�วยกฎหมายอยู.แล�วคือนางไก.  ต.อมานายชาญได�ไปอยู.กินด�วยกันกับนาง
 นก  นายชาญจึงจดทะเบียนสมรสกับนางนกเพ่ือเป^ดเผยให�สังคมรับรู�  ในระหว.างอยู.กินด�วยกัน
 กับนางนก  นายชาญมีท่ีดินท่ีบิดายกให�  10  ไร.  ส.วนนางนกมีเงินฝากในธนาคาร  500,000  
 บาท  นายชาญแบ.งขายท่ีดินออกเป�น  5  ไร.  ได�เงิน  400,000  บาท  ท้ังสองคนจึงนําเงินของ
 ตนเองมาร.วมลงทุนด�วยกัน  เพ่ือเป^ดร�านขายเสื้อผ�า  โดยนายชาญนําเงินของตน  400,000  
 บาทไปรวมกับเงินของนางนก  500,000  บาท  ไปซ้ือเสื้อผ�ามาขายได�กําไร  200,000  บาท  
 ต.อมานางไก.รู�ความจริงว.านายชาญไปจดทะเบียนสมรสกับนางนก  นางไก.จึงได�ยื่นคําร�องขอให�
 ศาลพิพากษาให�การสมรสระหว.างนายชาญกับนางนกเป�นโมฆะ  ดังนี้ให�ท.านวินิจฉัยว.าการสมรส
 ระหว.างนายชาญกับนางนกจะมีผลในทางกฎหมายอย.างไร  และถ�าศาลได�พิพากษาว.าการสมรส
 เป�นโมฆะแล�ว  ท.านจะแบ.งทรัพย4สินระหว.างนายชาญกับนางนกอย.างไร 
 





บทท่ี  7 
การสิ้นสุดแห�งการสมรส 

 
 
 ตามกฎธรรมชาติของโลก  เม่ือมีการเกิดก็ย�อมมีการสิ้นสุดลงดังเช�นความตาย  ซ่ึงถือเป#น
เรื่องวัฏจักรของชีวิต  การสมรสก็เช�นเดียวกัน  หลังจากท่ีชายและหญิงได,ทําการสมรสกันแล,ว  ก็อาจ
มีเหตุทําให,การสมรสสิ้นสุดลงก็ได,  เพราะความไม�แน�นอนในการใช,ชีวิตอยู�ร�วมกันระหว�างสามีภริยา  
ท้ังนี้ป2จจัยท่ีทําให,การสมรสสิ้นสุดลงอาจมีอยู�หลายสาเหตุ  เช�น  การสูญสิ้นของชีวิตคือความตาย  ซ่ึง
ทําให,ความสัมพันธ3ในทางส�วนตัวและความสัมพันธ3ในทางทรัพย3สินระหว�างสามีภริยาย�อมสิ้นสุดลงใน
วันท่ีคู�สมรสฝ5ายใดฝ5ายหนึ่งได,ถึงแก�ความตาย  หรือการสิ้นสุดลงแห�งการสมรสเพราะศาลได,มีคํา
พิพากษาให,เพิกถอนการสมรสท่ีเป#นโมฆียะ  เม่ือศาลได,เพิกถอนการสมรสแล,วความเป#นสามีภริยา
ย�อมสิ้นสุดลงนับแต�วันท่ีศาลมีคําพิพากษา  ดังท่ีได,กล�าวมาแล,วในบทท่ี  6  เรื่องการสมรสท่ีเป#น
โมฆียะ  นอกจากนี้การสมรสก็อาจสิ้นสุดลงด,วยการท่ีชายและหญิงไม�สามารถใช,ชีวิตอยู�กินร�วมกันฉัน
สามีภริยาได,อีกต�อไปจึงมีการหย�าร,างกัน  ซ่ึงการหย�าท่ีจะทําให,การสมรสสิ้นสุดลงนั้นมีอยู�  2  กรณี
คือ  การหย�าด,วยความยินยอมของคู�สมรสท้ังสองฝ5ายโดยทําเป#นหนังสือและมีพยานลงลายมือชื่อ
อย�างน,อยสองคนพร,อมกับการจดทะเบียนหย�า  ส�วนอีกกรณีหนึ่งคือ  การหย�าโดยคําพิพากษาของ
ศาล  อย�างไรก็ตาม  เหตุท่ีทําให,การสมรสสิ้นสุดลงนั้นในแต�ละประเทศอาจมีการกําหนดไว,แตกต�าง
กัน  ท้ังนี้แล,วแต�เชื้อชาติ  ศาสนา  และจารีตประเพณีในแต�ละท,องถ่ิน  โดยเฉพาะประเทศท่ีมีอิทธิพล
ของศาสนาเข,ามามีบทบาทในครอบครัว  จึงทําให,วิธีการสิ้นสุดแห�งการสมรสมีความแตกต�างจาก
ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย3  เช�น  ประเทศท่ีนับถือศาสนาอิสลามการขาดจากการสมรสอาจ
ทําได,ง�ายโดยพิธีตอละก3  (tatak)  ด,วยการท่ีสามีเปล�งวาจาตอละก3ต�อหน,าภริยาโดยตรงแล,วกล�าวว�า  
“ฉันได,หย�าขาดจากเธอแล,ว”  หรือโดยปริยายต�อส�วนของร�างกาย  เช�น  มือ  เป#นต,น   
 สําหรับเรื่องการสิ้นสุดแห�งการสมรสในบทนี้จะอธิบายเฉพาะกรณีการสิ้นสุดแห�งการสมรส
เพราะความตายและการหย�าเท�านั้น  ดังจะกล�าวตามลําดับต�อไปนี้ 
 
 
ความตาย 
 
 ความตายเป#นสาเหตุหนึ่งท่ีทําให,การสมรสสิ้นสุดลง  ไม�ว�าคู�สมรสฝ5ายใดฝ5ายหนึ่งจะถึงแก�
ความตายหรืออาจเป#นคู�สมรสท้ังสองฝ5ายได,ตายลงพร,อมกันก็ได,  ดังท่ีประมวลกฎหมายแพ�งและ
พาณิชย3  มาตรา  1501  ได,บัญญัติไว,ว�า  “การสมรสย�อมสิ้นสุดลงด,วยความตาย  การหย�า  หรือศาล
พิพากษาให,เพิกถอน” 
 การตายท่ีจะทําให,การสมรสสิ้นสุดลง  จะต,องเป#นการตายโดยธรรมชาติเท�านั้น  ไม�ว�าจะ
เป#นการตายโดยวิธีใดและใครเป#นผู,ทําให,ตาย  เช�น  ฆ�าตัวตาย  หรือถูกผู,อ่ืนฆ�า  หรือป5วยตาย  หรือ
ประสบอุบัติเหตุถึงแก�ความตาย  เป#นต,น  ส�วนการตายโดยผลของกฎหมาย  คือ  การสาบสูญนั้น  ยัง
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ไม�ทําให,การสมรสสิ้นสุดลงทันทีเช�นเดียวกับการตายโดยธรรมชาติ  เพราะการสาบสูญเป#นเพียงเหตุท่ี
จะนําไปสู�การฟJองหย�าได,เท�านั้น  (ป.พ.พ. มาตรา  1516(5))  ซ่ึงเม่ือศาลพิพากษาให,หย�ากันแล,ว  
การสมรสจึงจะสิ้นสุดลง  อีกท้ังการสาบสูญไม�ได,หมายความว�าบุคคลท่ีสาบสูญจะได,ถึงแก�ความตาย
ไปแล,ว  ในความเป#นจริงบุคคลนั้นอาจจะมีชีวิตอยู�ก็เป#นได,  หากไม�กําหนดให,หย�าขาดจากกันก�อน  
การสมรสของคู�สมรสอีกฝ5ายหนึ่งท่ีสมรสกันก�อนท่ีผู,สาบสูญจะกลับมา  จะเท�ากับว�าเป#นการสมรส
ซ,อน 
 กล�าวโดยสรุป  เหตุท่ีทําให,การสมรสสิ้นสุดลงเพราะความตายจะต,องเป#นการตายโดย
ธรรมชาติ  คือการสิ้นลมหายใจเท�านั้นไม�รวมถึงการตายโดยผลของกฎหมาย  คือการสาบสูญ 
 
 ตัวอย�างคําพิพากษาศาลฎีกา 
 คําพิพากษาฎีกาท่ี  506/2524  เม่ือการสมรสสิ้นสุดลงด,วยความตายตามท่ีบัญญัติไว,ใน
ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย3  มาตรา  1501  คดีไม�มีความจําเป#นท่ีโจทก3จะมาฟJองร,องขอให,
เพิกถอนการสมรสนั้นอีก  ศาลพิพากษายกฟJอง 
 คําพิพากษาฎีกาท่ี  1889/2527  โจทก3กับ  ป.  เป#นสามีภริยากัน  ต�อมา  ป.  จด
ทะเบียนสมรสกับจําเลยอีก  เม่ือการสมรสระหว�างโจทก3กับ  ป.  ได,สิ้นสุดลงเพราะความตายของ  ป.  
ก�อนโจทก3ฟJอง  มิได,แสดงให,เห็นว�ากระทบกระเทือนต�อสิทธิอันใดของโจทก3อีกท่ีจะต,องขอให,ศาลเพิก
ถอนการสมรสซ่ึงสิ้นสุดไปก�อนแล,ว  ไม�เป#นการโต,แย,งสิทธิในคําฟJอง  เม่ือคําฟJองไม�ปรากฏว�ามีข,อ
โต,แย,งเก่ียวกับสิทธิหรือหน,าท่ีของโจทก3ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ�ง  มาตรา  55  
โจทก3จึงไม�มีอํานาจฟJองขอเพิกถอนการสมรสระหว�าง  ป.  กับจําเลย 
 คําพิพากษาฎีกาท่ี  2557/2533  ศาลชั้นต,นมีคําสั่งไม�รับฟJองแย,งของจําเลยท่ีขอให,
บังคับโจทก3ไปจดทะเบียนหย�าให,จําเลยตามข,อตกลง  ศาลอุทธรณ3พิพากษายืน  จําเลยฎีกาขอให,รับ
ฟJองแย,งไว,พิจารณา  แต�หลังจากยื่นฎีกาแล,วจําเลยถึงแก�กรรม  การสมรสระหว�างโจทก3และจําเลยจึง
สิ้นสุดลงตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย3  มาตรา  1501  จึงไม�มีประโยชน3ท่ีจะพิจารณาฎีกา
จําเลยต�อไป  ให,จําหน�ายคดีเสียจากสารบบความ 
 สิ่งท่ีจะต,องพิจารณาต�อไปเม่ือการสมรสสิ้นสุดลงเพราะความตายคือ  ทรัพย3สินระหว�าง
สามีภริยา  ซ่ึงประกอบไปด,วยสินส�วนตัวและสินสมรส  ก็จะต,องพิจารณาแบ�งแยกในขณะท่ีฝ5ายใด
ฝ5ายหนึ่งตายว�าส�วนใดเป#นสินส�วนตัวของฝ5ายใด  และส�วนใดเป#นสินสมรส  เม่ือแยกออกมาแล,วก็ต,อง
แบ�งสินสมรสออกให,แต�ละฝ5ายคนละส�วนเท�ากัน  (ป.พ.พ. มาตรา  1533  และมาตรา  1625)  แล,ว
แยกสินส�วนตัวกับสินสมรสส�วนของผู,ตายออกมา  ส�วนนี้ย�อมเป#นกองมรดกตกทอดแก�ทายาทต�อไป  
(พลประสิทธิ์  ฤทธิ์รักษา, 2543: 134)  ดังเช�นตัวอย�างคําพิพากษาฎีกาต�อไปนี้ 
 
 ตัวอย�างคําพิพากษาศาลฎีกา 
 คําพิพากษาฎีกาท่ี  7536/2537  เม่ือ  น.  ถึงแก�ความตาย  การสมรสย�อมสิ้นสุดลงตาม
ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย3  มาตรา  1501  การคิดส�วนทรัพย3สินระหว�างผู,ตายกับจําเลยมีผล
ต้ังแต�วันท่ีการสมรสสิ้นไปด,วยเหตุความตายนั้น  และการแบ�งทรัพย3สินระหว�างสามีภริยาให,อยู�ใน
ข,อบังคับของบทบัญญัติว�าด,วยการหย�าโดยความยินยอมท้ังสองฝ5ายตามมาตรา  1625  สินสมรสของ  



 
161  

น.  กับจําเลย  จึงแยกออกจากกันทันทีในวันท่ี  น.  ตาย  สินสมรสครึ่งหนึ่งเป#นมรดกของ  น.  ส�วน
อีกครึ่งหนึ่งเป#นของจําเลยตามมาตรา  1533  ดังนั้น  การท่ีโจทก3และจําเลยทําสัญญาประนีประนอม
ยอมความภายหลังจากแยกสินสมรสแล,วว�ายอมนําทรัพย3มรดกของ  น.  ชําระให,โจทก3  โจทก3จึงไม�มี
สิทธินําทรัพย3ส�วนของจําเลยมาชําระหนี้ 
 คําพิพากษาฎีกาท่ี  12569/2547  เม่ือโจทก3ซึ่งเป#นผู,ฟJองหย�าและขอแบ�งทรัพย3สินถึงแก�
กรรมในระหว�างการพิจารณา  การถึงแก�กรรมของคู�สมรสย�อมทําให,การสมรสสิ้นสุดลงตามประมวล
กฎหมายแพ�งและพาณิชย3  มาตรา  1501  และต,องแบ�งทรัพย3สินระหว�างผู,ตายกับคู�สมรสท่ีมีชีวิตอยู�
นับแต�เวลาท่ีการสมรสสิ้นไปด,วยเหตุความตายตามมาตรา  1625  ฉะนั้นคดีจึงไม�มีประโยชน3ท่ีจะ
วินิจฉัยป2ญหาตามฟJองโจทก3ต�อไป  ศาลล�างยกคําร,องของผู,ร,องท่ีขอเข,าเป#นคู�ความแทนท่ีโจทก3และ
จําหน�ายคดีจึงเป#นการชอบ 
 
 
การหย�า 
 
 ในการใช,ชีวิตสมรสอยู�กินร�วมกันฉันสามีภริยานั้น  ย�อมมีท้ังความสุขและความทุกข3ปะปน
กันไป  ท้ังนี้อาจมีสาเหตุมาจากป2จจัยต�างๆ  รอบด,าน  เช�น  สิ่งแวดล,อมทางสังคม  ทัศนคติ  อุปนิสัย  
และความคิดเห็นท่ีแตกต�างกัน  รวมท้ังป2ญหาทางด,านเศรษฐกิจ  ป2จจัยต�างๆ  เหล�านี้อาจก�อให,เกิด
เป#นป2ญหาจนสร,างความร,าวฉานในครอบครัว  มีการทะเลาะเบาะแว,งกันระหว�างสามีภริยา  ในท่ีสุดก็
ไม�สามารถท่ีจะทนอยู�กินร�วมกันฉันสามีภริยาได,ต�อไป  เม่ือเป#นเช�นนี้กฎหมายจึงหาแนวทางแก,ไขโดย
เปTดโอกาสให,คู�สมรสท่ีไม�ประสงค3จะใช,ชีวิตอยู�กินร�วมกันอีกต�อไป  สามารถหย�าขาดจากกันได,  ท้ังนี้
เพราะเป#นการลดป2ญหาท่ีจะเกิดข้ึนอีกครั้งในอนาคต  จนกลายเป#นความรุนแรงในครอบครัว 
 ป2จจุบันพบว�าคนรุ�นใหม�มีการหย�าร,างกันสูงข้ึน  จากการติดตามวิเคราะห3ข,อมูลของ
กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทยเก่ียวกับการจดทะเบียนเพ่ือใช,ชีวิตคู�ตามกฎหมายและการหย�า
ขาดสิ้นสุดการใช,ชีวิตคู�  อยู�ในเกณฑ3ท่ีน�าเป#นห�วงอย�างยิ่ง  สะท,อนถึงความเปราะบางของครอบครัว
คนรุ�นใหม�  ดังจะเห็นได,จากสถิติการจดทะเบียนครอบครัว  ดังต�อไปนี้ 
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รูปท่ี  7.1  แผนภูมิรูปภาพแสดงสถิติการจดทะเบียนครอบครัวของกรมการปกครอง     
กระทรวงมหาดไทยข,อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 โดยจําแนกเป#นรายปV  (2545-2555)  
 

 
 

ท่ีมา : ดัดแปลงมาจาก 
http://www.owf.go.th/wofa/modules/website/upload/article/c75e29a7b544a23a1524

5565b2eee67f.pdf 
 
 สําหรับป2จจัยพ้ืนฐานท่ีเป#นสาเหตุของการหย�าร,างในป2จจุบันนั้น  แพทย3หญิงพรรณพิมล   
วิปุลากร  โฆษกกระทรวงสาธารณสุขเปTดเผยว�า  มาจากผลกระทบความม่ันคงในครอบครัว  พบว�า  
ขณะนี้สมาชิกทุกคนในครอบครัวโดยเฉพาะคนหลักคือ  สามี  ภริยา  ซ่ึงเป#นคนต้ังต,นครอบครัวใหม�  
และสภาพครอบครัวเป#นครอบครัวเด่ียว  คือ  มีพ�อ  แม�  ลูก  ได,รับแรงกดดันจากการใช,ชีวิต
ภายนอกครอบครัว  โดยเฉพาะความตึงเครียดจากสภาพการทํางานมีมากข้ึน  จึงนําไปสู�การทะเลาะ
เบาะแว,งในครอบครัว  นอกจากนั้นยังมีสาเหตุมาจากป2จจัยเชิงค�านิยม  คือต�างฝ5ายต�างพ่ึงพาตนเอง
ได,  อาจจะเริ่มรู,สึกว�าไม�ต,องพ่ึงอีกคนก็ได,  ความอดทนจึงมีน,อยลง  จึงคิดว�าไม�จําเป#นต,องพ่ึงชีวิตคู�  
(หนังสือพิมพ3เดลินิวส3  ฉบับวันจันทร3ท่ี  14  เมษายน  2557) 
 ดังนั้น  การหย�าจึงเป#นแนวทางในการแก,ไขป2ญหาของคู�สมรสท่ีไม�สามารถทนอยู�ร�วมกัน
ฉันสามีภริยาได,อีกต�อไป  เพราะการหย�าเป#นเหตุหนึ่งท่ีทําให,การสมรสระหว�างสามีภริยาสิ้นสุดลง 
 ประสพสุข  บุญเดช  (2554: 355)  ได,สรุปหลักการหย�าในป2จจุบันตามกฎหมายของ
ประเทศต�างๆ  มีอยู�  3  ลักษณะ  คือ 
 1. การหย�าท่ีไม�มีคู�สมรสฝ5ายใดกระทําผิดต�อหน,าท่ีสามีภริยา  แต�คู�สมรสท้ังสองฝ5าย
ยินยอมหย�าขาดจากกันเอง  (mutual consent) 
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 2. การหย�าท่ีเป#นการลงโทษคู�สมรสฝ5ายท่ีกระทําผิดต�อหน,าท่ีสามีภริยา  (the fault 
theory)  คู�สมรสอีกฝ5ายหนึ่งจึงมีสิทธิถือเป#นข,ออ,างในการฟJองหย�าได,  เช�น  การมีชู,  การทารุณ
โหดร,าย  หรือการทําร,ายร�างกายอย�างร,ายแรง  เป#นต,น 
 3. การหย�าท่ีเป#นมาตรการแก,ไขชีวิตสมรสท่ีแตกสลายไปแล,ว  (The irretrievably 
broken down of marriage  หรือ  The no-fault theory)  ซ่ึงแม,คู�สมรสฝ5ายท่ีถูกฟJองหย�ามิได,
กระทําผิดอะไร  แต�กฎหมายเปTดโอกาสให,คู�สมรสท่ีฟJองหย�าไปเริ่มต,นชีวิตใหม�กับคนอ่ืนได,  เช�น  การ
แยกกันอยู�  การเป#นโรคติดต�ออย�างร,ายแรง  การมีสภาพแห�งกายไม�อาจร�วมประเวณีได,ตลอดกาล  
เป#นต,น 
 สําหรับประเทศไทยนั้น  ได,กําหนดวิธีการหย�าไว,ในประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย3  
มาตรา  1514  วรรคแรก  โดยได,บัญญัติไว,ว�า  “การหย�านั้นจะทําได,แต�โดยความยินยอมของท้ังสอง
ฝ5ายหรือโดยคําพิพากษาของศาล” 
 ดังนั้น  การหย�าท่ีจะทําให,การสมรสสิ้นสุดลงตามกฎหมายไทยจึงมีอยู�  2  วิธี  คือ  การ
หย�าโดยความยินยอมและการหย�าโดยคําพิพากษาของศาล 
 
 1. การหย�าโดยความยินยอม 
  การสมรสถือเป#นสัญญาอย�างหนึ่งท่ีคู�สัญญาสามารถตกลงเลิกสัญญากันได,โดยความ
สมัครใจของคู�สัญญาท้ังสองฝ5าย  ฉะนั้นคู�สมรสจึงหย�าขาดจากกันได,โดยวิธีความยินยอมของท้ังสอง
ฝ5าย  ไม�ว�าจะหย�ากันเพราะเหตุผลใดก็ตาม  แต�ถ,าอีกฝ5ายหนึ่งไม�ยินยอม  จะเรียกว�าเป#นการหย�าโดย
ความยินยอมไม�ได, 
  ในต�างประเทศก็ได,มีการยอมรับหลักการหย�าโดยความยินยอมของคู�สมรสท้ังสองฝ5าย
เช�นเดียวกันกับกฎหมายไทย  เช�น  ประมวลกฎหมายแพ�งฝรั่งเศส  ประมวลกฎหมายแพ�งญ่ีปุ5น  
กฎหมายว�าด,วยการสมรสของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  ค.ศ. 2001  เป#นต,น  (ประสพสุข  
บุญเดช, 2554: 354 – 357) 
  สําหรับการหย�าโดยความยินยอมตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย3ไทย  จะมีผล
สมบูรณ3ตามกฎหมายหรือไม�นั้น  คู�สมรสท้ังสองฝ5ายจะต,องปฏิบัติตามหลักเกณฑ3ดังต�อไปนี้  คือ 
  1.1 ต,องทําเป#นหนังสือ 
   หลักเกณฑ3ในการหย�าโดยความยินยอมของท้ังสองฝ5ายนั้น  ประมวลกฎหมาย
แพ�งและพาณิชย3  ได,บัญญัติไว,ในมาตรา  1514  วรรคสอง  ซ่ึงบัญญัติว�า  “การหย�าโดยความยินยอม
ต,องทําเป#นหนังสือและมีพยานลงลายมือชื่ออย�างน,อยสองคน” 
   จากบทบัญญัติดังกล�าวข,างต,น  จะเห็นได,ว�าการหย�าโดยความยินยอมของท้ังสอง
ฝ5ายจะต,องทําเป#นหนังสือและต,องมีพยานลงลายมือชื่ออย�างน,อยสองคน  คู�สมรสจะตกลงหย�ากัน
ด,วยวาจาไม�ได,  ซ่ึงหนังสือหย�านั้นจะทําในรูปแบบใดก็ได,  เพราะไม�มีกฎหมายบัญญัติแบบไว,
โดยเฉพาะ  เพียงแต�มีข,อความท่ีเข,าใจได,ว�ายินยอมหย�ากันเด็ดขาด  และต,องมีลายมือชื่อของคู�สมรส
ท้ังสองฝ5ายในหนังสือหย�าด,วย  มิเช�นนั้นย�อมไม�สมบูรณ3ตามกฎหมาย  (คําพิพากษาฎีกา  937/2485)  
อย�างไรก็ตาม  กฎหมายไม�ได,กําหนดไว,ว�าคู�สมรสจะต,องลงลายมือชื่อต�อหน,าพยานพร,อมกัน  ดังนั้น  
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รูปที่  7.2  ใบสําคัญการหย�า 
ที่มา : https://aruneelpru.wordpress.com/  

พยานจะมารู,เห็นในการลงลายมือชื่อทีละคนก็ได,  เพียงแต�ว�าให,มีพยานลงลายมือชื่อในหนังสือหย�าให,
ครบจํานวน  2  คนเท�านั้นจึงจะมีผลสมบูรณ3ตามกฎหมาย 
 
   ตัวอย�างคําพิพากษาศาลฎีกา 
   คําพิพากษาฎีกาท่ี  592/2538  หนังสือหย�ามีพยานลงลายมือชื่อเพียง  1  คน  
ไม�สมบูรณ3ตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย3  มาตรา  1514  วรรคสอง  โจทก3ผู,เป#นภริยาจึงไม�
อาจฟJองขอให,บังคับจําเลยผู,เป#นสามีหย�าขาดจากโจทก3ตามหนังสือดังกล�าวได, 
   คําพิพากษาฎีกาท่ี  3666 – 3667/2538  โจทก3จําเลยเป#นสามีภริยากัน  
ต�อมาโจทก3ทําร,ายจําเลย  ท้ังสองฝ5ายไม�ประสงค3จะเป#นสามีภริยากันต�อไป  จึงไปทําความตกลงกันท่ี
สถานีตํารวจ  โดยให,เจ,าพนักงานตํารวจทําบันทึกว�าโจทก3จําเลยจะหย�าขาดจากกันและจะแบ�ง
ทรัพย3สินกันตามบันทึก  ซ่ึงมีร,อยตํารวจโท  ส.  และจ�าสิบตํารวจ  จ.  เป#นพยานเพ่ือใช,เป#นหลักฐาน
ในการหย�าและเพ่ือไม�ให,จําเลยติดใจเอาความโจทก3  จึงยินยอมให,จําเลยได,รับทรัพย3สินจากโจทก3เป#น
การตอบแทน  เม่ือมิได,เป#นการต,องห,ามชัดแจ,งโดยกฎหมายหรือเป#นการขัดต�อความสงบเรียบร,อย

หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอันจะเป#นโมฆะ
ตามมาตรา  150  แล,ว  ข,อตกลงนั้นย�อมมีผลใช,
เป#นหลักฐานแห�งการหย�าได,ตามมาตรา  1514  
วรรคสอง  และยังใช,บั งคับในเรื่องการแบ� ง
ทรัพย3สินตามบันทึกนั้นได,ด,วย 
  1.2 ต,องจดทะเบียนหย�า 
   ห ลั งจ าก ท่ี คู� ส มรส ได, ทํ า
หนังสือยินยอมหย�าโดยเรียบร,อยแล,ว  ข้ันตอน
ต�อไป คู� สมรสต,องนํ าหนั งสื อหย� านั้ น ไปจด
ทะเบียนหย�ากับนายทะเบียนจึงจะมีผลบังคับ
ตามกฎหมาย ดังท่ีประมวลกฎหมายแพ�งและ
พาณิชย3  มาตรา  1515  ได,บัญญัติไว,ว�า  “เม่ือ 
ได,จดทะเบียนการสมรสตามประมวลกฎหมายนี้  
การหย�าโดยความยินยอมจะสมบูรณ3ต�อเม่ือสามี
และภริยาได,จดทะเบียนการหย�านั้นแล,ว” 

   จากบทบัญญัติดังกล�าวข,างต,น  คําว�า  “เม่ือได,จดทะเบียนสมรสกันตามประมวล
กฎหมายนี้”  จึงหมายถึง  การหย�าโดยความยินยอมจะสมบูรณ3ต�อเม่ือสามีและภริยาได,จดทะเบียน
หย�ากันแล,วเท�านั้น  ดังนั้น  การสมรสท่ีสมบูรณ3ตามกฎหมายลักษณะผัวเมียก�อนใช,ประมวลกฎหมาย
แพ�งและพาณิชย3  บรรพ  5  ครอบครัว  หรือกรณีท่ีสมรสกันในต�างประเทศ  ซ่ึงการสมรสชอบด,วย
กฎหมายโดยไม�ต,องจดทะเบียนสมรสตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย3  บรรพ  5  อีก  ต�อมา
ได,มีการหย�าโดยความยินยอมภายหลังท่ีใช,ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย3  บรรพ  5  จึงเพียงทํา
เป#นหนังสือและมีพยานลงชื่อ  2  คน  ตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย3  มาตรา  1514  ก็
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สมบูรณ3แล,วโดยไม�ต,องจดทะเบียนหย�าอีก  (คําพิพากษาฎีกา  610/2496  และคําพิพากษาฎีกา  
1176/2508) 
   กล�าวโดยสรุป  การสมรสท่ีมีการจดทะเบียนสมรสตามประมวลกฎหมายแพ�ง
และพาณิชย3  บรรพ  5  ถ,าคู�สมรสมีความประสงค3ท่ีจะหย�ากันโดยความยินยอมของท้ังสองฝ5าย  
จะต,องทําเป#นหนังสือหย�ามีพยานลงชื่ออย�างน,อย  2  คน  และเม่ือได,ทําหนังสือหย�ากันแล,ว  การ
หย�าจะสมบูรณ3ก็ต�อเม่ือคู�สมรสท้ังสองฝ5ายได,ไปจดทะเบียนหย�ากันตามกฎหมาย  อย�างไรก็ตาม  หาก
คู�สมรสฝ5ายใดฝ5ายหนึ่งไม�ยอมไปจดทะเบียนหย�า  คู�สมรสฝ5ายท่ีต,องการหย�าก็สามารถท่ีจะฟJองบังคับ
ให,อีกฝ5ายหนึ่งไปจดทะเบียนหย�าได,  และถ,าอีกฝ5ายไม�ยอมไปจดทะเบียนหย�าอีก  ก็ให,ถือเอาคํา
พิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของคู�สมรสอีกฝ5ายหนึ่งได,  (คําพิพากษาฎีกา  580/2508) 
 
   ตัวอย�างคําพิพากษาศาลฎีกา 
   คําพิพากษาฎีกาท่ี  3838/2526  สามีภริยาทําหนังสือยอมหย�าขาดจากเป#น
สามีภริยากันไว,ถูกต,องครบถ,วนตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย3  มาตรา  1514  เม่ือสามีไม�
ยอมไปจดทะเบียนหย�าให,  ภริยามีสิทธินําคดีมาฟJองขอให,บังคับสามีไปจดทะเบียนหย�าได, 
   คําพิพากษาฎีกาท่ี  5887/2533  โจทก3เป#นคนสัญชาติไทย  จําเลยเป#นคน
สัญชาติอินเดีย  จดทะเบียนสมรสกัน  ณ  ประเทศอังกฤษ  ถูกต,องตามแบบท่ีกําหนดไว,ตาม
พระราชบัญญัติการสมรส  ค.ศ. 1949  ของประเทศอังกฤษ  แม,มิได,จดทะเบียนสมรสโดยนาย
ทะเบียนประจําสํานักทะเบียนอําเภอหรือก่ิงอําเภอ  หรือโดยนายทะเบียน  ณ  ท่ีทําการทูตหรือสถาน
กงสุลก็ตาม  เม่ือได,ทําหนังสือหย�ากันด,วยความสมัครใจ  ท้ังตามกฎหมายแห�งสัญชาติของโจทก3และ
จําเลยต�างก็ยินยอมให,คู�สมรสหย�ากันได,โดยความยินยอมได,  ศาลไทยจึงมีอํานาจพิจารณาพิพากษาให,
โจทก3จําเลยหย�าขาดจากกันเพราะหนังสือหย�าฉบับนี้ได, 
   การหย�าโดยทําหนังสือหย�ากันเองมีผลสมบูรณ3ใช,บังคับได,แต�เฉพาะระหว�าง
โจทก3จําเลยเท�านั้น  จะอ,างเป#นเหตุให,เสื่อมสิทธิของบุคคลภายนอกผู,ทําการโดยสุจริตไม�ได,  เว,นแต�
จะได,จดทะเบียนหย�าแล,วตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย3  มาตรา  1515  หากจําเลยไม�ยอม
ไปจดทะเบียนหย�าเท�ากับจําเลยโต,แย,งสิทธิของโจทก3ท่ีมีอยู�ตามหนังสือหย�า  โจทก3จึงชอบท่ีจะฟJอง
ขอให,ศาลพิพากษาให,โจทก3จําเลยหย�าขาดจากกันได,โดยไม�จําเป#นต,องมีเหตุหย�าตามมาตรา  1516  
และการฟJองของโจทก3เช�นนี้ก็เพ่ือโจทก3จะได,ดําเนินการให,นายทะเบียนบันทึกไว,ในทะเบียนตาม
มาตรา  16  แห�งพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว  พ.ศ. 2478  คําพิพากษาในส�วนนี้จึงมีสภาพ
บังคับได,  ส�วนท่ีจะมีผลใช,บังคับในประเทศอังกฤษหรือไม�เป#นเรื่องท่ีโจทก3หรือผู,มีส�วนได,เสียจะต,อง
ดําเนินการต�อไป 
 
 2. การหย�าโดยคําพิพากษาของศาล 
  การหย�าโดยคําพิพากษาของศาล  หมายถึง  การท่ีคู�สมรสไม�สามารถตกลงหย�าโดย
ความยินยอมตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย3มาตรา  1514 – 1515  ได,  ซ่ึงสามีหรือภริยา
เพียงฝ5ายเดียวประสงค3จะหย�า  แต�คู�สมรสอีกฝ5ายหนึ่งไม�ยอมจดทะเบียนหย�า  ดังนี้กฎหมายจึง
บัญญัติถึงเหตุท่ีคู�สมรสสามารถนํามาอ,างเพ่ือฟJองขอให,ศาลพิพากษาให,หย�าขาดจากกันได,  ตามท่ี



 
166  

บัญญัติไว,ในประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย3มาตรา 1516  ซ่ึงมี  10  อนุมาตรา  ซ่ึงหากการ
กระทําของสามีหรือภริยาฝ5ายใดฝ5ายหนึ่งเข,าตามหลักเกณฑ3ในอนุมาตราใดอนุมาตราหนึ่ง  ศาลย�อม
พิพากษาให,หย�าขาดจากกันได,  อนึ่งคู�สมรสท่ีเป#นสามีภริยากันก�อนมีการประกาศใช,ประมวล
กฎหมายแพ�งและพาณิชย3  บรรพ  5  นี้  ถ,าจะฟJองเพ่ือให,หย�าขาดจากกันในป2จจุบันก็ต,องใช,เหตุหย�า
ตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย3มาตรา  1516  ด,วย  จะอาศัยเหตุหย�าตามกฎหมายเก�าไม�ได,  
(คําพิพากษาฎีกาท่ี  2296/2520) 
  2.1 เหตุฟJองหย�า 
   สําหรับเหตุในการฟJองหย�าในป2จจุบันนั้น  ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย3
มาตรา  1516  ได,บัญญัติไว,ว�า 
   “เหตุฟJองหย�ามีดังต�อไปนี้ 
   (1) สามีหรือภริยาอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย�องผู,อ่ืนฉันภริยาหรือสามี  เป#นชู,หรือ
มีชู,  หรือร�วมประเวณีกับผู,อ่ืนเป#นอาจิณ  อีกฝ5ายหนึ่งฟJองหย�าได, 
   (2) สามีหรือภริยาประพฤติชั่ว  ไม�ว�าความประพฤติชั่วนั้นจะเป#นความผิดอาญา
หรือไม�  ถ,าเป#นเหตุให,อีกฝ5ายหนึ่ง 
    (ก) ได,รับความอับอายขายหน,าอย�างร,ายแรง 
    (ข) ได,รับความดูถูกเกลียดชังเพราะเหตุท่ีคงเป#นสามีหรือภริยาของฝ5ายท่ี
ประพฤติชั่วอยู�ต�อไป  หรือ 
    (ค) ได,รับความเสียหายหรือเดือดร,อนเกินควร  ในเม่ือเอาสภาพฐานะ
และความเป#นอยู�ร�วมกันฉันสามีภริยามาคํานึงประกอบ 
   อีกฝ5ายหนึ่งนั้นฟJองหย�าได, 
   (3) สามีหรือภริยาทําร,าย  หรือทรมานร�างกายหรือจิตใจหรือหม่ินประมาทหรือ
เหยียดหยามอีกฝ5ายหนึ่งหรือบุพการีของอีกฝ5ายหนึ่ง  ท้ังนี้  ถ,าเป#นการร,ายแรง  อีกฝ5ายหนึ่งนั้นฟJอง
หย�าได, 
   (4) สามีหรือภริยาจงใจละท้ิงร,างอีกฝ5ายหนึ่งไปเกินหนึ่งปV  อีกฝ5ายหนึ่งนั้นฟJอง
หย�าได, 
    (4/1) สามีหรือภริยาต,องคําพิพากษาถึงท่ีสุดให,จําคุกและได,ถูกจําคุกเกิน
หนึ่งปVในความผิดท่ีอีกฝ5ายหนึ่งมิได,มีส�วนก�อให,เกิดการกระทําความผิดหรือยินยอมหรือรู,เห็นเป#นใจใน
การกระทําความผิดนั้นด,วย  และการเป#นสามีภริยากันต�อไปจะเป#นเหตุให,อีกฝ5ายหนึ่งได,รับความ
เสียหายหรือเดือดร,อนเกินควร  อีกฝ5ายหนึ่งนั้นฟJองหย�าได, 
    (4/2) สามีและภริยาสมัครใจแยกกันอยู�เพราะเหตุท่ีไม�อาจอยู�ร�วมกันฉัน
สามีภริยาได,โดยปกติสุขตลอดมาเกินสามปVหรือแยกกันอยู�ตามคําสั่งของศาลเป#นเวลาเกินสามปV  ฝ5าย
ใดฝ5ายหนึ่งฟJองหย�าได, 
   (5) สามีหรือภริยาถูกศาลสั่งให,เป#นคนสาบสูญ  หรือไปจากภูมิลําเนาหรือถ่ินท่ี
อยู�เป#นเวลาเกินสามปVโดยไม�มีใครทราบแน�ว�าเป#นตายร,ายดีอย�างไร  อีกฝ5ายหนึ่งฟJองหย�าได, 
   (6) สามีหรือภริยาไม�ให,ความช�วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูอีกฝ5ายหนึ่งตามสมควร
หรือทําการเป#นปฏิป2กษ3ต�อการท่ีเป#นสามีหรือภริยากันอย�างร,ายแรง  ท้ังนี้  ถ,าการกระทํานั้นถึงขนาด
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ท่ีอีกฝ5ายหนึ่งเดือดร,อนเกินควรในเม่ือเอาสภาพ  ฐานะ  และความเป#นอยู�ร�วมกันฉันสามีภริยามา
คํานึงประกอบอีกฝ5ายหนึ่งนั้นฟJองหย�าได, 
   (7) สามีหรือภริยาวิกลจริตตลอดมาเกินสามปV  และความวิกลจริตนั้นมีลักษณะ
ยากจะหายได,กับท้ังความวิกลจริตถึงขนาดท่ีจะทนอยู�ร�วมกันฉันสามีภริยาต�อไปไม�ได,  อีกฝ5ายหนึ่ง
ฟJองหย�าได, 
   (8) สามีหรือภริยาทําผิดทัณฑ3บนท่ีทําให,ไว,เป#นหนังสือในเรื่องความประพฤติ  
อีกฝ5ายหนึ่งฟJองหย�าได, 
   (9) สามีหรือภริยาเป#นโรคติดต�ออย�างร,ายแรงอันอาจเป#นภัยแก�อีกฝ5ายหนึ่งและ
โรคมีลักษณะเรื้อรังไม�มีทางท่ีจะหายได,  อีกฝ5ายหนึ่งนั้นฟJองหย�าได, 
   (10) สามีหรือภริยามีสภาพแห�งกายทําให,สามีหรือภริยานั้นไม�อาจร�วมประเวณี
ได,ตลอดกาล  อีกฝ5ายหนึ่งฟJองหย�าได,” 
   ในการฟJองหย�านั้นกฎหมายได,กําหนดสาเหตุท่ีเล็งเห็นแล,วว�าเป#นเรื่องท่ีร,ายแรง
มิใช�เป#นเรื่องปกติธรรมดาของการไม�เข,าใจกันระหว�างสามีภริยา  ซ่ึงถ,าหากอยู�ร�วมกันอีกต�อไปจะเกิด
ความไม�สงบสุข  ย�อมเป#นผลร,ายต�อครอบครัว  ดังนั้นการท่ีคู�สมรสจะฟJองหย�าได,ต,องมีเหตุฟJองหย�า
ตามกฎหมาย  หากไม�มีเหตุดังกล�าวแล,วศาลย�อมไม�อาจพิพากษาให,หย�ากันตามความประสงค3ได,  (สม
รักษ3  พรหมมา  และ  ประเสริฐ  ลิ่มประเสริฐ, 2545: 207) 
 
   ตัวอย�างคําพิพากษาศาลฎีกา 
   คําพิพากษาฎีกาท่ี  5983/2548  ตามรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทยฯ  
มาตรา  28  กําหนดว�า  บุคคลย�อมใช,สิทธิและเสรีภาพของตนได,เท�าท่ีไม�ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลอ่ืนหรือไม�ขัดต�อศีลธรรมอันดีของประชาชน  ฉะนั้น  แม,ว�าการเลือกคู�ครองเป#นสิทธิท่ีได,รับ
ความคุ,มครองโดยรัฐธรรมนูญ  ซ่ึงเป#นสิทธิของโจทก3ท่ีจะเลือกคู�ครองของตนเองได,ก็ตาม  แต�การใช,
สิทธิเช�นนั้นจะต,องไม�ทําให,ผู,อ่ืนเดือดร,อนและต,องอยู�ภายใต,ขอบเขตของกฎหมาย  ซ่ึงต,องมีเหตุตามท่ี
กฎหมายบัญญัติรับรองถึงการใช,สิทธินั้นได,  การท่ีโจทก3อยู�กินฉันสามีภริยากับจําเลยและได,จด
ทะเบียนสมรสกันโดยชอบด,วยกฎหมายแล,ว  ต�อมาภายหลังโจทก3ไม�พอใจต,องการแยกทางกับจําเลย
จึงฟJองหย�าโดยอ,างว�าเป#นสิทธิท่ีโจทก3จะเลือกคู�ครองได,ตามแต�ความพอใจของตนนั้นคงไม�ถูกต,อง  
เพราะการใช,สิทธิดังกล�าวของโจทก3ย�อมมีผลกระทบกระเทือนต�อจําเลยซ่ึงเป#นภริยาและบุตร  หาก
โจทก3ประสงค3จะหย�าขาดจากจําเลยต,องมีเหตุท่ีอ,างได,ตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย3  มาตรา  
1516  มิฉะนั้น  สถาบันครอบครัวในสังคมจะเกิดการเอารัดเอาเปรียบและมีแต�ความสับสนวุ�นวาย 
   จากบทบัญ ญั ติ ในประมวลกฎหมายแพ� งและพาณิชย3   มาตรา  1516  
ประกอบด,วยคําพิพากษาฎีกาท่ี  5983/2548  จึงเห็นได,ว�า  ในการท่ีสามีหรือภริยามีความประสงค3
จะฟJองหย�าคู�สมรสอีกฝ5ายหนึ่งได,นั้นจะต,องมีเหตุท่ีอ,างตามกฎหมายได,  มิฉะนั้นศาลก็ไม�อาจ
พิพากษาให,หย�ากันได,  ซ่ึงเหตุแห�งการฟJองหย�านั้นมีอยู�ท้ังหมด  12  เหตุ  สามารถแยกพิจารณาได,
ดังต�อไปนี้ 
   2.1.1 สามีหรือภริยาอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย�องผู,อ่ืนฉันภริยาหรือสามี  เป#นชู,
หรือมีชู,  หรือร�วมประเวณีกับผู,อ่ืนเป#นอาจิณ  (ป.พ.พ. มาตรา  1516 (1)) 
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     แต�เดิมประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย3  มาตรา  1516  (1)  ใช,คําว�า  
“สามีอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย�องหญิงอ่ืนฉันภริยา”  ศาลฎีกาจึงวินิจฉัยตามกฎหมายเดิมว�า  หญิงใน
ท่ีนี้หมายถึงหญิงตามธรรมชาติ  ส�วนชายแม,จะแปลงเพศเป#นหญิงก็ถือว�าเป#นชายอยู�  แม,สามีจะ
อุปการะเลี้ยงดูชายแปลงเพศ  ก็ไม�เป#นเหตุฟJองหย�าตามกฎหมายเดิมของประมวลกฎหมายแพ�งและ
พาณิชย3  มาตรา  1516  (1)  ได,  (คําพิพากษาฎีกาท่ี 153/2524)  แต�ในปV  พ.ศ. 2550  มีการแก,ไข
เพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย3  มาตรา  1516  (1)  โดยกฎหมายใช,คําว�า  “ผู,อ่ืน”  แทน  
จึงมีป2ญหาท่ีจะต,องตีความว�า  หมายถึง  บุคคลทุกเพศหรือไม�  ดังนั้นจึงต,องศึกษาจากแนวคิดของนัก
นิติศาสตร3ดังต�อไปนี้มาพิจารณา 
     ชาติชาย  อัครวิบูลย3  (2552: 373 – 374)  กล�าวว�า  การท่ีสามีอุปการะ
เลี้ยงดูหรือยกย�องชายอ่ืนฉันภริยา  หรือสามีชอบมีเพศสัมพันธ3กับเพศเดียวกัน  ไม�ว�าชายนั้นจะแปลง
เพศเป#นหญิงแล,วหรือไม�  แต�ฐานะทางเพศมิได,เปลี่ยนแปลงไป  แม,มีพฤติกรรมกระทําเป#นอาจิณก็ไม�
เป#นเหตุให,ภริยาฟJองหย�าตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย3  มาตรา  1516  (1)  ได, 
     ประสพสุข  บุญเดช  (2554: 374)  กล�าวว�า  คําว�า  “ผู,อ่ืน”  ต,องเป#น
เพศตรงข,าม  มิใช�เพศเดียวกัน  ดังนั้น  การกระทําของสามีในการอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย�องผู,อ่ืนฉัน
ภริยาหรือร�วมประเวณีกับผู,อ่ืนเป#นอาจิณ  จึงหมายความเฉพาะกระทํากับ  “หญิงอ่ืน”  และการ
กระทําของภริยาในการอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย�องผู,อ่ืนฉันสามีก็หมายความเฉพาะกระทํากับ  “ชาย
อ่ืน”  เช�นเดียวกัน 
     วารี  นาสกุล  และ  เบจวรรณ  ธรรมรัตน3  (2554: 190)  กล�าวว�า  เหตุ
หย�าในข,อนี้ได,มีการแก,ไขใหม�  ไม�ว�าสามีหรือภริยาจะอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย�องผู,อ่ืนฉันภริยาหรือ
สามี  ก็เป#นเหตุหย�าได,  ซ่ึงคําว�า  “ผู,อ่ืน”  จะเป#นเพศตรงข,ามหรือไม�ก็ได,  เพราะป2จจุบันนี้มีเหตุ
ทํานองนี้บ�อยๆ  เม่ือมีการแปลงเพศ  หรือหากภริยาหรือสามีไปร�วมประเวณีกับใครก็ได,แม,จะเป#นเพศ
เดียวกัน  แต�เป#นการกระทําเสมอก็ฟJองหย�าได,เช�นกัน 
     สมชัย  ฑีฆาอุตมากร  (2554: 288)  กล�าวว�า  คําว�า  “ผู, อ่ืน”  ตาม
ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย3มาตรา  1516  (1)  นี้  อาจเป#นชายหรือหญิงก็ได, 
     ไพโรจน3  กัมพูสิริ  (2555: 31 – 32)  ได,กล�าวว�า  คําว�า  “ผู,อ่ืน”  ท่ีสามี
หรือภริยาอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย�องนั้นมีนักกฎหมายได,ให,ความเห็นอยู�สองแนวทางดังนี้ 
     ความเห็นแรก  มองว�าผู, อ่ืนท่ีคู�สมรสไปอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย�องนั้น
จะต,องมีเพศต�างจากสามีหรือภริยา  คือจะต,องเป#นเพศตรงข,ามนั่นเอง 
     สําหรับความเห็นอีกทางหนึ่งเห็นว�า  คําว�า  “ผู,อ่ืน” ท่ีคู�สมรสไปอุปการะ
เลี้ยงดูหรือยกย�องนั้นน�าจะหมายถึง  ผู,ซ่ึงมีเพศเดียวกันหรือเพศตรงกันข,ามกับคู�สมรสก็ได,  เนื่องจาก
เหตุผลหลักในการแก,ไขเพ่ิมเติมบรรพ  5  ครั้งนี้  ต,องการให,สอดคล,องกับสภาพการณ3ทางสังคม
ป2จจุบันท่ีมีผู,มีรสนิยมชื่นชอบเพศเดียวกันมากข้ึน  นอกจากนี้หากตัวบทต,องการให,หมายถึงเพศตรง
ข,ามกับคู�สมรสแล,ว  ย�อมสามารถเขียนถ,อยคําให,ชัดเจนเหมือนกับตัวบทในอนุมาตราเดียวกันก�อนจะ
มีการแก,ไขปรับปรุงกฎหมายในครั้งนี้ได,  ท่ีว�า  “สามีอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย�องหญิงอ่ืนฉันภริยา” 
     จากท่ีกล�าวมาข,างต,นนั้น  จะเห็นได,ว�า  เหตุฟJองหย�าตามประมวล
กฎหมายแพ�งและพาณิชย3  มาตรา  1516  (1)  มีนักนิติศาสตร3ให,ความเห็น  2  แนวทาง  ดังนี้ 
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     แนวทางแรกเห็นว�า  การท่ีสามีหรือภริยาอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย�องผู,อ่ืน
ฉันภริยาหรือสามี  หรือร�วมประเวณีกับผู,อ่ืนเป#นอาจิณ  จะต,องเป#นการกระทําต�อเพศตรงข,ามกัน
เท�านั้น  จึงจะเป#นเหตุฟJองหย�าได, 
     แนวทางท่ีสองเห็นว�า  การท่ีสามีหรือภริยาอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย�อง
ผู,อ่ืนฉันภริยาหรือสามี  หรือร�วมประเวณีกับผู,อ่ืนเป#นอาจิณ  จะเป#นการกระทํากับบุคคลต�างเพศหรือ
เพศเดียวกันก็ฟJองหย�าตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย3  มาตรา  1516  (1)  ได, 
     สําหรับผู,เขียนเห็นว�า  การอุปการะเลี้ยงดูหรือการยกย�องผู,อ่ืนฉันภริยา
หรือสามี  หรือร�วมประเวณีกับผู,อ่ืนเป#นอาจิณ  จะต,องเป#นการกระทําต�อเพศตรงข,ามเท�านั้นจึงจะ
ฟJองหย�าตามประมวลกฎหมายมาตรา  1516  (1)  ได,  เหตุผลเพราะว�า  การอุปการะเลี้ยงดูหรือการ
ยกย�อง  จะต,องเป#นการกระทําอย�างฉันสามีภริยาเท�านั้น  และคําว�า  “สามีภริยา”  ตามประมวล
กฎหมายแพ�งและพาณิชย3  มาตรา  1488  ก็กําหนดว�า  “การสมรสจะกระทําได,ก็ต�อเม่ือชายและ
หญิง....”  คือเพศตรงข,ามนั่นเอง 
     ส�วนคําว�า  “ร�วมประเวณี”  ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  
พ.ศ. 2554  ให,ความหมายว�า  เสพสังวาส  เป#นผัวเมียกัน  (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556: 972)  ก็คือ
การร�วมเพศกันระหว�างชายกับหญิงตามวิถีธรรมชาติโดยเอาอวัยวะเพศชายสอดเข,าไปในช�องเพศของ
หญิงไม�ว�าจะสําเร็จความใคร�หรือไม�ก็ตาม  แต�ถ,าเป#นเพศเดียวกันจะใช,คําว�ากระทําชําเรา  ดังนั้นการ
ร�วมประเวณีจึงไม�ใช,กับเพศเดียวกัน 
     อย�างไรก็ดี  ถ,าหากสามีหรือภริยามีพฤติกรรมชอบเพศเดียวกัน  จึงได,ไป
อุปการะเลี้ยงดูหรือยกย�องเปTดเผยในทางสังคม  หรือชอบมีเพศสัมพันธ3กับเพศเดียวกันเป#นอาจิณ  ใน
เรื่องนี้ผู,เขียนเห็นว�าเป#นการประพฤติชั่วอย�างร,ายแรง  (ป.พ.พ.  มาตรา  1516  (2))  และเป#นการ
กระทําท่ีเป#นปฏิป2กษ3ต�อการเป#นสามีหรือภริยากันอย�างร,ายแรง  (ป.พ.พ.  มาตรา 1516  (6))  จึง
สามารถฟJองหย�าตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย3  มาตรา  1516  (2)  หรือมาตรา  1516  (6)  
ได,  แต�ไม�สามารถฟJองหย�าตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย3  มาตรา  1516  (1)  ได, 
     สําหรับเหตุฟJองหย�าตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย3  มาตรา  
1516  (1)  นี้  สามารถแยกพิจารณาเหตุย�อยได,อีก  5  ประการคือ 
     2.1.1.1 การอุปการะเลี้ยงดูผู,อ่ืนฉันภริยาหรือสามี  หมายถึง  การให,
ความช�วยเหลือบุคคลอ่ืนท่ีมิใช�คู�สมรสของตน  โดยต,องเป#นการอุปการะเลี้ยงดูฉันภริยาหรือสามีและ
จะต,องเป#นการอุปการะเลี้ยงดูเพศตรงข,าม  เช�น  สามีอุปการะเลี้ยงดูหญิงอ่ืนหรือภริยาอุปการะเลี้ยง
ดูชายอ่ืน  เช�นซ้ือรถยนต3ให,  ซ้ือบ,านให,  รวมถึงส�งเสียค�าใช,จ�ายต�างๆ  ในชีวิตประจําวันในฐานะท่ี
เป#นคู�สมรสของตน  ซ่ึงไม�ใช�เป#นการให,ความช�วยเหลืออุปการะแบบญาติพ่ีน,อง  เพ่ือนฝูง  หรือการ
ช�วยเหลืออย�างมนุษยธรรม 
     2.1.1.2 การยกย�องผู, อ่ืนฉันภริยาหรือสามี  หมายถึง  การท่ีคู�สมรส
แสดงตนโดยเปTดเผยให,บุคคลท่ัวไปเข,าใจได,ว�า  ผู,อ่ืนท่ีไม�ใช�คู�สมรสโดยชอบด,วยกฎหมายนั้นเป#นภริยา
หรือสามีของตน  โดยไม�ต,องคํานึงว�าภริยาหรือสามีจะได,อุปการะเลี้ยงดูบุคคลอ่ืนหรือไม�  การยกย�อง
ในเหตุนี้จะต,องเป#นกรณียกย�องเพศตรงกันข,ามว�าเป#นคู�สมรสของตน  เช�น  สามียกย�องหญิงอ่ืนฉัน
ภริยาของตน 
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       ตัวอย�างคําพิพากษาศาลฎีกา 
       คําพิพากษาฎีกาท่ี  467/2525  จําเลยท่ี  1  มีความสัมพันธ3
ฉันชู,สาวกับจําเลยท่ี  2 มาก�อนท่ีจะสมรสกับโจทก3  เม่ือจําเลยสมรสกับโจทก3แล,ว  จําเลยท่ี  1  ยังมี
ความสัมพันธ3ฉันชู,สาวกับจําเลยท่ี  2  และยกย�องเป#นภริยาอย�างออกหน,าออกตา  ดังนี้  โจทก3ฟJอง
หย�าได,และเหตุหย�ากรณีนี้โจทก3ย�อมมีสิทธิท่ีจะได,รับค�าทดแทนตามมาตรา  1523  วรรคแรก 
       คําพิพากษาฎีกาท่ี  2561 – 2562/2536  โจทก3นําหญิงอ่ืน
มาอยู�ในบ,านและอยู�กินด,วยกันฉันสามีภริยา  มีบุตรด,วยกัน  1  คน  โดยโจทก3ให,ใช,นามสกุลของ
โจทก3  พฤติการณ3ดังกล�าวถือได,ว�าโจทก3อุปการะเลี้ยงดูหรือยกย�องหญิงอ่ืนฉันภริยา  จําเลยจึงฟJอง
หย�าโจทก3ได,ตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย3  มาตรา  1516  (1) 
     2.1.1.3 เป#นชู,  หมายถึง  การท่ีสามีไปร�วมประเวณีกับภริยาของบุคคล
อ่ืน  แต�ถ,าหากสามีร�วมประเวณีกับหญิงท่ีไม�มีสามีหรือหญิงหม,าย  ไม�ถือว�าเป#นชู,  อย�างไรก็ตามหาก
สามีไปเท่ียวหญิงค,าประเวณีโดยไม�ทราบว�าหญิงนั้นมีสามีแล,ว  จะถือว�าเป#นชู,ไม�ได,  นอกจากนี้การ
เป#นชู,หรือร�วมประเวณีต,องเกิดจากความสมัครใจของท้ังสองฝ5ายอีกด,วย  (ชาติชาย  อัครวิบูลย3, 
2552: 373 – 374) 
     2.1.1.4 มีชู,  หมายถึง  การท่ีภริยาไปร�วมเพศตามวิธีธรรมชาติกับชาย
อ่ืนโดยสมัครใจ  ไม�ว�าชายอ่ืนนั้นจะมีภริยาอยู�แล,วหรือไม�ก็ตาม  และแม,จะมีการร�วมประเวณีกันเพียง
ครั้งเดียวก็ถือว�ามีชู,  แต�ถ,าหากภริยาไปมีความสัมพันธ3กับหญิงอ่ืนหรือเพียงแต�กอดจูบลูบคลํากับชาย
อ่ืน  จะถือว�าภริยามีชู,ไม�ได, 
       ตัวอย�างคําพิพากษาศาลฎีกา 
       คําพิพากษาฎีกาท่ี  391/2538  การท่ีจําเลยท้ังสองพากันเข,า
ไปในโรงแรมโรสทาวน3  ซ่ึงเป#นโรงแรมม�านรูดในวันท่ี  11  และ  28  ธันวาคม  2527  จะให,รับฟ2ง
เป#นอ่ืนไม�ได,นอกจากไปร�วมประเวณีกัน  มิฉะนั้นแล,วย�อมไม�มีเหตุท่ีจําเลยท้ังสองควรพากันเข,าไปใน
สถานท่ีเช�นนั้นถึงสองครั้งสองคราว  ข,อเท็จจริงฟ2งได,ว�าจําเลยท่ี  1  เป#นชู,กับจําเลยท่ี  2  โจทก3จึงมี
สิทธิฟJองหย�าจําเลยท่ี  1  ได, 
     2.1.1.5 ร�วมประเวณีกับผู,อ่ืนเป#นอาจิณ  หมายถึง  การท่ีสามีหรือภริยา
สมัครใจร�วมประเวณีกับหญิงอ่ืนหรือชายอ่ืนแล,วแต�กรณี  โดยได,กระทําอย�างสมํ่าเสมอจนเป#นนิสัย  
และต,องเป#นการร�วมประเวณีตามวิธีทางธรรมชาติกับเพศตรงข,ามเท�านั้น  อย�างไรก็ดีหากสามีไปร�วม
ประเวณีกับหญิงโสดเพียงครั้งเดียวก็ยังไม�ถือว�าเป#นเหตุฟJองหย�าตามประมวลกฎหมายแพ�งและ
พาณิชย3  มาตรา  1516  (1)  ได,  แต�ถ,ากรณีเป#นภริยาไปร�วมประเวณีกับชายอ่ืนแม,เพียงครั้งเดียวก็
ฟJองหย�าได,  โดยไม�จําเป#นต,องร�วมประเวณีถึงขนาดเป#นอาจิณ  เพราะถือว�าภริยามีชู,แล,ว 
       อนึ่งมีข,อสังเกตว�า  หากเป#นกรณีท่ีสามีไปร�วมประเวณีกับหญิง
อ่ืนเพียงครั้งเดียวแต�หลายคน  หรือวันเดียวกันแต�หลายคน  จะถือว�าเป#นการร�วมประเวณีกับผู,อ่ืน
เป#นอาจิณหรือไม�  ในเรื่องนี้ผู,เขียนเห็นว�าน�าจะเข,าเหตุฟJองหย�าในเหตุร�วมประเวณีกับผู,อ่ืนเป#นอาจิณ
ได,  เพราะกฎหมายไม�ได,กําหนดว�าจะต,องเป#นการร�วมประเวณีกับหญิงอ่ืนเพียงคนเดียวอย�าง
สมํ่าเสมอ  ดังนั้น  ถ,าสามีชอบเท่ียวหญิงโสเภณีเป#นประจํา  โดยผู,หญิงแต�ละคนสามีได,ร�วมประเวณี
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เพียงครั้งเดียว  แต�หลายคนไปเรื่อยๆ  ซ่ึงหากได,กระทําจนบ�อยครั้งก็ถือว�าเป#นการร�วมประเวณีกับ
หญิงอ่ืนเป#นอาจิณแล,ว 
       สําหรับการสําเร็จความใคร�ทางปากหรือร�วมเพศทางทวารหนัก  
ไม�ว�าจะเป#นการกระทํากับเพศตรงข,ามหรือเพศเดียวกัน  ถึงแม,จะกระทําเป#นอาจิณ  ก็ไม�สามารถฟJอง
หย�าตามเหตุนี้ได,  เพราะไม�ถือเป#นการร�วมประเวณี 
   2.1.2 สามีหรือภริยาประพฤติชั่ว  (ป.พ.พ. มาตรา  1516  (2)) 
     การประพฤติชั่วท่ีจะเป#นเหตุให, คู�สมรสอีกฝ5ายหนึ่งฟJองหย�าได,นั้น  
จะต,องเป#นเรื่องท่ีทําให,ผู,ฟJองได,รับความอับอายขายหน,าอย�างร,ายแรง  หรือได,รับความดูถูกเกลียดชัง
เพราะเหตุท่ีคงเป#นสามีหรือภริยาของฝ5ายท่ีประพฤติชั่วต�อไป  หรือได,รับความเสียหายเดือดร,อนจน
เกินควร  ในเม่ือเอาสภาพและฐานะความเป#นอยู�ร�วมกันฉันสามีภริยามาคํานึงประกอบ  ไม�ว�าความ
ประพฤติชั่วนั้นจะเป#นความผิดอาญาหรือไม� 
     สําหรับคําว�า  “ประพฤติชั่ว”  คือเป#นการกระทําท่ีไม�ดีท่ีเลวร,ายท่ีชั่วของ
บุคคล  ซ่ึงถ,าเป#นกรณีท่ัวไปแล,วก็คงจะพิจารณาจากความนึกคิดของวิญrูชนโดยท่ัวไปว�าอย�างไรเป#น
ความประพฤติชั่ว  โดยมองจากพ้ืนฐานความนึกคิดท่ัวไปของสังคมเป#นหลัก  ซ่ึงย�อมไม�ใช�เรื่อง
เล็กน,อยอย�างแน�นอน  (สมชาย  กษิติประดิษฐ3, 2556: 183) 
     ตัวอย�าง  การประพฤติชั่ว  เช�น  สามีหรือภริยาเป#นคนรักร�วมเพศ  
ค,าขายยาเสพติด  สูบฝTsนกัญชา  ปล,นทรัพย3  ฆ�าคนตาย  ไปข�มข่ืนกระทําชําเราผู,อ่ืน  (คําพิพากษา
ฎีกา  1845/2529)  หรือชอบเท่ียวโสเภณีเป#นประจํา  ชอบกระทําชําเราสัตว3เดรัจฉาน  ค,าประเวณี  
เปTดบ�อนการพนัน  หรือสามีชอบด่ืมสุราจนเมาแล,วทําร,ายทุบตีภริยาเป#นประจํา  หรือชอบถ�ายคลิป
วีดิโอขณะร�วมเพศกับคู�สมรสแล,วนําไปเผยแพร�ทางอินเตอร3เน็ต  เป#นต,น 
     อย�างไรก็ดี  การประพฤติชั่วตามอนุมาตรานี้  จะต,องเป#นการกระทําโดย
เจตนาเท�านั้น  หากเกิดจากความประมาทก็ไม�เข,าหลักเกณฑ3ตามอนุมาตรานี้  เช�น  สามีขับรถโดย
ประมาทแล,วไปชนคนตายจนถูกศาลพิพากษาจําคุก  เช�นนี้ไม�ถือว�าสามีประพฤติชั่วอันจะเป#นเหตุฟJอง
หย�าได, 
     กล�าวโดยสรุป  การประพฤติชั่วท่ีจะเป#นเหตุฟJองหย�าตามประมวล
กฎหมายแพ�งและพาณิชย3  มาตรา  1516  (2)  นี้ได, จะต,องเป#นการกระทําท่ีผิดศีลธรรมหรือจารีต
ประเพณีในสังคมอย�างร,ายแรง  ซ่ึงทําให,มีผลกระทบกระเทือนต�อการดํารงชีวิตความเป#นอยู�ในฐานะ
สามีภริยาในทางสังคมต�อไป 
   2.1.3 สามีหรือภริยาทําร,ายหรือทรมานร�างกายหรือจิตใจหรือหม่ินประมาท  
หรือเหยียดหยามอีกฝ5ายหนึ่งหรือบุพการีอีกฝ5ายหนึ่ง  ท้ังนี้ถ,าเป#นการร,ายแรง  อีกฝ5ายหนึ่งฟJองหย�า
ได,  (ป.พ.พ.  มาตรา  1516  (3)) 
     จากกรณีดังกล�าวข,างต,น  สามารถแยกพิจารณาได,ดังนี้คือ 
     2.1.3.1 การทําร,ายร�างกาย  หมายถึง  การท่ีสามีหรือภริยาเจตนาจงใจ
ทําให,คู�สมรสหรือบุพการีของอีกฝ5ายหนึ่งได,รับอันตรายแก�ร�างกาย  ซ่ึงมีความหมายเช�นเดียวกับการ
ทําร,ายร�างกายตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  295  กล�าวคือ  ต,องปรากฏว�ามีอาการบาดเจ็บ
อย�างร,ายแรงหรือเจ็บปวดร�างกายจนบวมช้ําอย�างหนัก  ซ่ึงต,องใช,เวลารักษาตัวนานพอสมควรถึงจะ
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หาย  แต�ถ,าเพียงแต�ทะเลาะวิวาทกันมีรอยเล็บข�วนหรือรอยฟกช้ําเล็กน,อยยังไม�ถือว�าเป#นการทําร,าย
ร�างกาย  หรือในกรณีท่ีสามีภริยาทะเลาะกัน  ภริยาคว,ามีดได,แล,วไล�ทําร,ายสามี  โดยไม�ปรากฏว�าสามี
ถูกทําร,ายอย�างไรบ,าง  เช�นนี้ไม�ถือเป#นเหตุฟJองหย�าเพราะภริยาเพียงแต�พยายามทําร,ายร�างกายสามี
เท�านั้น 
     2.1.3.2 การทําร,ายจิตใจ  หมายถึง  การท่ีสามีหรือภริยาเจตนาจงใจทํา
ให,คู�สมรสหรือบุพการีของอีกฝ5ายหนึ่งทุกข3ทรมานทางจิตใจ  หรือเกิดความหวาดกลัวเป#นอย�างมาก  
เช�น  สามีชอบเพศเดียวกันจึงไปอยู�กินร�วมกันกับชายอ่ืน  ทําให,ภริยาอับอายขายหน,าในสังคม  เช�นนี้
ถือเป#นการทําร,ายจิตใจภริยาอย�างร,ายแรง  แต�ถ,าเป#นเพียงความรู,สึกแค,นใจ  เหงา  วิตกกังวล  
น,อยใจ  ไม�ถือว�าเป#นการทําร,ายจิตใจ 
 
       ตัวอย�างคําพิพากษาศาลฎีกา 
       คําพิพากษาฎีกาท่ี  6714/2537  การท่ีโจทก3และจําเลยซ่ึง
เป#นสามีภริยาทะเลาะโต,เถียงกันภายในบ,านแล,วจําเลยตบตีและบีบคอโจทก3  ปรากฏบาดแผลเพียง
รอยฟกช้ํา  ผื่นแดงบริเวณลําคําและหน,าผากเท�านั้น  โดยไม�จําเป#นต,องไปให,แพทย3ตรวจรักษา  ยังไม�
ถือว�าจําเลยทําร,ายร�างกายโจทก3อย�างร,ายแรง  อันจะเป#นเหตุฟJองหย�าตามประมวลกฎหมายแพ�งและ
พาณิชย3  มาตรา  1516  (3) 
       คําพิพากษาฎีกาท่ี  4402/2539  จําเลยใช,ไม,ตีทําร,ายร�างกาย
โจทก3เป#นเหตุให,ได,รับอันตรายแก�กาย  ศาลพิพากษาลงโทษปรับจําเลย  1,000  บาท  โจทก3มิได,นํา
แพทย3ผู,ตรวจบาดแผลมาเบิกความว�าโจทก3ได,รับบาดเจ็บมากน,อยเพียงใด  การท่ีศาลพิพากษาลงโทษ
ปรับเพียง  1,000  บาท  แสดงว�าบาดแผลท่ีโจทก3ได,รับไม�เป#นอันตรายร,ายแรง  ฟ2งไม�ได,ว�าจําเลยทํา
ร,ายร�างกายโจทก3เป#นการร,ายแรงอันเป#นเหตุให,ฟJองหย�าได,ตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย3  
มาตรา  1516  (3) 
     2.1.3.3 การทรมานร�างกายหรือจิตใจ  หมายถึง  การท่ีสามีหรือภริยา
เจตนาจงใจทําให,คู�สมรสหรือบุพการีของอีกฝ5ายหนึ่งเกิดความลําบากแก�ร�างกายหรือจิตใจอย�าง
ร,ายแรง  เช�น  สามีข�มขืนมารดาของภริยาต�อหน,าภริยา  หรือสามีติดหนี้การพนันต,องการเงินจาก
ภริยาแต�ภริยาไม�ให,  จึงใช,น้ํากรดสาดหน,าภริยาจนทําให,หน,าภริยาได,รับความเสียหายอย�างร,ายแรง
และตาบอดท้ังสองข,าง  เป#นต,น 
 
       ตัวอย�างคําพิพากษาศาลฎีกา 
       คําพิพากษาฎีกาท่ี  3007/2525  จําเลยทะเลาะกับโจทก3และ
ด�าโจทก3กับบิดามารดาโจทก3ว�า  “อีดอกทอง  อีหน,าส,นตีน  พ�อแม�มึงเฮงซวย  กูอยู�บ,านนี้ไม�ได,แล,ว”  
และเม่ือโจทก3จําเลยแยกไปอยู�ท่ีอ่ืน  จําเลยยังด�าว�า  “อีดอกทอง  อีหน,าส,นตีน  พ�อแม�ไม�สั่งสอน  
ทํากับข,าวเหมือนให,หมากิน”  ท้ังยังด�าโจทก3เป#นผู,หญิงไม�ดีอีกด,วยและยังใช,กําลังตบตีโจทก3จนหนี
ออกจากบ,าน  จําเลยก็ยังตามไปตบตีโจทก3อีก  เช�นนี้การกระทําของจําเลยดังกล�าวเป#นการหม่ิน
ประมาทเหยียดหยามโจทก3และบิดามาดาโจทก3อย�างร,ายแรง  และทรมานร�างกายและจิตใจโจทก3อัน
เป#นเหตุฟJองหย�าจําเลยได, 
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     2.1.3.4 การหม่ินประมาท  หมายถึง  การท่ีสามีหรือภริยาใส�ความคู�
สมรสหรือบุพการีของอีกฝ5ายหนึ่งต�อบุคคลท่ีสาม  ทําให,เขาเสียหายแก�ชื่อเสียง  ถูกดูหม่ินหรือถูก
เกลียดชัง  ไม�ว�าข,อความท่ีหม่ินประมาทนั้นจะเป#นความจริงหรือไม�ก็ตาม  แต�ท้ังนี้จะต,องเป#นกรณี
ร,ายแรงด,วยจึงจะถือเป#นเหตุหย�าได, 
     2.1.3.5 การเหยียดหยาม  หมายถึง  การทําให,คู�สมรสหรือบุพการีของ
อีกฝ5ายหนึ่งได,รับความอับอาย  เสียหาย  ถูกสบประมาท  ด�าว�าหรือแสดงอาการกิริยาท่ีทําให,เห็นว�าคู�
สมรสหรือบุพการีของอีกฝ5ายหนึ่งด,อยค�ากว�าตนมาก  การเหยียดหยามจะต,องเป#นการกระทําของคู�
สมรสฝ5ายเดียว  มิใช�ต�างฝ5ายต�างเหยียดหยามกัน  มิฉะนั้นจะยกเป#นเหตุหย�าไม�ได, 
       สําหรับคําว�า  “บุพการี”  ตามบทบัญญัตินี้  ได,แก�  บิดามารดา  
ปู5ย�า  ตายาย  ทวด  โดยให,ถือหลักสายโลหิตตามความเป#นจริง  ไม�จําต,องเป#นบุพการีโดยชอบด,วย
กฎหมายก็ได, 
 
       ตัวอย�างคําพิพากษาศาลฎีกา 
       คําพิพากษาฎีกาท่ี  5161/2538  การท่ีจําเลยหึงหวงและ
โกรธท่ีโจทก3หนีไปมีความสัมพันธ3ทางชู,สาวกับหญิงอ่ืน  จึงด�าโจทก3และบุพการีว�า  มึงมันเลวเหมือน
โคตรมึงนั้นไม�เป#นการหม่ินประมาทโจทก3หรือต�อบุพการีของโจทก3เป#นการร,ายแรง  เพราะเป#นเพียง
ถ,อยคําท่ีจําเลยด�าด,วยความน,อยใจ  การกระทําของจําเลยต�อโจทก3ดังกล�าวเกิดข้ึนเพราะโจทก3เป#นผู,
ก�อข้ึน  ถือว�าเป#นเรื่องกระทบกระท่ังกันระหว�างสามีภริยาท่ัวไป  ไม�ร,ายแรงถึงกับเป#นเหตุฟJองหย�าได,
ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย3  มาตรา  1516  (3) 
       คําพิพากษาฎีกาท่ี  3463/2548 โจทก3มีพฤติการณ3ส�อว�าจะมี
ความสัมพันธ3ทางชู,สาวกับผู,หญิงอ่ืน  จําเลยหึงหวงเป#นเหตุให,ทะเลาะกันมาโดยตลอด  ณ.  พ่ีน,อง
ร�วมบิดามารดาเดียวกับโจทก3เคยขอยืมเงินจากโจทก3ไปแล,วยังใช,คืนไม�หมด  ต�อมา  ณ.  ขอให,โจทก3
นําท่ีดินไปจดทะเบียนจํานองเพ่ือนําเงินกู,มาเป#นค�าใช,จ�ายเดินทางไปทํางานในต�างประเทศอีก  แต�
จําเลยไม�ยอมลงชื่อให,ความยินยอมในการจดทะเบียนจํานองจึงเกิดทะเลาะกัน  โจทก3จําเลยเขียน
บันทึกโต,ตอบกันโดยโจทก3ด�าจําเลยก�อนว�าโจทก3กับจําเลยเป#นบุคคลคนละชั้นกัน  จําเลยจึงลําเลิก
บุญคุณด�ากลับทํานองว�าเคยเลี้ยงดูส�งเสียโจทก3มาก�อน  การท่ีจําเลยพูดห,ามบุตรสาวจําเลยไม�ให,เข,า
ใกล,โจทก3และว�าไอ,คนนี้ถ,าคลําไม�มีหางมันเอาหมดนั้น  เป#นการกระทําไปโดยเจตนาเตือนให,บุตรสาว
ระมัดระวังตัวไว,  เพียงแต�ใช,ถ,อยคําอันไม�สมควรเยี่ยงมารดาท่ัวไปเท�านั้น  นอกจากนี้การท่ีจําเลยพูด
ว�าทํานองเหยียดหยามโจทก3และมารดาโจทก3เกิดจากโจทก3และมารดาโจทก3มีส�วนร�วมก�อให,จําเลย
กระทําการดังกล�าวอยู�มาก  จึงยังฟ2งไม�ได,ว�าจําเลยเหยียดหยามโจทก3และมารดาโจทก3อย�างร,ายแรง  
อันโจทก3จะอ,างเป#นเหตุฟJองหย�าได,ตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย3  มาตรา  1516 (3) 
   2.1.4 สามีหรือภริยาจงใจละท้ิงร,างอีกฝ5ายหนึ่งไปเกินหนึ่งปV  (ป.พ.พ. มาตรา 
1516 (4)) 
     โดยท่ัวไปแล,วเม่ือชายและหญิงทําการสมรสกัน  ชายและหญิงจะต,องอยู�
กินร�วมกันฉันสามีภริยา  ตลอดจนมีหน,าท่ีอุปการะเลี้ยงดูซ่ึงกันและกันตามความสามารถและฐานะ
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ของตน  หากสามีหรือภริยาฝ5ายใดฝ5ายหนึ่งไม�ปฏิบัติหน,าท่ีตามกฎหมายครอบครัว  โดยมีการจงใจท้ิง
ร,างคู�สมรสอีกฝ5ายหนึ่งไปเกินหนึ่งปV  กฎหมายจึงให,สิทธิคู�สมรสฝ5ายท่ีถูกละท้ิงร,างฟJองหย�าได, 
     สําหรับคําว�า  “ละท้ิงร,าง”  หมายถึง  การท่ีสามีหรือภริยาฝ5ายใดฝ5าย
หนึ่งมีเจตนาท่ีจะท้ิงร,างคู�สมรสอีกฝ5ายหนึ่งไปอยู�ท่ีอ่ืนต�างหากคนละบ,าน  ไม�มีการไปมาหาสู�กันและ
ไม�มีการติดต�อเก่ียวข,องกันเลย โดยเป#นการกระทําของสามีหรือภริยาฝ5ายเดียว  และจะต,อง
ต�อเนื่องกันเกินหนึ่งปVด,วย  เช�น  ภริยาหนีไปบวชชีเป#นเวลาเกินหนึ่งปVแล,วไม�กลับมาหาสามี  หรือสามี
เบื่อหน�ายภริยาจึงได,หนีออกจากบ,านไปเป#นเวลาต�อเนื่องกันเกินหนึ่งปV  โดยไม�ติดต�อกลับมาหาภริยา
อีกเลย    เป#นต,น 
     อย�างไรก็ตาม  หากสามีหรือภริยามีเหตุจําเป#นท่ีจะต,องทําให,แยกจากกัน
โดยท่ีไม�มีเจตนาท่ีจะแยกกันอยู�  เช�น  คู�สมรสฝ5ายหนึ่งต,องไปทํางานยังต�างประเทศ  หรือมีคําสั่งของ
ทางราชการให,ไปประจําท่ีต�างท,องท่ี  โดยฝ5ายสามีหรือภริยายังคงส�งเงินมาเลี้ยงดูจุนเจือคู�สมรสอีก
ฝ5ายหนึ่งอยู�  เช�นนี้ไม�ถือเป#นการละท้ิงร,าง  นอกจากนี้  หากสามีหรือภริยาตกลงยินยอมให,อีกฝ5าย
หนึ่งแยกไปอยู�ต�างหาก  เช�น  ยินยอมให,สามีไปบวชเป#นพระภิกษุ  หรือในกรณีท่ีสามีหรือภริยาท่ีจะ
ฟJองหย�าเป#นต,นเหตุให,อีกฝ5ายหนึ่งละท้ิงร,าง  เช�น  ภริยาขับไล�สามีออกจากบ,านไป  กรณีเหล�านี้จะ
ถือว�าสามีหรือภริยาละท้ิงร,างไม�ได,  ยังไม�เป#นเหตุฟJองหย�า  (คําพิพากษาฎีกา  5389/2539) 
     ดังนั้น  ฝ5ายท่ีจะมีสิทธิฟJองหย�าได,  จะต,องเป#นฝ5ายท่ีถูกท้ิงร,างเท�านั้น  
กล�าวคือ  เป#นฝ5ายท่ีถูกกระทํานั่นเอง 
 
     ตัวอย�างคําพิพากษาศาลฎีกา 
     คําพิพากษาฎีกาท่ี  3411/2537  โจทก3จําเลยสมรสกันโดยประสงค3ไป
อยู�กันฉันสามีภริยากันยังภูมิลําเนาของโจทก3ท่ีประเทศเยอรมันตะวันตก  แต�เม่ือจําเลยเดินทางไปถึง
ประเทศเยอรมันตะวันตกแล,วจําเลยเปลี่ยนความต้ังใจไม�สมัครใจอยู�กินกับโจทก3อีกต�อไป  และทํา
บันทึกขอหย�ากับโจทก3ในวันท่ี  6  ธันวาคม  2527  แล,วเดินทางกลับประเทศโดยไม�ติดต�อกับโจทก3
อีกเลยจนกระท่ังโจทก3เดินทางมาพบจําเลยและขอหย�าในปV  2532  การกระทําของจําเลยดังกล�าว
เป#นการจงใจละท้ิงร,างโจทก3  และการละท้ิงร,างเป#นเวลาเกิน  1  ปV  โจทก3ย�อมฟJองหย�าจําเลยได,ตาม
ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย3  มาตรา  1516 (4) 
     คําพิพากษาฎีกาท่ี  6285/2538  การท่ีภริยาออกจากบ,านไปเนื่องจาก
สามีได,หลานสาวเป#นเมียน,อย  และยกย�องเป#นภริยาออกหน,าออกตา  ถือว�าเป#นความผิดท่ีสามีก�อข้ึน
เอง  แม,ภริยาจะออกจากบ,านเกินกว�า  1  ปV  จะฟ2งว�าภริยาละท้ิงสามีไม�ได, 
     คําพิพากษาฎีกาท่ี  4156/2548  สามีไปรับราชการทหาร  หลังจาก
ปลดประจําการก็มิได,กลับมาอยู�ด,วยกันฉันภริยาอีก  ต,องถือว�าสามีจงใจละท้ิงร,างภริยาต้ังแต�เม่ือพ,น  
1  ปV  นับแต�สามีปลดประจําการทหาร 
   2.1.5 สามีหรือภริยาต,องคําพิพากษาถึงท่ีสุดให,จําคุกเกินหนึ่งปV  (ป.พ.พ. 
มาตรา  1516 (4/1)) 
     ในกรณีท่ีสามีหรือภริยาถูกศาลมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดให,จําคุกเกินหนึ่งปV
นั้น  ไม�ว�าจะเป#นความผิดตามกฎหมายใดก็ตาม  แม,จะถูกจําคุกเพราะความผิดฐานประมาทหรือ
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กระทําผิดเพราะจําเป#น  หรือตามพระราชบัญญัติความผิดอันเกิดจากการใช,เช็ค  ก็ถือเป#นกรณีตาม
หลักเกณฑ3นี้ด,วย  ซ่ึงคําพิพากษาถึงท่ีสุดให,จําคุกนี้จะต,องเป#นคําพิพากษาท่ีไม�สามารถเปลี่ยนแปลงได,  
หากเป#นคําพิพากษาศาลชั้นต,นก็ต,องห,ามมิให,อุทธรณ3  หรือหากเป#นคําพิพากษาของศาลอุทธรณ3ก็
จะต,องไม�มีเหตุให,ฎีกา  และจะฟJองหย�าได,ต�อเม่ือคู�สมรสฝ5ายนั้นได,รับความเสียหาย  หรือเดือดร,อน
เกินควรในการท่ีสามีหรือภริยาของตนถูกจําคุกเกินหนึ่งปV 
     อย�างไรก็ตาม  หากสามีหรือภริยามีความผิดเพียงรับโทษกักขังหรือถูก
กักขังแทนค�าปรับ  หรือรอการลงโทษทางอาญา  จะยกเป#นเหตุฟJองหย�าตามประมวลกฎหมายแพ�ง
และพาณิชย3  มาตรา  1516 (4/1)  ไม�ได, 
     นอกจากนี้  ถ,าคู�สมรสท่ีจะฟJองหย�ามีส�วนก�อให,เกิดการกระทําความผิด
หรือรู,เห็นยินยอมให,มีการกระทําความผิดนั้นด,วย  จะอ,างเป#นเหตุฟJองหย�าไม�ได,  และเหตุท่ีคู�สมรส
ฝ5ายใดต,องคําพิพากษาลงโทษจําคุกดังกล�าวมานั้น  ถ,าไม�ก�อให,เกิดความเสียหายหรือไม�ได,ก�อให,เกิด
ความเดือดร,อนเกินสมควรแก�คู�สมรสอีกฝ5ายหนึ่ง  ก็จะอ,างเป#นเหตุฟJองหย�าไม�ได,เช�นกัน 
   2.1.6 สามีและภริยาสมัครใจแยกกันอยู�เป#นเวลาเกินสามปV  (ป.พ.พ. มาตรา  
1516 (4/2)) 
     เหตุดังกล�าวนี้  เป#นกรณีท่ีสามีและภริยาท้ังสองฝ5ายสมัครใจแยกกันอยู�
เพราะไม�อาจท่ีจะอยู�กินร�วมกันได,โดยปกติสุขต�อไป  เช�น  มีการทะเลาะวิวาทกันอยู�ประจํา  หรือสามี
เป#นโรคติดต�ออย�างร,ายแรงจนอาจทําให,ภริยาติดโรคนั้นได,  โดยการอยู�ร�วมกันอาจเป#นอันตรายหรือ
ทําลายความสงบสุขของคู�สมรสอีกฝ5ายหนึ่ง  เป#นต,น  ซ่ึงการแยกกันอยู�จะต,องเป#นเวลาต�อเนื่องกัน
เกินกว�า  3  ปV  จึงจะเป#นเหตุทําให,สามีหรือภริยาฝ5ายใดฝ5ายหนึ่งฟJองหย�าได, 
     อย�างไรก็ดี  การสมัครใจแยกกันอยู�ต�างหากจากกัน  เพราะเหตุท่ีไม�อาจ
อยู�ร�วมกันฉันสามีภริยาได,โดยปกติสุข  จะต,องเป#นความยินยอมของคู�สมรสท้ังสองฝ5าย  มิใช�เป#น
ความต,องการของสามีหรือภริยาฝ5ายใดฝ5ายหนึ่งเพียงฝ5ายเดียวสมัครใจแยกไปอยู�ต�างหาก  ดังนั้น  ถ,า
คู�สมรสอีกฝ5ายหนึ่งไม�สมัครใจแยกกันอยู�ต�างหากจากกัน  แต�อีกฝ5ายได,แยกไปอยู�โดยลําพังเพียงฝ5าย
เดียว  เช�นนี้จะถือเป#นเหตุฟJองหย�าตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย3  มาตรา  1516 (4/2)  นี้
ไม�ได,  แต�อาจฟJองหย�าตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย3  มาตรา  1516  (4)  ได,  ถ,าหากท้ิง
ร,างไปเกินหนึ่งปVแล,ว 
     ตัวอย�างคําพิพากษาศาลฎีกา 
     คําพิพากษาฎีกาท่ี  1762/2542  การท่ีจําเลยไม�ได,อยู�กับโจทก3ฉันสามี
ภริยาท่ีต�างประเทศ  เนื่องจากโจทก3ไม�ให,ความยินยอมในการทําหนังสืออนุญาตเข,าประเทศ  (วีซ�า)  
แก�จําเลย  ต�อมาเม่ือโจทก3กลับมารับราชการภายในประเทศ  โจทก3เป#นฝ5ายแยกไปอยู�ต�างหากกับ
น,องสาวของโจทก3เอง  ถือว�าโจทก3สมัครใจแยกกันอยู�กับจําเลยแต�ฝ5ายเดียว  แต�จําเลยไม�ได,สมัครใจ
แยกกันอยู�กับโจทก3  หาใช�เป#นกรณีท่ีโจทก3จําเลยสมัครใจแยกกันอยู�เพราะเหตุไม�อาจอยู�ร�วมกันฉัน
สามีภริยาได,โดยปกติสุขตลอดมาเกิน  3  ปV  อันเป#นเหตุให,โจทก3ฟJองหย�าตามประมวลกฎหมายแพ�ง
และพาณิชย3  มาตรา  1516  (4/2)  แต�อย�างใดไม� 
   2.1.7 สามีหรือภริยาถูกศาลสั่งให,เป#นคนสาบสูญ  หรือไปจากภูมิลําเนาหรือถ่ิน
ท่ีอยู�เป#นเวลาเกินสามปV  (ป.พ.พ. มาตรา 1516 (5)) 
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     เหตุฟJองหย�าตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย3 มาตรา  1516 (5) นี้ 
จึงแบ�งออกได,เป#น  2  กรณี  คือ 
     2.1.7.1 กรณีท่ีศาลมีคําสั่งให,สามีหรือภริยาเป#นคนสาบสูญ 
       กรณีนี้ถือว�าสามีหรือภริยาท่ีถูกศาลสั่งให,เป#นคนสาบสูญถึงแก�
ความตายโดยผลของกฎหมาย  (ป.พ.พ. มาตรา  62)  และทรัพย3มรดกของบุคคลนั้นย�อมตกทอดแก�
ทายาท  แต�ตามกฎหมายครอบครัวไม�ถือว�าการสมรสสิ้นสุดลง  เป#นเพียงเหตุให,ฟJองหย�าได,เท�านั้น  
ดังนั้น  การท่ีจะถือว�าสามีหรือภริยาเป#นคนสาบสูญหรือไม�จึงต,องพิจารณาตามหลักเกณฑ3ดังต�อไปนี้ 
       กรณีปกติ  คือ  การท่ีสามีหรือภริยาได,ไปจากภูมิลําเนาหรือถ่ิน
ท่ีอยู�และไม�มีใครรู,แน�ว�าบุคคลนั้นยังมีชีวิตอยู�หรือไม�ตลอดระยะเวลาห,าปV  (ป.พ.พ.  มาตรา  61  
วรรคหนึ่ง) 
       กรณีพิเศษ  คือ  การท่ีสามีหรือภริยาอยู�ในการรบหรือสงคราม
และได,หายไปในการรบหรือสงครามเป#นเวลาสองปV  นับแต�วันท่ีการรบสิ้นสุดลง  หรือเป#นเวลาสองปV
นับแต�วันท่ียานพาหนะท่ีสามีหรือภริยานั้นเดินทางอับปาง  ถูกทําลาย  หรือสูญหายไป  หรือเป#นเวลา
สองปVนับแต�วันท่ีเหตุอันตรายแก�ชีวิตได,ผ�านพ,นไป  ในกรณีท่ีสามีหรือภริยาตกอยู�ในอันตราย  (ป.
พ.พ. มาตรา  61  วรรคสอง) 
       เม่ือศาลได,สั่งให,สามีหรือภริยาเป#นคนสาบสูญแล,ว  คู�สมรสอีก
ฝ5ายหนึ่งจึงสามารถยกเอาเหตุดังกล�าวฟJองหย�าได,  เม่ือศาลได,มีคําพิพากษาถึงท่ีสุดให,หย�ากัน  การ
สมรสจึงมีผลสิ้นสุดลงทันที 
       อย�างไรก็ตามหลังจากท่ีศาลมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดให,หย�ากันแล,ว  
แต�ปรากฏว�าผู,สาบสูญนั้นกลับมาและได,ยื่นคําร,องขอต�อศาลเพ่ือให,เพิกถอนคําสั่งให,เป#นคนสาบสูญ  
ดังนั้นคําสั่งเพิกถอนให,เป#นคนสาบสูญดังกล�าว  ย�อมไม�มีผลทําให,การสมรสท่ีสิ้นสุดลงไปแล,วกลับคืน
มาเป#นคู�สมรสกันใหม�อีกแต�อย�างใด  ดังนั้นถ,าท้ังสองฝ5ายประสงค3จะเป#นสามีภริยากันดังเดิม  ก็ต,อง
ไปจดทะเบียนสมรสกันใหม� 
     2.1.7.2 กรณีท่ีศาลยังไม�ได,มีคําสั่งให,สามีหรือภริยาเป#นคนสาบสูญ  คือ
กรณีท่ีสามีหรือภริยาได,หายไปจากภูมิลําเนาหรือถ่ินท่ีอยู�เป#นเวลาเกินสามปV  โดยไม�มีใครทราบว�าเป#น
ตายร,ายดีอย�างไร  ถึงแม,ศาลยังไม�ได,มีคําสั่งให,เป#นคนสาบสูญก็ตาม  คู�สมรสอีกฝ5ายหนึ่งก็มีสิทธิยก
เอาเหตุดังกล�าวนี้ฟJองหย�าได,เช�นเดียวกันกับกรณีแรก 
       กล�าวโดยสรุป  การสาบสูญหรือการหายออกจากภูมิลําเนาหรือ
ถ่ินท่ีอยู�เกินสามปV  ไม�ทําให,การสมรสสิ้นสุดลง  เพราะไม�ใช�เป#นการตายโดยธรรมชาติคือสิ้นลมหายใจ  
แต�เป#นเพียงเหตุฟJองหย�าเท�านั้น  การท่ีกฎหมายเปTดโอกาสให,คู�สมรสฟJองหย�าได,  ก็เพราะว�าการ
สาบสูญหรือการหายออกจากภูมิลําเนาเกินสามปVโดยไม�มีใครทราบว�าเป#นตายร,ายดีอย�างไร  ย�อมทํา
ให,คู�สมรสอีกฝ5ายหนึ่งต,องทนทุกข3ทรมานในการเฝJารอ  จนอาจได,รับความเสียหายท้ังทางด,านจิตใจ  
หรือการดํารงชีวิตเพราะสามีหรือภริยาท่ีสาบสูญหรือหายไปจากภูมิลําเนาหรือถ่ินท่ีอยู�ไม�ได,อยู�กิน
ร�วมกันฉันสามีภริยา  ตลอดจนไม�อุปการะเลี้ยงดูซึ่งกันและกัน 
   2.1.8 สามีหรือภริยาไม�ให,ความช�วยเหลืออุปการะเลี้ยงดู  หรือทําการเป#น
ปฏิป2กษ3ต�อการเป#นสามีหรือภริยากันอย�างร,ายแรง  (ป.พ.พ.  มาตรา  1516  (6)) 
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     เหตุฟJองหย�าตามข,อนี้  แบ�งออกเป#น  2  กรณี  คือ 
     2.1.8.1 สามีหรือภริยาไม�ให,ความช�วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูอีกฝ5ายหนึ่ง
ตามสมควร 
       โดยหลักท่ัวไปแล,ว  สามีภริยาต,องมีหน,าท่ีช�วยเหลืออุปการะ
เลี้ยงดูกันตามความสามารถและฐานะของตน  (ป.พ.พ.  มาตรา  1461)  หากสามีหรือภริยาไม�ทํา
หน,าท่ีดังกล�าว  จนทําให,คู�สมรสได,รับความเดือดร,อนจนเกินควร  ในเม่ือเอาสภาพฐานะและความ
เป#นอยู�ร�วมกันฉันสามีภริยามาคํานึงประกอบ  อีกฝ5ายหนึ่งฟJองหย�าได, 
       การท่ีจะยกเอาเหตุดังกล�าวมาฟJองหย�าได,หรือไม�นั้น  จะต,องดู
พฤติการณ3เป#นเรื่องๆ  ไปว�า  การไม�ทําหน,าท่ีช�วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูคู�สมรสดังกล�าว  เป#นเหตุให,อีก
ฝ5ายได,รับความเดือดร,อนจนเกินควรหรือไม�  ถ,ายังไม�ถึงขนาดได,รับความเดือดร,อน  เช�น  คู�สมรสอีก
ฝ5ายหนึ่งยังมีฐานะและมีอาชีพในการช�วยเหลือตนเองได, หรือต�างฝ5ายต�างมีฐานะทางการเงินท่ีดีท้ังคู�  
แม,อีกฝ5ายไม�ได,ให,ความช�วยเหลืออุปการะเลี้ยงดู  ก็ไม�ได,รับความเดือดร,อนแต�อย�างใด  กรณีเช�นนี้
ย�อมไม�เป#นเหตุให,คู�สมรสอีกฝ5ายหนึ่งฟJองหย�าได, 
       ตัวอย�างคําพิพากษาศาลฎีกา 
       คําพิพากษาฎีกาท่ี  1633/2542  โจทก3หนีออกจากบ,านมา
เองโดยจําเลยมิได,ขับไล�หรือทอดท้ิงโจทก3แต�อย�างใด  ส�วนท่ีโจทก3อ,างว�าจําเลยชอบด่ืมสุรา  เล�นการ
พนันและหาเรื่องทะเลาะวิวาทกับโจทก3เป#นประจําก็เป#นการเบิกความลอยๆ  ไม�มีพยานอ่ืนมา
สนับสนุน  ไม�น�าเชื่อถือ  โจทก3จึงเป#นฝ5ายทําผิดหน,าท่ีไม�อยู�กินด,วยกันฉันสามีภริยากับจําเลย  
นอกจากนี้  โจทก3เองมีรายได,วันละ  120  บาท  มารดาโจทก3มีเงินจากการขายท่ีดินเป#นจํานวนมาก  
ซ่ึงโจทก3ก็รับว�าสามารถขอความช�วยเหลือทางการเงินจากมารดาได,โดยไม�ต,องเดือดร,อนเกินควรใน
เม่ือเอาสภาพ  ฐานะ  และความเป#นอยู�ร�วมกันฉันสามีภริยามาคํานึงประกอบ  กรณีไม�เข,าเหตุฟJอง
หย�าท่ีสามีหรือภริยาไม�ให,ความช�วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูอีกฝ5ายหนึ่งตามสมควร  ตามประมวล
กฎหมายแพ�งและพาณิชย3  มาตรา  1516  (6)  โจทก3จึงไม�สิทธิฟJองหย�าจําเลย 
     2.1.8.2 สามีหรือภริยากระทําการเป#นปฏิป2กษ3ต�อการเป#นสามีภริยากัน
อย�างร,ายแรง 
       การทําการเป#นปฏิป2กษ3ต�อการเป#นสามีหรือภริยากันอย�าง
ร,ายแรง  คือ  การประพฤติปฏิบัติท่ีเป#นปฏิป2กษ3ต�อการเป#นสามีหรือภริยา  อีกนัยหนึ่งไม�ปฏิบัติตัว
เยี่ยงสามีหรือไม�ปฏิบัติตัวเยี่ยงภริยา  แต�ต,องถึงข้ันร,ายแรงด,วย  จึงจะนับเป#นเหตุฟJองหย�าได,  (วิสาร  
พันธุนะ, 2548: 192)  เช�น  ภริยาไม�ยอมร�วมประเวณีกับสามีเพราะเกรงว�าจะมีบุตร  หรือชายผู,เป#น
สามีอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย�องชายอ่ืนฉันสามีหรือภริยา  กรณีดังกล�าวนี้ถือเป#นการกระทําท่ีขัดขวาง
ต�อการดําเนินชีวิตครอบครัวของสามีภริยาอย�างปกติสุข  เป#นต,น  อย�างไรก็ดีการจะอ,างเหตุฟJองหย�า
ตามเรื่องนี้ได,  ผู,ฟJองต,องไม�มีส�วนร�วมในการกระทําท่ีเป#นปฏิป2กษ3ดังกล�าวด,วย 
 
       ตัวอย�างคําพิพากษาศาลฎีกา 
       คําพิพากษาฎีกาท่ี  3494/2547  ระหว�างโจทก3อุปสมบทเป#น
พระภิกษุ  จําเลยพยายามถ�ายโอนทรัพย3สินหลายประการไปจากโจทก3  และอยู�กินฉันสามีภริยากับ  
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พ.  โดยเปTดเผยในระหว�างจําเลยยังคงเป#นภริยาโจทก3  และการท่ีจําเลยมิได,ดูแลเอาใจใส�โจทก3
เท�าท่ีควรในขณะท่ีโจทก3อุปสมบทเป#นภิกษุ  ล,วนเป#นการทําการปฏิป2กษ3ต�อการเป#นสามีภริยากัน
อย�างร,ายแรง  และมิได,ให,ความช�วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูอีกฝ5ายหนึ่งตามสมควร  โจทก3จึงฟJองหย�า
จําเลยได, 
       คําพิพากษาฎีกาท่ี  6625/2549  โจทก3จําเลยจดทะเบียน
สมรสกันเม่ือวันท่ี  19  มีนาคม  2531  หลังสมรสได,ประมาณ  6  เดือน  เกิดการขัดแย,งกันเนื่องจาก
ความแตกต�างกันด,านวัฒนธรรมไม�เข,าใจกัน  จําเลยไม�สนใจท่ีจะเรียนรู,และปรับตัวให,เข,ากันได,  เกียจ
คร,าน  ชอบแต�ความสบายไม�ยอมทํางานบ,าน  ไม�คบหาสมาคมกับผู,ใดและไม�ชอบออกงานสังคม
ยกเว,นงานท่ีจําเป#น  แต�ชอบงานเลี้ยงไม�เป#นทางการท่ีมีความสนุกสนาน  ทําให,เกิดการทะเลาะกัน
เป#นประจํา  ด�าว�าโจทก3ซ่ึงโจทก3เองก็ด�าจําเลยกลับไปด,วย  แต�ไม�เคยทะเลาะกันเสียงดังเพียงแต�ไม�พูด
กันขณะโมโห  แม,ในช�วงแรกจําเลยไม�ต,องการมีเพศสัมพันธ3กับโจทก3  แต�ต�อมาภายหลังโจทก3จําเลย
ต�างไม�สมัครใจท่ีจะมีความสัมพันธ3ทางเพศกันอีก  โจทก3จําเลยคงมีฐานะเป#นสามีภริยาอยู�กินกันมา
นานถึง  13  ปVเศษ  พฤติการณ3ของจําเลยดังกล�าวถือไม�ได,ว�าจําเลยกระทําการอันเป#นปฏิป2กษ3ต�อการ
เป#นสามีภริยากันอย�างร,ายแรงถึงขนาดท่ีอีกฝ5ายเดือดร,อนเกินสมควร  ในเม่ือเอาสภาพฐานะและ
ความเป#นอยู�ร�วมกันฉันสามีภริยามาคํานึงประกอบกันตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย3  มาตรา  
1516  (6)  โจทก3จึงไม�มีเหตุฟJองหย�าจําเลยได, 
   2.1.9 สามีหรือภริยาวิกลจริตตลอดมาเกินสามปV  (ป.พ.พ.  มาตรา  1516  (7)) 
     ความวิกลจริตท่ีจะเป#นเหตุให,ฟJองหย�าได,  จะต,องเกิดข้ึนในระหว�างสมรส
เท�านั้น  ถ,าเกิดข้ึนก�อนสมรสหรือในขณะทําการสมรสจะฟJองหย�าไม�ได,  เพราะฝ5าฝvนเง่ือนไขการ
สมรสย�อมทําให,การสมรสเป#นโมฆะ  การสมรสจึงไม�เกิดข้ึน  (ป.พ.พ. มาตรา  1449  ประกอบกับ
มาตรา  1495) 
     นอกจากนี้ ความวิกลจริต ท่ีจะเป#น เห ตุให,ฟJ องหย� าได,นั้ น   ต,องมี
องค3ประกอบว�ามีอาการวิกลจริตติดต�อกันเกินกว�า  3  ปV  พร,อมท้ังมีลักษณะท่ีจะรักษาให,หายได,ยาก  
จนถึงขนาดท่ีจะทนอยู�กินร�วมกันฉันสามีภริยาต�อไปอีกไม�ได,ด,วย  เพราะจะเป#นการสร,างความลําบาก
ให,คู�สมรสอีกฝ5ายหนึ่ง  ทําให,ชีวิตสมรสไม�สามารถดําเนินต�อไปได,อย�างปกติสุข  ท้ังนี้โดยไม�ต,องคํานึง
ว�าสามีหรือภริยาท่ีวิกลจริตนั้นจะถูกศาลมีคําสั่งให,เป#นคนไร,ความสามารถหรือไม�  อีกฝ5ายหนึ่งก็ฟJอง
หย�าได, 
 
     ตัวอย�างคําพิพากษาศาลฎีกา 
     คําพิพากษาฎีกาท่ี  537/2535  การท่ีโจทก3ฟJองหย�าจําเลยอ,างเหตุว�า
จําเลยป5วยเป#นโรคผิดปกติทางประสาทและจิตแพทย3ลงความเห็นว�าจําเลยมีอาการทางโรคจิตอย�าง
ร,ายแรงไม�มีทางรักษาหายขาดได,  หลังจากฟJองเพียง  1  เดือน  โจทก3กับจําเลยทําสัญญา
ประนีประนอมยอมความกันโดยจําเลยไม�มีทนายความนั้น  เม่ือโจทก3เองมิได,โต,แย,งว�ามิได,ปTดบัง
ลักลอบพาจําเลยไปศาล  โต,แย,งเพียงว�าขณะทําสัญญาประนีประนอมยอมความ  จําเลยมีความรู,สึก
ผิดชอบดีทุกประการ  อันขัดกับเหตุฟJองหย�าท่ีว�าจําเลยมีอาการทางโรคจิตอย�างร,ายแรง  ไม�มีทาง
รักษาให,หายได,  พฤติการณ3จึงฟ2งได,ว�าโจทก3ใช,อุบายพาจําเลยซ่ึงวิกลจริตไปทําสัญญาประนีประนอม
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ยอมความ  อันเป#นกรณีท่ีจําเลยทําสัญญาประนีประนอมยอมความเพราะถูกโจทก3ฉ,อฉล  จําเลยจึงมี
สิทธิอุทธรณ3ให,เพิกถอนสัญญาและคําพิพากษาตามยอมได, 
   2.1.10 สามีหรือภริยาผิดทัณฑ3บนท่ีทําให,ไว,เป#นหนังสือในเรื่องความประพฤติ  
(ป.พ.พ.  มาตรา  1516  (8)) 
     ในกรณีท่ีสามีหรือภริยาได,ทําทัณฑ3บนไว,ระหว�างกัน  ต�อมาสามีหรือ
ภริยาได,ทําผิดทัณฑ3บนท่ีตนเองได,ทําเอาไว,  กรณีเช�นนี้คู�สมรสอีกฝ5ายหนึ่งสามารถยกเอาเหตุดังกล�าว
ฟJองหย�าได, 
     สําหรับคําว�า  “ทัณฑ3บน”  มีความหมายว�า  ถ,อยคําหรือหนังสือสัญญา
ว�าจะไม�ประพฤติละเมิดหรือฝ5าฝvนข,อตกลงท่ีให,ไว,  อาจจะมีลักษณะให,กระทําการหรืองดเว,นกระทํา
การก็ได,  ซ่ึงข,อตกลงนั้นจะต,องไม�ขัดต�อความสงบเรียบร,อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  มิฉะนั้น
จะไม�มีผลบังคับ 
     ดังนั้น  การทําสัญญาในเรื่องความประพฤตินี้  จะต,องมีองค3ประกอบท่ี
สําคัญคือ  (สมชาย  กษิติประดิษฐ3, 2556: 215) 
     2.1.10.1 ต,องทําเป#นหนังสือ  การทําการตกลงกันไว,ด,วยวาจาจึงไม�มีผลท่ี
จะนํามากล�าวอ,างฟJองหย�าได, 
     2.1.10.2 ต,องทําเป#นทัณฑ3บน  คือ  เป#นสัญญากันว�าจะไม�ประพฤติ
ละเมิดตามเง่ือนไขท่ีได,ให,ไว,  จะต,องทําตามสัญญา  ถ,าฝ5าฝvนสัญญาก็จะเป#นเหตุฟJองหย�าได, 
     2.1.10.3 การทําทัณฑ3บนจะต,องเป#นเรื่องความประพฤติเท�านั้น  ถ,าเป#น
เรื่องอ่ืนจะไม�เข,าเหตุหย�าตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย3  มาตรา  1516  (8) 
 
       ตัวอย�างคําพิพากษาศาลฎีกา 
       คําพิพากษาฎีกาท่ี  2553/2526  ก�อนจดทะเบียนสมรส
โจทก3จําเลยทําสัญญากันว�า  “ฝ5ายภริยาจะไม�ประพฤติตัวให,ผิดจารีตประเพณี  และให,อยู�กิน
ปรนนิบัติในฐานะสามีภริยาอยู�ร�วมกันตลอดไป  และจะไม�ประพฤติปฏิบัตินอกใจสามีอีกต�อไป  เม่ือ
ฝ5ายใดฝ5ายหนึ่งได,กระทําผิดพลาดเง่ือนไขดังกล�าวยินยอมให,ปรับเป#นเงิน  50,000  บาท”  สัญญา
ดังกล�าวเป#นสัญญาอย�างหนึ่งมีลักษณะเป#นทัณฑ3บนในเรื่องความประพฤติของภริยา  ดังท่ีบัญญัติไว,
ในประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย3  มาตรา  1516  (8)  ซ่ึงเป#นเหตุให,สามีฟJองหย�าภริยาได,  หาก
ผิดทัณฑ3บนท่ีทํากันเป#นหนังสือในเรื่องความประพฤติดังกล�าว  แต�ค�าปรับนั้นสูงเกินส�วนจึงให,ลด
ค�าปรับลงก่ึงหนึ่ง 
       คําพิพากษาฎีกาท่ี  5161/2538  หลังจากทําทัณฑ3บนแล,ว
โจทก3ยังมีความสัมพันธ3ทางชู,สาวกับหญิงอ่ืน  จําเลยจึงดุด�าและทําร,ายโจทก3อีก  การกระทําของ
จําเลยมีสาเหตุจากการกระทําของโจทก3  จึงยังไม�ถือว�าเป#นการประพฤติผิดทัณฑ3บนท่ีให,ไว,อันจะเป#น
เหตุฟJองหย�าได,ตามประมวลกฎหมายแพ�งพาณิชย3  มาตรา  1516  (8) 
   2.1.11 สามีหรือภริยาเป#นโรคติดต�ออย�างร,ายแรงอันเป#นภัยแก�คู�สมรสอีกฝ5าย
หนึ่ง  และโรคมีลักษณะเรื้อรังไม�มีทางท่ีหายได,อีก  (ป.พ.พ.  มาตรา  1516 (9)) 
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     การท่ีจะใช,สิทธิฟJองหย�าในเรื่องนี้จะต,องปรากฏว�า สามีหรือภริยาเป#น
โรคติดต�ออย�างร,ายแรง  และโรคมีลักษณะเรื้อรังไม�มีทางท่ีจะรักษาให,หายขาดได,  เม่ือพิจารณา
โรคติดต�อตามพระราชบัญญัติโรคติดต�อ  พ.ศ. 2523  จะเห็นได,ว�ากระทรวงสาธารณสุขได,ประกาศ
รายชื่อโรคติดต�อดังนี้  คือ  โรคอหิวาตกโรค  กาฬโรค  ไข,ทรพิษ  ไข,เหลือง  คอตีบ  ไข,หวัดใหญ�  ไข,
หัดเยอรมัน  โรคคางทูม  ไข,สุกใส  ไข,สมองอักเสบ  โรคตับอักเสบ  วัณโรค  โรคเรื้อน  แอนแทรกซ3  
โรคทริติโนฟTส  โรคคุดทะราด  โรคเลปโตสไปโรซิส  หนองใน  เป#นต,น  ซ่ึงโรคดังกล�าวนี้ถึงแม,จะเป#น
โรคติดต�อแต�ในทางการแพทย3ก็สามารถรักษาให,หายขาดได, 
     ดังนั้น  โรคติดต�ออย�างร,ายแรงท่ีทําให,เป#นเหตุฟJองหย�าตามประมวล
กฎหมายแพ�งและพาณิชย3  มาตรา  1516  (9)  นี้  ในป2จจุบันมีเพียงโรคเอดส3เท�านั้น  เพราะเป#น
โรคติดต�ออันเป#นภัยแก�คู�สมรสอีกฝ5ายหนึ่ง  ท้ังยังไม�มีทางรักษาให,หายขาดได, 
   2.1.12 สามีหรือภริยามีสภาพแห�งกายทําให,สามีหรือภริยานั้นไม�อาจร�วม
ประเวณีได,ตลอดกาล  (ป.พ.พ.  มาตรา  1516 (10)) 
     ในการอยู�กินร�วมกันฉันสามีภริยานั้น  หน,าท่ีประการหนึ่งท่ีสามีและภริยา
จะต,องปฏิบัติต�อกันคือ  การร�วมประเวณีกันตามธรรมชาติของมนุษย3  เพ่ือท่ีจะสืบทอดทายาทต�อไป  
ดังนั้น  ถ,าปรากฏว�าสามีหรือภริยามีสภาพแห�งกายไม�อาจร�วมประเวณีได,ตลอดกาล  ย�อมเป#น
อุปสรรคในการอยู�กินหรือร�วมประเวณีกัน  อันเป#นการขัดกับวัตถุประสงค3ของการสมรส  ซ่ึงอาจเป#น
เหตุทําให,คู�สมรสอีกฝ5ายหนึ่งแอบไปร�วมเพศกับบุคคลอ่ืนได,หรือมีชู,  ในท่ีสุดก็เกิดป2ญหาภายใน
ครอบครัวจนถึงข้ันแตกร,าว  จนนําไปสู�เหตุหย�าร,าง 
     สําหรับคําว�า  “สภาพแห�งกายท่ีทําให,สามีหรือภริยาไม�อาจร�วมประเวณี
ได,”  หมายถึง  เฉพาะสภาพของลับและอวัยวะส�วนท่ีทําให,เกิดบุตรของชายและหญิงผิดปกติ  ทําให,
ไม�สามารถร�วมประเวณีกันได,ตลอดกาล  ไม�หมายถึงอวัยวะส�วนอ่ืน  เช�น  หน,าอกของหญิงแม,จะเป#น
มะเร็งถูกตัดท้ิงเสียหมดท้ังสองข,างก็ไม�เข,าเหตุหย�าข,อนี้  (ประสพสุข  บุญเดช, 2554: 428) 
     ตัวอย�าง  เหตุฟJองหย�ากรณีสภาพแห�งกายท่ีไม�อาจร�วมประเวณีได,ตลอด
กาล  เช�น  เป#นโรคกามตายด,านอย�างถาวรไม�อาจรักษากลับฟvxนคืนได,  เป#นอัมพาต  อวัยวะสืบพันธ3
ถูกตัดขาด  หรือกรณีท่ีภริยามีขนาดช�องคลอดเล็กผิดปกติ  จึงไม�สามารถร�วมประเวณีกับสามีได,  เป#น
ต,น 
     ผู,มีสิทธิฟJองหย�าตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย3  มาตรา  1516  
(10)  มีแต�เฉพาะคู�สมรสท่ีมีสภาพแห�งกายปกติเท�านั้น  ในต�างประเทศก็ยอมรับหลักการหย�าในเหตุนี้
เช�นกัน  เช�น  ประมวลกฎหมายแพ�งสวิส  มาตรา  137  ถึงมาตรา  142  ประมวลกฎหมายแพ�ง
ญ่ีปุ5น  มาตรา  813  ประมวลกฎหมายแพ�งเยอรมัน  มาตรา  2564  ถึง  2569  และประมวล
กฎหมายแพ�งฝรั่งเศส  มาตรา  229  ถึงมาตรา  232  (ไพโรจน3  กัมพูสิริ  และ  รัศฎา  เอกบุตร, 
2555: 177) 
  2.2 ข,อยกเว,นท่ีไม�สามารถฟJองหย�าได, 
   ในการท่ีสามีหรือภริยาจะใช,สิทธิฟJองหย�าเพ่ือให,ศาลมีคําพิพากษาให,หย�าขาด
จากกันนั้น  จะต,องมีเหตุหย�าตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย3  มาตรา  1516  (1) – (10)  
เท�านั้น  นอกเหนือไปจากเหตุนี้  สามีหรือภริยาไม�มีสิทธิฟJองหย�า  อย�างไรก็ดี  ถึงแม,ว�ากฎหมายได,
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บัญญัติเหตุฟJองหย�าไว,ในประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย3  มาตรา  1516  (1) – (10)  ก็ตาม  เพ่ือ
เป#นการปJองกันไม�ให,สามีหรือภริยาใช,สิทธิในการฟJองหย�าโดยไม�สุจริต  กฎหมายจึงได,บัญญัติ
ข,อยกเว,นในเหตุแห�งการฟJองหย�าไว,ดังนี้ 
   2.2.1 คู�สมรสฝ5ายท่ีมีสิทธิฟJองหย�าได,ยินยอมหรือรู,เห็นเป#นใจในการกระทําท่ี
เป#นเหตุหย�า 
     ในกรณีท่ีสามีหรือภริยาได,ยินยอมหรือรู,เห็นเป#นใจในการกระทําท่ีเป#น
เหตุฟJองหย�านั้น  ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย3  มาตรา  1517  วรรคหนึ่ง  ได,บัญญัติข,อยกเว,น
ในเหตุฟJองหย�าไว,ว�า 
     “เหตุฟJองหย�าตามมาตรา  1516  (1)  และ  (2)  ถ,าสามีหรือภริยา
แล,วแต�กรณี  ได,ยินยอมหรือรู,เห็นเป#นใจในการกระทําท่ีเป#นเหตุหย�านั้น  ฝ5ายท่ียินยอมหรือรู,เห็นเป#น
ใจนั้นจะยกเป#นเหตุฟJองหย�าไม�ได,” 
     จากบทบัญญัติดังกล�าวข,างต,น  จะเห็นได,ว�า  ถ,าสามีหรือภริยาได,ยินยอม
หรือรู,เห็นเป#นใจให,คู�สมรสของตนไปอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย�องผู,อ่ืนฉันภริยาหรือสามี  เป#นชู,หรือมีชู,  
หรือร�วมประเวณีกับผู,อ่ืนเป#นอาจิณ  หรือยินยอม  หรือรู,เห็นเป#นใจนั้น  จะยกเอาเหตุดังกล�าวมาฟJอง
หย�าคู�สมรสของตนเองไม�ได,  เช�น  สามีไปมีความสัมพันธ3ทางเพศกับหญิงอ่ืน  และได,มาบอกภริยาว�า
ได,หญิงอ่ืนเป#นภริยาอีกคนหนึ่ง  จึงต,องการพามาอยู�ในบ,านเดียวกัน  ภริยาก็มิได,แสดงอาการหึงหวง
หรือห,ามปรามสามีแต�อย�างใด  หรือกรณีสามีประพฤติชั่วทําธุรกิจเปTดอาบ  อบ  นวด  ท่ีมีการขาย
บริการทางเพศแอบแฝงไปด,วย  ภริยาได,เป#นผู,จัดหาหญิงสาวมาค,าประเวณีในสถานท่ีอาบ  อบ  นวด  
ด,วย  กรณีเช�นนี้ถือว�าภริยายินยอมหรือรู,เห็นเป#นใจในการกระทําของสามี  ต�อมาภริยาจะอาศัยเหตุ
ดังกล�าวมาฟJองหย�าสามีไม�ได, 
 
     ตัวอย�างคําพิพากษาศาลฎีกา 
     คําพิพากษาฎีกาท่ี  3288/2527  ระหว�างจําเลยอยู�กินเป#นสามีภริยากับ
โจทก3  จําเลยมีอาชีพผิดกฎหมายค,ายาเสพติด  โจทก3รู,เห็นและร�วมกระทําด,วย  โจทก3ให,ญาติของ
โจทก3นําเฮโรอีนมาจากภาคเหนือ  จนญาติของโจทก3และจําเลยถูกเจ,าพนักงานตํารวจจับ  ศาล
พิพากษาลงโทษจําคุกจําเลย  20  ปV  ถือได,ว�าโจทก3ได,ยินยอมหรือรู,เห็นเป#นใจในการกระทําของ
จําเลยท่ีเป#นเหตุหย�านั้น  โจทก3จะยกข้ึนเป#นเหตุฟJองหย�าจําเลยหาได,ไม� 
   2.2.2 เหตุฟJองหย�าได,เกิดจากการกระทําของคู�สมรสฝ5ายท่ีใช,สิทธิในการฟJอง
หย�า 
     ในกรณีท่ีสามีหรือภริยามีสภาพแห�งกายจนไม�อาจร�วมประเวณีได,ตลอด
กาล  ซ่ึงเหตุดังกล�าวนี้ได,เกิดจากการกระทําของคู�สมรสอีกฝ5ายหนึ่ง  คู�สมรสฝ5ายท่ีได,กระทําจะยกเอา
เหตุนี้มาฟJองหย�าไม�ได,  เพราะเหตุท่ีเกิดข้ึนเกิดจากการกระทําของตน  เช�น  ภริยาเป#นคนรูปร�าง
หน,าตาสวย  จึงมีผู,ชายหลายคนตามจีบ  ทําให,สามีหึงหวงภริยา  วันหนึ่งสามีเห็นภริยาเดินไปกับ
ผู,ชาย  ด,วยความโกรธแค,นสามีจึงเอาน้ํากรดสาดเข,าไปตรงอวัยวะเพศของภริยา  ทําให,อวัยวะเพศติด
เชื้ออย�างรุนแรง  แพทย3จึงได,ทําการผ�าตัดอวัยวะเพศของภริยาท้ิง  เพ่ือปJองกันการรุกรามของเชื้อโรค  
จนทําให,ภริยากลายเป#นคนท่ีมีสภาพแห�งกายท่ีไม�อาจร�วมประเวณีได,ตลอดกาล  อันเป#นเหตุฟJองหย�า
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ตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย3  มาตรา  1516  (10)  แต�สามีก็ไม�อาจอ,างเหตุดังกล�าวมาฟJอง
หย�าภริยาได,  เพราะเหตุนั้นเกิดจากการกระทําของสามีเอง 
   2.2.3 เหตุหย�าเพราะทําผิดทัณฑ3บนเป#นเหตุเล็กน,อย 
     ในกรณีท่ีสามีหรือภริยาผิดทัณฑ3บนท่ีให,ไว,ต�อกันเป#นหนังสือ  จนเป#นเหตุ
ให,คู�สมรสอีกฝ5ายหนึ่งฟJองหย�า  เม่ือศาลได,พิจารณาแล,วเห็นว�าทัณฑ3บนนั้นเป#นเหตุเพียงเล็กน,อย  
หรือไม�สําคัญเก่ียวกับการอยู�ร�วมกันฉันสามีภริยาโดยปกติสุข  ศาลอาจจะไม�พิพากษาให,หย�าก็ได,    
(ป.พ.พ.  มาตรา  1517  วรรคสาม)  เช�น  สามีเป#นคนมีนิสัยชอบรับประทานอาหารอีสาน  คือ  ลาบ
ดิบ  เวลารับประทานอาหารพร,อมกันทําให,ภริยาไม�ชอบ  เพราะว�ามีกลิ่นความและมีพยาธิ  ภริยาจึง
ให,สามีทําทัณฑ3บนให,ไว,กับภริยา  โดยหนังสือทัณฑ3บนระบุว�า  ห,ามสามีรับประทานลาบดิบ  อยู�มา
วันหนึ่งสามีแอบไปรับประทานลาบดิบแล,วภริยาทราบเรื่อง  ทําให,ภริยาไม�พอใจจึงได,นําเหตุผิดทัณฑ3
บนของสามีไปฟJองหย�า  เช�นนี้จึงเห็นได,ว�ากรณีท่ีสามีแอบไปรับประทานลาบดิบ  เป#นการละเมิด
เง่ือนไขความประพฤติท่ีได,ทําทัณฑ3บนไว,  แม,ว�าสามีจะมีการผิดทัณฑ3บน  แต�ทัณฑ3บนท่ีได,ละเมิดเป#น
เพียงเหตุเล็กน,อยและไม�สําคัญเก่ียวแก�การอยู�ร�วมกันฉันสามีโดยปกติสุข  ศาลจะไม�พิพากษาให,หย�าก็
ได, 
   2.2.4 ฝ5ายท่ีมีสิทธิฟJองหย�าได,ให,อภัยแล,ว 
     ในความเป#นสามีภริยากันนั้น  อาจมีเรื่องราวต�างๆ  มากมายจนมีเหตุ
กระทบกระเทือนต�อสถานภาพของชีวิตสมรส  ซ่ึงส�วนใหญ�ล,วนมีสาเหตุมาจากอุปนิสัยใจคอและความ
ประพฤติของสามีหรือภริยา  เม่ือฝ5ายใดประพฤติผิดจนมีเหตุให,ฟJองหย�าได,ตามประมวลกฎหมายแพ�ง
และพาณิชย3  มาตรา  1516  ถ,าหากคู�สมรสฝ5ายท่ีมีสิทธิฟJองหย�าได,กระทําการอันแสดงให,เห็นว�าได,
ให,อภัยในการกระทําของฝ5ายท่ีทําผิด  ให,กลับคืนมาสู�ความเป#นสามีภริยากันดังเดิม  คู�สมรสฝ5ายท่ีได,
ให,อภัยในเหตุการณ3นั้นไปแล,ว  ก็ไม�มีสิทธิฟJองหย�าในภายหลังได,  ดังท่ีประมวลกฎหมายแพ�งและ
พาณิชย3  มาตรา  1518  ได,บัญญัติไว,ว�า  “สิทธิฟJองหย�าย�อมหมดไปในเม่ือฝ5ายมีสิทธิฟJองหย�าได,
กระทําการอันแสดงให,เห็นว�าได,ให,อภัยในการกระทําของอีกฝ5ายหนึ่งซ่ึงเป#นเหตุให,เกิดสิทธิฟJองหย�า
นั้นแล,ว”  ท่ีสําคัญคู�สมรสฝ5ายท่ีมีสิทธิฟJองหย�าจะต,องแสดงเจตนาให,อภัยหรือยกโทษให,คู�สมรสฝ5ายท่ี
ได,กระทําผิดโดยชัดแจ,งเท�านั้น  จะเป#นลายลักษณ3อักษรหรือด,วยวาจาก็ได,  ท้ังนี้การให,อภัยในเหตุ
ฟJองหย�าจะต,องพิจารณาเป#นคราวๆ  ไป  ซ่ึงการให,อภัยครั้งหนึ่งจะถือว�าได,ให,อภัยในเหตุหย�าครั้ง
อ่ืนๆ  หรือตลอดไปไม�ได,  เช�น  นายดําและนางแดงเป#นสามีภริยากัน  ต�อมานายดําได,ไปร�วมประเวณี
กับนางฟJาภริยานายเขียว  เม่ือนางแดงทราบว�านายดําเป#นชู,กับนางฟJา  จึงต,องการฟJองหย�านายดํา  
แต�ด,วยความสงสารลูกท่ีมีด,วยกัน  นางแดงจึงถอนฟJองนายดํา  และยอมให,นายดํากลับคืนสู�ฐานะสามี
ภริยากันดังเดิม  เช�นนี้นางแดงภริยาไม�มีสิทธิยกเหตุดังกล�าวไปฟJองหย�านายดําสามีได,  แต�ถ,า
ภายหลังท่ีนางแดงได,ให,อภัยนายดําแล,ว  นายดํายังคงไปมาหาสู�และทําการเป#นชู,กับนางฟJาอีก  ดังนั้น  
นางแดงย�อมนําไปเป#นเหตุฟJองหย�านายดําได, 
 
     ตัวอย�างคําพิพากษาศาลฎีกา 
     คําพิพากษาฎีกาท่ี  1699/2544  การท่ีจําเลยขนย,ายข,าวของออกไป
จากบ,านบิดาโจทก3ท่ีโจทก3จําเลยเคยพักอาศัยอยู�ร�วมกัน  เป#นการจงใจท้ิงร,างโจทก3อันเป#นระยะเวลา
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เกินหนึ่งปV  ถือเป#นเหตุฟJองหย�าได,ตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย3  มาตรา  1516  (4)  แต�
อย�างไรก็ตาม  หลังจากจําเลยขนย,ายข,าวของออกจากบ,านบิดาโจทก3แล,ว  ก็ได,ความจากโจทก3เองว�า  
โจทก3พยายามติดตามหาจําเลยหลายครั้ง  แต�ไม�ทราบว�าจําเลยไปอยู�ท่ีไหน  นอกจากนี้โจทก3เคยไป
แจ,งความท่ีสถานีตํารวจนครบาลคลองตันว�า  จําเลยเอาทองรูปพรรณหนักประมาณ  40  บาท  ของ
โจทก3แล,วจําเลยออกจากบ,านบิดาโจทก3ไป  แต�ก็คงแจ,งไว,เป#นหลักฐานเท�านั้น  โดยโจทก3มิได,แจ,ง
ความกล�าวโทษเพ่ือดําเนินคดีกับจําเลยท่ีเอาทรัพย3สินของโจทก3ไปแต�อย�างใด  นอกจากนี้โจทก3เคยไป
หาจําเลยบ�อยครั้ง  และยังได,รับจําเลยกับเด็กชาย  ค.  ไปเท่ียวสวนสนุกหลายแห�งกับเคยพาไป
รับประทานอาหารด,วย  เด็กชาย  ค.  เห็นโจทก3และจําเลยพูดคุยกันเป#นอย�างดี  ไม�มีเรื่องทะเลาะ
วิวาทกัน  พฤติการณ3ของโจทก3ดังท่ีกล�าวมาท้ังหมดแสดงให,เห็นโดยชัดแจ,งว�า  โจทก3ได,ให,อภัยจําเลย
แล,ว  ดังนั้นสิทธิฟJองหย�าย�อมหมดไปตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย3  มาตรา  1518 
     คําพิพากษาฎีกาท่ี  3190/2549  การยินยอมและให,อภัยท่ีจะยกเป#น
เหตุฟJองหย�าไม�ได,ตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย3  มาตรา  1517  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  
1518  หมายถึง  คู�สมรสฝ5ายท่ียินยอมและให,อภัยได,ทราบข,อเท็จจริงท้ังหมดเก่ียวกับการกระทําอัน
เป#นเหตุให,เกิดสิทธิฟJองหย�านั้น  แต�แสดงให,ปรากฏอย�างชัดแจ,งว�าอนุญาตให,กระทําหรือจะไม�ใช,สิทธิ
ฟJองหย�า  ข,อเท็จจริงปรากฏว�าสาเหตุท่ีโจทก3ไม�ฟJองหย�าจําเลยแต�แรกท่ีทราบเรื่องความสัมพันธ3
ระหว�างจําเลยกับ  ส.  เนื่องจากโจทก3ไม�ทราบแน�ชัด  และไม�คาดคิดว�าจําเลยจะจริงจังกับ  ส.  
เพราะขณะนั้นจําเลยยังมีหญิงอ่ืนอีกหลายคน  จนกระท่ังเม่ือโจทก3ทราบว�าจําเลยกับ  ส.  มีบุตร
ด,วยกันจึงนําคดีมาฟJอง  พฤติการณ3ของโจทก3ดังกล�าว  ถือไม�ได,ว�าโจทก3เคยยินยอมหรือให,อภัยใน
เรื่องท่ีจําเลยอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย�อง  ส.  ฉันภริยา โจทก3จึงมีสิทธิฟJองหย�าด,วยเหตุหย�าดังกล�าวได, 
  2.3 กรณีท่ีคู�สมรสเป#นคนวิกลจริตและมีเหตุหย�าเกิดข้ึน 
   สิทธิในการหย�าเป#นสิทธิเฉพาะตัวของสามีหรือภริยา  ไม�ตกทอดเป#นมรดก  จึง
ไม�อาจให,ผู,อ่ืนหรือทายาทฟJองหย�าแทนได,  แต�ถ,าคู�สมรสฝ5ายท่ีมีสิทธิฟJองหย�าเป#นบุคคลวิกลจริต  
เช�น  มีอาการทางจิตท่ีผิดปกติ  เป#นบ,า  ขาดความรู,สึกผิดชอบชั่วดี  ไร,ความสามารถท่ีจะดําเนิน
กิจการทุกอย�างเหมือนคนปกติท่ัวไปได,  ซ่ึงถ,าหากให,บุคคลวิกลจริตใช,สิทธิฟJองหย�าคู�สมรสของตนเอง  
อาจเกิดความผิดพลาดได,  เพ่ือคุ,มครองคู�สมรสผู,เป#นบุคคลวิกลจริตท่ีจะใช,สิทธิฟJองหย�า  ประมวล
กฎหมายแพ�งและพาณิชย3  มาตรา  1519  จึงได,บัญญัติไว,ว�า 
   “ในกรณีท่ีคู�สมรสฝ5ายใดฝ5ายหนึ่งเป#นคนวิกลจริตและมีเหตุหย�าเกิดข้ึนไม�ว�าเหตุ
นั้นจะได,เกิดข้ึนก�อนหรือภายหลังการเป#นคนวิกลจริต  ให,บุคคลซ่ึงอาจร,องขอต�อศาลให,สั่งให,บุคคล
วิกลจริตเป#นคนไร,ความสามารถตามมาตรา  28  มีอํานาจฟJองคู�สมรสอีกฝ5ายหนึ่งขอให,ศาลพิพากษา
ให,หย�าขาดจากกันและแบ�งทรัพย3สินได,  ในกรณีเช�นว�านี้  ถ,ายังมิได,มีคําสั่งของศาลแสดงว�าคู�สมรสซ่ึง
วิกลจริตเป#นคนไร,ความสามารถ  ก็ให,บุคคลดังกล�าวร,องขอต�อศาลในคดีเดียวกันนั้นให,ศาลมีคําสั่งว�า
คู�สมรสซ่ึงวิกลจริตนั้นเป#นคนไร,ความสามารถ 
   เม่ือบุคคลดังกล�าวเห็นสมควร  จะร,องขอต�อศาลให,มีคําสั่งตามมาตรา  1526  
หรือมาตรา  1530  ด,วยก็ได, 
   ในกรณี ท่ี คู�สมรสซ่ึงถูกอ,างว�าเป#นคนวิกลจริตยังไม� ได, ถูกสั่ งให, เป#นคนไร,
ความสามารถ  หากศาลเห็นว�าคู�สมรสนั้นยังไม�เป#นคนท่ีควรสั่งให,เป#นคนไร,ความสามารถก็ให,ยกฟJอง
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คดีนั้นเสีย  ถ,าเห็นว�าเป#นบุคคลท่ีควรสั่งให,เป#นคนไร,ความสามารถ  แต�ยังไม�สมควรจะให,มีการหย�า  
ก็ให,ศาลสั่งให,คู�สมรสนั้นเป#นคนไร,ความสามารถโดยจะไม�สั่งเรื่องผู,อนุบาลหรือจะต้ังผู,อ่ืนเป#นผู,อนุบาล
ตามมาตรา  1463  ก็ได,  คงพิพากษายกแต�เฉพาะข,อหย�า  ในกรณีเช�นนี้ศาลจะสั่งกําหนดค�าเลี้ยงชีพ
ด,วยก็ได,  ในกรณีท่ีศาลเห็นว�าคู�สมรสนั้นวิกลจริตอันควรสั่งให,เป#นคนไร,ความสามารถและท้ังมีเหตุ
ควรให,หย�าด,วย  ก็ให,ศาลสั่งในคําพิพากษาให,คู�สมรสนั้นเป#นคนไร,ความสามารถต้ังผู,อนุบาลและให,
หย�า 
   ในกรณีนี้  ถ,าศาลเห็นว�าเหตุหย�าท่ียกข้ึนอ,างในการฟJองร,องนั้น  ไม�เหมาะสมแก�
สภาพของคู�สมรสซ่ึงเป#นคนไร,ความสามารถท่ีจะหย�าจากคู�สมรสอีกฝ5ายหนึ่งก็ดี  ตามพฤติการณ3ไม�
สมควรท่ีจะให,มีการหย�าขาดจากกันก็ดี  ศาลจะพิพากษาไม�ให,หย�าก็ได,” 
   จากบทบัญญัติข,างต,น  จะเห็นได,ว�า  กฎหมายได,บัญญัติเป#นข,อยกเว,นการฟJอง
หย�าซ่ึงเป#นสิทธิเฉพาะตัว  โดยเปTดโอกาสให,บุคคลซ่ึงอาจร,องขอต�อศาลให,สั่งให,บุคคลวิกลจริตเป#นคน
ไร,ความสามารถฟJองหย�าแทนคู�สมรสท่ีเป#นบุคคลวิกลจริตได,  ซ่ึงได,แก�  บิดามารดา  ปู5ย�า  ตายาย  
ทวด  ลูก  หลาน  เหลน  ผู,ปกครอง  ผู,พิทักษ3หรือพนักงานอัยการ  เป#นต,น  เพราะบุคคลวิกลจริต
ประเภทนี้เม่ือศาลได,สั่งให,เป#นคนไร,ความสามารถแล,ว  ก็ต,องอยู�ในความดูแลของผู,อนุบาล  (ป.พ.พ.  
มาตรา  28  วรรคสอง)  ฉะนั้นจึงไม�สามารถทํานิติกรรมใดๆ  ได,เลย  ต,องให,ผู,อนุบาลทําแทนท้ังสิ้น  
ในการฟJองหย�าแทนคู�สมรสฝ5ายท่ีวิกลจริตนั้นให,บุคคลท่ีมีส�วนได,เสียดังกล�าวขอให,ศาลพิพากษาให,
หย�าขาดจากกัน  และแบ�งทรัพย3สินให,แก�คู�สมรสฝ5ายท่ีวิกลจริตได,อีกด,วย 
   อย�างไรก็ตาม  ถ,ายังมิได,มีคําสั่งของศาลแสดงว�าคู�สมรสฝ5ายท่ีวิกลจริตเป#นคนไร,
ความสามารถ  ก็ให,บุคคลท่ีมีส�วนได,เสียดังกล�าวร,องขอต�อศาลในคดีเดียวกัน  ให,ศาลมีคําสั่งว�าคู�
สมรสฝ5ายท่ีวิกลจริตนั้นเป#นคนไร,ความสามารถ  นอกจากนี้  ถ,าบุคคลท่ีมีส�วนได,เสียดังกล�าว
เห็นสมควร  จะร,องขอต�อศาลให,มีคําสั่งให,คู�สมรสฝ5ายท่ีถูกฟJองหย�าจ�ายค�าเลี้ยงชีพให,แก�คู�สมรสฝ5ายท่ี
วิกลจริตตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย3  มาตรา  1526  หรือร,องขอให,ศาลมีคําสั่งชั่วคราวให,
จัดการตามท่ีเห็นสมควร  เช�น  ในเรื่องสินสมรส  ท่ีพักอาศัย  การอุปการะเลี้ยงดูฝ5ายท่ีวิกลจริต  และ
การพิทักษ3อุปการะเลี้ยงดูบุตรด,วยก็ได,  (ป.พ.พ.  มาตรา  1530) 
   ในการพิจารณาของศาล  ถ,าศาลเห็นว�าคู�สมรสฝ5ายท่ีถูกอ,างว�าเป#นบุคคล
วิกลจริตนั้น  ยังไม�สมควรสั่งให,เป#นคนไร,ความสามารถก็ให,ยกฟJองหย�านั้นทันที  แต�ถ,าศาลเห็นว�าคู�
สมรสฝ5ายท่ีวิกลจริตเป#นบุคคลท่ีควรสั่งให,เป#นคนไร,ความสามารถ  แต�ยังไม�สมควรจะให,มีการหย�า  ก็
ให,ศาลสั่งให,คู�สมรสนั้นเป#นคนไร,ความสามารถ  โดยจะไม�สั่งเรื่องผู,อนุบาลหรือจะต้ังผู,อ่ืนเป#นผู,อนุบาล
ตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย3  มาตรา  1463  ก็ได,  ท้ังนี้การท่ีศาลจะพิพากษาให,หย�า
หรือไม�  ให,ศาลพิจารณาตามควรแก�พฤติการณ3  โดยใช,ดุลพินิจว�ากรณีใดเหมาะสมแก�สภาพของคู�
สมรสซ่ึงเป#นคนไร,ความสามารถ 
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 3. ผลของการหย�า 
  เม่ือสามีภริยาได,หย�ากันแล,ว  ย�อมทําให,สถานะความเป#นสามีภริยาสิ้นสุดลง  ไม�ว�าจะ
เป#นความสัมพันธ3ในทางส�วนตัวและความสัมพันธ3ในทางทรัพย3สินก็ย�อมระงับไปด,วย  จึงทําให,มี
ผลกระทบกระเทือนต�อบุคคลหลายฝ5าย  เช�น  ผลต�อคู�สมรส  ผลต�อบุตร  ผลต�อบุคคลภายนอก 
  3.1 ผลของการหย�าต�อบุตร 
   3.1.1 การใช,อํานาจปกครองบุตรหลังการหย�า   
     เพ่ือเป#นการคุ,มครองบุตร  ในกรณี ท่ีสามีภริยาได,หย�าขาดจากกัน  
ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย3  มาตรา  1520  จึงได,บัญญัติไว,ดังนี้ 
     “ในกรณีหย�าโดยความยินยอม  ให,สามีภริยาทําความตกลงเป#นหนังสือ
ว�าฝ5ายใดจะเป#นผู,ใช,อํานาจปกครองบุตรคนใด  ถ,ามิได,ตกลงกันหรือตกลงกันไม�ได,ให,ศาลเป#นผู,ชี้ขาด 
     ในกรณีหย�าโดยคําพิพากษาของศาล  ให,ศาลซ่ึงพิจารณาคดีฟJองหย�านั้นชี้
ขาดด,วยว�าฝ5ายใดจะเป#นผู,ใช,อํานาจปกครองบุตรคนใด  ในการพิจารณาชี้ขาดถ,าศาลเห็นว�ามีเหตุท่ีจะ
ถอนอํานาจปกครองของคู�สมรสนั้นได,ตามมาตรา  1582  ศาลจะถอนอํานาจปกครองของคู�สมรสและ
สั่งให,บุคคลภายนอกเป#นผู,ปกครองก็ได,  ท้ังนี้  ให,ศาลคํานึงถึงความผาสุกและประโยชน3ของบุตรนั้น
เป#นสําคัญ” 
     จากบทบัญญัติข,างต,น  จะเห็นได,ว�า  ในการใช,อํานาจปกครองบุตรหลัง
การหย�านั้น  แบ�งออกได,เป#น  2  กรณี  คือ 
     3.1.1.1 ในกรณีการหย�าโดยความยินยอมของท้ังสองฝ5าย  ให,สามีภริยา
ทําความตกลงกันเป#นหนังสือว�าฝ5ายใดจะเป#นผู,ใช,อํานาจปกครองบุตรคนใด  ถ,ามิได,ตกลงกันหรือตก
ลงกันไม�ได,  ให,ศาลเป#นผู,ชี้ขาดว�าฝ5ายใดสมควรเป#นผู,ใช,อํานาจปกครองบุตรคนใด 
 
       ตัวอย�างคําพิพากษาศาลฎีกา 
       คําพิพากษาฎีกาท่ี 2565/2536  บันทึกท,ายทะเบียนการหย�า
ระหว�างโจทก3จําเลยท่ีตกลงให,จําเลยเป#นผู,อุปการะเลี้ยงดูบุตรผู,เยาว3ท้ังสองคนนั้น  ข,อตกลงท่ีให,
จําเลยเป#นผู,อุปการะเลี้ยงดูบุตรผู,เยาว3ท้ังสองคนเป#นเพียงให,จําเลยอุปการะบุตรเท�านั้น  หาใช�ให,
จําเลยเป#นผู,ใช,อํานาจปกครองบุตรผู,เยาว3ท้ังสองแต�ผู,เดียวไม�  อํานาจปกครองบุตรผู,เยาว3ท้ังสองยังอยู�
กับโจทก3 
       คําพิพากษาฎีกาท่ี  6155/2540  การท่ีจําเลยได,เป#นผู,ใช,
อํานาจปกครองบุตรผู,เยาว3ท้ังสองนั้น  เป#นการได,มาโดยความยินยอมในกรณีหย�าตามประมวล
กฎหมายแพ�งและพาณิชย3  มาตรา  1520  และมาตรา  1566  (6)  อันเป#นการได,อํานาจปกครองมา
โดยข,อสัญญา  โจทก3ฟJองขอให,เพิกถอนอํานาจปกครองบุตรผู,เยาว3ท้ังสองของจําเลย  โดยอ,างเหตุว�า
จําเลยปล�อยปละละเลยไม�ทําหน,าท่ีของผู,ใช,อํานาจปกครอง  จึงเป#นกรณีท่ีโจทก3กล�าวอ,างว�า  จําเลย
ประพฤติผิดสัญญาหรือข,อตกลงในการจดทะเบียนหย�า  ดังนั้นสถานท่ีท่ีได,มีการจดทะเบียนหย�าและ
ทําบันทึกข,อตกลงในการจดทะเบียนหย�า  และทําบันทึกข,อตกลงในเรื่องการใช,อํานาจปกครองบุตร
ผู,เยาว3ท้ังสองของจําเลย  จึงถือได,ว�าเป#นสถานท่ีท่ีมูลคดีเกิดข้ึนในเขตศาล  เม่ือโจทก3และจําเลยได,จด
ทะเบียนการหย�าและทําบันทึกข,อตกลงหลังทะเบียนการหย�าท่ีสํานักงานเขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  
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จึงต,องถือว�ามูลคดีนี้เกิดข้ึนในกรุงเทพมหานคร  โจทก3จึงไม�อาจนําคดีมาฟJองจําเลยต�อศาลจังหวัด
สระบุรี  ซ่ึงบุตรท้ังสองและโจทก3มีภูมิลําเนาอยู�ในเขตศาลได, 
     3.1.1.2 ในกรณีการหย�าโดยคําพิพากษาของศาล  ให,ศาลซ่ึงพิจารณา
คดีฟJองหย�านั้นชี้ขาดด,วยว�าฝ5ายใดจะเป#นผู,ใช,อํานาจปกครองบุตรคนใด  ถ,าศาลเห็นว�ามีเหตุท่ีจะถอน
อํานาจปกครองของคู�สมรสนั้นได,ตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย3  มาตรา  1582  เช�น        
คู�สมรสฝ5ายท่ีเป#นผู,ใช,อํานาจปกครองบุตรถูกศาลสั่งให,เป#นคนไร,ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร,
ความสามารถ  หรือได,ใช,อํานาจปกครองผู,เยาว3โดยมิชอบ  หรือมีการประพฤติชั่วอย�างร,ายแรง     
เป#นต,น  เพ่ือเป#นการคุ,มครองบุตร  ดังนั้นจึงให,ศาลพิจารณาว�าจะถอนอํานาจปกครองของคู�สมรส
ฝ5ายท่ีใช,อํานาจปกครองบุตรและสั่งให,บุคคลภายนอกเป#นผู,ใช,อํานาจปกครองบุตรแทนก็ได,  ท้ังนี้  ให,
ศาลใช,ดุลพินิจโดยคํานึงถึงความผาสุกและประโยชน3ของบุตรนั้นเป#นสําคัญ 
       เม่ือศาลได,มีการกําหนดต้ังผู,ใช,อํานาจปกครองบุตร  ดังท่ีได,
กล�าวมาแล,วข,างต,นนั้น  ถ,าต�อมาภายหลังปรากฏว�า  ผู,ใช,อํานาจปกครองบุตรหรือผู,ปกครองตาม
ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย3  มาตรา  1520  ประพฤติตนไม�สมควรหรือภายหลังมีพฤติการณ3
ได,เปลี่ยนแปลงไป  ศาลมีอํานาจสั่งให,เปลี่ยนตัวผู,ใช,อํานาจปกครองหรือผู,ปกครองได,โดยคํานึงถึง
ความผาสุกและประโยชน3ของบุตรนั้นเป#นสําคัญ  (ป.พ.พ.  มาตรา  1521) 
       ตัวอย�างเช�น  บิดามารดาหย�ากันและศาลได,มีคําสั่งให,มารดา
เป#นผู,ใช,อํานาจปกครองบุตรสาว  ต�อมามารดาได,ไปสมรสกับสามีใหม�และพาบุตรสาวไปอยู�ด,วย  
มารดาทํางานกลางคืนในสถานบันเทิง  โดยปล�อยให,บุตรสาวของตนอยู�กับสามีใหม�เพียงลําพัง  สามี
ใหม�ของมารดากระทําอนาจารบุตรสาวหลายครั้ง  เม่ือบุตรสาวได,นําเรื่องดังกล�าวไปบอกมารดา  แต�
มารดาได,ใช,วาจาดุด�าบุตรสาว  หาว�าบุตรสาวใส�ร,ายสามีใหม�  ท้ังมารดากับสามีใหม�ชอบด่ืมสุราท่ีบ,าน
เป#นประจํา  เพ่ือเป#นการคุ,มครองบุตรให,มีความปลอดภัย  ศาลจึงมีอํานาจสั่งเปลี่ยนตัวผู,ใช,อํานาจ
ปกครองบุตร  โดยให,บิดาเป#นผู,ใช,อํานาจปกครองบุตรแทนมารดาก็ได,  เพราะมารดาประพฤติตนไม�
สมควร 
       ตัวอย�างคําพิพากษาศาลฎีกา 
       คําพิพากษาฎีกาท่ี  8087/2543  โจทก3ฟJองขอให,ศาล
พิพากษาให,โจทก3จําเลยหย�าขาดจากกันและให,โจทก3เป#นผู,ใช,อํานาจปกครองบุตรผู,เยาว3แต�เพียงผู,เดียว  
จําเลยให,การขอให,ยกฟJอง  เม่ือจําเลยเป#นผู,เหมาะสมท่ีจะเป#นผู,ใช,อํานาจปกครองผู,เยาว3ยิ่งกว�าโจทก3  
แม,มิได,ฟJองแย,ง  ศาลก็มีอํานาจชี้ขาดให,จําเลยเป#นผู,ใช,อํานาจปกครองบุตรผู,เยาว3หลังการหย�าได, 
       คําพิพากษาฎีกาท่ี  7249/2546  โจทก3ฟJองหย�าจําเลยและ
ขอให,โจทก3เป#นผู,ใช,อํานาจปกครองบุตรผู,เยาว3ท้ังสอง  แต�ระหว�างการพิจารณาคดีของศาลชั้นต,น  
โจทก3และจําเลยได,จดทะเบียนหย�าขาดจากกัน  โดยในการจดทะเบียนหย�าไม�มีการตกลงให,ฝ5ายใด
เป#นผู,ใช,อํานาจปกครองบุตรคนใดและประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย3  มาตรา  1520  กําหนดให,
ศาลเป#นผู,ชี้ขาด  ดังนั้น  ศาลย�อมมีอํานาจชี้ขาดให,จําเลยเป#นผู,ใช,อํานาจปกครอง  อ.  และ  พ.  บุตร
ผู,เยาว3ได,  ไม�เป#นการพิพากษาเกินคําขอ  หลังจากโจทก3จําเลยทะเลาะวิวาทกัน  จําเลยพานางสาว  
อ.  และนางสาว  พ.  บุตรผู,เยาว3ท้ังสองซ่ึงอายุ  17  ปV และ  15  ปV  ตามลําดับ  มาอยู�กับน,าชายโดย
ไม�ปรากฏว�าบุตรผู,เยาว3ท้ังสองประสงค3จะอยู� กับโจทก3  บุตรผู,เยาว3ท้ังสองเบิกความว�าโจทก3มี
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พฤติการณ3คบหญิงอ่ืนในทํานองชู,สาว  ไม�ค�อยช�วยเหลือดูแล  จําเลยเป#นผู,ดูแลโดยตลอดและประสงค3
จะให,จําเลยเป#นผู,ใช,อํานาจปกครอง  เช�นนี้เม่ือบุตรผู,เยาว3ท้ังสองโตมากแล,ว  ความสมัครใจท่ีจะอยู�
กับโจทก3หรือจําเลยนับว�าเป#นเรื่องสําคัญ  และไม�ปรากฏว�าจําเลยมีความประพฤติไม�เหมาะสม  จึงไม�
ควรฝvนความประสงค3ของบุตร  สมควรให,จําเลยเป#นผู,ใช,อํานาจปกครองบุตรผู,เยาว3ท้ังสองแต�เพียง   
ผู,เดียว 
   3.1.2 การอุปการะเลี้ยงดูบุตร 
     โดยหลักท่ัวไปบิดามารดาท่ีชอบด,วยกฎหมายย�อมมีหน,าท่ีอุปการะเลี้ยงดู
และให,การศึกษาแก�บุตรในระหว�างท่ีเป#นผู,เยาว3  และบุตรท่ีบรรลุนิติภาวะแล,วเฉพาะแต�ผู,ทุพพลภาพ
และหาเลี้ยงตนเองมิได,  (ป.พ.พ.  มาตรา  1564)  แต�ถ,าบิดามารดาได,หย�าขาดจากกันแล,ว  จึงมี
ป2ญหาว�าคู�สมรสฝ5ายใดจะเป#นผู,อุปการะเลี้ยงดูบุตรต�อไป  ในเรื่องนี้ประมวลกฎหมายแพ�งและ
พาณิชย3  มาตรา  1522  ได,บัญญัติไว,ว�า  “ถ,าสามีหรือภริยาหย�าโดยความยินยอม  ให,ทําความตกลง
กันไว,ในสัญญาหย�าว�าสามีภริยาท้ังสองฝ5าย  หรือสามีหรือภริยาฝ5ายใดฝ5ายหนึ่งจะออกเงินค�าอุปการะ
เลี้ยงดูบุตรเป#นจํานวนเงินเท�าใด  ถ,าหย�าโดยคําพิพากษาของศาลหรือในกรณีท่ีสัญญาหย�ามิได,กําหนด
เรื่องค�าอุปการะเลี้ยงดูบุตรไว,  ให,ศาลเป#นผู,กําหนด” 
     จากบทบัญญัติข,างต,น  จะเห็นได,ว�า  ถึงแม,สามีภริยาจะหย�ากัน  บุตรนั้น
ยังคงเป#นบุตรท่ีชอบด,วยกฎหมายของบิดามารดาอยู�ต�อไป  เพราะการหย�ามีผลเฉพาะสามีภริยา
เท�านั้น  บิดามารดายังมีหน,าท่ีอุปการะเลี้ยงดูบุตรท่ีเป#นผู,เยาว3หรือบุตรท่ีบรรลุนิติภาวะแล,วเฉพาะแต�
ผู,ทุพพลภาพ  ไม�สามารถหาเลี้ยงตัวเองได,  แต�ป2ญหาท่ีเกิดข้ึนเม่ือบิดามารดาแยกทางกัน  บุตรจะอยู�
ในความอุปการะของใคร  หรือใครจะเป#นผู,ท่ีมีหน,าท่ีอุปการะเลี้ยงดูบุตรต�อไป  ในเรื่องนี้กฎหมายได,
แก,ไขป2ญหาดังนี้ 
     3.1.2.1 ในกรณีหย�ากันโดยความยินยอมของท้ังสองฝ5าย  ให,ทําความ
ตกลงกันไว,ในหนังสือสัญญาหย�าว�าสามีหรือภริยาท้ังสองฝ5ายหรือสามีหรือภริยาฝ5ายใดจะออกเงินค�า
อุปการะเลี้ยงดูบุตรเป#นจํานวนเงินเท�าใด  แต�ถ,าสามีหรือภริยาตกลงกันไม�ได,หรือมิได,ตกลงกันไว,
ในขณะทําสัญญาหย�า  ก็ให,ศาลเป#นผู,กําหนดค�าอุปการะเลี้ยงดู 
     3.1.2.2 ในกรณีการหย�าโดยคําพิพากษา  ให,ศาลเป#นผู, กําหนดค�า
อุปการะเลี้ยงดูบุตร  ว�าฝ5ายใดจะต,องออกเงินค�าอุปการะเลี้ยงดูบุตรเป#นจํานวนเงินเท�าใด 
       ดังนั้น  แม,จะไม�มีคู�ความฝ5ายหนึ่งฝ5ายใดยกข้ึนกล�าวอ,าง  ศาลก็
มีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดค�าอุปการะเลี้ยงดูบุตรได,  ไม�เป#นการพิพากษาเกินคําขอ 
 
       ตัวอย�างคําพิพากษาศาลฎีกา 
       คําพิพากษาฎีกาท่ี  2971/2544  ข,อความตามบันทึกข,อตกลง
หย�ามีว�า  “คู�หย�าท้ังสองฝ5าย  สาเหตุแห�งการหย�าเพราะทรรศนะไม�ตรงกัน  มีบุตรด,วยกัน  1  คน  
คือ  เด็กชาย  ท.  อยู�ในความอุปการะเลี้ยงดูของมารดา”  ข,อความดังกล�าวไม�ใช�ข,อตกลงเรื่องออก
เงินค�าอุปการะเลี้ยงดูบุตรเป#นจํานวนเงินเท�าใดตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย3  มาตรา  
1522  วรรคหนึ่ง  ศาลจึงมีอํานาจกําหนดให,จําเลยออกค�าอุปการะเลี้ยงดูได,ตามมาตรา  1522  วรรค
สอง  นอกจากนี้บันทึกข,อตกลงท,ายทะเบียนการหย�า  แม,เป#นสัญญาระหว�างโจทก3จําเลยซ่ึงทําข้ึนเป#น
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ลายลักษณ3อักษร  ก็มิได,ลบล,างหน,าท่ีอันยิ่งใหญ�ของบิดามารดาท่ีมีต�อบุตรผู,เยาว3  การท่ีโจทก3นําสืบ
ถึงหน,าท่ีดังกล�าวของจําเลยซ่ึงเป#นบิดา  จึงมิใช�การนําสืบพยานบุคคลหักล,างหรือขัดกับพยานเอกสาร  
เม่ือโจทก3นําสืบได,ความชัดแจ,งและจําเลยก็ยอมรับว�า  หลังจดทะเบียนการหย�าในปV  2537  จําเลย
มิได,ให,ค�าอุปการะเลี้ยงดูผู,เยาว3เนื่องจากจําเลยยืนยันว�าไม�เคยตกลงท่ีจะให,ค�าอุปการะเลี้ยงดู  โจทก3ก็
เรียกให,จําเลยรับผิดจ�ายเงินค�าอุปการะเลี้ยงดูบุตรย,อนหลังต้ังแต�ปV  2537  จนถึงวันฟJองได, 
       คําพิพากษาฎีกาท่ี  6244/2550  บทบัญญัติตามประมวล
กฎหมายแพ�งและพาณิชย3  มาตรา  1522  กําหนดให,ศาลมีอํานาจกําหนดค�าอุปการะเลี้ยงดูบุตรได,
เป#นกรณีเฉพาะเม่ือศาลพิพากษาให,หย�าหรือในกรณีท่ีสัญญาหย�ามิได,กําหนดเรื่องค�าอุปการะเลี้ยงดูไว,  
ดังนั้น  แม,จําเลยมิได,ฟJองแย,งขอค�าอุปการะเลี้ยงดูบุตรท้ังสอง  ศาลชั้นต,นก็กําหนดให,โจทก3ชําระค�า
อุปการะเลี้ยงดูบุตรท้ังสองเป#นรายเดือน  จนกว�าบุตรท้ังสองจะบรรลุนิติภาวะได,  ป2ญหาการ
กําหนดค�าอุปการะเลี้ยงดูบุตรดังกล�าว  แม,ไม�มีคู�ความฝ5ายใดยกข้ึนฎีกา  แต�เป#นป2ญหาเก่ียวด,วย
ความสงบเรียบร,อย ศาลฎีกาเห็นสมควรหยิบยกข้ึนพิพากษาเป#นประโยชน3แก�บุตรผู,เยาว3ท้ังสองของ
โจทก3จําเลย 
       กล�าวโดยสรุป  แม,สามีภริยาจะหย�ากันไม�ว�าเพราะเหตุใดก็ตาม  
บุตรนั้นยังคงเป#นบุตรท่ีชอบด,วยกฎหมายของบิดามารดาอยู�ต�อไป  บิดามารดากับบุตรยังมีสิทธิและ
หน,าท่ีต�อกันเช�นเดิม  เพราะการหย�ามีผลเฉพาะสามีภริยาเท�านั้น 
  3.2 ผลต�อคู�สมรส 
   การหย�าย�อมทําให,การสมรสสิ้นสุดลง  (ป.พ.พ.  มาตรา  1501)  ในกรณีการหย�า
โดยความยินยอม  การสมรสย�อมสิ้นสุดลงนับแต�เวลาจดทะเบียนหย�าเป#นต,นไป  (ป.พ.พ.  มาตรา  
1531  วรรคแรก)  โดยให,มีการแบ�งทรัพย3สินของสามีภริยาท่ีมีอยู�ในเวลาจดทะเบียนหย�า  แต�ถ,าเป#น
การหย�าโดยคําพิพากษาของศาล  การสมรสจึงสิ้นสุดลงนับแต�เวลาท่ีคําพิพากษาถึงท่ีสุด  (ป.พ.พ.  
มาตรา  1531  วรรคสอง)  ซ่ึงคําพิพากษาในส�วนท่ีบังคับทรัพย3สินระหว�างสามีภริยานั้น  ให,มีผล
ย,อนหลังไปจนถึงวันฟJองหย�า  (ป.พ.พ.  มาตรา  1532) 
   ดังนั้น  ผลของการหย�าจึงทําให,สถานะความเป#นสามีภริยาสิ้นสุดลง  ท้ัง
ความสัมพันธ3ในทางส�วนตัวและความสัมพันธ3ในทางทรัพย3สิน  ซ่ึงจะต,องมีการแบ�งสินสมรสและแบ�ง
ความรับผิดในหนี้สินระหว�างสามีภริยา  นอกจากนี้ยังต,องรับผิดชดใช,ค�าทดแทนหรือค�าเลี้ยงชีพให,แก�
คู�สมรสอีกฝ5ายหนึ่งด,วย 
   3.2.1 การเรียกค�าทดแทน 
     ค�าทดแทน  คือ  เงินท่ีกฎหมายกําหนดให,คู�สมรสท่ีเป#นจําเลยในคดีฟJอง
หย�าจ�ายเป#นค�าเสียหายให,แก�คู�สมรสฝ5ายโจทก3  การจ�ายค�าทดแทนนี้มีเฉพาะการฟJองหย�าโดยอาศัย
เหตุบางเหตุเท�านั้น  (ไพโรจน3  กัมพูสิริ, 2553: 226)  ซ่ึงค�าทดแทนเก่ียวกับการหย�าท่ีคู�สมรสมีสิทธิ
เรียกได,มีดังนี้  คือ 
     3.2.1.1 การเรียกค�าทดแทนจากสามีหรือภริยาและจากผู,ซ่ึงได,รับการ
อุปการะเลี้ยงดู  หรือผู,ซึ่งได,รับการยกย�อง  หรือผู,ซึ่งเป#นเหตุแห�งการหย�านั้น 
       ในกรณีท่ีศาลได,มีคําพิพากษาให,สามีภริยาหย�าขาดจากกัน
เพราะเหตุท่ีสามีหรือภริยาได,อุปการะเลี้ยงดูหรือยกย�องผู,อ่ืนฉันภริยาหรือสามีเป#นชู,หรือมีชู,  หรือร�วม
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ประเวณีกับผู, อ่ืนเป#นอาจิณ  สามีหรือภริยาผู,ใช,สิทธิฟJองหย�าจึงมีสิทธิเรียกค�าทดแทนได,  ดังท่ี
ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย3  มาตรา  1523  วรรคแรก  ได,บัญญัติไว,ว�า  “เม่ือศาลพิพากษาให,
หย�ากันเพราะเหตุตามมาตรา  1516  (1)  ภริยาหรือสามีมีสิทธิได,รับค�าทดแทนจากสามีหรือภริยา
และจากผู,ซึ่งได,รับการอุปการะเลี้ยงดู  หรือยกย�องหรือผู,ซึ่งเป#นเหตุแห�งการหย�านั้น” 
       จากบทบัญญัติดังกล�าวข,างต,น  จะเห็นได,ว�า  การท่ีจะใช,สิทธิ
เรียกค�าทดแทนตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย3  มาตรา  1523  วรรคแรก  ได,นั้น  จะต,องมี
การฟJองหย�ากันก�อนและศาลพิพากษาให,หย�ากันเพราะเหตุตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย3  
มาตรา  1516  (1)  เท�านั้น  ซ่ึงภริยาหรือสามีผู,เป#นโจทก3ใช,สิทธิฟJองหย�าสามารถเรียกค�าทดแทนได,
จากบุคคลดังต�อไปนี้ 
       (1) สามีหรือภริยาผู,เป#นเหตุแห�งการฟJองหย�า 
       (2) ผู,ซ่ึงได,รับการอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย�อง  หรือผู,ซ่ึงเป#น
เหตุแห�งการหย�านั้น  โดยได,รู,อยู�ว�าสามีหรือภริยานั้นมีคู�สมรสอยู�แล,ว 
       นอกจากนี้  ถ,าหากเป#นกรณีท่ีสามีภริยาหย�ากันโดยความ
ยินยอมซ่ึงได,จดทะเบียนหย�ากันเองโดยชอบด,วยกฎหมายแล,ว  ย�อมไม�อาจเรียกค�าทดแทนตาม
ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย3  มาตรา  1523  วรรคแรกได,  (คําพิพากษาฎีกา  3120/2530)  
ท้ังนี้เพราะกฎหมายใช,คําว�า  “เม่ือศาลพิพากษาให,หย�ากัน”  ซ่ึงจะต,องใช,สิทธิฟJองหย�าเท�านั้น  จึงจะ
มีสิทธิเรียกค�าทดแทนจากสามีหรือภริยาผู,ซึ่งเป#นเหตุแห�งการฟJองหย�าได,  อย�างไรก็ดี  ถึงแม,ไม�ได,ฟJอง
หย�าต�อศาล  แต�สามีก็มีสิทธิเรียกค�าทดแทนจากผู,ท่ีล�วงเกินภริยาไปในทํานองชู,สาว  หรือภริยาก็มี
สิทธิเรียกเอาค�าทดแทนจากหญิงอ่ืนท่ีแสดงตนโดยเปTดเผย  เพ่ือแสดงว�าตนมีความสัมพันธ3กับสามีใน
ทํานองชู,สาวได,อีกทางหนึ่ง  ตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย3  มาตรา  1523  วรรคสอง 
 
       ตัวอย�างคําพิพากษาศาลฎีกา 
       คําพิพากษาฎีกาท่ี  3120/2530  ค�าทดแทนตามประมวล
กฎหมายแพ�งและพาณิชย3  มาตรา  1523  วรรคแรก  จะมีได,ก็ต�อเม่ือศาลพิพากษาให,หย�ากันเพราะ
เหตุท่ีสามีอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย�องหญิงอ่ืนฉันภริยา  หรือภริยามีชู,ตามมาตรา  1516  (1)  เท�านั้น  
ฉะนั้นเม่ือโจทก3และจําเลยจดทะเบียนหย�ากันโดยชอบด,วยกฎหมายแล,ว  โจทก3จึงไม�มีสิทธิฟJองหย�า
และเรียกค�าทดแทนจากจําเลยท่ีอุปการะเลี้ยงดูและยกย�องหญิงอ่ืนฉันภริยาได, 
       คําพิพากษาฎีกาท่ี  3596/2546  จําเลยท่ี  1  อุปการะเลี้ยงดู
และยกย�องจําเลยท่ี  2  ซ่ึงเป#นหญิงอ่ืนฉันสามีภริยาอันเป#นเหตุหย�าตามประมวลกฎหมายแพ�งและ
พาณิชย3  มาตรา  1516  (1)  และศาลพิพากษาให,โจทก3และจําเลยท่ี  1  หย�ากันด,วยเหตุดังกล�าว
โจทก3จึงมีสิทธิเรียกค�าทดแทนจากจําเลยท้ังสองได,ตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย3  มาตรา  
1523  วรรคแรก 
     3.2.1.2 การเรียกค�าทดแทนจากผู,ซ่ึงล�วงเกินภริยาไปในทํานองชู,สาว  
หรือจากหญิงอ่ืนท่ีแสดงตนโดยเปTดเผย  เพ่ือแสดงว�าตนมีความสัมพันธ3กับสามีในทํานองชู,สาว 
       ในกรณีท่ีสามีหรือภริยาไม�ได,ใช,สิทธิฟJองหย�าโดยอาศัยเหตุหย�า
ตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย3  มาตรา  1516  (1)  ซ่ึงทําให,ไม�สามารถเรียกเอาค�าทดแทน
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จากคู�สมรสผู,ซ่ึงเป#นเหตุแห�งการหย�านั้นได,  อย�างไรก็ตาม  ถึงแม,ไม�สามารถเรียกเอาค�าทดแทนจาก  
คู�สมรสผู,เป#นเหตุแห�งการหย�าได,  แต�สามีก็ยังมีสิทธิเรียกเอาค�าทดแทนจากผู,ซ่ึงล�วงเกินภริยาไปใน
ทํานองชู,สาว  หรือภริยาก็ยังมีสิทธิเรียกเอาค�าทดแทนจากหญิงอ่ืนท่ีแสดงตนโดยเปTดเผย  เพ่ือแสดง
ว�าตนมีความสัมพันธ3กับสามีในทํานองชู,สาวได,ดังท่ีประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย3  มาตรา  1523  
วรรคสอง  ได,บัญญัติไว,ว�า  “สามีจะเรียกค�าทดแทนจากผู,ซ่ึงล�วงเกินภริยาไปในทํานองชู,สาวก็ได,  
และภริยาจะเรียกค�าทดแทนจากหญิงอ่ืนท่ีแสดงตนโดยเปTดเผยเพ่ือแสดงว�าตนมีความสัมพันธ3กับสามี
ในทํานองชู,สาวก็ได,” 
       จากบทบัญญัติดังกล�าวข,างต,น  จะเห็นได,ว�า  การเรียกค�า
ทดแทนจากผู,ซ่ึงล�วงเกินภริยาไปในทํานองชู,สาว  หรือจากหญิงอ่ืนท่ีแสดงตนว�ามีความสัมพันธ3ทางชู,
สาวกับสามี  ไม�จําต,องฟJองหย�าสามีหรือภริยาของตนเสียก�อนดังเช�นการเรียกค�าทดแทนตามประมวล
กฎหมายแพ�งและพาณิชย3  มาตรา  1523  วรรคแรก  (คําพิพากษาฎีกา  320/2530)  ท้ังนี้เพราะ
กฎหมายมิได,กําหนดเง่ือนไขดังกล�าวไว, 
       สําหรับคําว�า  “ล�วงเกินภริยาไปในทํานองชู,สาว”  ถ,อยคํานี้
แสดงว�าเป#นการให,ความคุ,มครองแก�สิทธิของสามีท่ีจะพึงหวงแหนภริยาของตน  ดังนั้นไม�ว�าภริยาจะ
ยินยอมให,ล�วงเกินหรือไม�ก็ตาม  สามีก็มีสิทธิเรียกค�าทดแทนจากผู,ซ่ึงล�วงเกินภริยาไปในทํานองชู,สาว
ได,  ท้ังนี้   ผู, ซ่ึงล�วงเกินภริยาไปในทํานองชู,สาวต,องรู,ว�าหญิงนั้นมีสามีแล,ว  (คําพิพากษาฎีกา  
3483/2528)  (สมชัย  ฑีฆาอุตมากร, 2554: 333)  นอกจากนี้  ถ,าภริยาถูกชายอ่ืนข�มขืนกระทํา
ชําเรา  สามีก็มีสิทธิฟJองเรียกค�าทดแทนจากผู,ซ่ึงข�มขืนภริยาได,  ตามประมวลกฎหมายแพ�งและ
พาณิชย3  มาตรา  1523  วรรคสอง 
       ในส�วนกรณีท่ีหญิงอ่ืนได,แสดงตนโดยเปTดเผยเพ่ือแสดงว�ามี
ความสัมพันธ3กับสามีในทํานองชู,สาว  เช�น  สามีได,ยกย�องหญิงอ่ืนนั้นเป#นภริยาอีกคน  หรือมีการร�วม
ประเวณีกัน  หรือมีการอุปการะเลี้ยงดูหรืออยู�กินร�วมกันฉันสามีภริยา  เป#นต,น  และท่ีสําคัญหญิงอ่ืน
จะต,องรู,ด,วยว�าสามีนั้นมีคู�สมรสอยู�แล,ว  มิฉะนั้นจะเรียกค�าทดแทนไม�ได, 
       แต�อย�างไรก็ตาม  ถ,าหากสามีหรือภริยาผู,ท่ีจะใช,สิทธิเรียกค�า
ทดแทน  ได,ยินยอมหรือรู,เห็นเป#นใจให,อีกฝ5ายหนึ่งกระทําการตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย3  
มาตรา  1516  (1)  ย�อมฟJองเรียกค�าทดแทนตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย3  มาตรา  1523  
วรรคแรกไม�ได,  หรือถ,าสามีหรือภริยาผู,ท่ีจะใช,สิทธิเรียกค�าทดแทนได,ยินยอมหรือรู,เห็นเป#นใจให,ผู,อ่ืน
ล�วงเกินภริยาไปในทํานองชู,สาว  หรือได,ยินยอมหรือรู,เห็นเป#นใจให,หญิงอ่ืนแสดงตนโดยเปTดเผยเพ่ือ
แสดงว�าตนมีความสัมพันธ3กับสามีในทํานองชู,สาว  ก็จะฟJองเรียกค�าทดแทนตามประมวลกฎหมาย
แพ�งและพาณิชย3  มาตรา  1523  วรรคสอง  ไม�ได,เช�นเดียวกัน  (ป.พ.พ.  มาตรา  1523  วรรคสาม) 
 
       ตัวอย�างคําพิพากษาศาลฎีกา 
       คําพิพากษาฎีกาท่ี  4818/2551  จําเลยไปรับประทานอาหาร
กับ  พ.  ร�วมกับเพ่ือนของจําเลยและเพ่ือนของ  พ.  โดยมีการแสดงออกถึงความสัมพันธ3ในลักษณะ
ใกล,ชิดเป#นพิเศษเกินกว�าความสัมพันธ3ในระดับคนรู,จักในการทํางานท่ัวไป  และการท่ีจําเลยไปพักท่ี
โรงแรมท้ังสองแห�งกับ  พ.  โดยพักอยู�ห,องเดียวกันและมีเพศสัมพันธ3กัน  แม,ผู,ท่ีเห็นเหตุการณ3จะเป#น
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เพ่ือนของ  พ.  เพ่ือนของจําเลยและพนักงานโรงแรมก็เป#นการแสดงตัวอย�างเปTดเผยว�ามี
ความสัมพันธ3ฉันชู,สาวกันแล,ว  โจทก3จึงมีสิทธิเรียกค�าทดแทนจากจําเลยได, 
       โจทก3ฟJองเรียกค�าทดแทนจากจําเลยซ่ึงเป#นหญิงอ่ืนท่ีแสดงตน
โดยเปTดเผยเพ่ือแสดงว�าตนมีความสัมพันธ3กับสามีโจทก3ในทํานองชู,สาวตามประมวลกฎหมายแพ�งและ
พาณิชย3  มาตรา  1523  วรรคสอง  ซ่ึงกฎหมายไม�ได,บังคับว�าจะต,องมีการฟJองหย�าก�อนจึงจะมีสิทธิ
ฟJองเรียกค�าทดแทนได,  ย�อมไม�ใช�การฟJองเรียกค�าทดแทนตามมาตรา  1523  วรรคหนึ่ง  ซ่ึงจะต,องมี
การฟJองหย�าโดยอาศัยเหตุตามมาตรา  1516  (1)  เสียก�อนจึงจะมีสิทธิฟJองได,  โจทก3จึงมีสิทธิฟJอง 
     3.2.1.3 การเรียกค�าทดแทนจากสามีหรือภริยาผู,ท่ีมีเจตนาก�อให,เกิดเหตุ
เพ่ือให,มีการฟJองหย�า 
       การท่ีสามีหรือภริยาได,กระทําการบางอย�างข้ึนโดยมีจุดประสงค3
เพ่ือให,คู�สมรสอีกฝ5ายหนึ่งทนไม�ได,  จะได,ทําการฟJองหย�าตนตามท่ีตนมุ�งประสงค3ก�อให,เกิดเหตุหย�าข้ึน  
ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย3ได,บัญญัติไว,ในมาตรา  1524  ไว,ว�า  “ถ,าเหตุแห�งการหย�าตาม
มาตรา  1516  (3)  (4)  หรือ  (6)  เกิดข้ึนเพราะฝ5ายผู,ต,องรับผิดชอบก�อให,เกิดข้ึนโดยมุ�งประสงค3ให,
อีกฝ5ายหนึ่งไม�อาจทนได,  จึงต,องฟJองหย�า  อีกฝ5ายหนึ่งมีสิทธิได,รับค�าทดแทนจากฝ5ายท่ีต,องรับผิด” 
       จากบทบัญญัติดังกล�าวข,างต,น  จึงเห็นได,ว�า  ในกรณีท่ีสามีหรือ
ภริยาต,องการจะหย�าร,าง  แต�อีกฝ5ายหนึ่งไม�ยินยอมตกลงหย�าโดยความยินยอมด,วย  ท้ังจะฟJองหย�าก็
ไม�มีเหตุท่ีจะนํามากล�าวอ,างเพ่ือฟJองหย�าได,  สามีหรือภริยาท่ีมีความต,องการหย�าจึงได,ก�อเหตุแห�งการ
หย�าข้ึนเอง  เพ่ือให,คู�สมรสอีกฝ5ายหนึ่งทนพฤติกรรมดังกล�าวไม�ได,  จะได,ใช,เป#นเหตุฟJองหย�าตน  จึงได,
กระทําการดังต�อไปนี้เพ่ือให,เป#นเหตุฟJองหย�าได,  เช�น  สามีหรือภริยาได,ทําร,ายหรือทรมานร�างกาย
หรือจิตใจหรือหม่ินประมาท  หรือเหยียดหยามอีกฝ5ายหนึ่งหรือบุพการีของอีกฝ5ายหนึ่งอย�างร,ายแรง  
หรือจงใจละท้ิงร,างอีกฝ5ายหนึ่งไปเกินหนึ่งปV  หรือไม�ให,ความช�วยเหลืออีกฝ5ายหนึ่งตามสมควร  หรือ
ทําการเป#นปฏิป2กษ3ต�อการเป#นสามีหรือภริยากันอย�างร,ายแรง  ซ่ึงเหตุหย�าดังกล�าวนี้คู�สมรสฝ5ายท่ีเป#น
โจทก3ฟJองหย�าไม�มีสิทธิได,รับค�าทดแทนจากสามีหรือภริยาผู,ซ่ึงเป#นเหตุแห�งการฟJองหย�าได,  ดังนั้น  
กฎหมายจึงให,สิทธิคู�สมรสฝ5ายท่ีฟJองหย�าเรียกเอาค�าทดแทนจากสามีหรือภริยาผู,กระทําการนั้นได,  
เช�น  สามีเบื่อภริยาจึงอยากหย�ากับภริยา  แต�ภริยาไม�ยอมหย�าจึงหาวิธีให,ภริยาทนพฤติกรรมของตน
ไม�ได,  เพ่ือท่ีภริยาจะได,ฟJองหย�าตน  วันหนึ่งบิดาของภริยามาท่ีบ,าน  สามีจึงหาเรื่องทะเลาะกับบิดา
ของภริยาและด�าบิดาของภริยาว�า  “ลูกมึงเป#นแค�เพียงนางบําเรอท่ีกูซ้ือมาใช,สอย  มึงเอาลูกมึง
กลับไป  เลี้ยงไว,ก็เสียสกุลบ,านเลวเหมือนมึงไม�มีผิด  เป#นเสนียดจัญไร”  ซ่ึงถือว�าสามีได,ทําการหม่ิน
ประมาทหรือเหยียดหยามภริยาและบุพการีของภริยาอย�างร,ายแรง  จนทําให,ภริยาทนพฤติกรรมของ
สามีไม�ได,จึงได,ฟJองหย�าสามี  ดังนี้การท่ีสามีจงใจก�อให,เกิดเหตุหย�าข้ึนโดยมุ�งประสงค3จะให,มีการฟJอง
หย�า  สามีจึงต,องรับผิดใช,ค�าทดแทนให,ภริยาฝ5ายท่ีฟJองหย�าด,วย  เพราะสามีเป#นฝ5ายผิดท่ีได,กระทําให,
มีเหตุหย�าเกิดข้ึน 
   3.2.2 การชําระค�าทดแทน 
     ในการชําระค�าทดแทนตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย3  มาตรา  
1523  และมาตรา  1524  นั้น  ศาลได,กําหนดค�าทดแทนไว,ในประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย3  
มาตรา  1525  ไว,ว�า  “ค�าทดแทนตามมาตรา  1523  และมาตรา  1524  นั้น  ให,ศาลวินิจฉัยตาม



 
192  

ควรแก�พฤติการณ3  โดยศาลจะสั่งให,ชําระครั้งเดียวหรือแบ�งชําระเงินเป#นงวดๆ  มีกําหนดเวลาตามท่ี
ศาลจะเห็นสมควรได,  ในกรณีท่ีผู,จะต,องชําระค�าทดแทนเป#นคู�สมรสของอีกฝ5ายหนึ่ง  ให,ศาลคํานึงถึง
จํานวนทรัพย3สินท่ีคู�สมรสนั้นได,รับไปจากการแบ�งสินสมรสเพราะการหย�านั้นด,วย” 
     จากบทบัญญัติดังกล�าวข,างต,น  ในการชําระค�าทดแทนนั้นบุคคลท่ีจะต,อง
ชําระค�าทดแทนอาจเป#นชายชู,หรือชายอ่ืนท่ีภริยาอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย�องฉันสามี  หรือภริยาน,อยท่ี
มีความสัมพันธ3ทางชู,สาวกับสามีก็ได,  นอกจากนี้ยังรวมถึงคู�สมรสผู,ซึ่งเป#นต,นเหตุให,ต,องฟJองหย�าด,วย  
ซ่ึงค�าทดแทนจะเป#นจํานวนเท�าใดนั้นให,ศาลเป#นผู,กําหนดตามควรแก�พฤติการณ3  โดยพิจารณาถึง
ฐานะหน,าท่ีการงานของบุคคลดังกล�าว  ตลอดจนลักษณะแห�งคดีนั้นด,วย  ท้ังนี้ศาลจะสั่งให,ชําระค�า
ทดแทนเพียงครั้งเดียวหรือแบ�งชําระเป#นงวดๆ  ก็ได, 
 
     ตัวอย�างคําพิพากษาศาลฎีกา 
     คําพิพากษาฎีกาท่ี  2308/2527  ตามประมวลกฎหมายแพ�งและ
พาณิชย3  มาตรา  1523  วรรคแรก  บัญญัติให,โจทก3มีสิทธิได,รับค�าทดแทนจากจําเลยกรณีท่ีศาล
พิพากษาให,หย�าขาดจากกันเพราะเหตุท่ีฟJอง  และตามมาตรา  1525  วรรคแรก  ให,ศาลวินิจฉัยค�า
ทดแทนให,ตามสมควรแก�พฤติการณ3  ฉะนั้นแม,โจทก3ไม�นําสืบพยาน  ศาลก็มีอํานาจกําหนดค�า
ทดแทนให,โจทก3ได,  เม่ือพิเคราะห3ถึงพฤติการณ3แห�งคดีและฐานะหน,าท่ีการงานของโจทก3แล,ว
เห็นสมควรให,จําเลยใช,ค�าทดแทนแก�โจทก3  20,000  บาท 
     คําพิพากษาฎีกาท่ี  2232/2535  ค�าทดแทนท่ีภริยามีสิทธิได,รับจาก
สามีซ่ึงอุปการะเลี้ยงดูหญิงอ่ืนฉันภริยานั้น  มาตรา  1525  กําหนดให,ศาลวินิจฉัยตามควรแก�
พฤติการณ3  ภริยารับราชการเป#นครูเป#นผู,มีตําแหน�งหน,าท่ีและเกียรติในทางสังคม  ท่ีศาลล�าง
กําหนดค�าทดแทนให,ภริยา  100,000  บาท  จึงเหมาะสมแก�รูปคดีแล,ว 
  3.3 การเรียกค�าเลี้ยงชีพ 
   การหย�าย�อมทําให,การสมรสสิ้นสุดลง  สิทธิหน,าท่ีระหว�างสามีภริยาท้ัง
ความสัมพันธ3ในทางส�วนตัวและทรัพย3สินก็ย�อมระงับไปด,วย  หน,าท่ีในการช�วยเหลืออุปการะเลี้ยงดู
กันและกันจึงไม�มีอีกต�อไป  ซ่ึงทําให,คู�สมรสอีกฝ5ายหนึ่งได,รับผลกระทบในการดํารงชีพหลังการหย�า  
ดังนั้นเพ่ือเป#นการเยียวยาคู�สมรสศาลจึงได,กําหนดค�าเลี้ยงชีพไว,เม่ือมีการหย�าขาดจากกัน 
   การจ�ายค�าเลี้ยงชีพนั้นถือเป#นการยืดขยายหน,าท่ีอุปการะเลี้ยงดูระหว�างสามี
ภริยาหลังจากท่ีการสมรสสิ้นสุดลง  ความคิดนี้มาจากนักกฎหมายชาวฝรั่งเศสท่ีชื่อ  Laurent  ซ่ึงได,
ต้ังทฤษฎีเก่ียวกับค�าอุปการะเลี้ยงดูข้ึนมา  โดยยืนยันว�าบ�อเกิดทางกฎหมายของค�าเลี้ยงชีพนี้แท,จริง
เป#นการยืดขยายออกไปของหน,าท่ีช�วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูระหว�างสามีภริยาภายหลังการสิ้นสุดของ
การสมรส  (ไพโรจน3  กัมพูสิริ, 2553: 515) 
   การเรียกค�าเลี้ยงชีพอาจเกิดข้ึนได,  2  กรณี  คือ 
   3.3.1 ค�าเลี้ยงชีพท่ีเกิดจากการหย�าเป#นเพราะความผิดของคู�สมรสฝ5ายใดฝ5าย
หนึ่งแต�เพียงฝ5ายเดียว  และการหย�านี้จะทําให,อีกฝ5ายหนึ่งยากจนลง 
     ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย3  มาตรา 1526  ได,บัญญัติไว,ว�า  “ใน
คดีหย�า  ถ,าเหตุแห�งการหย�าเป#นความผิดของคู�สมรสฝ5ายใดฝ5ายหนึ่งแต�ฝ5ายเดียว  และการหย�านั้นจะ
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ทําให,อีกฝ5ายหนึ่งยากจนลง  เพราะไม�มีรายได,พอจากทรัพย3สินหรือจากการงานตามท่ีเคยทําอยู�
ระหว�างสมรส  อีกฝ5ายหนึ่งนั้นจะขอให,ฝ5ายท่ีต,องรับผิดจ�ายค�าเลี้ยงชีพให,ก็ได,  ค�าเลี้ยงชีพนี้ศาลอาจ
ให,เพียงใดหรือไม�ให,ก็ได,  โดยคํานึงถึงความสามารถของผู,ให,  และฐานะของผู,รับและให,นําบทบัญญัติ
มาตรา  1593/39  มาตรา  1598/40  และมาตรา  1498/41  มาใช,บังคับโดยอนุโลม  สิทธิเรียกร,อง
ค�าเลี้ยงชีพเป#นอันสิ้นสุดลง  ถ,ามิได,ฟJองหรือฟJองแย,งในคดีหย�านั้น” 
     จากบทบัญญัติดังกล�าวข,างต,น  หลักเกณฑ3ในการเรียกค�าเลี้ยงชีพจะต,อง
มีองค3ประกอบดังนี้  (ประสพสุข  บุญเดช, 2554: 480 – 482) 
     3.3.1.1 เหตุแห�งการหย�านั้นเป#นความผิดของคู�สมรสฝ5ายท่ีถูกเรียกร,อง
แต�เพียงฝ5ายเดียวเท�านั้น  เช�น  สามีได,เอาเงินสินสมรสไปอุปการะเลี้ยงดูหญิงอ่ืนฉันภริยา  จึงเป#นเหตุ
ให,ภริยาฟJองหย�าสามี  (ป.พ.พ.  มาตรา  1516  (1))  ซ่ึงเหตุแห�งการหย�านั้นจะทําให,ภริยายากจนลง
เพราะไม�มีรายได,จากทรัพย3สินหรือจากการงานท่ีเคยทําอยู�ระหว�างสมรส  ภริยาย�อมมีสิทธิเรียกค�า
เลี้ยงชีพได,  เนื่องจากเหตุหย�าเกิดจากความผิดของสามีฝ5ายเดียว  อย�างไรก็ตาม  หากการหย�าเป#น
ความผิดของคู�สมรสท้ังสองฝ5าย  เช�น  สามีและภริยาได,สมัครใจแยกกันอยู�เป#นเวลาเกิน  3  ปV      
(ป.พ.พ.  มาตรา  1516  (4/2))  หรือมิได,เป#นความผิดของคู�สมรสฝ5ายใด  เช�น  สามีหรือภริยามี
สภาพแห�งกายทําให,สามีหรือภริยานั้นไม�อาจร�วมประเวณีได,ตลอดกาล  (ป.พ.พ.  มาตรา  1516 (10))  
แล,วจะเรียกค�าเลี้ยงชีพเอาแก�กันมิได, 
     3.3.1.2 การหย�านั้นจะทําให,คู�สมฝ5ายท่ีเรียกค�าเลี้ยงชีพต,องยากจนลง  
เพราะไม�มีรายได,พอจากทรัพย3สิน  หรือจากการงานท่ีเคยทําอยู�ระหว�างสมรส 
     3.3.1.3 คู�สมรสฝ5ายท่ีเรียกค�าเลี้ยงชีพจะต,องฟJองหรือฟJองแย,งเรียกค�า
เลี้ยงชีพในคดีฟJองหย�านั้นด,วย  จะมาฟJองเรียกภายหลังคดีฟJองหย�าไม�ได,  เพราะสิทธิเรียกร,องค�า
เลี้ยงชีพเป#นอันสิ้นสุดไปแล,ว 
       ในส�วนของการกําหนดค�าเลี้ยงชีพนี้  ศาลจะเป#นผู,กําหนดใน
การชําระค�าเลี้ยงชีพ  โดยพิจารณาถึงความสามารถ  รายได,  ฐานะทางเศรษฐกิจของผู,ให,และฐานะ
ของผู,รับมาพิจารณาประกอบกัน  ซ่ึงฐานะ  รายได,ของคู�กรณีอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพ
เศรษฐกิจและสังคม  ดังนั้นถ,าต�อมาภายหลังฐานะหรือรายได,เปลี่ยนไป  คู�กรณีสามารถร,องขอให,ศาล
มีคําสั่งให,แก,ไขค�าเลี้ยงชีพนั้นใหม�ได,  เช�น  อาจมีการเพิกถอน  ลด  เพ่ิม  หรือกลับคําสั่งจ�ายค�าเลี้ยง
ชีพก็ได,  (ป.พ.พ.  มาตรา  1598/39) 
       สําหรับวิธีในการชําระค�าเลี้ยงชีพนั้น  ตามปกติให,ชําระเป#นเงิน
สด  เป#นครั้งคราวตามกําหนด  เว,นแต�คู�กรณีจะได,ตกลงกันให,ชําระเป#นอย�างอ่ืนหรือโดยวิธีอ่ืน  
อย�างไรก็ตาม  ถ,าคู�กรณีไม�มีการตกลงกันและมีเหตุพิเศษ  เม่ือฝ5ายใดฝ5ายหนึ่งร,องขอและศาล
เห็นสมควร  จะกําหนดให,ค�าเลี้ยงชีพเป#นอย�างอ่ืนหรือโดยวิธีอ่ืน  โดยจะให,ชําระเป#นเงินด,วยหรือไม�ก็
ได,  (ป.พ.พ.  มาตรา  1598/40)  ซ่ึงสิทธิท่ีจะได,รับค�าเลี้ยงชีพนั้นเป#นสิทธิเฉพาะตัวของคู�สมรสฝ5ายท่ี
จะได,รับภายหลังการหย�า  เพ่ือให,สามารถดํารงชีพต�อไปได,  ดังนั้น  คู�สมรสฝ5ายท่ีมีสิทธิได,รับค�าเลี้ยง
ชีพจะสละหรือโอนมิได,  และไม�อยู�ในข�ายแห�งการบังคับคดีด,วย  (ป.พ.พ.  มาตรา  1598/41) 
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       ตัวอย�างคําพิพากษาศาลฎีกา 
       คําพิพากษาฎีกาท่ี  5818/2539  การท่ีจําเลยจะเรียกค�าเลี้ยง
ชีพได,ต,องปรากฏว�าเหตุแห�งการหย�าเป#นความผิดของโจทก3ฝ5ายเดียว  ดังนี้เม่ือฟ2งได,ว�าเหตุแห�งการ
หย�าเป#นเพราะโจทก3และจําเลยสมัครใจแยกกันอยู�เพราะเหตุท่ีไม�อาจอยู�ร�วมกันฉันสามีภริยาได,โดย
ปกติสุขตลอดมาเกินสามปV  จําเลยจึงเรียกค�าเลี้ยงชีพจากโจทก3มิได, 
       คําพิพากษาฎีกาท่ี  8739/2551  ตามประมวลกฎหมายแพ�ง
และพาณิชย3  มาตรา  1526  บัญญัติว�า  ในคดีหย�าถ,าเหตุแห�งการหย�าเป#นความผิดของคู�สมรสฝ5าย
ใดฝ5ายหนึ่งแต�ฝ5ายเดียว  และการหย�านั้นจะทําให,อีกฝ5ายหนึ่งยากจนลงเพราะไม�มีรายได,พอจาก
ทรัพย3สินหรือจากการงานท่ีเคยทําอยู�ระหว�างสมรส  อีกฝ5ายหนึ่งนั้นจะขอให,ฝ5ายท่ีต,องรับผิดจ�ายค�า
เลี้ยงชีพให,ได,  ค�าเลี้ยงชีพศาลอาจให,เพียงใดหรือไม�ให,ก็ได,  การกําหนดค�าเลี้ยงชีพให,แก�โจทก3ต,อง
พิเคราะห3ถึงพฤติการณ3ท่ีโจทก3ไม�ได,ทํางาน  เพราะหลังสมรสโจทก3ลาออกจากงานมาช�วยดูแลคลินิก
ให,แก�จําเลยท่ี  1  ซ่ึงเป#นแพทย3ประจําคลินิกดังกล�าวประกอบกับรายได,ของจําเลยท่ี  1 ตลอดจนค�า
ครองชีพในป2จจุบันประกอบกัน  ท่ีศาลล�างพิพากษาให,จําเลยท่ี  1  ชําระค�าเลี้ยงชีพให,แก�โจทก3เดือน
ละ  20,000  บาท  จึงเหมาะสมแล,ว  แต�ค�าเลี้ยงชีพนั้นโจทก3มีสิทธิเรียกร,องได,นับแต�วันท่ีคํา
พิพากษาให,หย�าขาดจากกันถึงท่ีสุดคือวันอ�านคําพิพากษาศาลฎีกา  ไม�ใช�วันฟJองคดี 
   3.3.2 ค�าเลี้ยงชีพในคดีหย�าเพราะเหตุวิกลจริตหรือเป#นโรคติดต�ออย�างร,ายแรง 
     ค�าเลี้ยงชีพในกรณีนี้ไม�ได,เกิดจากเหตุแห�งการหย�า  เพราะเป#นความผิด
ของคู�สมรสฝ5ายใด  แต�ท่ีกฎหมายกําหนดให,จ�ายค�าเลี้ยงชีพก็เพราะว�ากฎหมายยึดหลักมนุษยธรรม  
ซ่ึงถ,าหากศาลได,พิพากษาให,หย�าขาดจากกันแล,ว  คู�สมรสฝ5ายท่ีวิกลจริตหรือท่ีเป#นโรคติดต�ออย�าง
ร,ายแรง  จะดํารงชีวิตอยู�อย�างลําบาก  เนื่องจากไม�มีคู�สมรสท่ีคอยช�วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูอีกต�อไป  
ดังนั้นเพ่ือเป#นการช�วยเหลือคู�สมรสท่ีวิกลจริตหรือท่ีเป#นโรคติดต�ออย�างร,ายแรง  โดยไม�มีทางท่ีจะ
รักษาให,หายขาดได,  ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย3  มาตรา  1527  จึงได,บัญญัติไว,ว�า  “ถ,าหย�า
ขาดจากกันเพราะเหตุวิกลจริตตามมาตรา  1516  (7)  หรือเพราะเหตุเป#นโรคติดต�ออย�างร,ายแรง
ตามมาตรา  1516  (9)  คู�สมรสอีกฝ5ายหนึ่งต,องออกค�าเลี้ยงชีพให,แก�ฝ5ายท่ีวิกลจริตหรือฝ5ายท่ีเป#น
โรคติดต�อนั้น  โดยคํานวณค�าเลี้ยงชีพอนุโลมตามมาตรา  1526” 
     จากบทบัญญัติดังกล�าวข,างต,น  หลักเกณฑ3ในการจ�ายค�าเลี้ยงชีพให,คู�
สมรสฝ5ายท่ีวิกลจริตหรือฝ5ายท่ีเป#นโรคติดต�ออย�างร,ายแรงนั้น  ศาลจะเป#นผู,วินิจฉัยให,เองโดยคํานึงถึง
ความสามารถ  รายได, และฐานะของผู,ให,และผู,รับ  โดยท่ีคู�สมรสผู,วิกลจริตหรือท่ีเป#นโรคติดต�อ
ร,ายแรง  ไม�จําต,องฟJองหรือฟJองแย,งเรียกค�าเลี้ยงชีพในคดีหย�า 
  3.4 ความระงับสิ้นไปแห�งสิทธิในการได,รับค�าเลี้ยงชีพ 
   ค�าเลี้ยงชีพเป#นเงินท่ีศาลกําหนดให,คู�สมรสต,องจ�ายให,แก�อีกฝ5ายหนึ่งภายหลังการ
หย�า  ซ่ึงศาลจะเป#นผู,กําหนดให,ชําระเป#นครั้งคราวหรือชําระเป#นอย�างอ่ืนหรือโดยวิธีอ่ืนก็ได, ซ่ึงคู�
สมรสฝ5ายท่ีมีหน,าท่ีต,องจ�ายค�าเลี้ยงชีพย�อมต,องผูกพันตนในการชําระค�าเลี้ยงชีพตามท่ีศาลได,กําหนด
ตลอดไป  เว,นแต�ว�าคู�สมรสฝ5ายท่ีมีสิทธิได,รับค�าเลี้ยงชีพได,ถึงแก�ความตาย  เพราะสิทธิในการได,รับค�า
เลี้ยงชีพเป#นสิทธิเฉพาะตัว  ไม�ตกทอดเป#นมรดกแก�ทายาท  อย�างไรก็ดีหากฝ5ายท่ีมีสิทธิได,รับค�าเลี้ยง
ชีพได,ไปจดทะเบียนกับคู�สมรสใหม�  หน,าท่ีในการจ�ายค�าเลี้ยงชีพย�อมหมดไป  ดังท่ีประมวลกฎหมาย
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แพ�ง  มาตรา  1528  ได,บัญญัติไว,ว�า  “ถ,าฝ5ายท่ีรับค�าเลี้ยงชีพสมรสใหม�  สิทธิรับค�าเลี้ยงชีพย�อมหมด
ไป”  เพราะถ,าหากให,คู�สมรสเดิมต,องมีหน,าท่ีจ�ายค�าเลี้ยงชีพต�อไปท้ังท่ีฝ5ายท่ีมีสิทธิได,รับค�าเลี้ยงชีพไป
มีคู�สมรสใหม�แล,ว  ย�อมเป#นการไม�สมควรอย�างยิ่ง  เพราะหน,าท่ีในการอุปการะเลี้ยงดูต,องเป#นหน,าท่ีคู�
สมรสคนใหม�  ดังนั้นเพ่ือให,เกิดความเป#นธรรมแก�คู�สมรสเดิมท่ีต,องรับภาระในการจ�ายค�าเลี้ยงชีพ  
กฎหมายจึงให,คู�สมรสเดิมหมดหน,าท่ีท่ีจะต,องจ�ายค�าเลี้ยงชีพอีกต�อไป 
  3.5 อายุความในการฟJองหย�าและเรียกค�าทดแทน 
   ในการฟJองหย�าหรือฟJองเรียกค�าทดแทนนั้น  ฝ5ายท่ีใช,สิทธิฟJองหย�าหรือเรียกค�า
ทดแทน  จะต,องใช,สิทธินั้นภายในอายุความท่ีกฎหมายกําหนด  มิฉะนั้นสิทธิในการฟJองจะระงับไป  
ด,งท่ีประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย3  มาตรา  1529  ได,บัญญัติไว,ว�า  “สิทธิฟJองร,องโดยอาศัยเหตุ
ในมาตรา  1516  (1)  (2)  (3)  หรือ  (6)  หรือมาตรา  1523  ย�อมระงับไปเม่ือพ,นกําหนดหนึ่งปVนับ
แต�วันผู,กล�าวอ,างรู,หรือควรรู,ความจริงซ่ึงตนยกข้ึนกล�าวอ,าง   
   เหตุอันจะยกข้ึนฟJองหย�าไม�ได,แล,วนั้น  อาจนําสืบสนับสนุนคดีฟJองหย�าซ่ึงอาศัย
เหตุอย�างอ่ืน” 
   จากบทบัญญัติดังกล�าวข,างต,น  จะเห็นได,ว�า  การฟJองหย�าในเหตุท่ีสามีหรือ
ภริยาได,อุปการะเลี้ยงดูหรือยกย�องผู,อ่ืนฉันภริยาหรือสามี  เป#นชู,หรือมีชู,  หรือร�วมประเวณีกับผู,อ่ืน
เป#นอาจิณ  (ป.พ.พ.  มาตรา  1516  (1))  หรือสามีหรือภริยาประพฤติชั่ว  (ป.พ.พ.  มาตรา  1516  
(2))  หรือสามีหรือภริยาได,ทําร,ายหรือทรมานร�างกายหรือจิตใจ  หรือหม่ินประมาทหรือเหยียดหยาม
อีกฝ5ายหนึ่งหรือบุพการีของอีกฝ5ายหนึ่งอย�างร,ายแรง  (ป.พ.พ.  มาตรา  1516  (3))  หรือเหตุท่ีสามี
หรือภริยาไม�ให,ความช�วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูอีกฝ5ายหนึ่งตามสมควร  หรือทําการเป#นปฏิป2กษ3ต�อกัน
อย�างร,ายแรง  (ป.พ.พ.  มาตรา  1516  (6))  คู�สมรสฝ5ายท่ีใช,สิทธิฟJองหย�าจะต,องฟJองภายใน  1  ปV  
นับแต�วันท่ีผู,กล�าวอ,างรู,หรือควรจะรู,ความจริงซ่ึงตนอาจยกข้ึนกล�าวอ,าง  เว,นแต�จะกระทําเช�นนั้น
ตลอดมา 
   ส�วนการฟJองเรียกค�าทดแทนจากสามีหรือภริยาและจากผู,ซึ่งได,รับอุปการะเลี้ยงดู
หรือยกย�องหรือผู,ซ่ึงเป#นเหตุแห�งการหย�านั้น  หรือกรณีท่ีสามีจะเรียกค�าทดแทนจากผู,ซ่ึงล�วงเกิน
ภริยาไปในทํานองชู,สาว  หรือกรณีท่ีภริยาจะเรียกเอาค�าทดแทนจากหญิงอ่ืนท่ีแสดงตนโดยเปTดเผย  
เพ่ือแสดงว�าตนมีความสัมพันธ3กับสามีในทํานองชู,สาว  ซ่ึงการฟJองเรียกค�าทดแทนโดยอาศัยเหตุต�างๆ  
เหล�านี้จะต,องใช,สิทธิฟJองภายใน  1  ปV  นับแต�วันท่ีผู,กล�าวอ,างรู,หรือควรจะรู,ความจริง  ซ่ึงตนอาจ
ยกข้ึนกล�าวอ,าง  เว,นแต�จะกระทําเช�นนั้นตลอดมา 
   อย�างไรก็ตาม  ถ,าเป#นการฟJองหย�าในเหตุหย�ากรณีอ่ืนนอกจากท่ีกล�าวมาแล,ว
ดังกล�าวข,างต,น  เช�น  เหตุฟJองหย�าในกรณีท่ีสามีหรือภริยาจงใจละท้ิงร,างอีกฝ5ายหนึ่งไม�เกินหนึ่งปV  
หรือสามีหรือภริยาต,องคําพิพากษาถึงท่ีสุดให,จําคุกเกินหนึ่งปV  (ป.พ.พ.  มาตรา  1516  (4/1))  หรือ
สามีหรือภริยาสมัครใจแยกกันอยู�เป#นเวลาเกิน  3  ปV  (ป.พ.พ.  มาตรา  1516  (4/2))  หรือสามีหรือ
ภริยาถูกศาลสั่งให,เป#นคนสาบสูญ  หรือไปจากภูมิลําเนาหรือถ่ินท่ีอยู�เป#นเวลาเกิน  3  ปV  (ป.พ.พ.  
มาตรา  1516  (7)  หรือสามีหรือภริยาเป#นโรคติดต�อร,ายแรงอันอาจเป#นภัยและโรคมีลักษณะเรื้อรัง
ไม�มีทางท่ีจะหายได,อีก  (ป.พ.พ.  มาตรา  1516  (9))  หรือกรณีท่ีสามีหรือภริยามีสภาพแห�งกาย   
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ทําให,สามีหรือภริยานั้นไม�อาจร�วมประเวณีได,ตลอดกาล  (ป.พ.พ.  มาตรา  1516  (10))  เหตุฟJอง
หย�ากรณีเหล�านี้ไม�มีอายุความ  ตราบใดท่ีเหตุนั้นๆ  ยังคงมีอยู�ก็สามารถฟJองหย�าได, 
   สําหรับเหตุฟJองหย�ากรณีท่ีสามีหรือภริยาผิดทัณฑ3บนท่ีทําให,ไว,เป#นหนังสือใน
เรื่องความประพฤติ  (ป.พ.พ.  มาตรา  1516  (8))  นั้น  มีอายุความ  10  ปV  ตามประมวลกฎหมาย
แพ�งและพาณิชย3  มาตรา  193/30 
   จากท่ีกล�าวมาข,างต,น  จึงสรุปได,ว�า  เหตุฟJองหย�าใดท่ีกฎหมายได,กําหนดอายุ
ความในการฟJองไว,โดยเฉพาะ  ผู,ฟJองหย�าจะต,องใช,สิทธิตามท่ีกฎหมายกําหนด  มิฉะนั้นสิทธิฟJองหย�า
ย�อมขาดอายุความ  อย�างไรก็ตาม  แม,เหตุท่ียกข้ึนฟJองหย�านั้นจะขาดอายุความแล,ว  โจทก3ก็ยังอาจ
นําสืบเหตุท่ีว�านั้นเพ่ือสนับสนุนคดีฟJองหย�าในเหตุอ่ืนได, 
 
   ตัวอย�างคําพิพากษาศาลฎีกา 
   คําพิพากษาฎีกาท่ี  981/2535  แม,โจทก3จะได,ทราบถึงความสัมพันธ3ในทํานอง
ชู,สาวของจําเลยท้ังสองต้ังแต�กลางปV  2525  ก็ตาม  แต�ความสัมพันธ3ดังกล�าวยังเกิดข้ึนอยู�ต�อมามิได,
หยุดการกระทําและสิ้นไปจนถึงปV  2528  ฉะนั้นเม่ือโจทก3ฟJองคดีเรียกค�าทดแทนภายในปV  2528  
คดีของโจทก3จึงไม�ขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย3  มาตรา  1529 
   คําพิพากษาฎีกาท่ี  2232/2535  โจทก3ยังคงอยู�กินฉันสามีภริยากับ  ส.  เป#น
การอุปการะเลี้ยงดูหญิงอ่ืนฉันภริยาและการกระทําการเป#นปฏิป2กษ3ต�อการเป#นสามีภริยาตลอดมา  
การกระทําของโจทก3ยังมีเหตุท่ีจะฟJองหย�าได,ตลอดเวลาท่ีการกระทํายังไม�สิ้นสุด  แม,จําเลยจะทราบ
เหตุดังกล�าวมาเกิน  1  ปVแล,วก็ตามจําเลยก็ยกเป#นเหตุฟJองแย,งได,  ฟJองแย,งของจําเลยจึงไม�ขาดอายุ
ความตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย3  มาตรา  1529 
  3.6 ผลของการหย�าในเรื่องทรัพย3สินระหว�างสามีภริยา 
   3.6.1 การแบ�งทรัพย3สินระหว�างสามีภริยา 
     การหย�าย�อมทําให,ความสัมพันธ3ในทางทรัพย3สินท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากการ
สมรสสิ้นสุดลง  ดังนั้นเม่ือหย�ากันแล,วให,จัดการแบ�งทรัพย3สินของท้ังสองฝ5ายและในระหว�างสามีภริยา  
ซ่ึงกําหนดเวลาท่ีจะต,องแบ�งทรัพย3สินมีดังนี้คือ 
     3.6.1.1 ถ,าเป#นการหย�าโดยความยินยอมของท้ังสองฝ5าย  ให,จัดการแบ�ง
ทรัพย3สินของสามีภริยาตามท่ีมีอยู�ในเวลาจดทะเบียนหย�า  ดังนั้นกําหนดเวลาในการแบ�งทรัพย3สินกัน  
คือขณะจดทะเบียนหย�าโดยทําพร,อมกันกับการจดทะเบียนหย�า  (ป.พ.พ.  มาตรา  1532)  เช�น  นาย
ดําและนางแดงเป#นสามีภริยากัน  นายดําและนางแดงได,ทําหนังสือหย�า  เม่ือวันท่ี  10  มกราคม  
2556  แต�ยังไม�ได,จดทะเบียนหย�ากัน  ต�อมาในวันท่ี  14  มกราคม  2556  นางแดงได,รับเงินป2นผล  
200,000  บาท  จากสหกรณ3ออมทรัพย3ครู  เงินป2นผลนี้ถือเป#นสินสมรสท่ีจะต,องนํามาแบ�งกัน
ระหว�างสามีภริยา  แต�ถ,าหากว�านายดําและนางแดงได,ไปจดทะเบียนหย�าเม่ือวันท่ี  12  มกราคม  
2556  แล,ว  เงินป2นผลนั้นก็เป#นของนางแดงภริยาเพียงคนเดียวเท�านั้น  เป#นต,น 
     3.6.1.2 ถ,าเป#นการหย�าโดยคําพิพากษาของศาล  คําพิพากษาส�วนท่ี
บังคับทรัพย3สินระหว�างสามีภริยานั้น  มีผลย,อนหลังไปถึงวันฟJองหย�า  (ป.พ.พ.  มาตรา  1532)  
กล�าวคือ  ความสัมพันธ3ในทางทรัพย3สินระหว�างสามีภริยาให,มีผลถึงวันฟJองหย�าเท�านั้น  โดยจะต,อง
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แบ�งทรัพย3สินกันตามจํานวนเท�าท่ีมีอยู�ภายในวันฟJองหย�าเท�านั้น  เพราะฉะนั้นทรัพย3สินใดท่ีได,มา
หลังจากวันท่ีฟJองหย�า  ให,ถือว�าเป#นทรัพย3สินของฝ5ายนั้นโดยลําพังจึงไม�ต,องนํามาแบ�งกันอีก  ซ่ึงจะ
แตกต�างจากการหย�าโดยความยินยอมท่ีระบบทรัพย3ระหว�างสามีภริยาได,แยกจากกันพร,อมกับวันท่ีจด
ทะเบียนหย�าขาดจากการสมรส  โดยไม�ได,ถือตามวันทําหนังสือหย�า  เช�น  ในระหว�างสมรสสามีมีสิน
ส�วนตัวเป#นแม�วัว  10  ตัว  ต�อมาหลังจากสมรสได,  6  เดือน  สามีได,ฟJองหย�าภริยาเนื่องจากภริยามีชู,  
ในระหว�างการพิจารณาของศาล  แม�วัวได,คลอดลูก  5  ตัว  ดังนี้ลูกวัว  5  ตัวนี้เป#นสินส�วนตัวของ
สามีแต�เพียงผู,เดียว  เพราะดอกผลคือลูกวัวได,เกิดข้ึนภายหลังวันฟJองหย�าจึงไม�ใช�สินสมรส  ไม�ต,อง
นํามาแบ�งระหว�างกันอีก 
   3.6.2 วิธีการแบ�งทรัพย3สิน 
     โดยปกติเม่ือมีการหย�าขาดจากกันแล,ว  ความสัมพันธ3ในทางทรัพย3สิน
ระหว�างสามีภริยาก็ยุติลงทันที  จึงต,องมีการแบ�งทรัพย3สินกัน  ไม�ว�าจะเป#นการหย�าโดยความยินยอม
ของท้ังสองฝ5าย  หรือการหย�าโดยคําพิพากษาของศาลตามท่ีประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย3ได,
บัญญัติไว,ว�า  “เม่ือหย�ากันให,แบ�งสินสมรสให,ชายและหญิงได,ส�วนเท�ากัน” 
     จากบทบัญญัติดังกล�าวข,างต,น  จะเห็นได,ว�า  ทรัพย3สินระหว�างสามีภริยา
ท่ีจะต,องนํามาแบ�งกันมีเพียงสินสมรสเท�านั้น  ส�วนสินส�วนตัวของฝ5ายใดก็ให,ฝ5ายนั้นเป#นผู,จัดการ โดย
ถือเป#นกรรมสิทธิ์ของฝ5ายนั้นเพียงผู,เดียว  ไม�ต,องนํามาแบ�งกัน  ในส�วนวิธีแบ�งสินสมรสนั้น  กฎหมาย
ให,แบ�งกันคนละครึ่งเท�าๆ  กัน  โดยไม�ต,องคํานึงถึงสินส�วนตัวว�าฝ5ายใดจะมีทรัพย3สินส�วนตัวมากหรือ
น,อยกว�ากัน 
 
     ตัวอย�างคําพิพากษาศาลฎีกา 
     คําพิพากษาฎีกาท่ี  3875/2525  การแบ�งสินสมรสระหว�างสามีภริยาท่ี
หย�ากันโดยคําพิพากษา  ต,องแบ�งตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย3  มาตรา  1533  บัญญัติไว,  
คือแบ�งสินสมรสให,ชายหญิงได,ส�วนเท�ากัน  จะแบ�งโดยวิธีตีราคาสินสมรสท้ังหมดแล,วคิดคํานวณส�วน
ท่ีแต�ละฝ5ายจะได,รับแล,วนํามาหักกลบลบกันหาได,ไม� 
     คําพิพากษาฎีกาท่ี  960/2552  ข,อตกลงด,านหลังของทะเบียนหย�า
ระหว�างโจทก3กับจําเลยท่ีว�า  เรื่องทรัพย3สินท่ีดิน  21  ตารางวา  พร,อมบ,านอันเป#นทรัพย3พิพาท  ซ่ึง
อยู�ระหว�างผ�อนส�งกับบริษัท  หากผ�อนส�งชําระเสร็จสิ้นแล,วจะยกกรรมสิทธิ์ให,ฝ5ายหญิง  ไม�มีข,อความ
ตอนใดท่ีระบุว�าจําเลยยกกรรมสิทธิ์ในทรัพย3พิพาทให,แก�โจทก3ร�วมท้ังหมด  เพียงแต�ถ,าหากโจทก3ร�วม
ผ�อนชําระหมดแล,ว  โจทก3ร�วมจะยกกรรมสิทธิ์ส�วนของโจทก3ร�วมให,แก�จําเลยเท�านั้น  ฉะนั้นเม่ือไม�มี
ข,อตกลงแบ�งแยกสินสมรสกันไว,  การแบ�งสินสมรสต,องเป#นไปตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย3  
มาตรา  1533  คือโจทก3ผู,รับโอนย�อมได,กรรมสิทธิ์ในท่ีดินเท�าท่ีโจทก3ร�วมผู,โอนมีอยู�คือก่ึงหนึ่งเท�านั้น  
มิใช�ท้ังหมด  การท่ีโจทก3ร�วมนําทรัพย3พิพาทไปขายให,โจทก3โดยมิได,รับความยินยอมจากจําเลย  
สัญญาซ้ือขายระหว�างโจทก3กับโจทก3ร�วมจึงผูกพันแต�เฉพาะส�วนกรรมสิทธิ์ของโจทก3ร�วม  ผลตาม
กฎหมายจึงมีว�าโจทก3และจําเลยต�างเป#นเจ,าของกรรมสิทธิ์รวมในทรัพย3พิพาทคนละเท�าๆ  กันในทุก
ส�วนของทรัพย3พิพาท  โจทก3จึงไม�มีสิทธิฟJองขับไล�จําเลยออกจากทรัพย3พิพาท  และจําเลยย�อมมีสิทธิ
ฟJองขอให,เพิกถอนการซ้ือขายทรัพย3พิพาทระหว�างโจทก3กับโจทก3ร�วมในส�วนท่ีเก่ียวกับกรรมสิทธิ์ของ
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จําเลยได,ในกรณีท่ีไม�อาจโอนส�วนกรรมสิทธิ์ของจําเลย  โจทก3และโจทก3ร�วมต,องร�วมกันรับผิดชดใช,
ราคาในส�วนนี้แทน 
     อย�างไรก็ดี  ในการแบ�งสินสมรสนั้นคู�สมรสอาจตกลงแบ�งกันเอง  โดย
การขายเอาเงินท่ีได,มาแบ�งกัน หรือขายโดยประมูลกันเองระหว�างชายหญิงหรือขายทอดตลาดก็ได,  
(คําพิพากษาฎีกา  3875/2525) แต�ถ,าสินสมรสได,ขาดหายไปเพราะคู�สมรสฝ5ายใดจําหน�ายสินสมรส
ไปเพ่ือประโยชน3ของตนฝ5ายเดียว  หรือจําหน�ายไปโดยมีเจตนาทําให,คู�สมรสอีกฝ5ายหนึ่งเสียหาย  
หรือจํานายไปโดยมิได,รับความยินยอมของคู�สมรสอีกฝ5ายหนึ่ง  ในกรณีท่ีกฎหมายบังคับว�าการ
จําหน�ายนั้นจะต,องได,รับความยินยอมของคู�สมรสอีกฝ5ายหนึ่งด,วย  เช�น  การขายบ,านท่ีเป#นสินสมรส  
เป#นต,น  หรือได,จงใจทําลายสินสมรสให,สูญหายไป  กรณีเหล�านี้ให,ถือเสมือนว�าสินสมรสท่ีจําหน�ายไป
ยังคงมีอยู�เพ่ือแบ�งตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย3  มาตรา  1533  และถ,าคู�สมรสอีกฝ5ายหนึ่ง
ได,รับส�วนแบ�งสินสมรสไม�ครบตามจํานวนท่ีควรจะได,  ก็ให,คู�สมรสฝ5ายท่ีได,จําหน�ายหรือจงใจทําลาย
สินสมรสนั้นชดใช,จากสินสมรสในส�วนของตนหรือสินส�วนตัว  (ป.พ.พ.  มาตรา  1534) 
     ตัวอย�าง  สามีและภริยามีเงินท่ีเป#นสินสมรสร�วมกันจากการค,าขาย  
800,000  บาท  แต�สามีได,แอบเอาเงินส�วนนี้ไปให,ภริยาน,อยอีกคนหนึ่งใช,จ�าย  100,000  บาท ต�อมา
ได,มีการจดทะเบียนหย�ากันและแบ�งสินสมรส  ซ่ึงในตอนหย�าสินสมรสเหลือเพียง  700,000 บาท  
เท�านั้น  ตามปกติจะต,องแบ�งสินสมรสคนละครึ่ง  คือสามีได,  400,000  บาท  ส�วนภริยาได,  
400,000  บาท  เนื่องจากสินสมรสเหลือเพียง  700,000  บาท  ในกรณีเช�นนี้ต,องถือว�าสามีได,
จําหน�ายสินสมรสไปเพ่ือประโยชน3ของตนฝ5ายเดียว  เพราะเอาเงินสินสมรสไปให,ภริยาน,อย  100,000  
บาท สามีจึงต,องชดใช,สินสมรสท่ีขาดหายไป  ดังนั้นเม่ือแบ�งเงินท่ีเป#นสินสมรสสามีจึงมีสิทธิได,รับเงิน
เพียง  300,000  บาท  ในส�วนภริยามีสิทธิได,รับเต็มส�วน  400,000  บาท  จะแบ�งคนละ  400,000  
บาท  เท�ากันไม�ได, 
 
     ตัวอย�างคําพิพากษาศาลฎีกา 
     คําพิพากษาฎีกาท่ี  1254/2538  การท่ีโจทก3ฟJองขอหย�าขาดกับจําเลย
และจําเลยสมัครใจหย�าขาดกับโจทก3  ศาลชั้นต,นพิพากษาให,โจทก3จําเลยหย�าขาดจากกันได,เป#นยุติ
แล,ว  เม่ือโจทก3ได,ฟJองขอให,จําเลยแบ�งสินสมรสให,  โดยสินสมรสบางรายการจําเลยจําหน�ายไปแล,ว
และบางรายการยังมีอยู�  ไม�ปรากฏว�าจําเลยนําหรือจะนําไปใช,ในกิจการท่ีจําเลยกับโจทก3กระทํา
ร�วมกันหรือนําไปชําระหนี้ท่ีโจทก3กับจําเลยร�วมกันก�อให,เกิดข้ึนแก�ผู,ใด  ท้ังจําเลยจําหน�ายสินสมรสไป
ในระหว�างท่ีโจทก3มิได,อาศัยอยู�กับจําเลย  เช�นนี้  เห็นได,ว�าจําเลยจําหน�ายสินสมรสไปเพ่ือประโยชน3
ตนฝ5ายเดียวและมิได,รับความยินยอมจากโจทก3  ย�อมถือเสมือนว�าทรัพย3สินนั้นยังคงมีอยู�เพ่ือจัดแบ�ง
สินสมรสตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย3  มาตรา  1534  โจทก3มีสิทธิขอแบ�งสินสมรสส�วนนี้
ได,ครึ่งหนึ่ง 
     คําพิพากษาฎีกาท่ี  6244/2550  ในการเช�าซ้ือรถยนต3พิพาท  บิดา
โจทก3เป#นผู,วางเงินจองให,  10,000  บาท  และบิดามารดาโจทก3ออกเงินดาวน3ให,อีกส�วนหนึ่ง  รถยนต3
คันดังกล�าวโจทก3จําเลยได,ออกเงินบางส�วนเป#นค�ารถยนต3ด,วย  ท้ังเงินท่ีบิดามารดาโจทก3ช�วยออกเป#น
ค�ารถยนต3  ภายหลังก็ไม�ปรากฏว�าบิดามารดาโจทก3ได,ทวงถามให,โจทก3จําเลยชําระหนี้ส�วนนี้แต�
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อย�างไร  แสดงว�าบิดามารดาโจทก3มีเจตนาท่ีจะออกเงินค�ารถยนต3ส�วนนี้ให,แก�โจทก3จําเลย  รถยนต3คัน
ดังกล�าวจึงเป#นทรัพย3สินท่ีโจทก3จําเลยได,มาในระหว�างสมรส  เป#นสินสมรสตามประมวลกฎหมายแพ�ง
และพาณิชย3  มาตรา  1474  (1)  สิทธิตามสัญญาเช�าซ้ือรถยนต3จึงเป#นสินสมรส  ฉะนั้น  การท่ีโจทก3
โอนสิทธิการเช�าซ้ือรถยนต3ให,แก�  ว.  ในระหว�างท่ีโจทก3จําเลยยังเป#นสามีภริยากันโดยจําเลยไม�ทราบ
เรื่อง  จึงเป#นการจําหน�ายจ�ายโอนสิทธิการเช�าซ้ือรถยนต3อันเป#นสินสมรสไปโดยมีเจตนาทําให,จําเลย
ได,รับความเสียหาย  ซ่ึงมาตรา  1534  ให,ถือเสมือนหนึ่งว�าทรัพย3สินนั้นยังคงมีอยู�เพ่ือจัดแบ�ง
สินสมรสตามมาตรา  1533  โจทก3จึงต,องแบ�งสินสมรสดังกล�าวให,แก�จําเลยก่ึงหนึ่ง 
   3.6.3 ความรับผิดในหนี้สินร�วมกัน 
     เม่ือการสมรสสิ้นสุดลง  นอกจากจะต,องมีการแบ�งสินสมรสแล,ว  
กฎหมายยังให,แบ�งความรับผิดในหนี้ร�วมท่ีสามีภริยาได,ก�อข้ึนในระหว�างสมรสด,วย  ตามท่ีประมวล
กฎหมายแพ�งและพาณิชย3  มาตรา 1535  ได,บัญญัติไว,ว�า  “เม่ือการสมรสสิ้นสุดลง  ให,แบ�งความรับ
ผิดในหนี้ท่ีจะต,องรับผิดด,วยกันตามส�วนเท�ากัน” 
     จากบทบัญญัติดังกล�าวข,างต,นนี้  คําว�า  “การสมรสสิ้นสุดลง”  หมายถึง  
ความตาย  การหย�า  หรือศาลพิพากษาให,เพิกถอนการสมรสท่ีเป#นโมฆียะ  และเม่ือขาดจากการ
สมรส  กฎหมายจึงให,สามีและภริยารับผิดในหนี้สินท่ีได,ก�อข้ึนในระหว�างสมรสตามส�วนท่ีเท�ากัน  และ
หนี้ท่ีจะต,องรับผิดร�วมกันในท่ีนี้  หมายถึง  หนี้ร�วมตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย3  มาตรา  
1490  ได,แก�  หนี้เก่ียวแก�การจัดการบ,านเรือนหรือจัดหาสิ่งจําเป#นสําหรับครอบครัว  หนี้ท่ีเก่ียวข,อง
กับสินสมรส  หนี้ท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากการงานซ่ึงสามีภริยาทําด,วยกัน  หรือหนี้ท่ีสามีหรือภริยาได,ก�อข้ึน
เพ่ือประโยชน3ของตนฝ5ายเดียว  แต�อีกฝ5ายหนึ่งได,ให,สัตยาบัน  เป#นต,น  อย�างไรก็ตามหากฝ5ายใดฝ5าย
หนึ่งได,ชําระหนี้ร�วมไปแล,วแต�เพียงผู,เดียว  ก็สามารถไปไล�เบี้ยแบ�งความรับผิดเอาจากอีกฝ5ายหนึ่งได,
ครึ่งหนึ่ง  ท้ังนี้เพราะกฎหมายให,สามีภริยารับผิดในหนี้ร�วมคนละครึ่ง 
 
     ตัวอย�างคําพิพากษาศาลฎีกา 
     คําพิพากษาฎีกาท่ี  2396/2517  ลูกหนี้ร�วมทุกคนต,องผูกพันต�อเจ,าหนี้
จนกว�าหนี้นั้นจะได,รับการชําระเสร็จสิ้นเชิงตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย3  มาตรา  291  
สามีภริยาซ่ึงเป#นลูกหนี้ร�วมกันก็ต,องผูกพันต�อเจ,าหนี้จนกว�าหนี้ร�วมจะได,รับชําระเสร็จสิ้นไปเช�นกัน  
แม,สามีภริยาจะได,หย�าและแบ�งทรัพย3หรือแบ�งความรับผิดในหนี้สินต�อกันแล,ว ก็ไม�มีผลกระทบ
กระเทือนถึงสิทธิของเจ,าหนี้ท่ีจะบังคับชําระหนี้จากคนใดคนหนึ่งหรือท้ังสองคนจนกว�าจะได,รับชําระ
หนี้เสร็จสิ้นเชิง  ดังนั้น  ในคดีท่ีสามีหรือภริยาฟJองหย�าและขอแบ�งสินสมรสจําเลยจะขอให,หักหนี้ร�วม
ออกเพ่ือจําเลยจะนําไปชําระแก�เจ,าหนี้  คงให,แบ�งสินสมรสกันแต�ส�วนท่ีเหลือเช�นนี้หาได,ไม�  เพราะถ,า
จําเลยไม�นําไปชําระและเจ,าหนี้ฟJองร,องแล,วบังคับชําระหนี้จากโจทก3ก็จะทําให,ได,รับความเสียหาย  
การท่ีจะให,สามีภริยาแบ�งกันรับผิดในหนี้ร�วมนั้น  จะต,องรับผิดต�อเม่ือสามีหรือภริยาได,ชําระหนี้ร�วม
ให,แก�เจ,าหนี้ไปแล,ว  หากฝ5ายท่ีชําระหนี้ร�วมได,ชําระให,แก�เจ,าหนี้เกินส�วนท่ีตนได,สินสมรสไปเท�าใด  ก็
มีสิทธิเรียกร,องให,อีกฝ5ายหนึ่งชดใช,ให,ได, 
     คําพิพากษาฎีกาท่ี  2980/2533  จําเลยกู,เงินบุคคลภายนอกมาใช,จ�าย
เก่ียวกับท่ีดินและบ,านซ่ึงเป#นสินสมรสโดยโจทก3มีส�วนรู,เห็นในการกู,เงินดังกล�าว  โจทก3จึงต,องร�วมกับ
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จําเลยในการชําระหนี้รายนี้  ฉะนั้น  เม่ือศาลมีคําพิพากษาให,โจทก3จําเลยหย�าขาดจากกัน  ศาลย�อม
กําหนดให,โจทก3จําเลยร�วมกันรับผิดชําระหนี้รายนี้คนละครึ่งได, 
 
 
สรุป 
 
 การสมรสย�อมสิ้นสุดลงไปด,วยเหตุ  3  กรณี  คือ  ความตาย  การหย�า  หรือศาลพิพากษา
ให,เพิกถอน  สําหรับการสิ้นสุดการสมรสเพราะศาลพิพากษาให,เพิกถอนนี้  หมายถึง  เพิกถอนการ
สมรสท่ีเป#นโมฆียะ  ซ่ึงจะมีผลทําให,การสมรสสิ้นสุดลงในวันท่ีคําพิพากษาถึงท่ีสุด  ในส�วนของการ
สมรสท่ีสิ้นสุดลงด,วยการหย�านั้น  แบ�งออกเป#น  2  กรณี  คือ  การหย�าโดยความยินยอมของท้ังสอง
ฝ5าย  โดยทําเป#นหนังสือและจดทะเบียนหย�า  ส�วนอีกกรณีคือ  การหย�าโดยคําพิพากษาของศาล  ซ่ึง
ใช,สําหรับกรณีท่ีสามีภริยาไม�สามารถตกลงหย�าโดยความยินยอมได,  โดยจะต,องใช,สิทธิฟJองหย�าต�อ
ศาลเท�านั้น  ท่ีสําคัญจะต,องมีข,ออ,างในเรื่องเหตุหย�าตามหลักเกณฑ3ท่ีกฎหมายกําหนดด,วย  มิฉะนั้น
จะฟJองขอให,ศาลสั่งให,หย�าไม�ได,  นอกจากนี้  คู�สมรสฝ5ายท่ีฟJองหย�าจะต,องไม�ได,ยินยอมหรือรู,เห็นเป#น
ใจในการกระทําของอีกฝ5ายหนึ่งท่ีเป#นเหตุหย�าด,วย  หรือฝ5ายท่ีใช,สิทธิฟJองหย�าได,กระทําให,เกิดเหตุ
หย�าเอง  หรือฝ5ายท่ีมีสิทธิฟJองหย�าได,ให,อภัยในการกระทําของอีกฝ5ายหนึ่ง  ซ่ึงเป#นเหตุให,เกิดสิทธิ
ฟJองหย�า  ซ่ึงกรณีเหล�านี้จะยกข้ึนมาเป#นเหตุฟJองหย�าไม�ได,  อย�างไรก็ตาม  เหตุฟJองหย�าบางกรณีคู�
สมรสมีสิทธิได,รับค�าทดแทนและค�าเลี้ยงชีพด,วย 
 สําหรับผลของการหย�านั้น  ถ,าเป#นการหย�าโดยความยินยอม  การสมรสย�อมสิ้นสุดลงนับ
แต�เวลาจดทะเบียนหย�าเป#นต,นไป  ให,จัดการการแบ�งสินสมรสของสามีภริยาตามท่ีมีอยู�ในเวลาจด
ทะเบียนหย�า  โดยให,ชายและหญิงได,รับส�วนแบ�งคนละครึ่งเท�ากัน  ในส�วนการใช,อํานาจปกครองบุตร
หลังหย�านั้น  ให,สามีภริยาทําความตกลงกันเป#นหนังสือว�าฝ5ายใดจะเป#นผู,ใช,อํานาจปกครองบุตรคนใด  
ถ,าไม�ได,ตกลงกันหรือตกลงกันไม�ได,ให,ศาลเป#นผู,ชี้ขาด  ถ,าเป#นการหย�าโดยคําพิพากษาของศาล  การ
สมรสย�อมสิ้นสุดลงนับแต�เวลาท่ีคําพิพากษาถึงท่ีสุด  คําพิพากษาในส�วนท่ีบังเก่ียวกับการแบ�ง
สินสมรสนั้น  ให,มีผลย,อนหลังไปถึงวันฟJองหย�า  โดยให,แต�ละฝ5ายได,รับส�วนแบ�งคนละครึ่งเท�ากัน  
ส�วนในเรื่องการใช,อํานาจปกครองบุตรนั้น  ให,ศาลเป#นผู,ชี้ขาดว�าฝ5ายใดจะเป#นผู,ใช,อํานาจปกครอง
บุตรคนใด  อย�างไรก็ตาม  เม่ือการสมรสสิ้นสุดลง  นอกจากจะมีการแบ�งสินสมรสแล,ว  กฎหมาย
ยังให,คู�สมรสแบ�งความรับผิดในหนี้สินท่ีสามีภริยาได,ก�อข้ึนร�วมกันในระหว�างสมรสด,วย  โดยให,แต�ละ
ฝ5ายรับผิดในหนี้สินคนละครึ่ง 
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คําถามท5ายบทท่ี  7 
 

 
1. การสมรสจะสิ้นสุดลงด,วยเหตุใดบ,าง  ให,อธิบายพร,อมยกตัวอย�างประกอบ 
2. การหย�าโดยความยินยอมจะต,องทําอย�างไร 
3. ในการหย�าโดยคําพิพากาขาองศาลนั้น  กฎหมายได,กําหนดเหตุในการฟJองหย�าไว,ก่ีประการ  
 ได,แก�อะไรบ,าง 
4. การหย�ามีผลในทางกฎหมายอย�างไร  ให,อธิบายพร,อมยกตัวอย�างประกอบ 
5. การหย�าในกรณีใดบ,างท่ีกฎหมายกําหนดให,คู�สมรสอีกฝ5ายหนึ่งต,องจ�ายค�าเลี้ยงชีพ 
6. นายโหดจดทะเบียนสมรสกับจางแจzว  นายโหดเป#นคนชอบเล�นการพนันและชอบเท่ียวกลางคืน  
 เวลาเมาสุราจะชอบทุบตีทําร,ายร�างกายนางแจzวภริยาอยู�เสมอ  วันหนึ่งนายโหดต,องการเงินจาก
 นางแจzวไปเล�นการพนัน  แต�นางแจzวไม�มีเงินให,นายโหด  นายโหดจึงชกต�อยนางแจzวท่ีใบหน,าจน
 บอบช้ําพร,อมท้ังไล�นางแจzวออกจากบ,าน  นางแจzวเบื่อหน�ายชีวิตสมรสจึงตัดสินใจไปบวชชีใน
 ระหว�างท่ีนางแจzวไปบวชชี  นายโหดได,ไปอยู�กินด,วยกันฉันสามีภริยากับนางจzาซ่ึงเป#นคนอยู�ใน
 หมู�บ,านเดียวกัน  โดยยกย�องให,นางจzาเป#นภริยาอีกคน  และนางจzาก็รู,ดีว�านายโหดมีภริยาอยู�
 แล,วคือนางแจzว  ต�อมานางแจzวได,กลับมาท่ีบ,านจึงพบนายโหดกับนางจzาอยู�กินด,วยกัน  ดังนี้ให,
 ท�านวินิจฉัยว�านางแจzวจะฟJองหย�านายโหดและเรียกค�าทดแทนจากนายโหดและนางจzาได,หรือไม� 
7. นายยอดชายจดทะเบียนสมรสกับนางจําปV  ท้ังคู�ใช,ชีวิตอยู�ด,วยกันมาแล,ว  3  ปV  แต�ยังไม�มีบุตร
 ด,วยกัน  นายยอดชายเป#นคนรูปร�างหน,าตาดีมักจะมีผู,หญิงมาติดพันอยู�เสมอ  ทํานางจําปVเกิด
 ความระแวงสามี  วันหนึ่งนายยอดชายนอนหลับอยู�ท่ีบ,าน  นางจําปVกลัวว�านายยอดชายจะไปมี
 ภริยาน,อย  นางจําปVจึงใช,มีดตัดอวัยวะเพศของนายยอดชายจนขาด  แต�ด,วความสํานึกผิดนาง
 จําปVจึงพานายยอดชายไปรักษาท่ีโรงพยาบาล  แพทย3ไม�สามารถทําการรักษาอวัยวะเพศกลับมา
 มีสภาพปกติได,  จึงทําให,นายยอดชายมีสภาพแห�งกายไม�สามารถร�วมประเวณีได,ตลอดกาล  
 ต�อมานางจําปVต,องการหย�านายยอดชายโดยอ,างว�านายยอดชายไม�สามรถให,ความสุขทางเพศกับ
 ตนได,  ประกอบกับนางจําปVยังต,องการมีบุตร  นางจําปVจึงใช,สิทธิฟJองหย�านายยอดชายตาม
 ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย3  มาตรา 1516 (10)  ดังนี้ให,ท�านวินิจฉัยว�านางจําปVจะฟJอง
 หย�านายยอดชายได,หรือไม�  เพราะเหตุใด 
8. เม่ือมีการหย�ากันแล,วกฎหมายกําหนดให,แบ�งทรัพย3สิน  และหนี้สินระหว�างสามีภริยาอย�างไร





บทท่ี  8 
การเป�นบิดามารดากับบุตรและความปกครอง 

 
 
 คําว�า  “บิดามารดากับบุตร”  นั้น  เริ่มต�นมาจากการท่ีชายและหญิงมีความสัมพันธ%โดย
การร�วมประเวณีกันจนกําเนิดบุตรข้ึนมา  แต�บุตรท่ีเกิดมาจะเป+นบุตรท่ีชอบด�วยกฎหมายหรือไม�  จึง
ต�องพิจารณาตามหลักเกณฑ%ท่ีกฎหมายกําหนด  กล�าวคือ  บิดามารดาจะต�องจดทะเบียนสมรสกัน  
ถ�าหากบิดามารดาไม�ได�จดทะเบียนสมรสกัน  เด็กท่ีเกิดมาย�อมเป+นบุตรท่ีชอบด�วยกฎหมายของ
มารดาแต�เพียงผู�เดียว  (ป.พ.พ. มาตรา  1546)  อย�างไรก็ดี  เพ่ือให�เด็กท่ีเกิดมามีบิดาท่ีชอบด�วย
กฎหมาย  ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย%จึงได�กําหนดวิธีในการทําให�บุตรนอกสมรสกลายเป+น
บุตรท่ีชอบด�วยกฎหมายของบิดาไว�  เม่ือบุตรมีบิดามารดาท่ีชอบด�วยกฎหมายแล�ว  ย�อมเกิดสิทธิและ
หน�าท่ีระหว�างกัน  เช�น  หน�าท่ีในการอุปการะเลี้ยงดู  การใช�อํานาจปกครองบุตร  เป+นต�น  
นอกจากนี้  หากบิดามารดาได�ถึงแก�ความตาย  หรือถูกถอนอํานาจปกครองในระหว�างท่ีบุตรยังเป+น
ผู�เยาว%  กฎหมายยังได�กําหนดให�มีการต้ังบุคคลอ่ืนเป+นผู�ปกครองเพ่ือทําหน�าท่ีแทนบิดามารดา      
อันเป+นการคุ�มครองประโยชน%ของผู�เยาว%และป=องกันป>ญหาท่ีจะเกิดข้ึนกับผู�เยาว%ในอนาคต  ท้ังนี้
เนื่องจากผู�เยาว%ยังมีความบกพร�องในการจัดการเรื่องต�างๆ  และขาดประสบการณ%ในการดํารงชีวิต 
 
 
การเป�นบุตรโดยชอบด�วยกฎหมายของมารดา 
 
 โดยปกติในความเป+นบุตรนั้นจะมีอยู�ด�วยกัน  3  ประเภท  คือ  บุตรตามธรรมชาติ  บุตร
โดยชอบด�วยกฎหมาย  และบุตรบุญธรรม  (วารี  นาสกุล  และ  เบญจวรรณ  ธรรมรัตน%, 2554: 
238)  ซ่ึงบุคคลทุกคนท่ีเกิดมาบนโลกนี้ย�อมต�องมีท้ังบิดาและมารดา  แต�ป>ญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคม
ป>จจุบันคือ  บุตรท่ีเกิดจากชายและหญิงท่ีมิได�ทําการสมรสกัน  ซ่ึงในทางพฤตินัยเรียกว�า  “บุตรตาม
ธรรมชาติ”  นั้นจะเป+นบุตรท่ีชอบด�วยกฎหมายของบุคคลใดในระหว�างหญิงและชาย  ในเรื่องนี้
กฎหมายได�กําหนดให�เป+นบุตรท่ีชอบด�วยกฎหมายของมารดา  จึงทําให�มารดาเป+นผู�มีสิทธิและหน�าท่ี
ในตัวเด็กแต�เพียงผู�เดียว  ดังท่ีประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย%  มาตรา  1546  ได�บัญญัติไว�ว�า  
“เด็กเกิดจากหญิงท่ีมิได�มีการสมรสกับชายให�ถือว�าเป+นบุตรชอบด�วยกฎหมายของหญิงนั้น  เว�นแต�จะ
มีกฎหมายบัญญัติไว�เป+นอย�างอ่ืน” 
 ดังนั้น  เด็กท่ีเกิดจากหญิงซ่ึงเป+นมารดา  ต�องถือว�าเป+นบุตรท่ีชอบด�วยกฎหมายของหญิง
นั้นเสมอ  ไม�ว�ากรณีใดๆ  ท้ังสิ้น  คือไม�ว�าบิดามารดาของเด็กนั้นจะสมรสกันหรือไม�  หรือไม�ว�าจะมี
บุคคลอ่ืนใดมาขอให�หญิงนั้นต้ังครรภ%แทน  (อุ�มบุญ)  โดยวิธีผสมเทียม  (artificial inseminator)       
ก็ตาม  ฉะนั้น  หญิงท่ีต้ังครรภ%แทน  (อุ�มบุญ)  และได�คลอดเด็กนั้นออกมาจึงเป+นมารดาโดยชอบด�วย
กฎหมายของเด็ก  (ป.พ.พ.  มาตรา  1546)  และหากหญิงท่ีต้ังครรภ%แทน  (อุ�มบุญ)  มีสามีโดยชอบ
ด�วยกฎหมายอยู�แล�วในขณะเด็กเกิด  ชายผู�เป+นสามีจึงต�องด�วยข�อสันนิษฐานว�าเป+นบิดาโดยชอบด�วย
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กฎหมายของเด็กนั้น  (ป.พ.พ.  มาตรา  1536)  (คําวินิจฉัยของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาท่ี  
209/2550)  ส�วนสามีภริยาเจ�าของเชื้ออสุจิและไข�จึงไม�อาจอ�างความเป+นบิดามารดาโดยชอบด�วย
กฎหมายของเด็กได�  ทําได�เพียงแค�รับเด็กนั้นเป+นบุตรบุญธรรมเท�านั้น 
 อย�างไรก็ตาม  ในอนาคตอันใกล�นี้กําลังจะมีการบัญญัติกฎหมายให�เด็กท่ีเกิดจากการอุ�ม
บุญเป+นบุตรท่ีชอบด�วยกฎหมายของสามีภริยาผู�ท่ีได�ดําเนินการให�หญิงอ่ืนต้ังครรภ%แทน  ซ่ึงในขณะ
ป>จจุบันนี้กําลังอยู�ในข้ันตอนการพิจารณาร�างพระราชบัญญัติการต้ังครรภ%โดยอาศัยเทคโนโลยีช�วยการ
เจริญพันธ%ทางการแพทย%  พ.ศ....... 
 
 
การเป�นบุตรโดยชอบด�วยกฎหมายของบิดา 
 
 โดยหลักท่ัวไปแล�ว  ถ�าบิดามารดามิได�จดทะเบียนสมรสกัน  บุตรท่ีเกิดมาย�อมเป+นบุตรท่ี
ชอบด�วยกฎหมายของมารดาเพียงคนเดียว  (ป.พ.พ.  มาตรา  1546)  แม�บิดาจะมีพฤติการณ%รับรอง
เด็กตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย%  มาตรา  1627  ก็ไม�ทําให�เด็กเป+นบุตรท่ีชอบด�วย
กฎหมายของบิดาท่ีได�รับรองนั้นด�วย  อย�างไรก็ดีถ�าหากมารดาได�ไปร�วมประเวณีกับชายหลายคนจน
คลอดบุตรออกมา  หรือบุตรได�เกิดข้ึนในขณะท่ีบิดามารดาได�ฝ]าฝ^นเง่ือนไขแห�งสมรส  ซ่ึงอาจทําให�
การสมรสระหว�างบิดาและมารดามีผลเป+นโมฆะ  หรืออาจถูกศาลพิพากษาให�เพิกถอนการสมรสก็ได�
ในกรณีท่ีการสมรสของบิดามารดาเป+นโมฆียะ  ดังนี้  บุตรท่ีเกิดมาจะเป+นบุตรท่ีชอบด�วยกฎหมายของ
ชายใดหรือไม�  กฎหมายจึงได�กําหนดข�อสันนิษฐานในเบื้องต�นไว�ดังนี้ 
 
 1. เด็กท่ีเกิดในระหว&างการสมรสท่ีสมบูรณ*และไม&ฝ-าฝ.นเง่ือนไขแห&งการสมรส 
  ในกรณีท่ีเด็กนั้นได�เกิดข้ึนในระหว�างท่ีบิดามารดาได�จดทะเบียนสมรสกัน  ประมวล
กฎหมายแพ�งและพาณิชย%  มาตรา  1536  วรรคแรก  ได�บัญญัติไว�ว�า  “เด็กเกิดแต�หญิงขณะเป+น
ภริยาชาย...  ให�สันนิษฐานไว�ก�อนว�าเป+นบุตรชอบด�วยกฎหมายของชายผู�เป+นสามี...” 
  จากบทบัญญัติดังกล�าวข�างต�น  กฎหมายให�สันนิษฐานว�าเป+นบุตรท่ีชอบด�วยกฎหมาย
ของชายผู�เป+นสามีของมารดาในขณะท่ีเด็กเกิด  เช�น  นายไก�ได�ร�วมประเวณีกับนางเป+ดจนต้ังครรภ%ได�  
5  เดือน  ต�อมานางเป+ดได�ไปจดทะเบียนสมรสกับนายห�าน  หลังจากสมรสกับนายห�านได�  4  เดือน  
นางเป+ดก็ได�คลอดบุตร  คือ  เด็กหญิงกวาง  ดังนี้เม่ือเด็กหญิงกวางเกิดในระหว�างท่ีนางเป+ดสมรสกัน
กับนายห�าน  (ขณะเป+นภริยาท่ีชอบด�วยกฎหมายของชาย)  กฎหมายให�สันนิษฐานว�าเป+นบุตรท่ีชอบ
ด�วยกฎหมายของนายห�านตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย%  มาตรา  1536  วรรคแรก นับแต�
คลอดและอยู�รอดเป+นทารก  อย�างไรก็ตาม  ก็เป+นเพียงข�อสันนิษฐานของกฎหมายเท�านั้น  ไม�ใช�
ข�อบังคับเด็ดขาด  (คําพิพากษาฎีกา  1048/2492)  ชายนั้นสามารถปฏิเสธโดยการฟ=องคดีไม�รับเด็ก
เป+นบุตรของตนได�ตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย%  มาตรา  1539 
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 2. เด็กท่ีเกิดจากหญิงในระหว&างสมรสกับสามีใหม&  โดยเกิดภายใน  310 วันนับแต&
วันท่ีการสมรสกับสามีเดิมส้ินสุดลง 
  ในกรณีท่ีหญิงหม�ายได�ทําการสมรสใหม�นั้น  เป+นการฝ]าฝ^นประมวลกฎหมายแพ�งและ
พาณิชย%  มาตรา  1453  ซ่ึงการสมรสดังกล�าวย�อมสมบูรณ%ตามกฎหมายทุกประการ  และแม�หญิง
หม�ายนั้นได�คลอดบุตรภายใน  310  นับแต�วันขาดจากการสมรสกับสามีคนเดิม  กฎหมายให�
สันนิษฐานไว�ก�อนว�าเด็กท่ีเกิดแต�หญิงนั้นเป+นบุตรท่ีชอบด�วยกฎหมายของชายผู�เป+นสามีคนใหม�  
เพราะกฎหมายมิให�นําข�อสันนิษฐานตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย%  มาตรา  1536  วรรค
แรก  ท่ีว�าเด็กเป+นบุตรชอบด�วยกฎหมายของสามีเดิมมาใช�บังคับ  ท้ังนี้เว�นแต�จะมีคําพิพากษาของ
ศาลแสดงว�าเด็กมิใช�บุตรชอบด�วยกฎหมายของชายผู�เป+นสามีคนใหม�นั้น  (ป.พ.พ.  มาตรา  1537)  
ซ่ึงชายผู�เป+นสามีคนใหม�สามารถฟ=องคดีไม�รับเด็กเป+นบุตรของตนได�  (ป.พ.พ.  มาตรา  1539)  
ตัวอย�างเช�น นายปbติสมรสกับนางชูใจ  ต�อมานายปbติได�เสียชีวิตลงด�วยโรคมะเร็ง  นางชูใจจึงได�ไปจด
ทะเบียนสมรสกับนายมานะ  หลังจากสมรสใหม�ได�เพียง  3  เดือน  นางชูใจก็ได�คลอดบุตรชื่อ
เด็กหญิงแดง  ดังนี้แม�นางชูใจจะได�สมรสใหม�โดยไม�รอให�ครบ  310  วันนับแต�การสมรสเดิมสิ้นสุดก็
ตาม  การสมรสระหว�างนางชูใจกับนายมานะก็มีผลสมบูรณ%ทุกประการ  ท้ังนี้เพราะไม�มีกฎหมาย
บัญญัติว�าการสมรสท่ีฝ]าฝ^นประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย%  มาตรา  1453  นี้  มีผลเป+นโมฆะหรือ
โมฆียะแต�อย�างใด  แต�บุตรท่ีเกิดมาคือ  เด็กหญิงแดงจึงเป+นบุตรท่ีชอบด�วยกฎหมายของนายมานะผู�
เป+นสามีใหม�  ตามข�อสันนิษฐานของประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย%  มาตรา  1537  อย�างไรก็
ตาม  ถ�านายมานะเห็นว�าเด็กหญิงแดง  ไม�น�าจะเป+นบุตรของตน  เพราะเพ่ิงสมรสกับนางชูใจได�เพียง  
3  เดือนเท�านั้น  นายมานะก็สามารถฟ=องคดีไม�รับเด็กหญิงแดงเป+นบุตรได�ตามประมวลกฎหมายแพ�ง
และพาณิชย%  มาตรา  1539  เพ่ือให�ศาลมีคําพิพากษาว�าเด็กหญิงแดงมิใช�บุตรของตน 
 
 3. เด็กเกิดในระหว&างการสมรสท่ีเป�นโมฆะ 
  เด็กท่ีเกิดในระหว�างการสมรสเป+นโมฆะ  จะเป+นบุตรโดยชอบด�วยกฎหมายของชาย
หรือไม�  จึงต�องพิจารณากรณีดังต�อไปนี้ 
  3.1 กรณีการสมรสซ�อน 
   ในกรณีท่ีชายหรือหญิงได�ทําการสมรสซ�อน  และบุตรได�เกิดข้ึนในระหว�างการ
สมรสท่ีเป+นโมฆะ  เพราะบิดามารดาสมรสซ�อน  ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย%  มาตรา  1538  
ได�บัญญัติไว�ว�า  “ในกรณีชายหรือหญิงสมรสฝ]าฝ^นมาตรา  1452  เด็กท่ีเกิดในระหว�างสมรสท่ีฝ]าฝ^น
นั้น  ให�สันนิษฐานไว�ก�อนว�าเป+นบุตรชอบด�วยกฎหมายของชายผู�เป+นสามี  ซ่ึงได�จดทะเบียนสมรสครั้ง
หลัง 
   ในกรณีท่ีหญิงสมรสฝ]าฝ^นมาตรา  1452  ถ�ามีคําพิพากษาถึงท่ีสุดแสดงว�าเด็ก
มิใช�บุตรชอบด�วยกฎหมายของชายผู�เป+นสามีซ่ึงได�จดทะเบียนสมรสครั้งหลัง  ให�นําข�อสันนิษฐานใน
มาตรา  1536  มาใช�บังคับ 
   ให�นําความในวรรคหนึ่งมาใช�บังคับแก�เด็กท่ีเกิดภายในสามร�อยสิบวันนับแต�วันท่ี
ศาลมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�การสมรสเป+นโมฆะเพราะฝ]าฝ^นมาตรา  1452  ด�วย” 
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   จากบทบัญญัติดังกล�าวข�างต�น  การสมรสท่ีเป+นโมฆะเพราะสมรสซ�อน  จึงมี
ป>ญหาว�าบุตรท่ีเกิดจากการสมรสซ�อน  จะเป+นบุตรท่ีชอบด�วยกฎหมายของชายใด  ในเรื่องนี้แยก
พิจารณาออกเป+น  2  กรณี  คือ 
   3.1.1 กรณีหญิงทําการสมรสซ�อน 
    ในกรณีท่ีหญิงได�ทําการสมรสกับชายหลายคนหรือท่ีเรียกว�าสมรสซ�อน  
การสมรสย�อมมีผลตกเป+นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย%  มาตรา 1495  เม่ือมีการ
สมรสซ�อนฝ]ายหญิงย�อมมีความสัมพันธ%ทางเพศกับชายหลายคน  ไม�ว�าจะเป+นสามีคนท่ีจดทะเบียน
สมรสก�อนหรือสามีคนท่ีจดทะเบียนสมรสครั้งหลังสุด  ป>ญหาว�าถ�าหญิงนั้นได�คลอดบุตรในระหว�าง
การสมรสซ�อน  คือบุตรได�เกิดข้ึนก�อนท่ีศาลจะมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�การสมรสเป+นโมฆะ  บุตรท่ีเกิด
มาจะเป+นบุตรท่ีชอบด�วยกฎหมายของชายใด  ในเรื่องนี้กฎหมายให�สันนิษฐานว�าบุตรท่ีเกิดมานั้นเป+น
บุตรท่ีชอบด�วยกฎหมายของชายผู�เป+นสามีซ่ึงได�จดทะเบียนสมรสครั้งหลังสุด  (ป.พ.พ.  มาตรา  
1538  วรรคแรก)  เช�น  นายประชากับนางโสภาเป+นสามีภริยากันโดยชอบด�วยกฎหมาย  นางโสภา
ต้ังครรภ%ได�  3  เดือน  นายประชาก็ได�ไปทํางานท่ีต�างประเทศ  เม่ือนายประชาไม�อยู�บ�านนางโสภาก็
รู�สึกเหงาใจ  จึงได�ตัดสินใจจดทะเบียนสมรสกับนายโชค  หลังจากสมรสกับนายโชคได�เพียง  15  วัน  
นางโสภาก็ไปพบรักใหม�คือนายชัย  นางโสภาจึงท้ิงนายโชคแล�วหนีไปจดทะเบียนสมรสกับนายชัย  
หลังจากสมรสกับนายชัยได�เพียง  5  เดือน  นางโสภาก็คลอดบุตรคือเด็กชายแดง  เช�นนี้การสมรส
ระหว�างนางโสภากับนายโชค  และการสมรสระหว�างนางโสภากับนายชัย  จึงเป+นการจดทะเบียน
สมรสซ�อน  เพราะเป+นการสมรสในขณะท่ีนางโสภามีสามีอยู�แล�ว  (ป.พ.พ.  มาตรา  1452)  จึงเป+น
โมฆะตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย%  มาตรา  1495  เม่ือเด็กชายแดงได�เกิดในระหว�างการ
สมรสฝ]าฝ^นประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย%  มาตรา  1452  กฎหมายให�สันนิษฐานไว�ก�อนว�า
เด็กชายแดงเป+นบุตรท่ีชอบด�วยกฎหมายของชายผู�เป+นสามี  ซ่ึงได�จดทะเบียนสมรสครั้งหลังสุดคือ
นายชัย  แต�นายชัยก็สามารถฟ=องคดีไม�รับเด็กเป+นบุตรตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย%  
มาตรา  1539  ได�  และถ�าศาลได�มีคําพิพากษาถึงท่ีสุดว�าเด็กชายแดงมิใช�บุตรชอบด�วยกฎหมายของ
นายชัยแล�ว  ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย%  มาตรา  1538  วรรคสอง  ให�นําความใน  มาตรา  
1536  มาใช�บังคับ  กล�าวคือ  ให�สันนิษฐานว�าเป+นบุตรท่ีชอบด�วยกฎหมายของสามีคนแรก  แต�ท้ังนี้
สามีคนแรกก็อาจฟ=องคดีไม�รับเด็กเป+นบุตรได�เช�นเดียวกัน  แต�ต�องฟ=องภายใน  1  ปc  นับแต�วันท่ีรู�ว�า
มีคําพิพากษาถึงท่ีสุด  (ป.พ.พ.  มาตรา  1542  วรรคสอง) 
    อย�างไรก็ดี  ถ�าหากศาลได�มีคําพิพากษาถึงท่ีสุดว�าการสมรสซ�อนเป+น
โมฆะแล�ว  ต�อมาหลังจากนั้นหญิงได�คลอดบุตรออกมาภายใน  310  วัน  นับแต�วันท่ีศาลมีคํา
พิพากษาถึงท่ีสุดให�การสมรสเป+นโมฆะ  ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย%  มาตรา  1538  วรรค
สาม  ให�สันนิษฐานว�าบุตรท่ีเกิดมานั้นเป+นบุตรท่ีชอบด�วยกฎหมายของชายผู�เป+นสามี  ซ่ึงได�จด
ทะเบียนสมรสครั้งหลังด�วยเช�นกัน 
   3.1.2 กรณีชายทําการสมรสซ�อน 
    ในกรณีชายได�จดทะเบียนสมรสกับหญิงหลายคนในขณะท่ีตนมีคู�สมรสอยู�
แล�ว  การสมรสของชายกับหญิงคนท่ีสองเป+นต�นไป  ย�อมมีผลเป+นโมฆะเพราะถือเป+นการสมรสซ�อน  
ในส�วนบุตรท่ีเกิดในระหว�างการสมรสซ�อนนั้น  ไม�ว�าหญิงท่ีได�สมรสซ�อนกับชายนั้นจะได�คลอดบุตร
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ก�อนวันท่ีศาลจะมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�การสมรสเป+นโมฆะ  หรือหญิงท่ีสมรสซ�อนได�คลอดบุตร
ออกมาภายใน  310 วัน  นับแต�วันท่ีศาลมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�การสมรสเป+นโมฆะ  ป>ญหาว�าบุตรท่ี
เกิดมาจะเป+นบุตรท่ีชอบด�วยกฎหมายของชายหรือไม�  ในเรื่องนี้ได�มีนักนิติศาสตร%ให�ความเห็นไว�ดังนี้ 
    ประสพสุข  บุญเดช  (2554: 520)  กล�าวว�า  การท่ีชายจดทะเบียนสมรส
กับภริยาสองคนหรือกว�านั้นข้ึนไป  การสมรสย�อมเป+นโมฆะ  แต�บุตรท่ีเกิดจากภริยาคนท่ีสองและ
ภริยาคนต�อๆ  ไป  ก็ต�องด�วยข�อสันนิษฐานว�าเป+นบุตรท่ีชอบด�วยกฎหมายของสามีตามประมวล
กฎหมายแพ�งและพาณิชย%  มาตรา  1538  วรรคแรก  แต�ถ�าภริยาคนท่ีสองคลอดบุตรออกมาภายใน  
310  วัน  นับแต�วันท่ีศาลมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�การสมรสเป+นโมฆะก็ยังให�สันนิษฐานว�าเป+นบุตร
ชอบด�วยกฎหมายของสามี  (ป.พ.พ.  มาตรา  1538  วรรคท�าย)  เช�นกัน 
    รัศฎา  เอกบุตร  (2555: 17)  กล�าวว�า  ในกรณีท่ีชายสมรสใหม�ในขณะท่ี
ตนยังมีคู�สมรสอยู�  เด็กท่ีเกิดระหว�างการสมรสท่ีฝ]าฝ^นนั้นย�อมถูกสันนิษฐานว�าเป+นบุตรของชายท่ี
สมรสฝ]าฝ^นอยู�แล�วตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย%  มาตรา  1536  วรรคสอง  คือเป+นบุตรท่ี
เกิดก�อนท่ีศาลจะมีคําพิพากษาแสดงว�าการสมรสเป+นโมฆะ  ไม�อาจนําประมวลกฎหมายแพ�งและ
พาณิชย%  มาตรา  1538  มาใช�บังคับได�  เพราะการท่ีชายสมรสซ�อน  ย�อมมีชายท่ีจดทะเบียนสมรส
เพียงคนเดียว 
    สมชาย  กษิติประดิษฐ%  (2556: 280)  กล�าวว�า  ถ�าชายสมรสซ�อนมี
ภริยามากกว�าหนึ่งคน  ภริยาคนท่ีสองเป+นต�นไปย�อมไม�ชอบด�วยกฎหมาย  และหากหญิงสมรสซ�อน
คลอดบุตรก�อนวันท่ีศาลจะมีคําพิพากษาให�การสมรสเป+นโมฆะ  หรือคลอดบุตรภายใน  310  วันนับ
แต�วันท่ีศาลมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�เป+นโมฆะ  ให�สันนิษฐานว�าเป+นบุตรท่ีชอบด�วยกฎหมายของชายผู�
เป+นสามีหรือเคยเป+นสามี  ซ่ึงได�จดทะเบียนสมรสครั้งหลัง  (ป.พ.พ.  มาตรา 1538  วรรคหนึ่งและ
วรรคสาม) 
    กล�าวโดยสรุป  กรณีท่ีชายทําการสมรสซ�อนกับหญิงอ่ืนในขณะท่ีตนมีคู�
สมรสอยู�แล�ว  เด็กท่ีเกิดมาในระหว�างการสมรสซ�อน  ย�อมสันนิษฐานว�าเป+นบุตรโดยชอบด�วย
กฎหมายของชายนั้น  ถึงแม�ว�าบุตรจะได�เกิดมาภายหลังจากท่ีศาลได�มีคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�การ
สมรสเป+นโมฆะก็ตาม  ท้ังนี้เพราะการท่ีชายสมรสซ�อนกับหญิงหลายคน  ย�อมมีชายท่ีจดทะเบียน
สมรสเพียงคนเดียวนั่นเอง  จึงไม�จําต�องสงสัยว�าบุตรนั้นเป+นบุตรของชายใดอีก 
  3.2 เด็กท่ีเกิดในระหว�างการสมรสท่ีเป+นโมฆะ  เพราะกรณีอ่ืนนอกจากการสมรสซ�อน 
   ในกรณีท่ีบุตรได�เกิดข้ึนในระหว�างการสมรสท่ีเป+นโมฆะเพราะเหตุท่ีชายหรือหญิง
ท่ีเป+นบุคคลวิกลจริต  หรือคนไร�ความสามารถทําการสมรสกัน  (ป.พ.พ.  มาตรา 1449)  หรือเพราะ
ชายหญิงเป+นญาติสืบสายโลหิตโดยตรงข้ึนไปหรือลงมา  หรือพ่ีน�องร�วมบิดามารดาหรือร�วมแต�บิดา
หรือมารดาทําการสมรสกัน  (ป.พ.พ.  มาตรา  1490)  หรือเพราะเหตุท่ีชายและหญิงทําการสมรส
โดยไม�ได�ยินยอมเป+นสามีภริยากันท้ังสองฝ]าย  (ป.พ.พ.  มาตรา  1458)  และหากศาลยังมิได�มีคํา
พิพากษาถึงท่ีสุดว�าการสมรสเป+นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย%  มาตรา  1496  วรรค
แรก  บุตรนั้นย�อมเป+นบุตรท่ีชอบด�วยกฎหมายของชายและหญิงตามประมวลกฎหมายแพ�งและ
พาณิชย%  มาตรา  1536  ท่ีบัญญัติว�า  “เด็กเกิดแต�หญิงขณะเป+นภริยาชายหรือภายในสามร�อยสิบวัน  
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นับแต�วันท่ีการสมรสสิ้นสุดลง  ให�สันนิษฐานไว�ก�อนว�าเป+นบุตรชอบด�วยกฎหมายของชายผู�เป+นสามี  
หรือเคยเป+นสามีแล�วแต�กรณี   
   ให�นําความในวรรคหนึ่งมาใช�บังคับแก�บุตรท่ีเกิดจากหญิงก�อนท่ีได�มีคําพิพากษา
ถึงท่ีสุดของศาลแสดงว�าการสมรสเป+นโมฆะ  หรือภายในระยะเวลาสามร�อยสิบวันนับแต�วันนั้น” 
 
 4. เด็กท่ีเกิดในระหว&างการสมรสท่ีเป�นโมฆียะ 
  บุตรท่ีเกิดในระหว�างการสมรสท่ีเป+นโมฆียะ  ย�อมต�องด�วยข�อสันนิษฐานของประมวล
กฎหมายแพ�งและพาณิชย%  มาตรา  1536  วรรคแรก  ท่ีบัญญัติว�า  “เด็กเกิดแต�หญิงขณะเป+นภริยา
ชายหรือภายในสามร�อยสิบวันนับแต�การสมรสสิ้นสุดลง  ให�สันนิษฐานไว�ก�อนว�าเป+นบุตรชอบด�วย
กฎหมายของชายผู�เป+นสามี  หรือเคยเป+นสามีแล�วแต�กรณี” 
  ดังนั้นบุตรท่ีเกิดในระหว�างการสมรสท่ีเป+นโมฆียะ  จึงสันนิษฐวานว�าเป+นบุตรชอบด�วย
กฎหมายของชายผู�เป+นสามี  ท้ังนี้  เพราะการสมรสท่ีเป+นโมฆียะ  ตราบใดท่ีศาลยังไม�มีคําพิพากษา 
เพิกถอน  การสมรสย�อมสมบูรณ%มาต้ังแต�ต�น  แม�ต�อมาศาลจะได�มีคําพิพากษาให�เพิกถอนการสมรส
ดังกล�าวก็ตาม  คําพิพากษาเช�นว�านี้ก็ไม�มีผลกระทบกระเทือนถึงการเป+นบุตรชอบด�วยกฎหมายของ
ชายผู�เป+นสามี 
 
 5. เด็กท่ีเกิดภายหลังท่ีการสมรสส้ินสุดลง 
  ในกรณีท่ีเด็กเกิดแต�หญิงภายใน  310  วัน  นับแต�วันท่ีการสมรสสิ้นสุดลง  เช�น  เด็ก
เกิดแต�หญิงภายใน  310  วันนับแต�วันท่ีชายตาย  หรือนับแต�วันท่ีชายหญิงจดทะเบียนหย�ากันหรือ
นับแต�วันท่ีศาลมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�เพิกถอนการสมรสท่ีเป+นโมฆียะ  กฎหมายให�สันนิษฐานว�าเป+น
บุตรชอบด�วยกฎหมายของชายผู�เคยเป+นสามี  (ป.พ.พ.  มาตรา  1536  วรรคแรก)  แต�ถ�าเด็กได�เกิด
ภายหลัง  310 วัน  นับแต�วันท่ีมีเหตุดังกล�าว  ย�อมเป+นบุตรท่ีชอบด�วยกฎหมายของหญิงแต�เพียงผู�
เดียวเท�านั้น  มิใช�บุตรของชายนั้นแต�อย�างใด  (คําพิพากษาฎีกาท่ี  1560/2508) 
 
 
การฟ;องคดีไม&รับเด็กเป�นบุตร 
 
 ในกรณีท่ีเด็กเกิดจากชายท่ีต�องข�อสันนิษฐานว�าเป+นบิดาโดยชอบด�วยกฎหมายของเด็กนั้น  
ชายผู�เป+นสามีหรือเคยเป+นสามีของมารดาเด็กอาจฟ=องคดีไม�รับเด็กเป+นบุตรได�  ถ�าหากพิสูจน%ว�าเด็ก
นั้นมิใช�บุตรท่ีแท�จริงของตน  ตามท่ีประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย%  มาตรา  1539  ได�บัญญัติไว�
ว�า  “ในกรณีท่ีสันนิษฐานว�าเด็กเป+นบุตรชอบด�วยกฎหมายของชายผู�เป+นหรือเคยเป+นสามีตามมาตรา  
1536  มาตรา  1537  หรือมาตรา  1538  ชายผู�เป+นหรือเคยเป+นสามีจะไม�รับเด็กเป+นบุตรของตนก็
ได�  โดยฟ=องเด็กกับมารดาเด็กร�วมกันเป+นจําเลยและพิสูจน%ได�ว�าตนไม�ได�อยู�ร�วมกับมารดาเด็กใน
ระยะเวลาต้ังครรภ%  คือระหว�างหนึ่งร�อยแปดสิบวันถึงสามร�อยสิบวันก�อนเด็กเกิด  หรือตนไม�สามารถ
เป+นบิดาของเด็กได�เพราะเหตุอย�างอ่ืน   
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 แต�ถ�าในขณะยื่นฟ=องมารดาเด็กไม�มีชีวิตอยู�จะฟ=องเด็กแต�ผู�เดียวเป+นจําเลยก็ได�  ถ�าเด็กไม�มี
ชีวิตอยู�ไม�ว�ามารดาของเด็กจะมีชีวิตอยู�หรือไม�  จะยื่นคําร�องขอให�ศาลแสดงว�าเด็กนั้นไม�เป+นบุตรก็ได�  
ในกรณีท่ีมารดาของเด็กหรือทายาทของเด็กยังมีชีวิตอยู�ให�ศาลส�งสําเนาคําร�องนี้ไปให�ด�วย  และถ�า
ศาลเห็นสมควรจะส�งสําเนาคําร�องไปให�อัยการพิจารณาเพ่ือดําเนินคดีแทนเด็กด�วยก็ได�” 
 จากบทบัญญัติดังกล�าวข�างต�น  ชายผู�เป+นสามีหรือเคยเป+นสามีสามารถฟ=องคดีไม�รับเด็ก
เป+นบุตรของตนได�  โดยฟ=องเด็กกับมารดาของเด็กเป+นจําเลยร�วมกันในคดีโดยอ�างเหตุตามกฎหมาย
ดังต�อไปนี้ 
 
 1. ในช&วงระยะเวลาตั้งครรภ*  ชายไม&ได�อยู&ร&วมกับมารดาเด็ก 
  คําว�า  “ระยะเวลาต้ังครรภ%”  คือ  ระหว�าง  180  วัน  ถึง  310  วันก�อนเด็กเกิด  
เพราะหลักทางนิติเวชวิทยานั้น  ทารกจะอยู�ในครรภ%มารดาน�อยกว�า  180  วันและจะคลอดออกมามี
ชีวิตอยู�รอดไม�ได�  และไม�มีทารกใดอยู�ในครรภ%มารดาได�เกิน  310  วัน  ถ�าชายพิสูจน%ได�ว�าตนไม�ได�อยู�
ร�วมกับมารดาเด็กในระหว�าง  180  ถึง  310  วันก�อนเด็กเกิดก็สามารถหักล�างข�อสันนิษฐานได�  
(ไพโรจน%  กัมพูสิริ  และ  รัศฎา  เอกบุตร, 2555: 215) 
 
 2. ชายไม&สามารถเป�นบิดาของเด็กได�เพราะเหตุอ่ืน  เช�น  ชายผู�เป+นสามีมีสภาพแห�ง
กายทําให�ไม�อาจร�วมประเวณีได�ตลอดกาล  เช�น  อวัยวะเพศถูกตัด  ชายเป+นโรคกามตายด�านถาวร  
ชายเป+นหมัน  หรือผลพิสูจน%ลักษณะการถ�ายทอดทางพันธุกรรม  (DNA)  หรือผลหมู�เลือด  เป+นต�น  
ซ่ึงหากชายสามารถพิสูจน%ในกรณีดังกล�าวได�  เด็กนั้นย�อมมิใช�บุตรท่ีชอบด�วยกฎหมายของตน 
 
  ตัวอย&างคําพิพากษาศาลฎีกา 
  คําพิพากษาฎีกาท่ี  3102/2541  โจทก%เคยฟ=องจําเลยท่ี  1  ขอให�ศาลพิพากษาว�า
การสมรสระหว�างโจทก%และจําเลยท่ี  1  เป+นโมฆะ  และจําเลยท่ี  2  ไม�ใช�บุตรของโจทก%  ซ่ึงศาลฎีกา
ได�มีคําพิพากษาถึงท่ีสุดแล�วว�า  การจดทะเบียนสมรสระหว�างโจทก%กับจําเลยท่ี  1  สมบูรณ%ตาม
กฎหมาย  และจําเลยท่ี  2  เป+นบุตรของโจทก%  การท่ีโจทก%มาฟ=องจําเลยท้ังสองเป+นคดีนี้ขอให�ศาล
พิพากษาว�าจําเลยท่ี  2  มิใช�บุตรของโจทก%  ซ่ึงเป+นประเด็นเดียวกันกับในคดีก�อนซ่ึงถึงท่ีสุดแล�ว  แม�
โจทก%จะอ�างพยานหลักฐานใหม�ขอให�ตรวจเลือด  ดี.เอน.เอ.  เพ่ือพิสูจน%ว�าจําเลยท่ี  2  เป+นบุตรของ
โจทก%หรือไม�  ก็เป+นเพียงการกล�าวอ�างพยานหลักฐานใหม�เพ่ือนําสืบในประเด็นเดิมซ่ึงได�รับการ
วินิจฉัยมาแล�ว  จึงเป+นกรณีคู�ความเดียวกันรื้อร�องฟ=องกันอีกในประเด็นท่ีได�วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุ
อย�างเดียวกัน  เป+นฟ=องซํ้าต�องห�ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ�ง  มาตรา  148 
  คําพิพากษาฎีกาท่ี  116/2547  ตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย%  มาตรา  
1536  วรรคหนึ่ง  ให�สันนิษฐานไว�ก�อนว�าจําเลยท่ี  2  เป+นบุตรชอบด�วยกฎหมายของโจทก%  การท่ี
โจทก%จะฟ=องคดีไม�รับจําเลยท่ี  2  เป+นบุตร  โจทก%จะต�องพิสูจน%ว�าโจทก%ไม�ได�อยู�ร�วมกับจําเลยท่ี  1  
มารดาจําเลยท่ี  2  ในเวลาต้ังครรภ%  คือระหว�างหนึ่งร�อยแปดสิบวันถึงสามร�อยสิบวันก�อนจําเลยท่ี  2  
เกิด  หรือโจทก%ไม�สามารถเป+นบิดาของจําเลยท่ี 2  ได�เพราะเหตุอย�างอ่ืนตามมาตรา  1539  วรรค
หนึ่ง  จําเลยท่ี  2  เกิดเม่ือวันท่ี  29  พฤษภาคม  2542  แต�โจทก%สืบแต�เพียงว�าไม�ได�ร�วมประเวณีกับ
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จําเลยท่ี  1  ต้ังแต�ปc  2538  เป+นต�นมา  อันเป+นการนําสืบลอยๆ  การนําสืบของโจทก%ยังไม�อาจ
หักล�างข�อสันนิษฐานตามมาตรา  1539  วรรคหนึ่ง  ท่ีให�สันนิษฐานว�าจําเลยท่ี  2  เป+นบุตรของโจทก% 
  อย�างไรก็ตาม  ถึงแม�กฎหมายจะให�สิทธิชายผู�เป+นสามีหรือเคยเป+นสามีมารดาเด็กฟ=อง
คดีไม�รับเด็กเป+นบุตรได�  โดยอาศัยเหตุตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย%  มาตรา  1539  แต�
กฎหมายก็ได�กําหนดข�อห�ามในการฟ=องคดีไม�รับเด็กเป+นบุตรไว�เช�นกัน  ถ�าปรากฏว�าชายผู�เป+นสามี
เป+นผู�แจ�งเกิดของเด็กในทะเบียนคนเกิดว�าเป+นบุตรของตน  หรือได�ยินยอมให�มีการแจ�งเกิดของเด็กใน
ทะเบียนคนเกิดว�าเป+นบุตรของตน  (ป.พ.พ.  มาตรา  1541) 
  สําหรับอายุความในการฟ=องคดีไม�รับเด็กเป+นบุตรนั้น  ชายผู�เป+นสามีหรือเคยเป+นสามี
ต�องฟ=องคดีภายใน  1  ปc  นับแต�วันรู�ถึงการเกิดของเด็ก  แต�ห�ามมิให�ฟ=องเม่ือพ�น  10  ปcนับแต�วัน
เด็กเกิด  อย�างไรก็ดี  ในกรณีท่ีมีคําพิพากษาของศาลแสดงว�าเด็กมิใช�บุตรชอบด�วยกฎหมายของชายผู�
เป+นสามีคนใหม�ตามมาตรา  1537  หรือชายผู�เป+นสามีในการสมรสครั้งหลังตามมาตรา  1538  ถ�า
ชายผู�เป+นหรือเคยเป+นสามีซ่ึงต�องด�วยบทสันนิษฐานว�าเด็กเป+นบุตรชอบด�วยกฎหมายของตนตาม
มาตรา  1536  ประสงค%จะฟ=องคดีไม�รับเด็กเป+นบุตร  ให�ฟ=องคดีภายในหนึ่งปcนับแต�วันท่ีรู�ว�ามีคํา
พิพากษาถึงท่ีสุด  (ป.พ.พ.  มาตรา  1542) 
  นอกจากนี้  กฎหมายยังได�กําหนดหลักเกณฑ%ในการรับมรดกความในการฟ=องคดีไม�รับ
เด็กเป+นบุตรไว�อีกด�วย  หากชายผู�เป+นสามีหรือเคยเป+นสามีได�ฟ=องคดีไม�รับเด็กเป+นบุตรแล�วและตาย
ก�อนคดีนั้นถึงท่ีสุด  ซ่ึงผู�ท่ีจะขอรับมรดกความคือ  ผู�ท่ีมีสิทธิรับมรดกร�วมกับเด็กหรือผู�จะเสียสิทธิใน
การรับมรดกเพราะการเกิดของเด็กนั้น  โดยจะขอเข�าเป+นคู�ความแทนท่ีหรืออาจถูกเรียกเข�ามาเป+น
คู�ความแทนท่ีชายผู�เป+นสามีหรือเคยเป+นสามีก็ได�  (ป.พ.พ.  มาตรา  1543)  โดยกฎหมายให�อํานาจ
ฟ=องคดีไม�รับเด็กเป+นบุตรได�เฉพาะกรณีท่ีชายผู�เป+นสามีหรือเคยเป+นสามีตายก�อนพ�นระยะเวลาท่ีตน
จะพึงฟ=องได�  หรือกรณีท่ีเด็กเกิดภายหลังการตายของชายผู�เป+นหรือเคยเป+นสามี  (ป.พ.พ.  มาตรา  
1544) 
 
 
การฟ;องคดีเพ่ืออ�างเหตุปฏิเสธความเป�นบุตรชอบด�วยกฎหมาย 
 
 ในกรณีท่ีเด็กถูกสันนิษฐานว�าเป+นบุตรชอบด�วยกฎหมายของชายผู�เป+นสามีหรือเคยเป+น
สามี  ต�อมาปรากฏข�อเท็จจริงว�าเด็กมิได�เป+นบุตรสืบสายโลหิตของชายผู�เป+นสามีของมารดาตน  เด็ก
สามารถฟ=องคดีปฏิเสธความเป+นบุตรได�โดยใช�สิทธิตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย%  มาตรา  
1545  ซ่ึงได�บัญญัติไว�ว�า  “เม่ือปรากฏข�อเท็จจริงต�อเด็กว�าตนมิได�เป+นบุตรสืบสายโลหิตของชายผู�
เป+นสามีของมารดาตน  เด็กจะร�องขอต�ออัยการให�ฟ=องคดีปฏิเสธความเป+นบุตรชอบด�วยกฎหมายของ
ชายนั้นก็ได�   
 การฟ=องคดีตามวรรคหนึ่ง  ถ�าเด็กได�รู�ข�อเท็จจริงก�อนบรรลุนิติภาวะว�าตนมิได�เป+นบุตรของ
ชายผู�เป+นสามีของมารดา  ห�ามอัยการฟ=องคดีเม่ือพ�นหนึ่งปcนับแต�วันท่ีเด็กบรรลุนิติภาวะ  แต�ถ�าเด็กรู�
ข�อเท็จจริงดังกล�าวหลังจากบรรลุนิติภาวะแล�ว  ห�ามอัยการฟ=องคดีเม่ือพ�นหนึ่งปcนับแต�วันท่ีเด็กรู�เหตุ
นั้น   
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 ไม�ว�ากรณีใดๆ  ห�ามมิให�ฟ=องคดีปฏิเสธความเป+นบุตรเม่ือพ�นสิบปcนับแต�วันท่ีเด็กบรรลุนิติ
ภาวะ” 
 จากบทบัญญัติดังกล�าวข�างต�น  การท่ีเด็กจะอ�างเหตุเพ่ือปฏิเสธความเป+นบุตรชอบด�วย
กฎหมายของบิดาได�นั้น  จะต�องปรากฏว�าเด็กนั้นมิใช�บุตรท่ีสืบสายโลหิตโดยตรงของชายผู�เป+นสามี
ของมารดาตน  เช�น  นายมีได�สมรสกับนางฟ=า  ต�อมาหลังจากสมรสได�เพียง  3  เดือน  นายมีประสบ
อุบัติเหตุโดนรถชนทําให�อวัยวะสืบพันธุ%ฉีกขาดจนไม�สามารถร�วมประเวณีกับภริยาได�ตลอดกาล  เม่ือ
นายมีไม�สามารถร�วมประเวณีได�  นางฟ=าจึงแอบไปร�วมประเวณีกับนายม่ิงจนมีบุตรด�วยกันคือ  
เด็กชายบี  ดังนั้น  เด็กชายบีจึงต�องด�วยข�อสันนิษฐานว�าเป+นบุตรชอบด�วยกฎหมายของนายมี  เพราะ
เกิดในขณะท่ีนางฟ=าเป+นภริยาของนายมีตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย%  มาตรา  1536  เม่ือ
เด็กชายบีมิได�เป+นบุตรสืบสายโลหิตของนายมีผู�เป+นสามีของมารดาตน  เด็กชายบีจึงสามารถร�องขอ
ต�ออัยการให�ฟ=องคดีปฏิเสธความเป+นบุตรชอบด�วยกฎหมายของนายมีได� 
 สําหรับการฟ=องคดีปฏิเสธความเป+นบุตรนั้น  กฎหมายบัญญัติให�เด็กยื่นคําร�องขอต�อ
อัยการเพ่ือให�ฟ=องคดีแทนเด็ก  ท้ังนี้เพราะกฎหมายห�ามบุตรฟ=องบุพการี  (ป.พ.พ.  มาตรา  1562)  
โดยถือเป+นคดีอุทลุม  ซ่ึงในการฟ=องคดีปฏิเสธความเป+นบุตร  อัยการจะต�องฟ=องคดีภายในอายุความ  
คือในกรณีท่ีเด็กได�รู�ข�อเท็จจริงก�อนบรรลุนิติภาวะว�าตนมิได�เป+นบุตรของชายผู�เป+นสามีของมารดา  
ห�ามอัยการฟ=องคดีเม่ือพ�น  1 ปcนับแต�วันท่ีเด็กบรรลุนิติภาวะ  แต�ถ�าเด็กรู�ข�อเท็จจริงดังกล�าวหลังจาก
บรรลุนิติภาวะแล�ว  ห�ามอัยการฟ=องคดีเม่ือพ�น  1  ปcนับแต�วันท่ีเด็กรู�เหตุนั้น  อย�างไรก็ตามห�ามฟ=อง
คดีเม่ือพ�น  10  ปcนับแต�วันท่ีเด็กบรรลุนิติภาวะ  (ป.พ.พ.  มาตรา  1545) 
 
 
การทําให�บุตรนอกสมรสกลายเป�นบุตรที่ชอบด�วยกฎหมายของบิดา 
 
 โดยปกติเด็กท่ีเกิดจากชายและหญิงท่ีมิได�จดทะเบียนสมรสกัน  ในทางกฎหมายให�ถือว�า
เป+นบุตรท่ีชอบด�วยกฎหมายของมารดาเพียงฝ]ายเดียว  (ป.พ.พ.  มาตรา  1546)  ถึงแม�ในความเป+น
จริงเด็กนั้นจะเกิดจากชายผู�ท่ีได�อยู�กินร�วมกันกับมารดาเด็กก็ตาม  ฉะนั้นเพ่ือเป+นการคุ�มครองเด็กท่ี
เกิดมาให�เป+นบุตรท่ีชอบด�วยกฎหมายของชายผู�เป+นบิดา  ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย%  มาตรา  
1547  จึงได�บัญญัติวิธีการทําให�บุตรนอกสมรสเป+นบุตรท่ีชอบด�วยกฎหมายของบิดาไว�ว�า  “เด็กเกิด
จากบิดามารดาท่ีมิได�สมรสกัน  จะเป+นบุตรท่ีชอบด�วยกฎหมายต�อเม่ือบิดามารดาได�สมรสกันใน
ภายหลัง  หรือบิดาได�จดทะเบียนว�าเป+นบุตรหรือศาลพิพากษาว�าเป+นบุตร” 
 ดังนั้น  เด็กท่ีเกิดจากบิดามารดาท่ีมิได�จดทะเบียนสมรสกัน  จะเปลี่ยนสถานะมาเป+นบุตร
ชอบด�วยกฎหมายของบิดาด�วยเหตุดังต�อไปนี้ 
 1. บิดามารดาได�สมรสกันในภายหลัง 
 2. บิดาจดทะเบียนว�าเป+นบุตร 
 3. ศาลพิพากษาว�าเป+นบุตร 
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 ตัวอย&างคําพิพากษาศาลฎีกา 
 คําพิพากษาฎีกาท่ี  452/2553  ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย%  มาตรา  1547  
บัญญัติว�า  เด็กเกิดจากบิดามารดาท่ีมิได�สมรสกันจะเป+นบุตรชอบด�วยกฎหมายต�อเม่ือบิดามารดาได�
สมรสกันในภายหลัง  หรือบิดาได�จดทะเบียนว�าเป+นบุตรหรือศาลพิพากษาว�าเป+นบุตร  ดังนี้  
พฤติการณ%รับรองว�าผู�เยาว%เป+นบุตร  เช�น  การให�ผู�เยาว%ใช�ชื่อสกุลของจําเลย  และการท่ีจําเลย
อุปการะเลี้ยงดูผู�เยาว%อย�างบิดากับบุตร  จึงไม�ใช�เหตุท่ีกฎหมายรับรองทําให�ผู�เยาว%เป+นบุตรโดยชอบ
ด�วยกฎหมายของจําเลยได�  จําเลยจึงไม�ใช�บิดาโดยชอบด�วยกฎหมายของผู�เยาว% 
 สําหรับวิธีการทําให�บุตรนอกสมรสกลายเป+นบุตรท่ีชอบด�วยกฎหมายของบิดามีดังต�อไปนี้ 
 
 1. บิดามารดาได�สมรสกันในภายหลัง 
  ในกรณีท่ีเด็กเกิดจากชายและหญิงท่ีอยู�กินร�วมกันโดยไม�ได�จดทะเบียนสมรส  หรือท่ี
เรียกว�า  “บุตรนอกสมรส”  นั้น  ตามปกติบุตรคนนี้ย�อมเป+นบุตรโดยชอบด�วยกฎหมายของหญิงเพียง
คนเดียว  แต�อย�างไรก็ตาม  หากชายและหญิงได�จดทะเบียนสมรสกัน  สถานะของบุตรนั้นก็จะ
กลายเป+นบุตรท่ีชอบด�วยกฎหมายของชายผู�เป+นบิดาด�วย  และความเป+นบุตรโดยชอบด�วยกฎหมาย
ของบิดาให�มีผลย�อนหลังไปถึงวันท่ีเด็กเกิด  ตามท่ีประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย%  มาตรา 1557  
ได�บัญญัติไว�ว�า  “การเป+นบุตรชอบด�วยกฎหมายตามมาตรา  1547  ให�มีผลนับแต�วันท่ีเด็กเกิด  แต�
ท้ังนี้จะอ�างเป+นเหตุเสื่อมสิทธิของบุคคลภายนอกผู�ทําการโดยสุจริตในระหว�างเวลาต้ังแต�เด็กเกิดจนถึง
เวลาท่ีบิดามารดาได�สมรสกัน...ไม�ได�” 
  ดังนั้น  บุตรท่ีเกิดจากชายและหญิงท่ีมิได�จดทะเบียนสมรสกัน  แม�บุตรท่ีคลอดออกมา
จะบรรลุนิติภาวะหรืออายุมากเพียงใด  แต�เม่ือใดท่ีบิดามารดาจดทะเบียนสมรสกันในภายหลัง  บุตร
นั้นก็เป+นบุตรท่ีชอบด�วยกฎหมายนับแต�วันท่ีบุตรเกิด 
 
 2. บิดาได�จดทะเบียนว&าเป�นบุตร 
  ในกรณีท่ีชายไม�ต�องการจดทะเบียนสมรสกับหญิงไม�ว�าด�วยเหตุประการใดก็ตาม  ถ�า
ชายต�องการจะให�บุตรท่ีเกิดจากหญิงนั้นเป+นบุตรท่ีชอบด�วยกฎหมายของตน  ชายสามารถจด
ทะเบียนรับรองว�าเด็กนั้นเป+นบุตรของตนได�  แต�ต�องปฏิบัติตามหลักเกณฑ%ของประมวลกฎหมายแพ�ง
และพาณิชย%  มาตรา  1548  ซ่ึงได�บัญญัติไว�ว�า  “บิดาจะจดทะเบียนเด็กเป+นบุตรชอบด�วยกฎหมาย
ได�ต�อเม่ือได�รับความยินยอมของเด็กและมารดาเด็ก  ในกรณีท่ีเด็กและมารดาเด็กไม�ได�มาให�ความ
ยินยอมต�อหน�านายทะเบียน  ให�นายทะเบียนแจ�งการขอจดทะเบียนของบิดาไปยังเด็กและมารดาเด็ก  
ถ�าเด็กหรือมารดาเด็กไม�คัดค�านหรือไม�ให�ความยินยอมในหกสิบวันนับแต�การแจ�งนั้นถึงเด็กหรือ
มารดาเด็ก  ให�สันนิษฐานว�าเด็กหรือมารดาเด็กไม�ให�ความยินยอม  ถ�าเด็กหรือมารดาเด็กอยู�นอก
ประเทศไทย  ให�ขยายเวลานั้นเป+นหนึ่งร�อยแปดสิบวัน   
  ในกรณีท่ีเด็กหรือมารดาเด็กคัดค�านว�าผู�ขอจดทะเบียนไม�ใช�บิดา  หรือไม�ให�ความ
ยินยอม  หรือไม�อาจให�ความยินยอมได�  การจดทะเบียนเด็กเป+นบุตรต�องมีคําพิพากษาของศาล   
  เม่ือศาลพิจารณาให�บิดาจดทะเบียนเด็กเป+นบุตรได�  และบิดาได�นําคําพิพากษาไปขอ
จดทะเบียนต�อนายทะเบียน  ให�นายทะเบียนดําเนินการจดทะเบียนให�” 
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  จากบทบัญญัติดังกล�าวข�างต�น  จะเห็นได�ว�า  ผู�ท่ีจะจดทะเบียนรับรองว�าเด็กเป+นบุตร
ได�  จะต�องเป+นบิดาท่ีแท�จริงของบุตรเท�านั้น  และต�องได�รับความยินยอมจากเด็กและมารดาเด็กต�อ
หน�านายทะเบียนด�วย  แต�ถ�าเด็กหรือมารดาเด็กคัดค�าน  หรือไม�ยินยอม  หรือไม�อาจให�ความยินยอม
ได�  ชายผู�ขอจดทะเบียนจะต�องยื่นฟ=องต�อศาล  เพ่ือให�ศาลมีคําพิพากษาให�จดทะเบียนเด็กเป+นบุตร
ก�อนจึงจะจดทะเบียนได�  อย�างไรก็ดี  เม่ือได�จดทะเบียนเด็กเป+นบุตรแล�วจะถอนมิได�  (ป.พ.พ.  
มาตรา  1559)  เว�นแต�จะมีคําสั่งของศาลให�ถอน  (ป.พ.พ.  มาตรา  1554) 
 
  ตัวอย&างคําพิพากษาศาลฎีกา 
  คําพิพากษาฎีกาท่ี  647/2521  บิดาท่ีไม�ชอบด�วยกฎหมายหากประสงค%จะจด
ทะเบียนบุตรท่ีเกิดก�อนสมรสให�เป+นบุตรชอบด�วยกฎหมาย  จะต�องไปขอจดทะเบียนเด็กเป+นบุตรชอบ
ด�วยกฎหมายต�อสํานักทะเบียน  ถ�าเด็กหรือมารดาเด็กคัดค�านการขอจดทะเบียน  บิดาท่ีไม�ชอบด�วย
กฎหมายจึงจะมีอํานาจนําคดีมาฟ=องศาลได�  โดยฟ=องเด็กและมารดาร�วมกันเป+นจําเลย  เม่ือปรากฏ
ท้ังจากคําบรรยายฟ=องของโจทก%และทางนําสืบว�าก�อนฟ=องโจทก%ไม�เคยไปยื่นคําร�องขอจดทะเบียน
รับรองบุตรต�อนายทะเบียน  หรือจําเลยได�คัดค�านการขอจดทะเบียน  ข�อโต�แย�งสิทธิตามกฎหมายจึง
ยังไม�เกิดข้ึนแก�โจทก%  โจทก%จึงไม�มีอํานาจนําคดีมาฟ=องจําเลยต�อศาล 
  คําพิพากษาฎีกาท่ี  5982/2551  ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย%  มาตรา  1548  
วรรคหนึ่ง  ประสงค%ให�เด็กเป+นผู�ให�ความยินยอมเป+นการเฉพาะตัวในการท่ีบิดาจดทะเบียนเด็กเป+น
บุตร  ฉะนั้น  การท่ีนายทะเบียนแจ�งแก�ผู�ร�องว�าไม�สามารถรับจดทะเบียนให�ได�โดยไม�แจ�งการขอจด
ทะเบียนของผู�ร�องไปยังผู�คัดค�านและเด็กก�อนตามมาตรา  1548  วรรคสอง  หรือตามพระราชบัญญัติ
จดทะเบียนครอบครัวฯ  มาตรา  19  วรรคสอง  เพราะปรากฏว�าขณะท่ีผู�ร�องยื่นคําร�องต�อนาย
ทะเบียนขอจดทะเบียนนั้น  เด็กหญิง  ป.  อายุเพียง  3  ปcเศษ  ยังไร�เดียงสาไม�สามารถให�ความ
ยินยอมได�  จึงเป+นการปฏิบัติถูกต�องตามพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัวฯ  มาตรา  19  แล�ว  
ผู�ร�องจึงมีอํานาจยื่นคําร�องขอต�อศาลขอให�พิพากษาให�ผู�ร�องจดทะเบียนเด็กหญิง  ป.  เป+นบุตรชอบ
ด�วยกฎหมายได� 
 
 3. ศาลพิพากษาว&าเป�นบุตร 
  ในกรณีท่ีเด็กเกิดจากชายหญิงมิได�จดทะเบียนสมรสกัน  และชายไม�ต�องการจด
ทะเบียนรับรองเด็กเป+นบุตรโดยชอบด�วยกฎหมาย  เนื่องจากชายไม�อยากให�เป+นภาระในการอุปการะ
เลี้ยงดูตามกฎหมาย  วิธีหนึ่งท่ีจะใช�เพ่ือคุ�มครองและรักษาสิทธิของเด็กก็คือ  การฟ=องคดีขอให�รับเด็ก
เป+นบุตรชอบด�วยกฎหมาย  เม่ือศาลพิพากษาว�าเด็กนั้นเป+นบุตรแล�ว  สถานะของเด็กก็จะกลายเป+น
บุตรท่ีชอบด�วยกฎหมายของชายทันที 
  แต�อย�างไรก็ตาม  ในการฟ=องคดีเพ่ือขอให�รับเด็กเป+นบุตรนั้น  จะต�องมีเหตุอันเป+น
ข�ออ�างตามกฎหมายได�โดยปรากฏข�อเท็จจริง  7  ประการดังต�อไปนี้  (ป.พ.พ.  มาตรา  1555) 
  3.1 เม่ือมีการข�มขืนกระทําชําเรา  ฉุดคร�า  หรือหน�วงเหนี่ยวกักขังหญิงมารดาโดยมิ
ชอบด�วยกฎหมายในระยะเวลาซ่ึงหญิงนั้นอาจต้ังครรภ%ได�  (ป.พ.พ.  มาตรา  1555 (1)) 
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   ระยะเวลาซ่ึงหญิงอาจต้ังครรภ%ได�  คือ  ระยะเวลาท่ีนับจากวันเกิดของเด็กย�อน
ข้ึนไป  180  วัน  ถึง  310  วัน  หากมีการข�มขืนกระทําชําเราหรือหน�วงเหนี่ยว  หรือกักขังหญิงใน
ระหว�างเวลา  180  วัน  ถึง  310  วัน  ก�อนเด็กเกิด  จึงจะเรียกว�าได�ข�มขืน  หรือฉุดคร�า  หรือหน�วง
เหนี่ยว  ในระยะเวลาท่ีหญิงอาจต้ังครรภ%ได�  อันเป+นมูลเหตุให�ฟ=องคดีให�ชายนั้นรับเด็กเป+นบุตร  
(ไพโรจน%  กัมพูสิริ  และ  รัศฎา  เอกบุตร, 2555: 250) 
  3.2 เม่ือมีการลักพาหญิงมารดาไปในทางชู�สาว  หรือมีการล�อลวงร�วมประเวณีกับ
หญิงมารดา  ในระยะเวลาซ่ึงหญิงนั้นอาจต้ังครรภ%ได�  (ป.พ.พ.  มาตรา  1555 (2))  คือในระหว�าง
เวลา  180  วัน  ถึง  310  วันก�อนเด็กเกิด 
  3.3 เม่ือมีเอกสารแสดงว�าเด็กนั้นเป+นบุตร  (ป.พ.พ.  มาตรา  1555 (3))  เช�น  ชาย
ได�ลงชื่อเป+นบิดาในขณะท่ีเด็กคลอดท่ีโรงพยาบาลและออกค�าใช�จ�ายท้ังหมด  หรือชายได�แจ�งชื่อเด็ก
เป+นบุตรของตนในกรมสรรพากรเพ่ือขอลดหย�อนภาษี  หรือได�แจ�งว�าเป+นบิดาเด็กในขณะส�งตัวเด็ก
เข�าโรงเรียน  เป+นต�น 
  3.4 เม่ือปรากฏในทะเบียนคนเกิดว�าเด็กเป+นบุตร  โดยมีหลักฐานว�าบิดาเป+นผู�แจ�ง
การเกิดหรือรู�เห็นยินยอมในการแจ�งนั้น  (ป.พ.พ.  มาตรา  1555 (4))  คือชายได�ไปแจ�งเกิดเด็กต�อ
นายทะเบียนว�าเด็กนั้นเป+นบุตรของตน  ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร  พ.ศ. 2534  เม่ือ
แจ�งเกิดแล�วนายทะเบียนก็จะออกสูจิบัตรเป+นหลักฐาน  โดยระบุชื่อบิดาเด็ก 
  3.5 เม่ือบิดามารดาได�อยู�กินด�วยกันอย�างเปbดเผยในระยะเวลาซ่ึงหญิงมารดาอาจ
ต้ังครรภ%ได�  (ป.พ.พ.  มาตรา  1555 (5))  คือ  อยู�กินด�วยกันในช�วงระยะเวลา  180  วัน  ถึง  310  
วันก�อนเด็กเกิด 
  3.6 เม่ือได�มีการร�วมประเวณีกับหญิงมารดาในระยะเวลาซ่ึงหญิงนั้นอาจต้ังครรภ%ได�  
และมีเหตุอันควรเชื่อได�ว�าเด็กนั้นมิได�เป+นบุตรของชายอ่ืน  (ป.พ.พ.  มาตรา  1555 (6))  คือ  ชายได�
มีการร�วมประเวณีกับหญิงมารดาในช�วงระยะเวลา  180  วัน  ถึง  310  วันก�อนเด็กเกิด  และไม�
ปรากฏว�าหญิงมารดาได�ร�วมประเวณีกับชายอ่ืนใดอีกในช�วงระยะเวลาดังกล�าว 
  3.7 เม่ือมีพฤติการณ%ท่ีรู�กันท่ัวไปตลอดมาว�าเป+นบุตร  (ป.พ.พ.  มาตรา  1555 (7))   
   พฤติการณ%ท่ีรู�กันท่ัวไปตลอดมาว�าเป+นบุตรนั้น  ให�พิจารณาข�อเท็จจริงท่ีแสดง
ความเก่ียวข�องฉันบิดากับบุตร  ซ่ึงปรากฏในระหว�างตัวเด็กกับครอบครัวท่ีเด็กอ�างว�าตนสังกัดอยู�  
เช�น  บิดาให�การศึกษา  ให�ความอุปการะเลี้ยงดู  หรือยอมให�เด็กนั้นใช�ชื่อสกุลของตน  หรือโดยเหตุ
ประการอ่ืน  เป+นต�น 
  ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังกล�าวข�างต�น  ถ�าปรากฏว�าชายไม�อาจเป+นบิดาของเด็กนั้นได�  
ให�ยกฟ=องเสีย  เพราะกฎหมายถือเป+นเหตุในการกําหนดข�อสันนิษฐานว�าเด็กเป+นบุตรชอบด�วย
กฎหมายของชายเท�านั้น  ชายจึงสามารถพิสูจน%หักล�างข�อสันนิษฐานดังกล�าวได� 
  สําหรับวิธีการฟ=องคดีขอให�รับเด็กเป+นบุตรชอบด�วยกฎหมายนั้น  ถ�าเด็กยังเป+นผู�เยาว%
และมีอายุยังไม�ครบ  15  ปcบริบูรณ%  ให�ผู�แทนโดยชอบธรรม  เช�น  มารดาเด็กเป+นผู�ฟ=องคดีแทน    
แต�ถ�าเด็กไม�มีผู�แทนโดยชอบธรรมหรือมีแต�ผู�แทนโดยชอบธรรมไม�สามารถทําหน�าท่ีได�  ให�ญาติสนิท
ของเด็กหรืออัยการเป+นผู�ร�องขอต�อศาลให�ต้ังผู�แทนเฉพาะคดีข้ึน  เพ่ือทําหน�าท่ีฟ=องคดีแทนเด็ก          
(ป.พ.พ.  มาตรา  1556  วรรคแรก)  อย�างไรก็ดี  ถ�าเด็กมีอายุครบ  15  ปcบริบูรณ%แล�ว  เด็กสามารถ
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ฟ=องคดีด�วยตนเองได�  ซ่ึงในการฟ=องคดีนี้เด็กไม�จําเป+นต�องได�รับความยินยอมจากผู�แทนโดยชอบธรรม
แต�อย�างใด  (ป.พ.พ.  มาตรา  1556  วรรคสอง)  ท้ังไม�ถือว�าเป+นคดีอุทลุมตามประมวลกฎหมายแพ�ง
และพาณิชย%  มาตรา  1562  เพราะในขณะฟ=องคดีเด็กยังไม�เป+นบุตรท่ีชอบด�วยกฎหมายของชายนั้น  
(คําพิพากษาฎีกา  227/2532) 
  ในกรณีท่ีเด็กบรรลุนิติภาวะแล�ว  ไม�ว�าจะบรรลุนิติภาวะด�วยการสมรสหรือเพราะอายุ
ครบ  20  ปcบริบู รณ% ก็ตาม  เด็กต�องฟ=องคดีเองภายใน  1  ปc   นับแต�วัน ท่ีบรรลุนิ ติภาวะ              
(ป.พ.พ.  มาตรา  1556  วรรคสาม)  หากเด็กอายุเกิน  21  ปcแล�ว  แม�จะเพ่ิงทราบภายหลังถึงเหตุ
แห�งการฟ=องคดี  ก็ไม�อาจฟ=องคดีให�รับเด็กเป+นบุตรได� 
  ในกรณีท่ีเด็กได�ตายลงในระหว�างท่ีเด็กนั้นยังมีสิทธิฟ=องคดีขอให�รับเด็กเป+นบุตรอยู�    
ผู�ท่ีมีสิทธิฟ=องคดีแทนเด็กก็คือ  ผู�สืบสันดานของเด็กเท�านั้น  สําหรับอายุความในการฟ=องคดีนั้น      
ถ�าผู�สืบสันดานรู�เหตุแห�งการฟ=องคดีก�อนเด็กตาย  ต�องฟ=องภายใน  1  ปcนับแต�วันท่ีเด็กตาย  แต�ถ�า
ผู�สืบสันดานได�รู�เหตุแห�งการฟ=องคดีภายหลังจากท่ีเด็กได�ตายไปแล�ว  ผู�สืบสันดานจะต�องฟ=องภายใน  
1  ปcนับแต�วันท่ีรู�เหตุดังกล�าว  แต�ท้ังนี้ต�องไม�เกิน  10  ปc  นับแต�วันท่ีเด็กตาย  (ป.พ.พ.  มาตรา  
1556  วรรคสี่) 
  ดังนั้น  ถ�าศาลได�มีคําพิพากษาถึงท่ีสุดว�าเด็กเป+นบุตรแล�ว  ผลของการเป+นบุตรโดย
ชอบด�วยกฎหมายของบิดา  ให�มีผลย�อนหลังไปถึงวันท่ีเด็กเกิด  แต�ท้ังนี้จะอ�างเป+นเหตุเสื่อมสิทธิของ
บุคคลภายนอกผู�ทําการโดยสุจริตในระหว�างเวลาต้ังแต�เด็กเกิดจนถึงเวลาท่ีศาลพิพากษาถึงท่ีสุดว�า
เป+นบุตรไม�ได�  (ป.พ.พ.  มาตรา  1557)  เม่ือเป+นบุตรโดยชอบด�วยกฎหมายแล�ว  เด็กย�อมมีสิทธิและ
หน�าท่ีตามกฎหมายต�อบิดา  รวมถึงมีสิทธิในการรับมรดกของบิดาด�วย  ถึงแม�บิดาจะได�ตายก�อนท่ี
ศาลจะได�มีคําพิพากษาถึงท่ีสุดว�าเด็กเป+นบุตรชอบด�วยกฎหมายก็ตาม  ถ�าหากได�มีการฟ=องคดีขอให�
รับเด็กเป+นบุตรของบิดาผู�ซ่ึงได�ตายลงภายในกําหนดอายุความมรดก  โดยให�เด็กนั้นมีสิทธิรับมรดกใน
ฐานะทายาทโดยธรรม  อย�างไรก็ตาม  ถ�าได�มีการแบ�งมรดกไปแล�วก�อนท่ีศาลมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดว�า
เด็กเป+นบุตร  ก็ให�นําบทบัญญัติแห�งประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย%ว�าด�วยเรื่องลาภมิควรได�มาใช�
บังคับโดยอนุโลม  (ป.พ.พ.  มาตรา  1558) 
 
  ตัวอย&างคําพิพากษาศาลฎีกา 
  คําพิพากษาฎีกาท่ี  6020/2549  ผู�ตายอยู�กินฉันสามีภริยากับผู�ร�องจนมีบุตรด�วยกัน
คือ  เด็กชาย  จ.  และผู�ตายให�ความอุปการะเลี้ยงดูเด็กชาย  จ.  กับได�แสดงต�อมารดา  ญาติพ่ีน�อง
และบุตรผู�ตายรวมท้ังคนอ่ืนว�าเด็กชาย  จ.  เป+นบุตรของตนอีกคนหนึ่ง  ถือว�าเป+นกรณีมีพฤติการณ%ท่ี
รู�กันท่ัวไปตลอดมาว�า  เด็กชาย  จ.  เป+นบุตรผู�ตายตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย%  มาตรา  
1555  (7)  แล�ว  ผู�ร�องมีสิทธิฟ=องคดีขอให�รับเด็กเป+นบุตรชอบด�วยกฎหมายได�ตามบทบัญญัติ
ดังกล�าว  แต�เม่ือผู�ตายถึงแก�ความตายไปเสียก�อน  ผู�ร�องจึงย�อมมีสิทธิร�องเป+นคดีนี้ได� 
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สิทธิและหน�าที่ระหว&างบิดามารดากับบุตร 
 
 เม่ือสถานะของเด็กเป+นบุตรชอบด�วยกฎหมายของบิดามารดาแล�ว  กฎหมายจึงกําหนด
สิทธิและหน�าท่ีระหว�างบิดามารดากับบุตรไว�  เพ่ือให�ทุกฝ]ายประพฤติปฏิบัติต�อกัน  อันจะเป+นการ
สร�างความสัมพันธ%ระหว�างบุคคลในครอบครัวให�มีความรักและเคารพต�อกัน  ตลอดจนให�ความ
ช�วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูบุคคลในครอบครัว  ซ่ึงถือเป+นสิทธิและหน�าท่ีของบุตรท่ีมีต�อบิดามารดา  
รวมท้ังสิทธิและหน�าท่ีของบิดามารดาท่ีมีต�อบุตร  เป+นต�น 
 
 1. สิทธิของบุตรท่ีมีต&อบิดามารดา 
  โดยปกติแล�วสิทธิและหน�าท่ีย�อมเกิดมาคู�กันเสมอ  สิทธิของบุตรย�อมเกิดข้ึนเม่ือมี
สภาพเป+นบุคคล  (ป.พ.พ.  มาตรา  15)  เช�น  สิทธิในการใช�ชื่อสกุล  สิทธิท่ีจะได�รับการอุปการะ
เลี้ยงดูจากบิดามารดา  สิทธิท่ีจะได�รับการศึกษา  สิทธิท่ีจะได�รับมรดก  เป+นต�น  ฉะนั้นเม่ือบุตรมีสิทธิ
ท่ีจะได�รับจากบิดามารดา  อีกฝ]ายหนึ่งคือบิดามารดาก็ต�องปฏิบัติหน�าท่ีของตนต�อบุตรเช�นกันด�วย 
  1.1 สิทธิของบุตรในการใช�ชื่อสกุล 
   ในกรณีท่ีบุตรเกิดมามีท้ังบิดาและมารดาท่ีชอบด�วยกฎหมาย  บุตรมีสิทธิใช�ชื่อ
สกุลของบิดา  แต�ถ�าไม�ปรากฏว�ามีบิดาท่ีชอบด�วยกฎหมายหรือบุตรนอกสมรส  ให�บุตรมีสิทธิใช�ชื่อ
สกุลของมารดา  (ป.พ.พ.  มาตรา  1561) 
 
 
  1.2 สิทธิในการได�รับการอุปการะเลี้ยงดูและการศึกษา 
   เม่ือบุตรเกิดมามีสถานภาพบุคคลตามกฎหมายแล�ว  บุตรย�อมมีสิทธิได�รับการ
อุปการะเลี้ยงดูจากบิดามารดา  (ป.พ.พ.  มาตรา  1564)  ในการจัดหาอาหาร  เครื่องนุ�งห�ม  ยา
รักษาโรค  และท่ีอยู�อาศัยให�บุตร  และเม่ือบุตรมีอายุถึงเกณฑ%ท่ีเข�ารับการศึกษาในภาคบังคับ  บุตร
ย�อมมีสิทธิได�รับการศึกษาด�วย  บิดามารดาจึงมีหน�าท่ีรับผิดชอบในการส�งบุตรเข�าเรียนตาม
ความสามารถและฐานะของตน 
   สําหรับบุตรท่ีมีสิทธิได�รับค�าอุปการะเลี้ยงดูจากบิดามารดานั้น  หมายถึง  บุตร
ชอบด�วยกฎหมายของบิดาและมารดาท่ีเป+นผู�เยาว%  หรือท่ีบรรลุนิติภาวะแล�วแต�เฉพาะผู�ทุพพลภาพ
และไม�สามารถหาเลี้ยงตัวเองได�เท�านั้น  แต�ถ�าเป+นบุตรนอกสมรส  แม�บิดาจะให�การรับรองโดย
พฤติการณ%ก็ไม�ทําให�บุตรนั้นมีสถานะเป+นบุตรชอบด�วยกฎหมายของบิดา  จึงไม�มีสิทธิได�รับค�า
อุปการะเลี้ยงดูจากบิดา มีเพียงสิทธิท่ีจะได�รับมรดกจากบิดาเท�านั้น (คําพิพากษาฎีกาท่ี 1146/2513  
และ  1409/2548) 
   อย�างไรก็ดี  หากบิดาหรือมารดาไม�อุปการะเลี้ยงดูบุตร  บุตรย�อมมีสิทธิเรียกค�า
อุปการะเลี้ยงดูจากบิดามารดา  โดยร�องขอให�อัยการเป+นผู�ฟ=องคดีแทน  หรืออาจให�บิดาหรือมารดา
เป+นผู�ฟ=องมารดาหรือบิดาอีกฝ]ายหนึ่งท่ีไม�ได�ทําหน�าท่ีอุปการะเลี้ยงดูบุตรก็ได�  (ป.พ.พ.  มาตรา  
1565)  ท้ังนี้เนื่องจากบุตรไม�สามารถฟ=องบุพการีโดยตรงได�  เพราะถือเป+นคดีอุทลุมตามประมวล
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กฎหมายแพ�งและพาณิชย%  มาตรา  1562  ท่ีบัญญัติว�า  “ผู�ใดจะฟ=องบุพการีของตนเป+นคดีแพ�งหรือ
คดีอาญามิได�  แต�เม่ือผู�นั้นหรือญาติสนิทของผู�นั้นร�องขอ  อัยการจะยกคดีข้ึนว�ากล�าวก็ได�” 
  1.3 สิทธิท่ีจะได�รับมรดก 
   เม่ือบิดาหรือมารดาถึงแก�ความตายแล�ว  ทรัพย%สินตลอดจนสิทธิและหน�าท่ีความ
รับผิดท้ังหลายของบิดาหรือมารดาย�อมตกทอดไปยังทายาท  บุตรซ่ึงอยู�ในฐานะทายาทโดยธรรมย�อม
มีสิทธิได�รับมรดกบิดามารดาของตน  (ป.พ.พ.  มาตรา  1629) 
 
 2. หน�าท่ีของบุตรท่ีมีต&อบิดามารดา 
  ตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  เม่ือบิดามารดาได�อุปการะเลี้ยงดูบุตรเติบโตข้ึนมา  
บุตรก็ต�องมีหน�าท่ีอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาเช�นกัน  เพ่ือเป+นการตอบแทนบุญคุณบุพการีผู�มีพระคุณ  
ตามท่ีประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย%  มาตรา  1563  ได�กําหนดให�เป+นหน�าท่ีของบุตรต�อบิดา
มารดาไว�ว�า  “บุตรจําต�องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา”  ซ่ึงเป+นหน�าท่ีในทางศีลธรรมให�บุตรมีความ
กตัญhูรู�คุณบิดามารดาท่ีได�เลี้ยงดูมา 
  อนึ่ง  หน�าท่ีอุปการเลี้ยงดูบิดามารดา  ไม�มีระยะเวลาสิ้นสุดหรือจํากัดเหมือนหน�าท่ี
เดียวกันนี้ของบิดามารดาต�อบุตร  ซ่ึงโดยหลักแล�วระงับไปเม่ือบรรลุนิติภาวะ  ดังนั้นตราบใดท่ีบิดา
มารดายังอยู�ในสภาพคับขันเดือดร�อน  บุตรก็ต�องทําหน�าท่ีอุปการะเลี้ยงดูไปตามความสามารถ
ทางการเงินของตน  นอกจากนี้หากมีบุคคลใดมาทําละเมิดต�อบุตร  บิดามารดาย�อมฟ=องเรียกค�าขาด
ไร�อุปการะได�  (ไพโรจน%  กัมพูสิริ, 2553: 390) 
 
 
  ตัวอย&างคําพิพากษาศาลฎีกา 
  คําพิพากษาฎีกาท่ี  148/2522  การท่ีบุตรตายลงย�อมทําให�มารดาต�องขาดไร�
อุปการะจากผู�ตายตามกฎหมาย  ท้ังนี้โดยไม�ต�องพิจารณาถึงว�าผู�ตายจะได�อุปการะเลี้ยงดูมารดา
หรือไม� 
  คําพิพากษาฎีกาท่ี  3800/2533  ผู�ตายเป+นบุตรโจทก%  มีหน�าท่ีอุปการะเลี้ยงดูโจทก%
ตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย%  มาตรา  1563  ฉะนั้น  เม่ือจําเลยท่ี  3  กระทําละเมิดทําให�
ผู�ตายถึงแก�ความตายเป+นเหตุให�โจทก%ต�องขาดไร�อุปการะตามกฎหมาย  โจทก%จึงมีสิทธิได�รับชดใช�ค�า
สินไหมทดแทนในส�วนนี้ไม�ว�าผู�ตายจะอยู�ในฐานะท่ีจะอุปการะโจทก%ได�หรือไม� 
  กล�าวโดยสรุป  บุตรต�องมีหน�าท่ีอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา  โดยเริ่มต้ังแต�บุตรมีสภาพ
บุคคลจนถึงวันท่ีบิดามารดาถึงแก�ความตาย  ซ่ึงเป+นหน�าท่ีของบุตรโดยชอบด�วยกฎหมายเท�านั้นท่ีมี
หน�าท่ีจําต�องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาให�เพียงพอแก�อัตภาพ  แต�ถ�าเป+นบุตรนอกสมรสย�อมไม�มี
หน�าท่ีในการอุปการะเลี้ยงดูบิดา  เพราะบุตรนั้นเป+นเพียงบุตรท่ีชอบด�วยกฎหมายของมารดาแต�เพียง
ผู�เดียว 
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 3. สิทธิของบิดามารดาท่ีมีต&อบุตร 
  บิดามารดาท่ีชอบด�วยกฎหมายย�อมมีสิทธิเก่ียวกับบุตรของตน  เพราะกฎหมายได�
กําหนดความสัมพันธ%ระหว�างบิดามารดากับบุตรไว�  โดยให�ท้ังสองฝ]ายต�างมีสิทธิและหน�าท่ีต�อกัน  
ฉะนั้นเม่ือบิดามารดาเป+นผู�ให�กําเนิดจึงมีสิทธิท่ีจะได�รับการอุปการะเลี้ยงดูจากบุตร  ท้ังนี้สืบ
เนื่องมาจากประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย%  มาตรา  1563  ได�กําหนดให�บุตรมีหน�าท่ีจําต�อง
อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา  จึงส�งผลให�บิดามารดาเกิดสิทธิเรียกร�องค�าอุปการะเลี้ยงดูจากบุตรเม่ือ
บิดามารดาเจ็บป]วยชราภาพลง  หรือไม�มีรายได�ในการดํารงชีพ  ดังนั้นหากบุตรไม�อุปการะเลี้ยงดูบิดา
มารดาให�เพียงพอแก�อัตภาพ  บิดามารดาท่ีชอบด�วยกฎหมายย�อมมีสิทธิฟ=องเรียกค�าอุปการะเลี้ยงดู
จากบุตรได�  ซ่ึงค�าอุปการะเลี้ยงดูนี้  ศาลจะมีคําสั่งให�จ�ายเป+นจํานวนเท�าใด  หรือไม�ให�เพียงใดนั้นให�
ถือเป+นดุลยพินิจของศาล  โดยคํานึงถึงความสามารถของผู�มีหน�าท่ีต�องให�  ฐานะของผู�รับและ
พฤติการณ%แห�งกรณีประกอบกัน  (ป.พ.พ.  มาตรา  1598/38) 
  อย�างไรก็ตาม  ถ�าคู�กรณี ได�แสดงต�อศาลว�าพฤติการณ%   รายได�   หรือฐานะได�
เปลี่ยนแปลงไป  ศาลจะสั่งแก�ไขในเรื่องค�าอุปการะเลี้ยงดู  โดยให�เพิกถอน  ลด  เพ่ิม  หรือกลับให�ค�า
อุปการะเลี้ยงดูอีกก็ได�  นอกจากนี้  ในกรณีท่ีศาลไม�พิพากษาให�ค�าอุปการะเลี้ยงดู  เพราะเหตุแต�
เพียงอีกฝ]ายหนึ่งไม�อยู�ในฐานะท่ีจะให�ค�าอุปการะเลี้ยงดูได�ในขณะนั้น  หากพฤติการณ%  รายได�  หรือ
ฐานะของอีกฝ]ายหนึ่งนั้นได�เปลี่ยนแปลงไป  และพฤติการณ%รายได�หรือฐานะของผู�เรียกร�องอยู�ใน
สภาพท่ีควรได�รับค�าอุปการะเลี้ยงดู  ผู�เรียกร�องอาจร�องขอให�ศาลเปลี่ยนแปลงคําสั่งในคดีนั้นใหม�ได�  
(ป.พ.พ.  มาตรา  1598/39) 
 
 4. หน�าท่ีของบิดามารดาต&อบุตร 
  ในระหว�างท่ีบุตรได�คลอดออกจากครรภ%มารดานั้น  สภาพของบุตรยังเป+นบุคคลท่ีไม�
สามารถช�วยเหลือตนเองได�  บิดามารดาจึงต�องมีหน�าท่ีอุปการะเลี้ยงดู  คอยช�วยเหลือบุตร  หากบิดา
มารดาละเว�นการปฏิบัติหน�าท่ี  เช�น  ไม�ให�อาหารบุตรจนเป+นเหตุให�บุตรถึงแก�ความตาย  บิดามารดา
ย�อมมีความผิดฐานฆ�าคนตายโดยเจตนา  (ปอ.  มาตรา  59  วรรคสี่)  หรือกรณีท่ีบิดามารดาไม�เลี้ยงดู
บุตรผู�เยาว%โดยมีเจตนาให�บุตรคนนั้นพ�นไปเสียจากตน  ก็อาจมีความผิดฐานทอดท้ิงเด็กได�  (ปอ.  
มาตรา  307)  (เพชรา  จารุสกุล, 2548: 309)  ฉะนั้นเม่ือสิทธิและหน�าท่ีระหว�างบิดามารดาเกิดมาคู�
กัน  ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย%  มาตรา  1564  จึงได�กําหนดหน�าท่ีของบิดามารดาต�อบุตรไว�
ว�า 
  “บิดามารดาจําต�องอุปการะเลี้ยงดูและให�การศึกษาตามสมควรแก�บุตรในระหว�างท่ี
เป+นผู�เยาว% 
  บิดามารดาจําต�องอุปการะเลี้ยงดูบุตรซ่ึงบรรลุนิติภาวะแล�วเฉพาะผู�ทุพพลภาพและหา
เลี้ยงตนเองมิได�” 
  จากบทบัญญัติดังกล�าวข�างต�น  จะเห็นได�ว�า  หน�าท่ีในการอุปการะเลี้ยงดูบุตรนั้นถือ
เป+นหน�าท่ีของบิดามารดาท้ังสองคนร�วมกัน  แต�บิดาต�องเป+นบิดาท่ีชอบด�วยกฎหมายของบุตรเท�านั้น  
หากมิใช�บิดาท่ีชอบด�วยกฎหมายก็ไม�ต�องมีหน�าท่ีดังกล�าว  นอกจากนี้กฎหมายยังกําหนดให�บิดา
มารดามีหน�าท่ีให�การศึกษาแก�บุตรด�วย  อย�างไรก็ดี  หน�าท่ีในการให�การศึกษาแก�บุตรนั้นจะสิ้นสุดลง
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เม่ือบุตรได�บรรลุนิติภาวะแล�ว  ส�วนหน�าท่ีในการอุปการะเลี้ยงดูนั้นกฎหมายกําหนดให�สิ้นสุดลงเม่ือ
บุตรบรรลุนิติภาวะเช�นกัน  แต�ก็ยังมีบทข�อยกเว�นไว�ว�าหากบุตรผู�ซ่ึงบรรลุนิติภาวะแล�วได�ตกเป+น
บุคคลผู�ทุพพลภาพจนไม�สามารถหาเลี้ยงตนเองได�  บิดามารดาก็จําต�องอุปการะเลี้ยงดูบุตรต�อไป
เช�นเดิม 
 
  ตัวอย&างคําพิพากษาศาลฎีกา 
  คําพิพากษาฎีกาท่ี  2395/2529  มารดามีหน�าท่ีต�องอุปการะเลี้ยงดูบุตรท่ีบรรลุนิติ
ภาวะแล�ว  แต�เฉพาะผู�ทุพพลภาพและหาเลี้ยงตนเองไม�ได�ตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย%  
มาตรา  1564  วรรคสอง  เท�านั้น  ฉะนั้นบุตรซ่ึงบรรลุนิติภาวะแล�วและไม�ได�ความแน�ชัดว�าเป+นผู�
ทุพพลภาพและหาเลี้ยงตนเองไม�ได�  จึงไม�อยู�ในข�ายท่ีจะได�รับค�าขาดไร�อุปการะจากผู�กระทําละเมิด  
ทําให�มารดาของตนถึงแก�ความตาย  ตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย%  มาตรา  443  วรรค
สามได� 
  คําพิพากษาฎีกาท่ี  7108/2551  ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย%  มาตรา  1564  
วรรคหนึ่ง  บัญญัติให�บิดาและมารดามีหน�าท่ีร�วมกันในการให�การอุปการะเลี้ยงดูและให�การศึกษาแก�
บุตรผู�เยาว%อันมีลักษณะทํานองเป+นลูกหนี้ร�วมกัน  หาใช�เป+นหน�าท่ีของฝ]ายใดฝ]ายหนึ่งแต�ฝ]ายเดียวไม�  
ซ่ึงในระหว�างลูกหนี้ร�วมกันนั้นย�อมจะต�องรับผิดเป+นส�วนเท�าๆ  กัน  เว�นแต�จะได�กําหนดไว�เป+นอย�าง
อ่ืน  ท้ังนี้  ตามมาตรา  296  การกําหนดความรับผิดเป+นอย�างอ่ืนตามกฎหมายดังกล�าวอาจกําหนด
โดยนิติกรรมสัญญาหรือตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว�  ถึงแม�โจทก%และจําเลยจะแยกกันอยู�และโจทก%นํา
บุตรผู�เยาว%ท้ังสองไปอยู�ด�วยกับโจทก%ก็ตาม  เม่ือมิได�ตกลงกันให�โจทก%เป+นผู�ออกค�าอุปการะเลี้ยงดูบุตร
ผู�เยาว%ท้ังสองแต�ฝ]ายเดียว  โจทก%ย�อมมีสิทธิฟ=องเรียกค�าอุปการะเลี้ยงดูเพ่ือแบ�งส�วนตามความรับผิด
ในฐานะลูกหนี้ร�วมกันได�ตามมาตรา  296  จําเลยจึงต�องร�วมรับผิดชําระค�าเลี้ยงดูบุตรท้ังสอง  จําเลย
จะอ�างว�าโจทก%มีทรัพย%สินมากกว�าและโจทก%นําบุตรผู�เยาว%ท้ังสองไปอยู�ด�วยเพ่ือปฏิเสธท่ีจะไม�ชําระค�า
อุปการะเลี้ยงดูหาได�ไม�  แม�จําเลยจะได�ออกค�าใช�จ�ายในการศึกษาเล�าเรียน  ค�าหนังสือเรียน  ดังท่ี
จําเลยอ�างก็เป+นเรื่องให�การศึกษาซ่ึงเป+นคนละส�วนกับค�าอุปการะเลี้ยงดู  จําเลยก็จะนํามาอ�างเพ่ือ
ปฏิเสธไม�ชําระค�าอุปการะเลี้ยงดูหาได�ไม� 
 
 5. บิดามารดามีอํานาจปกครองบุตร 
  บิดามารดาย�อมมีสิทธิใช�อํานาจปกครองบุตรร�วมกันในระหว�างท่ีบุตรยังไม�บรรลุนิติ
ภาวะ  แต�บุตรอาจตกอยู�ใต�อํานาจปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงฝ]ายเดียวก็ได�ถ�ามีเหตุบาง
อย�างเช�น  มารดาหรือบิดาตาย  หรือไม�แน�นอนว�ามารดาหรือบิดามีชีวิตอยู�หรือตาย  หรือมารดาหรือ
บิดาถูกศาลสั่งให�เป+นคนไร�ความสามารถหรือเสมือนไร�ความสามารถ  หรือมารดาหรือบิดาต�องเข�า
รักษาตัวในโรงพยาบาลเพราะจิตฟ>iนเฟ̂อน  หรือกรณีท่ีศาลสั่งให�อํานาจปกครองอยู�กับบิดาหรือ
มารดา  รวมท้ังกรณีท่ีบิดาและมารดาตกลงกันตามท่ีมีกฎหมายบัญญัติไว�ให�ตกลงกันได�  เป+นต�น    
(ป.พ.พ.  มาตรา  1566) 
  การท่ีกฎหมายกําหนดให�บุตรท่ียังเป+นผู�เยาว%อยู�ในความปกครองของบิดามารดา       
ก็เพราะว�าผู�เยาว%เป+นผู�บกพร�องความสามารถในการจัดการเรื่องต�างๆ  และยังขาดประสบการณ%ใน
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การใช�ชีวิต  ดังนั้นผู�ใช�อํานาจปกครองจึงมีอํานาจในการดูแลบุตรท่ีเป+นผู�เยาว%ท้ังในทางส�วนตัวและ
ในทางทรัพย%สิน 
  5.1 สิทธิท่ัวไปของผู�ใช�อํานาจปกครอง 
   ในสมัยโบราณอํานาจปกครองบุตรได�กําหนดไว�ในกฎหมายลักษณะผัวเมียบทท่ี  
79  บัญญัติให�บุตรีท่ีบิดามารดายังมิได�ประกอบสามีให�  บิดามารดานั้นเป+นอิสระแก�บุตร  ถ�าชายใด
พึงใจด�วยบุตรีท�าน  ให�คํานับบิดามารดาตามประเพณี  ถ�าบิดามารดายกให�  สามีจึงจะเป+นอิสระแก�
ภริยา  แต�ป>จจุบันหลักการดังกล�าวได�เปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิง  สิทธิของบิดามารดาผู�ใช�อํานาจ
ปกครองท่ีมีต�อบุตรผู�เยาว%มิได�เป+นไปเพ่ือประโยชน%แก�บิดามารดาเหมือนเช�นสมัยโบราณอีกแล�ว  แต�
เป+นไปเพ่ือประโยชน%ของบุตรมากกว�า  (ประสพสุข  บุญเดช, 2554: 615 – 616)  ฉะนั้น  เพ่ือมิให�
เกิดป>ญหาในการดูแลปกครองบุตรผู�เยาว%  ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย%  มาตรา  1567  จึงได�
กําหนดสิทธิท่ัวไปของผู�ใช�อํานาจปกครองบุตรไว�ว�า 
   “ผู�ใช�อํานาจปกครองมีสิทธิ 
   (1) กําหนดท่ีอยู�ของบุตร 
   (2) ทําโทษบุตรตามสมควรเพ่ือว�ากล�าวสั่งสอน 
   (3) ให�บุตรทําการงานตามสมควรแก�ความสามารถและฐานานุรูป 
   (4) เรียกบุตรคืนจากบุคคลอ่ืนซ่ึงกักบุตรไว�โดยมิชอบด�วยกฎหมาย” 
   จากบทบัญญัติดังกล�าวข�างต�นผู�ใช�อํานาจปกครองบุตรมีสิทธิดังนี้ 
   5.1.1 กําหนดท่ีอยู�ของบุตร 
    บิดามารดาผู�ใช�อํานาจปกครองบุตรย�อมมีหน�าท่ีอุปการะเลี้ยงดูและให�
การศึกษาแก�บุตร  ฉะนั้นบิดามารดาผู�ใช�อํานาจปกครองบุตรจึงมีสิทธิท่ีจะกําหนดท่ีอยู�ของบุตร  
เพ่ือให�บุตรได�อยู�ในการควบคุมดูแลของตน  หากบิดามารดาผู�ใช�อํานาจปกครองมีการย�ายภูมิลําเนา
ไปอยู�ท่ีอ่ืน  บิดามารดาผู�ใช�อํานาจปกครองย�อมมีสิทธิให�บุตรย�ายภูมิลําเนาไปด�วยก็ได�  ท้ังนี้เพราะ
กฎหมายกําหนดให�ผู�เยาว%มีภูมิลําเนาตามผู�แทนโดยชอบธรรม  ซ่ึงเป+นผู�ใช�อํานาจปกครองหรือ
ผู�ปกครอง  ในกรณีท่ีผู�เยาว%อยู�ใต�อํานาจปกครองของบิดามารดา  ถ�าบิดาและมารดามีภูมิลําเนาแยก
ต�างหากจากกัน  ภูมิลําเนาของผู�เยาว%ได�แก�  ภูมิลําเนาของบิดาหรือมารดาซ่ึงตนอยู�ด�วย  (ป.พ.พ.  
มาตรา  44) 
   5.1.2 ทําโทษบุตรตามสมควรเพ่ือว�ากล�าวสั่งสอน 
    เนื่องจากบุตรท่ีเป+นผู�เยาว%ยังขาดความรับผิดชอบต�อตนเอง  ในบางครั้ง
บุตรอาจไม�เชื่อฟ>งคําสั่งสอนของบิดามารดาผู�ใช�อํานาจปกครอง  เพ่ือให�ง�ายแก�การควบคุมความ
ประพฤติ  กฎหมายจึงให�สิทธิแก�บิดามารดาผู�ใช�อํานาจปกครองบุตร  สามารถทําโทษบุตรตามสมควร
เพ่ือว�ากล�าวสั่งสอนได�  แต�ท้ังนี้การทําโทษบุตรจะต�องไม�เกินกว�าเหตุ  เช�น  ทําร�ายร�างกายบุตรจน
ได�รับบาดเจ็บ  มิฉะนั้นบิดามารดาผู�ใช�อํานาจปกครองจะมีความผิดอาญาฐานทําร�ายร�างกายบุตร 
   5.1.3 ให�บุตรทําการงานตามสมควรแก�ความสามารถและฐานานุรูป 
    การให�บุตรทําการงานช�วยบิดามารดา  ถือเป+นการฝkกปฏิบัติเพ่ือให�บุตร
เรียนรู�งานและรับผิดชอบตัวเอง  เช�น  ให�บุตรช�วยทําอาหาร  ทํางานบ�าน  เป+นต�น  แต�อย�างไรก็ตาม
การให�บุตรทํางานนั้น  บิดามารดาผู�ใช�อํานาจปกครองจะต�องพิจารณาถึงความเหมาะสมของบุตร
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ประกอบด�วย  โดยลักษณะของงานจะต�องไม�เกินกําลังความสามารถของบุตร  เช�น  ให�บุตรอายุเพียง  
10  ปc  ขับรถโดยสารรับจ�าง  ซ่ึงถือเป+นการให�บุตรทํางานเกินความสามารถและฐานานุรูปของเด็ก  
ดังนั้นบิดามารดาผู�ใช�อํานาจปกครองจึงไม�มีสิทธิให�บุตรทําการงานดังกล�าวได� 
   5.1.4 เรียกบุตรคืนจากบุคคลซ่ึงกักบุตรไว�โดยมิชอบด�วยกฎหมาย 
    ในกรณีท่ีมีบุคคลใดมาพรากผู�เยาว%ไปเสียจากบิดามารดาผู�ใช�อํานาจ
ปกครอง  ไม�ว�าจะใช�วิธีล�อลวง  ลักพา  หรือกักขัง  บิดามารดาผู�ใช�อํานาจปกครองย�อมมีสิทธิเรียก
บุตรคืนจากบุคคลดังกล�าวได�  รวมท้ังมีสิทธิดําเนินคดีอาญาฐานพรากผู�เยาว%และฟ=องคดีแพ�งในเรื่อง
ละเมิดได�อีกด�วย 
  5.2 สิทธิของผู�ใช�อํานาจปกครองในฐานะเป+นผู�แทนโดยชอบธรรม 
   ผู�ใช�อํานาจปกครองบุตรย�อมมีสิทธิท่ีจะกระทําการใดๆ  แทนบุตรในฐานะเป+น
ผู�แทนโดยชอบธรรมของบุตรได�  เช�น  ให�ความยินยอมแก�บุตรผู�เยาว%ในการทํานิติกรรม  นอกจากนี้ใน
กรณีท่ีบุตรถูกศาลสั่งให�เป+นคนไร�ความสามารถหรือเสมือนไร�ความสามารถ  ผู�ใช�อํานาจปกครองบุตร
ย�อมเป+นผู�อนุบาลหรือผู�พิทักษ%ให�แก�บุตรด�วยแล�วแต�กรณี  (ป.พ.พ.  มาตรา  1569) 
   ในกรณีท่ีผู�เยาว%ถูกศาลสั่งให�เป+นคนไร�ความสามารถ  และศาลมีคําสั่งต้ังบุคคล
อ่ืนซ่ึงมิใช�ผู�ใช�อํานาจปกครองหรือผู�ปกครองเป+นผู�อนุบาล  ให�คําสั่งนั้นมีผลเป+นการถอนผู�ใช�อํานาจ
ปกครองหรือผู�ปกครองท่ีเป+นอยู�ในขณะนั้น  (ป.พ.พ.  มาตรา  1569/1  วรรคแรก)  ท้ังนี้เพ่ือป=องกัน
การใช�อํานาจปกครองซํ้าซ�อนกันระหว�างผู�ใช�อํานาจปกครองหรือผู�ปกครองกับผู�อนุบาล  อันจะเกิด
ความเสียหายกับผู�เยาว%ได�  (สมรักษ%  พรหมมา  และ  ประเสริฐ  ลิ่มประเสริฐ, 2545: 319) 
   ในกรณีท่ีบุตรบรรลุนิติภาวะแล�วและไม�มีคู�สมรสได�ถูกศาลสั่งให�เป+นคนไร�
ความสามารถหรือเสมือนไร�ความสามารถ  ให�บิดามารดา  หรือบิดา  หรือมารดาเป+นผู�อนุบาลแล�วแต�
กรณี  เว�นแต�ศาลจะสั่งเป+นอย�างอ่ืน  (ป.พ.พ.  มาตรา  1569/1  วรรคสอง)  แต�ถ�าหากบุตรซ่ึงบรรลุ
นิติภาวะมีคู�สมรสแล�ว  ศาลจะสั่งให�คู�สมรสเป+นผู�อนุบาลหรือผู�พิทักษ%ก็ได�  แล�วแต�กรณีจะเห็นสมควร 
  5.3 สิทธิของผู�ใช�อํานาจปกครองในการจัดการทรัพย%สินของบุตร 
   เนื่องจากผู�เยาว%เป+นผู�บกพร�องในเรื่องความสามารถในการทํานิติกรรม  ซ่ึงหาก
ปล�อยให�ผู�เยาว%จัดการทรัพย%สินของตนเองไปโดยลําพัง  อาจทําให�ทรัพย%สินของผู�เยาว%ได�รับความ
เสียหายก็ได�  เพ่ือเป+นการดูแลรักษาทรัพย%สินของผู�เยาว%  กฎหมายจึงให�สิทธิผู�ใช�อํานาจปกครองมี
อํานาจในการจัดการทรัพย%ของบุตรผู�เยาว%ด�วย  ตามท่ีประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย%  มาตรา  
1571  ได�บัญญัติไว�ว�า  “อํานาจปกครองนั้น  รวมท้ังการจัดการทรัพย%สินของบุตรด�วย  และให�จัดการ
ทรัพย%สินนั้นด�วยความระมัดระวังเช�นวิญhูชนจะพึงกระทํา” 
   จากบทบัญญัติดังกล�าวข�างต�น  จะเห็นได�ว�า  อํานาจการจัดการทรัพย%สินนั้น  
หมายความรวมถึงการสงวนบํารุงรักษา  การจัดหาผลประโยชน%จากทรัพย%สินนั้น  หรือทําให�ทรัพย%สิน
งอกเงยได�ประโยชน%มากข้ึน  ขัดขวางมิให�บุคคลอ่ืนทําให�เกิดความเสียหายแก�ทรัพย%สิน  รวมตลอดถึง
จําหน�าย  จ�ายโอน  ก�อให�เกิดภาระติดพัน  การใช�สิทธิติดตามทรัพย%คืน  และต�อสู�คดีเก่ียวกับทรัพย%
ของผู�เยาว%ด�วย  (รัศฎา  เอกบุตร, 2555: 126 – 127)  ท้ังนี้ผู�ใช�อํานาจปกครองจะต�องจัดการ
ทรัพย%สินของผู�เยาว%ด�วยความระมัดระวังดังเช�นวิญhูชนจะพึงกระทํา 
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   แต�อย�างไรก็ตาม  บิดามารดาผู�ใช�อํานาจปกครองจะก�อหนี้ท่ีบุตรจะต�องทําเอง
เป+นการเฉพาะตัวโดยมิได�รับความยินยอมจากบุตรไม�ได�  (ป.พ.พ.  มาตรา  1572)  เช�น  บุตรมีอาชีพ
เป+นดาราแสดงภาพยนตร%  มีบุคคลติดต�อจ�างบุตรให�ไปแสดงภาพยนตร%  บิดามารดาผู�ใช�อํานาจ
ปกครองบุตรจะรับงานแสดงแทนบุตรโดยมิได�รับความยินยอมจากบุตรไม�ได�  แต�ถ�าบุตรมีเงินได�ไม�ว�า
เงินได�นั้นจะมาจากการทํางาน  หรือเงินได�มาจากการจําหน�าย  จ�ายโอนทรัพย%สินของผู�เยาว%  บิดา
มารดาผู�ใช�อํานาจปกครองย�อมมีสิทธิใช�เงินได�ของบุตร  เพ่ือเป+นค�าอุปการะเลี้ยงดูและการศึกษาของ
บุตรก�อนได�  ส�วนท่ีเหลือผู�ใช�อํานาจปกครองต�องเก็บรักษาไว�เพ่ือส�งมอบแก�บุตร  จะนําไปใช�เป+นการ
ส�วนตัวไม�ได�  แต�ถ�าผู�ใช�อํานาจปกครองไม�มีเงินได�เพียงพอแก�การครองชีพตามสมควรแก�ฐานะ  ผู�ใช�
อํานาจปกครองจะใช�เงินนั้นตามสมควรก็ได�  เว�นแต�จะเป+นเงินได�ท่ีเกิดจากทรัพย%สินโดยการให�โดย
เสน�หา  หรือพินัยกรรมซ่ึงมีเง่ือนไขว�ามิให�ผู�มีอํานาจปกครองได�ประโยชน%จากทรัพย%สินนั้นๆ  (ป.พ.พ.  
มาตรา  1573) 
  5.4 การจัดการทรัพย%สินท่ีต�องขออนุญาตจากศาลก�อน 
   ถึงแม�กฎหมายจะให�สิทธิบิดามารดาผู�ใช�อํานาจปกครองจัดการทรัพย%สินของบุตร
ผู�เยาว%ด�วยความระมัดระวังเช�นวิญhูชนจะพึงกระทําก็ตาม  แต�ทรัพย%สินบางอย�างของผู�เยาว%หากให�
สิทธิผู�ใช�อํานาจปกครองจัดการตามอําเภอใจ  อาจก�อให�เกิดความเสียหายแก�ทรัพย%สินของผู�เยาว%ได�  
ดังนั้น  กฎหมายจึงกําหนดให�ผู�ใช�อํานาจปกครองต�องขออนุญาตจากศาลก�อน  จึงจะจัดการทรัพย%สิน
ของผู�เยาว%ได�  ซ่ึงประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย%  มาตรา  1574  ได�บัญญัติไว�ดังนี้ 
   “นิติกรรมใดอันเก่ียวกับทรัพย%สินของผู�เยาว%ดังต�อไปนี้  ผู�ใช�อํานาจปกครองจะ
กระทํามิได�  เว�นแต�ศาลจะอนุญาต 
   (1) ขาย  แลกเปลี่ยน  ขายฝาก  ให�เช�าซ้ือ  จํานอง  ปลดจํานอง  หรือโอนสิทธิ
จํานอง  ซ่ึงอสังหาริมทรัพย%หรือสังหาริมทรัพย%ท่ีอาจจํานองได� 
   (2) กระทําให�สิ้นสุดลงท้ังหมดหรือบางส�วนซ่ึงทรัพย%สินของผู�เยาว%อันเก่ียวกับ
อสังหาริมทรัพย% 
   (3) ก�อต้ังภาระจํายอม  สิทธิอาศัย  สิทธิเหนือพ้ืนดิน  สิทธิเก็บกินภาระติดพัน
ในอสังหาริมทรัพย%  หรือทรัพย%สินอ่ืนใดในอสังหาริมทรัพย% 
   (4) จําหน�ายไปท้ังหมดหรือบางส�วนซ่ึงสิทธิเรียกร�องท่ีจะให�ได�มาซ่ึงทรัพย%สิทธิ
ในอสังหาริมทรัพย%หรือสังหาริมทรัพย%ท่ีอาจจํานองได�  หรือสิทธิเรียกร�องท่ีจะให�ทรัพย%สินเช�นว�านั้น
ของผู�เยาว%ปลอดจากทรัพยสิทธิท่ีมีอยู�เหนือทรัพย%สินนั้น 
   (5) ให�เช�าอสังหาริมทรัพย%เกินสามปc 
   (6) ก�อข�อผูกพันใดๆ  ท่ีมุ�งให�เกิดผลตามมาตรา  (1)  (2)  หรือ  (3) 
   (7) ให�กู�ยืมเงิน 
   (8) ให�โดยเสน�หา  เว�นแต�จะเอาเงินได�ของผู�เยาว%ให�แทนผู�เยาว%เพ่ือการกุศล
สาธารณะ  เพ่ือการสังคม  หรือตามหน�าท่ีธรรมจรรยา  ท้ังนี้  พอสมควรแก�ฐานานุรูปของผู�เยาว% 
   (9) รับการให�โดยเสน�หาท่ีมีเง่ือนไขหรือค�าภาระติดพันหรือไม�รับการให�โดย
เสน�หา 
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   (10)  ประกันโดยประการใดๆ  อันอาจมีผลให�ผู�เยาว%ต�องถูกบังคับชําระหนี้หรือ
ทํานิติกรรมอ่ืนท่ีมีผลให�ผู�เยาว%ต�องรับเป+นผู�ชําระหนี้ของบุคคลอ่ืนหรือแทนบุคคลอ่ืน 
   (11)  นําทรัพย%สินไปแสวงหาผลประโยชน%นอกจากในกรณีท่ีบัญญัติไว�ในมาตรา  
1598/4  (1)  (2)  หรือ  (3) 
   (12)  ประนีประนอมยอมความ 
   (13)  มอบข�อพิพาทให�อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย” 
   จากบทบัญญัติดังกล�าวข�างต�น  จะเห็นได�ว�า  เจตนารมณ%ของกฎหมายได�บัญญัติ
ออกมาเพ่ือคุ�มครองทรัพย%สินท่ีสําคัญของผู�เยาว%มิให�เสียหาย  ฉะนั้นหากผู�ใช�อํานาจปกครองได�จัดการ
ทรัพย%สินของผู�เยาว%ไปโดยมิได�รับอนุญาตจากศาล  นิติกรรมดังกล�าวย�อมไม�มีผลผูกพันผู�เยาว%  แต�นิติ
กรรมนั้นก็ไม�ได�ตกเป+นโมฆะแต�อย�างใด  เพราะนิติกรรมท่ีได�กระทําไปโดยปราศจากอํานาจมีผลผูกพัน
เฉพาะผู�ใช�อํานาจปกครองต�องรับผิดเป+นการส�วนตัวเท�านั้น  ผู�เยาว%จึงไม�ต�องร�วมรับผิดด�วย 
   นอกจากนี้  ยังมีกิจการอีกประเภทหนึ่งท่ีกฎหมายห�ามมิให�ผู�ใช�อํานาจปกครอง
จัดการทรัพย%สินของผู�เยาว%เช�นกัน  ถ�ากิจการนั้นเป+นเรื่องเก่ียวกับผลประโยชน%ของผู�ใช�อํานาจ
ปกครองหรือประโยชน%ของคู�สมรส  หรือบุตรของผู�ใช�อํานาจปกครองได�ขัดกับประโยชน%ของผู�เยาว%  
ถ�าผู�ใช�อํานาจปกครองจะจัดการกิจการดังกล�าวก็ต�องได�รับอนุญาตจากศาลก�อน  จึงจะทํากิจการนั้น
ได�  ถ�าผู�ใช�อํานาจปกครองฝ]าฝ^น  นิติกรรมดังกล�าวย�อมตกเป+นโมฆะ  (ป.พ.พ.  มาตรา  1575)  เช�น  
ผู�ใช�อํานาจปกครองจะกู�ยืมเงินของผู�เยาว%  ผู�ใช�อํานาจปกครองจะต�องขออนุญาตจากศาลก�อน  
เนื่องจากกิจการดังกล�าวเป+นเรื่องผลประโยชน%ของผู�ใช�อํานาจปกครองขัดกับผู�เยาว%  หรือกรณีท่ีคู�
สมรสของผู�ใช�อํานาจปกครองจะซ้ือรถยนต%ของผู�เยาว%  ผู�ใช�อํานาจปกครองก็ต�องขออนุญาตจากศาล
ก�อนเช�นกัน  มิฉะนั้นนิติกรรมดังกล�าวย�อมตกเป+นโมฆะ  เพราะกฎหมายให�รวมความถึงกิจการท่ีเป+น
ผลประโยชน%ของคู�สมรสหรือบุตรของผู�ใช�อํานาจปกครองขัดกับประโยชน%ของผู�เยาว%ด�วย 
   อนึ่งในเรื่องเก่ียวกับประโยชน%ของผู�ใช�อํานาจปกครองหรือของคู�สมรส  หรือบุตร
ของผู�ใช�อํานาจปกครองนั้น  กฎหมายได�ขยายความคําว�า  “ประโยชน%”  โดยให�หมายความรวมถึง
ประโยชน%ในกิจการดังต�อไปนี้ด�วย  (ป.พ.พ.  มาตรา  1576)  คือ 
   ประการท่ีหนึ่ง  ประโยชน%ในกิจการท่ีกระทํากับห�างหุ�นส�วนสามัญท่ีบุคคล
ดังกล�าวนั้นเป+นหุ�นส�วน 
   ประการท่ีสอง  ประโยชน%ในกิจการท่ีกระทํากับห�างหุ�นส�วนจํากัดท่ีบุคคล
ดังกล�าวนั้นเป+นหุ�นส�วนจําพวกไม�จํากัดความรับผิด 
   ตัวอย&าง  เช�น  บิดาผู�ใช�อํานาจปกครองได�นําหุ�นของบุตรผู�เยาว%ในห�างหุ�นส�วน
สามัญไปโอนตีใช�หนี้ส�วนตัวของบิดา  โดยไม�ได�รับอนุญาตจากศาล  กรณีเช�นนี้ถือว�าประโยชน%ของ
บิดาผู�ใช�อํานาจปกครองย�อมขัดกับประโยชน%ของผู�เยาว%  นิติกรรมดังกล�าวจึงตกเป+นโมฆะ  (คํา
พิพากษาฎีกา  2081 – 2087/2514) 
   จากท่ีกล�าวมาข�างต�นนี้  จึงสรุปได�ว�า  ผู�ใช�อํานาจปกครองบุตรย�อมมีอํานาจ
จัดการทรัพย%สินของผู�เยาว%ได�  แต�ต�องจัดการทรัพย%สินของผู�เยาว%ด�วยความระมัดระวังดังเช�นวิญhูชน
จะพึงกระทํา  แต�ถ�าเป+นนิติกรรมตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย%  มาตรา  1574  และกิจการ
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ท่ีขัดกับประโยชน%ของผู�เยาว%  ผู�ใช�อํานาจปกครองต�องได�รับอนุญาตจากศาลก�อน  จึงจะทํานิติกรรม
เก่ียวกับทรัพย%สินของผู�เยาว%ได� 
   อย�างไรก็ตาม  ถึงแม�กฎหมายจะให�อํานาจผู�ใช�อํานาจปกครองจัดการทรัพย%สิน
บุตรซ่ึงเป+นผู�เยาว%ได�  แต�กฎหมายก็ได�กําหนดข�อยกเว�นในการจํากัดสิทธิของผู�ใช�อํานาจปกครองได�
เช�นกัน  โดยห�ามมิให�ผู�ใช�อํานาจปกครองจัดการทรัพย%สินของผู�เยาว%ในกรณีท่ีผู�เยาว%ได�รับทรัพย%สินนั้น
มาจากบุคคลอ่ืนโดยทางพินัยกรรม  หรือโดยการให�โดยเสน�หา  ดังท่ีประมวลกฎหมายแพ�งและ
พาณิชย%  มาตรา  1577  ได�บัญญัติว�า  “บุคคลใดจะโอนทรัพย%สินให�ผู�เยาว%โดยพินัยกรรมหรือโดย
การให�โดยเสน�หา  ซ่ึงมีเง่ือนไขให�บุคคลอ่ืนนอกจากผู�ใช�อํานาจปกครองเป+นผู�จัดการจนกว�าผู�เยาว%จะ
บรรลุนิติภาวะก็ได�  ผู�จัดการนั้นต�องเป+นผู�ซ่ึงผู�โอนระบุชื่อไว�  หรือถ�ามิได�ระบุไว�ก็ให�ศาลสั่ง  แต�การ
จัดการทรัพย%สินนั้นต�องอยู�ภายใต�บังคับมาตรา  60  หรือมาตรา  61  มาตรา  63”  ท้ังนี้เพราะว�าผู�
ซ่ึงได�โอนทรัพย%สินให�ผู�เยาว%ได�ระบุชื่อบุคคลอ่ืนท่ีไม�ใช�ผู�ใช�อํานาจปกครองเป+นผู�จัดการทรัพย%สินใน
หนังสือยกให�หรือพินัยกรรมดังกล�าว  แต�ถ�าไม�ได�ระบุชื่อผู�จัดการทรัพย%สินไว�ว�าเป+นใคร  กฎหมาย
กําหนดให�ศาลเป+นผู�แต�งต้ังผู�จัดการทรัพย%สินให�ผู�เยาว%  ผู�ใช�อํานาจปกครองจะจัดการทรัพย%สินของ
ผู�เยาว%เองหรือใช�วิธีขออนุญาตศาลเพ่ือจัดการทรัพย%สินไม�ได� 
  5.5 การส�งมอบทรัพย%สินและคืนบัญชี 
   โดยหลักท่ัวไปแล�วบิดามารดาย�อมเป+นผู�ใช�อํานาจปกครองบุตร  และมีสิทธิใน
การจัดการทรัพย%สินของบุตรด�วย  แต�อํานาจปกครองบุตรผู�เยาว%อาจสิ้นสุดลงก็ได�  ถ�าหากว�าผู�เยาว%ได�
บรรลุนิติภาวะแล�วหรือเม่ือผู�เยาว%ตาย  หรือผู�ใช�อํานาจปกครองถึงแก�ความตาย  หรือถูกศาลสั่งถอน
อํานาจปกครอง  หรือกรณีท่ีผู�เยาว%ได�มีผู�ใช�อํานาจปกครองคนใหม�  เป+นต�น  ดังนั้นเม่ืออํานาจ
ปกครองบุตรสิ้นสุดลง  ผู�ใช�อํานาจปกครองบุตรจึงมีหน�าท่ีตามกฎหมายต�องส�งมอบทรัพย%สินและคืน
บัญชีทรัพย%สินให�แก�บุตรในกรณีดังต�อไปนี้ 
   5.5.1 กรณีท่ีอํานาจปกครองบุตรสิ้นไปเพราะผู�เยาว%บรรลุนิติภาวะ 
    เม่ือผู�เยาว%ได�บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล�ว  ไม�ว�าจะบรรลุนิติภาวะ
ด�วยการสมรสหรือมีอายุครบ  20  ปcบริบูรณ%ก็ตาม  ผลของการบรรลุนิติภาวะย�อมทําให�ผู�บรรลุนิติ
ภาวะสามารถทํานิติกรรมใดๆ  ด�วยตนเองได�โดยไม�ต�องไปขอความยินยอมจากผู�ใช�อํานาจปกครองอีก  
ฉะนั้น  อํานาจปกครองจึงสิ้นสุดลงทันที  เม่ืออํานาจปกครองสิ้นสุดลง  ประมวลกฎหมายแพ�งและ
พาณิชย%  มาตรา  1578  วรรคแรก  จึงได�กําหนดหน�าท่ีของผู�ใช�อํานาจปกครองไว�ว�า  “ในกรณีท่ี
อํานาจปกครองสิ้นไปเพราะผู�เยาว%บรรลุนิติภาวะ  ผู�ใช�อํานาจปกครองต�องรีบส�งมอบทรัพย%สินท่ี
จัดการและบัญชีในการนั้นให�ผู�บรรลุนิติภาวะเพ่ือรับรอง  ถ�ามีเอกสารเก่ียวกับเรื่องจัดการทรัพย%สิน
นั้นก็ให�ส�งมอบพร�อมกับบัญชี”  เช�น  บัญชีแสดงรายการจัดการทรัพย%สิน  บัญชีหนี้สิน  เอกสาร
รายรับ  รายจ�าย  รวมท้ังสัญญาต�างๆ  ท่ีผู�ใช�อํานาจปกครองได�ทํานิติกรรมกับบุคคลภายนอก  เม่ือ
ผู�ใช�อํานาจปกครองส�งมอบทรัพย%สินและคืนบัญชีทรัพย%สินให�แก�บุตรเพ่ือทําการรับรองแล�ว  ผู�ใช�
อํานาจปกครองก็หมดสิ้นความผูกพันในนิติกรรมดังกล�าวทันที 
   5.5.2 กรณีอํานาจปกครองสิ้นไปเพราะเหตุอ่ืน 
    นอกเหนือจากกรณีท่ีผู�เยาว%บรรลุนิติภาวะแล�ว  อํานาจปกครองอาจ
สิ้นสุดลงด�วยกรณีอ่ืนก็ได�  เช�น  ผู�ใช�อํานาจปกครองบุตรเป+นคนไร�ความสามารถ  จนถูกศาลสั่งถอน



 
225  

อํานาจปกครองและศาลมีคําสั่งต้ังผู�ปกครองคนใหม�แทน  หรือกรณีท่ีผู�เยาว%ไปเป+นบุตรบุญธรรมของ
คนอ่ืน  หรือไปอยู�ในอํานาจปกครองของบิดาหรือมารดาฝ]ายเดียว  ดังนั้นประมวลกฎหมายแพ�งและ
พาณิชย%  มาตรา  1578  วรรคสอง  จึงกําหนดหน�าท่ีของผู�ใช�อํานาจปกครองไว�ว�า  “ในกรณีท่ีอํานาจ
ปกครองสิ้นไปเพราะเหตุอ่ืนนอกจากท่ีกล�าวในวรรคหนึ่ง  ให�มอบทรัพย%สิน  บัญชี  และเอกสารท่ี
เก่ียวกับเรื่องจัดการทรัพย%สินให�แก�ผู�ใช�อํานาจปกครองถ�ามี  หรือผู�ปกครองแล�วแต�กรณี  เพ่ือรับรอง”  
ท้ังนี้เพราะผู�ใช�อํานาจปกครองคนเดิมได�หลุดพ�นจากหน�าท่ีในการใช�อํานาจปกครองและจัดการ
ทรัพย%สินของผู�เยาว%แล�ว  ผู�ใช�อํานาจปกครองหรือผู�ปกครองคนใหม�จึงมีหน�าท่ีรับรองความถูกต�อง
และจัดการทรัพย%สินของผู�เยาว%ต�อไป 
   5.5.3 กรณีท่ีอํานาจปกครองสิ้นไปเพราะบิดาหรือมารดาผู�ใช�อํานาจปกครองถึง
แก�ความตาย  และบิดาหรือมารดาฝ]ายท่ีมีชีวิตอยู�จะสมรสใหม� 
    ในกรณีท่ีบิดามารดาเป+นผู�ใช�อํานาจปกครองบุตรร�วมกัน  ต�อมาภายหลัง
ปรากฏว�าบิดาหรือมารดาฝ]ายใดฝ]ายหนึ่งได�ถึงแก�ความตายไปก�อน  กฎหมายกําหนดให�ฝ]ายท่ียังมี
ชีวิตอยู�ย�อมเป+นผู�ใช�อํานาจปกครองบุตรแต�เพียงผู�เดียว  (ป.พ.พ.  มาตรา  1566  (1))  แต�ถ�าบิดา
หรือมารดาฝ]ายท่ีมีชีวิตอยู�จะทําการสมรสใหม�และได�ครอบครองทรัพย%สินอันเป+นสัดส�วนของบุตรไว�  
กฎหมายกําหนดหน�าท่ีให�บิดาหรือมารดาส�งมอบทรัพย%สินแก�บุตร  นอกจากนี้  หากทรัพย%สินใดเป+น
จําพวกอสังหาริมทรัพย%หรือสังหาริมทรัพย%ชนิดพิเศษ  หรือท่ีเป+นเอกสารสําคัญ  ให�บิดาหรือมารดา
ฝ]ายท่ีมีชีวิตอยู�จัดการลงชื่อบุตรเป+นเจ�าของรวมในเอกสารนั้นด�วย  (ป.พ.พ.  มาตรา  1579        
วรรคแรก)  ท้ังนี้เพ่ือป=องกันไม�ให�ทรัพย%สินในส�วนท่ีเป+นของบุตรและส�วนท่ีบุตรจะได�รับมรดกจาก
บิดาหรือมารดาท่ีตายในฐานะทายาทโดยธรรม  ไปปะปนรวมกันกับทรัพย%สินท่ีบิดาหรือมารดาท่ีมี
ชีวิตอยู�ได�ทํามาหาได�ร�วมกันกับคู�สมรสคนใหม�  แต�ถ�าบิดาหรือมารดาฝ]ายท่ีมีชีวิตอยู�ได�ทําการสมรส
ใหม�โดยไม�จัดการส�งมอบทรัพย%  หรือไม�เก็บรักษาทรัพย%สิน  หรือลงชื่อบุตรเป+นเจ�าของรวมในเอกสาร
ดังกล�าวก�อน  เม่ือญาติของผู�เยาว%หรืออัยการร�องขอ  ศาลมีอํานาจสั่งให�ถอนอํานาจปกครองบิดาหรือ
มารดาท่ียังมีชีวิตอยู�  หรือจะมอบให�บุคคลหนึ่งบุคคลใดทําบัญชีและลงชื่อบุตรเป+นเจ�าของรวมใน
เอกสารดังกล�าวแทน  โดยให�บิดาหรือมารดาฝ]ายท่ีมีชีวิตอยู�เสียค�าใช�จ�ายก็ได�  (ป.พ.พ.  มาตรา  
1579  วรรคสาม)  อย�างไรก็ตามถ�ามีเหตุอันสมควรจะต�องทําการสมรส  ศาลอาจมีคําสั่งให�บิดาหรือ
มารดาฝ]ายท่ีมีชีวิตอยู�ทําการสมรสไปก�อนก็ได�  แต�คําสั่งศาลจะต�องระบุให�บิดาหรือมารดาฝ]ายท่ีมีชีวิต
อยู�ปฏิบัติการแบ�งแยกทรัพย%สินและทําบัญชีทรัพย%สินให�แล�วเสร็จตามเวลาท่ีกําหนดไว�ภายหลังการ
สมรส  (ป.พ.พ.  มาตรา  1579  วรรคสอง)  ซ่ึงหลักเกณฑ%ดังกล�าวนี้ให�นํามาใช�กับกรณีท่ีผู�เยาว%เป+น
บุตรบุญธรรมของสามีและภริยาท้ังสองฝ]ายด�วย  (ป.พ.พ.  มาตรา  1579  วรรคท�าย) 
  5.6 อายุความ 
   ในการฟ=องคดีเก่ียวกับการจัดการทรัพย%สินระหว�างผู�เยาว%กับผู�ใช�อํานาจปกครอง
นั้น  ห�ามมิให�ฟ=องเม่ือพ�น  1  ปcนับแต�เวลาท่ีอํานาจปกครองสิ้นไป  แต�ถ�าอํานาจปกครองได�สิ้นไป
ในขณะบุตรยังเป+นผู�เยาว%อยู�  ให�ฟ=องคดีภายใน  1  ปcนับแต�เวลาท่ีผู�เยาว%บรรลุนิติภาวะ  หรือเม่ือมี
ผู�แทนโดยชอบธรรมคนใหม�  (ป.พ.พ.  มาตรา  1581)  ซ่ึงอายุความ  1  ปcนี้ใช�เฉพาะคดีเก่ียวกับการ
จัดการทรัพย%สินระหว�างผู�เยาว%กับผู�ใช�อํานาจปกครองเท�านั้น  แต�ถ�าหากเป+นคดีอ่ืนท่ีไม�เก่ียวกับการ
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จัดการทรัพย%สิน  เช�น  คดีเก่ียวกับการเรียกทรัพย%คืนจากผู�ปกครอง  หรือการเรียกค�าอุปการะเลี้ยงดู
บุตรผู�เยาว%  ก็ไม�ต�องอยู�ภายในบังคับอายุความดังกล�าวนี้ 
  5.7 การถอนอํานาจปกครอง 
   โดยหลักท่ัวไปบิดามารดาผู�ใช�อํานาจปกครองบุตรย�อมมีสิทธิปกครองดูแลบุตร
ผู�เยาว%  เช�น  สิทธิในการกําหนดท่ีอยู�ของบุตร  สั่งสอนบุตร  ให�บุตรทํางานตามสามควรแก�ฐานานุรูป  
รวมท้ังเรียกบุตรคืนจากบุคคลอ่ืนซ่ึงกักบุตรไว�ก็ได�  ซ่ึงถือเป+นความสัมพันธ%ในทางส�วนตัว  นอกจากนี้  
ยังมีสิทธิในการจัดการทรัพย%สินและเงินได�ของบุตรอีกด�วย  อย�างไรก็ตาม  หากผู�ใช�อํานาจปกครองมี
พฤติการณ%ท่ีไม�เหมาะสม  ซ่ึงอาจเป+นอันตรายต�อการดํารงชีวิตและประโยชน%ในทางทรัพย%สินของบุตร  
ผู�ใช�อํานาจปกครองอาจถูกถอนอํานาจปกครองก็ได�  ถ�ามีเหตุตามท่ีประมวลกฎหมายแพ�งและ
พาณิชย%  มาตรา  1582  ซ่ึงได�บัญญัติไว�ดังนี้ 
   “ถ�าผู�ใช�อํานาจปกครองเป+นคนไร�ความสามารถหรือเสมือนไร�ความสามารถโดย
คําสั่งของศาลก็ดี  ใช�อํานาจปกครองเก่ียวแก�ตัวผู�เยาว%โดยมิชอบก็ดี  ประพฤติชั่วร�ายก็ดี  ในกรณี
เหล�านี้ศาลจะสั่งเอง  หรือจะสั่งเม่ือญาติของผู�เยาว%หรืออัยการร�องขอให�ถอนอํานาจปกครองเสีย
บางส�วนหรือท้ังหมดก็ได� 
   ถ�าผู�ใช�อํานาจปกครองล�มละลายก็ดี  หรือจัดการทรัพย%สินของผู�เยาว%ในทางท่ีผิด
จนอาจเป+นภัยก็ดี  ศาลจะสั่งตามวิธีในวรรคหนึ่งให�ถอนอํานาจจัดการทรัพย%สินเสียก็ได�” 
   ดังนั้น  เพ่ือเป+นการคุ�มครองประโยชน%ของบุตรผู�เยาว%มิให�ได�รับความเสียหายอีก
ต�อไป  กฎหมายจึงได�หาแนวทางแก�ไขโดยวิธีการถอนอํานาจ  ถ�าผู�ใช�อํานาจปกครองมีเหตุดังต�อไปนี้ 
   5.7.1 ถูกศาลสั่งให�เป+นคนไร�ความสามารถหรือเสมือนไร�ความสามารถ 
    เม่ือผู�ใช�อํานาจปกครองถูกศาลสั่งให�เป+นไร�ความสามารถหรือคนเสมือนไร�
ความสามารถ  ผู�ใช�อํานาจปกครองจึงเป+นบุคคลท่ีมีบกพร�องในเรื่องความสามารถท่ีจะทําการต�างๆ  
แทนผู�เยาว%ได�  จึงไม�สมควรให�เป+นผู�ใช�อํานาจปกครองผู�เยาว%อีกต�อไป  เพราะอาจก�อความเสียหายแก�
ผู�เยาว%ได� 
   5.7.2 ใช�อํานาจปกครองเก่ียวแก�ตัวผู�เยาว%โดยมิชอบ 
    ในกรณีท่ีผู�ใช�อํานาจปกครองมีพฤติการณ%ปกครองดูแลผู�เยาว%โดยมิชอบ  
เช�น  ให�บุตรทํางานโดยค�ายาเสพติด  ไปขอทาน  หรือสั่งสอนบุตรในทางท่ีไม�ดี  หรือทําโทษบุตรเกิน
สมควร  ในเม่ือคํานึงถึงสภาพสังคมท่ัวไปท่ีวิญhูชนจะพึงปฏิบัติต�อบุตรและพฤติการณ%ของบุตร
ประกอบด�วย 
   5.7.3 มีความประพฤติชั่วร�าย 
    ในกรณีท่ีผู�ใช�อํานาจปกครองมีความประพฤติชั่วอย�างร�ายแรง  อันมี
ลักษณะผิดศีลธรรมอันดีของประชาชน  เช�น  ค�าขายยาเสพติด  ค�าประเวณี  หรือมีพฤติกรรมต�อ
ผู�เยาว%ไปในทางเสียหาย  เช�น  ข�มขืนบุตร  ข�มขู�บังคับให�บุตรไปทํางานท่ีไม�ถูกต�องตามกฎหมาย  ซ่ึง
ถือเป+นการทําลายความผาสุกต�อสุขภาพกายและจิตใจของบุตรอย�างร�ายแรง  กรณีเช�นว�านี้ให�ศาล
ถอนอํานาจปกครองบิดามารดาผู�ใช�อํานาจปกครองได�  เพราะถือเป+นบุคคลไม�สมควรอย�างยิ่งท่ีจะ
ปกครองดูแลบุตรอีกต�อไป 
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   จากกรณีดังกล�าวข�างต�นนี้  ถือเป+นเหตุท่ีศาลจะสั่งถอนอํานาจปกครองทุกอย�าง
ท่ีเก่ียวกับบุตรผู�เยาว%ของผู�ใช�อํานาจปกครอง  ดังนั้น  อํานาจปกครองจึงสิ้นสุดลงทันที  แต�อย�างไรก็
ตาม  ศาลอาจมีคําสั่งถอนอํานาจปกครองเฉพาะในส�วนท่ีเก่ียวกับการจัดการทรัพย%สินของผู�เยาว%ก็ได�  
ถ�าหากผู�ใช�อํานาจปกครองเป+นบุคคลล�มละลาย  หรือจัดการทรัพย%สินของผู�เยาว%ไปในทางท่ีผิด  จน
อาจสร�างความเสียหายแก�ทรัพย%สินของผู�เยาว% 
  5.8 ผลของการถอนอํานาจปกครอง 
   เม่ือศาลมีคําสั่งให�ถอนอํานาจปกครอง  ผู�ใช�อํานาจปกครองย�อมหมดสิทธิในการ
ใช�อํานาจปกครองทุกอย�างต�อไป  แต�ถ�าผู�ใช�อํานาจปกครองถูกศาลมีคําสั่งให�ถอนอํานาจเฉพาะ
อํานาจในการจัดการทรัพย%สินของผู�เยาว%  อํานาจปกครองย�อมสิ้นสุดเฉพาะอํานาจในการจัดการ
ทรัพย%สินเท�านั้น  แต�อํานาจปกครองในด�านอ่ืนๆท่ีเก่ียวกับตัวผู�เยาว%ก็ยังคงมีอยู�เช�นเดิม  อย�างไรก็
ตาม  ถึงแม�ว�าผู�ใช�อํานาจปกครองจะถูกศาลมีคําสั่งถอนอํานาจปกครองไป  ก็ไม�เป+นเหตุให�ผู�นั้นพ�น
จากหน�าท่ีอุปการะเลี้ยงดูผู�เยาว%ตามกฎหมาย  (ป.พ.พ.  มาตรา  1584/1)  นอกจากนี้  หากผู�ใช�
อํานาจปกครองท่ีถูกถอนอํานาจมีพฤติการณ%ในทางท่ีดีข้ึน  เช�น  มีความประพฤติดีหรือศาลมีคําสั่ง
ยกเลิกจากการเป+นบุคคลไร�ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร�ความสามารถ  หรือยกเลิกการเป+นคน
ล�มละลาย  เป+นต�น  และเม่ือผู�ถูกถอนอํานาจปกครองหรือญาติของผู�เยาว%ร�องขอ  ศาลอาจจะมีคําสั่ง
ให�มีอํานาจปกครองเช�นเดิมก็ได�  (ป.พ.พ.  มาตรา  1583) 
 
 
ความปกครอง 
 
 ดังท่ีได�กล�าวมาแล�วว�าบุตรซ่ึงเป+นผู�เยาว%ย�อมอยู�ใต�อํานาจปกครองของบิดาและมารดา
ร�วมกัน  เนื่องจากผู�เยาว%เป+นบุคคลท่ีบกพร�องในเรื่องความสามารถในการจัดการเรื่องต�างๆ  เก่ียวกับ
ตนเอง  และไม�มีประสบการณ%ในการดํารงชีวิต  ดังนั้น  ถ�าปล�อยให�บุตรจัดการเรื่องต�างๆ  โดยลําพัง  
อาจก�อให�เกิดความเสียหายต�อผู�เยาว%ได�  อย�างไรก็ดี  หากบุตรท่ีเกิดมานั้นไม�มีบิดามารดาเนื่องจาก
บิดามารดาได�ถึงแก�ความตายไปแล�ว  หรือมีแต�บิดามารดาถูกถอนอํานาจปกครอง  ป>ญหาว�าใครจะ
มาทําหน�าท่ีในการใช�อํานาจปกครองผู�เยาว%ต�อไป  ในเรื่องนี้กฎหมายได�คํานึงถึงประโยชน%ของผู�เยาว%
และป>ญหาท่ีจะเกิดข้ึน  จึงกําหนดให�มีการต้ังบุคคลอ่ืนเป+นผู�ปกครองข้ึนมาทําหน�าท่ีแทนบิดามารดา  
โดยมีอํานาจท่ัวไปเช�นเดียวกับบิดามารดาผู�ใช�อํานาจปกครองบุตร 
 
 1. การตั้งผู�ปกครอง 
  ในกรณีท่ีผู�เยาว%ไม�มีบิดามารดา  หรือมีแต�บิดามารดาได�ถูกศาลสั่งถอนอํานาจปกครอง  
จึงทําให�ไม�มีบิดามารดาทําหน�าท่ีดูแลปกครองผู�เยาว%ต�อไป  ดังนั้นเพ่ือป=องกันป>ญหาท่ีจะเกิดข้ึนกับ
ผู�เยาว%เม่ือไม�มีบิดามารดาเป+นผู�ใช�อํานาจปกครอง  ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย%  มาตรา  1585  
จึงได�บัญญัติไว�ว�า 
  “บุคคลท่ียังไม�บรรลุนิติภาวะและไม�มีบิดามารดาหรือบิดามารดาถูกถอนอํานาจ
ปกครองเสียแล�วนั้น  จะจัดให�มีผู�ปกครองข้ึนในระหว�างท่ีเป+นผู�เยาว%ก็ได� 
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  ในกรณีท่ีผู�ใช�อํานาจปกครองถูกถอนอํานาจปกครองบางส�วนตามมาตรา  1582  วรรค
หนึ่ง  ศาลจะต้ังผู�ปกครองในส�วนท่ีผู�ใช�อํานาจปกครองถูกถอนอํานาจปกครองนั้นก็ได�  หรือในกรณีท่ี
ผู�ใช�อํานาจปกครองถูกถอนอํานาจจัดการทรัพย%สินตามมาตรา  1582  วรรคสอง  ศาลจะต้ัง
ผู�ปกครองเพ่ือจัดการทรัพย%สินก็ได�” 
  จากบทบัญญัติดังกล�าวข�างต�น  การท่ีศาลจะต้ังผู�ปกครองให�กับผู�เยาว%ได�นั้น  จะต�องมี
เหตุในกรณีดังต�อไปนี้ 
  1.1 กรณีท่ีผู�เยาว%ไม�มีบิดามารดา  เช�น  บิดามารดาถึงแก�ความตาย  หรือเด็กเกิดมา
โดยไม�ปรากฏว�ามีใครเป+นผู�แจ�งเกิดว�าเป+นบิดามารดา 
  1.2 กรณีท่ีบิดามารดาถูกถอนอํานาจปกครองไป   
   ในการต้ังผู�ปกครองนั้น  ใช�สําหรับกรณีดังกล�าวข�างต�นเท�านั้น  หากผู�เยาว%ได�
บรรลุนิติภาวะแล�ว  จะต้ังผู�ปกครองไม�ได�  ท้ังนี้เพราะบุคคลนั้นสามารถจัดการเรื่องต�างๆ  ด�วยตัวเอง
ได�แล�ว 
   อย�างไรก็ดี  แม�เหตุท่ีจะให�มีการต้ังผู�ปกครองเกิดข้ึนครบถ�วนแล�วก็ตาม  มิได�
หมายความว�าจะต�องมีการต้ังผู�ปกครองเสมอไป  อาจจะไม�มีความจําเป+นต�องต้ังก็ได�  เช�น  ผู�เยาว%มี
ทรัพย%สินเป+นของตนเองอยู�ไม�มาก  และตนเองหรือญาติก็ดูแลได�อยู�แล�ว  เป+นต�น  (ไพโรจน%  กัมพูสิริ, 
2553: 448) 
   สําหรับวิธีการต้ังผู�ปกครองนั้น  กฎหมายกําหนดให�ตั้งโดยคําสั่งศาลเม่ือมีการร�อง
ขอโดยญาติของผู�เยาว%  อัยการหรือผู�ซ่ึงบิดาหรือมารดาท่ีตายทีหลังได�ระบุชื่อไว�ในพินัยกรรมให�เป+น
ผู�ปกครองเท�านั้น  (ป.พ.พ.  มาตรา  1586)  ศาลจะมีคําสั่งต้ังผู�ปกครองเองโดยไม�มีบุคคลดังกล�าว
ร�องขอไม�ได�  ท้ังนี้เพ่ือให�ศาลมีการตรวจสอบบุคคลท่ีจะเป+นผู�ปกครองผู�เยาว%ว�ามีความเหมาะสมใน
การดูแลประโยชน%ของผู�เยาว%หรือไม� 
   อนึ่ง  ในการร�องขอต�อศาลให�ต้ังบุคคลท่ีบิดาหรือมารดาท่ีตายทีหลังได�ระบุชื่อไว�
ในพินัยกรรมให�เป+นผู�ปกครองนี้  จะต�องเป+นกรณีท่ีบิดามารดาของผู�เยาว%ไม�มีชีวิตอยู�แล�วท้ังสองคน  
และบิดาหรือมารดาท่ีตายทีหลังได�ทําพินัยกรรมระบุชื่อบุคคลท่ีจะเป+นผู�ปกครองไว�  ฉะนั้นหากฝ]าย
หนึ่งยังมีชีวิตอยู�  อีกฝ]ายหนึ่งจะทําพินัยกรรมระบุให�บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป+นผู�ปกครองบุตรผู�เยาว%
ไม�ได�  (รัศฎา  เอกบุตร, 2555: 175) 
 
 2. คุณสมบัติของผู�ท่ีจะเป�นผู�ปกครอง 
  ในการพิจารณาว�าบุคคลใดมีความเหมาะสมจะเป+นผู�ปกครองของผู�เยาว%ได�หรือไม�  
กฎหมายไม�ได�บัญญัติไว�เป+นการเฉพาะ  เพียงแต�บุคคลนั้นต�องเป+นผู�ท่ีบรรลุนิติภาวะ  และมีความ
สมัครใจท่ีจะเป+นผู�ปกครองของผู�เยาว%เท�านั้น  อย�างไรก็ตาม  เพ่ือไม�ให�ผู�เยาว%ได�รับความเสียหายท่ี
เกิดข้ึนจากการใช�อํานาจปกครอง  ศาลจะต�องตรวจสอบคุณสมบัติของผู�ท่ีจะมาเป+นผู�ปกครองว�าต�อง
ไม�มีคุณสมบัติต�องห�ามดังต�อไปนี้  (ป.พ.พ.  มาตรา  1587) 
  2.1 ผู�ซ่ึงศาลสั่งว�าเป+นคนไร�ความสามารถ  หรือเสมือนไร�ความสามารถ  เนื่องจาก
บุคคลดังกล�าวมีความสามารถบกพร�องในการทํานิติกรรมท่ีกฎหมายกําหนดไว�  จึงไม�เหมาะสมท่ีจะ
เป+นผู�ปกครองของผู�เยาว% 
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  2.2 ผู�ซ่ึงเป+นบุคคลล�มละลาย  เนื่องจากบุคคลล�มละลายเป+นบุคคลท่ีไม�มีอํานาจ
จัดการทรัพย%สินของตนเองได�  ต�องให�เจ�าพนักงานพิทักษ%ทรัพย%เป+นคนจัดการ  เพราะบุคคล
ล�มละลายมีหนี้สินล�นพ�นตัว  ถ�าให�บุคคลล�มละลายเป+นผู�ปกครองผู�เยาว%  บุคคลนั้นอาจไปจัดการ
ทรัพย%สินของผู�เยาว%จนก�อให�เกิดความเสียหายได� 
  2.3 ผู�ซ่ึงไม�เหมาะสมท่ีจะปกครองผู�เยาว%หรือทรัพย%สินของผู�เยาว%  กรณีนี้จะต�อง
พิจารณาโดยอาศัยพฤติการณ%ในสังคมเป+นเกณฑ%ว�ามีความประพฤติผิดชอบชั่วดีหรือไม�เพียงใด  โดย
คํานึงถึงความผาสุกของผู�เยาว%เป+นหลัก  เช�น  เป+นบุคคลท่ีมีสภาพจิตไม�ปกติ  หรือสมองพิการไม�มี
ความรู�สึกผิดชอบและไม�สามารถควบคุมสติด�วยตนเองได�  หรือประพฤติตัวสุรุ�ยสุร�ายเสเพลเป+นอาจิณ  
หรือติดสุรายาเมา  เป+นต�น 
  2.4 ผู�ซ่ึงมีหรือเคยมีคดีในศาลกับผู�เยาว%  ผู�บุพการี  หรือพ่ีน�องร�วมบิดามารดา  หรือ
ร�วมแต�บิดาหรือมารดากับผู�เยาว%  เนื่องจากบุคคลดังกล�าวย�อมมีอคติต�อผู�เยาว%  อาจมีการกลั่นแกล�ง  
เพราะการมีคดีในศาลย�อมเกิดจากการโต�แย�งสิทธิหรือมีข�อพิพาทกันเกิดข้ึน  ดังนั้นจึงไม�สมควรให�
บุคคลนั้นเป+นผู�ปกครองของผู�เยาว% 
  2.5 ผู�ซึ่งบิดาหรือมารดาท่ีตายทีหลังได�ระบุชื่อห�ามมิให�เป+นผู�ปกครอง  หมายความว�า  
บิดาหรือมารดาซ่ึงตายทีหลังไม�ได�เป+นผู�ต้ังผู�ปกครองไว�  แต�ได�ระบุห�ามไม�ให�ต้ังบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
อย�างชัดเจน  ว�าไม�ให�เป+นผู�ปกครองผู�เยาว%  เช�นนี้ศาลจะต้ังบุคคลซ่ึงบิดามารดาห�ามไว�เป+นผู�ปกครอง
ไม�ได�  (วารี  นาสกุล  และ  เบญจวรรณ  ธรรมรัตน%, 2554: 306) 
  อย�างไรก็ตาม  ในกรณีท่ีศาลได�มีคําสั่งแต�งต้ังบุคคลใดเป+นผู�ปกครองแล�ว  หากต�อมา
ภายหลังปรากฏว�า  บุคคลท่ีศาลต้ังให�เป+นผู�ปกครองนั้น  เป+นบุคคลท่ีมีคุณสมบัติต�องห�ามอยู�ในขณะท่ี
ศาลต้ังให�เป+นผู�ปกครอง  โดยปรากฏแก�ศาลเอง  หรือผู�มีส�วนได�เสียหรืออัยการร�องขอ  ให�ศาลสั่งเพิก
ถอนคําสั่งต้ังผู�ปกครองนั้นเสียและมีคําสั่งเก่ียวกับผู�ปกครองต�อไปตามท่ีเห็นสมควร  (ป.พ.พ.  มาตรา  
1588  วรรคหนึ่ง) 
  อนึ่ง  การเพิกถอนคําสั่งต้ังผู�ปกครองในกรณีดังกล�าวนี้  ไม�มีผลกระทบกระเทือนสิทธิ
ของบุคคลภายนอกผู�กระทําการโดยสุจริต  เว�นแต�ในกรณีการเพิกถอนคําสั่งต้ังผู�ปกครองท่ีต�องห�าม
เพราะบุคคลนั้นเป+นผู�ซ่ึงศาลสั่งว�าเป+นคนไร�ความสามารถ  หรือเสมือนไร�ความสามารถ  หรือเป+น
บุคคลล�มละลาย  ซ่ึงการกระทําของผู�ปกครองไม�ผูกพันผู�เยาว%  ไม�ว�าบุคคลภายนอกจะได�กระทําการ
โดยสุจริตหรือไม�  (ป.พ.พ.  มาตรา  1588  วรรคสอง) 
 
 3. จํานวนผู�ปกครองและการเริ่มต�นความเป�นผู�ปกครอง 
  โดยท่ัวไปแล�ว  ในการดูแลปกครองผู�เยาว%หนึ่งคน  ศาลย�อมมีคําสั่งต้ังผู�ปกครองให�กับ
ผู�เยาว%เพียงคนเดียวเท�านั้น  ท้ังนี้เพราะหากมีผู�ปกครองหลายคนอาจมีการใช�อํานาจปกครองซํ้าซ�อน
กัน  จึงอาจสร�างความสับสนวุ�นวายให�แก�ผู�เยาว%ได�  ดังนั้นประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย%  มาตรา  
1590  จึงได�กําหนดจํานวนผู�ปกครองไว�ว�า 
  “ผู�ปกครองมีได�คราวหนึ่งเพียงคนเดียว  แต�ในกรณีมีข�อกําหนดพินัยกรรมให�ต้ัง
ผู�ปกครองหลายคน  หรือเม่ือมีผู�ร�องขอโดยมีเหตุผลอันสมควร  ให�ศาลมีอํานาจต้ังผู�ปกครองได�ตาม
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จํานวนท่ีศาลเห็นว�าจําเป+น  ในกรณีท่ีต้ังผู�ปกครองหลายคนศาลจะกําหนดให�ผู�ปกครองเหล�านั้น
กระทําการร�วมกันหรือกําหนดอํานาจเฉพาะสําหรับคนหนึ่งๆ  ก็ได�” 
  ดังนั้น  เม่ือศาลได�กําหนดจํานวนผู�ปกครองแล�ว  ความเป+นผู�ปกครองนั้นให�เริ่มต�น
ต้ังแต�วันท่ีผู�ได�รับการแต�งต้ังทราบคําสั่งของศาล  (ป.พ.พ.  มาตรา  1591) เช�น  ศาลมีคําสั่งแต�งต้ัง
นายเสือเป+นผู�ปกครองของเด็กชายแดงเม่ือวันท่ี  11  สิงหาคม  2557  แต�นายเสือป]วยหนักจึงไป
รักษาตัวท่ีประเทศจีน  ทําให�นายเสือไม�ทราบคําสั่งศาล  เม่ือนายเสือกลับมาวันท่ี  10  กันยายน  
2557  ศาลจึงได�ส�งคําสั่งแจ�งไปยังนายเสือ  นายเสือจึงทราบคําสั่งในวันดังกล�าว  กรณีนี้จึงถือว�านาย
เสือเป+นผู�ปกครองของเด็กชายแดง  เริ่มต้ังแต�วันท่ี  10  กันยายน  2557  เป+นต�นไป 
 
 4. สิทธิและหน�าท่ีของผู�ปกครอง 
  เนื่องจากผู�ปกครองได�ถูกกําหนดข้ึนมาทําหน�าท่ีแทนบิดามารดาของผู�เยาว%  เพ่ือให�
การดูแลปกครองผู�เยาว%เป+นไปด�วยความเรียบร�อย  กฎหมายจึงกําหนดให�ผู�ปกครองมีสิทธิและหน�าท่ี
ต�อผู�เยาว%ดังต�อไปนี้ 
  4.1 ผู�ปกครองต�องจัดทําบัญชีทรัพย%สินของผู�อยู�ใต�ปกครอง 
   เม่ือผู�ปกครองได�ทราบคําสั่งต้ังผู�ปกครองแล�ว  ผู�ปกครองต�องมีหน�าท่ีรีบจัดทํา
บัญชีทรัพย%สินของผู�อยู�ในปกครองให�เสร็จภายใน  3  เดือนนับแต�วันท่ีทราบคําสั่งต้ังของศาล  แต�
ผู�ปกครองจะร�องต�อศาลก�อนสิ้นกําหนดขอให�ยืดเวลาก็ได�  ซ่ึงในการจัดทําบัญชีทรัพย%สินของผู�อยู�ใต�
ปกครองนั้น  จะต�องมีพยานรับรองความถูกต�องอย�างน�อยสองคน  (ป.พ.พ.  มาตรา  1592)  เม่ือได�
จัดทําบัญชีทรัพย%สินของผู�อยู�ใต�ปกครองเสร็จสิ้นแล�ว  ให�ผู�ปกครองยื่นสําเนาบัญชีทรัพย%สินท่ีตน
รับรองว�าถูกต�องต�อศาลฉบับหนึ่งภายใน  15  วัน  นับแต�วันท่ีได�ทําบัญชีทรัพย%สินแล�ว  และศาลจะ
สั่งให�ผู�ปกครองชี้แจงเพ่ิมเติมหรือให�นําเอกสารมาประกอบเพ่ือแสดงให�เห็นว�าบัญชีนั้นถูกต�องแล�วก็ได� 
ถ�าศาลมิได�มีคําสั่งเป+นอย�างอ่ืนภายใน  15  วัน  นับแต�วันท่ียื่นบัญชี  หรือวันชี้แจงเพ่ิมเติม  หรือวัน
นําเอกสารยื่นประกอบ  แล�วแต�กรณี  ให�ถือว�าศาลยอมรับบัญชีนั้นแล�ว  (ป.พ.พ.  มาตรา  1593) 
   อย�างไรก็ตาม  ถ�าผู�ปกครองไม�ปฏิบัติเก่ียวแก�การทําบัญชีทรัพย%สินหรือการยื่น
บัญชีทรัพย%สินให�ถูกต�องครบถ�วน  หรือไม�ปฏิบัติตามคําสั่งศาลหรือศาลไม�พอใจในบัญชีทรัพย%สิน  
เพราะทําข้ึนด�วยความเลินเล�ออย�างร�ายแรงหรือไม�สุจริต  หรือเห็นได�ชัดว�าผู�ปกครองหย�อน
ความสามารถ  ศาลจะสั่งถอนผู�ปกครองนั้นเสียก็ได�  (ป.พ.พ.  มาตรา  1594)  นอกจากนี้  หากศาล
ยังไม�ยอมรับบัญชีทรัพย%สินท่ีผู�ปกครองได�จัดทําเสนอต�อศาล  ผู�ปกครองจะทํากิจการใดไม�ได�  เว�นแต�
เป+นการเร�งร�อนและจําเป+น  (ป.พ.พ.  มาตรา  1595) 
  4.2 ผู�ปกครองมีหน�าท่ีต�องแจ�งข�อความเรื่องหนี้ท่ีมีต�อกันระหว�างผู�ปกครองกับผู�อยู�ใน
ปกครองต�อศาลก�อนลงมือทําบัญชีทรัพย%สิน 
   ในกรณีท่ีผู�ปกครองกับผู�อยู�ในปกครองมีหนี้สินต�อกัน  ไม�ว�าหนี้นั้นจะเป+นคุณแก�
ผู�ปกครองแต�เป+นโทษต�อผู�อยู�ในปกครอง  หรือเป+นคุณแก�ผู�อยู�ในปกครอง  แต�เป+นโทษต�อผู�ปกครองก็
ตาม  ให�ผู�ปกครองแจ�งข�อความเหล�านั้นต�อศาลก�อนลงมือทําบัญชีทรัพย%สิน  ถ�าผู�ปกครองรู�ว�ามีหนี้
เป+นคุณแก�ตนแต�เป+นโทษต�อผู�อยู�ในปกครองและมิได�แจ�งข�อความนั้นต�อศาล  หนี้ของผู�ปกครองนั้น
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ย�อมสูญไป  นอกจากนี้  ถ�าผู�ปกครองรู�ว�ามีหนี้เป+นโทษต�อตน  แต�เป+นคุณแก�ผู�อยู�ในปกครองและมิได�
แจ�งข�อความนั้นต�อศาล  ศาลจะสั่งถอนผู�ปกครองก็ได�  (ป.พ.พ.  มาตรา  1596) 
  4.3 ผู�ปกครองมีหน�าท่ีปฏิบัติตามคําสั่งของศาลในการดูแลจัดการทรัพย%สินของผู�อยู�
ในปกครอง  ตลอดจนทําบัญชีทรัพย%สินส�งต�อศาลปcละ  1  ครั้ง 
   ในกรณีท่ีศาลได�ยอมรับบัญชีทรัพย%สินท่ีผู�ปกครองได�ยื่นต�อศาลแล�ว  อํานาจ
จัดการทรัพย%สินของผู�ปกครองย�อมเกิดข้ึนทันที  ในบางครั้งผู�ปกครองอาจจัดการทรัพย%สินของผู�เยาว%
ไปในทางท่ีเสียหายก็ได�  ดังนั้น  เพ่ือเป+นการคุ�มครองทรัพย%สินของผู�เยาว%ให�เกิดประโยชน%มากท่ีสุด  
กฎหมายจึงให�อํานาจศาลสั่งให�ผู�ปกครองหาหลักประกันอันสมควรในการจัดการทรัพย%สินของผู�อยู�ใน
ปกครอง  รวมท้ังแถลงถึงความเป+นอยู�แห�งทรัพย%สินของผู�อยู�ในปกครอง  (ป.พ.พ.  มาตรา  1597)  
นอกจากนี้  กฎหมายยังกําหนดให�ผู�ปกครองมีหน�าท่ีต�องจัดทําบัญชีทรัพย%สินส�งต�อศาลปcละ  1  ครั้ง  
นับแต�วันเป+นผู�ปกครองด�วย  อย�างไรก็ดี  เม่ือศาลได�รับบัญชีปcแรกไปแล�ว  ศาลอาจจะสั่งให�ส�งบัญชี
ในระยะเวลาเกิน  1  ปcก็ได�  (ป.พ.พ.  มาตรา  1598/1) 
  4.4 ผู�ปกครองมีสิทธิและหน�าท่ีเช�นเดียวกับบิดามารดาผู�ใช�อํานาจปกครองบุตรผู�เยาว% 
   ในการใช�อํานาจปกครองผู�เยาว%นั้น  กฎหมายได�ให�อํานาจผู�ปกครองมีฐานะ
เช�นเดียวกับบิดามารดาผู�ใช�อํานาจปกครองบุตร  (ป.พ.พ.  มาตรา  1598/2)  เนื่องจากผู�เยาว%ไม�มี
บิดามารดาดูแลปกครองแล�ว  จึงสมควรให�ผู�ปกครองมาทําหน�าท่ีแทนบิดามารดาของผู�เยาว%ต�อไป  
เช�น  หน�าท่ีในการอุปการะเลี้ยงดูและให�การศึกษาตามสมควรแต�ผู�อยู�ในปกครอง  โดยหน�าท่ีดังกล�าว
จะสิ้นสุดลงเม่ือผู�อยู�ในปกครองบรรลุนิติภาวะ  นอกจากนี้  ผู�ปกครองยังมีสิทธิเก่ียวแก�ผู�อยู�ใน
ปกครองเช�นเดียวกับบิดามารดา  คือ  สิทธิในการเป+นผู�แทนโดยชอบธรรมของผู�อยู�ในปกครอง      
(ป.พ.พ.  มาตรา  1598/3)  สิทธิในการกําหนดท่ีอยู�ของผู�อยู�ในปกครอง  สิทธิทําโทษผู�อยู�ในปกครอง
ตามสมควรเพ่ือว�ากล�าวสั่งสอนหรือให�ผู�อยู�ในปกครองทํางานตามสมควร  สิทธิในการเรียกผู�อยู�ใน
ปกครองคืนจากบุคคลซ่ึงกักขังผู�อยู�ในปกครองโดยมิชอบ  รวมท้ังมีสิทธิในการใช�เงินได�ของผู�อยู�ใน
ปกครองตามสมควรเพ่ืออุปการะเลี้ยงดูและการศึกษาของผู�อยู�ในปกครองด�วย  อย�างไรก็ดี  ถ�ามีเงิน
ได�คงเหลือ  ผู�ปกครองสามารถนําเงินได�ดังกล�าวไปแสวงหาผลประโยชน%ได�แต�ต�องเป+นเรื่องเฉพาะใน
การซ้ือพันธบัตรรัฐบาลไทย  รับขายฝากหรือรับจํานองอสังหาริมทรัพย%ในลําดับแรก  แต�จํานวนเงินท่ี
รับขายฝากหรือรับจํานองต�องไม�เกินก่ึงราคาตลาดของอสังหาริมทรัพย%นั้น  หรือฝากประจําใน
ธนาคารท่ีต้ังข้ึนโดยกฎหมายหรือท่ีได�รับอนุญาตให�ประกอบกิจการในประเทศไทย  หรือลงทุนอย�าง
อ่ืนซ่ึงศาลอนุญาตเป+นพิเศษเท�านั้น  (ป.พ.พ.  มาตรา  1598/4) 
   มีข�อสังเกตว�า  กฎหมายกําหนดให�ผู�ปกครองมีหน�าท่ีต�องอุปการะเลี้ยงดูผู�อยู�ใน
ปกครองแต�ฝ]ายเดียวเท�านั้น  โดยไม�ได�กําหนดให�ผู�อยู�ในปกครองมีหน�าท่ีต�องอุปการะเลี้ยงดู
ผู�ปกครองด�วยแต�อย�างใด  เหตุผลก็เพราะว�าผู�ปกครองเป+นบุคคลท่ีศาลแต�งต้ังให�มาทําหน�าท่ีแทนบิดา
มารดาของผู�เยาว%เป+นการชั่วคราวในระหว�างท่ีผู�เยาว%ยังไม�บรรลุนิติภาวะ  หามีเจตนาหรือมีความ
ต�องการให�เป+นเสมือนบิดามารดากับบุตรดังเช�นกรณีบุตรบุญธรรมกับผู�รับบุตรบุญธรรมไม�  ดังนั้น  
กฎหมายจึงกําหนดให�ผู�ปกครองแต�ฝ]ายเดียว  เป+นผู�มีหน�าท่ีต�องอุปการะเลี้ยงดูผู�อยู�ในปกครอง     
(นิธิมณี  ศังขมณี  ยงเกียรติกานต%, 2542: 45) 
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  4.5 สิทธิของผู�ปกครองในบําเหน็จ 
   ถึงแม�ว�าหน�าท่ีในการใช�อํานาจปกครองผู�เยาว%นั้น  ผู�ปกครองจะต�องเสียสละ
หลายอย�าง  คอยช�วยเหลือดูแลผู�อยู�ในปกครองให�มีความสุขในชีวิต  ซ่ึงหน�าท่ีดูแลปกครองผู�เยาว%ถือ
ว�าเป+นการทําให�เปล�า  ผู�ปกครองไม�มีสิทธิท่ีจะได�รับบําเหน็จตอบแทนในการรับภาระดูแลผู�เยาว%ท่ีอยู�
ความปกครองของตน  เว�นแต�จะเข�าเง่ือนไขดังต�อไปนี้  (ป.พ.พ.  มาตรา  1598/14) 
   4.5.1 มีข�อกําหนดไว�ในพินัยกรรมให�ผู�ปกครองได�รับบําเหน็จ  ในกรณีเช�นว�านี้
ให�ผู�ปกครองได�รับบําเหน็จเท�าท่ีกําหนดในพินัยกรรม 
   4.5.2 ในกรณีท่ีพินัยกรรมไม�ได�กําหนดบําเหน็จไว�  แต�ไม�มีข�อกําหนดห�าม
ผู�ปกครองรับบําเหน็จ  ผู�ปกครองจะร�องขอต�อศาลให�กําหนดบําเหน็จในภายหลังก็ได�  ศาลจะ
กําหนดให�หรือไม�เพียงใดก็ได� 
   4.5.3 ในกรณีท่ีไม�มีคําสั่งต้ังผู�ปกครองไว�ในพินัยกรรม  และไม�มีข�อกําหนดห�าม
ผู�ปกครองรับบําเหน็จ  ศาลจะกําหนดบําเหน็จให�แก�ผู�ปกครองในคําสั่งต้ังผู�ปกครองก็ได�หรือถ�าศาล
มิได�กําหนด  ผู�ปกครองจะร�องขอต�อศาลให�กําหนดบําเหน็จในภายหลังก็ได�  ศาลจะกําหนดให�หรือไม�
เพียงใดก็ได� 
   ในการพิจารณากําหนดบําเหน็จ  ให�ศาลพิเคราะห%ถึงพฤติการณ%  รายได�และ
ฐานะความเป+นอยู�ของผู�ปกครองและผู�อยู�ในปกครองประกอบกัน  นอกจากนี้ถ�าผู�ปกครองหรือผู�อยู�ใน
ปกครองแสดงได�ว�า  พฤติการณ%  รายได�หรือฐานะความเป+นอยู�ของผู�ปกครองหรือผู�อยู�ในปกครองได�
เปลี่ยนแปลงไปภายหลังท่ีได�เข�ารับหน�าท่ีผู�ปกครอง  ศาลจะสั่งให�บําเหน็จ  งด  ลด  เพ่ิม  หรือกลับ
ให�บําเหน็จแก�ผู�ปกครองอีกก็ได�แล�วแต�กรณี  ท้ังนี้  ให�ใช�บังคับแก�กรณีท่ีมีข�อกําหนดห�ามไว�ใน
พินัยกรรมมิให�ผู�ปกครองได�รับบําเหน็จด�วย 
 
 5. การส้ินสุดแห&งความปกครอง 
  จากการท่ีกฎหมายได�กําหนดให�ผู�ปกครองเข�ามาทําหน�าท่ีดูแลผู�เยาว%แทนบิดามารดา  
ในกรณีท่ีบิดามารดาถึงแก�ความตายหรือถูกถอนอํานาจปกครอง  แต�ความปกครองก็อาจสิ้นสุดลงได�
เช�นกัน  ถ�าหากมีเหตุในกรณีดังต�อไปนี้ 
  5.1 เม่ือผู�อยู�ในปกครองตายหรือได�บรรลุนิติภาวะ  (ป.พ.พ.  มาตรา  1598/6) 
  5.2 เม่ือผู�ปกครองตาย  หรือลาออกจากการเป+นผู�ปกครองโดยได�รับอนุญาตจากศาล  
หรือเป+นคนไร�ความสามารถหรือคนเสมือนไร�ความสามารถ  หรือเป+นบุคคลล�มละลาย  (ป.พ.พ.  
มาตร  1598/7) 
  5.3 เม่ือศาลมีคําสั่งถอนผู�ปกครอง  ในกรณีท่ีผู�ปกครองละเลยไม�กระทําการตาม
หน�าท่ี  ประมาทเลินเล�ออย�างร�ายแรงในหน�าท่ี  ใช�อํานาจหน�าท่ีโดยมิชอบ  ประพฤติมิชอบซ่ึงไม�
สมควรแก�หน�าท่ี  หรือหย�อนความสามารถในหน�าท่ีจนน�าจะเป+นอันตรายแก�ประโยชน%ของผู�อยู�ใน
ปกครอง  (ป.พ.พ.  มาตรา  1598/8) 
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 6. ผลแห&งการส้ินสุดความปกครอง 
  หลังจากท่ีความปกครองหรือความเป+นผู�ปกครองได�สิ้นสุดลงไปแล�ว  ผู�ปกครองต�องมี
หน�าท่ีตามกฎหมายดังต�อไปนี้ 
  6.1 ส�งมอบทรัพย%สินและบัญชีให�รับรอง 
   เม่ือความปกครองหรือความเป+นผู�ปกครองสิ้นสุดลง  ผู�ปกครองจะต�องรีบส�งมอบ
ทรัพย%สินและทําบัญชีในการจัดการทรัพย%สินให�ผู�อยู�ในปกครอง  หรือผู�ปกครองคนใหม�ภายในเวลา  6  
เดือน  ถ�ามีเอกสารเก่ียวกับเรื่องจัดการทรัพย%นั้นก็ให�ส�งมอบพร�อมกับบัญชีด�วย  อย�างไรก็ตาม  หาก
จัดทําบัญชีไม�ทันศาลอาจสั่งยืดขยายเวลาก็ได�  ถ�าหากผู�ปกครองหรือทายาทร�องขอ  (ป.พ.พ.  มาตรา  
1598/11) 
  6.2 ชําระหนี้และดอกเบี้ย 
   ในกรณีท่ีผู�ปกครองหรือผู�อยู�ในปกครองมีเงินท่ีจะต�องใช�คืน  หรือมีหนี้สินท่ี
จะต�องคืนแก�กันก็ดี ถ�าหากฝ]ายใดยังมิได�ชําระหนี้  ฝ]ายนั้นจะต�องเสียดอกเบี้ยให�แก�อีกฝ]ายหนึ่งนับแต�
วันท่ีมีการส�งมอบบัญชีในการจัดการทรัพย%สินในอัตราร�อยละ  7.5  ต�อปcในจํานวนเงินท่ีจะใช�คืน  แต�
ถ�าผู�ปกครองได�ใช�เงินของผู�อยู�ในปกครองนอกจากเพ่ือประโยชน%ของผู�อยู�ในปกครองแล�ว  ผู�ปกครอง
จะต�องเสียดอกเบี้ยร�อยละ  15  ต�อปcในจํานวนเงินนั้นต้ังแต�วันใช�เป+นต�นไป  (ป.พ.พ.  มาตรา  
1598/12)  อย�างไรก็ดี  หากผู�ปกครองไม�ยอมชําระหนี้ให�แก�ผู�อยู�ในปกครอง  กฎหมายยังให�สิทธิผู�อยู�
ในปกครองมีบุริมสิทธิเหนือทรัพย%สินท้ังหมดของผู�ปกครอง  เพ่ือบังคับชําระหนี้ท่ีค�างอยู�แก�ตนได�  ซ่ึง
บุริมสิทธินี้ให�อยู�ในลําดับท่ี  6  ถัดจากบุริมสิทธิอย�างอ่ืนตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย%  
มาตรา  253  ได�แก� 
   6.2.1 ค�าใช�จ�ายเพ่ือประโยชน%อันร�วมกัน 
   6.2.2 ค�าปลงศพ 
   6.2.3 ค�าภาษีอากร 
   6.2.4 ค�าจ�างเสมียน  คนใช�  และคนงาน 
   6.2.5 ค�าเครื่องอุปโภคบริโภคอันจําเป+นประจําวัน 
 
 
สรุป 
 
 โดยธรรมชาติแล�วเด็กท่ีเกิดมาย�อมมีท้ังบิดาและมารดาเสมอ  หากเด็กได�เกิดข้ึนมาใน
ระหว�างท่ีบิดามารดาไม�ได�จดทะเบียนสมรสกัน  เด็กนั้นย�อมเป+นบุตรท่ีชอบด�วยกฎหมายของมารดา
แต�เพียงผู�เดียว  แต�ถ�าบิดาได�จดทะเบียนสมรสกับมารดาของเด็กในภายหลัง  หรือบิดาได�จดทะเบียน
เด็กเป+นบุตร  หรือศาลได�มีคําพิพากษาว�าเด็กเป+นบุตร  เด็กนั้นย�อมเป+นบุตรท่ีชอบด�วยกฎหมายของ
บิดา  นอกจากนี้  กฎหมายยังได�วางข�อสันนิษฐานว�า  ในกรณีท่ีเด็กเกิดมาระหว�างสมรสในขณะหญิง
เป+นภริยาชาย  หรือภายใน  310  วันนับแต�วันท่ีการสมรสสิ้นสุดลง  ให�สันนิษฐานไว�ก�อนว�าเด็กนั้น
เป+นบุตรท่ีชอบด�วยกฎหมายของชายผู�เป+นสามีหรือเคยเป+นสามี  แต�ถ�าเด็กนั้นได�เกิดข้ึนในระหว�างท่ี
หญิงได�ทําการสมรสใหม�ภายใน  310  วันนับแต�วันขาดจากการสมรสกับสามีเดิม  เด็กคนนี้จะถูก
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สันนิษฐานว�าเป+นบุตรท่ีชอบด�วยกฎหมายของชายผู�เป+นสามีคนใหม�  หรือในกรณีท่ีหญิงได�ทําการ
สมรสซ�อนกับชายอ่ืนอีกและได�คลอดเด็กในระหว�างสมรสซ�อน  เด็กท่ีเกิดมานั้นจะถูกสันนิษฐานว�า
เป+นบุตรท่ีชอบด�วยกฎหมายของชายผู�เป+นสามีซ่ึงได�จดทะเบียนสมรสครั้งหลังสุด  แต�ชายนั้นก็
สามารถฟ=องคดีไม�รับเด็กเป+นบุตรได� 
 เม่ือบุตรมีบิดามารดาท่ีชอบด�วยกฎหมายแล�ว  ความสัมพันธ%ในทางกฎหมายย�อมเกิดข้ึน
ทันที  โดยต�างฝ]ายต�างมีสิทธิและหน�าท่ีอันพึงต�องปฏิบัติต�อกัน  รวมท้ังสิทธิในการเป+นผู�ใช�อํานาจ
ปกครองบุตรผู�เยาว%ด�วย  แต�อํานาจปกครองบุตรอาจสิ้นสุดลงก็ได�  ถ�าหากบิดามารดาตายหรือถูก
ถอนอํานาจปกครอง  เม่ืออํานาจปกครองสิ้นสุดลงในระหว�างท่ีบุตรยังเป+นผู�เยาว%อยู�  ศาลอาจต้ัง
บุคคลอ่ืนข้ึนมาเป+นผู�ปกครองเพ่ือทําหน�าท่ีแทนบิดามารดาก็ได�  โดยผู�ท่ีจะมาเป+นผู�ปกครองของ
ผู�เยาว%นั้น  จะต�องมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมและไม�มีลักษณะต�องห�ามด�วย  เม่ือศาลได�กําหนดจํานวน
ผู�ปกครองแล�ว  ความเป+นผู�ปกครองให�เริ่มมีผลนับแต�วันท่ีผู�ได�รับการแต�งต้ังทราบคําสั่งของศาล  จึง
ทําให�ผู�ปกครองมีสิทธิและหน�าท่ีต�อผู�เยาว%ท่ีอยู�ในความปกครองของตน  แต�สิทธิบางอย�างของ
ผู�ปกครองอาจมีข�อแตกต�างจากบิดามารดา  คือผู�ปกครองไม�มีสิทธิได�รับค�าอุปการะเลี้ยงดูจากผู�อยู�ใน
ปกครอง  โดยกฎหมายกําหนดให�เป+นหน�าท่ีของผู�ปกครองฝ]ายเดียวท่ีจะต�องอุปการะเลี้ยงดูผู�อยู�ใน
ปกครอง  ท้ังนี้เพราะหน�าท่ีในการปกครองถือเป+นหน�าท่ีเพียงชั่วคราวเท�านั้น  ซ่ึงความปกครองหรือ
ความเป+นผู�ปกครองอาจสิ้นสุดลงเม่ือผู�อยู�ในปกครองตายหรือบรรลุนิติภาวะ  หรืออาจสิ้นสุดลงใน
ด�านเก่ียวกับผู�ปกครองก็ได�  เม่ือความปกครองสิ้นสุดลง  ผู�ปกครองจะต�องรีบส�งมอบทรัพย%สินและ
บัญชีในการจัดการทรัพย%สินให�ผู�อยู�ในปกครองและผู�ปกครองคนใหม�  รวมท้ังชําระดอกเบี้ยในจํานวน
เงินท่ีจะใช�คืนด�วย 
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คําถามท�ายบทท่ี  8 
 
 
1. เด็กเกิดจากหญิงท่ีรับจ�างต้ังครรภ%จะเป+นบุตรท่ีชอบด�วยกฎหมายของใคร 
2. ในกรณีท่ีหญิงหม�ายได�ฝ]าฝ^นการสมรสตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย%มาตรา  1453  
 และได�คลอดบุตรภายใน  310  วันนับแต�วันท่ีการสมรสสิ้นสุดลง  เด็กท่ีเกิดมาจะเป+นบุตรท่ีชอบ
 ด�วยกฎหมายของใคร 
3. จงอธิบายหลักเกณฑ%ในการทําให�บุตรนอกสมรสเป+นบุตรท่ีชอบด�วยกฎหมายของบิดา 
4. จงอธิบายสิทธิและหน�าท่ีระหว�างบิดามารดากับบุตร  พร�อมท้ังยกตัวอย�างประกอบ 
5. จงอธิบายสิทธิและหน�าท่ีของผู�ปกครองท่ีมีต�อผู�อยู�ในความปกครอง  พร�อมท้ังยกตัวอย�าง
 ประกอบ 
6. เหตุท่ีทําให�อํานาจปกครองและความปกครองสิ้นสุดลงมีอยู�ก่ีกรณี ได�แก�อะไรบ�าง 
7. เม่ืออํานาจปกครองสิ้นสุดลงผู�ปกครองต�องมีหน�าท่ีอย�างไรบ�าง 
8. นายเหลืองกับนางศรีเป+นสามีภริยาโดยชอบด�วยกฎหมายท้ังสองมีบุตรด�วยกัน  1  คน  คือ
 เด็กหญิงแอน  ต�อมานางศรีได�ถึงแก�ความตาย  เด็กหญิงแอนจึงอยู�ในความอุปการะเลี้ยงดูของ
 นายเหลืองแต�เพียงผู�เดียว  ต�อมาเด็กหญิงแอนได�ไปเป+นนักแสดงภาพยนตร%มีรายได�จากการเป+น
 นักแสดง  2  ล�านบาท  รวมท้ังมีท่ีดินท่ีเป+นของตนเองอีก  5  ไร�  นางเหลืองบิดาได�นําเงินของ
 เด็กหญิงแอนไปเล�นการพนัน  จํานวน  1  ล�านบาท  รวมท้ังยังได�นําเอาท่ีดินของเด็กหญิงแอน
 ไปจํานองกับธนาคารโดยท่ีไม�ได�รับอนุญาตจากศาล  เม่ือเด็กหญิงแอนโตข้ึนประกอบกับมีรูปร�าง
 หน�าตาสวยงาม  นายเหลืองจึงได�กระทําอนาจารเด็กหญิงแอน  ดังนี้ถ�าเด็กหญิงแอนมาปรึกษา
 ท�าน  ท�านจะให�คําแนะนําแก�เด็กหญิงแอนอย�างไร 
 





บทท่ี  9 
บุตรบุญธรรม 

 
 

 เนื่องจากมนุษย�มีความต�องการสร�างความสมบูรณ�ของครอบครัวท่ีประกอบไปด�วย บิดา 
มารดาและบุตร  แต$ในความเป&นจริงชีวิตครอบครัวอาจไม$สมบูรณ�แบบตามความต�องการของมนุษย�
เสมอไปก็ได�  เพราะบางครอบครัวอาจไม$ประสบความสําเร็จในการมีบุตร  เช$นไม$สามารถมีบุตรได�
โดยมีสาเหตุมาจากความผิดปกติทางร$างกายจนเกิดภาวะการมีบุตรยาก  (การไม$เจริญพันธ�)  หรือบาง
ครอบครัวมีบุตรแล�ว  แต$ไม$มีความพอใจในตัวบุตรของตน  จนสร�างความทุกทรมานต$อจิตใจ  ขาด
ความสุขในการดํารงชีวิต  ดังนั้นเพ่ีอเป&นการทดแทนในสิ่งท่ีขาดหายไป  คู$สมรสจึงหันไปใช�วิธีโดยการ
รับบุคคลอ่ืนมาเป&นบุตรบุญธรรมของตน โดยยกให�บุคคลนั้นมีฐานะเช$นเดียวกับบุตรท่ีเป&นสายโลหิต 
ฉะนั้นความสัมพันธ�ระหว$างผู�รับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรม  กฎหมายจึงได�เข�าไปวางหลักเกณฑ�
ต$างๆ  ท่ีเก่ียวกับบุตรบุญธรรมเอาไว� โดยเริ่มต้ังแต$คุณสมบัติของผู�รับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรม  
เง่ือนไขในการรับบุตรบุญธรรม  ผลของการรับบุตรบุญธรรม  การเลิกรับบุตรบุญธรรม  เป&นต�น ท้ังนี้
เพ่ือคํานึงถึงความผาสุกและประโยชน�ของบุตรบุญธรรมเป&นสําคัญ  
 
 
คุณสมบัติของผู�รับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรม 
 
 การรับบุตรบุญธรรมนั้นกฎหมายได�บัญญัติรับรองความสัมพันธ�ระหว$างผู�รับบุตรบุญธรรม
และบุตรบุญธรรมไว�นับแต$สมัยโบราณกาลมา  ไม$ว$าจะเป&นนครรัฐกรีกโรม  ประมวลกฎหมายฮัมมูรา
บี หรือพระธรรมศาสตร�ของฮินดูเป&นต�น  (วิระดา  สมสวัสด์ิ, 2546: 259)  ปEจจุบันกฎหมายไทยก็ได�
บัญญัติหลักเกณฑ�ในการรับบุตรบุญธรรมไว�เช$นกัน โดยผู�ท่ีจะรับบุคคลอ่ืนใดมาเป&นบุตรบุญธรรมของ
ตนได�นั้นจะต�องมีอายุตามเกณฑ�ดังท่ีประมวลกฎหมายแพ$งและพาณิชย�  มาตรา  1598/19  ได�
บัญญัติไว�ว$า  “บุคคลท่ีมีอายุไม$ตํ่ากว$ายี่สิบห�าปJจะรับบุคคลอ่ืนเป&นบุตรบุญธรรมก็ได� แต$ผู�นั้นต�องมี
อายุแก$กว$าผู�ท่ีจะเป&นบุตรบุญธรรมอย$างน�อยสิบห�าปJ” 
 จากบทบัญญัติข�างต�นจะเห็นได�ว$า  การท่ีบุคคลใดจะรับบุคคลอ่ืนมาเป&นบุตรบุญธรรมของ
ตนได�นั้น  บุคคลนั้นจะต�องมีอายุไม$ตํ่ากว$า  25  ปJบริบูรณ�  และจะต�องมีอายุแก$กว$าผู�ท่ีจะเป&นบุตร
บุญธรรมอย$างน�อย  15  ปJ  เหตุผลก็เพราะว$าผู�รับบุตรบุญธรรมจะต�องมีความพร�อมทางด�านวุฒิ
ภาวะในการผิดชอบอุปการะเลี้ยงดูและทําหน�าท่ีปกครองดูแลบุตรบุญธรรมซ่ึงเป&นผู� เยาว�   
เช$นเดียวกับบิดา มารดาท่ีแท�จริงได�  อย$างไรก็ตาม  มีข�อสังเกตว$าหากผู�รับบุตรบุญธรรมมีอายุตํ่ากว$า  
25  ปJ  ได�ทําการรับบุคคลอ่ืนมาเป&นบุตรบุญธรรมของตนจะมีผลตามกฎหมายอย$างไร  ในเรื่องนี้
กฎหมายไม$ได�บัญญัติผลของการฝOาฝPนไว�แต$อย$างใด  มีเพียงแต$คําพิพากษาฎีกาท่ี  1884/2497  ได�
ตัดสินไว�ว$าการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม  เม่ือผู�รับบุตรบุญธรรมอายุไม$ถึง  25  ปJ  การรับบุตรบุญ
ธรรมย$อมไม$สมบูรณ�และไม$ใช$กรณีท่ีจะให�สัตยาบันได�  แม�ต$อมาผู�รับบุตรบุญธรรมจะมีอายุครบ 25 ปJ 
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แล�ว  ก็ไม$ทําให�การรับบุตรบุญธรรมนั้นสมบูรณ�  ส$วนอายุข้ันตํ่าของผู�ท่ีจะเป&นบุตรบุญธรรมนั้น
กฎหมายมิได�ระบุไว�ดังเช$นผู�รับบุตรบุญธรรม  ดังนั้นบุตรบุญธรรมจะมีอายุเท$าใดก็ได�  ขอเพียงแค$มี
อายุน�อยกว$าผู�รับบุตรบุญธรรมอย$างน�อย  15  ปJ  เท$านั้น เช$น ผู�รับบุตรบุญธรรมอายุ 25 ปJ บุตรบุญ
ธรรมต�องมีอายุไม$เกิน  10  ปJ  เป&นต�น 
 ในต$างประเทศก็มีการกําหนดเกณฑ�อายุข้ันตํ่าของผู�รับบุตรบุญธรรมไว�เช$น  อังกฤษ  21 ปJ 
เยอรมัน  25  ปJ  ฟVลิปปVนส�ให�ผู�บรรลุนิติภาวะแล�ว  (ประสพสุข  บุญเดช, 2554: 723)  ส$วนญ่ีปุOน
ผู�รับบุตรบุญธรรมจะต�องบรรลุนิติภาวะแล�ว กล$าวคือมีอายุ  20  ปJบริบูรณ�และต�องมีอายุแก$กว$าบุตร
บุญธรรม แต$ไม$ได�กําหนดว$าจะต�องมีอายุแก$กว$าเท$าใด แม�จะมีอายุแก$กว$าหนึ่งวันก็สามารถรับอีกฝOาย
เป&นบุตรบุญธรรมได�  (ไพโรจน�  กัมพูสิริ, 2555: 243)  
 อนึ่ง  มีข�อสังเกตว$ากฎหมายได�กําหนดคุณสมบัติของผู�จะรับบุตรบุญธรรมเฉพาะในเรื่อง
อายุเท$านั้น  มิได�มีการกําหนดคุณสมบัติประการอ่ืนของผู�จะรับบุตรบุญธรรมดังเช$นกรณีของ
ผู�ปกครอง  (ป.พ.พ.  มาตรา  1587)  หรือผู�จัดการมรดก  (ป.พ.พ.  มาตรา  1718)  ท้ังๆ  ท่ีบุคคลท่ี
จะเป&นผู�รับบุตรบุญธรรมมีความสําคัญไม$น�อยไปกว$าผู�ปกครองหรือผู�จัดการมรดก  เพียงลําพังการท่ี
จะอาศัยการตรวจสอบคุณสมบัติโดยให�ผู�ท่ีจะเป&นบุตรบุญธรรมท่ีมีอายุไม$ตํ่ากว$า  15  ปJ  (ป.พ.พ. 
มาตรา 1598/20)  บิดามารดาหรือผู�ใช�อํานาจปกครอง  (ป.พ.พ.  มาตรา  1598/21  วรรคหนึ่ง)  
สถานสงเคราะห�เด็ก  (ป.พ.พ  มาตรา  1598/22)  เป&นผู�ให�ความยินยอมในกรณีท่ีผู�ท่ีจะเป&นบุตรบุญ
ธรรมยังเป&นผู�เยาว�อยู$  น$าจะไม$เป&นการเพียงพอ  (ชาติชาย  อัครวิบูลย�, 2552: 666)  ท้ังนี้เพราะยัง
ไม$สามารถคาดการณ�ในอนาคตได�ว$าผู�รับบุตรบุญธรรมจะเป&นบุคคลท่ีมีความประพฤติดีหรือมีความ
เหมาะสมท่ีจะทําหน�าท่ีในการเป&นบิดาหรือมารดาโดยการสมมุติต$อไปหรือไม$  อีกท้ังผู�รับบุตรบุญ
ธรรมกับบุตรบุญธรรมก็มิใช$สายโลหิตกัน  ในบางครั้งอาจมีการปรับเปลี่ยนสถานะภาพเป&นอย$างอ่ืนก็
ได�  เช$น  สถานะสามีภริยา  นอกจากนี้ยังไม$สามารถทราบเจตนาท่ีแท�จริงในใจผู�รับบุตรบุญธรรมได�
ว$ามีจุดประสงค�ในการรับบุตรบุญธรรมเพ่ือหวังผลประโยชน�อย$างอ่ืนหรือไม$  เช$น  กระทําอนาจาร 
ร$วมประเวณี  ค�ามนุษย�  หรือใช�แรงงานเด็กไปขอทาน  เป&นต�น  ซ่ึงผู�เขียนเห็นว$าควรเพ่ิมคุณสมบัติใน
การตรวจสอบผู�ท่ีจะรับบุตรบุญธรรมมากว$านี้ไม$ใช$เพียงกําหนดคุณสมบัติเพียงแค$อายุเท$านั้น 
 กล$าวโดยสรุป  คุณสมบัติของผู�ท่ีจะรับบุคคลอ่ืนเป&นบุตรบุญธรรมของตนได�จะต�องมีอายุ
ไม$ตํ่ากว$า  25  ปJ  และต�องมีอายุแก$กว$าผู�ท่ีจะเป&นบุตรบุญธรรมอย$างน�อย  15  ปJ  ถ�าฝOาฝPนการรับ
บุตรบุญธรรมย$อมไม$สมบูรณ�  ไม$มีผลตามกฎหมาย  แต$ก็ไม$ได�มีผลตกเป&นโมฆะหรือโมฆียะแต$อย$างใด     
(คําพิพากษาฎีกาท่ี  6993/2537)  
 
 
เงื่อนไขในการรับบุตรบุญธรรม  
 
 การรับบุตรบุญธรรมย$อมมีผลในทางกฎหมายต$อคู$กรณีหลายประการ  ซ่ึงทําให�ผู�รับบุตร
บุญธรรมกับบุตรบุญธรรมมีสิทธิและหน�าท่ีอันพึงต�องปฏิบัติต$อกัน  ดังนั้น  เพ่ือเป&นการคุ�มครอง
ประโยชน�ของบุตรบุญธรรมเป&นสําคัญ  นอกจากจะมีการกําหนดคุณสมบัติของผู�ท่ีจะรับบุคคลอ่ืนเป&น
บุตรบุญธรรมของตนว$าต�องมีวัยวุฒิพอสมควรแล�ว  กฎหมายยังได�กําหนดเง่ือนไขในการรับบุตรบุญ
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ธรรมไว�  ซ่ึงถือเป&นวิธีในการตรวจสอบผู�ท่ีจะรับบุตรบุญธรรมได�อีกทางหนึ่งด�วย  โดยแยกพิจารณาได�
ดังนี้ 
 
 1. ความยินยอมของบุตรบุญธรรม 
  เง่ือนไขในการรับบุตรบุญธรรมนั้นกฎหมายได�คํานึงถึงความสมัครใจของผู�ท่ีจะไปเป&น
บุตรบุญธรรมของบุคคลอ่ืนด�วยถ�าหากว$า  บุคคลนั้นมีอายุตั้งแต$  15  ปJบริบูรณ�ข้ึนไป  ตามท่ีประมวล
กฎหมายแพ$งและพาณิชย�มาตรา  1598/20  ได�บัญญัติว$า  “การรับบุตรบุญธรรม ถ�าผู�ท่ีจะเป&นบุตร
บุญธรรมมีอายุไม$ ตํ่ากว$าสิบห�าปJผู�นั้นต�องให�ความยินยอมด�วย”  เนื่องจากบุคคลดังกล$าวมี
ความสามารถอยู$ในเกณฑ�พอท่ีจะรู�สึกผิดชอบชั่วดีได�  ดังเช$นท่ีกฎหมายให�สิทธิผู�เยาว�สามารถทํา
พินัยกรรมได�เม่ือมีอายุ  15  ปJบริบูรณ�  (ป.พ.พ.  มาตรา  25)  ฉะนั้นจึงสมควรท่ีจะต�องไปถามความ
สมัครใจของผู�ท่ีจะเป&นบุตรบุญธรรมก$อน มิใช$เพียงแต$ไปขอความยินยอมบิดามารดาเพียงฝOายเดียว  
อย$างไรก็ตามถ�าผู�เยาว�มีอายุต่ํากว$า  15  ปJบริบูรณ�  กฎหมายกําหนดให�ผู�ท่ีจะรับบุตรบุญธรรมจะต�อง
ไปขอความยินยอมบิดามารดาของผู�เยาว�เท$านั้นก็เพียงพอแล�ว  โดยไม$จําต�องไปขอความยินยอมจาก
ผู�เยาว�แต$อย$างใด 
 
 2. ความยินยอมของบิดามารดา 
  ในการรับบุตรบุญธรรมนั้นถ�าบุคคลท่ีจะเป&นบุตรบุญธรรมยังเป&นผู�เยาว�  และอยู$ใน
ความปกครองของบิดามารดา  ให�ผู�ท่ีจะรับบุตรบุญธรรมปฏิบัติตามเง่ือนไขของประมวลกฎหมายแพ$ง
และพาณิชย�  มาตรา  1598/21  ท่ีได�บัญญัติไว�ดังนี้ 
  “การรับผู�เยาว�เป&นบุตรบุญธรรมจะกระทําได�ต$อเม่ือได�รับความยินยอมของบิดาและ
มารดาของผู�จะเป&นบุตรบุญธรรม  ในกรณีท่ีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งตายหรือถูกถอนอํานาจ
ปกครองต�องได�รับความยินยอมของมารดาหรือบิดา  ซ่ึงยังมีอํานาจปกครอง  
  ถ�าไม$มีผู�มีอํานาจให�ความยินยอมดังกล$าวในวรรคหนึ่ง  หรือมีแต$บิดาหรือมารดาคนใด
คนหนึ่งหรือท้ังสองคนไม$สามารถแสดงเจตนาให�ความยินยอมได�หรือไม$ให�ความยินยอม  และการ
ไม$ให�ความยินยอมนั้นปราศจากเหตุผลอันสมควรและเป&นปฏิปEกษ�ต$อสุขภาพความเจริญหรือสวัสดิ
ภาพของผู�เยาว�  มารดาหรือบิดาหรือผู�ประสงค�จะขอรับบุตรบุญธรรมหรืออัยการจะร�องขอต$อศาลให�
มีคําสั่งอนุญาตแทนการให�ความยินยอมตามวรรคหนึ่งก็ได�” 
  จากบทบัญญัติข�างต�น  จะเห็นได�ว$า  ผู�เยาว�ยังอยู$ในความปกครองของบิดามารดาอยู$ 
เนื่องจากผู�เยาว�ยังขาดประสบการณ�ในการใช�ชีวิตไม$สามารถตัดสินใจในเรื่องต$างๆ  ด�วยตนเองได� 
ฉะนั้นถ�าผู�ใดจะรับผู�เยาว�ไปเป&นบุตรบุญธรรมของตน  ผู�นั้นจะต�องไปขอความยินยอมจากบิดามารดา
ของผู�เยาว�ก$อน  จึงจะสามารถรับผู�เยาว�เป&นบุตรบุญธรรมได�  ถ�าผู�เยาว�มีเฉพาะแต$บิดาหรือมารดา
เพียงคนเดียวเป&นผู�ใช�อํานาจปกครอง  ก็ให�ไปขอความยินยอมจากบิดาหรือมารดาฝOายนั้น  แต$ถ�าผู�ท่ี
จะรับบุตรบุญธรรมฝOาฝPนไม$ปฏิบัติตามเง่ือนไขดังกล$าว  การรับบุตรบุญธรรมย$อมไม$มีผลตามกฏหมาย
ศาลเพิกถอนการรับบุตรบุญธรรมได� 
  มีข�อสังเกตว$าถ�า  ผู�เยาว�ไม$มีบิดามารดาเป&นผู�ใช�อํานาจปกครอง  และต$อมาศาลมี
คําสั่งแต$งบุคคลอ่ืนเป&นผู�ปกครองในเรื่องนี้ผู�ปกครองจะให�ความยินยอมในการรับบุตรบุญธรรมแทน
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บิดามารดาได�หรือไม$  เม่ือพิจารณาบทบัญญัติมาตรา  1598/21  แล�วจะเห็นได�ว$า  กฎหมายไม$ได�ให�
อํานาจผู�ปกครองเป&นผู�ให�ความยินยอมในการรับบุตรบุญธรรมแต$อย$างใด  ซ่ึงหน�าท่ีให�ความยินยอม
ในการรับบุตรบุญธรรมนั้น  กฎหมายให�อํานาจเฉพาะบิดามารดาของผู�เยาว�เท$านั้น  ถ�าไม$มีบิดา
มารดาหรือมีแต$บิดามารดาไม$ให�ความยินยอม  ก็ต�องยื่นคําร�องขอต$อศาลเพ่ือให�ศาลมีคําสั่งอนุญาตใน
การดําเนินการรับบุตรบุญธรรม  แต$ถ�าผู�เยาว�ได�บรรลุนิติภาวะแล�วก็ไม$จําต�องไปขอความยินยอมจาก
บุคคลดังกล$าวแต$อย$างใด 
 
  ตัวอย(างคําพิพากษาศาลฎีกา 
  คําพิพากษาฎีกาท่ี  618/2514  ผู�ท่ีจะเป&นบุตรบุญธรรมเป&นผู�เยาว�อายุ  8 ขวบบิดา
มารดาไม$ได�จดทะเบียนสมรสกัน  บิดาของผู�ท่ีจะเป&นบุตรบุญธรรมเป&นผู�ลงชื่อในคําร�องขอจดทะเบียน
การรับบุตรบุญธรรม  แต$เม่ือยื่นคําร�องแล�ว  พนักงานเจ�าหน�าท่ีได�สอบถามและไต$สวนท้ังฝOายผู�ท่ีจะ
รับบุตรบุญธรรม  และฝOายท่ีจะเป&นบุตรบุญธรรมถูกต�องตามเง่ือนไขของการจดทะเบียนแล�ว  ท้ัง
มารดาของผู�เยาว�ก็ได�ลงลายมือชื่อเป&นผู�ให�ความยินยอมท่ีด�านหลังของคําร�องแล�ว  ถือได�ว$าคําร�องขอ
จดทะเบียนการรับรองบุตรบุญธรรมได�ทําตามแบบโดยชอบแล�ว 
  ในทะเบียนการรับบุตรบุญธรรมในช$องลายมือชื่อผู�ร�องขอจดทะเบียนไม$มีลายมือชื่อ
บุตรบุญธรรมและลายมือชื่อของมารดาผู�เยาว�ซ่ึงเป&นผู�แทนโดยชอบธรรม  แต$ด�านหลังของทะเบียนนี้
มีบันทึกปากคําของผู�รับบุตรบุญธรรม  และผู�ให�ความยินยอมซ่ึงนายทะเบียนได�บันทึกไว�ว$า มารดา
ผู�เยาว�ให�ความยินยอมแล�ว  แม�นายทะเบียนจะไม$ได�ลงวันเดือนปJท่ีบันทึกไว�ก็เป&นท่ีเห็นได�ว$า ได�บันทึก
ไว�ในวันเวลาเดียวกันต$อเนื่องกับรายการจดทะเบียนด�านหน�าไม$พอถือว$าการจดทะเบียนการรับบุตร
บุญธรรมไม$สมบูรณ� 
  คําพิพากษาฎีกาท่ี  2759/2530  การจดทะเบียนรับผู�เยาว�เป&นบุตรบุญธรรมโดย
มารดาของผู�เยาว�ดังกล$าวมิได�ให�ความยินยอมนั้นย$อมไม$สมบูรณ�  ไม$มีผลตามกฎหมายศาลเพิกถอน
การรับบุตรบุญธรรมนั้นได� 
  คําพิพากษาฎีกาท่ี  2601/2536  การท่ีบิดามารดาจดทะเบียนหย$ากันโดยมีข�อตกลง
ให�บุตรผู�เยาว�อยู$ในอํานาจปกครองของมารดานั้น  มีผลทําให�มารดาเป&นผู�ใช�อํานาจปกครองบุตรแต$
เพียงผู�เดียว ตามประมวลกฎหมายแพ$งและพาณิชย�  มาตรา  1520,  1566 (6)  ฉะนั้น  เม่ือมารดา
ยินยอมให�บุตรผู�เยาว�ไปเป&นบุตรบุญธรรมของบุคคลภายนอกแล�วก็ชอบท่ีจะไปดําเนินการจดทะเบียน
รับบุตรบุญธรรมตามท่ีกําหนดไว�ในพระราชบัญญัติการรับเด็กเป&นบุตรบุญธรรม  พ.ศ.  2522 ได�โดย
ไม$จําเป&นต�องใช�สิทธิทางศาลขอให�สั่งอนุญาตแทนบิดาซ่ึงหมดอํานาจปกครองแล�ว 
  คําพิพากษาฎีกาท่ี  5098/2538  การท่ีบิดาตามสายโลหิตของเด็กหญิง  ภ.  เบิก
ความยืนยันว$านาง  บ.  มารดาของเด็กหญิง  ภ.  ไม$เคยมาเยี่ยมและไม$สามารถติดต$อได�และผู�รัองเบิก
ความว$าไม$ทราบว$านาง บ. ไปอยู$ท่ีใดนั้น ข�อเท็จจริงฟEงได�ว$าผู�ร�องไม$สามารถติดตามนาง  บ.  มาให�
ความยินยอมในการท่ีผู�ร�องขอรับเด็กหญิง  ภ.  เป&นบุตรบุญธรรมได� จึงมีเหตุสมควรอนุญาตให�ผู�ร�อง
รับเด็กหญิง  ภ.  เป&นบุตรบุญธรรมแทนการให�ความยินยอมของมารดาของเด็กหญิง  ภ.  ตาม
ประมวลกฎหมายแพ$งและพาณิชย�  มาตรา  1598/21 
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 3. ความยินยอมของผู�รับผิดชอบในสถานสงเคราะห9เด็ก 
  3.1 กรณีผู�เยาว�ถูกทอดท้ัง  และอยู$ในความดูแลของสถานสงเคราห�เด็ก  
   เนื่องจากความไม$พร�อมของการมีบุตรทําให�เด็กท่ีเกิดมาถูกบิดามารดาทอดท้ิง  
ปEญหาเหล$านี้ล�วนมีสาเหตุมาจากฐานะของครอบครัวหรือสภาพสังคมท่ีเสื่อมโทรม  เช$น  หญิงท่ีเป&น
วัยรุ$นมีการต้ังครรภ�ก$อนวัยอันควร  หรือกรณีท่ีชายหญิงมีการร$วมเพศกันโดยไม$มีการปZองกัน  หรือ
หญิงถูกข$มขืนจนกําเนิดบุตร  เป&นต�น  ฉะนั้นเม่ือได�คลอดบุตรออกมาบิดาหรือมารดาจึงนําเด็กไปท้ิง
ให�อยู$ตามลําพัง  เพ่ือไม$อยากรับภาระในการเลี้ยงดูเด็กต$อไป 
   ปEจจุบันมีเด็กกําพร�าหรือเด็กพลัดพ$อพลัดแม$หรือถูกทอดท้ิงเท่ียวเร$ร$อนอยู$ท่ัวไป
จนรัฐต�องเข�าไปช$วยเหลือโดยการนําเด็กมารวมไว�ในสถานสงเคราะห�ของรัฐ การเปVดโอกาสให�สามี
ภริยาท่ีไม$มีบุตรหรือมีบุตรไม$พอใช�ได�รับเด็กเหล$านี้ไปเลี้ยงดูเป&นบุตรบุญธรรม จึงเป&นการช$วยแบ$งเบา
ภาระของรัฐได�อีกทางหนึ่ง ท้ังเป&นการช$วยลดปEญหาสังคมไปด�วยในตัว (สมพร พรหมหิตาธร, 
2544:352) 
   ดังนั้น  ถ�าบุคคลใดมีความประสงค�จะอุปการะผู�เยาว�ท่ีถูกทอดท้ิงซ่ึงอยู$ในความ
ดูแลของสถานสงเคราะห�เด็กมาเป&นบุตรบุญธรรม  บุคคลนั้นจะต�องปฏิบัติตามเง่ือนไขของประมวล
กฎหมายแพ$งและพาณิชย�  มาตรา  1598/22  ซ่ึงได�บัญญัติไว�ว$า 
   “ในการรับผู�เยาว�เป&นบุตรบุญธรรม  ถ�าผู�เยาว�เป&นผู�ถูกทอดท้ิงและอยู$ในความ
ดูแลของสถานสงเคราะห�เด็กตามกฎหมายว$าด�วยการสงเคราะห�และคุ�มครองเด็ก  ให�สถานสงเคราะห�
เด็กเป&นผู�ให�ความยินยอมแทนบิดาและมารดา  ถ�าสถานสงเคราะห�เด็กไม$ให�ความยินยอมให�นําความ
ในมาตรา  1598/21  วรรคสอง  มาใช�บังคับโดยอนุโลม” 
   จากบทบัญญัติข�างต�นจะเห็นได�ว$า  เง่ือนไขในการรับเด็กท่ีถูกทอดท้ิงและอยู$ใน
ความดูแลของสถานสงเคราะห�เด็กตามกฎหมายว$าด�วยการสงเคราะห�และคุ�มครองเด็กนั้น  ให�ผู�ท่ีจะ
รับบุตรบุญธรรมแจ�งความประสงค�ต$อผู�รับผิดขอบในสถานสงเคราะห�เด็ก เพ่ือให�ผู�รับผิดชอบในสถาน
สงเคราะห�เด็กให�ความยินยอมในการรับบุตรบุญธรรม  ท้ังนี้เพราะเด็กไม$มีบิดามารดาให�ความยินยอม 
แต$ถ�าบุคคลดังกล$าวปฏิเสธไม$ให�ความยินยอมโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร  และเป&นปฏิปEกษ�ต$อ
สุขภาพความเจริญหรือสวัสดิภาพของผู�เยาว�  ให�ผู�ประสงค�จะขอรับบุตรบุญธรรมหรืออัยการยื่นคํา
ร�องต$อศาลเพ่ือให�ศาลมีคําสั่งอนุญาตแทนผู�รับผิดชอบในสถานสงเคราะห�เด็กก็ได�  ท้ังนี้เนื่องจาก
กฎหมายให�นําความบทบัญญัติ  มาตรา  1598/21  มาบังคับใช�ไดยอนุโลม 
  3.2 กรณีผู�เยาว�ไม$ได�ถูกทอดท้ิง แต$อยู$ในความอุปการะของสถานสงเคราะห�เด็ก  
   โดยท่ัวไปแล�วเด็กท่ีเกิดมาย$อมอยู$ในความอุปการะเลี้ยงดูของบิดามารดา แต$
บางครั้งเด็กอาจจะไม$ได�อยู$ในความดูแลของบิดามารดาก็ได�  ท้ังนี้เพราะเหตุผลความจําเป&นบางอย$าง
ในครอบครัว  เช$น  ฐานะครอบครัวยากจน  บิดามารดาตาย  หรือถูกถอนอํานาจปกครอง เป&นต�น ซ่ึง
ปEญหาต$างๆ  เหล$านี้บิดามารดาจึงใช�วิธีมอบเด็กให�อยู$ในความอุปการะของสถานสงเคราะห�เด็กตามท่ี
ประมวลกฎหมายแพ$งและพาณิชย�  มาตรา  1598/23 ได�บัญญัติว$า  
   “ในกรณีท่ีผู� เยาว� มิได� ถูกทอดท้ิงแต$อยู$ ในความอุปการะเลี้ยงดูของสถาน
สงเคราะห�เด็กตามกฎหมายว$าด�วยการสงเคราะห�และคุ�มครองเด็ก บิดาและมารดา หรือบิดาหรือ
มารดาในกรณีท่ีมารดาหรือบิดาคนใดคนหนึ่งตายหรือถูกถอนอํานาจปกครอง จะทําหนังสือมอบ
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อํานาจให�สถานสงเคราะห�เด็กดังกล$าวเป&นผู�มีอํานาจให�ความยินยอมในการรับผู�เยาว�เป&นบุตรบุญ
ธรรมแทนตนก็ได� ในกรณีเช$นนั้น  ให�นําความในมาตรา 1598/22 มาใช�บังคับโดยอนุโลม 
   หนังสือมอบอํานาจตามวรรคหนึ่งจะถอนเสียมิได�ตราบเท$าท่ีผู�เยาว�ยังอยู$ในความ
อุปการะเลี้ยงดูของสถานสงเคราะห�เด็กนั้น” 
   จากบทบัญญัติดังกล$าวข�างต�น เม่ือบิดามารดามอบเด็กให�สถานสงเคราะห�แล�ว 
เด็กจึงอยู$ในความอุปการะเลี้ยงดูของสถานสงเคราะห�ต$อไป บิดามารดาจะถอนหนังสือมอบอํานาจ
มิได� ตราบเท$าท่ีเด็กยังอยู$ในความอุปการะของสถานสงเคราะห�เด็กดังกล$าว ฉะนั้น หากมีกรณีรับเด็ก
ไปเป&นบุตรบุญธรรมผู�จะรับบุตรบุญธรรมก็ต�องขอความยินยอมจากผู�รับผิดชอบในสถานสงเคาะห�เด็ก 
แต$ถ�าบุคคลดังกล$าวไม$ให�ความยินยอมโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร บิดามารดาหรือผู�จะรับบุตร
บุญธรรมหรืออัยการจะยื่นคําร�องขอต$อศาลให�มีคําสั่งอนุญาตแทนการให�ความยินยอมของ
ผู�รับผิดชอบในสถานสงเคราะห�เด็กก็ได� ผู�จะรับบุตรบุญธรรมจะไปขอความยินยอมจากบิดามารดา
เด็กไม$ได� เนื่องจากบิดามารดาได�หมดอํานาจให�ความยินยอมต้ังแต$ขณะมอบเด็กให�สถานสงเคราะห�
เด็กตามกฎหมายว$าด�วยการสงเคราะห�และคุ�มครองเด็ก 
  3.3 ผู�รับผิดชอบในสถานสงเคราะห�เด็กจะรับเด็กท่ีอยู$ในความอุปการะเป&นบุตรบุญ
ธรรม 
   ในกรณีท่ีผู�รับผิดชอบในสถานสงเคราะห�เด็กมีความประสงค�จะรับเด็กท่ีอยู$ใน
ความอุปการะของสถานสงเคราะห�เด็กมาเป&นบุตรบุญธรรมของตนเอง  ผู�รับผิดชอบในสถาน
สงเคราะห�เด็กจะต�องปฏิบัติตามเง่ือนไขของประมวลกฎหมายแพ$งและพาณิชย�มาตรา  1598/24  ซ่ึง
ได�บัญญัติไว�  ดังนี้ 
   “ผู�มีอํานาจให�ความยินยอมแทนสถานสงเคราะห�เด็กในการรับบุตรบุญธรรมตาม
มาตรา  1598/22  หรือมาตรา  1598/23  จะรับผู�เยาว�ซ่ึงอยู$ในความดูแลหรืออยู$ในความอุปการะ
เลี้ยงดูของสถานสงเคราะห�เด็กนั้นเป&นบุตรบุญธรรมของตนเองได�ต$อเม่ือศาลได�มีคําสั่งอนุญาตตามคํา
ขอของผู�นั้นแทนการให�ความยินยอมของสถานสงเคราะห�เด็ก” 
   ดังนั้น  จะเห็นได�ว$าผู�รับผิดชอบในสถานสงเคราะห�เด็กจะให�ความยินยอมในการ
รับเด็กเป&นบุตรบุญธรรมให�แก$ตนเองไม$ได� ซ่ึงจะต�องมีคําสั่งของศาลอนุญาตตามคําขอก$อนจึงจะ
สามารถรับเด็กเป&นบุตรบุญธรรมได�  
 
 4. ความยินยอมของคู(สมรส 
  เนื่องจากความสัมพันระหว$างผู�รับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมเป&นความสัมพันธ�
ระหว$างบิดามารดากับบุตร  ซ่ึงกฎหมายกําหนดให�ท้ังสองฝOายต$างมีสิทธิและหน�าท่ีต$อกัน  อาทิเช$น  
หน�าท่ีในการอุปการะเลี้ยงดู  เป&นต�น  ดังนั้น  หากผู�จะรับบุตรบุญธรรมหรือผู�จะเป&นบุตรบุญธรรมมีคู$
สมรสแล�วก็ต�องขอความยินยอมจากคู$สมรสของตนก$อน  เนื่องจากการรับบุตรบุญธรรมมีผลกระทบ
ต$อความสัมพันธ�ระหว$างสามีภริยา  ซ่ึงบางครั้งอาจนําทรัพย�สินในระหว$างสมรสไปอุปการะเลี้ยงดู
บุตรบุญธรรมหรือผู�รับบุตรบุญธรรมด�วย  แล�วแต$กรณี  ดังนั้น  ประมวลกฎหมายแพ$งและพาณิชย�
มาตรา  1598/25  จึงได�บัญญัติว$า  “ผู�ท่ีจะรับบุตรบุญธรรมหรือผู�ท่ีจะเป&นบุตรบุญธรรมถ�ามีคู$สมรส
อยู$ต�องได�รับความยินยอมจากคู$สมรสก$อน  ในกรณีท่ีคู$สมรสไม$อาจให�ความยินยอมได�หรือไปเสียจาก
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ภูมิลําเนาหรือถ่ินท่ีอยู$และหาตัวไม$พบเป&นเวลาไม$น�อยกว$าหนึ่งปJ  ต�องร�องขอต$อศาลให�มีคําสั่ง
อนุญาตแทนการให�ความยินยอมของคู$สมรสนัน” 
  สําหรับคู$สมรสท่ีจะให�ความยินยอมในการรับบุตรบุญธรรมในท่ีนี้  หมายถึงสามีหรือ
ภริยาท่ีชอบด�วยกฎหมายเท$านั้น  (คําพิพากษาฎีกาท่ี  2398/2517)  ซ่ึงการท่ีคู$สมรสได�ให�ความ
ยินยอมในการรับบุตรบุญธรรมนั้น  ไม$ทําให�คู$สมรสมีฐานะเป&นผู�รับบุตรบุญธรรมหรือบุตรบุญธรรม
ด�วยแต$อย$างใด อย$างไรก็ดีหากผู�จะรับบุตรบุญธรรมหรือผู�จะเป&นบุตรบุญธรรม  ได�ทําการรับบุตรบุญ
ธรรมไปโดยปราศจากความยินยอมคู$สมรสของตน การรับุบตรบุญธรรมนั้นย$อมไม$สมบูรณ�  ศาล
สามารถเพิกถอนการรับบุตรบุญธรรมได�  แต$ถ�าคู$สมรสนั้นไม$อาจให�ความยินยอมได�  เช$น  เป&นคนไร�
ความสามารถ จิตฝE[นเฟPอนไม$สมประกอบ  หรือไปเสียจากภูมิลําเนาหรือถ่ินท่ีอยู$  และหาตัวไม$พบเป&น
เวลาไม$น�อยกว$าหนึ่งปJ  ให�ผู�จะรับบุตรบุญธรรมหรือผู�จะเป&นบุตรบุญธรรมยื่นคําร�องขอต$อศาลให�มี
คําสั่งอนุญาตแทนการให�ความยินยอมของคู$สมรสนั้น  เม่ือศาลได�มีคําสั่งอนุญาตแล�ว  จึงจะทําการรับ
บุตรบุญธรรมได� 
 
  ตัวอย(างคําพิพากษาศาลฎีกา 
  คําพิพากษาฎีกาท่ี  1397/2511  บุตรบุญธรรมย$อมเป&นบุตรบุญธรรมของผู�ท่ีจด
ทะเบียนรับบุตรบุญธรรมเท$านั้น ไม$เป&นบุตรบุญธรรมของคู$สมรสของผู�รับบุตรบุญธรรมด�วย แม�ผู�รับ
บุตรบุญธรรมถึงแก$ความตายการเป&นบุตรบุญธรรมก็ไม$ขาด 
  การท่ีบุตรบุญธรรมยื่นคําขอรับบําเหน็จตกทอดของผู�รับบุตรบุญธรรมซ่ึงถึงแก$กรรม
ย$อมเป&นการโต�แย�งสิทธิของคู$สมรสผู�รับบุตรบุญธรรม  คู$สมรสนั้นจึงย$อมมีอํานาจฟZองขอให�เพิกถอน
การรับบุตรบุญธรรม  ซ่ึงคู$สมรสมิได�ให�ความยินยอมได�  แม�ประมวลกฎหมายแพ$งและพาณิชย�จะมิได�
บัญญัติให�ฟZองเพิกถอนการรับบุตรบุญธรรมไว�โดยตรงก็ตาม 
  คําพิพากษาฎีกาท่ี  2398/2517  คู$สมรสของผู�รับบุตรบุญธรรมท่ีจะต�องให�ความ
ยินยอมในการรับบุตรบุญธรรมนั้นหมายถึงสามีหรือภริยาท่ีชอบด�วยกฎหมาย  ถ�าภริยาท่ีชอบด�วย
กฎหมายของผู�รับบุตรบุญธรรมไม$ได�ให�ความยินยอม  การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมย$อมไม$สมบูรณ�
ไม$มีผลตามกฎหมาย 
  คําพิพากษาฎีกาท่ี  2359/2521  สามีของผู�รับบุตรบุญธรรมยินยอมให�รับบุตรบุญ
ธรรมได�โดยไม$ต�องให�ความยินยอมเป&นหนังสือ เจ�าพนักงานบันทึกไว�ว$าสามียินยอมก็ฟEงได� เพราะตาม
กฎหมายบัญญัติแต$เพียงว$า การจดทะเบียนบุตรบุญธรรมต�องได�รับความยินยอมจากคู$สมรสเท$านั้น 
ไม$ได�บังคับว$าจะต�องลงลายมือชื่อด�วยตนเอง การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมรายนี้จึงสมบูรณ�ตาม
กฎหมาย 
  คําพิพากษาฎีกาท่ี  1370/2524  สามีรับบุตรบุญธรรมเม่ือวันท่ี  20  ตุลาคม 2518  
สามีภริยาก$อน  บรรพ  5  เดิม  2  คน  การรับบุตรบุญธรรมต�องไม�รับความยินยอมของภริยาท้ังสอง
คนตามประมวลกฎหมายแพ$งและพานิชย�  มาตรา  1584  เดิม  (มาตรา  1589/25  บรรพ  5  
ปEจจุบัน)  แม�ภริยาคนหนึ่งจะมิได�อยู$ร$วมบ�านกับสามีก็ตาม  มิฉะนั้นการรับบุตรบุญธรรมไม$สมบูรณ� 
ศาลเพิกถอนการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมนั้นได� 
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  คําพิพากษาฎีกาท่ี  344/2531  (ประชุมใหญ$)  การท่ีโจทก�ฟZองขอให�เพิกถอนการจด
ทะเบียนรับบุตรบุญธรรมระหว$างภริยาโจทก�กับจําเลยท่ีไม$สมบูรณ�เพราะไม$ได�รับความยินยอมจาก
โจทก�ท่ีเป&นคู$สมรสนั้น เป&นการฟZองขอให�แสดงว$าฐานะของภริยาโจทก� และจําเลยมิได�มีการ
เปลี่ยนแปลงเพราะการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมซ่ึงไม$สมบูรณ�ดังกล$าว หาใช$เป&นการใช�สิทธิ
เรียกร�องเพ่ือเพิกถอนฐานะความเป&นบุตรบุญธรรมกับผู�รับบุตรบุญธรรมจําเลยกับภริยาโจทก�ไม$ กรณี
จึงไม$อยู$ในบังคับของบทบัญญัติว$าด�วยอายุความตามประมวลกฎหมายแพ$งและพาณิชย�  มาตรา  
193/9  และมาตรา  193/30  เม่ือไม$มีบทบัญญัติของกฎหมายกําหนดระยะเวลาในการฟZองคดีไว� 
โจทก�ผู�มีส$วนได�เสียจึงย$อมมีสิทธิท่ีจะฟZองขอให�เพิกถอนการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมท่ีไม$สมบูรณ�
ตามกฎหมายดังกล$าวได�เสมอ  แม�จะเกินกําหนด  10  ปJ  นับแต$วันท่ีจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมแล�ว
ก็ตาม 
  คําพิพากษาฎีกาท่ี  472/2537  ผู�ตายจดทะเบียนรับโจทก�ท้ังสองเป&นบุตรบุญธรรม
โดยภริยาผู�ตายไม$ได�ให�ความยินยอม การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมจึงไม$สมบูรณ�ตามกฎหมาย ไม$
ก$อให�เกิดความสัมพันธ� รวมท้ังสิทธิและหน�าท่ีตามกฎหมายระหว$างผู�ตายกับโจทก�ท้ังสองในฐานะผู�รับ
บุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรมตามประมวลกฎหมายแพ$งและพาณิชย� มาตรา 1598/28 โจทก�ท้ังสอง
จึงไม$เป&นทายาทท่ีจะมีสิทธิรับมรดกของผู�ตายได� 
  คําพิพากษาฎีกาท่ี  949/2537  ประมวลกฎหมายแพ$งและพาณิชย�  มาตรา  1584 
เดิม ท่ีใช�บังคับอยู$ในขณะนั้นประกอบกับพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2478 มาตรา 22 
บัญญัติแต$เพียงว$าการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมต�องได�รับความยินยอมจากคู$สมรสเท$านัน มิได�
บังคับว$าจะต�องลงลายมือชื่อด�วยตนเอง  โจทก�ยอมรับว$าทะเบียนการรับบุตรบุญธรรมเป&นเอกสาร
ราชการเจ�าหน�าท่ีท่ีเก่ียวกับการจดทะเบียนยืนยันว$าทะเบียนการรับบุตรบุญธรรมเป&นเอกสารท่ี
ถูกต�องเอกสารฉบับนี้เป&นเอกสารมหาชน  เม่ือโจทก�สืบไม$ได�ว$าเป&นเอกสารไม$สมบูรณ�อย$างไร  ต�อง
ถือว$าเป&นเอกสารท่ีถูกต�องสมบูรณ�  รับฟEงเป&นพยานหลักฐานได�  ฟEงได�ว$าโจทก�ได�ให�ความยินยอมใน
การจดทะเบียนรับจําเลยเป&นบุตรบุญธรรมตามทะเบียนการรับบุตรบุญธรรมแล�ว 
  คําพิพากษาฎีกาท่ี  6993/2537  การท่ี  บ.  จดทะเบียนรับจําเลยท่ี  2  เป&นบุตรบุญ
ธรรม  โจทก�ซ่ึงเป&นคู$สมรสของ  บ.  ไม$ได�ให�ความยินยอมด�วยขัดต$อประมวลกฎหมายแพ$งและ
พาณิชย�  บรรพ  5  เดิม  มาตรา  1584  การจดทะเบียนรับจําเลยท่ี  2  เป&นบุตรบุญธรรมของ บ.  
ย$อมไม$สมบูรณ�ไม$มีผลตามกฎหมายจําเลยท่ี  2  จึงมิใช$ทายาทโดยธรรมของ  บ. 
 
 5 ผู�เยาว9หนึ่งคนเป=นบุตรบุญธรรมของผู�รับบุตรบุญธรรมได�เพียงคนเดียว 
  โดยปกติแล�วผู�เยาว�ย$อมเป&นบุตรบุญธรรมของผู�รับบุตรบุญธรรมเพียงคนเดียวเท$านั้น  
เนื่องจากปZองกันไม$ให�มีผู�รับบุตรบุญธรรมหลายคนในการรับผู�เยาว�คนเดียวกันเป&นบุตรบุญธรรม  จน
อาจสร�างปEญหาในการใช�อํานาจปกครองซํ้าซ�อนกัน  ประมวลกฎหมายแพ$งและพาณิชย�มาตรา  
1598/26  จึงได�บัญญัติไว�ว$า 
  “ผู�เยาว�ท่ีเป&นบุตรบุญธรรมของบุคคลใดอยู$จะเป&นบุตรบุญธรรมของบุคคลอ่ืนอีกใน
ขณะเดียวกันไม$ได� เว�นแต$เป&นบุตรบุญธรรมของคู$สมรสของผู�รับบุตรบุญธรรม 
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  ถ�าคู$สมรสฝOายหนึ่งจะจดทะเบียนรับผู�เยาว�ซึ่งเป&นบุตรบุญธรรมของคู$สมรสอีกฝOายหนึ่ง
เป&นบุตรบุญธรรมของตนด�วยจะต�องได�รับความยินยอมของคู$สมรสซ่ึงเป&นผู�รับบุตรบุญธรรมอยู$แล�ว
และมิให�นํามาตรา  1598/21  มาใช�บังคับ” 
  จากบทบัญญัติดังกล$าวข�างต�นจะเห็นได�ว$า  ในกรณีท่ีผู�เยาว�ได�เป&นบุตรบุญธรรมของ
บุคคลใดอยู$แล�ว  กฎหมายห�ามมิให�ผู�เยาว�ไปเป&นบุตรบุญธรรมของบุคคลอ่ืนอีก  ท้ังนี้เพราะว$าสิทธิ
และหน�าท่ีระหว$างผู�รับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรมกฎหมายให�นําหลักเรื่องบิดามารดากับบุตรมา
บังคับใช�โดยอนุโลม  (ป.พ.พ.  มาตรา  1598/28)  เช$น  หน�าท่ีในการอุปการะเลี้ยงดู  การใช�อํานาจ
ปกครองบุตรเป&นต�น  ดังนั้น  ถ�าหากอนุญาตให�ผู�เยาว�เป&นบุตรบุญธรรมของบุคคลอ่ืนหลายคนใน
ขณะเดียวกัน อาจมีผลกระทบต$อสิทธิและหน�าท่ีของผู�รับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมได�  เช$น  
การใช�อํานาจปกครองบุตรซํ้าซ�อนกัน หรือผู�เยาว�ท่ีเป&นบุตรบุญธรรมต�องรับภาระในการอุปการะเลี้ยง
ดูผู�รับบุตรบุญธรรมหลายคน  เป&นต�น  อย$างไรก็ตาม  กฎหมายได�กําหนดเป&นข�อยกเว�นให�ผู�เยาว�
สามารถเป&นบุตรบุญธรรมของคู$สมรสผู�รับบุตรบุญธรรมได�อีกในเวลาเดียวกัน  โดยคู$สมรสของผู�รับ
บุญธรรมจะต�องขอความยินยอมในการรับผู�เยาว�เป&นบุตรบุญธรรมกับผู�รับบุตรบุญธรรมก$อน โดยไม$
ต�องไปขอความยินยอมจากบิดามารดาของผู�เยาว�แต$อย$างใด  ท้ังนี้เพราะบิดามารดาของผู�เยาว�ไม$มี
อํานาจปกครองบุตรแล�ว 
  อนึ่งมีข�อสังเกตว$า  บทบัญญัติมาตรา  1598/26  ได�ระบุห�ามเฉพาะผู�เยาว�เท$านั้นท่ีจะ
เป&นบุตรบุญธรรมของบุคคลหลายคนในขณะเดียวกันไม$ได�  แต$ถ�าผู�จะเป&นบุตรบุญธรมนั้นได�บรรลุนิติ
ภาวะแล�ว  ไม$ว$าจะบรรลุนิติภาวะโดยมีอายุครบ  20  ปJบริบูรณ�หรือโดยการสมรสก็ตาม  จะเป&นบุตร
บุญธรรมของบุคคลอ่ืนมากกว$าหนึ่งคนในคราวเดียวกันได�หรือไม$  ในเรื่องนี้ได�มีนักนิติศาสตร�ให�
ความเห็นไว�ดังนี้ 
  ชาติชาย  อัครวิบูลย�  (2552: 684 - 685)  กล$าวว$า  บุตรบุญธรรมซ่ึงพ�นจากการเป&น
ผู�เยาว�และบรรลุนิติภาวะแล�ว  แม�จะถูกศาลสั่งให�เป&นคนไร�ความสามารถหรือเสมือนไร�ความสามารถ  
หรือเป&นคนล�มละลายก็ไม$มีข�อห�ามท่ีจะเป&นบุตรบุญธรรมของบุคคลอ่ืนในขณะเดียวกัน 
  ไพโรจน�  กัมพูสิริ  (2553: 477)  กล$าวว$า  กฎหมายไม$ได�ห�ามบุตรบุญธรรมท่ีบรรลุนิติ
ภาวะ เนื่องจากไม$มีปEญหาในเรื่องการใช�อํานาจปกครองซํ้าซ�อนกัน 
  รัศฎา  เอกบุตร  (2555: 216)  กล$าวว$า  บุคคลท่ีบรรลุนิติภาวะแล�วย$อมเป&นบุตรบุญ
ธรรมของบุคคลเกินกว$า  1  คนได�  เพราะไม$มีปEญหาในเรื่องการใช�อํานาจปกครอง 
  ดังนั้น  จึงสรุปได�ว$า  บุคคลท่ีบรรลุนิติภาวะแล�วย$อมสามารถเป&นบุตรบุญธรรมของ
บุคคลหลายคนในขณะเดียวกันได�  รวมท้ังผู�รับบุตรบุญธรรมย$อมมีสิทธิรับผู�เยาว�หลายคนเป&นบุตรบุญ
ธรรมของตนในคราวเดียวกันด�วย  ท้ังนี้เพราะไม$มีกฎหมายบัญญัติห�ามไว� 
 
  ตัวอย(างคําพิพากษาศาลฎีกา 
  คําพิพากษาฎีกาท่ี  2621 - 2622/2531  การท่ี  ป.  กับผู�ตายอยู$กินด�วยกันฉันสามี
ภริยาโดยไม$จดทะเบียนสมรส  จึงไม$เป&นคู$สมรสกันตามกฎหมาย  ฉะนั้นเม่ือ  ป.  และผู�ตายได�จด
ทะเบียนรับผู�คัดค�านเป&นบุตรบุญธรรมในวันเดียวกัน  โดย  ป.  จดทะเบียนก$อนผู�ตาย  ผู�คัดค�านย$อม
เป&นบุตรบุญธรรมของ  ป.  ก$อนแล�วจะเป&นบุตรบุญธรรมของผู�ตายอีกในขณะเดียวกันไม$ได�  ต�องห�าม
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ตามประมวลกฎหมายแพ$งและพาณิชณ�  มาตรา  1598/26  การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมของ
ผู�ตายจึงไม$สมบูรณ�  ไม$มีผลตามกฎหมาย ผู�คัดค�านไม$ใช$ทายาทของผู�ตายไม$มีส$วนได�เสียในทรัพย�
มรดก ย$อมไม$มีสิทธิร�องขอให�ตั้งผู�จัดการมรดกหรือถอนผู�จัดการมรดกของผู�ตาย 
 
 
การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม 
 
 นอกจากจะมีการกําหนดคุณสมบัติและเง่ือนไขในการรับบุตรบุญธรรมแล�ว  การรับบุตร
บุญธรรมนั้นยังต�องมีการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมด�วย  ตามท่ีประมวลกฎหมายแพ$งและพาณิชย�
มาตรา  1598/27  ได�บัญญัติไว�ว$า  “การรับบุตรบุญธรรมจะสมูรณ�ต$อเม่ือได�จดทะเบียนตามกฎหมาย  
แต$ถ�าผู�จะเป&นบุตรบุญธรรมนั้นเป&นผู�เยาว�ต�องปฏิบัติตามกฎหมายว$าด�วยการรับเด็กเป&นบุตรบุญธรรม
ก$อน”  
 จากบทบัญญัติข�างต�น  การรับบุตรบุญธรรมจะมีผลสมบูรณ�ต$อเม่ือได�มีการจดทะเบียนตาม
กฎหมายเท$านั้น  อย$างไรก็ตามในการรับผู�เยาว�เป&นบุตรบุญธรรมนั้น  นอกจากจะปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ี
ประมวลกฎหมายแพ$งและพาณิชย�บรรพ  5  ได�กําหนดไว�แล�ว  ยังต�องปฏิบัติตามเง่ือนไขและวิธีการ
ในการรับเด็กเป&นบุตรบุญธรรมตามพระราชบัญญัติการรับเด็กเป&นบุตรบุญธรรม  พ.ศ.  2522  ควบคู$
ไปพร�อมกันด�วย เนื่องจากการรับเด็กเป&นบุตรบุญธรรมในอดีตเคยจํากัดอยู$เฉพาะในระหว$างเครือญาติ 
และผู�รู�จักคุ�นเคยกันเท$านั้น  แต$ปEจจุบันนี้ได�มีการแพร$หลายออกไปสู$สังคมภายนอกอ่ืนๆ  ท้ังคนไทย
และคนต$างด�าว  จึงสมควรให�มีการกําหนดเง่ือนไขและวิธีการในการรับเด็กเป&นบุตรบุญธรรมไว� ท้ังนี้
เพ่ือคุ�มครองสวัสดิภาพและประโยชน�ของเด็กเป&นสําคัญ  รวมท้ังยังเป&นการปZองกันการค�าเด็กในรูป
ของการรับเด็กเป&นบุตรบุญธรรมตลอดจนคุ�มครองประโยชน�บิดามารดาเด็กท่ีแท�จริง  และประโยชน�
ของผู�ขอรับเด็กเป&นบุตรบุญธรรมด�วย  (หมายเหตุ  พระราชบัญญัติการรับเด็กเป&นบุตรบุญธรรม  พ.ศ.  
2522) โดยมีหลักการท่ีสําคัญ  เช$น  การรับเด็กเป&นบุตรบุญธรรมต�องมีการทดลองเลี้ยงดูไม$น�อยกว$า  
6  เดือน  เว�นแต$ผู�ขอรับเด็กเป&นบุตรบุญธรรมเป&นพ่ีน�องร$วมบิดามารดา  พ่ีน�องร$วมแต$บิดาหรือ
มารดา  ทวด  ปูO  ย$า  ตา  ยาย  ลุง  ปZา  น�า  อา  หรือผู�ปกครองของผู�ท่ีจะเป&นบุตรบุญธรรมหรือ
บุคคลอ่ืนตามหลักเกณฑ�และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  ผู�ขอรับเด็กเป&นบุตรบุญธรรมจะต�อง
ทําข�อตกลงรับเด็กไปทดลองเลี้ยงดูกับเจ�าหน�าท่ีกรมประชาสงเคราะห�ว$าจะให�การอุปการะเลี้ยงดูให�
ความอบอุ$นแก$เด็กเสมือนบุตรท่ีแท�จริงและจะไม$เรียกค$าใช�จ$ายใดๆ  เม่ือผ$านการทดลองได�รับอนุมัติ
แล�วก็สามารถไปดําเนินการจดทะเบียนรับเด็กเป&นบุตรบุญธรรมต$อนายทะเบียนท่ีผู�นั้นมีภูมิลําเนา  
(สมรักษ�  พรหมมา  และ  ประเสริฐ  ลิ่มประเสริฐ, 2545: 394)   
 กล$าวโดยสรุป  ในการรับผู�เยาว�เป&นบุตรบุญธรรมนั้น  กฎหมายได�กําหนดให�ผู�จะรับบุตร
บุญธรรมปฏิบัติตามเง่ือนไขและวิธีการตามพระราชบัญญัติการรับเด็กเป&นบุตรบุญธรรม  พ.ศ.  2522 
ก$อนจึงจะสามารถดําเนินการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมได�  แต$ถ�าผู�จะเป&นบุตรบุญธรรมได�บรรลุนิติ
ภาวะแล�วก็ไม$ต�องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล$าวนี้ ดังนั้นเพียงแค$มีการจดทะเบียนตามประมวล
กฎหมายแพ$งและพาณิชย�  มาตรา  1598/27  ก็มีผลสมบูรณ�แล�ว 
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 ตัวอย(างคําพิพากษาศาลฎีกา 
 คําพิพากษาฎีกาท่ี  1231 - 1232/2510  การรับบุตรบุญธรรมจะสมบูรณ�ต$อเม่ือได�จด
ทะเบียนตามกฎหมาย  เม่ือไม$มีการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม  ก็ไม$มีสิทธิรับมรดกของผู�รับบุตรบุญ
ธรรมได� 
 คําพิพากษาฎีกาท่ี  1922/2534  สามีผู�ตายได�จดทะเบียนรับผู�ร�องเป&นบุตรบุญธรรมโดย
ผู�ตายให�ความยินยอม และลงชื่อท�ายบันทึกทะเบียนการรับบุตรบุญธรรมว$าเป&นคู$สมรสของผู�รับบุตร
บุญธรรมสามีผู�ตายแต$ผู�เดียว  จึงเป&นผู�จดทะเบียนรับผู�รัองเป&นบุตรบุญธรรม  แม�บันทึกดังกล$าวจะมี
ข�อความว$าผู�ตายได�รับเป&นมารดาผู�ร�องด�วย  ก็ไม$เป&นการรับผู�ร�องเป&นบุตรบุญธรรมตามกฎหมาย  
เม่ือผู�ตายมิได�จดทะเบียนรับผู�ร�องเป&นบุตรบุญธรรม  ผู�ร�องจึงไม$ใช$บุตรบุญธรรมโดยชอบด�วยกฎหมาย
ของผู�ตาย  และไม$ใช$ทายาทของผู�ตาย 
 คําพิพากษาฎีกาท่ี  784/2538  การท่ีโจทก�ซ่ึงเป&นน�องร$วมบิดามารดาเดียวกันกับผู�ตาย
อ�างว$าตนเป&นทายาทมีสิทธิรับมรดกของผู�ตาย  แต$จําเลยท้ังสองคัดค�านอ�างว$าจําเลยท่ี  1  เป&นบุตร
บุญธรรมของผู�ตายนั้น  หากข�อเท็จจริงฟEงได�ตามคําคัดค�านสิทธิในการรับมรดกของโจทก�ย$อมถูก
กระทบกระเทือน  การกระทําของจําเลยท้ังสองจึงเป&นการโต�แย�งสิทธิของโจทก�ท่ีจะได�รับมรดกของ
ผู�ตายตามกฎหมาย  โจทก�จึงมีอํานาจฟZองจําเลยท้ังสองว$าการจดทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม
ระหว$างผู�ตายกับจําเลยท่ี  1  เป&นโมฆะ  เพราะจําเลยท่ี  2  และ  นาง  ว.  ไม$เป&นผู�แทนโดยชอบ
ธรรมของจําเลยท่ี  1  ท่ีจะให�ความยินยอมในการจดทะเบียนและพนักงานผู�ทําการจดทะเบียนรับ
บุตรบุญธรรมเป&นปลัดอําเภอตรีไม$ใช$นายทะเบียนตามกฎหมายท่ีจะมีอํานาจจดทะเบียนรับบุตรบุญ
ธรรม 
 คําพิพากษาฎีกาท่ี  4851/2538  
 ประมวลกฎหมายแพ$งและพาณิชย�  มาตรา  1598/27  เดิมบัญญัติว$า  การรับบุตรบุญ
ธรรมจะสมบูรณ�ต$อเม่ือได�จดทะเบียนตามกฎหมาย  ฉะนั้นการท่ีเจ�ามรดกทําหนังสือมีข�อความแสดง
ความจํานงและยินยอมรับผู�ร�องเป&นบุตรบุญธรรม  แต$ปรากฏว$าไม$ได�จดทะเบียนตามกฎหมาย ผู�ร�อง
จึงไม$ใช$บุตรบุญธรรมของเจ�ามรดก  ไม$มีส$วนได�เสียในทรัพย�สินของเจ�ามรดก จึงไม$อาจต้ังผู�ร�องเป&น
ผู�จัดการมรดกได� 
 คําพิพากษาฎีกาท่ี  3739/2548  ในการรับบุตรบุญธรรมตามประมวลกฎหมายแพ$งและ
พาณิชย�มาตรา  1583 (เดิม)  ในขณะนั้น  บัญญัติว$า  ถ�าผู�ท่ีเป&นบุตรบุญธรรมยังไม$บรรลุนิติภาวะ 
การรับบุตรบุญธรรมจะทําได�ต$อเม่ือได�รับความยินยอมของบิดามารดา  ถ�าไม$มีบิดามารดาผู�แทนโดย
ชอบธรรมจะให�ความยินยอมก็ได�  และมาตรา  1585 (เดิม)  บัญญัติว$า  การรับบุตรบุญธรรมจะ
สมบูรณ�เม่ือได�จดทะเบียนตามกฎหมาย  เม่ือพิจารณาประกอบพระราชบัญญัติการจดทะเบียน
ครอบครัวฯ  มาตรา  22  แล�ว  จะเห็นว$าบทบัญญัติดังกล$าวกําหนดแต$เพียงว$าการจดทะเบียนรับ
บุตรบุญธรรมต�องได�รับความยินยอมจากบิดามารดาเท$านั้น  มิได�บังคับว$าคํายินยอมต�องทําเป&น
หนังสือหรือต�องมีลายมือชื่อของบิดามารดาให�ความยินยอมแต$อย$างไร  ดังนั้น  เม่ือได�ความว$าจําเลย
ท่ี  1  กับ  ม.  ซ่ึงเป&นบิดามารดาของจําเลยท่ี  2  และท่ี  3  จดทะเบียนหย$ากันและแยกกันอยู$โดยมี
บันทึกหลังทะเบียนหย$าว$าให�จําเลยท่ี  1  รับเลี้ยงจําเลยท่ี  2  และท่ี  3  ส$วน  ม.  รับเลี้ยงบุตรคน
เล็กและต$อมาจําเลยท่ี  1  จดทะเบียนสมรสกับผู�ตาย  และผู�ตายได�จดทะเบียนรับจําเลยท่ี  2  และท่ี  
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3  เป&นบุตรบุญธรรม  ซ่ึงจําเลยท่ี  4  ในฐานะนายทะเบียนได�ดําเนินการจดทะเบียนรับบุตรบญธรรม
ให�แก$ผู�ตายโดยท่ีให�เฉพาะจําเลยท่ี  1  บิดาเป&นผู�ลงลายมือชื่อให�ความยินยอมแต$ผู�เดียวโดยเห็นว$า
ตามบันทึกข�อตกลงหลังทะเบียนหย$ามีผลทําให�จําเลยท่ี  1  เป&นผู�มีอํานาจปกครอง  จําเลยท่ี  2  และ
ท่ี  3  เพียงผู�เดียว  แม�ข�อความในบันทึกหลังทะเบียนอย$ามิอาจถือได�ว$า  ม.  ตกลงยินยอมให�จําเลยท่ี  
1  เป&นผู�มีอํานาจปกครองจําเลยท่ี  2  และท่ี  3  เพียงผู�เดียวก็ตาม  แต$ปรากฏว$านับแต$ผู�ตายจด
ทะเบียนรับจําเลยท่ี  2  และท่ี  3  เป&นบุตรบุญธรรมจนกระท่ังผู�ตายถึงแก$ความตายเป&นเวลากว$า  29  
ปJ  ม.  ก็มิได�ว$ากล$าวคัดค�านการรับบุตรบุญธรรม  และยังทําเป&นหนังสือยืนยันว$าทราบเรื่องและให�
ความยินยอมมาโดยตลอดต้ังแต$ต�นจนถึงปEจจุบัน  และเหตุท่ีไม$ได�ลงลายมือชื่อไว�ก็เพราะขณะท่ีจด
ทะเบียนหย$ากับจําเลยท่ี  1  ม.  ตกลงให�จําเลยท่ี  2  และท่ี  3  อยู$ในการเลี้ยงดูของจําเลยท่ี  1  นั้น 
หมายถึงการให�เป&นผู�ใช�อํานาจปกครองบุตรแต$ผู�เดียวด�วยและไม$ขอคัดค�าน  รวมท้ังยังขอร�องสอดเข�า
มาเป&นจําเลยร$วมโดยยืนยันการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม  พฤติการณ�จึงฟEงได�ว$า  ม.  ได�ให�ความ
ยินยอมด�วยแล�วในการับบุตรบุญธรรมของผู�ตาย  การรับบุตรบุญธรรมดังกล$าวจึงชอบแล�ว 
 
 
ผลของการรับบุตรบุญธรรม 
 
 เม่ือได�มีการดําเนินการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมแล�ว  การรับบุตรบุญธรรมย$อมมีผล
สมบูรณ�ตามกฎหมาย  จึงก$อให�เกิดสิทธิและหน�าท่ีระหว$างผู�รับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรม
ดังต$อไปนี้ 
 
 1. บุตรบุญธรรมมีฐานะเช(นเดียวกับบุตรชอบด�วยกฎหมาย 
  ผลของการรับบุตรบุญธรรมนั้นย$อมทําให�บุตรบุญธรรมมีฐานะอย$างเดียวกับบุตรชอบ
ด�วยกฎหมายของผู�รับบุตรบุญธรรมตามท่ีประมวลกฎหมายแพ$งและพาณิชย�  มาตรา  1598/28  ได�
บัญญัติไว�ว$า 
  “บุตรบุญธรรมย$อมมีฐานะอย$างเดียวกับบุตรชอบด�วยกฎหมายของผู�รับบุตรบุญธรรม
นั้น แต$ไม$สูญสิทธิและหน�าท่ีในครอบครัวท่ีได�กําเนิดมา  ในกรณีเช$นนี้ให�บิดามารดาโดยกําเนิดหมด
อํานาจปกครองนับแต$วันเวลาท่ีเด็กเป&นบุตรบุญธรรมแล�ว  ให�นําบทบัญญัติในลักษณะ  2  หมวด 2  
แห$งบรรพนี้มาใช�บังคับโดยอนุโลม” 
  ดังนั้น  สิทธิและหน�าท่ีระหว$างผู�รับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรมจึงมีลักษณะ
เช$นเดียวกับบิดามารดากับบุตร  ท้ังนี้เพราะประมวลกฎหมายแพ$งและพาณิชย� มาตรา 1598/28 
วรรคสอง  ให�นําบทบัญญัติในหมวด  2  ท่ีว$าด�วยสิทธิและหน�าท่ีของบิดามารดากับบุตรมาใช�บังคับ
โดยอนุโลม  เช$น  บุตรบุญธรรมมีสิทธิในการรับมรดกของผู�รับบุตรบุญธรรม  สิทธิในการใช�ชื่อสกุล
ของผู�รับบุตรบุญธรรม  สิทธิในการได�รับการอุปการะเลี้ยงดู  และการศึกษาจากผู�รับบุตรบุญธรรม 
นอกจากนี้บุตรบุญธรรมยังมีหน�าท่ีต�องอุปการะเลี้ยงดูผู�รับบุตรบุญธรรมเช$นกันด�วย  ในส$วนผู�รับบุตร
บุญธรรมนั้นกฎหมายกําหนดสิทธิและหน�าท่ีต$อบุตรบุญธรรม  คือ  หน�าท่ีต�องอุปการะเลี้ยงดูและให�
การศึกษาแก$บุตรบุญธรรม  สิทธิในการใช�อํานาจปกครองบุตรบุญธรรม  สิทธิจัดการทรัพย�สินของ
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บุตรบุญธรรม  เป&นผู�แทนโดยชอบธรรมของบุตรบุญธรรม  สิทธิท่ีจะได�รับค$าอุปการะเลี้ยงดูจากบุตร
บุญธรรม  เป&นต�น  
  อย$างไรก็ดี  ถึงแม�บิดามารดาผู�ให�กําเนิดจะหมดอํานาจปกครองบุตรนับแต$เวลาท่ีมีการ
รับบุตรบุญธรรมก็ตาม  แต$บุตรบุญธรรมก็ยังคงมีสิทธิและหน�าท่ีต$อบิดามารดาผู�ให�กําเนิดเช$นเดิม  
(คําพิพากษาฎีกาท่ี  689/2512)  เช$น  หน�าท่ีอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา  สิทธิในการรับมรดกบิดา
มารดา  เป&นต�น 
  อนึ่งมีข�อสังเกตว$า  บุตรบุญธรรมท่ีมีสิทธิรับมรดกของผู�รับบุตรบุญธรรม  หมายความ
เฉพาะบุตรบุญธรรมท่ีได�จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ$งและพาณิชย�เท$านั้น  แต$ถ�าเป&นบุตร
บุญธรรมตามกฎหมายลักษณะผัวเมีย  (ก$อน  1  ตุลาคม  2478)  ซ่ึงการรับบุตรบุญธรรมในสมัยก$อน
ไม$จําเป&นต�องจดทะเบียนก็มีผลสมบูรณ�แล�ว แม�ภายหลังต$อมาจะมีการประกาศใช�ประมวลกฎหมาย
แพ$งและพาณิชย�บรรพ 5 สิทธิและหน�าท่ีระหว$างบุตรบุญธรรมกับผู�รับบุตรบุญธรรมก็ยังคงมีผล
สมบูรณ�อยู$เช$นเดิม เพียงแต$บุตรบุญธรรมไม$มีสิทธิรับมรดกของผู�รับบุตรบุญธรรมเท$านั้น (คําพิพากษา
ฎีกาท่ี 507/2519)  
 
  ตัวอย(างคําพิพากษาศาลฎีกา 
  คําพิพากษาฎีกาท่ี  591/2516  ความเก่ียวพันระหว$างผู�รับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญ
ธรรมในฐานะอย$างเดียวกับบุตรท่ีชอบด�วยกฎหมายมีอยู$เฉพาะระหว$างบุคคลท้ังสองเท$านั้น น�องของ
ผู�รับบุตรบุญธรรมจึงไม$มีฐานะเป&นญาติของบุตรบุญธรรม  ไม$มีสิทธิยื่นคําร�องให�ศาลต้ังผู�ปกครอง
ผู�เยาว� 
  คําพิพากษาฎีกาท่ี  773/2528  บุตรบุญธรรมนั้นกฎหมายถือว$าเป&นผู�สืบสันดาน
เหมือนกับบุตรท่ีชอบด�วยกฎหมายของผู�รับบุตรบุญธรรมมีสิทธิรับมรดกของผู�รับบุตรบุญธรรม  แต$
บุตรบุญธรรมหาใช$ผู�สืบสันดานโดยตรงตามประมวลกฎหมายแพ$งและพาณิชย�มาตรา 1643 ซ่ึง
หมายถึง  ผู�สืบสันดานในทางสายโลหิตโดยแท�จริงไม$ จึงไม$มีสิทธิรับมรดกแทนท่ีผู�รับบุตรบุญธรรม 
  คําพิพากษาฎีกาท่ี  899/2535  การท่ีโจทก�ฟZองเรียกค$าอุปการะเลี้ยงดูบุตรอันเกิด
จากโจทก�กับจําเลยตามท่ีจําเลยให�สัญญาไว�ขณะจดทะเบียนหย$านั้น  แม�ภายหลังโจทก�ได�ยกบุตรให�
เป&นบุตรบุญธรรมของผู�อ่ืนก็ตาม  แต$บุตรบุญธรรมก็ไม$สูญสิทธิและหน�าท่ีในครอบครัวท่ีกําเนิดตาม
ประมวลกฎหมายแพ$งและพาณิชย�  มาตรา  1598/28  ดังนั้น  การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมจึงไม$
เป&นผลท่ีจะทําให�โจทก�ไม$มีอํานาจฟZอง โจทก�จึงยังมีสิทธิฟZองเรียกค$าอุปการะเลี้ยงดูบุตรตามสัญญาได� 
  คําพิพากษาฎีกาท่ี  5892/2537  ส.  เป&นบิดาโดยชอบด�วยกฎหมายของโจทก�แต$เม่ือ  
พ.  รับโจทก�เป&นบุตรบุญธรรมแล�ว  ส.  ซ่ึงเป&นบิดาโดยกําเนิดย$อมหมดอํานาจปกครองโจทก�นับแต$
วันเวลาท่ีโจทก�เป&นบุตรบุญธรรมของ  พ.  ตามประมวลกฎหมายแพ$งและพาณิชย�  มาตรา  1598/28  
และแม�ภายหลัง  พ.  จะถึงแก$กรรมอันเป&นเหตุให�ความปกครองของ  พ.  สิ้นสุดลงตามาตรา  1598/7  
เดิม  แต$การรับบุตรบุญธรรมก็หาได�สิ้นสุดลงด�วยไม$  โดยนิตินัยโจทก�ยังคงเป&นบุตรบุญธรรมของ  พ.  
อยู$บิดาผู�ให�กําเนิดเดิมของโจทก�จึงไม$มีอํานาจปกครองตามกฎหมาย  กรณีหาใช$เป&นการเลิกรับบุตร
บุญธรรม  อันจะเป&นเหตุให�บุตรบุญธรรมกลับคืนสู$ฐานอย$างสมบูรณ�ในครอบครัวเดิมของตนตาม
ความในมาตรา  1598/37  เดิมไม$  ส.  จึงไม$มีอํานาจฟZองคดีแทนโจทก�ซึ่งเป&นผู�เยาว� 
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  คําพิพากษาฎีกาท่ี  349/2540  เม่ือมีการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมบิดามารดา
โดยกําเนิดของบุตรบุญธรรมย$อมหมดอํานาจปกครองไปต้ังแต$เวลาท่ีเป&นบุตรบุญธรรมแล�ว ตาม
ประมวลกฎหมายแพ$งและพาณิชย�  มาตรา  1598/28  ดังนั้น  เม่ือผู�ร�องยก  ส.  ให�เป&นบุตรบุญธรรม
แก$  บ.  แล�ว  ผู�ร�องกับ  อ.  ซ่ึงเป&นบิดามารดาโดยกําเนิดของ  ส.  ก็หมดอํานาจปกครองนับแต$เวลา
ท่ี  ส.  เป&นบุตรบุญธรรมของ  บ.  แม�ภายหลัง  บ.  ถึงแก$กรรมก็ไม$มีผลทําให�การรับบุตรบุญธรรม
ต�องเลิกหรือสิ้นสุดไปด�วย  ส.  ยังคงเป&นบุตรบุญธรรมของ  บ.  อยู$  ผู�ร�องกับ  อ.  หาได�กลับมีอํานาจ
ปกครองข้ึนมาใหม$ไม$  อํานาจปกครองของบิดามารดาโดยกําเนิดจะกลับคืนมาก็ต$อเม่ือมีการเลิกรับ
บุตรบุญธรรมตามมาตรา  1598/37  เท$านั้น  เม่ือข�อเท็จจริงฟEงได�ว$า  ส.  บุตรผู�เยาว�ไม$มีผู�ปกครอง  
และผู�ร�องกับ  อ.  ก็มิใช$เป&นผู�ได�อํานาจปกครอง  ส.  กลับคืนมา  จึงมีความจําเป&นท่ีผู�ร�องจะต�องใช�
สิทธิทางศาล  ยื่นคําร�องขอให�ศาลต้ังผู�มีอํานาจปกครอง  ส.  ได�  เม่ือผู�ร�องเป&นบิดาโดยกําเนิดและ
โดยชอบด�วยกฎหมายของ  ส.  จึงเห็นสมควรต้ังผู�ร�องให�เป&นผู�มีอํานาจปกครอง  ส.  บุตรผู�เยาว� 
 
 2. ผู�รับบุตรบุญธรรมไม(มีสิทธิรับมรดกของบุตรบุญธรรม 
  เนื่องจากวัตถุประสงค�ของการรับบุตรบุญธรรมนั้นมีเจตนาเพ่ือตอบสนองความ
ต�องการมีบุตรในครอบครัวเท$านั้น  โดยนําบุตรบุญธรรมมาเติมเต็มความสุขทางใจในสิ่งท่ีขาดหายไป 
ซ่ึงผู�รับบุตรบุญธรรมไม$ได�มีเจตนาหวังผลประโยชน�อย$างอ่ืนเลยนอกจากความรักความผูกพันฉันบิดา
มารดากับบุตร  ดังนั้น  กฎหมายจึงกําหนดสิทธิและหน�าท่ีระหว$างผู�รับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรม
เอาไว�เพ่ือให�ท้ังสองฝOายปฏิบัติต$อกัน  อย$างไรก็ดี  ถึงแม�กฎหมายจะให�นําเรื่องสิทธิและหน�าท่ีระหว$าง
บิดามารดากับบุตรมาใช�บังคับโดยอนุโลมก็ตาม  แต$สิทธิและหน�าท่ีบางอย$างของผู�รับบุตรบุญธรรมต$อ
บุตรบุญธรรมก็มีความแตกต$างจากบิดามารดากับบุตรท่ีแท�จริง  เช$น  ผู�รับบุตรบุญธรรมไม$มีสิทธิรับ
มรดกของบุตรบุญธรรมในฐานะทายาทโดยธรรมตามท่ีประมวลกฎหมายแพ$งและพาณิชย�  มาตรา 
1598/29  ได�บัญญัติไว�ว$า  
  “การรับบุตรบุญธรรมไม$ก$อให�เกิดสิทธิรับมรดกของบุตรบุญธรรมในฐานะทายาทโดย
ธรรมเพราะเหตุการรับบุตรบุญธรรมนั้น”  ท้ังนี้เพราะกฎหมายไม$ให�ผู�รับบุตรบุญธรรมไปแสวงหา
ผลประโยชน�ในทรัพย�สินอันจะได�มาจากบุตรบุญธรรม  แต$ก็ไม$ได�ห�ามผู�รับบุตรบุญธรรมรับมรดกของ
บุตรบุญธรรมในฐานะเป&นผู�รับพินัยกรรม  ดังนั้น  ผู�รับบุตรบุญธรรมจึงมีสิทธิรับมรดกของบุตรบุญ
ธรรมทางพินัยกรรมได�ถ�าหากบุตรบุญธรรมทําพินัยกรรมยกให� 
  อย$างไรก็ดี  ถึงแม�กฎหมายจะห�ามผู�รับบุตรบุญธรรมรับมรดกของบุตรบุญธรรมใน
ฐานะทายาทโดยธรรม  แต$ผู�รับบุตรบุญธรรมก็มีสิทธิเรียกร�องเอาทรัพย�สินท่ีตนให�บุตรบุญธรรมคืนได� 
ถ�าหากบุตรบุญธรรมตายไปก$อนตน  ตามท่ีประมวลกฎหมายแพ$งและพาณิชย�  มาตรา  1598/30  ได�
บัญญัติไว�ว$า 
  “ถ�าบุตรบุญธรรมซ่ึงไม$มีคู$สมรสหรือผู�สืบสันดานตายก$อนผู�รับบุตรบุญธรรม  ผู�รับบุตร
บุญธรรมมีสิทธิเรียกร�องเอาทรัพย�สินท่ีตนได�ให�แก$บุตรบุญธรรมคืนจากกองมรดกของบุตรบุญธรรม
เพียงเท$าท่ีทรัพย�สินนั้นยังคงเหลืออยู$ภายหลังท่ีชําระหนี้ของกองมรดกเสร็จสิ้นแล�ว 
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  ห�ามมิให�ฟZองคดีเรียกร�องสิทธิตามวรรคหนึ่ง  เม่ือพ�นกําหนดหนึ่งปJนับแต$เวลาท่ีผู�รับ
บุตรบุญธรรมได�รู�หรือควรได�รู�ถึงความตายของบุตรบุญธรรม  หรือเม่ือพ�นกําหนดสิบปJนับแต$วันท่ีบุตร
บุญธรรมตาย” 
  จากบทบัญญัติดังกล$าวข�างต�นจะเห็นได�ว$า  กฎหมายให�สิทธิผู�รับบุตรบุญธรรมสามารถ
เรียกเอาทรัพย�สินท่ีตนได�ให�ไว�แก$บุตรบุญธรรมคืนได�เฉพาะกรณีท่ีบุตรบุญธรรมไม$มีคู$สมรสหรือ
ผู�สืบสันดานเท$านั้น แต$ถ�าบุตรบุญธรรมท่ีตายก$อนผู�รับบุตรบุญธรรมมีคู$สมรสหรือผู�สืบสันดานอยู$แล�ว 
ผู�รับบุตรบุญธรรมจะเรียกร�องเอาทรัพย�สินคืนจากกองมรดกของบุตรบุญธรรมไม$ได� ท้ังนี้เพราะ
ทรัพย�สินดังกล$าวตกทอดไปยังคู$สมรสหรือผู�สืบสันดานของบุตรบุญธรรมในฐานะทายาทโดยธรรมแล�ว 
  สําหรับหลักเกณฑ�ในการเรียกทรัพย�สินคืนนั้น  ผู�รับบุตรบุญธรรมจะต�องฟZองคดีเรียก
ทรัพย�สินคืนภายในกําหนด  1  ปJ  นับแต$เวลาท่ีผู�รับบุตรบุญธรรมได�รู�หรือควรได�รู�ถึงความตายของ
บุตรบุญธรรม  หรือภายใน  10  ปJ  นับแต$วันท่ีบุตรบุญธรรมตาย มิฉะนั้นคดีขาดอายุความซ่ึง
ทรัพย�สินท่ีได�คืนมานั้นจะต�องถูกแบ$งไปชําระหนี้ของกองมรดกจนครบเสียก$อน หากภายหลังชําระหนี้
แล�วไม$มีทรัพย�สินเหลืออยู$เลย  ผู�รับบุตรบุญธรรมก็ไม$มีสิทธิเรียกร�องอะไรได� นอกจากนี้ถ�าทรัพย�สินท่ี
ผู�รับบุตรบุญธรรมยกให�บุตรบุญธรรมนั้นได�ถูกแปรสภาพจากเดิมไปแล�ว ผู�รับบุตรบุญธรรมก็น$าจะไป
เรียกร�องเอาคืนจากกองมรดกของบุตรบุญธรรมไม$ได�  (ประสพสุข  บุญเดช, 2554: 754)  
  ตัวอย(าง  นายแดงผู�รับบุตรบุญธรรมได�ยกบ�านให�แก$นายขาวบุตรบุญธรรมของตนโด
เสน$หา ต$อมานายขาวได�นําบ�านไปทําประกันอัคคีภัย  หลังจากทําประกันภัยได�ไม$นานบ�านหลัง
ดังกล$าวก็ถูกไฟไหม�จนทําให�นายขาวถึงแก$ความตายเนื่องจากหนีออกจากบ�านไม$ทัน  บริษัท
ประกันภัยจึงจ$ายค$าสินไหมทดแทนบ�านท่ีเสียหายท้ังหลังจํานวน  2  ล�านบาท  ในกรณีเช$นนี้      นาย
แดงจะเรียกเอาเงินจํานวน  2  ล�านบาทคืนไม$ได�  ถึงแม�ว$านายขาวบุตรบุญธรรมจะไม$มีคู$สมรสหรือ
ผู�สืบสันดานก็ตาม  ท้ังนี้เพราะบ�านท่ีนายแดงยกให�นายขาวนั้นได�ถูกแปรสภาพไปจากเดิมแล�ว 
 
 
การเลิกรับบุตรบุญธรรม 
 
 ความสัมพันธ�ระหว$างผู�รับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรมเป&นความสัมพันธ�ท่ีกฎหมาย
ออกแบบให�เป&นบิดามารดากับบุตรโดยสมมุติเท$านั้น  ในบางครั้งความสัมพันธ�อาจไม$ยั่งยืนถาวร
เหมือนบิดามารดากับบุตรท่ีเป&นสายโลหิตกันโดยแท�จริง ดังท่ีมีคํากล$าวไว�ว$า  “สายโลหิตไม$มีวันตัด
ขาดจากกันได�”  แต$สําหรับผู�รับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรมนั้นไม$ใช$สายโลหิตท่ีสืบเชื้อสายกันมา
โดยตรง  ดังนั้น  สถานะผู�รับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรมจึงอาจมีการเลิกขาดจากกันได�  ซ่ึงการเลิก
รับบุตรบุญธรรมนั้นอาจมีสาเหตุเกิดข้ึนได�ในกรณีดังต$อไปนี้ 
 
 1. เม่ือมีการเลิกรับบุตรบุญธรรมโดยความตกลงยินยอมกันระหว(างคู(กรณี 
  การรับบุตรบุญธรรมนั้นอาจสิ้นสุดลงไปด�วยความตกลงยินยอมเลิกกันเองระหว$าง
คู$กรณีตามประมวลกฎหมายแพ$งและพาณิชย�  มาตรา  1598/31  ได�บัญญัติไว�ว$า 
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  การเลิกรับบุตรบุญธรรม  ถ�าบุตรบุญธรรมบรรลุนิติภาวะแล�วจะเลิกโดยความตกลงกัน
ในระหว$างผู�รับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรมเม่ือใดก็ได� 
  ถ�าบุตรบุญธรรมยังไม$บรรลุนิติภาวะ  การเลิกรับบุตรบุญธรรมจะทําได�ต$อเม่ือได�รับ
ความยินยอมของบิดาและมารดา  และให�นํามาตรา  1598/20  และมาตรา  1598/21  มาใช�บังคับ
โดยอนุโลม 
  ในกรณีท่ีได�รับผู�เยาว�เป&นบุตรบุญธรรมตาม  มาตรา  1598/21  วรรคสอง  มาตรา 
1598/22  มาตรา  1598/23  มาตรา  1598/24  หรือมาตรา  1598/26  วรรคสอง  ถ�าบุตรบุญ
ธรรมยังไม$บรรลุนิติภาวะ  การเลิกรับบุตรบุญธรรมให�กระทําได�ต$อเม่ือมีคําสั่งศาลโดยคําร�องขอของผู�
มีส$วนได�เสียหรืออัยการ 
  การเลิกรับบุตรบุญธรรมจะสมบูรณ�ต$อเม่ือได�จดทะเบียนตามกฎหมาย” 
  จากบทบัญญัติข�างต�นจะเห็นได�ว$าในการเลิกรับบุตรบุญธรรมโดยวิธีตกลงยินยอมเลิก
กันนั้น กฎหมายได�คํานึงถึงประโยชน�ของบุตรบุญธรรมเป&นสําคัญ  ดังนั้น  ในการแสดงเจตนาเลิกรับ
บุตรบุญธรรม  กฎหมายจึงได�แบ$งเกณฑ�ความสามารถในการแสดงเจตนาเลิกรับบุตรบุญธรรมในกรณี
ดังต$อไปนี้ 
  1.1 การทําความตกลงเลิกรับบุตรบุญธรรมในขณะท่ีบุตรบุญธรรมได�บรรลุนิติภาวะ
แล�ว 
   ไม$ว$าบุตรบุญธรรมจะบรรลุนิติภาวะโดยการสมรสหรือมีอายุครบ  20  ปJบริบูรณ�
ก็ตาม บุตรบุญธรรมย$อมสามารถแสดงเจตนาทําความตกลงเลิกรับบุตรบุญธรรมกับผู�รับบุตรบุญธรรม
ด�วยตนเองได�ทุกเม่ือ  ท้ังนี้เนื่องจากบุตรบุญธรรมอยู$ในเกณฑ�ท่ีมีความสามารถทํานิติกรรมใดๆ  ทุก
อย$างได�แล�ว  จึงไม$จําต�องไปขอความยินยอมจากบิดามารดาหรือบุคคลท่ีมีอํานาจเก่ียวข�องในการรับ
บุตรบุญธรรมแต$อย$างใด  ดังนั้น  เม่ือทําความตกลงกันได�แล�วคู$กรณีท้ังสองฝOายก็ต�องไปจดทะเบียน
การเลิกรับบุตรบุญธรรมมิฉะนั้นการเลิกรับบุตรบุญธรรมจะไม$สมบูรณ� 
  1.2 การทําความตกลงเลิกรับบุตรบุญธรรมในขณะท่ีบุตรบุญธรรมยังไม$บรรลุนิติ
ภาวะ 
   ในกรณีท่ีบุตรบุญธรรมยังไม$บรรลุนิติภาวะ หากคู$กรณีมีความประสงค�แสดง
เจตนาเลิกรับบุตรบุญธรรมกัน จะต�องไปขอความยินยอมจากบิดามารดาของบุตรบุญธรรมก$อน  และ
ถ�าบุตรบุญธรรมมีอายุไม$ตํ่ากว$า  15  ปJ  บุตรบุญธรรมนั้นจะต�องตกลงยินยอมด�วย  จึงจะสามารถจด
ทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรมได�  อย$างไรก็ดีถ�าบุตรบุญธรรมไม$มีบิดามารดาให�ความยินยอมท้ังสองคน 
เนื่องจากบิดาและมารดาได�ถึงแก$ความตายไปแล�ว  หรือบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง หรือท้ังสองคน
ไม$สามารถแสดงเจตนาให�ความยินยอมได�   หรือไม$ให�ความยินยอมโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร
และเป&นปฏิปEกษ�ต$อสุขภาพ  ความเจริญ  หรือสวัสดิภาพของบุตรบุญธรรม  พฤติกรรณ�ต$างๆ  เหล$านี้ 
กฎหมายเปVดโอกาสให�ผู�รับบุตรบุญธรรม  หรือบุตรบุญธรรม  หรืออัยการ  สามารถยื่นคําร�องขอต$อ
ศาลให�มีคําสั่งอนุญาตให�เลิกรับบุตรบุญธรรมแทนความยินยอมของบุคคลดังกล$าวก็ได� ดังนั้น  เม่ือ
ศาลมีคําสั่งอนุญาตจึงจะสามารถจดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรมได�  
   สําหรับกรณีท่ีมีการรับผู�เยาว�เป&นบุตรบุญธรรมโดยคําสั่งศาลเนื่องจากบิดามารดา
ไม$ให�ความยินยอม  หรือการรับผู�เยาว� ท่ีถูกทอดท้ิง หรืออยู$ในความอุปการะเลี้ยงดูของสถาน
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สงเคราะห�เด็กโดยผู�รับผิดชอบในสถานสงเคราะห�เด็กเป&นผู�ให�ความยินยอม  หรือการรับผู�เยาว�ซึ่งเป&น
บุตรบุญธรรมของคู$สมรสของตนอยู$แล�ว  มาเป&นบุตรบุญธรรมของตนเอง  กรณีเหล$านี้หากมีความ
ประสงค�จะเลิกรับบุตรบุญธรรมในขณะท่ีบุตรบุญธรรมยังไม$บรรลุนิติภาวะ  การเลิกรับบุตรบุญธรรม
ให�กระทําได�ต$อเม่ือมีคําสั่งของศาลโดยคําร�องขอของผู�มีส$วนได�เสียหรืออัยการเท$านั้น  ซ่ึงเม่ือศาลได�มี
คําสั่งอนุญาตแล�ว  จึงจะสามารถจดทะเบียนการเลิกรับบุตรบุญธรรมตามกฎหมายได� 
   นอกจากนี้  ในกรณีท่ีเด็กนั้นเคยอยู$ในความปกครองของสถานสงเคราะห�ใน
ขณะท่ีมีการจดทะเบียนรับเด็กเป&นบุตรบุญธรรม หรือไม$มีบิดามารดาหรือผู�ปกครองท่ีจะดูแลเด็กนั้น
ต$อไป  ผู�รับบุตรบุญธรรมท่ีเลิกรับบุตรบุญธรรมนั้นยังคงต�องมีหน�าท่ีเสียค$าใช�จ$ายในการอุปการะเลี้ยง
ดูและการศึกษาตามสมควรและความสามารถของตนจนกว$าเด็กจะบรรลุนิติภาวะ ซ่ึงในการเรียกร�อง
ค$าใช�จ$ายดังกล$าวพนักงานเจ�าหน�าท่ีของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจะเป&นผู�ดําเนินการและ
พนักงานอัยการจะฟZองคดีแทนก็ได�   (มาตรา   31/1  พ.ร.บ.  การรับเด็กเป&นบุตรบุญธรรม  พ.ศ.  
2522  ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดย  พ.ร.บ.  การรับเด็กเป&นบุตรบุญธรรม  (ฉบับท่ี  3)  พ.ศ.  2553)  
(ประสพสุข  บุญเดช, 2554: 756) 
 
 2. เม่ือบุตรบุญธรรมกับผู�รับบุตรบุญธรรมได�ทําการสมรสกัน 
  เนื่องจากผู�รับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรมมิได�สืบสายโลหิตกันโดยตรงและผู�รับบุตร
บุญธรรมก็ไม$ใช$บุพการีตามความเป&นจริงของบุตรบุญธรรมด�วย  ความสัมพันธ�ระหว$างบิดามารดากับ
บุตรอาจเปลี่ยนสถานะมาเป&นสามีภริยากันก็ได�  ถ�าผู�รับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรมทําการสมรส
กัน  ถึงแม�ประมวลกฎหมายแพ$งและพาณิชย�  มาตรา  1451  จะได�บัญญัติเป&นข�อห�ามว$า  “ผู�รับบุตร
บุญธรรม และบุตรบุญธรรมจะสมรสกันไม$ได�”  แต$กฎหมายก็มิได�บัญญัติผลของการฝOาฝPนการสมรส
ไว�  ว$ามีผลเป&นโมฆะหรือโมฆียะแต$อย$างใด  ฉะนั้นการสมรสระหว$างผู�รับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญ
ธรรมจึงสมบูรณ�ตามกฎหมาย  และมีผลทําให�การรับบุตรบุญธรรมเป&นอันยกเลิกไป  ตามประมวล
กฎหมายแพ$งและพาณิชย�มาตรา  1598/39  ซ่ึงได�บัญญัติว$า  “การรับบุตรบุญธรรมย$อมเป&นอัน
ยกเลิกเม่ือมีการสมรสฝOาฝPน มาตรา 1451”  ดังนั้น  การเลิกรับบุตรบุญธรรมจึงมีผลนับแต$เวลาท่ีจด
ทะเบียนสมรส โดยไม$จําต�องไปจดทะเบียนยกเลิกการรับบุตรบุญธรรมกันอีก  เพราะเป&นการยกเลิก
บุตรบุญธรรมโดยผลของกฎหมายนั่นเอง 
 
 3. เม่ือมีการฟCองคดีเพ่ือขอเลิกการรับบุตรบุญธรรม 
  โดยหลักท่ัวไปแล�วกฎหมายกําหนดให�บุตรบุญธรรมมีฐานะเช$นเดียวกับบุตรชอบด�วย
กฎหมายของผู�รับบุตรบุญธรรม  (ป.พ.พ.  มาตรา  1598/28)  และถือเป&นผู�สืบสันดานตามประมวล
กฎหมายแพ$งและพาณิชย�  มาตรา  1627  อีกด�วย  (คําพิพากษาฎีกาท่ี  371/2510)  ท้ังนี้เพ่ือ
คุ�มครองประโยชน�ของบุตรบุญธรรมเป&นหลัก  ซ่ึงต$างจากผู�รับบุตรบุญธรรมโดยสิ้นเชิง  เพราะ
กฎหมายมิได�กําหนดให�ผู�รับบุตรบุญธรรมมีฐานะเป&นผู�บุพการีของบุตรบุญธรรมแต$อย$างใด  ในกรณี
เช$นนี้  หากผู�รับบุตรบุญธรรมมีพฤติการณ�อันมีลักษณะร�ายแรงซ่ึงมีผลกระทบต$อการดําเนินชีวิตโดย
ปกติสุขของบุตรบุญธรรม  บุตรบุญธรรมย$อมมีสิทธิฟZองคดีเพ่ือขอเลิกการรับบุตรบุญธรรมได�โดยไม$
ถือเป&นคดีอุทลุม เนื่องจากผู�รับบุตรบุญธรรมไม$ใช$ผู�บุพการีของบุตรบุญธรรม  (คําพิพากษาฎีกาท่ี  
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294/2538)  อีกท้ังกฎหมายได�ห�ามเฉพาะบุตรท่ีชอบด�วยกฎหมายฟZองบุพการีของตนเท$านั้น         
(คําพิพากษาฎีกาท่ี  227/2532)  แต$บุตรบุญธรรมไม$ใช$บุตรท่ีชอบด�วยกฎหมายของผู�รับบุตรบุญ
ธรรมจึงสามารถฟZองผู�รับบุตรบุญธรรมได�  ในขณะเดียวกันหากบุตรบุญธรรมมีความประพฤติท่ีไม$ดี
ทําให�ผู�รับบุตรบุญธรรมได�รับความเสียหาย  หรือเดือดร�อนจนเกินควร  ผู�รับบุตรบุญธรรมก็สามารถ
ฟZองคดีการเลิกรับบุตรบุญธรรมได�เช$นกัน   
  3.1 เหตุในการฟZองคดีเพ่ือขอเลิกการรับบุตรบุญธรรมในกรณีท่ีผู�รับบุตรบุญธรรมกับ
บุตรบุญธรรมไม$สามารถทําความตกลงเลิกการรับบุตรบุญธรรมกันได�  จึงทําให�อีกฝOายหนึ่งฟZองคดีต$อ
ศาลเพ่ือขอเลิกการรับบุตรบุญธรรม  แต$การท่ีจะฟZองคดีการเลิกรับบุตรบุญธรรมได�นั้น  จะต�องมีเหตุ
ในการฟZองคดีเสียก$อนศาลจึงจะบังคับให�  ดังท่ีประมวลกฎหมายแพ$งและพาณิชย�มาตรา  1598/33  
ได�บัญญัติไว�ดังนี้ 
   “คดีฟZองเลิกการรับบุตรบุญธรรมนั้นเม่ือ 
   (1) ฝOายหนึ่งทําการชั่วร�ายไม$ว$าจะเป&นความผิดอาญาหรือไม$ เป&นเหตุให�อีกฝOาย
อับอายขายหน�าอย$างร�ายแรง หรือถูกเกลียดชัง หรือได�รับความเสียหายหรือเดือดร�อนเกินควร อีก
ฝOายหนึ่งฟZองเลิกได� 
   (2) ฝOายหนึ่งหม่ินประมาทหรือเหยียดหยามอีกฝOายหนึ่ง หรือบุพการีของอีกฝOาย
หนึ่งอันเป&นการร�ายแรง อีกฝOายหนึ่งฟZองเลิกได� ถ�าบุตรบุญธรรมกระทําการดังกล$าวต$อคู$สมรสของ
ผู�รับบุตรบุญธรรม ให�ผู�รับบุตรบุญธรรมฟZองเลิกได� 
   (3) ฝOายหนึ่งกระทําการประทุษร�ายอีกฝOายหนึ่งหรือบุพการีหรือคู$สมรสของอีก
ฝOายหนึ่ง เป&นเหตุให�เกิดอันตรายแก$กายหรือจิตใจอย$างร�ายแรงและการกระทํานั้นเป&นความผิดท่ีมี
โทษอาญา อีกฝOายหนึ่งฟZองเลิกได� 
   (4) ฝOายหนึ่งไม$อุปการะเลี้ยงดูอีกฝOายหนึ่ง  อีกฝOายหนึ่งนั้นฟZองเลิกได� 
   (5) ฝOายหนึ่งจงใจละท้ิงอีกฝOายหนึ่งไปเกินหนึ่งปJ  อีกฝOายหนึ่งนั้นฟZองเลิกได� 
   (6) ฝOายหนึ่งต�องคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�จําคุกเกินสามปJ  เว�นแต$ความผิดท่ี
กระทําโดยประมาท อีกฝOายหนึ่งฟZองเลิกได� 
   (7) ผู�รับบุตรบุญธรรมทําผิดหน�าท่ีบิดามารดา และการกระทํานั้นเป&นการ
ละเมิดหรือไม$ปฏิบัติตาม  มาตรา  1564  มาตรา  1571  มาตรา  1573  มาตรา  1574  หรือมาตรา  
1575 เป&นเหตุให�เกิดหรืออาจเกิดความเสียหายอย$างร�ายแรงต$อบุตรบุญธรรม  บุตรบุญธรรมฟZองเลิก
ได� 
   (8) ผู�รับบุตรบุญธรรมผู�ใดถูกถอนอําจาจปกครองบางส$วนหรือท้ังหมดและเหตุ
ท่ีถูกถอนอําจาจปกครองนั้นมีพฤติการณ�แสดงให�เห็นว$าผู�นั้นไม$สมควรเป&นผู�รับบุตรบุญธรรมต$อไป  
บุตรบุญธรรมฟZองเลิกได�” 
   จากบทบัญญัติข�างต�นจะเห็นได�ว$า  เหตุในการฟZองคดีการเลิกรับบุตรบุญธรรม
นั้นมีลักษณะคล�ายคลึงกับเหตุในการฟZองหย$า ถ�าผู�รับบุตรบุญธรรมหรือบุตรบุญธรรมมีพฤติการณ�
ร�ายแรงดังกล$าว อีกฝOายหนึ่งสามารถยกเอาเหตุนั้นเป&นข�ออ�างในการฟZองคดีการเลิกรับบุตรบุญธรรม
ได� โดยแบ$งเกณฑ�ในการฟZองคดีได�ดังต$อไปนี้ 
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   3.1.1 สิทธิในการฟZองคดีการเลิกรับบุตรบุญธรรมของผู�รับบุตรบุญธรรมและ
บุตรบุญธรรมได�แก$ 
     3.1.1.1 ฝOายหนึ่งได�ทําการชั่วร�ายไม$ว$าจะเป&นความผิดอาญาหรือไม$  
เป&นเหตุให�อีกฝOายหนึ่งอับอายขายหน�าอย$างร�ายแรง  หรือถูกเกลียดชัง  หรือได�รับความเสียหาย  หรือ
เดือดร�อนเกินควร เช$น  ค�าขายยาเสพติด  หรือร$วมประเวณีกับคู$สมรสของผู�อ่ืน  หรือฝOายหนึ่ง
พยายามฆ$าอีกฝOายหนึ่ง  เป&นต�น 
 
      ตัวอย(างคําพิพากษาศาลฎีกา  
      คําพิพากษาฎีกาท่ี  1934/2545  โจทก�อุปการะเลี้ยงดูจําเลย
มาต้ังแต$จําเลยอายุได� 7 วัน ต$อมาโจทก�จดทะเบียนรับจําเลยเป&นบุตรบุญธรรม แสดงว$าโจทก�เมตตา
รักใคร$จําเลยเสมือนลูก โจทก�ได�ให�การศึกษาท่ีดีแก$จําเลยและอุปการะเลี้ยงดูจําเลยตลอดมาจนจําเลย
สมรสมีครอบครัว โจทก�ก็ยังมีความรักและความเมตตาต$อจําเลยต้ังใจจะยกทรัพย�สมบัติให� แต$เม่ือ
จําเลยเติบใหญ$ข้ึนมากลับไม$มีความเคารพยําเกรงโจทก�ซ่ึงเปรียบเสมือนมารดาผู�ให�กําเนิดและเป&นผู�มี
พระคุณ จําเลยด$าว$าโจทก�ด�วยถ�อยคํารุนแรงอันเป&นเรื่องท่ีบุตรไม$พึงกระทําต$อมารดา ท้ังจําเลยมักหา
เรื่องระรานโจทก�อยู$ตลอดเวลาและยังนําอาวุธปPนมาขู$จะฆ$าโจทก�  ครั้งสุดท�ายจําเลยด$าว$าโจทก�ต$อ
หน�าบุคคลอ่ืนอีกนับว$าจําเลยสิ้นความเคารพยําเกรงโจทก�แล�ว  นอกจากนั้น  จําเลยยังไม$มีความ
ซ่ือสัตย�ต$อโจทก�จะเอาท่ีดินของโจทก�เป&นของจําเลยแต$เพียงผู�เดียวโดยมิได�เป&นไปตามความประสงค�
ของโจทก�  การกระทําของจําเลยจึงเป&นเหตุให�โจทก�ได�รับความเสียหายหรือเดือดร�อนเกินควร  
เหยียดหยามโจทก�อันเป&นการทําชั่วอย$างร�ายแรง  ไม$สมควรท่ีจะให�จําเลยเป&นบุตรบุญธรรมของโจทก�
อีกต$อไป  โจทก�จึงมีสิทธิฟZองเลิกรับบุตรบุญธรรมได� 
     3.1.1.2 ฝOายหนึ่งหม่ินประมาท หรือเหยียดหยามอีกฝOายหนึ่ง หรือ
บุพการีของอีกฝOายหนึ่งอันเป&นการร�ายแรง เช$น ผู�รับบุตรบุญธรรมด$าบิดาของบุตรบุญธรรมว$า  “มึง
เอาลูกของมึงกลับไปเลี้ยงไว�ก็เสียสกุลบ�านเป&นเสนียดจัญไร”  หรือบุตรบุญธรรมด$าผู�รับบุตรบุญธรรม
ว$า “ไอ�สัตว� ไอ�หน�าตัวเมีย”  เป&นต�น  เช$นนี้เป&นเหตุในการฟZองคดีเลิกการรับบุตรบุญธรรมได� 
 
      ตัวอย(างคําพิพากษาศาลฎีกา 
      คําพิพากษาฎีกาท่ี  3186/2524  จําเลยเรียกโจทก�ซึ่งเป&นบิดา
บุญธรรมว$า “อ�าย” เป&นการเหยียดหยามโจทก�อย$างร�ายแรง จําเลยไล$โจทก�ออกจากบ�านแสดงว$า
จําเลยไม$อุปการะเลี้ยงดูโจทก� โจทก�ฟZองเลิกการรับจําเลยเป&นบุตรบุญธรรมได� 
     3.1.1.3 ฝOายหนึ่งกระทําการประทุษร�ายอีกฝOายหนึ่ง หรือบุพการี หรือคู$
สมรสของอีกฝOายหนึ่ง เป&นเหตุให�เกิดอันตรายแก$ร$างกายหรือจิตใจอย$างร�ายแรง และการกระทํานั้น
เป&นความผิดท่ีมีโทษอาญา เช$น ทําร�ายร$างกายจนบาดเจ็บสาหัส หรือพยามฆ$า หรือผู�รับบุตรบุญธรรม
ได�ข$มขืนคู$สมรสของบุตรบุญธรรมซ่ึงถือเป&นการทําร�ายจิตใจบุตรบุญธรรมเป&นต�น 
     3.1.1.4 ฝOายหนึ่งไม$อุปการะเลี้ยงดูอีกฝOายหนึ่ง  หน�าท่ีในการอุปการะ
เลี้ยงดูนั้นถือเป&นหน�าท่ีท้ังผู�รับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมต�องพึงปฏิบัติต$อกัน  หากฝOายใดไม$
อุปการะเลี้ยงดูอีกฝOายหนึ่งให�เพียงพอแก$อัตภาพ  อีกฝOายย$อมสามารถฟZองคดีเลิกการรับบุตรบุญ
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ธรรมได�  นอกจากนี้ยังสามารถฟZองเรียกค$าอุปการะเลี้ยงดูได�อีกด�วย ซ่ึงค$าอุปการะเลี้ยงดูระหว$าง
ผู�รับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรมนั้นย$อมเรียกจากกันได�ในเม่ือฝOายท่ีควรได�รับอุปการะเลี้ยงดูไม$ได�
รับการอุปการะเลี้ยงดู  หรือได�รับการอุปการะเลี้ยงดูไม$เพียงพอแก$อัตภาพ ค$าอุปการะเลี้ยงดูนี้  ศาล
อาจให�เพียงใดหรือไม$ให�ก็ได�  โดยคํานึงถึงความสามารถของผู�มีหน�าท่ีต�องให�ฐานะของผู�รับและ
พฤติการณ�แห$งกรณี  (ป.พ.พ.  มาตรา  1598/38) 
      อย$างไรก็ตาม  ศาลอาจมีการเปลี่ยนแปลงคําสั่งเรื่องค$าอุปการะ
เลี้ยงดูก็ได� เม่ือผู�รับบุตรบุญธรรมหรือบุตรบุญธรรมได�แสดงพฤติการณ�รายได�หรือฐานะของคู$กรณีได�
เปลี่ยนแปลงไป ศาลจะสั่งแก�ไขในเรื่องค$าอุปการะเลี้ยงดูโดยให�เพิกถอน ลด เพ่ิม หรือกลับให�ค$า
อุปการะเลี้ยงดูอีกก็ได� (ป.พ.พ. มาตรา 1598/39 วรรคหนึ่ง)  
      ในกรณีท่ีศาลไม$พิพากษาให�ค$าอุปการะเลี้ยงดูเพราะเหตุแต$
เพียงอีกฝOายหนึ่งไม$อยู$ในฐานะท่ีจะให�ค$าอุปการะเลี้ยงดูได�ในขณะนั้น  หากพฤติการณ�  รายได�  หรือ
ฐานะของอีกฝOายหนึ่งนั้นได�เปลี่ยนแปลงไป  และพฤติการณ�  รายได�  หรือฐานะของผู�เรียกร�องอยู$ใน
สภาพท่ีควรได�รับค$าอุปการะเลี้ยงดู ผู�เรียกร�องอาจร�องขอให�ศาลเปลี่ยนแปลงคําสั่งในคดีนั้นใหม$ได�  
(ป.พ.พ.  มาตรา  1598/39  วรรคสอง)  
     3.1.1.5 ฝOายหนึ่งจงใจละท้ิงร�างอีกฝOายหนึ่งไปเกินหนึ่งปJ  หมายถึง  การ
ท่ีผู�รับบุตรบุญธรรมหรือบุตรบุญธรรมจงใจแยกกันอยู$ต$างหาก  เนื่องจากมีเจตนาท่ีตัดขาด
ความสัมพันธ�จากกัน ไม$ไปมาหาสู$และไม$ติดต$อกัน  และจะต�องต$อเนื่องกันเป&นเวลาเกิน  1  ปJด�วย  
เช$น  บุตรบุญธรรมขนของออกจากบ�านผู�รับบุตรบุญธรรมไปอยู$ท่ีอ่ืน  ผู�รับบุตรบุญธรรมตามหาจนพบ
และขอให�กลับไปอยู$บ�านด�วย  แต$บุตรบุญธรรมก็ไม$ยอมกลับและย�ายท่ีอยู$หลบหนีไปอยู$ท่ีอ่ืน  เพ่ือมิ
ให�ผู�รับบุตรบุญธรรมตามไปพบและไปอยู$ด�วย  และคอยหลบหนีอยู$เรื่อยๆ  ไปจนเกิน  1  ปJ  เช$นนี้ถือ
ว$าบุตรบุญธรรมได�จงใจละท้ิงร�าง  ผู�รับบุตรบุญธรรมย$อมฟZองเลิกการรับบุตรบุญธรรมได� 
     3.1.1.6. ฝOายหนึ่งต�องคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�จําคุกเกินสามปJ เว�นแต$เป&น
ความผิดท่ีกระทําโดยประมาท เช$น ผู�รับบุตรบุญธรรมหรือบุตรบุญธรรมต�องคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�
จําคุกเป&นเวลาเกิน 3 ปJ ในคดีความผิดเก่ียวกับยาเสพติด เป&นต�น 
   3.1.2 สิทธิในการฟZองคดีการเลิกรับบุตรบุญธรรมเฉพาะบุตรบุญธรรมฝOายเดียว  
ได�แก$ 
     3.1.2.1 ผู�รับบุตรบุญธรรมทําผิดหน�าท่ีบิดามารดา  และการกระทํานั้น
เป&นการละเมิด  หรือไม$ปฏิบัติหน�าท่ีอุปการะเลี้ยงดูและให�การศึกษาตามสมควรแก$บุตรบุญธรรมใน
ระหว$างท่ีเป&นผู�เยาว�  หรือไม$อุปการะเลี้ยงดูบุตรบุญธรรมท่ีบรรลุนิติภาวะซ่ึงเป&นผู�ทุพพลภาพและหา
เลี้ยงตนเองมิได�  หรือขาดความระมัดระวังในการจัดการทรัพย�สินของบุตรบุญธรรมอย$างเช$นวิญ^ูชน
จะพึงกระทํา  หรือเอาเงินได�ของบุตรบุญธรรมไปใช�โดยไม$สมควร  หรือเอาทรัพย�สินท่ีสําคัญของบุตร
บุญธรรมไปทํานิติกรรมต$างๆ  โดยไม$ได�รับอนุญาตจากศาล  หรือทํากิจการท่ีขัดกับประโยชน�ของบุตร
บุญธรรมโดยไม$รับอนุญาตจากศาล  เป&นต�น  ในกรณีเช$นนี้  บุตรบุญธรรมสามารถยกเอาเหตุดังกล$าว
นี้ฟZองเลิกการรับบุตรบุญธรรมได� 
     3.1.2.2 ผู�รับบุตรบุญธรรมได�ถูกถอนอํานาจปกครองบางส$วนหรือ
ท้ังหมด  และเหตุท่ีถูกถอนอําจาจปกครองนั้นมีพฤติการณ�แสดงให�เห็นว$าผู�นั้นไม$สมควรเป&นผู�รับบุตร
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บุญธรรมต$อไป เช$น ผู�รับบุตรบุญธรรมได�ข$มขืนกระทําชําเราบุตรบุญธรรม  หรือผู�รับบุตรบุญธรรม
เป&นคนไร�ความสามารถ  เป&นต�น  บุตรบุญธรรมฟZองเลิกการรับบุตรบุญธรรมได� 
    อนึ่ง  ในการฟZองคดีเลิกการรับบุตรบุญธรรมนั้น ถ�าบุตรบุญธรรมมีอายุไม$
ครบ  15  ปJบริบูรณ�ให�บิดามารดาโดยกําเนิดเป&นผู�มีอํานาจฟZองคดีแทน  ถ�าผู�เยาว�ไม$มีบิดามารดา 
หรือมีแต$บิดามารดาไม$ยอมฟZองคดีแทน  บุตรบุญธรรมท่ีเป&นผู�เยาว�สามารถร�องขอให�อัยการฟZองคดี
แทนตนได�  อย$างไรก็ดี  หากบุตรบุญธรรมมีอายุครบ  15  ปJบริบูรณ�แล�วบุตรบุญธรรมย$อมสามารถ
ฟZองคดีได�โดยไม$ต�องได�รับความยินยอมจากผู�ใด  (ป.พ.พ.  มาตรา  1598/35)  
   3.1.3 สิทธิในการฟZองคดีเลิกการรับบุตรบุญธรรมเฉพาะผู�รับบุตรบุญธรรมฝOาย
เดียว 
    คือ  กรณีท่ีบุตรบุญธรรมหม่ินประมาท  หรือเหยียดหยามคู$สมรสของ
ผู�รับบุตรบุญธรรมอย$างร�ายแรง  ท้ังนี้เพราะคู$สมรสของผู�รับบุตรบุญธรรมนั้นเปรียบเสมือนเป&นผู�ทํา
หน�าท่ีช$วยเหลือผู�รับบุตรบุญธรรมในการอุปการะเลี้ยงดูบุตรบุญธรรมด�วย  เช$น  ผู�รับบุตรบุญธรรม
อาจนําทรัพย�สินท่ีทํามาหาได�ร$วมกันในระหว$างสมรสไปอุปการะเลี้ยงดูและให�การศึกษาแก$บุตรบุญ
ธรรม ดังนั้น  จึงถือว$าคู$สมรสของผู�รับบุตรบุญธรรมเป&นผู�มีพระคุณท่ีบุตรบุญธรรมควรมีหน�าท่ีเคารพ
นับถือเช$นเดียวกับผู�รับบุตรบุญธรรมด�วย 
  3.2 อายุความในการฟZองคดี 
   การฟZองคดีเลิกการรับบุตรบุญธรรมนั้น  ประมวลกฎหมายแพ$งและพาณิชย�  
มาตรา  1598/34  ได�กําหนดอายุความในการฟZองคดีไว�ว$า  “ห�ามมิให�ฟZองขอเลิกการรับบุตรบุญ
ธรรมเม่ือพ�นกําหนดหนึ่งปJนับแต$วันท่ีผู�ขอเลิกการรับบุตรบุญธรรมรู�หรือควรได�รู�ข�อเท็จจริงอันเป&นหตุ
ให�เลิกการนั้น  หรือเม่ือพ�นกําหนดสิบปJนับแต$เหตุนั้นเกิดข้ึน”  มิฉะนั้นคดีขาดอายุความ 
   สําหรับกรณีท่ีอัยการฟZองคดีแทนบุตรบุญธรรมท่ีเป&นผู�เยาว�  ก็ต�องนับอายุความ
ต้ังแต$วันท่ีบุตรบุญธรรมนั้นรู�  หรือควรจะรู�ถึงเหตุให�เลิก มิใช$นับแต$วันท่ีอัยการรู�  เพราะอัยการเข�ามา
ในคดีได�ก็ในฐานะท่ีทําแทนบุตรบุญธรรมเท$านั้น  (ปรียา  วิศาลเวทย�, 2548: 393)  
 
   ตัวอย(างคําพิพากษาศาลฎีกา 
   คําพิพากษาฎีกาท่ี  2398/2517  คดีโจทก�ฟZองขอให�แสดงว$าการจดทะเบียนรับ
บุตรบุญธรรมไม$สมบูรณ�เพราะฝOาฝPนประมวลกฎหมายแพ$งและพาณิชย�  มาตรา  1598/25  ไม$ตกอยู$
ในบังคับแห$ง มาตรา  1598/34  ท่ีจะต�องฟZองภายในกําหนด  1  ปJ  แต$มิได�มีกฎหมายบัญญัติกําหนด
อายุความเรื่องนี้ไว�  จึงมีกําหนดอายุความ  10  ปJ  ตามมาตรา  164 
   คําพิพากษาฎีกาท่ี  344/2531  การท่ีโจทก�ฟZองขอให�เพิกถอนการจดทะเบียน
รับบุตรบุญธรรมระหว$างภริยาโจทก�กับจําเลยท่ีไม$สมบูรณ� เพราะไม$ได�รับความยินยอมจากโจทก�ผู�เป&น
คู$สมรสนั้น เป&นการฟZองขอให�แสดงว$าฐานะของภริยาโจทก�  และจําเลยมิได�มีการเปลี่ยนแปลงเพราะ
การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมซ่ึงไม$สมบูรณ�ดังกล$าวหาใช$เป&นการใช�สิทธิเรียกร�องเพ่ือเพิกถอนฐานะ
ความเป&นบุตรบุญธรรมกับผู�รับบุตรบุญธรรมของจําเลยกับภริยาโจทก�ไม$  กรณีจึงไม$อยู$ในบังคับของ
บทบัญญัติว$าด�วยอายุความตามประมวลกฎหมายแพ$งและพาณิชย� มาตรา  193/9  และมาตรา 
193/30  เม่ือไม$มีบทบัญญัติของกฎหมายกําหนดระยะเวลาในการฟZองคดีไว�  โจทก�ผู�มีส$วนได�เสียจึง
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ยอมมีสิทธิท่ีจะฟZองขอให�เพิกถอนการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมท่ีไม$สมบูรณ�ตามกฎหมายดังกล$าว
ได�เสมอ  แม�จะเกินกําหนด  10  ปJ  นับแต$วันจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมแล�วก็ตาม 
   คําพิพากษาฎีกาท่ี  4685/2552  โจทก�และภริยาของโจทก�จดทะเบียนรับ
จําเลยเป&นบุตรบุญธรรม โจทก�จึงเป&นผู�รับบุตรบุญธรรมด�วย ย$อมมีอํานาจฟZองขอเลิกการรับจําเลย
เป&นบุตรบุญธรรมได� 
   จําเลยซ่ึงเป&นบุตรบุญธรรมจงใจละท้ิงโจทก�กลับไปอาศัยอยู$กับบิดามารดาท่ี
แท�จริงโดยไม$เคยกลับไปอยู$กับโจทก�อีกเลยเป&นพฤติการณ�ต$อเนื่องกัน  ตราบท่ีจําเลยยังไม$กลับไปอยู$
กับโจทก�เหตุท่ีโจทก�จะฟZองเลิกการรับจําเลยเป&นบุตรบุญธรรมก็ยังคงมีอยู$  อายุความจึงยังไม$เริ่มนับ
แม�โจทก�ทราบพฤติการณ�ดังกล$าวของจําเลยมาเกิน  1  ปJ  แล�ว  โจทก�ก็ยกเป&นเหตุฟZองเลิกการรับ
บุตรบุญธรรมได�  สิทธิฟZองร�องของโจทก�ไม$ระงับไปตามประมวลกฎหมายแพ$งและพาณิชย�มาตรา 
1598/34  จึงไม$ขาดอายุความ 
  3.3 ผลของคําพิพากษา 
   ในการฟZองคดีเลิกการรับบุตรบุญธรรมนั้น  จะมีผลต$อเม่ือศาลได�มีคําพิพากษาถึง
ท่ีสุดให�เลิกการรับบุตรบุญธรรมแล�วตามท่ีประมวลกฎหมายแพ$งและพาณิชย�  มาตรา  1598/36  ได�
บัญญัติไว�ว$า  “การเลิกรับบุตรบุญธรรมโดยคําพิพากษาของศาลย$อมมีผลแต$เวลาท่ีคําพิพากษาถึง
ท่ีสุด แต$จะอ�างเป&นเหตุเสื่อมสิทธิของบุคคลภายนอกผู�ทําการโดยสุจริตไม$ได�  เว�นแต$ได�จดทะเบียน
แล�ว”  
   จากบทบัญญัติข�างต�นจะเห็นได�ว$า  การรับบุตรบุญธรรมย$อมมีผลสิ้นสุดลงนับแต$
เวลาท่ีศาลมีคําพิพากษาถึงท่ีสุด  ฉะนั้นสิทธิและหน�าท่ีระหว$างผู�รับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรมก็
ยุติลง  แต$อย$างไรก็ตามผลของคําพิพากษาดังกล$าวมีผลเฉพาะคู$กรณีเท$านั้น  ถ�ายังไม$มีการนําคํา
พิพากษาไปจดทะเบียนการเลิกรับบุตรบุญธรรม  จะอ�างเป&นเหตุเสื่อมสิทธิต$อบุคคลภายนอกผู�ทําการ
โดยสุจริตไม$ได�  ท้ังนี้เพราะบุคคลภายนอกไม$อาจทราบถึงการเลิกรับบุตรบุญธรรมได�  เช$น  ศาลได�มี
คําพิพากษาถึงท่ีสุดให�เลิกการรับุตรบุญธรรมเม่ือวันท่ี  18  มกราคม  2556  โดยผู�รับบุตรบุญธรรม
กับบุตรบุญธรรมตกลงกันจะไปจดทะเบียนการเลิกรับบุตรบุญธรรมในวันท่ี 14 กุมภาพันธ� 2556 
ต$อมาวันท่ี  20  มกราคม  2556  ผู�รับบุตรบุญธรรมได�นําสร�อยคอทองคําของบุตรบุญธรรมไปขาย
ให�กับนายไก$บุคคลภายนอก นายไก$จึงรับซ้ือสร�อยคอทองคําไว�โดยสุจริต  เนื่องจากไม$ทราบผลการ
เลิกรับบุตรบุญธรรมตามคําพิพากษาของศาล  ดังนั้น  บุตรบุญธรรมจะฟZองเพิกถอนนิติกรรมดังกล$าว
เพ่ือเรียกสร�อยคอทองคําคืนจากนายไก$ไม$ได�  ท้ังนี้เพราะนายไก$เป&นบุคคลภายนอกผู�ทําการโดยสุจริต
จึงได�รับความคุ�มครองตามบทบัญญัติมาตรา  1598/36  
 
 4. ผลของการเลิกรับบุตรบุญธรรม 
  ในกรณีท่ีผู�รับบุตรบุญธรรมตาย  หรือกรณีท่ีมีการเลิกรับบุตรบุญธรรมไม$ว$าด�วยวิธีใดก็
ตาม  ประมวลกฎหมายแพ$งและพาณิชย�  มาตรา  1598/37  บัญญัติไว�ว$า 
  “เม่ือผู�รับบุตรบุญธรรมตาย  หรือมีการเลิกรับบุตรบุญธรรม  ถ�าบุตรบุญธรรมยังไม$
บรรลุนิติภาวะให�บิดามารดาโดยกําเนิดกลับมีอํานาจปกครองนับแต$เวลาท่ีผู�รับบุตรบุญธรรมตาย  
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หรือนับแต$เวลาท่ีจดทะเบียนเลิกการรับบุตรบุญธรรมตาม  มาตรา  1598/31  หรือนับแต$เวลาท่ีศาล
มีคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�เลิกการรับบุตรบุญธรรม  เว�นแต$ศาลเห็นสมควรสั่งเป&นประการอ่ืน 
  ในกรณีท่ีมีการต้ังผู�ปกครองของผู�เป&นบุตรบุญธรรมไว�ก$อนผู�รับบุตรบุญธรรมตาย  หรือ
ก$อนการเลิกรับบุตรบุญธรรม  ให�ผู�ปกครองยังคงมีอํานาจหน�าท่ีเช$นเดิมต$อไป  เว�นแต$บิดามารดาโดย
กําเนิดจะร�องขอ  และศาลมีคําสั่งให�ผู�ร�องขอเป&นผู�มีอํานาจปกครอง 
  การเปลี่ยนผู�ใช�อํานาจปกครองตามวรรคหนึ่งหรือผู�ปกครองตามวรรคสอง  ไม$เป&นเหตุ
ให�เสื่อมสิทธิท่ีบุคคลภายนอกได�มาโดยสุจริตก$อนผู�รับบุตรบุญธรรมตายหรือก$อนจดทะเบียนเลิกการ
รับบุตรบุญธรรม 
  ให�พนักงานอัยการเป&นผู�มีอํานาจร�องขอเพ่ือให�ศาลมีคําสั่งเป&นประการอ่ืนตามวรรค
หนึ่ง” 
  จากบทบัญญัติดังกล$าวข�างต�นจะเห็นได�ว$า  เม่ือผู�รับบุตรบุญธรรมตายหรือมีการเลิก
รับบุตรบุญธรรมในขณะท่ีบุตรบุญธรรมยังเป&นผู�เยาว�  อํานาจปกครองของผู�รับบุตรบุญธรรมย$อม
สิ้นสุดลงทันที  ดังนั้น  กฎหมายจึงกําหนดให�บิดามารดาโดยกําเนิดกลับเข�าเป&นผู�ใช�อํานาจปกครอง
ตามเดิม ท้ังนี้เพ่ือเป&นการคุ�มครองประโยชน�ของผู�เยาว� แต$ถ�าบุตรบุญธรรมนั้นมีอายุครบ  20  ปJ
บริบูรณ�  หรือกรณีท่ีมีการเลิกรับบุตรบุญธรรมเพราะผู�รับบุตรบุญธรรมได�สมรสกับบุตรบุญธรรม ก็ไม$
จําต�องมีผู�ปกครองแต$อย$างใด  เนื่องจากบุตรบุญธรรมได�บรรลุนิติภาวะแล�ว 
  อนึ่ง  หากศาลมีคําสั่งแต$งต้ังบุคคลอ่ืนเป&นผู�ปกครองของบุตรบุญธรรมแทนผู�รับบุตร
บุญธรรมก$อนท่ีผู�รับบุตรบุญธรรมจะตายหรือก$อนมีการเลิกรับบุตรบุญธรรมนั้น  กฎหมายกําหนดให�
ผู�ปกครองยังคงมีอํานาจหน�าท่ีเช$นเดิมต$อไป  บิดามารดาโดยกําเนิดจะกลับเข�าไปใช�อํานาจปกครอง
บุตรทันทีไม$ได�  เว�นแต$จะยื่นคําร�องขอต$อศาลเพ่ือให�ศาลมีคําสั่งต้ังตนเป&นผู�ใช�อํานาจปกครอง เม่ือ
ศาลมีคําสั่งต้ังบิดามารดาเป&นผู�ปกครองแล�ว  บิดามารดาจึงมีสิทธิใช�อํานาจปกครองบุตรได� 
  อย$างไรก็ตาม  ในการเปลี่ยนบิดามารดามาเป&นผู�ปกครองแทนผู�รับบุตรบุญธรรมหรือ
ผู�ปกครองบุตรบุญธรรมนั้น ไม$เป&นเหตุเสื่อมสิทธิท่ีบุคคลภายนอกได�มาโดยสุจริตก$อนผู�รับบุตรบุญ
ธรรมตายหรือก$อนจดทะเบียนเลิกการรับบุตรบุญธรรมแต$อย$างใด 
 
 
สรุป 
 
 บุตรบุญธรรมเกิดข้ึนโดยผลของกฎหมายบัญญัติรับรองนิติกรรมท่ีบุคคลคนหนึ่งรับบุคคล
อีกคนหนึ่งซ่ึงมิได�สืบเชื้อสายโลหิตกันโดยตรงมาเป&นบุตรของตน  โดยเป&นความสัมพันธ�เสมือนบิดา
มารดากับบุตร  ดังนั้น  เพ่ือคุ�มครองประโยชน�ของบุตรบุญธรรม  ในการรับบุตรบุญธรรมนั้นกฎหมาย
จึงกําหนดคุณสมบัติของผู�รับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมตลอดจนเง่ือนไขในการรับบุตรบุญธรรม
เอาไว�  เม่ือผ$านคุณสมบัติและเง่ือนไขดังกล$าวแล�วจึงจะสามารถจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมได� ซ่ึง
การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมนั้นย$อมมีผลทําให�บุตรบุญธรรมมีฐานะเช$นเดียวกับบุตรท่ีชอบด�วย
กฎหมายของผู�รับบุตรบุญธรรม  กฎหมายจึงให�นําบทบัญญัติเรื่องสิทธิและหน�าท่ีระหว$างบิดามารดา
กับบุตรมาใช�บังคับโดยอนุโลม  แต$สิทธิบางอย$างของผู�รับบุตรบุญธรรมอาจมีความแตกต$างจากบิดา
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มารดาโดยกําเนิด  เช$น  ผู�รับบุตรบุญธรรมไม$มีสิทธิรับมรดกของบุตรบุญธรรม  อย$างไรก็ตาม  
ความสัมพันธ�ระหว$างผู�รับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรมอาจมีการยุติลงด�วยการเลิกรับบุตรบุญธรรม
ก็ได� ซ่ึงการเลิกรับบุตรบุญธรรมนั้นอาจเกิดข้ึนโดยผู�รับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรมตกลงเลิกกัน
หรือกรณีท่ีผู�รับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรมสมรสกัน หรือมีการฟZองคดีขอเลิกการรับบุตรบุญธรรม 
เม่ือได�มีการเลิกการรับบุตรบุญธรรมกันแล�ว  กฎหมายจึงกําหนดให�บิดามารดาผู�ให�กําเนิดกลับเข�าไป
เป&นผู�ใช�อํานาจปกครองตามเดิม  แต$ถ�ามีการต้ังผู�ปกครองแทนผู�รับบุตรบุณธรรมก$อนท่ีจะมีการเลิก
รับบุตรบุญธรรม  บิดามารดาโดยกําเนิดจะใช�อํานาจปกครองบุตรทันทีไม$ได�  เว�นแต$จะยื่นคําร�อง
ขอให�ศาลมีคําสั่งให�ตนเป&นผู�มีอํานาจปกครองบุตร  เม่ือศาลมีคําสั่งต้ังบิดามารดาเป&นผู�ปกครองแล�ว
จึงจะมีสิทธิใช�อํานาจปกครองบุตรได� 
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คําถามท�ายบทท่ี  9 
 
 
1. ในการรับบุตรบุญธรรมนั้นกฎหมายได�กําหนดเง่ือนไขในการรับบุตรบุญธรรมไว�อย$างไรบ�าง  
 พร�อมยกตัวอย$างประกอบ 
2. เม่ือมีการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมแล�ว  บุตรบุญธรรมจะมีฐานะอย$างไรตามกฎหมาย
 ครอบครัว  
3. ผู�รับบุตรบุญธรรมมีสิทธิรับมรดกของบุตรบุญธรรมหรือไม$  เพราะเหตุใด 
4. การเลิกรับบุตรบุญธรรมโดยการตกลงยินยอมกันจะมีผลสมบูรณ�เม่ือใด 
5. เหตุในการฟZองคดีเลิกการรับบุตรบุญธรรมมีอยู$ก่ีประการ  ได�แก$อะไรบ�าง 
6. ผู�รับบุตรบุญธรรมจะทําการสมรสกับบุตรบุญธรรมได�หรือไม$  และถ�าได�ทําการสมรสกันจะมีผล
 ในทางกฎหมายอย$างไร 
7. นายพีจดทะเบียนสมรสกับนางมาท้ังสองคนอยู$กินด�วยกันมา  20  ปJแล�วก็ยังไม$มีบุตร  ด�วย
 ความต�องการอยากมีบุตรนายพีจึงได�ไปขอจดทะเบียนรับเด็กหญิงฟZาจากบิดามารดาของ
 เด็กหญิงฟZามาเป&นบุตรบุญธรรมของตน  โดยทีไม$บอกนางมาภริยาให�ทราบแต$อย$างใด  หลังจาก
 ท่ีนายพีจดทะเบียนรับเด็กหญิงฟZามาเป&นบุตรบุญธรรมได�เพียง  3  เดือน นายพีก็ถึงแก$ความตาย
 โดยนายพีมีท่ีดินท่ีเป&นสินส$วนตัวอยู$  20  ไร$  ดังนี้ให�วินิฉัยว$า 
 7.1 การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมมีผลในทางกฎหมายอย$างไร 
 7.2 เด็กหญิงฟZามีสิทธิรับมรดกของนายพีหรือไม$ 
 7.3 นางมาภริยานายพีจะฟZองเพิกถอนการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมของนายพีได�หรือไม$ 
8. วันหนึ่งนางกุสุมาได�ไปทําบุญบริจาคเสื้อผ�าให�เด็กกําพร�าสถานสงเคราะห�บ�านเด็กอ$อนพญาไท  
 จึงไปพบเด็กชายบี  ด�วยความเมตตาสงสารนางกุสุมาจึงมีความประสงค�จะขออุปการะเด็กชายบี
 มาเป&นบุตรบุญธรรมของตน  จึงได�มาปรึกษาท$าน  ดังนี้  ท$านจะให�คําแนะนําหลักเกณฑ�ในการ
 รับเด็กชายบีเป&นบุตรบุญธรรมแก$นางกุสุมาอย$างไร   
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