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คํานํา 

 ตํารากฎหมายครอบครัว เป�นเอกสารส�วนหนึ่งท่ีใช�ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา กฎหมาย

เพ่ือชีวิตและสิทธิมนุษยชน (GE30003) โดยมีความมุ�งเน�นให�นักศึกษาได�มีความรู�ความเข�าใจในเรื่อง

สาระสําคัญของการหม้ัน การสมรส ความสัมพันธ6ระหว�างสามีภริยาในทางส�วนตัว และในทางทรัพย6สิน 

ความสัมพันธ6ระหว�างบิดามารดาและบุตร ตลอดจนในเรื่องของการรับบุตรบุญธรรม 

 ซ่ึงการจัดทําตําราเล�มนี้ ผู�เขียนได�ศึกษาค�นคว�าจากหนังสือ ตํารา ผลงานวิจัย และจากประสบการณ6 

ท่ีใช�ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แล�วนํามาเรียบเรียงเพ่ือให�นักศึกษาได�นําไปใช�ประกอบการเรียน 

การสอน 

 ผู�เขียนขอขอบพระคุณผู�เขียนหนังสือ ตําราและเอกสารต�าง ๆ ท่ีได�นํามาใช�ในการอ�างอิงในการ 

เรียบเรียงเป�นตําราฉบับนี้ และขอขอบพระคุณบุคคลท่ีมีส�วนเก่ียวข�องท่ีให�ความช�วยเหลือ และเป�นกําลังใจใน

การจัดทําตําราฉบับนี้จนกระท่ังสําเร็จ และหากท�านท่ีนําตําราฉบับนี้ไปใช�แล�วมีข�อเสนอแนะท่ีจะให�คําแนะนํา

แก�ผู�เขียน ซ่ึงผู�เขียนมีความยินดีท่ีจะน�อมรับ และนําคําแนะนําเหล�านี้มาใช�ในการพัฒนา ปรับปรุง แก�ไขให�

ตําราฉบับนี้มีความถูกต�อง สมบูรณ6มากข้ึนต�อไป 
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บทท่ี 1 

การหม้ัน (Betrothal) 
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การหม้ัน 

เง่ือนไขเร่ืองเพศ 
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ต องเป�นทรัพย.สิน 

ต องให แก�ผู แทนโดยชอบธรรม

ของฝ1ายหญิง 

ต องให เพื่อตอบแทนท่ีหญิง

ยอมสมรส 

การส้ินสุดของการหม้ัน 

อายุความ 

วิธีการคืนของหม้ัน 

ภาพท่ี 1-1 ภาพรวมการหม้ัน 
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ในเรื่องการหม้ันนั้นได มีมาต้ังแต�สมัยโบราณ โดยถือเป�นประเพณีท่ีเกิดข้ึนก�อนท่ีชาย

และหญิงจะแต�งงานกัน ซ่ึงในสมัยก�อนนั้น หากชายต องการท่ีจะได หญิงมาเป�นภริยาจะมีการฉุดคร�า

หญิงโดยไม�ได สนใจว�าหญิงนั้นจะเต็มใจท่ีจะเป�นภริยาหรือไม� แต�เม่ือสังคมมีความเจริญก าวหน ามากข้ึนจึงได 

ใช วิธีการร องขอต�อบิดามารดาของหญิง ด วยการทําเป�นสัญญาซ้ือขายหญิง โดยทางฝ1ายหญิงจะมีการ

เรียกร องเอาทรัพย.สิน เงินทองเพ่ือเป�นค�าน้ํานมท่ีได เลี้ยงดูหญิงมา1 หลังจากนั้นจึงได เกิดเป�นธรรม

เนียมปฏิบัติในการเรียกร องเอาทรัพย.สิน เงินทองจากทางฝ1ายชาย จนกระท่ังเป�นท่ีมาของการหม้ันท่ี

เกิดข้ึนในป;จจุบัน ในการหม้ันนั้นถือเป�นกระบวนการสุดท ายก�อนท่ีชายและหญิงจะเป�นสามีภริยากัน

ในอนาคต โดยท่ีชายและหญิงท่ีหม้ันกันนี้ได ศึกษาดูใจกันมาในระยะเวลาหนึ่งแล วว�ามีความรัก ความเข าใจ

กันในระดับท่ีพอจะใช ชีวิตร�วมกันเป�นสามีภริยา จึงได ตัดสินใจทําการหม้ันหมายกันไว  ท้ังนี้ เพ่ือเป�นการ

เป=ดโอกาสให ท้ังคู�ได ทําความสนิทสนมคุ นเคยกัน เรียนรู นิสัยใจคอซ่ึงกันและกัน อีกท้ัง เพ่ือเป�นการ

เป=ดตัวฝ1ายชายและฝ1ายหญิงให ญาติพ่ีน อง และเพ่ือนฝูงได รู จัก2 นอกจากการเรียนรู นิสัยใจคอกันแล ว

การท่ีชายหญิงประสงค.จะเป�นสามีภรรยากันในอนาคต โดยมีการหม้ันหมายกันไว ก�อนนั้น ในบางคู�

อาจเพราะต องการหาทุนทรัพย.มาตกแต�งหญิงสาวอย�างเป�นทางการ หรือเพ่ือเป�นการกีดกันบุคคลอ่ืน

มิให เข ามาเก่ียวข องกับคู�หม้ันของตนเอง ซ่ึงอาจจะกล�าวได ว�าในการทําการหม้ันกันไว นั้น เป�นลักษณะ

ของการท่ีฝ1ายชายทําสัญญาจองฝ1ายหญิงไว ก�อน ในบางกรณีบิดา มารดาของท้ังฝ1ายชายและฝ1ายหญิง

ได ทําการหม้ันหมายบุตรของแต�ละฝ1ายกันไว ต้ังแต�ยังเด็ก หรือท่ีเข าใจกันในเรื่องการคลุมถุงชน

ระหว�างชายหญิง เนื่องจากมีความเชื่อในเรื่อง “เรือล�มในหนองทองจะไปไหน”ซ่ึงการกระทําดังกล�าว

นั้นจะถือว�าเป�นการหม้ันกันตามกฎหมายหรือไม� และจะเป�นการผูกมัดฝ1ายชายให ต องทําสมรสกับ

หญิงผู นั้นคนเดียวหรือไม� ซ่ึงในเรื่องการหม้ันนั้นมีวัตถุประสงค.หลักว�าชายหญิงจะมีการสมรสกันใน

อนาคต แต�หากการสมรสนั้นไม�อาจท่ีจะเกิดข้ึนได  ท้ังนี้ อาจมีเหตุมาจากการท่ีท้ังคู�ไม�อยากจะใช ชีวิต

คู�ร�วมกันในอนาคตจึงยุติการหม้ัน หรืออาจจะด วยเหตุผลเนื่องจากความห�างเหิน หรือเนื่องจาก

สุขภาพหรือฐานะทางเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไป ทําให ไม�อาจท่ีจะดําเนินการสมรสกันในอนาคต

ต�อไปได 3 ดังนั้น กฎหมายจึงได กําหนดเง่ือนไขเรื่องการหม้ัน การผิดสัญญาหม้ัน ค�าทดแทนจากการ

ผิดสัญญาหม้ัน และการสิ้นสุดแห�งสัญญาหม้ันไว  หากมีป;ญหาเกิดข้ึนกับชายหญิงคู�หม้ันอันเป�นเหตุให 

                                                           
1 ไพโรจน.  วายุภาพ. (2552). คําอธิบายประมวลกฎหมายแพ(งและพาณิชย,ว(าด.วยหน้ี. พิมพ.คร้ังท่ี 8 (กรุงเทพฯ:  

สํานักอบรมศึกษาแห�งเนติบัณฑิตยสภา). น. 197. 
2 ไพโรจน.  กัมพูสิริ. (2553). คําอธิบายประมวลกฎหมายแพ(งและพาณิชย, บรรพ 5 ครอบครัว. พิมพ.คร้ังท่ี 7 แก ไข

เพิ่มเติม (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.). น. 11 - 12. 
3 วรนาฏ  ศรีบุญพงศ.. (2534). “การหมั้น: วิเคราะห,ลักษณะพิเศษและผลทางกฎหมาย”. (วิทยานิพนธ.มหาบัณฑิต  

คณะนิติศาสตร. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.). น. 60. 
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ท้ังคู�ไม�อาจท่ีจะสมรสเป�นสามีภริยาโดยชอบด วยกฎหมายในอนาคตได  ซ่ึงเง่ือนไขบางอย�างของการ

หม้ันมีความแตกต�างจากเง่ือนไขการสมรสอยู�หลายประการดังจะกล�าวในรายละเอียดต�อไป 

 

ความหมายของการหมั้น 

 

ในการให ความหมายของการหม้ันนั้นมีนักกฎหมายหลายท�านได ให ความหมายไว ว�า
“การหม้ันเป�นสัญญาหรือความตกลงท่ีจะทําการสมรสกัน”4  หรือ “การหม้ันหมายความรวมถึงการท่ี
ชายทําสัญญากับหญิงว�าจะทําการสมรสกันและอยู�กินด วยกันฉันสามีภริยา”5 หรือ “การหม้ัน คือ สัญญาท่ี
ฝ1ายชายตกลงกันว�าชายหญิงจะทําการสมรสกันตามกฎหมาย หรือกล�าวได ว�าการหม้ันคือ สัญญาจอง
ตัวหญิงไว เพ่ือท่ีจะทําการสมรสกันตามกฎหมายต�อไป”6 นอกจากการให ความหมายของนักกฎหมาย
แล วยังมีคําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 763/2526 ได ยืนยันความหมายของการหม้ันว�า “การหม้ันเป�นสัญญา
ซ่ึงฝ1ายชายทํากับฝ1ายหญิงโดยชอบด วยกฎหมาย เพ่ือชายกับหญิงจะทําการสมรสกัน” เม่ือพิจารณา
ความหมายของการหม้ัน และคําพิพากษาศาลฎีกาเก่ียวกับความหมายของการหม้ันดังกล�าวข างต น 
จึงกล�าวได ว�า “การหม้ัน” คือ การท่ีฝ1ายชายกับฝ1ายหญิงทําสัญญาหรือตกลงกันว�า ชายหญิงจะสมรส
กันในอนาคต โดยฝ1ายชายได ส�งมอบหรือโอนทรัพย.สินอันเป�นของหม้ันให แก�หญิง เพ่ือเป�นหลักฐานว�า
จะสมรสกับหญิงนั้น หรือเรียกเป�นภาษาง�ายๆ ว�า “สัญญาจองล(วงหน.า” ท้ังนี้ อาจจะด วยเหตุผล
เพ่ือเป�นการกีดกันบุคคลอ่ืนไม�ให เข ามาเก่ียวข องกับหญิงคู�หม้ัน อีกท้ัง ในเรื่องของการหม้ันนั้นเป�น
ประเพณีไทยท่ีได กระทําสืบต�อเนื่องกันมาแต�โบราณ และมีกฎหมายให การรับรอง ดังนั้น การหม้ันจึง
ต องกระทําให เป�นกิจจะลักษณะ และเป�นท่ีเป=ดเผยหากแต�เพียงมีการไปสู�ขอกันตามประเพณี แต�ไม�มีการ
สมรสเกิดข้ึนกรณีอย�างนี้ยังไม�ถือว�าเป�นการหม้ัน อย�างไรก็ตาม การหม้ันไม�ถือเป�นเง่ือนไขของการสมรส 
กล�าวคือ การท่ีชายหญิงจะทําการสมรสกันโดยชอบด วยกฎหมายไม�จําเป�นต องผ�านการหม้ันมาก�อน 
ดังนั้น แม ว�าการสมรสระหว�างชายหญิงคู�นั้นจะไม�มีการหม้ันกันมาก�อน การสมรสนั้นก็มีผลสมบูรณ.
ตามกฎหมายได  หากชายและหญิงได จดทะเบียนสมรสกัน 

ในสังคมยุคป;จจุบันนิยมท่ีจะหม้ันกันในช�วงเช าและแต�งงานกันในช�วงเย็น ซ่ึงอาจจะมี

การจดทะเบียนสมรสกันในพิธีแต�งงานนั้น หรือภายหลังจากเสร็จพิธีแต�งงานแล วประมาณ 2 ถึง 3 วัน 

ท้ังคู�ก็จะพากันไปจดทะเบียนสมรส และเม่ือมีการจดทะเบียนสมรสกันแล วสถานภาพของท้ังคู�จะมี

ฐานะเป�นสามีภริยาท่ีชอบด วยกฎหมาย หากมีการหม้ันเกิดข้ึนแล ว แต�ต�อมาอีกฝ1ายหนึ่งไม�ยอมไปจดทะเบียน

                                                           
4 สะอาด  นาวีเจริญ. (2517). คําอธิบาย ป.พ.พ. บรรพ 5 ว(าด.วยครอบครัว. (กรุงเทพฯ: นิติบรรณการ). น. 12. 

5 ประสพสุข  บุญเดช. (2553). คําอธิบายประมวลกฎหมายแพ(งและพาณิชย, บรรพ 5 ว(าด.วยครอบครัว. พิมพ.คร้ังท่ี 18 
(กรุงเทพฯ: สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห�งเนติบัณฑิตยสภา). น. 48. 

6 รัศฏา  เอกบุตร. (2551).  คําอธิบายกฎหมายครอบครัว การหมั้น. พิมพ.คร้ังท่ี 2 แก ไขเพิ่มเติม. (กรุงเทพฯ: วิญSูชน). น. 11. 
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สมรส กรณีถือได ว�ามีการผิดสัญญาหม้ันเกิดข้ึน ซ่ึงในทางกฎหมายได เป=ดโอกาสให ชายหรือหญิงเรียก

ค�าทดแทนจากการผิดสัญญาหม้ันได  อย�างไรก็ตาม การท่ีชายหญิงจะทําการหม้ันกันต องอยู�ภายใต 

เง่ือนไขท่ีกฎหมายได กําหนดไว  มิฉะนั้น จะไม�ถือว�าชายหญิงนั้นได มีการหม้ันหมายกันแล ว หากได จาก

พิจารณาข�าวสารตามหน าหนังสือพิมพ. สื่ออินเทอร.เน็ต หรือแม กระท่ังใน Facebook เก่ียวกับการท่ีหญิง

หม้ันกับหญิง ชายหม้ันกับชายเกิดข้ึนอยู�บ�อยครั้ง หรือการหม้ันหมายกันต้ังแต�บุตรยังอยู�ในครรภ.

มารดา หรือหม้ันหมายกันระหว�างชายหญิงท่ีมีอายุน อย กรณีดังท่ีกล�าวมานี้ จะถือว�าเป�นการหม้ันตาม

เง่ือนไขของกฎหมายหรือไม�นั้น สามารถพิจารณาได จากเง่ือนไขท่ีกฎหมายกําหนดไว  ได แก� การหม้ันต อง

กระทําระหว�างชายและหญิง ชายและหญิงนั้นต องมีอายุครบ 17 ป[ บริบูรณ.ข้ึนไป การหม้ันระหว�างผู เยาว.

ต องได รับความยินยอมจากผู แทนโดยชอบธรรม และประการสุดท าย การหม้ันต องมีของหม้ันให แก�กันด วย  

 

เงื่อนไขของการหมั้น 

เง่ือนไขของการหม้ัน กฎหมายได กําหนดไว  4 ประการ คือ 

1. เง่ือนไขเรื่องเพศ  

การหม้ันเป�นการทําสัญญาระหว�างชายและหญิง คําว�า “ชายและหญิง” ให ถือตามเพศท่ี

กําเนิดมาซ่ึงเพศของบุคคลธรรมดาท่ีกฎหมายให การรับรองจะถือตามเพศท่ีกําเนิดและความหมาย

ตามพจนานุกรม คําว�า “หญิง” คือ คนท่ีออกลูกได. โดยไม�คํานึงว�าได มีการผ�าตัดเปลี่ยนแปลงอวัยวะ

หรือไม� หากชายไปผ�าตัดแปลงเพศและเปลี่ยนแปลงอวัยวะเพ่ือให ดูคล ายหญิง ไม�อาจทําให ชายนั้น 

มีลูกข้ึนมาได  อีกท้ังในเรื่องเพศของบุคคลนั้น ไม�มีกฎหมายให อํานาจในการร องขอเปลี่ยนแปลงเพศ

โดยการใช สิทธิทางศาล7 ซ่ึงในป;จจุบันป;ญหาเรื่องของการแยกแยะว�าใครเป�นชาย ใครเป�นหญิงเป�น

เรื่องท่ีค�อนข างลําบาก เนื่องจากป;จจัยทางด านความก าวหน าทางวิทยาศาสตร.มีผลทําให ชายท่ีมีความ

ต องการจะเป�นหญิง หรือหญิงท่ีมีความต องการจะเป�นชาย จึงเกิดกรณีการผ�าตัดแปลงเพศกันอย�าง

แพร�หลาย ดังนั้น เพ่ือเป�นการตัดป;ญหาในเรื่องดังกล�าว กฎหมายจึงได กําหนดให เพศของบุคคลนั้น 

ถือตามเพศท่ีบุคคลนั้นได กําเนิดมาเป�นหลักเกณฑ.ในการกําหนดเง่ือนไขในการทําสัญญาหม้ัน โดยไม�ต อง

คํานึงถึงสภาพทางจิตใจว�าต องการเป�นเพศอะไร เช�น นางสาวเหมียวอายุ 17 ป[บริบูรณ. มีรสนิยมรัก

หญิงด วยกัน โดยนางสาวเหมียวคบหากับนางสาวหม�าว อายุ 19 ป[ ได ประมาณ 5 เดือนถึง 6 เดือน 

หลังจากนั้นประมาณ 2 เดือน นางสาวหม�าว ได เลิกคบหากับนางสาวเหมียว เพราะนางสาวเหมียวพบ

รักใหม�กับนายตุ มอายุ 18 ป[ ซ่ึงนายตุ มมีรสนิยมรักชายด วยกัน จะเห็นได ว�า หากนางสาวเหมียวและ

                                                           
7 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 157/2524 
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นายตุ มจะทําสัญญาหม้ันกัน ก็ย�อมสามารถทําได ตามกฎหมาย แม ว�านางสาวเหมียวจะเคยมีรสนิยม

รักหญิงด วยกัน และนายตุ มจะเคยมีรสนิยมรักชายด วยกัน แต�เม่ือนายตุ มและนางสาวเหมียว มีสภาพ

ทางเพศเป�นเพศชายและเพศหญิงโดยกําเนิด กรณีจึงเป�นไปตามเง่ือนไขในเรื่องเพศท่ีกฎหมายกําหนดไว   

โดยไม�ต องคํานึงถึงสภาพทางจิตใจของท้ังคู�ว�าจะเคยรักบุคคลเพศเดียวกันมาก�อน หากแต�ให พิจารณา

เฉพาะสภาพทางกายภาพท่ีกําเนิดมาว�าเป�นเพศใด เพราะบุคคลท่ีจะหม้ันกันได โดยชอบด วยกฎหมายนั้น 

กฎหมายได กําหนดให ฝ1ายหนึ่งต องเป�นชาย และอีกฝ1ายหนึ่งต องเป�นหญิง โดยชายและหญิงนั้นให ถือ

ตามเพศท่ีกําเนิดมา  

สําหรับกรณีชายรักชาย หรือหญิงรักหญิงท่ีรักใคร�ชอบพอกัน และได มีการหม้ันกัน

โดยมีการให ทรัพย.สินแก�กันนั้น จะถือว�าทรัพย.สินนั้นเป�นของหม้ันหรือไม� ในทางกฎหมายแล วไม�ถือ

ว�าทรัพย.สินท่ีบุคคลเพศเดียวกันได ให แก�กันนั้นเป�นของหม้ัน เพราะการท่ีจะถือว�าเป�นของหม้ันต อง

เป�นกรณีท่ีชายได ส�งมอบหรือโอนทรัพย.สินให แก�หญิง เม่ือเป�นการให ทรัพย.สินระหว�างชายกับชาย

หรือระหว�างหญิงกับหญิง ทรัพย.สินนั้นย�อมไม�ใช�ของหม้ัน ตัวอย�างเช�น นายเอกอายุ 20 ป[ คบหาดูใจ

กับนายเอ ชายแปลงเพศ โดยท่ีนายเอกเข าใจว�านายเอ เป�นหญิงโดยกําเนิด ต�อมาอีก 2 เดือนนายเอก

ขอหม้ันนายเอ ด วยแหวนทองเหลือง 1 วง ราคา 2,000 บาท หลังจากหม้ันกันได ประมาณ 1 เดือน 

นายเอก มาทราบจากเพ่ือนว�าแท ท่ีจริงแล วนายเอ เป�นชายแปลงเพศ กรณีอย�างนี้ การหม้ันระหว�าง

นายเอกกับนายเอ ย�อมตกเป�นโมฆะตามมาตรา 1435 วรรคหนึ่ง8 เพราะตามเง่ือนไขของกฎหมาย

การหม้ันต องกระทําระหว�างชายและหญิงเท�านั้น แม นายเอจะผ�าตัดแปลงเพศเป�นหญิงแล วก็ตาม 

แต�เพศตามกฎหมายนั้น ต องเพศตามท่ีบุคคลนั้นได ถือกําเนิดมา อีกท้ัง การหม้ันดังกล�าวถือว�าขัดต�อ

ความสงบเรียบร อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนตามมาตรา 1509 มีผลให การหม้ันตกเป�นโมฆะ ในส�วน

แหวนทองเหลืองท่ีส�งมอบให แก�กันนั้นไม�ถือว�าเป�นของหม้ัน ดังนั้น เม่ือสัญญาหม้ันตกเป�นโมฆะ นายเอก 

ย�อมเรียกแหวนคืนจากนายเอได  

 

2. เง่ือนไขเรื่องอายุของคู(หม้ัน 

ในเรื่องอายุของชายและหญิงท่ีจะทําการหม้ันนั้น กฎหมายได กําหนดหลักเกณฑ.ไว ใน

มาตรา 1435 วรรคหนึ่ง ซ่ึงบัญญัติว�า “การหม้ันจะทําได�ต�อเม่ือชายและหญิงมีอายุสิบเจ็ดป$บริบูรณ'แล�ว  

การหม้ันท่ีฝ+าฝ,นบทบัญญัติในวรรคหนึ่งเป0นโมฆะ”   
                                                           

8 มาตรา 1435 “การหม้ันจะทําได ต�อเม่ือชายและหญิงมีอายุสิบเจ็ดป[บริบูรณ.แล ว” 
9 มาตรา 150 “การใดมีวัตถุประสงค.เป�นการต องห ามชัดแจ งโดยกฎหมายเป�นการพ นวิสัย หรือเป�นการขัดต�อความสงบ

เรียบร อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การน้ันเป�นโมฆะ” 
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จากบทบัญญัติของกฎหมายดังกล�าวเป�นเรื่องท่ีกฎหมายได กําหนดเง่ือนไขอายุของ

ชายและหญิงท่ีจะทําการหม้ันกัน ซ่ึงในสมัยโบราณบิดามารดาของท้ังฝ1ายชาย และฝ1ายหญิงได ตกลง

หม้ันลูกชายและลูกสาวกันไว ในขณะท่ีบุตรของตนยังเป�นเด็กเล็ก ดังนี้ จะถือว�ามีผลตามกฎหมาย

หรือไม�นั้น หรือในละครย อนยุคท่ีกําหนดให มีการหม้ันหมายกันระหว�างพระเอกและนางเอกไว ต้ังแต�

ยังอยู�ในครรภ.มารดา จะถือว�ามีผลเป�นการหม้ันตามกฎหมายหรือไม� กรณีนี้จะเห็นได ว�าการหม้ัน

ดังกล�าวข างต นขัดต�อเง่ือนไขของกฎหมายตามท่ีกําหนดไว ในมาตรา 1435 ท่ีได กําหนดให อายุของ

ชายและหญิงท่ีจะหม้ันต องมีอายุ 17 ป[ บริบูรณ.ข้ึนไปเท�านั้น มิฉะนั้นแล วสัญญาหม้ันย�อมตกเป�น

โมฆะ ตามมาตรา 1435 วรรคสอง ดังนั้น การท่ีบิดามารดาของชายหญิงได หม้ันหมายให บุตรต้ังแต�อยู�

ในครรภ.มารดาหรือการหม้ันหมายต้ังแต�ชายหญิงยังเป�นเด็กเล็กอยู� จึงไม�มีผลตามกฎหมายแต�ประการใด 

ตัวอย�างเช�น นายพิภพเป�นเพ่ือนรักกับนายอุทัย โดยท้ังสองคนต�างก็มีครอบครัวแล ว เม่ือภรรยานายพิภพ

และนายอุทัยต้ังครรภ.ได  5 เดือน และผลการอุลตราซาวด.พบว�า บุตรของนายพิภพเป�นเพศหญิง ส�วนบุตร

ของนายอุทัยเป�นเพศชาย ท้ังนายพิภพและนายอุทัยจึงตกลงหม้ันเด็กท้ังสองต้ังแต�ยังอยู�ในครรภ.ไว  

เพ่ือท่ีจะได เป�นทองแผ�นเดียวกันในอนาคต ในกรณีนี้จะเห็นได ว�าเป�นการทําสัญญาหม้ันกันต้ังแต�เด็ก

ยังอยู�ในครรภ. เม่ือนํามาพิเคราะห.กับมาตรา 1435 ท่ีกฎหมายกําหนดให ชายหญิงท่ีจะทําการหม้ันกัน

ได  ต องมีอายุครบ 17 ป[บริบูรณ.ข้ึนไป มิฉะนั้นสัญญาหม้ันตกเป�นโมฆะ ดังนั้น การทําสัญญาหม้ันบุตร

ของนายพิภพและนายอุทัย จึงตกเป�นโมฆะเนื่องจากเด็กท้ังสองยังไม�ได คลอดออกมา จึงไม�มีสภาพ

บุคคล หรือแม ภายหลังหากเด็กท้ังสองคนคลอดออกมาและมีชีวิตรอดจนมีอายุครบ 17 ป[บริบูรณ. 

สัญญาหม้ันท่ีทางบิดาท้ังสองฝ1ายได ทําไว นั้นจะมีผลสมบูรณ.โดยอัตโนมัติหรือไม� ในกรณีนี้จะเห็นว�า

สัญญาหม้ันไม�อาจสมบูรณ.ข้ึนมาได เพราะความสมบูรณ.ของการทําสัญญาหม้ันให.ถือขณะเข าทํา

สัญญา เม่ือในขณะท่ีทําสัญญาหม้ันนั้นเด็กท้ังสองคนยังไม�มีสภาพบุคคลตามกฎหมาย10 จึงยังถือไม�ได 

ว�าเด็กท้ังสองมีอายุครบ 17 ป[บริบูรณ. อันจะเข าองค.ประกอบของกฎหมาย สัญญาหม้ันจึงตกเป�น

โมฆะเช�นกัน ฉะนั้น หากจะให การหม้ันมีผลสมบูรณ.ตามกฎหมายต องรอให เด็กท้ังสองคนมีอายุครบ 17 ป[

บริบูรณ.ก�อน แล วค�อยมาทําการหม้ันกันใหม�  

เง่ือนไขการหม้ันท่ีกฎหมายกําหนดให ชายหญิงท่ีจะทําการหม้ันกันได นั้นต องมีอายุ

ครบ 17 ป[บริบูรณ.ก�อน หากฝ1าฝ^นเง่ือนไขดังกล�าวย�อมทําให การหม้ันนั้นตกเป�นโมฆะ ไม�ว�าจะเป�น

การหม้ันกันแบบสมัยโบราณ หรือการทําสัญญาหม้ันกันในละครย อนยุคท่ีมีการหม้ันหมายระหว�าง

พระเอกนางเอกไว ต้ังแต�ยังอยู�ในครรภ.ของมารดา หรือบิดามารดาได หม้ันบุตรของตนไว ต้ังแต�บุตรยัง

                                                           
10 มาตรา 15 วรรคหน่ึง “สภาพบุคคลย�อมเร่ิมแต�เม่ือคลอดและอยู�รอดเป�นทารก” 
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เป�นเด็กเล็ก การหม้ันนั้นย�อมขัดต�อหลักของกฎหมายอย�างชัดเจน เป�นผลให การหม้ันนั้นตกเป�นโมฆะ 

อีกท้ัง ในเรื่องการหม้ันไม�มีบทบัญญัติของกฎหมายอนุญาตให ชายหญิงทําการหม้ันได  หากชายหญิง

นั้นมีอายุไม�ครบ 17 ป[บริบูรณ. ซ่ึงต�างจากการสมรสท่ีชายและหญิงมีอายุไม�ครบ 17 ป[บริบูรณ. แต�เม่ือ

มีเหตุอันสมควรและศาลจะอนุญาตก็ให ชายหญิงนั้นทําการสมรสกันได   

ในเรื่องเง่ือนไขอายุของคู�หม้ันท่ีกฎหมายได กําหนดให ชายหญิงต องมีอายุครบ 17 ป[ 

บริบูรณ.นั้น กฎหมายไม�ได คํานึงว�าชายหญิงคู�นั้นจะผ�านการสมรสมาแล วหรือไม� เช�น นางสาวแดงอายุ 

16 ป[ ได สมรสกับนายขาวอายุ 18 ป[ โดยได รับอนุญาตจากศาล ตามกฎหมายแล วถือว�า นางสาวแดง

ได บรรลุนิติภาวะแล วโดยการสมรส ท้ังนี้เป�นไปตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย.มาตรา 2011 

ประกอบกับมาตรา 144812 และหลังจากนั้นประมาณ 2 เดือน นางสาวแดงได จดทะเบียนหย�ากับนายขาว 

เนื่องจากได พบรักใหม�กับนายดําอายุ 35 ป[ หากต�อมานายดําขอหม้ันนางสาวแดงจะมีผลทาง

กฎหมายอย�างไร กรณีนี้เห็นได ว�า ในขณะท่ีนางสาวแดงรับหม้ันนายดํา นางสาวแดงมีอายุ 16 ป[ 2 

เดือน เห็นได ชัดว�าการหม้ันระหว�างนายดํากับนางสาวแดง เป�นการขัดต�อเง่ือนไขของกฎหมายท่ีกําหนดให 

ชายหญิงคู�หม้ันต องมีอายุ 17 ป[ บริบูรณ. ดังนั้น การหม้ันนั้นจึงตกเป�นโมฆะ แม ว�านางสาวแดงจะบรรลุ

นิติภาวะโดยการสมรสแล วก็ตาม ท้ังนี้ เพราะในเรื่องการหม้ันไม�มีบทบัญญัติของกฎหมายท่ีให อํานาจ

ชายหญิงท่ีมีอายุไม�ครบ 17 ป[ บริบูรณ. ทําการหม้ันกันได  ส�วนในเรื่องของความเป�นโมฆะของการ

หม้ันนั้น ก็ไม�จําเป�นต องมีการร องขอต�อศาลสั่งให เป�นโมฆะ ซ่ึงต�างการสมรสท่ีเป�นโมฆะท่ีต องมีการ

ร องขอต�อศาลให มีคําสั่งก�อนว�าการสมรสนั้นเป�นโมฆะ แต�ในเรื่องของความเป�นโมฆะของการสมรสนั้น 

มีข.อยกเว.นว�า หากเป�นการสมรสซ อนตามมาตรา 1452 ผู มีส�วนได เสียสามารถกล�าวอ างความเป�น

โมฆะได โดยไม�ต องร องขอต�อศาลก�อน 

สําหรับการหม้ันท่ีฝ1าฝ^นเง่ือนไขเรื่องอายุ หากมีการให ทรัพย.สิน อาทิ เงิน หรือ 

ทองคําแก�กัน เงินหรือทองคํานั้น ย�อมไม�ถือว�าเป�นของหม้ัน เช�น การท่ีชายได ให สร อยคอทองคําแก�หญิง 

ท้ังๆ ท่ีชายได รู อยู�แล วว�าหญิงนั้นมีอายุไม�ครบ 17 ป[บริบูรณ. และชายไม�ได มีเจตนาจดทะเบียนสมรส

กับหญิงนั้น เพียงแต�มีเจตนาจัดพิธีมงคลสมรสกันเท�านั้น ดังนี้ สร อยคอทองคําท่ีให แก�หญิงนั้น ไม�ใช�

ของหม้ันและสินสอดท่ีชายจะเรียกคืนได 13  

 

                                                           
11 มาตรา 20 “ผู เยาว.ย�อมบรรลุนิติภาวะเม่ือทําการสมรส หากการสมรสน้ันได ทําตามบทบัญญัติมาตรา 1448” 
12 มาตรา 1448 “การสมรสจะกระทําได ต�อเม่ือชายและหญิงมีอายุสิบเจ็ดป[บริบูรณ.แล ว แต�ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควร  

ศาลอาจอนุญาตให ทําการสมรสก�อนน้ันได ” 
13 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1117/2535 
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3. เง่ือนไขเรื่องความยินยอม 

ตามมาตรา 1436 ท่ีบัญญัติว�า “ผู�เยาว'จะทําการหม้ันได�ต�องได�รับความยินยอมของ

บุคคลดังต�อไปนี้  

(1) บิดาและมารดา ในกรณีท่ีมีท้ังบิดามารดา  

(2) บิดาหรือมารดา ในกรณีท่ีมารดาหรือบิดาตายหรือถูกถอนอํานาจปกครองหรือ 

ไม�อยู�ในสภาพหรือฐานะท่ีอาจให�ความยินยอม หรือโดยพฤติการณ'ผู�เยาว'ไม�อาจขอความยินยอมจาก

มารดาหรือบิดาได�  

(3) ผู�รับบุตรบุญธรรม ในกรณีท่ีผู�เยาว'เป0นบุตรบุญธรรม 

(4) ผู�ปกครอง ในกรณีท่ีไม�มีบุคคลซ่ึงอาจให�ความยินยอมตาม (1) (2) และ (3) หรือมีแต�

บุคคลดังกล�าวถูกถอนอํานาจปกครอง  

การหม้ันท่ีผู�เยาว'ทําโดยปราศจากความยินยอมดังกล�าวเป0นโมฆียะ”  

จากบทบัญญัติของกฎหมายดังกล�าวมีเหตุผลเนื่องจากการสมรสเป�นเรื่องท่ีมี

ความสําคัญต�ออนาคตของชายหญิงซ่ึงยังเป�นผู เยาว.อยู� จึงต องให ผู ใหญ�เข ามาช�วยกลั่นกรองเพ่ือให 

เกิดความรอบคอบและความผาสุกของผู เยาว.ท่ีจะทําการสมรสกัน โดยผู เยาว.ตามความในมาตรา 

1436 หมายถึง บุคคลท่ีมีอายุ 17 ป[บริบูรณ.ข้ึนไป แต�ยังไม�ถึง 20 ป[บริบูรณ. แต�ไม�ได รวมบุคคลท่ีมี

อายุ 17 ป[บริบูรณ. ซ่ึงเคยสมรสโดยชอบด วยกฎหมายเข าไปด วย เนื่องจากบุคคลดังกล�าวนั้นได บรรลุ

นิติภาวะแล วโดยการสมรส จึงไม�ต องได รับความยินยอมจากผู แทนโดยชอบธรรมอีก ในส�วนของการ

ให ความยินยอมในการหม้ันนั้น กฎหมายมิได กําหนดแบบของความยินยอมไว  ซ่ึงเป�นข อท่ีแตกต�าง

จากการให ความยินยอมในการสมรส ตามมาตรา 1455 โดยกฎหมายกําหนดการให ความยินยอมใน

การสมรสจะกระทําได แต�โดยการลงลายมือชื่อในทะเบียนขณะจดทะเบียนสมรสหรือการทําเป�น

หนังสือแสดงความยินยอมโดยระบุชื่อผู จะสมรสท้ังสองฝ1ายและลงลายมือชื่อของผู ให ความยินยอม

หรือในกรณีมีเหตุจําเป�นจะให ความยินยอมด วยวาจาต�อหน าพยานอย�างน อยสองคนก็ได  และเม่ือให 

ความยินยอมแล วจะถอนไม�ได  อย�างไรก็ตาม การให ความยินยอมในการหม้ันนั้น ไม�ได ผูกพันว�าเม่ือให 

ความยินยอมในการหม้ันแล วจะหมายถึงการให ความยินยอมรวมตลอดไปถึงการสมรสด วย ฉะนั้น 

การให ความยินยอมในเรื่องของการหม้ันและการสมรสจึงแยกเป�นคนละส�วนกัน  
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บุคคลท่ีกฎหมายกําหนดให เป�นผู ให ความยินยอมในการหม้ัน มีดังนี้ 

3.1 บิดาและมารดา  

บิดาและมารดา ในกรณีท่ีบิดาและมารดายังมีชีวิตอยู�และเป�นผู ใช อํานาจ

ปกครองบุตรผู เยาว. แม ว�าบิดามารดาจะแยกกันอยู� แต�ยังไม�ได หย�าขาดจากกัน หากผู เยาว.จะทําการหม้ันต อง

ได รับความยินยอมจากบิดาและมารดา เช�น บิดาหรือมารดาไปทํางานต�างประเทศ แต�ยังคงมีการ

ติดต�อกันอยู� และไม�ปรากฏว�าบิดามารดาได หย�าขาดจากการเป�นสามีภริยากัน บุตรผู เยาว.ท่ีจะทําการ

หม้ันโดยชอบด วยกฎหมายได ก็ต�อเม่ือได รับความยินยอมจากบิดามารดาของตนเสียก�อน 

3.2 บิดาหรือมารดา 

บิดาหรือมารดาเป�นผู ให ความยินยอมนั้นเกิดข้ึนในกรณีต�อไปนี้ 

3.2.1 มารดาหรือบิดาฝ1ายหนึ่งตาย ซ่ึงอาจเป�นการตายโดยธรรมชาติ หรือถูกศาลสั่ง

ให เป�นคนสาบสูญก็ได  ดังนั้น ผู เยาว.จะทําการหม้ันต องได รับความยินยอมจากบิดาหรือมารดาท่ียังมี

ชีวิตอยู� 

3.2.2 มารดาหรือบิดาฝ1ายหนึ่งถูกถอนอํานาจปกครอง ซ่ึงการท่ีมารดาหรือบิดา

ถูกถอนอํานาจปกครองอาจเกิดข้ึนตามท่ีกฎหมายกําหนดไว  ดังจะเห็นได จากในมาตรา 1566 ท่ีกําหนดให 

ผู เยาว.ต องอยู�ในอํานาจปกครองของบิดามารดา แต�อํานาจปกครองนั้นอาจจะอยู�กับบิดาหรือมารดาก็ได   

ในกรณีศาลสั่งให อํานาจปกครองอยู�กับบิดา ดังนี้ ผู เยาว.ต องขอความยินยอมในการหม้ันจากบิดา 

ในทางตรงกันข ามหากศาลสั่งให อํานาจปกครองอยู�กับมารดา ผู เยาว.ต องขอความยินยอมจากมารดา 

ในกรณีท่ีมีการหย�าเกิดข้ึนอํานาจปกครองบุตรผู เยาว.จะเป�นไปตาม

หนังสือท่ีสามีภริยาได ทําความตกลงกันไว ว�าจะให ฝ1ายใดเป�นผู ใช อํานาจปกครองบุตรผู เยาว. ดังนี้ 

อํานาจปกครองบุตรผู เยาว.ให เป�นไปตามหนังสือนั้น แต�หากไดมีการหย�ากัน แต�ไม�ได มีการตกลงเรื่อง

อํานาจปกครองบุตรผู เยาว.กัน ก็ให ศาลเป�นผู ชี้ขาดว�าบุคคลใดจะเป�นผู ปกครอง14  

3.2.3 มารดาหรือบิดาฝ1ายหนึ่งไม�อยู�ในสภาพหรือฐานะท่ีอาจให ความยินยอมได  ท้ังนี้ 

เป�นไปตามมาตรา 1566 วรรคสอง (3) กล�าวคือ การท่ีมารดาหรือบิดาถูกศาลสั่งให เป�นคนไร ความสามารถ 

หรือคนเสมือนไร ความสามารถ หรือในมาตรา 1566 วรรคสอง (4) การท่ีมารดาหรือบิดาต องเข ารักษา

ตัวในโรงพยาบาลเพราะจิตฟ;`นเฟ̂อน กฎหมายกําหนดให อํานาจปกครองอยู�กับฝ1ายท่ีปกติแต�เพียงผู เดียว 

ดังนี้ ผู เยาว.จึงขอความยินยอมจากบิดา หรือมารดาฝ1ายท่ีปกติเพียงผู เดียวเท�านั้น แต�หากบิดาหรือ

                                                           
14 มาตรา 1520 “ในกรณีหย�าโดยความยนิยอม ให สามีภริยาทําความตกลงเป�น หนังสือว�าฝ1ายใดจะเป�นผู ใช อํานาจปกครอง

บุตรคนใด ถ ามิได ตกลงกันหรือตกลงกันไม�ได  ให ศาลเป�นผู ชี้ขาด” 



10 

มารดาเพียงแต�มีสภาพทางกายไม�สมบูรณ. เช�น ตาบอด เป�นใบ  กรณีนี้ ยังต องถือว�ามารดาหรือบิดาฝ1าย

หนึ่งอยู�ในสภาพท่ีอาจให ความยินยอมได  ผู เยาว.จึงต องขอความยินยอมในการทําการหม้ันจากบุคคลดังกล�าว  

3.2.4 โดยพฤติการณ.บุตรผู เยาว.ไม�อาจขอความยินยอมจากมารดาหรือบิดาได  

หมายถึง กรณีท่ีบิดาหรือมารดายังมีชีวิตอยู� และอยู�ในสภาพท่ีอาจให ความยินยอมได  เช�น บิดาหรือ

มารดาหายไปจากถ่ินท่ีอยู�โดยไม�รู ว�าไปเป�นตายร ายดีอย�างไร หรือผู เยาว.เป�นเด็กกําพร าไม�รู ว�าบิดา

มารดาท่ีแท จริงเป�นใคร หรือบิดาเดินไปต�างประเทศโดยไม�ได การติดต�อกลับมาและผู เยาว.ไม�รู ว�าบิดา

ไปอยู�ท่ีไหน ในกรณีนี้ถือว�าเป�นพฤติการณ.ท่ีผู เยาว.ไม�อาจขอความยินยอมได  ผู เยาว.จึงต องขอความ

ยินยอมในการทําการหม้ันจากบิดาหรือมารดาท่ีตนอยู�ด วยเพียงผู เดียว 

สําหรับกรณีท่ีบิดามารดาแยกกันอยู� แต�ยังไม�ได มีการหย�าขาดจากกัน 

โดยหลักกฎหมายแล วยังต องถือว�าอํานาจปกครองบุตรผู เยาว.อยู�กับท้ังบิดาและมารดา ดังนั้น หากผู เยาว. 

จะทําการหม้ันต องได รับความยินยอมจากบิดาและมารดาท้ังสองฝ1ายด วย 

3.3 ผู.รับบุตรบุญธรรม  

ในกรณีท่ีผู เยาว.เป�นบุตรบุญธรรม กฎหมายกําหนดให ผู รับบุตรบุญธรรมเป�น

ผู ให ความยินยอมในการหม้ัน แม ว�าบิดามารดาท่ีแท จริงยังมีชีวิตอยู�ก็ตาม เนื่องจากเม่ือผู เยาว.ได เป�น 

บุตรบุญธรรมของบุคคลใดแล ว บิดามารดาโดยกําเนิดย�อมหมดอํานาจปกครองบุตรผู เยาว.นับแต�เวลาท่ี

เด็กเป�นบุตรบุญธรรม และให ผู เยาว.มีฐานะอย�างเดียวกันกับบุตรชอบด วยกฎหมายของผู รับบุตรบุญธรรม

ตามมาตรา 1598/2815 ท้ังนี้ในการเป�นบุตรบุญธรรมต องมีการจดทะเบียนให ถูกต องตามกฎหมาย 

ผู รับบุตรบุญธรรมจึงจะมีอํานาจปกครองบุตรบุญธรรม ในกรณีท่ีผู รับบุตรบุญธรรมตายลง อํานาจ

ปกครองจะกลับไปสู�บิดามารดาผู ให กําเนิดหรือไม� ในเรื่องนี้แม กฎหมายจะไม�ได เขียนไว  แต�ผู เขียนมี

ความเห็นเช�นเดียวกับท�านศาสตราจารย. ดร.วารี  นาสกุล ว�าในกรณีนี้น�าจะใช บทกฎหมายท่ีใกล เคียง

บังคับได  กล�าวคือ อํานาจในการปกครองบุตรผู เยาว.น�าจะกลับไปสู�ครอบครัวเดิมตามหลักในการเลิกรับบุตร

บุญธรรม ในมาตรา 1598/3716 ซ่ึงบัญญัติว�า “เม่ือผู�รับบุตรบุญธรรมตายหรือมีการเลิกรับบุตรบุญธรรม  

ถ�าบุตรบุญธรรมยังไม�บรรลุนิติภาวะ ให�บิดามารดาโดยกําเนิดกลับมีอํานาจปกครองนับแต�เวลาท่ีผู�รับ

บุตรบุญธรรมตาย หรือนับแต�เวลาท่ีจดทะเบียนเลิกการรับบุตรบุญธรรมตามมาตรา 1598/31 หรือ

นับแต�เวลาท่ีศาลมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�เลิกการรับบุตรบุญธรรม เว�นแต�ศาลเห็นสมควรสั่งเป0น

                                                           
15 มาตรา 1598/28 “บุตรบุญธรรมย�อมมีฐานะอย�างเดียวกับบุตรชอบด วยกฎหมายของผู รับบุตรบุญธรรมน้ัน  

แต�ไม�สูญสิทธิและหน าท่ีในครอบครัวท่ีได กําเนิดมาในกรณีเช�นน้ี ให บิดามารดาโดยกําเนิด หมดอํานาจปกครองนับแต�วันเวลาท่ีเด็กเป�นบุตรบุญธรรมแล ว” 
16 วารี  นาสกุล. (2543). กฎหมายแพ(งและพาณิชย,ว(าด.วยครอบครัว. พิมพ.คร้ังท่ี 4. (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ.มหาวิทยาลัย

รามคําแหง). น. 21. 
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ประการอ่ืน กรณีท่ีมีการต้ังของผู�เป0นบุตรบุญธรรมไว�ก�อนผู�รับบุตรบุญธรรมตาย หรือก�อนการเลิกรับ

บุตรบุญธรรม ให�ผู�ปกครองยังคงมีอํานาจหน�าท่ีเช�นเดิมต�อไป… จากบทบัญญัติดังกล�าว สรุปได ว�า หากผู เยาว. 

ท่ีเป�นบุตรบุญธรรมจะทําการหม้ันต องได รับความยินยอมจากผู รับบุตรบุญธรรมก�อน แต�หากผู รับบุตรบุญธรรม

ตาย กรณีนี้อํานาจปกครองน�าจะกลับไปสู�บิดามารดาเดิม ดังนั้น ในการหม้ันจึงควรได รับความยินยอมจาก

บิดามารดาเดิม เว นแต�ในกรณีท่ีศาลมีคําสั่งเป�นอย�างอ่ืน 

3.4 ผู.ปกครอง  

คําว�า ผู ปกครองในท่ีนี้ต องเป�นผู ปกครองตามท่ีศาลต้ังให  และผู เยาว.จะมี

ผู ปกครองได จะต องไม�มีบุคคลตามมาตรา 1436 (1) (2) (3) ได แก� (1) บิดาและมารดาในกรณีท่ีมีท้ัง

บิดามารดา (2) บิดาหรือมารดาในกรณีท่ีมารดาหรือบิดาตายหรือถูกถอนอํานาจปกครองหรือไม�อยู�ใน

สภาพหรือฐานะท่ีอาจให ความยินยอม หรือโดยพฤติการณ.ผู เยาว. ไม�อาจขอความยินยอมจากมารดา

หรือบิดาได  หรือ (3) ผู รับบุตรบุญธรรมในกรณีท่ีผู เยาว.เป�นบุตรบุญธรรม ซ่ึงการเป�นผู ปกครองบุตรผู เยาว.นั้น

อาจเกิดจากคําสั่งศาลในกรณีท่ีมีผู ร องขอให ศาลต้ังผู ปกครองให  ดังนั้น หากเพียงแต�เป�นผู ปกครอง

โดยพฤตินัย ย�อมไม�อาจให ความยินยอมได  หากผู ปกครองโดยพฤตินัยได ให ความยินยอมแก�บุตร

ผู เยาว. กฎหมายถือว�าไม�ได มีความยินยอมเกิดข้ึน เพราะการเป�นผู ปกครองต องเป�นโดยคําสั่งศาล 

ตัวอย�างเช�น นางสาวสมศรีซ่ึงขณะนั้นมีอายุ 18 ป[ ได อาศัยอยู�กับนางสมหวังผู เป�นปbามาต้ังแต�เด็ก 

เนื่องจากบิดามารดาทํางานอยู�ต�างประเทศ นางสาวสมศรีได ทําการหม้ันกับนายสมเดชอายุ 20 ป[  

โดยนางสมหวังได ให ความยินยอมในการหม้ัน และบิดามารดาของฝ1ายชายรับรู และให ความยินยอมด วย

จะเห็นได ว�าการหม้ันระหว�างนายสมเดชกับนางสาวสมศรีขาดความยินยอมจากผู แทนโดยชอบธรรม 

การหม้ันย�อมตกเป�นโมฆียะ แม ว�านางสมหวังจะได ให ความยินยอมและรู เห็นในการทําสัญญาหม้ัน

ด วยก็ตาม แต�นางสมหวังไม�ใช�ผู ปกครองท่ีจะให ความยินยอมในการท่ีผู เยาว.จะทําการหม้ันได  

เนื่องจากคําว�า “ผู.ปกครอง” ต องเป�นบุคคลท่ีศาลต้ังให  แม ว�าในทางปฏิบัติ นางสมหวังจะเป�นผู ดูแล

นางสาวสมศรีมาต้ังแต�เด็กก็ตาม แต�นางสมหวังก็เป�นเพียงผู ปกครองโดยพฤตินัยเท�านั้น การหม้ัน

ระหว�างนายสมเดชและนางสาวสมศรีจึงถือได ว�าเป�นการหม้ันท่ีปราศจากความยินยอมจากผู แทนโดย

ชอบธรรมของทางฝ1ายหญิง ส�งผลให การหม้ันนั้นตกเป�นโมฆียะ 

สําหรับการหม้ันท่ีเกิดข้ึนระหว�างชายหญิงท่ีอายุครบตามเง่ือนไขของกฎหมาย 

กล�าวคือ ชายและหญิงต�างก็มีอายุ 17 ป[บริบูรณ. ได ตกลงทําการหม้ันกันโดยปราศจากความยินยอม

จากผู แทนโดยชอบธรรม การหม้ันนั้นย�อมตกเป�นโมฆียะ หากต�อมาชายและหญิงมีอายุครบ 20 ป[
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บริบูรณ. ชายและหญิงจะให สัตยาบัน17 การหม้ันนั้นได หรือไม� ตามกฎหมายแล วการท่ีชายและหญิงมี

อายุครบ 20 ป[บริบูรณ.ย�อมถือว�าชายและหญิงได บรรลุนิติภาวะแล ว และมีสิทธิท่ีจะให สัตยาบันหรือ

จะบอกล างนิติกรรมท่ีเป�นโมฆียะนั้นได  ท้ังนี้ ตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย. มาตรา 175 

และมาตรา 177 หากชายและหญิงได ให สัตยาบันย�อมถือว�าการหม้ันสมบูรณ.มาต้ังแต�แรกและมีผล

ผูกพันชายและหญิง ดังนั้น หากคู�หม้ันฝ1ายใดฝ1ายหนึ่งเกิดเปลี่ยนใจไม�อยากผูกพันกันตามสัญญาหม้ัน

ก็ใช สิทธิบอกล างได  เม่ือบอกล างแล วย�อมทําให การหม้ันนั้นตกเป�นโมฆะมาต้ังแต�แรก หากมีการให 

สินสอดและของหม้ันแก�กันไว ต องส�งคืนตามหลักลาภมิควรได 18 

ในเรื่องรูปแบบของการให ความยินยอมนั้นกฎหมายไม�ได กําหนดแบบเอาไว ว�า

ต องทําเป�นลายลักษณ.อักษรหรือด วยวาจา ดังนั้น อาจให ความยินยอมโดยการแสดงกิริยา ท�าทาง 

เช�น การพยักหน า ซ่ึงการกระทําดังกล�าวถือได ว�าเป�นการให ความยินยอมโดยปริยายแล ว 

 

4. เง่ือนไขเรื่องของหม้ัน  

มาตรา 1437 บัญญัติว�า “การหม้ันจะสมบูรณ'เม่ือฝ+ายชายได�ส�งมอบหรือโอน

ทรัพย'สินอันเป0นของหม้ันให�แก�หญิงเพ่ือเป0นหลักฐานว�าจะสมรสกับหญิงนั้น  

เม่ือหม้ันแล�วให�ของหม้ันตกเป0นสิทธิแก�หญิง  

สินสอด เป0นทรัพย'สินซ่ึงฝ+ายชายให�แก�บิดามารดา ผู�รับบุตรบุญธรรมหรือ ผู�ปกครอง

ฝ+ายหญิง แล�วแต�กรณี เพ่ือตอบแทนการท่ีหญิงยอมสมรส ถ�าไม�มีการสมรสโดยมี เหตุสําคัญอันเกิดแก�

หญิงหรือโดยมีพฤติการณ'ซึ่งฝ+ายหญิงต�องรับผิดชอบ ทําให�ชายไม�สมควร หรือไม�อาจสมรสกับหญิงนั้น 

ฝ+ายชายเรียกสินสอดคืนได�  

ถ�าจะต�องคืนของหม้ันหรือสินสอดตามหมวดนี้ให�นําบทบัญญัติมาตรา 412 ถึง มาตรา 418 

แห�งประมวลกฎหมายนี้ว�าด�วยลาภมิควรได�มาใช�บังคับโดยอนุโลม” 

ของหม้ัน คือ หลักฐานท่ีแสดงว�าชายและหญิงได ทําสัญญาหม้ันกันแล ว ซ่ึงสัญญาหม้ันนั้น

มีลักษณะแตกต�างจากสัญญาอ่ืน ๆ ท้ังนี้เพราะสัญญาโดยท่ัวไป เม่ือมีคําเสนอ คําสนองถูกต องตรงกัน

สัญญาก็เกิดข้ึน19 แต�ในเรื่องของสัญญาหม้ันแม กฎหมายจะไม�ได กําหนดให ต องทําเป�นลายลักษณ.อักษร 

แต�ความสมบูรณ.ของการหม้ันอยู�ท่ีการให ของหม้ันแก�กัน ท้ังนี้ เป�นไปตามมาตรา 1437 ซ่ึงบัญญัติว�า  

                                                           

17
 สัตยาบัน หมายถึง “การยืนยันหรือรับรองนิติกรรมท่ีเป�นโมฆียะอันเป�นผลให นติิกรรมน้ันสมบูรณ.มาแต�เร่ิมแรก” 

18 สมพร  พรหมหิตาธร. (2544). คําอธิบายประมวลกฎหมายแพ(งและพาณชิย,ว(าด.วยครอบครัว. (กรุงเทพฯ: นิติธรรม). น. 165 
19 วารี  นาสกุล. อ างแล ว. น. 22.  
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“การหม้ันจะสมบูรณ'เม่ือฝ+ายชายได�ส�งมอบหรือโอนทรัพย'สิน อันเป0นของหม้ันให�แก�หญิงเพ่ือเป0น

หลักฐานว�าจะสมรสกับหญิงนั้น เม่ือหม้ันแล�วให�ของหม้ันตกเป0นสิทธิแก�หญิง” ดังนั้น จะเห็นได ว�า 

ของหม้ันเป�นสาระสําคัญของสัญญาหม้ัน หากมีการหม้ันกันด วยวาจา โดยไม�มีการให ของหม้ันแก�กัน 

สัญญาหม้ันย�อมไม�เกิดข้ึน และไม�เกิดสิทธิในการเรียกเอาค�าทดแทนหากมีการผิดสัญญาหม้ันเกิดข้ึน 

อย�างไรก็ตามการให ของหม้ันแก�หญิงนั้นยังต องอยู�ภายใต เง่ือนไขว�าหญิงนั้นต องไม�ผิดสัญญาหม้ันด วย 

เพราะหากหญิงมีการผิดสัญญาหม้ัน หญิงต องคืนของหม้ันแก�ชาย ท้ังนี้ตามมาตรา 1439 ซ่ึงบัญญัติว�า 

“เม่ือมีการหม้ันแล�ว ถ�าฝ+ายใดผิดสัญญาหม้ัน อีกฝ+ายหนึ่งมีสิทธิเรียกให�รับผิดใช�ค�าทดแทน ในกรณีท่ี

ฝ+ายหญิงเป0นฝ+ายผิดสัญญาหม้ันให�คืนของหม้ันแก�ฝ+ายชายด�วย” ฉะนั้น ของหม้ันถือเป�นสาระสําคัญท่ี

แสดงให เห็นถึงการรับรองว�ามีการหม้ันแล ว แต�การแสดงเจตนาท่ีจะทําการหม้ันกันนั้นจะต องไม�ขัดต�อ

ความสงบเรียบร อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เช�น การหม้ันนั้นต องไม�เกิดข้ึนเพราะการถูกข�มขู�  

สําคัญผิด หรือเป�นการหม้ันกันระหว�างญาติพ่ีน อง หรือเป�นการหม้ันระหว�างคนท่ีมีคู�สมรสอยู�แล ว 

หรือเป�นการหม้ันกันระหว�างบุคคลเพศเดียวกัน สัญญาหม้ันท่ีมีลักษณะดังกล�าวจึงถือว�าขัดต�อความ

สงบเรียบร อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน แต�หากเป�นกรณีท่ีผู รับบุตรบุญธรรมหม้ันกับบุตรบุญธรรม 

หรือหญิงหม ายท่ีสามีตายหรือเพราะการหย�า ได ทําการหม้ันก�อนกําหนด 310 วันนับแต�วันท่ีการ

สมรสสิ้นสุดลง ดังนี้ การหม้ันของหญิงหม ายนั้นย�อมสมบูรณ.และมีผลใช บังคับได ตามกฎหมาย ท้ังนี้ 

โดยพิจารณาเทียบเคียงจากเง่ือนไขการสมรสท่ีไม�ได กําหนดว�าการสมรสตกเป�นโมฆะหรือโมฆียะหาก

บุตรบุญธรรมสมรสกับผู รับบุตรบุญธรรม เพียงแต�มีผลให การรับบุตรบุญธรรมเป�นอันยกเลิกไป20  

หรือกรณีท่ีหญิงหม ายสมรสก�อน 310 วัน นับแต�การสมรสสิ้นสุด การสมรสย�อมสมบูรณ.แต�มีเพียง 

ข อสันนิษฐานของกฎหมายในเรื่องของบุตรท่ีเกิดโดยฝ1าฝ^น 310 วัน เท�านั้น โดยกฎหมายให สันนิษฐาน

ไว ก�อนว�าเป�นบุตรของสามีคนใหม� ดังนั้น การหม้ันระหว�างผู รับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรม หรือการหม้ัน

ท่ีคู�หม้ันฝ1ายหนึ่งเป�นหญิงหม าย ซ่ึงได ทําการหม้ันก�อนกําหนด 310 วันนับแต�วันท่ีการสมรสสิ้นสุดลง 

การหม้ันดังกล�าวย�อมสมบูรณ.และบังคับได ตามกฎหมาย 

กฎหมายกําหนดว�า ของหม้ันเป�นทรัพย.สินท่ีฝ1ายชายได ส�งมอบหรือโอนให แก�หญิง

เพ่ือเป�นหลักฐานว�าชายกับหญิงจะสมรสกันในอนาคต ซ่ึงสามารถแยกลักษณะของของหม้ัน ได ดังนี้ 

4.1 ของหม้ันเปDนทรัพย,สินท่ีฝFายชายให.แก(หญิง ของหม้ันจะต องเป�นทรัพย.สิน คําว�า 

“ทรัพย,สิน” นั้นเป�นไปตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย.มาตรา 138 กล�าวคือ “ทรัพย'สิน

หมายความรวมท้ังทรัพย'และวัตถุไม�มีรูปร�าง ซ่ึงอาจมีราคาและอาจถือเอาได�” ดังนั้น ของหม้ันอาจ

                                                           
20 มาตรา 1598/32 “การรับบุตรบุญธรรมย�อมเป�นอันยกเลิกเม่ือมีการสมรสฝ1าฝ̂นมาตรา 1451”  
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เป�นได ท้ังอสังหาริมทรัพย. หรือสังหาริมทรัพย.ก็ได  เช�น ทรัพย.สินท่ีนิยมใส�ในขันหมากหม้ันจะเป�นเงิน 

ทองคํา หรือ แหวน (ภาพท่ี 1 - 2) หรืออาจเป�นอสังหาริมทรัพย. เช�น โฉนดท่ีดิน บ าน ก็ได  ซ่ึงจะเห็นได ว�ามี

ความแตกต�างจากในสมัยโบราณอยู�บ าง เพราะในสมัยนั้นการท่ีชายจะหม้ันกับหญิง ทางฝ1ายชายจะมี

การส�งขันหมากกล�าวถามไปยังฝ1ายหญิงก�อนว�าจะยินยอมหม้ันหมายกับทางชายหรือไม� โดยใน

ขันหมากนั้นจะมีการใส�หมากพลู และของคํานับ เม่ือทางฝ1ายหญิงได ตกลงแล วว�าจะรับหม้ัน ถึงจะมี

การนําขันหมากไปอีกรอบ เรียกว�า “ขันหมากหม้ัน” ซ่ึงขันหมากหม้ันนั้นจะมีหมากพลูใส�ลงไปด วย 

แสดงดังภาพท่ี 1-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      ภาพท่ี  1-2 แหวนหม้ัน21                       ภาพท่ี 1–3 พานขันหมากหม้ัน22 

 

อย�างไรก็ตามในเรื่องทรัพย.สินท่ีเป�นของหม้ันนั้นไม�จําเป�นต องเป�นทรัพย.สินของชาย

คู�หม้ัน อาจจะเป�นของบิดา มารดา หรือผู ปกครองก็ได  หากบุคคลนั้นยินยอมให ชายนําทรัพย.สินนั้นมา

หม้ันหญิง แต�หากเป�นกรณีท่ีเจ าของทรัพย.สินไม�ยินยอมหากชายเอาไปหม้ันหญิง ดังนี้ เจ าของ

ทรัพย.สินท่ีแท จริงย�อมติดตามทวงคืนได  และหญิงก็ต องคืนทรัพย.สินนั้นแก�เจ าของ23 แต�การหม้ันนั้น

ยังคงมีผลสมบูรณ. แต�หากของหม้ันนั้นเป�นเงินตราและหญิงคู�หม้ันได รับไว โดยสุจริตไม�ทราบว�า

เจ าของท่ีแท จริงไม�ยินยอม ดังนี้ หญิงไม�ต องคืนเพราะสิทธิของหญิงคู�หม้ันท่ีได เงินตราโดยสุจริตย�อม

                                                           
21

 คุณบุdม. (2554). พานขันหมาก. (ออนไลน.). http: //thaibaisri.com/forum.php?mod=viewthread&tid=29. 
[สืบค นวันท่ี 2 มีนาคม 2555]. 

22 นํ้ามนต.. สินสอดทองหมั้น หรือของหมั้น. (ออนไลน.). http: //www.narmon.com/foryou.php?id=48. [สืบค นวันท่ี 
2 มีนาคม 2555]. 

23 มาตรา 1336 “ภายในบังคับแห�งกฎหมาย เจ าของทรัพย.สินมีสิทธิใช สอยและจําหน�ายทรัพย.สินของตนและได ซ่ึงดอกผล
แห�งทรัพย.สินน้ัน กบัท้ังมีสิทธิติดตามและเอาคืนซ่ึงทรัพย.สินของตนจากบุคคลผู ไม�มีสิทธิจะยึดถือไว  และมีสิทธิขัดขวางมิให ผู อื่นสอดเข า
เกี่ยวข องกับทรัพย.สินน้ันโดยมิชอบด วยกฎหมาย 
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ไม�เสียไป แม ภายหลังจะพิสูจน.ได ว�าเงินนั้นไม�ใช�ของชายคู�หม้ัน24 แต�หากเป�นกรณีท่ีหญิงคู�หม้ันนํา

ทรัพย.สินของตนเองให แก�ชายคู�หม้ันเพ่ือให นํามาหม้ันหญิง ดังนี้ จะถือว�าเป�นของหม้ันหรือไม� เห็นว�า

เม่ือหญิงให ทรัพย.สินแก�ชาย ทรัพย.สินท่ีมอบให ย�อมตกเป�นของชายโดยเสน�หา ดังนั้นชายจึงนํามา

หม้ันหญิงได   

ส�วนทรัพย.สินท่ีจะนํามาเป�นของหม้ันกันนั้น จะมีราคามากหรือน อยก็มิใช�ข อท่ีเป�น

สาระสําคัญ เนื่องจากของหม้ันมีวัตถุประสงค.เพียงต องการให เป�นหลักฐานเท�านั้น มิใช�เพ่ือการเชิด

หน าชูตา ดังนั้น การท่ีชายนําเอาไม กระดาน25 หรือมอบหมากพลูและผ าขาว 1 พับ ไปทําการหม้ัน ก็ถือได ว�า

มีการหม้ันกันแล ว  

อุทาหรณ, 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1217/2496 วินิจฉัยว�า ชายสู�ขอหญิง ได ตกลงและมีการ
เหยียบเรือนโดยชายมีหมากพลูกับผ าขาวไปเป�นของหม้ันตามประเพณีท องถ่ิน เป�นการหม้ัน 
อันสมบูรณ.ตามกฎหมาย ถ าฝ1ายชายไม�ยอมสมรสชายต องรับผิดชายได ดําเนินการสู�ขอฝ1ายหญิงจนได 
มีการเหยียบเรือนตามประเพณีท องถ่ินแล วคือฝ1ายชายได นําหมากพลูและผ าขาวไปเคารพฝ1ายหญิง 
และได กําหนดนัดวันทําพิธีสมรสแล วเช�นนี้ย�อมถือได ว�าเป�นการตกลงโดยสมบูรณ.ตามกฎหมายว�าด วย
การหม้ัน และการตกลงทําการสมรสแล วทุกประการ เม่ือถึงวันกําหนดแต�งงานฝ1ายชายไม�มาตาม
กําหนด ฝ1ายหญิงย�อมมีสิทธิฟbองเรียกค�าทดแทนได  

4.2 ฝFายชายต.องให.ของหม้ันในเวลาทําสัญญาหม้ันและหญิงได.รับไว.แล.ว  

กรณีฝ1ายชายตกลงให ทรัพย.สินเป�นของหม้ันแก�หญิง แต�ในเวลาทําสัญญาหม้ัน

ฝ1ายชายกลับส�งมอบหรือโอนทรัพย.สินให หญิงเพียงบางส�วน ถือว�าเฉพาะส�วนท่ีได มีการส�งมอบหรือ

โอนให แก�หญิงเท�านั้นท่ีเป�นของหม้ัน และถือว�าสัญญาหม้ันได เกิดข้ึนแล ว สําหรับส�วนท่ียังไม�ได ส�งมอบหรือ

โอนให แก�หญิงก็ไม�ถือว�าเป�นของหม้ัน ตัวอย�างเช�น นายเอกตกลงหม้ันกับนางสาวเอ้ียง โดยนายเอกได 

ให สัญญาว�าจะนําเงินจํานวน 300,000 บาทและสร อยคอทองคําหนัก 1 บาท เป�นของหม้ันให แก�

นางสาวเอ้ียง แต�ในวันหม้ันนายเอกได ส�งมอบเงินสดจํานวน 200,000 บาท พร อมสร อยคอทองคํา

หนัก 1 บาท และส�วนเงินท่ีเหลือจํานวน 100,000 บาท จะนํามาให ในอีก 2 วันภายหลังจากวันหม้ัน 

ดังนี้ ทรัพย.สินท่ีจะเป�นของหม้ัน คือ เงินสดจํานวน 200,000 บาท พร อมกับทองคําหนัก 1 บาท ท่ีนายเอก

มอบให นางสาวเอ้ียงในวันทําสัญญาหม้ัน เพราะได มีการส�งมอบให กันในวันหม้ัน แต�เงินอีกจํานวน 

                                                           
24 มาตรา 1331 “สิทธิของบุคคลผู ได เงินตรามาโดยสุจริตน้ันท�านว�ามิเสีย ไป ถึงแม ภายหลังจะพิสูจน.ได ว�าเงินน้ันมิใช�ของ

บุคคลซ่ึงได โอนให มา” 
25คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1100/2490   
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100,000 บาท ท่ีจะนํามามอบให ในภายหลังวันหม้ัน ไม�ถือว�าเงินจํานวน 100,000 บาท เป�นของหม้ัน

เพราะเป�นการให ภายหลังจากท่ีมีการหม้ันกันแล วจึงไม�เข าลักษณะของของหม้ัน 

อุทาหรณ, 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1089/2492 ของหม้ันต องเป�นทรัพย.สินซ่ึงฝ1ายชาย
ได ให แก�ฝ1ายหญิงไว แล ว ถ าให ทรัพย.สินไว ส�วนหนึ่ง และสัญญาว�าจะนํามามอบให ในวันหลังอีก ก็คง
เป�นของหม้ันเฉพาะส�วนท่ีให ไว แล ว ส�วนท่ียังไม�ได มอบให ไม�เป�นของหม้ัน ฉะนั้นในกรณีท่ีชายตาย 
ของหม้ันท่ีมอบไว ย�อมตกแก�หญิง แต�หญิงจะฟbองเรียกทรัพย.ท่ีฝ1ายชายสัญญาจะมอบให อีกนั้นไม�ได  
ถ าฝ1ายชายได มอบของหม้ันให บ างแล ว และสัญญาว�าจะนําของหม้ันท่ียังขาดมามอบให อีก ถ าฝ1ายชาย 
ไม�นํามามอบให ตามท่ีตกลงกัน ฝ1ายหญิงจะปฏิเสธไม�ยอมสมรส โดยถือว�าฝ1ายชายผิดสัญญาหม้ันก็ได 
เอาโฉนดไปวางเป�นประกันหนี้ แต�ตามกฎหมายไม�มีหนี้ท่ีจะเรียกร องจากกันได  เจ าของโฉนดก็ย�อม
ฟbองเรียกโฉนดคืนได  

ในกรณีท่ีฝ1ายชายยากจนไม�มีเงินจึงทําสัญญากู ไว กับฝ1ายหญิงแทนการให ของหม้ัน 
จะเห็นว�าสัญญากู ดังกล�าวนี้ เป�นเพียงสัญญาท่ีจะให ทรัพย.สินในวันข างหน า ตราบใดยังไม�มีการส�งมอบ
ทรัพย.สินให แก�กันอย�างแท จริง จึงยังไม�ถือว�าสัญญากู นี้เป�นของหม้ัน 

อุทาหรณ, 
คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1852/2506 จําเลยขอหม้ันน องสาวโจทก.เพ่ือให 

แต�งงานกับบุตรจําเลยแต�จําเลยไม�มีเงิน จึงทําสัญญากู ให โจทก.ยึดถือไว  ต�อมาบุตรจําเลยไม�ยอม
แต�งงานกับน องสาวโจทก. โจทก.จึงฟbองเรียกเงินตาม สัญญากู ศาลฎีกาวินิจฉัยว�า สัญญากู ดังกล�าวนี้ 
เป�นเพียงสัญญาท่ีจะให ทรัพย.สินในวันข างหน ายังไม�มีการส�งมอบทรัพย.สินให แก�กันอย�างแท จริง 
เจตนาอันแท จริงของคู�สัญญาก็มิได มุ�งต�อการให สัญญากู ตกเป�นของอีกฝ1ายหนึ่งในสภาพของหม้ัน  
และไม�มีความประสงค.ให ตกเป�นสิทธิของหญิงเม่ือได ทําการสมรสแล ว ในกรณีเช�นนี้ถือไม�ได ว�าได มี
การให ของหม้ันกันตามกฎหมายแล วโจทก.จะฟbองเรียกเงินตามสัญญากู ไม�ได  เพราะสัญญากู รายนี้ 
ไม�มีหนี้เดิมต�อกัน 

ในกรณีท่ีของหม้ันเป�นอสังหาริมทรัพย. หรือสังหาริมทรัพย.พิเศษประเภทมี
ทะเบียน ต องมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนด วยจึงจะถือว�าเป�นของหม้ัน การท่ีชายนําเฉพาะ
ทะเบียนมามอบให แก�หญิง ดังนี้ ไม�ถือว�าเป�นของหม้ัน เช�น การท่ีชายนําโฉนดท่ีดินมามอบเป�นของ
หม้ัน โฉนดท่ีดินไม�ถือว�าเป�นของหม้ัน เนื่องจากสิทธิในท่ีดินยังไม�ได โอนให แก�หญิงจนกว�าจะได มีการ
จดทะเบียนโอน หรือหากชายเพียงแต�นําสิ่งของมาแสดงไม�ถือว�าเป�นของหม้ัน  

4.3 ฝFายชายต.องให.ของหม้ันแก(หญิงเพ่ือเปDนหลักฐานว(าจะสมรสกับหญิงนั้นและ
ต.องให.ไว.ก(อนสมรส หมายความว�า การให ของหม้ันแก�กันนั้นเพ่ือเป�นการแสดงว�าได มีการหม้ันกันแล ว 
เพ่ือให สอดคล องกับประเพณีในสมัยโบราณท่ีมีการกําหนดเรื่องขันหมากหม้ัน ดังนั้น หากไม�มี 
ของหม้ันจะฟbองร องให บังคับในการผิดสัญญาหม้ันไม�ได  เช�น การท่ีฝ1ายชายได มอบทองหนัก 6 บาทไว 
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แก�หญิงก�อน ส�วนอีก 6 บาท ได มอบโฉนดซ่ึงมีเนื้อท่ี 108 ไร� ให ยึดไว แทน โดยตีราคาเนื้อท่ีนาใน
โฉนดนี้เพียง 50 ไร� เท�ากับทอง 6 บาท ต�อมาชายตายโดยยังไม�ได จดทะเบียนสมรส หญิงมีสิทธิได แต�
เฉพาะทองหม้ัน 6 บาท ท่ีได มอบไว ก�อนแล วนั้น (มาตรา 1440) ส�วนทองอีก 6 บาท ท่ียังไม�ได มอบ
หาใช�เป�นของหม้ันของหญิงไม� จึงจะเก็บเอาไว ก็ไม�ได  เพราะไม�ได อยู�ท่ีหญิงจะเรียกเอาก็ไม�ได เพราะ
สัญญาหม้ันเลิกกันเพราะความตายของชายแล ว และไม�มีบทกฎหมายใดให หญิงเรียกได  ท้ังนี้ เม่ือไม�มี
มูลหนี้ท่ีหญิงจะเรียกร องต�อไปโฉนดท่ีฝ1ายชายวางไว เป�นประกัน จึงไม�มีหนี้จะประกัน หญิงจึงไม�มีสิทธิ
ยึดโฉนดไว 26 

เห็นได ว�าการท่ีฝ1ายชายได มอบของหม้ันให แก�หญิงนั้นมีวัตถุประสงค.หลัก
เพ่ือท่ีจะไปจดทะเบียนสมรสกันในอนาคต หากท้ังคู�ไม�ได มีเจตนาท่ีจะไปจดทะเบียนสมรสกัน 
ในอนาคต ทรัพย.สินท่ีให แก�กันไม�ถือว�าเป�นของหม้ัน เช�น เงินท่ีมอบให บิดามารดาของหญิงเพ่ือเป�น
การขอขมาท่ีหญิงตามไปอยู�ด วย เงินนั้นไม�ใช�ของหม้ัน27 หรือมีข อตกลงว�าเม่ือฝ1ายชายเรียนจบและ
บวชแล วจะแต�งงานอยู�กินกับฝ1ายหญิง โดยท่ีท้ังสองคนไม�ได มีเจตนาท่ีจะสมรสกัน ดังนี้ การท่ีฝ1ายชาย
ได ให เงินสด แหวน และสร อยคอทองคํา แก�ฝ1ายหญิงจะเห็นได ว�าทรัพย.สินดังกล�าวท่ีส�งมอบให กัน
ไม�ใช�สินสอดและของหม้ัน ท้ังนี้ เพราะท้ังฝ1ายชายและฝ1ายหญิงไม�ได มีเจตนาจะสมรสกันตาม
กฎหมาย ดังนั้น เม่ือมีไม�มีการสมรสเกิดข้ึนฝ1ายชายจึงไม�มีสิทธิเรียกทรัพย.ดังกล�าวคืนจากฝ1ายหญิงได  

อุทาหรณ, 
คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 7031/2549 มีข อตกลงกันเพียงว�า ให  ว. เรียนจบและบวช

แล ว และจําเลยท่ี 3 จะแต�งงานอยู�กินฉันสามีภริยากัน แสดงว�าท้ังสองฝ1ายไม�ได มีเจตนาท่ีจะทําการ
สมรสตามกฎหมาย ซ่ึงจะต องมีการจดทะเบียนสมรสตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย. มาตรา 
1457 จึง ถือไม� ได ว�า ท้ังสองฝ1ายทําสัญญาหม้ันต�อกัน ดังนั้น การ ท่ีโจทก.ให เ งินสด แหวน  
และสร อยคอทองคํา ซ่ึงโจทก.เรียกว�าสินสอดและของหม้ันแก�จําเลยท้ังสามนั้น โจทก.หาได ให ในฐานะ
เป�นสินสอดและของหม้ันไม� เพราะสินสอดและของหม้ันนั้น จะต องให โดยเจตนาจะสมรสกันตาม
กฎหมาย โจทก.จึงไม�มีสิทธิเรียกทรัพย.ดังกล�าวคืนจากจําเลยท้ังสามได  

สําหรับบทบัญญัติเก่ียวกับการหม้ันนั้น กฎหมายได กําหนดเง่ือนไขการหม้ันไว  
อันประกอบไปด วยเง่ือนไขในเรื่องของเพศท่ีกําหนดให การหม้ันต องเกิดข้ึนระหว�างเพศหญิงกับ 
เพศชาย และต องเป�นเพศตามท่ีบุคคลนั้นได ถือกําเนิดมา ไม�รวมถึงการผ�าตัดแปลงเพศด วย ประการ
ต�อมาเม่ือผ�านเง่ือนไขในเรื่องเพศแล วต องปรากฏว�าชายหญิงนั้นมีอายุครบ 17 ป[บริบูรณ. หากฝ1าฝ^น
เง่ือนไขท้ังสองประการดังกล�าว เป�นให การหม้ันนั้นตกเป�นโมฆะ นอกจากนั้นหากผู เยาว.จะทําการ
หม้ันต องได รับความยินยอมจากผู แทนโดยชอบธรรมด วย หากผู เยาว.ทําการหม้ันโดยปราศจากความ
ยินยอมจากผู แทนโดยชอบธรรม การหม้ันนั้นย�อมตกเป�นโมฆียะ และประการสุดท ายการหม้ันต องมี

                                                           
26 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 676/2487 
27 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1100/2493 และคําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1175/2535 



18 

ของหม้ันจึงจะถือว�าเป�นการหม้ันโดยชอบด วยกฎหมาย หากไม�มีของหม้ันจะทําให สัญญาหม้ันไม�
สมบูรณ. โดยบทบัญญัติดังกล�าวมานั้น เป�นการกําหนดเง่ือนไขของการหม้ันเอาไว  ซ่ึงเง่ือนไขในบางข อ
ก็สามารถแก ไขให สมบูรณ.ได  แต�ในบางข อก็ไม�อาจท่ีจะแก ไขได  ฉะนั้น บุคคลท่ีจะทําการหม้ันจะต อง
ตรวจสอบให ครบถ วนว�าตนเองมีคุณสมบัติครบถ วนตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายได กําหนดไว หรือไม�  
เพ่ือเป�นการปbองกันผลเสียท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ไม�ว�าจะเป�นผลเสียในเรื่องของทรัพย.สิน หรือในเรื่อง
ของความรู สึก ความเสียหายต�อกายหรือชื่อเสียงท่ีตามมา  โดยเง่ือนไขของการหม้ันนั้น ดังจะเห็นได 
จากภาพท่ี 1-4 เรื่องเง่ือนไขการหม้ัน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1-4 เง่ือนไขการหม้ัน 

ฝFายหนึ่งต.อง 

เปDนชาย 

1.เพศ ตกเปDนโมฆะ มิฉะนั้น 

ฝFายหนึ่งต.อง 

เปDนหญิง 

ตกเปDนโมฆะมิฉะนั้น 

 

เง่ือนไข 

การหมั้น 
17 ปR บริบูรณ,ขึ้นไป 2.อายุ 

ต.องได.รับความยินยอม

จากผู.แทนโดยชอบธรรม 
ตกเปDน

โมฆียะ
3.ความยินยอม มิฉะนั้น 

มิฉะนั้น 
ในเวลาทํา

สัญญาหมั้น 

ต.องส(งมอบ/โอน

ให.แก(หญิงคู(หมั้น 
4.ของหมั้น 

สัญญาหมั้น

ไม(สมบูรณ, 
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สัญญาหมั้นที่ขัดต(อความสงบเรียบร.อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 

 

ในการพิจารณาว�าสัญญาหม้ันนั้นขัดต�อความสงบเรียบร อยหรือศีลธรรมอันดีของ

ประชาชนหรือไม� ให พิจารณาเรื่องเง่ือนไขการสมรสว�าขัดต�อความสงบเรียบร อยหรือศีลธรรมอันดี 

ของประชาชนเปรียบเทียบไปด วย ท้ังนี้ เพราะการหม้ันย�อมนําไปสู�การสมรส หรืออาจกล�าวได ว�าการหม้ัน

เป�นหลักฐานในการสมรส ดังนั้น จึงต องพิจารณาเง่ือนไขการสมรสร�วมด วย ในส�วนของความสงบ

เรียบร อยของประชาชน (Public order) เป�นศัพท.ทางวิชาการ หมายถึง ภาวะความเป�นอยู�ของ

ประชาชนท่ีอยู�ร�วมกันในสังคม โดยมีความปลอดภัยในชีวิต ร�างกาย และทรัพย.สิน และในการดําเนิน

ชีวิตโดยปรกติสุข ซ่ึงความสงบเรียบร อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนในท่ีนี้ได แก� ความสงบ

เรียบร อยของประชาชนทางด านครอบครัว เช�น การไม�ยุ�งเก่ียวทางประเวณีกับคู�สมรสของบุคคลอ่ืน หรือการ

ไม�มีชู  เป�นต น ดังนั้น หากมีกรณีท่ีมีการให เงินเพ่ือเป�นตอบแทนแก�การท่ีจะหาหญิงมาให เป�นเมียน อย28 

หรือการทําสัญญากับหญิงอ่ืนให อยู�กินฉันท.สามีภริยา ท้ังๆ ท่ีตนมีภริยาแล ว29 ย�อมถือว�าข อตกลงนั้น

ขัดต�อความสงบเรียบร อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน เพราะเท�ากับเป�นการสนับสนุนให เกิดความ

แตกแยกในครอบครัว และนํามาสู�ป;ญหาในทางสังคมไม�ว�าจะเป�นป;ญหาในเรื่องการทํางาน ป;ญหาใน

เรื่องของบุตรผู เยาว. เป�นต น  

บทบัญญัติของการหม้ันท่ีถือว�าขัดต�อความสงบเรียบร อยและศีลธรรมอันดีของ

ประชาชน พิจารณาได  ดังนี้ 

 

1. การหม้ันท่ีชายหรือหญิงเปDนบุคคลวิกลจริตหรือบุคคลท่ีศาลส่ังให.เปDนคนไร. 

ความสามารถ  

ในกรณีนี้หากเกิดข้ึนกับการสมรส กฎหมายกําหนดให การสมรสนั้นตกเป�นโมฆะ 

เพราะในเรื่องการสมรสนั้น กฎหมายได บัญญัติผลของการฝ1าฝ^นการสมรสระหว�างบุคคลวิกลจริตหรือ

คนไร ความสามารถท่ีทําการการสมรสกันเอง หรือสมรสกับบุคคลท่ีจิตปกติ โดยให การสมรสนั้น 

ตกเป�นโมฆะ30 เนื่องจากหากมีการสมรสกันแล วกฎหมายได กําหนดหน าท่ีในความเป�นสามีภริยาไว ว�า 

เม่ือเป�นสามีภริยากันแล วต องอยู�กินฉันสามีภรรยา นั่นหมายความว�า บุคคลท้ังสองนั้นต องช�วยเหลือ

                                                           
28 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 95/2484 
29 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1913/2505 คําพิพากษาศาลฎกีาท่ี 3972/2529 
30 มาตรา 1495 “การสมรสท่ีฝ1าฝ̂นมาตรา 1449… ตกเป�นโมฆะ” 
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ซ่ึงกันและกัน ในยามเจ็บไข ได ป1วยต องดูแลกัน หรือในยามท่ีทุกข.ยากในเรื่องทรัพย.สิน เงินทองต อง

ช�วยกันแบ�งเบาภาระ ช�วยกันทํามาหากิน หากพิจารณาดูแล วจะเห็นได ว�า บุคคลเหล�านั้นไม�อาจจะมี

ความสัมพันธ.ในด านครอบครัวท้ังด านส�วนตัวและทรัพย.สิน ท้ังนี้ เพราะตามธรรมชาติแล วบุคคล

เหล�านั้นยังดูแลตัวเองไม�ได  ซ่ึงจะเห็นได จากบทบัญญัติในมาตรา 28 ของประมวลกฎหมายแพ�งและ

พาณิชย.ท่ีกําหนดให คนไร ความสามารถต องอยู�ในความดูแลของผู อนุบาล บทบัญญัติดังกล�าวเป�นการ

ยืนยันถึงความสามารถของบุคคลเหล�านี้ว�าไม�อาจท่ีจะทําอะไรเพียงลําพังได  ดังนั้น การท่ีจะสร าง

ครอบครัวย�อมเป�นเรื่องท่ีเป�นไม�ได  ฉะนั้น เม่ือการสมรสไม�อาจทําได  หากมีการฝ1าฝ^นให ตกเป�นโมฆะ 

การหม้ันก็ย�อมทําไม�ได และตกเป�นโมฆะเช�นเดียวกันด วย 

 

2. การหม้ันระหว(างญาติสืบสายโลหิตโดยตรงข้ึนไปและลงมา  

เม่ือพิจารณาในเรื่องของการสมรสระหว�างญาติ ซ่ึงกฎหมายกําหนดให ตกเป�นโมฆะ 

เนื่องจากเป�นการขัดต�อความรู สึกของคนในสังคม และขัดต�อความสงบเรียบร อยและศีลธรรมอันดีของ

ประชาชน ตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย. มาตรา 150 อีกท้ังในแง�หลักการทางวิทยาศาสตร.

เชื่อว�ายีนส.ท่ีมีความใกล เคียงกันย�อมส�งผลในเรื่องของพันธุกรรมโดยเฉพาะในด านของสติป;ญญาท่ีไม�ดี 

เช�น การเป�นโรคป;ญญาอ�อน เป�นต น เม่ือการสมรสระหว�างญาติสืบสายโลหิตโดยตรงข้ึนไปและลงมา 

ตกเป�นโมฆะ ดังนั้น การหม้ันย�อมตกเป�นโมฆะด วยเช�นกัน 

 

3. การหม้ันระหว(างบุคคลท่ีมีคู(สมรสอยู(แล.ว  

ในเรื่องของการสมรสระหว�างบุคคลท่ีอย�างน อยฝ1ายหนึ่งได มีคู�สมรสอยู�แล วนั้น 

กฎหมายได กําหนดให การสมรสนั้นตกเป�นโมฆะ เพราะการสมรสกับคนท่ีมีคู�อยู�แล วย�อมสร างความ

แตกร าวให แก�ครอบครัวเดิม ซ่ึงถือเป�นเรื่องท่ีไม�ควรกระทํา เม่ือมีการสมรสซ อนกฎหมายจึงกําหนดให การ

สมรสนั้นตกเป�นโมฆะ ดังนั้น ในเรื่องของการหม้ันก็ย�อมตกเป�นโมฆะด วยเหมือนกัน แต�ถ าหากเป�น

กรณีท่ีมีคู�หม้ันอยู�แล ว และแอบไปทําสัญญาหม้ันกับอีกคน กรณีนี้เห็นว�าไม�น�าจะขัดต�อความสงบ

เรียบร อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เพราะการหม้ันนั้นกฎหมายไม�ได บังคับว�าเม่ือทําการหม้ัน

กันแล วจะต องให มีการสมรสกันให ได  เพราะการหม้ันไม(ได.เปDนเหตุบังคับให.ต.องมีการสมรส หรือจะ

ร องขอให ศาลบังคับให มีการสมรสก็ไม�ได  และถ าหากมีข.อตกลงให.คิดเบ้ียปรับจากการผิดสัญญาหม้ัน 
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ข.อตกลงนั้นย(อมตกเปDนโมฆะ31 แต�ในกรณีนี้อาจถือเป�นเพียงเหตุสําคัญท่ีทําให บอกเลิกสัญญาหม้ัน

ได เท�านั้น  

ส�วนการหม้ันท่ีชายและหญิงอายุยังไม�ครบ 17 ป[บริบูรณ.32 นั้น การหม้ันดังกล�าวไม�ถือว�า

ขัดต�อความสงบเรียบร อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เพียงแต�ส�งผลให การหม้ันตกเป�นโมฆะ 

ประกอบกับในกรณีท่ีมีการหม้ันกันก�อนอายุครบ 17 ป[บริบูรณ. ก็ไม�มีบทบัญญัติของกฎหมายมาตรา

ใดให อํานาจในการท่ีชายและหญิงท่ีอายุยังไม�ครบ 17 ป[บริบูรณ. จะใช สิทธิทางศาลเพ่ือขอให ตนทํา

การหม้ันได  ซ่ึงแตกต�างจากการสมรสท่ีกฎหมายให อํานาจชายและหญิงท่ีอายุยังไม�ครบ 17 ป[บริบูรณ. 

สามารถร องขอต�อศาลให ตนทําการสมรสได หากปรากฎว�ามีเหตุอันสมควรและอนุญาตให ทําการสมรส 

ในกรณีของการหม้ันระหว�างผู รับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรม ในเรื่องนี้การสมรส

ไม�ได กําหนดผลของการฝ1าฝ^นเง่ือนไขดังกล�าวไว ว�าการสมรสนั้นจะเป�นโมฆะหรือโมฆียะหรือไม�

เพียงแต�กําหนดผลให การรับบุตรบุญธรรมนั้นเป�นอันเลิกกันเท�านั้น เม่ือผู รับบุตรบุญธรรมสมรสกับ

บุตรบุญธรรม33  ดังนั้น ในเรื่องของการหม้ันย�อมสมบูรณ.ตามไปด วย และการหม้ันดังกล�าวไม�ถือว�า 

ขัดต�อความสงบเรียบร อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน แต�อาจกระทบต�อความรู สึกของสังคมอยู�บ าง 

เนื่องจากการรับบุตรบุญธรรมเป�นเรื่องของการรับเด็กมาเลี้ยงดูในฐานะลูก มิใช�ในฐานะให เป�นสามี

หรือภริยา 

ในกรณีการหม้ันของหญิงหม ายท่ีฝ1าฝ^นระยะเวลา 310 วัน นับแต�ขาดจากการสมรสหรือ

สามีตาย ในเรื่องของการสมรสนั้นกฎหมายไม�ได บัญญัติผลของการสมรสท่ีฝ1าฝ^นระยะเวลาดังกล�าวไว ว�า

การสมรสจะตกเป�นโมฆะหรือโมฆียะหรือไม� ดังนี้ จึงเห็นว�าในเม่ือการสมรสไม�ได กําหนดผลเอาไว  ย�อมแสดงว�า

การสมรสนั้นสมบูรณ.ด วย และไม�ถือว�าขัดต�อความสงบเรียบร อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

นอกเหนือจากเง่ือนไขการหม้ันท่ีขัดต�อความสงบเรียบร อยหรือศีลธรรมอันดีของ

ประชาชนแล ว หากเป�นกรณีท่ีพระภิกษุทําการหม้ันกับหญิง การหม้ันดังกล�าวจะมีผลประการใด 

แม ว�าในเรื่องเง่ือนไขของการสมรสจะไม�ได กําหนดกรณีดังกล�าวไว  แต�หากมีการหม้ันหรือการสมรส

ระหว�างพระภิกษุกับหญิงแล ว ย�อมต องถือว�าขัดต�อสามัญสํานึก หรือความสงบเรียบร อยและศีลธรรม

อันดีของประชาชน กรณีจึงไม�สามารถท่ีจะทําได  ดังจะเห็นได จากในกฎหมายลักษณะผัวเมีย บทท่ี 40 

และบทท่ี 41 ท่ีกําหนดห ามพระภิกษุจะสมสู�อิสตรีไม�ได  มิฉะนั้นจะต องโทษถึงปาราชิก พระภิกษุ

                                                           
31 มาตรา 1438 “การหม้ันไม�เป�นเหตุที่จะร องขอให ศาลบังคับให สมรสได  ถ าได มีข อตกลงว�าจะให เบี้ยปรับในเม่ือผิดสัญญา

หม้ันข อตกลงน้ันเป�นโมฆะ” 
32 มาตรา 1435 “การหม้ันจะทําได ต�อเม่ือชายและหญิงมีอายุ 17 ป[บริบูรณ.แล ว” 
33 มาตรา 1598/32 “การรับบุตรบุญธรรมย�อมเป�นอันยกเลิก เม่ือมีการสมรสฝ1าฝ̂นมาตรา 1451” 
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สามเณรจึงทําการสมรสไม�ได  ดังนั้น ในเรื่องของการหม้ันถึงแม จะยังไม�ได ทําการสมรส แต�ก็ทําให ศาสนา

ต องมัวหมอง จึงไม�มีผล34 

 

ของหมั้นกับการตกเปDนสิทธิของหญิง 

 
โดยปกติเม่ือมีการหม้ันกันแล ว กฎหมายกําหนดให ของหม้ันตกเป�นสิทธิแก�หญิงทันทีท่ี

ทําการหม้ัน คําว�า “ตกเปDนสิทธิแก(หญิง”35 หมายถึงการตกเป�นกรรมสิทธิ์แก�หญิง แต�มีเง่ือนไขอยู�ว�า
หากมีเหตุสําคัญเกิดข้ึนแก�หญิงหรือมีพฤติการณ.ท่ีฝ1ายหญิงต องรับผิดชอบให หญิงคืนของหม้ันแก�ชาย  
แม ว�าการหม้ันนั้นจะไม�สามารถบังคับให สมรสกันได  แต�ในเรื่องของหม้ัน และค�าทดแทนอาจจะต องมี
การคืนหรือรับผิดต�อกัน ท้ังนี้เพราะการหม้ันท่ีสมบูรณ.ย�อมนําไปสู�การสมรสในอนาคต แต�หากการสมรสนั้น
ไม�สามารถเกิดข้ึนได ไม�ว�าจะด วยสาเหตุอะไรก็ตาม คู�สัญญาหม้ันไม�อาจจะบังคับให อีกฝ1ายสมรสได ซ่ึง
เห็นได ว�า สัญญาหม้ันนั้นแตกต�างจากสัญญาอ่ืนท่ีสามารถบังคับให คู�สัญญาอีกฝ1ายปฏิบัติตามสัญญา
ได หากได มีการตกลงกันไว  ดังนั้น เม่ือการสมรสไม�สามารถเกิดข้ึนได  กฎหมายจึงได กําหนดให 
รับผิดชอบในเรื่องของค�าทดแทนและของหม้ัน ซ่ึงแยกพิจารณาได ดังนี้  
 

ความรับผิดเกี่ยวกับของหมั้น 
 

ดังท่ีได กล�าวมาแล วว�า เม่ือฝ1ายชายได ส�งมอบหรือโอนของหม้ันให แก�หญิง สัญญาหม้ัน
ย�อมเกิดข้ึนแล ว และให ของหม้ันตกเป�นสิทธิแก�หญิงคู�หม้ันทันที แต�มีเง่ือนไขอยู�ว�าหากมีการผิด
สัญญาหม้ัน หรือมีเหตุสําคัญเกิดข้ึนแก�คู�หม้ัน หรือกรณีท่ีชายหรือหญิงคู�หม้ันตาย ย�อมมีผลเกิดข้ึน
เก่ียวกับของหม้ัน ซ่ึงจะกล�าวในรายละเอียด ดังนี้ 

 
1. กรณีมีการผิดสัญญาหม้ัน 

ในเรื่องของการผิดสัญญาหม้ันนั้น หมายถึง การท่ีฝ1ายใดฝ1ายหนึ่งไม�ยอมไปทําการสมรส 
ซ่ึงกฎหมายกําหนดไว เฉพาะตัวชายหญิงคู�หม้ันเท�านั้นท่ีไม�ยอมไปจดทะเบียนสมรส แต�ไม�รวมไปถึง
บิดามารดา ผู รับบุตรบุญธรรม หรือผู ปกครองของชายหรือหญิง โดยการไม�ยอมสมรสอันจะถือว�าเป�น
การผิดสัญญาหม้ันต องหมายถึงเฉพาะการจดทะเบียนสมรสเท�านั้น ไม�ใช�กรณีการเข าพิธีแต�งงานกัน
ตามธรรมเนียมประเพณีเท�านั้น หรือกรณีท่ีหญิงยอมจดทะเบียนสมรสด วย แต�ไม�ยอมให ชายหลับนอน

                                                           
34 ชาติชาย  อัครวบิูลย.. (2552). คําอธิบายประมวลกฎหมายแพ(งและพาณชิย, บรรพ 5 ว(าด.วย ครอบครัว. พิมพ.คร้ังท่ี 4. 

(กรุงเทพฯ: วิญSูชน). น. 85-86. 
35 มาตรา 1437 “… เม่ือหม้ันกันแล วให ของหม้ันตกเป�นสิทธิแก�หญิง” 
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ด วยจะถือว�าหญิงนั้นผิดสัญญาหม้ันไม�ได  เพราะหญิงได ยินยอมในการจดทะเบียนสมรส ซ่ึงเป�นไปตาม
วัตถุประสงค.ของการหม้ัน เพียงแต�ไม�ยอมให ร�วมหลับนอนด วยเท�านั้น เรื่องดังกล�าวต องไปว�ากล�าวกัน
ในเหตุฟbองหย�าเป�นอีกเรื่องต�างหาก ส�วนในเรื่องของระยะเวลาท่ีจะถือว�ามีการผิดสัญญาหม้ันเกิดข้ึนนั้น 
หากมีการกําหนดระยะเวลาไว แน�นอนต องเป�นไปตามท่ีกําหนดไว  เช�น กําหนดวันทําการสมรสกันไว 
ในวันท่ี 20 มกราคม 2554 พอถึงวันท่ีกําหนดฝ1ายชายหรือฝ1ายหญิงไม�ยอมจดทะเบียนสมรสด วย  
จึงถือได ว�ามีการผิดสัญญาหม้ัน แต�ถ าไม�ได กําหนดเวลาในการสมรสไว  กรณีจึงถือได ว�ามีการตกลงกัน
ไว ว�าจะทําการสมรสต�อเม่ือมีการทวงถาม และเม่ือมีการผิดสัญญาหม้ันแล วกฎหมายได กําหนดให อีก
ฝ1ายมีสิทธิเรียกให รับผิดใช ค�าทดแทนแก�กันได  ตามมาตรา 1439 
 

2. กรณีของหม้ันตกเปDนสิทธิแก(หญิง โดยหญิงไม(ต.องคืนให.ฝFายชาย 
กรณีท่ีของหม้ันตกเป�นสิทธิแก�หญิงคู�หม้ัน แยกพิจารณาได  3 กรณี ดังนี้ 

2.1 เม่ือมีการหม้ันกันแล ว ตามมาตรา 1437 วรรคสอง ได กําหนดให ของหม้ันนั้นตกเป�น

สิทธิแก�หญิงคู�หม้ันทันที เพ่ือเป�นการตัดป;ญหาในเรื่องของหม้ัน กฎหมายจึงได กําหนดให ของหม้ันนั้น

ตกเป�นกรรมสิทธิ์ของหญิงทันทีท่ีมีการหม้ัน และหากมีการสมรสเกิดข้ึนในอนาคตของหม้ันท่ีตกเป�นสิทธิแก�

หญิงนั้นย�อมกลายเป�นสินส�วนตัวของหญิงนั้น36 แต�หากไม�มีการสมรสเกิดข้ึนทรัพย.สินนั้นย�อมไม�เป�น

สินส�วนตัว แต�ยังถือว�าเป�นของหญิงตราบเท�าท่ีหญิงยังไม�ผิดสัญญาหม้ัน 

2.2 เม่ือฝ1ายชายผิดสัญญาหม้ัน ตามมาตรา 1439 ซ่ึงบัญญัติว�า “เม่ือมีการหม้ันแล ว 

ถ าฝ1ายใดผิดสัญญาหม้ันอีกฝ1ายหนึ่งมีสิทธิเรียกให รับผิดใช ค�าทดแทน ในกรณีท่ีฝ1ายหญิงเป�นฝ1ายผิด

สัญญาหม้ันให คืนของหม้ันแก�ฝ1ายชายด วย “คําว(าผิดสัญญาหม้ัน” หมายถึง การท่ีคู�สัญญาหม้ันฝ1ายหนึ่ง

ปฏิเสธไม�ยอมสมรสกับคู�หม้ันอีกฝ1าย ซ่ึงกรณีท่ีหญิงไม�ต องคืนของหม้ันแก�ชาย ย�อมเกิดข้ึนเม่ือชายไม�ยอม

สมรสกับหญิง กรณีนี้หญิงไม�ต องคืนของหม้ันแก�ชาย 

2.3 ชายคู�หม้ันตายก�อนสมรส ตามมาตรา 1441 บัญญัติว�า “ถ าคู�หม้ันฝ1ายหนึ่งตาย

ก�อนสมรสอีกฝ1ายหนึ่งจะเรียกร องค�าทดแทนมิได  ส�วนของหม้ันนั้น ไม�ว�าชายหรือหญิงตาย หญิงหรือ

ฝ1ายหญิงไม�ต องคืนให แก�ฝ1ายชาย” จากบทบัญญัติดังกล�าวจะเห็นได ว�าในเรื่องของการตายไม�ใช�เรื่อง

ของการผิดสัญญาหม้ัน อีกท้ังกรรมสิทธิ์ในของหม้ันได ตกเป�นของหญิงแล วตามประมวลกฎหมายแพ�ง

และพาณิชย. มาตรา 1437 วรรคสอง ซ่ึงวางหลักไว ว�า เม่ือหม้ันแล วให ของหม้ันตกเป�นสิทธิแก�หญิง 

สืบเนื่องจากความตายทําให สภาพบุคคลสิ้นสุดลงตามมาตรา 1537 และเม่ือมีความตายเกิดข้ึนแล ว

ย�อมส�งผลให ไม�อาจท่ีจะมีการสมรสเกิดข้ึนในอนาคตได  และจะถือว�าเป�นความผิดของฝ1ายใดไม�ได  
                                                           

36 มาตรา 1471 “สินส�วนตัวได แก� … (4) ท่ีเป�นของหม้ัน” 
37 มาตรา 15 วรรคหน่ึง“สภาพบุคคลย�อมเร่ิมแต�เม่ือคลอดแล วอยู�รอดเป�นทารกและส้ินสุดลงเม่ือตาย” 
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สําหรับการตายท่ีไม�ต องมีการคืนของหม้ันนั้นต องเป�นการตายโดยธรรมชาติเท�านั้น เช�น กรณีตายด วย

เหตุชราภาพ เจ็บป1วย หรือประสบอุบัติเหตุ ท้ังนี้ ไม�ได คํานึงว�าการตายนั้นเป�นความผิดของฝ1ายใด 

นอกจากนี้ ในเรื่องการตายของชายหรือหญิงท่ีกฎหมายกําหนดให หญิงไม�ต องคืนของหม้ันนั้น มีเหตุผล

เนื่องจากประเพณีโบราณของไทย เม่ือชายคู�หม้ันตาย หญิงคู�หม้ันจะเก็บของหม้ันไว ดูต�างหน า38 แต�การตายนั้น

ไม�รวมการสาบสูญด วย ดังจะเห็นได จากการสาบสูญไม�ทําให การสมรสสิ้นสุดลงแต�เป�นเพียงเหตุในการ

ฟbองหย�าเท�านั้นตามมาตรา 1516 (5)39 และไม�ว�าความตายนั้นเกิดจากความผิดของฝ1ายใดก็ตาม เช�น 

หญิงคู�หม้ันฆ�าชายคู�หม้ันตาย ดังนี้จะเห็นได ว�าสัญญาหม้ันสิ้นสุดลง ในส�วนของหม้ันหญิงไม�ต องคืนแก�

ชาย หรือกรณีท่ีชายและหญิงตายพร อมกัน เช�น ชายขับรถพาหญิงคู�หม้ันไปเท่ียว แต�เนื่องจากความ

ประมาทของชายทําให รถประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ําทําให เสียชีวิตท้ังคู� กรณีนี้หญิงไม�ต องคืนของหม้ันแก�

ชาย หรือกลับกันหญิงเป�นคนขับด วยความประมาทและประสบอุบัติเหตุตายท้ังคู� หญิงไม�ต องคืนของหม้ัน

แก�ชายเหมือนเดิม ดังนี้ จะเห็นได ว�าเป�นช�องโหว�ของกฎหมายเกิดข้ึนท่ีไม�อาจนํามาตรา 1442 มาเป�น

เหตุในการบอกเลิกสัญญาหม้ันได เลย40 

2.4 หญิงคู�หม้ันเลิกสัญญาหม้ันเพราะมีเหตุสําคัญอันเกิดแก�ชายคู�หม้ัน คําว�า “เหตุสําคัญ” 

เป�นเหตุลักษณะใดก็ได ท่ีถึงขนาดท่ีหญิงไม�สมควรสมรสกับชาย โดยไม�คํานึงว�าเป�นเหตุท่ีเกิดจากฝ1ายใด และ

จะเป�นเหตุท่ีเกิดก�อนหรือภายหลังการหม้ันก็ได  จึงเห็นได ว�าเหตุสําคัญนั้นมีความหมายกว างแต�เหตุนั้นต อง

เป�นผลให ไม�อาจท่ีสมรสกันได ในอนาคต เช�น ชายประสบอุบัติเหตุจนทุพลภาพ ชายไม�สามารถร�วม

ประเวณีได ตลอดกาล เป�นโรคติดต�อร ายแรง หรือเป�นโรคติดต�อท่ีสังคมรังเกียจ เหตุสําคัญอันเกิดแก�

คู�หม้ันนี้กฎหมายให สิทธิคู�หม้ันฝ1ายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญาหม้ันได  โดยไม�ถือว�าอีกฝ1ายหนึ่งเป�น

ผู กระทําผิดสัญญาหม้ัน ดังนั้น ฝ1ายท่ีบอกเลิกสัญญาหม้ันจะเรียกค�าทดแทนไม�ได   

อุทาหรณ, 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1235/2506 ชายคู�หม้ันหม่ินประมาทหญิงคู�หม้ันซ่ึง

เป�นการร ายแรง ย�อมเป�นเหตุผลอันสําคัญอันเกิดแต�ชายคู�หม้ัน ซ่ึงหญิงคู�หม้ันจะไม�ยอมสมรสกับชาย

นั้นโดยมิต องคืนของหม้ันได   

                                                           
38 ประสพสุข  บุญเดช. อ างแล ว. น. 92. 
39 มาตรา 1516 “มาตรา 1516 เหตุฟbองหย�ามีดังต�อไปน้ี (5) สามีหรือภริยาถกูศาลส่ังให เป�นคนสาบสูญ หรือไปจาก

ภูมิลําเนา หรือถิ่นท่ีอยู�เป�นเวลาเกินสามป[ โดยไม�มีใครทราบแน�ว�าเป�นตายร ายดีอย�าง ไร อีกฝ1ายหน่ึงฟbองหย�าได ” 
40 ชาติชาย  อัครวิบูลย.. อ างแล ว. น. 114 - 115. 
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คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 234/2508 การท่ีชายคู�หม้ันเลี้ยงหญิงโสเภณีไว เป�น

ภริยาอยู�ในบ านเป�นการกระทําอันเป�นปฏิป;กษ.ต�อจิตใจหญิงคู�หม้ันอย�างร ายแรง จึงเป�นเหตุผลสําคัญ

อันเกิดแก�ชายคู�หม้ัน หญิงคู�หม้ันจึงมีสิทธิขอถอนหม้ันและมีสิทธิไม�ต องคืนของหม้ัน  

 

3. กรณีท่ีหญิงต.องคืนของหม้ันแก(ชาย 

3.1 หญิงผิดสัญญาหม้ัน คือ การท่ีหญิงคู�หม้ันไม�ทําการสมรสกันโดยปราศจาก

มูลเหตุอันจะอ างกฎหมายได  ถือว�าหญิงคู�หม้ันนั้นผิดสัญญาหม้ัน ซ่ึงอย�างไรจะถือเป�นการผิดสัญญา

หม้ันนั้นต องดูว�าคู�สัญญาหม้ันได ตกลงกําหนดระยะเวลาท่ีจะทําการสมรสกันอย�างไร หากมีการ

กําหนดวันเวลากันไว อย�างแน�นอนแล วต�อมาอีกฝ1ายไม�ปฏิบัติตามสัญญาตามวันเวลาดังกล�าว อย�างนี้

ถือได ว�าเป�นการผิดสัญญาหม้ัน เช�น นายดําทําการหม้ันกับนางสาวแดงโดยตกลงกันว�าจะทําการ

สมรสในวันท่ี 1 มกราคม 2554 พอถึงกําหนดวันดังกล�าวนายแดงไม�ได ปฏิบัติตามก็ถือได ว�านายแดง

ได ผิดสัญญาหม้ันแล ว แต�หากไม�ได กําหนดเวลากันไว แน�นอนให ถือเวลาอันควรเม่ือได มีการทวงถาม 

หรือกรณีท่ีชายหญิงแต�งงานกันแล วต�อมาหญิงบ�ายเบี่ยงไม�ยอมไปจดทะเบียนสมรสกับชาย ดังนี้  

ย�อมถือว�าหญิงผิดสัญญาหม้ัน 

3.2 ชายคู�หม้ันบอกเลิกสัญญาหม้ันในกรณีมีเหตุสําคัญอันเกิดแก�หญิงคู�หม้ัน  
เหตุสําคัญอันเกิดจากหญิง หมายถึงเหตุอันสมควรท่ีชายคู�หม้ันจะไม�ยอมสมรสกับหญิงคู�หม้ัน ซ่ึงอาจ
เป�นเหตุท่ีจะโทษฝ1ายหญิงหรือไม�ก็ได  เช�น หญิงไม�สามารถมีบุตรได เนื่องจากเป�นหมัน หญิงเป�น
โรคติดต�ออันร ายแรง หญิงเคยประพฤติชั่ว ฆ�าคนตาย ชิงทรัพย. ปล นทรัพย. หญิงทําร ายร�างกายคู�หม้ัน 
หญิงป=ดบังว�าเป�นสาวพรมจารีย. หญิงคู�หม้ันยอมร�วมประเวณีกับชายอ่ืน เป�นต น  

กรณีท่ีหญิงไม�ยอมจดทะเบียนสมรสกับชาย โดยท่ีท้ังสองฝ1ายไม�มีเรื่องทะเลาะกัน 
ท้ังๆ ท่ีชายกับหญิงได จัดงานแต�งงานใหญ�โต มีแขกไปในงานมากมายและชายกับหญิงก็ได มี
ความสัมพันธ.ฉันสามีภริยากันแล ว ซ่ึงการเลิกรากันก็ทําให เป�นท่ีอับอายและเสื่อมเสียต�อเกียรติยศ
ชื่อเสียงของฝ1ายหญิงท้ังชายกับหญิงอยู�กินฉันสามีภริยาเป�นไปโดยไม�ราบรื่น เพราะต�างต องแยกกัน
ทํางานคนละจังหวัด แทนท่ีฝ1ายชายจะพยายามทําความเข าใจกับฝ1ายหญิงให ใช ชีวิตคู�ร�วมกันตาม
สภาพ แต�ชายกลับไปแจ งความว�าหญิงหลอกลวงชายโดยไม�ยอมจดทะเบียนสมรสด วย ท้ังท่ีเวลาสู�ขอ
กันไม�มีการตกลงเช�นนั้น จึงถือไม�ได ว�ากรณีมีเหตุสําคัญอันเกิดแก�หญิงคู�หม้ันทําให ชายไม�สมควรสมรส
กับหญิง เพราะตามพฤติการณ.แสดงว�าต�างมิได ยึดถือเอาการจดทะเบียนสมรสเป�นเรื่องสําคัญมากกว�า
ท่ีจะได อยู�กินด วยกันตามประเพณีเท�านั้น จึงไม�อาจกล�าวโทษได ว�าการท่ีมิได ไปจดทะเบียนสมรสเกิด
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จากความผิดของฝ1ายใด ดังนั้น กรณีถือไม�ได ว�าเป�นความผิดของหญิง หญิงจึงมิได ผิดสัญญาหม้ัน  
ชายไม�มีสิทธิบอกเลิกสัญญาหม้ันและเรียกสินสอดและของหม้ันคืนจากหญิงได 41  

อุทาหรณ, 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 6385/2551 การท่ีโจทก.ท่ี 2 ตกลงหม้ันหมายกับ

จําเลยท่ี 2 นั้น แสดงว�าโจทก.ท่ี 2 ประสงค.ท่ีจะใช ชีวิตคู�ร�วมกับจําเลยท่ี 2 และในฐานะคู�หม้ันโจทก.ท่ี 2  

ซ่ึงเป�นฝ1ายหญิงย�อมต องคาดหวังในตัวจําเลยท่ี 2 ว�าจะเป�นผู ท่ีสามารถนําพาครอบครัวท่ีจะเกิดข้ึน 

ในอนาคตไปสู�ความเจริญและม่ันคง การท่ีโจทก.ท่ี 2 พยายามปลุกจําเลยท่ี 2 ให ต่ืนเพ่ือให ไปช�วย 

รดน้ําข าวโพดอันเป�นงานท่ีอยู�ในวัยท่ีจําเลยท่ี 2 จะช�วยเหลือได  แต�จําเลยท่ี 2 กลับอิดออด ซํ้ายังหลบ

เข าไปในห อง เม่ือโจทก.ท่ี 2 ตามเข าไปก็กระโดดหนีออกทางประตูหลังบ าน แสดงให เห็นว�าจําเลยท่ี 2 

หาได เอาใจใส�ช�วยเหลือคู�หม้ันของตนตามท่ีควรจะเป�น จึงย�อมเป�นธรรมดาท่ีโจทก.ท่ี 2 จะรู สึก 

ไม�พอใจและแสดงออกซ่ึงความรู สึกไม�พอใจดังกล�าว ส�วนการท่ีโจทก.ท่ี 2 ใช มีดงัดกลอนประตูห อง 

รวมท้ังการวิ่งไล�ตามและตบหน าจําเลยท่ี 2 แม จะเป�นเรื่องไม�เหมาะสมและเกินเลยไปบ าง แต�ก็เชื่อว�า

เป�นเรื่องของอารมณ.ชั่ววูบเท�านั้น หาใช�เป�นนิสัยท่ีแท จริงของโจทก.ท่ี 2 ไม� ท้ังนี้เพราะจําเลยท่ี 2  

และโจทก.ท่ี 2 รู จักกันมาต้ังแต�ท้ังสองฝ1ายยังเป�นเด็กย�อมต องทราบนิสัยใจคอของกันและกันเป�นอย�างดี  

หากโจทก.ท่ี 2 มีความประพฤติไม�ดีจําเลยท่ี 2 คงไม�ไปขอหม้ันโจทก.ท่ี 2 เป�นแน� หลังเกิดเหตุจําเลยท่ี 2  

ยังไปบ านโจทก.ท่ี 2 จําเลยท่ี 1 พยายามไกล�เกลี่ยให จําเลยท่ี 2 สมรสกับโจทก.ท่ี 2 แสดงว�าจําเลยท้ังสอง 

ไม�ได ถือเอาเรื่องดังกล�าวเป�นสาระสําคัญและโกรธเคืองโจทก.ท่ี 2 การกระทําของโจทก.ท่ี 2 ดังกล�าว 

จึงยังถือไม�ได ว�าเป�นเหตุสําคัญอันเกิดแก�หญิงคู�หม้ันอันทําให ชายไม�สมควรสมรสกับหญิงนั้น  

เม่ือจําเลยท่ี 2 ไม�ยอมสมรสกับโจทก.ท่ี 2 จึงถือว�าจําเลยท้ังสองเป�นฝ1ายผิดสัญญาหม้ัน โจทก.ท้ังสอง

จึงไม�ต องคืนของหม้ัน และมีสิทธิเรียกให จําเลยท้ังสองชําระค�าใช จ�ายอันสมควรในการเตรียมการ

สมรสได ตาม ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย. มาตรา 1440 (2) และสาเหตุท่ีจําเลยท่ี 2 ไม�ยอม

สมรสกับโจทก.ท่ี 2 นั้น เนื่องจากจําเลยท้ังสองอ างว�ามีเหตุสําคัญอันเกิดแก�โจทก.ท่ี 2 ดังนั้น กําหนด

วันสมรสจึงไม�ใช�ข อสําคัญท่ีจะนํามาพิจารณาว�าฝ1ายใดเป�นฝ1ายผิดสัญญาหม้ัน จึงไม�จําต องวินิจฉัยว�า

การหม้ันได กําหนดวันสมรสไว ล�วงหน าหรือไม� 

 

 

 

                                                           
41 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1366/2552  
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การผิดสัญญาหมั้นและค(าทดแทน 

1. การผิดสัญญาหม้ัน 

เม่ือชายหญิงได หม้ันกันตามกฎหมายแล ว ผลของสัญญาหม้ันคือ ชายหญิงจะต องไป

จดทะเบียนสมรสกันในอนาคต หากชายหญิงได จดทะเบียนสมรสกันแล วสัญญาหม้ันจะสิ้นสุดลงทันที 

แต�ถ าหญิงไม�ยินยอมสมรสกับชาย หรือชายไม�ยอมสมรสกับหญิง ถือว�าชายหรือหญิงท่ีไม�ยอมสมรสนั้น  

เป�นฝ1ายผิดสัญญาหม้ัน และอีกฝ1ายหนึ่งจะฟbองให ศาลบังคับให จดทะเบียนสมรสไม�ได  เนื่องจากการหม้ัน

มิใช�หนี้ในกองทรัพย.สิน อีกท้ัง การสมรสจะเกิดข้ึนได ต�อเม่ือชายและหญิงยินยอมเป�นสามีภริยากัน42 

จะเห็นได ว�าการสมรสเป�นเรื่องของจิตใจ จึงบังคับให คู�หม้ันทําการสมรสกันไม�ได และจะเรียกให ชดใช 

เบี้ยปรับในการผิดสัญญาหม้ันก็ไม�ได  แต�คู�สัญญาหม้ันสามารถตกลงกันในเรื่องอ่ืนท่ีมิใช�เบี้ยปรับกรณี

ผิดสัญญาหม้ันได  แต�ต องคํานึงถึงเรื่องนิติกรรมว�าต องห ามตามกฎหมายในมาตรา 150 ประกอบด วย ดังนั้น 

คู�สัญญาหม้ันท่ีได รับความเสียหายมีสิทธิเพียงฟbองเรียกค�าทดแทนความเสียหายท่ีตนได รับ ตามนัย

มาตรา 1440 และเรียกของหม้ันและสินสอดคืนได   

อย�างไรก็ตาม หากชายหญิงจะสมรสโดยไม�มีการหม้ันมาต้ังแต�ต น เม่ือชายหรือหญิง

ไม�ปฏิบัติตามท่ีตกลงกันไว  อีกฝ1ายหนึ่งจึงไม�มีสิทธิจะเรียกค�าทดแทน อีกท้ังไม�มีบทมาตราใดบัญญัติว�า 

ในกรณีท่ีไม�มีการหม้ัน หากฝ1ายใดผิดสัญญาจะสมรส ให ฝ1ายนั้นรับผิดใช ค�าทดแทนอย�างเช�นกรณีท่ีมี

การหม้ัน ฉะนั้น เม่ือโจทก.และจําเลยตกลงกันว�าจะสมรสหรือจดทะเบียนสมรสโดยไม�มีการหม้ันจึงอยู�

นอกขอบเขตท่ีกฎหมายรับรอง แม จําเลยไม�ปฏิบัติตามท่ีตกลงกันไว  โจทก.ก็ไม�มีสิทธิเรียกค�าทดแทน

จากจําเลยได  ตามคําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 45/2532 

อุทาหรณ, 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 45/2532 ศาลฎีกาวินิจฉัยว�า “มีป;ญหาท่ีต องวินิจฉัยตาม

ฎีกาโจทก.ว�าโจทก.มีสิทธิฟbองเรียกค�าทดแทนจากจําเลยหรือไม� พิเคราะห.แล ว คําฟbองของโจทก.กล�าว

อ างว�า โจทก.ยินยอมสมรสกับจําเลย จําเลยให โจทก.เป�นฝ1ายเตรียมจัดพิธีมงคลสมรสแต�ฝ1ายเดียวและ

จําเลยได มอบเงินช�วยเหลือในการเตรียมจัดงานสมรสเป�นเงิน 11,000 บาท โจทก.และครอบครัวจึงได 

เตรียมจัดพิธีมงคลสมรสข้ึน ในการเตรียมการสมรสฝ1ายโจทก.ได เสียค�าใช จ�ายในการจัดเลี้ยง เชิญแขก

ผู มีเกียรติ ค�าอาหารสําหรับเลี้ยงแขกในวันสมรส ค�าของชําร�วย ค�าใช จ�ายของโจทก.เก่ียวกับเครื่องแต�งกาย 

เครื่องตกแต�ง และค�าใช จ�ายเบ็ดเตล็ดรวมท้ังสิ้นเป�นเงิน 90,000 บาท ท่ีโจทก.ฎีกาว�า เงินจํานวน 

                                                           
42 มาตรา 1448 “การสมรสจะทําได ต�อเม่ือชายและหญิงยินยอมเป�นสามีภริยากัน” 
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11,000 บาทท่ีจําเลยมอบให ฝ1ายหญิงเป�นของหม้ัน ศาลฎีกาเห็นว�า คําฟbองเดิมกับฎีกาของโจทก.

ขัดแย งกัน ฎีกาโจทก.ข อนี้จึงเป�นเรื่องนอกประเด็นและไม�เก่ียวด วยความสงบเรียบร อยของประชาชน 

ศาลฎีกาไม�รับวินิจฉัยปรากฏตามคําฟbองและคําให การของจําเลยว�าโจทก.กับจําเลยร�วมกันจัดพิธีมงคล

สมรสข้ึน เสร็จพิธีแล วจําเลยพาโจทก.ไปอยู�บ านของจําเลยฉันสามีภริยาและจําเลยไม�ยอมจดทะเบียน

สมรสกับโจทก. คดีจึงฟ;งได ว�าโจทก.และจําเลยตกลงจะสมรสกันโดยไม�มีการหม้ัน เห็นว�า การเรียกค�าทดแทน

เนื่องจากผิดสัญญาหรือข อตกลงเก่ียวกับการสมรสนั้นประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย. บรรพ 5 ได 

บัญญัติไว เป�นพิเศษตามมาตรา 1439 ว�า “เม่ือมีการหม้ันแล ว ถ าฝ1ายใดผิดสัญญาหม้ัน อีกฝ1ายหนึ่งมี

สิทธิเรียกให รับผิดใช ค�าทดแทน ในกรณีท่ีมีของหม้ัน ถ าฝ1ายชายผิดสัญญาหม้ันให ของหม้ันตกเป�น

สิทธิแก�หญิง ถ าฝ1ายหญิงผิดสัญญาหม้ันให คืนของหม้ันแก�ฝ1ายชาย” และไม�มีบทมาตราใดบัญญัติว�าใน

กรณีท่ีไม�มีการหม้ัน หากฝ1ายใดผิดสัญญาจะสมรสให ฝ1ายนั้นรับผิดใช ค�าทดแทนอย�างเช�นกรณีท่ีมีการ

หม้ัน ดังนั้น การตกลงกันว�าจะสมรสหรือจดทะเบียนสมรสโดยไม�มีการหม้ัน จึงนอกขอบเขตท่ี

กฎหมายรับรองเม่ือจําเลยไม�ปฏิบัติตามท่ีตกลงกันไว  โจทก.ไม�มีสิทธิจะเรียกค�าทดแทนจากจําเลย ตาม

นัยแห�งคําพิพากษาฎีกาท่ี 1971/2517 ระหว�างนางลาน  ตระกูลศิริ โจทก. นายบุญสาย  ยอดเซียน จําเลย 

ส�วนคําพิพากษาฎีกาท่ี 1198/2492 และคําพิพากษาฎีกาท่ี 700/2498 ท่ีโจทก.ยกข้ึนอ างอิง ข อเท็จจริงไม�

ตรงกับคดีนี้ การท่ีโจทก.ต องใช จ�ายในการเตรียมการสมรส โจทก.ต องเสียพรหมจารีให แก�จําเลยและอยู�

กินร�วมกันฉันสามีภริยากับจําเลย โดยจําเลยไม�ยอมจดทะเบียนสมรสกับโจทก.เกิดจากความสมัครใจ

ของโจทก. ไม�เป�นเหตุท่ีจะถือว�าจําเลยกระทําละเมิดต�อโจทก. จําเลยจึงไม�ต องใช ค�าสินไหมทดแทน

ให แก�โจทก.” 

 

2. ค(าทดแทนจากการผิดสัญญาหม้ัน 

ในส�วนของการเรียกค�าทดแทนจากการผิดสัญญาหม้ันจะเกิดข้ึนได ในกรณีท่ีมี 

การหม้ันแล วเท�านั้น ดังนั้น หากมีการเข าพิธีแต�งงานกันตามประเพณีแต�ไม�มีเจตนาในการไป 

จดทะเบียนสมรสกัน ย�อมจะเรียกค�าทดแทนจากการผิดสัญญาหม้ันไม�ได  และค�าทดแทนท่ีเกิดข้ึนนั้น

กฎหมายกําหนดให เป�นไปตามมาตรา 1439 และมาตรา 1440 ซ่ึงได แก� ค�าทดแทนความเสียหายต�อ

กายหรือชื่อเสียงแห�งชายหรือหญิงนั้น ค�าทดแทนความเสียหายเนื่องจากการท่ีคู�หม้ัน บิดามารดา 

หรือบุคคลผู กระทําการในฐานะเช�นบิดามารดาได ใช จ�ายหรือต องตกเป�นลูกหนี้เนื่องในการเตรียมการ

สมรสโดยสุจริตและตามสมควร และค�าทดแทนความเสียหายเนื่องจากการท่ีคู�หม้ันได จัดการทรัพย.สิน

หรือการอ่ืน อันเก่ียวแก�อาชีพหรือทางทํามาหาได ของตนไปโดยสมควรด วยการคาดหมายว�าจะได มี
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การสมรส ในกรณีท่ีหญิงเป�นผู มีสิทธิได ค�าทดแทน ศาลอาจชี้ขาดว�าของหม้ันท่ีตกเป�นสิทธิแก�หญิงนั้น

เป�นค�าทดแทนท้ังหมดหรือเป�นส�วนหนึ่งของค�าทดแทนท่ีหญิงพึงได รับ หรือศาลอาจให ค�าทดแทน 

โดยไม�คํานึงถึงของหม้ันท่ีตกเป�นสิทธิแก�หญิงนั้นก็ได  หากพิเคราะห.แล วว�าของหม้ันมีราคาไม�สูงเม่ือ

เทียบกับค�าทดแทนแล ว  

 

2.1 ค(าทดแทนความเสียหายต(อกายหรือช่ือเสียงของชายหรือหญิง 

นักกฎหมายได ให ความเห็นในค�าทดแทนความเสียหายต�อกายหรือชื่อเสียงไว ว�า 
การท่ีชายกอดจูบลูบคลําแม จะเป�นเพียงความเสียหายในภายนอก แต�ก็ถือว�าหญิงได รับความเสียหายแล ว
ครั้นจะให ถึงกับเสียเนื้อเสียตัวให กับฝ1ายชายยิ่งถือว�าหญิงได รับความเสียหายมาก เพราะหญิงย�อมหวง
แหนความบริสุทธิ์ของตนไว  เพ่ือให แก�ชายผู จะเป�นสามีในอนาคตเท�านั้น เม่ือมีการล�วงเกินกันจึงต อง
ชดใช ให แก�กันซ่ึงเปรียบเสมือนเป�นค�าทําขวัญ43 กฎหมายจึงได กําหนดค�าทดแทนในส�วนนี้ไว  แต�การ
เรียกร องค�าทดแทนในส�วนนี้ต องเป�นความเสียหายซ่ึงเกิดจากการผิดสัญญาหม้ันโดยตรง ตัวอย�างเช�น 
หญิงได หม้ันกับชายแล วต�อมาได แต�งงานอยู�กินฉันสามีภริยา โดยยังมิได จดทะเบียนสมรสกัน การท่ี
ชายไม�ยอมสมรสกับหญิง อันเป�นการผิดสัญญาหม้ันย�อมส�งผลให หญิงได รับความเสียหายต�อกายท่ีได 
เสียความบริสุทธิ์ไป ถึงแม ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนนั้นหญิงจะได ยินยอมและสมัครใจอยู�กินกับชายก็ตาม 
แต�เม่ือชายไม�ยอมจดทะเบียนสมรสกับหญิงย�อมทําให หญิงนั้นได รับความเสียหายต�อกายและชื่อเสียง 
อันเป�นผลให หญิงเรียกค�าทดแทนจากชายได ตามมาตรา 1439 (1) และมาตรา 1440 (1)44  

ในการพิจารณาค�าทดแทนความเสียหายนั้น ต องคํานึงถึงสภาพความเป�นจริงท่ี
หญิงนั้นย�อมได รับความเสียหายต�อกายและชื่อเสียงได ง�ายกว�าชาย ดังนั้น การท่ีชายปฏิเสธไม�ยอม
สมรสกับหญิงย�อมทําให หญิงได รับความเสียหายกายและต�อชื่อเสียงได  ตัวอย�างเช�น การท่ีชายผิด
สัญญาหม้ันไม�ยอมมาแต�งงานกับหญิง ตามท่ีกําหนดไว ถึง 2 ครั้งโดยปราศจากเหตุผล เช�นนี้หญิงย�อม
ได รับความเสียหายแก�ชื่อเสียง และเรียกค�าทดแทนในส�วนนี้ได  แต�หากการท่ีชายไม�ยอมสมรสมีเหตุ 
ซ่ึงไม�กระทบกระเทือนต�อชื่อเสียงของหญิงก็ไม�เป�นเหตุให หญิงเรียกค�าทดแทนความเสียหายต�อ
ชื่อเสียงได  เช�น หลังจากท่ีชายหม้ันหญิงแล วต�อมาได อุปสมบทเป�นพระภิกษุแล วเกิดมีจิตศรัทธาใน
สมณเพศไปตลอดชีวิต จึงปฏิเสธการสมรสดังนี้จะเห็นได ว�าชายเป�นผู ผิดสัญญาหม้ัน แต�เม่ือไม�ปรากฏ
ว�าการกระทําของชายทําให กระทบกระเทือนต�อชื่อเสียงของหญิง ซ่ึงเหตุผลเพียงเท�านี้ไม�ถึงกับทําให 
หญิงได รับความเสียหายต�อชื่อเสียง ดังนั้น ในการท่ีจะเรียกเอาค�าทดแทนจากการผิดสัญญาหม้ันนั้น

                                                           
43 ทองเปลว  ชลภูมิ์ และคณะเนติบัณฑิต. (2478). คําอธิบายประมวลกฎหมายแพ(งและพาณิชย, บรรพ 5 ว(าด.วย

ครอบครัว. (พระนคร: อักษรนิติ). น. 48-49. และสะอาด นาวีเจริญ. อ างแล ว. น. 38. 
44 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 3366/2525 
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ต องปรากฏว�าได รับความเสียหายจริง ๆ ลําพังแต�เพียงท่ีอีกฝ1ายกล�าวอ างถึงความเสียหายแต�ไม�
ปรากฏว�าได เกิดความเสียหายข้ึนจริงจึงเรียกค�าทดแทนจากกันไม�ได 45  

ตัวอย�างเรื่องการเรียกค�าทดแทนต�อกายหรือชื่อเสียงของชายหรือหญิง เช�น 
ชายหญิงได ทําการหม้ันกันแล วต�อมาท้ังสองได เข าพิธีแต�งงาน และได อยู�ร�วมกัน แต�ชายไม�ยอมจด
ทะเบียนสมรสกับหญิงและขับไล�หญิงออกบ านบิดา การกระทําของชายดังกล�าวถือได ว�าชายเป�นฝ1าย
ผิดสัญญาหม้ัน และทําให หญิงต องได รับความอับอายขายหน า เสื่อมเสียเกียรติ ชื่อเสียง และร�างกาย
ชายต องรับผิดชดใช ค�าเสียหายตาม ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย.ตาม มาตรา 1440 (1)46 หรือ
กรณีท่ีหญิงถูกชายคู�หม้ันกอดจูบ ลูบคลํา หรือล�วงเกินทางเพศ ดังนี้ ถือว�าหญิงได รับความต�อกาย47 
แม ว�าหญิงจะยินยอมก็ยังมีสิทธิเรียกค�าทดแทนความเสียหายต�อกายได  และในการกําหนดค�าทดแทน
ความเสียหายต�อกายและชื่อเสียงของโจทก.นั้น ศาลจะพิจารณาข อเท็จจริงเก่ียวแก�การศึกษา อาชีพ
และรายได  ฐานะหญิงประกอบด วย48 ส�วนความเสียหายต�อชื่อเสียงนั้น กฎหมายกําหนดให เฉพาะชาย
หรือหญิงมีสิทธิเรียกค�าทดแทนความเสียหายเท�านั้น มิใช�บิดามารดาของชายหญิงคู�หม้ัน ดังนั้น 
มารดาของหญิงจึงไม�มีสิทธิเรียกร องค�าเสียหายโดยอ างว�าตนได รับความอับอายอันเนื่องมาจากการท่ี
บุตรสาวของตนไม�ได จดทะเบียนสมรสนั้น เพราะไม�ใช�เป�นเรื่องละเมิดท่ีจะได รับค�าสินไหมทดแทน49  

ในการเรียกร องค�าทดแทนในส�วนนี้ ไม�ได รวมถึงความเศร าโศกเสียใจ ความอับ
อาย อันเป�นความเสียหายทางจิตใจจึงไม�สามารถนํามาอ างเพ่ือเรียกค�าทดแทนจากกันได  นอกจากนี้
ในการเรียกเอาค�าทดแทนนั้นต องปรากฏว�าชายหรือหญิงได รับความเสียหายอันเกิดจากการกระทํา
ของอีกฝ1ายจริง ดังนั้น หากข อนําสืบของจําเลยไม�ปรากฏข อเท็จจริงว�า จําเลยได รับความเสียหายต�อ
ชื่อเสียงในการท่ีโจทก.ผิดสัญญาหม้ันอย�างไรบ าง โดยกล�าวอ างลอย ๆแต�เพียงว�าได รับความเสียหายย�อมไม�
เป�นการเพียงพอท่ีศาลจะรับฟ;งว�า จําเลยได รับความเสียหาย และกําหนดให โจทก.รับผิดใช ค�าทดแทน50  

2.2 ค(าทดแทนความเสียหายเนื่องจากการท่ีคู(หม้ัน บิดามารดหรือบุคคลผู.กระทําการ 

ในฐานะเช(นบิดามารดาได.ใช.จ(าย หรือต.องตกเปDนลูกหนี้เนื่องในการเตรียมการสมรสโดยสุจริตและ

ตามสมควร  

ค�าใช จ�ายในการเตรียมการสมรส หมายถึง ค�าใช จ�ายอันจําเป�นเพ่ือเตรียมการท่ี
ชายหญิงจะได อยู�กินเป�นสามีภริยากันโดยตรง เช�น ค�าใช จ�ายในการซ้ือเครื่องครัวเรือน ท่ีนอน หมอน
มุ ง ค�าชุดแต�งงาน หญิงและชายต�างมีฐานะดี และในการจัดงานเลี้ยงแต�งงานมีการเชิญแขกประมาณ 

                                                           
45 มหาวิทยาลัยทักษิณ. กฎหมายครอบครัว LA 349. (ออนไลน.). 

http://tsl.tsu.ac.th/courseware/LA349/lesson2/les2-2.htm. [สืบค นวันท่ี 12 สิงหาคม 2556].. 
46 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 982/2518 
47 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 311/2522 
48 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 3366/2525 
49 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 378/2483 
50 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 3868/2531 
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600 คน และเลี้ยงโต~ะจีน การท่ีหญิงซ้ือชุดแต�งงานเพ่ือเข าพิธีจํานวน 4 ชุด เป�นเงิน 28,000 บาท 
เป�นการใช จ�ายอันสมควรในการเตรียมการสมรส หญิงเรียกค�าทดแทนได 51 เป�นต น ส�วนค�าใช จ�าย
อย�างอ่ืน แม จะใช จ�ายไปในการสมรส แต�ถ าไม�ใช�สิ่งจําเป�นเพ่ือการท่ีชายหญิงจะอยู�กินเป�นสามีภริยา
กันแล วก็ไม�ถือว�าเป�นค�าใช จ�ายในการเตรียมการสมรส เช�น ค�าใช จ�ายในพิธีหม้ัน ค�าใช จ�ายในการเลี้ยง
ดูแขกในงาน ค�าท่ีนอนและหมอน เครื่องแต�งตัว และอาหารสําหรับเลี้ยงผู ท่ีมาในวันงานแต�งงาน52 
หรือการท่ีหญิงซ้ือผ ารับไหว เพ่ือให ญาติผู ใหญ�ฝ1ายชายตามประเพณี มิใช�ค�าใช จ�ายในการเตรียมการ
สมรส หญิงจึงเรียกค�าทดแทนไม�ได  ค�าเลี้ยงดูในวันทําพิธีแต�งงาน ไม�ใช�ค�าใช จ�ายในการเตรียมการ
สมรสอันจะเรียกค�าทดแทนกันได 53 ค�าเลี้ยงดูแขกวันไปหม้ัน เรียกไม�ได 54 ค�าใช จ�ายตามประเพณี เช�น 
การทําบุญตักบาตรค�าอาหาร เลี้ยงพระ ไม�ถือเป�นค�าใช จ�ายเนื่องในการเตรียมการสมรส ซ่ึงค�าเสียหาย
ในส�วนนี้ นอกจากชายหญิงคู�หม้ันจะเรียกจากคู�หม้ันฝ1ายท่ีผิดสัญญาหม้ันแล ว กฎหมายยังกําหนดให 
บิดามารดาหรือบุคคลผู กระทําการในฐานะเช�นบิดามารดามีสิทธิเรียกค�าทดแทนความเสียหายในการ
เตรียมการสมรสได ต�อเม่ือบุคคลดังกล�าวได จ�ายเงินค�าใช จ�ายในการเตรียมการสมรสไปจริง เช�น ก�อนบวช
จําเลยท่ี 1 นั้น จําเลยท่ี 2 ได บอกโจทก.และมารดาโจทก.ว�า เม่ือจําเลยท่ี 1 สึกจากสมณะเพศแล วจะ
สมรสกับโจทก. โจทก.จึงม่ันใจว�าจะได สมรสกับจําเลยท่ี 1 เพราะเง่ือนไขต�าง ๆ ท่ีฝ1ายจําเลยขอผัดการ
แต�งงานก็หมดแล ว พร อมท้ังจําเลยท่ี 1 มีอาชีพเป�นหลักฐาน คงจะไม�มีอุปสรรคอย�างอ่ืนใดอีก โจทก.
จึงเตรียมการสมรสด วยการจัดซ้ือเครื่องเรือนมารอไว เงินไป 8, 000 บาท ต�อมาเม่ือจําเลยท่ี 1 ไม�ปฏิบัติตาม
สัญญา โจทก.ชอบท่ีจะเรียกค�าทดแทนค�าใช จ�ายดังกล�าวได 55  

อย�างไรก็ตามค�าใช จ�ายในการเตรียมการสมรสต องเป�นการเตรียมการโดยสุจริต

และตามสมควร กล�าวคือ ต องเข าใจโดยสุจริตว�าจะได มีการสมรสแต�หากทราบอยู�แล วว�าอีกฝ1ายหนึ่ง

ปฏิเสธไม�ยอมทําการสมรสยังขืนซ้ือข าวของเพ่ือเตรียมการสมรสอีก ดังนี้ ถือว�าไม�สุจริตจะเรียก 

ค�าทดแทนจากกันมิได  การใช จ�ายต องเป�นไปตามสมควรแก�ฐานานุรูปและไม�เกินฐานะ ซ่ึงอย�างไรจะ

ถือว�าเป�นการสมควรนั้นต องพิจารณาข อเท็จจริงเป�นเรื่องๆ ไป ท้ังนี้เพราะต องคํานึงถึงฐานะหรือ

รายได  ของแต�ละบุคคลด วย ดังนั้น หากมีการเตรียมการสมรสไปจนเกินสมควรแก�ฐานานุรูปของ 

ฝ1ายใดฝ1ายหนึ่ง ส�วนท่ีเกินสมควรไปนั้นย�อมนํามาเรียกค�าทดแทนจากอีกฝ1ายหนึ่งมิได  และในส�วน

ของค�าทดแทนท่ีจะเรียกแก�กันได นั้นต องเป�นค�าทดแทนท่ีได เสียหายไปจริงเนื่องจากการเตรียมการ

สมรสส�วนท่ีจะเรียกได มากน อยเท�าใดนั้นต องพิจารณาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริง เช�น เม่ือหม้ันแล ว

ฝ1ายหญิงได ซ้ือชุดแต�งงาน 2 ชุด เป�นเงิน 20,000 บาท ฝ1ายชายผิดสัญญาหม้ัน ฝ1ายหญิงจึงนําชุดนั้น
                                                           

51 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2165/2538 
52 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1217/2496 
53 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 90/2512 
54 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 71/2493 
55 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 311/2522 
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ไปขายต�อให ทางร านได เงินมา 15,000 บาท ดังนี้ ฝ1ายหญิงมีสิทธิเรียกค�าทดแทนได เฉพาะจํานวนท่ี

ขาดทุนไป คือ 5,000 บาทจะเรียกเต็มจํานวนท่ีได ใช จ�ายในการเตรียมการสมรส คือ 20,000 บาท 

ไม�ได  หรือจากตัวอย�างดังกล�าวข างต นหากทางร านท่ีซ้ือมารับซ้ือชุดแต�งงานคืนได ราคาเต็มจํานวน

20,000 บาท ดังนี้จะเห็นได ว�า ฝ1ายหญิงไม�ได รับความเสียหาย จึงไม�สามารถเรียกค�าทดแทนได เต็ม

จํานวนท้ังหมด ตามมาตรา 1440 (2)  

นอกจากความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการเตรียมการสมรสท่ีเรียกค�าทดแทนได  

ตามความในมาตรา 1440 (2) ยังให รวมถึงความเสียหายนั้นเกิดข้ึนเพราะต องตกเป�นลูกหนี้เนื่องใน

การเตรียมการสมรสแม ว�ายังมิได ใช จ�ายไปจริงกฎหมายก็ให สิทธิท่ีจะเรียกค�าทดแทนได  เพราะการตก

เป�นลูกหนี้นั้นต องรับผิดในการชําระหนี้อยู�แล ว เช�น การท่ีหญิงไปกู ยืมเงินมาซ้ือเครื่องเรือนโดย

คาดหมายว�าจะได สมรส แต�ฝ1ายชายกลับไม�ยอมสมรสด วย หญิงสามารถเรียกเอาค�าทดแทนท่ีตนไปกู 

เงินมาได  และผู มีสิทธิเรียกในการเรียกค�าทดแทนตามความในมาตรา 1440 (2) นอกจากตัวคู�หม้ัน

แล วยังรวมถึงไปถึงบิดามารดา หรือบุคคลผู กระทําการในฐานะเช�นบิดามารดา และหมายความรวมถึง

ผู ปกครอง เช�น บิดามารดา แม ในทางกฎหมายจะไม�ใช�ผู ปกครองแต�ในทางปฏิบัติถือเป�นผู ปกครอง

โดยพฤตินัย หากบุคคลเหล�านี้ได ตกเป�นลูกหนี้เนื่องจากการเตรียมการสมรสย�อมมีสิทธิท่ีจะเรียก 

ค�าทดแทนความเสียหายในการเตรียมการสมรสตามมาตรา 1440 (2) นี้ได ท้ังสิ้น  

ในการพิจารณาค�าทดแทนตามมาตรา 1440 (2) นั้น ต องพิสูจน.ให ได ความชัดแจ งว�า

ได ใช จ�ายไปอย�างไรอันเป�นการเตรียมการสมรส หากแต�เพียงแต�การกล�าวอ างลอยๆ ว�าได ใช จ�ายไป

เป�นจํานวนเท�าใดนั้น แต�ไม�ระบุว�าใช จ�ายเป�นค�าอะไรย�อมจะบังคับให อีกฝ1ายชําระค�าทดแทนความ

เสียหายให ไม�ได  และในกรณีท่ีหญิงเป�นผู มีสิทธิได ค�าทดแทน ศาลอาจชี้ขาดว�าของหม้ันท่ี ตกเป�นสิทธิ

แก�หญิงนั้นเป�นค�าทดแทนท้ังหมด หรือเป�นส�วนหนึ่งของค�าทดแทนท่ีหญิงพึงได รับ หรือศาลอาจให  

ค�าทดแทนโดยไม�คํานึงถึงของหม้ันท่ีตกเป�นสิทธิแก�หญิงนั้นก็ได  

2.3. ค(าทดแทนความเสียหายในการจัดการทรัพย,สินหรือการอ่ืนอันเก่ียวแก(

อาชีพหรือทางทํามาหาได.โดยสมควรด.วยการคาดหมายว(าจะได.มีการสมรส 

สิทธิในการเรียกค�าทดแทนในส�วนนี้กฎหมายจํากัดเฉพาะตัวชายหญิงท่ีเป�น
คู(หม้ันเท(านั้น ไม�ได ขยายรวมไปถึงบิดามารดาหรือบุคคลผู กระทําการเช�นบิดามารดาตามความใน
มาตรา 1440 (2) ด วย โดยการเรียกค�าทดแทนในบทบัญญัติในมาตรานี้กฎหมายกําหนดไว เฉพาะเป�น 
ค�าทดแทนเรื่องเก่ียวกับการจัดการทรัพย.สิน อาชีพหรือทางทํามาหาได เท�านั้น เช�น ก�อนรับหม้ัน
จําเลย โจทก.ทํางานอยู�บริษัทฯ แห�งหนึ่ง เม่ือแต�งงานแล วโจทก.ได ลาออกจากงานเพ่ือมาช�วยงานบ าน
จําเลยถือได ว�าโจทก.ได จัดการเก่ียวกับอาชีพโดยสมควรด วยการคาดหมายว�าจะได มีการสมรส  
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เม่ือจําเลยไม�ยอมจดทะเบียนสมรสกับโจทก. โจทก.ย�อมมีสิทธิเรียกค�าทดแทนความเสียหายส�วนนี้56  
ซ่ึงเป�นเรื่องท่ีโจทก.ได จัดการเก่ียวกับอาชีพของโจทก.ไปเนื่องจากการคาดหมายว�าจะได มีการสมรสกับ
จําเลย ถือเป�นการจัดการอ่ืนอันเก่ียวแก�อาชีพหรือทางทํามาหาได ของตน กรณีนี้แสดงให เห็นว�า  
การจัดการตามมาตรา 1440 (3) นี้ ต องเป�นการจัดการของตัวคู�หม้ันเองโดยเฉพาะไม�ได หมายความ
รวมถึงการจัดการของบุคคลอ่ืนด วย แม ว�าบุคคลนั้นจะเป�น บิดา มารดา หรือผู ปกครองก็ตาม  
ซ่ึงในการจัดการของคู�หม้ันดังกล�าวนั้น กฎหมายกําหนดไว  2 กรณี คือ การจัดทรัพย.สินของตน  
หรือการอ่ืนอันเก่ียวกับอาชีพ หรือทางทํามาหาได ของตน57  นั่นหมายความว�าต องเป�นทรัพย.สิน  
หรือทางทํามาหาได  หรืออาชีพของตัวคู�หม้ันเองหากเป�นการไปจัดการทรัพย.สินของบุคคลอ่ืน เช�น 
บิดา มารดา หรือผู ปกครอง ผู เขียนเห็นว�าน�าจะไม�เป�นไปตามมาตรา 1440 (3)  

อย�างไรก็ตาม ในการจัดการทรัพย.สินหรือทางทํามาหาได ของคู�หม้ันจะต อง
กระทําไปโดยสมควร โดยคํานึงถึงพฤติการณ.และข อเท็จจริงเป�นรายกรณีไป และประการสําคัญต อง
เป�นการจัดการด วยความคาดหมายว�าจะได มีการสมรส กล�าวคือ เพราะเหตุท่ีชายหรือหญิงคู�หม้ันจะ
ได มีการสมรสกันในภายหน า ฝ1ายใดฝ1ายหนึ่งจึงได จัดการไปเช�นนั้น แต�ถ าหากรู อยู�แล วว�าอีกฝ1ายหนึ่ง
จะไม�ทําการสมรสด วย หรือในกรณีท่ีฝ1ายใดฝ1ายหนึ่งจัดการไปตามปกติของอาชีพ หรือด วยเจตนาท่ี
แม จะไม�มีการสมรสก็ควรจัดการเช�นนั้น จึงถือไม�ได ว�าเป�นการจัดการด วยความคาดหมายว�าจะได มี
การสมรส กรณีจึงไม�สามารถเรียกค�าทดแทนตามความในมาตรา 1440 (3) ได  สําหรับคู�หม้ันฝ1ายท่ี
จัดการได รับความเสียหายเนื่องจากคู�หม้ันอีกฝ1ายหนึ่งผิดสัญญาหม้ัน หมายความว�า ต องได รับความ
เสียหายจริงอันเกิดจากการจัดการดังกล�าว หากการจัดการทรัพย.สิน หรือทางทํามาหาได นั้นเป�นเหตุ
ให ได รับกําไรหรือไม�ขาดทุน ย�อมถือไม�ได เกิดความเสียหายข้ึนจากการจัดการทรัพย.สิน กรณีจึงเรียก
ค�าทดแทนกันไม�ได  หรือความเสียหายนั้นเกิดข้ึนตามปกติ ถึงแม อีกฝ1ายหนึ่งจะไม�ได ประพฤติผิด
สัญญาหม้ัน ดังนี้ก็น�าจะเรียกค�าทดแทนในส�วนนี้ไม�ได เช�นกัน และในการจัดการตามมาตรา 1440 (3) 
ต องคํานึงถึงความสุจริตของคู�หม้ันด วย แต�หากความเสียหายนั้นได เกิดข้ึนเพราะฝ1ายท่ีจัดการเป�นผู ก�อ
ข้ึนเองก็อาจเรียกค�าทดแทนไม�ได เลย หรือได ไม�เต็มจํานวนความเสียหาย ท้ังนี้ ตามหลักท่ัวไปใน
มาตรา 223 ซ่ึงบัญญัติว�า “ถ�าฝ+ายผู�เสียหายได�มีส�วนทําความผิดอย�างใด อย�างหนึ่งก�อให�เกิด 
ความเสียหายด�วยไซร� ท�านว�าหนี้อันจะต�องใช� ค�าสินไหมทดแทนแก�ฝ+ายผู�เสียหายมากน�อยเพียงใดนั้น 
ต�องอาศัย พฤติการณ'เป0นประมาณ ข�อสําคัญก็คือว�าความเสียหายนั้นได�เกิดข้ึน เพราะฝ+ายไหนเป0นผู�ก�อ 
ยิ่งหย�อนกว�ากันเพียงไร”58  
 
 
                                                           

56 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 311/2522 
57 มหาวิทยาลัยทักษิณ. อ างแล ว. 
58 ประสพสุข  บุญเดช. (2543). คําอธิบายประมวลกฎหมายแพ(งและพาณิชย, บรรพ 5 ครอบครัว. พิมพ.คร้ังท่ี 12. 

(กรุงเทพฯ: นิติบรรณการ). น. 88 
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สิทธิเรียกค(าทดแทนกรณีผิดสัญญาหมั้นที่ไม(อาจโอนกันได.ทางมรดก 

 

สิทธิเรียกค�าทดแทนจากการผิดสัญญาหม้ันตามมาตรา 1440 ในกรณีทดแทนความเสียหาย 

ต�อกายหรือชื่อเสียงแห�งชายหรือหญิงนั้น หรือทดแทนความเสียหายเนื่องจากการท่ีคู�หม้ัน บิดามารดา

หรือบุคคล ผู กระทําการในฐานะเช�นบิดามารดาได ใช จ�ายหรือต องตกเป�นลูกหนี้เนื่องในการเตรียมการ

สมรสโดยสุจริตและตามสมควร หรือทดแทนความเสียหายเนื่องจากการท่ีคู�หม้ันได จัดการทรัพย.สิน 

หรือการอ่ืนอันเก่ียวแก�อาชีพหรือทางทํามาหาได ของตนไปโดยสมควรด วยการคาดหมายว�าจะได มีการ

สมรส เฉพาะสิทธิเรียกค�าทดแทนความเสียหายต�อกายหรือชื่อเสียงแห�งชายหรือหญิงนั้น หรือทดแทน

ความเสียหายเนื่องจากการท่ีคู�หม้ันได จัดการทรัพย.สิน หรือการอ่ืนอันเก่ียวแก�อาชีพหรือทางทํามาหา

ได ของตนไปโดยสมควรด วยการคาดหมายว�าจะได มีการสมรสเท�านั้น ท่ีเป�นสิทธิเฉพาะตัวของคู�สัญญาหม้ัน 

ซ่ึงค�าทดแทนอันจะพึงชดใช แก�กันตามหมวดนี้ ให ศาลวินิจฉัยตามควรแก�พฤติการณ.ซ่ึงสิทธิเรียกร อง 

ค�าทดแทนตามหมวดนี้ นอกจากค�าทดแทนตามมาตรา 1440 (2) ไม�อาจโอนกันได และไม�ตกทอดไปถึง

ทายาท เว นแต�สิทธินั้น จะได รับสภาพกันไว เป�นหนังสือหรือผู เสียหายได เริ่มฟbองคดีตามสิทธินั้นแล ว 

ตัวอย�างเช�น นายดําหม้ันหมายกับนางสาวแดงและท้ังคู�ได เสียเป�นผัวเมียกัน ต�อมาชายผิดสัญญาหม้ัน 

กรณีอย�างนี้หญิงจะโอนสิทธิในความเสียหายต�อกายและชื่อเสียงท่ีเกิดข้ึนกับตนเองนี้ให แก�บุคคลอ่ืน

ไม�ได  เว นแต�ได ฟbองคดีหรือรับสภาพหนี้ไว  

 

การเรียกร.องค(าทดแทนจากบุคคลอ่ืนที่มาล(วงเกินหญิงคู(หมั้นหรือชายคู(หมัน้ทาง

ประเวณี 

 

เม่ือมีการหม้ันกันแล ว ตามกฎหมายเดิมกําหนดให ชายมีสิทธิท่ีจะไม�ให ชายอ่ืนมาร�วม

ประเวณีหรือล�วงเกินหญิงได  หากชายอ่ืนมาร�วมประเวณีกับหญิงเรียกว�า “เป�นชู เหนือขันหมาก” 

กฎหมายป;จจุบันยังคงหลักการนี้ไว และในป[ พ.ศ. 2550 กฎหมายได เพ่ิมเติมสิทธิของหญิงคู�หม้ันให  

มีสิทธิเรียกค�าทดแทนจากหญิงอ่ืนท่ีมาล�วงเกินชายคู�หม้ันหรือมาร�วมประเวณีกับชายคู�หม้ัน ท้ังนี้

เพ่ือให ชายหญิงคู�หม้ันมีสิทธิเท�าเทียมกันในการเรียกค�าทดแทน 

มาตรา 1445 “ชายหรือหญิงคู�หม้ันอาจเรียกค�าทดแทนจากผู�ซ่ึงได�ร�วมประเวณีกับ

คู�หม้ันของตนโดยรู�หรือควรจะรู�ถึงการหม้ันนั้น เม่ือได�บอกเลิกสัญญาหม้ันแล�วตาม มาตรา 1442 

หรือมาตรา 1443 แล�วแต�กรณี” 
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มาตรา 1446 “ชายหรือหญิงคู�หม้ันอาจเรียกค�าทดแทนจากผู�ซ่ึงได�ข�มขืนกระทําชําเรา

หรือพยายามข�มขืนกระทําชําเราคู�หม้ันของตนโดยรู�หรือควรจะรู�ถึงการหม้ันนั้นได� โดยไม�จําต�องบอก

เลิกสัญญาหม้ัน “ 

จากบทบัญญัติดังกล�าวข างต น เห็นได ว�าสิทธิเรียกค�าทดแทนของชายจากหญิงคู�หม้ันนั้น

ต องประกอบด วย 

 

1. ชายอ่ืนได.ร(วมประเวณีกับหญิงคู(หม้ัน คําว�า “ร�วมประเวณี” หมายถึง การร�วม

สังวาสกันซ่ึงกระทํากันตามธรรมชาติของการเป�นผัวเมีย ท้ังนี้โดยไม�ได คํานึงว�าจะมีการสําเร็จความใคร�

หรือไม�59 ซ่ึงในการร�วมประเวณีนี้จะต องเป�นกรณีท่ีชายกระทํากับหญิง ไม�ได หมายความรวมถึงการท่ี

หญิงกระทํากับหญิงด วยกัน และต องเป�นการกระทําต�อร�างกายของหญิงโดยตรง ไม�ใช�การกระทําทาง

ทวารหนักด วย ซ่ึงการกระทําชําเราตามกฎหมายจะต องปรากฏว�าของลับของชายล�วงล้ําเข าไปในช�อง

สังวาสหรืออวัยวะสืบพันธุ.ของหญิง การท่ีจําเลยขืนใจผู เสียหาย โดยใช ของลับของจําเลยใส�เข าไปใน

ทวารหนักของผู เสียหาย จึงไม�เป�นการกระทําชําเราคงมีแต�ความผิดฐานกระทําอนาจารเท�านั้น และใน

การร�วมประเวณีนี้ต องเกิดจากความสมัครใจของหญิงนั้นเอง60 โดยองค.ประกอบของข อนี้แยก

พิจารณาได  ดังนี้ 

1.1 ชายซ่ึงได ร�วมประเวณีต องรู หรือมีเหตุอันควรรู ว�า หญิงนั้นมีคู�หม้ันอยู�แล ว

หมายความว�า ชายซ่ึงร�วมประเวณีต องได รู ด วยว�าชายคู�หม้ันเป�นใคร หากเพียงแต�รู ว�าหญิงมีคู�หม้ัน 

แต�ไม�รู ว�าใครคือคู�หม้ัน กรณียังไม�เพียงพอท่ีจะให ชายเรียกค�าทดแทนจากชายอ่ืนนั้นได  

1.2 ชายคู�หม้ันต องมีการบอกเลิกสัญญาหม้ันก�อนโดยถือว�ามีเหตุสําคัญเกิดข้ึนแก�

หญิงคู�หม้ันแล ว นอกจากนั้นยังมีสิทธิเรียกค�าทดแทนจากหญิงคู�หม้ันด วยเหตุเพราะถือว�าเป�นการ

กระทําชั่วอย�างร ายแรงตามาตรา 1444 แต�หากเป�นกรณีท่ีชายคู�หม้ันรู เห็นเป�นใจในการท่ีหญิงคู�หม้ัน

ร�วมประเวณีกับชายอ่ืนกรณีอย�างนี้จะบอกเลิกสัญญาหม้ันไม�ได  และสิทธิในการเรียกค�าทดแทนกรณี

นี้เป�นสิทธิเฉพาะตัวของชายคู�หม้ันเท�านั้น 

 

 

                                                           
59 ชาติชาย  อัครวิบูลย.. อ างแล ว. น. 111 
60 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1048/2518 
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2. สิทธิเรียกค(าทดแทนกรณีชายอ่ืนได.ข(มขืนกระทําชําเราหรือพยายามข(มขืนกระทํา

ชําเราคู(หม้ันของตนโดยรู.หรือควรจะรู.ถึงการหม้ันนั้นได. โดยไม(จําต.องบอกเลิกสัญญาหม้ัน  

การท่ีชายอ่ืนข�มขืนหรือพยายามข�มขืนกระทําชําเราหญิงคู�หม้ัน โดยมีหลักท่ีสําคัญ 

คือ ชายอ่ืนจะต องรู ว�าหญิงมีคู�หม้ันแล ว แต�ไม�จําเป�นต องรู ว�าชายคู�หม้ันเป�นใคร และชายคู�หม้ัน 

ไม�จําเป�นต องบอกเลิกสัญญาหม้ันก�อน การเรียกค�าทดแทนกรณีนี้มีความแตกต�างจากการท่ีหญิงยอม

ให ชายอ่ืนร�วมประเวณี ดังนั้น ชายคู�หม้ันจึงไม�มีสิทธิเรียกเอาค�าทดแทนตามาตร 1444 โดยหาว�าหญิง

กระทําชั่วอย�างร ายแรงไม�ได  หรือกรณีมีแต�เพียงการกอดจูบ ลูบคลํา กรณีอย�างนี้เรียกค�าทดแทนไม�ได   

ส�วนหญิงคู�หม้ันไม�มีสิทธิเรียกค�าทดแทนจากหญิงอ่ืนท่ีมาล�วงเกินชายคู�หม้ันทางประเวณี โดยจะนํา

มาตรา 1445 และมาตรา 1446 มาอนุโลมใช บังคับไม�ได  เพราะตามประเพณีของไทยการท่ีชายไป

ร�วมประเวณีกับหญิงอ่ืนเพียงชั่วคราวไม�น�าจะถึงข้ันประพฤติชั่ว หรือในกรณีท่ีชายคู�หม้ันรู เห็นเป�นใจ

ให ชายอ่ืนข�มขืนกระทําชําเรากับหญิงคู�หม้ันของตน ชายคู�หม้ันเรียกค�าทดแทนไม�ได  

ในส�วนของการข�มขืนกระทําชําเรานั้นต องถึงขนาดมีคําพิพากษาของศาลหรือไม�  

หากพิจารณาจากตัวบทกฎหมาย จะเห็นได ว�าใช คําว�า ข�มขืน หรือพยายามข�มขืน แต�ไม�ได กล�าวถึง 

คําพิพากษาของศาล ดังนั้น จึงเห็นว�าเพียงแต�เป�นไปตามองค.ประกอบของความผิดฐานนั้น แต�ไม�จําต อง 

ถึงขนาดมีคําพิพากษาคดีของศาล ในส�วนของคดีอาญาให แยกพิจารณาต�างหาก 

 

การสิ้นสุดของการหมั้น 

 

สัญญาหม้ันไม�เป�นเหตุบังคับให ทําการสมรส เนื่องจากการสมรสต องอาศัยความสมัครใจ

ของชายและหญิง นอกจากนี้ การหม้ันไม�ก�อให เกิดหน าท่ีต องอยู�กินร�วมกันเหมือนหน าท่ีของสามีภริยา 

ท้ังนี้ แม เป�นสามีภริยากันกฎหมายก็ยังอนุญาตให หย�าโดยความยินยอมได  เหตุนี้หากชายหญิงแม เป�น

คู�หม้ันกันแล วต องการท่ีจะล มเลิกข อผูกมัดระหว�างกันเองก็สามารถจะทําได  ส�วนของหม้ันและสินสอดนั้น 

จะตกลงแบ�งหรือคืนแก�กันอย�างไรก็ได  ซ่ึงในทางปฏิบัติแล วหากไม�มีการสมรส ฝ1ายหญิงก็ต องคืนให แก�

ฝ1ายชาย เว นแต�ฝ1ายชายจะตกลงยกให เป�นกรรมสิทธิ์แก�ฝ1ายหญิง ส�วนการสิ้นสุดของสัญญาหม้ันนั้น  

อาจเกิดข้ึนจากการบอกล างสัญญาหม้ันท่ีเป�นโมฆียะ ได แก� กรณีผู เยาว.ทําการหม้ันโดยไม�ได รับ 

ความยินยอมจากบุคคลตามท่ีระบุไว ในมาตรา 1436 เม่ือมีการบอกล าง สัญญาหม้ันนั้นก็เป�นโมฆะ

และสิ้นสุดลง ส�วนของหม้ันและสินสอดนั้น เม่ือไม�มีการสมรสเกิดข้ึนก็ต องคืนให แก�ฝ1ายชาย สําหรับ

การหม้ันท่ีเกิดจากการข�มขู� กลฉ อฉล หรือสําคัญตัวผิด คู�หม้ันอีกฝ1ายหนึ่งสามารถบอกเลิกสัญญา



37 
 

หม้ันได  โดยถือว�ามีเหตุสําคัญอันเกิดแก�คู�หม้ันอีกฝ1ายหนึ่ง เนื่องจากกฎหมายครอบครัวได กําหนดให 

การหม้ันเป�นโมฆียะเฉพาะกรณีท่ีมีการฝ1าฝ^นในเรื่องความยินยอมเท�านั้น กรณีข�มขู� กลฉ อฉล หรือ

สําคัญตัวผิดจึงไม�ใช�เรื่องโมฆียะ  

ในเรื่องการสิ้นสุดของการหม้ัน แยกออกเป�น 2 กรณี ดังนี้ 

1. การส้ินสุดโดยกฎหมาย 

1.1 กรณีตายก�อนสมรส คําว�า “ตาย” ตามความในมาตรา 1441 หมายถึง การตาย

โดยธรรมชาติ มิใช�กรณีถูกศาลสั่งให เป�นคนสาบสูญ หรือท่ีเรียกว�าการตายโดยผลของกฎหมาย  

หากคู�หม้ันฝ1ายใดฝ1ายหนึ่งถึงแก�ความตายก�อนสมรส ซ่ึงเป�นตายโดยธรรมชาติ กล�าวคือ ไม�มีโอกาส

กลับมาใช ชีวิตได อีกแล ว ดังนี้ คู�หม้ันฝ1ายท่ียังมีชีวิตอยู�จะเรียกค�าทดแทนไม�ได  ในกรณีชายหญิงคู�หม้ัน

ตายพร อมกัน เช�น เม่ือหม้ันกันแล วเดินทางโดยสารเครื่องบินไปเท่ียวท่ีจังหวัดภูเก็ต เครื่องบินตกเป�น

เหตุให ท้ังคู�ตายพร อมกัน ดังนี้ หญิงหรือฝ1ายหญิงไม�ต องคืนของหม้ันให แก�ฝ1ายชาย เนื่องจากการตาย

ไม�ใช�เรื่องของการผิดสัญญาหม้ัน 

1.2 กรณีบอกล างสัญญาหม้ัน หากการหม้ันนั้นได ฝ1าฝ^นเง่ือนไขเก่ียวกับความ

ยินยอม กรณีนี้กฎหมายเป=ดโอกาสให แก�บุคคลตามมาตรา 1436 มีสิทธิบอกล างได โดยไม�ต องร องขอ

ต�อศาล จึงถือเป�นข อท่ีแตกต�างจากกรณีขอให ศาลเพิกถอนการสมรสเพราะการสมรสเป�นโมฆียะ  

ซ่ึงการบอกเลิกสัญญาหม้ันนั้น เป�นการใช สิทธิของคู�หม้ันฝ1ายใดฝ1ายหนึ่งท่ีจะไม�สมรสกับอีกฝ1ายหนึ่ง

เม่ือมีเหตุการณ.สําคัญเกิดแก�คู�หม้ันฝ1ายหลังนี้ โดยเหตุสําคัญนี้หมายถึงเหตุอันจะมีผลให การใช ชีวิต

สมรสร�วมกันดําเนินต�อไปอย�างไม�สงบสุข เช�น เป�นโรคติดต�อร ายแรง สภาพแห�งกายไม�สามารถให 

กําเนิดบุตรได  หรือหน าเสียโฉม เป�นต น และการบอกเลิกสัญญาหม้ันเป�นการใช สิทธิท่ีกฎหมายได รับ

รองและคุ มครอง ดังนั้น ฝ1ายท่ีถูกบอกเลิกจึงเรียกค�าทดแทนไม�ได  จึงเป�นข อแตกต�างจากการผิด

สัญญาหม้ัน ซ่ึงฝ1ายผิดสัญญาต องรับผิดชดใช ค�าทดแทนตามท่ีกําหนดไว ในมาตรา 1440  

1.3 กรณีมีการสมรส เนื่องจากเม่ือได มีการสมรสตามสัญญาหม้ันแล วความผูกพัน

ตามสัญญาหม้ันย�อมเป�นอันระงับสิ้นลง 

 
2. การส้ินสุดโดยการบอกเลิกสัญญา 

ชายหรือหญิงมีสิทธิบอกเลิกสัญญาหม้ันได  หากว�ามีเหตุสําคัญเกิดแก�อีกฝ1ายหนึ่ง
ดังท่ีบัญญัติไว ในมาตรา 1442 มาตรา 1443 การบอกเลิกสัญญาหม้ันมีบทบัญญัติท่ีเก่ียวข องอยู�  
3 มาตรา ได แก� มาตรา 1442 มาตรา 1443 และมาตรา 1444 โดยในสองมาตราแรก เป�นกรณีท่ีมี
เหตุสําคัญอันเกิดแก�คู�หม้ันฝ1ายใดฝ1ายหนึ่ง ซ่ึงกฎหมายกําหนดให คู�หม้ันอีกฝ1ายมีสิทธิบอกเลิกสัญญา
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หม้ันได  หากชายบอกเลิกสัญญาหม้ัน ทําให หญิงต องคืนของหม้ัน แต�ถ าหญิงเป�นฝ1ายบอกเลิกสัญญา
หม้ัน กรณีนี้หญิงไม�ต องคืนของหม้ันให แก�ชาย และเม่ือมีการบอกเลิกสัญญาหม้ันแล วจะเรียก 
ค�าทดแทนไม�ได  แต�ถ าเป�นการบอกเลิกสัญญาหม้ันตามมาตรา 1444 ฝ1ายบอกเลิกสัญญามีสิทธิเรียก
ค�าทดแทนได  ตามมาตรา 1440 เนื่องจากกรณีนี้เป�นการบอกเลิกเพราะการกระทําชั่วอย�างร ายแรง
ของคู�หม้ันอีกฝ1ายหนึ่งซ่ึงได ทําชั่วภายหลังการหม้ัน เช�น หม้ันแล วชายคู�หม้ันเป�นชู กับภริยาชาวบ าน 
หรือเม่ือหม้ันกันแล วชายเสพย.ยาเสพติดเป�นอาจิณ ตามมาตรา 1444 ให ถือว�าการกระทําดังกล�าวของ
คู�หม้ันเป�นการทําชั่วอย�างร ายแรง และถือเป�นผู ผิดสัญญาหม้ัน จึงต องรับผิดใช ค�าทดแทนแก�คู�หม้ันท่ี
ใช สิทธิบอกเลิกสัญญาหม้ัน นอกจากนี้ยังอาจมีการบอกเลิกสัญญาหม้ัน ตามมาตรา 1445 และมาตรา 1446 
อันได แก� กรณีท่ีชายอ่ืนมาร�วมประเวณีกับหญิงคู�หม้ันโดยรู หรือควรจะรู ว�าหญิงใดหม้ันกับชายคู�หม้ันแล ว 
ดังนี้ เม่ือชายคู�หม้ันได บอกเลิกสัญญาหม้ัน โดยถือว�ามีเหตุสําคัญอันเกิดแก�หญิงตามมาตรา 1442 
ชายคู�หม้ันก็สามารถเรียกค�าทดแทนจากชายอ่ืนนั้นได  นอกจากนี้ หากการบอกเลิกสัญญาหม้ันเกิด
จากการกระทําชั่วร ายของหญิงคู�หม้ัน หญิงคู�หม้ันต องรับผิดใช ค�าทดแทนแก�ชายคู�หม้ันด วย  
โดยเสมือนเป�นผู ผิดสัญญาหม้ันเช�นกัน  

สําหรับกรณีท่ีมีชายอ่ืนมาข�มขืนกระทําชําเรา หรือพยายามข�มขืนกระทําชําเรา 
หญิงคู�หม้ัน โดยรู หรือควรจะรู ว�าหญิงได หม้ันแล ว หากชายบอกเลิกสัญญาหม้ันก็เป�นการบอกเลิก 
โดยมีเหตุสําคัญอันเกิดแก�ฝ1ายหญิง กรณีชายคู�หม้ันสามารถเรียกค�าทดแทนจากชายอ่ืนได  แต�จะเรียก
ค�าทดแทนจากหญิงคู�หม้ันไม�ได  เนื่องจากเหตุสําคัญอันเกิดแก�ฝ1ายหลังนี้หาใช�เป�นการกระทําชั่วของ
หญิงคู�หม้ัน 

3. กรณีสิ้นสุดโดยความยินยอม 

เนื่องจากการเลิกสัญญาหม้ันอาจทําได ด วยการตกลงกันของคู�กรณีท้ังสองฝ1ายได  

ซ่ึงกฎหมายรับรองหลักความศักด์ิสิทธิ์ของการแสดงเจตนา ดังนั้น เม่ือตกลงเลิกสัญญาหม้ันกันย�อม

สามารถทําได  โดยในส�วนของหม้ันให หญิงคืนแก�ชาย เว นแต�จะได ตกลงกันเป�นอย�างอ่ืน 

 

วิธีการคืนของหมั้น 

 

1. ถ.าของหม้ันเปDนเงินตรา 

กรณีท่ีของหม้ันเป�นเงินตรา ฝ1ายหญิงมีหน าท่ีต องคืนเงินเพียงส�วนท่ีมีอยู�ในขณะ

เรียกคืนโดยสุจริตตามหลักลาภมิควรได  ดังนั้น ถ าทรัพย.สินซ่ึงได รับไว เป�นลาภมิควรได นั้นเป�นเงิน

จํานวนหนึ่ง ท�านว�าต องคืนเต็มจํานวนนั้น เว นแต�เม่ือบุคคลได รับไว โดยสุจริต จึงต องคืนลาภมิควรได 

เพียงส�วนท่ียังมีอยู�ในขณะเม่ือเรียกคืน ดังนั้น การคืนเงินตราจึงคืนเฉพาะต นเงินเท�านั้น ประโยชน.
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หรือดอกเบี้ยท่ีเพ่ิมพูนจากการท่ีนําเงินนั้นไปลงทุนจึงไม�ต องคืน แต�ฝ1ายชายอาจเรียกดอกเบี้ยใน 

เงินต นได นับแต�วันฟbองคดีเพราะถือว�าฝ1ายหญิงตกอยู�ในฐานะทุจริตต้ังแต�เวลาท่ีเรียกคืนนั้นแล ว 

ตัวอย�างเช�น ชายหม้ันหญิงด วยเงินจํานวน 60,000 บาท หญิงได นําเงินบางส�วนไปใช จ�ายแล ว ต�อมา

หญิงผิดสัญญาหม้ัน และในขณะท่ีชายใช สิทธิเรียกเงินของหม้ันคืนนั้น ปรากฏว�าหญิงเหลือเงินเพียง 

10,000 บาท กรณีนี้หญิงต องคืนเพียงเงิน 10, 000 บาท เท�านั้น หากหญิงได ใช จ�ายเงินไปท้ังหมดแล ว

หญิงก็ไม�ต องคืน แต�ถ าหญิงนําเงินไปซ้ือทรัพย.อย�างอ่ืน เช�น นําเงินไปซ้ือรถจักรยานยนต. การเรียกคืน

ของหม้ันต องเป�นการเรียกคืนในลักษณะช�วงทรัพย. ตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย. มาตรา 226  

ส�วนการคืนเงินของหม้ันนั้น จะเรียกคืนได เฉพาะต นเงินเท�านั้น  

 

2. ถ.าของหม้ันนั้นเปDนทรัพย,สินอ่ืนท่ีไม(ใช(เงินตรา  

กรณีท่ีของหม้ันนั้นเป�นทรัพย.สินอ่ืนท่ีไม�ใช�เงินตรา ฝ1ายหญิงต องคืนทรัพย.สิน 

ในสภาพท่ีเป�นสภาพท่ีเป�นอยู� ณ เวลาท่ีเรียกคืน ดังนั้น หากทรัพย.สินสูญหายหรือบุบสลายก็ไม�ต อง

รับผิดชอบในความชํารุดบกพร�องหรือบุบสลายนั้น และหากทรัพย.สินนั้นมีราคาเพ่ิมข้ึนเพราะ 

ฝ1ายหญิงได ออกเงินค�าใช จ�ายในการปรับปรุงซ�อมแซมทรัพย.สินนั้น ฝ1ายหญิงก็มีสิทธิได รับชดใช 

ค�าใช จ�ายนั้นจากฝ1ายชายได ด วย ตัวอย�างเช�น ชายนํารถยนต.มาหม้ันหญิงสาว หญิงได เปลี่ยนแปลง

ระบบเชื้อเพลิงใหม� ทําให รถเสื่อมสภาพ หากจะต องมีการคืนของหม้ันกันให คืนตามสภาพท่ีเป�นอยู�

โดยไม�ต องรับผิดในความชํารุดบกพร�องหรือการบุบสลายนั้น ถ าหญิงได มีการออกค�าใช จ�ายในการ

ซ�อมแซมหญิงมีสิทธิเรียกคืนได แต�ถ าเป�นกรณีท่ีเป�นค�าใช จ�ายเพ่ือการบํารุงรักษาตามปกติธรรมดา

กรณีนี้เรียกคืนไม�ได  

 

อายุความ 

การฟbองคดีเรียกค�าทดแทนกรณีผิดสัญญาหม้ัน การเลิกสัญญาหม้ันเพราะการกระทําชั่ว

อย�างร ายแรง การท่ีบุคคลอ่ืนมาล�วงเกินหรือมาร�วมประเวณีกับชายหญิงคู�หม้ัน และการเรียก 

ของหม้ันคืน จะต องยื่นฟbองคดีภายในกําหนด 6 เดือน นับแต�วันผิดสัญญาหม้ันหรือวันท่ีรู หรือควรรู ถึง

เหตุแห�งการกระทํา มิฉะนั้นคดีจะขาดอายุความ แต�การฟbองเรียกคืนสินสอดจากฝ1ายหญิงมีอายุความ 10 ป[61  

 

                                                           
61 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1353/2492 
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อุทาหรณ, 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 8738/2551 เม่ือข อเท็จจริงยังไม�แน�ชัดว�า โจทก.ท่ี 1 และ

จําเลยท่ี 1 ถอนหม้ันกันเม่ือใดแต�ได ความว�าจําเลยท่ี 1 แจ งโจทก.ท่ี 2 ว�า จําเลยท่ี 1 ได แจ งเรื่องถอน

หม้ันให ประธานในพิธีหม้ันทราบแล ว ก็ถือว�า โจทก.ท่ี 1 และจําเลยท่ี 1 ได มีการถอนหม้ันกันอย�างเป�น

ทางการในวันท่ีจําเลยท่ี 1 แจ งให โจทก.ท่ี 2 ทราบ 

 

สินสอด 

 

ในสมัยท่ีมีการบังคับใช กฎหมายพระอัยการลักษณะผัวเมีย สินสอดเป�นทรัพย.สินท่ี 

ฝ1ายชายได ให แก�ฝ1ายหญิงเพ่ือเป�นการตอบแทนในการท่ีบิดามารดาของหญิงได อุปการะเลี้ยงดูบุตรจน

เติบโตเป�นผู ใหญ�จนได แต�งงาน ในการให สินสอดกันนั้น เดิมมีข อถกเถียงกันว�าจะยังคงเรื่องการให 

สินสอดไว หรือไม� โดยฝ1ายแรกท่ีเห็นว�าควรให คงเรื่องการให สินสอดไว  เพราะสินสอดถือเป�นการแสดง

ความเคารพต�อบิดามารดาของหญิง และเป�นค�าน้ํานมท่ีมารดาของหญิงได เลี้ยงดู ส�วนฝ1ายท่ีสองเห็นว�าควร

ยกเลิกเรื่องสินสอดเสีย เพราะการให สินสอดเปรียบเสมือนเป�นการซ้ือขายหญิง โดยการตีราคาหญิง

เป�นเงินหรือทรัพย.สิน เม่ือเปรียบเทียบความเห็นท้ังสองฝ1ายแล วเห็นว�า ความเห็นของฝ1ายแรกมี

น้ําหนักมากกว�า ด วยเหตุผลดังกล�าวจึงยังคงเรื่องสินสอดไว 62 ป;จจุบันเรื่องสินสอดยังคงมีอยู� ท้ังนี้ 

ตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย. มาตรา 1437 วรรคสามได กล�าวถึงไว ว�า สินสอด เป�นทรัพย.สิน 

ท่ีฝ1ายชายได ส�งมอบให แก�บิดามารดา ผู รับบุตรบุญธรรม หรือผู ปกครองของฝ1ายหญิง เพ่ือเป�นการ

ตอบแทนท่ีหญิงนั้นยอมสมรส และเม่ือมีการให สินสอดกันแล ว ย�อมตกเป�นกรรมสิทธิ์แก�บิดามารดา

ของหญิงในการท่ีท�านจะจําหน�าย จ�าย โอน หรือยกให ใครก็ได  ซ่ึงหากบิดามารดาของหญิงยกสินสอด

นั้นให แก�หญิง สินสอดนั้นย�อมกลายเป�นสินส�วนตัวของหญิง แต�ถ าไม�มีการสมรสโดยมีเหตุสําคัญ 

อันเกิดแต�หญิง หรือมีพฤติการณ.ท่ีหญิงต องรับผิดชอบ ทําให ชายไม�สมควรหรือไม�อาจจะสมรสกับ

หญิงได  ให ฝ1ายชายเรียกสินสอดคืนจากฝ1ายหญิงได  และในการให สินสอดแก�กันนั้น กฎหมายไม�ได 

กําหนดแบบเอาไว  อาจมีการตกลงกันด วยวาจาหรือเป�นลายลักษณ.อักษรก็ได  อย�างท่ีกล�าวมาแล วว�า

สินสอดเป�นทรัพย.สินท่ีทางฝ1ายชายมอบให แก�ฝ1ายหญิงเพ่ือตอบแทนท่ีหญิงยอมสมรส ในท่ีนี้ผู เขียนจะ

ขออธิบายลักษณะของสินสอด ดังนี้ 

 

                                                           
62 ประสพสุข  บุญเดช. อ างแล ว. น.62 
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1. สินสอดต.องเปDนทรัพย,สิน  

คําว�า “ทรัพย.สิน” ให เป�นไปตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย.มาตรา 138  

ซ่ึงบัญญัติว�า ทรัพย.สิน หมายความรวมท้ังทรัพย.และวัตถุไม�มีรูปร�างซ่ึงอาจมีราคาและอาจถือเอาได  

ดังนั้น ในการพิจารณาความหมายของคําว�าสินสอดจึงต องเป�นไปตามกฎหมายลักษณะทรัพย. 

กล�าวคือ สินสอดจะเป�นวัตถุท่ีมีรูปร�างหรือไม�มีรูปร�างก็ได  ซ่ึงอาจมีราคาและอาจถือเอาได  โดยจะเป�น

สังหาริมทรัพย. เช�น สร อยคอ เงิน ทองคํา หรือจะเป�นอสังหาริมทรัพย. เช�น บ าน ท่ีดิน ซ่ึงหากเป�น

อสังหาริมทรัพย.ในการส�งมอบให แก�กันต องทําตามแบบท่ีกฎหมายกําหนด กล�าวคือ ต องมีการทําเป�น

หนังสือและจดทะเบียนต�อพนักงานเจ าหน าท่ีให เรียบร อย การให จึงจะสมบูรณ.ตามกฎหมาย  

หรือถ าเป�นสังหาริมทรัพย.พิเศษ เช�น ช าง ม า วัว ควาย ลา ล�อ ต องทําเป�นและจดทะเบียนตาม

ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย. มาตรา 456 จึงจะมีผลสมบูรณ.เป�นการให สินสอด ท้ังนี้ ในเรื่อง

ทรัพย.สินท่ีเป�นสินสอดนั้น ย�อมข้ึนอยู�กับสภาพสังคมในป;จจุบันด วยว�านิยมให ทรัพย.สินสิ่งใดเป�น

สินสอดแก�กัน 

 

2. ต.องเปDนทรัพย,สินท่ีฝFายชายให.แก(บิดามารดา บิดาหรือมารดา ผู.รับบุตรบุญธรรม 

หรือผู.ปกครองของหญิง  

คําว�า “ฝ1ายชาย” ไม�ได จํากัดว�าต องเป�นเฉพาะตัวชายเท�านั้น แต�ให รวมไปถึงบิดา 

มารดา ผู รับบุตรบุญธรรม หรือผู ปกครอง หรือผู กระทําการแทนบิดามารดาของชายคู�หม้ัน ได ให แก� 

บิดา มารดา ผู รับบุตรบุญธรรมหรือผู ปกครองของหญิง ซ่ึงคําว�า บิดามารดาต องเป�นบิดามารดา  

ท่ีชอบด วยกฎหมาย หากเป�นผู รับบุตรบุญธรรมต องมีการจดทะเบียนรับเป�นบุตรบุญธรรมให เรียบร อย 

ส�วนผู ปกครองต องเป�นบุคคลท่ีศาลต้ังให หรือกล�าวได ว�าต องเป�นผู ปกครองโดยนิตินัย หากเป�นบุคคลท่ี

เลี้ยงดูหญิงมาต้ังแต�หญิงยังเล็ก อาจเป�น ลุง ปbา น า อา หากไม�ได มีคําสั่งศาลว�าเป�นผู ปกครองของ

หญิง ย�อมไม�ถือเป�นผู ปกครองโดยนิตินัยแต�เป�นเพียงผู ปกครองโดยพฤตินัยเท�านั้น ย�อมไม�มีสิทธิรับ

ทรัพย.ท่ีเป�นสินสอดจากฝ1ายชายได  หรือหากเป�นกรณีท่ีชายมอบมอบเงินให แก�บุคคลอ่ืนท่ีไม�ใช�บิดา

มารดาและไม�ใช�ผู ปกครองของหญิงบุคคลนั้นย�อมไม�มีอํานาจในการท่ีจะฟbองเรียกเงินสินสอด63  

หรือกรณีท่ีบิดามารดาของหญิงได ถึงแก�ความตายไปก�อนแล ว ชายจึงยกทรัพย.ให แก�หญิง เงินท่ีให 

ดังกล�าวย�อมไม�ใช�สินสอดแต�บังคับได ระหว�างคู�สัญญาถือเป�นบุคคลสิทธิ 

 

                                                           
63 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 767/2517 
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3. ต.องเปDนการให.เพ่ือตอบแทนท่ีหญิงยอมสมรสด.วย  

วัตถุประสงค.ของการให สินสอดแก�กันนั้น เพ่ือเป�นการตอบแทนท่ีหญิงยอมสมรสกับชาย 

ดังจะสังเกตได ว�า การให สินสอดเป�นการให เพ่ือตอบแทนท่ีหญิงยอมสมรส ซ่ึงคําว�า “สมรส” ตามกฎหมายท่ี

ใช บังคับในป;จจุบัน หมายถึง การท่ีชายหญิงจดทะเบียนสมรสกัน ซ่ึงต องกระทําให ปรากฏต�อหน า 

นายทะเบียน หากมีแต�เพียงการจัดพิธีแต�งงานตามประเพณี โดยไม�มีการจดทะเบียนสมรส ทรัพย.สิน

ท่ีฝ1ายชายได ตกลงจะให แก�ฝ1ายหญิงย�อมไม�ใช�สินสอดตามความหมายของกฎหมาย64 ฉะนั้น จะเห็นได ว�า 

หากไม�มีเจตนาจะสมรสกันต้ังแต�แรก ทรัพย.สินท่ีให แก�กันย�อมไม�ใช�สินสอด เช�น ชายหญิงหนีตามกัน

ไปจากนั้นชายให เงินแก�มารดาหญิงเพ่ือเป�นการขอขมาในการท่ีหญิงตามไปอยู�ด วย เงินท่ีให กันไม�ใช�

สินสอด65 หรือกรณีท่ีฝ1ายชายตกลงกับฝ1ายหญิงว�าจะนําเงินจํานวนหนึ่งมาแสดงในพิธีหม้ันแล ว

หลังจากนั้น ฝ1ายหญิงจะคืนให ฝ1ายชายนั้น เงินจํานวนดังกล�าวไม�ใช�สินสอด66  

ในเรื่องการให สินสอดนั้น มีความแตกต�างจากการให ของหม้ัน หากเป�นการให  

ของหม้ันแก�กันต องให ในวันทําสัญญาหม้ัน แต�เรื่องของการให สินสอดกฎหมายไม�ได กําหนดเวลาเอาไว 

ว�าต องให กันในช�วงเวลาใดซ่ึงอาจให ก�อนสมรสหรือหลังจากท่ีสมรสแล วก็ได  แต�ท้ังนี้ต องมีการตกลง

กันไว ก�อนว�าจะมีการให สินสอดแก�กัน ซ่ึงการตกลงในเรื่องสินสอดอาจจะทําข อตกลงในลักษณะเป�น

สัญญากู เงินก็ได 67 ศาลฎีกาฟ;งข อเท็จจริงว�า อันสินสอดนั้นตามกฎหมายเป�นทรัพย.สินซ่ึงฝ1ายชาย

ให แก�บิดามารดาหรือผู ปกครองฝ1ายหญิง เพ่ือตอบแทนการท่ีหญิงยอมสมรสและเม่ือมีข อตกลงจะให 

สินสอดแก�กันแล ว การให สินสอดภายหลังการสมรสย�อมทําได เพราะไม�มีอะไรห ามซ่ึงต�างกับของหม้ัน

อันจะต องให กันในเวลาทําสัญญาหม้ัน เห็นได ว�าก�อนสมรสจําเลยได ทําสัญญากู เงินให แก�โจทก.ไว จริง

และแทนเงินสินสอดซ่ึงมีข อตกลงกันไว ว�าจะให แก�มารดาโจทก.แล ววินิจฉัยว�า อันสินสอดนี้ 

ตามกฎหมายเป�นทรัพย.สินซ่ึงฝ1ายชายให แก�บิดามารดา หรือผู ปกครองฝ1ายหญิงเพ่ือตอบแทนการท่ี

หญิงยอมสมรส ท้ังศาลฎีกาเห็นต�อไปว�า หากมีข อตกลงจะให สินสอดต�อกันแล วการให สินสอด

ภายหลังการสมรสย�อมทําได เพราะไม�มีอะไรห าม ซ่ึงไม�เหมือนกับของหม้ันอันจะต องให กันในเวลาทํา

สัญญาหม้ันคือก�อนสมรส ฉะนั้น เม่ือบิดามารดาโจทก.จัดให โจทก.และนายวิชาญ ทําพิธีแต�งงานกัน

และโจทก.เต็มใจยอมสมรสแล ว มารดาโจทก.ยังได เตือนให โจทก.และนายวิชาญ ไปจดทะเบียนสมรสอีก 

แต�ท้ังสองคนละเลยไม�ดําเนินการจดทะเบียน โดยว�าจะไปจดวันหลังก็ได  ครั้นอยู�ด วยกัน 3 เดือน  

                                                           
64 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2237/2519 
65 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 125/2518 
66 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 4836/2536 
67 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 878/2518 
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ก็มีเหตุให ต องเลิกร างกันไปโดยไม�ได จดทะเบียนเช�นนี้จะถือว�าฝ1ายหญิงผิดสัญญาฝ1ายเดียวย�อมไม�ได   

ชายเรียกสินสอดคืนไม�ได  สัญญากู ตามเอกสารศาลหมาย จ.1จึงมีมูลหนี้เนื่องมาจากเงินสินสอด

ดังกล�าว อันเป�นมูลหนี้ชอบด วยกฎหมาย เม่ือบิดามารดาโจทก.ได ตกลงยกให โจทก. และจําเลยยินยอม

ทําสัญญากับโจทก.เพราะมูลหนี้อันนี้แล ว จําเลยย�อมต องถูกผูกพันให รับผิดตามสัญญากู เงินท่ีแปลงหนี้ใหม� 

ตามเอกสารศาลหมาย จ.1 ทุกประการ  

สรุปได ว�า การให สินสอดและการให ของหม้ันแก�กันนั้น มีประเด็นทางกฎหมายท่ี

แตกต�างกันอยู�ในบางประการ พอสรุปได ดังตารางท่ี 1 - 1 การเปรียบเทียบสินสอดและของหม้ัน 

 

ตารางท่ี 1 - 1 การเปรียบเทียบสินสอดและของหม้ัน 

 

ประเด็น ของหม้ัน สินสอด 

ความหมาย หมายถึงทรัพย.สินท่ีฝ1ายชายได 
ส�งมอบ/โอนให แก�ฝ1ายหญิงเพ่ือ
เป�นหลักประกันว�าจะสมรสกับ
หญิงในอนาคต 

หมายถึงทรัพย.สินท่ีฝ1ายชายได 
ส�งมอบ/โอนให แก�ผู แทนโดย
ชอบธรรมของฝ1ายหญิงเพ่ือตอบ
แทนท่ีหญิงยอมสมรส 

ผู.รับทรัพย,สิน หญิง ผู แทนโดยชอบธรรม 

เวลาในการส(งมอบ ขณะทําการหม้ัน ก�อน/หลัง การหม้ัน/สมรสก็ได  
แต�ต องมีการตกลงกันไว ก�อนว�า
จะมีการให สินสอดแก�กัน 

 

สิทธิในการเรียกคืนสินสอดของฝFายชาย 

 

ในเรื่องของการให สินสอดแก�กันนั้น แม มีการให สินสอดนั้นแก�บิดามารดา ผู รับบุตรบุญธรรม

หรือผู ปกครองของฝ1ายหญิงแล วก็ตาม หากมีเหตุสําคัญอันเกิดแก�หญิงหรือมีพฤติการณ.ท่ีฝ1ายหญิง

ต องรับผิดชอบอันเป�นเหตุท่ีทําให ชายและหญิงไม�สมารถท่ีจะจดทะเบียนสมรสกันได  ฝ1ายชายสามารถ

เรียกสินสอดคืนได  ซ่ึงในท่ีนี้จะได อธิบาย ดังนี้ 

1. ถ.าไม(มีการสมรสโดยมีเหตุสําคัญอันเกิดแก(หญิง 

คําว�า เหตุสําคัญอันเกิดแก�หญิง หมายถึง เหตุท่ีทําให ชายและหญิงคู�หม้ันไม�อาจท่ี 

จะสมรสเป�นสามีภรรยาในอนาคตได  หรือหากจะมีการสมรสเกิดข้ึนในภายหน าย�อมไม�อาจหา
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ความสุขในชีวิตสมรสได  เช�น หญิงเป�นโรคติดต�อย�างร ายแรงยากต�อการรักษาให หายขาดได  หรือหญิง

ประสบอุบัติเหตุทําให สมองพิการ หรือหญิงไปร�วมประเวณีกับชายอ่ืน หรือหญิงเป�นโรคโลหิตจาง 

หากมีการสมรสเกิดข้ึนจะทําให บุตรท่ีเกิดมามีความผิดปกติไป หรือหญิงคู�หม้ันถูกจําคุก ซ่ึงเหตุท่ีกล�าว

มาเทียบเคียงได กับเหตุในการบอกเลิกสัญญาหม้ันตามมาตรา 1442 ซ่ึงทําให ชายเรียกสินสอดคืนได  

 

2. พฤติการณ,ท่ีฝFายหญิงต.องรับผิดชอบ  

พฤติการณ.ท่ีฝ1ายหญิงต องรับผิดชอบ หมายถึง เหตุการณ.ท่ีฝ1ายหญิงทําให การสมรส

ไม�อาจเกิดข้ึนได เพราะความผิดของฝ1ายหญิงนั้นเอง หรือเป�นเหตุการณ.ท่ีทางฝ1ายหญิงต องรับผิดชอบ 

คําว�า ฝ1ายหญิง ให หมายความรวมท้ังบิดา มารดา ผู รับบุตรบุญธรรม ผู ปกครองหรือบุคคลผู กระทํา

การในฐานะเช�นบิดามารดาของหญิงคู�หม้ันด วยสินสอดต องมีเจตนาให เพ่ือการสมรส สินสอด แต�ถ าได 

มีการตกลงกันว�าจะให สินสอดแก�กัน ฝ1ายหญิงย�อมฟbองเรียกสินสอดได การท่ีหญิงยอมสมรสถ าไม�มี

การสมรสโดยมีเหตุสําคัญอันเกิดแก�หญิง หรือโดยพฤติการณ.ซ่ึงฝ1ายหญิงต องรับผิดชอบ ทําให ชาย 

ไม�สมควรหรือไม�อาจสมรสกับหญิงนั้น ฝ1ายชายเรียกสินสอดคืนได  ดังนั้น ฝ1ายชายจึงมีสิทธิเรียก

สินสอดกันได ใน 2 กรณี ได แก�กรณีไม�มีการสมรสโดยมีเหตุสําคัญอันเกิดแก�หญิง หรือกรณีไม�มี 

การสมรสโดยมีพฤติการณ.ซึ่งฝ1ายหญิงต องรับผิดชอบ ถ าเป�นกรณีท่ีไม�มีการสมรสอันเนื่องมาจากกรณี

ท่ีชายหรือหญิงคู�หม้ันตายก�อนจดทะเบียนสมรส ฝ1ายชายไม�มีสิทธิเรียกค�าสินสอด  

อย�างไรก็ตามหากแต�เป�นเพียงสัญญาให โดยโจทก.จําเลยจดทะเบียนสมรสกันและทํา

บันทึกเก่ียวกับทรัพย.สินไว ท่ีด านหลังทะเบียนการสมรสว�า ฝ1ายชายยกท่ีดินพิพาทเป�นสินสอด 

ฝ1ายหญิง เม่ือปรากฏว�าบิดามารดาโจทก.ถึงแก�กรรมก�อนท่ีโจทก.กับจําเลยจะจดทะเบียนสมรสกันและ

ไม�ปรากฏว�าโจทก.มีผู ปกครองในขณะจดทะเบียนสมรส การท่ีจําเลยตกลงยกท่ีดินพิพาทให โจทก.จึงถือ

ไม�ได ว�าเป�นการให ในลักษณะท่ีเป�นสินสอด ตามนัยประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย. มาตรา 1437  

แต�การท่ีจําเลยตกลงยกท่ีดินพิพาทให โจทก.ก็เพ่ือตอบแทนการท่ีโจทก.ยอมสมรสกับจําเลย ข อตกลง

ดังกล�าวจึงเป�นบุคคลสิทธิใช บังคับกันได ระหว�างคู�สัญญา เม่ือโจทก.จดทะเบียนสมรสและอยู�กินกับ

จําเลยฉันสามีภริยาแล ว จําเลยก็มีหน าท่ีต องโอนท่ีดินให  โจทก.จึงมีสิทธิฟbองบังคับจําเลยให โอนท่ีดิน

พิพาทให แก�โจทก.ตามบันทึกดังกล�าวได  ข อตกลงทําสัญญาจดทะเบียนสมรสอันนี้ไม�ใช�สินสอดแน�นอน

นี่เป�นข อตกลงจะให กับหญิงและไม�เป�นของหม้ัน การทําบันทึกนี้ถือว�าเป�นการตกลงตอบแทนการท่ี

หญิงยอมสมรสกับชายเป�นสัญญาอย�างหนึ่ง ซ่ึงเป�นบุคคลสิทธิบังคับกันได 68 

                                                           
68 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 3442/2526 
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อุทาหรณ, 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 6385/2551 ตามป.พ.พ. มาตรา 1437 วรรคสามบัญญัติว�า 

“สินสอด เป�นทรัพย.สินซ่ึงฝ1ายชายให แก�บิดามารดา ผู รับบุตรบุญธรรม หรือผู ปกครองฝ1ายหญิง

แล วแต�กรณีเพ่ือตอบแทนการท่ีหญิงยินยอมสมรส ถ าไม�มีการสมรสโดยมีเหตุสําคัญอันเกิดแก�หญิง

หรือโดยมีพฤติการณ.ซ่ึงฝ1ายหญิงต องรับผิดชอบ ทําให ชายไม�สมควรหรือไม�อาจสมรสกับหญิงนั้น  

ฝ1ายชายเรียกสินสอดคืนได ” ดังนั้น เม่ือจําเลยท้ังสองตกลงว�าจะให สินสอดแก�โจทก.ท่ี 1 เพ่ือเป�นการ

ตอบแทนท่ีโจทก.ท่ี 2 ยอมสมรสด วย แต�การสมรสระหว�างโจทก.ท่ี 2 กับจําเลยท่ี 2 ไม�ได เกิดข้ึน 

เพราะจําเลยท้ังสองเป�นฝ1ายผิดสัญญา โจทก.ท่ี 1 จึงมีสิทธิเรียกสินสอดจากจําเลยท้ังสองได  

 

บทสรุป 

 

ในเรื่องของการหม้ันถือเป�นประเพณีของไทยมาต้ังแต�สมัยโบราณว�า หากชายใดอยากได 

หญิงมาเป�นคู�ชีวิต เป�นแม�ศรีเรือน ชายนั้นจะให ผู เฒ�าผู แก�ไปสู�ขอและหม้ันหมายหญิงไว ก�อน กรณีจึง

เห็นได ว�า การหม้ันเป�นลักษณะของสัญญาจองหญิงไว ล�วงหน า โดยมีวัตถุประสงค.เพ่ือท่ีชายกับหญิง

จะได เป�นสามีภริยากันในอนาคต ซ่ึงกฎหมายได กําหนดเง่ือนไขของการหม้ันไว  ไม�ว�าจะเป�นเง่ือนไข

เรื่องเพศท่ีจะต องเป�นการหม้ันกันระหว�างเพศชายและเพศหญิง เง่ือนไขเรื่องอายุท่ีกําหนดว�าชายหญิง

ท่ีจะทําการหม้ันกันต องมีอายุต้ังแต� 17 ป[บริบูรณ.ข้ึนไป หากชายหญิงท่ีจะทําการหม้ันนั้นยังเป�น

ผู เยาว.อยู�ก็จะต องได รับความยินยอมจากผู แทนโดยชอบธรรมเสียก�อน และประการสําคัญการหม้ัน

ต องมีของหม้ัน มิฉะนั้นสัญญาหม้ันไม�เกิดข้ึน และเม่ือได มีการให ของหม้ันแก�กันแล ว กฎหมาย

กําหนดให ของหม้ันตกเป�นสิทธิแก�หญิงคู�หม้ัน ท้ังนี้ภายใต เง่ือนไขท่ีว�าหญิงคู�หม้ันต องไม�ผิดสัญญาหม้ัน 

เพราะหากมีการผิดสัญญาหม้ันเกิดข้ึนย�อมมีผลกระทบต�อของหม้ัน กล�าวคือ ในกรณีท่ีชายเป�นฝ1าย

ผิดสัญญาหม้ัน หญิงไม�ต องคืนของหม้ัน ในทางตรงกันข ามหากหญิงเป�นฝ1ายผิดสัญญาหม้ัน หญิงต อง

คืนของหม้ันแก�ชาย นอกเหนือจากเรื่องของหม้ันแล ว กฎหมายยังได กําหนดค�าทดแทนจากการผิด

สัญญาหม้ันไว ด วย อันได แก� ค�าทดแทนความเสียหายต�อกายหรือชื่อเสียงของชายและหญิง  

ค�าทดแทนเนื่องจากการท่ีคู�ห ม้ันหรือบุคคลอ่ืนได จัดการเตรียมการสมรส และค�าทดแทน 

ความเสียหายเนื่องจากการท่ีคู�หม้ันได จัดการเก่ียวกับทรัพย.สินและทางทํามาหาได ของตนโดย

คาดหมายว�าจะได มีการสมรสเกิดข้ึน อย�างไรก็ตาม ในเรื่องของค�าทดแทนนี้มีข อยกเว นว�า หากกรณีท่ี

คู�หม้ันฝ1ายใดฝ1ายหนึ่งตาย ฝ1ายท่ียังมีชีวิตอยู�ไม�สามารถท่ีจะเรียกเอาค�าทดแทนจากกันได แต�เป�นผลให 
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การหม้ันสิ้นสุดลง นอกจากนี้ กฎหมายได กําหนดเรื่องของสินสอดไว ซ่ึงถือเป�นประเพณีของไทยแต�

สมัยโบราณเช�นเดียวกันกับการหม้ัน 
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คําถามท.ายบท 

1. จงอธิบายเง่ือนไขของการทําสัญญาหม้ัน  

2. ข อความท่ีว�า “การหม้ันไม�เป�นเหตุให ต องมีการสมรส” หมายความว�าอย�างไร 

3. กรณีท่ีมีการผิดสัญญาหม้ัน คู�หม้ันอีกฝ1ายหนึ่งมีสิทธิตามกฎหมายอย�างไร 

4. สินสอดและของหม้ันมีลักษณะท่ีแตกต�างกันอย�างไร 

5. กรณีท่ีฝ1ายหญิงเป�นฝ1ายผิดสัญญาหม้ัน ต องรับผิดชอบคืนของหม้ันอย�างไร 

6. กรณีท่ีชายหรือหญิงคู�หม้ันตายมีผลต�อของหม้ันและการเรียกค�าทดแทนอย�างไร 

7. นางสาวแดงมีอายุ 16 ป[ ได สมรสกับนายขาวโดยได รับอนุญาตจากศาล ต�อมา

ประมาณ 2 เดือน นางสาวแดงได จดทะเบียนหย�ากับนายขาว และต�อมาอีก 4 เดือน นางสาวแดงได 

ตกลงรับหม้ันกับนายดําอายุ 35 ป[ ถามว�า กรณีนี้จะมีผลทางกฎหมายอย�างไร 

8. นางสาวเดือนมีลูกสาวอายุได  4 เดือน ทําสัญญาหม้ันให ลูกสาวของตนกับลูกชาย

นางเอ้ียงอายุ 7 เดือน ต�อมาเด็กท้ังสองคนอายุครบ 17 ป[บริบูรณ. ถามว�า กรณีนี้การหม้ันท่ีทํากันไว 

จะมีผลสมบูรณ.ตามกฎหมายหรือไม� อย�างไร 

9. นายบีมีอายุ 28 ป[ ได ให แหวนเพชรเป�นของหม้ันแก�นางสาวซี ซ่ึงมีอายุ 16 ป[ 

ในขณะท่ีหม้ันนั้น นายบีทราบดีอยู�แล วว�านางสาวซีอายุยังไม�ครบ 17 ป[บริบูรณ. อีกท้ังนายบีมีเจตนา

เพียงจะจัดพิธีแต�งงานกันตามธรรมเนียบประเพณีเท�านั้น ไม�ได มีประสงค.ท่ีจะไปจดทะเบียนสมรสให 

ถูกต องตามกฎหมาย ถามว�ากรณีดังกล�าวจะมีผลทางกฎหมายอย�างไร 

10. ข อตกลงในการคิดเบี้ยปรับเนื่องจากการผิดสัญญาหม้ัน มีผลทางกฎหมายอย�างไร 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3-1 ภาพรวมความสัมพันธระหว�างสามีภรยิา 

บทท่ี 3 

ความสัมพันธ�ระหว�างสามีภริยา (Marital Relations) 

ความสัมพันธ�

ระหว�างสามีภริยา 

ความสัมพันธในทางส�วนตัว 

ความสัมพันธในทางทรัพยสิน 

สามีภริยาต�องอยู�กินด�วยกัน 

สามีภริยาต�องอุปการะเล้ียงดูกัน 

สัญญาก�อนสมรสในเร่ืองทรัพยสิน 

แบบของสัญญาก�อนสมรส 

การเปล่ียนแปลงสัญญาก�อนสมรส 

ผลของสัญญาก�อนสมรสต�อ

บุคคลภายนอก 

ความระงับส้ินไปของสัญญาก�อนสมรส 

สัญญาระหว�างสมรสในเร่ือง

ทรัพยสิน 

รูปแบบสัญญาระหว�างสมรส 

ระยะเวลาการบอกล�างสัญญาระหว�าง

สมรส 

ผู�มีสิทธิบอกล�าง และวธิีการบอกล�าง

สัญญาระหว�างสมรส 

ข�อตกลงยกเว�นการบอกล�างสัญญา

ระหว�างสมรส 

การบอกล�างสัญญาระหว�างสมรส 

ไม�กระทบสิทธิของบุคคลภายนอก 

ผู�สุจริต 
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ภายหลังจากท่ีชายและหญิงได�ทําการสมรสโดยชอบด�วยกฎหมายแล�ว เป1นผลให�บุคคลท้ังสอง

มีฐานะเป1นสามีภริยากันแล�วตามกฎหมาย และการสมรสดังกล�าวได�ก�อให�เกิดความสัมพันธระหว�าง

สามีภริยาข้ึน 2 ประการ คือ ความสัมพันธในทางส�วนตัว และความสัมพันธในทางทรัพยสิน ดังนั้น

หากชายหญิงได�ตกลงทําสัญญากันก�อนท่ีบุคคลท้ังสองจะทําการสมรสกันในเรื่องทรัพยสินระหว�าง

สามีภริยากรณีนี้ย�อมไม�อาจนําบทบัญญัติแห�งประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย ต้ังแต�มาตรา 1465 

ถึงมาตรา 1493 มาใช�บังคับแก�สามีภริยานั้นได� ในทางกลับกัน ถ�าหากชายหญิงมิได�ตกลงทําสัญญา

ก�อนสมรส บทบัญญัติแห�งประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชยดังกล�าว ย�อมมีผลใช�บังคับโดยอัตโนมัติ 

ซ่ึงในบทนี้จะกล�าวถึงความสัมพันธในทางส�วนตัวของสามีภริยา และสัญญาก�อนสมรส ดังนี้ 

 

ความสัมพันธ�ในทางส�วนตัว 

 

เดิมกฎหมายครอบครัว ได�กําหนดความสัมพันธระหว�างสามีภริยาโดยให�สามีอํานาจ

เหนือกว�าภริยา1 โดยปรากฏในกฎหมายลักษณะผัวเมีย บทท่ี 16 ท่ีกําหนดให�สามีตีภริยาได� หากภริยา

กระทําผิด หรือในกฎหมายครอบครัว พ.ศ. 2517 กําหนดให�สามีเป1นหัวหน�าครอบครัวและเป1นผู�เลือก

ถ่ินท่ีอยู� แต�กฎหมายครอบครัวท่ีมีผลใช�บังคับอยู�ในปBจจุบันได�เปลี่ยนแปลงใหม�โดยให�ถือหลักความ

เท�าเทียมกันของชายและหญิง โดยชายหญิงต�องอยู�ร�วมกัน ช�วยเหลือ อุปการะเลี้ยงดูซ่ึงกันและกัน 

และร�วมกันดูแลครอบครัว ซ่ึงความสัมพันธในลักษณะนี้ เรียกว�าความสัมพันธในทางส�วนตัว  

โดยกฎหมายกําหนดความสัมพันธไว� ดังนี้  

 

1. สามีภริยาต องอยู�กินด วยกันฉันสามีภริยา  

มาตรา 1461 วรรคหนึ่ง บัญญัติว�า “สามีภริยาต�องอยู�กินด�วยกันฉันสามีภริยา” 

การอยู�กินด�วยกันฉันสามีภริยาจะต�องพิจารณาท้ังความสัมพันธเก่ียวกับสังคม 

ในครอบครัวและความสัมพันธทางเพศด�วย ในความสัมพันธทางด�านสังคมต�องพิจารณาจากหน�าท่ี

การงานของท้ังสามีภริยาด�วย เพราะหากจะให�สามีภริยาอยู�ด�วยกันตลอดเวลาในบ�านหลังเดียวกัน 

คงเป1นไปได�ยากเนื่องจากท้ังสามีภริยาต�องช�วยกันทํามาหาเลี้ยงครอบครัว ซ่ึงในบางครั้งอาจต�อง

ทํางานต�างจังหวัดหรือต�างประเทศ แต�ถ�าหากติดต�อสื่อสารและมาอยู�ร�วมกันในบางช�วงเวลาก็ยังถือว�า

                                                           
1 วารี  นาสกุล. (2543).  กฎหมายแพ�งและพาณชิย�ว�าด วยครอบครัว. พิมพคร้ังท่ี 4. (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมหาวิทยาลัย

รามคําแหง). น. 78 
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อยู�กินกันฉันสามีภริยา เช�น นายประยงคเป1นข�าราชการตํารวจต�องไปประจําอยู�ต�างอําเภอแต�ยังติดต�อ

และกลับมาอยู�กินกับนางประนอมในช�วงวันหยุดสัปดาหเป1นประจํา ดังนี้ ต�องถือว�าท้ังสองยังคงอยู�กิน

ฉันสามีภริยากันอยู� ในส�วนความสัมพันธทางเพศนั้น2  เนื่องจากการสมรสมีวัตถุประสงคให�ชายและ

หญิงได�อยู�กินด�วยกัน และมีความสันพันธทางเพศด�วยกัน เพ่ือให�กําเนิดบุตรไว�สืบสกุลต�อไป ดังนั้น 

ชายหญิงจึงต�องมีการร�วมประเวณี และต�องมีการยกย�องเชิดชูอีกฝKายหนึ่งในฐานะสามีหรือภริยาของ

ตน จะดูถูกเหยียดหยามไม�ได� และไม�อาจจะกระทําการใดอันเป1นปฏิปBกษต�อการอยู�ร�วมกันฉันสามี

ภริยา แต�ถ�าสามีได�กระทําการอันเป1นการยกย�องหญิงอ่ืนฉันภริยา หรือภริยาไปคบหาและแสดงความ

รักกับชายอ่ืน อีกฝKายหนึ่งมีสิทธิฟMองหย�าได� และเม่ือศาลพิพากษาให�หย�า สามีหรือภริยามีสิทธิได�รับ

ค�าทดแทน ตามมาตรา 1523 วรรคหนึ่ง3  หรือสามีจะเรียกค�าทดแทนจากผู�ซ่ึงล�วงเกินภริยาใน

ทํานองชู�สาวและภริยาจะเรียกค�าทดแทนจากหญิงอ่ืนท่ีแสดงตนโดยเปNดเผยว�าได�มีความสัมพันธกับ

สามีในทํานองชู�สาวได� ตามมาตรา 1523 วรรคสอง4  สําหรับกรณีท่ีสามีภริยาไม�ปฏิบัติหน�าท่ีต�อกัน 

อีกฝKายหนึ่งจะฟMองศาลขอให�มีการปฏิบัติหน�าท่ีตามมาตรา 1461 ไม�ได� เช�น การท่ีภริยาหนีออกจาก

บ�านไปเพราะน�อยใจสามี สามีจะบังคับให�ภริยากลับมาอยู�กินกับตนเองไม�ได�เพราะเป1นความสัมพันธ

ตามกฎหมายครอบครัว มิใช�ตามกฎหมายลักษณะหนี้ท่ีจะฟMองให�อีกฝKายต�องปฏิบัติตาม แต�กรณี

ดังกล�าวอาจนํามาสู�เหตุฟMองหย�าได� หากการท่ีภริยาหนีไปนั้นครบเง่ือนไขในเหตุฟMองหย�าตามท่ี

กฎหมายกําหนด 

อย�างไรก็ตาม แม�ว�าสามีภริยาจะมีความสุขด�วยกันโดยการใช�ชีวิตคู�ร�วมกัน  

เช�นพักอาศัยภายในบ�านหลังเดียวกัน และโดยการร�วมประเวณี แต�หากสามีปฏิบัติต�อภริยาจนเกินเลย

ความปกติ เช�น สามีเป1นโรคติดต�ออย�างร�ายแรง หรือภริยาอยู�ในระหว�างเจ็บปKวย หากให�มีการร�วม

ประเวณีแล�วจะส�งผลกระทบต�อเด็กในครรภ ภริยามีสิทธิท่ีจะปฏิเสธร�วมประเวณีได� ดังนั้น หากฝKายใด 

ฝKายหนึ่งจะกระทําการอันเป1นการข�มขืนกระทําชําเราอีกฝKายหนึ่ง ประมวลกฎหมายอาญากําหนดให�

สามีมีความผิดฐานข�มขืนกระทําชําเราภริยาหากได�กระทําการเช�นว�านั้นต�อภริยา  

ในกรณีท่ีสามีหรือภริยาฝKายใดฝKายหนึ่งไม�ยอมอยู�กินด�วยกันฉันสามีภริยา โดยการ 

ไม�ยอมร�วมประเวณีด�วยโดยไม�มีเหตุอันสมควร หรือโดยจงใจละท้ิงร�างอีกฝKายหนึ่งไปเกินหนึ่งปO  

                                                           
2 ชาติชาย  อัครวิบูลย�. (2544).  คําอธิบายประมวลกฎหมายแพ�งและพาณชิย� บรรพ 5 ว�าด วย ครอบครัว. พิมพคร้ังท่ี 3 

(กรุงเทพฯ: วิญPูชน). น.169 – 171. 
3 มาตรา 1523 วรรคหน่ึง “เม่ือศาลพพิากษาให)หย*ากันเพราะเหตุตามมาตรา 1516 (1) ภริยาหรือสามีมีสิทธิได)รับ 

ค*าทดแทนจากสามีหรือภริยา และจากผู)ซ่ึงได)รับการอุปการะเล้ียงดูหรือยกย*อง หรือผู)ซ่ึงเป:นเหตุแห*งการหย*าน้ัน” 
4 มาตรา 1523 วรรคสอง “สามีจะเรียกค*าทดแทนจากผู)ซ่ึงล*วงเกินภริยาไปในทํานองชู)สาวก็ได) และภริยาจะเรียก 

ค*าทดแทนจากหญิงอื่นท่ีแสดงตนโดยเปAดเผยเพื่อแสดงว*าตนมีความสัมพันธ�กบัสามีในทํานองชู)สาวก็ได)” 
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ถือเป1นเหตุให�อีกฝKายหนึ่งฟMองหย�าได� แต�กรณีท่ีสามีภริยาไม�ได�หลับนอนร�วมเพศกัน เนื่องจาก 

พักอาศัยอยู�ในบ�านคนละหลังกัน ซ่ึงท่ีต้ังของบ�านท้ังสองหลังอยู�ในบริเวณเดียวกัน เช�นนี้ไม�ถือว�าเป1น

การท้ิงร�างกัน5  แต�ถ�าหากสามีภริยาฝKายใดฝKายหนึ่งได�แยกไปอยู�ต�างหาก และไม�กลับเข�ามาเก่ียวข�อง

กันอีกเลยจนอีกฝKายหนึ่งได�ถึงแก�ความตาย ถือว�าเป1นการท้ิงร�างกันแล�ว6   

อย�างไรก็ตามหากเป1นกรณีท่ีสามีภริยาไม�อาจอยู�กินด�วยกันได� โดยมีเหตุตามท่ี

บัญญัติไว�ในมาตรา 1462 กําหนดไว� ดังนี้ อีกฝKายขอแยกกันอยู�ชั่วคราวได� 

(1) การอยู�ร�วมกันจะเป1นอันตรายแก�กายอย�างมากของสามีหรือภริยา เช�น ชายเป1น

วัณโรคอย�างร�ายแรง การอยู�กินร�วมกันจะทําให�หญิงได�รับเชื้อโรค หรือหญิงเป1นโรคหัวใจหรือ 

โรคโลหิตจาง หากอยู�ร�วมกันหญิงอาจมีอันตรายถึงชีวิตได� ชายหรือหญิงมีความวิปริตทางจิตในการ

ร�วมประเวณี (โรคจิต Sadism) ดังนี้ ชายหรือหญิงฝKายท่ีได�รับความเดือดร�อนหรือเสียหาย มีสิทธิฟMอง

คดีต�อศาลขอให�ศาลอนุญาตให�แยกกันอยู�ชั่วคราวได�  

(2) การอยู�ร�วมกันจะเป1นอันตรายแก�จิตใจอย�างมากของสามีหรือภริยา เช�น สามีพา

หญิงอ่ืนมาร�วมหลับนอนท่ีบ�าน ข�มขู�ภริยาให�ไปเป1นภริยาน�อยผู�อ่ืน เป1นต�น 

(3) การอยู�ร�วมกันจะทําลายความผาสุกอย�างมากของสามีหรือภริยา ข�อสําคัญคือ 

ต�องมีพฤติการณท่ีชายหรือหญิงกระทําการอันเป1นการทําลายความผาสุกของอีกฝKายหนึ่งเป1นอย�างมาก  

เช�น สามีหรือภริยาชอบทะเลาะกับบิดามารดาของอีกฝKายหนึ่งเป1นประจํา สามีหรือภริยาเป1น 

คนวิกลจริต เป1นต�น แต�การท่ีสามีภริยาโต�เถียงกันกันบ�อยครั้ง หากไม�เกิดเหตุรุนแรง เช�นนี้ยังไม�ถือ

เป1นเหตุท่ีจะร�องขอต�อศาลให�อนุญาตให�แยกกันอยู�ชั่วคราว 

ในการแยกกันอยู�นั้น ฝKายท่ีได�รับความเสียหายหรือได�รับอันตรายสามารถใช�สิทธิ

ร�องขอต�อศาลเพ่ืออนุญาตให�แยกกันอยู�ชั่วคราวได� จนกว�าเหตุดังกล�าวจะสิ้นสุดลง โดยศาล 

จะกําหนดจํานวนค�าอุปการะเลี้ยงดูให�ฝKายหนึ่งท่ีไม�มีอาชีพหรือรายได�ไม�เพียงพออันเนื่องมาจากเหตุ 

ท่ีต�องแยกกันอยู�นั้น และในระหว�างแยกกันอยู� ฝKายใดฝKายหนึ่งจะมาร�วมประเวณีหรือข�มขืนกระทํา

ชําเรา อีกฝKายหนึ่งย�อมมีสิทธิฟMองได� 

 

 

 

                                                           
5คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 882/2518 
6 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2510/2521 
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2. สามีภริยาต องช�วยเหลืออุปการะเล้ียงดูกัน ตามความสามารถและฐานะของตน  

มาตรา 1461 วรรคสอง บัญญัติว�า “สามีภริยาต�องช�วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกันตาม

ความสามารถและฐานะของตน”  

การช�วยเหลือกันระหว�างสามีภริยานั้น สภาพสังคมไทยในสมัยอดีต สามีจะเป1นผู�นํา

ครอบครัว โดยเป1นผู�ท่ีประกอบอาชีพมีรายได�แล�วนํามาสร�างครอบครัวให�ฐานะม่ันคงในทางเศรษฐกิจ  

แต�ในสังคมปBจจุบันได�เปลี่ยนแปลงไปเป1นว�าภริยาได�มีบทบาทหน�าท่ีในครอบครัวเทียบเท�าสามี ดังนั้น 

สามีภริยาต�างฝKายต�างมีหน�าท่ีในการช�วยเหลือกันในทางครอบครัว ในการประกอบกิจการ และ 

งานบ�าน รวมท้ังการช�วยเหลือดูแลบุตร ตลอดจนในเรื่องท่ีเก่ียวกับจิตใจ ไม�ว�าจะเป1นการยกย�อง 

ให�เกียรติหรือให�ความเคารพกันตามฐานะและความเหมาะสมท้ังต�อหน�าและลับหลัง ไม�กระทําการท่ี

เป1นการดูหม่ินเหยียดหยามท้ังกริยาท�าทาง และวาจา สามีภริยาจะต�องเคารพและซ่ือสัตยต�อกัน  

ไม�ประพฤติตนอันเป1นการนอกใจอีกฝKายหนึ่ง ท้ังสองคนจะต�องเอาใจใส�ดูแล ช�วยเหลือเม่ือยาม

เจ็บปKวย ปรึกษาให�คําแนะนําท่ีเป1นประโยชน เพ่ือให�ครอบครัวดํารงอยู�ได�ด�วยความผาสุก และดําเนิน

ชีวิตอย�างราบรื่น และยังมีหน�าท่ีในการอุปการะเลี้ยงดูซ่ึงกันและกัน ถ�ารายได�ของครอบครัว 

ไม�เพียงพอกับรายจ�าย สามีภริยาจะต�องช�วยกันทํางานเพ่ิมรายได� ขณะเดียวกันก็ต�องลดรายจ�ายท่ี 

เป1นการฟุKมเฟYอย เพ่ือให�สถานะทางการเงินดีข้ึนซ่ึงจะทําให�มีเงินเก็บออมไว�ใช�ในยามจําเป1น 

กรณีท่ีสามีหรือภริยาไม�ให�ความช�วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูอีกฝKายหนึ่งตามสมควร 

ย�อมเป1นเหตุให�อีกฝKายหนึ่งมีสิทธิฟMองเรียกค�าอุปการะเลี้ยงดูได�7 หรือฟMองหย�าได�8 แต�ถ�าสามีหรือ

ภริยาไม�ให�ความช�วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูแก�อีกฝKายหนึ่งนั้น เพราะความผิดของฝKายนั้นเอง ก็จะฟMอง

ศาลเรียกค�าอุปการะเลี้ยงดูไม�ได�9 ในส�วนของค�าอุปการะเลี้ยงดู ตามมาตรา 1598/40 กําหนดว�า  

ค�าอุปการะเลี้ยงดูให�ชําระเป1นเงิน โดยวิธีชําระเป1นครั้งคราวตามกําหนด เว�นแต� คู�กรณีจะตกลงกันให�

ชําระเป1นอย�างอ่ืนหรือโดยวิธีอ่ืน ถ�าไม�มีการตกลงกันและมีเหตุพิเศษ เม่ือฝKายใดฝKายหนึ่งร�องขอและ

ศาลเห็นสมควร จะกําหนดให�ค�าอุปการะเลี้ยงดูเป1นอย�างอ่ืนหรือโดยวิธีอ่ืน โดยจะให�ชําระเป1นเงินด�วย

หรือไม�ก็ได� และตามมาตรา 1598/41 กําหนดว�า สิทธิท่ีจะได�ค�าอุปการะเลี้ยงดูนั้น จะสละหรือโอน

                                                           
7 มาตรา 1598/38 “ค�าอุปการะเล้ียงดูระหว�างสามีภริยา หรือระหว�างบิดามารดากับบุตรน้ันย�อมเรียกจากกันได�ในเม่ือฝKาย

ท่ีควรได�รับอุปการะเล้ียงดูไม�ได�รับการอุปการะเล้ียงดูหรือได�รับการอปุการะเล้ียงดูไม�เพียงพอแก�อัตภาพ ค�าอุปการะเล้ียงดูนี้ศาลอาจให�
เพียงใดหรือไม�ให�ก็ได� โดยคํานึงถึงความสามารถของผู�มีหน�าท่ีต�องให� ฐานะของผู�รับและพฤติการณแห�งกรณี” 

8 มาตรา 1516 (6) “เหตุฟMองหย�ามีดังต�อไปน้ี... (6) สามีหรือภริยาไม�ให�ความช�วยเหลืออุปการะเล้ียงดูอีกฝKายหน่ึงตาม
สมควรหรือทําการเป1นปฏิปBกษต�อการท่ีเป1นสามีหรือภริยากันอย�างร�ายแรง ท้ังน้ี ถ�าการกระทําน้ันถึงขนาดท่ีอีกฝKายหน่ึงเดือดร�อนเกิน
ควรในเม่ือเอาสภาพ ฐานะและความเป1นอยู�ร�วมกันฉันสามีภริยามาคํานึงประกอบ อีกฝKายหน่ึงน้ันฟMองหย�าได�” 

9 ชาติชาย  อัครวิบูลย�. อ�างแล�ว. น. 178 
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มิได�และไม�อยู�ในข�ายแห�งการบังคับคดี ดังนั้น เม่ือสามีหรือภริยามีสิทธิฟMองเรียกค�าอุปการะเลี้ยงดูจาก

อีกฝKายหนึ่งได� ตามบทบัญญัติมาตรา 1598/38 ดังนั้น หากบุคคลภายนอกได�กระทําละเมิดจนเป1น

เหตุให� คู� สมรสฝK ายหนึ่ ง ได� รับบาดเจ็บหรือ ถึงแก�ความตาย ผู�กระทําละเ มิดจะต�องชดใช� 

ค�าสินไหมทดแทนให�แก�คู�สมรสอีกฝKายหนึ่ง กล�าวคือ คู�สมรสอีกฝKายหนึ่งมีสิทธิได�รับค�าสินไหม

ทดแทน ดังนี้ 

1. ค�าสินไหมทดแทนเพ่ือการขาดแรงงานตามมาตรา 445 บัญญัติว�า “ในกรณีทําให�

เขาถึงตาย หรือให�เสียหายแก�ร�างกายหรืออนามัยก็ดี ในกรณีทําให�เขาเสียเสรีภาพก็ดี ถ�าผู�ต�อง

เสียหายมีความผูกพันตามกฎหมาย จะต�องทําการงานให�เป6นคุณแก�บุคคลภายนอกในครัวเรือน  

หรืออุตสาหกรรมของบุคคลภายนอกนั้นไซร� ท�านว�าบุคคลผู�จําต�องใช�ค�าสินไหมทดแทนนั้น จะต�องใช�

ค�าไหมทดแทนให�แก�บุคคลภายนอกเพ่ือท่ีเขาต�องขาดแรงงานอันนั้นไปด�วย” เช�น นาย ก. เป1นลูกจ�าง

ของบริษัทจํากัด ประกอบกิจการขนส�งคนโดยสาร ขับรถยนตโดยประมาท เป1นเหตุให�นาง ข. ภริยา

ของนาย ค. ถึงแก�ความตาย ซ่ึงก�อนตาย นาง ข.และนาย ค. มีกิจการร�านอาหารร�วมกับผู�อ่ืน โดยนาง ข.  

ทําหน�าท่ีดูแลร�านอาหาร ถือได�ว�านาง ข. เป1นผู�ทําการงานในครัวเรือนให�แก�นาย ค. ดังนั้น นาย ค.  

จึงมีสิทธิเรียกค�าสินไหมทดแทนการขาดแรงงานในครอบครัวได�10  

2. ค�าสินไหมทดแทนเพ่ือการขาดไร�อุปการะตามกฎหมายมาตรา 443 บัญญัติว�า 

“ในกรณีทําให�เขาถึงตายนั้น ค�าสินไหมทดแทนได�แก�ค�าปลงศพรวมท้ังค�าใช�จ�ายอันจําเป6นอย�างอ่ืน ๆ 

อีกด�วย ถ�ามิได�ตายในทันที ค�าสินไหมทดแทนได�แก�ค�ารักษาพยาบาลรวมท้ังค�าเสียหายท่ีต�องขาด

ประโยชน=ทํามาหาได�เพราะไม�สามารถประกอบการงานนั้นด�วย ถ�าว�าเหตุท่ีตายลงนั้น ทําให�บุคคล

หนึ่งคนใดต�องขาดไร�อุปการะตามกฎหมายไปด�วยไซร� ท�านว�าบุคคลคนนั้นชอบท่ีจะได�รับค�าสินไหม

ทดแทนเพ่ือการนั้น” 

ในการเรียกค�าสินไหมทดแทนเพ่ือการขาดไร�อุปการะเนื่องจากทําให�เขาถึงแก� 

ความตาย สืบเนื่องจากสามีและภริยาต�างมีหน�าท่ีตามกฎหมายท่ีจะต�องอุปการะเลี้ยงดูซ่ึงกันและกัน 

ดังนั้น การท่ีฝKายใดฝKายหนึ่งถึงแก�ความตาย ฝKายท่ียังมีชีวิตอยู�ย�อมขาดไร�ผู�อุปการะเลี้ยงดู ดังนี้ เม่ือมี

บุคคลภายนอกทําละเมิดเป1นเหตุให�คู�สมรสฝKายหนึ่งตาย คู�สมรสฝKายท่ียังมีชีวิตอยู�จึงมีสิทธิได�รับ 

ค�าอุปการะเลี้ยงดู11 โดยการเรียกค�าสินไหมทดแทนการขาดไร�อุปการะตามกฎหมายนั้น ไม�ต�อง

พิจารณาว�าในขณะนั้นสามีหรือภริยาซ่ึงได�ถึงแก�ความตายได�อุปการะเลี้ยงดูคู�สมรสอีกฝKายหนึ่ง

                                                           
10 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1812/2535 
11 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 4176/2540 
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หรือไม�12 และไม�ต�องคํานึงว�าสามีหรือภริยาท่ีได�ถึงแก�ความตายจะมีรายได�หรือได�อุปการะเลี้ยงดู 

อีกฝKายหนึ่งหรือไม� และในอนาคตจะอุปการะกันหรือไม� ผู�ขาดไร�อุปการะจะมีฐานะดีหรือยากจน13 

หรือไม�ก็ตาม ซ่ึงในการกําหนดค�าขาดไร�อุปการะนั้น ศาลจะกําหนดตามฐานะของผู�ตายและฐานะของ

ผู� มีสิทธิได�รับการอุปการะเลี้ยงดู ถ�าหากเคยได�รับการอุปการะเลี้ยงดูจริงก็นํามาพิจารณา

ประกอบด�วยส�วนระยะเวลาในอนาคตท่ีจะคํานวณค�าขาดไร�อุปการะเป1นจํานวนเดียวนั้น ก็ต�อง

พิจารณาตามความหวังท่ีมีเหตุผล เช�น หากผู�ตายมีชีวิตอยู�จะให�การอุปการะเลี้ยงดูได�เพียงใด และ

เป1นเวลานานเท�าใด  

ตัวอย�างเช�น ภริยา มีอายุ 47 ปO ส�วนผู�ตายซ่ึงเป1นสามี มีอายุ 50 ปO ย�อมเห็นได�ว�า

ภริยามีโอกาสได�รับอุปการะตามกฎหมายได�ไม�น�อยกว�า 10 ปO ท่ีภริยาเรียกค�าขาดไร�อุปการะเป1น

ระยะเวลา 10 ปO จึงเป1นระยะเวลาท่ีสมควร14  อีกท้ังในเรื่องของการกําหนดค�าอุปการะเลี้ยงดูนั้น 

ศาลอาจกําหนดให�โดยการคํานึงถึงความสามารถของผู�ให�และฐานะของผู�รับด�วย และสิทธิในการได�รับ

ค�าอุปการะเลี้ยงดูนั้น เป1นสิทธิท่ีเกิดข้ึนในระหว�างท่ีเป1นสามีภริยากันหาใช�เป1นสิทธิเรียกร�องท่ีเพ่ิงมา

เกิดเม่ือมีการฟMองหย�ากันไม� ท้ังนี้ เนื่องจากประสงคของการสมรสก็เพ่ือให�ชายหญิงได�อยู�กินฉันสามี

ภริยา ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย มาตรา 1461 จึงบัญญัติให�สามีภริยาต�องช�วยเหลืออุปการะ

เลี้ยงดูซ่ึงกันและตามความสามารถและฐานะของตน และมาตรา 1598/38 ได�บัญญัติว�า ค�าอุปการะ

เลี้ยงดูนั้น อีกฝKายสามารถเรียกได�ในเม่ือได�รับการอุปการะเลี้ยงดูไม�เพียงพอแก�อัตภาพ อันแสดงว�า 

ค�าอุปการะเลี้ยงดูนี้ ศาลอาจกําหนดให�เพียงใดก็ได�โดยคํานึงถึงความสามารถของผู�ให�และฐานะของ

ผู�รับตามพฤติการณแห�งกรณี จึงเป1นบทบัญญัติให�ความคุ�มครองแก�สามีหรือภริยา โดยให�ฝKายท่ีมี

ฐานะดีต�องช�วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูอีกฝKายหนึ่งตามฐานะและความสามารถ ถ�าฝKายหนึ่งมี

ความสามารถท่ีจะอุปการะเลี้ยงดูแล�วไม�อุปการะเลี้ยงดูอีกฝKายย�อมมีสิทธิฟMองหย�าได�ตามมาตรา 

1516 (6) แต�ถ�าไม�ประสงคจะฟMองหย�า ก็ฟMองเรียกเฉพาะค�าอุปการะเลี้ยงดูได�ตามมาตรา 1598/38    

ดังนั้น สิทธิฟMองเรียกค�าอุปการะเลี้ยงดู จึงหาใช�เป1นสิทธิเรียกร�องท่ีเกิดข้ึนเม่ือฟMอง

หย�าไม� หลังจากจดทะเบียนสมรส โจทกจําเลยอยู�กินด�วยกันท่ีบ�านบิดาของโจทก แม�จําเลยไปรับราชการ

ต�างจังหวัดก็กลับมาบ�านดังกล�าวท่ีโจทกอยู�กับบุตร โจทกเป1นแม�บ�านไม�มีรายได� เหตุท่ีโจทกกับจําเลย

สมัครใจแยกกันอยู�ต้ังแต�ปO 2539 ก็เนื่องจากจําเลยทําร�ายร�างกายโจทก ท่ีสําคัญจําเลยไปอุปการะเลี้ยงดู

หญิงอ่ืนฉันภริยาตลอดมา การสมัครใจแยกกันอยู�จึงมิใช�ความผิดของโจทก จําเลยซ่ึงอุปการะเลี้ยงดูโจทก
                                                           

12 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 5042/2552 
13 เทียบคําพิพากษาศาลฎกีาท่ี 6905/2538 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 4871/2538 และคําพพิากษาศาลฎกีาท่ี 1659/2538 
14 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 8358/2538 
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ตลอดมาและอยู�ในฐานะท่ีสามารถอุปการะเลี้ยงดูโจทกได� จึงมีหน�าท่ีต�องอุปการะเลี้ยงดูโจทก โจทก

ซ่ึงเป1นฝKายมีความสามารถหรือฐานะน�อยกว�าและแยกไปอยู�โดยสุจริตจึงชอบท่ีจะได�รับการช�วยเหลือ

อุปการะเลี้ยงดูจากจําเลย15 

 

ความสัมพันธ�ในทางทรัพย�สิน 

 

1. สัญญาก�อนสมรสในเรื่องทรัพย�สิน 

มาตรา 1465 บัญญัติว�า “ถ�าสามีภริยามิได�ทําสัญญากันไว�ในเรื่องทรัพย=สิน 

เป6นพิเศษก�อนสมรส ความสัมพันธ=ระหว�างสามีภริยาในเรื่องทรัพย=สินนั้น ให�บังคับตามบทบัญญัติ 

ในหมวดนี้ 

ถ�าข�อความใดในสัญญาก�อนสมรสขัดต�อความสงบเรียบร�อยหรือศีลธรรมอันดีของ

ประชาชน หรือระบุให�ใช�กฎหมายประเทศอ่ืนบังคับเรื่องทรัพย=สินนั้น ข�อความนั้น ๆ เป6นโมฆะ” 

จากบทบัญญัติของกฎหมายข�างต�นกฎหมายได�กําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับประเภท

ของทรัพยสินและการจัดการทรัพยสินระหว�างสามีภริยาไว� โดยชายหญิงท่ีจะทําการสมรสกัน 

ในภายหน�าสามารถทําสัญญากันก�อนท่ีจะสมรสในเรื่องการจัดการทรัพยสินระหว�างสามีภริยา 

เป1นพิเศษให�แตกต�างไปจากท่ีกฎหมายกําหนดไว�ตามมาตรา 1465 ได�แต�ท้ังนี้ข�อความในสัญญาก�อน

สมรสจะต�องเป1นเรื่องท่ีเก่ียวข�องกับอํานาจในการจัดการสินสมรสตามมาตรา 147616 ซ่ึงอํานาจ

ดังกล�าวนี้มีอยู�แล�วในประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชยมาตรา 1485 โดยท่ีสามีภริยาไม�ต�องไปร�อง

ขอต�อศาลเพ่ือให�ตนมีอํานาจในการจัดการสินสมรส ซ่ึงประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย บรรพ 5  

                                                           
15 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 4959/2552 
16 มาตรา 1476 “สามีและภริยาต�องจัดการสินสมรสร�วมกัน หรือ ได�รับความยินยอมจากอกีฝKายหน่ึง ในกรณีดังต�อไปน้ี 
(1) ขาย แลกเปล่ียน ขายฝาก ให�เช�าซ้ือ จํานอง ปลดจํานอง หรือ โอน สิทธิจํานอง ซ่ึง อสังหาริมทรัพย หรือ สังหาริมทรัพย 

ท่ีอาจจาํนองได� 
(2) ก�อต้ัง หรือ กระทําให�สุดส้ินลง ท้ังหมด หรือ บางส�วน ซ่ึงภาระจํายอม สิทธอิาศัย สิทธิเหนือพื้นดิน สิทธิเก็บกิน หรือ 

ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย 
(3) ให�เช�า อสังหาริมทรัพย เกิน สามปO 
(4) ให�กู�ยืมเงิน 
(5) ให�โดยเสน�หา เว�นแต� การให�ที่พอควรแก�ฐานานุรูปของครอบครัวเพื่อการกุศลเพื่อการสังคมหรือตามหน�าท่ีธรรมจรรยา 
(6) ประนีประนอมยอมความ 
(7) มอบข�อพพิาทให�อนุญาโตตุลาการวนิิจฉัย 
(8) นําทรัพยสิน ไปเป1นประกัน หรือ หลักประกันต�อเจ�าพนักงานหรือศาล 

การจัดการสินสมรสนอกจากกรณีที่บัญญัติไว�ในวรรคหน่ึงสามีหรือภริยาจัดการได�โดยมิต�องได�รับความยินยอมจากอีกฝKายหน่ึง” 
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ท่ีแก�ไขใหม�นั้น ได�กําหนดไว�เป1นหลักท่ัวไปให�สามีและภริยาเป1นผู�จัดการสินสมรสร�วมกัน เว�นแต�จะมี

สัญญาก�อนสมรสหรือสัญญาระหว�างสมรสระบุไว�เป1นอย�างอ่ืนและมีบทบัญญัติตามมาตรา 1485 ให�

สามีหรือภริยาร�องขอต�อศาลให�ตนเป1นผู�จัดการสินสมรสโดยเฉพาะอย�างใดอย�างหนึ่ง หรือเข�าร�วม

จัดการในการนั้นได� ถ�าการท่ีจะทําเช�นนั้นจะเป1นประโยชนยิ่งกว�า บทบัญญัติในมาตรานี้หมายถึงการ

จัดการสินสมรสแก�ทรัพยสินเฉพาะอย�างซ่ึงอาจเป1นทรัพยสินท่ีมีค�ามากหรือมีความสําคัญเป1นพิเศษ 

กฎหมายจึงเปNดโอกาสให�สามีหรือภรรยาร�องขอต�อศาลให�ตนเป1นผู�จัดการทรัพยสินดังกล�าวโดยลําพัง

หรือเข�าร�วมจัดการด�วยได� ไม�ว�าคู�สมรสจะมีสัญญาก�อนสมรสหรือสัญญาระหว�างสมรสตกลงกันไว�

อย�างไร สามีหรือภริยาก็อาจร�องขอต�อศาลไม�ให�ต�องปฏิบัติตามสัญญาดังกล�าวหรือถ�าไม�มีท้ังสัญญา

ก�อนสมรสและระหว�างสมรส สามีหรือภรรยาก็อาจร�องขอต�อศาลให�ตนเป1นผู�จัดการสินสมรสดังกล�าว

แต�ผู�เดียว อันเป1นข�อยกเว�นจากหลักท่ัวไป แต�ท้ังสองกรณีนี้ผู�ร�องขอต�อศาลจะต�องแสดงให�เห็นว�าการ

ท่ีจะทําเช�นนั้นจะเป1นประโยชนยิ่งกว�าแต�หากเป1นกรณีท่ีภริยาเพียงต�องการเป1นผู�จัดการสินสมรส

ร�วมกับสามีตามอํานาจท่ีมีอยู�แล�วเท�านั้นภริยาไม�อาจอาศัยประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชยมาตรา 

1485 ร�องขอให�ศาลต้ังตนเป1นผู�จัดการสินสมรสร�วมกับสามีได�17 

อย�างไรก็ตาม หากว�าชายหญิงท่ีได�ทําสัญญาในเรื่องทรัพยสินก�อนสมรสไว�แล�ว 
ต�อมามิได�ทําการสมรส หรือการสมรสตกเป1นโมฆะ สัญญานั้นไม�มีผลบังคับในฐานะสัญญาก�อนสมรส 
เนื่องจากเป1นการขัดต�อมาตรา 146618 และมาตรา 149819 อย�างไรก็ตามหากข�อความในสัญญาก�อน
สมรสขัดต�อความสงบเรียบร�อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน20 เช�น สัญญาท่ีมีผลเป1นการ
เปลี่ยนแปลงสิทธิท่ีมีในทรัพยสินของสามีภริยา หรือเปลี่ยนแปลงส�วนแห�งความรับผิดของสามีภริยา
เช�น ทําสัญญาก�อนสมรสไว�ต�อกันว�า หลังจากท่ีได�ทําการสมรสแล�วหากชายพาหญิงอ่ืนไปเท่ียว  
ให�หญิงมีสิทธิฟMองหย�าได� เช�นนี้ย�อมเป1นการขัดต�อกฎหมายท่ีเก่ียวกับความสงบเรียบร�อยของ
ประชาชนตกเป1นโมฆะ ตามมาตรา 1465 วรรคสอง และมาตรา 150 หรือกรณีก�อนสมรสฝKายชายได�
เคยจ�ายค�าอุปการะเลี้ยงดูให�มารดาของตนทุกเดือน หากทําสัญญาก�อนสมรสไว�ว�าเงินเดือนของสามีให�

                                                           
17 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 3445/2524 
18 มาตรา 1466 “สัญญาก�อนสมรส เป1นโมฆะถ�ามิได�จดแจ�งข�อตกลงกันเป1นสัญญาก�อนสมรสน้ันไว�ในทะเบียนสมรสพร�อม

กับ การจดทะเบียนสมรส หรือ มิได�ทําเป1นหนังสือลงลายมือช่ือคู�สมรส และพยานอย�างน�อยสองคนแนบไว�ท�าย ทะเบียนสมรส และได�
จดไว�ในทะเบียนสมรสพร�อมกับการจดทะเบียนสมรสว�าได�มีสัญญาน้ันแนบไว�” 

19 มาตรา 1498 “การสมรสท่ีเป1นโมฆะไม�ก�อให�เกิดความสัมพันธทางทรัพยสินระหว�างสามีภริยาในกรณีที่การสมรสเป1น

โมฆะทรัพยสินท่ีฝKายใดมีหรือได�มาไม�ว�าก�อนหรือหลังการสมรสรวมท้ังดอกผลคงเป1นของฝKายน้ันส�วนบรรดาทรัพยสินท่ีทํามาหาได�

ร�วมกันให�แบ�งคนละคร่ึงเว�นแต�ศาลจะเห็นสมควรส่ังเป1นประการอื่นเม่ือได�พิเคราะหถึงภาระในครอบครัวภาระในการหาเล้ียงชีพ และ

ฐานะของคู�กรณีทั้งสองฝKายตลอดจนพฤติการณอื่นท้ังปวงแล�ว 
20 ชาติชาย  อัครวิบูลย�. อ�างแล�ว. น.194 
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ยกให�ภริยาท้ังหมด แม�จากท่ีสามีเคยจ�ายให�มารดาก็ต�องงดไปด�วย สัญญาดังกล�าวจึงขัดต�อศีลธรรม
อันดีของประชาชนย�อมตกเป1นโมฆะ หรือสัญญาท่ีมีผลเป1นการขัดขวางสามีภริยาไม�ให�มีส�วนร�วมใน
ทรัพยสินท่ีทํามาหาได�ร�วมกัน หรือสัญญาท่ีมีผลให�สามีหรือภริยาไม�ได�รับความเป1นธรรม หรือสัญญาท่ี
ทําให�เกิดความไม�สงบสุขข้ึนในครอบครัว หรือระบุข�อความในสัญญาก�อนสมรสว�าให�ใช�กฎหมาย
ประเทศอ่ืนบังคับเรื่องทรัพยสินนั้น ข�อความดังกล�าวตกเป1นโมฆะ ตามมาตรา 1465 วรรคสอง แต�ถ�า
ทําสัญญาก�อนสมรสไว�ว�า ในกรณีท่ีสามีภริยาแยกกันอยู�ทรัพยสินท่ีฝKายใดฝKายหนึ่งได�มาระหว�างนั้น 
ให�เป1นสินส�วนตัวของฝKายนั้น แม�ข�อสัญญาดังกล�าวจะเป1นบทบัญญัติแห�งประมวลกฎหมายแพ�งของรัฐ
อ่ืนก็ตามมิได�ระบุให�ใช�ในฐานะท่ีเป1นกฎหมายประเทศอ่ืน ข�อสัญญาเช�นว�านี้จึงสมบูรณใช�บังคับได�ไม�
เป1นโมฆะ 

นอกจากนั้นแล�วชายหญิงไม�อาจตกลงกันในเรื่องอ่ืนๆ เช�น การตกลงให�อีกฝKาย 

มีอํานาจในการจัดการสินส�วนตัวของอีกฝKายหนึ่งหรือตกลงยกเว�นมาตรา 148121 กล�าวคือ สามีภริยา

ไม�อาจทําพินัยกรรมยกสินสมรสท่ีเกินส�วนของตนให�แก�บุคคลอ่ืนได� ซ่ึงในการทําพินัยกรรมท่ีเก่ียวกับ

สินสมรสระหว�างสามีภริยาต�องบังคับตามบทบัญญัติแห�งประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย มาตรา 

1481 ความว�า “สามีหรือภริยาไม�มีอํานาจทําพินัยกรรมยกสินสมรสท่ีเกินกว�าส�วนของตนให�แก�บุคคล

ใดได�” ดังนี้แม�ข�อเท็จจริงจะฟBงได�ว�าโจทกตกลงยินยอมให�นายชื้นทําพินัยกรรมดังกล�าว ข�อตกลง

ยินยอมนั้นย�อมฝKาฝYนต�อบทบัญญัติแห�งกฎหมายข�างต�น และยังขัดต�อความมุ�งหมายของประมวล

กฎหมายแพ�งและพาณิชย มาตรา 1646 ท่ีกําหนดให�บุคคลใด ๆ มีสิทธิทําพินัยกรรมยกทรัพยสินให�

บุคคลอ่ืนได�ก็แต�เฉพาะทรัพยสินท่ีเป1นของตนเท�านั้น ด�วยเหตุนี้ ข�อตกลงยินยอมดังกล�าวจึงไม�ทําให�

พินัยกรรมท่ีนายชื้นจัดทํามีผลผูกพันไปถึงท่ีดินสินสมรสท่ีเป1นส�วนของโจทกด�วย โจทกย�อมฟMองขอให�

ศาลพิพากษาแสดงว�าพินัยกรรมไม�มีผลผูกพันสินสมรสท่ีเป1นส�วนของโจทกได�22 

ในส�วนของเรื่องหนี้สินระหว�างสามีภริยานั้น สามีและภริยาจะทําสัญญาก�อนสมรส

ในเรื่องหนี้สินไม�ได� เช�น สามีภริยาทําสัญญาก�อนสมรสว�า หนี้เก่ียวแก�การศึกษาให�เป1นหนี้ส�วนตัวของ

สามี หรือหนี้ท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากการงานซ่ึงสามีภริยาทําด�วยกันให�เป1นหนี้ส�วนตัวของภริยา สัญญาก�อน

สมรสดังกล�าวไม�มีผลบังคับได� หนี้ดังกล�าวจึงยังคงเป1นหนี้ร�วมระหว�างสามีภริยาตามท่ีกฎหมาย

บัญญัติไว�เช�นเดิม แต�ถ�าสามีภริยาทําสัญญาก�อนสมรสว�า ในการชําระหนี้ร�วมระหว�างสามีภริยา  

ต�องชําระหนี้นั้นด�วยสินสมรสก�อน กรณีนี้ถือว�าเป1นสัญญาในเรื่องทรัพยสิน เพราะเป1นการกําหนด

เก่ียวแก�ทรัพยสินระหว�างสามีภริยาว�าจะต�องรับผิดในหนี้ จึงสามารถบังคับใช�ได� แต�ท้ังนี้ 

                                                           
21 สมพร  พรหมหิตาธร. (2544). คําอธิบายประมวลกฎหมายแพ�งและพาณชิย� ว�าด วยครอบครัว. (กรุงเทพฯ: สํานักพมิพ 

นิติธรรม). น. 310. 
22 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1083/2540 
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ไม�กระทบกระเทือนถึงสิทธิของเจ�าหนี้ หากเจ�าหนี้เป1นบุคคลภายนอกผู�ทําการโดยสุจริต เช�น ท่ีดิน

และเรือนเป1นของภริยาอยู�แล�วก�อนการสมรส และต�อมาได�ทําสัญญาก�อนสมรสว�า สามีจะไม�เก่ียวข�อง

กับทรัพยของภริยา แต�เม่ือภริยาปล�อยให�สามีลงชื่อในใบไต�สวนเพ่ือขอออกโฉนดว�าเป1นท่ีของสามี 

แล�วสามีเอาทรัพยนั้นไปจํานองแก�ผู�อ่ืนและนําเงินท่ีได�รับนั้นมาซ้ือรถยนตเพ่ือใช�รับส�งคนโดยสาร  

อันเป1นอาชีพของสามีภริยา เป1นเหตุให�ผู�รับจํานองเชื่อโดยสุจริตว�าเป1นท่ีของสามี ดังนี้ การจํานองนั้น

สมบูรณใช�บังคับได�และมีผลผูกพันภริยา23 

 

2. แบบของสัญญาก�อนสมรส 

มาตรา 1466 บัญญัติว�า “สัญญาก�อนสมรสเป6นโมฆะ ถ�ามิได�จดแจ�งข�อตกลงกันเป6น

สัญญาก�อนสมรสนั้นไว�ในทะเบียนสมรสพร�อมกับการจดทะเบียนสมรส หรือมิได�ทําเป6นหนังสือลง

ลายมือชื่อคู�สมรสและพยานอย�างน�อยสองคนแนบไว�ท�ายทะเบียนสมรสและได�จดไว�ในทะเบียนสมรส

พร�อมกับการจดทะเบียนสมรสว�าได�มีสัญญานั้นแนบไว�”  

จากบทบัญญัติของกฎหมายดังกล�าวข�างต�น สัญญาก�อนสมรสจะต�องทําตามแบบท่ี

กฎหมายกําหนดไว�  หากฝKาฝYนมีผลให�ตกเป1นโมฆะ ซ่ึงมาตรา 1466 ได� กําหนดแบบของ 

สัญญาก�อนสมรสไว� 2 ประการ โดยชายหญิงสามารถเลือกจะทําตามแบบใดแบบหนึ่งก็ได� คือ  

2.1 จดแจ�งข�อตกลงกันเป1นสัญญาก�อนสมรสไว�ในทะเบียนสมรสพร�อมกับการ 

จดทะเบียนสมรส มิฉะนั้นแล�วสัญญาก�อนสมรสย�อมตกเป1นโมฆะ ตัวอย�างเช�น สัญญาก�อนสมรสท่ีผู�

ร�องและจําเลยทําข้ึนมีข�อความว�า ให�ทรัพยสินท่ีมีอยู�ก�อนสมรสตกเป1นสินสมรสนั้น เม่ือปรากฏว�า 

ผู�ร�องและจําเลยมิได�จดแจ�งข�อความอันเป1นสัญญาก�อนสมรสไว�ในทะเบียนสมรสพร�อมกับการ 

จดทะเบียนสมรส หรือมิได�ทําสัญญาก�อนสมรสเป1นหนังสือลงลายมือชื่อคู�สมรสและพยานอย�างน�อย

สองคนแนบไว�ท�ายทะเบียนสมรส และได�จดไว�ในทะเบียนสมรสพร�อมกับการจดทะเบียนสมรสว�าได�มี

สัญญานั้นแนบไว� สัญญาก�อนสมรสดังกล�าวย�อมตกเป1นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย 

มาตรา 1466 เม่ือทรัพยสินดังกล�าวถูกโจทกยึดขายทอดตลาดชําระหนี้ ผู�ร�องจึงไม�มีสิทธิร�องขอกันส�วน

ของผู�ร�อง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ�ง มาตรา 28724 

 

 

                                                           
23 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1082/2504 
24 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 3346/2532 
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อุทาหรณ� 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 6711/2537 วินิจฉัยว�า บ�านพร�อมท่ีดินซ่ึงเป1นสินส�วนตัว

ของจําเลยเม่ือจําเลยต�องการให�เป1นสินสมรสระหว�างโจทกกับจําเลยถือได�ว�าโจทกและจําเลยได�ทํา

ความตกลงในเรื่องทรัพยสินระหว�างสามีภริยา ฉะนั้น เม่ือจําเลยได�ให�ข�อสัญญาว�าบ�านพร�อมท่ีดิน 

ซ่ึงเป1นสินส�วนตัวของจําเลยให�เป1นสินสมรส จึงเป1นกรณีท่ีคู�สมรสได�จดแจ�งข�อความอันเป1นสัญญา

ก�อนสมรสไว�ในทะเบียนสมรสพร�อมกับการจดทะเบียนสมรส ดังท่ีบัญญัติไว�ในมาตรา 1466  

แห�งประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย สัญญาดังกล�าวไม�ปรากฏว�ามีข�อความขัดต�อความสงบ

เรียบร�อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ย�อมมีผลใช�บังคับได�ตามมาตรา 1465 วรรคสองแห�ง

ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย 

อย�างไรก็ตาม ในกรณีท่ีมีการจดแจ�งข�อตกลงเก่ียวกับทรัพยสินภายหลังจากท่ีมี 

การจดทะเบียนสมรสแล�ว แม�จะเป1นวันเดียวกันการจดแจ�งในครั้งหลังนี้ก็ไม�ถือเป1นสัญญาก�อนสมรส  

อุทาหรณ� 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2497/2552 เม่ือโจทกจําเลยตกลงกันในขณะจดทะเบียน

สมรสว�า ไม�ประสงคจะให�บันทึกเก่ียวกับทรัพยสิน แม�ภายหลังในวันเดียวกันท้ังสองฝKายจะมาขอ

บันทึกเพ่ิมเติมว�า จําเลยมีท่ีดิน 1 แปลงจะยกให�โจทก บันทึกครั้งหลังนี้ก็มิใช�สัญญาก�อนสมรสตาม 

ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย มาตรา 1466 แต�เป1นสัญญาเก่ียวกับทรัพยสินท่ีสามีภริยาทําไว�ต�อกัน 

ตามมาตรา 1469 ซ่ึงต�างฝKายต�างมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะบอกล�างได�ในขณะท่ียังเป1นสามีภริยากันอยู�

หรือภายในกําหนดหนึ่งปOนับแต�วันท่ีขาดจากการเป1นสามีภริยากันก็ได� แต�ไม�กระทบกระเทือนถึงสิทธิ

ของบุคคลภายนอกผู�ทําการสุจริต การท่ีจําเลยยื่นคําให�การและฟMองแย�งขอเลิกสัญญาถือเป1นการ

แสดงเจตนาบอกล�างในขณะยังเป1นสามีภริยากันอยู�แล�ว จําเลยมีสิทธิเรียกร�องท่ีดินคืนได� 

2.2 ทําสัญญาก�อนสมรสไว�เป1นหนังสือลงลายมือชื่อคู�สมรส และพยานอย�างน�อย  

2 คน แนบไว�ท�ายทะเบียนสมรส และได�จดรวมไว�ในทะเบียนสมรสว�าได�มีสัญญานั้นแนบไว� 

เห็นได�ว�าในเรื่องสัญญาก�อนสมรสกฎหมายได�กําหนดเง่ือนไขไว�โดยเฉพาะ หากไม�ทํา

ตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายกําหนดไว�ดังท่ีกล�าวมาข�างต�น สัญญาสัญญาก�อนสมรสนั้นจะเป1นโมฆะ  

หรือไม�มีผลบังคับกันได� 

อุทาหรณ� 
คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 3346/2532 สัญญาก�อนสมรสท่ีผู�ร�องและจําเลยทําข้ึน 

มีข�อความว�า ให�ทรัพยสินท่ีมีอยู�ก�อนสมรสตกเป1นสินสมรสนั้น เม่ือปรากฏว�าผู�ร�องและจําเลยมิได� 
จดแจ�งข�อความอันเป1นสัญญาก�อนสมรสไว�ในทะเบียนสมรสพร�อมกับการจดทะเบียนสมรส หรือมิได�
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ทําสัญญาก�อนสมรสเป1นหนังสือลงลายมือชื่อคู�สมรสและพยานอย�างน�อยสองคนแนบไว�ท�ายทะเบียน
สมรส และได�จดไว�ในทะเบียนสมรสพร�อมกับการจดทะเบียนสมรสว�าได�มีสัญญานั้นแนบไว� สัญญา
ก�อนสมรสดังกล�าวย�อมตกเป1นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย  มาตรา 1466  
เม่ือทรัพยสินดังกล�าวถูกโจทกยึดขายทอดตลาดชําระหนี้ ผู�ร�องจึงไม�มีสิทธิร�องขอกันส�วนของผู�ร�อง
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ�ง มาตรา 287 
 

3. การเปล่ียนแปลงสัญญาก�อนสมรส 

มาตรา 1467 บัญญัติว�า “สัญญาก�อนสมรสอาจมีการเป6นเปลี่ยนแปลงเพิกถอน

สัญญาก�อนสมรส เม่ือสมรสแล�วจะเปลี่ยนแปลงเพิกถอนสัญญาก�อนสมรสนั้นไม�ได�นอกจากจะได�รับ

อนุญาตจากศาล 

เม่ือได�มีคําสั่งของศาลถึงท่ีสุดให�เปลี่ยนแปลงเพิกถอนสัญญาก�อนสมรสแล�วให�ศาล

แจ�งไปยังนายทะเบียนสมรสเพ่ือจดแจ�งไว�ในทะเบียนสมรส” 

จากบทบัญญัติดังกล�าวข�างต�นเม่ือชายหญิงได�ทําการสมรสกันโดยจดทะเบียนสมรส  

ตามมาตรา 1457 แล�วสัญญาก�อนสมรสย�อมเริ่มมีผลบังคับระหว�างสามีภริยา จนกระท่ังการสมรสได�

สิ้นสุดลง แต�ในระหว�างการสมรส คู�สมรสอาจแก�ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาก�อนสมรสนั้นได�ก็ต�อเม่ือ 

ศาลอนุญาต เนื่องจากศาลจะพิจารณาการขอแก�ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาก�อนสมรสโดยคํานึงถึง

ผลประโยชนของคู�สมรส หากให�คู�สมรสทําการแก�ไขกันเองแล�วฝKายใดฝKายหนึ่งอาจได�ประโยชนหรือ

ได�รับความเสียหาย และเม่ือศาลได�มีคําสั่งแล�วจะต�องนําคําสั่งศาลท่ีอนุญาตให�แก�ไขสัญญาก�อนสมรส

นั้นไปจดแจ�งไว�ในทะเบียนสมรสด�วย ดังนั้น หากคู�สมรสได�ทําการเปลี่ยนแปลงเพิกถอนสัญญา 

ก�อนสมรสกันเองโดยมิได�ร�องขออนุญาตศาล สัญญาดังกล�าวย�อมตกเป1นโมฆะ และจะบังคับในฐานะ

สัญญาระหว�างสมรสก็ไม�ได�  

 

4. ผลของสัญญาก�อนสมรสต�อบุคคลภายนอก 

มาตรา 1468 บัญญัติว�า “ข�อความในสัญญาก�อนสมรสไม�มีผลกระทบกระเทือนถึง

สิทธิของบุคคลภายนอกผู�ทําการโดยสุจริตไม�ว�าจะได�เปลี่ยนแปลงเพิกถอนโดยคําสั่งของศาลหรือไม�ก็ตาม” 

จากบทบัญญัติข�างต�นเป1นเรื่องท่ีกฎหมายให�ความคุ�มครองบุคคลภายนอกผู�กระทํา

การโดยสุจริต ซ่ึงไม�รู�มาก�อนว�าคู�สมรสได�ทําสัญญาก�อนสมรสในเรื่องทรัพยสินไว� เพ่ือไม�ให�ได�รับความ

เสียหายจากสัญญาก�อนสมรสดังกล�าว และแม�จะมีการเปลี่ยนแปลงเพิกถอนสัญญาก�อนสมรส  

หากบุคคลภายนอกยังไม�รู� ถึงการเพิกถอนนั้นอีก คู�สมรสก็จะอ�างข�อสัญญาก�อนสมรสมาทําให�
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บุคคลภายนอกได�รับเสียหายไม�ได�เช�นกัน เช�น นายกล�า และนางขาว ตกลงทําสัญญาก�อนสมรสว�า  

ให�นายกล�าแต�ผู�เดียวเป1นผู�มีอํานาจจัดการสินสมรส ไม�ว�าจะเป1นทรัพยสินประเภทใดก็ตาม ต�อมาท้ังคู�

ได�มีการเปลี่ยนแปลงข�อสัญญาโดยคําสั่งศาล โดยให�นายกล�าและนางขาว มีอํานาจจัดการสินสมรส

ร�วมกันตามท่ีกฎหมายกําหนด หากนายกล�า ขายท่ีดินอันเป1นสินสมรสให�แก�นายเอก โดยนายเอก  

ไม�ทราบว�ามีการเปลี่ยนแปลงสัญญาก�อนสมรส แม�การขายท่ีดินดังกล�าวจะมิได�ขอความยินยอมจาก

นางขาว ดังนี้ นางขาวจะร�องขอให�ศาลเพิกถอนไม�ได�  

อย�างไรก็ตาม ในกรณีท่ีบุคคลภายนอกได�ลงชื่อเป1นพยานในสัญญาก�อนสมรส  

แม�จะไม�รู�ข�อตกลงของคู�สมรสในสัญญาก�อนสมรส เพราะไม�ได�อ�านข�อความในสัญญาก�อนสมรส  

กรณีนี้บุคคลภายนอกไม�อาจจะกล�าวอ�างว�าตนเป1นผู�สุจริต เนื่องจากได�กระทําในฐานะพยาน และ 

ถ�าในเวลาก�อนสมรสปรากฏว�า บุคคลภายนอกได�ทํานิติกรรมสัญญากับคู�สมรส แม�บุคคลภายนอก 

จะสุจริตก็ไม�ได�รับความคุ�มครองตามมาตรา 1468 เช�น ท่ีดินและเรือนเป1นของภริยาก�อนสมรส และ

ได�ทําสัญญาก�อนสมรสว�า สามีจะไม�เก่ียวข�องกับทรัพยของภริยาก็ตามแต�เม่ือภริยาปล�อยให�สามีลงชื่อ

ในใบไต�สวนเพ่ือขอออกโฉนดว�าเป1นท่ีของสามี แล�วสามีเอาไปจํานองผู�อ่ืนและเอาเงินนั้นมาซ้ือรถยนตใช�

รับส�งคนโดยสารอันเป1นอาชีพของสามีภริยา เป1นเหตุให�ผู�รับจํานองเชื่อโดยสุจริตว�าเป1นท่ีของสามี ดังนี้ 

การจํานองนั้นสมบูรณใช�บังคับได�และผูกพันภริยา25 

 

5. ความระงับส้ินไปของสัญญาก�อนสมรส 

สัญญาก�อนสมรสย�อมระงับลงด�วยเหตุดังต�อไปนี้ 

5.1เม่ือศาลอนุญาตให�เพิกถอนสัญญาก�อนสมรสตามมาตรา 146726  

5.2 เม่ือการสมรสสิ้นสุดลงตามมาตรา 150127 

5.3 ความยินยอมในการทําสัญญาก�อนสมรสบกพร�อง เพราะเหตุความสําคัญผิด  

ฉ�อฉล หรือข�มขู� และได�มีการบอกล�างโมฆียกรรมนั้นแล�ว 

 

 

                                                           
25 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1082/2504 
26

 มาตรา 1467 “เม่ือสมรสแล�วจะเปล่ียนแปลงเพิกถอนสัญญาก�อนสมรสน้ัน ไม�ได� นอกจากจะได�รับอนุญาตจากศาล 

เม่ือได�มีคําส่ังของศาลถึงท่ีสุดให�เปล่ียนแปลงเพิกถอนสัญญาก�อนสมรสแล�ว ให�ศาลแจ�งไปยังนายทะเบียนสมรสเพื่อจดแจ�งไว�ในทะเบียนสมรส” 
27

 มาตรา 1501 “การสมรสย�อมส้ินสุดลงด�วยความตายการหย�า หรือศาลพิพากษาให�เพิกถอน” 
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สัญญาระหว�างสมรสในเร่ืองทรัพย�สิน 

 

มาตรา 1469 บัญญัติว�า “สัญญาท่ีเก่ียวกับทรัพย=สินใดท่ีสามีภริยาได�ทําไว�ต�อกันใน

ระหว�างเป6นสามีภริยากันนั้น ฝEายใดฝEายหนึ่งจะบอกล�างเสียในเวลาใดท่ีเป6นสามีภริยากันอยู�หรือ

ภายในกําหนดหนึ่งปFนับแต�วันท่ีขาดจากการเป6นสามีภริยากันก็ได� แต�ไม�กระทบกระเทือนถึงสิทธิของ

บุคคลภายนอกผู�ทําการโดยสุจริต” 

จากบทบัญญัติของกฎหมายดังกล�าวข�างต�นเป1นเรื่องท่ีสามีภริยาทําสัญญาในระหว�าง

สมรส เก่ียวกับการจัดการทรัพยสินต�อกัน ดังนั้น สัญญาระหว�างสมรสจึงต�องทําในระหว�างท่ียังคงเป1น

สามีภริยากัน และต�องเป1นสัญญาเก่ียวกับทรัพยสินท่ีสามีภริยาทําต�อกัน อาทิ สัญญาให� ซ้ือขาย 

แลกเปลี่ยน หรือเช�าทรัพยสินแก�กัน เป1นต�น ดังนั้น การท่ีโจทกจําเลยซ่ึงเป1นสามีภริยากัน โดยโจทก 

มีชื่อเป1นเจ�าของกรรมสิทธิ์ในท่ีดินสินสมรสแต�ผู�เดียว ในระหว�างสมรส จําเลยได�ทําหนังสือสัญญาและ

จดทะเบียนยกท่ีดินดังกล�าวพร�อมสิ่งปลูกสร�างให�แก�โจทก แสดงว�าจําเลยมีเจตนายกทรัพยสินซ่ึงเป1น

สินสมรสส�วนของตนท้ังหมดให�แก�โจทก ย�อมทําให�ทรัพยสินนั้นหมดสภาพจากการเป1นสินสมรสและ

ตกเป1นสินส�วนตัวของโจทก และสัญญานี้เป1นสัญญาระหว�างสมรสท่ีสมบูรณใช�บังคับกันได� เม่ือจําเลย

ยกทรัพยสินให�แก�โจทกและทรัพยสินนั้นตกเป1นสินส�วนตัวของโจทกตามประมวลกฎหมายแพ�งและ

พาณิชย มาตรา 1471 (3) แล�ว จําเลยก็ไม�มีสิทธิในทรัพยสินนั้นต�อไป โจทกจําเลยหย�ากัน โจทกฟMอง

ขับไล�จําเลยออกจากทรัพยสินดังกล�าวได� ส�วนประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย มาตรา 1471 (3)  

ท่ีบัญญัติให�ทรัพยสินท่ีสามีภริยาฝKายใดฝKายหนึ่งได�มาระหว�างสมรสโดยการให�โดยเสน�หาเป1น 

สินส�วนตัวนั้น มิได�กําหนดให�ใช�บังคับแต�เฉพาะกรณีท่ีบุคคลภายนอกเป1นผู�ยกทรัพยสินให�เท�านั้น  

แต�ได�รวมถึงกรณีท่ีสามีภริยายกทรัพยสินให�แก�กันในระหว�างสมรสด�วย28 หรือในกรณีสามีภริยาหย�า

ขาดจากกันโดยทําบันทึกข�อความว�า สามีจะต�องจ�ายเงินเป1นค�าเลี้ยงดูให�แก�ภริยา ข�อความดังกล�าว

ไม�ใช�สัญญาระหว�างสมรสแต�เป1นสัญญาประนีประนอมยอมความ29 ซ่ึงเป1นสัญญาท่ีไม�เก่ียวข�องกับ

ทรัพยสิน ย�อมไม�ใช�สัญญาระหว�างสมรส เช�น สามีภริยาจะทําสัญญาโดยมีข�อตกลงว�าห�ามฝKายใด 

ฝKายหนึ่งด่ืมสุรา หากฝKาฝYนอีกฝKายหนึ่งจะหย�าได� ข�อตกลงดังกล�าวไม�อาจบังคับได�30 และสามีภริยา 

จะทําสัญญาเก่ียวกับอํานาจการจัดการทรัพยสินตามมาตรา 1476/1 ไม�ได� หากปรากฏว�าในระหว�าง

                                                           
28 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 337/2530 
29

 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 4622/2518 

30 วารี  นาสกุล. อ�างแล�ว. น. 101 



104 

สมรสสามีหรือภริยาจะทําสัญญากับผู�อ่ืนเก่ียวกับสินสมรสท่ีสําคัญตามมาตรา 1476/1 โดยอีกฝKายหนึ่ง 

มิได�ยินยอมด�วยแล�ว ย�อมเป1นเหตุให�มีการเพิกถอนสัญญาดังกล�าวและใช�สิทธิติดตามทวงคืนได�  

ตามมาตรา 1480  

ในส�วนของสัญญาระหว�างสมรสในเรื่องทรัพยสินนั้น สามารถแยกอธิบายเป1นรายข�อได�

ดังต�อไปนี้ 

1. รูปแบบของสัญญาระหว�างสมรส 

รูปแบบของสัญญาระหว�างสมรสนั่นกฎหมายมิได�กําหนดแบบเอาไว� จึงอาจทําด�วย

วาจาหรือเป1นหนังสือก็ได� ซ่ึงเป1นข�อแตกต�างจากสัญญาก�อนสมรสท่ีจะต�องจดแจ�งไว�ในทะเบียนสมรส 

ดังนั้น จึงสรุปได�ว�าสัญญาระหว�างสมรสเป1นสัญญาท่ีไม�ต�องมีหลักฐานเป1นหนังสือ หรือทําเป1นหนังสือ

และจดทะเบียนต�อเจ�าหน�าท่ี  

 

2. ระยะเวลาการบอกล างสัญญาระหว�างสมรส  

การบอกล�างสัญญาระหว�างสมรสในเรื่องทรัพยสิน กฎหมายอนุญาตให�บอกล�างสัญญา

ระหว�างสมรสได�ตราบเท�าท่ีชายและหญิงยังคงเป1นสามีภริยากันอยู� หรือในกรณีท่ีชายและหญิงได�หย�าขาด

จากกันแล�ว แต�กฎหมายยังให�สิทธิชายหญิงท่ีหย�าขาดจากกันใช�สิทธิบอกล�างการสมรสได�แต�ต�องบอกล�าง

ภายใน 1 ปO นับแต�วันท่ีขาดจากการเป1นสามีภริยา การท่ีกฎหมายกําหนดให�สัญญาท่ีเก่ียวกับทรัพยสินท่ี

สามีภริยาได�ทําไว�ต�อกันในระหว�างเป1นสามีภริยา ตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย มาตรา 

1469 ได�ให�สิทธิสามีหรือภริยาบอกล�างได�ในระหว�างท่ีเป1นสามีภริยากัน หรือภายในหนึ่งปOนับแต�วันท่ี

ขาดจากการเป1นสามีภริยากัน ถือเป1นบทบัญญัติท่ีมุ�งคุ�มครองสิทธิของคู�สมรสโดยท่ัวไปท่ีได�ทําสัญญา

เก่ียวกับทรัพยสินกันไว�ในระหว�างสมรส โดยอาจตกอยู�ภายใต�อิทธิพลของความเสน�หาหรือเหตุอ่ืนใด

อันทําให�ตนต�องเสียประโยชน เพ่ือมิให�ต�องถูกเอารัดเอาเปรียบหรือถูกข�มเหงโดยไม�ชอบธรรม และ

เป1นการปMองกันมิให�ครอบครัวต�องร�าวฉานแตกแยกกันได� ดังนั้น ข�อตกลงท่ีว�าจะไม�ยกเลิกสัญญาท่ี

เก่ียวกับทรัพยสินในระหว�างสมรสของสามีภริยา จึงมีวัตถุประสงคท่ีขัดต�อบทกฎหมายดังกล�าว  

ย�อมตกเป1นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย มาตรา 113 (เดิม) โจทกจําเลยเป1นสามี

ภริยาโดยจดทะเบียนสมรส แม�จะตกลงหย�าขาดกันตามประเพณีศาสนาอิสลามและทําสัญญาแบ�ง

ผลประโยชนและทรัพยสินโดยมีเง่ือนไขระบุไว�ด�วยว�าจําเลยยินยอมผูกพันตามสัญญาตลอดไป และจะ

ไม�ยกเลิกสัญญานี้ แต�เม่ือโจทกจําเลยยังมิได�จดทะเบียนหย�า ก็ต�องถือว�าโจทกจําเลยยังเป1นสามีภริยา

กันตามกฎหมาย สัญญาแบ�งผลประโยชนและทรัพยสินดังกล�าวจึงเป1นสัญญาระหว�างสมรสท่ีเก่ียวกับ
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ทรัพยสินท่ีสามีภริยาได�ทําไว�ต�อกันในระหว�างเป1นสามีภริยาตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย 

มาตรา 146931 

อุทาหรณ� 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 357/2485 ซ่ึงวินิจฉัยว�า สามีภริยาตกลงหย�ากันด�วยปาก 

แล�วสามีทําสัญญายกท่ีดินให�ภริยาแต�ยังคงเป1นสามีภริยากันตลอดมา เช�นนี้สามีย�อมปฏิเสธสัญญานั้นได�  

ซ่ึงการบอกล�างนี้สามีภริยาจะบอกล�างเม่ือใดก็ได�ภายในระยะเวลาท่ีชายหญิงยังมีสภาพความเป1นสามี

ภริยากันอยู� แต�ถ�าสามีภริยาได�หย�ากันแล�ว หากประสงคจะบอกล�างสัญญาระหว�างสมรส จะต�อง

กระทําภายในหนึ่งปOนับแต�วันท่ีขาดจากการเป1นสามีภริยาตามคําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1246/2509 

เช�น สามีลงชื่อภริยาในโฉนดท่ีดินถือเป1นการยกท่ีดินให�แก�ภริยา ต�อมาสามีภริยาได�หย�ากัน สามีจะใช�

สิทธิบอกล�างได�ภายในหนึ่งปOนับแต�วันท่ีท้ังสองหย�า32  

 

3. ผู มีสิทธิบอกล าง และวิธีการบอกล างสัญญาระหว�างสมรส  

ในส�วนของผู�ท่ีมีสิทธิบอกล�างสัญญาระหว�างสมรสนั้น ได�แก� สามีหรืออภริยาซ่ึงเป1น

คู�สัญญานั้น เท�านั้น ดังจะเห็นได�จากบันทึกข�อตกลงเก่ียวกับการจัดแบ�งทรัพยสินท่ีให�จําเลยท่ี 1  

มีกรรมสิทธิ์ ในท่ีดินพร�อมสิ่งปลูกสร�างพิพาทนั้นเป1นสัญญาระหว�างสมรสตาม ประมวลกฎหมายแพ�ง

และพาณิชย มาตรา 1469 เม่ือโจทกและจําเลยท่ี 1 ยังไม�ได�จดทะเบียนหย�า โจทกย�อมมีสิทธิบอก

ล�างสัญญาระหว�างสมรสแก� จําเลยท่ี 1 ได�ตามมาตรา 1469 ซ่ึงการท่ีโจทกยื่นฟMองจําเลยท่ี 1 ต�อ 

ศาลแพ�งกรุงเทพใต�ขอหย�า และขอแบ�งสินสมรส และศาลแพ�งกรุงเทพใต�เห็นว�าคดีไม�อยู�ในอํานาจของ

ศาลดังกล�าว ย�อมถือได�ว�าโจทกได�ใช�สิทธิ บอกล�างสัญญาระหว�างสมรสแล�ว อันเป1นการใช�สิทธิบอก

ล�างในขณะท่ี โจทกและจําเลยท่ี 1 ยังเป1นสามีภริยากัน ดังนั้น เม่ือโจทกบอกล�างสัญญา ระหว�าง

สมรสแล�ว ย�อมทําให�สัญญาดังกล�าวสิ้นความผูกพัน ทําให� ทรัพยพิพาทกลับเป1นสินสมรสดังเดิม  

และเม่ือโจทกนําคดีนี้มาฟMอง ต�อศาลท่ีมีอํานาจพิจารณาพิพากษาใหม�ภายในกําหนดระยะเวลาตาม

ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย มาตรา 193/17 วรรคสอง จึงต�องถือว�าขณะฟMองคดีนี้ข�อตกลง

เก่ียวกับการจัดแบ�งทรัพยสิน ซ่ึงเป1นสัญญาระหว�าง สมรสระหว�างโจทกและจําเลยท่ี 1 ได�สิ้นผลแล�ว

ทรัพยพิพาทจึงเป1นสินสมรสอยู�ขณะฟMอง โจทกจึงมีอํานาจฟMองคดีนี้ได�33 

                                                           
31 คําพิพากษาฎีกาท่ี 5974/2538 
32 วารี  นาสกุล. อ�างแล�ว. น. 103  
33 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 7978/2542 
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สําหรับสิทธิในการบอกล�างสัญญาระหว�างสมรสนี้เป1นสิทธิเฉพาะตัว จึงไม�เป1นมรดก

ตกทอดแก�ทายาทของผู�ท่ีจะบอกล�าง ซ่ึงชี้ให�เห็นว�า การบอกล�างสัญญาระหว�างสมรสมิใช�กรณีบอกล�าง

โมฆียะกรรม แต�เป1นการขอบอกล�าง ตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย มาตรา1461 โดยสภาพแล�ว

เป1นการเฉพาะตัวของสามีหรือภริยาเท�านั้น เม่ือฝKายใดถึงแก�กรรมการบอกล�างย�อมระงับสิ้นไป ไม�ตก

ทอดไปยังทายาทในฐานะเป1นส�วนหนึ่งของกองมรดกของผู�ตาย ทายาทไม�มีสิทธิบอกล�าง อย�างไร 

ก็ตามหากได�มีการใช�สิทธิบอกล�างแล�วตายลง ทายาทย�อมบอกล�างได�34 

อุทาหรณ� 

คําพิพากษาฎีกาท่ีคําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 5485/2537 โจทกใช�สิทธิบอกล�าง

สัญญาไม�ชอบด�วยประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย มาตรา 1469 เพราะสิทธิการบอกล�างสัญญา

ระหว�างสมรสย�อมตกแก�จําเลยเป1นผู�บอกล�างและสิทธินี้เป1นสิทธิเฉพาะตัวไม�ตกทอดแก�ทายาทนั้น 

เห็นว�า โจทกเป1นผู�ยกท่ีดินให�จําเลยผู�เป1นภริยาระหว�างสมรส โจทกจึงมีสิทธิบอกล�างสัญญาระหว�าง

สมรสในเวลาใดก็ได�ระหว�างท่ีเป1นสามีภริยากันอยู� ซ่ึงการบอกล�างสัญญาระหว�างสมรสนี้โจทกมีสําเนา

หนังสือบอกล�างและใบตอบรับไปรษณียมาอ�างอิงเป1นพยานหลักฐาน โดยจําเลยไม�นําสืบคัดค�าน

ข�อเท็จจริงจึงรับฟBงได�ว�าโจทกได�บอกล�างสัญญาระหว�างสมรสแก�จําเลยโดยชอบตามประมวลกฎหมาย

แพ�งและพาณิชย มาตรา 1469 ท่ีได�ตรวจชําระใหม� พ.ศ. 2519 ซ่ึงใช�บังคับในขณะนั้นแล�ว แม�สิทธิ

บอกล�างจะเป1นสิทธิเฉพาะตัว แต�เม่ือมีการบอกล�างโดยชอบดังกล�าวก�อนท่ีโจทกจะถึงแก�กรรมแล�ว

กรณีจึงไม�เป1นสิทธิเฉพาะตัวอีกต�อไปและย�อมตกทอดไปยังทายาทของโจทกด�วย ทายาทของโจทกจึง

เข�าเป1นคู�ความแทนได� สําหรับวิธีการบอกล�างสัญญาระหว�างสมรสจะกระทําโดยวาจาหรือโดยปริยายก็ได�35 

 

4. ข อตกลงยกเว นการบอกล างสัญญาระหว�างสมรสให ตกเปAนโมฆะ  

ในเรื่องของข�อตกลงสัญญาระหว�างสมรสนั้น แม�ว�าสามีภริยาจะมีข�อตกลงกันไว�ใน

เรื่องทรัพยสินโดยไม�ให�มีการบอกล�างหรือยกเลิก ข�อตกลงดังกล�าวถือว�ามีวัตถุประสงคขัดต�อหลักของ

กฎหมายให�ตกเป1นโมฆะ ท้ังนี้  เนื่องจากข�อตกลงกันว�าจะไม�ให�มีการบอกล�างสัญญาดังกล�าว  

เป1นข�อตกลงท่ีฝKาฝYนมาตรา 1469 อันเป1นบทบัญญัติท่ีมุ�งคุ�มครองสิทธิของคู�สมรสเป1นการท่ัวไปท่ีได�

ทําสัญญาเก่ียวกับทรัพยสิน ข�อตกลงดังกล�าวกฎหมายจึงให�ตกเป1นโมฆะ36 เช�น แม�สัญญาระหว�าง

สมรสเก่ียวกับทรัพยสินท่ีทําไว�ต�อกันระหว�างท่ีเป1นสามีภรรยากันจะมีข�อตกลงห�ามไม�ให�บอกล�างหรือ
                                                           

34 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 890/2517(ประชุมใหญ�) 
35 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 5191/2540 
36 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 5974/2538 
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ยกเลิกสัญญามีกําหนดเวลา 20 ปO ก็ตามแต�ก็เป1นข�อตกลงท่ีฝKาฝYนต�อ ป.พ.พ. มาตรา 1469 ซ่ึงเป1น

บทบัญญัติท่ีมุ�งคุ�มครองสิทธิของคู�สมรสโดยท่ัวไปท่ีได�ทําสัญญาเก่ียวกับทรัพยสินไว�ในระหว�างสมรส

โดยตกอยู�ภายใต�อิทธิพลของความเสน�หาหรือเหตุอ่ืนใดอันทําให�ตนต�องเสียประโยชน มิให�ถูกเอารัด

เอาเปรียบหรือถูกข�มเหงโดยไม�เป1นธรรมและเป1นการปMองกันมิให�ครอบครัวต�องร�าวฉานแตกแยกกัน 

ข�อตกลงจะไม�บอกล�างหรือบอกเลิกสัญญาท่ีเก่ียวกับทรัพยสินในระหว�างสมรส จึงมีวัตถุประสงคท่ีขัด

ต�อบทกฎหมายดังกล�าวตกเป1นโมฆะตาม ป.พ.พ. มาตรา 150 จําเลยท่ี 1 จึงมีสิทธิบอกเลิกสัญญา

ดังกล�าวได� ดังนั้น หากสามีภริยาตกลงทําสัญญาในเรื่องทรัพยสินก�อนสมรส หรือภายหลังการขาดจาก

การสมรสแล�ว ย�อมนํามาตรา 1469 มาใช�บังคับไม�ได� หากมีแต�การตกลงทําสัญญาเก่ียวกับทรัพยสิน

ในกรณีหย�ากันโดยความยินยอมก�อน หรือขณะจดทะเบียนหย�า ถือเป1นสัญญาก�อนสมรส37  

 

5. การบอกล างสัญญาระหว�างสมรสไม�กระทบกระเทือนต�อสิทธิของบุคคลภายนอก

ผู กระทําการโดยสุจริต 

การบอกล� า งสัญญาระหว� า งสมรสย� อมไม�กระทบกระ เ ทือนต�อสิทธิ ของ

บุคคลภายนอกผู�กระทําการโดยสุจริต ท้ังนี้ โดยไม�คํานึงว�าบุคคลภายนอกนั้นจะได�เสียค�าตอบแทน

หรือไม� เช�น โจทกบรรยายฟMองขอให�เพิกถอนนิติกรรมการซ้ือขายท่ีดินและตึกพิพาทแต�เพียงว�าท่ีดินและ

ตึกพิพาทเป1นสินสมรสของบิดามารดาโจทก ระหว�างบิดามารดาโจทกอยู�กินร�วมกัน บิดาโจทกได� 

จดทะเบียนโอนขายท่ีดินและตึกพิพาทให�แก�จําเลยในขณะท่ีจําเลยเป1นเลขานุการและเป1นภริยาไม�

ชอบด�วยกฎหมายของบิดาโจทก และมีผู�ปลอมลายมือชื่อของมารดาโจทกลงในหนังสือให�ความ

ยินยอมนิติกรรมการซ้ือขายจึงไม�สมบูรณและไม�ชอบด�วยกฎหมาย โดยมิได�บรรยายถึงการกระทําของ

จําเลยว�าได�รับโอนท่ีดินและตึกพิพาทมาไม�สุจริต ท่ีบรรยายว�าจําเลยเป1นเลขานุการและภริยาไม�ชอบ

ด�วยกฎหมายของบิดาโจทกนั้นเป1นการบรรยายเก่ียวกับสภาพสถานะของจําเลย หาใช�ว�าจําเลยจะได�

กระทําโดยไม�สุจริตไม� และท่ีบรรยายว�าลายมือชื่อของมารดาโจทกในหนังสือให�ความยินยอมปลอม

นั้นก็มิได�กล�าวอ�างว�าจําเลยเป1นผู�ปลอมหรือร�วมรู�เห็นในการปลอมด�วย ดังนี้ เม่ือจําเลยให�การว�า

จําเลยซ้ือท่ีดินและตึกพิพาทมาโดยสุจริตตามคําฟMองและคําให�การจึงฟBงเป1นยุติได�แล�วว�า ขณะท่ีทํา 

นิติกรรมการซ้ือขายนั้นจําเลยซ่ึงเป1นบุคคลภายนอกได�กระทําการโดยสุจริต โจทกไม�มีอํานาจฟMอง

ขอให�เพิกถอนได�ตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย มาตรา 148038 

                                                           
37 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 8739/2551 
38 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 946/2536 
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อุทาหรณ� 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 5191/2540 ทรัพยพิพาทท่ีโจทกฟMองขอให�เพิกถอน 

นิติกรรมการโอนระหว�างจําเลยท้ังสอง เป1นทรัพยท่ีโจทกและจําเลยท่ี 1 ได�มาในระหว�างสมรสจึง

สมควรเป1นสินสมรสตามกฎหมาย และพฤติการณท่ีโจทกแสดงออกยืนยันว�าบ�านนั้นเป1นของจําเลยท่ี 1 

เพียงคนเดียว โจทกไม�มีส�วนเก่ียวข�องด�วยและยอมให�ระบุชื่อจําเลยท่ี 1 เป1นเจ�าของเพียงผู�เดียว 

แม�กระท่ังนามสกุลของจําเลยท่ี 1 ท่ีระบุในเอกสารก็ให�ใช�นามสกุลเดิมของจําเลยท่ี 1 ซ่ึงถือได�ว�าเป1น

สัญญาระหว�างสมรสท่ียอมให�ทรัพยพิพาทเป1นสินส�วนตัวของจําเลยท่ี 1 ตามประมวลกฎหมายแพ�ง

และพาณิชย มาตรา 1469 ดังนี้ ทรัพยพิพาทย�อมไม�เป1นสินสมรสอีกต�อไป แม�ตามมาตรา 1469 

บัญญัติว�า สัญญาท่ีเก่ียวกับทรัพยสินใดท่ีสามีภริยาได�ทําไว�ต�อกันในระหว�างเป1นสามีภริยากันนั้น  

ฝKายใดฝKายหนึ่งจะบอกล�างเสียในเวลาใดท่ีเป1นสามีภริยากันอยู�หรือภายในกําหนดหนึ่งปOนับแต�วันท่ี

ขาดจากการเป1นสามีภริยากันก็ได�ก็ตาม การท่ีจําเลยท่ี 1กลับจากต�างประเทศแล�วอาศัยอยู�กับโจทก

ได�ไม�ถึงหนึ่งสัปดาห โจทกพูดขอแบ�งบ�านจากจําเลยท่ี 1 ทุกวันเพราะไม�ประสงคอยู�กินกับจําเลยท่ี 1 

ซ่ึงถือได�ว�าโจทกบอกล�างสัญญาระหว�างสมรสแล�ว ทําให�ทรัพยพิพาทกลับเป1นสินสมรสดังเดิม  

แต�การบอกล�างดังกล�าวไม�กระทบกระเทือนถึงสิทธิของบุคคลภายนอกผู�ทําการโดยสุจริตตามประมวล

กฎหมายแพ�งและพาณิชย มาตรา 1469 แม�จําเลยท่ี 1 จดทะเบียนโอนขายทรัพยพิพาทท้ังหมดแก�

จําเลยท่ี 2 โดยไม�ได�รับความยินยอมจากโจทก แต�เม่ือจําเลยท่ี 2 ซ้ือทรัพยพิพาทจากจําเลยท่ี 1  

โดยสุจริต การท่ีโจทกบอกล�างสัญญาท่ีโจทกและจําเลยท่ี 1 ทํากันไว�เก่ียวกับทรัพยพิพาทนั้น  

ไม�กระทบกระเทือนถึงสิทธิของจําเลยท่ี 2 บุคคลภายนอกท่ีมีต�อทรัพยดังกล�าว จึงไม�มีเหตุท่ีศาล 

จะเพิกถอนนิติกรรมการซ้ือขายทรัพยพิพาทระหว�างจําเลยท้ังสอง 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1169/2555 การแลกเปลี่ยนทรัพยสินมีลักษณะเป1นสัญญา

เพ่ือประโยชนบุคคลภายนอก มาตรา 374 วรรคหนึ่ง และบุคคลภายนอกได�เข�าถือเอาประโยชนจาก

สัญญาแล�ว มาตรา 374 วรรคสอง โจทกก็ไม�อาจบอกล�างสัญญาดังกล�าวได� แม�จะเป1นสัญญาระหว�างสมรสก็ตาม 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 3185/2552 แม�ข�อความท่ี ธ. ให�ความยินยอมไว�ล�วงหน�าว�า

จะไม�เพิกถอนการให�ความยินยอมแก� น. ในการทํานิติกรรมเก่ียวกับท่ีดินพิพาทจะตกเป1นโมฆะ 

เนื่องจากมีวัตถุประสงคขัดต�อประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย มาตรา 1469 ท่ีให�สิทธิสามีหรือ

ภริยาสามารถบอกล�างสัญญาท่ีเก่ียวกับทรัพยสินท่ีได�ทําไว�ต�อกันในระหว�างเป1นสามีภริยาได�ใน

ระหว�างท่ียังเป1นสามีภริยากันอยู�  หรือภายใน 1 ปO นับแต�วันขาดจากการเป1นสามีภริยากัน 

ก็ตาม แต�เม่ือข�อเท็จจริงได�ความว�า น. ได�ยกท่ีดินพิพาทให�แก� โจทกแล�วต้ังแต�ขณะ น. ยังมีสิทธิตาม
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ข�อตกลงในการแบ�งสินทรัพยเนื่องจากยังมิได�ถูกบอกล�าง ผลของการบอกล�างดังกล�าว จึงไม�มี

ผลกระทบกระเทือนต�อสิทธิของโจทก ซ่ึงเป1นบุคคลภายนอก เว�นแต�จะพิสูจนได�ว�าโจทกรับโอนท่ีดิน

พิพาทไปโดยไม�สุจริต ตามความตอนท�ายของประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย มาตรา 1469  

เม่ือโจทกรับโอนท่ีดินพิพาทไปโดยสุจริต โจทกจึงยังมีกรรมสิทธิ์ในท่ีดินพิพาทอยู� 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 3714/2548 โจทกและจําเลยจดทะเบียนสมรสกันเม่ือวันท่ี 

26 กุมภาพันธ 2536 โดยไม�มีบุตรด�วยกัน ก�อนจดทะเบียนสมรส โจทกได�รับมรดกท่ีดินจากบิดา

มารดา ต�อมาโจทกได�ขายท่ีดินมรดกแล�วนําเงินฝากเข�าบัญชีเงินฝากประจําเลขท่ี 047 - 2 - 121778 

ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาบางเขน ซ่ึงเปNดบัญชีร�วมระหว�างโจทกและจําเลย

ตามคําขอเปNดบัญชีเม่ือวันท่ี 3 มกราคม 2539 เอกสารหมาย จ.2 โดยเงินฝากในบัญชีดังกล�าวมียอด

ต�นเงินฝากสุทธิ 15,561,205.48 บาท อันเป1นสินส�วนตัวของโจทกซ่ึงตามรายงานกระบวนพิจารณา

ฉบับลงวันท่ี 26 ธันวาคม 2543 คู�ความท้ังสองฝKายแถลงรับกันว�า โจทกให�เงินสินส�วนตัวดังกล�าวแก�

จําเลยเป1นจํานวนเงิน 7,500,000 บาท และโจทกได�บอกล�างนิติกรรมการให�เงินจํานวนนี้ต�อจําเลย

แล�ว มีปBญหาท่ีต�องวินิจฉัยตามฎีกาของจําเลยว�า การใช�สิทธิบอกล�างนิติกรรมการให�เงินจํานวน

ดังกล�าวของโจทก ตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย มาตรา 1469 เป1นการใช�สิทธิโดยไม�สุจริต

หรือไม� จําเลยฎีกาว�าโจทกเป1นผู�ท้ิงร�างจําเลย การใช�สิทธิบอกล�างดังกล�าวจึงเป1นการใช�สิทธิโดย 

ไม�สุจริต โจทกจึงไม�มีสิทธิบอกล�างนิติกรรมการให�ทรัพยสินต�อจําเลย เห็นว�า การท่ีโจทกยอมให�

จําเลยมีชื่อร�วมในบัญชีเงินฝากประจําเลขท่ี 047 - 2 - 121778 ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด 

(มหาชน) สาขาบางเขน ซ่ึงยื่นคําขอเปNดเม่ือวันท่ี 3 มกราคม 2539 ระหว�างท่ีโจทกและจําเลยเป1น 

คู�สมรสกันอยู� โดยโจทกแถลงรับว�าโจทกตกลงยกเงินฝากท่ีเป1นสินส�วนตัวของโจทกในบัญชีดังกล�าว

จํานวน 7,500,000 บาท ให�แก�จําเลย ข�อตกลงดังกล�าวจึงเป1นสัญญาเก่ียวกับทรัพยสินท่ีโจทกและ

จําเลยได�ทําไว�ต�อกันในระหว�างเป1นสามีภริยากัน ซ่ึงประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย มาตรา 1469 

บัญญัติให�สิทธิสามีหรือภริยาฝKายใดฝKายหนึ่งสามารถใช�สิทธิบอกล�างสัญญาดังกล�าวได�ภายในเวลาใดท่ี

เป1นสามีภริยากันอยู�หรือภายในกําหนดหนึ่งปOนับแต�วันท่ีขาดจากการเป1นสามีภริยากันก็ได�  

แต�การบอกล�างดังกล�าวไม�กระทบกระเทือนถึงสิทธิของบุคคลภายนอกผู�ทําการโดยสุจริต ดังนั้น  

เม่ือปรากฏข�อเท็จจริงตามท่ีโจทกและจําเลยแถลงรับกันต�อมาว�า โจทกได�บอกล�างนิติกรรมการให�เงิน

จํานวน 7,500,000 บาท ต�อจําเลยแล�ว ซ่ึงการบอกล�างดังกล�าวเป1นการกระทําในระหว�างท่ี

โจทกจําเลยยังเป1นสามีภริยาโดยชอบด�วยกฎหมายกันอยู� การบอกล�างดังกล�าวจึงเป1นการใช�สิทธิบอก

ล�างตามบทบัญญัติกฎหมายดังกล�าว อันเป1นบทบัญญัติท่ีมุ�งคุ�มครองสิทธิของคู�สมรสโดยท่ัวไปท่ีได�ทํา
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สัญญาเก่ียวกับทรัพยสินกันไว�ในระหว�างสมรส โดยตกอยู�ภายใต�อิทธิพลของความเสน�หาหรือเหตุอ่ืน

ใดอันทําให�ตนต�องเสียประโยชน มิให�ถูกเอารัดเอาเปรียบหรือถูกข�มเหงโดยไม�ชอบธรรม โดยเหตุแห�ง

การบอกล�างนั้นจึงข้ึนอยู�กับความพอใจของผู�ให� เม่ือโจทกซ่ึงเป1นผู�ให�ไม�พอใจจําเลย โจทกย�อมใช�สิทธิ

บอกล�างนิติกรรมการให�เงินดังกล�าวแก�จําเลยได� ตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล�าว จึงไม�ใช�การใช�

สิทธิโดยไม�สุจริตดังท่ีจําเลยอ�าง 

 

บทสรุป 

 

ความสัมพันธระหว�างสามีภริยาจะเกิดข้ึนได�ต�อเม่ือมีการจดทะเบียนสมรสรสกันถูกต�อง

ตามกฎหมาย และเม่ือเป1นสามีภริยากันแล�วกฎหมายได�กําหนดให�สามีภริยาต�องอยู�กินด�วยกันและ

ช�วยเหลือซ่ึงกันและกัน นอกจากความสัมพันธในทางส�วนตัวแล�วกฎหมายยังกําหนดความสัมพันธ 

ในเรื่องของทรัพยสินระหว�างสามีภริยาเอาไว� โดยสามีภริยาจะทําสัญญาก�อนสมรสเก่ียวกับทรัพยสิน

เพ่ือเป1นการยกเว�นไม�ต�องปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายได�กําหนดไว�ก็ได� แต�ท้ังนี้ ข�อความใน

สัญญาต�องไม�ขัดต�อความสงบเรียบร�อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน นอกจากนั้นแล�วสามีภริยายัง

สามารถทําสัญญาระหว�างสมรสในเรื่องของทรัพยสินได� แต�มีข�อแตกต�างจากสัญญาก�อนสมรสตรงท่ี

จะทําสัญญาระหว�างสมรสยกเว�นการจัดการสินสมรสท่ีกฎหมายกําหนดให�สามีภริยาต�องจัดการ

ร�วมกันไม�ได� และสัญญาระหว�างสมรสสามารถท่ีจะแก�ไขเปลี่ยนแปลงได�ตลอดเวลาตราบใดท่ียังคง

เป1นสามีภริยากันอยู� อย�างไรก็ตามการบอกล�างสัญญาดังกล�าวย�อมไม�กระทบต�อบุคคลภายนอก

ผู�กระทําการโดยสุจริต  
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คําถามท ายบท 

 

1. การอยู�กินฉันทสามีภริยา หมายความว�าอย�างไร 

2. การทําสัญญาก�อนสมรสเก่ียวกับสินส�วนตัวของอีกฝKายหนึ่งมีผลทางกฎหมายอย�างไร 

3. การทําสัญญาก�อนสมรสเก่ียวกับหนี้สินมีผลทางกฎหมายหรือไม� อย�างไร 

4. นายดําทําสัญญาก�อนสมรสไม�ให�นางแดงภริยามีส�วนในทรัพยสินท่ีทํามาหาได�ร�วมกัน 

เนื่องจากเห็นว�านางแดงไม�ได�ทํางานทําหน�าท่ีเป1นแม�บ�านเท�านั้น กรณีนี้สัญญาก�อนสมรส

บังคับได�หรือไม� 

5. กฎหมายกําหนดแบบของสัญญาก�อนสมรสไว�อย�างไร 

6. กรณีท่ีสามีภริยาจะเปลี่ยนแปลงสัญญาก�อนสมรสสามารถตกลงกันได�เองด�วยวาใช�หรือไม� 

เพราะเหตุใด 

7. กฎหมายกําหนดให�สัญญาก�อนสมรสิส�นสุดลงในกรณีใดบ�าง 

8. สัญญาระหว�างสมรสมีแบบหรือไม� อย�างไร 

9. จงยกตัวอย�าง การบอกล�างสัญญาระหว�างสมรสท่ีตกเป1นโมฆะ 

10. นายเอกสมรสกับนางแมว และทําสัญญาระหว�างสมรสเก่ียวกับทรัพยสินไว� ต�อมาได�หย�าขาด

จากแมว หากนายเอกประสงคจะบอกล�างสัญญาก�อนสมรสจะสามารถทําได�หรือไม� อย�างไร 
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บทท่ี 4 

ทรัพย�สินและหน้ีสินของสามีภริยา                       

(Marital Properties and Obligations) 

ทรัพย�สินและ

หนี้สินระหว-าง

สามีภริยา 

สินส�วนตัว 

ทรัพย�สินท่ีมีอยู�ก�อนสมรส 

ทรัพย�สินท่ีเป�นเคร่ืองใช�สอยส�วนตัว/เคร่ืองแต�งกาย/

เคร่ืองประดับ/เคร่ืองมือในการประกอบอาชีพ/

วิชาชีพของคู�สมรส 

ทรัพย�สินท่ีฝ'ายใดฝ'ายหน่ึงได�มาโดยการรับมรดก 

ทรัพย�สินท่ีเป�นของหม้ัน 

ของแทนสินส�วนตัว 

การจัดการสินส�วนตัว 

สินสมรส 

ทรัพย�สินท่ีคู�สมรสได�มาระหว�างสมรส 

ทรัพย�สินท่ีได�มาระหว�างสมรสโดย

พินัยกรรม/การยกให�โดยเสน�หา 

ทรัพย�สินท่ีเป�นดอกผลของสินส�วนตัว การจัดการสินสมรส 

การเพิกถอนการจัดการสินสมรสท่ีไม�ได�รับ

ความยินยอม 

การขอลงช่ือเป�นเจ�าของรวมในสินสมรส 

ผลของการจัดการสินสมรสโดยปราศจากความยินยอม 

 



114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4-1 ภาพรวมทรัพย�สินและหนี้สินระหว�างสามีภริยา 

 

 

ทรัพย�สิน

ระหว-างสามี

ภริยา (ต-อ) 

หน้ีของสามีภริยา 

หน้ีส�วนตัว 

หน้ีร�วม 

การนําทรัพย�สินระหว�างสามีภริยา

ไปชําระหน้ี 

การแยกสินสมรสเพือ่นําไปชําระหน้ี 

การแยกสินสมรสตามอํานาจของกฎหมาย 

การแยกสินสมรสตามคําส่ังศาล 

ผลของการแยกสินสมรส 

การยกเลิกการแยกสินสมรส 



115 
 

เม่ือสามีภริยาได�มาใช�ชีวิตอยู�ร�วมกันแล�ว ย�อมก�อให�เกิดภาระหน�าท่ีในการอุปการะเลี้ยง

ดูกัน ตลอดจนการช�วยกันทํามาหาได�ให�มีทรัพย�สินไว�ใช�ในคราวจําเป�น โดยทรัพย�สินระหว�างสามี

ภริยานั้น หากเป�นกรณีท่ีต�างฝ'ายต�างมีทรัพย�สินของตนเองอยู�ก�อนแล�ว ทรัพย�สินนั้นตามกฎหมาย

เรียกว�า “สินส�วนตัว” หากเป�นทรัพย�สินท่ีสามีภริยาได�มาในระหว�างสมรส ทรัพย�สินนั้นในทาง

กฎหมายเรียกว�า “สินสมรส” และเม่ือสามีภริยามีทรัพย�สินร�วมกันแล�ว หากในระหว�างนั้นท้ังคู�ได�ไป

ก�อหนี้ไว� ต�องพิจารณาอีกว�าหนี้ท่ีได�ไปก�อนั้นเป�นหนี้ส�วนตัว หรือหนี้ร�วมระหว�างสามีภริยา เพราะ

ตามกฎหมายได�กําหนดหลักเกณฑ�ในการพิจารณาว�า อย�างไรเป�นหนี้ส�วนตัว อย�างไรเป�นหนี้ร�วม  

และเม่ือเป�นหนี้แล�วต�องชําระหนี้นั้นอย�างไร ซ่ึงรายละเอียดของเรื่องดังท่ีได�กล�าวมาขอนําเสนอ

ตามลําดับต�อไป 

 

สินส-วนตัว 

 

มาตรา 1470 บัญญัติว�า “ทรัพย�สินระหว�างสามีภริยา นอกจากท่ีได"แยกไว"เป&น 

สินส�วนตัวย�อมเป&นสินสมรส” 

จากบทบัญญัติในมาตรา 1470 ได�แบ�งทรัพย�สินของสามีภริยาออกเป�น 2 ส�วน  

คือ สินส�วนตัว และสินสมรส 

สินส�วนตัวตามกฎหมายในมาตรา 1471 ได�แก�ทรัพย�สิน 4 ชนิด ดังนี้ คือ 

1. ทรัพย�สินท่ีสามีหรือภริยามีอยู-แล4วก-อนสมรส  

ทรัพย�สินท่ีสามีหรือภริยามีอยู�แล�วก�อนสมรส ซ่ึงทรัพย�สินนั้นจะเป�นสังหาริมทรัพย� 

หรืออสังหาริมทรัพย� หรือทรัพย�สิทธิต�างๆ ถือว�าเป�นสินส�วนตัวของชายหรือหญิง โดยถือว�าวันท่ี 

ชายหญิงได�จดทะเบียนสมรสกันโดยชอบด�วยกฎหมาย เป�นเกณฑ�ในการพิจารณาว�าทรัพย�สินใด 

จะเป�นสินส�วนตัวของชายหรือหญิง แต�ชายหรือหญิงจะต�องมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองใน

ทรัพย�สินนั้นมาก�อนสมรส ถ�าในวันจดทะเบียนสมรสปรากฏว�า ชายหรือหญิงได�ทรัพย�มาหรือมี

ทรัพย�สินอยู�ในความครอบครองของตน ต�อมาในระหว�างสมรสชายหรือหญิงได�ดําเนินการจดทะเบียน 

กรณีเช�นนี้ไม�ถือว�าเป�นทรัพย�สินท่ีสามีหรือภริยามีอยู�ก�อนสมรส เพราะการจดทะเบียนทรัพย�สิน

ดังกล�าวเกิดข้ึนในระหว�างสมรส จึงเป�นกรณีท่ีคู�สมรสฝ'ายใดฝ'ายหนึ่งได�ทรัพย�สินมาโดยผลสมบูรณ�  

จึงเป�นสินสมรส มิใช�สินส�วนตัว  
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แต�หากชายหรือหญิงได�มีทรัพย�สินก�อนสมรส ต�อมาทรัพย�สินนั้นได�เพ่ิมเติมข้ึน  

เช�น ชายเอาเงินสินส�วนตัวมาซ�อมแซมบ�าน หรือปลูกสร�างบ�านบนท่ีดิน ดังนั้น บ�านและท่ีดินพร�อม 

สิ่งปลูกสร�างเป�นสินส�วนตัวของชาย1 หรือกรณีท่ีได�รับโอนมรดกท่ีดินมาก�อนสมรส แม�ต�อมาจะมีการ

แบ�งกรรมสิทธิ์ในเวลาภายหลังจดทะเบียนสมรส ท่ีพิพาทก็ยังเป�นสินส�วนตัวตามมาตรา 1471 (1)2  

หรือหากเป�นทรัพย�ซึ่งเป�นมรดกตกทอดแก�สามีก�อนท่ีจะมาสมรสกับภรรยา และทายาทตกลงแบ�งปIน

กันในระหว�างสมรส ทรัพย�นั้นเป�นสินเดิมของสามี หาใช�เป�นสินสมรสไม�3 หรือในกรณีท่ีชายถือ

กรรมสิทธิ์ในท่ีดินร�วมกับมารดาก�อนสมรส ดังนี้ ท่ีดินนั้นย�อมเป�นสินส�วนตัวของชาย แม�ต�อมา

ภายหลังจะได�ทําสัญญาประนีประนอมยอมความในเรื่องการแบ�งปIนท่ีดินกับมารดาหลังจากท่ี 

จดทะเบียนสมรสแล�วก็ตาม4  

อุทาหรณ� 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 5249/2533 การท่ีจําเลยท่ี 1 ปลูกสร�างบ�านพิพาทแทน

บ�านหลังเดิมบนท่ีดินอันเป�นสินส�วนตัวของตนเอง แม�ว�าพันตํารวจเอกณัฐพงษ�ผู�เป�นสามีจะออก 

เงินช�วยเหลือในการสร�างบ�านพิพาทด�วย 1 ใน 3 ส�วน ก็เป�นเรื่องปกติวิสัยท่ีสามีภริยาย�อมจะต�องให�

ความช�วยเหลือแก�กัน หาใช�เป�นกรณีร�วมกันสร�างบ�านพิพาทไม�บ�านพิพาทจึงเป�นส�วนควบของท่ีดิน

และเป�นสินส�วนตัวของจําเลยท่ี 1แม�จะปลูกสร�างในระหว�างสมรสก็ถือไม�ได�ว�าเป�นสินสมรสตาม

ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย� มาตรา 1474 (1) กรรมสิทธิ์ในบ�านพิพาทครึ่งหนึ่งจึงไม�เป�นทรัพย�

มรดกของพันตํารวจเอกณัฐพงษ� 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 3007/2524 รถยนต�คันพิพาทโจทก�ได�รับโอนและ 

จดทะเบียนการซ้ือขายกับเจ�าของเดิมก�อนสมรสกับจําเลย จึงเป�นสินส�วนตัวของโจทก� 

อย�างไรก็ตามในกรณีท่ีชายหญิงอยู�กินเป�นสามีภริยากันมาก�อน แล�วมาจดทะเบียน

สมรสภายหลัง ทรัพย�ท่ีได�มาร�วมกันก�อนจดทะเบียนสมรสไม�ถือเป�นสินสมรส แต�ให�เป�นกรรมสิทธิ์รวม

โดยให�แบ�งกันคนละครึ่งเม่ือหย�ากัน เช�น ในระหว�างท่ีนายเอกได�อยู�กินกับนางสวยท้ังสองคนได�ร�วมกัน

ซ้ือรถยนต�หนึ่งคันราคา 5 แสนบาท ต�อมาจึงมาจดทะเบียนสมรสกัน ดังนี้ จะเห็นได�ว�ารถยนต�คัน

ดังกล�าวนั้นเป�นทรัพย�สินท่ีท้ังคู�ทํามาหาได�ร�วมกันก�อนมีการจดทะเบียนสมรสกัน จึงเป�นกรรมสิทธ�

ของท้ังคู� เม่ือหย�ากันให�แบ�งกันคนละครึ่ง 

                                                           
1 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 670/2511 
2 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 14716/2555 
3 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 419/2492 
4 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1567/2524 
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2. ทรัพย�สินท่ีเปFนเครื่องใช4สอยส-วนตัว เครื่องแต-งกาย หรือเครื่องประดับกายตาม

ควรแก-ฐานะหรือเครื่องมือท่ีจําเปFนในการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพของคู-สมรสฝMายใดฝMายหนึ่ง 

ทรัพย�สินท่ีเป�นเครื่องใช�สอยส�วนตัว เครื่องแต�งกาย หรือเครื่องประดับกายตามควร

แก�ฐานะหรือเครื่องมือท่ีจําเป�นในการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพของคู�สมรสฝ'ายใดฝ'ายหนึ่ง  

แม�คู�สมรสฝ'ายใดฝ'ายหนึ่งจะได�มาในระหว�างสมรสก็ตาม กฎหมายกําหนดให�เป�นสินส�วนตัว  

หรือแม�กระท่ังจะได�ใช�เงินสินสมรสไปซ้ือหามาก็ตาม กฎหมายกําหนดให�เป�นสินส�วนตัว ท้ังนี้  

เพ่ือความสะดวกแก�การใช�สอย ซ่ึงเครื่องใช�สอยส�วนตัวโดยแท� เช�น แปรงสีฟIน มีดโกนหนวด  

แว�นสายตา เครื่องสําอาง นาฬิกาข�อมือ เป�นต�น ส�วนเครื่องแต�งกาย เช�น แหวน กําไร สร�อยคอ เป�นต�น 

อย�างไรก็ตาม ต�องพิจารณาฐานะประกอบด�วย หากมีฐานะยากจนแต�ไปซ้ือเครื่องประดับราคาแพง

มากเกินฐานะด�วยเงินสินสมรส ทรัพย�สินนั้นเป�นสินสมรส5  

ในส�วนของเครื่องมือท่ีจําเป�นในการประกอบอาชีพของคู�สมรสนั้น ย�อมหมายถึงสิ่งท่ี

จําเป�นในการทํางาน โดยต�องคํานึงว�าเป�นสิ่งท่ีจําเป�นในการทํางานนั้น อาจจะโดยการใช�แรงงานของ

มนุษย�หรือเครื่องจักรก็ได� โดยเครื่องมือเครื่องใช�ในการประกอบอาชีพนี้ต�องจําเป�นในการประกอบ

อาชีพหรือวิชาชีพของคู�สมรส เช�น สามีมีอาชีพเป�นช�างไม� กบไสไม�ย�อมเป�นเครื่องมือในการประกอบ

อาชีพของสามี หรือภริยามีอาชีพเป�นช�างทําผม ไดร�ฟเป'าผมย�อมเป�นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ

ของภริยา ท้ังนี้ แม�เครื่องมือท่ีจําเป�นในการประกอบอาชีพของคู�สมรสนั้นจะได�ซ้ือมาในระหว�างสมรส

กฎหมายให�เป�นสินส�วนตัวของคู�สมรส ซ่ึงถือเป�นข�อยกเว�นในเรื่องของสินสมรส อย�างไรก็ตาม หากมี

เครื่องมือนั้นไม�ได�จําเป�นในการประกอบอาชีพก็ต�องถือว�าเป�นสินสมรส เช�น สามีมีอาชีพเป�น

ทนายความ แต�ซื้อรถขับไปทํางานท่ีสํานักงานทุกวัน ดังนี้ ต�องถือว�ารถยนต�คันดังกล�าวเป�นสินสมรส 

 

3. ทรัพย�สินท่ีท่ีฝMายใดฝMายหนึ่งได4มาในระหว-างสมรสโดยการรับมรดก หรือโดยการให4 

โดยเสน-หา 

ทรัพย�สินท่ีคู�สมรสฝ'ายใดฝ'ายหนึ่งได�มาในระหว�างสมรสโดยการรับมรดกหรือ 

โดยการให�โดยเสน�หา ให�เป�นสินส�วนตัวของคู�สมรสฝ'ายนั้น เป�นกรณีท่ีกฎหมายได�กําหนดไว�

โดยเฉพาะ ซ่ึงเป�นไปตามเจตนารมณ�ของเจ�าของทรัพย�สินท่ีไม�ประสงค�ให�ทรัพย�สินท่ีจะตกทอด 

เป�นทรัพย�มรดกหรือท่ีได�ยกให�โดยเสน�หานั้นให�เป�นสินสมรส แต�ประสงค�ให�เป�นสินส�วนตัวของคู�สมรส

                                                           
5 สมพร  พรหมหิตาธร. (2544). คําอธิบายประมวลกฎหมายแพ-งและพาณิชย�ว-าด4วยครอบครัว. (กรุงเทพฯ: นิติธรรม). น. 314 
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เพียงฝ'ายเดียวเท�านั้น ตัวอย�าง จําเลยได�ท่ีดินมาโดยบิดายกให� แม�จะเป�นการยกให�ในระหว�างสมรส 

แต�เม่ือการยกให�มิได�ทําเป�นหนังสือระบุว�าให�เป�นสินสมรส ท่ีดินจึงตกเป�นสินส�วนตัวตามประมวล

กฎหมายแพ�งและพาณิชย� มาตรา 1471 (3)6 หรือหลังจากสมรสแล�วภริยาได�รับมรดกเป�นเงินหนึ่งล�านบาท 

เงินดังกล�าวย�อมเป�นสินส�วนตัวของภริยา หรือภายหลังจากสมรสแล�วมีคนยกทรัพย�สินให�สามี 

โดยเสน�หาทรัพย�สินนั้นย�อมเป�นสินส�วนตัวของสามี หรือสามีเป�นนักมวยก�อนข้ึนชกมีคนยกทองคําแท�ง 

หนักสิบห�าบาทให� เช�นนี้ทองคําแท�งย�อมเป�นสินส�วนตัวของสามี หรือกรณีท่ีภริยายกทรัพย�สินให�สามี 

ดังนี้ ทรัพย�สินท่ียกให�ย�อมเป�นสินส�วนตัวของสามี หรือในกรณีท่ีสามีไปบวชเป�นพระภิกษุแล�วมี 

สีกามาถวายเงินหรือทองให� ดังนี้ เงินหรือทองท่ีสีกาถวายให�นั้นย�อมเป�นสินส�วนตัวของพระภิกษุ

เพราะเป�นการได�มาโดยเสน�หา หรือการท่ีภริยาซ้ือหวยก�อนสมรสแต�มาถูกรางวัลในระหว�างสมรส 

ดังนี้ เงินท่ีได�รับเป�นสินสมรสเพราะเงินดังกล�าวไม�เข�าลักษณะของการได�รับมาโดยเสน�หา 

ในกรณีท่ีสามีหรือภริยาได�รับรางวัลจากการส�งของชิงรางวัลหรือทายผลฟุตบอลโลก

แล�วได�รับเงินรางวัลมา เงินรางวัลท่ีได�รับมาดังกล�าวนั้นมิใช�การได�มาโดยเสน�หา เพราะการท่ีจะได�รับ

เงินรางวัลมาต�องมีการอะไรการตอบแทนก�อน ซ่ึงผู� ท่ีจะรับรางวัลได�ต�องได�ส�งของไปชิงรางวัล  

หากไม�ส�งไปย�อมไม�มีโอกาสได� ซ่ึงแตกต�างจากการให�โดยเสน�หาท่ีทางฝ'ายผู�รับไม�ต�องทําอะไร 

ตอบแทนเลย ดังนั้น เม่ือเงินรางวัลได�มาในระหว�างสมรสและไม�ใช�การได�มาโดยเสน�หาอันจะเข�า

ข�อยกเว�นให�เป�นสินส�วนตัว เงินท่ีได�มาจึงเป�นสินสมรส หรือในกรณีทรัพย�สินแต�ก�อนเคยเป�น 

สินส�วนตัวของสามีหากสามีโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย�สินนั้นให�แก�ภริยา ทรัพย�สินท่ีโอนให�ซ่ึงเดิมเคยเป�น

สินส�วนตัวของสามีย�อมกลายเป�นสินส�วนตัวของภริยาไป 

 

4. ทรัพย�สินท่ีเปFนของหม้ัน 

สินส�วนตัวประเภทนี้ มีแต�เฉพาะผู�หญิงเท�านั้น เพราะตามกฎหมายไทยให�ฝ'ายชายไป

หม้ันฝ'ายหญิง โดยฝ'ายชายต�องนําของหม้ันไปส�งมอบหรือโอนกรรมสิทธิ์ให�แก�หญิงในวันทําสัญญาหม้ัน  

จึงจะถือว�าเป�นการหม้ันตามกฎหมาย และเม่ือมีการหม้ันแล�วให�ของหม้ันตกเป�นกรรมสิทธ�แก�หญิง 

ในวันหม้ันทันที ท้ังนี้ เนื่องจากกฎหมายได�กําหนดให�ของหม้ันตกเป�นสิทธิแก�หญิง ตามมาตรา 1437 

วรรคสอง เพ่ือเป�นการตัดปIญหาว�าของหม้ันนั้นภริยาได�มาก�อนสมรสหรือไม� ดังนั้น เม่ือการหม้ันต�อง

กระทําก�อนการสมรส ของหม้ันย�อมเป�นสินส�วนตัวของหญิงคู�หม้ัน  

                                                           
6 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2063/2535 
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นอกจากบทบัญญัติในมาตรา 1471 จะได�กําหนดว�าทรัพย�สินใดเป�นสินส�วนตัวแล�ว 

หากทรัพย�สินดังกล�าวได�มีการแลกเปลี่ยน ซ้ือขาย หรือสูญหายไป แต�ได�ทรัพย�สินอ่ืนมาแทน  

ซ่ึงตามมาตรา 1472 กําหนดให�ทรัพย�สินท่ีได�มาใหม�เป�นสินส�วนตัว ตัวอย�างเช�น การท่ีชายนําเงิน

ส�วนตัวไปซ�อมแซมบ�าน และสร�างบ�านหลังใหม� บ�านท่ีซ�อมซมและสร�างใหม�ย�อมเป�นสินส�วนตัว  

ดังจะเห็นได�จากการท่ีผู�ร�องได�นําเงินส�วนตัวของผู�ร�องเอง 30,000 - 40,000 บาท กับเงินท่ียืมมาจาก

นายกมล ผลสิทธิ อีก 100,000 บาทเศษ มาใช�จ�ายในการซ�อมแซมบ�านเก�าและปลูกสร�างบ�านใหม�นี้ 

เพราะผู�ร�องมีรายได�จากค�าเช�าอันเป�นดอกผลส�วนตัวของผู�ร�องเองอยู�ถึงเดือนละ 4,000-5,000 บาท 

ส�วนเงินท่ียืมมาจากนายกมล ผลสิทธิ ผู�ร�องก็ได�เอาท่ีดินสินส�วนตัวของผู�ร�องอีกแปลงหนึ่งต�างหากท่ี

ตรอกพระยาสุนทรพิมลตีใช�หนี้ไป ดังนั้น แม�บ�านเลขท่ี 104/2 และ 104/3 จะเป�นบ�านท่ีได�ซ�อมแซม

และปลูกสร�างข้ึนใหม�ภายหลังการสมรสของผู�ร�องกับจําเลยก็ย�อมเป�นสินส�วนตัวของผู�ร�อง ตามความใน

ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย� มาตรา 1464 (4) และมาตรา 1465 วรรคท�าย7 

สําหรับในกรณีท่ีมีการครอบครองปรปIกษ�ท่ีดินจนได�กรรมสิทธิ์ก�อนสมรส แม�จะยัง

ไม�ได� มีการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน และต�อมาภายหลังได�มีการจดทะเบียนสมรส  

ท่ีดินดังกล�าวยังคงถือว�าเป�นสินส�วนตัวของผู�ท่ีครอบครอง ตัวอย�างเช�น ท. ครอบครองท่ีดินโฉนด

พิพาทของ ฮ. จนได�กรรมสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย�มาตรา1382แล�วแต�ยังมิได�มีการ

เปลี่ยนแปลงทางทะเบียนต�อมา ท. ยกท่ีดินดังกล�าวให�แก� ข. กับ ห. โดย ข. กับ ห. ได�ครอบครอง

อย�างเป�นเจ�าของต�อมา ข. กับ ห. จึงได�กรรมสิทธิ์ในท่ีดินพิพาทต้ังแต�ได�รับการยกให�โจทก�จดทะเบียน

สมรสกับ ข. หลังจาก ท. ยกท่ีดินพิพาทให�แก� ข. ท่ีดินพิพาทจึงมิใช�ทรัพย�ท่ี ข. ได�มาระหว�างสมรสกับ

โจทก�การท่ี ข. กับ ห. ยื่นคําร�องขอแสดงกรรมสิทธิ์ต�อศาลและได�ทําสัญญาประนีประนอมกับ ฮ.  

ก็เป�นการกระทําเพ่ือเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนและเพ่ือระงับข�อพิพาทระหว�างกันหามีผลเปลี่ยนแปลง

กรรมสิทธิ์ในท่ีดินพิพาทแต�อย�างใดไม� ข. จึงมีสิทธิทําพินัยกรรมยกท่ีดินพิพาทส�วนของตนให�แก�จําเลยได�8 

 

 

 

 

 

                                                           
7 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 676/2511 
8 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 812/2538 
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ของแทนสินส-วนตัว 

 

ในระหว�างสมรสนั้น สามีภริยาอาจีการจําหน�ายจ�ายโอนทรัพย�สินท่ีเป�นสินส�วนตัวแล�ว

ได�ทรัพย�สินอ่ืนมาแทน ในกรณีนี้กฎหมายกําหนดให�ทรัพย�สินท่ีได�มาแทนนั้นยังคงเป�นสินส�วนตัวอยู�9 

ท้ังนี้ เป�นไปตามหลักในเรื่องช�วงทรัพย�ตามาตรา 226 วรรคสอง ตัวอย�างเช�น ภริยานํารถยนต�ท่ีเป�น

สินส�วนตัวออกขายได�เงินมา 3 แสนบาท จะเห็นว�าเงิน 3 แสนบาทนั้นได�มาจาการขายทรัพย�สินท่ีเป�น

ส�วนตัวของภริยา ดังนี้ สามีจึงไม�มีสิทธิด�วย เพราะถือว�าเป�นทรัพย�สินท่ีมาแทนสินส�วนตัวย�อมเป�น 

สินส�วนตัวดังเดิม หรือในกรณีท่ีภริยาได�นําเงินส�วนตัวไปซ�อมแซมบ�านซ่ึงเป�นสินส�วนตัว และปลูกใหม�

บนท่ิดินซ่ึงเป�นสินส�วนตัว แม�จะได�กระทําภายหลังการสมรสบ�านท่ีซ�อมแซมและปลูกใหม�ย�อมเป�น 

สินส�วนตัว10  หรือท่ีดินท่ีเป�นส�วนตัวของสามีได�เปลี่ยนแปลงกับท่ีดินหนึ่งแปลงกับสิทธิท่ีจะได�รับเงิน 

ตอบแทนอีกจํานวนหนึ่งตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ท่ีดินท่ีได�มาใหม�กับสิทธิท่ีจะได�รับเงินนั้น 

เป�นสินส�วนตัวของสามี11 

อุทาหรณ� 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 154/2524 บ�านพิพาทผู�ร�องเอาเงินจากท่ีได�จากการขายบ�าน

และท่ีดินซ่ึงเป�นสินเดิมของผู�ร�องซ้ือมา บ�านพิพาทจึงเป�นสินเดิมของผู�ร�องตามประมวลกฎหมายแพ�ง

และพาณิชย� มาตรา 1465 (เดิม) ซ่ึงใช�บังคับอยู�ในขณะนั้น ซ่ึงตามพระราชบัญญัติให�ใช�บรรพ 5  

แห�งประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย�ท่ีได�ตรวจชําระใหม� พ.ศ. 2519 มาตรา 7 ได�บัญญัติให�สินเดิม

ดังกล�าวเป�นสินส�วนตัว บ�านพิพาทจึงเป�นสินส�วนตัวของผู�ร�อง 

สําหรับกรณีท่ีทรัพย�สินท่ีเป�นสินส�วนตัวได�ถูกทําลายไปท้ังหมดหรือบางส�วน และได�

ทรัพย�สินอ่ืนมาแทนนั้น ทรัพย�สินอ่ืนท่ีได�มาแทนนั้นย�อมเป�นสินส�วนตัว เช�น สามีมีรถยนต�ท่ีเป�น 

สินส�วนตัวหนึ่งคัน แต�ถูกรถคันอ่ืนชนจนเสียหายหมดท้ังคัน ทางบริษัทประกันได�จ�ายเงินให�สามี 

เป�นเงินจํานวนหนึ่ง ดังนี้ เงินท่ีได�นั้นย�อมเป�นสินส�วนตัวของสามีดังเดิม 

 

 

 

                                                           
9 มาตรา 1472 “สินส�วนตัวน้ัน ถ�าได�แลกเปล่ียนเป�นทรัพย�สินอื่นก็ดี หรือขายได�เป�นเงินมาก็ดี ทรัพย�สินอื่นหรือเงินท่ีได�มาน้ัน 

เป�นสินส�วนตัว” 
10 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 276/2511 
11 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2039/2522 
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การจัดการสินส-วนตัว 

 

มาตรา 1473 บัญญัติว�า “สินส�วนตัวของคู�สมรสฝ-ายใดให"ฝ-ายนั้นเป&นผู"จัดการ” 

จากบทบัญญัติของกฎหมายดังกล�าวข�างต�น สินส�วนตัวของคู�สมรสฝ'ายใด กฎหมาย

กําหนดให�คู�สมรสฝ'ายนั้นมีอํานาจจัดการได�โดยลําพัง ไม�ต�องขอความยินยอมจากอีกฝ'ายหนึ่งก�อน 

และจัดการสินส�วนตัวแล�วเฉพาะฝ'ายนั้นเพียงฝ'ายเดียวเป�นผู�รับไปซ่ึงผลประโยชน�หรือรับผิดใน 

ความเสียหาย12 โดยอํานาจในการจัดการสินส�วนตัวดังกล�าวนั้น ให�เป�นไปตามหลักในเรื่องสิทธิของ

เจ�าของทรัพย� ตามมาตรา 1336 ท่ีบัญญัติว�า “ภายในบังคับแห�งกฎหมาย เจ�าของทรัพย�สินมีสิทธิใช�สอย

และจําหน�ายทรัพย�สินของตนและได� ซ่ึงดอกผลแห�งทรัพย�สินนั้น กับท้ังมีสิทธิติดตามและเอาคืน  

ซ่ึงทรัพย�สินของตนจากบุคคลผู�ไม�มีสิทธิจะยึดถือไว� และมีสิทธิขัดขวางมิให�ผู�อ่ืนสอดเข�าเก่ียวข�องกับ

ทรัพย�สินนั้นโดยมิชอบด�วยกฎหมาย เช�น ภริยานําบ�านซ่ึงเป�นสินส�วนตัวของตนเองออกขายโดย 

ไม�ต�องได�รับอนุญาตจากสามี13 เป�นต�น 

 

สินสมรส 

สินสมรสตามกฎหมายในมาตรา 1474 มี 3 ชนิด ได�แก� 

1. ทรัพย�สินท่ีคู-สมรสได4มาในระหว-างสมรส 

กฎหมายกําหนดว�าในระหว�างสมรส ถ�าคู�สมรสฝ'ายใดฝ'ายหนึ่งได�รับทรัพย�สินใดมา

ในระหว�างสมรสให�ถือว�าทรัพย�สินนั้นเป�นสินสมรส แม�สามีภริยาจะแยกกันอยู� แต�ยังมีสถานะความ

เป�นสามีภริยากันตามกฎหมาย หากปรากฏว�าในระหว�างนั้นฝ'ายใดฝายหนึ่งได�ทรัพย�สินมา ถือว�า

ทรัพย�สินนั้นเป�นสินสมรส14  ท้ังนี้ โดยไม�ต�องคํานึงว�าอีกฝ'ายหนึ่งจะมีส�วนในการทําให�ได�มาหรือไม� 

หากได�มาในระหว�างสมรส ย�อมเป�นสินสมรส เช�น เงินเดือน ค�าจ�าง ค�าตอบแทน เงินบํานาญ บําเหน็จ 

เบี้ยหวัด เงินค�าชดเชยการจ�าง เงินค�าทดแทนกรณีทุพลภาพ ค�าสินไหมทดแทนจากการถูกกระทํา

ละเมิดเงินหรือทรัพย�สินท่ีได�มาจากการเสี่ยงโชคไม�ว�าจะเป�นเงินจากการถูกฉลากกินแบ�งหรือได�เงิน

จากการพนัน เหล�านี้เป�นสินสมรส หรือในกรณีท่ีทําสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินและชําระราคาแล�ว

                                                           
12 วารี  นาสกุล. (2543). กฎหมายแพ-งและพาณิชย�ว-าด4วยครอบครัว. พิมพ�คร้ังท่ี 4. (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ�มหาวิทยาลัย

รามคําแหง). น. 124. 
13 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 3724/2525 
14

 สมพร  พรหมหิตาธร. อ�างแล�ว. น. 319 – 320. 
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บางส�วนต�อมาหย�าขาดจากกัน ดังนี้ สิทธิตามสัญญาดังกล�าวย�อมเป�นสินสมรสเพราะได�มาระหว�าง

สมรส เช�น ภริยาทําสัญญาจะซ้ือท่ีดินชําระราคาแล�วบางส�วนเม่ือหย�ากันสิทธิตามสัญญานี้เป�นสินสมรสท่ี

จะต�องแบ�งกันด�วย15 หรือเงินบํานาญของสามีย�อมถือว�าเป�นสินสมรส16  

อุทาหรณ� 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 6232/2554 โจทก�จดทะเบียนสมรสกับจําเลยท่ี 1 เม่ือวันท่ี 

9 พฤษภาคม  2532 จําเลยท่ี 1 และ ส. มีชื่อเป�นเจ�าของกรรมสิทธิ์รวมในท่ีดินพิพาท เม่ือวันท่ี 23 

มกราคม  2539 ท่ีดินพิพาทเฉพาะส�วนท่ีมีชื่อจําเลยท่ี 1 เป�นเจ�าของกรรมสิทธิ์จึงเป�นสินสมรสของ

โจทก�กับจําเลยท่ี 1 ดังนั้น สําหรับจําเลยท่ี 1 ย�อมทราบดีว�าท่ีดินพิพาทเฉพาะส�วนท่ีมีชื่อจําเลยท่ี 1 

เป�นสินสมรสของโจทก�กับจําเลยท่ี 1 ส�วนจําเลยท่ี 2 เบิกความรับว�ารู�จักกับโจทก�ต้ังแต�เด็กและ 

ทราบว�า ภายหลังโจทก�และจําเลยท่ี 1 สมรสกันแล�วมีทรัพย�สินเป�นท่ีดินพิพาท โดยโจทก�และจําเลยท่ี 1  

พักอาศัยอยู�ในท่ีดินพิพาท เชื่อว�าจําเลยท่ี 2 ทราบดีว�าท่ีดินพิพาทเฉพาะส�วนท่ีมีชื่อจําเลยท่ี 1 เป�นเจ�าของ

กรรมสิทธิ์เป�นสินสมรสของโจทก�กับจําเลยท่ี 1 การท่ีจําเลยท้ังสองทํานิติกรรมซ้ือขายท่ีดินพิพาท

เฉพาะส�วนท่ีมีชื่อจําเลยท่ี 1 เป�นเจ�าของกรรมสิทธิ์ โดยปราศจากความยินยอมของโจทก� แม�จําเลยท่ี 2  

เสียค�าตอบแทน แต�ก็เป�นการกระทําโดยไม�สุจริต โจทก�จึงมีสิทธิขอให�เพิกถอนนิติกรรมดังกล�าวได� 

ตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย� มาตรา 1480 วรรคหนึ่ง ซ่ึงต�องเพิกถอนนิติกรรมท่ีผูกพัน

สินสมรสท้ังหมด มิใช�เฉพาะส�วนของคู�สมรสท่ีไม�ยินยอมเท�านั้น 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 6392/2551 เงินท่ีลูกหนี้ตามคําพิพากษาในคดีของ 

ศาลแรงงานกลางนําไปวางศาลเพ่ือชําระหนี้แก�ผู�ร�องซ่ึงเป�นเจ�าหนี้ตามคําพิพากษาในคดีก�อนนั้นเป�น

เงินค�าสินจ�างแทนการบอกกล�าวล�วงหน�า ค�าจ�างค�างจ�าย ค�าจ�างสําหรับวันหยุดพักผ�อนประจําปY 

ค�าชดเชยและค�าเสียหายตามสิทธิท่ีผู�ร�องพึงได�ตามกฎหมาย ซ่ึงนายจ�างจะต�องจ�ายแก�ผู�ร�องผู�เป�น

ลูกจ�าง แม�ผู�ร�องใช�สิทธิเรียกร�องของตนมาฟZองนายจ�าง แต�เม่ือผู�ร�องชนะคดีจนได�เงินดังกล�าวมาก็เป�น

การได�มาระหว�างสมรส เงินดังกล�าวย�อมเป�นสินสมรสตาม ป.พ.พ. มาตรา 1474 (1) จําเลยท่ี 1  

ในฐานะคู�สมรสของผู�ร�องจึงมีสิทธิในเงินดังกล�าวก่ึงหนึ่ง แม�ว�าในคดีของศาลแรงงานกลางนั้นผู�ร�อง

มิได�แถลงเพ่ือยินยอมให�เงินดังกล�าวเป�นสินสมรส ก็หามีผลแต�อย�างใดไม� เนื่องจากทรัพย�สินใดเป�น

สินสมรสระหว�างสามีภริยาหรือไม�นั้นเป�นไปโดยผลของกฎหมาย หาใช�เป�นเพราะความยินยอมของ 

ผู�ร�องไม� เม่ือเงินดังกล�าวเป�นสินสมรสและตกเป�นทรัพย�สินของจําเลยท่ี 1 ตามกฎหมายแล�ว โจทก� 

                                                           
15 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1476/2518 
16 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1123/2487 
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ซ่ึงเป�นเจ�าหนี้ตามคําพิพากษาของจําเลยท่ี 1 ย�อมมีสิทธิขออายัดเงินดังกล�าวเพ่ือชําระหนี้ตาม 

คําพิพากษาได� ผู�ร�องจึงไม�มีสิทธิยื่นคําร�องขอให�ถอนการอายัด 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 9570/2551 จําเลยซ้ือท่ีดินและรถยนต�ในระหว�างสมรส 

ท่ีดินและรถยนต�จึงเป�นสินสมรสระหว�างโจทก�กับจําเลยตาม ป.พ.พ. มาตรา 1474 (1) แม�เงินท่ีใช�ใน

การผ�อนหนี้ค�าซ้ือท่ีดินเป�นเงินท่ีจําเลยกู�มาจากธนาคาร และเงินท่ีใช�ในการผ�อนหนี้ค�าซ้ือท่ีดินเป�นเงิน

ท่ีจําเลยกู�มาจากสหกรณ�ออมทรัพย� 400,000 บาท ซ่ึงจําเลยเป�นผู�ผ�อนชําระหนี้ด�วยเงินเดือนของ

จําเลยท้ังสิ้นก็ตาม แต�เงินเดือนของจําเลยดังกล�าวก็เป�นเงินท่ีจําเลยได�มาระหว�างสมรสจึงเป�นเงิน

สินสมรสนั่นเอง ส�วนเงิน 130,000 บาท ท่ีนําไปรวมกับเงินกู�เพ่ือซ้ือรถยนต�ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1474 

วรรคสอง ให�สันนิษฐานไว�ก�อนว�าเป�นเงินท่ีจําเลยได�มาระหว�างสมรสเป�นสินสมรส จําเลยจะต�อง

พิสูจน�หักล�าง เม่ือพิสูจน�ไม�ได�ก็ต�องถือว�าเป�นสินสมรส 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 10633/2551 ท่ีดินพร�อมสิ่งปลูกสร�างพิพาทโจทก�และ

จําเลยท่ี 1 ได�มาระหว�างสมรส จึงเป�นสินสมรสตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย� มาตรา 1474 (1) 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 6244/2550 ในการเช�าซ้ือรถยนต�พิพาท บิดาโจทก�เป�น 

ผู�วางเงินจองให� 10,000 บาท และบิดามารดาโจทก�ออกเงินดาวน�ให�อีกส�วนหนึ่ง รถยนต�คันดังกล�าว

โจทก�จําเลยได�ออกเงินบางส�วนเป�นค�ารถยนต�ด�วย ท้ังเงินท่ีบิดามารดาโจทก�ช�วยออกเป�นค�ารถยนต� 

ภายหลังก็ไม�ปรากฏว�าบิดามารดาโจทก�ได�ทวงถามให�โจทก�จําเลยชําระหนี้ส�วนนี้แต�อย�างไร แสดงว�า

บิดามารดาโจทก�มีเจตนาท่ีจะออกเงินค�ารถยนต�ส�วนนี้ให�แก�โจทก�จําเลย รถยนต�คันดังกล�าวจึงเป�น

ทรัพย�สินท่ีโจทก�จําเลยได�มาในระหว�างสมรส เป�นสินสมรสตาม ป.พ.พ. มาตรา 1474 (1) สิทธิตาม

สัญญาเช�าซ้ือรถยนต�จึงเป�นสินสมรส การท่ีโจทก�โอนสิทธิการเช�าซ้ือรถยนต�ให�แก� ว. ในระหว�าง 

ท่ีโจทก�จําเลยยังเป�นสามีภริยากัน โดยจําเลยไม�ทราบเรื่องจึงเป�นการจําหน�ายจ�ายโอนสิทธิการเช�าซ้ือ

รถยนต�อันเป�นสินสมรสไปโดยมีเจตนาทําให�จําเลยได�รับความเสียหายซ่ึง ป.พ.พ. มาตรา 1534 ให�ถือ

เสมือนหนึ่งว�าทรัพย�สินนั้นยังคงมีอยู�เพ่ือจัดแบ�งสินสมรสตามมาตรา 1533 โจทก�ต�องแบ�งสินสมรส

ดังกล�าวให�แก�จําเลยก่ึงหนึ่ง 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 3392/2548 โจทก�และจําเลยเป�นสามีภริยาโดยชอบด�วย

กฎหมาย จดทะเบียนสมรสกันเม่ือวันท่ี 19 ธันวาคม 2516 มีบุตรด�วยกัน 2 คน จําเลยทํางานท่ี 

การไฟฟZานครหลวง ส�วนโจทก�เป�นแม�บ�าน ต�อมาปY 2526 โจทก�จําเลยสมัครใจแยกกันอยู� ปY 2544 

จําเลยลาออกจากการไฟฟZานครหลวงและได�รับเงินจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟZานคร

หลวงจํานวน 1,020,000 บาท เงินชดเชย 6 เท�าของเงินเดือนเดือนสุดท�ายเป�นเงิน 172,890 บาท 
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เงินตอบแทนพิเศษเนื่องจากการลาออกจากโครงการร�วมใจจากการไฟฟZานครหลวง 30 เท�าของ

เงินเดือนสุดท�ายเป�นเงิน 864,450 บาท เงินค�าหุ�นสมาชิกสหกรณ�ออมทรัพย�สหภาพแรงงาน

รัฐวิสาหกิจการไฟฟZานครหลวง จํากัด จํานวน 186,000 บาท เงินโบนัส 1 เดือนจํานวน 28,815 บาท 

รวมเป�นเงิน 2,272,155 บาท ปIญหาต�องวินิจฉัยตามฎีกาของจําเลยประการแรกว�าเงินพิพาทท่ีจําเลย

ได�รับเป�นสินสมรสระหว�างโจทก�และจําเลยหรือไม� เห็นว�า การท่ีจําเลยกับโจทก�สมัครใจแยกกันอยู� 

แต�เม่ือยังมิได�จดทะเบียนหย�ากัน จําเลยกับโจทก�ก็ยังคงมีฐานะเป�นสามีภริยากันโดยชอบด�วย

กฎหมาย ดังนั้น ทรัพย�สินท่ีคู�สมรสได�มาในระหว�างสมรสย�อมเป�นสินสมรสตามประมวลกฎหมายแพ�ง

และพาณิชย� มาตรา 1474 (1) เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟZานครหลวง เงินชดเชย  

เงินค�าตอบแทนพิเศษเนื่องจากการลาออก เงินค�าหุ�นสมาชิกสหกรณ�ออมทรัพย�และเงินโบนัส  

รวมเป�นเงิน 2,272,155 บาท จึงเป�นทรัพย�สินท่ีจําเลยได�มาระหว�างสมรส ซ่ึงเป�นสินสมรสระหว�าง

โจทก�และจําเลย โจทก�จึงย�อมมีสิทธิในจํานวนเงินพิพาทดังกล�าวร�วมกับจําเลย 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 3720/2548 โจทก�เป�นสามีโดยชอบด�วยกฎหมายของ 

นางเขียน โดยจดทะเบียนสมรสกันเม่ือเดือนเมษายน 2526 ไม�มีบุตรด�วยกัน ท่ีดินพิพาทเดิมเป�นของ

นายสุวรรณ โอนขายมาเป�นสิทธิชื่อนางเขียนเม่ือปY 2530 ต�อมามีการปลูกสร�างบ�านบนท่ีดินหลายหลัง  

และปY 2540 นางเขียนได�ทําพินัยกรรมเอกสารฝ'ายเมืองยกท่ีดินให�แก�จําเลยท้ังสองรวมท้ังท่ีดินและ 

สิ่งปลูกสร�างท่ีพิพาทด�วย จําเลยท้ังสองเป�นบุตรนางเขียนกับสามีคนก�อน มีปIญหาต�องวินิจฉัยตาม

ฎีกาของจําเลยท้ังสองประการแรกว�า ท่ีดินพร�อมสิ่งปลูกสร�างท่ีพิพาทเป�นสินสมรสระหว�างโจทก�กับ 

นางเขียนหรือไม� โจทก�มีนายสุวรรณเจ�าของท่ีดินเดิมมาเบิกความเป�นพยานสนับสนุนว�าพยานได�โอน

ขายท่ีดินพิพาทให�แก�โจทก�และนางเขียนซ่ึงเป�นสามีภริยากันเม่ือปY 2530 ตามสารบัญจดทะเบียน 

เอกสารหมาย จ.3 โดยโจทก�ให�ใส�ชื่อนางเขียนเป�นผู�รับโอน ส�วนจําเลยท้ังสองอ�างตนเองเบิกความว�า

นางเขียนได�ซ้ือท่ีดินพิพาทต้ังแต�ปY 2524 และปลูกสร�างบ�านบนท่ีดินก�อนนางเขียนจดทะเบียนสมรส

กับโจทก� แต�เพ่ิงมาโอนกรรมสิทธิ์ท่ีดินทางทะเบียนในปY 2530 เห็นว�า โจทก�มีนายสุวรรณเจ�าของท่ีดินเดิม

เป�นพยานคนกลางมิได�มีผลประโยชน�กับฝ'ายใดมาเบิกความประกอบการโอนกรรมสิทธิ์ท่ีดินพิพาทว�า

โอนขายให�แก�โจทก�และนางเขียน เม่ือปY 2530 คําเบิกความของนายสุวรรณมีน้ําหนักน�าเชื่อถือ  

ส�วนจําเลยท้ังสองคงมีแต�คําเบิกความลอยๆ ว�านางเขียนซ้ือท่ีดินพิพาทต้ังแต�ปY 2524 แต�ยังไม�

สามารถจดทะเบียนโอนให�แก�นางเขียนได�เนื่องจากท่ีดินติดจํานองอยู�นั้น เห็นว�า หากนางเขียนซ้ือ

ท่ีดินพิพาทต้ังแต�ปY 2524 จริง การท่ีท่ีดินพิพาทของนายสุวรรณติดจํานองอยู�หาเป�นอุปสรรคในการ 

ท่ีจะโอนกรรมสิทธิ์ซื้อขายกันไม� เพราะนายสุวรรณย�อมได�เงินจากการขายไปชําระหนี้เพ่ือไถ�จํานองได� 
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พยานหลักฐานโจทก�มีน้ําหนักให�น�าเชื่อว�าพยานหลักฐานจําเลยท้ังสอง ข�อเท็จจริงรับฟIงได�ว�า  

ท่ีดินพิพาทพร�อมสิ่งปลูกสร�างโจทก�และนางเขียนได�มาระหว�างสมรส จึงเป�นสินสมรสท่ีโจทก�และนาง

เขียนมีสิทธิในทรัพย�พิพาทนั้นคนละครึ่งหนึ่ง เม่ือไม�ปรากฏว�าโจทก�ยินยอมด�วย นางเขียนจึงไม�มีสิทธิ 

ทําพินัยกรรมยกทรัพย�ท่ีพิพาทเกินกว�าส�วนของตนให�แก�จําเลยท้ังสองได� 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 6149/2548 ภริยาจําเลยถือกรรมสิทธ�ในหุ�นของบริษัท ม. 

ซ่ึงเป�นสินสมรส หุ�นจึงมีส�วนท่ีเป�นของจําเลยก่ึงหนึ่ง 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 992/2549 ข�อเท็จจริงรับฟIงได�เป�นยุติว�าจําเลยเป�นภริยา

โดยชอบด�วยกฎหมายของนายสมาน โพธิ์ชัย และนายสมานมีชื่อเป�นเจ�าของท่ีดินโฉนดเลขท่ี 26526 

ตําบลบ�านเขว�า อําเภอบ�านเขว�า จังหวัดชัยภูมิ เนื้อท่ี 2 ไร� 1 งาน 36 ตารางวา ต�อมาวันท่ี 19 

มกราคม 2543 นายสมานทําหนังสือสัญญาแบ�งขายท่ีดินแปลงดังกล�าวให�แก�ผู�ร�องในราคา 300,000 บาท 

และแบ�งแยกออกเป�นท่ีดินโฉนดเลขท่ี 27593 เนื้อท่ี 1 ไร� 1 งาน 35 ตารางวา ครั้นวันท่ี 20 มกราคม 

2543 นายบุญเลียม รักษาศิลป[ ผู�แทนโจทก�นําเจ�าพนักงานบังคับคดียึดท่ีดินโฉนดเลขท่ี 26526 เดิม

ซ่ึงมีเนื้อท่ี 2 ไร� 1 งาน 36 ตารางวา โดยอ�างว�าเป�นสินสมรสของจําเลยกับนายสมาน เพ่ือนําออกขาย

ทอดตลาดชําระหนี้ตามคําพิพากษา คดีมีปIญหาต�องวินิจฉัยตามฎีกาของผู�ร�องว�า นายสมานมิได�เป�น

ลูกหนี้ตามคําพิพากษาของโจทก�และโจทก�มิได�นําสืบให�ปรากฏข�อเท็จจริงว�าท่ีดินท่ีถูกยึดเป�นสินสมรส

ของจําเลยกับนายสมาน กับผู�ร�องซ้ือท่ีดินโฉนดเลขท่ี 26526 บางส�วนซ่ึงแบ�งแยกเป�นท่ีดินโฉนดเลขท่ี 

27593 จากนายสมานโดยสุจริต โจทก�จึงไม�มีสิทธินําเจ�าพนักงานบังคับคดียึดท่ีดินโฉนดเลขท่ี 27593 

หรือไม� เห็นว�า จากสําเนาทะเบียนการสมรสปรากฏชัดว�าจําเลยจดทะเบียนสมรสกับนายสมานเม่ือ

วันท่ี 6 มกราคม 2524 และทางราชการได�ออกโฉนดท่ีดินเลขท่ี 26526 ให�แก�นายสมานเม่ือวันท่ี 16 

สิงหาคม 2542 โดยไม�ปรากฏว�านายสมานได�ท่ีดินมาด�วยเหตุใด กรณีจึงต�องสันนิษฐานไว�ก�อนว�าท่ีดิน

แปลงนี้เป�นสินสมรสระหว�างจําเลยกับนายสมาน ตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย� มาตรา 

1474 (1) และวรรคสอง ซ่ึงผู�ร�องมิได�นําสืบหักล�างข�อสันนิษฐานดังกล�าว ข�อเท็จจริงจึงรับฟIงได�ตาม

ทางนําสืบของโจทก� โจทก�ย�อมมีสิทธิตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ�ง มาตรา 278 ประกอบ

มาตรา 282 ท่ีจะบังคับคดีเอาชําระหนี้จากท่ีดินแปลงนี้ได� 

อย�างไรก็ตาม ในเรื่องของทรัพย�สินท่ีได�มาในระหว�างสมรสนั้น หากทรัพย�สินนั้น 

เป�นวัตถุท่ีไม�มีรูปร�าง เช�น สิทธิในสัญญาเช�าทรัพย�แม�ตามกฎหมายลักษณะทรัพย�แล�วจะถือว�าเป�น

ทรัพย�สิน ท้ังนี้ เพราะตามคํานิยามของทรัพย�สินในมาตรา 138 ทรัพย�สินให�หมายความรวมท้ังทรัพย�

และวัตถุท่ีไม�มีรูปร�างซ่ึงอาจมีราคาและอาจถือเอาได� ซ่ึงสิทธิต�าง ๆ รวมท้ังสิทธิในสัญญาเช�าทรัพย�
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ย�อมเป�นทรัพย�สินด�วย แต�เนื่องจากลักษณะของสัญญาเช�าทรัพย�มีลักษณะพิเศษโดยให�ถือเอา

คุณสมบัติของตัวผู�เช�าเป�นสาระสําคัญในการทําสัญญาหรือจะเรียกว�าสัญญาเช�าเป�นสิทธิเฉพาะตัว 

ของผู�เช�า ดังนั้น เม่ือผู�เช�าตายสิทธิในสัญญาเช�าย�อมสิ้นสุดลง17 ดังนั้น แม�การต�อสัญญาเช�าจะได�มา 

ในระหว�างเป�นสามีภริยากัน แต�ยังคงพิจารณาตัวคู�สัญญาเช�าเดิมในการเข�าทําสัญญา ซ่ึงคนอ่ืนท่ีไม�ใช�

คู�สัญญาไม�สามารถเข�าไปมีสิทธิตามสัญญาด�วย ดังนั้น การท่ีจะขอเข�าไปอยู�ในห�องเช�าเนื่องจากการ

อ�างว�าเป�นทรัพย�สินท่ีได�มาระหว�างสมรสนั้นจึงไม�อาจจะทําได� สําหรับทรัพย�สินท่ีได�มาในระหว�าง

สมรสนั้นได�มีคําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1576/2514 ท่ีตัดสินให�เครื่องใช�สอยในครอบครัวท่ีเตรียมไว�

สําหรับให�ชายหญิงจะได�ใช�สอยเม่ืออยู�กินด�วยกันแม�ฝ'ายหญิงจะได�จัดหาซ้ือไว�ก�อนวันสมรสก็ไม�ถือว�า

เป�นสินเดิมของหญิง ซ่ึงคําพิพากษาฎีกาดังกล�าวนี้ด�วยความเคารพต�อคําพิพากษาผู�เขียนไม�เห็นด�วย

เนื่องจากเห็นได�ชัดว�าฝ'ายหญิงได�จัดหาและซ้ือเครื่องใช�สอยในครัวเรือนก�อนสมรสจึงน�าจะเป�น

ทรัพย�สินท่ีหญิงมีอยู�ก�อนสมรส อันเข�าลักษณะของสินส�วนตัวของหญิงนั้น 

อุทาหรณ� 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1576/2514 ฝ'ายชายให�เถ�าแก�ไปหม้ันหญิงและกําหนด 

วันแต�งงานกันแล�วได�ตกลงกันให�ฝ'ายหญิงเป�นผู�จัดซ้ือเครื่องใช�สอยในครอบครัวเตรียมไว�สําหรับให�

ชายหญิงจะได�ใช�สอยเม่ืออยู�กินด�วยกัน ถึงกําหนดชายหญิงนั้นก็ได�สมรสกัน ดังนี้ ถือว�าทรัพย�สิน

เหล�านั้นเป�นทรัพย�สินท่ีคู�สมรสได�มาเม่ือมีการสมรส แม�จะได�จัดหาซ้ือไว�ก�อนวันสมรสก็ไม�ถือว�าเป�นสินเดิม

ของหญิง 

 

2. ทรัพย�สินท่ีได4มาระหว-างสมรสโดยพินัยกรรมหรือหนังสือยกให4ระบุว-าให4เปFน

สินสมรส 

ทรัพย�สินท่ีได�มาระหว�างสมรสโดยพินัยกรรมหรือหนังสือยกให�ระบุว�าให�เป�น

สินสมรส หมายความว�า ในระหว�างสมรสคู�สมรสฝ'ายใดได�ทรัพย�สินมาโดยเป�นผู�รับพินัยกรรมหรือเป�น

ผู�รับการให� ท้ังนี้ จะต�องได�ความว�า พินัยกรรมฉบับนั้นเป�นพินัยกรรมท่ีทําเป�นหนังสือท้ังยังต�องระบุ

ด�วยว�าเป�นสินสมรส ส�วนหนังสือยกทรัพย�สินก็ต�องระบุว�าเป�นสินสมรสด�วยเช�นกัน เช�น ผู�ตายซ่ึงเป�น

เจ�ามรดกหรือผู�ยกให�โดยเสน�หาระบุในหนังสือยกให�หรือระบุในพินัยกรรมว�าให�ท่ีดินเป�นสินสมรส 

ท่ีดินท่ีระบุไว�ย�อมตกเป�นสินสมรสท่ีสามีภริยามีกรรมสิทธิ์ร�วมกัน แต�หากมีการทําหนังสือหรือ

พินัยกรรมยกให�แต�ไม�ระบุว�าเป�นสินสมรสทรัพย�สินดังกล�าวย�อมเป�นสินส�วนตัว เช�น มารดาทํา

                                                           
17 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 119/2509 
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พินัยกรรมยกทองคํา 2 บาท ให�แก�บุตรสาวท่ีสมรสแล�ว ดังนี้ จะเห็นในพินัยกรรมมารดาระบุให�

ทองคําหนัก 2 บาท ให�เป�นของบุตรสาวของตน ดังนี้ ทองคําย�อมเป�นสินส�วนตัวของบุตรสาวไม�ได�เป�น

สินสมรสรวมถึงสามีของบุตรสาวด�วย แต�หากระบุให�เป�นสินสมรส ทองคํา 2 บาทก็เป�นสินสมรส 

ดังนั้น ต�องพิจารณาเจตนาของผู�ให�เป�นสําคัญ 

 

3. ทรัพย�สินท่ีเปFนดอกผลของสินส-วนตัว 

โดยหลักท่ัวไปแล�ว ดอกผลท่ีเกิดจากทรัพย�ซ่ึงเป�นกรรมสิทธิ์ของผู�เป�นเจ�าของแม�

ทรัพย�นั้น ดอกผลนั้นย�อมตกแก�ผู�เป�นเจ�าของทรัพย�นั้น18 แต�ในเรื่องสินส�วนตัว กฎหมายบัญญัติ 

ไว�เฉพาะให�ดอกผลของสินส�วนตัวเป�นสินสมรส ไม�ว�าจะเป�นดอกผลธรรมดาหรือดอกผลนิตินัย  

ซ่ึงความหมายของดอกผลเป�นไปตามมาตรา 14819  

ตัวอย�างเช�น ก�อนสมรสสามีมีสุกรเพศเมีย1 ตัว ต�อมาหลังจากสมรสแล�ว สุกร

เพศเมียตกลูกออกมา 2 ตัว ลูกสุกรย�อมเป�นสินสมรสเพราะเป�นดอกผลของสินส�วนตัว และถือเป�น

กรรมสิทธิ์ร�วมกันระหว�างสามีภริยา หรือในกรณีภริยามีบ�านเช�าซ่ึงเป�นสินส�วนตัว แล�วนําออกให�เช�า 

ได�เงินค�าเช�ามาเป�นเงินจํานวนหนึ่ง เงินค�าเช�านั้นเป�นดอกผลนิตินัย ตามกฎหมายให�เป�นสินสมรส  

ฝ'ายสามีมีกรรมสิทธิ์ร�วมด�วย แต�ท้ังนี้ดอกผลตามมาตรานี้ไม�ได�รวมถึงราคาทรัพย�ท่ีเพ่ิมข้ึน  

อย�างไรก็ตามในกรณีท่ีมีข�อสงสัยว�าทรัพย�สินใดเป�นสินส�วนตัวหรือสินสมรส 

กฎหมายให�สันนิษฐานไว�ก�อนว�าให�เป�นสินสมรส ท้ังนี้เพ่ือประโยชน�ของสามีและภริยาร�วมกัน  

เช�น ได�ท่ีดินมาในระหว�างสมรส เม่ือกรณีเป�นท่ีสงสัยว�าเป�นสินสมรสหรือไม� กฎหมายให�สันนิษฐานไว�

ก�อนว�าเป�นสินสมรส ตามมาตรา 1474 วรรคสอง20 

ในกรณีท่ีสามีภริยาอยู�กินด�วยกันโดยไม�มีการจดทะเบียนสมรส ทรัพย�สินท่ีได�มา

ระหว�างอยู�กินด�วยกันไม�ถือเป�นสินสมรสแต�ให�เป�นกรรมสิทธิ์รวมร�วมกันระหว�างสามีภริยานั้น  

ซ่ึงเห็นได�จากในขณะท่ีจําเลยได�รับสิทธิในการเข�าทําประโยชน�ในท่ีดินพิพาทท้ังสองแปลง จําเลยอยู�กิน 

ฉันสามีภรรยากับโจทก�โดยยังไม�ได�จดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมาย แต�สิทธิดังกล�าวก็ถือได�ว�าเป�น

                                                           
18 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 8485/2544 
19 ดอกผลของทรัพย� ได�แก� ดอกผลธรรมดาและดอกผลนิตินยั 
ดอกผลธรรมดา หมายความว�าส่ิงท่ีเกิดตามธรรมชาติของทรัพย�ซ่ึงได�มาจากตัวทรัพย� โดยการมีหรือใช�ทรัพย�นั้นตามปกติ

นิยม และสามารถถอืเอาได�เม่ือขาดจากทรัพย�นั้น 
ดอกผลนิตินัย หมายความว�า ทรัพย�หรือประโยชน�อย�างอื่นท่ีได�มาเป�นคร้ังคราวแก�เจ�าทรัพย�จากผู�อื่นเพือ่การท่ีได�ใช�ทรัพย�

น้ัน และสามารถคํานวณและถือเอาได�เป�นรายวันหรือตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว� 
20 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 18849/2555 
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ทรัพย�สินท่ีจําเลยกับโจทก�ได�มาขณะอยู� กินด�วยกันแล�ว จึงเป�นกรรมสิทธิ์รวมระหว�างโจทก� 

กับจําเลย แม�ข�อเท็จจริงจะฟIงได�ว�าจําเลยสมัครเป�นสมาชิกนิคมสร�างตนเองเพียงผู�เดียวก็เป�นเรื่อง

ระหว�างจําเลยกับนิคม เม่ือโจทก�กับจําเลยมีสิทธิในการเข�าทําประโยชน�ในท่ีดินพิพาทร�วมกัน  

โจทก�ย�อมมีสิทธิในท่ีดินพิพาทท้ังสองแปลงก่ึงหนึ่ง แม�ตาม พ.ร.บ.จัดท่ีดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ.2511 

มาตรา 12 วรรคสอง จะบัญญัติว�าท่ีดินในนิคมซ่ึงได�รับการออกโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทํา

ประโยชน�ไม�อยู�ในความรับผิดแห�งการบังคับคดีภายในห�าปY ศาลก็พิพากษาให�จําเลยจดทะเบียนใส�ชื่อ

โจทก�เป�นเจ�าของกรรมสิทธิ์ในท่ีดินพิพาทก่ึงหนึ่งได�มิใช�เป�นการบังคับให�จําเลยแบ�งกรรมสิทธิ์รวมให�

โจทก�แต�อย�างใด กรณีไม�ขัดกับบทบัญญัติดังกล�าว21 หรือกรณีท่ีจําเลยกับผู�ตายอยู�กินฉันสามีภริยากัน

โดยไม�จดทะเบียนสมรส จึงไม�ต�องพิจารณาว�าทรัพย�พิพาทเป�นสินสมรสหรือไม� คงต�องพิจารณา

เฉพาะเรื่องกรรมสิทธิ์รวมว�าเป�นทรัพย�สินท่ีซ้ือหามาด�วยเงินท่ีร�วมกันทํามาหาได�หรือไม� เม่ือท่ีดิน

พิพาทเป�นท่ีดินท่ีผู�ตายได�รับมาโดยการรับมรดกและโดยการให�โดยเสน�หา ย�อมไม�ใช�ทรัพย�ท่ีจําเลย

เป�นเจ�าของรวมอยู�ด�วย ท่ีดินพิพาทจึงเป�นทรัพย�สินของผู�ตายเพียงผู�เดียว22 

 

การจัดการสินสมรส 

 

กฎหมายได�กําหนดให�คู�สมรสฝ'ายใดฝ'ายหนึ่งสามารถจัดการสินสมรสได�โดยลําพัง  

เว�นแต�เป�นการจัดการสินสมรสในเรื่องท่ีสําคัญ สามีภริยาจะต�องจัดการร�วมกันตามมาตรา 1476 

วรรคหนึ่ง (1) ถึง (8) ดังนี้ 

มาตรา 1476 บัญญัติว�า “สามีและภริยาต"องจัดการสินสมรสร�วมกันหรือได"รับความ

ยินยอมจากอีกฝ-ายหนึ่งในกรณีดังต�อไปนี้ 

(1) ขาย แลกเปลี่ยน ขายฝาก ให"เช�าซ้ือ จํานอง ปลดจํานอง หรือโอนสิทธิจํานอง 

ซ่ึงอสังหาริมทรัพย�หรือสังหาริมทรัพย�ท่ีอาจจํานองได" 

(2) ก�อต้ังหรือกระทําให"สุดสิ้นลงท้ังหมดหรือบางส�วนซ่ึงภาระจํายอม สิทธิอาศัย  

สิทธิเหนือพ้ืนดิน สิทธิเก็บกิน หรือภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย� 

(3) ให"เช�าอสังหาริมทรัพย�เกินสามปA 

(4) ให"กู"ยืมเงิน 

                                                           
21 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 9577/2552  
22คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2102/2551  
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(5) ให"โดยเสน�หา เว"นแต�การให"ท่ีพอควรแก�ฐานานุรูปของครอบครัวเพ่ือการกุศล 

เพ่ือการสังคม หรือตามหน"าท่ีธรรมจรรยา 

(6) ประนีประนอมยอมความ 

(7) มอบข"อพิพาทให"อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย 

(8) นําทรัพย�สินไปเป&นประกันหรือหลักประกันต�อเจ"าพนักงานหรือศาล 

การจัดการสินสมรสนอกจากกรณีท่ีบัญญัติไว"ในวรรคหนึ่ง สามีหรือภริยาจัดการได" 

โดยมิต"องได"รับความยินยอมจากอีกฝ-ายหนึ่ง” 

จากบทบัญญัติของกฎหมายดังกล�าวข�างต�นในการจัดการสินสมรสโดยปกติแล�ว 

คู�สมรสฝ'ายใดฝ'ายหนึ่งสามารถจัดการได�โดยลําพังอีกฝ'ายหนึ่งไม�ต�องร�วมจัดการ หรือให�ความยินยอม

ดังท่ีกล�าวมาในตอนต�น แต�หากเป�นการจัดการสินสมรสในเรื่องท่ีบัญญัติไว�ในมาตรา 1476 ต�องให� 

คู�สมรสจัดการร�วมกัน หรือต�องได�รับความยินยอมจากอีกฝ'ายหนึ่งก�อนจัดการ ซ่ึงการจัดการร�วมกัน 

หมายถึง การตัดสินใจร�วมกัน เช�น ถ�าทํานิติกรรมท่ีเก่ียวข�องสินสมรส ก็ต�องมีการลงลายมือชื่อร�วมกัน 

หรือให�ความยินยอม หรือในกรณีให�ยินยอมก�อนทํานิติกรรมจะให�ความยินยอมโดยวาจาก็ได� เว�นแต�

นิติกรรมท่ีจะให�ความยินยอมนั้นมีกฎหมายกําหนดไว�ให�ทําเป�นหนังสือหรือให�จดทะเบียนต�อพนักงาน

เจ�าหน�าท่ี ในกรณีเช�นนี้ความยินยอมก็ต�องทําเป�นหนังสือด�วย ซ่ึงการจัดการทรัพย�สินท่ีเป�นสินสมรส 

ท่ีสามีภริยาต�องจัดการร�วมกัน ได�แก� 

 

1. ขาย แลกเปล่ียน ขายฝาก ให4เช-าซ้ือ จํานอง ปลดจํานอง หรือโอนสิทธิจํานอง  

ซ่ึงอสังหาริมทรัพย�หรือสังหาริมทรัพย�ท่ีอาจจํานองได4 

เห็นได�ว�าบทบัญญัติในข�อนี้เป�นกรณีท่ีจะขาย แลกเปลี่ยน ขายฝาก ให�เช�าซ้ือจํานอง 

ปลดจํานอง หรือโอนสิทธิจํานอง ซ่ึงอสังหาริมทรัพย�หรือสังหาริมทรัพย�ท่ีอาจจํานองได� โดยกฎหมาย

ได�จํากัดเฉพาะสังหาริมทรัพย�และอสังหาริมทรัพย�ท่ีอาจจํานองได�เท�านั้น ซ่ึงอสังหาริมทรัพย� ได�แก� 

ท่ีดิน บ�าน ตึก อาคาร เป�นต�น ส�วนสังหาริมทรัพย�ท่ีอาจจํานองได� ได�แก� เรือกําปIน หรือเรือมีระวาง

ต้ังแต�หกตันข้ึนไป เรือกลไฟ หรือ เรือยนต�มีระวางต้ังแต�ห�าตันข้ึนไป แพ สัตว�พาหนะ สังหาริมทรัพย�อ่ืนๆ  

ซ่ึงกฎหมายหากบัญญัติไว�ให�จดทะเบียนเฉพาะการ23 เป�นต�น แต�หากเป�นกรณีท่ีเป�นการซ้ือ เช�าซ้ือ 
                                                           

23 มาตรา 703 “อันอสังหาริมทรัพย�นั้นอาจจํานองได�ไม�ว�าประเภท ใด ๆ  

สังหาริมทรัพย�อันจะกล�าวต�อไปน้ีก็อาจจํานองได�ดุจกัน หากว�าได�จดทะเบียนไว�แล�วตามกฎหมาย คือ  

(1) เรือกําปIน หรือเรือมีระวางต้ังแต�หกตันขึ้นไป เรือกลไฟ หรือ เรือยนต�มีระวางต้ังแต�ห�าตันขึ้นไป  

(2) แพ  
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สามีหรือภริยาสามารถจัดการได�โดยลําพังโดยไม�ต�องได�รับความยินยอมจากอีกฝ'ายหนึ่ง หรือในกรณีท่ี

ทําสัญญาจะซ้ือจะขายไว� หรือไถ�จํานองท่ีคู�สมรสเอาไปจํานองไว� ไม�ต�องได�รับความรับความยินยอม

จากอีกฝ'ายหนึ่ง24 

อุทาหรณ� 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 10633/2551 โจทก�และจําเลยท่ี 1 ได�ท่ีดินพร�อมสิ่งปลูกสร�าง 

มาระหว�างสมรส จึงเป�นสินสมรสตาม ป.พ.พ. มาตรา 1474 (1) การท่ีจําเลยท่ี 1 ทําสัญญาขายฝาก

ท่ีดินพร�อมสิ่งปลูกสร�างดังกล�าวให�แก�จําเลยท่ี 2 โดยไม�ได�รับความยินยอมจากโจทก� ซ่ึงเป�นคู�สมรส 

นิติกรรมการขายฝากท่ีดินพร�อมสิ่งปลูกสร�างดังกล�าวจึงไม�ชอบด�วยบทบัญญัติแห�ง ป.พ.พ. มาตรา 1476 (1) 

และเม่ือจําเลยท่ี 2 รับซ้ือฝากท่ีดินพร�อมสิ่งปลูกสร�างโดยไม�สุจริต โจทก�จึงมีสิทธิขอให�เพิกถอน 

นิติกรรมการขายฝากท่ีดินพร�อมสิ่งปลูกสร�างระหว�างจําเลยท่ี 1 กับจําเลยท่ี 2 ได�ท้ังหมดตาม ป.พ.พ. 

มาตรา 1480  

 

2. ก-อตั้งหรือกระทําให4สุดส้ินลงท้ังหมดหรือบางส-วนซ่ึงภาระจํายอม สิทธิอาศัย 

สิทธิเหนือพ้ืนดิน สิทธิเก็บกิน หรือภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย�   

เรื่องของการก�อต้ังหรือทําให�สิ้นสุดเก่ียวกับภาระจํายอม สิทธิอาศัยสิทธิเหนือพ้ืนดิน 

สิทธิเก็บกิน หรือภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย� กฎหมายกําหนดให�ต�องได�รับความยินยอมจาก 

อีกฝ'ายหนึ่งก�อน เช�น สามีอนุญาตให�ปZาตัวเองใช�ท่ีดินสินสมรสเป�นภาระจํายอม หรือภริยาก�อสิทธิเก็บกิน

ให�แก�น�องสาวบนท่ีดินอันเป�นสินสมรสกรณีอย�างนี้ต�องได�รับความยินยอมจากคู�สมรส ท้ังนี้ โดยไม�ต�อง

พิจารณาในเรื่องของระยะเวลาเก่ียวกับสิทธินั้น 

 

3. ให4เช-าอสังหาริมทรัพย�เกินสามปW 

บทบัญญัติในข�อนี้จํากัดเฉพาะการนําทรัพย�สินประเภทท่ีเป�นอสังหาริมทรัพย�ออก 

ให�เช�ามีระยะเวลาเกินสามปYข้ึนไปท่ีกฎหมายกําหนดให�ต�องได�รับความยินยอมจากท้ังสามีและภริยา 

ในทางตรงกันข�ามหากมีการนําทรัพย�ท่ีเป�นสังหาริมทรัพย�ออกให�เช�าไม�ว�าจะให�เช�าเป�นระยะเวลานาน

เท�าใดไม�ต�องได�รับความยินยอมจากคู�สมรส เช�น สามีนํารถยนต�ออกให�เพ่ือนบ�านเช�าเป�นระยะเวลา  

                                                                                                                                                                      

(3) สัตว�พาหนะ  

(4) สังหาริมทรัพย�อื่น ๆ ซ่ึงกฎหมายหากบัญญัติไว�ให�จดทะเบยีน เฉพาะการ” 

24 สมพร  พรหมหิตาธร. อ�างแล�ว. น. 333. 
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5 ปY ดังนี้ สามีสามารถทําได�โดยลําพังไม�ต�องได�รับความยินยอมจากภริยา หรือภริยานําท่ีดินท่ีเป�น

สินสมรสออกให�เช�ามีระยะเวลา 2 ปY ดังนี้ สามารถจัดการได�โดยลําพัง หรือกรณีสามีหรือภริยาไปทํา

สัญญาเช�าทรัพย�สิน กรณีอย�างนี้ไม�ต�องได�รับความยินยอมจากอีกฝ'ายหนึ่งเพราะไม�ใช�การนําทรัพย�

ออกให�เช�า หรือการโอนสิทธิการเช�าหรือการนําท่ีดินออกให�เช�าช�วง หาใช�กรณีท่ีสามีภริยาจะต�อง

จัดการร�วมกันหรือต�องได�รับความยินยอมจากภริยาหรือสามีก�อน เพราะมาตรา 1476 (3) ไม�รวมถึง

การจัดการสิทธิการเช�า ซ่ึงไม�ใช�อสังหาริมทรัพย� และไม�เป�นทรัพย�สิทธิในตัวเอง25  

 

4. ให4กู4ยืมเงิน 

บทบัญญัติในข�อนี้จํากัดเฉพาะการท่ีคู�สมรสนําเงินสินสมรสออกให�กู�ยืมเท�านั้น 

ไม�ได�หมายความรวมไปถึงการท่ีคู�สมรสไปกู�ยืมเงิน เช�น การท่ีสามีของจําเลยไม�ได�ให�ความยินยอม 

ในการกู�เงินกรณีนี้ก็ไม�ทําให�สัญญากู�เงินนั้นเป�นสัญญาท่ีไม�ชอบด�วยกฎหมายแต�อย�างใด ท้ังนี้  

เพราะการกู�เงินของภริยาไม�ใช�การจัดการเก่ียวกับสินสมรสท่ีต�องได�รับความยินยอมจากสามี26  

อุทาหรณ� 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 6193/2551 ป.พ.พ. มาตรา 1476 (4) มุ�งหมายให�การ 

ให�กู�ยืมเงินเป�นนิติกรรมท่ีต�องได�รับความยินยอมจากอีกฝ'ายหนึ่งในการจัดการสินสมรส การกู�ยืมเงิน

มิใช�ให�กู�ยืมเงิน จึงไม�ต�องด�วยบทบัญญัติดังกล�าว 

 

5. ให4โดยเสน-หา เว4นแต-การให4ท่ีพอควรแก-ฐานานุรูปของครอบครัว เพ่ือการ 

กุศล เพ่ือการสังคม หรือตามหน4าท่ีธรรมจรรยา 

บทบัญญัติในข�อนี้ เป�นกรณีท่ีคู�สมรสนําสินสมรสไปให�บุคคลอ่ืนโดยเสน�หา 

ต�องได�รับความยินยอมจากคู�สมรส เช�น สามียกรถยนต�ท่ีเป�นสินสมรสให�คนข�างบ�านกรณีนี้ต�องได�รับ

ความยินยอมจากภริยาด�วย แต�บทบัญญัติในข�อนี้มีข4อยกเว4นหากการให�นั้นพอสมควรแก�ฐานานุรูป

ของครอบครัว เพ่ือการกุศล เพ่ือสังคม หรือตามหน�าท่ีธรรมจรรยา ตัวอย�างการให�ตามหน�าท่ี

ธรรมจรรยา เช�น โจทก�และจําเลยท่ี 1 เป�นสามีภรรยากัน มีท่ีดินอันเป�นสินสมรสด�วยกันหลายแปลง

การท่ีจําเลยท่ี 1 ผู�เป�นสามียกท่ีดินให�แก�บุตร 3 คน ซ่ึงเป�นบุตรของโจทก�และจําเลยท่ี 1 เอง คนละ 1 

แปลง ถือว�าเป�นการให�ตามสมควรในทางศีลธรรมอันดี จําเลยท่ี 1 ผู�เป�นสามีมีอํานาจทําได�โดย 

                                                           
25 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 12772/2555 
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ไม�จําต�องได�รับความยินยอมจากโจทก�ผู�เป�นภรรยาก�อน ตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย� 

มาตรา 1473 (3)27 

อุทาหรณ� 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 415/2518 ในคําฟZองโจทก�บรรยายไว�ว�า การท่ีจําเลยท่ี 1 

ยกท่ีดินให�จําเลยท่ี 2 โจทก�ไม�รู�เห็นยินยอม และได�เน�นอีกว�า. เป�นการยกให�โดยเสน�หาปราศจาก 

สิ่งตอบแทน ไม�ใช�เป�นการยกให�ตามสมควรในทางศีลธรรมอันดีหรือในทางสมาคมจําเลยท่ี 2 ให�การ

ปฏิเสธ เป�นการโต�แย�งว�าจําเลยท่ี 1 กับโจทก� เป�นปู'ย�าของจําเลยท่ี 2 มีท่ีดินนอกจากท่ีพิพาท 

อีกหลายแปลง มีราคานับล�านบาท ท่ีพิพาทส�วนท่ียกให�เป�นเพียงส�วนน�อย มีราคาไม�มาก การยกให� 

โจทก�ก็ทราบดีและยินยอม อันเป�นการยกให�ตามสมควรในทางศีลธรรมอันดี ไม�จําเป�นต�องให�ความ

ยินยอมเป�นหลักฐานเห็นได�ว�าจําเลยท่ี 2 ปฏิเสธคําฟZองโจทก�ท่ีว�า ไม�ได�ให�ตามสมควรในทางศีลธรรม

อันดี ท้ังได�อธิบายเก่ียวกับการยกให�ตามสมควรในทางศีลธรรมอันดีไว�ชัดแจ�ง จึงเป�นประเด็นแห�งคดี

การท่ีจําเลยท่ี 1 ยกท่ีพิพาทให�แก�จําเลยท่ี 2 นอกจากจะเป�นการยกให�โดยเสน�หาปราศจากสิ่งตอบ

แทนแล�ว ในฐานะท่ีจําเลยท่ี 2 เป�นหลานของโจทก�และจําเลยท่ี 1 เคยอยู�ในความอุปการะเลี้ยงดู 

แต�เล็กมาจนโต ท้ังจําเลยท่ี1 กับโจทก�ยังมีท่ีดินอีกหลายแปลงมีราคานับล�านบาทการยกให�ดังกล�าว 

จึงเป�นการให�ตามสมควรในทางศีลธรรมอันดี และไม�จําเป�นต�องได�รับความยินยอมจากโจทก�ซ่ึงเป�น

ภริยา 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 842 - 845/2518 โจทก�เป�นภรรยาของจําเลยท่ี 1 จําเลยท่ี 2  

เป�นบุตรของจําเลยท่ี 1 เกิดกับภริยาคนก�อน ซ่ึงมิได�จดทะเบียนสมรสและเลิกร�างกันไปแล�ว  

ส�วนจําเลยท่ี 3 ถึงท่ี 7 เป�นบุตรของโจทก�กับจําเลยท่ี 1 จําเลยท่ี 1 ทํานิติกรรมยกท่ีดินให�บุตรเหล�านี้ 

ทุกคนโดยไม�ได�รับความยินยอมจากโจทก�เป�นหนังสือ ท่ีดินมีโฉนดอันเป�นสินสมรสท่ีจําเลยท่ี 1 ยกให�

จําเลยท่ี 2 นั้นมีเนื้อท่ีเพียง 65 ตารางวาจําเลยท่ี 2 เป�นบุตรของจําเลยท่ี 1 ผู�ให�เอง และได�สมรสแยก

ครอบครัวไปอยู�ต�างหากแล�ว และไม�ปรากฏว�าขณะท่ียกให�นั้น จําเลยท่ี 1 ไม�มีหลักทรัพย�อันมีค�า 

อย�างอ่ืนอีก ถือได�ว�าเป�นการให�ตามสมควรในทางศีลธรรมอันดีฯ ตามประมวลกฎหมายแพ�งและ

พาณิชย� มาตรา 1473 (3) จําเลยท่ี 1 ย�อมมีสิทธิให�ได�  

อย�างไรก็ตาม ในการให�โดยเสน�หาตามสมควรในทางศีลธรรมหรือในทางสมาคมนั้น 

ผู�รับต�องมีความสัมพันธ�หรือฐานะท่ีชอบด�วยกฎหมาย เม่ือจําเลยผู�รับการให�เป�นภริยาท่ีไม�ชอบด�วย
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กฎหมายจึงถือว�าการให�นั้นไม�ใช�โดยเสน�หาตามสมควรในทางศีลธรรมอันดีหรือในทางสมาคม28  

หรือในกรณีท่ียกให�แต�เป�นการให�ท่ีเกินหน�าท่ีคู�สมรสอีกฝ'ายย�อมเพิกถอนได� ดังจะเห็นได�จาก 

คําพิพากษาต�อไปนี้ 

อุทาหรณ� 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 258/2518 สามีโจทก�ยกท่ีดินสินสมรสราคากว�าแสนบาทให�

จําเลยโดยโจทก�มิได�ยินยอมเป�นหนังสือ เหตุท่ีสามีโจทก�ยกท่ีดินให�เพราะจําเลยช�วยอุปการะ 

พาสามีโจทก�ไปตรวจรักษาพยาบาล ไม�ปรากฏว�าเป�นเงินเท�าใด ไม�พอถือเป�นการสมควรในทาง

ศีลธรรมอันดี โจทก�เพิกถอนการให�นี้ได� 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 134/2513 ท่ีดินตาม น.ส.3 อีกแปลงหนึ่งเป�นท่ีดินท่ีมารดา 

ยกให�จําเลยท่ี 1 โดยระบุไว�ว�าให�เป�นสินส�วนตัว แม�จะไม�ได�จดทะเบียนไว�ก็ไม�สําคัญเพราะขณะท่ี 

ยกให�นั้นยังไม�มีโฉนดหรือหนังสือสําคัญ จําเลยท่ี 1 มีสิทธิยกให�จําเลยท่ี 2 โดยไม�ต�องได�รับ 

ความยินยอมจากโจทก� จําเลยท่ี 1 ยกท่ีดินมีโฉนดอันเป�นสินสมรสแปลงหนึ่งให�จําเลยท่ี 3 ซ่ึงเป�นบุตร

ของโจทก�กับจําเลยท่ี 1 เองท่ีดินแปลงนี้มีเนื้อท่ีเพียง 2 งานเศษและเม่ือให�แล�วโจทก�กับจําเลยท่ี 1  

ยังมีทรัพย�ร�วมกันอีกมากถือได�ว�าเป�นการให�ตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย� มาตรา1473 (3) 

โจทก�จึงไม�มีสิทธิขอให�เพิกถอน ส�วนจําเลยท่ี 1 ยังให�ท่ีดินสินสมรสแก�จําเลยท่ี 3 อีกแปลงหนึ่งแม�จะมี

ราคาเพียง 70,000 บาท แต�มีเนื้อท่ีถึง 7 ไร�เศษและไม�จําเป�นต�องให�อีก เพราะได�ให�ไปแปลงหนึ่งแล�ว

ถือไม�ได�ว�าเป�นการให�ตามสมควรในทางศีลธรรมดี และอาจทําให�ฐานะของโจทก�ตกตํ่าลงได� จึงสมควร

เพิกถอนนิติกรรมการยกให�ท่ีดินแปลงนี้ ส�วนท่ีจําเลยท่ี 1 ยกท่ีดินสินสมรสแปลงหนึ่งให�จําเลยท่ี 7 

โดยท่ีได�ยกให�ไปสองแปลงแล�ว ถือว�าไม�เป�นการให�ตามสมควรในทางศีลธรรมอันดีฯ จึงต�องเพิกถอน

เช�นกัน 

แต�หากเป�นกรณีท่ีตัวผู�รับแม�ฐานะในทางกฎหมายเป�นเพียงหลาน แต�ได�ดูแล

ปรนนิบัติผู�เป�นปู'พร�อมท้ังออกค�ารักษาพยาบาลให�เพ่ือตอบแทนในการท่ีผู�เป�นปู'เลี้ยงดูกรณีดังกล�าว

ย�อมถือได�ว�าเป�นการให�โดยเสน�หาตามสมควรในทางศีลธรรมอันดีตามกฎหมาย ตัวอย�างเช�น นายแช

ยกท่ีดินโฉนดเลขท่ี 13550 ครึ่งหนึ่งให�จําเลยโดยเสน�หานั้น เนื่องจากจําเลยเป�นหลานของ 

นายแช ขณะท่ีนายแชยกท่ีพิพาทให�จําเลยนั้นท้ังโจทก�และนายแชต�างมีอายุ 70 ปYเศษแล�ว เม่ือนาย

แชป'วย จําเลยได�ดูแลปรนนิบัติและรักษาพยาบาลนายแชท้ังช�วยออกเงินค�ารักษาพยาบาลแต�ผู�เดียว 

การท่ีนายแชยกท่ีดินโฉนดเลขท่ี 13550 ครึ่งหนึ่งให�จําเลยจึงเป�นการให�เพ่ือตอบแทนความอุปการะ
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ช�วยเหลือดังนั้นย�อมฟIงได�ว�าเป�นการให�โดยเสน�หาตามสมควรในทางศีลธรรมอันดีตามกฎหมาย โจทก�

ไม�มีสิทธิขอให�เพิกถอน29 

 

6. ประนีประนอมยอมความ 

ประนีประนอมยอมความ คือ สัญญาซ่ึงผู�เป�นคู�สัญญาท้ังสองฝ'ายระงับข�อพิพาท 

อันใดอันหนึ่งซ่ึงมีอยู�หรือจะมีข้ึนนั้นให�เสร็จไปด�วยต�างยอมผ�อนผันให�แก�กัน30 แต�ต�องเป�นการทํา

สัญญาระงับข�อพิพาทอันเก่ียวกับสินสมรสกับบุคคลภายนอก ซ่ึงการประนีประนอมยอมความนั้นมีได�

ท้ังในศาลและท่ีเกิดข้ึนนอกศาล เช�น สามีตกลงกับผู�ขายรถยนต�ท่ีมีปIญหาว�า ให�ฝ'ายสามีคืนรถให�แก�

ผู�ขายและผู�ขายก็จะคืนเงินค�ารถให�บางส�วน จะเห็นได�ว�า ในการทําสัญญาดังกล�าวอาจมีฝ'ายใดฝ'ายหนึ่ง 

ท่ีอาจจะได�เปรียบและอีกฝ'ายอาจจะเสียเปรียบได� กฎหมายจึงกําหนดให�การประนีประนอมยอม

ความต�องได�รับความยินยอมจากคู�สมรสด�วย แต�หากเป�นกรณีท่ีภริยาถูกทําร�ายร�างกาย สามีไปทํา

สัญญาประนีประนอมยอมความรับค�าเสียหายจากผู�ทําละเมิด โดยท่ีภริยาไม�ได�ยินยอมด�วย ดังนี้ 

จะเห็นว�าสัญญาดังกล�าวนั้นย�อมไม�ผูกพันภริยาด�วย สิทธิในการได�รับค�าเสียหายจึงไม�ระงับไป31 ท้ังนี้

เพราะการทําสัญญาดังกล�าวไม�ใช�การทําสัญญาประนีประนอมยอมความเก่ียวกับสินสมรส  

 

7. มอบข4อพิพาทให4อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย  
การมอบข�อพิพาทให�อนุญาโตตุลาการวินิจฉัยถือเป�นวิธีการระงับข�อพิพาท 

ท่ีคู�กรณีตกลงกันเสนอข�อพิพาทท่ีเกิดข้ึนแล�ว หรือท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตให�บุคคลภายนอกซ่ึงเรียกว�า
อนุญาโตตุลาการทาการพิจารณาชี้ขาด โดยคู�กรณียอมผูกพันท่ีจะปฏิบัติตามคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ 
ซ่ึงอนุญาโตตุลาการนั้นมิใช�ศาลแต�เป�นบุคคลซ่ึงคู�กรณีตกลงร�วมกันให�เป�นผู�ชี้ขาดข�อพิพาทระหว�างกัน 
ซ่ึงจะเกิดข้ึนได�เม่ือคู�กรณีได�ทําความตกลงกันเท�านั้น ดังนั้น การจัดการสินสมรสในข�อนี้จึงได�แก� การท่ี
คู�สมรสฝ'ายใดฝ'ายหนึ่งมอบข�อพิพาทอันเก่ียวกับสินสมรสอันมีกับบุคคลภายนอกเป�นผู�ตัดสิน เช�น 
ภริยากับเจ�าของรถยนต�ตกลงกันให�อนุญาโตตุลาการเป�นผู�ชี้ขาดว�ารถยนต�ซ่ึงเป�นสินสมรสนั้นได�ผ�าน
การดัดแปลงมาหรือไม� เป�นต�น ดังนี้ ต�องได�รับความยินยอมจากสามีด�วย 

 
 

                                                           
29 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1899/2518 
30 มาตรา 850 “อันสัญญาประนีประนอมยอมความน้ัน คือสัญญาซ่ึงผู�เป�นคู�สัญญาท้ังสองฝ'ายระงับข�อพพิาทอันใดอันหน่ึง

ซ่ึงมีอยู�หรือจะมีขึ้นให�เสร็จไปด�วยต�างยอมผอนผันให�แก�กัน” 
31 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1921/2520 
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8. นําทรัพย�สินไปเปFนประกันหรือหลักประกันต-อเจ4าพนักงานหรือศาล  
ในการนําทรัพย�สินไปเป�นหลักประกันนั้น บทบัญญัติของกฎหมายในข�อนี้ 

ไม�จํากัดว�าจะต�องไปประกันในคดีแพ�งหรือคดีอาญา ท้ังนี้ จะเห็นได�ว�าการนําทรัพย�สินไปประกัน
ดังกล�าวอาจนําความเสียหายมาสู�สินสมรสได�จึงต�องได�รับความยินยอมจากคู�สมรสก�อน ตัวอย�างเช�น 
การทําสัญญาประกันตัวผู�ต�องหาหรือจําเลยในชั้นศาล แต�การประกันในท่ีนี้ไม�รวมถึงการทําสัญญา 
คํ้าประกันบุคคลเข�าทํางานด�วย หรือในกรณีท่ีสามีทําสัญญาคํ้าประกันกู�เบิกเงินเกินบัญชีไว�กับ
ธนาคาร จะเห็นได�ว�าหนี้คํ้าประกันกู�เบิกเงินเกินบัญชีนั้นผูกพันสามี มิได�เก่ียวกับสินสมรสจึงไม�ต�อง
ได�รับความยินยอมจากภริยา ดังนั้น ภริยาจึงไม�มีอํานาจในการฟZองขอให�เพิกถอนสัญญาคํ้าประกันนั้น32 

อย�างไรก็ตาม ในการจัดการทรัพย�สินตามบทบัญญัติไว�ในมาตรา 1476(1) - (8) นั้น 
สามีหรือภริยาไม�ต�องจัดการสินสมรสร�วมกันก็ได� ถ�าได�ทําสัญญาก-อนสมรสไว�ดังจะเห็นได�จาก
บทบัญญัติในมาตรา 1476/1 ท่ีบัญญัติว�า “สามีและภริยาจะจัดการสินสมรสให"แตกต�างไปจากท่ี
บัญญัติไว"ในมาตรา 1476 ท้ังหมดหรือบางส�วนได"ก็ต�อเม่ือได"ทําสัญญาก�อนสมรสไว"ตามท่ีบัญญัติใน
มาตรา 1465 และมาตรา 1466 ในกรณีดังกล�าวนี้ การจัดการสินสมรสให"เป&นไปตามท่ีระบุไว"ใน
สัญญาก�อนสมรส  ในกรณีท่ีสัญญาก�อนสมรสระบุการจัดการสินสมรสไว"แต�เพียงบางส�วนของมาตรา
1476 การจัดการสินสมรสนอกจากท่ีระบุไว"ในสัญญาก�อนสมรสให"เป&นไปตามมาตรา 1476” เห็นได�ว�า
บทบัญญัติของกฎหมายดังกล�าวนั้น เป�นข�อยกเว�นในเรื่องของการจัดการทรัพย�สินท่ีเป�นสินสมรส 
ท่ีสามีและภริยาไม�ต�องจัดการร�วมกัน หรือไม�ต�องได�รับความยินยอมจากอีกฝ'ายหนึ่ง สามารถจัดการ
เองได�โดยลําพัง หรือในกรณีท่ีนิติกรรมการซ้ือขายเกิดข้ึนหลังจากท่ีคู�สมรสอีกฝ'ายหนึ่งเสียชีวิตแล�ว 
ดังนี้ ย�อมไม�ต�องได�รับความยินยอมจากคู�สมรสอีกฝ'ายหนึ่ง เนื่องจากความตายทําให�สิ้นสภาพบุคคล
ไปแล�ว อีกท้ัง เม่ือสภาพบุคคลสิ้นสุดลงทรัพย�สินท่ีเป�นสินสมรสย�อมตกทอดเป�นมรดกแก�ทายาททันที 
การท่ีท่ีดินเคยเป�นสินสมรสจึงเป�นเพียงการข�อต�อสู�ถึงการวินิจฉัยถึงส�วนแบ�งในฐานะท่ีเคยเป�น
สินสมรสเท�านั้น จึงไม�ใช�เรื่องการจัดการสินสมรสท่ีสามีภริยาต�องจัดการร�วมกันในการท่ีจะให�สิทธิ 
คู�สมรสอีกฝ'ายหนึ่งเพิกถอนได� แต�เป�นเรื่องของการขอเพิกถอนเก่ียวกับส�วนแบ�งของมรดก 
ตัวอย�างเช�น เม่ือ อ. ถึงแก�กรรม การสมรสระหว�างจําเลยท่ี 1 และ อ. ย�อมสิ้นสุดลงด�วยเหตุแห�งการตายของ 
อ. ทรัพย�มรดกส�วนของ อ. ย�อมตกทอดแก�ทายาทโดยธรรมทันที ด�วยผลของกฎหมายตามประมวล
กฎหมายแพ�งพาณิชย� มาตรา 1501 ประกอบมาตรา 1599 และ 1629 ท่ีดินในส�วนท่ีเป�นสินสมรส
ของ อ. ย�อมกลายเป�นมรดก การท่ีท่ีดินเคยเป�นสินสมรสจึงเป�นเพียงข�อท่ีนําไปสู�การวินิจฉัยถึงการ
แบ�งส�วนของท่ีดินในฐานะท่ีเป�นสินสมรสเพ่ือจัดการทรัพย�มรดกของ อ. เท�านั้น นิติกรรมการซ้ือขาย
ท่ีดินระหว�างจําเลยท่ี 1 และท่ี 2 เพ่ิงเกิดข้ึนภายหลังจาก อ. ถึงแก�กรรมแล�วประมาณ 5 ปY อ. สิ้นสภาพ
บุคคลเม่ือตายตาม ประมวลกฎหมายแพ�งพาณิชย� มาตรา 15 วรรคหนึ่ง กรณีจึงมิใช�เรื่องการจัดการ
สินสมรสท่ีสามีภริยาจะต�องจัดการร�วมกันหรือได�รับความยินยอมจากอีกฝ'ายหนึ่ง มิฉะนั้นคู�สมรสท่ี

                                                           
32 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 3075/2523 
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มิได�ให�ความยินยอมมีสิทธิฟZองให�เพิกถอนนิติกรรมเก่ียวกับการจัดการสินสมรสดังกล�าวได�ตาม 
ประมวลกฎหมายแพ�งพาณิชย� มาตรา 1476 และมาตรา 1480 ท้ัง อ. ไม�อาจใช�สิทธิฟZองเพิกถอน 
นิติกรรมการซ้ือขายท่ีดินระหว�างจําเลยท่ี 1 และท่ี 2 ได� เนื่องจากสิ้นสภาพบุคคลด�วยเหตุการณ�ตาย 
แต�กรณีเป�นเรื่องว�าด�วยวิธีการจัดการแบ�งทรัพย�ถึงสิทธิในท่ีดินก่ึงหนึ่งของ อ. ท่ีเป�นมรดก โจทก�จึง 
ไม�มีสิทธิฟZองจําเลยท่ี 2 ขอให�เพิกถอนนิติกรรมท่ีแบ�งสินสมรสในส�วนท่ีดินครึ่งหนึ่งให�แก� อ. โจทก�คง
มีสิทธิฟZองขอให�เพิกถอนนิติกรรมท่ีจําเลยท่ี 1 ขายท่ีดินซ่ึงครึ่งหนึ่งเป�นมรดกของ อ. ให�แก�จําเลยท่ี 2 
เท�านั้น33 
 

การเพิกถอนการจัดการสินสมรสที่ไม-ได4รับความยินยอม 

 

มาตรา 1480 บัญญัติว�า “การจัดการสินสมรสซ่ึงต"องจัดการร�วมกัน หรือต"องได"รับ

ความยินยอมจากอีกฝ-ายหนึ่งตาม มาตรา 1476 ถ"าคู�สมรสฝ-ายหนึ่งได" ทํานิติกรรมไปแต�เพียง 

ฝ-ายเดียว หรือโดยปราศจากความยินยอมของคู�สมรสอีกฝ-ายหนึ่ง คู�สมรสอีกฝ-ายหนึ่งอาจฟHองให"ศาล

เพิกถอนนิติกรรมนั้นได" เว"นแต�คู�สมรสอีกฝ-ายหนึ่งได"ให"สัตยาบันแก�นิติกรรมนั้นแล"ว หรือในขณะท่ีทํา

นิติกรรมนั้นบุคคลภายนอกได"กระทําโดยสุจริตและเสียค�าตอบแทน  

การฟHองให"ศาลเพิกถอนนิติกรรมตามวรรคหนึ่ง ห"ามมิให"ฟHองเม่ือพ"น หนึ่งปAนับแต�วันท่ี

ได"รู"เหตุอันเป&นมูลให"เพิกถอนหรือเม่ือพ"นสิบปAนับแต� วันท่ีได"ทํานิติกรรมนั้น” 

จากบทบัญญัติของกฎหมายดังกล�าวข�างต�น ได�ให�สิทธิคู�สมรสท่ีไม�ได�ให�ความยินยอมใน

การจัดการสินสมรสร�องให�ศาลเพิกถอนการจัดการสินสมรสได� ท้ังนี้ เนื่องจากกฎหมายไม�ได�กําหนดว�า

การฝ'าฝ\นเง่ือนไขการจัดการสินสมรสนั้นจะมีผลเป�นประการใด ดังนั้น หากคู�สมรสได�จัดการสินสมรส

ไปโดยท่ีอีกฝ'ายไม�ได�ให�ความยินยอมด�วย ต�องถือว�าผู�ท่ีได�จัดการไปโดยไม�ได�รับความยินยอมนั้น

สามารถจัดการได�โดยสมบูรณ� ท้ังนี้ เพราะกฎหมายเพียงแต�ให�สิทธิคู�สมรสฝ'ายท่ีไม�ได�ให�ความยินยอม

ฟZองเพิกถอนได�เท�านั้น ดังนั้น ตราบใดท่ียังไม�มีการฟZองเพิกถอนต�องถือว�าการกระทําการนั้นสามารถ

กระทําได�โดยสมบูรณ� ท้ังนี้ เนื่องจากนิติกรรมท่ีเป�นการจัดการสินสมรส ซ่ึงสามีกับภริยาต�องกระทํา

ร�วมกัน หรือต�องได�รับความยินยอมจากอีกฝ'ายหนึ่ง ตามมาตรา 1476 กฎหมายมิได�บัญญัติให�การทํา

นิติกรรมท่ีฝ'าฝ\นบทบัญญัติดังกล�าวตกเป�นโมฆะหรือโมฆียะ คงมีผลเพียงว�านิติกรรมนั้น อาจถูกอีก

ฝ'ายหนึ่งฟZองให�ศาลเพิกถอนได�ตาม ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย� มาตรา 1480 เท�านั้น ดังนั้น 

แม�ท่ีดินและสิ่งปลูกสร�างพิพาทเป�นสินสมรสของ ส. กับ ม. และ ส. จดทะเบียนยกท่ีดินและสิ่ง 
                                                           

33 คําพิพากษาศาลฎกีาท่ี 5689/2552 
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ปลูกสร�างพิพาทให� โจทก� ในขณะท่ี ม. ยังมีชีวิตอยู�โดย ม. มิได�รู�เห็นยินยอมหรือให�สัตยาบัน ซ่ึง ม. 

หรือทายาทของ ม. มีสิทธิฟZองขอให�เพิกถอนสัญญาให�ดังกล�าวได�ก็ตาม แต�เม่ือศาลยังไม�มีคําพิพากษา

ให�เพิกถอน โจทก�ก็ยังเป�นเจ�าของท่ีดินและสิ่งปลูกสร�างพิพาทอยู� โจทก�จึงมีอํานาจฟZองขอให�ขับไล�

จําเลย ซ่ึงเป�นทายาทคนหนึ่งของ ม. ออกจากท่ีดินและสิ่งก�อสร�างพิพาทได�34  

 

1. สิทธิในการเพิกถอนการจัดการสินสมรส 

     สําหรับสิทธิในการเพิกถอนการจัดการสินสมรสนั้น ต�องเป�นการขอให�เพิกถอน

ท้ังหมดไม�ใช�การขอให�เพิกถอนแต�เฉพาะส�วนท่ีคู�สมรสไม�ได�ให�ความยินยอม ท้ังนี้ เพ่ือให�ทรัพย�สินนั้น

กลับมาสู�สินสมรสท้ังหมด ซ่ึงในเรื่องนี้ได�มีคําพิพากษาวินิจฉัยว�า ในการเพิกถอนนิติกรรมสําคัญใด ๆ 

ท่ีบุคคลภายนอกทําการโดยไม�สุจริตหรือไม�ได�เสียค�าตอบแทน ตามนัยท่ีประมวลกฎหมายแพ�งและ

พาณิชย� มาตรา 1480 วรรคหนึ่ง บัญญัติไว�นั้น เป�นเรื่องของนิติกรรมโดยตรง การเพิกถอนนั้นจึงต�อง

เพิกถอนท้ังหมด โดยมีผลเป�นว�าทรัพย�สินอันเป�นวัตถุแห�งหนี้นั้น ถ�าเพิกถอนได� ก็ย�อมกลับคืนมาเป�น

สินสมรสท้ังหมด มิใช�เพิกถอนแต�เฉพาะส�วนของคู�สมรสท่ีไม�ให�ความยินยอม ดังนั้น ในทางกลับกันถ�า

เพิกถอนไม�ได�เพราะบุคคลภายนอกดังกล�าวทําการโดยสุจริตและเสียค�าตอบแทน ก็ย�อมเพิกถอนไม�ได�

ท้ังหมด35 

2. ระยะเวลาในการร4องขอให4ศาลเพิกถอน 

     สําหรับสิทธิของการร�องขอให�ศาลเพิกถอนต�องกระทําภายใน 1 ปY นับต้ังแต�รู�หรือ

ภายใน 10 ปY นับจากวันทํานิติกรรมนั้น ซ่ึงสิทธิดังกล�าวนั้นกฎหมายได�กําหนดไว�เฉพาะแล�วในมาตรา 

1480 ดังนั้น จึงไม�อาจนําบทบัญญัติท่ัวไปในเรื่องของการติดตามเอาทรัพย�คืนตามมาตรา 1336 และ

บทบัญญัติในเรื่องกรรมสิทธิ์รวมตามมาตรา 1357 ถึงมาตรา 1366 มาใช�บังคับได�หากคู�สมรสอีกฝ'าย

หนึ่งจัดการสินสมรสไปโดยไม�ได�รับความยินยอม ตัวอย�างเช�น การท่ีโจทก�ฟZองว�าสามีโจทก�นํา

สินสมรสออกให�จําเลยท่ี 1 กู� และให�จําเลยท่ี 2 และท่ี 3 เข�าสวมสิทธิเป�นเจ�าหนี้เงินกู�แทนสามีโจทก� 

โดยไม�ได�รับความยินยอมจากโจทก� เป�นการกล�าวหาว�าสามีโจทก�จัดการสินสมรสโดยฝ'าฝ\น ประมวล

กฎหมายแพ�งพาณิชย� มาตรา 1476 (เดิม) และมาตรา 1476 (5) ใหม� โจทก�ในฐานะคู�สมรสฝ'าย 

ท่ีได�รับความเสียหายมีสิทธิฟZองขอให�เพิกถอนนิติกรรมการให�กู�เงินและการสวมสิทธิเป�นเจ�าหนี้

ดังกล�าวได� ตามมาตรา 1480 ท่ีบัญญัติให�สิทธิแก�โจทก�ไว�ซ่ึงเป�นกรณีท่ีมีกฎหมายบัญญัติไว�เป�นการ

                                                           
34 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 10366/2553 
35 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 7680/2551 



138 

 

เฉพาะอยู�แล�ว จะนําบทบัญญัติกรณีเจ�าของกรรมสิทธิ์ใช�สิทธิในฐานะเจ�าของทรัพย�สินติดตามเอาคืน

ซ่ึงทรัพย�สินของตนตามมาตรา 1336 และบทบัญญัติเรื่องกรรมสิทธิ์รวมตามมาตรา 1357 ถึงมาตรา 

1366 มาใช�บังคับแก�กรณีนี้ไม�ได�36 

 

3. ข4อยกเว4นการเพิกถอนการจัดการสินสมรส 

3.1 คู�สมรสอีกฝ'ายหนึ่งได�ให�สัตยาบันในการจัดการสินสมรสในภายหลัง 

           ในกรณีต�อไปนี้จะร�องขอต�อศาลให�เพิกถอนไม�ได� กล�าวคือ ในกรณีท่ีคู�สมรสอีกฝ'าย

ให�สัตยาบันในการจัดการสินสมรสในภายหลัง เช�น ภริยานําเงินซ่ึงเป�นสินสมรสให�บุคคลอ่ืนกู�ยืมโดย

สามีไม�ทราบ ต�อมาสามีไปทวงให�ผู�กู�ชาระเงินกู�และดอกเบี้ยตามสัญญา เช�นนี้ การกระทําของสามีเป�น

การให�สัตยาบันกับการกู�ยืม ภายหลังสามีจะฟZองขอให�เพิกถอนการกู�ยืมไม�ได� หรือการลงชื่อเป�นพยาน

ในสัญญาซ้ือขายถือได�ว�าได�รู�เห็น และยินยอมในการจัดการสินสมรสแล�ว และแม�ว�าสัญญาซ้ือขาย

ท่ีดินดังกล�าวมีกําหนดเวลาห�ามโอน 10 ปY ก็ตาม กรณีดังกล�าวนี้เป�นคนละเรื่องกัน ดังนั้น การลงชื่อ

เป�นพยานจึงถือว�าได�รู�เห็นยินยอมและให�สัตยาบันในสัญญาซ้ือขายแล�ว37  

3.2 บุคคลภายนอกได�กระทําการโดยสุจริตและเสียค�าตอบแทน 

            ในกรณีท่ีบุคคลภายนอกซ่ึงเป�นคู�สัญญาได�ทําการนั้นโดยสุจริตและเสีย

ค�าตอบแทนคู�สมรสฝ'ายท่ีไม�ได�ให�ความยินยอมจะร�องขอให�เพิกถอนการสมรสไม�ได� คําว�า “สุจริต” 

หมายความว�า ไม�ทราบว�าทรัพย�สินนั้นเป�นสินสมรส ส�วนคําว�า “เสียค-าตอบแทน” หมายความว�า 

บุคคลภายนอกได�เสียค�าใช�จ�าย หรือทรัพย�สินในการเข�าทําสัญญา เช�น ภริยานําบ�านซ่ึงเป�นสินสมรส

จํานองเป�นหลักประกันกับธนาคารโดยท่ีธนาคารไม�ทราบ เช�นนี้ แม�สามีจะไม�เคยให�สัตยาบันการ

จํานองบ�านของภริยาก็ตามแต�เนื่องจากธนาคารผู�รับจํานองไม�ทราบว�าเป�นสินสมรสเพราะในโฉนดนั้น

มีชื่อภริยาเพียงผู�เดียวดังนี้ จึงต�องถือว�าธนาคารเป�นผู�ท่ีสุจริตและธนาคารผู�รับจํานองได�ให�เงินแก�

ภริยาจึงเป�นการเสียค�าตอบแทน เช�นนี้ สามีจะร�องขอให�ศาลเพิกถอนสัญญาจํานองไม�ได� ดังนั้นการท่ี

จะคุ�มครองบุคคลภายนอกนั้นต�องปรากฏว�าบุคคลภายนอกได4กระทําการโดยสุจริตและเสีย

ค-าตอบแทนด4วย  

 

 

                                                           
36 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 3788/2552 
37 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 6977/2551 
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3.3 การฟZองเก่ียวกับการดําเนินการบํารุงรักษาสินสมรส 

     สําหรับการฟZองและการดําเนินคดีเก่ียวกับการสงวนบํารุงรักษาสินสมรสหรือ 

เพ่ือประโยชน�แก�สินสมรสไม�อยู�ในบังคับของการจัดการสินสมรสท่ีสามีภริยาต�องจัดการร�วมกัน  

ตามมาตรา 1476 ดังนั้น สามีหรือภริยาสามารถจัดการเองได�โดยลําพัง ท้ังนี้ เนื่องจากการฟZองและ

การดําเนินคดีไม�อยู�ในบังคับของการจัดการสินสมรสท่ีประมวลกฎหมายแพ�งพาณิชย� มาตรา 1476 

บัญญัติให�สามีและภริยาต�องจัดการร�วมกันหรือต�องได�รับความยินยอมจากอีกฝ'ายหนึ่ง อีกท้ังตาม

มาตรา 1477 ยังได�บัญญัติรับรองให�สามีภริยาฝ'ายใดฝ'ายหนึ่งมีสิทธิฟZองต�อสู�หรือดําเนินคดีเก่ียวกับ

การสงวนบํารุงรักษาสินสมรสหรือเพ่ือประโยชน�แก�สินสมรสได�ด�วย ฉะนั้น แม�จะได�ความตามข�อนําสืบ

ของจําเลยโดยโจทก�มิได�นําสืบให�เห็นเป�นอย�างอ่ืนว�าโจทก�เป�นหญิงมีสามีโดยชอบด�วยกฎหาย โจทก�ก็มี

อํานาจฟZอง38 

 

การขอลงช่ือเปFนเจ4าของรวมในสินสมรส  

 

มาตรา 1475 บัญญัติว�า  “ถ"าสินสมรสใดเป&นจําพวกท่ีระบุ ไว" ในมาตรา 456  

แห�งประมวลกฎหมายนี้ หรือท่ีมีเอกสารเป&นสําคัญ สามีหรือภริยาจะร"องขอให"ลงชื่อตนเป&นเจ"าของ

รวมกันในเอกสารนั้นก็ได"” 

บทบัญญัติมาตรานี้มุ�งประสงค�เพ่ือปZองกันปIญหาอันเกิดจากการท่ีสามีภริยามีชื่อใน

เอกสารฝ'ายเดียว แล�วได�จัดการจําหน�ายทรัพย�สินนั้นไปแม�การจัดการจําหน�ายทรัพย�สินนั้นจะไม�มี

สิทธิกระทําได�ก็ตาม แต�เม่ือมาตรา 1480 ได�บัญญัติคุ�มครองบุคคลภายนอกผู�ทําการโดยสุจริตและเสีย

ค�าตอบแทน จึงส�งผลให�คู�สมรสฝ'ายท่ีไม�ได�ลงชื่อได�รับความเสียหาย ดังนั้น กฎหมายจึงกําหนดให�สามี

หรือภริยามีสิทธิร�องขอให�ลงชื่อตนเป�นเจ�าของร�วมในสินสมรสได� โดยจะได�กล�าวตามลําดับ ดังนี้  

 

1. ประเภทของสินสมรสท่ีขอลงช่ือรวมได4 

สินสมรสจําพวกท่ีจะให�สิทธิคู�สมรสขอลงชื่อร�วมได�นั้นต�องเป�นไปตามมาตรา 456 

ซ่ึงได�แก� ท่ีดิน บ�าน เรือ แพ สัตว�พาหนะ เช�น ช�าง ม�า วัว ควาย เป�นต�น ดังนั้น การท่ีโจทก�ฟZองขอให�

ลงชื่อโจทก�เป�นผู�มีกรรมสิทธิ์ร�วมในท่ีดินโฉนดเลขท่ี 454 ซ่ึงเป�นสินสมรส เป�นกรณีท่ีโจทก�ซ่ึงเป�นสามี

ร�องขอให�ลงชื่อโจทก�เป�นเจ�าของรวมในเอกสารตาม ป.พ.พ. มาตรา 1475 ซ่ึงสิทธิดังกล�าวเป�นสิทธิ

                                                           
38 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 4003/2552 
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เฉพาะตัวของสามีหรือภริยาแล�วแต�กรณี เม่ือโจทก�ถึงแก�กรรมไปแล�ว จึงไม�อาจใส�ชื่อโจทก�เป�นเจ�าของ

รวมได�คําพิพากษาศาลชั้นต�นท่ีให�ใส�ชื่อโจทก�เป�นผู�ถือกรรมสิทธิ์ร�วมจึงไม�ชอบด�วยกฎหมาย อย�างไรก็

ตาม คําขอของโจทก�ดังกล�าวพอจะถือได�ว�าขอให�ศาลพิพากษาว�าโจทก�มีกรรมสิทธิ์รวมครึ่งหนึ่งใน

ฐานะสินสมรสซ่ึงโจทก�มีสิทธิก่ึงหนึ่งเฉพาะทรัพย�สินท่ีคงเหลืออยู� เม่ือโจทก�ถึงแก�ความตายจึงย�อม

เป�นมรดกตกได�แก�ทายาท39  

สําหรับการขอให�ลงชื่อร�วมเป�นเจ�าของบัญชีเงินฝากเพ่ือการเบิกถอนเงินนั้น เงินฝาก 

ในธนาคารถือได�ว�าเป�นสินสมรสจําพวกท่ีมีเอกสารตาม ป.พ.พ. มาตรา 1475 ดังนั้น จึงให�สิทธิคู�สมรส

ฝ'ายท่ีไม�มีชื่อร�องขอให�ลงชื่อเป�นเจ�าของรวมในเอกสารนั้นได� ตัวอย�างเช�น โจทก�จําเลยเป�นสามีภริยา

กันโดยชอบด�วยกฎหมายมีสินสมรสเป�นเงินฝากธนาคารจํานวนหนึ่ง จําเลยได�ถอนเงินจากธนาคารจน

หมดสิ้น โดยไม�แจ�งให�โจทก�ทราบ และนําไปฝากไว�ท่ีธนาคารอ่ืนโจทก�ขอให�จําเลยยินยอมให�โจทก�ลง

ชื่อร�วมในบัญชีเงินฝาก แต�จําเลยไม�ยินยอมเป�นการขัดขวางการจัดการสินสมรสของโจทก�โดยไม�มี

เหตุผลอันสมควร ขอให�ศาลสั่งแยกสินสมรสหรือให�โจทก�ลงชื่อร�วมในบัญชีเงินฝากเช�นนี้ แม�ตามคํา

ฟZองของโจทก�จะมิใช�กรณีท่ีโจทก�อาจร�องขอให�ศาลสั่งให�แยกสินสมรสได�ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1484 

เพราะจําเลยมิใช�ผู�มีอํานาจจัดการสินสมรสฝ'ายเดียวก็ตาม แต�โจทก�ก็ขอให�ลงชื่อตนเป�นเจ�าของรวม

ในบัญชีเงินฝากเพ่ือการเบิกถอนเงินด�วย เงินฝากในธนาคารเช�นนี้ถือได�ว�าเป�นสินสมรสจําพวกท่ีมี

เอกสารเป�นสําคัญซ่ึงตาม ป.พ.พ. มาตรา 1475 ให�สิทธิแก�โจทก�ท่ีจะร�องขอให�ลงชื่อตนเป�นเจ�าของ

รวมในเอกสารนั้นได� เม่ือจําเลยไม�ยินยอมกรณีจึงถือได�ว�ามีข�อโต�แย�งสิทธิของโจทก�เกิดข้ึนแล�ว40 

อุทาหรณ� 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 5690/2552 โจทก�ยินยอมให�จําเลยจัดการสินสมรสเพียง 

ผู�เดียวตลอดมา จนกระท่ังปY 2543 โจทก�เพ่ิงทราบว�าจําเลยมีภริยาอีกคน โจทก�จึงขอให�จําเลยแบ�ง

สินสมรสให�โจทก� และศาลฎีกาเห็นพ�องด�วยกับศาลชั้นต�นท่ีวินิจฉัยว�าการท่ีจําเลยปฏิเสธไม�ยอมแบ�ง 

ถือว�าจําเลยจัดการสินสมรสเป�นท่ีเสียหายถึงขนาด ตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย� มาตรา 

1484 (1) โจทก�ย�อมมีสิทธิฟZองขอให�ศาลสั่งแยกสินสมรสได�ตามมาตรา 1484 วรรคสอง และมาตรา 

1492 และในประการนี้โจทก�อ�างในคําฟZองว�าหลังจากจดทะเบียนการหย�ากันแล�ว โจทก�จําเลยคงมี

สินสมรสท่ีโจทก�ประสงค�จะขอแบ�ง ได�แก� เ งินสดจากการขายท่ีดินอันเป�นสินสมรสจํานวน 

18,500,000 บาท เงินสดท่ีฝากไว�กับธนาคารผู�มีชื่อ พร�อมดอกเบี้ยในนามนายปIญจวัชร และในนาม

                                                           
39 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 3715 - 3716/2548 
40 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 901/2536 
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จําเลยเป�นเงิน 19,000,000 บาท หุ�นด�อยสิทธิของธนาคารผู�มีชื่อจํานวน 10,000,000 บาท พร�อม

ดอกเบี้ย รวมท้ังท่ีดินโฉนดเลขท่ี 79424 เนื้อท่ี 146 ตารางวา พร�อมบ�าน  

โดยโจทก�นําสืบว�าเป�นสินสมรสท่ีจําเลยรวบรวมมาจากเงินท่ีรับจ�างแสดงภาพยนตร�และ

จากการขายบ�านพร�อมท่ีดินท่ีซ้ือหาได�มาระหว�างท่ีสมรสกัน ฝ'ายจําเลยนําสืบว�า จําเลยแบ�งเงินท่ี

รวบรวมไว�ดังกล�าวให�แก�บุตรสาว 3 คน คนละ 5,000,000 บาท ให�แก�บุตรชาย 10,000,000 บาท 

และซ้ือท่ีดินให�บุตรทุกคน คนละ 1 แปลง สําหรับท่ีดิน 3 แปลง ท่ียกให�บุตรสาวซ่ึงแปลงหนึ่งมี

บ�านเลขท่ี 1025/1 ซอยอุดมสุข 31 ปลูกอยู�ด�วยเพ่ิงขายไปในปY 2547 เป�นเงินราคาประมาณ 

18,000,000 - 19,000,000 บาท ความข�อนี้ตรงกับท่ีนางสาวปฏาจารี บุตรสาวของโจทก�จําเลยพยาน

โจทก�เบิกความยอมรับไว�ท้ังยังรับรองด�วยว�าพยานกับพ่ีสาวอีก 2 คน ดังกล�าวได�รับเงินราคาขายท่ีดิน

ไปครบถ�วนแล�ว เช�นเดียวกับท่ีโจทก�เองก็เบิกความยอมรับว�าจําเลยมอบเงินให�โจทก�ส�งไปให� 

นายปIญจวัชร ท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาหลายครั้งรวมประมาณ 10,000,000 บาท จริง ดังนั้น ท้ังเงิน

ค�าซ้ือท่ีดินและเงินสดท่ียกให�บุตรท้ังสี่คนรวมแล�วประมาณ 40,000,000 บาท จึงเป�นการยกสินสมรส

ให�บุตรโดยความยินยอมของโจทก� นอกจากนี้บัญชีเงินฝากต�าง ๆ ดังกล�าวจําเลยก็ป^ดบัญชีหมดแล�ว 

ท่ีสําคัญโจทก�นําสืบไม�ได�ว�ายังคงเหลือตัวเงินจริงเท�าใด จําเลยให�การว�า เงินสดจํานวน 5,000,000 

บาท พร�อมดอกเบี้ยซ่ึงได�รับจากธนาคารเอเชีย จํากัด (มหาชน) สาขาสุขุมวิท 101/1 เป�นเงินท่ีได�มา

จากการทํามาหาได�ของจําเลยหลังจากจดทะเบียนหย�ากับโจทก� แต�ศาลวินิจฉัยว�าการหย�าเป�นโมฆะ  

จึงต�องฟIงว�าเงินดังกล�าวและดอกเบี้ยอีก 660,000 บาท เป�นสินสมรส ต�องนํามาแบ�งแก�กัน สําหรับ

หุ�นด�อยสิทธิของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) จํานวน 10,000,000 บาท นั้น โจทก�ฟZองคดีนี้

เม่ือเดือนตุลาคม 2546 จําเลยไปไถ�ถอนในวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2546 อันเป�นการไถ�ถอนก�อนครบ

กําหนดและไม�แบ�งแก�โจทก� ย�อมเป�นการจัดการสินสมรสโดยไม�ชอบ เช�นเดียวกัน โจทก�จึงมีสิทธิฟZอง

ขอเข�าจัดการสินสมรสในส�วนนี้ได� จําเลยต�องแบ�งให�โจทก�ก่ึงหนึ่ง แต�ตามรายการโอนเงินค�าหุ�นและ

ดอกเบี้ยเข�าบัญชีท่ีโจทก�เสนอแสดง ไม�ปรากฏรายการโอนดอกเบี้ย 5,000,000 บาท เข�าบัญชีตามท่ี

โจทก�เบิกความ จึงไม�อาจบังคับในส�วนของดอกเบี้ยได� ส�วนท่ีดินโฉนดเลขท่ี 79424 ตําบลหนองบอน 

อําเภอพระโขนง จังหวัดพระนคร พร�อมบ�านเลขท่ี 55/242 หมู�ท่ี 5 แขวงหนองบอน เขตประเวศ 

กรุงเทพมหานคร จําเลยซ้ือท่ีดินมาในปY 2541 และปลูกสร�างบ�านในปY 2544 ถึงปY 2545 เม่ือศาล

วินิจฉัยว�าการหย�าเป�นโมฆะ ท่ีดินพร�อมบ�านหลังดังกล�าวจึงเป�นสินสมรสของโจทก�จําเลย โจทก�ย�อมมี

สิทธิใส�ชื่อร�วมเป�นเจ�าของกรรมสิทธิ์รวมได� 
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ข4อสังเกตสําหรับใบทะเบียนรถยนต�ไม�ใช�เอกสารอันเป�นท่ีต้ังแห�งกรรมสิทธิ์ตาม

ความหมายของมาตรา 1476 ดังนั้น คู�สมรสฝ'ายท่ีไม�มีชื่อจึงไม�อาจลงชื่อเป�นเจ�าของร�วมได� 

อุทาหรณ� 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2270/2521 ท่ีดินสินสมรสระหว�างโจทก�จําเลยซ่ึงมีชื่อจําเลย

เป�นผู�ถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดท่ีดินโจทก� ซ่ึงเป�นภริยาร�องขอให�ลงชื่อตนเป�นเจ�าของร�วมกันในโฉนดนั้น

ได�ตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย� มาตรา 1467 ส�วนรถยนต�นั้นแม�จะมีชื่อจําเลยเป�นเจ�าของ

ในใบทะเบียนรถยนต�ก็ตาม แต�ใบทะเบียนรถยนต�ก็มิใช� เอกสารอันเป�นท่ีต้ังแห�งกรรมสิทธิ์  

จึงไม�ใช�เอกสารเป�นสําคัญสําหรับทรัพย� (รถยนต�) ตามความหมายแห�งมาตรา 1467 ดังกล�าว จึงบังคับจําเลย

ให�ลงชื่อโจทก�เป�นเจ�าของร�วมกันไม�ได� 

 

2. ระยะเวลาในการขอลงช่ือเปFนเจ4ารวม 

     ในส�วนของระยะเวลาในการร�องขอลงชื่อเป�นเจ�าของร�วมในทรัพย�สินท่ีเป�นสินสมรสนั้น 

กฎหมายไม�ได�กําหนดระยะเวลาเอาไว�โดยเฉพาะ ดังนั้น จึงเห็นได�ว�าตราบใดท่ีความเป�นสามีภริยายังมี

อยู�คู�สมรสย�อมมีสิทธิขอให�ลงชื่อตนเป�นเจ�าของร�วมในสินสมรสได� 

     อุทาหรณ� 

     คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2013/2535 โจทก�ฟZองว�า จําเลยและโจทก�เป�นสามีภริยากัน 

โดยทําการสมรสก�อนใช�ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย� บรรพ 5 และอยู�กินฉันสามีภริยาตลอดมา

ทรัพย�สินระหว�างโจทก�จําเลยท่ีคงเหลืออยู�ปIจจุบันมีท่ีดินโฉนดเลขท่ี 76774 มีชื่อจําเลยเป�นผู�ถือ

กรรมสิทธิ์และท่ีดินโฉนดเลขท่ี 4786 มีชื่อจําเลยเป�นผู�ถือกรรมสิทธิ์ร�วมกับนางทองปลิว  ศิริสัมพันธ�ท่ีดิน

โฉนดเลขท่ี 76774 เป�นโฉนดท่ีดินใหม� ซ่ึงแบ�งจากโฉนดเลขท่ี 1464 จําเลยได�รับจดทะเบียนการให�

จากนายคล�ายเสือประดิษฐ� นางแช�ม คงปราง และนางย�อย อยู�อาสา ส�วนท่ีดินโฉนดเลขท่ี4786 

จําเลยได�รับจดทะเบียนโดยทางมรดกจากนางเป_ะ  ดิษธรรม ท่ีดินท้ังสองแปลงจึงเป�นสินสมรส โจทก�

มอบให�ทนายความมีหนังสือแจ�งความประสงค�ขอให�โจทก�ลงชื่อเป�นเจ�าของร�วมกับจําเลยแต�จําเลย

เพิกเฉย ขอให�ลงชื่อโจทก�เป�นเจ�าของร�วมกับจําเลยท้ังสองแปลงหากจําเลยไม�ปฏิบัติตามให�ถือเอาคํา

พิพากษาเป�นการแสดงเจตนาแทนจําเลย 

    จําเลยฎีกาว�า คดีโจทก�ขาดอายุความเพราะโจทก�ทราบว�าจําเลยได�รับโอนท่ีดิน

พิพาทมาเป�นเวลา 37 ปYแล�ว เห็นว�า สิทธิของคู�สมรสท่ีจะร�องขอให�ลงชื่อตนเป�นเจ�าของรวมใน

เอกสารสําคัญตามท่ีบัญญัติไว�ในประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย� มาตรา 1475 นั้น เป�นบทบัญญัติ
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ในหมวดทรัพย�สินระหว�างสามีภริยา แสดงให�เห็นว�าตราบใดท่ีความเป�นสามีภริยายังมีอยู�คู�สมรสก็ยังมี

สิทธิตามท่ีกําหนดไว�ในมาตรานี้ตลอดเวลาไม�ว�าจะช�านานเท�าใด ในเม่ือโจทก�จําเลยยังเป�นภริยากันอยู�

เช�นนี้ก็เป�นกรณีท่ีโจทก�จะใช�สิทธิร�องขอให�ลงชื่อตนด�วยได�ตามท่ีกฎหมายกําหนดโดยไม�ต�องคํานึงถึง

ว�าได�ล�วงเลยเวลาท่ีได�สินสมรสมาแล�วนานเท�าไร เพราะมิใช�กรณีท่ีจะต�องใช�สิทธิเรียกร�องภายใน

ระยะเวลาอันกฎหมายกําหนดไว� คดีโจทก�จึงไม�ขาดอายุความ 

   

วิธีการให4ความยินยอมในการจัดการทรัพย�สิน 

 

มาตรา 1479 บัญญัติว�า “การใดท่ีสามีหรือภริยากระทํา ซ่ึงต"องรับความยินยอมร�วมกัน

และถ"าการนั้นมีกฎหมายบัญญัติให"ทําเป&นหนังสือหรือให"จดทะเบียนต�อพนักงานเจ"าหน"าท่ี  

ความยินยอมนั้นต"องทําเป&นหนังสือ” 

จากบทบัญญัติของกฎหมายข�างต�นเป�นหลักเกณฑ�ในการให�ความยินยอมในการจัดการ

สินสมรสซ่ึงหากเป�นกิจการท่ีกฎหมายบังคับให�ต�องทําเป�นหนังสือหรือต�องจดทะเบียนต�อพนักงาน

เจ�าหน�าท่ี ในการให�ความยินยอมต�องทําเป�นหนังสือด�วย แต�หากกฎหมายไม�ได�บังคับว�ากิจการใด 

ต�องทําเป�นหนังสือหรือจดทะเบียนต�อพนักงานเจ�าหน�าท่ี ในการให�ความยินยอมในการจัดการ

สินสมรสจึงกระทําด�วยวาจาหรือกระทําโดยปริยายก็ได�  

 

ผลของการจัดการสินสมรสไปโดยปราศจากความยินยอม 

 

มาตรา 1480 บัญญัติว�า “การจัดการสินสมรสซ่ึงต"องจัดการร�วมกันหรือต"องได"รับ 

ความยินยอมจากอีกฝ-ายหนึ่งตามมาตรา 1476 ถ"าคู�สมรสฝ-ายหนึ่งได"ทํานิติกรรมไปแต�เพียงฝ-ายเดียว

หรือโดยปราศจากความยินยอมของคู�สมรสอีกฝ-ายหนึ่ง คู�สมรสอีกฝ-ายหนึ่งอาจฟHองให"ศาลเพิกถอน

นิติกรรมนั้นได" เว"นแต�คู�สมรสอีกฝ-ายหนึ่งได"ให"สัตยาบันแก�นิติกรรมนั้นแล"ว หรือในขณะท่ีทํานิติกรรมนั้น

บุคคลภายนอกได"กระทําโดยสุจริตและเสียค�าตอบแทน 

การฟHองให"ศาลเพิกถอนนิติกรรมตามวรรคหนึ่งห"ามมิให"ฟHองเม่ือพ"นหนึ่งปA นับแต� 

วันท่ีได"รู"เหตุอันเป&นมูลให"เพิกถอน หรือเม่ือพ"นสิบปAนับแต�วันท่ีได"ทํานิติกรรมนั้น” 

จากบทบัญญัติของกฎหมายดังกล�าวข�างต�น ในการจัดการสินสมรสตามมาตรา 1467 

หากคู�สมรสฝ'ายใดฝ'ายหนึ่งได�จัดการสินสมรสไปแต�เพียงฝ'ายเดียวหรือโดยจัดการไปโดยไม�ได�รับ 
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ความยินยอมจากคู�สมรสอีกฝ'ายหนึ่ง ดังนี้ คู�สมรสฝ'ายท่ีมิได�ร�วมจัดการหรือให�ความยินยอมอาจฟZอง

ให�ศาลเพิกถอนการจัดการนั้นได� โดยต�องขอให�ศาลเพิกถอนภายใน 1 ปY นับต้ังแต�รู�หรือภายใน 10 ปY

นับจากวันทานิติกรรมนั้น แต�หากคู�สมรสฝ'ายท่ีไม�ได�ให�ความยินยอมได�ให�สัตยาบันในการจัดการ

สินสมรสนั้นในภายหลังย�อมไม�มีสิทธิขอให�ศาลเพิกถอนการจัดการสินสมรสนั้นได� เช�น การท่ีสามี 

นําเงินสินสมรสไปให�ญาติตัวเองกู�ยืมโดยท่ีภริยาไม�ได�ให�ความยินยอมด�วย หากต�อมาภายหลังภริยา

เป�นคนไปทวงถามให�ญาติของสามีซ่ึงเป�นผู�กู�ชําระเงินกู�ตามสัญญา กรณีเช�นนี้ถือได�ว�าการกระทําของ

ภริยาเป�นการให�สัตยาบันแก�การกู�ยืมเงินดังกล�าวแล�ว ดังนี้ ภริยาจะมาฟZองขอให�เพิกถอนการกู�ยืม

ไม�ได� หรือในกรณีท่ีบุคคลภายนอกซ่ึงเป�นคู�สัญญา ได�ทําการนั้นโดยสุจริตและเสียค�าตอบแทน  

ซ่ึงในการพิจารณาว�าสุจริตหรือไม�นั้นให�พิจารณาในขณะท่ีทํานิติกรรมเป�นสําคัญ 

 

ทรัพย�สินระหว-างสามีภริยาที่มิได4จดทะเบียนสมรส 

 

ชายและหญิงท่ีอยู�กินด�วยกันฉันสามีภริยา แต�ไม�ได�จดทะเบียนสมรสกัน จึงไม�เป�นสามี

ภริยาโดยชอบด�วยกฎหมายตามมาตรา 1457 หากชายและหญิงได�ลงทุนร�วมกันทําการงานหรือ

กิจการใดแล�ว ถือว�าเป�นเจ�าของร�วมกัน ดังนั้น ทรัพย�สินของสามีภริยาโดยไม�ชอบด�วยกฎหมาย 

ต�องถือหลักกรรมสิทธิ์ร�วม41 เช�น นายเอกอยู�กินฉันสามีภริยากับนางสวยโดยท้ังคู�ไม�ได�จดทะเบียน

สมรสกัน ต�อมาท้ังคู�ได�ซ้ือท่ีดินไว�สองแปลงและรถยนต�หนึ่งคัน ดังนี้ ท่ีดินสองแปลงและรถยนต�นั้น

ย�อมเป�นกรรมสิทธิ์รวมของท้ังนายเอกและนางสาวสวย 

อุทาหรณ� 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 684/2508 โจทก�จําเลยแต�งงานกันตามประเพณีนิยม  

(ไม�ได�จดทะเบียนสมรส)อยู�กินกันฉันสามีภริยาทํามาหากินร�วมกันมีทรัพย�สินเพ่ิมข้ึนทรัพย�สินท่ี 

เพ่ิมข้ึนมานี้ย�อมเป�นของโจทก�จําเลยร�วมกัน จําเลยมีสิทธิขอแบ�งได�ครึ่งหนึ่ง 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 83/2512 การท่ีชายหญิงแต�งงานกันโดยมิได�จดทะเบียนสมรส

แม�ทางกฎหมายจะไม�ถือว�าเป�นสามีภริยากันโดยชอบด�วยกฎหมายแต�ก็หากระทบกระเทือนถึงสิทธิใน

ทรัพย�สินท่ีชายหญิงจะพึงมีพึงได�ตามกฎหมายท่ัวไปไม� โดยเฉพาะคดีนี้ แม�ในระหว�างท่ีผู�ร�องกับ

จําเลยจะยังมิได�จดทะเบียนสมรสกัน แต�ตามพฤติการณ�ท่ีผู�ร�องกับจําเลยได�ปฏิบัติต�อกันเช�นท่ีผู�ร�องว�า 

ผู�ร�องเป�นผู�ไปทํามาค�าขายโดยตนเอง ส�วนจําเลยเลี้ยงบุตรเป�นแม�บ�านและผู�ร�องออกเงินซ้ือท่ีดินปลูก

                                                           
41 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 632/2491 
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ตึกและสิ่งปลูกสร�างลงในท่ีดิน แล�วผู�ร�องจําเลยกับบุตรก็เข�าอยู�อาศัยด�วยกันตลอดมาก็เป�นการแสดง

อยู�ว�า ผู�ร�องกับจําเลยได�ร�วมกันทํามาหากินแสวงหาทรัพย�สินมาเป�นสมบัติของผู�ร�องและจําเลยร�วมกัน 

ท้ังมีเจตนาท่ีจะเป�นเจ�าของในทรัพย�พิพาทโดยใช�เป�นท่ีอยู�อาศัยร�วมกัน พฤติการณ�ดังกล�าวจึงเห็นได�

ชัดว�าบรรดาทรัพย�ท่ีผู�ร�องหรือจําเลยหามาได�ระหว�างนั้น แม�จะเป�นด�วยแรงหรือเงินของฝ'ายใดก็ไม�

สําคัญ ก็ต�องถือว�าเป�นทรัพย�ท่ีได�มาโดยท้ังสองมีเจตนาท่ีจะเป�นเจ�าของร�วมกันและเม่ือผู�ร�องกับจําเลย

ได�จดทะเบียนสมรสกัน ทรัพย�ท้ังหมดโดยเฉพาะทรัพย�พิพาทจึงเป�นสินบริคณห�ประเภทสินเดิมของ 

ผู�ร�องและจําเลยเท�าๆ กัน 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 786/2533 การท่ีโจทก�และจําเลยท่ี 1 ได�ท่ีพิพาทมาในระหว�าง

อยู�กินเป�นสามีภริยากันโดยมิได�จดทะเบียนสมรสนั้นถือว�าเป�นทรัพย�ท่ีทํามาหาได�ร�วมกัน มีกรรมสิทธิ์

ร�วมกันคนละครึ่ง แม�ท่ีพิพาทจะมีชื่อจําเลยท่ี 1 เป�นผู�ถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดแต�ผู�เดียวก็เป�นการกระทํา

แทนโจทก�ด�วย จําเลยท่ี 1 จึงไม�มีสิทธิเอาท่ีพิพาทส�วนของโจทก�ไปจดทะเบียนโอนขายให�จําเลยท่ี 2 

โดยมิได�รับความยินยอมจากโจทก� ฉะนั้นเม่ือจําเลยท่ี 2 รับโอนท่ีพิพาทมาจากจําเลยท่ี 1 โดยรู�อยู�

แล�วว�าโจทก�เป�นเจ�าของรวมอยู�ด�วย จึงเป�นการไม�สุจริต ไม�ผูกพันส�วนของโจทก� จําเลยท่ี 2 จึงต�อง 

จดทะเบียนใส�ชื่อโจทก�เป�นผู�ถือกรรมสิทธิ์ร�วมกันในท่ีดินพิพาทด�วย 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2868/2530 ผู�ร�องกับจําเลยเป�นสามีภริยากันโดยไม�ได� 

จดทะเบียนสมรส ขณะท่ีโจทก�นําเจ�าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย� ผู�ร�องกับจําเลยได�อาศัยอยู�ท่ีเรือน

พิพาท ข�อนําสืบของโจทก�มีน้ําหนักและเหตุผลน�าเชื่อว�าหลังจากท่ีผู�ร�องกับจําเลยมีบุตรด�วยกันแล�ว  

ผู�ร�องได�แยกครอบครัวจากนางสุ�นมารดาผู�ร�องมาปลูกเรือนพิพาทอยู�อาศัยแม�ผู�ร�องกับจําเลยจะเป�น

สามีภริยากันโดยไม�ได�จดทะเบียนสมรส เรือนพิพาทก็ถือได�ว�าเป�นทรัพย�สินท่ีทํามาหาได�ระหว�าง 

อยู� กินด�วยกัน ผู�ร�องกับจําเลยมีกรรมสิทธิ์ร�วมกันผู�ร�องไม�มีสิทธิ ท่ีจะร�องขอให�ปล�อยทรัพย� ท่ี 

ยึดดังกล�าวได� 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 515/2519 ทรัพย�พิพาทเป�นมรดกตกได�แก�โจทก� แม�โจทก� 

จะได�รับมรดกในระหว�างอยู�กินฉันสามีภรรยากับจําเลยก็ตาม แต�เม่ือการอยู�กินฉันสามีภริยานั้นไม�ได� 

จดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย จําเลยก็ไม�มีส�วนเป�นเจ�าของทรัพย�พิพาทร�วมกับโจทก� เพราะการท่ี

โจทก�ได�รับมรดกย�อมไม�ใช�ทรัพย�ท่ีโจทก�และจําเลยร�วมหากันมา 
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การทําพินัยกรรมของสามีภริยา  

 

มาตรา 1481 บัญญัติว�า “สามีหรือภริยาไม�มีอํานาจทําพินัยกรรมยกสินสมรสท่ีเกินกว�า

ส�วนของตนให"แก�บุคคลใดได"” 

จากบทบัญญัติของกฎหมายดังกล�าวข�างต�นเห็นได�ว�า คู�สมรสฝ'ายใดฝ'ายหนึ่งมีสิทธิทํา

พินัยกรรมยกสินสมรสส�วนของตนให�แก�บุคคลใดก็ได� แต�ไม-มีอํานาจทําพินัยกรรมยกสินสมรส 

ท่ีเกินกว-าส-วนของตนให�แก�บุคคลใดได� 

อุทาหรณ� 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 505/2509 บุคคลจะทําพินัยกรรมกําหนดการเผื่อตายได�ก็แต�

เฉพาะทรัพย�สินของตนเองเท�านั้น จะกําหนดการเผื่อตายในทรัพย�สินของคนอ่ืนไม�ได� หากเป�น

ทรัพย�สินท่ีสามีภริยามีกรรมสิทธิ์ร�วมกันสามีหรือภริยาไม�มีอํานาจทําพินัยกรรมยกสินบริคณห�ให�ผู�อ่ืน

เกินกว�าส�วนของตน แม�ในพินัยกรรมจะปรากฏข�อความว�า 'เพ่ือมิให�ยุ�งยากจึงให�นางจ�อยภริยา 

ของข�าพเจ�าเป�นพยานยกให�ด�วย' และภริยาได�พิมพ�ลายมือไว�ในช�องพยานด�วยก็ตามก็ไม�ใช�ในฐานะ

ผู�ทําพินัยกรรมหากเป�นเพียงพยานรับรู�ว�าสามีได�ทําพินัยกรรมจริงเท�านั้น แม�จะถือว�าภริยายินยอม 

ให�สามีทําพินัยกรรมพินัยกรรมก็ไม�มีผลผูกพันถึงสินบริคณห�ส�วนของภริยา 

 

หนี้ของสามีภริยา 

 

สามีหรือภริยาฝ'ายใดฝ'ายหนึ่งอาจก�อให�เกิดหนี้ข้ึนก�อนสมรสหรือในระหว�างสมรสก็ได�  

หากเป�นหนี้ท่ีก�อข้ึนระหว�างสามีภริยากับบุคคลภายนอก อาจเป�นหนี้ส�วนตัวของสามีหรือภริยา ดังนี้

สามีหรือภริยาฝ'ายใดฝ'ายหนึ่งจะต�องรับผิดต�อบุคคลภายนอก หรือหนี้ร�วมระหว�างสามีภริยาซ่ึงสามี

ภริยาจะต�องร�วมกันรับผิดก็ได� โดยกฎหมายได�แบ�งหนี้สินท่ีเกิดข้ึนระหว�างท่ีเป�นสามีภริยากันออกเป�น 

2 ประเภท คือ หนี้ส�วนตัว และหนี้ร�วมระหว�างสามีภริยา ท้ังนี้ เพ่ือเป�นการกําหนดว�าสามีและภริยา

ต�องรับผิดร�วมกัน หรือต�างฝ'ายต�างรับผิดในหนี้นั้น 

 

1. หนี้ส-วนตัว 

หนี้ส�วนตัว คือ หนี้ท่ีคู�สมรสฝ'ายใดฝ'ายหนึ่งมีอยู�แล�วก�อนสมรส หรือหนี้ท่ีคู�สมรส 

ฝ'ายใดฝ'ายหนึ่งก�อให�เกิดข้ึนระหว�างสมรส และไม�เข�าลักษณะเป�นหนี้ร�วมตามนัยมาตรา 1490  
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หนี้ท่ีเกิดข้ึนดังกล�าวเป�นหนี้ส�วนตัวของคู�สมรสฝ'ายนั้นท่ีจะต�องชําระหนี้แต�เพียงฝ'ายเดียว ซ่ึงหนี้ท่ี 

คู�สมรสฝ'ายใดฝ'ายหนึ่งมีอยู�แล�วก�อนสมรส คู�สมรสฝ'ายนั้นจะต�องรับผิดเป�นส�วนตัว และนอกจากนั้น

กฎหมายยังให�สิทธิคู�สมรสท่ีไม�ได�เป�นผู�ก�อหนี้นั้นร�องขอกันส�วนได� เช�น บ�านท่ีผู�ร�องกับจําเลยได�

ร�วมกันสร�างก�อนจดทะเบียนสมรสกัน ย�อมถือว�าเป�นกรรมสิทธิ์ร�วมของผู�ร�องกับจําเลยคนละครึ่ง ดังนี้

ผู�ร�องจึงขอกันส�วนเงินท่ีได�จากการขายทอดตลาดบ�านพิพาทได� และไม�ใช�กรณีท่ีเป�นหนี้ร�วมท่ีผู�ร�องกับ

จําเลยต�องรับผิดชอบร�วมกัน42 ตัวอย�างเช�น ผู�ร�องกับจําเลยจดทะเบียนสมรสกันเม่ือวันท่ี 14 

กันยายน 2520 แต�อยู�กินกันมาประมาณ 30 ปYแล�วบ�านพิพาทจําเลยกับผู�ร�องร�วมกันสร�างก�อนจด

ทะเบียนสมรส จึงมีกรรมสิทธิ์ร�วมกันคนละครึ่งและถือได�ว�าบ�านพิพาทเป�นสินส�วนตัวของผู�ร�อง

ครึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย�มาตรา 1471 (1) อนึ่ง หนี้ตามฟZองจําเลยก�อให�เกิดข้ึน

ก�อนสมรส จึงมิใช�เป�นหนี้ร�วมตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย� มาตรา 1490 (4) ดังนั้น ผู�ร�องมี

สิทธิขอกันส�วนเงินท่ีได�จากการขายทอดตลาดบ�านพิพาทได� 

อุทาหรณ� 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1605 - 1606/2537 สามีไปติดต�อขอสินเชื่อจากธนาคาร 

แต�ไม�ได�นําเงินสินเชื่อท่ีได�รับไปอุปการะเลี้ยงดูภริยา หนี้ดังกล�าวจึงเป�นหนี้ท่ีสามีก�อข้ึนเพ่ือประโยชน�

ของสามีฝ'ายเดียวไม�ใช�หนี้ร�วม  

คําพิพากษาฎีกาท่ี 1049/2523 โจทก�นํายึดท่ีดินซ่ึงเป�นสินสมรสระหว�างจําเลย

และผู�ร�องโดยไม�ต�องขอแบ�งส�วนของจําเลยออก�อนได� ผู�ร�อง (ภริยา) เป�นเจ�าของร�วมในทรัพย�ท่ียึด  

ชอบท่ีจะร�องขอต�อศาลให�กันส�วนของผู�ร�องออกก�อนได� 

สําหรับความรับผิดเก่ียวกับหนี้ท่ีเกิดข้ึนก�อนหรือในระหว�างสมรสนั้น ให�ชําระหนี้นั้น

ด�วยสินส�วนตัวของฝ'ายนั้นก�อนเป�นลําดับแรก เม่ือไม�พอจึงให�ชําระด�วยก่ึงหนึ่งของสินสมรสท่ีเป�นของ

ฝ'ายนั้น ท้ังนี้เป�นไปตามมาตรา 1488 ซ่ึงบัญญัติว�า “ถ"าสามีหรือภริยาต"องรับผิดเป&นส�วนตัวเพ่ือชําระ

หนี้ท่ีก�อไว"ก�อนหรือระหว�างสมรส ให"ชําระหนี้นั้นด"วยสินส�วนตัวของฝ-ายนั้นก�อน เม่ือไม�พอจึงให"ชําระ

ด"วยสินสมรสท่ีเป&นส�วนของฝ-ายนั้น” 

ดังนั้น จะเห็นได�ว�าหนี้ส�วนตัวท่ีสามีหรือภริยาเป�นผู�ก�อให�เกิดข้ึนไม�ว�าก�อนสมรสหรือ 

ในระหว�างสมรส เจ�าหนี้จะต�องบังคับชําระหนี้เอาจากสินส�วนตัวของคู�สมรสท่ีเป�นลูกหนี้ก�อน  

ถ�าไม�พอจึงจะเรียกให�ชําระหนี้จากสินสมรสส�วนท่ีเป�นของคู�สมรสฝ'ายนั้น 

 

                                                           
42 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2618/2524 
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2. หนี้ร-วม  

มาตรา 1490 บัญญัติว�า “หนี้ท่ีสามีภริยาเป&นลูกหนี้ร�วมกันนั้นให"รวมถึงหนี้ท่ีสามี

หรือภริยาก�อให"เกิดข้ึนในระหว�างสมรสดังต�อไปนี้ 

(1) หนี้ เ ก่ียวแก�การจัดการบ"านเรือนและจัดหาสิ่ งจําเป&นสําหรับครอบครัว  

การอุปการะเลี้ยงดูตลอดถึงการรักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัวและการศึกษาของบุตรตามสมควร

แก�อัตภาพ 

(2) หนี้ท่ีเก่ียวข"องกับสินสมรส 

(3) หนี้ท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากการงานซ่ึงสามีภริยาทําด"วยกัน 

(4) หนี้ ท่ีสามีหรือภริยาก�อข้ึนเพ่ือประโยชน�ตนฝ-ายเดียวแต�อีกฝ-ายหนึ่งได"ให"

สัตยาบัน” 

จากบทบัญญัติของกฎหมายดังกล�าวข�างต�น จะเห็นได�ว�าหนี้ร�วม คือ หนี้ท่ีสามีภริยา

ก�อข้ึนร�วมกันในระหว�างสมรส แต�กรณีจะเป�นหนี้ร�วมหรือไม�นั้น ต�องพิจารณาว�าหนี้ท่ีก�อข้ึนนั้นเป�น

การก�อหนี้ระหว-างการเปFนสามีภริยาท่ีโดยชอบด4วยกฎหมายหรือไม� เพราะหากไม�ใช�สามีภริยา 

ท่ีชอบด�วยกฎหมายย�อมไม�มีหนี้ร�วมระหว�างสามีภริยาท่ีต�องนํามาพิจารณา อีกท้ังหนี้ดังกล�าวนั้น 

ต�องเป�นหนี้ท่ีเกิดข้ึนตามบทบัญญัติแห�งประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย� มาตรา 1490 จึงจะมีผลให�

สามีภริยาร�วมรับผิดในหนี้นั้น ถ�าเป�นสามีภริยาโดยไม�ชอบด�วยกฎหมายแล�ว คู�สมรสฝ'ายใดฝ'ายหนึ่งไม�ต�อง

ร�วมรับผิดด�วย43  

โดยหนี้ร�วมท่ีสามีภริยาต�องรับผิดร�วมกันเป�นไปตามกฎหมาย ดังนี้ 

2.1 หนี้ในการจัดการบ4านเรือนและจัดหาส่ิงจําเปFนสําหรับครอบครัว การอุปการะเล้ียงดู

ตลอดถึงการรักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัวและการศึกษาของบุตร ท้ังนี้จะต4องมีจํานวน

พอสมควรแก-อัตภาพของครอบครัว  

หนี้ในการจัดการบ�านเรือนและจัดหาสิ่งจําเป�นสําหรับครอบครัว การอุปการะ

เลี้ยงดู ตลอดถึงการรักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัวและการศึกษาของบุตร ท้ังนี้ จะต�องมีจํานวน

พอสมควรแก�อัตภาพของครอบครัว จึงจะถือว�าเป�นหนี้ร�วม แต�ถ�ามีจํานวนท่ีมากไปกว�านั้น ก็ไม�เป�น

หนี้ร�วม ฝ'ายท่ีก�อหนี้จะต�องรับผิดส�วนท่ีเกินนั้นเพียงฝ'ายเดียว ซ่ึงหนี้ในการจัดการบ�านเรือนนั้นต�อง

เป�นการจัดการบ�านเรือนไม�ว�าจะเป�นการดูแลรักษารักษาบ�าน การทําความสะอาด การต�อเติมหรือ

การซ�อมแซมบ�าน การท่ีจําเลยท่ี 1 ไปทําหนังสือสัญญากู�เงินสหกรณ�เพ่ือมาซ�อมแซมบ�านและใช�จ�าย

                                                           
43 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2183/2528 
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ในครอบครัวในขณะท่ีเป�นสามีภริยากับจําเลยท่ี 2 อยู� แม�จะปรากฏข�อเท็จจริงในภายหลังว�าได�นํา

เงินกู�บางส�วนนั้นไปซ�อมแซมบ�านและอีกส�วนนําไปใช�หนี้การพนันสลากกินรวบ แต�การท่ีนําเงินกู�ไป

ซ�อมแซมบ�านก็เพ่ือประโยชน�และความผาสุกของบุตรท้ังสามคนของจําเลยท้ังสอง ดังนั้น หนี้ท่ีก�อข้ึน

จึงเป�นหนี้เก่ียวแก�การจัดการบ�านเรือน อันถือเป�นหนี้ร�วมท่ีจําเลยท่ี 2 ต�องรับผิดด�วย44  

ในส�วนของหนี้ในการจัดหาส่ิงจําเปFนสําหรับครอบครัว ย�อมหมายถึง  

การจัดหาสิ่งท่ีจะทําให�ครอบครัวได�รับความสุข ไม�ว�าจะเป�นการจัดหายารักษาโรค เครื่องนุ�งห�ม 

อาหาร ยานพาหนะ หรือการจัดหาสิ่งท่ีจําเป�นในการจัดการศึกษาให�แก�บุตร และไม�ว�าการจัดการนั้น

สามีและภริยาได�แยกกันอยู�ก็ตาม แต�ตราบใดท่ียังไม�ได�มีการหย�าย�อมมีหน�าท่ีร�วมกันในการอุปการะ

บุตร ดังนั้น แม�การกู�เงินของจําเลยท้ังสองครั้งจะเป�นการกู�หลังจากจําเลยแยกมาอยู�กับบิดามารดาจําเลยแล�ว  

แต�จําเลยได�นําบุตรไปเลี้ยงดูด�วย จึงต�องมีภาระค�าใช�จ�ายในส�วนนี้ โจทก�เป�นบิดาต�องมีส�วนอุปการะ

เลี้ยงดูบุตรเช�นกัน จําเลยนําสืบว�าจําเลยกู�เงินในการกู�ปY 2543 จําเลยได�ระบุในวัตถุประสงค�ขอกู�ว�า  

ซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร� และมีหลักฐานใบสั่งซ้ือสินค�า ส�วนการกู�ในปY 2546 เป�นการกู�เงินเพ่ือเหตุ

ฉุกเฉิน ฟIงได�ว�า จําเลยกู�เงินสองครั้งดังกล�าว เพ่ือเป�นค�าใช�จ�ายของบุตรอันเป�นค�าใช�จ�ายจําเป�น 

ในครอบครัวและเป�นหนี้ท่ีจําเลยก�อข้ึนในระหว�างสมรสจึงเป�นหนี้ท่ีโจทก�จําเลยต�องรับผิดอย�างลูกหนี้

ร�วมกันตาม ป.พ.พ. มาตรา 149045 

อุทาหรณ� 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1846/2535 ผู�ร�องและจําเลยเป�นสามีภรรยากันตาม

กฎหมายปรากฏตามเอกสารหมาย ร.1 ทรัพย�พิพาทท่ีโจทก�นํายึดและอยู�ระหว�างประกาศขาย

ทอดตลาดตามเอกสารหมาย ร.4 และ ร.6 เป�นสินสมรสระหว�างผู�ร�องกับจําเลย และจําเลยได�นําไป

จํานองเป�นประกันหนี้ตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีต�อโจทก�ในระหว�างสมรส ปIญหาท่ีจะต�องวินิจฉัย 

ในชั้นนี้มีว�าหนี้ตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีดังกล�าวหรือหนี้ตามคําพิพากษาคดีนี้เป�นหนี้ร�วมหรือหนี้ท่ี

จําเลยและผู�ร�องเป�นลูกหนี้ร�วมกันหรือไม� พิเคราะห�แล�ว เห็นว�า จําเลยประกอบกิจการค�าขายพืชไร�

โดยการกู�ยืมเงินโจทก�มาใช�เป�นทุนหมุนเวียนในกิจการค�าดังกล�าว คดีเชื่อได�ว�าผู�ร�องและจําเลยยังอยู�

กินด�วยกัน การท่ีจําเลยไปทําสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีโดยจํานองทรัพย�พิพาทเป�นประกันก็เพ่ือนําเงิน

มาใช�ในกิจการค�าพืชไร�ของจําเลยท้ังผู�ร�องก็ยินยอมตามเอกสารหมาย จ.6 กิจการค�าของจําเลยจึงเป�น

สิ่งจําเป�นในครอบครัวจําเลยเพ่ือนํารายได�มาใช�จ�ายในการอุปการะเลี้ยงดูบุคคลในครอบครัวและ

                                                           
44 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2734/2545 
45 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 6244/2550 
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การศึกษาของบุตรตลอดถึงการรักษาพยาบาลด�วย เม่ือมีหนี้เกิดข้ึนจึงเป�นหนี้ร�วมระหว�างผู�ร�องและ

จําเลยตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย� มาตรา 1490 (1) และผูกพันทรัพย�พิพาท ผู�ร�องหามี

สิทธิขอกันส�วนในทรัพย�พิพาทไม� 

ในส�วนของหนี้เก่ียวกับการอุปการะเล้ียงดู ย�อมหมายถึง หนี้ท่ีเกิดจากการ

จัดหาสิ่งท่ีจําเป�นในการในการท่ีจะได�อุปการะครอบครัว และให�รวมถึงหนี้ท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากการต�อง

หารายได�มาเลี้ยงครอบครัว ดังนั้นการท่ีสามีก�อหนี้ข้ึนด�วยการกู�เงินโจทก�มาลงทุนทําการประมงหา

เลี้ยงครอบครัวย�อมเป�นหนี้ร�วมระหว�างสามีภริยา46 หรือกรณีท่ีสามีกู�เงินไปสร�างตึกแถวขาย เป�นการ

ประกอบกิจการงานหาเลี้ยงครอบครัวจึงเป�นหนี้ร�วม47 

อุทาหรณ� 

คําพิพากษาฎีกาท่ี 1536/2522 สามีเป�นกรรมการสหกรณ�ขายข�าวโพด  

โดยภริยารู�และช�วยโดยนําคนไปขายข�าวโพดแก�สหกรณ� เป�นการหารายได�มาจุนเจือครอบครัวร�วมกัน 

สามีผิดสัญญาต�อสหกรณ�ทําข�าวโพดขาดหาย สหกรณ�ยึดห�องแถวท่ีเป�นของสามีภริยาร�วมกันในการ

บังคับคดีแก�สามีได�  

สําหรับหนี้ในส-วนท่ีเก่ียวกับการจัดการรักษาพยาบาลและการศึกษาของบุตร  

ย�อมหมายถึง การจัดหาแพทย�ให�แก�บุคคลในครอบครัวเม่ือเกิดอาการเจ็บป'วย ซ่ึงคําว�าบุคคล 

ในครอบครัวนั้น ไม�ได�หมายความเฉพาะตัวผู�เป�นสามี ภริยา บุตร เท�านั้น แต�ยังหมายความรวมถึง 

บุคคลอ่ืนท่ีอยู�ในความอุปการะเลี้ยงดูของสามีและภริยาคู�นั้นด�วย48 ส�วนการศึกษาของบุตร คือ การให�บุตร

ได�ศึกษาเล�าเรียน ซ่ึงการหนี้เก่ียวกับการจัดการศึกษาของบุตรนี้ ไม�ได�รวมไปถึงการศึกษาของคู�สมรสด�วย 

ดังนั้น หากคู�สมรสจะศึกษาเล�าเรียนเพ่ิมเติมย�อมถือเป�นหนี้ส�วนตัว เช�น สามีกู�เงินเพ่ือจะศึกษาต�อใน

ระดับปริญญาเอก กรณีอย�างนี้ หนี้เงินกู�ยืมย�อมเป�นหนี้ส�วนตัวของสามี 

2.2 หนี้ท่ีเก่ียวข4องกับสินสมรส 

หนี้ท่ีเก่ียวข�องกับสินสมรส หมายถึงหนี้ท่ีเก่ียวพันกับตัวทรัพย�อันเป�นสินสมรส
โดยตรง เช�น ค�าใช�จ�ายในการบํารุงรักษาตัวทรัพย� หรือการท่ีสามีไปกู�เงินธนาคารเพ่ือนํามาซ�อมแซม
บ�านอันเป�นสินสมรส หรือการท่ีไปกู�ยืมเงินเพ่ือนําไปไถ�จํานองท่ีดินและบ�านอันสินสมรส ดังนี้จะเห็น
ได�ว�าเป�นหนี้ท่ีเก่ียวข�องกับสินสมรสท่ีสามีภริยาต�องตกเป�นลูกหนี้ร�วมกัน49 
                                                           

46 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 771/2508   
47 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 397 - 398/2523  
48 ประสพสุข  บุญเดช. (2543). คําอธิบายประมวลกฎหมายแพ-งและพาณิชย� บรรพ 5 ว-าด4วย ครอบครัว. พิมพ�คร้ังท่ี 

12 (กรุงเทพมหานคร: นิติบรรณการ). น. 278. 
49 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 3141/2532 
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อุทาหรณ� 
คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1524/2542 ข�อตกลงรับรองว�าท่ีดินท่ีซ้ือขาย 

มีทางออกสู�ถนนสาธารณะได� สามารถแยกต�างหากจากสัญญาซ้ือขายท่ีดินได� และไม�มีกฎหมาย 
บัญญัติให�ต�องมีหลักฐานเป�นหนังสือจึงจะใช�บังคับกันได� ดังนั้นแม� ในสัญญาจะซ้ือขายและสัญญา 
ซ้ือขายท่ีดินพิพาทจะไม�ได�ระบุข�อตกลง เรื่องทางออกสู�ถนนสาธารณะไว� ก็หาทําให�จําเลยท่ี 1  
พ�นจาก ความรับผิดตามข�อตกลงดังกล�าว เม่ือปรากฏภายหลังว�า ท่ีดินพิพาทไม�มีทางออกสู� 
ถนนสาธารณะตามข�อตกลงเป�นผลให� ท่ีดินพิพาทมีราคาตํ่าลง ทําให�โจทก�ได�รับความเสียหายจําเลยท่ี 1  
จึงต�องรับผิดชดใช�ค�าเสียหายให�แก�โจทก� จําเลยท่ี 2 เป�นสามีโดยชอบด�วยกฎหมายของจําเลยท่ี 1  
แม�จําเลยท่ี 2 ไม�มีชื่อเป�นผู�ถือกรรมสิทธิ์ในท่ีดินพิพาทแต�จําเลยท่ี 2 ก็รับว�าท่ีดินพิพาทได�มาหลังจาก
จําเลยท้ังสองแต�งงานกัน อันถือได�ว�าเป�นสินสมรส ซ่ึงในวันทําสัญญาจะซ้ือขายและวันจะไป 
จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ท่ีดินพิพาท จําเลยท่ี 2ได�ร�วมไปด�วย แสดงว�าจําเลยท่ี 2 รู� เห็นให� 
ความยินยอมในการ ท่ีจําเลยท่ี 1 ทํานิติกรรมขายท่ีดินพิพาทให�แก�โจทก� จําเลยท่ี 2 จึงต�องผูกพันร�วม
รับผิดกับจําเลยท่ี 1 ด�วย แม�โจทก�จะนําสืบไม�ได�แน�ชัดว�าโจทก�ได�รับความเสียหายเป�นเงินเท�าใดแน� 
แต�โจทก�ซื้อท่ีดินพิพาทอย�างท่ีดินท่ีมีทางออกสู� ถนนสาธารณะ เม่ือปรากฏว�าท่ีดินพิพาทไม�มีทางออก
สู�ถนนสาธารณะ ย�อมทําให�คุณค�าหรือราคาท่ีดินพิพาทตกตํ่าลง ศาลย�อมกําหนดค�าเสียหาย ในส�วนนี้
ให�ตามความเหมาะสม 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1828/2541 หนังสือสัญญากู�เงินและหนังสือสัญญา
จํานองได�ระบุดอกเบี้ยไว�ในอัตราร�อยละ 18 ต�อปY หรือดอกเบี้ยอัตราสูงสุดท่ีโจทก�กําหนดและระบุ
ด�วยว�าจําเลยผู�กู�และผู�จํานองตกลงให�โจทก�ข้ึนหรือปรับปรุง อัตราดอกเบี้ยตามความเหมาะสม โดยไม�เกิน
กว�าท่ีกฎหมายอนุญาต ได�ทันทีโดยไม�ต�องแจ�งให�จําเลยทราบ และถือว�าจําเลยได�ยินยอมต�อการ
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยไว�ล�วงหน�าแล�ว และตามสัญญาต�อท�ายสัญญากู�เงินระบุว�าหากภายหลัง 
วันทําสัญญาธนาคารแห�งประเทศไทยประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยสูงสุดท่ีธนาคารพาณิชย�
เรียกเก็บได�จําเลยยินยอมให�โจทก�เรียกดอกเบี้ยเพ่ิมข้ึนหรือลดลงได�ดังนั้นการท่ีโจทก�ปรับอัตรา
ดอกเบี้ยจากร�อยละ 18 ต�อปYเป�นร�อยละ 19 ต�อปY ตามประกาศธนาคารแห�งประเทศไทยและประกาศ
ของโจทก�ท่ีกําหนดอัตราดอกเบี้ยท่ีโจทก�เรียกเก็บจากลูกค�าในอัตราร�อยละ 19 ต�อปY จึงเป�นการคิด
ดอกเบี้ยตามสัญญากู�เงินและสัญญาจํานองท่ีกําหนดให�โจทก�มีสิทธิข้ึนอัตราดอกเบี้ยได�แม�จําเลยจะ
มิได�ผิดนัดชําระหนี้ก็ตาม ข�อสัญญาดังกล�าวจึงมิใช�เบี้ยปรับตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย�
มาตรา 379 ท่ีศาลจะลดลงได�ตามมาตรา 383 การท่ีโจทก�ปรับดอกเบี้ยตามข�อตกลงขณะจําเลยท่ี 1 
ผิดสัญญา เป�นแต�เพียงวิธีการหนึ่งในการเรียกเอาชําระหนี้ท้ังหมดจากจําเลยเท�านั้นไม�ทําให�สภาพของ
ดอกเบี้ยตามข�อตกลงระหว�างโจทก�และจําเลยอันมีอยู�แต�เดิมต�องแปรเปลี่ยนเป�นเบี้ยปรับไปไม�  
จําเลยท่ี 1 ได�ท่ีดินท่ีจํานองมาในระหว�างท่ีจําเลยท่ี 1สมรสกับจําเลยท่ี 3 ท่ีดินดังกล�าวจึงเป�นสินสมรส
ตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย� มาตรา 1474 (1) และเม่ือจําเลยท่ี 1 นําท่ีดินอันเป�นสินสมรส
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ไปจดทะเบียนจํานองแก�โจทก�โดยจําเลยท่ี 3 ให�ความยินยอม หนี้ดังกล�าวจึงเป�นหนี้ท่ีจําเลยท่ี 1 และ
จําเลยท่ี 3 ซ่ึงเป�นภริยาสามีเป�นลูกหนี้ร�วมกันตามมาตรา 1490 (2) โจทก�ย�อมมีอํานาจฟZองจําเลยท่ี 3  
ให�ร�วมรับผิดกับจําเลยท่ี 1 ได� 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 5696/2533 ทรัพย�พิพาทเป�นทรัพย�สินท่ีผู�ร�องและ
จําเลยได�มาในระหว�างสมรสจึงเป�นสินสมรส จําเลยได�นําทรัพย�พิพาทไปจํานองไว�กับธนาคาร  
เพ่ือคํ้าประกันหนี้เงินกู�ของ ส. บุตรของจําเลยและผู�ร�อง ซ่ึงผู�ร�องให�ความยินยอม หนี้จํานองท่ีเกิดข้ึน
ในระหว�างสมรสจึงถือเป�นหนี้ร�วมกันท่ีจําเลยกับผู�ร�องต�องรับผิดร�วมกัน ส. ถูกธนาคารฟZองเรียกหนี้
เงินกู� จําเลยกลัวว�าทรัพย�พิพาทจะถูกยึดจึงขอกู�เงินจากโจทก�เพ่ือนําไปชําระหนี้แก�ธนาคารเพ่ือ 
ไถ�ถอนจํานอง เม่ือหนี้จํานองเป�นหนี้ร�วมกันและเงินท่ีนําไปชําระหนี้จํานองก็เป�นส�วนหนึ่งของหนี้ 
ตามฟZอง ซ่ึงผู�ร�องกับจําเลยจะต�องรับผิดร�วมกัน ผู�ร�องเป�นภริยาของจําเลยไม�มีสิทธิร�องขอกันส�วน 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2360/2522 ศาลฎีกาวินิจฉัยข�อกฎหมายว�า คดีคงมี
ปIญหาว�าหนี้เงินกู�และจํานองซ่ึงจําเลยได�ก�อข้ึนรายนี้ ผู�ร�องได�รู�เห็นยินยอมด�วยหรือไม� ศาลฎีกา
พิเคราะห�ข�อนําสืบของท้ังสองฝ'ายแล�ว เห็นว�าฝ'ายผู�ร�องคงมีตัวผู�ร�องเบิกความลอยๆ ว�าผู�ร�องไม�ทราบ
เรื่องท่ีจําเลยเอาท่ีดินแปลงนี้ไปจํานองไว�แก�โจทก� ฝ'ายโจทก�นอกจากตัวโจทก�ซ่ึงเบิกความยืนยันว�าวัน
จดทะเบียนจํานองท่ีดิน ผู�ร�องได�ไปท่ีสํานักงานท่ีดินด�วย และตอนจ�ายเงินให�จําเลยผู�ร�องก็อยู�ด�วย 
จําเลยนับเงินแล�วมอบเงินให�ผู�ร�องเก็บไว�แล�ว ยังมีนายชาญ พิทยากรณ� ซ่ึงเป�นเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย�
เป�นพยานเบิกความยืนยันว�า วันจดทะเบียนจํานองผู�ร�องได�ไปท่ีสํานักงานท่ีดินด�วย การจ�ายเงินก็จ�าย
ต�อหน�าผู�ร�อง พยานโจทก�ดังกล�าวเบิกความสอดคล�องต�องกันสมเหตุผล มีน้ําหนักน�าเชื่อยิ่งกว�าพยาน
จําเลย คดีฟIงได�ว�าหนี้เงินกู�และจํานองซ่ึงจําเลยได�ก�อข้ึนรายนี้ ผู�ร�องได�รู�เห็นยินยอมด�วย หนี้ท่ีจําเลย
ก�อข้ึนรายนี้จึงเป�นหนี้ร�วมระหว�างจําเลยกับผู�ร�องตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย� มาตรา 
1482 (2) (บทมาตราท่ีใช�อยู�ในขณะนั้น) ผู�ร�องต�องรับผิดร�วมด�วย ผู�ร�องจะขอให�แบ�งเงินท่ีขายได�
ออกเป�นส�วนของตนหาได�ไม� 

2.3 หนี้ท่ีเกิดจากงานซ่ึงสามีภริยาทําด4วยกัน  

หนี้ท่ีเกิดจากงานซ่ึงสามีภริยาทําด�วยกัน หมายถึง งานหรือกิจการต�างๆ ท่ีสามี

และภริยาได�ร�วมกันกระทํา และก�อให�เกิดหนี้ข้ึนเนื่องจากงานหรือกิจการนั้น สามีภริยามีอาชีพทํา

รับเหมาก�อสร�าง การท่ีภริยากู�เงินมาใช�ในการก�อสร�างท่ีสามีรับจ�างทําอยู�สามีต�องรับผิดร�วมด�วย50 

หรือการท่ีสามีรู�เห็นและยินยอมให�ภริยาทําสัญญาซ้ือขายลูกไก�และอาหารไก�เพ่ือใช�ในการประกอบ

อาชีพเลี้ยงไก� ดังนี้  ต�องถือว�าเป�นหนี้ร�วมท่ีเกิดจากการงานท่ีสามีภริยาทํา แม�สามีจะไม�ได� 

ลงชื่อในฐานะเป�นคู�สัญญากับบุคคลภายนอก็ตาม แต�ต�องร�วมรับผิดด�วยเนื่องจากเป�นกิจการซ่ึงสามี

ภริยาได�ทําร�วมกัน ดังจะเห็นได�จากคําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 5353/2552 ท่ีวินิจฉัยว�า สัญญาซ้ือขาย

                                                           
50 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1271/2501 
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ลูกไก�และรับซ้ือคืนไก�กระทงมีสาระสําคัญว�า โจทก�ตกลงขายลูกไก�และขายอาหารไก�ให�แก�จําเลยท่ี 1 

โดยจําเลยท่ี 1 มีสิทธิท่ีจะเลือกชําระค�าลูกไก�และค�าอาหารไก�ให�โจทก�โดยจ�ายเป�นเช็ค โจทก�ให�สินเชื่อ

จําเลยท่ี 1 สามารถสั่งจ�ายเช็คล�วงหน�า 60 วัน แต�หากจําเลยท่ี 1 จ�ายเป�นเงินสดหรือดรaาฟหรือ

แคชเชียร�เช็คโจทก�ก็จะลดราคาลูกไก�ให�ตัวละ 25 สตางค� ของราคาลูกไก�แต�ละชนิด หรือมิฉะนั้น

จําเลยท่ี 1 จะนําลูกไก�และอาหารไก�ท่ีซ้ือไปจากโจทก�ไปเลี้ยงจนโตได�ขนาดตามท่ีโจทก�กําหนดแล�ว

นํามาขายคืนให�แก�โจทก�ตามราคาท่ีโจทก�กําหนด แล�วหักชําระค�าลูกไก�และอาหารไก�ภายหลังก็ได� 

ล�วนเป�นวิธีการท่ีจําเลยท่ี 1 สามารถเลือกชําระค�าลูกไก�อาหารไก�ท่ีทําสัญญาซ้ือไปจากโจทก�ได� เห็นได�ว�า

สัญญาดังกล�าวมีสัญญาสองส�วนรวมอยู�ด�วยกัน คือ สัญญาซ้ือขายลูกไก�และอาหารไก�ส�วนหนึ่ง  

และอีกส�วนหนึ่งเป�นสัญญาท่ีโจทก�สัญญาว�าจะรับซ้ือไก�ท่ีจําเลยท่ี 1 ซ้ือไปเลี้ยงจนโตได�ขนาดตามท่ี

โจทก�กําหนดแล�วนํามาขายคืนโจทก�ในราคาท่ีโจทก�กําหนด โดยโจทก�ยอมให�จําเลยท่ี 1 หักชําระ 

ค�าลูกไก�และอาหารไก�จากราคาไก�ท่ีโจทก�รับซ้ือคืนได� สัญญาดังกล�าวจึงไม�ใช�เป�นสัญญาต�างตอน

แทนท่ีแยกจากกันไม�ได� การชําระหนี้ตามสัญญาจึงสามารถแยกออกจากกันได� 

ดังนั้น การท่ีไก�ของจําเลยท่ี 1 ท่ีซ้ือจากโจทก�ไปเลี้ยงถูกทางราชการสั่งให�ฆ�า

ทําลายไปท้ังหมด เนื่องจากเกิดโรคระบาดไข�หวัดนกทําให�ไม�สามารถนําไก�ไปขายคืนให�แก�โจทก�ตาม

สัญญาได� เป�นเหตุสุดวิสัยท่ีทําให�จําเลยท่ี 1 ไม�สามารถนําไก�ท่ีเลี้ยงโตแล�วไปขายคืนโจทก�นั้น จึงเป�น

การชําระหนี้ท่ีพ�นวิสัยเฉพาะในส�วนสัญญาท่ีโจทก�สัญญาว�าจะรับซ้ือไก�คืนโดยยอมให�จําเลยท่ี 1  

หักชําระหนี้ค�าลูกไก�และค�าอาหารไก�ท่ีจําเลยท่ี 1 ซ้ือไปจากโจทก�เท�านั้น หากทําให�การชําระหนี้ตาม

สัญญาซ้ือขายลูกไก�และอาหารไก�ท่ีจําเลยท่ี 1 ได�รับเงินค�าชดเชยจากโจทก�ตกเป�นพ�นวิสัยไปด�วยไม� 

สําหรับจําเลยท่ี 2 นั้น เป�นสามีของจําเลยท่ี 1 รู�เห็นและให�ความยินยอมให�จําเลยท่ี 1 ทําสัญญาซ้ือ

ลูกไก�และอาหารไก�จากโจทก�ไปใช�เพ่ือการประกอบอาชีพเลี้ยงไก� ถือเป�นหนี้ร�วมท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากการ

งานท่ีสามีภริยาทําด�วยกัน ตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย� มาตรา 1490 (3) แม�จําเลยท่ี 2 จะไม�ได�

ลงนามในสัญญาในฐานะคู�สัญญากับโจทก�ก็ตาม จําเลยท่ี 2 ก็ต�องร�วมกับจําเลยท่ี 1 รับผิดชําระหนี้

ตามสัญญาซ้ือขายแก�โจทก�และโจทก�มีสิทธิหักเงินคํ้าประกันสัญญา เพ่ือชําระหนี้ได�ด�วย 

สําหรับหนี้ตามคําพิพากษาของศาล หากเป�นหนี้ท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากกิจการท่ี

สามีภริยาทําด�วยกัน ต�องถือว�าเป�นหนี้เก่ียวกับการงานท่ีสามีภริยาทําร�วมกัน จึงต�องรับผิดร�วมกัน 

ตัวอย�างเช�น จําเลยท้ังสองทํากิจการการค�าด�วยกัน แม�มีชื่อจําเลยท่ี 1 เป�นผู�ถือกรรมสิทธิ์ในท่ีดินและ

เป�นเจ�าหนี้ตามคําพิพากษาเพียงลําพังก็ตาม แต�ก็เป�นทรัพย�สินท่ีได�มาในระหว�างสมรสของจําเลย 

ท้ังสอง จึงเป�นสินสมรสของจําเลยท้ังสองท่ียังไม�มีการแบ�งแยกและต�องนํามาชําระหนี้ท่ีโจทก�นํามา
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เป�นมูลฟZองคดีนี้ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1489 และมาตรา 1490 (3)51 หรือหนี้เงินกู�ระหว�างสมรส ท่ีมี

ลักษณะเป�นหนี้ท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากการงาน52 

อุทาหรณ� 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2765/2548 จําเลยท่ี 1 เป�นสามีจําเลยท่ี 2 ได�รู�เห็น 

โดยเป�นพยานลงชื่อในสัญญาจ�างก�อสร�างบ�านลงในท่ีดินของจําเลยท้ังสอง จึงเป�นพฤติการณ�ท่ีจําเลยท่ี 1  

รู�เห็นยินยอมและมุ�งผูกพันในสัญญาก�อสร�างกับโจทก�ในฐานะอย�างลูกหนี้ร�วมกัน แม�จําเลยท่ี 2 จะเป�นผู�ลงชื่อ

คู�สัญญาในสัญญาจ�างผู�เดียวก็ตาม หนี้ค�าก�อสร�างบ�านท่ีจําเลยท้ังสองมุ�งหมายจะได�อยู�อาศัยต�อไป

ย�อมผูกพันจําเลยท่ี 1 แม�จะไม�ได�ลงชื่อในสัญญาก็ตาม ดังนี้ โจทก�ย�อมมีอํานาจฟZองจําเลยท่ี 1ให�ร�วม

รับผิด 

อย�างไรก็ตาม หนี้ท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากการงานซ่ึงสามีภริยาทําด�วยกันนี้ไม�ได�

รวมถึงมูลหนี้ละเมิดอันเกิดจากการกระทําของสามีแต�เพียงฝ'ายเดียว ท้ังนี้เนื่องจากการทําละเมิด

ดังกล�าวเป�นเรื่องเฉพาะตัว แม�ภริยาจะลงชื่อเป�นพยานในหนังสือรับสภาพหนี้ก�อนท่ีศาลชั้นต�นจะมี 

คําพิพากษาว�าสามีกระทําผิดในคดีอาญา แต�ก็ไม�ใช�การรับรองหรือให�สัตยาบันในมูลหนี้ละเมิดตาม 

คําพิพากษาของศาลชั้นต�นท่ีจะทําให�เป�นหนี้ร�วมท่ีสามีภริยาจะต�องรับผิดร�วมกัน มาตรา 149053 

2.4 หนี้ท่ีสามีภริยาก-อข้ึนเพ่ือประโยชน�ของตนฝMายเดียว แต-อีกฝMายหนึ่งได4ให4

สัตยาบัน 

โดยหลักแล�วหนี้ท่ีสามีภริยาได�ก�อข้ึนเพ่ือประโยชน�ของตนแต�ฝ'ายเดียว ย�อมถือว�า 

เป�นหนี้ส�วนตัวของสามีหรือภริยา อย�างไรก็ตามหากการท่ีสามีหรือภริยาได�ไปก�อหนี้ส�วนตัวข้ึนและ 

อีกฝ'ายได�ให�สัตยาบัน ย�อมทําให�หนี้นั้นกลายเป�นหนี้ร�วมได� เช�น การท่ีภริยาไปกู�เงินมาเพ่ือการศึกษา

ต�อในระดับปริญญาเอก ดังนี้ จะเห็นว�าได�ทําเพ่ือประโยชน�ของตนแต�ฝ'ายเดียว หากสามีทราบเรื่อง

และให�สัตยาบันในการกู�ยืมรายนี้ หนี้กู�ยืมดังกล�าวย�อมกลายเป�นหนี้ร�วมระหว�างสามีภริยา ซ่ึงในเรื่อง

ของการให�สัตยาบันนั้นกฎหมายไม�ได�กําหนดแบบเอาไว� ดังนั้น อาจให�เป�นหนังสือหรือวาจาก็ได�  

เช�นการท่ีสามีขับรถพาภริยาซ่ึงเป�นลูกหนี้ เงินกู�ยืมไปท่ีบ�านเจ�าหนี้หลายครั้ง ท้ังยังช�วยภริยา 

ร�องขอให�ผัดผ�อนการชําระหนี้ ตามพฤติการณ�แล�วย�อมถือได�ว�าสามีได�ร�วมรู�เห็นและให�ความยินยอม 

ในการท่ีภริยากู�ยืมเงิน และพฤติการณ�ดังกล�าวถือเป�นการให�สัตยาบันแก�หนี้เงินกู�ท่ีภริยาเป�นผู�ก�อด�วย 

                                                           
51 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1593/2548 
52 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 4913/2554 
53 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2429/2555 
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ดังนั้นสามีจึงต�องร�วมรับผิดกับภริยาในการชําหนี้แก�เจ�าหนี้ด�วย และไม�มีสิทธิท่ีจะร�องขอกันส�วนจาก

การขายทอดตลาดบ�านเพ่ือชําระหนี้ดังกล�าว54  

อุทาหรณ� 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 3693/2532 ผู�ร�องทําหนังสือให�ความยินยอมจําเลย 

ซ่ึงเป�นสามีทํานิติกรรมเก่ียวกับการแก�ไขหนี้จํานองรวมท้ังกิจการอ่ืนท่ีกระทําไปโดยผู�ร�องขอร�วม

รับผิดชอบในนิติกรรมนั้นเสมือนผู�ร�องได�กระทําเองทุกประการ ถือว�าผู�ร�องยอมให�สัตยาบันหนี้ท่ี

เกิดข้ึนว�าเป�นหนี้ร�วมระหว�างจําเลยกับผู�ร�อง จํานองจึงต�องผูกพันท่ีดินท้ังหมดรวมท้ังส�วนของผู�ร�องด�วย 

 

การนําทรัพย�สินระหว-างสามีภริยาไปชําระหนี้ร-วม 

 

มาตรา 1489 บัญญัติว�า “ถ"าสามีภริยาเป&นลูกหนี้ร�วมกัน ให"ชําระหนี้นั้นจากสินสมรส

และสินส�วนตัวของท้ังสองฝ-าย” 

จากบทบัญญัติของกฎหมายดังกล�าวข�างต�น ในการชําระหนี้ร�วมระหว�างสามีภริยานั้น 

กฎหมายให�ชําระหนี้จากสินสมรสและสินส�วนตัวของท้ังสองฝ'าย โดยเจ�าหนี้ต�องเรียกเอาจากสินสมรสก�อน 

เม่ือไม�พอจึงให�เรียกเอาจากสินสวนตัวของท้ังสองฝ'าย และเจ�าหนี้จะต�องฟZองท้ังสามีและภริยาเป�น

จําเลยจึงจะบังคับคดีได�ท้ังสินสมรสและสินส�วนตัวของท้ังสองคน หากเจ�าหนี้ฟZองสามีหรือภริยาเพียง

ฝ'ายเดียวก็จะยึดได�เฉพาะสินสมรสและสินส�วนตัวของฝ'ายท่ีถูกฟZองเท�านั้น ดังนั้น การท่ีเจ�าหนี้ยึด 

สินส�วนตัวของภริยาโดยมิได�ฟZองภริยาเป�นจําเลย ย�อมทําไม�ได� เพราะภริยาเป�นบุคคลภายนอกคดี  

แม�จะปรากฏว�าภริยาเป�นลูกหนี้ร�วมก็ตาม55 แต�อย�างไรก็ตาม ในกรณีท่ีสามีภริยาได�หย�าขาดจากกัน 

การหย�าขาดระหว�างสามีภริยานั้นย�อมไม�กระทบกระเทือนต�อสิทธิของเจ�าหนี้ในการท่ีจะได�รับชําระหนี้ 

จากท้ังสามีและภริยาหากว�าหนี้นั้นเป�นหนี้ร�วมระหว�างสามีภริยา 

อุทาหรณ� 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1652/2522 โจทก�มิได�ฟZองผู�ร�องเป�นจําเลย ผู�ร�องไม�ได�เป�น

ลูกหนี้ตามคําพิพากษาของโจทก� แม�หนี้ท่ีจําเลยท่ี 1 เป�นลูกหนี้โจทก�เป�นหนี้ร�วมระหว�างจําเลยท่ี 1 

กับผู�ร�อง โจทก�ก็ไม�มีอํานาจยึดท่ีพิพาทซ่ึงเป�นสินส�วนตัวของผู�ร�องเพ่ือนําชาระหนี้แก�โจทก�ได� 

 

                                                           
54 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2955/2548 
55 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1039/2492 
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การแยกสินสมรสเพ่ือนําไปชําระหนี้ 

 

โดยปกติแล�วการแบ�งสินสมรสระหว�างสามีภริยาย�อมเกิดข้ึนภายหลังจากท่ีการสมรสได�

สิ้นสุดลงไม�ว�าจะด�วยความตาย การหย�าหรือศาลพิพากษาให�เพิกถอน แต�ในกรณีของการแยก

สินสมรสจะเกิดข้ึนในระหว�างท่ีชายหญิงยังคงมีฐานะเป�นสามีภริยากันอยู� ซ่ึงถือเป�นบทบัญญัติพิเศษ

ทางทรัพย�สินจึงต�องมีเหตุตามท่ีกฎหมายได�กําหนดให�มีการแยกทรัพย�สินระหว�างกันได� ท้ังนี้ ในการ

แยกสินสมรสนั้น กฎหมายได�กําหนดการแยกสินสมรสไว� ดังนี้ 

 

1. การแยกสินสมรสตามอํานาจกฎหมาย  

มาตรา 1491 บัญญัติว�า “ถ"าสามีหรือภริยาต"องคําพิพากษาให"ล"มละลาย สินสมรส

ย�อมแยกจากกันโดยอํานาจกฎหมายนับแต�วันท่ีศาลพิพากษาให"ล"มละลายนั้น” 

จากบทบัญญัติของกฎหมายดังกล�าวข�างต�น เป�นกรณีท่ีกฎหมายแยกสินสมรสของ

สามีภริยาออกจากกัน หากปรากฏว�าสามีภริยาท่ีเป�นคู�สมรสฝ'ายใดฝ'ายหนึ่งมีหนี้สินล�นพ�นตัว ซ่ึงเป�น

การแยกตามอํานาจของกฎหมาย ซ่ึงเป�นบุคคลธรรมดาหากเป�นหนี้ต้ังแต�หนึ่งล�านบาทข้ึนไป และเป�น

หนี้ ท่ีกําหนดจํานวนได�แน�นอน หากเจ�าหนี้ได�ฟZองคู�สมรสฝ'ายนั้นต�อศาล และต�อมาศาลได�มี 

คําพิพากษาให�ล�มละลาย กรณีย�อมส�งผลให�สินสมรสแยกจากกันโดยอํานาจตามกฎหมายนับแต�วันท่ี

ศาลมีคําพิพากษาให�คู�สมรสฝ'ายนั้นล�มละลาย ตามนัยมาตรา 1491 ท้ังนี้ เพ่ือความสะดวกในการ

จัดการทรัพย�สินของคู�สมรสฝ'ายท่ีล�มละลาย ดังนั้น คู�สมรสอีกฝ'ายหนึ่งจะต�องร�องกันส�วนทรัพย�สินใน

ส�วนท่ีเป�นสินสมรสของตน ซ่ึงศาลฎีกาเคยมีคําพิพากษาไว� โดยสรุปว�าความได�ว�า จําเลยท่ี 1 สามี

จําเลยท่ี 2 ถูกศาลพิพากษาให�เป�นบุคคลล�มละลายตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย� มาตรา 

1484บัญญัติว�า ถ�าสามีหรือภริยาต�องคําพิพากษาให�ล�มละลาย สินบริคณห�ย�อมแยกจากกันโดย

อํานาจกฎหมายนับแต�วันท่ีศาลพิพากษาให�ล�มละลายนั้นจําเลยท่ี 2 อ�างว�า ท่ีดินแปลงแรกท่ีขาย

ทอดตลาดเป�นสินบริคณห�เม่ือจําเลยท่ี 1 ล�มละลาย ก็ต�องแบ�งราคาออกเป�นส�วนของจําเลยท่ี 2  

แต�จําเลยท่ี 2 ไม�โต�แย�งหรือขอกันส�วนของจําเลยท่ี 2 ไว� จําเลยท่ี 2 จะอ�างว�า ขายท่ีดินแปลงแรกซ่ึง

จําเลยท่ี 2 มีส�วนอยู� ได�เงินพอชําระหนี้โจทก�แล�ว จําเลยท่ี 2 ไม�ต�องชําระให�อีกนั้น ฟIงไม�ข้ึน หลังจากท่ีศาล
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มีคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�สามีหรือภริยาล�มละลายแล�ว ศาลจะต�องแจ�งไปยังนายทะเบียนสมรส เพ่ือให�

จดแจ�งไว�ในทะเบียนสมรสตามมาตรา 148656  

2. การแยกสินสมรสตามคําส่ังศาล 

ในการแยกสินสมรสตามคําสั่งศาลปรากฏอยู�ในมาตรา 1484 และมาตรา 1598/17 วรรคสอง 

ดังนี้ 

มาตรา 1484 บัญญัติว�า “ถ"าสามีหรือภริยาฝ-ายซ่ึงมีอํานาจจัดการสินสมรส 

(1) จัดการสินสมรสเป&นท่ีเสียหายถึงขนาด 

(2) ไม�อุปการะเลี้ยงดูอีกฝ-ายหนึ่ง 

(3) มีหนี้สินล"นพ"นตัว หรือทําหนี้เกินก่ึงหนึ่งของสินสมรส 

(4) ขัดขวางการจัดการสินสมรสของอีกฝ-ายหนึ่งโดยไม�มีเหตุผลอันสมควร 

(5) มีพฤติการณ�ปรากฏว�าจะทําความหายนะให"แก�สินสมรส 

อีกฝ-ายหนึ่งอาจร"องขอให"ศาลสั่งอนุญาตให"ตนเป&นผู"จัดการสินสมรสแต�ผู"เดียวหรือ 

สั่งให"แยกสินสมรสได" 

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ถ"ามีคําขอ ศาลอาจกําหนดวิธีคุ"มครอง ชั่วคราวเพ่ือจัดการ

สินสมรสได"ตามท่ีเห็นสมควร และหากเป&นกรณี ฉุกเฉินให"นําบทบัญญัติเรื่องคําขอในเหตุฉุกเฉิน 

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ�งมาใช"บังคับ” 

ในการแยกสินสมรสตามเง่ือนไขของมาตรา 1484 นี้ เป�นไปเพ่ือความม่ันคงของ

สินสมรส และในขณะเดียวกันก็เป�นการรักษาส�วนได�เสียของคู�สมรสด�วย ดังนั้น การแยกสินสมรส 

ในกรณีนี้จึงอาจเกิดจากพฤติกรรมของคู�สมรสฝ'ายท่ีมีอํานาจในการจัดการสินสมรสแต�เพียงฝ'ายเดียว  

ไม�ว�าจะโดยการตกลงกันในสัญญาก�อนสมรสหรือสัญญาระหว�างสมรส โดยการจัดการนั้นนํามา 

ซ่ึงผลกระทบต�อตัวทรัพย�อันเป�นสินสมรส หรือ มีผลกระทบต�อความสงบสุขของสมาชิกในครอบครัว 

และของคู�สมรสอีกฝ'าย เช�น การจัดการสินสมรสไปในทางท่ีเสียหาย ตัวอย�างเช�น การท่ีสามีนําบ�าน 

ท่ีเป�นสินสมรสออกขายโดยไม�ได�รับความยินยอมจากภริยา หรือการท่ีสามีหรือภริยาไม�อุปการะเลี้ยงดู

อีกฝ'ายหนึ่ง หรือมีหนี้สินล�นพ�นตัว หรือมีหนี้เกินก่ึงหนึ่งของสินสมรส ซ่ึงการท่ีคู�สมรสมีหนี้สินล�นพ�นตัว 

มีความหมายว�ามีหนี้สินมากกว�าทรัพย�สินจึงตกอยู�ในฐานะท่ีมีทรัพย�สินไม�พอชําระหนี้อันเป�นเหตุท่ี

                                                           
56 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1648/2511   
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เก่ียวกับลูกหนี้ท่ีเป�นมูลเหตุในการฟZองให�เป�นบุคคลล�มละลายได� หรือเป�นกรณีท่ีคู�สมรสฝ'ายท่ีมี

อํานาจจัดการสินสมรสขัดขวางการฟZองต�อสู� หรือดําเนินคดีเก่ียวกับสินสมรส ตามมาตรา 1477  

หรือขัดขวางการจัดการบ�านเรือนและจัดหาสิ่งจําเป�นสําหรับครอบครัวของคู�สมรสอีกฝ'ายทําให�เกิดผล

เสียหายแก�สินสมรหรือทําให�เกิดความเดือดร�อนแก�สมาชิกในครอบครัว หรือกรณีมีพฤติการณ�ปรากฏว�า 

จะทําความหายนะให�แก�สินสมรส 

 

3. การแยกสินสมรสเนื่องจากสามีหรือภริยาเปFนคนไร4ความสามารถ 

 มาตรา 1598/17 วรรคสอง บัญญัติว�า “ในกรณีท่ีศาลสั่งให"สามีหรือภริยาเป&น 

คนไร"ความสามารถและศาลเห็นไม�สมควรให"คู�สมรสเป&นผู"อนุบาล และต้ังบิดาหรือมารดาหรือ

บุคคลภายนอกเป&นผู"อนุบาล ในกรณีเช�นว�านี้ ให"ผู"อนุบาลเป&นผู"จัดการสินสมรสร�วมกันกับคู�สมรส 

อีกฝ-ายหนึ่ง เว"นแต�ถ"ามีเหตุสําคัญอันจะเกิดความเสียหายแก�คนไร"ความสามารถ ศาลจะสั่งเป&นอย�างอ่ืนก็ได" 

อย�างไรก็ตาม เม่ือมีกรณีดังกล�าวตามวรรคหนึ่ง คู�สมรสอีกฝ-ายหนึ่งมีสิทธิร"องขอต�อ

ศาลให"สั่งแยกสินสมรสได"” 

จากบทบัญญัติดังกล�าวข�างต�น เป�นการแยกสินสมรสเนื่องจากคู�สมรสฝ'ายใดฝ'ายหนึ่ง 

ตกเป�นบุคคลไร�ความสามารถตามคําสั่งศาล ทําให�คู�สมรสฝ'ายท่ีไม�วิกลจริตไม�ประสงค�จะจัดการ

สินสมรสร�วมกับผู�อนุบาลของคู�สมรสฝ'ายท่ีไร�ความสามารถ กฎหมายจึงให�คู�สมรสฝ'ายท่ีไม�วิกลจริต

ร�องขอให�ศาลสั่งแยกสินสมรสได� 

4. ผลของการแยกสินสมรส  

มาตรา 1492 บัญญัติว�า “เม่ือได"แยกสินสมรสตามมาตรา 1484 วรรคสอง มาตรา 1491 

หรือมาตรา 1598/17 วรรคสองแล"ว ให"ส�วนท่ีแยกออกตกเป&นสินส�วนตัวของสามีหรือภริยาและ

บรรดาทรัพย�สินท่ีฝ-ายใดได"มาในภายหลังไม�ให"ถือเป&นสินสมรส แต�ให"เป&นสินส�วนตัวของฝ-ายนั้นและ

สินสมรสท่ีคู�สมรสได"มาโดยพินัยกรรมหรือโดยการให"เป&นหนังสือตามมาตรา 1474 (2) ในภายหลัง 

ให"ตกเป&นสินส�วนตัวของสามีและภริยาฝ-ายละครึ่ง 

ดอกผลของสินส�วนตัวท่ีได"มาหลังจากท่ีได"แยกสินสมรสแล"วให"เป&นสินส�วนตัว” 

ผลของการแยกสินสมรสตามกฎหมาย มีดังนี้  

4.1 สินสมรสส�วนท่ีแยกออกตกเป�นสินส�วนตัวของสามีหรือภริยา คนละครึ่งหนึ่งหรือ

ตามท่ีท้ังสองฝ'ายตกลงกัน 
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4.2 บรรดาทรัพย�สินท่ีสามีหรือภริยาได�รับมาในภายหลังการแยกสินสมรสแล�วถือเป�น 

สินส�วนตัวของสามีหรือภริยา 

4.3 สินสมรสท่ีสามีหรือภริยาได�รับมาโดยพินัยกรรม หรือโดยการให�เป�นหนังสือตาม

มาตรา 1474 (2) ในภายหลัง การแยกสินสมรสแล�วให�เป�นสินส�วนตัวของสามีหรือภริยาคนละครึ่ง 

4.4 ดอกผลของสินส�วนตัวท่ีสามีหรือภริยาได�รับมาในภายหลังจากท่ีแยกสินสมรสให�

เป�นสินส�วนตัวของสามีหรือภริยา กรณีเช�นนี้ถือเป�นข�อยกเว�นมาตรา 1474 (3) 

4.5 เนื่องจากมีการแยกสินสมรสทําให�ระบบทรัพย�สินของสามีภริยาไม�มีเรื่องสินสมรส 

4.6 ภายหลังการแยกสินสมรสแล�วการแบ�งสินสมรสจะเป�นไปตามข�อตกลงระหว�าง

สามีภริยาหากตกลงกันไม�ได�ต�องร�องขอให�ศาลสั่ง กรณีจะต�างจากการหย�าตามมาตรา 1523 ซ่ึงมีการ

แบ�งสินสมรสให�ชายและหญิงได�ส�วนเท�ากันตามมาตรา 1533 

อุทาหรณ� 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 890/2517 เม่ือสามีภริยาทําความตกลงแบ�งแยกสินบริคณห�กัน 

ส�วนท่ีแยกออกตกเป�นสินส�วนตัวของแต�ละฝ'าย และต�างฝ'ายต�างมีกรรมสิทธิ์มีอํานาจจัดการจําหน�าย

สินส�วนตัวได�โดยลําพัง 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 812/2533 การท่ี ช.ยกกรรมสิทธิ์ในท่ีดินสินสมรสระหว�าง 

ช. กับ ล. ให�แก�โจทก�นั้น ถือได�ว�า ช. และ ล. ได�ตกลงแบ�งท่ีดินท้ังแปลงดังกล�าวออกเป�นของแต�ละฝ'าย  

ย�อมทําให�ส�วนท่ีเหลือหมดสภาพจากการเป�นสินสมรสและตกเป�นสินส�วนตัวของ ล. 

 

5. การยกเลิกการแยกสินสมรส  

เนื่องจากการแยกสินสมรสทําให�ระบบทรัพย�สินระห�างสามีภริยามีเพียงสินส�วนตัว 

แต�ในเม่ือคู�สมรสยังคงสถานะของความเป�นสามีภริยาตามกฎหมายอยู�นั้น คู�สมรสท้ังสองฝ'ายจึงอาจ

ประสงค�ให�มีการยกเลิกการแยกสินสมรส โดยกลับคืนไปเป�นระบบสินสมรสก็ได� ท้ังนี้ตามประมวล

กฎหมายแพ�งและพาณิชย�มาตรา 1492/1 ซ่ึงการยกเลิกการแยกสินสมรสมีผล ดังนี้ 

5.1 การยกเลิกการแยกสินสมรสโดยอํานาจกฎหมาย  

5.2 การยกเลิกการแยกสินสมรสโดยคําสั่งศาล 

ผลของการยกเลิกการแยกสินสมรส จะทําให�ทรัพย�สินท่ีเป�นสินส�วนตัวอยู�ในวันท่ี

ศาลมีคําสั่งให�ยกเลิกการแยกสินสมรสหรือในวันท่ีพ�นจากล�มละลาย ยังคงเป�นสินส�วนตัวตามเดิม  

แต�ทรัพย�สินท่ีสามีหรือภริยาได�รับมาในภายหลังจากการยกเลิกสินสมรส ก็ยังคงเป�นสินสมรส 
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ตามมาตรา 1474 (3) และเม่ือศาลมีคําสั่งให�แยกสินสมรสตามมาตรา 1484 หรือมาตรา 1598/17 

หรือศาลมีคําสั่งให�สามีหรือภริยาเป�นคนล�มละลาย อันมีผลให�สินสมรสแยกออกจากกัน ตามมาตรา 

1491 หรือศาลมีคําสั่งให�ยกเลิกการแยกสินสมรสหรือการแยกสินสมรสได�สิ้นสุดลงแล�วตามประมวล

กฎหมายแพ�งและพาณิชย� มาตรา 1486 กําหนดให�ศาลแจ�งไปยังนายทะเบียนสมรสให�ดําเนินการจดแจ�งไว�ใน

ทะเบียนสมรส เพ่ือให�บุคคลท่ัวไปได�รับรู�ถึงสถานะของคู�สมรสในแต�ละคู�ว�าเป�นเช�นไร 

 

บทสรุป  

 

ในเรื่องทรัพย�สินระหว�างสามีภริยานั้น เม่ือเป�นสามีภริยาท่ีจดทะเบียนสมรสกันตาม

กฎหมายแล�วย�อมเกิดทรัพย�สินระหว�างกัน ได�แก� สินส�วนตัวและสินสมรส ท้ังนี้ เพ่ือความสะดวกใน

การจัดการทรัพย�สินระหว�างสามีภริยา ซ่ึงหากเป�นสินส�วนตัวของฝ'ายใด ฝ'ายนั้นมีอํานาจจัดการได�

โดยลําพัง ไม�ต�องได�รับความยินยอมจากคู�สมรสอีกฝ'าย แต�หากเป�นการจัดการสินสมรสท่ีกฎหมาย

กําหนดให�สามีภริยาต�องจัดการร�วมกันต�องเป�นไปตามท่ีกฎหมายได�กําหนดเอาไว� ท้ังนี้ เนื่องจากเป�น

เรื่องท่ีสําคัญกฎหมายจึงได�กําหนดให�สามีภริยาต�องจัดการร�วมกัน นอกเหนือจากในเรื่องของทรัพย�สิน 

และการจัดการสินสมรสระหว�างสามีภริยาแล�ว กฎหมายยังได�กําหนดในเรื่องของการลงชื่อเป�น

เจ�าของรวมในสินสมรสไว�ด�วยเพ่ือเป�นการปZองกันคู�สมรสอีกฝ'ายหนึ่งนําสินสมรสไปจัดการแต�เพียง 

ผู�เดียวและนําความเสียหายมาสู�สินสมรสร�วมกันระหว�างสามีภริยา อีกท้ัง กฎหมายยังได�กําหนด 

ในเรื่องของหนี้สินระหว�างสามีภริยาเอาไว� ในเรื่องของหนี้ส�วนตัวและหนี้ร�วมรวมถึงวิธีการในการ

ชําระหนี้เอาไว� เพ่ือความเป�นธรรมแก�สามีภริยาและบุคคลภายนอกด�วย 
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คําถามท4ายบท 

1. กฎหมายกําหนดทรัพย�สินระหว�างสามีภริยาเอาไว�ก่ีชนิด อะไรบ�าง 

2. นายเอ สมรสกับ นางบี ก�อนสมรสนายเอ มีแม�หมูอยู� 1 ตัว เม่ือสมรสกับนางบีแล�ว  

แม�หมูตกลูก ได�ลูกหมู 2 ตัว กรณีนี้ให�วิเคราะห�ว�าแม�หมูและลูกหมูเป�นสินส�วนตัวหรือ

สินสมรส เพราะเหตุใด 

3. เงินฝากในธนาคารระหว�างสมรสแต�ลงชื่อสามีคนเดียว ดังนี้ภริยาจะขอลงชื่อร�วมในบัญชี

เงินฝากได�หรือไม� เพราะเหตุใด 

4. นางเอ้ียงนําของหม้ันท่ีนายอ�วนผู�เป�นสามีให�ไว�ก�อนสมรสไปขายได�เงินมา 20,000 บาท 

เงินดังกล�าวเป�นสินส�วนตัวหรือสินสมรส เพราะเหตุใด 

5. การจัดการสินสมรสท่ีสามีภริยาต�องจัดการร�วมกันหรือได�รับความยินยอมจากอีกฝ'ายหนึ่ง 

ได�แก� 

6. การท่ีสามีไปทําสัญญาเช�าทรัพย�สินผู�อ่ืนโดยท่ีภริยาไม�ได�รู�เห็นยินยอมด�วย สัญญาเช�าทรัพย� 

มีผลทางกฎหมายหรือไม� อย�างไร 

7. การท่ีสามียกท่ีดินท่ีเป�นสินสมรสบางส�วนให�แก�ภริยาน�อย จะถือเป�นการให�ตามหน�าท่ี

ธรรมจรรยาหรือไม� เพราะเหตุใด 

8. ถ�าฝ'ายใดฝ'ายหนึ่งทํานิติกรรมไปแต�เพียงฝ'ายเดียวหรือโดยไม�ได�รับความยินยอมจาก 

คู�สมรสอีกฝ'ายหนึ่งแล�ว  คู�สมรสอีกฝ'ายหนึ่งนั้นต�องปฏิบัติอย�างไร  

9. จงอธิบายหลักการชําระหนี้ท่ีสามีภริยาเป�นผู�ก�อข้ึนท้ังหนี้ส�วนตัวและหนี้ร�วม 

10. การแยกสินสมรสระหว�างสามีภริยาเกิดข้ึนในกรณีใดบ�าง 
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บทท่ี 5 

การส้ินสุดแห�งการสมรส (Marital Dissolution) 

การส้ินสุด

แห�งการสมรส 

การส้ินสุดลงด�วยความตาย 

การส้ินสุดด�วยเหตุศาลเพิกถอน

การสมรส 

การสมรสท่ีคู สมรสสําคัญผิดในตัวคู สมรส 

การสมรสท่ีกระทําไปโดยกลฉ�อฉล 

การสมรสท่ีกระทําไปเพราะถูกข มขู  

การสมรสท่ีผู�เยาว,ไม ได�รับความยินยอม 

การสมรสท่ีฝ/าฝ0นเกณฑ,เร่ืองอาย ุ

ผลของการเพิกถอนการสมรส 

ผลต อบุคคลภายนอก 

ผลต อคู สมรส 

การส้ินสุดลงด�วยเหตุแห งการหย า 

การหย าด�วยความยินยอมท้ังสองฝ/าย 

การหย าโดยคําพิพากษาของศาล 

ข�อยกเว�นในเหตุฟ8องหย า 

การรู�เห็นเป:นใจในการกระทําท่ีเป:น

เหตุฟ8องหย าของอีกฝ/ายหน่ึง 

เหตุฟ8องหย าเกิดจากการกระทําของ

ฝ/ายท่ีฟ8องหย า 

ฝ/ายท่ีฟ8องหย าได�ให�อภัยในการกระทํา

ของอีกฝ/ายหน่ึง 

เหตุฟ8องหย าเป:นเหตุเล็กน�อยตาม

มาตรา 1517 วรรคสาม 

อายุความฟ8องหย า 
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ภาพท่ี 5-1 ภาพรวมของการสิ้นสุดการสมรส 

 

 

 

การส้ินสุด 

แห�งการสมรส 

(ต�อ) 

สิทธิฟ8องหย าแทนคู สมรสท่ีวิกลจริต 

อายุความฟ8องหย า 

วิธีคุ�มครองช่ัวคราวระหว างฟ8องหย า 

ค าทดแทนและค าเล้ียงชีพ 

ค าทดแทน 

ค าเล้ียงชีพ 

ผลของคดีฟ8องหย า 

ผลเกี่ยวกับตัวคู สมรส 

ผลเกี่ยวกับทรัพย,สินระหว าง

สามีภริยา 

ความรับผิดในหน้ีสิน 

วิธีการแบ งทรัพย,สินระหว าง

สามีภริยา 

ผลเกี่ยวกับบุตร 

ผลเกี่ยวกับสินสมรสท่ีหายไป 



165 
 

เม่ือชายหญิงได�ทําการสมรสโดยถูกต�องตามกฎหมายแล�ว ชายหญิงคู นั้นย อมมีสถานะ

เป:นสามีภริยากันโดยชอบด�วยกฎหมาย แต การสมรสนั้นย อมสิ้นสุดลงด�วยเหตุตามท่ีประมวล

กฎหมายแพ งและพาณิชย, มาตรา 1501 กําหนดไว� ดังนี้ 

1. เม่ือคู สมรสฝ/ายใดฝ/ายหนึ่งตาย  

2. เม่ือศาลพิพากษาให�เพิกถอนการสมรสท่ีเป:นโมฆียะ และ 

3. เม่ือคู สมรสได�หย าขาดจากการเป:นสามีภริยากัน  

หากเป:นกรณีเหตุอ่ืนๆ ย อมไม ทําให�การสมรสสิ้นสุดลง เช น สามีได�ละท้ิงภริยาไปมีหญิงอ่ืน

เป:นภริยาคนใหม  ไม ถือว าเป:นเหตุให�การสมรสิ้นสุดลง1 หรือกรณีท่ีศาลพิพากษาว าการสมรสตกเป:น

โมฆะ ก็ไม ถือว าเป:นเหตุให�การสมรสิ้นสุดลงเช นกัน เพราะการสมรสท่ีศาลพิพากษาให�ตกเป:นโมฆะนั้น

ถือเสมือนว าไม เคยมีการสมรสเกิดข้ึน เท านั้น 

 

การสมรสสิ้นสุดลงด)วยเหตุแห�งความตาย 

 

การสมรสสิ้นสุดลงด�วยเหตุแห งความตาย ความตายตามประมวลกฎหมายแพ งและ

พาณิชย,ได�แบ งออกเป:น 2 ประเภท คือ หนึ่งการตายโดยธรรมชาติ และสองการตายโดยอํานาจตาม

กฎหมายหรือท่ีเรียกว า “การสาบสูญ” แต ความตายท่ีจะทําให�การสมรสสิ้นสุดลงต�องเป:นความตายตาม

ธรรมชาติไม ว าจะเป:น การแก ตาย ป/วยตาย หรือประสบอุบัติเหตุตายก็ตาม ย อมมีผลให�การสมรสได�

สิ้นสุดลงนับแต ขณะท่ีสามีหรือภริยาถึงแก ความตาย ตัวอย างเช น เม่ือ อ. ถึงแก กรรม การสมรส

ระหว างจําเลยท่ี 1 และ อ. ย อมสิ้นสุดลงด�วยเหตุการณ,ตายของ อ.2 ส วนความตายตามอํานาจ

กฎหมายหรือการตกเป:นคนสาบสูญนั้น ไม มีผลให�การสมรสสิ้นสุดลง แต เป:นเพียงเหตุท่ีคู สมรสอีกฝ/ายหนึ่ง

อ�างเป:นเหตุให�ศาลพิพากษาให�หย าตามมาตรา 1516 (5)3 

ดังนั้น เม่ือสามีหรือภริยาถึงแก ความตายทําให�การสมรสสิ้นสุดลงแล�ว กฎหมายได�

กําหนดให�มีการแบ งทรัพย,สินระหว างสามีภริยา โดยให�คิดส วนแบ งทรัพย,สินระหว างสามีภริยาต้ังแต 

วันท่ีสามีหรือภริยาถึงแก ความตาย โดยให�นําหลักการหย าด�วยความยินยอมมาบังคับใช�โดยอนุโลม 

ดังนั้น เม่ือโจทก,ถึงแก กรรมการสมรสระหว างโจทก,กับจําเลยย อมสิ้นสุดตามประมวลกฎหมายแพ ง

                                                           
1 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 600/2487 
2 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 5689/2552 

3 มาตรา 1516 (5) “เหตุฟ8องหย า มีดังต อไปน้ี… (5) สามีหรือภริยาถูกศาลส่ังให�เป:นคนสาบสูญ หรือไปจากภูมิลําเนา หรือ
ถิ่นท่ีอยู เป:นเวลาเกินสามปP โดยไม มีใครทราบแน ว าเป:นตายร�ายดีอย างไร อีกฝ/ายหน่ึงฟ8องหย าได�” 
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และพาณิชย, มาตรา 1501 การคิดส วนทรัพย,สินระหว างโจทก,กับจําเลยมีผลต้ังแต วันท่ีการสมรสสิ้นไปด�วย

เหตุความตายนั้น และการแบ งทรัพย,สินระหว างสามีภริยาให�อยู ในข�อบังคับของบทบัญญัติว าด�วยการ

หย าโดยความยินยอมท้ังสองฝ/ายตามมาตรา 1625 สินสมรสของโจทก,กับจําเลยจึงแยกออกจากกัน

ทันทีในวันท่ีโจทก,ตาย สินสมรสครึ่งหนึ่งเป:นมรดกของโจทก, ส วนอีกครึ่งหนึ่งเป:นของจําเลยตาม

มาตรา 15334 ฉะนั้น จะเห็นได�ว าเม่ือการสมรสสิ้นสุดลงด�วยความตายให�ทรัพย,สินท่ีเป:นสินสมรส

ระหว างสามีภริยาแยกออกเป:น 2 ส วนเท า ๆ กัน ในส วนของคู สมรสท่ีตายแล�วเรียกว า“กองมรดก” 

ของผู�ตาย ส วนของฝ/ายคู สมรสท่ีมีชีวิตอยู ทรัพย,สินท่ีแยกออกมานั้นย อมกลายเป:นสินส วนตัวของคู 

สมรสนั้น 

อุทาหรณ/ 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 209/2497 คดีฟ8องหย า ศาลชั้นต�นและศาลอุทธรณ,พิพากษา

ให�หย าขาดจากกัน ระหว างฎีกาจําเลยผู�เป:นสามีตาย ความตายทําให�ขาดจากการสมรส ศาลฎีกาต�อง

จําหน ายคดี  

สําหรับในเรื่องการแบ งทรัพย,สิน เม่ือมีความตายเกิดข้ึนแล�วย อมต�องมีการแบ งทรัพย,สิน

ระหว างฝ/ายท่ีมีชีวิตอยู กับฝ/ายท่ีได�ถึงแก ความตาย คือ สินส วนตัวของฝ/ายใดก็ให�เป:นของฝ/ายนั้น 

สินสมรสให�แบ งกันคนละครึ่ง หลังจากท่ีมีการแบ งสินสมรสกันแล�วจึงนําส วนท่ีเป:นของผู�ตายนั้นไป

แบ งปQนกันในระหว างทายาทตามกฎหมายมรดกต อไป ซ่ึงการตายในกรณีนี้กฎหมายไม ได�กําหนดให�

ต�องมีการจดทะเบียนเพ่ือการสมรสสิ้นสุดอีกแต อย างใด และผู�เป:นสามีหรือภริยาฝ/ายท่ียังมีชีวิตอยู มี

สิทธิท่ีจะใช�ชื่อสกุลของอีกฝ/ายหรือกลับไปใช�ชื่อสกุลเดิมของตนก็ได� ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัติชื่อ

บุคคล พ.ศ. 2505 มาตรา 14  

 

การสมรสสิ้นสุดลงด)วยเหตุศาลพิพากษาให)เพิกถอนการสมรส  

 

มาตรา 1502 บัญญัติว�า “การสมรสท่ีเป�นโมฆียะ สิ้นสุดลงเม่ือศาลพิพากษาให*เพิกถอน” 

เดิมกฎหมายกําหนดให�ศาลเพิกถอนการสมรสได�ในกรณีท่ีการสมรสเป:นโมฆะหรือ

โมฆียะ หรือศาลมีอํานาจเพิกถอนได�เอง เช น ชายหญิงสมรสกันโดยมิได�รับความยินยอมจากบิดา

มารดา หรือผู�ปกครอง หรือคําสั่งศาล ตามประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย, บรรพ 5 เดิม มาตรา 

1447 ประกอบมาตรา 1493 แต ตามประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย, บรรพ 5 ใหม  กําหนดให�ศาล

                                                           
4 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 3715 - 3716/2548 
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เพิกถอนการสมรสได�เฉพาะการสมรสท่ีเป:นโมฆียะเท านั้น ซ่ึงการสมรสท่ีเป:นโมฆียะ ถือว ามีผล

สมบูรณ,จนกว าผู�มีส วนได�เสียจะมาร�องขอให�ศาลมีคําพิพากษาให�เพิกถอนการสมรสท่ีเป:นโมฆียะนั้น 

และเม่ือศาลได�พิพากษาเพิกถอนการสมรสแล�วจึงจะถือว าการสมรสได�สิ้นสุดลง5 ฉะนั้น ตราบใดท่ี

ศาลยังไม ได�เพิกถอนการสมรส ต�องถือว าการสมรสนั้นยังคงมีอยู  และถือว าเป:นการสมรสท่ีชอบด�วย

กฎหมาย 

สําหรับกรณีท่ีศาลจะเพิกถอนการสมรสท่ีเป:นโมฆียะ ปรากฏตามมาตรา 1503 ดังนี้ 

 

1. การสมรสท่ีฝ>าฝ?นหลักเกณฑ/เรื่องอายุ  

การสมรสท่ีฝ/าฝ0นหลักเกณฑ,เรื่องอายุ ตามมาตรา 1448 มีผลให�การสมรสนั้นตกเป:น

โมฆียะตามมาตรา 1504 ซ่ึงต างจากเรื่องของการหม้ันท่ีฝ/าฝ0นเง่ือนไขเรื่องอายุท่ีกฎหมายกําหนดให�

ตกเป:นโมฆะ สําหรับการสมรสท่ีท่ีฝ/าฝ0นหลักเกณฑ,เรื่องของอายุ ตัวอย างเช น นายเอกอายุ 16 ปP 

สมรสกับนางสาวหมวยอายุ 17 ปP โดยไม ได�รับอนุญาตจากศาล การสมรสระหว างนายเอกและ

นางสาวหมวยย อมตกเป:นโมฆียะ อย างไรก็ตามในระหว างท่ีศาลยังไม ได�เพิกถอนการสมรส ต�องถือว า

นายเอกและนางสาวหมวยเป:นสามีภริยกันอยู  ดังนั้น หากจะทําให�การสมรสสิ้นสุดลงผู)มีส�วนได)เสีย

ต�องร�องขอต อศาลเพ่ือให�เพิกถอนการสมรสนั้น 

2. การสมรสท่ีคู�สมรสฝ>ายหนึ่งสําคัญผิดในตัวคู�สมรส  

การสมรสท่ีคู สมรสฝ/ายหนึ่งสําคัญผิดในตัวคู สมรส มีผลให�การสมรสนั้นตกเป:น

โมฆียะตามมาตรา 1505 ความหมายของการสําคัญผิดในตัวคู สมรส คือ การสมรสท่ีคู สมรสฝ/ายหนึ่ง

ฝ/ายใด หรือท้ังสองฝ/ายได�ทําการสมรสโดยเข�าใจผิดว าเป:นบุคคลท่ีตนต�องการท่ีจะสมรสด�วย ซ่ึงอาจ

เนื่องมาจากเป:นบุคคลท่ีมีหน�าตาเหมือนกัน ดังเช น กรณีหญิงท่ีเป:นฝาแฝดกัน แต ท้ังนี้การสําคัญผิด

นั้นต�องมิใช การสําคัญผิดในคุณสมบัติ หรือฐานะของคู สมรสอีกฝ/ายหนึ่ง เช น การสําคัญผิดคิดว าเป:น

คนท่ีฐานะร่ํารวย ย อมไม ใช การสําคัญผิดในตัวคู สมรสท่ีจะตกเป:นโมฆียะ สําหรับการสมรสโดยสําคัญผิด 

ในตัวคู สมรสท่ีตกเป:นโมฆียะตามมาตรา 1504 นี้ กฎหมายกําหนดให�เฉพาะคู�สมรสท่ีสําคัญผิดในตัว

คู สมรสเท านั้นท่ีมีสิทธิร�องขอให�ศาลเพิกถอนการสมรสได� ท้ังนี้ ตามมาตรา 15086  

                                                           
5 ชาติชาย  อัครวิบูลย�. (2544 ). คําอธิบายประมวลกฎหมายแพ�งและพาณชิย/ บรรพ 5 ว�าด)วย ครอบครัว. พิมพ,คร้ังท่ี 3 

(กรุงเทพฯ: วิญXูชน). น.347. 
6 มาตรา 1508 “การสมรสท่ีเป:นโมฆียะเพราะคู สมรสสําคัญผิดตัวหรือถูกกลฉ�อฉล หรือถูกข มขู  เฉพาะแต คู สมรสท่ีสําคัญ

ผิดตัวหรือถูกกลฉ�อฉล หรือถกูข มขู เท าน้ันขอเพิกถอนการสมรสได�” 
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ตัวอย าง นายสมัยมีความประสงค,จะสมรสกับนางสาวสวย แต นายสมัยไม ทราบว ามา

ก อนว านางสาวสวยมีฝาแฝด คือ นางสาวสมศรี การท่ีนายสมัยสําคัญผิดโดยเข�าใจว านางสาวสมศรี

เป:นนางสาวสวยซ่ึงเป:นคนท่ีตนจะสมรสด�วย นายสมัยจึงได�สมรสกับนางสาวสมศรี การสมรสท่ีเกิดข้ึน

ระหว างนายสมัยกับนางสาวสมศรี ซ่ึงเป:นฝาแฝดกับนางสาวสวย จึงเป:นโมฆียะเนื่องจากเป:นการ

สมรสท่ีเกิดจากการสําคัญผิดในตัวคู สมรส ดังนั้น นายสมัยจึงเป:นผู�มีสิทธิร�องขอให�เพิกถอนการสมรส

ดังกล าวได� โดยต�องฟ8องคดีภายในระยะเวลา 90 วันนับต้ังแต วันท่ีทําการสมรส 

 

3. การสมรสท่ีกระทําไปโดยถูกกลฉ)อฉล  

การสมรสท่ีกระทําไปโดยถูกกลฉ�อฉล มีผลให�การสมรสนั้นตกเป:นโมฆียะตามมาตรา 

1506 ซ่ึงกลฉ�อฉลในท่ีนี้คือ การท่ีหลอกลวงให�อีกฝ/ายแสดงเจตนาสมรส โดยการหลอกลวงดังกล าว

ต�องถึงขนาดว าหากไม ได�มีการหลอกลวงดังว ามานั้นจะไม มีการสมรสเกิดข้ึน เช น การท่ีหญิงมาหลอก

ชายว าตัวเองไม เคยสมรสมาก อน หรือมาหลอกว าเป:นลูกสาวเศรษฐี เป:นต�น ซ่ึงในเรื่องการขอให�เพิก

ถอนการสมรสท่ีเป:นโมฆียะเพราะถูกกลฉ�อฉลนี้กฎหมายกําหนดให�แต เฉพาะคู�สมรสท่ีถูกกลฉ)อฉล

เท านั้นมีสิทธิร�องขอให�เพิกถอน และต�องร�องขอภายใน 90 วัน นับแต วันท่ีรู�หรือควรรู�ถึงกลฉ�อฉล 

หรือภายในหนึ่งปPนับแต วันสมรส เม่ือศาลมีคําพิพากษาให�เพิกถอนการสมรสแล�ว การสมรสย อม

สิ้นสุดลง 

 

4. การสมรสท่ีกระทําไปเพราะถูกข�มขู�  

การสมรสท่ีกระทําไปเพราะถูกข มขู  อันเป:นการฝ/าฝ0น มาตรา 1507 ในเรื่องของการ

ขอเพิกถอนการสมรสนั้น กฎหมายกําหนดไว�แต เฉพาะคู�สมรสท่ีถูกข�มขู�เท านั้น ในการท่ีจะใช�สิทธิขอ

เพิกถอนการสมรส และต�องร�องขอเพิกถอนภายในระยะเวลาหนึ่งปPนับแต วันท่ีพ�นจากการข มขู   

ส วนคู สมรสฝ/ายท่ีข มขู ไม มีสิทธิร�องขอเพิกถอนการสมรส 

 

5. การสมรสท่ีผู)เยาว/กระทําไปโดยมิได)รับความยินยอมจากผู)มีอํานาจให)ความยินยอม 

การสมรสท่ีผู�เยาว,กระทําไปโดยมิได�รับความยินยอมจากผู�มีอํานาจให�ความยินยอม

ตามมาตรา 1554 จึงเป:นการสมรสท่ีฝ/าฝ0นมาตรา 1509 มีผลให�การสมรสนั้นตกเป:นโมฆียะ ในการ

ร�องขอให�เพิกถอนการสมรสในกรณีท่ีผู� เยาว,สมรสโดยไม ได�รับความยินยอมกฎหมายกําหนด 

อายุความไว� 1 ปP นับแต วันท่ีทราบถึงการสมรส โดยให�บิดามารดา ผู�รับบุตรบุญธรรม หรือผู�ปกครอง



169 
 

ต�องดําเนินการภายในระยะเวลาดังกล าว มิฉะนั้น คดีจะขาดอายุความ แต บทบัญญัติดังกล าวมี

ข)อยกเว)น หากการสมรสท่ีไม ได�รับความยินยอมนั้น หญิงได�ต้ังครรภ,ข้ึนมาในระหว างนั้น จึงไม อาจท่ี

จะร�องขอให�เพิกถอนการสมรสได� แม�หญิงนั้นจะมีอายุเท าใดก็ตาม 

 

ผลของการเพิกถอนการสมรส 

 

เม่ือศาลได�มีคําพิพากษาเพิกถอนการสมรสแล�ว การสมรสนั้นย อมตกเป:นโมฆะและ

กฎหมายกําหนดให�การสมรสนั้นสิ้นสุดลงในวันท่ีคําพิพากษาถึงท่ีสุด7 ดังนั้น เม่ือศาลได�เพิกถอนการ

สมรสแล�ว การเพิกถอนนั้นย อมมีผลแต เวลาท่ีคําพิพากษาถึงท่ีสุดตามประมวลกฎหมายแพ งและ

พาณิชย, มาตรา 1496 โดยอนุโลมตามมาตรา 15118 เม่ือศาลมีคําพิพากษาแล�ว ผลของคําพิพากษา

ของศาลย อมส งผล ดังนี้ 

 

1. ผลท่ีมีต�อบุคคลภายนอก 

ผลของการเพิกถอนการสมรสต อบุคคลภายนอก หากชายหญิงมิได)จดทะเบียนเพิกถอน
การสมรสก็จะนําไปกล าวอ�างให�เสื่อมเสียสิทธิแก บุคคลภายนอกผู�ทําการโดยสุจริตไม ได� เว�นแต  จะได�
มีการจดทะเบียนเพิกถอนการสมรสนั้นแล�ว เช น การท่ีสามีภริยาเป:นหนี้ร วมกันได�บัญญัติไว�ตาม
ประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย, มาตรา 1482 ซ่ึงเห็นได�ชัดว าต�องเป:นหนี้ท่ีก อข้ึนต�องตามท่ีบัญญัติ
ไว� 4 ประการ จึงให�ถือว าเป:นหนี้ร วมกัน ไม มีบทกฎหมายบัญญัติว า จําเลยเป:นหนี้โจทก,ในระหว างท่ี
จําเลยกับผู�ร�องขัดทรัพย,เป:นสามีภริยากัน ต�องสันนิษฐานว าจําเลยกู�เงินโจทก,มาเพ่ือใช�จ ายใน
ครอบครัวและเป:นหนี้ร วมกันอันผู�ร�องขัดทรัพย,จะต�องชําระหนี้ด�วยเลย ดังนั้น เม่ือจําเลยกับผู�ร�องขัด
ทรัพย,ได�หย าขาดจากสามีภริยากันโดยชอบด�วยกฎหมายและแบ งทรัพย,สินกันเสร็จเรียบร�อย โจทก,ก็
ไม มีอํานาจจะยึดห�องแถวอันตกเป:นของผู�ร�องขัดทรัพย,ได� จําเลยกับผู�ร�องขัดทรัพย,ได�หย าขาดจาก
สามีภริยากันโดยจดทะเบียนการหย าโดยชอบด�วยกฎหมายแล�วตามประมวลกฎหมายแพ งและ
พาณิชย, มาตรา 1499 บัญญัติไว�แล�ว ย อมมีผลใช�ยันบุคคลภายนอกได�ด�วยดังท่ีบัญญัติไว�ในมาตรา 
15119 ฉะนั้น จะเห็นได�ว าแม�ศาลได�มีคําพิพากษาให�เพิกถอนการสมรสแล�ว แต หากสามีภริยายังไม ได�
จดทะเบียนหย ากันจะใช�ยันบุคคลภายนอกไม ได� แต ในทางกลับกันหากสามีภริยาได�จดทะเบียนหย า

                                                           
7 มาตรา 1511 “การสมรสท่ีได�มีคําพิพากษาให�เพิกถอนน้ัน ให�ถือว าส้ินสุดลงในวันท่ีคําพิพากษาถึงท่ีสุด  

แต จะอ�างเป:นเหตุเส่ือมสิทธิของบุคคลภายนอกผู�ทําการโดยสุจริตไม ได�เว�นแต จะได�จดทะเบียนการเพิกถอนการสมรสน้ันแล�ว” 
8 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1028/2506 
9 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 841/2509 
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แล�ว แม�บุคคลภายนอกจะกระทําการโดยสุจริตย อมไม สามารถกล าวอ�างความสุจริตนั้นใช�ยันสามี
ภริยาได�  

 
2. ผลระหว�างคู�สมรส  

ผลระหว างคู สมรส แยกได� 2 ประการ ดังนี้ 

2.1 ผลเก่ียวกับอํานาจปกครองบุตร กล าวคือ เม่ือศาลพิพากษาให�เพิกถอนการสมรส

ท่ีเป:นโมฆียะแล�ว กฎหมายกําหนดให�สามีภริยาตกลงว าฝ/ายใดจะเป:นผู�ใช�อํานาจปกครองบุตร10 เช น นาย ก. 

สมัครใจแยกกันอยู กับนาง ข. เพราะเหตุท่ีบุคคลท้ังสองไม อาจอยู ร วมกันฉันสามีภริยาได�โดยปกติสุข

ตลอดมาเกิน 3 ปP นาง ข. จึงมีสิทธิฟ8องหย านาย ก. ได�ตาม ประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย, 

มาตรา 1516 (4/2) และเม่ือนาย ก. มีบุตรผู�เยาว,ด�วยกัน 1 คน ศาลก็มีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดให�นาง ข. 

เป:นผู�ใช�อํานาจปกครองและให�นาย ก. จ ายค าอุปการะเลี้ยงดูผู�เยาว,ได�ตามมาตรา 1520 วรรคสอง 

และมาตรา 1522 วรรคสอง11  และกําหนดเงินค าอุปการะเลี้ยงดูบุตรว าฝ/ายใดจะเป:นผู�ชําระเงิน

ดังกล าวเป:นจํานวนเงินเท าใด12  โดยศาลมีอํานาจตามประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย, มาตรา 

1522 ในการกําหนดค าอุปการะเลี้ยงดูบุตรได�เป:นกรณีเฉพาะเม่ือศาลพิพากษาให�หย าหรือในกรณีท่ี

สัญญาหย ามิได�กําหนดเรื่องค าอุปการะเลี้ยงดูไว� ดังนั้น แม�นาง ข. ซ่ึงเป:นภริยาของนาย ก. มิได�ฟ8อง

ในคดีหย าเพ่ือขอค าอุปการะเลี้ยงดูบุตร ศาลก็มีอํานาจกําหนดให�นาย ก. ชําระค าอุปการะเลี้ยงดูบุตร

เป:นรายเดือนจนกว าบุตรจะบรรลุนิติภาวะได�13 อย างไรก็ดี บุตรท่ีเกิดระหว างการสมรสท่ีเป:นโมฆียะ

และต อมาศาลได�มีคําพิพากษาให�เพิกถอนการสมรสท่ีเป:นโมฆียะดังกล าว กฎหมายกําหนดให�บุตรนั้น

เป:นบุตรท่ีชอบด�วยกฎหมายของชายหญิงคู นั้นด�วย14 

2.2 ผลในทางทรัพย,สินระหว างสามีภริยา กล าวคือ การสมรสท่ีเป:นโมฆียะและถูกศาล

พิพากษาให�เพิกถอนแล�ว กฎหมายกําหนดให�มีการแบ งทรัพย,สินระหว างสามีภริยาโดยคําพิพากษา

ของศาล ในส วนท่ีบังคับทรัพย,สินระหว างสามีภริยานั้น มีผลย�อนหลังไปถึงวันท่ีศาลเพิกถอนการสมรส

ท่ีเป:นโมฆียะนั้น และให�แบ งสินสมรสกันคนละครึ่ง นอกจากนี้ ถ�าคู สมรสฝ/ายหนึ่งได�จําหน ายสินสมรส

                                                           
10 มาตรา 1520 วรรคสอง “ในกรณีหย าโดยคําพิพากษาของศาล ให�ศาลซ่ึงพิจารณาคดีฟ8องหย าน้ันช้ีขาดด�วยว าฝ/ายใดจะ

เป:นผู�ใช�อํานาจปกครองบุตรคนใด...”  
11 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 6471/2548 
12 มาตรา 1522 วรรคสอง “ถ�าหย าโดยคําพิพากษาของศาลหรือในกรณีท่ีสัญญาหย ามิได�กําหนดเร่ืองค าอุปการะเล้ียงดูบุตรไว�  

ให�ศาลเป:นผู�กําหนด” 
13 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 6244/2550 
14 มาตรา 1560 “บุตรเกิดระหว างสมรสซ่ึงศาลพิพากษาให�เพิกถอนภายหลังน้ัน ให�ถือว าเป:นบุตรชอบด�วยกฎหมาย” 
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ไปโดยเจตนาทําให�คู สมรสอีกฝ/ายหนึ่งเสียหาย คู สมรสฝ/ายท่ีได�จําหน ายหรือจงใจทําลายสินสมรสนั้น

ต�องชดใช�จากสินสมรสส วนของตนหรือสินส วนตัว 

2.3 การชดใช�ค าเสียหายและค าเลี้ยงชีพ ตามมาตรา 1513 ในกรณีท่ีปรากฏว า คู สมรสท่ี

ถูกฟ8องเพิกถอนการสมรสได�รู�เห็นเป:นใจในเหตุแห งโมฆียะกรรม คู สมรสนั้นจะต�องรับผิดใช�ค าทดแทน

ความเสียหายซ่ึงคู สมรสอีกฝ/ายหนึ่งได�รับต อกาย ชื่อเสียง หรือทรัพย,สิน เนื่องจากการสมรสนั้นด�วย 

โดยให�นํามาตรา 152515 มาใช�บังคับโดยอนุโลม และถ�าหากการเพิกถอนการสมรสนั้นทําให�อีกฝ/ายหนึ่ง

ยากจนลง และไม มีรายได�พอจากทรัพย,สินหรือจากการงานตามท่ีเคยทําอยู ระหว างสมรส คู สมรสท่ีถูก

ฟ8องนั้นจะต�องรับผิดในค าเลี้ยงชีพดังท่ีบัญญัติไว�ในมาตรา 1526 ด�วย16 

 

             3. ผลต�อคู�สมรสฝ>ายท่ีสุจริตในการได)รับค�าทดแทน 

                 สําหรับการฟ8องขอให�ศาลเพิกถอนการสมรสท่ีเป:นโมฆียะ ถ�าคู สมรสท่ีถูกฟ8องเป:นผู�ท่ีก อ

หรือรู�เห็นเป:นใจในเหตุแห งโมฆียะนั้น เช น ใช�กลฉ�อฉล ข มขู  ทําให�คู สมรสอีกฝ/ายหนึ่งหลงเชื่อหรือจํา

ย อมต�องทําการสมรส หรือได�รู�อยู แล�วว าอีกฝ/ายหนึ่งสําคัญตัวผิด และได�รู�เห็นเป:นใจในความสําคัญผิดนั้น 

กฎหมายจึงให�คู สมรสฝ/ายท่ีสุจริตมีสิทธิเรียกค าทดแทนได� และศาลมีอํานาจใช�ดุลพินิจตามควรแก 

พฤติการณ, โดยศาลจะคํานึงถึงจํานวนทรัพย,สินท่ีคู สมรสนั้นได�รับไปจากการแบ งสินสมรสเพราะการ

เพิกถอนการสมรสนั้นด�วย ความรับผิดในการใช�ค าทดแทนดังกล าว โดยศาลจะสั่งให�ชําระครั้งเดียวหรือ

แบ งชําระเป:นงวดๆ มีกําหนดเวลาตามท่ีศาลจะเห็นสมควรก็ได� ตามมาตรา 1525 และหากการเพิกถอนการ

สมรสดังกล าวทําให�คู สมรสฝ/ายท่ีฟ8องคดียากจนลง และไม มีรายได�พอจากทรัพย,สินหรือจากการงาน

ตามท่ีเคยทําอยู ระหว างสมรส คู สมรสท่ีถูกฟ8องนั้นจะต�องรับผิดในค าเลี้ยงชีพ โดยศาลจะคํานึงถึง

ความสามารถของผู�ให�และฐานะของผู�รับประกอบการพิจารณาพิพากษา อย างไรก็ตาม แม�ศาลจะ

กําหนดจํานวนค าเลี้ยงชีพแล�ว หากมีการร�องขอตามมาตรา1598/39 ศาลอาจสั่งเพิกถอน ลด เพ่ิม หรือ

กลับให�ค าเลี้ยงชีพอีกภายหลังก็ได� 

 
                                                           

15 มาตรา 1525 “ค าทดแทนตามมาตรา 1523 และมาตรา 1524 น้ัน ให�ศาลวินิจฉัยตามควรแก พฤติการณ, โดยศาลจะส่ัง
ให�ชําระคร้ังเดียวหรือแบ งชําระเป:นงวดๆ มีกําหนดเวลาตามท่ีศาลจะเห็นสมควรก็ได� ในกรณีที่ผู�จะต�องชําระค าทดแทนเป:นคู สมรสของ
อีกฝ/ายหน่ึงให�ศาลคํานึงถึงจํานวนทรัพย,สินท่ีคู สมรสน้ันได�รับไปจากการแบ งสินสมรสเพราะการหย าน้ันด�วย” 

16 มาตรา 1526 “ในคดีหย า ถ�าเหตุแห งการหย าเป:นความผิดของคู สมรส ฝ/ายใดฝ/ายหน่ึงแต ฝ/ายเดียว และการหย าน้ัน  

จะทําให�อีกฝ/ายหน่ึงยากจนลงเพราะไม มีรายได�พอจากทรัพย,สิน หรือจากการงานตามท่ีเคยทําอยู ระหว างสมรส อีกฝ/ายหน่ึงน้ันจะขอให�

ฝ/ายท่ีต�องรับผิดจ ายค าเล้ียงชีพให�ได� ค าเล้ียงชีพน้ีศาลอาจให�เพียงใดหรือไม ให�ก็ได� โดยคํานึงถึงความสามารถของผู�ให�และฐานะของ

ผู�รับ และให�นําบทบัญญัติมาตรา 1598/39 มาตรา 1598/40 และมาตรา 1598/41 มาใช�บังคับโดยอนุโลม” 
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การสมรสสิ้นสุดลงด)วยเหตุแห�งการหย�า 

 

การหย าทําให�การสมรสสิ้นสุดลง โดยอาจเกิดข้ึนจากคู สมรสท้ังสองฝ/ายตกลงท่ีจะหย า

ขาดจากกัน ซ่ึงเรียกว าการหย าด�วยความยินยอม หรือคู สมรสเพียงฝ/ายเดียวเท านั้นท่ีต�องการหย า  

จึงนําคดีมาฟ8องต อศาลขอให�ศาลมีคําพิพากษาให�หย าขาดจากการเป:นสามีภริยากัน ซ่ึงเรียกว า 

การฟ8องหย า โดยกฎหมายกําหนดวิธีการหย าไว�ตามมาตรา 1514 กล าวคือ การหย าโดยความยินยอม

ของคู สมรสท้ังสองฝ/าย และ การหย าโดยคําพิพากษาของศาล 

 

1. การหย�าโดยความยินยอมของคู�สมรสท้ังสองฝ>าย 

มาตรา 1514 วรรคสอง บัญญัติว�า “การหย�าโดยความยินยอมต*องทําเป�นหนังสือมี

พยานลงลายมือชื่ออย�างน*อยสองคน” 

จากบทบัญญัติดังกล าวข�างต�น การหย าโดยความยินยอม หมายความว า คู สมรสท้ังสอง

ฝ/ายไม ประสงค,ท่ีจะเป:นสามีภริยากัน จึงตกลงท่ีจะหย าขาดจากกัน ซ่ึงกฎหมายก็ยินยอมให�มีการหย า

โดยความยินยอมของคู สมรสท้ังสองฝ/ายได� เนื่องจากการสมรสถือเป:นสัญญาทางแพ ง คู สัญญาจึงย อม

มีสิทธิท่ีจะเลิกสัญญากันได�17  โดยมาตรา 1514 กําหนดหลักเกณฑ,การหย าโดยความยินยอม ดังนี้18 

1.1 การหย าต)องทําเป:นหนังสือ จึงจะมีผลเป:นการหย ากัน ถ�าสามีภริยาตกลงหย า

กันด�วยวาจา ไม ถือว าท้ังสองฝ/ายต้ังใจท่ีจะหย ากัน และไม มีผลว าท้ังสองได�หย าขาดจากกัน ส วนจะ

เขียนหรือพิมพ,ข�อความในหนังสือหย านั้น กฎหมายไม ได�กําหนดไว� จึงสามารถเขียนหรือพิมพ,ก็ได�  

แต ข�อความในหนังสือหย านั้นจะต�องให�ได�สาระสําคัญว าเป:นการหย ากัน 

1.2 ในหนังสือหย าสามีและภริยานั้นจะต)องลงลายมือช่ือในหนังสือหย�านั้นด�วย 

เนื่องจากการหย าเป:นสัญญาอย างหนึ่ง จึงต�องมีลายมือชื่อคู สัญญา แต สามีและภริยาไม จําเป:นต�อง 

ลงชื่อในหนังสือหย าต อหน�าพยานสองคนพร�อมกัน ซ่ึงเป:นข�อแตกต างจากการทําพินัยกรรมตาม

มาตรา 1646 ดังจะเห็นได�จากการท่ีสามีภริยายินยอมหย ากันต อหน�าพยานสองคน โดยสามีลงชื่อใน

หนังสือหย าแล�ว แต ภริยามาลงชื่อในภายหลังจากท่ีพยานคนหนึ่งเสียไปแล�ว ดังนี้ ถือว าหนังสือหย า

                                                           
17 ประสพสุข  บญุเดช. (2543). คําอธิบายประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย/ บรรพ 5 ว�าด)วยครอบครัว. พิมพ,คร้ังท่ี 12 (กรุงเทพฯ: 

นิติบรรณการ). น. 357. 
18 วารี  นาสกุล. (2543).  กฎหมายแพ�งและพาณชิย/ ว�าด)วยครอบครัว. พิมพ,คร้ังท่ี 4. (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ,

มหาวิทยาลัยรามคําแหง). น. 161 – 162. 



173 
 

นั้นสมบูรณ, ท้ังนี้ เพราะกฎหมายไม ได�บังคับให�สามีภริยาต�องลงชื่อต อหน�าพยาน เพียงแต ต�องการให�มี

พยานรู�เห็นในการหย าเท านั้น19 

1.3 หนังสือหย านั้นจะต)องมีพยานลงลายมือช่ืออย�างน)อยสองคน หากมีพยาน

เพียงคนเดียวหนังสือหย าย อมไม สมบูรณ, และพยานไม จําเป:นต�องลงลายมือพร�อมกันเหมือนกับการ

ทําพินัยกรรมแต พยานต�องรู�ว าตนเองลงลายมือชื่อในฐานะพยานในเรื่องอะไร หากมีการลงลายมือชื่อ

โดยไม ทราบว าเป:นเรื่องหย าย อมไม ถือว าเป:นพยาน เช น ในหนังสือหย ามีพยาน 2 คนเซ็นชื่อ คนหนึ่ง

เซ็นเม่ือยังไม มีลายเซ็นของใครเลย ต อมาใครจะเซ็นชื่ออีกหรือไม  ก็ไม ทราบ ดังนี้ จะถือว าพยานคน

นั้นเป:นพยานรู�เห็นในการตกลงทําหนังสือหย านั้นไม ได� พยานอีกคนหนึ่งเซ็นชื่อให�ในภายหลัง และ

ยืนยันไม ได�ว าลายเซ็นของคู สัญญาและพยานในหนังสือนั้นจะเป:นลายเซ็นท่ีแท�จริง ดังนี้ จะว าพยาน

คนหลังนี้รู�เห็นว าคู สัญญาได�ตกลงกันตามหนังสือก็ไม ได�อีก รวมความว าหนังสือนั้นยังเรียกไม ได�ว าได�มี

พยานรู�เห็น จึงถือไม ได�ว าลงชื่อเป:นพยานในหนังสือหย า20   

อุทาหรณ/ 

นาย ก. และนาง ข. เป:นสามีภริยากันโดยจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย และ

ท้ังคู มีบุตรด�วยกัน ต อมานาย ก. และนาง ข. เดินทางไปท่ีสถานีตํารวจเพ่ือขอให�ร�อยตํารวจเอก ค. ทํา

บันทึกข�อตกลงของนาย ก. และนาง ข. ว านาย ก. และนาง ข. ตกลงจะเลิกร�างกัน ร�อยตํารวจเอก ค. 

จึงให�นายดาบตํารวจ ง. เป:นผู�จัดทําบันทึกข�อตกลงตามความประสงค,ของคู สามีภริยาดังกล าวเม่ือ

จัดทําบันทึกข�อตกลงแล�วเสร็จ นาย ก. และนาง ข. ได�ลงชื่อในบันทึกดังกล าว นอกจากนี้ร�อยตํารวจเอก ค. 

และนายดาบตํารวจ ง. ได�ร วมลงชื่อในบันทึกดังกล าวด�วย โดยร�อยตํารวจเอก ค ลงชื่อในช อง 

สวป.พ.ง.ส. บันทึก และนายดาบตํารวจ ง ลงชื่อในช องพยาน แม�ร�อยตํารวจเอก ค. จะลงชื่อในฐานะ 

ผู�บันทึกข�อความในเอกสารดังกล าว โดยไม มีคําว าพยานกํากับไว�ด�วย แต เม่ือร�อยตํารวจเอก ค เป:นผู�รู�เห็น

ข�อตกลงในการหย าขาดจากการเป:นสามีภริยาระหว างนาย ก. และนาง ข. ตามท่ีระบุไว�ในเอกสาร

ดังกล าว ร�อยตํารวจเอก ค. จึงเป:นพยานในการตกลงหย าขาดจากการเป:นสามีภริยากันระหว างนาย ก. และ

นาง ข. ดังนั้น การหย าของนาย ก. และนาง ข. จึงถือว ามีพยานลงลายมือชื่อ 2 คนแล�ว คือนายดาบ

ตํารวจ ง. และร�อยตํารวจเอก ค. การท่ีนาง ข. ไม ยอมไปจดทะเบียนหย า นาย ก. ก็มีสิทธิฟ8องให�นาง ข.  

ไปจดทะเบียนหย าได�21  

                                                           
19 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 141/2487 
20 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 417/2494 
21 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2838/2522 
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ในส วนของพยานนั้นกฎหมายไม ได�กําหนดว าต�องบรรลุนิติภาวะแล�วโดยพยาน

ท้ังสองคนนั้นไม จําเป:นต�องบรรลุนิติภาวะ  

1.4 การหย าโดยความยินยอมจะมีผลสมบูรณ,ต อเม่ือสามีภริยาได�จดทะเบียนการ

หย านั้น22  และมีผลนับแต เวลาจดทะเบียนการหย าเป:นต�นไป23 แต ถ�าสามีภริยาได�ตกลงทําสัญญาหย า

โดยชอบด�วยกฎหมายแล�ว หากปรากฏว าคู สมรสฝ/ายใดฝ/ายหนึ่งไม ประสงค,ท่ีจะไปจดทะเบียนหย า ฝ/ายท่ียัง

ประสงค,ท่ีจะหย ามีสิทธินําคดีมาฟ8องขอให�ศาลพิพากษาให�หย าได�  

อุทาหรณ/ 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1291/2500 เดิมโจทก,จําเลยเป:นสามีภรรยากันโดยชอบ

ด�วยกฎหมายจดทะเบียนสมรสเม่ือ พ.ศ.2486 ระหว างอยู กิน จําเลยประพฤติชั่วอย างร�ายแรงหลาย

ประการ และแล�วได�ท้ิงร�างโจทก,ไปอยู กับภรรยาใหม ไม ให�ความอุปการะเลี้ยงดู โจทก,ได�เลี้ยงบุตร (5 คน) 

ฝ/ายเดียวตลอดมา โจทก,จําเลยจึงได�ทําหนังสือหย าขาดจากกันและนัดวันไปจดทะเบียนการหย าแบ ง

สินสมรสและแบ งการปกครองบุตรครั้นถึงกําหนดวันไปจดทะเบียนการหย า จําเลยแกล�งบิดพลิ้วไม ไป 

ขอให�ศาลพิพากษาให�โจทก,จําเลยหย าขาดจากกัน หรือบังคับให�จําเลยไปจดทะเบียนหย าขาดกับโจทก, 

กับให�จําเลยชําระเงินค าทรัพย,ตามฟ8อง 34,000 บาทให�แก โจทก,พร�อมดอกเบี้ย 

จําเลยรับว าได�ทําหนังสือหย าไว�จริงหนังสือหย านี้ใช�ได�ตาม มาตรา 1498 วรรคสอง 

แห งประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย, เพราะคู หย าได�ทําหนังสือหย านี้ข้ึนไว�โดยความยินยอมของ 

ท้ังสองฝ/ายและมีพยานลงลายมือชื่อ 2 คน ครบถ�วนบริบูรณ, ถ�าผัวเมียคู นี้สมรสกันก อนใช�ประมวล

กฎหมายแพ งและพาณิชย, บรรพ 5 หนังสือหย านี้จะใช�ได�สมบูรณ,ทันทีในขณะท่ีได�ทําหนังสือหย านี้เสร็จ 

หากแต ผัวเมียคู นี้สมรสกันภายหลังการใช�ประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย, บรรพ 5 ซ่ึงบัญญัติถึง

การมีทะเบียนสมรสไว�แล�ว ฉะนั้นการหย าจะสมบูรณ,ต อเม่ือสามีภรรยาได�จดทะเบียนการหย านั้นแล�ว 

หมายความว าคู หย าจะต�องไปจดทะเบียนการหย าเสียจึงจะเป:นการสมบูรณ, โจทก,จึงฟ8องขอให�ศาล

บังคับจําเลยให�ไปจดทะเบียนหย าได� 

1.5 สถานท่ีหย า การหย าโดยความยินยอม จะทํา ณ ท่ีว าการอําเภอ หรือท่ีว าการเขต 

หรือสถานท่ีใดก็ได� และสามีภริยามีสิทธิท่ีจะทําความตกลงกันเก่ียวกับทรัพย,สิน เช น ยกทรัพย,สินให�

บุตร ถ�ามีการฝ/าฝ0นข�อตกลงนี้ อีกฝ/ายหนึ่งสามารถใช�สิทธิทางศาลได� 

                                                           
22 มาตรา 1515 “เม่ือได�จดทะเบียนสมรสตามประมวลกฎหมายน้ีการหย าโดยความยินยอมจะสมบูรณ,ต อเม่ือสามีและภริยา

ได�จดทะเบียนการหย าน้ันแล�ว” 
23 มาตรา 1531 วรรคหน่ึง “การสมรสท่ีจดทะเบียนตามกฎหมายน้ัน การหย าโดยความยินยอมของคู สมรสท้ังสองฝ/าย มีผล

นับแต เวลาการหย าเป:นต�นไป” 
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1.6 ข�อตกลงเก่ียวกับทรัพย,สินและบุตร สามีภริยามีสิทธิท่ีจะทําความตกลงกัน

เก่ียวกับทรัพย,สิน เช น ยกทรัพย,สินให�บุตร ถ�ามีการฝ/าฝ0นข�อตกลงนี้ อีกฝ/ายหนึ่งสามารถใช�สิทธิ 

ทางศาลได�ตาม ดังนั้น การท่ีโจทก,จําเลยจดทะเบียนการหย าและบันทึกเก่ียวกับทรัพย,สินยกให�แก 

บุตรด�วยเจตนาให�มีผลผูกพันตามกฎหมาย ไม เป:นโมฆะ เม่ือจําเลยไม ยอมปฏิบัติตามข�อตกลงใน

บันทึกหลังทะเบียนการหย า โจทก,ในฐานะคู สัญญาจึงมีอํานาจฟ8องให�จําเลยโอนทรัพย,สินนั้นให�แก 

บุตรได�ส วนบุตรจะยอมรับทรัพย,สินหรือไม เป:นเรื่องในชั้นบังคับคดี24 นอกจากนั้นหากในขณะท่ีมี 

การหย าโดยความยินยอม ถ�าสามีภริยามีบุตรท่ียังไม บรรลุนิติภาวะ สามีภริยาจะต�องตกลงกันเป:น

หนังสือว าจะให�ฝ/ายใดปกครองบุตร ถ�าตกลงกันไมได�ต�องให�ศาลชี้ขาดอํานาจปกครองบุตร ในระหว าง

การพิจารณาชี้ขาดอํานาจปกครองบุตร ยังคงเป:นของบิดามารดา และแม�สามีภริยาจะได�หย าขาดจาก

กัน แต สิทธิหน�าท่ีของบิดามารดาท่ีมีต อบุตรในเรื่องการอุปการะเลี้ยงดูและให�การศึกษามิได�ระงับลง 

ท้ังนี้ ตามมาตรา 156425 ดังนั้น จึงต�องตกลงกันว าฝ/ายใดจะออกเงินเป:นจํานวนเท าใด โดยตกลงกัน

ไว�ในสัญญาหย า และเม่ือสามีภริยาหย าขาดกันแล�ว จะต�องมีการแบ งทรัพย,สินระหว างสามีภริยา

ตามท่ีมีอยู ในเวลาจดทะเบียนหย า หากมิได�แบ งทรัพย,สินกันแล�ว ชายหญิงย อมเป:นเจ�าของกรรมสิทธิ์

ร วมกัน ซ่ึงต างฝ/ายก็มีสิทธิเรียกร�องให�แบ งทรัพย,สินกันต อไป 

อุทาหรณ/ 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1645/2548 คดีก อนโจทก,ฟ8องขอลงชื่อร วมใน

สังหาริมทรัพย, ท่ี เป:นสินสมรสและขอค าอุปการะเลี้ยงดู ต อมาโจทก,จําเลยตกลงทําสัญญา

ประนีประนอมยอมความในเรื่องการตกลงหย าขาดและแบ งสินสมรส และศาลพิพากษาตามยอม  

ซ่ึงตามสัญญาข�อ 1 จําเลยต�องปฏิบัติการขายท่ีดิน 2 แปลง และนําเงินท่ีหักค าใช�จ ายแล�วมาชําระ

ให�แก โจทก, ข�อ 2 จําเลยตกลงโอนท่ีดิน 5 โฉนดให�แก โจทก, ข�อ 3 ท่ีดินนอกจากนี้ให�เป:นของจําเลย 

ข�อ 4 โจทก,จําเลยตกลงหย ากัน เม่ือโจทก,ได�รับเงินตามข�อ 1 และได�รับโอนตามข�อ 2 เรียบร�อยแล�ว  

แต ปรากฏว าท่ีดินยังจําหน ายไม ได�และระยะเวลา 6 เดือน ท่ีกําหนดให�ขายท่ีดินและสิ่งปลูกสร�างให�

แล�วเสร็จนั้นก็ผ านไปแล�วซ่ึงจําเลยก็รับในคําร�องขอแก�ไขเพ่ิมเติมคําฟ8องฎีกาลงวันท่ี 3 ธันวาคม 

2545 ว ายังไม ได�ปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความในข�อ 1 นี้ ดังนั้น เม่ือจําเลยซ่ึงเป:นลูกหนี้

ตามคําพิพากษาปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความไม ครบถ�วน สถานภาพของการสมรส

                                                           
24 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 4156/2532 
25 มาตรา 1564 บัญญัติว า “บิดามารดาจาํต�องอุปการะเล้ียงดูและให�การศึกษาตามสมควรแก บุตรในระหว างท่ีเป:นผู�เยาว,

บิดามารดาจาํต�องอุปการะเล้ียงดูบุตร ซ่ึงบรรลุนิติภาวะแล�ว แต เฉพาะทุพพลภาพและหาเล้ียงตนเองมิได�” 
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ระหว างโจทก,จําเลยยังคงมีผลตามกฎหมาย คู สมรสคงต�องมีภาระหน�าท่ีรับผิดต อบุคคลภายนอกหรือ

อาจได�รับความเสียหายจากการจัดการสินสมรสของคู สมรสอีกฝ/ายหนึ่ง เม่ือโจทก,มาฟ8องจําเลยคดีนี้

เพ่ือขอเป:นผู�จัดการสินสมรสแต ฝ/ายเดียว โดยมีเหตุจําเลยปลอมลายมือชื่อโจทก,ในการจัดการเก่ียวกับ

ท่ีดินสินสมรส ชอบท่ีโจทก,จะขอเป:นผู�จัดการสินสมรสฝ/ายเดียวและจัดการแยกสินสมรส จึงมิใช เรื่อง

ท่ีโจทก,ขอให�จําเลยปฏิบัติตามคําพิพากษาตามยอมและเป:นคนละประเด็นกัน 

 

2. หย�าโดยคําพิพากษาของศาล 

ในกรณีท่ีสามีหรือภริยาไม ยินยอมหย ากัน กฎหมายได�กําหนดเหตุต างๆ ไว�เพ่ือให�

สิทธิแก สามีหรือภริยานํามาอ�างให�ศาลพิพากษาให�คู สมรสหย าขาดจากกันได� ดังจะเห็นได�จาก

ประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย, มาตรา 1516 ได�กําหนดเหตุหย าไว� ดังต อไปนี้ 

2.1 สามีหรือภริยาอุปการะเล้ียงดู หรือยกย�องผู)อ่ืนฉันภริยาหรือสามีเปSนชู)หรือมีชู)

หรือร�วมประเวณีกับผู)อ่ืนเปSนอาจิณ อีกฝ>ายหนึ่งฟUองหย�าได) 

เหตุหย าในข�อนี้ ตามบรรพ 5 เดิม มาตรา 1500 (1) กําหนดให�สามีฟ8องหย าได�

เม่ือภริยามีชู� เนื่องจากประเพณีไทยและกฎหมายลักษณะผัวเมีย บทท่ี 8 ได�รับรองสิทธิของสามี 

ในกรณีท่ีภริยามีชู� โดยให�สามีฆ าภริยาได� และเรียกค าทดแทนจากชู�ได� อีกท้ังสามีมีสิทธิท่ีจะกระทําต อ 

ผู�ท่ีเป:นชู�กับภริยาตนได� ตามคําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 400/2463 และคําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 

1650/2479 ในกรณีท่ีสามีไปร วมประเวณีกับหญิงอ่ืน แต สามีมิได�อุปการะเลี้ยงดู หรือยกย องหญิงอ่ืน 

ฉันภริยานั้น ภริยาไม สามารถฟ8องหย าได� ต อมาเม่ือ ปP พ.ศ. 2519 บรรพ 5 ได�มีการแก�ไขเพ่ิมเติมโดย

บัญญัติว า สามีอุปการะเลี้ยงดู หรือยกย องหญิงอ่ืนฉันภริยา ถือว าเป:นเหตุหย า โดยการอุปการะเลี้ยง

ดูหญิงอ่ืนจะต�องเป:นการอุปการะเลี้ยงดูเสมือนเป:นภริยาของตน มิใช เป:นการอุปการะเลี้ยงดูในฐานะอ่ืน  

เช น สามีให�ความรักความเอ็นดู หรือให�ความช วยเหลือด�านมนุษยธรรมแก หญิงอ่ืน จึงให�ความ

อุปการะเลี้ยงดู และให�การศึกษาหญิงอ่ืนนั้น เสมือนเป:นบุตรของตน หรือในฐานะเป:นบุตรบุญธรรม 

เป:นต�น  

อย างไรก็ตาม หากสามีให�การอุปการะเลี้ยงดูหญิงแม�จะมีอายุไม ถึง 17 ปP 

บริบูรณ,ก็ตาม หากการเลี้ยงดูดังกล าวเป:นไปในลักษณะฉันภริยา ถือเป:นเหตุให�ภริยาฟ8องหย าได� ส วน

การท่ีสามียกย องหญิงอ่ืนฉันภริยา ต�องแสดงให�บุคคลท่ัวไปได�รู�เห็นว าหญิงอ่ืนนั้นเป:นภริยาของตน 

หรือเป:นผู�ท่ีมีความสัมพันธ,ฉันสามีภริยากับตนโดยเป]ดเผย เช น นาย ก. มีความสัมพันธ,ฉันชู�สาวกับ

นาง ค. มาก อนท่ีจะสมรสกับนาง ข. เม่ือนาย ก. สมรสกับนาง ข. แล�วนาย ก. ยังมีความสัมพันธ,ฉันชู�
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สาวกับนาง ค. และยกย องเป:นภรรยาอย างออกหน�า26 หรือก อนนาย ก. จดทะเบียนสมรสกับนาง ข. 

ปรากฏว านาย ก. ได�ร วมประเวณีกับนาง ค. จนเกิดบุตรด�วยกัน หลังจากจดทะเบียนกับนาง ข. ได�

เพียง 2 วัน นาย ก. กลับไปจดทะเบียนกับนาง ค.ซ�อนข้ึนอีก โดยอ�างว าเพ่ือให�เด็กท่ีเกิดมาเป:นบุตร

โดยชอบกฎหมายของตน นอกจากนั้นแล�วก อนท่ีนาย ก.จะได�แต งงานกับนาง ข. ยังปรากฏข�อเท็จจริงว า 

นาง ค. เคยอยู กินกับนาย ก. และภายหลังแต งงานกับนาง ข. แล�วยังเคยนําบุตรมาหานาย ก. และนาย ก. 

ยังให�เงินแก นาง ค.เพ่ือนําไปใช�จ าย27 หรือกรณีท่ีนาย ก. และนาง ค. ไปไหนมาไหนด�วยกันอย าง

เป]ดเผย และท้ังสองได�อยู ในบ�านซ่ึงปลูกสร�างในแหล งชุมชนด�วยกันในเวลากลางคืน นอกจากนี้ยังมี

การขับรถรับส งเม่ือไปทํากิจธุระหรือซ้ืออาหารด�วยกัน พฤติการณ,ดังกล าวถือว านาย ก. และนาง ค. มี

ความสัมพันธ,ฉันชู�สาวและเอ้ืออาทรดูแลเอาใจใส ต อกัน แสดงว านาย ก. ยกย องนาง ค. ฉันภริยา แม�

นาย ก. จะไม เคยพานาง ค. ออกงานสังคม หรือแนะนําให�บุคคลอ่ืนรู�จักในฐานะภริยาก็ตาม28 หรือ

พฤติการณ,ท่ีนาย ก.มีความสัมพันธ,ฉันชู�สาวกับนาง ค. โดยไปพักแรมต างจังหวัดด�วยกันเป:นประจํา

และยังพักหลับนอนค�างคืนร วมกันท่ีห�องนอนของนาง ข.บ อยครั้ง29 พฤติการณ,ดังกล าวมาข�างต�น  

ถือได�ว านาย ก. อุปการะเลี้ยงดูหรือยกย องหญิงอ่ืนฉันสามีภรรยาซ่ึงเป:นเหตุให�นาง ข.ฟ8องหย านาย ก. ได�ตาม

มาตรา 1516 (1) 

การท่ีสามียกย�องหญิงอ่ืนฉันภริยา อันเป:นข�อท่ีแตกต างจากการท่ีสามีให� 

การอุปการะเลี้ยงดูหญิงอ่ืน ซ่ึงอาจจะมีการป]ดบัง หลบซ อน หรือการกระทําอ่ืนๆ เพ่ือไม ให�ผู�ใดรู�ถึง

การกระทําดังกล าว และแม�ว าสามีจะไม ได�ทอดท้ิงภริยา หรือสามียังคงยกย องภริยาอยู ก็ตาม ก็ถือเป:น

เหตุให�ภริยาฟ8องหย าได�เช นกัน  

สามีเปSนชู) หมายความว า สามีได�ร วมประเวณีกับภริยาของผู�อ่ืน ส วนภริยามีชู� 

หมายความว า ภริยาได�ร วมประเวณีกับชายอ่ืน30 การทําชู� จะต�องถึงข้ันท่ีชายและหญิงได�ร วมประเวณีกัน 

มิใช เพียงแค การกอดจูบ ลูบคลําตามเนื้อตัวร างกาย แต การท่ีคู สมรสฝ/ายใดฝ/ายหนึ่งจะฟ8องหย า 

เพราะอีกฝ/ายหนึ่งเป:นชู�หรือมีชู� นั้น คู สมรสฝ/ายท่ียกข้ึนเป:นเหตุฟ8องหย าจะพิสูจน,ข�อเท็จจริงว า 

อีกฝ/ายหนึ่งได�ร วมประเวณีกับผู�อ่ืนซ่ึงมิใช คู สมรสของตน การท่ีสามีเพียงแต สงสัยหรือเข�าใจเอาเองว า

ภริยาเป:นชู�ยังไม เป:นเหตุหย าเป:นไปได�31 แต เนื่องจากการนําสืบให�เห็นถึงการร วมประเวณีนั้นเป:นไป

                                                           
26 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 467/2525 
27 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2308/2527 
28 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 6516/2552 
29 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1094/2539 
30 ราชบัณฑิตยสถาน. (2542).  พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. (กรุงเทพฯ: นานมีบุ^คส,พับลิเคช่ัน). น. 369. 
31 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 96 - 97/2485 
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ได�ยาก เพราะเรื่องดังกล าวขัดต อศีลธรรมอันดีของประชาชน คู สมรสท่ีไปร วมประเวณีกับผู�อ่ืนนั้น 

จึงพยายามปกป]ดเรื่องไว� จึงต�องนําสืบถึงพฤติการณ,แวดล�อม กรณีท่ีใกล�ชิดว าชายหญิงได�ร วมประเวณี

กัน และมีความสัมพันธ,ฉันชู�สาวในสถานท่ีต างๆ ตามแต วาระและโอกาส เช น กรณีท่ีภริยากับชายอ่ืนได�เข�า

พักในโรงแรมม านรูดภายในเดือนเดียวกันถึง 2 ครั้ง โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร จึงรับฟQงเป:น

อย างอ่ืนไม ได� นอกจากบุคคลท้ังสองได�มีการร วมประเวณีกัน หรือกรณีท่ีความสัมพันธ,ทางเพศท่ีผิด

แผกแตกต างไปจากเดิม เช น การปฏิเสธการร วมประเวณีโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร รวมท้ังกรณี

ท่ีภริยาต้ังครรภ, ท้ังท่ีไม มีการร วมประเวณีกับสามีมาก อน เป:นต�น นอกจากนี้ การร วมประเวณีจะต�อง

เป:นไปโดยความสมัครใจ มิใช การร วมประเวณีท่ีเกิดจากการข มขืนกระทําชําเรา และจะต�องเป:นการ

ร วมประเวณีระหว างชายกับหญิง มิใช การร วมประเวณีกับบุคคลเพศเดียวกัน32 

อุทาหรณ/ 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 6516/2552 แม�จําเลยท่ี 1 จะไม เคยพาจําเลยท่ี 2 

ออกงานสังคม หรือแนะนําให�บุคคลอ่ืนรู�จักในฐานะภริยา แต การท่ีจําเลยท้ังสองไปไหนมาไหนด�วยกัน

อย างเป]ดเผยอยู ในบ�านซ่ึงปลูกสร�างในแหล งชุมชนด�วยกันในเวลากลางคืน ขับรถรับส งเม่ือไปทํากิจ

ธุระหรือซ้ืออาหารด�วยกัน ย อมบ งชี้ว าจําเลยท้ังสองมีความสัมพันธ,ฉันชู�สาวและเอ้ืออาทรดูแลเอาใจ

ใส ต อกัน แสดงว าจําเลยท่ี 1 ยกย องจําเลยท่ี 2 ฉันภริยาอันเป:นเหตุหย าตาม ประมวลกฎหมายแพ ง

และพาณิชย, มาตรา 1516 (1) แล�ว และโจทก,ยังมีสิทธิเรียกค าทดแทนจากจําเลยท่ี 2 ท่ีแสดงตนโดย

เป]ดเผยว ามีความสัมพันธ,ฉันชู�สาวกับจําเลยท่ี 1 ซ่ึงเป:นสามีโจทก,ให�ร วมรับผิดกับจําเลยท่ี 1 ต อโจทก,

ตามประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย, มาตรา 1523 วรรคหนึ่ง ได�อีกด�วย 

2.2 สามีหรือภริยาประพฤติช่ัว ไม�ว�าความประพฤติช่ัวนั้นจะเปSนความผิดอาญา

หรือไม� ถ)าเปSนเหตุให)อีกฝ>ายหนึ่ง 

2.2.1 ได�รับความอับอายขายหน�าอย างร�ายแรง 

2.2.2 ได�รับความดูถูกเกลียดชังเพราะเหตุท่ีคงเป:นสามีหรือภริยาของฝ/ายท่ี

ประพฤติชั่วอยู ต อไป หรือ 

2.2.3 ได�รับความเสียหายหรือเดือดร�อนเกินควร ในเม่ือเอาสภาพ ฐานะ และ

ความเป:นอยู ร วมกันฉันสามีภริยามาคํานึงประกอบอีกฝ/ายหนึ่งฟ8องหย าได� 

หลักเกณฑ,ในการพิจารณาว าการกระทําใดเป:นการประพฤติชั่ว จะถือตาม

มาตรฐานของจารีตประเพณีเป:นหลัก โดยคํานึงถึงความรู�สึกของวิญXูชนว าอย างไรจึงจะเป:นการ

                                                           
32 ชาติชาย  อัครวิบูลย,. อ�างแล�ว. น. 389. 
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ประพฤติชั่ว เช น การฝQกใฝ/ในอบายมุข ชายท่ีด่ืมสุราเป:นประจํา หญิงท่ีชอบเล นการพนันจนไม มีเวลา

ให�ครอบครัว33  หรือการท่ีสามีพยายามข มขืนลูกจ�างสาวซ่ึงเป:นคนใช�ในบ�าน34  สามีชอบเล นการพนัน 

และเคยถูกจับกุมมาแล�ว35 เป:นต�น 

อุทาหรณ/ 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 116/2547 ศาลฎีกาได�มีคําพิพากษาให�จําคุกจําเลยท่ี 1 

ในข�อหาเป:นเจ�าของผู�ดูแลและผู�จัดการสถานการค�าประเวณีและข�อหาขายหรือให�บริการเทปและวัสดุ

โทรทัศน,โดยไม ได�รับอนุญาต ซ่ึงขณะนั้นโจทก,เป:นปลัดอําเภอในจังหวัดสงขลา จําเลยท่ี 1 เป:นภริยา

โจทก,ซ่ึงเป:นข�าราชการชั้นผู�ใหญ  แต จําเลยท่ี 1 กลับกระทําความผิดในข�อหาท่ีขัดต อความสงบ

เรียบร�อยและเสื่อมเสียศีลธรรมอันดีของประชาชน จนศาลฎีกามีคําพิพากษาให�จําคุกจําเลยท่ี 1 การกระทํา

ของจําเลยท่ี 1 ถือว าทําให�โจทก,ซ่ึงเป:นสามีได�รับความอับอายขายหน�าอย างร�ายแรง กับได�รับความดู

ถูกเกลียดชัง นับเป:นเหตุฟ8องหย าตาม ป.พ.พ. มาตรา 1516 (2) (ก) (ข) 

อย างไรก็ตาม หากเป:นเพียงการท่ีภริยาไม ยอมพูดจากับสามี เนื่องจากทราบว า

สามีไปมีความสัมพันธ,ทางเพศกับหญิงอ่ืน ยังไม เพียงพอท่ีจะฟQงได�ว าเป:นการประพฤติชั่ว หรือการท่ี

ภริยาไปเท่ียวผู�ชายในเวลากลางคืนในบางครั้งบางคราว หรือการท่ีภริยาต อว าญาติและเพ่ือนของสามี

ในเรื่องของการไม ช วยออกค าอาหาร ยังไม ถือว าเป:นการประพฤติชั่วอย างร�ายแรง หรือการท่ีภริยา

ร�องเรียนต อผู�บังคับบัญชาของสามีเนื่องจากมีหญิงอ่ืนมายุ งเก่ียวในทางชู�สาว เป:นเหตุให�สามีต�องถูก

ลงโทษทางวินัยนั้น ดังนี้ ถือว าภริยามีอํานาจโดยชอบธรรมท่ีจะทําได� หาใช เป:นการประพฤติชั่วอย าง

ร�ายแรงไม  

อุทาหรณ/ 

คําพิพากษาฎีกาท่ี 2321/2537 การท่ีจําเลยสืบทราบว าโจทก,มีความสัมพันธ,

ใกล�ชิดกับหญิงอ่ืนจึงเสพสุรา สูบบุหรี่ ทะเลาะวิวาท และติดตามควบคุมโจทก,ในวิทยาลัยท่ีโจทก,

ทํางานอยู นั้น แม�พฤติการณ,ของจําเลยจะก อให�โจทก,เกิดความเบื่อหน ายอับอายในหมู เพ่ือนอาจารย,

และนักศึกษา แต ก็เกิดจากความรักหึงหวงหวาดระแวงของจําเลยตามวิสัยสตรีเพศท่ีเป:นภริยาซ่ึงอาจ

ปรับปรุงตัวให�ดีข้ึนได�ถ�าโจทก,ไม แสดงความรําคาญใจและฝQกใฝ/ในสตรีอ่ืนให�ปรากฏ ท้ังจําเลยเองก็ไม 

สมัครใจหย าตัดความสัมพันธ,ฉันสามีภริยากับโจทก, พฤติการณ,ดังกล าวของจําเลยจึงยังไม ถึงข้ัน

ประพฤติชั่วท่ีเป:นเหตุให�โจทก,ได�รับความอับอายขายหน�าอย างร�ายแรงหรือได�รับความดูถูกเกลียดชัง
                                                           

33 สมพร  พรหมหิตาธร. (2544). คําอธิบายประมวลกฎหมายแพ�งและพาณชิย/ ว�าด)วยครอบครัว. (กรุงเทพฯ : นิติธรรม). น.256. 
34 คําพิพากษาศาลฎีกา ท่ี 1845/2529 
35 คําพิพากษาศาลฎีกา ท่ี 2141/2531 
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เดือดร�อนเกินควร หรือทําการเป:นปฏิปQกษ,ต อการท่ีเป:นสามีภริยากันอย างร�ายแรง โจทก,จึงยังไม มี

สิทธิฟ8องหย าจําเลยได� 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2702/2546 ความสัมพันธ,ระหว างโจทก,กับจําเลยนับแต อยู 

กินฉันสามีภริยากันมาเป:นไปโดยปกติ จําเลยเพ่ิงมีความประพฤติเสียหายหลังจากโจทก,ไปทํางานท่ี

ดินแดนไต�หวันและทราบว าโจทก,จะมีสามีใหม  ประกอบกับจําเลยอยู ในสภาพคนพิการต�องสูญเสีย

ดวงตาไปเม่ือครั้งทํางานท่ีประเทศบรูไนแล�วประสบอุบัติเหตุทําให�ดวงตาพิการและนายจ�างส งตัว

จําเลยกลับประเทศไทย ไม สามารถทํางานหาเงินเลี้ยงครอบครัวได�ดังก อนจําเลยย อมเกิดความกลัด

กลุ�มใจยิ่งข้ึน โจทก,จึงควรสงสารให�ความเห็นใจจําเลย มิใช ซํ้าเติมหรือกระทําการอันเป:นการบั่นทอน

สภาพจิตใจจําเลย แม�บางครั้งจําเลยด่ืมสุรามากเกินไปจนทําให�มีปากเสียงกระทบกระท่ังกับบุพการี

หรือบุคคลในครอบครัวของโจทก,ก็ตาม แต พฤติกรรมก�าวร�าวของจําเลยเนื่องมาจากความทุกข,ท่ีเกิด

จากการกระทําของโจทก,ท่ีส งจดหมายมาบอกขณะโจทก,อยู ท่ีดินแดนไต�หวันว าโจทก,มีสามีใหม แล�วท้ัง

จําเลยยินยอมแยกตัวออกไปอยู ท่ีบ�านบิดามารดาจําเลยตามความประสงค,ของโจทก,เพ่ือมิให�เกิดความ

บาดหมางกับบุพการีของโจทก, พฤติการณ,ของจําเลยท่ีไม ทํามาหาเลี้ยงครอบครัวหรือด่ืมสุราดังกล าว 

และไม ปรากฏว าจําเลยใช�ถ�อยคําดุด าบิดาโจทก,ให�รับความเสียหายอย างไร ยังถือไม ได�ว าจําเลย

ประพฤติชั่วหรือหม่ินประมาทหรือเหยียดหยามบุพการีของโจทก,อย างร�ายแรงอันเป:นเหตุฟ8องหย าตาม

ประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย, มาตรา 1516 (2) และ (3) 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1581/2542 การท่ีจําเลยไปเท่ียวกับผู�ชายในเวลา

กลางคืนโดยไม ได�ความชัดว าจําเลยประพฤติตนเช นนั้นเป:นปกติวิสัยหรือไม  ชายท่ีจําเลยไปด�วยมี

ความสัมพันธ,กับจําเลยเกินกว าปกติธรรมดาหรือไม  และจําเลยไปกับชายดังกล าวเพียงลําพังสองต อ

สองหรือไม  จึงไม อาจฟQงได�ว าจําเลยประพฤติชั่ว อันจะเป:นเหตุหย าตามประมวลกฎหมายแพ งและ

พาณิชย,มาตรา 1516 (2) 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 5389/2539 การท่ีภริยาต อว าญาติและเพ่ือนของสามี

ต อหน�าสามีว าทําไมไม ออกเงินค าสุราอาหารเองบ�างและการท่ีภริยากล าวว าตนโตมาได�เพราะพ อแม 

ชุบเลี้ยงไม ใช เพราะแม ของสามียังไม ถึงขนาดทําให�สามีได�รับความอับอายขายหน�าอย างร�ายแรงหรือ

เป:นการเหยียดหยามบุพการีของสามีอย างร�ายแรงไม เป:นเหตุหย าตามกฎหมาย 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1761/2534 การท่ีจําเลยร�องเรียนกล าวโทษโจทก,ต อ

ผู�บังคับบัญชาว าโจทก,กับหญิงอ่ืนมีความสัมพันธ,ฉันชู�สาว ต อกันเป:นเหตุให�โจทก,ถูกลงโทษทางวินัยนั้น  

เห็นว าจําเลยซ่ึงเป:นภรรยาโดยชอบด�วยกฎหมายของโจทก, ย อมมีความชอบธรรม ท่ีจะป8องกันหรือ
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ขัดขวางมิให�โจทก,กับหญิงอ่ืนมีความสัมพันธ,ฉันชู�สาว ต อกันอันเป:นเหตุให�ครอบครัวเดือดร�อนได�  

การกระทําของจําเลยถือไม ได�ว าเป:นการประพฤติชั่ว อันเป:นเหตุฟ8องหย าตาม ป.พ.พ. มาตรา 1516 (2) 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 3288/2527 ระหว างจําเลยอยู กินเป:นสามีภริยากับ

โจทก, จําเลยมีอาชีพผิดกฎหมายค�ายาเสพติด โจทก,รู�เห็นและร วมกระทําด�วยโจทก,ให�ญาติของโจทก,

นําเฮโรอีนมาจากภาคเหนือ จนญาติของโจทก,และจําเลยถูกเจ�าพนักงานตํารวจจับ ศาลพิพากษา

ลงโทษจําคุกจําเลย 20 ปP ถือได�ว าโจทก,ได�ยินยอมหรือรู�เห็น เป:นใจในการกระทําของจําเลยท่ีเป:นเหตุหย านั้น 

โจทก,จะ ยกข้ึนเป:นเหตุฟ8องหย าจําเลยหาได�ไม  

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1648/2524 โจทก,จําเลยซ่ึงเป:นสามีภริยาทะเลาะและ

ทําร�ายร างกายซ่ึงกันและกันดังนี้ หาใช เป:นเรื่องจําเลยทําร�ายร างกายโจทก,อันเป:นการร�ายแรงไม  

2.3 สามีหรือภริยาทําร)าย หรือทรมานร�างกายหรือจิตใจ หรือหม่ินประมาท หรือ

เหยียดหยามอีกฝ>ายหนึ่งหรือบุพการีของอีกฝ>ายหนึ่ง ท้ังนี้ ถ)าเปSนการร)ายแรง อีกฝ>ายหนึ่งนั้นฟUอง

หย�าได) 

กรณีท่ีจะถือว าสามีหรือภริยาทําร�ายร างหรือทรมานร างกายหรือจิตใจหรือหม่ิน

ประมาท หรือเหยียดหยามอีกฝ/ายหนึ่งหรือบุพการีของอีกฝ/ายหนึ่งท่ีจะเป:นเหตุฟ8องหย าได�ตาม

ประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย, มาตรา 1516 (3) จะต�องเป:นการร�ายแรง ซ่ึงในเรื่องของการทํา

ร�ายร างกายจะต�องเป:นการจงใจทําร�ายและมีบาดแผลอันเกิดจากการทําร�ายปรากฏตามเนื้อตัว

ร างกาย มิใช เพียงแต พยายามทําร�ายหรือทําให�บาดเจ็บ เช น ถ�าปรากฏว าบาดแผลท่ีคู สมรสฝ/ายหนึ่ง

ได�รับจากการกระทําของคู สมรสอีกฝ/ายหนึ่ง ไม เป:นอันตรายร�ายแรง จึงถือไม ได�ว า สามีหรือภริยาทํา

ร�ายร างกายอีกฝ/ายหนึ่งเป:นการร�ายแรง อันจะเป:นเหตุให�ฟ8องหย าได� ตามประมวลกฎหมายแพ งและ

พาณิชย,มาตรา 1516 (3)36 หรือกรณีมีแผลถลอก ฟกช้ํา รอยข วน บวมเล็กน�อย เป:นต�น37 ยังไม ถือว า

เป:นอันตรายแก กาย  

2.3.1 ทําร�ายจิตใจ การทําร�ายจิตใจ คือ การทําให�เกิดความรู�สึกเสียใจ ทุกข,ใจ 

หรือหวาดกลัวต อการกระทําของอีกฝ/ายหนึ่ง38  เช น การท่ีสามีนอกใจภริยา และด าว าต าง ๆ บางครั้ง

ทําร�ายภริยาและขับไล ภริยาไม ให�กลับบ�าน ทําเหมือนไม ใช สามีภริยากัน39 หรือการท่ีสาทีภริยา

ทะเลาะกันและด าลามถึงบุพาการีของอีกฝ/าย อีกท้ังยังด าว าภริยาเป:นผู�หญิงไม ดี เม่ือภริยาหนีออก

                                                           
36 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 4402/2539 
37 ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ,. (2554).  ประมวลกฎหมายอาญาฉบับอ)างอิง. พิมพ,คร้ังท่ี 26. (กรุงเทพฯ: วิญXูชน). น. 446.  
38 สมพร  พรหมหิตาธร. อ�างแล�ว. น. 258. 
39 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 789/2495 
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จากบ�านสามียังตามมาทําร�ายภริยา การกระทําดังกล าวถือได�ว าเป:นการทําร�ายร างกายและจิตใจของ

ผู�เป:นภริยา40  แต หากเป:นกรณีท่ีสามีหรือภริยาเพียงแต ทําให�อีกฝ/ายเจ็บใจ โกรธ อาย กลัว หรือกังวลใจ 

เช นกรณีจับมัดขังไว�ใต�ถุนสถานีตํารวจคนเดียว ไกลหูไกลตาผู�ต�องหาคนอ่ืน เช นนี้ ไม เป:นอันตรายแก 

จิตใจ41 

2.3.2 การหม่ินประมาทหรือการเหยียดหยามอีกฝ/ายหนึ่ง หรือบุพาการีอีกฝ/ายหนึ่ง 

หมายถึงการท่ีทําให�อีกฝ/ายได�รับความเสียหาย ถูกดูหม่ิน ถูกเกลียดชัง อย างไรก็ตามการกระทํานั้น

ต�องร�ายแรงถึงจะเป:นเหตุในการฟ8องหย าได� เช น ด าพ อตาว าเลวท้ังโคตร หรือด าแม ผัวว าเป:นหญิงส่ํา

ส อน42  แต ถ�าสามีหรือภริยาด าทออีกฝ/ายหนึ่งด�วยความหึงหวง ไม ถือเป:นเหตุหย าตามข�อนี้ เช น  

การท่ีโจทก,จําเลยทะเลาะกันเกือบทุกวัน เพราะจําเลยหึงหวงโจทก,เข�าใจว าโจทก, ซ่ึงเป:นภริยามีชู� 

เม่ือโจทก,จําเลยด าทอกันเป:นปกติวิสัยตลอดจนสิ่งแวดล�อมและอุปนิสัยของโจทก,จําเลย โจทก,จะเอา

ข�อความท่ีจําเลยกล าวในการด าทอหลังกลับจากไปเท่ียวท่ีบางแสนโดยมีชายอ่ืนไปด�วยท่ีว า “โคตรแม 

มึงไม สั่งสอน มึงมันดอกทอง” มาเป:นข�ออ�างว าจําเลยดูหม่ินโจทก,และบุพการีของโจทก,อย างร�ายแรง 

เพ่ือเป:นเหตุฟ8องหย าหาได�ไม 43 

อุทาหรณ/ 

คําพิพากษาศาลฎีกา 3563/2548 ข�อเท็จจริงได�ความว า โจทก,รู�จักจําเลย

ต้ังแต จําเลยอายุ 18 ปP โดยจําเลยทํางานเป:นนักร�อง ส วนโจทก,เป:นพนักงานรับจ�างอยู ท่ีห�องอาหาร

ร�านเดียวกัน ต อมาอยู กินฉันสามีภริยานานประมาณ 5 ปP ช วงนั้นโจทก,จําเลยต างด่ืมสุรา ปP 2521  

จึงจดทะเบียนสมรสกันและโจทก,สอบเข�ารับราชการได� ปP 2524 เริ่มเกิดเหตุทะเลาะกัน โจทก,มี

พฤติการณ,ส อว าจะมีความสัมพันธ,ทางชู�สาวกับผู�หญิงอ่ืนนับแต ปP 2524 จําเลยหึงหวงเป:นเหตุให�

ทะเลาะกันมาโดยตลอด ข�อเท็จจริงได�ความด�วยว านายณรงค,ศักด์ิหรือบุญเป:ง ทองหล อ พ่ีน�องร วม

บิดามารดาเดียวกับโจทก,เคยมาขอยืมเงินโจทก,ไป 20,000 บาท แล�วยังใช�คืนไม หมด ต อมานายณรงค,

ศักด์ิขอให�โจทก,นําท่ีดินไปจดทะเบียนจํานองท่ีสถาบันการเงินเพ่ือนําเงินกู�มาเป:นค าใช�จ ายเดินทางไป

ทํางานต างประเทศอีก จําเลยไม ยอมลงชื่อให�ความยินยอมในการจดทะเบียนจํานอง จึงเกิดทะเลาะกัน  

                                                           
40 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 3007/2524 
41 ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ,. อ�างแล�ว. น. 447. 
42 วิสาร  พันธุนะ. (2543). เอกสารการสอนชุดวิชา กฎหมายแพ�ง 3 : ครอบครัว – มรดก หน�วยที ่1- 7. พิมพ,คร้ังท่ี 17. 

(นนทบุรี: สํานักพิมพ,มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช). น. 188. 
43 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 739/2528 
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จําเลยเขียนบันทึกวางบนโต̂ะทํางานในบ�าน โจทก,กลับมาบ�านได�พบ อ านแล�วเขียนข�อความโต�ตอบ 

ต อมาโจทก,จึงขนของแยกไปพักอาศัยท่ีบ�านพักข�าราชการ  

เม่ือพิจารณาข�อความท่ีจําเลยเขียนข้ึนแล�ว เห็นได�ว า โจทก,ด าว าจําเลยก อนว า 

โจทก,กับจําเลยเป:นบุคคลคนละชั้นกัน จําเลยจึงลําเลิกบุญคุณด ากลับทํานองว าเคยเลี้ยงดูส งเสียโจทก, 

มาก อน จําเลยทําคุณกับโจทก,ไม ข้ึน ทําดีมานาน 30 ปP แล�วไม ได�ดีข�อท่ีจําเลยพูดห�ามนางพิชามญชุ,ไม ให�

เข�าใกล�โจทก,และว าไอ�คนนี้ถ�าคลําไม มีหางมันเอาหมด ก็สืบเนื่องมาจากโจทก,เดินกอดคอนางสาว

พิชามญชุ, ซ่ึงขณะนั้นอายุ 14 ปP ซ่ึงย างเข�าสู วัยสาวแล�วเดินไปตามถนนในหมู บ�านโดยท่ีโจทก,มี

พฤติกรรมดังกล าว การท่ีจําเลยพูดถ�อยคําดังกล าวน าจะกระทําไปโดยเจตนาเตือนให�บุตรสาว

ระมัดระวังตัวไว� เพียงแต ใช�ถ�อยคําอันไม สมควรเยี่ยงมารดาท่ัวไปเท านั้น ส วนเรื่องดูหม่ินเหยียดหยาม

มารดาโจทก,นั้น บิดามารดาโจทก,ไม อยากได�จําเลยเป:นลูกสะใภ� เพราะจําเลยเป:นนักร�องทํางาน

กลางคืนทําให�โจทก,เสื่อมเสีย เม่ือมาท่ีบ�านก็บอกให�เลิกยุ งกับโจทก, จึงทะเลาะกัน จําเลยเคยบอก

พยานขอหย าให�มารดาโจทก,มาพักท่ีบ�านจําเลยอีก เพราะมาทีไรก็ทําให�โจทก,จําเลยทะเลาะกัน การท่ี

จําเลยพูดว าทํานองเหยียดหยามโจทก,และมารดาโจทก,จึงน าจะเกิดจากโจทก,และมารดาโจทก,มีส วน

ร วมก อให�จําเลยกระทําการดังกล าวอยู มาก เรื่องท่ีโจทก,จําเลยทะเลาะกันเป:นเรื่องปกติธรรมดาของ

สามีภริยาท่ีอยู ด�วยกัน ข�อเท็จจริงจึงยังฟQงไม ได�โดยถนัดว าจําเลยเหยียดหยามโจทก,และมารดาโจทก,

อย างร�ายแรงอันโจทก,จะอ�างเป:นเหตุหย าได�ตามประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย, มาตรา 1516 (3) 

2.4 สามีหรือภริยาจงใจละท้ิงร)างอีกฝ>ายหนึ่งไปเกินหนึ่งปY อีกฝ>ายหนึ่งนั้นฟUองหย�าได) 

การเป:นสามีภริยากันนั้นเม่ือจดทะเบียนสมรสกันแล�วตามกฎหมายสามีภริยา

ต�องอยู กินด�วยกันฉันสามีภริยาและสามีภริยาต�องช วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกันตามความสามารถและ

ฐานะของตน หากว าสามีไม เอาใจใส ดูแลภริยาในฐานะสามีท่ีจะพึงปฏิบัติต อภริยา แสดงว าสามี 

ไม ประสงค,ท่ีจะอยู กินฉันสามีภริยากับภริยาอีกแล�ว เช น หลังจาก นาย ก กับนาง ข ได�จดทะเบียน

สมรสกัน และอยู กินด�วยกันฉันสามีภริยาเพียงสองเดือน หลังจากนั้นนาย ก ไปรับราชการทหารตลอดมา 

และต อมาเม่ือปP พ.ศ. 2550 นาย ก ปลดประจําการทหารแล�ว นาย ก มิได�กลับไปอยู กินด�วยกันกับ

นาง ข ฉันสามีภริยา จนกระท่ังปP พ.ศ. 2553 นาง ข จึงไปอยู กินฉันสามีภริยากับนาย ค จนมีบุตร

ด�วยกัน พฤติการณ,ของนาย ก เป:นเรื่องท่ีนาย ก จงใจละท้ิงร�างนาง ข ไปเกินหนึ่งปPต้ังแต นาย ก. 

ปลดประจําการทหารในปP พ.ศ. 2550 นาง ข จึงฟ8องหย านาย ก ได�44 หรือกรณีท่ีแต งงานแล�ว สามีไป

                                                           
44 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 4156/2548 
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บวช45 แต ถ�าสามีกับภริยา ทะเลาะกันรุนแรงถึงขนาดสามีตบตีภริยา และสามีบอกให�ภริยาย�าย

ออกไปจากบ�านพักไปอยู ท่ีบ�านอีกแห งหนึ่ง อันเป:นสินสมรสของสามีและภริยา โดยสามีได�โทรศัพท,

แจ�งบิดาภริยาให�มารับภริยาไป และภริยาได�พาบุตรสาวไปอยู ด�วย แม�สามีและภริยา จะไม ได�ติดต อกัน

เป:นเวลาเกินกว า 1 ปP การกระทําของสามียังไม ถือว า เป:นละท้ิงร�างภริยา ตามมาตรา 1516 (4) อันจะเป:น

เหตุให�ฟ8องหย าได� หรือในกรณีท่ีสามีไปมีความสัมพันธ,กับหญิงอ่ืน ซ่ึงต อมาก็เป:นภริยาอีกคนหนึ่งและ

มีบุตรด�วยกันด�วย สามีจึงเป:นฝ/ายออกจากบ�านพักของภริยาไปเอง กรณีจึงถือว าสามีสมัครใจแยกกัน

อยู กับภริยาฝ/ายเดียว ภริยาหาได�สมัครใจแยกกันอยู กับสามีแต อย างใดไม  ดังนั้น ภริยาจึงไม ได�ละท้ิงร�าง

สามีเกินกว าหนึ่งปP อันจะเป:นเหตุให�สามีฟ8องหย าภริยาได� ตามมาตรา 1516 (4)46 

สําหรับคู สมรสท่ีมีสิทธิฟ8องหย าตามข�อนี้ มิใช เฉพาะคู สมรสฝ/ายท่ีถูกท้ิงร�าง

เท านั้นคู สมรสฝ/ายท่ีแยกไปอยู ต างหาก เป:นฝ/ายฟ8องหย าก็ได� เช น นาย ก.สมรสกับนาง ข. โดยท่ีนาง ข. ได�

ยินยอมเป:นภริยานาย ก. เพราะเห็นแก น�องสาวซ่ึงมีบุตรเกิดกับนาย ก. ถึง 8 คน ขณะน�องสาวถึงแก 

กรรมบุตรยังเล็กๆ เม่ือนาย ก. พานาง ข. ไปอาศัยอยู กับนายม วงบิดานาย ก. นั้น นาย ก. ไม มีงานทํา ได�แยก

ไปอยู ท่ีกรุงเทพฯ นาน ๆ ประมาณ 2 - 3 เดือน จึงกลับมาเยี่ยมนาง ข. ต อมานาง ข. ได�ทราบจาก

ญาติของนาย ก. ว านาย ก. ไปได�ภริยาใหม ท่ีกรุงเทพฯ อีกคนหนึ่ง เม่ือนาง ข. ได�สอบถามนาย ก. ทํา

ให�นาย ก. พาลหาเหตุทะเลาะวิวาทด�วย และต อมาก็ขับไล ไสส งนาง ข. ให�ออกไปจากบ�าน แต นาง ข. ไม ยอม

ออกไป นาย ก. ก็ได�พาบุตรนาย ก. ท้ังหมดท่ีเกิดกับน�องสาวนาง ข. หนีออกจากบ�านไป อันเป:นการ

บีบบังคับให�นาง ข. ต�องกลับไปอยู บ�านเดิมของนาง ข. หลังจากท่ีนาง ข. กลับไปอยู บ�านเดิมตลอดมาเป:น

เวลา 24 ถึง 25 ปP นาย ก. ไม เคยไปรับนาง ข. กลับหรือไปอยู กินร วมกันกับนาง ข. ฉันสามีภริยา จึงเป:น

เรื่องท่ีนาย ก. เป:นฝ/ายจงใจละท้ิงร�างนาง ข. มิใช นาง ข. จงใจละท้ิงร�างนาย ก. ดังนั้น นาง ข. จึงถือ

เป:นเหตุหย าได�47 

อุทาหรณ/ 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 6948/2550 แม�พฤติการณ,ของโจทก,ในเบื้องต�นเป:น

การแสดงออกโดยปริยายว ายินยอมให�จําเลยทํางานอยู ท่ีประเทศญ่ีปุ/นก็ตาม แต หลังจากนั้นประมาณ 

2 ปP คือต้ังแต ปP 2542 โจทก,ได�ขอร�องให�จําเลยกลับมาดูแลครอบครัวหลายครั้ง แสดงว าโจทก,ไม 

ยินยอมให�ทํางานอยู ท่ีประเทศญ่ีปุ/นต อไป แต จําเลยยังคงยืนยันไม กลับประเทศไทย รวมท้ังไม ยินยอม

กลับประเทศไทยเพ่ือมาเบิกความเป:นพยานในคดีนี้ แสดงว าจําเลยประสงค,ท่ีจะทํางานอยู ท่ีประเทศ

                                                           
45 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 135/2498 
46 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2345/2552 
47 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1450/2521 
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ญ่ีปุ/นโดยไม สนใจท่ีจะกลับมาดูแลบุตรและอยู ร วมกับโจทก,ฉันสามีภริยาอีกต อไป ถือว าจําเลยจงใจละ

ท้ิงร�างโจทก,ไปเกินกว า 1 ปP นับแต ปP 2542 โจทก,จึงฟ8องหย าจําเลยได�ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1516 (4)  

อย างไรก็ตาม ถ�าคู สมรสฝ/ายท่ีท้ิงร�างอีกฝ/ายหนึ่งไป หรือต างฝ/ายต างท้ิงร�างซ่ึงกัน

และกัน ดังนี้ ย อมไม ถือว าเป:นเหตุฟ8องหย า เช น จําเลยซ่ึงเป:นภริยาไม นําพาท่ีจะอยู ร วมกับโจทก,เอง 

แต กลับไม อ�างว าจําเลยละท้ิงโจทก, ไม เป:นเหตุหย าตามมาตรา 1516 (4)48 หรือการท่ีจําเลยไม ติดตาม

ไปอยู ด�วยเพราะบิดามารดาโจทก,ไม พอใจท่ีจําเลยลักลอบจดทะเบียนสมรสกับโจทก,โดยพลการ 

ขณะท่ีโจทก,กําลังศึกษาอยู ในมหาวิทยาลัย จึงไม อยู ในวิสัยท่ีจําเลยจะติดตามไปอยู กินกับโจทก,ท่ีบ�าน

บิดามารดาของโจทก, ดังนี้ จะถือว าจําเลยท้ิงร�างโจทก,หาได�ไม  แม�โจทก,จําเลยจะมิได�อยู ร วมกันฉัน

สามีภริยาตลอดมาเป:นเวลานานเกินหนึ่งปP โดยโจทก,ไม ประสงค,จะอยู กินร วมกับจําเลย และการไม ให�

หย าขาดจากกันย อมไม เกิดผลดีแก ฝ/ายใด นั้น เม่ือกรณีระหว างโจทก,กับจําเลยยังไม มีสาเหตุตาม

กฎหมายท่ีจะขอหย า ศาลก็ไม อาจพิพากษาให�หย ากันตามประสงค,ของโจทก,ได�49 หรือการท่ี

โจทก,จําเลยซ่ึงเป:นสามีภริยากันทําบันทึกต อกันในฉบับแรกมีข�อความว า “โจทก,จําเลยประสงค,แยกกัน

อยู  เรื่องการหย ายังไม พูดถึง” ดังนี้ จะถือว าจําเลยจงใจท้ิงร�างโจทก,ไปฝ/ายเดียวหาได�ไม  กรณีไม เข�าเง่ือนไข

ท่ีจะฟ8องหย าตามมาตรา 1516 (4)50 หรือการท่ีโจทก,จําเลยซ่ึงเป:นสามีภริยากัน โจทก,ทํางานใน

ต างประเทศ ส วนจําเลยและบุตรอยู ในประเทศไทย โดยโจทก,เดินทางมาเยี่ยมจําเลยและบุตรทุกปP  

ปPละ 1 ครั้งบ�าง 2 ครั้งบ�าง การท่ีโจทก,จําเลยแยกกันอยู จึงเป:นไปด�วยความสมัครใจของท้ังสองฝ/าย 

จะถือว าจําเลยจงใจท้ิงร�างโจทก,ไม ได�51 

สําหรับกรณีท่ีอีกฝ/ายป/วยเป:นโรค และต�องออกจากบ�านเพ่ือไปรักษาตัวทําให�

ไม ได�อยู ร วมกันระหว างเป:นสามีภริยา ยังไม ถือว าเป:นการท้ิงร�างท่ีจะเป:นเหตุฟ8องหย า เช น จําเลย

เจ็บป/วยเป:นโรคผิวหนังออกจากบ�านไปอยู กับน�องชายเพ่ือรักษาตัวโดยเอาเสื้อผ�าติดตัวไปเพียง 3 ชุด 

และได�บอกกล าวทําความตกลงกับโจทก,แล�ว ดังนี้ แม�จําเลยจะออกจากบ�านไปเป:นเวลาเกินกว า 1 ปP 

ก็ยังถือไม ได�ว าจําเลยจงใจท้ิงร�างโจทก, โจทก,จะหย าขาดกับจําเลยโดยอาศัยเหตุนี้ไม ได�52 หรือการท่ี

โจทก,เป:นฝ/ายไม ไปมาหาสู จําเลยตามหน�าท่ีสามีท่ีดี เป:นเวลานานหลายปP ท้ังยังได�หญิงอ่ืนเป:นภริยา

จนมีบุตรด�วยกัน จําเลยเองกลับเป:นฝ/ายไปหาโจทก,บ อย ๆ จึงฟQงไม ได�ว าจําเลยเป:นฝ/ายท้ิงร�างโจทก, 

                                                           
48 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2224/2522 
49 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2161/2525 
50 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1435/2527 
51 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 4093/2528 
52 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 4917/2528 
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โจทก,จึงไม มีสิทธิฟ8องหย าจําเลย53 หรือกรณีท่ีจําเลยจ ายค าอุปการะเลี้ยงดูบุตรตลอดมา และได�เลิกยุ ง

เก่ียวกับหญิงอ่ืนแล�วก็ไม ทําให�สิทธิของโจทก,ท่ีจะฟ8องหย าจําเลยสิ้นไปแต อย างใด เม่ือจําเลยได�ละท้ิงร�าง

โจทก,ไปเกิน 1 ปP โจทก,จึงมีสิทธิฟ8องหย าจําเลยได�ตามประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย, มาตรา 1516 (4)54  

2.5 สามีหรือภริยาต)องคําพิพากษาถึงท่ีสุดให)จําคุก และได)ถูกจําคุกเกินหนึ่งปYใน

ความผิดท่ีอีกฝ>ายหนึ่งมิได)มีส�วนก�อให)เกิดการกระทําความผิดหรือยินยอมหรือรู)เห็นเปSนใจในการ

กระทําความผิดนั้นด)วย และการเปSนสามีภริยากันต�อไปจะเปSนเหตุให)อีกฝ>ายหนึ่งได)รับความ

เสียหายหรือเดือนร)อนเกินควร อีกฝ>ายหนึ่งนั้นฟUองหย�าได) 

องค,ประกอบของเหตุหย าตามข�อนี้มี 3 ประการ55 แยกพิจารณาได� ดังนี้ 

ประการแรก คู สมรสฝ/ายหนึ่งต�องโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงท่ีสุดโดยจะต�อง

ถูกจําคุกในเรือนจําเป:นระยะเวลาเกิน 1 ปP ซ่ึงการถูกจําคุกนั้นต�องเป:นการจําคุกจริงๆ ถ�าเพียงแต ฝ/ายหนึ่ง

ถูกศาลฎีกาพิพากษาให�จําคุก 2 ปP แต โทษจําคุกให�รอลงอาญา หรือถูกจําคุกเพียง 6 เดือน ก็ได�รับการ

อภัยโทษ อีกฝ/ายหนึ่งจะฟ8องหย าไม ได� เช น ฎีกาท่ี 980/2498 หรือในกรณีท่ีคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�

ลงโทษกักขัง หรือปรับ กรณีนี้ย อมฟ8องหย าไม ได� 

ตัวอย างเช น โจทก,ฟ8องขอหย ากับจําเลยโดยอ�างว าจําเลยเป:นคนเสเพลต�องคํา

พิพากษาฐานฆ าคนตายศาลจําคุก 5 ปP จําเลยต อสู�ว าถูกจําคุก 5 ปPจริง แต ถูกขังระหว างพิจารณา 2 ปP

เศษแล�ว ศาลชั้นต�นก็ยกฟ8องปล อยไป เม่ือศาลอุทธรณ,พิพากษากลับจึงถูกจําคุกอีก 2 ปPเศษ ไม ถึง 3 

ปP อันจะเป:นเหตุหย าได�ศาลชั้นต�นพิพากษาให�โจทก,จําเลยขาดจากการเป:นสามีภรรยากันจําเลย

อุทธรณ, ศาลอุทธรณ,พิพากษายืน จําเลยฎีกา ศาลฎีกาเห็นว าตามประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย,  

มาตรา 1500 (4) ถือเอาผลแห งคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�จําคุกเกินกว า 3 ปPเป:นสําคัญจําเลยต�องถูกขัง 

ก่ีคราวๆ ละเท าใดหรือยังไม ถูกขังเลยไม ต�องคํานึงถึง ท่ีจําเลยว ามาตรานี้มุ งถึงเรื่องการกินอยู  

หลับนอนฉันสามีภรรยากันนั้นฟQงไม ข้ึน พิพากษายืน เหตุหย าตาม มาตรา1500(4) นั้น ถือเอาผลแห ง 

คําพิพากษาถึงท่ีสุดให�จําคุกเกินกว า 3 ปP เป:นสําคัญ แม�ผู�นั้นจะถูกขังในคดีนั้นหลายคราวคราวละ 

ไม เกิน 3 ปPก็ดี หรือยังไม ถูกจําคุกตามคําพิพากษาเลยก็ดี ก็ถือเป:นเหตุหย าได�แล�ว 

ประการท่ีสอง ฝ/ายท่ีฟ8องหย าจะต�องไม มีส วนก อให�เกิดการกระทําความผิด 

หรือยินยอมหรือรู�เห็นเป:นใจในการกระทําความผิดนั้นด�วย  

                                                           
53 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 4065/2532 
54คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1644/2537  
55 สมพร  พรหมหิตาธร. อ�างแล�ว. น. 263. 
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ประการสุดท)าย การท่ีฝ/ายหนึ่งถูกจําคุกเกิน 1 ปPนั้น ทําให�อีกฝ/ายหนึ่งได�รับ

ความเสียหายหรือเดือนร�อนเกินควร เช น ทําให�อีกฝ/ายหนึ่งขาดไร�อุปการะ  

โดยการฟ8องหย าด�วยการอาศัยเหตุดังกล าว ต�องครอบองค,ประกอบท้ังสาม

ประการท่ีว ามาถึงจะฟ8องหย าได� 

2.6 สามีและภริยาสมัครใจแยกกันอยู�เพราะเหตุท่ีไม�อาจอยู�ร�วมกันฉันสามีภริยา

ได)โดยปกติสุขตลอดมาเกินสามปY หรือแยกกันอยู�ตามคําส่ังของศาลเปSนเวลาเกินสามปY ฝ>ายใด

ฝ>ายหนึ่งฟUองหย�าได)  

เหตุหย าตามข�อนี้ แยกพิจารณาเป:น 2 กรณี คือ 

2.6.1 สามีและภริยาสมัครใจแยกกันอยู เพราะเหตุท่ีไม อาจอยู ร วมกันฉันสามี

ภริยาได�โดยปกติสุขตลอดมาเกินสามปP โดยมีองค,ประกอบ คือ ต�องมีระยะเวลาท่ีแยกกันอยู เกินสามปP 

และมีเหตุท่ีไม อาจอยู ร วมกันฉันสามีภริยาได�โดยปกติสุขตลอดมาประกอบด�วย56 ตัวอย างเช น แม�ในปP 

2517 นาย ก เป:นฝ/ายละท้ิงร�างนาง ข โดยออกจากบ�านท่ีนาย ก และนาง ข เคยอยู กินด�วยกันไปอยู 

กินฉันสามีภริยากับนาง ค ก็ตาม แต ในปP 2519 นาง ข ก็มีความสัมพันธ,ฉันชู�สาวกับนาย ง. จนมีบุตร

ด�วยกัน 1 คน แสดงว านาง ข ไม ประสงค,จะอยู กินฉันสามีภริยากับนาย ก อีกต อไปเช นเดียวกัน และ

ระหว างท่ีแยกกันอยู ก็ไม ปรากฏว านาย ก กลับไปอยู กินฉันสามีภริยากับนาง ข อีก ทางฝ/ายนาง ข ซ่ึงทราบ

ดีว านาย ก พักอาศัยอยู ท่ีใด แต ก็มิได�สนใจหรือหาทางท่ีจะกลับไปอยู ร วมกับนาย ก ฉันสามีภริยาต อไป 

พฤติการณ,ของนาย ก และนาง ข ท่ีต างคนต างอยู เป:นเวลานานถึง 25 ปPนั้น ถือได�ว านาย ก และนาง ข สมัคร

ใจแยกกันอยู เพราะเหตุท่ีไม อาจอยู ร วมกันฉันสามีภริยาได�โดยปกติสุขตลอดมาเกินสามปP อันเป:นเหตุหย า

ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1516 (4/2) นาย ก จึงฟ8องหย านาง ข ได�57 

ตัวอย าง นาย ก และนาง ข เป:นสามีภริยากันโดยชอบด�วยกฎหมาย ต อมาในปP 

2539 นาย ก และนาง ข มีเรื่องไม เข�าใจกันทะเลาะกันเก่ียวกับเรื่องท่ีนาง ข ไปคบหากับนาย ค 

ต อมาในวันท่ี 13 มิถุนายน 2540 นาย ก และนาง ข นําญาติผู�ใหญ ของท้ังสองฝ/ายมาเจรจาตกลงกันใน

ท่ีสุดตกลงกันว าต างฝ/ายต างแยกกันอยู  และนาย ก ได�ขนย�ายทรัพย,สินของตนออกไปจากบ�านบิดามารดา

นาง ข ซ่ึงเป:นบ�านท่ีอยู กินร วมกันฉันสามีภริยา โดยนาย ก กลับไปอยู บ�านบิดามารดาของตน และ

นาย ก ไม เคยจ ายค าอุปการะเลี้ยงดูนาง ข ต อมาในปลายปPเดียวกันนั้นเอง นาย ก ได�ทําหนังสือ

ร�องเรียนนาง ข ต อผู�บังคับบัญชาของนาง ข ว า นาง ข มีความสัมพันธ,ฉันชู�สาวกับบุคคลอ่ืน ซ่ึงอาจทําให�

                                                           
56 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2345/2552 
57 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2520/2549 
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นาง ข ถูกลงโทษทางวินัย และย อมทําให�นาง ข ซ่ึงเป:นหญิงได�รับความอับอายขายหน�าต อเพ่ือน

ร วมงาน เพ่ือนบ�านหรือบุคคลท่ัวไป แสดงให�เห็นว านาย ก มิได�ขวนขวายท่ีจะให�มีการอยู กินฉันสามี

ภริยากับนาง ข ต อไปจึงได�กระทําการอันก อให�เกิดความบาดหมางกันยิ่งข้ึนสุดท่ีจะอยู กินด�วยกันได�อีก และ

นับแต วันท่ีแยกกันอยู ดังกล าวจนถึงวันฟ8อง (วันท่ี 31 กรกฎาคม 2544) เป:นเวลานานถึง 4 ปP นาย ก 

ไม ได�ส งเสียงอุปการะเลี้ยงดูนาง ข หรือกลับไปหานาง ข อีกเลย พฤติการณ,ดังกล าวถือได�ว า นาย ก 

สมัครใจแยกกันอยู กับนาง ข เพราะเหตุท่ีนาย ก และนาง ข ไม อาจอยู ร วมกันฉันสามีภริยาได�โดยปกติ

สุขตลอดมาเกิน 3 ปP นาง ข จึงมีสิทธิฟ8องหย านาย ก ได�ตามประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย, 

มาตรา 1516 (4/2)58 

อย างไรก็ตาม ถ�าเป:นความสมัครใจแต เพียงฝ/ายเดียว แต อีกฝ/ายหนึ่งไม สมัครใจ

ท่ีจะแยกไปอยู ต างหาก ดังนี้ไม ถือเป:นเหตุฟ8องหย า เช น การท่ีจําเลยไม ได�อยู กับโจทก,ฉันสามีภริยาท่ี

ต างประเทศ เนื่องจากโจทก,ไม ให�ความยินยอมในการทําหนังสืออนุญาตเข�าประเทศ (VISA) แก จําเลย 

ต อมาเม่ือโจทก,กลับมารับราชการภายในประเทศ โจทก,เป:นฝ/ายแยกไปอยู ต างหากกับน�องสาวของ

โจทก,เอง ถือว าโจทก,สมัครใจแยกกันอยู กับจําเลยแต ฝ/ายเดียว แต จําเลยไม ได�สมัครใจแยกกันอยู กับ

โจทก, หาใช กรณีท่ีโจทก,จําเลยสมัครใจ แยกกันอยู เพราะเหตุไม อาจอยู ร วมกันฉันสามีภริยาได�โดยปกติ

สุขตลอดมาเกิน 3 ปP อันเป:นเหตุให�โจทก,ฟ8องหย าตาม ป.พ.พ.ม.1516 (4/2) แต อย างใดไม 59  

ในกรณีท่ีเหตุฟ8องหย าเกิดเพราะเหตุท่ีสามีและภริยาสมัครใจแยกกันอยู เกิน 3 ปPนั้น 

สามีและภริยาท้ังสองคนต�องสมัครใจแยกกันอยู ต างหากจากกันโดยความสมัครใจของบุคคลท้ังสองฝ/าย  

โดยไม มีกรณีท่ีสามีหรือภริยาเพียงฝ/ายเดียวสมัครใจแยกกันอยู ต างหากแล�วจะทําให�ฝ/ายนั้นมีสิทธิ 

ฟ8องหย าได�แต อย างใด ดังนั้น การท่ีสามีเป:นฝ/ายแยกไปเองโดยยกย องหญิงอ่ืนเป:นภริยา สามีไม มีสิทธิ

ฟ8องหย า แม�ว าสามีภริยาคู นั้นจะไม ได�อยู ร วมกันหรือไม มีเยื่อใยต อกัน และไม มีความหวังท่ีจะกลับคืนดีกัน

อีกแล�วก็ตาม60  

2.6.2 สามีและภริยาแยกกันอยู ตามคําสั่งของศาล เนื่องจากฝ/ายใดฝ/ายหนึ่งได�

ร�องขอต อศาลขอให�มีคําสั่งให�แยกกันอยู  ตามมาตรา 1462 ในกรณีท่ีสามีภริยาไม สามารถท่ีจะอยู กิน

ด�วยกันฉันสามีภริยาโดยปกติสุขได� หรือถ�าการอยู ร วมกันจะเป:นอันตรายแก กายหรือจิตใจหรือทําลาย

ความผาสุกอย างมาก สามีหรือภริยาฝ/ายท่ีไม สามารถท่ีจะอยู กินด�วยกันฉันสามีภริยาโดยปกติสุขได� 

หรือฝ/ายท่ีจะต�องรับอันตรายหรือถูกทําลายความผาสุก อาจร�องต อศาลเพ่ือให�มีคําสั่งอนุญาตให�ตนอยู 

                                                           
58 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 6471/2548 
59 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1762/2542 
60 เทียบเคียงคําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1412/2543 และคําพพิากษาศาลฎกีาท่ี 1633/2542 
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ต างหากในระหว างท่ีเหตุนั้น ๆ ยังมีอยู ก็ได�ในกรณีเช นนี้ ศาลจะกําหนดจํานวนค าอุปการะเลี้ยงดูให�

ฝ/ายหนึ่งจ ายให�แก อีกฝ/ายหนึ่งตามควรแก พฤติการณ,ก็ได� 

2.7 สามีหรือภริยาถูกศาลส่ังให)เปSนคนสาบสูญ หรือไปจากภูมิลําเนาหรือถ่ินท่ีอยู�

เปSนเวลาเกินสามปYโดยไม�มีใครทราบแน�ว�าเปSนตายร)ายดีอย�างไร อีกฝ>ายหนึ่งฟUองหย�าได) 

เหตุหย าตามข�อนี้ แยกพิจารณาเป:น 2 กรณี คือ  

2.7.1 ศาลสั่งให�ฝ/ายใดฝ/ายหนึ่งเป:นคนสาบสูญ ตามมาตรา 6161 เหตุฟ8องหย าใน

กรณีนี้ต�องรอให�ศาลมีคําสั่งให�เป:นคนสาบสูญก อนถึงจะนําคําสั่งนั้นมาฟ8องหย าได� หากเพียงแต หายไป

ครบระยะเวลาตามท่ีกฎหมายกําหนดเท านั้น ยังไม ถือว าเป:นเหตุท่ีจะนํามาฟ8องหย า การท่ีกฎหมาย

กําหนดให�ต�องมีคําสั่งก อนเท ากับเป:นการให�โอกาสแก คนท่ีหายสาบสูญไป หากกลับมาและให�โอกาส

แก คนท่ีรอว ายังประสงค,จะรอต อไปหรือไม  หรือประสงค,จะให�บุคคลนั้นเป:นคนสาบสูญ กฎหมายจึง

ไม ได�กําหนดให�การสมรสสิ้นสุดอัตโนมัติเหมือนกับกรณีการตายโดยธรรมชาติ 

2.7.2 ฝ/ายใดฝ/ายหนึ่งไปจากภูมิลําเนาหรือถ่ินท่ีอยู เป:นเวลาเกินสามปP โดยไม มี

ใครทราบแน ว าเป:นตายร�ายดีอย างไร เหตุฟ8องหย าในกรณีนี้ คู สมรสอีกฝ/ายหนึ่งไม ต�องรอให�มีคําสั่งให�

เป:นคนสาบสูญ ดังนั้น เม่ือหายไปเกินสามปPอีกฝ/ายย อมฟ8องหย าได� 

2.8 สามีหรือภริยาไม�ให)ความช�วยเหลืออุปการะเล้ียงดูอีกฝ>ายหนึ่งตามสมควร

หรือทําการเปSนปฏิป\กษ/ต�อการท่ีเปSนสามีหรือภริยากันอย�างร)ายแรง ท้ังนี้ ถ)าการกระทํานั้นถึง

ขนาดท่ีอีกฝ>ายหนึ่งเดือดร)อนเกินควรในเม่ือเอาสภาพ ฐานะและความเปSนอยู�ร�วมกันฉันสามีภริยา

มาคํานึงประกอบ อีกฝ>ายหนึ่งนั้นฟUองหย�าได) 

เหตุหย าตามข�อนี้ แยกพิจารณาเป:น 2 กรณี คือ 

2.8.1 ฝ/ายหนึ่งไม ให�ความช วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูอีกฝ/ายหนึ่งตามสมควร และ

ถึงขนาดท่ีอีกฝ/ายหนึ่งเดือดร�อนเกินควรในเม่ือเอาสภาพ ฐานะและความเป:นอยู ร วมกันฉันสามีภริยา

มาคํานึงประกอบ เช น สามีมีรายได�เพียงพอต อการดํารงชีวิต แต ภริยาไม มีรายได�หรือมีรายได� แต ไม 

เพียงพอกับค าใช�จ าย จึงต�องไปกู�ยืมเงินจากญาติพ่ีน�อง หรือเป:นหนี้ธนาคารพาณิชย,เพ่ือนํามาเป:น

                                                           
61 มาตรา 61 “ถ�าบุคคลใดได�ไปจากภูมิลําเนาหรือถิ่นท่ีอยู  และไม มีใครรู�แน ว าบุคคลน้ันยังมีชีวิตอยู  หรือไม ตลอดระยะเวลาห�าปP  

เม่ือผู�มีส วนได�เสีย หรือพนักงานอัยการร�องขอศาลจะส่ังให�บุคคลน้ันเป:นคนสาบสูญก็ได� 

ระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ให�ลดเหลือสองปP 

(1) นับแต วันท่ีการรบ หรือสงครามส้ินสุดลงถ�าบุคคลน้ันอยู ในการรบ หรือสงครามและหายไปในการรบ หรือสงคราม ดังกล าว 

(2) นับแต วันท่ียานพาหนะท่ีบุคคลน้ัน เดินทาง อับปาง ถูกทําลาย หรือ สูญหายไป 

(3) นับแต วันท่ีเหตุอันตรายแก ชวีิต นอกจากท่ีระบุไว�ใน (1) หรือ (2) ได�ผ านพ�นไป ถ�าบคุคลน้ันตกอยู ในอันตรายเช นว าน้ัน” 
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ค าใช�จ าย ซ่ึงสามีก็รับรู�ถึงถึงปQญหาของภริยาแล�วเพิกเฉยไม ยอมส งเสียอุปการะเลี้ยงดู แต ถ�าสามีได�

เคยส งเสียเลี้ยงดูภริยา ต อมาสามีไม อยู ในฐานะท่ีจะอุปการะเลี้ยงดูภริยาได� เนื่องจากสภาพร างกาย 

ไม สมบูรณ,แข็งแรง หรือมีปQญหาสุขภาพ จนไม สามารถทําการงานได� จึงไม มีรายได�ท่ีจะนํามาเป:นค าอุปการะ

เลี้ยงดูภริยา ดังนี้ ภริยาจะฟ8องหย าสามีไม ได� 

อุทาหรณ/ 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 3461/2534 การท่ีสามีถูกคนร�ายยิงเข าจนพิการงอขา

ไม ได� ต�องพักรักษาตัวอยู บ�านไม ได�ประกอบอาชีพอะไรนั้น สามีไม อยู ในฐานะท่ีจะอุปาการะเลี้ยงดู

ภริยาได�เพราะร างกายพิการไม อาจประกอบอาชีพได� จึงเป:นหน�าท่ีของโจทก,ผู�เป:นภริยาท่ีต�อง

ช วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูจําเลยผู�เป:นสามี ข�ออ�างของโจทก,ท่ีว าจําเลยไม อุปการะเลี้ยงดูจึงรับฟQงไม ได� 

โจทก,จึงไม มีสิทธิฟ8องหย าจําเลย 

2.8.2 ฝ/ายหนึ่งทําการเป:นปฏิปQกษ,ต อการท่ีเป:นสามีหรือภริยากันอย างร�ายแรง 

และถึงขนาดท่ีอีกฝ/ายหนึ่งเดือดร�อนเกินควรในเม่ือเอาสภาพ ฐานะและความเป:นอยู ร วมกันฉันสามี

ภริยามาคํานึงประกอบ เช น สามีทําร�ายร างกายภริยาหลายครั้ง และเป:นการทําร�ายร างกายภริยา

อย างไม ปรานี แม�ในท่ีสาธารณะ หรือได�ยักย�ายถ ายเททรัพย,สินร วมกันไปเป:นของสามีอันเป:นการผิด

วิสัยท่ีสามีภริยาพึงปฏิบัติต อกัน ภริยาฟ8องหย าได�62 สามีอาวุธป0นยิงขู ภริยาไม ว าด�วยสาเหตุ 

หึงหวงหรือโกรธแค�น หรือด�วยเหตุอ่ืนใด ก็ไม สมควรท่ีจะกระทําอย างยิ่ง การกระทําของสามีจึงเป:น

ปฏิปQกษ,ต อการเป:นสามีภริยากันอย างร�ายแรง63 สามีเท่ียวพูดกับผู�อ่ืนว าภริยาเป:นแต เพียงนางบําเรอ 

แต ไม ใช ภริยาของตน และกล าวหาว าภริยาประพฤติตนไม ดี มีชู�64 มีพฤติกรรมในทางชู�สาว65 เป:นต�น 

อย างไรก็ตาม การกระทําในบางกรณีระหว างสามีภริยาก็ไม�ถือว�าเป:นกระทํา

การเป:นปฏิปQกษ,ต อการเป:นสามีภริยากันอย างร�ายแรง เช น ภายหลังท่ีนาย ก ซ่ึงเป:นคนสัญชาติ

อเมริกัน จดทะเบียนสมรสกับนาง ข คนสัญชาติไทย ได�ประมาณ 6 เดือน นาย ก และนาง ข เกิดการ

ขัดแย�งกันเนื่องจากความแตกต างด�านวัฒนธรรมไม เข�าใจกัน นาง ข ไม สนใจท่ีจะเรียนรู�และปรับตัวให�

เข�ากันได� เกียจคร�าน ชอบแต ความสบายไม ยอมทํางานบ�าน ไม คบหาสมาคมกับผู�ใดและไม ชอบออก

งานสังคมยกเว�นงานท่ีจําเป:น แต ชอบงานเลี้ยงไม เป:นทางการท่ีมีความสนุกสนาน ทําให�เกิดการ

ทะเลาะกันเป:นประจํา ด าว านาย ก ซ่ึงนาย ก เองก็ด านาง ข กลับไปด�วย แต ไม เคยทะเลาะกันเสียงดัง 

                                                           
62 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1398/2520 
63 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2504/2552 
64 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1814/2492  
65 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1581/2542 
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เพียงแต ไม พูดกันขณะโมโห แม�ในช วงแรกนาง ข ไม ต�องการมีเพศสัมพันธ,กับนาย ก แต ต อมาภายหลัง

นาย ก และนาง ข ต างไม สมัครใจท่ีจะมีความสัมพันธ,ทางเพศกันอีก นาย ก และนาง ข คงมีฐานะเป:น

สามีภริยาอยู กินกันมานานถึง 13 ปPเศษ พฤติการณ,ของนาง ข ดังกล าวถือไม ได�ว า นาง ข กระทําการ

อันเป:นปฏิปQกษ,ต อการเป:นสามีภริยากันอย างร�ายแรงถึงขนาดท่ีอีกฝ/ายเดือดร�อนเกินสมควรในเม่ือเอา

สภาพ ฐานะและความเป:นอยู ร วมกันฉันสามีภริยามาคํานึงประกอบกันตาม ประมวลกฎหมายแพ ง

และพาณิชย, มาตรา 1516 (6) โจทก,จึงไม มีเหตุฟ8องหย าจําเลยได�66 หรือกรณีท่ีนาง ข มีหนังสือ

ร�องเรียนนาย ก เก่ียวกับความสัมพันธ,กับหญิงอ่ืนไปยังผู�บังคับบัญชาของนาย ก และอาจารย,ผู�สอน

นาย ก ในการศึกษาระดับปริญญาโท เป:นเรื่องความประพฤติส วนตัวของนาย ก ซ่ึงนาง ข ในฐานะ

ภริยา ย อมมีความรักและหึงหวงสามีสิทธิท่ีจะกระทําได� เพ่ือให�ผู�บังคับบัญชาของนาย ก และอาจารย,

ผู�สอนของนาย ก ได�ว ากล าวตักเตือนนาย ก ให�นึกถึงครอบครัว กรณีถือไม ได�ว าการกระทําของนาง ข  

เป:นการประจานนาย ก ให�ต�องอับอายเสียชื่อเสียงแต อย างใด อีกท้ังนาย ก มิได�ถูกดําเนินการทาง

วินัยร�ายแรง เพียงแต ให�นาย ก ทราบว าภริยาร�องเรียนเรื่องความสัมพันธ,ฉันชู�สาวกับหญิงอ่ืนเท านั้น 

จึงมีเหตุผลท่ีจะกระทําเพ่ือรักษาสิทธิในครอบครัว มิให�หญิงอ่ืนมาทําให�เกิดความร�าวฉานในครอบครัวได� 

ดังนั้นจึงถือไม ได�ว าเป:นกรณีนาง ข กระทําการเป:นปฏิปQกษ,ต อการเป:นสามีภริยากันอย างร�ายแรง67 

2.9 สามีหรือภริยาวิกลจริตตลอดมาเกินสามปY และความวิกลจริตนั้นมีลักษณะ

ยากจะหายได) กับท้ังความวิกลจริตถึงขนาดท่ีจะทนอยู�ร�วมกันฉันสามีภริยาต�อไปไม�ได) อีกฝ>ายหนึ่ง 

ฟUองหย�าได) 

การท่ีฝ/ายหนึ่งวิกลจริตจนถึงขนาดท่ีอีกฝ/ายหนึ่งไม อาจท่ีจะทนอยู ร วมกัน 

ฉันสามีภริยาต อไปไม ได� จะต�องประกอบไปด�วยเง่ือนไขดังนี้ ประการแรก สามีหรือภริยาวิกลจริต 

เป:นระยะเวลาติดต อกันเกิน 3 ปP ประการท่ีสอง ความวิกลจริตนั้นยากแก การท่ีจะหายขาด  

และประการท่ีสาม อีกฝ/ายหนึ่งไม อาจท่ีจะทนอยู ร วมกันต อไปได� ซ่ึงเง่ือนไขดังกล าวนั้นต�องครบถ�วน

ท้ังสามประการ อย างไรก็ตาม อาการวิกลจริตนี้ไม ต�องถึงขนาดท่ีศาลต�องสั่งให�เป:นคนไร�ความสามารถ 

เช น ภริยาล�มป/วยเป:นโรคผิดปกติทางประสาท และทางจิตโดยแพทย,ลงความเห็นว า ภริยามีอาการ

โรคจิตอย างร�ายแรงไม มีทางรักษาให�หายขาดได�68 หรือภริยามีป/วยเป:นโรคทางจิตไม อาจทํางานบ�าน

และดูแลบ�านเรือนได� ชอบขว�างปาสิ่งของต อหน�ามารดาของสามี ชอบเผาสิ่งของต างๆ และชอบเดิน

                                                           
66 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 6625/2549  
67 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 994/2552  
68 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 537/2535 
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ออกไปนอกถนน ต อมาภริยาป/วยกลั้นปQสสาวะไม ได� ต�องเข�ารักษาตัวท่ีโรงพยาบาลโดยท่ีสามีไม อาจ

ดูแลต อไปได� กรณีนี้ถือว าร�ายแรง สามีฟ8องหย าได�69 

อย างไรก็ตาม หากสามีหรือภริยาไม ฟ8องหย าอีกฝ/ายหนึ่งด�วยเหตุหย าตามข�อนี้ 

และไม ดําเนินการร�องขอให�ฝ/ายท่ีวิกลจริตเป:นคนไร�ความสามารถ ท้ังนี้ เนื่องจากต�องการท่ีจะแสวงหา

ผลประโยชน,จากการท่ีฝ/ายท่ีวิกลจริต เช นนี้ ญาติของฝ/ายท่ีวิกลจริตมีสิทธิร�องขอตามมาตรา 1464 

มาตรา 1464/1 เพ่ือปกป8องผลประโยชน,ของฝ/ายท่ีวิกลจริตนั้นได�  

2.10 สามีหรือภริยาผิดทัณฑ/บนท่ีทําให)ไว)เปSนหนังสือในเรื่องความประพฤติ  

อีกฝ>ายหนึ่งฟUองหย�าได) 

ทัณฑ,บนท่ีจะเป:นเหตุหย าตามข�อนี้ จะต�องเป:นทัณฑ,บนในเรื่องความประพฤติ 

และต�องทําเป:นหนังสือทัณฑ,บน โดยฝ/ายท่ีให�ทัณฑ,บนจะต�องลงลายมือชื่อไว�ในหนังสือทัณฑ/บนนั้นด�วย 

ตัวอย าง สัญญาทัณฑ,บนท่ีชายทําไว�ให�แก หญิงว าจะยอมเลิกกับอนุภรรยานั้น เม่ือชายทําผิดทัณฑ,บน 

หญิงจึงถือเอาเป:นเหตุฟ8องอย าได�70 แต หากเพียงแต มีการรับรองกันด�วยวาจาในเรื่องความประพฤติ 

ดังนี้ฟ8องหย าไม ได� อย างไรก็ตาม ในเรื่องของการทําผิดทัณฑ,บนเป:นเรื่องท่ีศาลจะเป:นผู�ใช�ดุลพินิจว า

จะให�หย ากันหรือไม  หากเป:นเพียงเรื่องเล็กน�อยศาลจะไม ให�หย าก็ได� 

2.11 สามีหรือภริยาเปSนโรคติดต�ออย�างร)ายแรงอันอาจเปSนภัยแก�อีกฝ>ายหนึ่งและ

โรคมีลักษณะเรื้อรังไม�มีทางท่ีจะหายได) อีกฝ>ายหนึ่งนั้นฟUองหย�าได) 

องค,ประกอบของเหตุหย าตามข�อนี้มี 3 ประการ คือ 

2.11.1 ฝ/ายหนึ่งเป:นโรคติดต ออย างร�ายแรง เช น โรคเอดส, ในท่ีนี้ต�องพิจารณา

ความก�าวหน�าทางวิทยาศาสตร,ด�วยเพราะในบางโรคสมัยอดีตรักษาไม ได� เช น โรคเรื้อน หรือวัณโรค 

แต ปQจจุบันสามารถรักษาให�หายได�แล�ว จึงไม เป:นเหตุในการฟ8องหย า 

2.11.2 ลักษณะของโรคมีอาการเรื้อรังยากจะหายได� 

2.11.3 โรคนั้นอาจเป:นภัยแก อีกฝ/ายหนึ่ง 

เหตุฟ8องหย าตามข�อนี้ ต�องประกอบกันท้ัง 3 ประการ ถึงจะฟ8องหย าได� หากขาดข�อใด

ข�อหนึ่งย อมฟ8องหย ากันไม ได� 

 

                                                           
69 ประสพสุข  บุญเดช. (2543). คําอธิบายประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย/ บรรพ 5 ว�าด)วยครอบครัว. พิมพ,คร้ังท่ี 12 
(กรุงเทพฯ: นิติบรรณการ). น. 431. 
70 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 344/2479 
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2.12 สามีหรือภริยามีสภาพแห�งกาย ทําให)สามีหรือภริยานั้นไม�อาจร�วมประเวณี

ได)ตลอดกาล อีกฝ>ายหนึ่งฟUองหย�าได) 

สภาพแห งกาย ทําให�สามีหรือภริยานั้นไม อาจร วมประเวณีได�ตลอดกาล ถือเป:น

เรื่องท่ีสําคัญเนื่องจากกฎหมายได�กําหนเอาไว�ว า เม่ือสามีภริยาสมรสกันแล�วต�องอยู กินฉันสามีภริยา 

นั่นย อมหมายความว าต�องมีการร วมประเวณีกันด�วย เม่ือสามีหรือภริยาอีกฝ/ายหนึ่งไม อาจร วม

ประเวณีได�ย อมเป:นเหตุในการฟ8องหย าได� เช น อวัยวะเพศผิดปกติ หรืออวัยวะเพศขาดหายเนื่องจาก

ประสบอุบัติเหตุ หรือการท่ีสามีไปร วมรบในสงครามเป:นเหตุให�อวัยวะเพศขาดหายไป สภาพของ

ร างกายไม เอ้ือต อการร วมประเวณี หรือภริยาเจ็บป/วยทําให�ไม อาจร วมประเวณีกับสามีได�ตลอดกาล 

เป:นต�น หย าตามข�อนี้จํากัดเฉพาะสุขภาพทางกายเท านั้น ไม ได�รวมถึงปQญหาเรื่องสุขภาพทางจิต 

จะเห็นได�ว าท้ังหมดท่ีกล าวมาเป:นเหตุในการฟ8องหย าระหว างสามีและภริยา 

เนื่องจากเกิดจากการกระทําของสามีหรือภริยาฝ/ายใดฝ/ายหนึ่งกระทําต ออีกฝ/าย โดยกฎหมายให�สิทธิ

ฝ/ายท่ีถูกกระทําฟ8องหย าได� อย างไรก็ตามหากเป:นเหตุท่ีเกิดข้ึนจากบุคคลอ่ืนย อมนํามาฟ8องหย าไม ได� 

เช น มารดาของสามีชอบเล นการพนัน ทําให�ลูกสะใภ�ไม พอใจเป:นอย างมาก หรือ การท่ีบิดาของภริยา

ชอบชอบเท่ียวผู�หญิง ดังนี้ ท้ังสามีและภริยาจะนํามาเป:นเหตุฟ8องหย าไม ได� 

 

ข)อยกเว)นในเหตุฟUองหย�า 

 

มาตรา 1517 วรรคสอง บัญญัติว�า “เหตุฟ3องหย�าตามมาตรา 1516 (10) ถ*าเกิดเพราะ

การกระทําของอีกฝ9ายหนึ่ง อีกฝ9ายหนึ่งนั้นจะยกเป�นเหตุฟ3องหย�าไม�ได*” 

มาตรา 1518 บัญญัติว�า “สิทธิฟ3องหย�าย�อมหมดไป ในเม่ือฝ9ายท่ีมีสิทธิฟ3องหย�าได*

กระทําการอันแสดงให*เห็นว�าได*ให*อภัยในการกระทําของอีกฝ9ายหนึ่งซ่ึงเป�นเหตุให*เกิดสิทธิฟ3องหย�านั้น” 

จากบทบัญญัติของกฎหมายดังกล าวข�างต�น เป:นเรื่องท่ีกฎหมายกําหนดให�เป:น

ข�อยกเว�นท่ีสามีหรือภริยาจะฟ8องหย าอีกฝ/ายไม ได� แม�จะเข�าเง่ือนไขของกฎหมาย ท้ังนี้ เนื่องจากการ

เหตุหย านั้นได�เกิดจากการกระทําของสามีหรือภริยากระทําต อกันฝ/ายใดฝ/ายหนึ่ง โดยแยกพิจารณาได� 

ดังนี้  
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1. ฝ>ายท่ีมีสิทธิฟUองหย�าได)ยินยอมหรือรู)เห็นเปSนใจในการกระทําท่ีเปSนเหตุฟUองหย�า 

ตามมาตรา 1516 (1) และ (2) 

เหตุฟ8องหย าตามข�อนี้เป:นเรื่องท่ีสามีหรือภริยาอุปการะหรือยกย องอ่ืนฉันสามีหรือ

ภริยา อีกฝ/ายย อมฟ8องหย าได� แต หากการกระทํานั้นได�เกิดจากสามีหรือภริยาได�ร วมรู�เห็นและยินยอม

ไปด�วย ย อมฟ8องหย าไม ได� เช น กรณีท่ีภริยายินยอมให�สามีอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย องหญิงอ่ืน 

ฉันภริยา เช น ในระหว างท่ีนาย ก อยู กินเป:นสามีภริยากับนาง ข นั้น นาย ก มีอาชีพผิดกฎหมายค�ายาเสพติด 

ซ่ึงนาง ข ได�รู�เห็นและร วมกระทําด�วย ต อมานาย ก ถูกเจ�าพนักงานตํารวจจับ ศาลพิพากษาลงโทษ

จําคุกนาย ก 20 ปP ถือได�ว านาง ข ได�ยินยอมหรือรู�เห็นเป:นใจในการกระทําของนาย ก ท่ีเป:นเหตุหย านั้น 

นาง ข จะ ยกข้ึนเป:นเหตุฟ8องหย านาย ก หาได�ไม 71  

ส วนกรณีท่ีไม ถือว าเป:นการให�ความยินยอม เช น นาย ก และนาง ข ทํางานอยู การไฟฟ8า

ส วนภูมิภาคเหมือนกันและนาย ก มีสายงานเก่ียวข�องกับนาง ข ด�วย และแม�นาย ค ซ่ึงเป:นสามีของ

นาง ข จะเคยเห็นนาย ก กับนาง ข ไปไหนมาไหนด�วยกันสองต อสอง หากมีก็เป:นท่ีเห็นได�ว านาย ค 

ย อมเข�าใจว าไปในฐานะเพ่ือนร วมงาน ซ่ึงเป:นเรื่องปกติธรรมดาท่ีบุคคลในภาวะเช นนี้ย อมมีกันได� จึงยังถือ

ไม ได�ว านาย ค รู�เห็นเป:นใจให�นาง ข เป:นชู�กับนาย ก 72 

 

2. เหตุฟUองหย�าตามมาตรา 1516 (10) เกิดจากการกระทําของฝ>ายท่ีฟUองหย�าด)วย 

เหตุหย าตามข�อนี้เกิดจากการกระทําของสามีหรือภริยาเอง เช น การท่ีภริยาโมโห

สามีท่ีชอบแอบไปเท่ียวผู�หญิงจึงตัดอวัยวะเพศของสามีท้ิง ดังนี้ ภริยาจะฟ8องหย าสามีโดยอาศัยเหตุนี้

ไม ได� ท้ังนี้ เป:นไปตามมาตรา 1517 วรรคสองท่ีบัญญัติว า “เหตุฟ8องหย าตามมาตรา 1516 (10) ถ�าเกิดเพราะ

การกระทําของอีฝ/ายหนึ่ง อีกฝ/ายหนึ่งนั้นจะยกเป:นเหตุฟ8องหย านั้นไม ได�”  

 

3. เหตุหย�าเปSนเหตุเล็กน)อย หรือไม�สําคัญเก่ียวแก�การอยู�ร�วมกันฉันสามีภริยา 

โดยปกติสุข ตามมาตรา 1517 วรรคสาม  

กล าวคือ ในกรณีเหตุฟ8องหย าตามมาตรา 1516 (8) ถ�าศาลเห็นว าความประพฤติ

ของสามีหรือภริยาตามสัญญาทัณฑ,บนนั้น เป:นเหตุเล็กน�อย หรือไม สําคัญเก่ียวแก การอยู ร วมกันฉัน

                                                           
71 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 3288/2527 
72 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 320/2530 
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สามีภริยาโดยปกติสุข ศาลจะไม พิพากษาให�หย ากันก็ได� เช น สามีภริยาทําทัณฑ,บนกันไว�ว าสามีจะไม 

ด่ืมสุรา หรือเล นการพนันอีก ดังนี้ ข้ึนอยู กับดุลพนิจของศาลว าจะให�หย าหรือไม  

 

4. ฝ>ายท่ีมีสิทธิฟUองหย�าได)ให)อภัยในการกระทําของอีกฝ>ายท่ีเปSนเหตุฟUองหย�า  

ตามมาตรา 1518  

โดยสิทธิฟ8องหย าในกรณีนี้หมายถึง เหตุฟ8องหย าท้ังหมดตามมาตรา 151673 และ

การยินยอมและให�อภัยตามบทกฎหมายมาตรา 1518 หมายถึง คู สมรสฝ/ายท่ียินยอมและให�อภัยได�

ทราบข�อเท็จจริงท้ังหมดเก่ียวกับการกระทําอันเป:นเหตุให�เกิดสิทธิฟ8องหย านั้น แต แสดงเจตนาให�

ปรากฏอย างชัดแจ�งว าอนุญาตให�กระทําหรือจะไม ใช�สิทธิฟ8องหย า ดังนี้ แม�ภริยาจะไม ได�ฟ8องหย าสามี

แต แรกท่ีทราบเรื่องความสัมพันธ,ระหว างสามีกับหญิงอ่ืน เนื่องจากขณะนั้นภริยาไม ทราบว าสามีจะ

อุปการะเลี้ยงดูหรือยกย องหญิงอ่ืนฉันภริยา จึงถือไม ได�ว าภริยาเคยยินยอมหรือให�อภัยในเรื่องท่ีสามี

อุปการะเลี้ยงดูหรือยกย องหญิงอ่ืนฉันภริยา ภริยาจึงมีสิทธิท่ีจะฟ8องหย าสามีด�วยเหตุหย าในมาตรา 

1516 (1) ได�74 

ตัวอย างการให�อภัย เช น นาง ข ใช�มีดจะแทงนาย ก ผู�เป:นสามี ซ่ึงเป:นเรื่องท่ีเกิดข้ึน

ต้ังแต ก อนท่ีนาย ก และนาง ข จะมีบุตรด�วยกัน ต อมานาย ก เห็นว านาง ข เป:นภริยาและมีบุตร

ด�วยกัน จึงไม ร�องทุกข,กล าวโทษนาง ข จึงแสดงว านาย ก ได�ให�อภัยแก นาง ข มาแต แรกแล�ว ถือได�ว า

สิทธิฟ8องหย าในข�อนี้หมดไปตามประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย, มาตรา 151875  

 

สิทธิฟUองหย�าแทนคู�สมรสที่วิกลจริต 

 

มาตรา 1519 บัญญัติว�า “ในกรณีท่ีคู�สมรสฝ9ายใดฝ9ายหนึ่งเป�นคนวิกลจริตและมีเหตุ

หย�าเกิดข้ึนไม�ว�าเหตุนั้นจะได*เกิดข้ึนก�อนหรือภายหลังการเป�นคนวิกลจริต ให*บุคคลซ่ึงอาจร*องขอต�อ

ศาลให*สั่งให*บุคคลวิกลจริตเป�นคนไร*ความสามารถตามมาตรา 28 มีอํานาจฟ3องคู�สมรสอีกฝ9ายหนึ่ง

ขอให*ศาลพิพากษาให*หย�าขาดจากกันและแบ�งทรัพยFสินได* ในกรณีเช�นว�านี้ ถ*ายังมิได*มีคําสั่งของศาล

แสดงว�า คู�สมรสซ่ึงวิกลจริตเป�นคนไร*ความสามารถก็ให*บุคคลดังกล�าวขอร*องขอต�อศาลในคดีเดียวกันนั้น  

ให*ศาลมีคําสั่งว�าคู�สมรสซ่ึงวิกลจริตนั้นเป�นคนไร*ความสามารถ 

                                                           
73 สมพร  พรหมหิตาธร. อ�างแล�ว. น. 275. 
74 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 3190/2549 
75 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 3822/2524 
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เม่ือบุคคลดังกล�าวเห็นสมควร จะร*องขอต�อศาลให*มีคําสั่งตามมาตรา 1526 หรือมาตรา 1530 

ด*วยก็ได* 

ในกรณีท่ีคู�สมรสซ่ึงถูกอ*างว�าเป�นคนวิกลจริตยังไม�ได*ถูกสั่งให*เป�นคนไร*ความสามารถ 

หากศาลเห็นว�าคู�สมรสนั้นยังไม�เป�นคนท่ีควรสั่งให*เป�นคนไร*ความสามารถก็ให*ยกฟ3องคดีนั้นเสีย  

ถ*าเห็นว�าเป�นบุคคลท่ีควรสั่งให*เป�นคนไร*ความสามารถ แต�ยังไม�สมควรจะให*มีการหย�า ก็ให*ศาลสั่งให*

คู�สมรสนั้นเป�นคนไร*ความสามารถโดยไม�จะสั่งเรื่องผู*อนุบาลหรือจะต้ังผู*อ่ืนเป�นผู*อนุบาลตามมาตรา 

1463 ก็ได* คงพิพากษายกแต�เฉพาะข*อหย�า ในกรณีเช�นนี้ศาลจะสั่งกําหนดค�าเลี้ยงชีพด*วยก็ได*  

ในกรณีท่ีศาลเห็นว�าคู�สมรสนั้นวิกลจริตอันควรสั่งให*เป�นคนไร*ความสามารถและท้ังมีเหตุควรให*หย�าด*วย  

ก็ให*ศาลสั่งในคําพิพากษาให*คู�สมรสนั้นเป�นคนไร*ความสามารถต้ังผู*อนุบาลและให*หย�า 

ในกรณีนี้ ถ*าศาลเห็นว�าเหตุหย�าท่ียกข้ึนอ*างในการฟ3องร*องนั้นไม�เหมาะสมแก�สภาพของ

คู�สมรสซ่ึงเป�นคนไร*ความสามารถท่ีจะหย�าจากคู�สมรสอีกฝ9ายหนึ่งก็ดี ตามพฤติการณFไม�สมควรท่ีจะให*

มีการหย�าขาดจากกันก็ดี ศาลจะพิพากษาไม�ให*หย�าก็ได*” 

จากบทบัญญัติดังกล าวจะเห็นได�ว า ถ�าคู สมรสฝ/ายท่ีมีสิทธิฟ8องหย าเป:นคนวิกลจริต  

ซ่ึงไม อาจฟ8องคดีได�ด�วยตนเอง กฎหมายจึงกําหนดให�บุคคลตามมาตรา 28 ซ่ึงได�แก  ปู/ ย า ตา ยาย 

ของคู สมสรฝ/ายนั้นฟ8องหย าแทนคู สมรสฝ/ายท่ีวิกลจริตได� และขอให�ศาลกําหนดค าเลี้ยงชีพแก คู สมรส

ฝ/ายท่ีวิกลจริตได� หรือขอให�ศาลสั่งจัดการชั่วคราวในเรื่องสินสมรส ท่ีพักอาศัย การอุปการะเลี้ยงดู 

คู สมรสและเลี้ยงดูบุตรได�ด�วย 

 

อายุความฟUองหย�า  

 

มาตรา 1529 วรรคหนึ่งบัญญัติว�า “สิทธิฟ3องร*องโดยอาศัยเหตุในมาตรา 1516 (1) (2) 

(3) หรือ (6) หรือมาตรา 1523 ย�อมระงับไปเม่ือพ*นกําหนดหนึ่งปKนับแต�วันผู*กล�าวอ*างรู*หรือควรรู*

ความจริงซ่ึงตนจะยกข้ึนกล�าวอ*าง” 

จากบทบัญญัติดังกล าวจะเห็นได�ว า อายุความเหตุฟ8องหย าแบ งได� 2 กรณี คือ 

1. อายุความตามมาตรา 1516 (1) (2) (3) หรือ (6) กฎหมายกําหนดให�คู สมรสฝ/าย 

ท่ีมีสิทธิฟ8องหย าต�องนําคดีมาฟ8องต อศาลภายใน 1 ปP นับแต วันท่ีคู สมรสฝ/ายนั้นรู�หรือควรรู�เหตุฟ8องหย า

ท่ียกข้ึนกล าวอ�าง เช น จําเลยได�หญิงอ่ืนและรับเข�ามาอยู ในบ�านอันเป:นการเลี้ยงดูหรือยกย องหญิงอ่ืนฉัน

ภริยา ตามประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย, มาตรา 1516 (1) และจําเลยหม่ินประมาทเหยียดหยาม
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โจทก,ซึ่งเป:นภริยา ตามมาตรา 1516 (3) ท้ังสองกรณีเหตุเกิดเม่ือ พ.ศ. 2519 โจทก,รู�ความจริงดังกล าว

ในปPเดียวกัน โจทก,ฟ8องคดีเม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม 2523คดีโจทก,ขาดอายุความตาม มาตรา152976  

อุทาหรณ/ 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 3190/2549 การอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย องหญิงอ่ืนเป:นเหตุ

ฟ8องหย าท่ีมีพฤติการณ,ท่ีต อเนื่อง ตราบท่ีจําเลยยังอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย อง ส. ฉันภริยา เหตุฟ8อง

หย าตาม ป.พ.พ. มาตรา 1516 (1) ก็ยังคงมีอยู  แม�โจทก,จะทราบพฤติการณ,ดังกล าวของจําเลยมาเกิน 

1 ปPแล�ว โจทก,ก็ยกเป:นเหตุฟ8องหย าได� สิทธิฟ8องร�องของโจทก,จึงไม ระงับไปตามมาตรา 1529 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 4678/2552 โจทก,เป:นภริยาท่ีชอบด�วยกฎหมายของจําเลยท่ี 1  

ขณะโจทก,ยื่นฟ8องคดีนี้จําเลยท่ี 1 ยังคงอุปการะเลี้ยงดูและยกย องจําเลยท่ี 2 ฉันภริยาอันเป:น

พฤติการณ,ต อเนื่องต้ังแต โจทก,รู�ข�อเท็จจริงดังกล าว เหตุฟ8องหย าตาม ประมวลกฎหมายแพ งและ

พาณิชย, มาตรา 1516 (1) จึงยังคงมีอยู ตลอดมาและโจทก,ย อมยกเป:นเหตุหย าได� โดยไม สําคัญว า

โจทก,จะรู�ข�อเท็จจริงดังกล าวก อนฟ8องเกิน 1 ปPหรือไม  สิทธิฟ8องร�องของโจทก,ไม ระงับไปตาม  

ประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย, มาตรา 1529 

 

2. อายุความเหตุฟUองหย�าตามมาตรา 1516 (4) (4/1) (5) (7) (8) (9) และ (10)  

ไม มีกําหนดอายุความ เนื่องจากเหตุหย าในกรณีดังกล าวมีลักษณะการกระทําท่ีมีความต อเนื่องถาวร 

จึงไม มีกําหนดเวลาสิ้นสุด เช น สามีอุปการะเลี้ยงดูยกย องหญิงอ่ืนฉันภริยาและทําการเป:นปฏิปQกษ,ต อ

การเป:นสามีภริยา เม่ือภริยาไม สามารถทนอยู กินกับสามีและแยกไปอยู ท่ีอ่ืน มิใช เป:นกรณีท่ีภริยาจงใจ 

ละท้ิงร�างสีมี อันจะเป:นเหตุให�สามีฟ8องหย า แต กรณีดังกล าวภริยามีสิทธิฟ8องหย าได� การท่ีสามี 

ยังอุปการะเลี้ยงดูหญิงอ่ืนและทําการเป:นปฏิปQกษ, ต อการเป:นสามีภริยาตลอดมา การกระทําของสามี

ยังมีเหตุท่ีจะให�ภริยาฟ8องหย าได�ตลอดเวลาท่ีการกระทํายังไม สิ้นสุด ฟ8องแย�งของภริยา จึงไม ขาดอายุความ77 

 

 

 

 

 

                                                           
76 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 3741/2526  

77 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2232/2535 
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วิธีคุ)มครองช่ัวคราวระหว�างคดีฟUองหย�า 

 

มาตรา 1530 บัญญัติว�า “ขณะคดีฟ3องหย�าอยู�ในระหว�างพิจารณา ถ*าฝ9ายใดร*องขอ 

ศาลอาจสั่งชั่วคราวให*จัดการตามท่ีเห็นสมควร เช�น ในเรื่องสินสมรส ท่ีพักอาศัย การอุปการะเลี้ยงดู

สามีภริยาและการพิทักษFอุปการะเลี้ยงดูบุตร” 

จากบทบัญญัติของกฎหมายดังกล าวข�างต�น เป:นเรื่องท่ีกฎหมายให�สิทธิคู สมรสฝ/ายหนึ่ง

ฝ/ายใดท่ีจะร�องขอให�ศาลจัดการปQญหาบางอย างในระหว างสามีภริยาเป:นการชั่วคราวได� เช น ในเรื่อง

สินสมรส ท่ีพักอาศัย การอุปการะเลี้ยงดูสามีภริยาและการพิทักษ,อุปการะเลี้ยงดูบุตร ซ่ึงศาลมีอํานาจ

ท่ีจะสั่งให�จัดการชั่วคราวหรือไม ก็ได� เช น ขอให�ศาลสั่งห�ามไม ให�สามีถอนเงินสินสมรสท่ีฝาก 

ในธนาคารออกไปใช� หรือจัดหาท่ีพักอาศัยใหม ให�ภริยา หรือในระหว างฟ8องหย าให�อีกฝ/ายจ าย 

ค าอุปการะเลี้ยงดูในระหว างดําเนินคดี 

 

ค�าทดแทนและค�าเลี้ยงชีพ 

 

1. ค�าทดแทน 

มาตรา 1523 บัญญัติว�า “เม่ือศาลพิพากษาให*หย�ากันเพราะเหตุตามมาตรา 1516 (1) 

ภริยาหรือสามีมีสิทธิได*รับค�าทดแทนจากสามีหรือภริยาและจากผู*ซ่ึงได*รับการอุปการะเลี้ยงดูหรือ 

ยกย�อง หรือผู*ซึ่งเป�นเหตุแห�งการหย�านั้น 

สามีจะเรียกค�าทดแทนจากผู*ซ่ึงล�วงเกินภริยาไปในทํานองชู*สาวก็ได* และภริยาจะ

เรียกค�าทดแทนจากหญิงอ่ืนท่ีแสดงตนโดยเปLดเผยเพ่ือแสดงว�าตนมีความสัมพันธFกับสามีในทํานองชู*สาวก็ได* 

ถ*าสามีหรือภริยายินยอมหรือรู*เห็นเป�นใจให*อีกฝ9ายหนึ่งกระทําการตามมาตรา 1516 

(1) หรือให*ผู*อ่ืนกระทําการตามวรรคสอง สามีหรือภริยานั้นจะเรียกค�าทดแทนไม�ได*” 

มาตรา 1524 บัญญัติว�า “ถ*าเหตุแห�งการหย�าตามมาตรา 1516 (3) (4) หรือ (6) 

เกิดข้ึนเพราะฝ9ายผู*ต*องรับผิดชอบก�อให*เกิดข้ึนโดยมุ�งประสงคFให*อีกฝ9ายหนึ่งไม�อาจทนได* จึงต*องฟ3อง

หย�าอีกฝ9ายหนึ่งมีสิทธิได*รับค�าทดแทนจากฝ9ายท่ีต*องรับผิด” 

จากบทบัญญัติดังกล าวข�างต�นจะเห็นได�ว าค าทดแทนท่ีจะเรียกได�มีเฉพาะเหตุหย าท่ี

เกิดข้ึนตามมาตรา 1516 (1) (3) (4) (6) เท านั้น ซ่ึงได�แก  
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1.1 ค าทดแทนเพราะเหตุหย าตามมาตรา1516 (1) ในกรณีท่ีสามีหรือภริยาอุปการะ

เลี้ยงดูหรือยกย องผู� อ่ืนฉันภริยาหรือสามี เป:นชู�หรือมีชู�  หรือร วมประเวณีกับผู� อ่ืนเป:นอาจิณ  

อีกฝ/ายหนึ่งฟ8องหย าได� โดยกฎหมายได�ให�สิทธิสามีหรือภริยาเรียกเอาค าทดแทนจากหญิงหรือชาย

ท่ีมายุ งเก่ียวได�เช น การท่ีภริยาเรียกค าทดแทนจากหญิงอ่ืน ซ่ึงแสดงตนโดยเป]ดเผยว าตนมี

ความสัมพันธ,กับสามีในทํานองชู�สาวได�โดย แบ งเป:น 2 กรณี (1) กรณีมาตรา 1523 วรรคหนึ่ง (2) 

กรณีมาตรา 1523 วรรคสอง กรณีคดีนี้เป:นมาตรา 1523 วรรคสอง โจทก,ผู�เป:นภริยามีอํานาจฟ8อง

เรียกค าทดแทนโดยไม ต�องฟ8องหย ากับสามีก อนได�78 

อุทาหรณ/ 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2498/2552 ตามประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย, 

มาตรา 1523 วรรคหนึ่ง บัญญัติว า เม่ือศาลพิพากษาให�หย ากันเพราะเหตุตามมาตรา 1516 (1)  

ภริยาหรือสามีมีสิทธิได�รับค าทดแทนจากสามีหรือภริยาและจากหญิงอ่ืนหรือชู�  แล�วแต กรณี  

และมาตรา 1525 วรรคหนึ่ง บัญญัติว า ค าทดแทนตามมาตรา 1523 และมาตรา 1524 นั้น ให�ศาล

วินิจฉัยตามควรแก พฤติการณ,โดยศาลจะสั่งให�ชําระครั้งเดียวหรือแบ งชําระเป:นงวดๆ มีกําหนดเวลา

ตามท่ีศาลจะเห็นสมควรก็ได� และวรรคสองบัญญัติว า ในกรณีท่ีผู�จะต�องชําระค าทดแทนเป:นคู สมรส

ของอีกฝ/ายหนึ่ง ให�ศาลคํานึงถึงจํานวนทรัพย,สินท่ีคู สมรสนั้นได�รับไปจากการแบ งสินสมรส เพราะการ

หย านั้นด�วย ข�อเท็จจริงได�ความว าก อนจําเลยจะละท้ิงร�างโจทก,ไปนั้น เม่ือเดือนมีนาคมถึงเดือน

เมษายน 2540 จําเลยป/วยเป:นโรคเส�นโลหิตในสมองตีบ ซ่ึงแพทย,แนะนําให�จําเลยงดการขับรถยนต,

ส อแสดงสมรรถภาพทางร างกายของจําเลยไม ปกติเช นคนธรรมดาท่ัวไป และขณะถูกฟ8องจําเลยมีอายุ 

60 ปP อีกท้ังโจทก,เบิกความว า นอกจากทรัพย,สินท่ีโจทก,ขอแบ งแล�วโจทก,ยังประสงค,จะเรียก 

ค าทดแทนจากจําเลยในกรณีจําเลยท้ิงร�างโจทก,ไป ทําให�โจทก,ได�รับความเดือดร�อน เพ่ือนฝูงและ 

คนรู�จักกันจะว าโจทก,เป:นหญิงหม�ายท่ีสามีท้ิงร�างไป ทําให�โจทก,อับอายโดยคนเหล านั้นเข�าใจว า  

โจทก,เองเป:นฝ/ายผิดโจทก,จึงต�องการเรียกร�องค าทดแทนดังกล าวเป:นเงิน 5,000,000 บาท ตามฟ8อง

โจทก,มิได�แสดงพฤติการณ,พิเศษให�เห็นว า โจทก,ควรได�ค าทดแทนเท าใด เม่ือคํานึงถึงฐานานุรูปของ

โจทก,และพฤติการณ,แห งคดีประกอบบทบัญญัติ มาตรา 1525 แห งประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย, 

อีกท้ังทรัพย,สินท่ีโจทก,ได�รับจากการแบ งสินสมรสตามคําพิพากษาศาลล างท้ังสองแล�ว เห็นว า ท่ีศาลล าง

ท้ังสองกําหนดค าทดแทนเพราะเหตุจําเลยอุปการะเลี้ยงดูหญิงอ่ืนฉันภริยาเป:นเงิน 500,000 บาท 

นับว าเหมาะสมตามควรแก พฤติการณ,แล�ว 

                                                           
78 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 7070/2554 
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คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 4818/2551 การท่ีจําเลยไปรับประทานอาหารกับ 

นายไพฑูรณ,ร วมกับเพ่ือนของจําเลย และเพ่ือนของนายไพฑูรณ, โดยมีการแสดงออกถึงความสัมพันธ,

ในลักษณะใกล�ชิดเป:นพิเศษเกินกว าความสัมพันธ,ในระดับคนรู�จักในการทํางานท่ัวไปจนขนาดเพ่ือน

ของนายไพฑูรณ, สังเกตเห็นถึงความสัมพันธ,ท่ีพิเศษนี้ได�และการท่ีจําเลยไปพักท่ีโรงแรมท้ังสองแห ง

ดังกล าวกับนายไพฑูรณ, โดยพักอยู ห�องเดียวกันและมีเพศสัมพันธ,กัน แม�ผู�ท่ีเห็นเหตุการณ,จะเป:น

เพ่ือนของนายไพฑูรณ, เพ่ือนของจําเลยและพนักงานโรงแรมก็ตามก็เป:นการแสดงตัวอย างเป]ดเผยว า 

มีความสัมพันธ,ฉันชู�สาวกันแล�ว โจทก,จึงมีสิทธิเรียกค าทดแทนจากจําเลยได� และค าทดแทนนั้นเป:น

ค าเสียหายอย างหนึ่ง ศาลมีอํานาจกําหนดได�ตามฐานานุรูปแห งผู�ต�องได�รับความเสียหาย ซ่ึงรวมถึง

ความเสียหายแก ชื่อเสียงและเกียรติคุณด�วย เม่ือปรากฏว าโจทก,รับราชการครูเป:นผู�มีชื่อเสียงในเขต

อําเภอเมืองปาน และอําเภอเมืองปาน เป:นอําเภอเล็กๆ ความสัมพันธ,ฉันชู�สาวระหว างจําเลยและ 

นายไพฑูรณ,ย อมแพร ไปได�ง าย ประกอบกับโจทก,มีบุตรกับนายไพฑูรณ,ด�วยกัน 1 คน โดยจําเลยมิได�

นําหักล�างในส วนนี้ ท่ีศาลชั้นต�นกําหนดค าทดแทนเป:นเงิน 50,000 บาท นั้น จึงเหมาะสมแล�ว  

กรณีตามคําฟ8องของโจทก,เป:นเรื่องท่ีโจทก,ฟ8องเรียกค าทดแทนจากหญิงอ่ืนท่ี

แสดงตนโดยเป]ดเผยเพ่ือแสดงว าตนมีความสัมพันธ,กับสามีโจทก,ในทํานองชู�สาวตามประมวลกฎหมาย

แพ งและพาณิชย, มาตรา 1523 วรรคสอง ซ่ึงกฎหมายไม ได�บังคับว าจะต�องมีการฟ8องหย าก อนจึงจะมี

สิทธิฟ8องเรียกค าทดแทนได� ไม ใช การฟ8องเรียกค าทดแทนตามมาตรา 1523 วรรคหนึ่ง ซ่ึงจะต�องมี

การฟ8องหย าโดยอาศัยเหตุตามมาตรา 1516 (1) เสียก อน จึงจะมีสิทธิฟ8องได� 

1.2 ค าทดแทนเพราะเหตุหย าตามมาตรา 1516 (3) (4) หรือ (6) คือ การท่ีสามีหรือ

ภริยาฝ/ายหนึ่งฝ/ายใดกระทําการอันก อให�เกิดเป:นเหตุฟ8องหย าตามมาตรา1516 (3) (4) หรือ (6)  

โดยมุ งหมายให�อีกฝ/ายหนึ่งไม อาจทนอยู ได� จึงต�องฟ8องหย า เหตุดังกล าวได�แก  

1.2.1 สามีหรือภริยาทําร�าย หรือทรมานร างกายหรือจิตใจ หรือหม่ินประมาท

หรือเหยียดหยามอีกฝ/ายหนึ่งหรือบุพการีของอีกฝ/ายหนึ่ง ท้ังนี้ ถ�าเป:นการร�ายแรง อีกฝ/ายหนึ่งนั้น

ฟ8องหย าได� 

1.2.2 สามีหรือภริยาจงใจละท้ิงร�างอีกฝ/ายหนึ่งไปเกินหนึ่งปP อีกฝ/ายหนึ่งนั้น

ฟ8องหย าได� 

1) สามีหรือภริยาต�องคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�จําคุก และได�ถูกจําคุกเกิน

หนึ่งปPในความผิดท่ีอีกฝ/ายหนึ่งมิได�มีส วนก อให�เกิดการกระทําความผิด หรือยินยอมหรือรู�เห็นเป:นใจ
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ในการกระทําความผิดนั้นด�วย และการเป:นสามี ภริยากันต อไปจะเป:นเหตุให�อีกฝ/ายหนึ่งได�รับความ

เสียหายหรือเดือดร�อนเกินควร อีกฝ/ายหนึ่งนั้นฟ8องหย าได� 

2) สามีและภริยาสมัครใจแยกกันอยู เพราะเหตุท่ีไม อาจอยู ร วมกัน  

ฉันสามีภริยาได�โดยปกติสุขตลอดมาเกินสามปP หรือแยกกันอยู ตามคําสั่งของ ศาลเป:นเวลาเกินสามปP 

ฝ/ายใดฝ/ายหนึ่งฟ8องหย าได� 

1.2.3 สามีหรือภริยาถูกศาลสั่งให�เป:นคนสาบสูญ หรือไปจากภูมิลําเนา หรือ 

ถ่ินท่ีอยู เป:นเวลาเกินสามปP โดยไม มีใครทราบแน ว าเป:นตายร�ายดีอย าง ไร อีกฝ/ายหนึ่งฟ8องหย าได� 

1.2.4 สามีหรือภริยาไม ให�ความช วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูอีกฝ/ายหนึ่งตาม 

สมควร หรือทําการเป:นปฏิปQกษ,ต อการท่ีเป:นสามีหรือภริยากันอย างร�ายแรง ท้ังนี้ ถ�าการกระทํานั้นถึง

ขนาดท่ีอีกฝ/ายหนึ่งเดือดร�อนเกินควรในเม่ือเอา สภาพ ฐานะและความเป:นอยู ร วมกันฉันสามีภริยามา

คํานึงประกอบ อีกฝ/าย หนึ่งนั้นฟ8องหย าได� 

สําหรับเหตุในการท่ีจะเรียกเอาค าทดแทนจากบทบัญญัติดังกล าวจะต�องเกิดข้ึน

หลังจากท่ีได�มีการฟUองหย�ากันแล�ว หากเป:นกรณีท่ีสามีและภริยาตกลงหย ากันด�วยความยินยอม

ย อมจะเรียกค าทดแทนจากกันไม ได� และในส วนของค าทดแทนนั้นศาลจะพิเคราะห,ถึงความเสียหาย

เสียหายท่ีเกิดข้ึนตามพฤติการณ,แห งคดีไป 

อุทาหรณ/ 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2308/2527 ตามประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย,

มาตรา 1523 วรรคแรก บัญญัติให�โจทก,มีสิทธิได�รับค าทดแทนจากจําเลยในกรณีท่ีศาลพิพากษาให�

หย าขาดจากกันเพราะเหตุฟ8องหย า และตามมาตรา 1525 วรรคแรก ให�ศาลวินิจฉัยค าทดแทนให�ตาม

ควรแก พฤติการณ, ฉะนั้น แม�โจทก,จะไม นําสืบพยาน ศาลก็มีอํานาจกําหนดค าทดแทนให�โจทก,ได� 

เม่ือพเคราะห,ถึงพฤติการณ,แห งคดี และฐานะหน�าท่ีการงานของโจทก,แล�ว เห็นสมควรกําหนดให�

จําเลยใช�ค าทดแทนแก โจทก, 20,000 บาท 

 

2. ค�าเล้ียงชีพ 

ในส วนของค าเลี้ยงชีพนั้นเป:นผลมาจากในระหว างท่ีเป:นสามีภริยากัน กฎหมายได�

กําหนดให�คู สมรสมีหน�าท่ีต อกัน นั่นคือ การอุปการะเลี้ยงดูกัน ในยามท่ีสามีภริยาตกทุกข,ได�ยากต�อง

ดูแลซ่ึงกันและกันโดยไม คํานึงว าฝ/ายใดจะมีทรัพย,สินหรือหน�าท่ีการงานท่ีดีกว าอีกฝ/ายหนึ่งหรือไม   

แต เม่ือใดก็ตามท่ีความเป:นสามีภริยาได�ส�นสุดลง หน�าท่ีในการอุปการะเลี้ยงดูกันย อมหมดไปด�วย
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อย างไรก็ตามหากการสิ้นสุดการสมรสนั้นเป:นเพราะความผิดของฝ/ายใดฝ/ายหนึ่ง เป:นเหตุให�คู สมรส

อีกฝ/ายต�องหย าขาดจากกัน และเป:นผลให�ต�องยากจนลง ดังนี้ ฝ/ายท่ีกระทําผิดอันเป:นเหตุให�ต�องหย า

ขาดจากกันยังต�องรับผิดในค าเลี้ยงชีพแก อดีตคู สมรสอยู  ซ่ึงค าเลี้ยงชีพนั้นเป:นการเรียกหลังจากท่ีมี

การหย ากันแล�ว หากยังไม ได�หย าขาดจากกันเรียกว า ค าอุปการะเลี้ยงดู ซ่ึงสิทธิในการเรียกค าเลี้ยงชีพนั้น

เกิดได� ดังนี้  

2.1 ค�าเล้ียงชีพเพราะความผิดของอีกฝ>ายหนึ่งเพียงฝ>ายเดียว 

มาตรา 1526 บัญญัติว�า “ในคดีหย�า ถ*าเหตุแห�งการหย�าเป�นความผิดของ 

คู�สมรสฝ9ายใดฝ9ายหนึ่งแต�ฝ9ายเดียว และการหย�านั้นจะทําให*อีกฝ9ายหนึ่งยากจนลง เพราะไม�มีรายได*

พอจากทรัพยFสินหรือจากการงานตามท่ีเคยทําอยู�ระหว�างสมรส อีกฝ9ายหนึ่งนั้นจะขอให*ฝ9ายท่ีต*องรับ

ผิดจ�ายค�าเลี้ยงชีพให*ได* ค�าเลี้ยงชีพนี้ศาลอาจให*เพียงใดหรือไม�ให*ก็ได* โดยคํานึงถึงความสามารถของ

ผู*ให*และฐานะของผู*รับและให*นําบทบัญญัติมาตรา 1598/39 มาตรา 1598/40 และมาตรา 1598/41 

มาใช*บังคับโดยอนุโลม 

สิทธิเรียกร*องค�าเลี้ยงชีพเป�นอันสิ้นสุด ถ*ามิได*ฟ3องหรือฟ3องแย*งในคดีหย�านั้น” 

จากบทบัญญัติมาตรา 1526 จะเห็นได�ว า สิทธิเรียกร�องค าเลี้ยงชีพ จะเรียกร�อง

ได�เม่ือ79 

2.1.1 กรณีเหตุแห งการหย าเป:นความผิดของคู สมรสฝ/ายใดฝ/ายหนึ่งแต เพียง

ฝ/ายเดียว เช น สามีหรือภริยาทําร�ายร างกาย หรือจิตใจ หรือหม่ินประมาท หรือเหยียดหยามอีกฝ/ายหนึ่ง 

หรือจงใจละท้ิงร�างอีกฝ/ายหนึ่ง เป:นต�น 

2.1.2 การหย านั้นจะทําให�อีกฝ/ายหนึ่งยากจนลง เพราะไม มีรายได�พอจาก

ทรัพย,สินหรือจากการงานตามท่ีเคยทําอยู ระหว างสมรส แต หากการหย านั้นทําให�อีกฝ/ายไม ได�ยากจน

ลง กรณีนี้ย อมเรียกค าเลี้ยงชีพไม ได� และ 

2.1.3 ได�ฟ8อง หรือฟ8องแย�งในคดีหย านั้น  

เม่ือได�ใช�สิทธิฟ8องหย าแล�ว ศาลจะพิจารณาพิพากษาให�ค าทดแทนหรือไม   

โดยคํานึงถึงความสามารถของผู�ให�และฐานะของผู�รับและต�องพิจารณาตามมาตรา 1598/39  

                                                           
79 อุบลศรี  ชุณหกาญจน,. (2542). กฎหมายแพ�งและพาณชิย/ ว�าด)วยครอบครัว.  พิมพ,คร้ังท่ี 2. (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ,มหาวิทยาลัย

รามคําแหง). น. 48. 
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มาตรา 1598/40 และมาตรา 1598/41 มาใช�บังคับโดยอนุโลมด�วย เช น เม่ือหย ากันแล�วภริยายังมี

รายได�จากการทํางานและทรัพย,สิน ศาลจึงไม พิพากษาให�สามีจ ายค าเลี้ยงชีพให�80 

2.2 ค�าเล้ียงชีพเพราะเหตุหย�าตามมาตรา 1516 (7) (9) 

มาตรา 1527 “ถ*าหย�าขาดจากกันเพราะเหตุวิกลจริตตาม มาตรา 1516 (7) 

หรือเพราะเหตุเป�นโรคติดต�ออย�างร*ายแรงตาม มาตรา 1516 (9) คู�สมรสอีกฝ9ายหนึ่งต*องออกค�าเลี้ยง

ชีพให*แก�ฝ9ายท่ีวิกลจริตหรือฝ9ายท่ีเป�น โรคติดต�อนั้นโดยคํานวณค�าเลี้ยงชีพอนุโลมตาม มาตรา 1526” 

สําหรับการหย าเนื่องจากการท่ีคู สมรสฝ/ายหนึ่งตกเป:นคนวิกลจริตหรือเป:น

โรคติดต อร�ายแรง เป:นเหตุให�อีกฝ/ายหนึ่งมีสิทธิฟ8องหย าได� แต อย างไรก็ตาม ฝ/ายท่ีฟ8องหย าต�องจ าย 

ค าเลี้ยงชีพให�แก ฝ/ายท่ีเป:นคนวิกลจริตหรือเป:นโรคติดต อร�ายแรง ท้ังนี้ เนื่องจากมองในแง ของ 

ความเป:นธรรมลําพังตัวคู สมรสท่ีมีอาการดังกล าว ย อมดูแลตัวเองไม ได� อีกท้ังย อมมีความทุกข,ใจอยู แล�ว  

การท่ีจะให�บุคคลดังกล าวจ ายค าเลี้ยงชีพให�ย อมเหมือนกับเป:นการซํ้าเติมให�เป:นทุกข,มากข้ึน อีกท้ัง  

ตามกฎหมายแล�วต�องจัดให�มีการดูแลบุคคลดังกล าวด�วย การท่ีจะให�คู สมรสฝ/ายท่ีฟ8องหย าเรียกเอา 

ค าเลี้ยงชีพจากคู สมรสฝ/ายท่ีวิกลจริตย อมเป:นเรื่องท่ีไม เหมาะสม ดังนั้น กฎหมายจึงได�กําหนดให� 

คู สมรสฝ/ายท่ีฟ8องหย าเป:นผู�จ ายค าเลี้ยงชีพให�แก  คู สมรสท่ีวิกลจริต หรือเป:นโรคติดต อย างร�ายแรง 

โดยสิทธิในการจ ายค าเลี้ยงชีพนั้นให�ศาลพิเคราะห,ถึงความสามารถของผู�จ ายด�วย อย างไรก็ตาม  

สิทธิได�รับค าเลี้ยงชีพระงับสิ้นไปในกรณีท่ีฝ/ายท่ีได�รับค าเลี้ยงชีพได�ทําการสมรสใหม แล�ว ตามมาตรา 1528 

ซ่ึงบัญญัติว า“ถ*าฝ9ายท่ีรับค�าเลี้ยงชีพสมรสใหม� สิทธิรับค�าเลี้ยงชีพย�อมหมดไป” หรือด�วยความตาย

ตามมาตรา 1541 หรือโดยพฤติการณ,อ่ืนตามมาตรา 153981 เช น นาย ก. และนาง ข. ซ่ึงเป:นสามี

ภริยากัน ได�สมัครใจแยกกันอยู  นาง ข. จะนําคดีมาฟ8องต อศาลขอให�ศาลพิพากษาให�นาย ก. จ ายค าเลี้ยง

ชีพไม ได� เพราะการท่ีนาย ก. กับนาง ข. สมัครใจแยกกันอยู  จึงถือไม ได�ว านาย ก. ได�ละท้ิงร�างนาง ข. 

กรณีจึงไม มีเหตุแห งการหย าท่ีนาง ข. จะฟ8องหย าได�82  

 

 

 

 

 
                                                           

80 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 539/2511 
81 ชาติชาย อัครวิบูลย,. อ�างแล�ว. น. 452 – 453. 
82 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 5627/2530 
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ผลของคดีฟUองหย�า 

 

1. ผลเก่ียวกับตัวคู�สมรส 

มาตรา 1531 วรรคสอง “การหย�าโดยคําพิพากษามีผลแต�เวลาท่ีคําพิพากษาถึงท่ีสุด 

แต�จะอ*างเป�นเหตุเสื่อมสิทธิของบุคคลภายนอกผู*ทําการโดยสุจริตไม�ได* เว*นแต�จะได*จดทะเบียน 

การหย�านั้นแล*ว” 

จากบทบัญญัติดังกล าวเม่ือสามีภริยาได�หย ากันโดยคําพิพากษาของศาลแล�ว  

ย อมทําให�การสมรสสิ้นสุดลงนับแต มีคําพิพากษาถึงท่ีสุด แต อย างไรก็ตามหากจะมีการกล าวอ�าง 

การสิ้นสุดการสมรสระหว างสามีภริยานั้นต อบุคคลภายนอก นอกจากศาลจะได�มีคําพิพากษาแล�ว 

ต�องมีการจดทะเบียนหย าด�วย 

 

2. ผลเก่ียวกับทรัพย/สินของสามีภริยา 

มาตรา 1532 บัญญัติว�า “เม่ือหย�ากันแล*วให*จัดการแบ�งทรัพยFสินของสามีภริยา 

แต�ในระหว�างสามีภริยา 

(ก) ถ*าเป�นการหย�าโดยความยินยอมของท้ังสองฝ9าย ให*จัดการแบ�งทรัพยFสินของสามี

ภริยาตามท่ีมีอยู�ในเวลาจดทะเบียนการหย�า 

(ข) ถ*าเป�นการหย�าโดยคําพิพากษาของศาล คําพิพากษาส�วนท่ีบังคับทรัพยFสิน

ระหว�างสามีภริยานั้น มีผลย*อนหลังไปถึงวันฟ3องหย�า” 

มาตรา 1533 บัญญัติว�า “เม่ือหย�ากันให*แบ�งสินสมรสให*ชายและหญิงได*ส�วน

เท�ากัน” 

จากบทบัญญัติดังกล าวเป:นเรื่องของการแบ งทรัพย,สินระหว างสามีภริยากรณีมี 

การหย ากันเกิดข้ึน โดยกฎหมายได�แบ งเป:น 2 กรณี คือ การหย าโดยความยินยอมของท้ังสองฝ/าย 

และการหย าโดยการฟ8องหย า  

กรณีท่ีหนึ่ง การหย าด�วยความยินยอมกฎหมายกําหนดให�ต�องทําเป:นหนังสือ แต จะ

มีผลเป:นการหย าต�องมีการจดทะเบียนหย า แต ในเรื่องของการแบ งทรัพย,สินระหว างสามีภริยาให�ถือ

ตามเวลาท่ีมีอยู ในเวลาท่ีจดทะเบียนหย�า ท้ังนี้ เพราะการหย าด�วยความยินยอมมีผลนับแต ท่ีมีการ 

จดทะเบียนหย ากัน ดังนั้น หากในระหว างท่ีทําหนังสือหย ากันเรียบร�อยแล�ว สามีหรือภริยาได�รับเงิน

รางวัลจากการทายผลฟุตบอลโลก ดังนี้ เงินรางวับท่ีได�มาต�องนํามาแบ งกันด�วย เพราะสามีภริยายัง
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ไม ได�มีการจดทะเบียนหย ากัน แต หากได�มีการจดทะเบียนหย ากันแล�ว ภริยารับเงินรางวัลมา ดังนี้ 

ย อมเป:นของภริยาฝ/ายเดียว  

อุทาหรณ/ 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 116/2553  ข�อตกลงท�ายทะเบียนการหย าระหว างจําเลย

กับ ว. นอกจากจําเลยกับ ว. จะเป:นคู สัญญาซ่ึงกันและกันแล�วยังมีผู�ร�องและบุตรของจําเลยและ ว. 

อีก 3 คน เข�ามาเก่ียวข�องเป:นผู�รับประโยชน,แห งสัญญาด�วย ข�อตกลงดังกล าวจึงเป:นสัญญาแบ ง

ทรัพย,สินระหว างสามีภริยาตาม ประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย, มาตรา 1532 และเป:นสัญญาเพ่ือ

ประโยชน,แก บุคคลภายนอกตาม ประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย, มาตรา 374 การท่ีผู�ร�องเข�า

ถือเอาประโยชน,ตามข�อตกลงดังกล าวจึงเป:นการได�มาโดยนิติกรรมซ่ึงอสังหาริมทรัพย,อย างหนึ่ง  

แม�จะมิได�ทําเป:นหนังสือและจดทะเบียนต อพนักงานเจ�าหน�าท่ี ทําให�การได�มาดังกล าวย อมไม บริบูรณ, 

ตามประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย, มาตรา 1299 วรรคหนึ่งก็ตาม แต บ�านพิพาทต้ังอยู บน 

ท่ีสาธารณประโยชน,และผู�ร�องได�เข�าครอบครองบ�านพิพาทแล�วเพียงแต ผู�ร�องยังมิได�ไปจดทะเบียนต อ

พนักงานเจ�าหน�าท่ี ถือได�ว าผู�ร�องเป:นบุคคลผู�อยู ในฐานะอันจะให�จดทะเบียนสิทธิของตนได�อยู ก อน 

ตามประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย, มาตรา 1300 แม�จะได�ความว าจําเลยยังคงอาศัยอยู ใน 

บ�านพิพาทขณะท่ีเจ�าพนักงานบังคับคดีทําการยึดทรัพย,ก็ตาม แต จําเลยเป:นมารดาของผู�ร�องจึงย อม

อยู อาศัยกับบุตรของตนได� ข�อเท็จจริงดังกล าวมิได�ทําให�สิทธิของผู�ร�องดังกล าวสิ้นไปแต อย างใด  

เม่ือข�อเท็จจริงปรากฏว าบ�านพิพาทตกเป:นสิทธิของผู�ร�องร วมกับบุตรของจําเลยอีก 3 คน และใน 

คําร�องขัดทรัพย,ผู�ร�องได�ระบุข�อเท็จจริงดังกล าวไว�ด�วย การยื่นคําร�องขัดทรัพย,ในกรณีนี้จึงถือได�ว า 

เป:นกรณีท่ีผู�ร�องซ่ึงเป:นเจ�าของรวมคนหนึ่งใช�สิทธิอันเกิดแต กรรมสิทธิ์ครอบไปถึงทรัพย,สินท้ังหมด 

ตามประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย, มาตรา 1359 ในกรณีเช นนี้ ผู�ร�องจึงสามารถร�องขอให� 

เพิกถอนการยึดได� โจทก,ในฐานะเจ�าหนี้ตามคําพิพากษาจะบังคับคดีให�กระทบถึงสิทธิของผู�ร�อง

ดังกล าวไม ได� ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ ง มาตรา 287 

กรณีท่ีสอง การหย าตามคําพิพากษาของศาล กฎหมายกําหนดให�มีผลนับแต เวลาท่ีมี

คําพิพากษาถึงท่ีสุด แต ในเรื่องของทรัพย,สินนั้น กฎหมายให�มีผลย�อนหลังไปในวันท่ีฟ8องหย า กล าวคือ

ต�องมีการแบ งทรัพย,สินกันในวันท่ีฟUองหย�า โดยให�ทรัพย,สินระหว างสามีภริยาแยกออกจากกัน 

ในวันนั้น ฉะนั้น หากได�ทรัพย,สินมาในระหว างการพิจาณาคดีของศาลทรัพย,สินท่ีได�มานั้นไม ต�องนํามา

แบ งกันกัน  
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3. วิธีการแบ�งทรัพย/สินระหว�างสามีภริยา 

มาตรา 1533 “เม่ือหย�ากันให*แบ�งสินสมรสให*ชายและหญิงได*ส�วนเท�ากัน”  

มาตรา 1534 “สินสมรสท่ีคู�สมรส ฝ9ายใดฝ9ายหนึ่งจําหน�ายไปเพ่ือประโยชนFตนฝ9ายเดียวก็ดี 

จําหน�ายไปโดยเจตนาทําให*คู�สมรสอีกฝ9ายหนึ่งเสียหายก็ดี จําหน�ายไปโดยมิได*รับความยินยอมของ 

คู�สมรส อีกฝ9ายหนึ่งในกรณีท่ีกฎหมายบังคับว�าการจําหน�ายนั้น จะต*องได*รับความยินยอมของ 

อีกฝ9ายหนึ่งด*วยก็ดี จงใจทําลายให*สูญหายไปก็ดี ให*ถือเสมือนว�าทรัพยFสินนั้น ยังคงมีอยู�เพ่ือจัดแบ�ง

สินสมรส ตามมาตรา 1533 และถ*าคู�สมรสอีกฝ9ายหนึ่งได*รับส�วนแบ�งสินสมรสไม�ครบตามจํานวนท่ี

ควรจะได* ให*คู�สมรสฝ9ายท่ีได*จําหน�าย หรือ จงใจทําลายสินสมรสนั้น ชดใช*จากสินสมรสส�วนของตน 

หรือสินส�วนตัว” 

จากบทบัญญัติดังกล าว จะเห็นได�ว าทรัพย,สินระหว างสามีภริยานั้นมีท้ังสินส วนตัว 

และสินสมรส ในเรื่องของการแบ งทรัพย,สินระหว างสามีภริยาแยกพิจารณาได� ดังนี้ 

3.1 ให�แบ งทรัพย,สินให�แก ชายและหญิงได�ส วนเท ากัน สินส วนตัวของฝ/ายใดย อมเป:น

ของฝ/ายนั้นอยู แล�ว ส วนสินสมรสกฎหมายให�นํามาแบ งกันคนละครึ่งเม่ือมีการหย าขาดจากกัน 

อุทาหรณ/ 

ท่ีดินพร�อมสิ่งปลูกสร�างเป:นสินสมรสของจําเลยท่ี 1 กับผู�ร�อง เม่ือบุคคลท้ังสอง 

จดทะเบียนหย ากันสินสมรสต�องแบ งให�แก จําเลยท่ี 1 กับผู�ร�องคนละส วนเท ากัน ตามประมวล

กฎหมายแพ งและพาณิชย, มาตรา 1533 แม�ขณะจําเลยท่ี 1 และผู�ร�องจดทะเบียนหย ากัน เม่ือปP พ.ศ. 

2530 โดยจําเลยท่ี 1 ทําบันทึกยกสินสมรสส วนของตนให�แก ผู�ร�อง แต เม่ือมิได�ทําเป:นหนังสือและ 

จดทะเบียนการให�ต อพนักงานเจ�าหน�าท่ี นิติกรรมให� จึงไม สมบูรณ,ตามประมวลกฎหมายแพ งและ

พาณิชย, มาตรา 525 จําเลยท่ี 1 กับผู�ร�องยังคงเป:นเจ�าของรวมมีส วนเท าๆ กัน83  

อุทาหรณ/ 

ในการเช าซ้ือรถยนต,พิพาท บิดาโจทก,เป:นผู�วางเงินจองให� 10,000 บาท และบิดา

มารดาโจทก,ออกเงินดาวน,ให�อีกส วนหนึ่ง รถยนต,คันดังกล าวโจทก,จําเลยได�ออกเงินบางส วนเป:นค า

รถยนต,ด�วย ท้ังเงินท่ีบิดามารดาโจทก,ช วยออกเป:นค ารถยนต, ภายหลังก็ไม ปรากฏว าบิดามารดาโจทก,

ได�ทวงถามให�โจทก,จําเลยชําระหนี้ส วนนี้แต อย างไร แสดงว าบิดามารดาโจทก,มีเจตนาท่ีจะออกเงินค า

รถยนต,ส วนนี้ให�แก โจทก,จําเลย รถยนต,คันดังกล าวจึงเป:นทรัพย,สินท่ีโจทก,จําเลยได�มาในระหว าง

สมรส เป:นสินสมรสตาม ป.พ.พ. มาตรา 1474 (1) สิทธิตามสัญญาเช าซ้ือรถยนต,จึงเป:นสินสมรสการท่ี

                                                           
83 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 4803/2553  
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โจทก, โอนสิทธิการเช า ซ้ือรถยนต, ให�แก  ว .  ในระหว าง ท่ีโจทก,จํ า เลยยัง เป:นสามีภริยากัน  

จําเลยไม ทราบเรื่องจึงเป:นการจําหน ายจ ายโอนสิทธิการเช าซ้ือรถยนต,อันเป:นสินสมรสไปโดยมีเจตนา

ทําให�จําเลยได�รับความเสียหายซ่ึง ป.พ.พ. มาตรา 1534 ให�ถือเสมือนหนึ่งว าทรัพย,สินนั้นยังคงมีอยู 

เพ่ือจัดแบ งสินสมรสตามมาตรา 1533 โจทก,ต�องแบ งสินสมรสดังกล าวให�แก จําเลยก่ึงหนึ่ง84   

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 8452/2551 ผู�ร�องและจําเลยท่ี 1 จดทะเบียนรับโอน

กรรมสิทธิ์ท่ีดินและบ�านพิพาทจากผู�ขายในระหว างสมรส ท่ีดินและบ�านพิพาทจึงเป:นทรัพย,สินท่ีผู�ร�อง

และจําเลยท่ี 1 ได�มาระหว างสมรส ย อมเป:นสินสมรส ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1474 (1)  

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2149/2547 โจทก,จําเลยซ้ือท่ีดินพิพาทมาในระหว างสมรส 

ท่ีดินพิพาทย อมตกเป:นสินสมรสระหว างโจทก,จําเลย แม�ต อมาโจทก,จําเลยจะแยกกันอยู หรือหย ากัน

ในทางศาสนาอิสลาม ก็จะถือว าโจทก,จําเลยขาดจากการเป:นสามีภริยาโดยชอบด�วยกฎหมายแล�วมิได� 

เพราะมูลคดีมิได�เกิดข้ึนในจังหวัดปQตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล จึงนําพระราชบัญญัติว าด�วยการ

ใช�กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปQตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล พ.ศ. 2489 มาปรับใช�มิได� 

ความสัมพันธ,ระหว างสามีภริยาในเรื่องทรัพย,สินต�องบังคับตามประมวลกฎหมาย แพ งและพาณิชย, 

มาตรา 1533 เม่ือโจทก,จําเลยยังมีสถานะเป:นสามีภริยาต อกันตามกฎหมาย จําเลยจึงฟ8องขอแบ ง

สินสมรสมิได� 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 3786/2546 ตามคําขอท�ายฟ8องแย�งของจําเลย จําเลยขอ

แบ งสินสมรสครึ่งหนึ่ง เม่ือรถยนต,วอลโว เป:นสินสมรสและโจทก,จําเลยหย ากันแล�วก็ชอบท่ีจะแบ ง 

สิน สมรสให�โจทก,และจําเลยได�ส วนเท ากัน ตามประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย, มาตรา 1533  

ซ่ึงถ�าการแบ งไม อาจตกลงกันได�ก็ให�นําสินสมรสออกขายทอดตลาดเพ่ือนําเงินมาแบ งกันตามส วน  

แต หากไม สามารถนํารถยนต,สินสมรสมาแบ งกันได�ก็ให�โจทก,ใช�คืนมูลค าค าเช า ซ้ือท่ีชําระไปครึ่งหนึ่ง

มาตรา 1534 สินสมรสท่ีคู สมรสฝ/ายใดฝ/ายหนึ่งจําหน ายไปเพ่ือประโยชน,ตนฝ/ายเดียวก็ดี จําหน ายไป

โดยเจตนาทําให�คู สมรสอีกฝ/ายหนึ่งเสียหายก็ดี จําหน ายไปโดยมิได�รับความยินยอมของคู สมรสอีกฝ/ายหนึ่ง 

ในกรณีท่ีกฎหมายบังคับว าการจําหน ายนั้นจะต�องได�รับความยินยอมของอีกฝ/ายหนึ่งด�วยก็ดี  

จงใจทําลายให�สูญหายไปก็ดี ให�ถือเสมือนว าทรัพย,สินนั้นยังคงมีอยู เพ่ือจัดแบ งสินสมรสตามมาตรา 1533 

และถ�าคู สมรสอีกฝ/ายหนึ่งได�รับส วนแบ งสินสมรสไม ครบตามจํานวนท่ีควรจะได� ให�คู สมรสฝ/ายท่ีได�

จําหน ายหรือจงใจทําลายสินสมรสนั้นชดใช�จากสินสมรสส วน ของตนหรือสินส วนตัว 
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3.2 ให�ชดใช�สินสมรสท่ีขาดหายไปเนื่องจากการท่ีคู สมรสฝ/ายใดฝ/ายหนึ่งจําหน ายไป

เพ่ือประโยชน,ของตนฝ/ายเดียวและทําให�คู สมรสอีกฝ/ายเสียหาย หรือจงใจทําลายหรือทําให�สูญหายไป 

ซ่ึงในการชดใช�นั้นให�ถือเสมือนว าทรัพย,สินนั้นยังคงอยู  เพ่ือนํามาจัดการแบ งสินสมรส อย างไรก็ตาม

กฎหมายให�ชดใช�เฉพาะสินสมรสท่ีขาดหายไป ไม ได�รวมถึงการท่ีสินส วนตัวขาดหายไปด�วย  

      ตัวอย าง การท่ีโจทก,จําเลยยังไม ได�หย าขาดจากกันเพียงแต แยกกันอยู  ถือไม ได�

ว ามีการแบ งสินสมรสกันแล�ว จึงต�องแบ งสินสมรสให�โจทก,จําเลยได�ส วนเท ากันตามนัยมาตรา 1533 

โดยให�ชายหญิงได�รับส วนแบ งเท าๆ กัน85  

 

4. ผลเก่ียวกับบุตร  

มาตรา 1520 วรรคสอง บัญญัติว�า “ในกรณีหย�าโดยคําพิพากษาของศาล ให*ศาล 

ซ่ึงพิจารณาคดีฟ3องหย�านั้นชี้ขาดด*วยว�าฝ9ายใดจะเป�นผู*ใช*อํานาจปกครองบุตรคนใด ในการพิจารณา 

ชี้ขาดถ*าศาลเห็นว�ามีเหตุท่ีจะถอนอํานาจปกครองของคู�สมรสนั้นได*ตามมาตรา 1582 ศาลจะถอน

อํานาจปกครองของคู�สมรสและสั่งให*บุคคลภายนอกเป�นผู*ปกครองก็ได* ท้ังนี้  ให*ศาลคํานึงถึง 

ความผาสุกและประโยชนFของบุตรนั้นเป�นสําคัญ” 

มาตรา 1522 บัญญัติว�า “ถ*าสามีภริยาหย�าโดยความยินยอม ให*ทําความตกลงกันไว*

ในสัญญาหย�าว�าสามีภริยาท้ังสองฝ9าย หรือสามีหรือภริยาฝ9ายใดฝ9ายหนึ่งจะออกเงินค�าอุปการะเลี้ยงดู

บุตรเป�นจํานวนเงินเท�าใด 

ถ*าหย�าโดยคําพิพากษาของศาลหรือในกรณีท่ีสัญญาหย�ามิได*กําหนดเรื่องค�าอุปการะ

เลี้ยงดูบุตรไว* ให*ศาลเป�นผู*กําหนด” 

จากบทบัญญัติของกฎหมายดังกล าว เห็นได�ว าเป:นเรื่องผลของการหย าท่ีเก่ียวกับบุตร  

ซ่ึงกฎหมายได�กําหนดความรับผิดชอบเก่ียวกับบุตร และค าอุปการะเลี้ยงดูว าฝ/ายใดจะรับผิดชอบ  

โดยแยกพิจารณาได�ดังนี้ 

4.1 การหย�าด)วยความยินยอม  

     ในเรื่องของใครจะเป:นผู�ปกครองบุตร ตามกฎหมายให�ตกลงกันเองได� แต ถ�าหาก

ตกลงกันไม ได�หรือไม ได�ตกลง ก็ให�ศาลเป:นผู�ชี้ขาด ในส วนของค าอุปการะเลี้ยงดูบุตร ใครจะเป:นคน

จ ายให�ตกลงกันเอง หากตกลงกันไม ได�ให�ศาลเป:นผู�ชี้ขาดส วนผลเก่ียวกับสามีภริยา ความสัมพันธ,

ระหว างสามีภริยาสิ้นสุดลงทันที และไม มีหน�าท่ีใด ๆ ต อกัน และในเรื่องผลเก่ียวกับทรัพย,สิน ให�แบ ง
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ทรัพย,สินอันเป:นสินสมรสระหว างสามีภริยาคนละครึ่ง โดยเอาจํานวนทรัพย,ท่ีมีอยู ในเวลาจดทะเบียน

หย าเป:นเกณฑ, 

4.2 กรณีการหย�าโดยคําพิพากษา  
     ศาลจะกําหนดว าคู สมรสฝ/ายใดจะเป:นผู�ใช�อํานาจปกครองบุตร หรือจะให�

บุคคลภายนอกเป:นผู�ปกครองก็ได� ส วนค าอุปการะเลี้ยงดู ศาลจะกําหนดตามสภาพ ฐานะและ
พฤติการณ,ของคู กรณีเป:นเกณฑ, โดยจะฟQงความสมัครใจของคู กรณีประกอบการพิจารณาพิพากษา
ด�วยก็ได�86 

     ตัวอย าง ในคดีฟ8องหย าปรากฏข�อเท็จจริงว า หลังจากนาย ก และนาง ข 

แยกกันอยู ตั้งแต วันท่ี 13 มิถุนายน 2540 บุตรผู�เยาว,ของนาย ก และนาง ข ได�อยู กับนาง ข ตลอดมา 

และนาง ข ประสงค,จะเป:นผู�ใช�อํานาจปกครองบุตรผู�เยาว,เพียงผู�เดียว ประกอบกับนาย ก รับราชการ

เป:นอาจารย, 2 ระดับ 7 ซ่ึงถือว ามีความสามารถเพียงพอท่ีจะให�ความช วยเหลือค าอุปการะเลี้ยงดูบุตร

ผู�เยาว,ได� ศาลจึงเห็นควรให�นาง ข เป:นผู�ใช�อํานาจปกครองบุตรผู�เยาว,แต ผู�เดียว และกําหนดให�นาย ก  

จ ายค าอุปการะเลี้ยงดูบุตรผู�เยาว,เดือนละ 3, 000 บาท87  

 

5. ความรับผิดในหนี้ 

มาตรา 1535 บัญญัติว�า “เม่ือการสมรสสิ้นสุดลง ให*แบ�งความรับผิดในหนี้ท่ีจะต*อง

รับผิดด*วยกันตามส�วนเท�ากัน” 

จากบทบัญญัติดังกล าว หมายความว า สามีภริยามีหนี้ท่ีจะต�องร วมกันรับผิดเป:น

จํานวนเท าใด เม่ือหย ากันแล�วก็ต�องร วมกันรับผิดในหนี้ร วมนั้นคนละครึ่ง ซ่ึงหนี้ร วมระหว างสามีภริยา

มีบัญญัติในมาตรา 1490 เช น การท่ีจําเลยกู�เงินบุคคลภายนอกมาใช�จ ายเก่ียวกับท่ีดินและบ�านซ่ึงเป:น

สินสมรสโดยโจทก,มีส วนรู�เห็นในการกู�เงินดังกล าวโจทก,จึงต�องร วมกับจําเลยในการชําระหนี้รายนี้ 

ฉะนั้น เม่ือศาลมีคําพิพากษาให�โจทก,จําเลยหย าขาดจากกัน ศาลย อมกําหนดให�โจทก,จําเลยร วมกันรับ

ผิดชําระหนี้รายนี้คนละครึ่งได�88
 ฉะนั้น จะเห็นได�ว าหนี้ท่ีสามีภริยาต�องรับผิดร วมกันนั้นเฉพาะหนี้ร วม

เท านั้น 

 
 
 

                                                           
86 สมพร  พรหมหิตาธร. อ�างแล�ว. น. 292.  
87 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 6471/2548 
88 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2980/2533 
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บทสรุป 

ในเรื่องการสิ้นสุดแห งการสมรสมีผลทําให�สามีภริยาหมดหน�าท่ีท่ีมีต อกันตามกฎหมาย 

ไม ว าจะเป:นเรื่องการอุปการะเลี้ยงดูระหว างกัน ในเรื่องทรัพย,สินระหว างสามีภริยา โดยกฎหมายได�

กําหนดให�การสมรสสิ้นสุดลงใน 3 กรณี คือ กรณีแรก การท่ีคู สมรสฝ/ายใดฝ/ายหนึ่งตาย กรณีท่ีสอง 

การหย าขาดจากกัน ซ่ึงการหย านั้นเกิดข้ึนได� 2 กรณี คือ การหย าด�วยความยินยอมและการฟ8องหย า 

หากเป:นการฟ8องหย าต�องมีเหตุหย าตามกฎหมาย และกรณีท่ีสามคือ การท่ีศาลเพิกถอนการสมรส  

ท้ังสามกรณีย อมทําให�การสมรสสิ้นสุดลง เม่ือการสมรสสิ้นสุดลงแล�วให�แบ งทรัพย,สินระหว างสามี

ภริยาออกจากกันโดยเฉพาะสินสมรสให�แยกเป:นสองส วน และเม่ือแบ งกันแล�วให�กลายเป:นสินส วนตัว

ของแต ละฝ/ายไป 
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คําถามท)ายบท 

 

1. สามีออกไปร วมรบใน 4 จังหวัดทางภาคใต�ของประเทศและขาดการติดต อกลับมาเป:น

ระยะเวลาตามท่ีกฎหมายกําหนด ภริยาจึงร�องขอให�ศาลสั่งให�สามีเป:นคนสาบสูญ ดังนี้ 

หากศาลมีคําสั่งให�สามีเป:นคนสาบสูญ การสมรสสิ้นสุดลงอัตโนมัติหรือไม  อย างไร 

2. นางสาวเอ สมรสกับนายอ�วน ท้ังสองอยู กินด�วยกันเป:นระยะเวลา 5 ปP แต ไม มีลูกด�วยกัน

นางสาวเอ มาพบคุณหมอจึงรู�ว าตนเองเป:นหมัน ดังนี้ นายอ�วนจะฟ8องหย านางสาวเอได�

หรือไม  เพราะเหตุใด 

3. สิทธิในการฟ8องหย าย อมเป:นอันระงับไป ในกรณีใด 

4. ในกรณีท่ีมีการหย าโดยคําพิพากษาของศาล บุคคลใดจะเป:นผู�ชี้ขาดในเรื่องอํานาจในการ

ปกครองบุตรผู�เยาว, 

5. การหย าด�วยความยินยอมต�องปฏิบัติอย างไร 

6. นางรวย ภริยาของนายสกล ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ดังนี้ หากสกลจะสมรสใหม กับนาง

สะอ้ิง ญาติของนางรวยจะฟ8องต อศาลว านางสะอ้ิงเป:นชู�กับนายสกลได�หรือไม  เพราะ

เหตุใด 

7. สิทธิในการท่ีคู สมรสจะได�ค าเลี้ยงชีพเกิดข้ึนกรณีใดบ�าง 

8. เม่ือการสมรสสิ้นสุดจะแบ งหนี้สินระหว างสามีภริยาอย างไร 

9. เม่ือศาลมีคําพิพากษาให�หย ากันแล�ว ผลของการหย าเป:นอย างไร 

10. การท่ีสามีไปอยู กินกับชายท่ีผ าดัดแปลงเพศแบบเป]ดเผย ภริยาจะฟ8องหย าได�หรือไม   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทท่ี 6 

ความเปนบิดามารดาและบุตร  

(Paternity, Maternity and Children) 

ความเปน

บิดามารดา

และบุตร 

ความเป�นบุตรชอบด�วย

กฎหมายของหญิง 

ความเป�นบุตรชอบด�วย

กฎหมายของชาย 

เด็กเกิดในระหว�างการสมรสท่ีชอบด�วย

กฎหมายกบัชาย 

เด็กเกิดจากการสมรสท่ีเป�นโมฆะ 

การเปล่ียนสถานะของบุตรนอก

กฎหมายให�เป�นบุตรท่ีชอบด�วย

กฎหมาย 

เด็กเกิดจากการสมรสท่ีเป�นโมฆียะ 

เด็กเกิดจากหญิงหม�ายท่ีทาํการสมรมใหม�

ภายในเวลาไม�เกิน 310 นับจากขาดการ

สมรสเดิม 

บิดามารดาได�สมรสกันภายหลัง 

บิดาได�จดทะเบียนรับรองบุตร 

มีคําพิพากษาของศาลว�าเป�นบุตร 

สิทธิหน�าท่ีของบิดามารดาต�อ

บุตร 

หน�าท่ีอุปการะเล้ียงดูและให�การศึกษาแก�

บุตร 

สิทธิฟ7องเรียกค�าอปุการล้ียงดู 

อายุความฟ7องเรียกค�าอุปการะเล้ียงดู 

สิทธิหน�าท่ีของบุตร 

สิทธิในการใช�ชื่อสกุล 

สิทธิที่จะได�รับการศึกษา 

สิทธิที่จะได�รับมรดก 

การห�ามฟ7องบุพการี 

หน�าท่ีอุการะเล้ียงดูบิดามารดา 
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ภาพท่ี 6-1 ภาพรวมของความเป�นบิดามารดาและบุตร 

ความเปน

บิดามารดา

และบุตร 

(ต'อ) 

บตุรกบัการอยูภ่ายใต้

อํานาจการปกครองของบิดา

มารดา 

บิดามารดามีอาํนาจปกครองบุตร

ร�วมกัน 

ผู�ใช�อํานาจปกครองกับอํานาจ

เกี่ยวกบัความสัมพันธ>ส�วนตัว

ต�อบุตร 

บิดามารดามีอาํนาจปกครองบุตร

เพียงฝ@ายเดียว 

มารดามีอํานาจปกครองบุตรฝ@าย

เดียว 

อํานาจปกครองบุตรอยู�กบับุคคลท่ี

บุตรติดมา 

กําหนดท่ีอยู�ของบุตร 

ทําโทษบุตรตามสมควร 

ให�บุตรทํางานตามสมควรแก�

ความสามารถและฐานานุรูป 

เรียกบุตรคืนจากบุคคลอื่นท่ีกกับุตร

ไว�โดยมิชอบด�วยกฎหมาย 

ผู�ใช�อํานาจปกครองกับการ

เป�นผู�แทนโดยชอบธรรม 

ผู�ใช�อํานาจปกครองกับการ

จัดการทรัพย>สินของบุตร 

ข�อจํากัดอํานาจในการจัดการ

ทรัพย>สินของผู�ปกครองต�อบุตร 

เหตุที่ทําให�อํานาจปกครอง

ส้ินสุด 

การถอนอาํนาจปกครอง 

ผลของการถอนอาํนาจปกครอง 

การกลับคืนอํานาจปกครอง 

เป�นผู�แทนโดยชอบธรรมของบุตร 

เป�นผู�อนุบาลหรือผู�พิทกัษ> 

การใช�เงินได�ของบุตร 

การจัดการทรัพย>สินของบุตรผู�เยาว>

ท่ีได�รับมา 

การจัดการทรัพย>สินของบุตรผู�เยาว>

ท่ีต�องขออนุญาตศาล 
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ชายหญิงคู�หนึ่งท่ีตกลงใจมาอยู�กินด�วยกันฉันสามีภริยา และบุคคลท้ังสองได�มีบุตร

ด�วยกัน โดยธรรมชาติเด็กท่ีคลอดออกมาจากหญิงคนใดก็จะเป�นบุตรโดยชอบด�วยกฎหมายของหญิง

คนนั้น แต�เด็กนั้นจะเป�นบุตรโดยชอบด�วยกฎหมายของชายนั้นหรือไม� จะต�องพิจารณาเบื้องต�นก�อนว�า 

เด็กนั้นถือกําเนิดมาในระหว�างท่ีชายหญิงคู�นั้นทําการสมรสโดยชอบด�วยกฎหมายหรือไม� หากชาย

หญิงท่ีสมรสโดยจดทะเบียนตามกฎหมาย เด็กย�อมเป�นบุตรโดยชอบด�วยกฎหมายของชายและหญิง 

ถ�าชายหญิงสมรสกันโดยไม�ได�จดทะเบียนให�ถูกต�องตามกฎหมาย เด็กจะเป�นบุตรโดยชอบด�วย

กฎหมายเฉพาะแต�มารดาเท�านั้น อย�างไรก็ตาม ในความเป�นจริง ชายหญิงอาจสมรสกันโดยไม�ชอบ

ด�วยกฎหมายหรือทําการสมรสโดยไม�เป�นไปตามเง่ือนไขท่ีกฎหมาย หากหญิงได�คลอดบุตรออกมาแล�ว 

กรณีจะมีปEญหาว�าเด็กนั้นจะเป�นบุตรโดยชอบด�วยกฎหมายของชายผู�เป�นสามีของหญิงในขณะนั้น

หรือไม� กรณีนี้ กฎหมายได�กําหนดเป�นข�อสันนิษฐานไว�ดังจะกล�าวในรายละเอียดต�อไป ท้ังนี้ เพ่ือให�

เด็กได�มีบิดาโดยชอบด�วยกฎหมาย 

 

ความเปนบุตรชอบด*วยกฎหมายของหญิง 

 

มาตรา 1546 บัญญัติว�า “เด็กเกิดจากหญิงท่ีมิได�สมรสกับชาย ให�ถือว�าเป%นบุตรชอบ

ด�วยกฎหมายของหญิงนั้น” 

จากบทบัญญัติของกฎหมายดังกล�าวข�างต�น ชายหญิงท่ีทําการสมรสกันโดยชอบด�วย

กฎหมายแล�วเกิดมีบุตรข้ึนมา เด็กจะเป�นบุตรชอบด�วยกฎหมายของชายและหญิงคู�นั้น แต�หากเด็กเกิด

จากบิดามารดาท่ีมิได�สมรสกัน เด็กจะเป�นบุตรชอบด�วยกฎหมายของหญิงเท�านั้น ตามมาตรา 1546 

เนื่องจากตามกฎหมายแล�ว เด็กเกิดจากหญิงคนใดแล�วย�อมจะเป�นบุตรชอบด�วยกฎหมายของหญิงคน

นั้น ท้ังนี้ เพ่ือเป�นการป7องกันการปฏิเสธไม�รับเด็กเป�นบุตร ซ่ึงการเป�นบุตรท่ีชอบด�วยกฎหมายของ

หญิงนั้น อาจเกิดข้ึนเนื่องจากการท่ีชายหญิงไม�ได�จดทะเบียนสมรสกัน กฎหมายจึงกําหนดให�เด็กท่ี

เกิดมานั้นเป�นบุตรท่ีชอบด�วยกฎหมายของหญิงแต�เพียงผู�เดียว 

    อุทาหรณ3 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 3670/2529 โจทก>จําเลยอยู�กินเป�นสามีภริยากันโดยไม� 

จดทะเบียนสมรส มาตรา 1457 แห�งประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย> บรรพ 5 บัญญัติว�า  

การสมรสตามประมวลกฎหมายนี้จะมีได�เฉพาะเม่ือได�จดทะเบียนแล�ว มาตรา 1546 บัญญัติว�า  
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เด็กเก็ดจากหญิงท่ีมิได�มีการสมรสกับชายให�ถือว�าเป�นบุตรชอบด�วยกฎหมายของหญิงนั้น และมาตรา 

1547 บัญญัติว�าเด็กเกิดจากบิดามารดาท่ีมิได�สมรสกัน จะเป�นบุตรชอบด�วยกฎหมายต�อเม่ือบิดา

มารดาได�สมรสกันในภายหลัง หรือบิดาได�จดทะเบียนว�าเป�นบุตรหรือศาลพิพากษาว�าเป�นบุตรดังนั้น

บทบัญญัติมาตรา 1536 ซ่ึงบัญญัติว�า เด็กเกิดแต�หญิงขณะเป�นภริยาชายหรือภายในสามร�อยสิบวัน

นับแต�วันท่ีการสมรสสิ้นสุดลงให�สันนิษฐานไว�ก�อนว�า เป�นบุตรชอบด�วยกฎหมายของชายผู�เป�นสามี

หรือเคยเป�นสามีหมายถึงเด็กท่ีเกิดจากหญิงขณะท่ีเป�นภริยาชายโดยชายหญิงได�จดทะเบียนสมรสกัน

แล�ว จึงให�สันนิษฐานไว�ก�อนว�า เด็กนั้นเป�นบุตรชอบด�วยกฎหมายของชายผู�เป�นสามีหรือเคยเป�นสามี

ในกรณีท่ีเด็กเกิดภายในสามร�อยสิบวันนับแต�การสมรสของชายหญิงท่ีจดทะเบียนสมรสได�สิ้นสุดลง

ตามกฎหมาย เม่ือโจทก>จําเลยได�จดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมายจึงไม�เข�าข�อสันนิษฐานว�า เด็กหญิงเปIJล

หรือเพทาย อ่ิมประเสริฐ เป�นบุตรชอบด�วยกฎหมายของจําเลย เด็กหญิงเปIJลหรือเพทาย อ่ิมประเสริฐ 

จึงเป�นบุตรชอบด�วยกฎหมายของโจทก>แต�ฝ@ายเดียวตามมาตรา 1546 และอยู�ในอํานาจปกครองของ

โจทก>ตามมาตรา 1566 วรรคท�าย โจทก>เป�นผู�ใช�อํานาจปกครองเด็กหญิงเปIJลหรือเพทาย อ่ิมประเสริฐ 

มีสิทธิเรียกเด็กหญิงเปIJลหรือเพทาย อ่ิมประเสริฐ บุตรชอบด�วยกฎหมายของโจทก>จากจําเลยซ่ึงไม�มี

สิทธิท่ีจะกักเด็กหญิงเปIJลหรือเพทาย อ่ิมประเสริฐไว�ได� 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 3780/2543 โจทก>จําเลยอยู�กินด�วยกันโดยไม�จดทะเบียนสมรส
ซ่ึงตาม ป.พ.พ. มาตรา 1546 บัญญัติว�า เด็กเกิดจากหญิงท่ีมิได�มีการสมรสกับชาย ให�ถือว�าเป�นบุตร
ชอบด�วยกฎหมายของหญิงนั้น ดังนั้น จึงถือได�ว�าเด็กชาย จ. เป�นบุตรชอบด�วยกฎหมายของโจทก>และ
มิใช�บุตรชอบด�วยกฎหมายของจําเลย ดังนั้นอํานาจปกครองเด็กชาย จ. นั้น ต�องอยู�ภายใต�บังคับ
มาตรา 1566 วรรคหนึ่ง คือต�องอยู�กับโจทก>ซ่ึงเป�นมารดาฝ@ายเดียว เม่ือจําเลยมิได�เป�นบิดาตาม
ความหมายของมาตรา 1566 ดังกล�าว การตกลงระหว�างโจทก>จําเลยท่ีให�เด็กชาย จ. อยู�ในความ
ปกครองของจําเลยจึงไม�มีผลผูกพันเป�นเหตุให�จําเลยมีอํานาจปกครองเด็กชาย จ. ตามมาตรา 1566 
วรรคสอง (6) จําเลยจึงไม�มีสิทธิท่ีจะกําหนดท่ีอยู�ของเด็กชาย จ. ให�อยู�กับตนตามมาตรา 1567 (1) ได� 
โจทก>จึงมีสิทธิฟ7องเรียกให�จําเลยส�งมอบเด็กชาย จ. คืนจากจําเลยตามมาตรา 1567 (4) 

สําหรับอํานาจในการปกครองบุตรผู�เยาว>นั้น ในกรณีท่ีบุตรอยู�กับมารดาเพียงผู�เดียว 

ดังนั้น หากผู�เยาว>จะทํานิติกรรมใด ๆ ก็แล�วแต�ต�องได�รับความยินยอมจากมารดาแต�เพียงผู�เดียว เช�น 

ในกรณีท่ีผู�เยาว>จะทําการหม้ันหมาย ต�องได�รับความยินยอมจากมารดาแต�เพียงผู�เดียว แม�ขณะนั้น 

จะมีบิดาอยู�ก็ตามหากบิดาท่ีมีชีวิตอยู�นั้นเป�นบิดาท่ีไม�ชอบด�วยกฎหมาย ต�องถือว�าผู�เยาว>เป�นบุตร 

ท่ีชอบด�วยกฎหมายของหญิงผู�เป�นมารดาแต�เพียงผู�เดียวเท�านั้น หรือในกรณีท่ีมีผู�มาทําละเมิดแก�
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ผู�เยาว>จนได�รับบาดเจ็บประกอบการงานไม�ได� ดังนี้ หญิงผู�เป�นมารดาแต�ผู�เดียวเท�านั้นท่ีมีสิทธิใน 

ฟ7องเรียกค�าเสียหายให�แก�บุตรของตน 

สําหรับบทบัญญัติของกฎหมายในมาตรา 1546 ท่ีได�กําหนดให�เด็กเกิดจากหญิงท่ีมิได�

สมรสกับชาย ให�ถือว�าเป�นบุตรชอบด�วยกฎหมายของหญิงนั้น อาจมีการแก�ไขเปลี่ยนแปลง ท้ังนี้ สืบ

เนื่องมาจากในสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป ดังจะเห็นได�จากข�าวสารตามหน�าหนังสือพิมพ> สื่อต�าง ๆ

ท่ีได�กล�าวถึง “การอุ*มบุญ” หรือการรับต้ังครรภ>แทน ซ่ึงเหตุผลในการับต้ังครรภ>แทนอาจสืบ

เนื่องมาจากกรณีท่ีชายรักชาย หญิงรักหญิง ท่ีต�องการมีบุตร หรือคู�สมรสท่ีต�องการมีบุตรแต�ไม�

สามารถมีได� จึงให�บุคคลอ่ืนรับต้ังครรภ>แทนให� ปEญหาว�าเด็กท่ีเกิดจากการรับต้ังครรภ>แทนนั้นจะเป�น

บุตรของใคร ระหว�างคู�สมรสท่ีไม�อาจมีบุตรได� หรือคู�ชายรักชาย หรือคู�หญิงรักหญิง หรือผู�รับต้ังครรภ>

แทน ในปEจจุบันได�มีร�างพระราชบัญญัติคุ�มครองเด็กท่ีเกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช�วยการเจริญพันธ>ทาง

การแพทย> พ.ศ. …. ในมาตราท่ี 27 ได�กําหนดว�า เด็กท่ีเกิดจากอสุจิ หรือตัวอ�อนท่ีได�ใช�เทคโนโลยีช�วย

การเจริญพันธ>ทางการแพทย> ไม�ว�าจะให�ภริยาท่ีชอบด�วยกฎหมายของสามีซ่ึงประสงค>จะมีบุตรเป�นผู�

ต้ังครรภ> หรือให�หญิงอ่ืนต้ังครรภ>แทนให� เด็กนั้น ให�เป�นบุตรท่ีชอบด�วยกฎหมายของสามีภริยาท่ี

ต�องการมีบุตร 

เห็นได�ว�าตามมาตรา 27 ของร�างพระราชบัญญัติดังกล�าว ถือเสมือนเป�นบทยกเว�น

มาตรา 1456 โดยกําหนดให�เด็กท่ีเกิดจากหญิงท่ีรับต้ังครรภ>แทน ให�เป�นบุตรท่ีชอบด�วยกฎหมายของ

ชายและหญิงท่ีประสงค>จะมีบุตรโดยการให�บุคคลอ่ืนรับต้ังครรภ>แทน และหากชายและหญิงซ่ึงเป�นคู�

สมรสท่ีประสงค>จะมีบุตรได�ถึงแก�ความตายไปก�อนท่ีเด็กจะเกิด เด็กหรือหญิงท่ีรับต้ังครรภ>แทนไม�เกิด

สิทธิในการรับมรดกในฐานะทายาท แต�กฎหมายให�หญิงท่ีรับต้ังครรภ>แทนนั้นต�องร�องขอต�อพนักงาน

อัยการ เพ่ือขอให�มีการต้ังผู�ปกครองให�แก�เด็กนั้น ตามมาตรา 28 ของร�างพระราชบัญญัติดังกล�าว 

ท้ังนี้เพ่ือให�เด็กได�รับความคุ�มครองอย�างเต็มท่ี ฉะนั้น เห็นได�ว�าร�างพระราชบัญญัติดังกล�าวเป�นการ

เปIดโอกาสให�กับบุคคลท่ีไม�สามารถมีบุตรได�ด�วยตนเอง ให�เป�นบิดามารดาท่ีชอบด�วยกฎหมายได� 
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ความเปนบุตรชอบด*วยกฎหมายของบิดา 

 

1. กรณีท่ีเด็กเกิดในระหว'างการสมรสท่ีชอบด*วยกฎหมาย 

   มาตรา 1536 วรรคแรกบัญญัติว�า “เด็กเกิดแต�หญิงขณะเป%นภริยาชายหรือภายใน

สามร�อยสิบวันนับแต�วันท่ีการสมรสสิ้นสุดลง ให�สันนิษฐานไว�ก�อนว�าเป%นบุตรชอบด�วยกฎหมายของ

ชายผู�เป%นสามี หรือเคยเป%นสามี แล�วแต�กรณี” 

   จากบทบัญญัติดังกล�าวข�างต�น เด็กท่ีเกิดในระหว�างสมรสย�อมหมายถึงเกิดในระหว�าง

ท่ีบิดามารดาสมรสกัน เช�น นายปกรณ>สมรสกับนางสาวแอนนี่ช�วงต�นเดือนมกราคม ปS พ.ศ. 2550 

ต�อมานางสาวแอนนี่ได�คลอดบุตรคือเด็กชายอุดม เม่ือเดือนกลางตุลาคมในปSเดียวกัน ดังนี้ ต�องถือว�า

เด็กชายอุดมเป�นเด็กท่ีเกิดในระหว�างท่ีบิดามารดาสมรสกัน ซ่ีงตามข�อสันนิษฐานของกฎหมาย 

เด็กชายอุดมย�อมเป�นบุตรท่ีชอบด�วยกฎหมายของนายปกรณ> และนางสาวแอนนี่ ดังนั้น จะเห็นได�ว�า

เด็กท่ีเกิดจากหญิงซ่ึงขณะนั้นเป�นภริยาโดยชอบด�วยกฎหมายของชายใด เด็กนั้นจะเป�นบุตรโดยชอบ

ด�วยกฎหมายของหญิง และเป�นบุตรโดยชอบด�วยกฎหมายของชายผู�เป�นสามีของหญิงนั้น ตามข�อ

สันนิษฐานของกฎหมายท่ีกําหนดไว�ในมาตรา 1536 และแม�เด็กจะเกิดภายในเวลา 310 วันหลังจาก

ชายผู�เคยเป�นสามีของหญิงท่ีได�ถึงแก�ความตาย หย�า หรือ ศาลพิพากษาให�เพิกถอนการสมรสกับหญิง 

กรณีนี้กฎหมายให�สันนิษฐานไว�ก�อนว�า เด็กนั้นเป�นบุตรโดยชอบด�วยกฎหมายของชายผู�เคยเป�นสามี

ของหญิง ตัวอย�างเช�น นายสมชาย สมรสกับ นางสาวสมทรง ต�นเดือนมีนาคม ปS พ.ศ. 2550 ต�อมาท้ัง

คู�หย�าขาดจากกันช�วงเดือนสิงหาคมในปSเดียวกัน หลังจากหย�าขาจากกันได� 3 เดือนนางสาวสมทรงได�

คลอดบุตรคือเด็กหญิงสมหญิง ดังนี้ ต�องถือว�าเด็กหญิงสมหญิงเป�นบุตรของนางสาวสมทรงและนาย

สมชาย เพราะได�เกิดภายใน 310 วัน นับแต�ได�หย�าขาดจากชายผู�เป�นสามีอันเป�นไปตามข�อสันนิษฐาน

ของกฎหมาย 

อุทาหรณ3  

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1490/2537 ผู�ร�องจดทะเบียนสมรสกับผู�ตายเม่ือวันท่ี 3 

เมษายน 2527 ส�วนผู�คัดค�านท่ี 1 จดทะเบียนสมรสกับผู�ตายเม่ือวันท่ี 25 ธันวาคม 2528ผู�คัดค�านท่ี 2 

เกิดเม่ือวันท่ี 7 มีนาคม 2533 โดยตามสูติบัตรระบุว�าเป�นบุตรของผู�คัดค�านท่ี 1 กับผู�ตาย ผู�ตาย 

ถึงแก�ความตายเม่ือวันท่ี 5 เมษายน 2534 จากข�อเท็จจริงดังกล�าวแสดงให�เห็นว�าการสมรสระหว�าง 

ผู�คัดค�านท่ี 1 กับผู�ตายเป�นการฝ@าฝTนประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย> มาตรา 1452 จึงเป�นโมฆะ

ตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย> มาตรา 1495 อย�างไรก็ตามแม�ว�าการสมรสระหว�างผู�คัดค�าน 
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ท่ี 1 กับผู�ตายจะตกเป�นโมฆะ แต�ตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย> มาตรา 1536 ก็บัญญัติว�าให�

สันนิษฐานไว�ก�อนว�าผู�คัดค�านท่ี 2 ซ่ึงเกิดขณะท่ีผู�คัดค�านท่ี 1 เป�นภริยาของผู�ตายเป�นบุตรชอบด�วย

กฎหมายของผู�ตาย และผู�ร�องก็ไม�ได�นําสืบหรือมีพยานหลักฐานมาหักล�างข�อสันนิษฐานของกฎหมาย

ดังกล�าวจึงต�องฟEงว�าผู�คัดค�านท่ี 2 เป�นทายาทผู�มีสิทธิรับมรดกของผู�ตายตามประมวลกฎหมายแพ�ง

และพาณิชย> มาตรา 1629 

อย�างไรก็ตามข�อสันนิษฐานความเป�นบุตรชอบด�วยกฎหมายตามมาตรา 1536 เป�นเพียง

ข�อสันนิษฐานเบื้องต�น ชายผู�เป�นบิดาตามข�อสันนิษฐานของกฎหมายจะพิสูจน>หักล�างโดยการฟ7องคดี

ไม�รับเด็กเป�นบุตร หรือเด็กอาจฟ7องคดีปฏิเสธความเป�นบุตรได�และข�อสันนิษฐานดังกล�าวใช�กับกรณี

เด็กท่ีเกิดจากหญิงท่ีได�สมรสกับชายโดยถูกต�องตามกฎหมายเท�านั้น 

อุทาหรณ3 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 3048/2552 ข�อสันนิษฐานว�าเด็กท่ีเกิดแต�หญิงขณะเป�นภริยา

ชาย ให�สันนิษฐานไว�ก�อนว�าเป�นบุตรชอบด�วยกฎหมายของชายผู�เป�นสามี ตามประมวลกฎหมายแพ�ง

และพาณิชย> มาตรา 1536 วรรคหนึ่ง นั้น ไม�ใช�ข�อสันนิษฐานเด็ดขาด ดังนั้น แม�ข�อเท็จจริงได�ความว�า 

ผู�คัดค�านเกิดในระหว�างท่ี จ. ยังไม�ได�หย�ากับ ส. แต�ในระหว�างท่ี จ. แยกกันอยู�กับ ส. แต�ยังไม�ได� 

จดทะเบียนหย�านั้น จ. มีความสัมพันธ>ทางชู�สาวกับผู�ตายจนต้ังครรภ>และคลอดผู�คัดค�านท่ีโรงยาบาล 

โดยผู�ตายเป�นผู�ชําระค�าใช�จ�ายในการคลอดผู�คัดค�านเป�นเงินจํานวนมาก ยอมให�ผู�คัดค�านใช�ชื่อสกุล

ของผู�ตาย และยังเคยพา จ. และผู�คัดค�านไปพบญาติของผู�ตาย และพาไปท่ีทํางาน อันเป�นพฤติการณ>

ท่ีแสดงว�าผู�ตายได�ให�การรับรองว�าผู�คัดค�านเป�นบุตรของตน ท้ังปรากฏตามบันทึกท�ายทะเบียน 

การหย�าระหว�าง จ. กับ ส. ซ่ึงจัดทําโดยพนักงานเจ�าหน�าท่ี ซ่ึงคู�หย�าได�ลงลายมือชื่อรับรองความ

ถูกต�องไว�ว�า คู�หย�ามีบุตรเพียง 1 คน โดยมิได�ระบุว�าผู�คัดค�านเป�นบุตรของคู�หย�าด�วย ผู�คัดค�านจึงเป�น

ผู�สืบสันดานของผู�ตาย เพราะเป�นบุตรนอกกฎหมายของผู�ตาย ซ่ึงผู�ตายได�ให�การรับรองแล�ว 

ตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย> มาตรา 1627 ผู�คัดค�านจึงมีสิทธิได�รับมรดกของผู�ตาย และมี

สิทธิร�องขอให�ศาลจัดต้ังผู�จัดการมรดกได� ตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย> มาตรา 1713 
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2. กรณีท่ีเด็กเกิดจากการสมรสท่ีเปนโมฆะ 

2.1 กรณีเด็กเกิดในระหว'างการสมรสซ*อน 

มาตรา 1538 บัญญัติว�า “ในกรณีท่ีชายหรือหญิงสมรสฝ9าฝ:นมาตรา 1452  

เด็กท่ีเกิดในระหว�างการสมรสท่ีฝ9าฝ:นนั้น ให�สันนิษฐานไว�ก�อนว�าเป%นบุตรชอบด�วยกฎหมายของชาย 

ผู�เป%นสามีซึ่งได�จดทะเบียนสมรสครั้งหลัง 

ในกรณีท่ีหญิงสมรสฝ9าฝ:นมาตรา 1452 ถ�ามีคําพิพากษาถึงท่ีสุดแสดงว�า 

เด็กมิใช�บุตรชอบด�วยกฎหมายของชายผู�เป%นสามีซ่ึงได�จดทะเบียนสมรสครั้งหลัง ให�นําข�อสันนิษฐาน

ในมาตรา 1536 มาใช�บังคับ 

ให�นําความในวรรคหนึ่งมาใช�บังคับแก�เด็กท่ีเกิดภายในสามร�อยสิบวันนับแต�

วันท่ีศาลมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�การสมรสเป%นโมฆะเพราะฝ9าฝ:นมาตรา 1452 ด�วย” 

จากบทบัญญัติของกฎหมายดังกล�าวข�างต�น เป�นกรณีท่ีเด็กเกิดจากการสมรสท่ี

เป�นโมฆะ เนื่องจากหญิงทําการสมรสในขณะท่ีตนยังมีคู�สมรสอยู� ตามมาตรา 1452 และคลอดบุตร 

ในระหว�างการสมรสครั้งใหม� กฎหมายสันนิษฐานว�าเด็กเป�นบุตรชอบด�วยกฎหมายของชายผู�เป�นสามี

คนใหม� ตัวอย�างเช�น นายเอ สมรสกับนางบี ต�อมานางบีไปสมรสกับนายซี โดยท่ียังไม�ได�จดทะเบียน

หย�าขาดจากนายเอ หลังจากนั้นประมาณ 4 เดือน ได�คลอดบุตรคือ เด็กชายดี ดังนี้จะเห็นว�าตามข�อ

สันนิษฐานของกฎหมายแล�วเด็กชายดี เป�นบุตรท่ีชอบด�วยกฎหมายของนายซี ซ่ึงเป�นสามีท่ีได� 

จดทะเบียนสมรสซ�อน ท้ังนี้ แสดงได�ดังภาพท่ี 6-2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6-2 เด็กท่ีเกิดจากการจดทะเบียนสมรสซ�อน 

 

นายเอ นายซ ีนางบี 

นายเอจดทะเบียนสมรสกับนางบี ต�อมานางบีได�จดทะเบียนสมรส

ซ�อนกับนายซ ี

นายด ี

ต�อมาประมาณ 4 เดือนนางบีได�

คลอดบุตรคือ นายด ี

ดังน้ี นายดีย�อมเป�นบุตรท่ีชอบด�วยกฎหมาย

ของนายซีตามข�อสันนิษฐานของกฎหมาย 
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อย�างไรก็ตามหากชายผู�เป�นบิดาตามข�อสันนิษฐานได�ปฏิเสธความเป�นบิดา  

หรือเด็กฟ7องปฏิเสธความเป�นบุตรชอบด�วยกฎหมายของชายตามมาตรา 1539 และศาลมีคําพิพากษา

แสดงว�าเด็กมิใช�บุตรชอบด�วยกฎหมายของชายท่ีจดทะเบียนสมรสครั้งใหม� เด็กจะเป�นบุตรชอบด�วย

กฎหมายของสามีคนเดิม ตามมาตรา 1538 วรรคสอง ประกอบมาตรา 1536 กรณีท่ีหญิงทําการ

สมรสกับชายมากกว�า 2 ข้ึนไป ถ�าหญิงนั้นได�คลอดบุตรมาแล�ว กฎหมายสันนิษฐานว�าเด็กเป�นบุตร

ชอบด�วยกฎหมายของชายผู�เป�นสามีซ่ึงได�จดทะเบียนสมรสครั้งหลัง และถ�าหากชายผู�เป�นบิดาตาม 

ข�อสันนิษฐาน หรือเด็กฟ7องปฏิเสธความเป�นบุตรชอบด�วยกฎหมายของชายแล�วและศาลมีคําพิพากษา

แสดงว�าเด็กมิใช�บุตรชอบด�วยกฎหมายของชายท่ีจดทะเบียนสมรสครั้งหลัง เด็กจะเป�นบุตรชอบด�วย

กฎหมายของสามีคนถัดจากคนสุดท�ายตามมาตรา 1538 วรรคสอง ประกอบมาตรา 1536  

กรณีท่ีชายทําการสมรสในขณะท่ีตนยังมีคู�สมรสอยู� ตามมาตรา 1452 ไม�ว�าจะ

สมรสกับหญิงมากกว�า 2 คนข้ึนไป บุตรซ่ึงเกิดจากกับหญิงท่ีเป�นภริยาคนท่ี 2 หรือภริยาคนต�อจาก 

คนท่ี 2 กฎหมายก็สันนิษฐานว�าเด็กนั้นเป�นบุตรของชายนั้น ตามมาตรา 1538 วรรคแรก และเป�น

บุตรโดยชอบด�วยกฎหมายของหญิงซ่ึงเป�นผู�ให�กําเนิดเด็กนั้น 

2.2 กรณีเด็กเกิดในระหว'างการสมรสท่ีเปนโมฆะ เพราะชายหรือหญิงเปนบุคคล

วิกลจริต หรือเปนคนไร*ความสามารถ การสมรสท่ีชายหญิงเปนญาติสืบสายโลหิตโดยตรงต'อกัน 

หรือเปนพ่ีน*องร'วมบิดามารดาเดียวกัน และการสมรสท่ีชายหญิงไม'ยินยอมเปนสามีภริยากัน  

มาตรา 1536 วรรคสองบัญญัติว�า “ให�นําความในวรรคหนึ่งมาใช�บังคับแก�บุตร

ท่ีเกิดจากหญิงก�อนท่ีได�มีคําพิพากษาถึงท่ีสุดของศาลแสดงว�าการสมรสเป%นโมฆะ หรือภายใน

ระยะเวลาสามร�อยสิบวันนับแต�วันนั้น” 

จากหลักกฎหมายดังกล�าวสามารถอธิบายได�ว�า เด็กท่ีเกิดจาการสมรสท่ีเป�น

โมฆะได�แก�เด็กท่ีเกิดระหว�างชายหรือหญิงเป�นบุคคลวิกลจริต หรือเป�นคนไร�ความสามารถ การสมรส

ท่ีชายหญิงเป�นญาติสืบสายโลหิตโดยตรงต�อกัน หรือเป�นพ่ีน�องร�วมบิดามารดาเดียวกัน และการสมรส

ท่ีชายหญิงไม�ยินยอมเป�นสามีภริยากัน หากเด็กเกิดก�อนมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดของศาลว�าการสมรสเป�น

โมฆะเพราะเหตุดังกล�าว เด็กจะเป�นบุตรชอบด�วยกฎหมายของชายผู�เป�นสามี แต�ถ�าเด็กเกิดภายใน

ระยะเวลา 310 วัน นับแต�วันมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดของศาลแสดงว�าการสมรสเป�นโมฆะ เด็กจะเป�น

บุตรชอบด�วยกฎหมายของชายผู�เคยเป�นสามี 
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อุทาหรณ3 

นางสุดสวยเป�นบุคคลไร�ความสามารถตามคําสั่งศาล ต�อมาได�สมรสกับ 

นายสุดใจในขณะท่ีตนนั้นยังเป�นบุคคลไร�ความสามารถอยู� หลังจากท่ีอยู�กินด�วยกันได�ให�กําเนิดบุตร

หนึ่งคนคือ นายสมนึก ต�อมาได�มีคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�การสมรสระหว�างนางสุดสวยและนายสุดใจ 

ตกเป�นโมฆะ ดังนี้ ตามกฎหมายแล�วนายสมนึกยังคงเป�นบุตรท่ีชอบด�วยกฎหมายของนายสุดใจผู�เป�น

บิดา 

 

3. กรณีท่ีเด็กเกิดจากการสมรสท่ีเปนโมฆียะ  

มาตรา 1560 บัญญัติว�า “บุตรเกิดระหว�างสมรสซ่ึงศาลพิพากษาให�เพิกถอน

ภายหลังนั้น ให�ถือว�าเป%นบุตรชอบด�วยกฎหมาย” 

จากบทบัญญัติของกฎหมายดังกล�าวข�างต�น การสมรสท่ีเป�นโมฆียะ ได�แก�การสมรส

เพราะเหตุสําคัญผิดตัวคู�สมรส เพราะถูกกลฉ�อฉลหรือถูกข�มขู� การสมรสจะสิ้นสุดลงเม่ือศาลพิพากษา 

หากเด็กเกิดก�อนศาลมีคําพิพากษา ย�อมเป�นบุตรชอบด�วยกฎหมายของชาย ส�วนการสมรสท่ีเป�น

โมฆียะ เพราะเหตุชายหญิงอายุไม�ครบ 17 ปSบริบูรณ> หรือเพราะเหตุท่ีชายหญิงเป�นผู�เยาว>ทําการ

สมรสโดยไม�ได�รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู�ปกครองหรือผู�รับบุตรบุญธรรม หากศาลมิได�สั่ง

ให�เพิกถอนการสมรสจนชายหญิงมีอายุครบ 17 ปSหรือครบ 20 ปSบริบูรณ> ประการหนึ่งหรือเม่ือหญิงมี

ครรภ>ก�อนอายุครบ 17 ปSหรือครบ 20 ปSบริบูรณ> อีกประการหนึ่ง ถือว�าการสมรสสมบูรณ>มาต้ังแต�

เวลาสมรส จึงไม�อาจเพิกถอนได�อีก เด็กท่ีเกิดมาเป�นบุตรชอบด�วยกฎหมายของชายตามมาตรา 1536 วรรคแรก 

 

4. เด็กเกิดจากหญิงหม*ายซ่ึงทําการสมรสใหม'ภายในเวลาไม'เกิน 310 วัน นับจาก

วันท่ีขาดจากการสมรสเดิม 

มาตรา 1537 บัญญัติว�า “ในกรณีท่ีหญิงทําการสมรสใหม�นั้นเป%นการฝ9าฝ:นมาตรา 

1453 และคลอดบุตรภายในสามร�อยสิบวันนับแต�วันท่ีการสมรสสิ้นสุดลง ให�สันนิษฐานไว�ก�อนว�า 

เด็กท่ีเกิดแต�หญิงนั้นเป%นบุตรชอบด�วยกฎหมายของชายผู� เป%นสามีคนใหม� และห�ามมิให�นํา 

ข�อสันนิษฐานในมาตรา 1536 ท่ีว�าเด็กเป%นบุตรชอบด�วยกฎหมายของสามีเดิมมาใช�บังคับ ท้ังนี้  

เว�นแต�มีคําพิพากษาของศาลแสดงว�าเด็กมิใช�บุตรชอบด�วยกฎหมายของชายผู�เป%นสามีคนใหม�นั้น” 

จากบทบัญญัติดังกล�าวข�างต�น การท่ีหญิงทําการสมรสใหม�ภายใน 310 วัน นับแต�

การสมรสเดิมสิ้นสุดลง อันเป�นการฝ@าฝTนมาตรา 1453 และให�กําเนิดบุตรในระยะเวลาดังกล�าว  
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เด็กนั้นเป�นบุตรชอบด�วยกฎหมายของสามีใหม� ส�วนเด็กท่ีเกิดหลังจาก 310 วัน นับแต�การสมรสเดิม

สิ้นสุดลง ย�อมเป�นบุตรชอบด�วยกฎหมายของชายผู�เป�นสามีใหม� ตามมาตรา 1536 วรรคแรก  

เพราะถือว�าเป�นเด็กท่ีเกิดระหว�างการสมรสครั้งใหม� 

อุทาหรณ3 

นายดําสมรสกับนางสาวแดง ต�อมานายดําตาย หลังจากนั้นอีกประมาณ 20 วัน 

นางสาวแดงทําการสมรสใหม�กับนายอ�วน และได�คลอดบุตรภายใน 310 วัน นับแต�นายดําตาย ดังนี้ 

จะเห็นว�าบุตรท่ีเกิดมานั้นย�อมเป�นบุตรของนายอ�วนตามข�อสันนิษฐานของกฎหมาย ซ่ึงอาจเห็นได�ว�า

ขัดต�อความเป�นจริงอยู�บ�างเนื่องจากอยู�กินกับนายอ�วนได�สักระยะหนึ่งก็คลอดบุตร แต�ท้ังนี้ เนื่องจาก

กฎหมายคงต�องการให�เป�นประโยชน>กับเด็กท่ีเกิดมาให�มีท้ังบิดาและมารดา ประกอบกับตัวหญิงผู�เป�น

มารดาคงอยากจะอยู�กินกับสามีคนปEจจุบันมากกว�าจึงได�ทําการสมรสด�วย และเห็นว�าบทบัญญัติใน

มาตราดังกล�าวนี้ไม�ได�ขัดกับมาตรา 1536 ท่ีให�สันนิษฐานไว�ก�อนว�าเด็กท่ีเกิดภายใน 310 วันนับแต�

การสมรสสิ้นสุดนั้นให�เป�นบุตรของสามีคนเดิม เพราะกฎหมายได�เปIดโอกาสให�แก�ชายในการฟ7องคดี

ไม�รับเด็กเป�นบุตรของตนก็ได� หากพิสูจน>ได�ว�าเด็กคนนั้นไม�ใช�ลูกของตน ซ่ึงถือเป�นทางออกให�แก� 

ชายผู�เป�นสามีคนใหม�อยู�แล�ว 

 

การฟRองคดีไม'รับเด็กเปนบุตร 

 

ในเรื่องของการฟ7องคดีไม�รับเด็กเป�นบุตรนั้น สืบเนื่องจากมีข�อสันนิษฐานของกฎหมาย 

ท่ีให�เด็กเป�นบุตรชอบด�วยกฎหมายของชายผู�เป�นสามีหรือเคยเป�นสามีในกรณีท่ีมีการสมรสฝ@าฝTน

เง่ือนไขของกฎหมาย หรือมีเหตุการณ>อย�างใดอย�างหนึ่งเกิดข้ึนทําให�ไม�ม่ันใจว�าเด็กท่ีเกิดมานั้นเป�นลูก

ของชายหรือไม� แต�กฎหมายกําหนดสันนิษฐานไว�ก�อนว�าบุตรของชายเพ่ือเป�นการคุ�มครองเด็กท่ีเกิด

มาให�มีท้ังบิดาและมารดา อย�างไรก็ตามข�อสันนิษฐานดังกล�าวนั้นไม�ใช�ข�อสันนิษฐานท่ีเด็ดขาด  

หากชายนั้นเห็นว�าเด็กนั้นมิใช�บุตรของตน และปฏิเสธท่ีจะเป�นบิดาของเด็ก ชายนั้นสามารถพิสูจน>ว�า

เด็กนั้นไม�ใช�บุตรของตน แต�ถ�าชายนั้นสมัครใจรับเด็กนั้นเป�นบุตร ท้ังๆ ท่ีรู�อยู�แล�วว�าเด็กนั้นไม�ใช�บุตร

ของตน กรณีเช�นนี้ บุคคลอ่ืนซ่ึงมีสิทธิหรือเสียสิทธิในการรับมรดกของชายนั้น มีสิทธิฟ7องว�าชายนั้น

มิใช�บิดาโดยชอบด�วยกฎหมายได� ท้ังนี้ ดังจะได�กล�าวในรายละเอียดตามลําดับ  
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1. กรณีชายเปนผู*ฟRองคดี  

มาตรา 1539 บัญญัติว�า “ในกรณีท่ีสันนิษฐานว�าเด็กเป%นบุตรชอบด�วยกฎหมายของ
ชายผู�เป%นหรือเคยเป%นสามีตามมาตรา 1536 มาตรา 1537 หรือมาตรา 1538 ชายผู�เป%นหรือเคยเป%น
สามีจะไม�รับเด็กเป%นบุตรของตนก็ได� โดยฟGองเด็กกับมารดาเด็กร�วมกันเป%นจําเลยและพิสูจนHได�ว�าตน
ไม�ได�อยู�ร�วมกับมารดาเด็กในระยะเวลาต้ังครรภH คือระหว�างหนึ่งร�อยแปดสิบวันถึงสามร�อยสิบวันก�อน
เด็กเกิด หรือตนไม�สามารถเป%นบิดาของเด็กได�เพราะเหตุอย�างอ่ืน 

แต�ถ�าในขณะยื่นฟGองมารดาเด็กไม�มีชีวิตอยู� จะฟGองเด็กแต�ผู�เดียวเป%นจําเลยก็ได�  
ถ�าเด็กไม�มีชีวิตอยู�ไม�ว�ามารดาของเด็กจะมีชีวิตอยู�หรือไม� จะยื่นคําร�องขอให�ศาลแสดงว�าเด็กนั้น 
ไม�เป%นบุตรก็ได� ในกรณีท่ีมารดาของเด็กหรือทายาทของเด็กยังมีชีวิตอยู� ให�ศาลส�งสําเนาคําร�องนี้ไปให�
ด�วย และถ�าศาลเห็นสมควรจะส�งสําเนาคําร�องไปให�อัยการพิจารณาเพ่ือดําเนินคดีแทนเด็กด�วยก็ได�” 

จากบทบัญญัติดังกล�าวข�างต�น เป�นกรณีท่ีชายเป�นผู�ฟ7องคดีไม�รับเด็กเป�นบุตรของตน 
โดยมีหลักเกณฑ>ในการฟ7องดังนี้  

1.1 กฎหมายกําหนดหลักเกณฑ3ให*ชายฟRองเด็กหรือมารดาเด็ก ดังนี้ 

1.1.1 ถ�าเด็กและมารดาเด็กยังมีชีวิตอยู� ชายนั้นจะต�องฟ7องเด็กและมารดาเด็ก

ร�วมกัน 

1.1.2 ถ�าปรากฏว�าในขณะฟ7องคดีมารดาเด็กได�ถึงแก�ความตายไปแล�ว คงมี

เพียงเด็กท่ียังมีชีวิตอยู� ชายนั้นจึงฟ7องเฉพาะเด็กเท�านั้น 

1.1.3 ถ�าปรากฏว�าเด็กได�ถึงแก�ความตาย ไม�ว�ามารดาเด็กจะมีชีวิตอยู�หรือไม�  

ชายนั้นเพียงแต�ร�องขอต�อศาลให�แสดงว�าเด็กนั้นไม�ใช�บุตรของตน 

1.2 ชายผู*เปนหรือเคยเปนสามีจะต*องพิสูจน3หักล*างข*อสันนิษฐานความเปนบุตร 

ดังนี้ 

1.2.1 ตนไม�ได�อยู�ร�วมกันกับมารดาเด็กในระยะเวลาต้ังครรภ> ซ่ึงคําว�า “ระยะ

ต้ังครรภ>” นั้น เป�นไปตามมาตรา 1539 คือ ระยะเวลา 180 วันถึง 310 วันก�อนเด็กเกิดโดยถือเป�น

หลักการในทางการแพทย> ดังนั้น หากไม�มีการอยู�ร�วมกันกับหญิงมารดาในช�วงระหว�างนี้แล�วเด็กท่ีเกิด

มาย�อมไม�ใช�บุตรของชาย ดังนั้น ชายจึงฟ7องคดีไม�รับเด็กเป�นบุตรได� โดยวิธีการนับอาจใช�เกณฑ>วันท่ี

เด็กเกิดนับย�อนหลังกลับไปในวันท่ีบิดามารดาได�สมรสกันก็ได� หากนับแล�วได� 180 วัน ต�องถือว�าชาย

ได�อยู�ร�วมกับหญิงในระหว�างต้ังครรภ>ได� อย�างไรก็ตามหากนับแล�วได�ระยะเวลาไม�ถึง 180 วัน ซ่ึงอาจ

นับได� 100 หรือ 120 วัน กรณีนี้ชายฟ7องคดีไม�รับเด็กเป�นบุตรได�  
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อุทาหรณ3 

เด็กชายอุทัยเกิดวันท่ี 13 ตุลาคม พ.ศ. 2550 บิดมารดา ของเด็กชายอุทัย  

จดทะเบียนสมรสกันในวันท่ี 15 สิงหาคม พ.ศ. 2550 เม่ือนับระยะเวลาแล�วได� 104 วัน ดังนี้ ต�องถือ

ว�าเข�าหลักเกณฑ>ในการฟ7องคดีไม�รับเด็กเป�นบุตรได� เพราะถือว�าบิดามารดาไม�ได�อยู�ร�วมกันใน

ระยะเวลาท่ีอาจต้ังครรภ>ได�  

1.2.2 ตนไม�อาจเป�นบิดาของเด็กได� เพราะเหตุอย�างอ่ืน เช�น เป�นหมัน  

โรคกามตายด�าน หรือ ผลการตรวจ DNA ระหว�างเด็กกับชายไม�ตรงกัน หรือไม�มีอวัยวะสืบพันธ>  

เช�น ถูกตัดอวัยวะเพศ 

อุทาหรณ3 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 3102/2541 คดีก�อนโจทก>ฟ7องจําเลยท่ี 1 ขอให�ศาล

พิพากษาว�าการสมรสระหว�างโจทก>และจําเลยท่ี 1 เป�นโมฆะ และขอให�พิพากษาว�าจําเลยท่ี 2 มิใช�

บุตรโจทก> ศาลฎีกาได�มีคําพิพากษาว�า การจดทะเบียนสมรสระหว�างโจทก>กับจําเลยที 1 สมบูรณ>ตาม

กฎหมาย จําเลยท่ี 1 ต้ังครรภ>ภายหลังได�เสียกับโจทก>และจําเลยท่ี 2 เกิดแต�จําเลยท่ี 1 ขณะเป�นภริยา

โจทก>โดยชอบด�วยกฎหมาย จําเลยท่ี 2 จึงเป�นบุตรโจทก> คดีถึงท่ีสุดแล�วการท่ีโจทก>มาฟ7องจําเลยท้ัง

สองคดีนี้เฉพาะประเด็นท่ีว�าจําเลยท่ี 2 มิใช�บุตรโจทก>อีก แม�โจทก>จะอ�างพยานหลักฐานใหม� คือ 

ระบบการตรวจเลือด ดี.เอ็น.เอ. เพ่ือพิสูจน>ว�าจําเลยท่ี 2 เป�นบุตรโจทก>หรือไม�เป�นเพียงการกล�าวอ�าง

พยานหลักฐานใหม�เพ่ือนําสืบในประเด็นซ่ึงคดีก�อนมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดแล�ว จึงเป�นกรณีคู�ความ

เดียวกันรื้อร�องฟ7องกันอีกในประเด็นท่ีได�วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย�างเดียวกันฟ7องของโจทก>จึงเป�นฟ7องซํ้า  

แม�คดีนี้ศาลชั้นต�นจะมีคําสั่งอนุญาตให�โจทก>ยื่นบัญชีระบุพยานเพ่ิมเติมดังกล�าว ก็หาอาจทําให�ผลแห�ง

คดีเปลี่ยนแปลงไปไม� ดังนั้น การท่ีศาลชั้นต�นไม�อนุญาตให�โจทก>ยื่นบัญชีระบุพยานเพ่ิมเติมในคดีนี้จึง

ชอบแล�ว 

1.3 ข*อห*ามในการฟRองคดีไม'รับเด็กเปนบุตร  

มาตรา 1541 บัญญัติว�า “ชายผู�เป%นหรือเคยเป%นสามีจะฟGองคดีไม�รับเด็กเป%น

บุตรตามมาตรา 1539 ไม�ได� ถ�าปรากฏว�าตนเป%นผู�แจ�งการเกิดของเด็กในทะเบียนคนเกิดเองว�าเป%น

บุตรของตน หรือจัดหรือยอมให�มีการแจ�งดังกล�าว” 

จากบทบัญญัติดังกล�าวข�างต�น เป�นกรณีท่ีกฎหมายปIดปากการฟ7องคดีไม�รับ

เด็กเป�นบุตร หากปรากฏข�อเท็จจริงว�าชายผู�เป�นหรือเคยเป�นสามีของมารดาเด็กได�ผู�แจ�งการเกิดของ

เด็กในทะเบียนคนเกิดด�วยตนเองว�าเด็กนั้นเป�นบุตรของตน หรือหรือจัดหรือยอมให�มีการแจ�งดังกล�าว 
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ถือว�าชายนั้นมีพฤติการณ>และการกระทําอันเป�นการยอมรับว�าเด็กเป�นบุตรของตนแล�ว ในภายหลัง 

จะปฏิเสธโดยการฟ7องคดีไม�รับเด็กเป�นบุตรไม�ได� สําหรับการแจ�งนั้น ต�องแจ�งในทะเบียนคนเกิด

เท�านั้น หรือเรียกว�า สูติบัตร (Thai definition) ซ่ึงเป�นหนังสือสําคัญท่ีนายทะเบียนผู�รับแจ�งแห�ง

ท�องท่ีท่ีมีคนเกิดออกให�เป�นหลักฐานแสดงรายการคนเกิดแก�ผู�แจ�ง  

1.4 อายุความฟRองคดี  

มาตรา 1542 บัญญัติว�า “การฟGองคดีไม�รับเด็กเป%นบุตร ชายผู�เป%นหรือเคยเป%น
สามีต�องฟGองภายในหนึ่งปJนับแต�วันรู�ถึงการเกิดของเด็ก แต�ห�ามมิให�ฟGองเม่ือพ�นสิบปJนับแต�วันเกิดของเด็ก 

ในกรณีท่ีมีคําพิพากษาของศาลแสดงว�าเด็กมิใช�บุตรชอบด�วยกฎหมายของชาย
ผู�เป%นสามีคนใหม�ตามมาตรา 1537 หรือชายผู�เป%นสามีในการสมรสครั้งหลังตามมาตรา 1538  
ถ�าชายผู�เป%นหรือเคยเป%นสามีซ่ึงต�องด�วยบทสันนิษฐานว�าเด็กเป%นบุตรชอบด�วยกฎหมายของตนตาม
มาตรา 1536 ประสงคHจะฟGองคดีไม�รับเด็กเป%นบุตร ให�ฟGองคดีภายในหนึ่งปJนับแต�วันท่ีรู�ว�ามี 
คําพิพากษาถึงท่ีสุด” 

จากบทบัญญัติดังกล�าวข�างต�น เป�นเรื่องท่ีกฎหมายกําหนดอายุความในการฟ7องคดี
ไม�รับเด็กเป�นบุตรเอาไว� โดยให�ชายผู�เป�นสามีหรือเคยเป�นสามีจะฟ7องคดีไม�รับเด็กเป�นบุตร จะต�องนํา
คดีมาฟ7องต�อศาลภายในหนึ่งปSนับแต�วันรู�ถึงการเกิดของเด็ก แต�ห�ามมิให�ฟ7องเม่ือพ�นสิบปSนับแต�วัน
เกิดของเด็ก  

1.5 การรับมรดกอายุความ  

มาตรา 1543 บัญญัติว�า “ในกรณีท่ีชายผู�เป%นหรือเคยเป%นสามีได�ฟGองคดีไม�รับ
เด็กเป%นบุตรแล�ว และตายก�อนคดีนั้นถึงท่ีสุด ผู�มีสิทธิได�รับมรดกร�วมกับเด็กหรือผู�จะเสียสิทธิรับมรดก
เพราะการเกิดของเด็กนั้นจะขอเข�าเป%นคู�ความแทนท่ีหรืออาจถูกเรียกให�เข�ามาเป%นคู�ความแทนท่ีชาย
ผู�เป%นหรือเคยเป%นสามีก็ได�” 

จากบทบัญญัติดังกล�าวข�างต�น เป�นเรื่องท่ีกฎหมายกําหนดให�สิทธิในการฟ7องคดี 

ไม�รับเด็กเป�นบุตรนั้น เป�นสิทธิเฉพาะตัวบุคคลท่ีกฎหมายกําหนดไว�เท�านั้น บุคคลอ่ืนจะกระทําแทน

ไม�ได� แต�ถ�าผู�มีสิทธิตามกฎหมายได�ฟ7องคดีไว�ก�อนแล�ว แต�ได�ถึงแก�ความตายลงในระหว�างการ

พิจารณาคดี หรือก�อนคดีถึงท่ีสุด กรณีย�อมมีการรับมรดกความได� ดังนั้น ผู�ซ่ึงมีสิทธิหรือเสียสิทธิใน

การรับมรดกร�วมกับเด็ก อาจเข�ามาเป�นคู�ความแทนท่ีได� โดยการขอเข�าเป�นคู�ความแทนท่ีด�วยตนเอง 

เพราะเห็นว�าตนจะได�สิทธิหรือเสียสิทธิในคดีซ่ึงโจทก>ได�ถึงแก�ความตาย หรือศาลเรียกให�เข�ามาเป�น

คู�ความแทนท่ี เพราะศาลเห็นว�าเป�นผู�ท่ีสามารถทําให�คดีดําเนินไปเป�นประโยชน>แก�เด็ก 
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2. การฟRองคดีของผู*มีสิทธิได*รับมรดกร'วมกับเด็กหรือผู*จะเสียสิทธิรับมรดกเพราะ

การเกิดของเด็ก  

มาตรา 1544 บัญญัติว�า “การฟGองคดีไม�รับเด็กเป%นบุตร ผู�มีสิทธิได�รับมรดกร�วมกับ
เด็กหรือผู�จะเสียสิทธิรับมรดกเพราะการเกิดของเด็กอาจฟGองได�ในกรณีดังต�อไปนี้ 

(1) ชายผู�เป%นหรือเคยเป%นสามีตายก�อนพ�นระยะเวลาท่ีชายผู�เป%นหรือเคยเป%นสามีจะ
พึงฟGองได� 

(2) เด็กเกิดภายหลังการตายของชายผู�เป%นหรือเคยเป%นสามี 
การฟGองคดีไม�รับเด็กเป%นบุตรในกรณี (1) ต�องฟGองภายในหกเดือนนับแต�วันท่ีรู�ถึง

การตายของชายผู�เป%นหรือเคยเป%นสามี การฟGองคดีไม�รับเด็กเป%นบุตรในกรณี (2) ต�องฟGองภายใน 
หกเดือนนับแต�วันท่ีรู�ถึงการเกิดของเด็ก แต�ไม�ว�าเป%นกรณีใด ห�ามมิให�ฟGองเม่ือพ�นสิบปJนับแต�วันเกิด
ของเด็ก 

ให�นํามาตรา 1539 มาใช�บังคับแก�การฟGองคดีไม�รับเด็กเป%นบุตรตามวรรคหนึ่งโดย
อนุโลม” 

กรณีท่ีชายผู�เป�นหรือเคยเป�นสามีถึงแก�ความตายก�อนพ�นระยะเวลาท่ีตนจะพึงฟ7อง

คดีได� ผู�มีสิทธิได�รับมรดกร�วมกับเด็ก หรือผู�จะเสียสิทธิรับมรดก เพราะการเกิดของเด็กสามารถ 

ฟ7องคดีได�ภายใน 6 เดือน นับแต�วันท่ีรู�ถึงการตายของชายผู�เป�นหรือเคยเป�นสามี แต�ห�ามฟ7องคดีเม่ือ

พ�น 10 ปS นับแต�เด็กเกิด 

การฟ7องคดีของผู�มีสิทธิได�รับมรดกร�วมกับเด็กหรือผู�จะเสียสิทธิรับมรดกเพราะ 

การเกิดของเด็ก ในกรณีเด็กเกิดภายหลังชายผู�เป�นหรือเคยเป�นสามีได�ถึงแก�ความตาย กฎหมายได�

กําหนดให�ผู�มีสิทธิรับมรดกร�วมกับเด็กหรือผู�จะเสียสิทธิรับมรดกฯ นําคดีมาฟ7องต�อศาลได�ภายใน  

6 เดือน นับแต�วันท่ีรู�ถึงการเกิดของเด็ก แต�ห�ามฟ7องคดีเม่ือพ�น 10 ปS นับแต�เด็กเกิด 

 

3. กรณีเด็กฟRองคดีเพ่ือปฏิเสธความเปนบุตรชอบด*วยกฎหมาย  

 มาตรา 1545 “เม่ือปรากฏข�อเท็จจริงต�อเด็กว�าตนมิได�เป%นบุตรสืบสายโลหิตของชาย

ผู�เป%นสามีของมารดาตน เด็กจะร�องขอต�ออัยการให�ฟGองคดีปฏิเสธความเป%นบุตรชอบด�วยกฎหมาย

ของชายนั้นก็ได� 

 การฟGองคดีตามวรรคหนึ่ง ถ�าเด็กได�รู�ข�อเท็จจริงก�อนบรรลุนิติภาวะว�าตนมิได�เป%น

บุตรของชายผู�เป%นสามีของมารดา ห�ามอัยการฟGองคดีเม่ือพ�นหนึ่งปJนับแต�วันท่ีเด็กบรรลุนิติภาวะ  

แต�ถ�าเด็กรู�ข�อเท็จจริงดังกล�าวหลังจากบรรลุนิติภาวะแล�ว ห�ามอัยการฟGองคดีเม่ือพ�นหนึ่งปJนับแต�วันท่ี

เด็กรู�เหตุนั้น 
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 ไม�ว�ากรณีใด ๆ ห�ามมิให�ฟGองคดีปฏิเสธความเป%นบุตรเม่ือพ�นสิบปJนับแต�วันท่ีเด็ก

บรรลุนิติภาวะ” 

 เนื่องจากกฎหมายได�สันนิษฐานให�ชายผู�เป�นสามีหรือเคยเป�นสามี เป�นบิดาโดยชอบ

ด�วยกฎหมาย แต�ถ�าเด็กรู�ว�าตนไม�ได�เป�นบุตรสืบสายโลหิตของชายนั้น แต�ในขณะท่ีเด็กนําคดีมาฟ7อง

ต�อศาล เด็กนั้นยังคงมีสถานะเป�นบุตรชอบด�วยกฎหมายของชายผู�เป�นสามีของมารดาเด็กตาม 

ข�อสันนิษฐานแห�งกฎหมาย เด็กจึงต�องร�องขอต�ออัยการให�ฟ7องคดีแทนภายในกําหนดอายุความดังนี้  

 กรณีเด็กได�รู�ข�อเท็จจริงว�าตนไม�ใช�บุตรของสามีมารดาก�อนท่ีจะบรรลุนิติภาวะ  

กรณีนี้อัยการจะต�องฟ7องคดีภายใน 1 ปS นับแต�วันท่ีเด็กบรรลุนิติภาวะ  

 กรณีเด็กได�รู�ถึงข�อเท็จจริงว�าตนไม�ใช�บุตรหลังจากบรรลุนิติภาวะ กรณีดังกล�าว

อัยการจะต�องฟ7องคดีภายใน 1 ปS นับแต�วันท่ีเด็กรู�ข�อเท็จจริงดังกล�าว 

 สิทธิของเด็กในการฟ7องคดีเพ่ือปฏิเสธความเป�นบุตรชอบด�วยกฎหมายของชายผู�เป�น

สามีของมารดาเด็ก เป�นเรื่องเฉพาะตัว1  

 

การเปลี่ยนสถานะของบุตรนอกสมรสให*เปนบุตรชอบด*วยกฎหมายของบิดา  

 

 มาตรา 1547 “เด็กเกิดจากบิดามารดาท่ีมิได�สมรสกัน จะเป%นบุตรชอบด�วยกฎหมาย

ต�อเม่ือบิดามารดาได�สมรสกันในภายหลังหรือบิดาได�จดทะเบียนว�าเป%นบุตรหรือศาลพิพากษาว�าเป%นบุตร” 

จากบทบัญญัติดังกล�าวข�างต�น อธิบายได�ว�า โดยหลักแล�วเด็กท่ีเกิดจากหญิงท่ีมิได� 

จดทะเบียนสมรสกับชาย จะเป�นบุตรโดยชอบด�วยกฎหมายของหญิงเท�านั้น แต�กฎหมายกําหนด

วิธีการให�เด็กนั้นเป�นบุตรโดยชอบด�วยกฎหมายของชายไว� 3 ประการ ดังนี้ ประการท่ีหนึ่ง บิดามารดา

ได�ทําการสมรสกันในภายหลัง ประการท่ีสอง บิดาได�จดทะเบียนว�าเด็กเป�นบุตร หรือ (3) ศาลได�มี 

คําพิพากษาว�าเด็กเป�นบุตร 

 

1. บิดามารดาได*ทําการสมรสกันในภายหลัง กล�าวคือ เด็กท่ีเกิดก�อนชายหญิงทําการ

สมรสกัน เด็กจะมีสถานะของความเป�นบุตรชอบด�วยกฎหมายของบิดาได�ก็ต�อเม่ือบิดา มารดาได�ทํา

การสมรสกันในภายหลัง และเด็กจะมีผลเป�นบุตรชอบด�วยกฎหมายของบิดานับแต�วันท่ีเด็กเกิด  

                                                           
1 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 107/2519 และ 48/2519 
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ซ่ึงการเป�นบุตรโดยชอบด�วยกฎหมายในกรณีนี้ อาจเกิดจากการท่ีชายหญิงไม�ได�มีการจดทะเบียน

สมรสกันในตอนแรก แล�วต�อมาได�จดทะเบียนสมรสกันในภายหลังจากท่ีมีบุตรด�วยกันแล�ว 

อุทาหรณ3 

นายเอกอยู�กินกับนางสวยโดยไม�ได�จดทะเบียนสมรสกัน ต�อมามีบุตรด�วยกัน 1 คน 

คือ เด็กชายน�อย หลังจากนั้น นายเอกและนางสวยจึงไปจดทะเบียนสมรสกัน ดังนี้ จะเห็นว�า  

เด็กชายน�อยย�อมเป�นบุตรท่ีชอบด�วยกฎหมายของนายเอกและนางสวยนับต้ังแต�วันท่ีนายน�อยเกิด2  

ซ่ึงแต�เดิมนั้นการเป�นบุตรท่ีชอบด�วยกฎหมายกรณีท่ีบิดามารดาได�จดทะเบียนสมรสกันภายหลังนั้นให�

นับต้ังแต�วันท่ีได�มีการจดทะเบียนสมรสกันในภายหลัง ซ่ึงทําให�เด็กได�เสียสิทธิบางอย�างไป เช�น เสียสิทธิ 

ในการได�รับค�าอุปการะเลี้ยงดูไปในช�วงท่ียังบิดามารดายังไม�ได�มีการจดทะเบียนสมรสกัน ดังนั้น จึงมี

การแก�ไขกฎหมายให�เด็กได�รับสิทธิในค�าอุปการะเลี้ยงดูในห�วงระยะเวลาก�อนการท่ีบิดามารดาจะ

สมรส กฎหมายจึงกําหนดให�สิทธิดังกล�าวนั้นย�อนหลังกลับไปนับแต�เด็กเกิด เด็กจึงมีสิทธิท่ีจะเรียกร�อง

ค�าอุปการะเลี้ยงดูจากผู�เป�นบิดาได� 

 

2. บิดาได*จดทะเบียนว'าเด็กเปนบุตร 

กฎหมายได�กําหนดหลักเกณฑ>การจดทะเบียนรับเด็กเป�นบุตรไว�ในประมวลกฎหมาย

แพ�งและพาณิชย> มาตรา 1548 ดังนี้ 

 มาตรา 1548 “บิดาจะจดทะเบียนเด็กเป%นบุตรชอบด�วยกฎหมายได�ต�อเม่ือได�รับ

ความยินยอมของเด็กและมารดาเด็ก 

 ในกรณีท่ีเ ด็กและมารดาเด็กไม� ได�มาให�ความยินยอมต�อหน�านายทะเบียน  

ให�นายทะเบียนแจ�งการขอจดทะเบียนของบิดาไปยังเด็กและมารดาเด็ก ถ�าเด็กหรือมารดาเด็ก 

ไม�คัดค�านหรือไม�ให�ความยินยอมภายในหกสิบวันนับแต�การแจ�งนั้นถึงเด็กหรือมารดาเด็ก ให�สันนิฐานว�า 

เด็กหรือมารดาเด็กไม�ให�ความยินยอม ถ�าเด็กหรือมารดาเด็กอยู�นอกประเทศไทยให�ขยายเวลานั้นเป%น

หนึ่งร�อยแปดสิบวัน 

 ในกรณีท่ีเด็กหรือมารดาเด็กคัดค�านว�าผู�ขอจดทะเบียนไม�ใช�บิดา หรือไม�ให� 

ความยินยอม หรือไม�อาจให�ความยินยอมได� การจดทะเบียนเด็กเป%นบุตรต�องมีคําพิพากษาของศาล 

                                                           
2 มาตรา 1557 บัญญัติว�า “การเป�นบุตรชอบด�วยกฎหมายตาม มาตรา 1547 ให�มีผลนับแต�วันท่ีเด็กเกิด แต�ท้ังน้ีจะอ�าง 

เป�นเหตุเส่ือมสิทธิของบุคคลภายนอกผู�ทําการโดยสุจริต ในระหว�างเวลาต้ังแต�เด็กเกิดจนถึงเวลาท่ีบิดามารดาได�สมรสกัน หรือบิดาได� 

จดทะเบียนว�าเป�นบุตรหรือศาลพิพากษาถึงท่ีสุดว�าเป�นบุตรไม�ได�” 
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 เม่ือศาลได�พิพากษาให�บิดาจดทะเบียนเด็กเป%นบุตรได� และบิดาได�นําคําพิพากษาไป

ขอจดทะเบียนต�อนายทะเบียน ให�นายทะเบียนดําเนินการจดทะเบียนให�” 

 จากบทบัญญัติ ดังกล�าวข�างต�น เป�นกรณีท่ีบิดาจะจดทะเบียนรับรองบุตร  

ซ่ึงอาจเกิดข้ึนจากการท่ีบิดามารดาอยู�กินด�วยกัน และมีบุตรแต�ท้ังสองไม�ได�มีการจดทะเบียนสมรสกัน 

หรือกรณีท่ีหญิงผู�เป�นมารดาอาจเป�นภริยาท่ีไม�ชอบด�วยกฎหมาย จึงให�ชายผู�เป�นสามีจดทะเบียน

รับรองบุตรก็ได� แต�ท้ังนี้ผู�ท่ีจะเรียกร�องให�จดทะเบียนเด็กเป�นบุตรชอบด�วยกฎหมาย จะต�องเป�นบิดาท่ี

แท�จริง และจะต�องได�รับความยินยอมจากเด็กและมารดาของเด็กด�วย ถ�าหากเด็กและมารดาของเด็ก

มิอาจให�ความยินยอมดังกล�าวได� ชายผู�ขอจดทะเบียนจะต�องฟ7องคดีต�อศาลเพ่ือให�ศาลมีคําพิพากษา

ให�จดทะเบียนรับเด็กเป�นบุตร และการเป�นบุตรชอบด�วยกฎหมายโดยบิดาจดทะเบียนรับเด็กเป�นบุตร

จะมีผลตามกฎหมายนับต้ังแต�วันท่ีเด็กเกิด เช�นเดียวกับกรณีท่ีบิดาฟ7องคดีต�อศาลให�ศาลพิพากษาว�า

เด็กเป�นบุตรนั้น เนื่องจากเด็กหรือมารดาเด็กไม�ให�ความยินยอมหรือคัดค�านคําขอจดทะเบียน  

หากศาลพิพากษาว�าเด็กเป�นบุตร จะมีผลนับแต�วันท่ีเด็กเกิดเช�นกัน 

 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1572/2552 ระหว�างการพิจารณาของศาลอุทธรณ>  

ศาลชั้นต�นมีคําสั่งอนุญาตให�จําเลยจดทะเบียนรับ ก. และ ด. ผู�เยาว>ท้ังสองเป�นบุตรชอบด�วยกฎหมาย

ของจําเลย ดังนั้น นอกจากผู�เยาว>ท้ังสองจะเป�นบุตรชอบด�วยกฎหมายของโจทก>ผู�เป�นมารดาแล�ว 

ผู�เยาว>ท้ังสองย�อมเป�นบุตรชอบด�วยกฎหมายของจําเลยผู�เป�นบิดาเช�นเดียวกันด�วย ตามประมวล

กฎหมายแพ�งและพาณิชย> มาตรา 1547 จําเลยจึงเป�นผู�ใช�อํานาจปกครองบุตรผู�เยาว>ท้ังสองเช�นกัน 

 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 647/2521 บิดาท่ีไม�ชอบด�วยกฎหมาย (ถ�า) ประสงค>จะ 

จดทะเบียนบุตรท่ีเกิด ก�อนสมรสให�เป�นบุตรชอบด�วยกฎหมายจะต�องไปขอจดทะเบียนเด็กเป�นบุตร

ชอบด�วยกฎหมายต�อสํานักทะเบียนถ�าเด็กหรือมารดาเด็กคัดค�านการขอจดทะเบียนบิดาท่ีไม�ชอบด�วย

กฎหมาย จึงจะมีอํานาจนําคดีมาฟ7องศาลได�โดยฟ7องเด็กและมารดาร�วมกันเป�นจําเลย เม่ือปรากฏท้ัง

จากคําบรรยายฟ7องของโจทก>และทางนําสืบว�าก�อนฟ7องโจทก>ไม�เคยไปยื่นคําร�องขอจดทะเบียนรับรอง

เด็กชายโอภาสต�อนายทะเบียนหรือจําเลยได�คัดค�านการขอจดทะเบียนข�อโต�แย�งสิทธิตามกฎหมาย 

จึงยังไม�เกิดข้ึนแก�โจทก>โจทก>ไม�มีอํานาจนําคดีมาฟ7องจําเลยต�อศาล แม�จําเลยจะมิได�ยกข�อต�อสู�เรื่อง

อํานาจฟ7องของโจทก> ไว�ในคําให�การและไม�ได�ยกข้ึนว�ากล�าวกันมาแล�วในศาลชั้นต�นและศาลอุทธรณ> 

ก็ตามศาลฎีกาก็ยกข้ึนได�เองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ�ง มาตรา 142 (5) 
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 สําหรับข้ันตอนในการขอจดทะเบียนรับรองบุตรนั้น ให�เป�นไปตามตามประมวล

กฎหมายแพ�งและพาณิชย> มาตรา 1548 และพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว มาตรา 19  

ซ่ึงได�กําหนดข้ันตอนไว�ดังนี้ 

1. บิดาท่ีจะจดทะเบียนเด็กเป�นบุตรชอบด�วยกฎหมายได�ต�อเม่ือได�รับความยินยอม

ของเด็กและมารดาเด็ก ในกรณีเด็กและมารดาเด็กไม�ได�มาให�ความยินยอมต�อหน�านายทะเบียน  

ให�นายทะเบียนแจ�งการขอจดทะเบียนของบิดาไปยังเด็กและมารดาเด็ก ถ�าเด็กหรือมารดาเด็ก 

ไม�คัดค�านหรือไม�ให�ความยินยอมภายในหกสิบวันนับแต�การแจ�งนั้น ให�สันนิษฐานว�าเด็กหรือมารดา

เด็กไม�ให�ความยินยอม ถ�าเด็กหรือมารดาเด็กอยู�นอกประเทศไทยให�ขยายเวลานั้นเป�นหนึ่งร�อยแปดสิบวัน 

2. ในกรณีท่ีเด็กหรือมารดาเด็กคัดค�านว�าผู�ขอจดทะเบียนไม�ใช�บิดา หรือไม�ให� 

ความยินยอม หรือไม�อาจให�ความยินยอมได� การจดทะเบียนเด็กเป�นบุตรต�องมีคําพิพากษาของศาล 

เม่ือศาลพิพากษาให�บิดาจดทะเบียนเด็กเป�นบุตรได� และบิดาได�นําคําพิพากษาไปขอจดทะเบียนต�อ

นายทะเบียน ให�นายทะเบียนดําเนินการจดทะเบียนให� 

3. ในการท่ีบิดาจะจดทะเบียนรับรองบุตรตามมาตรานี้ บิดาจะต�องได�รับ 

ความยินยอมจากท้ังเด็กและมารดาเด็ก และเด็กและมารดาเด็กต�องให�ความยินยอมด�วยตนเองต�อ

หน�านายทะเบียน ถ�าเด็กหรือมารดาเด็กคนใดคนหนึ่งคัดค�านว�าผู�ขอจดทะเบียนไม�ใช�บิดา หรือไม�ให�

ความยินยอม หรือไม�อาจให�ความยินยอมได� การจดทะเบียนเด็กเป�นบุตรจะต�องมีคําพิพากษาของศาล

ให�จดทะเบียนได�ตามมาตรา 1548 

4. ในการจดทะเบียนเป�นบุตรชอบด�วยกฎหมายนั้น ชายผู�เป�นบิดาจะต�องไปยื่น 

คําร�องขอจดทะเบียน ณ ท่ีว�าการอําเภอหรือสํานักงานเขต เม่ือเจ�าหน�าท่ีได�รับคําร�องแล�วหากบุตร

และมารดาได�ไปอยู�ต�อหน�านายทะเบียน นายทะเบียนจะให�บุคคลท้ังสองทําหนังสือแสดงความยินยอม  

ซ่ึงเป�นแบบฟอร>มบันทึกอยู�ด�านหลังคําร�องดังกล�าว แต�ถ�าบุตรและมารดาคนใดคนหนึ่งหรือท้ังสองคน

มิได�ไป ณ ท่ีว�าการอําเภอหรือสํานักงานเขต เพ่ือให�ความยินยอมด�วยตนเอง นายทะเบียนจะมีหนังสือ

สอบถามไปยังบุตรหรือมารดาท่ีไม�มาว�าจะให�ความยินยอมหรือไม� ต�อมาเม่ือนายทะเบียนได�รับ

หนังสือแจ�งความยินยอมจากบุตรหรือมารดาแล�ว หรือบุคคลดังกล�าวได�มาให�ความยินยอมด�วยตนเอง

แล�วนายทะเบียนก็จะรับจดทะเบียนให� แต�ถ�านายทะเบียนไม�ได�รับแจ�งความยินยอมภายในระยะเวลา 

60 วัน ในกรณีท่ีบุตรหรือมารดาอยู�ในประเทศไทย หรือระยะเวลา 180 วัน ในกรณีท่ีบุตรหรือมารดา

อยู�นอกประเทศไทย นายทะเบียนก็จะแจ�งให�ชายผู�เป�นบิดาเป�นผู�ขอจดทะเบียนทราบระเบียบการขอ

จดทะเบียนรับรองบุตร ตามพระราชบัญญัติทะเบียนครอบครัว พ.ศ.2478 



232 

5. ในกรณีท่ีบิดามาขอจดทะเบียนเด็กเป�นบุตรชอบด�วยกฎหมาย ถ�าเด็กและมารดาเด็ก 

อยู�ในฐานะให�ความยินยอมได�และได�มาให�ความยินยอมด�วยตนเองแล�วก็ให�นายทะเบียนรับ 

จดทะเบียน ถ�าเด็กและมารดาเด็กคนหนึ่งคนใดหรือท้ังสองคน ไม�มาให�ความยินยอมด�วยตนเอง  

ให�นายทะเบียนมีหนังสือสอบถามไปยังผู�ท่ีไม�มาว�าจะให�ความยินยอมหรือไม� เม่ือนายทะเบียนได�รับ

หนังสือแจ�งความยินยอมจากบุคคลดังกล�าว หรือบุคคลดังกล�าวได�มาให�ความยินยอมด�วยตนเองแล�ว  

ก็ให�นายทะเบียนรับจดทะเบียน แต�ถ�านายทะเบียนไม�ได�รับแจ�งความยินยอม ภายในระยะเวลาท่ี

กําหนดไว�ตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย>ให� นายทะเบียนแจ�งให�ผู�ขอจดทะเบียนทราบถึงเหตุ

ท่ีไม�อาจรับจดทะเบียนได� โดยไม�ชักช�า สําหรับตัวอย�างคําร�องขอจดทะเบียนรับรองบุตร หนังสือแสดง

ความยินยอมของบุตร และหนังสือแสดงความยินยอมของมารดา แสดงดังภาพท่ี 6-3 และ 6-4 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6-3 คําร�องขอจดทะเบียนรับรองบุตร 

 

         ท่ีว�าการอําเภอ……………                                         อักษร…………………………………….. 

                                                                                      ลําดับหน�า……………………………….  

                                                                                      เลขทะเบียนท่ี…………………………… 

คําร*องขอจดทะเบียนรับรองบุตร 

ผู�มีนามข�างท�ายน้ี ขอทําคําร�องขอจดทะเบียนรับรองบุตร ตามความในมาตรา 1526 แห�งประมวล

กฎหมายแพ�งและพาณิชย> ดั่งมีข�อความต�อไปน้ี 

รายการ บุตร บิดา มารดา 

1.นาม    

2.เช้ือชาติ สัญชาต ิ    

3.ถ่ินท่ีอยู�    

4.ท่ีเกิด    

5. บุตรเกิด วัน เดือน ปS    

6. ลายมือช่ือผู�ร�องขอจดทะเบียน    

 

คําร�องขอจดทะเบียนน้ี ได�รับเมื่อวันท่ี……….. พุทธศักราช……………………และได�จดทะเบียนไว�แล�ว 

…………………………………… 

นายทะเบียน 
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ภาพท่ี 6-4 หนังสือแสดงความยินยอมของบุตร3 

                                                           
3 พลประสิทธิ ์ฤทธิ์รักษา. ฤทธิ์รักษา. (2543). เอกสารการสอนชุดวิชา กฎหมายแพ'ง 3 : ครอบครัว – มรดก หน'วยที ่  

1-7. พิมพ>คร้ังท่ี 17 (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช). น. 248.  
 

 

หนังสือแสดงความยินยอมของบุตร 

หนังสือน้ีแสดงว�า ข�าพเจ�าผู�มีนามข�างท�ายน้ี 

ยินยอมให�……………………………………………………………………………จดทะเบียน 

                                       (นามบิดา) 

รับรองว�าข�าพเจ�าเป�นบุตร 

ได�ลงลายมือช่ือไว�เป�นสําคัญ วันท่ี……………………………พุทธศักราช…………………………….. 

…………………………………… 

ลายมือช่ือบุตร 

 

หนังสือแสดงความยินยอมของมารดา 

หนังสือน้ีแสดงว�า ข�าพเจ�าผู�มีนามข�างท�ายน้ี 

ยินยอมให�……………………………………………………………………………..จดทะเบียน 

                                       (นามบิดา) 

รับรองว�า………………………………………………………………………………บุตรของข�าพเจ�า เป�นบุตรของ 

                                       (นามบุตร) 

             ………………………………………….................โดยชอบด�วยกฎหมาย 

                                      (นามบิดา) 

ได�ลงลายมือช่ือไว�เป�นสําคัญ วันท่ี………..พุทธศักราช……………………………………………… 

……………………………………………. 

ลายมือช่ือมารดา 

 

หมายเหต…ุ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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 2.1 ผลของการจดทะเบียนรับเด็กเปนบุตรโดยชอบด*วยกฎหมาย  

มาตรา 1557 “การเป%นบุตรชอบด�วยกฎหมายตามมาตรา 1547 ให�มีผลนับแต�

วันท่ีเด็กเกิด แต�ท้ังนี้จะอ�างเป%นเหตุเสื่อมสิทธิของบุคคลภายนอกผู�ทําการโดยสุจริตในระหว�างเวลา

ต้ังแต�เด็กเกิดจนถึงเวลาท่ีบิดามารดาได�สมรสกันหรือบิดาได�จดทะเบียนว�าเป%นบุตรหรือศาลพิพากษา

ถึงท่ีสุดว�าเป%นบุตรไม�ได�” 

จากบทบัญญัติดังกล�าวข�างต�น เม่ือบิดาได�จดทะเบียนว�าเด็กเป�นบุตรแล�ว  

เด็กนั้นจะมีฐานะเป�นบุตรโดยชอบด�วยกฎหมายของบิดานับแต�วันท่ีเด็กเกิด  

 2.2 การถอนจดทะเบียนรับเด็กเปนบุตร  

 มาตรา 1554 “ผู�มีส�วนได�เสียจะขอให�ศาลถอนการจดทะเบียนเด็กรับเป%นบุตร

เพราะเหตุว�าผู�ขอให�จดทะเบียนนั้นมิใช�บิดาก็ได� แต�ต�องฟGองภายในสามเดือนนับแต�วันท่ีรู�การจด

ทะเบียนนั้น อนึ่ง ห�ามมิให�ฟGองเม่ือพ�นสิบปJนับแต�วันจดทะเบียน” 

มาตรา 1559 “เม่ือได�จดทะเบียนรับเด็กเป%นบุตรแล�ว จะถอนมิได�” 

จากบทบัญญัติดังกล�าวข�างต�น แม�มาตรา 1559 จะห�ามบิดาหรือบุคคลซ่ึงขอ

จดทะเบียนรับรองบุตรถอนการจดทะเบียนรับรองบุตรก็ตาม แต�ถ�าปรากฏข�อเท็จจริงในภายหลังว�า  

ผู�ขอจดทะเบียนรับรองบุตรนั้น มิใช�บิดาท่ีแท�จริง กฎหมายกําหนดให�เด็ก บิดาท่ีแท�จริงของเด็ก 

มารดาของเด็ก ทายาทผู�มีสิทธิรับมรดกหรือผู�ท่ีจะต�องเสียสิทธิรับมรดกเพราะการจดทะเบียนรับเด็ก 

ร�องขอต�อศาลให�เพิกถอนการจดทะเบียนรับรองบุตรได� โดยจะต�องฟ7องขอถอนการจดทะเบียนรับรอง

บุตรภายในอายุความตามมาตรา 1554 กล�าวคือ ฟ7องคดีภายใน 3 เดือนนับแต�วันท่ีรู�การจดทะเบียนนั้น  

หรือภายใน 10 นับแต�วันจดทะเบียน 

 

3. การเปนบุตรโดยชอบด*วยกฎหมายโดยคําพิพากษาของศาล 

 มาตรา 1555 “ในคดีฟGองขอให�รับเด็กเป%นบุตรชอบด�วยกฎหมาย ให�สันนิษฐานไว�

ก�อนว�าเด็กเป%นบุตรชอบด�วยกฎหมายของชายเม่ือปรากฏข�อเท็จจริงอย�างหนึ่งอย�างใดดังต�อไปนี้ 

 (1) เม่ือมีการข�มขืนกระทําชําเรา ฉุดคร�า หรือหน�วงเหนี่ยวกักขังหญิงมารดาโดย 

มิชอบด�วยกฎหมายในระยะเวลาซ่ึงหญิงนั้นอาจต้ังครรภHได� 

 (2) เม่ือมีการลักพาหญิงมารดาไปในทางชู�สาวหรือมีการล�อลวงร�วมประเวณีกับ 

หญิงมารดาในระยะเวลาซ่ึงหญิงนั้นอาจต้ังครรภHได� 

 (3) เม่ือมีเอกสารของบิดาแสดงว�าเด็กนั้นเป%นบุตรของตน 



235 
 

 (4) เม่ือปรากฏในทะเบียนคนเกิดว�าเด็กเป%นบุตรโดยมีหลักฐานว�าบิดาเป%นผู�แจ�ง 

การเกิดหรือรู�เห็นยินยอมในการแจ�งนั้น 

 (5) เม่ือบิดามารดาได�อยู�กินด�วยกันอย�างเปPดเผยในระยะเวลาซ่ึงหญิงมารดาอาจ

ต้ังครรภHได� 

 (6) เม่ือได�มีการร�วมประเวณีกับหญิงมารดาในระยะเวลาซ่ึงหญิงนั้นอาจต้ังครรภHได�

และมีเหตุอันควรเชื่อได�ว�าเด็กนั้นมิได�เป%นบุตรของชายอ่ืน 

 (7) เม่ือมีพฤติการณHท่ีรู�กันท่ัวไปตลอดมาว�าเป%นบุตร 

 พฤติการณHท่ีรู� กันท่ัวไปตลอดมาว�าเป%นบุตรนั้น ให�พิจารณาข�อเท็จจริงท่ีแสดง 

ความเก่ียวข�องฉันบิดากับบุตรซ่ึงปรากฏในระหว�างตัวเด็กกับครอบครัวท่ีเด็กอ�างว�าตนสังกัดอยู�เช�น

บิดาให�การศึกษา ให�ความอุปการะเลี้ยงดูหรือยอมให�เด็กนั้นใช�ชื่อสกุลของตนหรือโดยเหตุประการอ่ืน 

 ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังกล�าวข�างต�น ถ�าปรากฏว�าชายไม�อาจเป%นบิดาของเด็กนั้นได�ให�

ยกฟGองเสีย” 

 จากบทบัญญัติของกฎหมายดังกล�าวข�างต�น เป�นเรื่องของการฟ7องขอให�รับเด็กเป�น

บุตรโดยชอบด�วยกฎหมาย ซ่ึงในการฟ7องคดีของให�รับเด็กเป�นบุตรโดยชอบด�วยกฎหมายนั้น จะต�องมี

เหตุใดเหตุหนึ่งเกิดข้ึน ตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายกําหนด อันเป�นผลให�ต�องนําคดมาสู�ศาลเพ่ือให�มี 

คําพิพากษาให�เป�นบุตรท่ีชอบด�วยกฎหมาย โดยแยกพิจารณา ดังนี้  

3.1 เหตุในการฟRองคดี 

เด็กท่ีเกิดจากหญิงซ่ึงมิได�จดทะเบียนสมรสกับชายนั้น หากจะนําคดีมาฟ7องต�อ

ศาลขอให�ชายนั้นรับตนเป�นบุตรได�ก็ต�อเม่ือปรากฏเหตุใดเหตุหนึ่งดังต�อไปนี้  

3.1.1 เม่ือมีการข�มขืนกระทําชําเรา ฉุดคร�า หรือหน�วงเหนี่ยวกักขังหญิงมารดา

โดยมิชอบด�วยกฎหมาย หรือลักพาหญิงมารดาไปในทางชู�สาวหรือมีการล�อลวงร�วมประเวณีกับหญิงมารดา 

หรือชายหญิงได�อยู�กินด�วยกันอย�างเปIดเผย หรือชายได�ร�วมประเวณีกับหญิงมารดาในระยะเวลาท่ี

หญิงอาจต้ังครรภ>ได� คือ ระยะเวลาต้ังแต� 180 ถึง 310 วัน ก�อนเด็กเกิด และมีเหตุอันควรเชื่อได�ว�า

เด็กนั้นมิได�เป�นบุตรของชายอ่ืน หากต�อมาหญิงนั้นได�ต้ังครรภ>และคลอดบุตรออกมา กฎหมาย

กําหนดให�บุตรนั้นมีสิทธิฟ7องคดีขอให�ชายรับตนเป�นบุตรโดยชอบด�วยกฎหมายได�  
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3.1.2 เม่ือมีเอกสารของบิดาแสดงว�าเด็กนั้นเป�นบุตรของตน 

ตัวอย�างเช�น นาย ก กับนาง ข อยู�กินฉันสามีภริยาโดยไม�จดทะเบียน

สมรสกัน ต�อมานาง ข ได�ให�กําเนิดบุตร และนาย ก ได�ทําเอกสารระบุข�อความชัดแจ�งว�านาย ก ได�ให�

การรับรองเด็กท่ีคลอดจากนาย ข ว�าเป�นบุตรของตน ท้ังนาย ก ได�ลงลายมือชื่อของตนไว�ในเอกสาร

ดังกล�าว  

3.1.3 เม่ือปรากฏในทะเบียนคนเกิดว�า เด็กเป�นบุตรโดยมีหลักฐานว�าบิดาเป�น 

ผู�แจ�งการเกิด หรือรู�เห็นยินยอมในการแจ�งนั้น  

ตัวอย�างเช�น ชายได�แจ�งทะเบียนการเกิดของเด็กว�าเป�นบุตรของตน หรือ

มอบหมายให�ผู�อ่ืนไปดําเนินการแจ�งเกิดแทน เป�นต�น 

3.1.4 เม่ือมีพฤติการณ>ท่ีรู� กันท่ัวไปตลอดมาว�าเป�นบุตร เช�น ชายได�ให�

การศึกษา ให�ความอุปการะเลี้ยงดู ยอมให�เด็กนั้นใช�นามสกุลของตน เป�นต�น 

อุทาหรณ3 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 3741/2533 การท่ีนายผันเป�นผู�ไปแจ�งการเกิด

ของโจทก>โดยระบุว�าตนเองเป�นบิดา และยินยอมรับโจทก>ว�าเป�นบุตรอยู�ในทะเบียนบ�านของนายผัน 

แล�วนางส. พยานจําเลย ซ่ึงเป�นพ่ีสาวจําเลยยังเบิกความว�านายผันมีบุตรคนเดียวคือโจทก> ระหว�าง

สงครามนายผันได�พาโจทก>และภรรยาอพยพครอบครัวมาอาศัยอยู�ท่ีบ�านของบิดาพยาน ซ่ึงเป�นบิดา

ของนายผันด�วย นอกจากนี้จําเลยก็เบิกความรับรองข�อความดังกล�าว และว�าเม่ือนายบุญลือมาขอให�

จําเลยฟ7องนางอุดรเรียกทรัพย>มรดกรายนี้ จําเลยได�ถามนายบุญลือว�าเหตุใดไม�ไปตามโจทก>ให�มาฟ7องเอง 

ดังนั้น จําเลยจึงทราบเป�นอย�างดีว�าโจทก>เป�นผู�มีสิทธิได�รับมรดกของนายผันแต�ผู�เดียว พฤติการณ>ต�าง ๆ 

ดังกล�าวมาแสดงให�เห็นว�าโจทก>เป�นบุตรท่ีนายผันได�รับรองแล�ว 

3.2 กรณีท่ีเด็กเปนผู*ฟRองคดีขอให*รับเด็กเปนบุตร 

มาตรา 1556 “การฟGองคดีขอให�รับเด็กเป%นบุตรในระหว�างท่ีเด็กเป%นผู�เยาวH  

ถ�าเด็กมีอายุยังไม�ครบสิบห�าปJบริบูรณH ผู�แทนโดยชอบธรรมของเด็กเป%นผู�ฟGองแทน ในกรณีท่ีเด็กไม�มี

ผู�แทนโดยชอบธรรม หรือมีแต�ผู�แทนโดยชอบธรรมไม�สามารถทําหน�าท่ีได� ญาติสนิทของเด็กหรือ

อัยการอาจร�องขอต�อศาลให�ตั้งผู�แทนเฉพาะคดีเพ่ือทําหน�าท่ีฟGองคดีแทนเด็กก็ได� 

เม่ือเด็กมีอายุสิบห�าปJบริบูรณH เด็กต�องฟGองเอง ท้ังนี้ โดยไม�จําต�องได�รับ 

ความยินยอมของผู�แทนโดยชอบธรรม 
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ในกรณีท่ีเด็กบรรลุนิติภาวะแล�ว จะต�องฟGองคดีภายในหนึ่งปJนับแต�วันบรรลุ 

นิติภาวะ 

ในกรณีท่ีเด็กตายในระหว�างท่ีเด็กนั้นยังมีสิทธิฟGองคดีขอให�รับเด็กเป%นบุตรอยู�

ผู�สืบสันดานของเด็กจะฟGองคดีขอให�รับเด็กเป%นบุตรก็ได� ถ�าผู�สืบสันดานของเด็กได�รู�เหตุท่ีอาจขอให�รับ

เด็กเป%นบุตรมาก�อนวันท่ีเด็กนั้นตาย ผู�สืบสันดานของเด็กจะต�องฟGองภายในหนึ่งปJนับแต�วันท่ีเด็กนั้น

ตาย ถ�าผู�สืบสันดานของเด็กได�รู�เหตุท่ีอาจขอให�รับเด็กเป%นบุตรภายหลังท่ีเด็กนั้นตาย ผู�สืบสันดานของ

เด็กจะต�องฟGองภายในหนึ่งปJนับแต�วันท่ีรู�เหตุดังกล�าว แต�ท้ังนี้ ต�องไม�พ�นสิบปJนับแต�วันท่ีเด็กนั้นตาย 

การฟGองคดีขอให�รับเด็กเป%นบุตรในระหว�างท่ีผู�สืบสันดานของเด็กเป%นผู�เยาวH  

ให�นําความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช�บังคับโดยอนุโลม” 

จากบทบัญญัติดังกล�าวข�างต�น เป�นกรณีท่ีเด็กเป�นผู�ฟ7องคดีขอให�รับตัวเด็กเอง

เป�นบุตร โดยแยกพิจารณา ดังนี้  

3.2.1 ถ�าเด็กยังเป�นผู�เยาว>และมีอายุยังไม�ครบ 15 ปSบริบูรณ> จะต�องให�ผู�แทน 

โดยชอบธรรมของเด็กเป�นผู�ฟ7องคดีแทน ถ�าเด็กไม�มีผู�แทนโดยชอบธรรม หรือมีแต�ผู�แทนโดยชอบธรรม

ไม�สามารถทําหน�าท่ีได� ญาติสนิทของเด็กหรืออัยการอาจร�องขอต�อศาลให�ต้ังผู�แทนเฉพาะคดีเพ่ือทํา

หน�าท่ีฟ7องคดีแทนเด็กก็ได� 

3.2.2 ถ�าเด็กยังเป�นผู�เยาว> แต�มีอายุครบ 15 ปSบริบูรณ>แล�ว เด็กสามารถฟ7องคดี

ได�ด�วยตนเอง โดยไม�ต�องได�รับความยินยอมจากผู�แทนโดยชอบธรรมแต�อย�างใด 

3.2.3 ถ�าเด็กบรรลุนิติภาวะแล�ว ซ่ึงเด็กอาจบรรลุนิติภาวะโดยมีอายุครบ 20 ปS

บริบูรณ> หรือโดยการสมรสโดยชอบด�วยกฎหมาย เด็กจะต�องฟ7องคดีภายในหนึ่งปSนับแต�วันบรรลุนิติภาวะ 

อุทาหรณ3 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 9574/2551 ผู�ร�องบรรลุนิติภาวะเม่ือวันท่ี 26 

พฤศจิกายน 2545 แต�ผู�ร�องมายื่นคําร�องขอให�ศาลสั่งเป�นบุตรโดยชอบด�วยกฎหมายของ ป. เม่ือวันท่ี 

16 มกราคม 2549 จึงเกินกําหนด 1 ปS นับแต�ผู�ร�องบรรลุนิติภาวะ ต�องห�ามตาม ป.พ.พ. มาตรา 1556 

ผู�ร�องจึงไม�มีอํานาจฟ7อง (ยื่นคําร�องขอ) ดังนั้นปEญหาว�าผู�ร�องเป�นบุตรของ ป. หรือไม� ก็ไม�จําต�อง

วินิจฉัย หากผู�ร�องเห็นว�ามีการโต�แย�งสิทธิของผู�ร�องในการรับมรดกของ ป. อย�างไร ผู�ร�องต�องไปใช�

สิทธิทางศาลอย�างคดีมีข�อพิพาทต�อไป 

3.2.4 ถ�าเด็กถึงแก�ความตายแล�ว ผู�สืบสันดานของเด็กจะฟ7องคดีขอให�รับเด็ก

เป�นบุตรฟ7องภายใน 1 ปSนับแต�วันท่ีเด็กนั้นตาย ท้ังนี้ ต�องไมเกิน 10 ปSนับแต�วันท่ีเด็กนั้นตาย 
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อุทาหรณ3 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 4786/2549 การฟ7องคดีขอให�รับเด็กเป�นบุตร 

ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย> มาตรา 1556 วรรคสาม บัญญัติว�า ในกรณีท่ีเด็กบรรลุนิติภาวะ

แล�วจะต�องฟ7องคดีภายใน 1 ปS นับแต�วันบรรลุนิติภาวะ ปรากฏตามสูติบัตรและสําเนาทะเบียนบ�าน

ว�าผู�ร�องเกิดเม่ือวันท่ี 24 พฤษภาคม 2512 ผู�ร�องยื่นคําร�องขอเม่ือพ�นกําหนด 1 ปS นับแต�วันบรรลุ 

นิติภาวะคดีของผู�ร�องจึงขาดอายุความ แม�ผู�ร�องจะอ�างว�าผู�ตายไม�เคยปฏิเสธว�าผู�ร�องมิใช�บุตร ไม�มี 

ข�อโต�แย�งเก่ียวกับสิทธิหรือหน�าท่ีตามกฎหมาย จนเม่ือผู�ตายถึงแก�ความตายแล�วผู�ร�องไปติดต�อขอรับ

เงินสงเคราะห>ครอบครัวสมาชิกคุรุสภา (ช.พ.ค.) แต�เจ�าหน�าท่ีไม�ดําเนินการให�อ�างว�าไม�มีหลักฐาน

แสดงว�าผู�ร�องเป�นบุตรโดยชอบด�วยกฎหมายของผู�ตาย นับเป�นเหตุขัดข�องโดยเพ่ิงเกิดการโต�แย�งสิทธิ

ของผู�ร�อง ผู�ร�องจึงต�องใช�สิทธิทางศาลขอให�ศาลมีคําสั่งว�าผู�ร�องเป�นบุตรโดยชอบด�วยกฎหมายของ

ผู�ตายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ�ง มาตรา 55 ก็ตาม แต�การใช�สิทธิทางศาลของ 

ผู�ร�องก็ยังต�องอยู�ภายใต�บังคับบทบัญญัติเรื่องอายุความดังกล�าวด�วย ผู�ร�องจะอ�างว�าผู�ร�องเพ่ิงถูกโต�แย�งสิทธิ 

คดียังไม�ขาดอายุความหาได�ไม� คดีจึงไม�จําต�องวินิจฉัยฎีกาของผู�ร�องในปEญหาว�า ผู�ร�องเป�นบุตร 

โดยชอบด�วยกฎหมายของผู�ตายหรือไม� เพราะไม�ทําให�ผลคดีเปลี่ยนแปลงไป 

เม่ือศาลมีคําพิพากษาว�าเด็กเป�นบุตรของชายแล�ว เด็กจะมีฐานะเป�นบุตรโดย

ชอบด�วยกฎหมายของชายนับแต�วันท่ีเด็กเกิดตามมาตรา 1557 

3.3 ผลของคําพิพากษาว'าเด็กเปนบุตรในส'วนท่ีเก่ียวกับสิทธิในการรับมรดก  

มาตรา 1558 “การฟ7องคดีขอให�รับเด็กเป�นบุตรของผู�ตายท่ีได�ฟ7องภายใน

กําหนดอายุความมรดก ถ�าศาลได�พิพากษาว�าเด็กเป�นบุตรชอบด�วยกฎหมายของผู�ตาย เด็กนั้นมีสิทธิ

รับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรม ในกรณีท่ีได�มีการแบ�งมรดกไปแล�ว ให�นําบทบัญญัติแห�งประมวล

กฎหมายนี้ว�าด�วยเรื่องลาภมิควรได�มาใช�บังคับโดยอนุโลม” 

จากบทบัญญัติดังกล�าวข�างต�น เม่ือเด็กเป�นบุตรโดยชอบด�วยกฎหมายของชาย

โดยผลของคําพิพากษาแล�ว เด็กจึงเป�นผู�สืบสันดานของชาย ย�อมมีสิทธิรับมรดกของชายในฐานะ

ทายาทโดยธรรม ตามมาตรา 1558 ประกอบมาตรา 1627 และมาตรา 1629(1) แห�งประมวล

กฎหมายแพ�งและพาณิชย> 
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สิทธิและหน*าที่ของบิดา มารดาต'อบุตร 

 

1. หน*าท่ีอุปการะเล้ียงดูและให*การศึกษาแก'บุตร  

มาตรา 1564 “บิดามารดาจําต�องอุปการะเลี้ยงดูและให�การศึกษาตามสมควรแก�

บุตรในระหว�างท่ีเป%นผู�เยาวH 

บิดามารดาจําต�องอุปการะเลี้ยงดูบุตรซ่ึงบรรลุนิติภาวะแล�วแต�เฉพาะผู�ทุพพลภาพ

และหาเลี้ยงตนเองมิได�” 

ตามบทบัญญัติมาตรา 1564 วรรคหนึ่งข�างต�น จะเห็นได�ว�ากฎหมายได�กําหนด 

ให�บิดามารดามีหน�าท่ีต�องอุปการะเลี้ยงดูและให�การศึกษาตามสมควรแก�บุตรในระหว�างท่ีเป�นผู�เยาว> 

ดังนั้น หน�าท่ีอุปการะเลี้ยงดูบุตรผู�เยาว>จึงย�อมมีอยู�แก�บิดามารดาตลอดไป จนกว�าบุตรผู�เยาว>จะบรรลุ

นิติภาวะ และถือว�าบิดามารดาเป�นลูกหนี้ร�วมกันซ่ึงต�องรับผิดเป�นส�วนเท�า ๆ กัน เว�นแต�จะได�กําหนด

ไว�เป�นอย�างอ่ืน ซ่ึงอาจกําหนดโดยนิติกรรมสัญญาหรือตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว�4 ซ่ึงหน�าท่ีของบิดา

มารดาอุปการะเลี้ยงดูและให�การศึกษาตามสมควรแก�บุตรผู�เยาว> เป�นหน�าท่ีร�วมกันของบิดาและ

มารดา ไม�ใช�หน�าท่ีของของฝ@ายใดฝ@ายหนึ่งแต�ฝ@ายเดียวไม� ส�วนค�าอุปการะเลี้ยงดูบุตรผู�เยาว> ศาลมี

อํานาจกําหนดโดยคํานึงถึงความสามารถของผู�มีหน�าท่ีต�องให� ฐานะของผู�รับและพฤติการณ>แห�งกรณี 

ท้ังนี้ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1598/25385 ท้ังศาลจะสั่งแก�ไขค�าอุปการะเลี้ยงดูอีกในภายหลังได�  

ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1598/25396 นอกจากนี้ บิดาหรือมารดาฝ@ายใดฝ@ายหนึ่งจะปฏิเสธหน�าท่ีดังกล�าว

มิได�7 และหน�าท่ีของบิดา มารดาท่ีจะต�องชําระค�าอุปการะเลี้ยงดูแก�บุตร เป�นสิทธิและหน�าท่ีเฉพาะตัว

ของผู�ทรงสิทธิ ตามมาตรา 1594/418 และมาตรา 1564 วรรคหนึ่ง หากฝ@ายใดฝ@ายหนึ่งถึงแก�ความ

ตาย สิทธิ และหน�าท่ีเป�นอันสิ้นสุดลงไม�ตกทอดไปยังทายาท ดังนั้น หน�าท่ีในการชําระค�าอุปการะ

เลี้ยงดูของบิดาหรือมารดาไม�ตกทอดเป�นมรดกแก�ทายาท ตามมาตรา 1599 และมาตรา 16009  

ตามลักษณะกฎหมายมรดก 

 
                                                           

4 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2697/2548 
5 มาตรา 1598/38 “ค�าอุปการะเล้ียงดูระหว�างสามีภริยา หรือระหว�าง บิดามารดากับบุตรน้ัน ย�อมเรียกจากกันได�เม่ือฝ@ายท่ี

ควรได�รับอุปการะเล้ียงดูไม�ได�รับการอุปการะเล้ียงดู หรือได�รับการอุปการะเล้ียงดูไม�เพียงพอแก�อัตภาพ ค�าอุปการะเล้ียงดูนี้ศาลอาจให�
เพียงใดหรือไม�ให�ก็ได� โดยคํานึงถึงความสามารถของผู�มีหน�าท่ีต�องให�ฐานะของผู�รับ และพฤติการณ>แห�งกรณี” 

6 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 7108/2551 
7 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1568/2552 
8 มาตรา 1598/41 “สิทธิที่จะได�ค�าอปุการะเล้ียงดูนั้น จะสละหรือ โอนมิได� และไม�อยู�ในข�ายแห�งการบังคับคดี” 
9 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 16040/2555 
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อุทาหรณ3 

นาย ก และนาง ข เคยเป�นสามีและภริยากันโดยชอบด�วยกฎหมาย มีบุตรด�วยกัน  

3 คน ต�อมานาย ก ได�ฟ7องนาง ข ขอหย�าขาดจากการเป�นสามีภริยากัน ศาลพิพากษาให�นาย ก และ

นาง ข หย�าขาดจากกัน โดยตกลงกันให�บุตรผู�เยาว>อยู�ในความปกครองของนาง ข แต�มิได�ตกลงกันว�า

นาง ข จะเป�นผู�ออกค�าอุปการะเลี้ยงดูบุตรแต�ฝ@ายเดียว นาง ข ก็ย�อมมีสิทธิฟ7องเรียกค�าอุปการะเลี้ยง

ดูบุตรท่ีได�ออกไปก�อนนับแต�วันหย�าจนกระท่ังบุตรบรรลุนิติภาวะจากนาย ก เพ่ือแบ�งส�วนความรับผิด

ในฐานะท่ีเป�นลูกหนี้ร�วมและเข�าใช�หนี้นั้นตามมาตรา 229 (3) ส�วนค�าอุปการะเลี้ยงดูบุตรสมควรจะ

เป�นจํานวนเท�าใด ศาลมีอํานาจกําหนดตามมาตรา 1522 ได�10 

สําหรับบุตรนอกกฎหมายท่ีบิดาได�รับรองแล�ว จะเป�นทายาทโดยธรรมมีสิทธิรับ

มรดกของบิดาได� แต�ตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย> มาตรา 1563 และมาตรา 1564 บัญญัติ

ให�บุตรและบิดาจําต�องอุปการะเลี้ยงดูกันนั้น หมายถึง บุตรและบิดาโดยชอบด�วยกฎหมายเท�านั้น  

ไม�มีบทบัญญัติกําหนดสิทธิและหน�าท่ีให�บิดาจําต�องอุปการะเลี้ยงดูบุตรนอกกฎหมายแต�ประการใด 

บุตรนอกกฎหมายจึงไม�มีสิทธิเรียกค�าอุปการะเลี้ยงดูจากบิดา และหากบิดาได�ถึงแก�ความตายอัน

เนื่องมาจากการกระทําละเมิดของบุคคลอ่ืน บุตรนอกกฎหมายก็ไม�มีสิทธิฟ7องเรียกค�าขาดไร�อุปการะ

จากผู�กระทําละเมิดให�บิดาตนถึงแก�ความตายได�11 

 

2. สิทธิในการฟRองเรียกค'าอุปการะเล้ียงดูของบิดามารดา  

มาตรา 1565 “การร�องขอค�าอุปการะเลี้ยงดูบุตรหรือขอให�บุตรได�รับการอุปการะ

เลี้ยงดูโดยประการอ่ืน นอกจากอัยการจะยกคดีข้ึนว�ากล�าวตามมาตรา 1562 แล�ว บิดาหรือมารดาจะ

นําคดีข้ึนว�ากล�าวก็ได�” 

ตามบทบัญญัติมาตรา มาตรา 1565 จะเห็นได�ว�าบทบัญญัติดังกล�าวให�อํานาจบิดา

หรือมารดาสามารถนําคดีฟ7องเรียกค�าอุปการะเลี้ยงดูบุตรเองได� โดยมิได�ฟ7องในนามของบุตร หรือใน

ฐานะเป�นผู�แทนบุตร ดังนั้น แม�หญิงซ่ึงเป�นมารดาจะได�ระบุในคําฟ7องเช�น “นาง ข ในฐานะมารดา

ผู�กระทําการแทนบุตร ถือว�าเป�นการฟ7องในฐานะท่ีตนเป�นมารดาและเป�นผู�ใช�อํานาจปกครองบุตร  

จึงถือว�านาง ข มีอํานาจฟ7อง12  

 

                                                           
10 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2697/2548 
11 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1409/2548 
12 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2697/2548 และคําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 15066/2555 
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3. อายุความในการฟRองเรียกค'าอุปการะเล้ียงดูบุตร 

การฟ7องเรียกค�าอุปการะเลี้ยงดูบุตรจึงเป�นการฟ7องเรียกเอาค�าใช�จ�ายท่ีจําเป�นท่ี

บุตรผู�เยาว>จะพึงได�รับจากบิดามารดาเพ่ือการเลี้ยงชีพให�บุตรสามารถมีชีวิตดํารงอยู�ได�ตลอดไปจนกว�า

จะบรรลุนิติภาวะ และรวมถึงค�าใช�จ�ายในการศึกษาของบุตรผู�เยาว>ด�วย ซ่ึงมีอายุความ 5 ปS นับแต�

วันท่ีบิดามารดาหรือบิดามารดาฝ@ายใดฝ@ายหนึ่งไม�ชําระค�าอุปการะเลี้ยงดู หรือในกรณีท่ีบิดาหรือ

มารดาฝ@ายใดฝ@ายหนึ่งได�ชําระค�าอุปการะเลี้ยงดูบุตรไปเพียงฝ@ายเดียว ก็มีสิทธิเรียกร�องค�าอุปการะ

เลี้ยงดูจากอีกฝ@ายหนึ่งได�ภายในกําหนด 5 ปS นับแต�วันท่ีตนได�ชําระเงินไปซ่ึงถือว�าเป�นวันท่ีอาจบังคับ

สิทธิเรียกร�องได�ตามมาตรา 193/33 (4) ประกอบมาตรา 193/12 กรณีมิใช�คดีเก่ียวกับการจัดการ

ทรัพย>สินในระหว�างผู�เยาว>กับผู�ใช�อํานาจปกครอง ซ่ึงมีอายุความ 1 ปS ตามมาตรา 158113 

 

สิทธิและหน*าที่ของบุตร 

 

 1. สิทธิในการใช*ช่ือสกุล  

 มาตรา 1561 “บุตรมีสิทธิใช�ชื่อสกุลของบิดา 

 ในกรณีท่ีบิดาไม�ปรากฏ บุตรมีสิทธิใช�ชื่อสกุลของมารดา” 

จากบทบัญญัติของกฎหมายข�างต�น เห็นได�ว�า กฎหมายกําหนดให�บุตรมีสิทธิท่ีจะใช�

ชื่อสกุลของบิดาได� เพราะเหตุว�าบิดาเป�นผู�ให�กําเนิดบุตร และเพ่ือให�บุคคลโดยท่ัวไปทราบว�าเด็กเป�น

บุตรของชายใด ซ่ึงเห็นได�จากคําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1283/2522 แห�งประมวลกฎหมายแพ�งและ

พาณิชย> บรรพ 5 มาตรา 1561 ซ่ึงให�ใช�บังคับโดยพระราชบัญญัติให�ใช�บทบัญญัติบรรพ 5 แห�ง

ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย>ท่ีได�ตรวจชําระใหม�พ.ศ. 2519 มีความว�า "บุตรมีสิทธิ - ใช�ชื่อสกุล

ของบิดา" (วรรคหนึ่ง) "ในกรณีท่ีบิดาไม�ปรากฏ บุตรมีสิทธิใช�ชื่อสกุลของมารดา" (วรรคสอง)เห็นได�ว�า

มาตรานี้เป�นบทบัญญัติให�สิทธิแก�บุตร กล�าวคือให�บุตรมีสิทธิใช�ชื่อสกุลของบิดา และในกรณีท่ี 

ไม�ปรากฏว�าใครเป�นบิดาบุตรมีสิทธิใช�ชื่อสกุลของมารดาได� มิได�บังคับว�าบุตรจะต�องใช�ชื่อสกุลของ

บิดาหรือมารดา เม่ือกฎหมายมิได�บังคับไว� บุตรก็ชอบท่ีจะใช�ชื่อสกุลอ่ืนได�แม�จะปรากฏว�ามีบิดา 

โดยชอบด�วยกฎหมายอยู�ก็ตาม การท่ีนายศุภโยกตร>ผู�เป�นบิดาและโจทก>ผู�เป�นมารดายินยอมพร�อมใจ

                                                           
13 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2697/2548 
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กันให�บุตรท้ังสองใช�ชื่อสกุลของมารดา หากเป�นการต�องห�ามตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย> 

มาตรา 1561 วรรคสองไม�14 

 

2. สิทธิท่ีจะได*รับการศึกษา 

มาตรา 1564 วรรคหนึ่ง “บิดามารดาจําต�องอุปการะเลี้ยงดูและให�การศึกษาตาม

สมควรแก�บุตรในระหว�างท่ีเป%นผู�เยาวH” 

จากบทบัญญัติของกฎหมายข�างต�น เป�นการกําหนดหน�าท่ีของบิดามารดาให�ต�อง

ปฏิบัติต�อบุตร เม่ือบุตรซ่ึงมีอายุย�างเข�าปSท่ีเจ็ดในปSใด กฎหมายกําหนดให�บิดามารดาต�องส�งบุตรของตน 

เข�าเรียนในสถานศึกษา ดังนั้น บุตรจึงมีสิทธิท่ีจะได�รับการศึกษา 

 

3. สิทธิท่ีจะได*รับมรดก 

บุตรมีสิทธิท่ีจะได�รับมรดกในฐานะท่ีเป�นผู�สืบสันดานของบิดามารดา จึงทายาทโดยธรรม 

ท่ีมีสิทธิรับมรดกของบิดามารดา ตามมาตรา 1629 (1)  

อุทาหรณ3 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 7811/2542 ท่ีดินเป�นทรัพย>มรดกของ อ. ไม�ปรากฏว�า  

อ. ได�ทําพินัยกรรมยกท่ีดินพิพาทให�ผู�ใด เม่ือ อ. ตายท่ีดินพิพาทจึงเป�นมรดกตกทอดแก�ทายาท 

โดยธรรมของ อ. ทันทีตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย> มาตรา 1599 วรรคหนึ่ง จําเลยเป�น

ผู�สืบสันดานและเป�นทายาทโดยธรรมของ อ. มีสิทธิได�รับมรดกของ อ. ในลําดับแรกตามประมวล

กฎหมายแพ�งและพาณิชย> มาตรา 1629(1) มีสิทธิได�รับมรดกในท่ีดินทันทีต้ังแต� อ. ถึงแก�ความตาย 

และจําเลยในฐานะทายาทโดยธรรมของอ. มีหนี้ตามสัญญาจะซ้ือขายท่ี อ. ทําไว� ในอันท่ีจะต�อง 

จดทะเบียนให�โจทก>ถือกรรมสิทธิ์รวมในท่ีดินพิพาทด�วย การบังคับให�จําเลยจดทะเบียนให�โจทก>ถือ

กรรมสิทธิ์รวมในท่ีดินพิพาทด�วยเป�นการบังคับในส�วนอันเป�นสิทธิของจําเลยในฐานะทายาทโดยธรรม

คนหนึ่งของ อ. ซ่ึงมีส�วนเป�นเจ�าของรวมในท่ีดินพิพาทเท�านั้น มิได�กระทบกระเทือนถึงสิทธิของ

ทายาทอ่ืนในท่ีดินพิพาท และไม�ได�เป�นเรื่องท่ีสภาพแห�งหนี้ไม�เปIดช�องให�กระทําได� 

 

 

 

                                                           
14 วารี  นาสกุล. (2554). กฎหมายแพ'งและพาณิชย3 ว'าด*วยครอบครัว. (กรุงเทพฯ: พลสยาม พร้ินต้ิง). 274. 
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 4. ห*ามฟRองบุพการี  

มาตรา 1562 “ผู�ใดจะฟGองบุพการีของตนเป%นคดีแพ�งหรือคดีอาญามิได� แต�เม่ือผู�นั้น

หรือญาติสนิทของผู�นั้นร�องขอ อัยการจะยกคดีข้ึนว�ากล�าวก็ได�” 

บทบัญญัติข�างต�น เป�นการห�ามบุตรฟ7องบิดามารดาท้ังในทางคดีแพ�งและคดีอาญา 

ท้ังนี้ เนื่องจากในสมัยโบราณหากบุตรหลานฟ7องคดีแก�บิดา มารดา ปู@ ย�า ตา ยาว เรียกว�า คดีอุทลุม 

ซ่ึงกฎหมายจะลงโทษผู�สืบสันดานท่ีฟ7องบุพการีดังกล�าว เพราะถือว�าเป�นการประพฤติเนรคุณ 

ตัวอย�างเช�น นาย ก ฟ7องนาง ข ซ่ึงเป�นมารดาของตน ขอให�บังคับนาง ข ไปดําเนินการทํานิติกรรม

แบ�งแยกท่ีดินต�อเจ�าพนักงานท่ีดิน เป�นการต�องห�ามตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย> มาตรา 1562  

อันเป�นผลให�นาย ก ไม�มีอํานาจฟ7องนาง ข ได�15 

อย�างไรก็ตามกฎหมายห�ามเฉพาะกรณีผู�สืบสันดานฟ7องบุพการีในฐานะส�วนตัว  

แต�ถ�าเป�นการฟ7องในฐานะอ่ืน เช�น ในฐานะผู�จัดการมรดก หรือกรรมการบริษัท หรือในฐานะ 

ผู�รับมอบอํานาจจากบุคคลอ่ืนให�ดําเนินคดีแทนบุพการีของตน กรณีไม�ต�องห�ามตามมาตรา 1562  

อุทาหรณ3 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 823/2550 ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย> มาตรา 1562 

บัญญัติว�า “ผู�ใดจะฟ7องบุพการีของตนเป�นคดีแพ�งหรือคดีอาญามิได�...”อันเป�นบทบัญญัติตัดสิทธิ 

ห�ามมิให�บุคคลหนึ่งบุคคลใดฟ7องบุพการีของตน จึงต�องแปลความโดยเคร�งครัด เม่ือคดีนี้โจทก>ท้ังสอง

ฟ7องจําเลยท่ี 1 โดยระบุว�า โจทก>ท้ังสองเป�นผู�ถือหุ�นในบริษัท ที.พี.เอ็น. อินดัสเตรียล จํากัด จํานวน

คนละ 3,000 หุ�น และจําเลยท้ังสามอาศัยตําแหน�งหน�าท่ีในฐานะเป�นกรรมการของบริษัท ร�วมกัน 

จงใจทําหลักฐานอันเป�นเท็จว�า บริษัทเป�นหนี้เงินกู�ยืมจากกรรมการนับต้ังแต�วันท่ี 1 มกราคม 2539 

ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2543 รวมเป�นเงิน 64,120,132.28 บาท เท�ากับยอดเงินผลกําไรสุทธิจากการ

ดําเนินกิจการของบริษัทท้ังสิ้น ซ่ึงจําเลยท้ังสามมีหน�าท่ีต�องนําเงินจํานวนดังกล�าวมาแจกเป�นเงินปEน

ผลแก�ผู�ถือหุ�น และจัดสรรเป�นทุนสํารองของบริษัทแต�จําเลยท้ังสามกระทําการดังกล�าวเพ่ือนําเงินไป

ใช�เป�นประโยชน>ส�วนตัวทําให�บริษัทได�รับความเสียหาย ขอให�บังคับจําเลยท้ังสามร�วมกันชดใช�เงิน

จํานวน 64,120,132.28 บาท พร�อมด�วยดอกเบี้ยอัตราร�อยละ 7.5 ต�อปS นับถัดจากวันฟ7องเป�นต�นไป

จนกว�าจะชําระเสร็จแก�บริษัท ที.พี.เอ็น อินดัสเตรียล จํากัด โจทก>ท้ังสองจึงฟ7องจําเลยท่ี 1 ในฐานะท่ีโจทก>

ท้ังสองเป�นผู�ถือหุ�นของบริษัท ที.พี.เอ็น อินดัสเตรียล จํากัด และจําเลยท่ี 1 ในฐานะท่ีเป�นกรรมการ

ของบริษัทดังกล�าวร�วมกับกรรมการอีก 2 คน คือ จําเลยท่ี 2 และท่ี 3 ให�ชดใช�เงินให�แก�บริษัท มิได�ให�

                                                           
15 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 5194/2538 
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ชดใช�เงินให�แก�โจทก>ท้ังสองเป�นการส�วนตัว ท้ังจํานวนเงินตามฟ7อง หากรับฟEงได�ตามท่ีโจทก>ท้ังสอง

กล�าวหาก็เป�นเงินของบริษัท มิใช�เงินของจําเลยท่ี 1 โจทก>ท้ังสองจึงไม�ต�องห�ามมิให�ฟ7องร�องจําเลยท่ี 1 

ตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล�าว 

 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 604/2549 คําฟ7องของโจทก>เป�นการฟ7องจําเลยในฐานะ

ผู�จัดการมรดกของ น. เพ่ือให�แบ�งทรัพย>มรดกและขอให�ถอดถอนจําเลยจากการเป�นผู�จัดการมรดก

ของ น. อันเป�นการพิพาทในฐานะจําเลยเป�นผู�จัดการมรดกของ น. ซ่ึงต�องแบ�งปEนทรัพย>มรดกของ น. 

ให�แก�โจทก> หาได�พิพาทกันในฐานะส�วนตัวไม� ดังนั้นการท่ีผู�ร�องเข�าสวมสิทธิของโจทก>จึงไม�อยู�ในฐานะ

เป�นผู�ฟ7องมารดาซ่ึงเป�นบุพการีของตน กรณีจึงไม�ต�องห�ามตาม ป.พ.พ. มาตรา 1562 

 

5. หน*าท่ีในการอุปการะเล้ียงดูบิดา มารดา  

มาตรา 1563 “บุตรจําต�องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา” 

มาตรา 1565 “การร�องขอค�าอุปการะเลี้ยงดูบุตรหรือขอให�บุตรได�รับการอุปการะ

เลี้ยงดูโดยประการอ่ืน นอกจากอัยการจะยกคดีข้ึนว�ากล�าวตามมาตรา 1562 แล�ว บิดาหรือมารดาจะ

นําคดีข้ึนว�ากล�าวก็ได�” 

จากบทบัญญัติของกฎหมายข�างต�น การท่ีกฎหมายกําหนดให�บุตรซ่ึงยังเป�นผู�เยาว>มี

สิทธิได�รับการอุปการะเลี้ยงดูจากบิดามารดา เนื่องจากโดยสภาพของผู�เยาว>ย�อมไม�อาจดํารงชีพ 

โดยลําพังได� จําต�องอาศัยบิดามารดาหาเลี้ยงและคอยดูแลบุตร และจัดการงานแทนบุตร  

อุทาหรณ3 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 3078/2554 เม่ือถึงแก�ความตายหน�าท่ีในการอุปการะเลี้ยง

ดูของผู�ตายต�อ จ. จึงสิ้นสุดลง บิดา มารดาใช�สิทธิเรียกร�องค�าอุปการะเลี้ยงดูจากบุตรโดยตรงหรือ

เรียกค�าสินไหมทดแทนต�อผู�ทําละเมิดให�บุตรถึงแก�ความตาย 

 

บุตรอยู'ภายใต*อํานาจปกครองของบิดามาดา  

 

 มาตรา 1566 “บุตรซ่ึงยังไม�บรรลุนิติภาวะต�องอยู�ใต�อํานาจปกครองของบิดามารดา

อํานาจปกครองอยู�กับบิดาหรือมารดาในกรณีดังต�อไปนี้ 

 (1) มารดาหรือบิดาตาย 

 (2) ไม�แน�นอนว�ามารดาหรือบิดามีชีวิตอยู�หรือตาย 
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 (3) มารดาหรือบิดาถูกศาลสั่งให�เป%นคนไร�ความสามารถหรือเสมือนไร�ความสามารถ 

 (4) มารดาหรือบิดาต�องเข�ารักษาตัวในโรงพยาบาลเพราะจิตฟRSนเฟ:อน 

 (5) ศาลสั่งให�อํานาจปกครองอยู�กับบิดาหรือมารดา 

 (6) บิดาและมารดาตกลงกันตามท่ีมีกฎหมายบัญญัติไว�ให�ตกลงกันได�” 

 มาตรา 1568 “เม่ือบุคคลใดมีบุตรติดมาได�สมรสกับบุคคลอ่ืน อํานาจปกครองท่ีมีต�อ

บุตรอยู�กับผู�ท่ีบุตรนั้นติดมา” 

 จากบทบัญญัติดังกล�าวข�างต�น แยกอธิบายได� ดังนี้ 

 

 1. บิดามารดามีอํานาจปกครองบุตรร'วมกัน 

 ตามบทบัญญัติมาตรา 1566 วรรคหนึ่งกําหนดให�บิดาและมารดาเป�นผู�ใช�อํานาจ

ปกครองบุตรผู�เยาว>ร�วมกัน โดยบิดามารดาอาจจะทําการร�วมกัน หรือฝ@ายหนึ่งกระทําโดยได�รับความ

ยินยอมจากอีกฝ@ายหนึ่ง หากบิดามารดามีข�อขัดแย�งกันในการใช�อํานาจปกครองบุตร จะต�องร�องขอ

ต�อศาลเพ่ือให�ศาลสั่งให�อํานาจปกครองอยู�กับบิดาหรือมารดาตามมาตรา 1566 (5) แต�ถ�าบุตรเป�น

บุคคลท่ีบรรลุนิติภาวะแล�ว จึงไม�ใช�ผู�เยาว>ท่ีต�องตกอยู�ใต�อํานาจปกครองของบิดามารดาตาม ป.พ.พ. 

มาตรา 1566 วรรคหนึ่ง16  

 

 2. อํานาจปกครองบุตรอยู'กับบิดาหรือมารดาเพียงฝ]ายเดียว  

 2.1 มารดาหรือบิดาตาย ฝ@ายท่ียังมีชีวิตอยู�ย�อมเป�นผู�ใช�อํานาจปกครองบุตรแต�เพียง

ผู�เดียว หากบิดาหรือมารดาฝ@ายใดฝ@ายหนึ่งตาย ซ่ึงคําว�า “ตาย” หมายความรวมถึง บิดาหรือมารดา

เป�นคนสาบสูญด�วย17  

 2.2 ไม�แน�นอนว�ามารดาหรือบิดามีชีวิตอยู�หรือตาย กล�าวคือ ถ�าบิดาหรือมารดาได�

ไปจากภูมิลําเนาหรือถ่ินท่ีอยู� และไม�มีใครรู�แน�ว�าบุคคลนั้นยังมีชีวิตอยู�หรือไม�ตลอดระยะเวลาห�าปS

ตามนัยมาตรา 61  

 2.3 มารดาหรือบิดาถูกศาลสั่งให�เป�นคนไร�ความสามารถหรือเสมือนไร�ความสามารถ 

เนื่องจากคนไร�ความสามารถ หรือคนเสมือนไร�ความสามารถ เป�นคนท่ีไร�ความสามารถท่ีจะดําเนินการ

                                                           
16 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 3184/2550 
17 วารี นาสกุล. อ#างแล#ว. น. 281. 
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ทุกสิ่งทุกอย�างด�วยตนเองได� หรือไม�มีความสามารถประกอบกิจการของตนหรือประกอบกิจส�วนตัว

ของตนได� ย�อมไม�อาจใช�อํานาจปกครองบุตรได� 

 2.4 มารดาหรือบิดาต�องเข�ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเพราะจิตฟEkนเฟTอน 

ในกรณีตามข�อ 2.2 ถึงข�อ 2.4 หมายความว�า บิดาหรือมารดาฝ@ายท่ีเหลืออยู� 

เป�นผู�ใช�อํานาจปกครองเพียงฝ@ายเดียว 

 2.5 ศาลสั่งให�อํานาจปกครองอยู�กับบิดาหรือมารดา 

อุทาหรณ3 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 210/2510 การท่ีศาลพิพากษาว�าเด็กเป�นบุตรท่ีชอบ

ด�วยกฎหมายของจําเลย(บิดา)และให�เด็กอยู�กับโจทก> (มารดา) โดยให�จําเลยส�งค�าเลี้ยงดูเด็กจนเด็ก

อายุครบ 20 ปS ถือได�ว�าศาลสั่งให�อํานาจปกครองอยู�แก�มารดา ตามมาตรา 1538(6) แล�ว 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2504/2552 โจทก>รับราชการทหาร ย�อมมีภารกิจ 

ในการปฏิบัติหน�าท่ีราชการท้ังในและนอกกรมกอง ไม�มีเวลาดูแลเอาใจใส�เด็กชาย ว. อย�างใกล�ชิด 

ดังเห็นได�จากโจทก>ต�องนําบุตรสาวไปฝากไว�ท่ีบ�าน ญ. เนื่องจากโจทก>มีภารกิจทางทหารเป�นเวลานาน 

2 เดือนเศษ ส�วนจําเลยรับราชการเป�นครู น�าจะมีความรู�ความเข�าใจเลี้ยงดูเด็กชาย บ. ซ่ึงอยู�ในช�วง

วัยรุ�นได� ดีกว�า เพ่ือประโยชน>ของบุตรผู� เยาว>  จึงให�จําเลยเป�นผู� ใช� อํานาจปกครองเด็กชาย ว.  

แต�รายได�จากเงินเดือนของจําเลยเหลือไม�พออุปการะเลี้ยงดูบุตรท้ังสองคน จึงให�โจทก>จ�าย  

ค�าอุปการะเลี้ยงดูเด็กชาย บ. บุตรผู�เยาว>แก�จําเลยเดือนละ 4,000 บาท จนกว�าเด็กชาย บ. จะบรรลุ

นิติภาวะ 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1106/2550 แม�คําฟ7องแย�งจะมีข�อความระบุว�า  

หากศาลให�โจทก>จําเลยหย�าขาดจากกัน ขอให�บังคับโจทก>จ�ายค�าเลี้ยงชีพแก�จําเลยและค�าอุปการะ

เลี้ยงดูบุตรผู�เยาว>ก็ตาม แต�จําเลยให�การต�อสู�คดีและบรรยายคําฟ7องแย�งมาแต�แรกว�า เหตุหย�ามิใช�เกิด

จากการกระทําของจําเลย โจทก>เป�นฝ@ายออกจากบ�าน ละท้ิงไม�ดูแล ไม�ให�ความช�วยเหลืออุปการะ

เลี้ยงดูจําเลยและบุตรผู�เยาว>ท้ังสองซ่ึงอยู�ในระหว�างศึกษาเล�าเรียน ขอให�บังคับโจทก>จ�ายค�าเลี้ยงชีพ

แก�จําเลย ค�าอุปการะเลี้ยงดูบุตรผู�เยาว>และให�จําเลยเป�นผู�ใช�อํานาจปกครองบุตรผู�เยาว>ท้ังสองเพียง 

ผู�เดียว แสดงให�เห็นถึงเจตนาแท�จริงตามคําฟ7องแย�งของจําเลยว�าไม�ประสงค>จะหย�ากับโจทก>  

แต�ขณะเดียวกันก็ยืนยันว�าโจทก>ไม�ปฏิบัติตาม ป.พ.พ. มาตรา 1564 วรรคหนึ่ง ท่ีบัญญัติว�า บิดา

มารดาจําต�องอุปการะเลี้ยงดูและให�การศึกษาตามสมควรแก�บุตรในระหว�างท่ีเป�นผู�เยาว> ซ่ึงโจทก>ใน

ฐานะบิดามีหน�าท่ีต�องรับผิดชอบและปฏิบัติตามบทบัญญัติดังกล�าว ไม�ว�าโจทก>จําเลยยังคงเป�นสามี
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ภริยาหรือหย�าขาดจากกันแล�วหรือไม� ท้ังย�อมเป�นเหตุผลอันสมควรให�ศาลมีคําสั่งให�อํานาจปกครอง

บุตรผู�เยาว>ท้ังสองอยู�แก�จําเลยผู�เป�นมารดาฝ@ายเดียวได� ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1566 (5) ไม�ว�า

โจทก>จําเลยจะหย�าขาดจากกันหรือไม�เช�นเดียวกัน เม่ือข�อเท็จจริงฟEงได�ว�าโจทก>ไม�อุปการะเลี้ยงดูให�

การศึกษาตามสมควรแก�บุตรผู�เยาว>ท้ังสอง การท่ีศาลอุทธรณ>ภาค 6 แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 

พิพากษาให�โจทก>ชําระค�าอุปการะเลี้ยงดูบุตรผู�เยาว>ท้ังสองและให�จําเลยเป�นผู�ใช�อํานาจการปกครอง

บุตรผู�เยาว>ท้ังสองเพียงฝ@ายเดียว จึงไม�เป�นการพิพากษาเกินขอ 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 6948/2550 บุตรท้ังสองของโจทก>กับจําเลยยังเป�น

ผู�เยาว>และอยู�ในความอุปการะของโจทก>มาโดยตลอด โจทก>รับราชการอันเป�นอาชีพท่ีม่ันคง  

ส�วนจําเลยทํางานอยู�ประเทศญ่ีปุ@นท้ิงบุตรให�อยู�ในความปกครองดูแลของโจทก>มากว�า 8 ปS แล�ว  

เม่ือคํานึงถึงประโยชน>สูงสุดอันจะเกิดแก�ผู�เยาว>ท้ังสองในปEจจุบันและในอนาคต จึงเห็นสมควรให�โจทก>

เป�นผู�ใช�อํานาจปกครองบุตรท้ังสองแต�ผู�เดียว 

 

3. บิดาและมารดาตกลงกันตามท่ีมีกฎหมายบัญญัติไว*ให*ตกลงกันได* 

บิดาและมารดาอาจตกลงกันตามท่ีมีกฎหมายบัญญัติไว�ให�อํานาจในการปกครองบุตรนั้น

อยู�กับตนเพียงผู�เดียว 

อุทาหรณ3 

เด็กชาย ก ผู�เยาว>เป�นบุตรของนาย ข กับนาง ค  ต�อมานาย ข หย�ากับนาง ค โดยมี

ข�อตกลงเรื่องการใช�อํานาจปกครองว�าให�เด็กชาย ก ผู�เยาว>อยู�ในความปกครองของนาย ข บิดา ดังนั้น 

นาย ข จึงเป�นผู�มีสิทธิใช�อํานาจปกครองบุตรผู�เยาว>เพียงผู�เดียวตามข�อสัญญาดังกล�าวซ่ึงสามารถใช�

บังคับได�ตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย> มาตรา 1520 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 1566 

วรรคสอง (6)18  

 

 4. อํานาจปกครองอยู'กับมารดาในกรณีของบุตรนอกสมรส 

 มาตรา 1546 “เด็กเกิดจากหญิงท่ีมิได�มีการสมรสกับชาย ให�ถือว�าเป%นบุตรชอบด�วย

กฎหมายของหญิงนั้น เว�นแต�จะมีกฎหมายบัญญัติไว�เป%นอย�างอ่ืน” 

 จากบทบัญญัติข�างต�น เนื่องจากมารดาจะเป�นผู�ใช�อํานาจปกครองบุตรท่ีเกิดกับ 

ชายท่ีไม�ได�จดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมาย ตามนัยมาตรา 1546 มารดาจึงเป�นผู�ใช�อํานาจปกครอง

                                                           
18 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2960/2548  
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บุตรผู�เยาว>ของตนเพียงฝ@ายเดียวเท�านั้น ส�วนชายผู�เป�นบิดาของเด็กนอกสมรสดังกล�าวไม�เป�นผู�ใช�

อํานาจปกครองบุตร เนื่องจากไม�อยู�ในฐานเป�นบิดาโดยชอบด�วยกฎหมายของบุตรผู�เยาว> 

 อุทาหรณ3 

 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 7681/2551 ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย> มาตรา 

1566 วรรคหนึ่ง ท่ีบัญญัติว�า บุตรซ่ึงยังไม�บรรลุนิติภาวะต�องอยู�ใต�อํานาจปกครองของบิดามารดา 

เม่ือเด็กชาย ธ. และเด็กหญิง ธ. เป�นบุตรชอบด�วยกฎหมายของโจทก> ตามมาตรา 1546 และมิใช�บุตร

ชอบด�วยกฎหมายของจําเลย อํานาจปกครองจึงต�องอยู�กับโจทก>ซึ่งเป�นมารดาฝ@ายเดียว 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 8720/2549 ผู�เสียหายเป�นบุตรของ จ. และไม�ปรากฏว�า จ. 

ถูกถอนอํานาจปกครองหรือมีการแต�งต้ังให� จําเลยเป�นผู�ปกครองผู�เสียหาย ดังนั้น จ. ซ่ึงเป�นมารดา

ผู�เสียหาย จึงเป�นผู�ใช�อํานาจปกครองตาม มาตรา 1566 แม� จ. มารดาผู�เสียหายส�งผู�เสียหายมาอยู�กับ

จําเลยและภริยาซ่ึงเป�นพ่ีสาวของ จ. ต้ังแต�ยังเด็ก แต�อํานาจปกครองผู�เสียหายก็ยังอยู�กับ จ. มารดา

ผู�เสียหาย ไม�ใช�จําเลย 

 

 5. อํานาจปกครองอยู'กับบุคคลท่ีมีบุตรติดมาซ่ึงได*ทําการสมรสกับบุคคลอ่ืน  

มาตรา 1568 “เม่ือบุคคลใดมีบุตรติดมาได�สมรสกับบุคคลอ่ืน อํานาจปกครองท่ีมีต�อ

บุตรอยู�กับผู�ท่ีบุตรนั้นติดมา” 

บทบัญญัติดังกล�าวข�างต�น อาจเกิดข้ึนจากการสมรสของชายหรือหญิงมากกว�าหนึ่งครั้ง 

และมีบุตรติดมาด�วย เช�นนาย เทพสมรสกับนางทิรา มีบุตรด�วยกันหนึ่งคน คือ เด็กชายน�อย ต�อมา

นางทิวาได�หย�าขาดจากนายเทพแล�วมาสมรสใหม�กับนายสมคิด และนําเด็กชายน�อยมาอยู�กับตนด�วย 

ดังนี้ เด็กชายน�อยคือบุตรท่ีติดมากับนางทิวา ฉะนั้น นางทิราย�อมมีอํานาจปกครองเด็กชายน�อย 

อุทาหรณ3 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 7795/2538 ผู�เสียหายเป�นเพียงบุตรติดนาง ป.มา แล�ว

ต�อมานาง ป.อยู�กินเป�นสามีภริยากับจําเลย อํานาจปกครองของผู�เสียหายจึงตกแก�นาง ป. ตามป.พ.พ. 

มาตรา 1568 
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ผู*ใช*อํานาจปกครองมีอํานาจเกี่ยวกับความสัมพันธ3ส'วนตัวต'อบตุร  

 

 มาตรา 1567 “ผู�ใช�อํานาจปกครองมีสิทธิ 

 (1) กําหนดท่ีอยู�ของบุตร 

 (2) ทําโทษบุตรตามสมควรเพ่ือว�ากล�าวสั่งสอน 

 (3) ให�บุตรทําการงานตามสมควรแก�ความสามารถและฐานานุรูป 

 (4) เรียกบุตรคืนจากบุคคลอ่ืนซ่ึงกักบุตรไว�โดยมิชอบด�วยกฎหมาย” 

 จากบทบัญญัติของกฎหมายดังกล�าวข�างต�น ผู�ใช�อํานาจปกครองมีอํานาจเก่ียวกับ

ความสัมพันธ>ส�วนตัวต�อบุตร ดังนี้ 

 1. กําหนดท่ีอยู'ของบุตร  

เนื่องจากบิดามารดาเป�นผู�ใช�อํานาจปกครองบุตร ซ่ึงต�องอบรมสั่งสอนให�บุตรให�

ประพฤติตนเป�นคนดี กรณีจึงมีความจําเป�นท่ีต�องอยู�ในสถานท่ีเดียวกันกับบุตร เพ่ือให�ความสะดวก

ต�อการดูแล ให�ความช�วยเหลือ และการว�ากล�าวตักเตือนบุตร อันเป�นการสอดคล�องกับมาตรา 44 

แห�งประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย> ท่ีกําหนดว�าภูมิลําเนาของผู�เยาว> ได�แก� ภูมิลําเนาของผู�แทน

โดยชอบธรรมซ่ึงเป�นผู�ใช�อํานาจปกครองหรือผู�ปกครอง 

อุทาหรณ3 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 916/2519 โจทก>กับ ล. เป�นสามีภรรยากันโดยไม�ได� 

จดทะเบียนสมรส มีบุตรด�วยกันคือ เด็กชาย ธ. เด็กชาย ธ. จึงเป�นบุตรนอกสมรส อํานาจปกครอง 

ย�อมตกอยู�กับโจทก>ผู�เป�นมารดาตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย> มาตรา 1538 (5) โจทก>มีสิทธิ

กําหนดท่ีอยู�ของบุตรและเรียกบุตรคืนจากบุคคลอ่ืนซ่ึงกักบุตรไว�โดยมิชอบด�วยกฎหมายได�  

ตามมาตรา 1539 (1) (4) การท่ีโจทก>ขอรับเด็กชาย ธ. คืนจากจําเลยซ่ึงเป�นบิดาของ ล. ถือว�าเป�นการ

กําหนดท่ีอยู�ใหม�ของบุตร และการท่ีจําเลยไม�ยอมส�งมอบเด็กชาย ธ. ให�โจทก> จนกระท่ังโจทก>ต�อง

ร�องเรียนต�อเจ�าพนักงานตํารวจ จําเลยก็ยังไม�ยอมมอบบุตรให�โจทก>อีก ท้ังๆ ท่ี ล. ไม�ขัดข�องท่ีจะให�

เด็กชาย ธ. ไปอยู�กับโจทก> ดังนี้ การกระทําของจําเลยเป�นการกักบุตรของโจทก>ไว�โดยไม�ชอบ  

สิทธิของโจทก>ถูกโต�แย�งแล�ว โจทก>จึงฟ7องจําเลยผู�โต�แย�งสิทธิให�ส�งมอบบุตรได�ตามมาตรา 55 แห�ง

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ�ง ไม�จําเป�นต�องฟ7อง ล. 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 3554/2524 ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย> มาตรา 

1546 บัญญัติว�า “เด็กเกิดจากหญิงท่ีมิได�มีการสมรสกับชายให�ถือว�าเป�นบุตรท่ีชอบด�วยกฎหมายของ
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หญิงนั้น” มาตรา 1566 วรรคท�ายบัญญัติว�า "อํานาจปกครองอยู�กับมารดาในกรณีท่ีบุตรเกิดจากหญิง

ท่ีมิได�มีการสมรสกับชาย และยังมิได�เป�นบุตรชอบด�วยกฎหมายตามมาตรา 1547 และมาตรา 1567 

บัญญัติว�า "ผู�ใช�อํานาจปกครองมีสิทธิ (1) กําหนดท่ีอยู�ของบุตรและ (4) เรียกบุตรคืนจากบุคคลอ่ืน 

ซ่ึงกักบุตรไว�โดยมิชอบด�วยกฎหมาย" ส�วนกรณีของโจทก> แม�โจทก>จะได�ตกลงกับจําเลยให�จําเลยเป�น

ฝ@ายเลี้ยงดูเด็กชายอารักษ> แต�อํานาจปกครองไม�ได�อยู�กับจําเลย ต�อมาโจทก>ประสงค>จะเลี้ยงดูเอง 

ย�อมมีอํานาจกระทําได� เพราะโจทก>เป�นผู�กําหนดท่ีอยู� ไม�ใช�เรื่องผิดข�อตกลงหรือใช�สิทธิโดยไม�สุจริต 

 

2. ทําโทษบุตรตามสมควรเพ่ือว'ากล'าวตักเตือน 

หากบุตรกระการใดท่ีฝ@าฝTนศีลธรรมอันดี หรือขัดต�อจารีตประเพณี หรือความผิดต�อ

กฎหมาย ผู�ใช�อํานาจปกครองมีสิทธิลงโทษบุตรผู�เยาว>ได� แต�ต�องเป�นการลงโทษตารมสมควรโดยมี

ความมุ�งหมายท่ีว�ากล�าวตักเตือน หากลงโทษเกินสมควร ผู�ใช�อํานาจปกครองอาจถูกดําเนินคดีอาญา 

ฐานทําร�ายร�างกายได�  

 

3. ให*บุตรทําการงานตามสมควรแก'ความสามารถและฐานานุรูป 

ผู�ใช�อํานาจปกครองมีสิทธิให�บุตรทําการงานตามสมควรแก�ความสามารถและ

ฐานานุรูปได� แม�ก�อนตายผู�ตายจะมีรายได�จากการขับรถยนต>สองแถวรับจ�างนํารายได�ดังกล�าวมาเลี้ยง

ครอบครัวของโจทก>ก็ตาม แต�เม่ือพิจารณาถึงว�าขณะถึงแก�ความตายผู�ตายมีอายุ 19 ปS ซ่ึงตาม

พระราชบัญญัติรถยนต> พ.ศ. 2522มาตรา 42 บัญญัติว�า ผู�ขับรถต�องได�รับใบอนุญาตขับรถและมาตรา 

49 (2) บัญญัติไว�ความว�า ผู�ขอใบอนุญาตขับรถยนต>สาธารณะตามมาตรา 43(4)ต�องมีอายุไม�ตํ่ากว�า 

25 ปS บริบูรณ> ดังนั้น ผู�ตายจึงต�องห�ามมิให�ขับรถยนต>สองแถวรับจ�างซ่ึงจัดเป�นรถยนต>สาธารณะตาม

กฎหมายดังกล�าวการขับรถยนต>สองแถวรับจ�างของผู�ตายถือไม�ได�ว�าเป�นการทํางานตามสมควรแก�

ความสามารถและฐานานุรูปตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย> มาตรา 1567 (3) โจทก>ไม�มีสิทธิ

ใช�ให�ผู�ตายทํางานดังกล�าว ฉะนั้น รายได�จากการขับรถยนต>สองแถวรับจ�างท่ีผู�ตายได�รับจึงมิใช�รายได�

ท่ีเกิดจากการท่ีผู�ตายมีความผูกพันตามกฎหมายท่ีจะต�องทําการงานให�เป�นคุณแก�โจทก>ซ่ึงเป�น

บุคคลภายนอกในครัวเรือนดังความท่ีบัญญัติไว�ในมาตรา 445 แห�งประมวลกฎหมายแพ�งและ

พาณิชย>19 

 

                                                           
19 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 5183/2537 
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4. เรียกบุตรคืนจากบุคคลอ่ืนซ่ึงกักบุตรไว*โดยมิชอบด*วยกฎหมาย 

ในกรณีท่ีมีบุคคลอ่ืนซ่ึงมิใช�ผู�ใช�อํานาจปกครองได�กระทําการใดอันเป�นการล�อลวง 

หรือนําตัวบุตรไปจากผู�ใช�อํานาจปกครอง กฎหมายกําหนดให�ผู�ใช�อํานาจปกครองมีสิทธิเรียกบุตรคืน

จากบุคคลอ่ืนซ่ึงกักบุตรไว�โดยมิชอบด�วยกฎหมายได�  

อุทาหรณ3 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2114/2542 ตามมาตรา 1566 แห�งประมวลกฎหมายแพ�ง

และพาณิชย>กําหนดให�บุตรซ่ึงยังไม�บรรลุนิติภาวะต�องอยู�ใต�อํานาจปกครองของบิดามารดา ในกรณี

มารดาหรือบิดาตาย อํานาจปกครองจึงอยู� กับบิดาหรือมารดา และมีสิทธิเรียกบุตรคืนจากบุคคลอ่ืน

ซ่ึงกักบุตรไว�โดยมิชอบด�วยกฎหมายตามมาตรา 1567(4) อย�างไรก็ตาม มาตรา 1582 กําหนดไว�ว�า 

ถ�าผู�ใช�อํานาจปกครองใช�อํานาจปกครอง เก่ียวแก�ตัวผู�เยาว>โดยมิชอบก็ดี ประพฤติชั่วร�ายก็ดี ศาลอาจ

ถอนอํานาจปกครองเสียบางส�วนหรือท้ังหมดก็ได� ดังนั้น เม่ือ ส. ซ่ึงเป�นบิดาของเด็กหญิง ร. ผู�เยาว>ถึง

แก�ความตาย อํานาจปกครองจึงตกอยู�กับโจทก>ซ่ึงเป�นมารดา เว�นแต�โจทก>ใช�อํานาจปกครองเก่ียวแก�

ตัวผู�เยาว>โดยมิชอบ หรือประพฤติชั่วร�าย และถูกศาลถอนอํานาจปกครอง การท่ีจําเลยซ่ึงเป�นย�าของ

เด็กหญิง ร. ฎีกาโต�แย�งว�า โจทก>ใช�อํานาจปกครองเก่ียวแก�ตัวเด็กหญิง ร.โดยมิชอบและประพฤติชั่วร�าย  

แต�ท่ีมิได�นําเด็กหญิง ร.มาเบิกความยืนยัน ก็เพราะเด็กหญิง ร. มีความกลัวมารดานั้น จะเห็นได�ว�า 

โดยปกติธรรมชาติของมารดา ย�อมมีความรักบุตรและปรารถนาดีต�อบุตร หากจําเลยประสงค>ท่ีจะ

แสดงให�ศาลเห็นว�าโจทก>เป�นมารดาท่ี ประพฤติผิดธรรมชาติ ปราศจากความรักความเมตตา ต�อบุตร 

และประพฤติตนชั่วร�าย พยานหลักฐานของจําเลยก็ต�องมีน้ําหนักให�เชื่อได�ว�าเป�นเช�นนั้นจริง  

เม่ือจําเลยไม�มี ผู�เยาว>มาเบิกความยืนยันต�อศาลถึงสภาพจิตใจท่ีเป�นอยู� จึงไม�อาจอนุมานตามท่ีจําเลย

กล�าวอ�างว�าท่ีผู�เยาว>มีอาการ ผิดปกติก็เพราะโจทก>ใช�อํานาจปกครองโดยมิชอบหรือประพฤติชั่วร�าย 

อันจะเป�นสาเหตุให�ศาลถอนอํานาจปกครองของโจทก> ดังนั้น แม�จําเลยจะมีฐานะดีมีความเมตตาต�อ

ผู�เยาว> และสามารถเลี้ยงดู ผู�เยาว>ได�เป�นอย�างดีสักเพียงใดก็ตาม ก็ไม�อาจท่ีจะปกครองเลี้ยงดูผู�เยาว>ได�

ตราบใดท่ีอํานาจปกครองของโจทก>ซ่ึงเป�น มารดายังมิได�ถูกเพิกถอน จําเลยจึงต�องคืนตัวเด็กหญิง ร. 

ให�แก�โจทก> 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 3461/2541 บุคคลอ่ืนตามประมวลกฎหมายแพ�งและ

พาณิชย> มาตรา 1567(4) หมายถึงบุคคลอ่ืนนอกจากผู�ใช�อํานาจปกครองบุตรซ่ึงได�แก�บิดามารดาโดย

ชอบด�วยกฎหมายของบุตร และเนื่องจากจําเลยกับโจทก>มิใช�สามีภริยาโดยชอบด�วยกฎหมาย จําเลย

จึงมิใช�บิดาโดยชอบด�วยกฎหมายของบุตรผู�เยาว> มิได�เป�นผู�ใช�อํานาจปกครองของบุตรผู�เยาว>ตาม
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กฎหมายไม�มีสิทธิตามมาตรา 1567(1) ถึง (4) จําเลยจึงเป�นบุคคลอ่ืนซ่ึงกักบุตรผู�เยาว>ไว�โดยไม�มี

อํานาจ เป�นการกระทําท่ีไม�ชอบด�วยกฎหมาย โจทก>จึงมีสิทธิเรียกบุตรผู�เยาว>คืนจากจําเลยได� 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 647/2521 บิดาท่ีไม�ชอบด�วยกฎหมายประสงค>จะ 

จดทะเบียนบุตรท่ีเกิดก�อนสมรสให�เป�นบุตรชอบด�วยกฎหมายจะต�องไปขอจดทะเบียนเด็กเป�นบุตร

ชอบด�วยกฎหมายต�อสํานักทะเบียน เม่ือเด็กและมารดาเด็กยินยอม นายทะเบียนก็จะรับจดทะเบียนให�  

แต�ถ�าเด็กหรือมารดาเด็กคัดค�านการขอจดทะเบียน บิดาท่ีไม�ชอบด�วยกฎหมายจึงจะมีอํานาจนําคดีมา

ฟ7องศาลได� โดยฟ7องเด็กและมารดาร�วมกันเป�นจําเลยขอให�ศาลพิพากษาว�าเด็กนั้นเป�นบุตรชอบด�วย

กฎหมายของตน ให�เด็กและมารดาเด็กไปให�ความยินยอมในการจดทะเบียนเด็กเป�นบุตรชอบด�วย

กฎหมายหากบิดาท่ีไม�ชอบด�วยกฎหมายไม�ไปขอจดทะเบียนเด็กเป�นบุตรชอบด�วยกฎหมายต�อ 

นายทะเบียนเสียก�อนและถูกเด็กหรือมารดาเด็กคัดค�านแล�ว บิดาท่ีไม�ชอบด�วยกฎหมายก็ไม�มีอํานาจ

นําคดีมาฟ7องศาล คดีนี้ โจทก>บรรยายฟ7องแต� เพียงว�าโจทก>ประสงค>จะจดทะเบียนรับรอง 

เด็กชายโอภาสเป�นบุตรชอบด�วยกฎหมายของโจทก>ต�อพนักงานเจ�าหน�าท่ีและใช�อํานาจปกครอง  

แต�จําเลยไม�ยินยอม ท้ังการนําสืบของโจทก>ก็ไม�ปรากฏว�าก�อนฟ7องโจทก>ได�ไปยื่นคําร�องขอจดทะเบียน

รับรองเด็กชายโอภาสต�อนายทะเบียนแล�วและเด็กชายโอภาสหรือจําเลยได�คัดค�านการขอจดทะเบียน 

ดังนั้น ข�อโต�แย�งสิทธิตามกฎหมายจึงยังไม�เกิดข้ึนแก�โจทก> โจทก>ไม�มีอํานาจนําคดีมาฟ7องจําเลยต�อ

ศาล แม�จําเลยจะมิได�ยกข�อต�อสู�เรื่องอํานาจฟ7องของโจทก>ไว�ในคําให�การและไม�ได�ยกข้ึนว�ากล�าวกัน

มาแล�วในศาลชั้นต�นและศาลอุทธรณ>ก็ตาม แต�เรื่องอํานาจฟ7องของโจทก>เป�นปEญหาข�อกฎหมาย  

อันเก่ียวด�วยความสงบเรียบร�อยของประชาชน ศาลฎีกาข้ึนเองได�ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ�ง มาตรา 142(5) และเม่ือโจทก>จําเลยมิได�จดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมายเด็กชายโอภาส

จึงเป�นบุตรชอบด�วยกฎหมายของจําเลยและอํานาจปกครองตกอยู�แก�จําเลยผู�เป�นมารดา จําเลยจึงมี

อํานาจฟ7องแย�งเรียกให�โจทก>มอบเด็กชายโอภาสคืนแก�จําเลยได� 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1487/2525 โจทก>เป�นบิดาของเด็กชายเจริญวุฒิ ขวัญเจริญ 

อันเกิดจากนางฉวีวรรณ พานิช หรือขวัญเจริญ ภริยาโจทก>ซ่ึงไม�ได�จดทะเบียนสมรสกัน เด็กชายเจริญวุฒิ

เกิดเม่ือวันท่ี 16 กันยายน 2513 และในวันเดียวกันนั้นนางฉวีวรรณได�ถึงแก�กรรม ต�อมาวันท่ี 10 

พฤษภาคม 2515 โจทก>ได�ขอจดทะเบียนรับรองเด็กชายเจริญวุฒิ ขวัญเจริญ เป�นบุตร และในวันเดียวกัน

เจ�าหน�าท่ีนายทะเบียนได�จดทะเบียนการรับรองบุตรดังกล�าวให�โจทก>แล�ว จําเลยท่ี 2 เป�นน�องสาวของ

นางฉวีวรรณ เป�นน�าของเด็กชายเจริญวุฒิและเป�นผู�อุปการะเลี้ยงเด็กชายเจริญวุฒิมาต้ังแต�เกิด  

และวินิจฉัยว�าโดยสายโลหิตแล�ว โจทก>เป�นบิดาท่ีแท�จริงของเด็กชายเจริญวุฒิ ขวัญเจริญ และโจทก>ยัง
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ได�จดทะเบียนรับรองว�าเด็กชายเจริญวุฒิเป�นบุตรของตนอีกชั้นหนึ่งด�วย โจทก>จึงเป�นบิดาโดยชอบ

ด�วยกฎหมายของเด็กชายเจริญวุฒินับแต�วันจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย> มาตรา 

1557 และเป�นผู�ปกครองเด็กชายเจริญวุฒิ ตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย> มาตรา 1566 ย�อมมีสิทธิ

เรียกบุตรของตนคืนจากน�าของบุตรคือจําเลยท่ี 2 ซ่ึงไม�ยอมคืนบุตรมาให�ได�ตามประมวลกฎหมาย

แพ�งและพาณิชย> มาตรา 1567 (4) 

 

ผู*ใช*อํานาจปกครองมีอํานาจในการเปนผู*แทนโดยชอบธรรม  

 

มาตรา 1569 “ผู�ใช�อํานาจปกครองเป%นผู�แทนโดยชอบธรรมของบุตร ในกรณีท่ีบุตรถูก

ศาลสั่งให�เป%นคนไร�ความสามารถหรือเสมือนไร�ความสามารถ ผู�ใช�อํานาจปกครองย�อมเป%นผู�อนุบาล

หรือผู�พิทักษH แล�วแต�กรณี” 

มาตรา 1569/1 “ในกรณีท่ีผู�เยาวHถูกศาลสั่งให�เป%นคนไร�ความสามารถและศาลมีคําสั่ง

ต้ังบุคคลอ่ืนซ่ึงมิใช�ผู�ใช�อํานาจปกครองหรือผู�ปกครองเป%นผู�อนุบาลให�คําสั่งนั้นมีผลเป%นการถอนผู�ใช�

อํานาจปกครอง หรือผู�ปกครองท่ีเป%นอยู�ในขณะนั้น 

ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงบรรลุนิติภาวะและไม�มีคู�สมรสถูกศาลสั่งให�เป%นคนไร�ความสามารถ

หรือเสมือนไร�ความสามารถ ให�บิดามารดา หรือบิดาหรือมารดาเป%นผู�อนุบาลหรือผู�พิทักษHแล�วแต�กรณี 

เว�นแต�ศาลจะสั่งเป%นอย�างอ่ืน” 

จากบทบัญญัติดังกล�าวข�างต�น ผู�ใช�อํานาจปกครองมีอํานาจแทนบุตร ดังนี้ 

 

1. เปนผู*แทนโดยชอบธรรมของบุตร 

การเป�นผู�แทนโดยชอบธรรมของบุตรนั้น บุคคลท่ีจะเป�นผู�แทนโดยชอบธรรมได�แก� 

บิดา มารดา หรือผู�รับบุตรบุญธรรม (มาตรา 1598/28) มีอํานาจกระทําการใดๆ แทนบุตรได� และมี

อํานาจให�ความยินยอมแก�ผู�เยาว>ในการทํานิติกรรมต�างๆ อีกด�วย ต�อมาเม่ือผู�เยาว>บรรลุนิติภาวะแล�ว 

อํานาจปกครองย�อมสิ้นไปหรือมีการถอนอํานาจปกครอง (มาตรา 1582) อย�างไรก็ตาม กฎหมายได�

จํากัดอํานาจของผู�ใช�อํานาจปกครองว�าจะทําหนี้ท่ีบุตรจะต�องทําเองโดยมิได�รับความยินยอมของบุตร

ไม�ได� (มาตรา 1572) 
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2. เปนผู*อนุบาล หรือผู*พิทักษ3  

เป�นผู�อนุบาล หรือผู�พิทักษ> ในกรณีท่ีบุตรถูกศาลสั่งให�เป�นคนไร�ความสามารถหรือ

คนเสมือนไร�ความสามารถ  

กรณีบุตรผู�เยาว>ถูกศาลสั่งให�เป�นคนไร�ความสามารถ หากศาลสั่งให�บิดามารดา 

ผู�ใช�อํานาจปกครอง หรือผู�ปกครองเป�นผู�อนุบาลผู�เยาว> การปกครองเด็ก และการจัดการทรัพย>สินของ

เด็กสามารถกระทําต�อเนื่องกันไปได� แต�ถ�าศาลได�มีคําสั่งต้ังบุคคลอ่ืนซ่ึงมิใช�บิดามารดาผู�ซ่ึงใช�อํานาจ

ปกครองหรือไม�ใช�ผู�ปกครอง มาตรา 1569/1 วรรคหนึ่ง บัญญัติ ให�คําสั่งศาลมีผลเป�นการถอน 

ผู�ใช�อํานาจปกครองหรือผู�ปกครองท่ีเป�นอยู�ในขณะนั้น 

กรณีผู�เยาว>ถูกศาลสั่งให�เป�นคนเสมือนไร�ความสามารถ แม�ว�าศาลมีคําสั่งต้ังบุคคลอ่ืน 

ซ่ึงมิใช�บิดา มารดา ผู�ใช�อํานาจปกครอง หรือมิใช�ผู�พิทักษ> ก็ไม�มีผลเป�นการถอนอํานาจของผู�ใช�อํานาจ

ปกครองหรือผู�ปกครอง 

 

ผู*ใช*อํานาจปกครองมีอํานาจในการจัดการทรัพย3สินของบุตร 

 

มาตรา 1571 “อํานาจปกครองนั้น รวมท้ังการจัดการทรัพยHสินของบุตรด�วย และให�

จัดการทรัพยHสินนั้นด�วยความระมัดระวังเช�นวิญUูชนจะพึงกระทํา” 

 ผู�ใช�อํานาจปกครองมีอํานาจจัดการทรัพย>สินของบุตรผู�เยาว> โดยจะต�องกระทําการ

ด�วยความระมัดระวังเช�นวิญmูชนจะพึงกระทํา การจัดการทรัพย>สิน ได�แก� การรักษาผลประโยชน>

ต�างๆ ของบุตรผู�เยาว> การจําหน�ายทรัพย>สินของผู�เยาว> หรือการป7องกันทรัพย>สินของบุตรผู�เยาว>มิให�

เกิดความเสียหาย เป�นต�น 

 อุทาหรณ3 

 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2500/2525 โจทก>ฟ7องว�า โจทก>เป�นเจ�าของกรรมสิทธิ์ใน

ท่ีดิน ได�มอบให�จําเลยดูแลแทนและอาศัยอยู�ในบ�านของโจทก> ต�อมาจําเลยปลูกสร�างบ�านเลขท่ี 98/2 

ลงในท่ีดินของโจทก>โดยไม�ได�รับอนุญาต โจทก>ไม�ประสงค>จะให�จําเลยอยู�อาศัยต�อไป ได�บอกกล�าวแก�

จําเลยแล�ว แต�จําเลยเพิกเฉย ทําให�โจทก>ได�รับความเสียหาย จึงขอให�ขับไล�จําเลย ให�จําเลยรื้อถอน

บ�านเลขท่ี 98/2 ออกไป และชดใช�ค�าเสียหาย ข�อเท็จจริงฟEงได�ว�า ท่ีพิพาทเป�นท่ีดินแปลงเดียวกัน  

แต�ออกโฉนดท่ีดินแบ�งเป�น 3 แปลง มีเด็กหญิงเกษิณี เด็กชายสาโรจ ถือกรรมสิทธิ์รวมกับโจทก> 

ทุกแปลงโดยไม�ได�ระบุส�วนของท่ีดิน เห็นว�าประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย> มาตรา 1360 บัญญัติว�า 
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เจ�าของคนหนึ่งมีสิทธิใช�ทรัพย>สินนั้นได�โดยไม�ขัดต�อสิทธิแห�งเจ�าของรวมคนอ่ืน ดังนั้นเด็กชายสาโรจ 

เจ�าของรวมจึงมีสิทธิใช�ท่ีพิพาทได� โจทก>เบิกความว�าจําเลยได�ปลูกโรงเรือนเลขท่ี ว.98/2 ท่ีโจทก>ขอให�

รื้อถอนเม่ือ พ.ศ. 2520 ปรากฏจากสําเนาทะเบียนบ�านเลขท่ี ว.98 ว�านายสาโรจหรือเด็กชายสาโรจ 

เกิด พ.ศ. 2502 ขณะนั้นยังเป�นผู�เยาว>จึงอยู�ในอํานาจปกครองของจําเลย จําเลยย�อมมีอํานาจจัดการ

ทรัพย>สินของบุตรได�ตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย> มาตรา 1571 บัญญัติไว� การปลูกสร�าง

โรงเรือนในท่ีดินของบุตร ถือได�ว�าเป�นการจัดการทรัพย>สินของบุตรส�วนหนึ่งได�ความจากโจทก>ว�า 

จําเลยปลูกสร�างโรงเรือนทางทิศตะวันออกของท่ีพิพาทอันเป�นท่ีดินทางทิศเดียวกับท่ีโจทก>อ�างว�า  

นางพร�อมยกให�บุตรจําเลย ดังนั้นการท่ีจําเลยใช�ท่ีพิพาทของบุตรปลูกสร�างโรงเรือน จึงไม�เป�นการขัด

ต�อสิทธิแห�งโจทก>ผู�เป�นเจ�าของรวม โจทก>ไม�มีสิทธิท่ีจะขอบังคับจําเลยให�รื้อถอนออกไปได� 

 

ข*อจํากัดอํานาจจัดการทรัพย3สิน 

 

1. การใช*เงินได*ของผู*เยาว3  

มาตรา 1573 “ถ�าบุตรมีเงินได� ให�ใช�เงินนั้นเป%นค�าอุปการะเลี้ยงดูและการศึกษาก�อน 

ส�วนท่ีเหลือผู�ใช�อํานาจปกครองต�องเก็บรักษาไว�เพ่ือส�งมอบแก�บุตร แต�ถ�าผู�ใช�อํานาจปกครองไม�มีเงิน

ได�เพียงพอแก�การครองชีพตามสมควรแก�ฐานะ ผู�ใช�อํานาจปกครองจะใช�เงินนั้นตามสมควรก็ได�  

เว�นแต�จะเป%นเงินได� ท่ีเกิดจากทรัพยHสินโดยการให�โดยเสน�หาหรือพินัยกรรมซ่ึงมีเง่ือนไขว�า  

มิให�ผู�ใช�อํานาจปกครองได�ประโยชนHจากทรัพยHสินนั้น ๆ” 

กรณีท่ีบุตรผู�เยาว>มีเงินได� หมายถึง บุตรผู�เยาว>ได�รับเป�นตัวเงินมาแล�ว มิใช�ได�รับ

เพียงทรัพย>สินหรือประโยชน>อย�างอ่ืนอันอาจคํานวณเป�นเงินได� หรือสิทธิท่ีจะได�รับมาในภายหน�า  

เม่ือบุตรผู�เยาว>มีเงินได�แล�วผู�ใช�อํานาจปกครองมีอํานาจนําเงินของบุตรนั้นไปใช�จ�ายเป�นค�าอุปการะ

เลี้ยงดูและการศึกษาก�อน และถ�ามีเงินเหลือผู�ใช�อํานาจปกครองต�องเก็บรักษาไว�เพ่ือส�งมอบแก�บุตร 

ในเวลาท่ีบุตรบรรลุนิติภาวะ ผู�ใช�อํานาจปกครองจะนําเงินส�วนท่ีเหลือไปใช�ในกิจการส�วนตัวไม�ได�  

แต�ถ�าผู�ใช�อํานาจปกครองเดือดร�อนไม�มีเงินเพียงพอแก�การครองชีพตามสมควรแก�ฐานะ ผู�ใช�อํานาจ

ปกครองมีสิทธินําเงินได�ของบุตรไปใช�จ�ายตามสมควรได� ยกเว�นจะเป�นเงินได�ท่ีเกิดจากทรัพย>สินโดย

การให�โดยเสน�หาหรือพินัยกรรมซ่ึงมีเง่ือนไขว�ามิให�ผู�ใช�อํานาจปกครองได�ประโยชน>จากทรัพย>สินนั้นๆ 

ท้ังนี้ก็เพ่ือให�เป�นไปตามความประสงค>ของผู�ท่ีให�เงินแก�บุตรผู�เยาว> 
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 อุทาหรณ3 

 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 244/2522 บิดามีเจตนายกเงินให�บุตร ได�ยื่นคําร�องขอเปIด

บัญชีกับธนาคารโดยระบุชื่อบุตรและในสมุดคู�ฝากก็ระบุชื่อบุตรเป�นเจ�าของบัญชีเงินฝาก กรรมสิทธิ์ใน

เงินนั้นย�อมตกเป�นของบุตรทันทีท่ีธนาคารรับเงินเข�าบัญชีเงินฝากของบุตร แม�จะมีข�อตกลงกับ

ธนาคารว�าบิดาเป�นผู�ลงชื่อถอนเงินจากบัญชีเงินฝากได�ก็ตาม ครั้นเม่ือบิดาตาย ธนาคารย�อมต�องคืน

เงินฝากนั้นให�แก�ทายาท เม่ือผู�จัดการมรดกขอถอนเงินฝากดังกล�าว การท่ีธนาคารจ�ายเงินคืนให�  

จึงเป�นการชอบ ผู�จัดการมรดกต�องมอบเงินท่ีถอนมาให�แก�บุตรผู�เป�นเจ�าของเงิน เพราะเงินนั้นมิใช�

มรดก บุตรผู�เป�นเจ�าของเงินย�อมมีสิทธิติดตามและเอาคืนจากผู�จัดการมรดกผู�ไม�มีสิทธิจะยึดถือไว�ได�  

 

2. การจัดการทรัพย3สินของผู*เยาว3ซ่ึงได*รับมาโดยมีเง่ือนไขให*บุคคลอ่ืนเปนผู*จัดการ  

มาตรา 1577 “บุคคลใดจะโอนทรัพยHสินให�ผู�เยาวHโดยพินัยกรรม หรือโดยการให�โดยเสน�หา 

ซ่ึงมีเง่ือนไขให�บุคคลอ่ืนนอกจากผู�ใช�อํานาจปกครองเป%นผู�จัดการจนกว�าผู�เยาวHจะบรรลุนิติภาวะก็ได� 

ผู�จัดการนั้นต�องเป%นผู�ซ่ึงผู�โอนระบุชื่อไว� หรือถ�ามิได�ระบุไว�ก็ให�ศาลสั่งแต�การจัดการทรัพยHสินนั้นต�อง

อยู�ภายใต�บังคับมาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 60” 

บทบัญญัติดังกล�าวข�างต�นเป�นกรณีท่ีผู�เยาว>ได�รับทรัพย>สินมาจากผู�อ่ืนและผู�นั้นได�

กําหนดให�บุคคลอ่ืนเป�นผู�จัดการทรัพย>สินนั้น ผู�ใช�อํานาจปกครองจึงไม�มีอํานาจจัดการทรัพย>สินของ

ผู�เยาว>ดังกล�าวได�ตามนัยมาตรา 1577 อันเป�นข�อยกเว�นหลักการตามมาตรา 1571 ท้ังนี้เพราะเป�น

การเคารพในความศักด์ิสิทธิ์แห�งเจตนาของผู�ให�หรือเจ�ามรดกผู�ทําพินัยกรรม โดยบุคคลอ่ืนท่ีมีอํานาจ

จัดการทรัพย>สินตามความในมาตรา 1577 ได�แก� ผู�ซ่ึงผู�โอนระบุชื่อไว� หรือถ�ามิได�ระบุชื่อผู�จัดการไว� 

ก็ให�ศาลสั่ง20 

 

3. การจัดการทรัพย3สินของผู*เยาว3ท่ีจะต*องขออนุญาตศาล 

3.1 กรณีท่ีผู�ใช�อํานาจปกครองได�กระทํานิติกรรมเก่ียวกับทรัพย>สินของผู�เยาว> 

ตามมาตรา 1574 แทนผู�เยาว> ผู�ใช�อํานาจปกครองต�องได�รับอนุญาตจากศาลก�อน 

มาตรา 1574 “นิ ติกรรมใดอันเก่ียวกับทรัพยHสินของผู� เยาวH ดังต�อไปนี้  

ผู�ใช�อํานาจปกครองจะกระทํามิได� เว�นแต�ศาลจะอนุญาต 

                                                           
20 ชาติชาย  อัครวิบูลย>. (2544). คําอธิบายประมวลกฎหมายแพ'งและพาณชิย3 บรรพ 5 ว'าด*วยครอบครัว.  

พิมพ>คร้ังท่ี 3. (กรุงเทพฯ: วิญmูชน). น. 609 และ น. 611. 



257 
 

(1) ขาย แลกเปลี่ยน ขายฝาก ให�เช�าซ้ือ จํานอง ปลดจํานอง หรือโอนสิทธิ

จํานองซ่ึงอสังหาริมทรัพยHหรือสังหาริมทรัพยHท่ีอาจจํานองได� 

(2) กระทําให�สุดสิ้นลงท้ังหมดหรือบางส�วน ซ่ึงทรัพยสิทธิของผู�เยาวHอันเก่ียวกับ

อสังหาริมทรัพยH 

(3) ก�อต้ังภาระจํายอม สิทธิอาศัย สิทธิเหนือพ้ืนดิน สิทธิเก็บกิน ภาระติดพันใน

อสังหาริมทรัพยH หรือทรัพยสิทธิอ่ืนใดในอสังหาริมทรัพยH 

(4) จําหน�ายไปท้ังหมดหรือบางส�วนซ่ึงสิทธิเรียกร�องท่ีจะให�ได�มาซ่ึงทรัพยสิทธิ

ในอสังหาริมทรัพยH หรือสังหาริมทรัพยHท่ีอาจจํานองได� หรือสิทธิเรียกร�องท่ีจะให�ทรัพยHสินเช�นว�านั้น

ของผู�เยาวHปลอดจากทรัพยสิทธิท่ีมีอยู�เหนือทรัพยHสินนั้น 

(5) ให�เช�าอสังหาริมทรัพยHเกินสามปJ 

(6) ก�อข�อผูกพันใด ๆ ท่ีมุ�งให�เกิดผลตาม (1) (2) หรือ (3) 

(7) ให�กู�ยืมเงิน 

(8) ให�โดยเสน�หา เว�นแต�จะเอาเงินได�ของผู�เยาวHให�แทนผู�เยาวHเพ่ือการกุศล

สาธารณะ เพ่ือการสังคม หรือตามหน�าท่ีธรรมจรรยา ท้ังนี้ พอสมควรแก�ฐานานุรูปของผู�เยาวH 

(9) รับการให�โดยเสน�หาท่ีมีเง่ือนไขหรือค�าภาระติดพัน หรือไม�รับการให�โดย

เสน�หา 

(10) ประกันโดยประการใด ๆ อันอาจมีผลให�ผู�เยาวHต�องถูกบังคับชําระหนี้หรือ

ทํานิติกรรมอ่ืนท่ีมีผลให�ผู�เยาวHต�องรับเป%นผู�รับชําระหนี้ของบุคคลอ่ืนหรือแทนบุคคลอ่ืน 

(11) นําทรัพยHสินไปแสวงหาผลประโยชนHนอกจากในกรณีท่ีบัญญัติไว�ในมาตรา

1598/4 (1) (2) หรือ (3) 

(12) ประนีประนอมยอมความ 

(13) มอบข�อพิพาทให�อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย” 

3.1.1 ขาย แลกเปลี่ยน ขายฝาก ให�เช�าซ้ือ จํานอง ปลดจํานอง หรือโอนสิทธิ

จํานองซ่ึงอสังหาริมทรัพย>หรือสังหาริมทรัพย>ท่ีอาจจํานองได� 

ทรัพย>สินของผู�เยาว>ท่ีเป�นอสังหาริมทรัพย>หรือสังหาริมทรัพย>ท่ีอาจ

จํานองได� ซ่ึงเป�นทรัพย>ท่ีมีมูลค�ามาก หากผู�ใช�อํานาจปกครองจะทําสัญญาขาย แลกเปลี่ยน ขายฝาก 

ให�เช�าซ้ือ จํานอง ปลดจํานอง หรือโอนสิทธิจํานองซ่ึงอสังหาริมทรัพย>หรือสังหาริมทรัพย>ท่ีอาจจํานอง

จะต�องได�รับอนุญาตจากศาลก�อน ตามมาตรา 1574 (1) สําหรับกรณีท่ีบิดาซ่ึงเป�นผู�แทนโดยชอบ
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ธรรมได�ซ้ือท่ีดินแปลงหนึ่งมาเป�นกรรมสิทธิ์ของตนเอง แต�ใส�ชื่อบุตรผู�เยาว>ไว�ในโฉนดแทน แล�วต�อมา

บิดาขายท่ีดินแปลงดังกล�าวให�ผู�อ่ืน โดยมิได�รับอนุญาตจากศาล แม�ในโฉนดท่ีดินจะเป�นชื่อของผู�เยาว>

ก็ตาม ผู�ใช�อํานาจปกครองก็มีสิทธิขายท่ีดินของตนได�โดยไม�ต�องได�รับอนุญาตจากศาล21 

3.1.2 กระทําให�สุดสิ้นลงท้ังหมดหรือบางส�วน ซ่ึงทรัพยสิทธิของผู� เยาว> 

อันเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย> หรือก�อต้ังภาระจํายอม สิทธิอาศัย สิทธิเหนือพ้ืนดิน สิทธิเก็บกิน  

ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย> หรือทรัพยสิทธิอ่ืนใดในอสังหาริมทรัพย> 

ผู�ใช�อํานาจปกครองจะทําให�สุดสิ้นลงท้ังหมดหรือบางส�วน ซ่ึงทรัพยสิทธิ

ของผู�เยาว>อันเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย> หรือกระทําการอันเป�นการก�อต้ังภาระจํายอม สิทธิอาศัย  

สิทธิเหนือพ้ืนดิน สิทธิเก็บกิน ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย> หรือทรัพยสิทธิอ่ืนใดในอสังหาริมทรัพย> 

ผู�ใช�อํานาจปกครองจะต�องขออนุญาตจากศาล ตามมาตรา 1577 (2) และ (3)  

3.1.3 จําหน�ายไปท้ังหมดหรือบางส�วนซ่ึงสิทธิเรียกร�องท่ีจะให�ได�มาซ่ึง

ทรัพยสิทธิในอสังหาริมทรัพย> หรือสังหาริมทรัพย>ท่ีอาจจํานองได� หรือสิทธิเรียกร�องท่ีจะให�ทรัพย>สิน

เช�นว�านั้นของผู�เยาว>ปลอดจากทรัพยสิทธิท่ีมีอยู�เหนือทรัพย>สินนั้น 

ผู�ใช�อํานาจปกครองจะจําหน�ายสิทธิเรียกร�องท่ีจะให�ได�มาซ่ึงทรัพยสิทธิ

ในอสังหาริมทรัพย> หรือสังหาริมทรัพย>ท่ีอาจจํานองได� กับสิทธิเรียกร�องท่ีจะให�ทรัพย>สินเช�นว�านั้น 

ของผู� เยาว>ปลอดจากทรัพยสิทธิ ท่ีมีอยู� เหนือทรัพย>สินนั้น โดยไม�ได�รับอนุญาตจากศาลไม�ได�  

ตามมาตรา 1574 (4)  

3.1.4 ให�เช�าอสังหาริมทรัพย>เกินสามปS 

ผู�ใช�อํานาจปกครองจะนําอสังหาริมทรัพย>ของผู�เยาว>ให�ผู�อ่ืนเช�าเกิน 3 ปS 

ต�องได�รับอนุญาตจากศาลก�อน 1574 (5) แต�ถ�าผู�ใช�อํานาจปกครองทํานิติกรรมให�เช�าอสังหาริมทรัพย>

เกินกว�า 3 ปS โดยไม�ได�รับอนุญาตจากศาล นิติกรรมดังกล�าวมีผลผูกพันผู�เยาว>เพียง 3 ปSเท�านั้น และ

เม่ือการเช�าครบ 3 ปSแล�วจึงไม�มีผลบังคับผู�เยาว> 

3.1.5 ก�อข�อผูกพันใด ๆ ท่ีมุ�งให�เกิดผลตามมาตรา 1574 (1) (2) หรือ (3) 

ผู�ใช�อํานาจปกครองจะก�อข�อผูกพันเก่ียวกับกรรมสิทธิ์  ทรัพยสิทธิ  

สิทธิเรียกร�องซ่ึงทรัพยสิทธิของผู�เยาว> ต�องได�รับอนุญาตจากศาลก�อน มาตรา 1574 (6) 

3.1.6 ให�กู�ยืมเงิน 

                                                           
21 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 3094/2528 
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ผู�ใช�อํานาจปกครองจะกระทําการให�กู�ยืมเงินแทนผู� เยาว>ต�องได�รับ

อนุญาตจากศาล ตามมาตรา 1574 (7) แต�การท่ีผู�ใช�อํานาจปกครองนําทรัพย>สินของผู�เยาว>ให�บุคคลอ่ืนยืมนั้น

ไม�มีกฎหมายกําหนดห�ามไว� นอกจากนี้ผู�ใช�อํานาจปกครองมีอํานาจกู�เงินแทนผู�เยาว>โดยไม�ต�องรับ

อนุญาตจากศาลได� เพราะกฎหมายห�ามเพียงแต�การให�กู�ยืมเงินของผู�เยาว>เท�านั้น  

3.1.7 ให�โดยเสน�หา เว�นแต�จะเอาเงินได�ของผู�เยาว>ให�แทนผู�เยาว>เพ่ือการกุศล

สาธารณะ เพ่ือการสังคม หรือตามหน�าท่ีธรรมจรรยา ท้ังนี้ พอสมควรแก�ฐานานุรูปของผู�เยาว> 

ผู�ใช�อํานาจปกครองจะนําทรัพย>สินของผู�เยาว>ให�บุคคลอ่ืนโดยเสน�หา 

ต�องได�รับอนุญาตจากศาลก�อน เพราะทําให�ทรัพย>สินของผู�เยาว>น�อยลง ท้ังยังไม�ก�อให�ผู�เยาว>ได�รับ

ประโยชน>ประการใด เว�นแต�จะเอาเงินได�ของผู�เยาว>ให�แทนผู�เยาว>เพ่ือการกุศลสาธารณะ เพ่ือการ

สังคม หรือตามหน�าท่ีธรรมจรรยา ท้ังนี้ พอสมควรแก�ฐานานุรูปของผู�เยาว> ตามมาตรา 1574 (8) 

3.1.8 รับการให�โดยเสน�หาท่ีมีเง่ือนไขหรือค�าภาระติดพัน หรือไม�รับการให�โดยเสน�หา 

กรณีท่ีมีบุคคลอ่ืนยกทรัพย>สินให�ผู� เยาว>โดยเสน�หา ถ�าผู�ใช�อํานาจ

ปกครองจะเป�นผู�รับทรัพย>สินนั้นแทนผู�เยาว> แต�กลับไม�รับการให�โดยเสน�หา ซ่ึงจะต�องได�รับอนุญาต

จากศาลก�อน จึงจะปฏิเสธรับการให�โดยเสน�หาได� ส�วนการให�โดยเสน�หาท่ีมีเง่ือนไขหรือค�าภาระติดพัน  

ย�อมทําให�ผู�เยาว>ต�องรับภาระอย�างใดอย�างหนึ่ง หากผู�ใช�อํานาจปกครองจะรับการให�ในกรณีนี้ต�องให�

ศาลอนุญาตก�อน ตามมาตรา 1574 (9) 

3.1.9 ประกันโดยประการใด ๆ อันอาจมีผลให�ผู�เยาว>ต�องถูกบังคับชําระหนี้หรือ

ทํานิติกรรมอ่ืนท่ีมีผลให�ผู�เยาว>ต�องรับเป�นผู�รับชําระหนี้ของบุคคลอ่ืนหรือแทนบุคคลอ่ืน 

กิจการท่ีผู�ใช�อํานาจปกครองกระทําการแทนผู�เยาว> หากเป�นการประกัน 

ไม�ว�าจะเป�นการนําทรัพย>สินเป�นหลักประกันในหนี้ของบุคคลอ่ืน เช�น จํานํา หรือกรณีท่ีไม�ต�องนํา

ทรัพย>สินเป�นหลักประกันในหนี้ของบุคคลอ่ืน เช�น คํ้าประกัน หรือกรณีท่ีทํานิติกรรมอ่ืนท่ีมีผลให�

ผู�เยาว>ต�องรับเป�นผู�รับชําระหนี้ของบุคคลอ่ืนหรือแทนบุคคลอ่ืน กรณีดังกล�าวมานี้ผู�ใช�อํานาจปกครอง

ต�องขออนุญาตต�อศาลก�อน ตามมาตรา 1574 (10)  

3.1.10 นําทรัพย>สินไปแสวงหาผลประโยชน>นอกจากในกรณีท่ีบัญญัติไว�ใน

มาตรา 1598/4 (1) (2) หรือ (3) 

ผู�ใช�อํานาจปกครองจะนําทรัพย>สินของผู�เยาว>ไปแสวงหาผลประโยชน>

ต�องได�รับอนุญาตจากศาลก�อนตามมาตรา 1574 (11) เว�นแต�การซ้ือพันธบัตร...  



260 

3.1.11 ประนีประนอมยอมความ หรือมอบข�อพิพาทให�อนุญาโตตุลาการ

วินิจฉัย 

ผู�ใช�อํานาจปกครองจะทําสัญญาประนีประนอมยอมความเก่ียวกับ

ทรัพย>สินของผู�เยาว> หรือทําสัญญาเก่ียวกับทรัพย>สินของผู�เยาว> โดยมีข�อตกลงในลักษณะเป�นการมอบ

ข�อพิพาทให�อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย ผู�ใช�อํานาจปกครองจะต�องได�รับอนุญาตจากศาลก�อน มิฉะนั้น 

ไม�มีผลผูกพันผู�เยาว> ท้ังนี้ ตามมาตรา 1574 (12) (13)  

การท่ีผู�ใช�อํานาจปกครองไปทํานิติกรรมโดยฝ@าฝTนบทบัญญัติมาตรา 

1574 แม�ว�าผู�เยาว>จะได�ให�ความยินยอม หรือภายหลังผู�เยาว>จะได�บรรลุนิติภาวะแล�ว นิติกรรมนั้นไม�มี

ผลผูกพันผู�เยาว> เพราะผู�ใช�อํานาจปกครองได�ทํานิติกรรมไปโดยปราศจากอํานาจ22 

3.2 กรณีทําการท่ีผลประโยชน>ของของผู�ใช�อํานาจปกครองหรือประโยชน>ของ 

คู�สมรสหรือบุตรของผู�ใช�อํานาจปกครองขัดกับประโยชน>ของผู�เยาว> 

มาตรา 1575 “ถ�าในกิจการใด ประโยชนHของผู�ใช�อํานาจปกครองหรือ

ประโยชนHของคู�สมรสหรือบุตรของผู�ใช�อํานาจปกครองขัดกับประโยชนHของผู�เยาวH ผู�ใช�อํานาจปกครอง

ต�องได�รับอนุญาตจากศาลก�อนจึงทํากิจการนั้นได� มิฉะนั้นเป%นโมฆะ” 

มาตรา 1576 “ประโยชนHของผู�ใช�อํานาจปกครอง หรือของคู�สมรสหรือบุตร

ของผู�ใช�อํานาจปกครองตามมาตรา 1575 ให�หมายความรวมถึงประโยชนHในกิจการดังต�อไปนี้ด�วย คือ  

(1) ประโยชนHในกิจการท่ีกระทํากับห�างหุ�นส�วนสามัญท่ีบุคคลดังกล�าวนั้นเป%น

หุ�นส�วน 

(2) ประโยชนHในกิจการท่ีกระทํากับห�างหุ�นส�วนจํากัดท่ีบุคคลดังกล�าวนั้นเป%น

หุ�นส�วนจําพวกไม�จํากัดความรับผิด” 

อุทาหรณ3 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2081 - 2087/2514 จําเลยท้ังเจ็ดเป�นบุตรของ 

นายพิพัฒน>และเป�นผู�ถือหุ�นบริษัทน้ําแข็งนครจํากัด คนละ 3 หุ�น มูลค�าหุ�นละ8,000 บาท นางสาวกมลทิพย> 

นายมนัส และนายมานิตย> จําเลยได�ทําหนังสือมอบอํานาจให�นายพิพัฒน>นําใบหุ�นของตนไปจํานํา

ประกันเงินกู�ขาย โอน หรือจําหน�ายด�วยประการใด ๆ ตามมูลค�าของหุ�นโดยคนท้ังสามยอมรับผิด 

ทุกประการ นายพรชัย นายพูนศักด์ิ และนายไพบูลย> จําเลยขณะยังเป�นผู�เยาว>ได�ทําหนังสือให� 

ความยินยอมให�นายพิพัฒน>นําหุ�นของตนไปจําหน�าย ขาย โอน ประกันเงินกู� หรือจํานํา โดยจะไม�

                                                           
22 ชาติชาย อัครวิบูรย>. อ�างแล�ว. น. 573. 
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เรียกร�องหรือเก่ียวข�อง ส�วนแพทย>หญิงผิวจําเลยได�ทําหนังสือมอบกรรมสิทธิ์ใบหุ�นให�นายพิพัฒน>  

แล�วนายพิพัฒน>ได�นําเอาหุ�นท้ังหมดไปตีใช�หนี้ให�โจทก> แต�ทําการโอนหุ�นกันไม�ได� มีปEญหาว�า จําเลย

จะต�องรับผิดใช�เงินค�าหุ�นคืนให�โจทก>หรือไม� สําหรับนายพรชัย นายพูนศักด์ิ และนายไพบูลย> จําเลย 

ศาลฎีกาวินิจฉัยว�า ขณะทําเอกสารจําเลยท้ังสามยังเป�นผู�เยาว>อยู� และเอกสารนี้ระบุว�าเป�นหนังสือให�

ความยินยอม มิใช�หนังสือมอบอํานาจดังโจทก>อ�างแต�อย�างไรก็ตาม แม�จะไม�มีเอกสารดังกล�าวนี้  

นายพิพัฒน>ในฐานะผู�ใช�อํานาจปกครองก็ใช�อํานาจจัดการและจําหน�ายทรัพย>สินอันเป�นสังหาริมทรัพย>

ของบุตรผู�เยาว>ได� โดยไม�ต�องรับความยินยอมของบุตรถ�ากิจการท่ีทํานั้นไม�ขัดต�อประโยชน>ของ 

บุตรผู�เยาว> แต�ในกรณีนี้นายพิพัฒน>เอาหุ�นของบุตรผู�เยาว>ไปตีใช�หนี้ให�โจทก>โดยหนี้นั้นเป�นหนี้ของ 

นายพิพัฒน>เอง บุตรผู�เยาว>ย�อมเสียประโยชน>แต�ฝ@ายเดียว และนายพิพัฒน>ได�รับประโยชน>โดยไม�ต�อง

รับผิดชําระหนี้ กรณีจึงเห็นได�ว�าประโยชน>ของผู�ใช�อํานาจปกครองขัดกับประโยชน>ของผู�เยาว>ตาม

ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย> มาตรา 1547 ซ่ึงจะต�องได�รับอนุญาตของศาลก�อน ฉะนั้น  

การกระทําของนายพิพัฒน>ซ่ึงไม�ได�รับอนุญาตของศาลก�อน จึงเป�นโมฆะ โจทก>เรียกร�องให�จําเลยท้ังสาม 

รับผิดคืนเงินค�าหุ�นไม�ได� 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 776/2533 โจทก>ท่ี 1 เป�นภริยา โจทก>ท่ี 2 เป�นบุตร

ผู�เยาว>ของผู�ตาย โจทก>ท้ังสองต�างเป�นทายาทโดยธรรม ซ่ึงมีสิทธิได�รับมรดกเป�นส�วนแบ�งหุ�นของผู�ตาย

ในบริษัทจําเลย ตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย>มาตรา 1599, 1600, 1629(1), 1629 วรรคท�าย  

และ 1635(1) การท่ีโจทก>ฟ7องขอให�จําเลยลงทะเบียนให�โจทก>ท่ี 1 เป�นผู�ถือหุ�นท้ังหมดแต�ผู�เดียว 

ไม�แบ�งหุ�นมรดกให�แก�โจทก>ท่ี 2 ถือได�ว�าโจทก>ท่ี 1 มารดาผู�ใช�อํานาจปกครองเอาประโยชน>จากกิจการ

และประโยชน>นั้นขัดกับประโยชน>ของโจทก>ท่ี 2 ผู�เยาว> ตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย> 

มาตรา 1574,1575 ตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย> มาตรา 1118 หมายถึงหุ�น

จํานวนหุ�นเดียวจะแบ�งแยกไม�ได� ถ�ามีหลายคนเป�นเจ�าของหุ�นหุ�นเดียว ต�องให�คนใดคนหนึ่งใช�สิทธิ 

แต�คนเดียวในฐานะผู�ถือหุ�น แต�กรณีท่ีหุ�นมรดกมีจํานวน 500 หุ�น จึงอาจแบ�งระหว�างโจทก>ท่ี 1 กับ

โจทก>ท่ี 2 แยกกันถือหุ�นได� โจทก>ท่ี 1จึงจะอ�างสิทธิตามมาตรานี้โดยขอใช�สิทธิในฐานะผู�ถือหุ�นเพียง 

ผู�เดียวในหุ�นท้ังหมดไม�ได� 
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เหตุที่ทําให*อํานาจปกครองสิ้นสุดลง  

 1. ผู�เยาว>บรรลุนิติภาวะ 

 2. ผู�เยาว>ตาย 

 3. ผู�เยาว>ได�เป�นบุตรบุญธรรมของบุคคลอ่ืน 

 4. ศาลสั่งให�บิดาหรือมารดาเป�นผู�ใช�อํานาจปกครองแต�เพียงฝ@ายเดียว 

 5. บิดามารดาตกลงกันให�อํานาจปกครองอยู�กับฝ@ายใดฝ@ายหนึ่ง 

 6. ผู�ใช�อํานาจปกครองตาย 

 7. ศาลมีคําสั่งถอนอํานาจปกครอง 

 อุทาหรณ3 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1572/2552 ขณะเริ่มอยู�กินเป�นสามีภริยากับโจทก> จําเลยยัง

เป�นโสด แต�หลังจากนั้น จําเลยเดินทางไปแต�งงานและอยู�กินกับหญิงอ่ืนท่ีประเทศปากีสถานนาน

ประมาณ 1 ปS แล�วจําเลยกลับเข�ามาอยู�กินกับโจทก>ด�วยในประเทศไทยจนมีบุตรผู�เยาว>ท้ังสอง  

โดยจําเลยไปๆ มาๆ ท้ังประเทศปากีสถานและประเทศไทย ดังนี้ แม�การอยู�กินเป�นสามีภริยา 

ในลักษณะดังกล�าวจะชอบด�วยลัทธิศาสนาของจําเลยและปEจจุบันหญิงอ่ืนนั้นจะพํานักอยู�ใน

ต�างประเทศก็ตาม แต�ก็เป�นการแจ�งชัดว�าจําเลยอยู�กินมีหญิงอ่ืนเป�นภริยาอีกคนหนึ่งนอกจากนอกจาก

โจทก> ประกอบกับการท่ีบุตรผู�เยาว>ท้ังสองย�ายถ่ินพํานักและไปศึกษาอยู�ในประเทศปากีสถานเป�นไป

โดยการริเริ่มของจําเลยท่ีต�องการให�มารดาของจําเลยซ่ึงอยู�ในประเทศดังกล�าวเป�นผู�ดูแลบุตรผู�เยาว>ท้ังสอง 

จนกระท่ังเป�นเหตุให�บุตรผู�เยาว>ท้ังสองไม�สามารถพูดและเขียนภาษาไทย ท้ังๆ ท่ีเกิดในราชอาณาจักร

ต�องข้ึนทะเบียนเป�นทหารของประเทศไทย พฤติการณ>ดังกล�าวเป�นพฤติการณ>ท่ีจําเลยใช�อํานาจ

ปกครองเก่ียวแก�ตัวบุตรผู�เยาว>ท้ังสองโดยมิชอบ ไม�เปIดโอกาสให�โจทก>กับบุตรผู�เยาว>ท้ังสองอุปการะ

ปฏิการะแก�กันตามศีลธรรมอันดี จึงต�องถอนอํานาจปกครองของจําเลยในส�วนสิทธิกําหนดท่ีอยู�ของ

บุตรผู�เยาว>ท้ังสองตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย> มาตรา 1567 (1) โดยให�เป�นสิทธิเฉพาะของ

โจทก>ผู�เป�นมารดา และเม่ือถอนอํานาจปกครองเฉพาะส�วนดังกล�าวแล�ว โจทก>ซ่ึงเป�นมารดาโดยชอบ

ด�วยกฎหมายและเป�นผู�ใช�อํานาจปกครองบุตรผู�เยาว>ท้ังสอง จึงมีสิทธิเรียกบุตรท้ังสองคืนจากจําเลยได�  

ภายหลังท่ีอํานาจปกครองสิ้นสุดลงแล�ว ผู�ใช�อํานาจปกครองมีหน�าท่ีตามมาตรา 1578

มาตรา 158023 

                                                           
23 มาตรา 1580 “ผู�เยาว>ซ่ึงบรรลุนิติภาวะแล�ว ผู�ใช�อํานาจปกครองหรือ ผู�ปกครองจะให�การรับรองการจัดการทรัพย>สินของ

ผู�เยาว>ได�ต�อเม่ือได�รับมอบทรัพย>สินบัญชี และเอกสารตาม มาตรา 1578 แล�ว” 
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การถอนอํานาจปกครอง  

 

 มาตรา 1582 “ถ�าผู� ใช� อํานาจปกครองเป%นคนไร�ความสามารถหรือเสมือน 

ไร�ความสามารถโดยคําสั่งของศาลก็ดี ใช�อํานาจปกครองเก่ียวแก�ตัวผู�เยาวHโดยมิชอบก็ดี ประพฤติ 

ชั่วร�ายก็ดี ในกรณีเหล�านี้ศาลจะสั่งเอง หรือจะสั่งเม่ือญาติของผู�เยาวHหรืออัยการร�องขอให�ถอนอํานาจ

ปกครองเสียบางส�วน หรือท้ังหมดก็ได� 

 ถ�าผู�ใช�อํานาจปกครองล�มละลายก็ดี หรือจัดการทรัพยHสินของผู� เยาวHในทางท่ีผิด 

จนอาจเป%นภัยก็ดี ศาลจะสั่งตามวิธีในวรรคหนึ่งให�ถอนอํานาจจัดการทรัพยHสินเสียก็ได�” 

 เหตุท่ีศาลจะถอนอํานาจปกครองมีดังนี้ 

 1. ผู�ใช�อํานาจปกครองเป�นคนไร�ความสามารถหรือเสมือนไร�ความสามารถโดยคําสั่งของศาล 

 2. ผู�ใช�อํานาจปกครองใช�อํานาจปกครองเก่ียวแก�ตัวผู�เยาว>โดยมิชอบ 

 3. ผู�ใช�อํานาจปกครองประพฤติชั่วร�าย 

 4. ผู�ใช�อํานาจปกครองล�มละลาย 

 5. ผู�ใช�อํานาจปกครองจัดการทรัพย>สินของผู�เยาว>ในทางท่ีผิดจนอาจเป�นภัย 

 อุทาหรณ3 

 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2563/2544 ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย> มาตรา 1582 

ให�อํานาจศาลถอนอํานาจปกครองได�โดยลําพัง ไม�ต�องให�ผู�ใดร�องขอก็ได� หากมีเหตุตามบทบัญญัติ

ดังกล�าว แม�ผู�ร�องไม�มีอํานาจยื่นคําร�องขอถอนอํานาจปกครองของบิดาผู�เยาว> แต�เม่ือความปรากฏต�อ

ศาลว�าท่ีบิดาของผู�เยาว>ถูกคุมขังอยู�ในเรือนจําเก่ียวกับการจําหน�ายยาเสพติดและไม�ได�อุปการะเลี้ยงดู

ผู�เยาว> โดยให�อยู�ในความดูแลของผู�ร�องถือได�ว�าบิดาประพฤติชั่วอย�างร�ายแรงและใช�อํานาจปกครอง

แก�ตัวผู�เยาว>โดยมิชอบ ศาลจึงมีอํานาจพิพากษาให�ถอนอํานาจปกครองบิดาผู�เยาว>และเม่ือผู�เยาว>ไม�มี

ผู�ใช�อํานาจปกครองเนื่องจากมารดาตายและบิดาถูกถอนอํานาจปกครองประกอบกับผู�เยาว>อยู�ใน

ความอุปการะเลี้ยงดูของผู�ร�องตลอดมา ท้ังบิดายินยอมให�ผู�ร�องเป�นผู�ปกครอง ศาลจึงต้ังผู�ร�องเป�น

ผู�ปกครองผู�เยาว> 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 5135/2537 ผู�เยาว>ท้ังสองเป�นบุตรของนาย ก. กับนางสาว ส.

ซ่ึงมิได�จดทะเบียนสมรสกัน จึงมิใช�บุตรโดยชอบด�วยกฎหมายของนาย ก.ผู�ร�องซ่ึงเป�นน�องของบิดา

ของนายก. จึงมิใช�ญาติของผู�เยาว>ท้ังสองตามความหมายของ ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย> 
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มาตรา 1582และมาตรา 1586 ย�อมไม�มีสิทธิร�องขอให�ถอนอํานาจปกครองของมารดาผู�เยาว>ท้ังสอง 

และไม�อาจขอให�ตั้งผู�ร�องเป�นผู�ปกครองผู�เยาว>ท้ังสองได� 

การขอถอนอํานาจปกครองของผู�ใช�อํานาจปกครองประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย> 

มาตรา 1582 วรรคแรก บัญญัติไว�ว�าศาลอาจสั่งเอง หรือมีผู�ร�องขอให�ศาลสั่งถอน บุคคลผู�มีสิทธิร�อง

ขอคือ ญาติของผู�เยาว> อัยการ ส�วนการขอให�ศาลต้ังผู�ปกครองมาตรา 1586 บัญญัติว�าบุคคลท่ีมีสิทธิ

ขอให�ศาลต้ังผู�ปกครองผู�เยาว>คือญาติของผู�เยาว> อัยการหรือผู�ซ่ึงบิดา มารดาท่ีตายภายหลังจะได�ระบุ

ไว�ในพินัยกรรมให�เป�นผู�ปกครอง 

 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 944/2496 วินิจฉัยว�า ชายละท้ิงภรรยา และบุตรผู�เยาว>ไปสามปS  

จนภรรยาตาย บุตรอยู�ในความอุปการะของลุงบิดาไม�เคยอุปการะเลี้ยงดูบุตรจริงจัง ลุงอาจร�องขอ

ถอนอํานาจปกครองบิดา และต้ังลุงเป�นผู�ปกครองได� 

 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 787/2499 วินิจฉัยว�าปู@ของผู�เยาว>ยื่นคําร�องขอถอนผู�ปกครองเด็ก 

และสามารถยื่นเข�ามาในคดีเดิมท่ีศาลต้ังมารดาเป�นผู�ปกครองได�ไม�ต�องฟ7องเป�นคดีใหม� 

 ต�อมาหลังจากใช� ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย> บรรพ 5 ท่ีตรวจชําระใหม� พ.ศ. 

2519 และแก�ไข พ.ศ. 2533 ผู�ท่ีขอถอนอํานาจปกครองในกรณีเป�นญาติ คงใช�คําว�า “ญาติ” เท�านั้น 

ไม�มีคําว�าสนิทอันเป�นการแสดงให�เห็นว�ากฎหมายต�องการให�มีความหมายกว�างข้ึนกว�าเดิมและ 

มีคําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1803/2523 วินิจฉัยว�า โจทก>เป�นบิดาโดยไม�ชอบด�วยกฎหมาย ถือไม�ได�ว�า

เป�นญาติตามความหมายแห�งประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย> มาตรา 1582 ไม�มีอํานาจร�องขอให�

ถอนอํานาจปกครองของผู�ใช�อํานาจปกครองท่ีมีต�อผู�เยาว>สําหรับคําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1803/2523 นี้  

ผู�บันทึกเห็นด�วยว�าบิดาท่ีไม�ชอบด�วยกฎหมายไม�ใช�ญาติท่ีจะร�องขอถอนผู�ใช�อํานาจปกครองและขอต้ัง

ผู�ปกครองเพราะว�าบิดาท่ีไม�ชอบด�วยกฎหมาย หากประสงค>จะใช�อํานาจปกครองก็ย�อมท่ีจะ 

จดทะเบียนรับเด็กเป�นบุตรโดยชอบด�วยกฎหมายได�ตาม ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย> มาตรา 

1547 เม่ือจดทะเบียนรับเป�นบุตรแล�วก็เป�นบิดาโดยชอบด�วยกฎหมายและเป�นผู�ใช�อํานาจปกครอง 

หากเด็กและมารดาไม�ยอม บิดาท่ีไม�ชอบด�วยกฎหมายก็อาจฟ7องคดีได�ตาม มาตรา 1548 และ คําว�า 

“บิดา” ตามพจนานุกรม แปลว�า พ�อหรือผู�ให�กําเนิด ซ่ึงไม�ใช�ญาติ 
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ผลของการถอนอํานาจปกครอง  

 

 มาตรา 1584 “การท่ีผู�ใช�อํานาจปกครองถูกถอนอํานาจปกครองบางส�วนหรือ 

ท้ังหมด ไม�เป%นเหตุให�ผู�นั้นพ�นจากหน�าท่ีอุปการะเลี้ยงดูผู�เยาวHตามกฎหมาย” 

 มาตรา 1584/1 “บิดาหรือมารดาย�อมมีสิทธิท่ีจะติดต�อกับบุตรของตนได�ตามควรแก�

พฤติการณH ไม�ว�าบุคคลใดจะเป%นผู�ใช�อํานาจปกครองหรือผู�ปกครองก็ตาม” 

 เม่ือบิดาหรือมารดาฝ@ายหนึ่งฝ@ายใดถูกถอนอํานาจปกครอง อีกฝ@ายหนึ่งจะเป�น 

ผู�ใช�อํานาจปกครอง แต�การถูกถอนอํานาจปกครองไม�มีผลให�บิดามารดาหลุดพ�นจากหน�าท่ีอุปการะ

เลี้ยงดูผู�เยาว>ตามกฎหมาย และแม�ว�าบิดามารดาซ่ึงถูกถอนอํานาจปกครองไปแล�วก็ยังมีสิทธิติดต�อกับ

บุตรผู�เยาว>ได� โดยท่ีอีกฝ@ายหนึ่งซ่ึงมีอํานาจปกครองไม�อาจขัดขวางการติดต�อของบิดาหรือมารดา 

ยกเว�นในกรณีท่ีบิดาหรือมารดาใช�สิทธิติดต�อกับบุตรโดยไม�เหมาะสม เช�น บิดาชอบเยี่ยมเยียน

บุตรสาวในยามวิกาลและในขณะมึนเมา มารดาผู�ใช�อํานาจปกครองใช�สิทธิขัดขวางได�24 

 

การกลับคืนของอํานาจปกครอง  

 

มาตรา 1583 “ผู�ถูกถอนอํานาจปกครองบางส�วนหรือท้ังหมดนั้น ถ�าเหตุดังกล�าวไว�ใน

มาตราก�อนสิ้นไปแล�ว และเม่ือตนเองหรือญาติของผู�เยาวHร�องขอ ศาลจะสั่งให�มีอํานาจปกครองดังเดิมก็ได�” 

เม่ือเหตุแห�งการท่ีศาลได�มีคําสั่งถอนอํานาจปกครองตามมาตรา 1582 ได�หมดสิ้นไปแล�ว 

กฎหมายกําหนดให�บิดามารดาท่ีถูกถอนอํานาจปกครองร�องขอให�ศาลสั่งคืนอํานาจปกครองได� 

 

บทสรุป 

 ในเรื่องของบิดามารดาและบุตรถือเป�นเรื่องท่ีสําคัญ ท้ังนี้ เนื่องจากความสัมพันธ>

ดังกล�าวก�อให�เกิดสิทธิในทางกฎหมายหลายประการอาทิ สิทธิท่ีบิดามารดาต�องอุปการะลี้ยงดูบุตร

ผู�เยาว> ให�การศึกษา ให�ใช�นามสกุล ส�งเสียเลี้ยงดูทุกอย�าง นอกจากนั้นแล�วยังมีอํานาจในการกําหนด 

ท่ีอยู�ของบุตร มีสิทธิเรียกบุตรคืนจากผู�ไม�มีสิทธิ หน�าท่ีในการจัดการทรัพย>สินของบุตรผู�เยาว>ไม�ให�เกิด

ความเสียหาย ในส�วนของบุตรนั้นกฎหมายได�กําหนดให�บุตรต�องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาด�วย ดังนั้น 

                                                           
24 ชาติชาย อัครวิบูรย>. อ�างแล�ว. น. 627. 



266 

การทราบถึงหน�าท่ีของบิดามารดาและหน�าท่ีของบุตรต�อบิดามารดาเป�นเรื่องท่ีสําคัญเพราะจะได�

ปฏิบัติให�ถูกต�องตามกฎหมาย 
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คําถามท*ายบท 

1. บุตรท่ีชอบด�วยกฎหมายได�แก� 

2. หากศาลพิพากษาว�าบุตรนอกสมรสเป�นบุตรท่ีชอบด�วยกฎหมายจะมีผลเม่ือใด 

3. บิดามารดาและบุตรมีความสัมพันธ>อย�างไร จงอธิบาย 

4. บุตรผู�เยาว>ต�องอยู�ในความปกครองอย�างไร 

5. ในกรณีท่ีหญิงไปสมรสใหม�และมีบุตรจากสามีเดิมติดไปด�วย ดังนี้ อํานาจในการ

ปกครองบุตรโอนไปยังสามีใหม�โดยอัตโนมัติหรือไม� อย�างไร 

6. การใช�อํานาจปกครองบุตรมีขอบเขตอย�างไร 

7. กรณีใดบ�างท่ีศาลสามารถสั่งถอนอํานาจปกครองบุตรได� 

8. กรณีท่ีหญิงชายได�เสียกันแล�วแต�ไม�ยอมจดทะเบียนสมรส  ดังนี้ หญิงจะฟ7อง

เรียกค�าเลี้ยงดูบุตรผู�เยาว>จากฝ@ายชายได�หรือไม� อย�างไร 

9. ในกรณีท่ีบุตรท่ีบรรลุนิติภาวะแล�วตกเป�นบุคคลไร�ความสามารถ อํานาจในการ

ปกครองบุตรตกแก�ผู�ใดบุตรผู�เยาว>จะฟ7องเรียกค�าอุปการะเลี้ยงดูในนามของตน

ได�หรือไม� อย�างไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทท่ี 7 

เง่ือนไขและสิทธิของบุตรบุญธรรม  

(Conditions and Rights of Adopted Children) 

เง่ือนไขและ

สิทธิของ 

บุตรบุญธรรม 

หลักเกณฑ�ในการรับบุตร 

บุญธรรม 

ผู�รับบุตรบุญธรรมมีอาย ุ25 ป�บริบูรณ�ขึ้นไป 

และแก%กว%าผู�รับบุตรบุญธรรมอย%างน�อย 15 ป� 

หากบุตรบุญธรรมมีอายุ 15 ป�ขึ้นไป ต�อง

ได�รับความยินยอมจากบุตรบุญธรรมด�วย 

หากบุตรบุญธรรมเป,นผู�เยาว�ต�องได�รับความ

ยินยอมจากบิดามารดาท่ีแท�จริงด�วย 

หากบุตรบุญธรรมอยู%สถานสงเคราะห�ต�อง

ได�รับความยินยอมจากสถานสงเคราะห� 

หากผู�รับบุตรบุญธรรมมีคู%สมรสต�องได�รับ

ความยินยอมจากคู%สมรสด�วย 

หากเป,นบุตรบุญธรรมของบุคคลใดแล�ว 

จะเป,นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่นในเวลา

เดียวกันไม%ได� 
แบบของการรับบุตรบุญธรรม 

ผลของการรับบุตรบุญธรรม 

ลิทธิในทางส%วนตังระหว%างผู�รับ 

บุตรธรรมกับบุตรบุญธรรม 

สิทธิในทางทรัพย�สินระหว%างผู�รับบุตรบญุ

ธรรมกับบุตรบุญธรรม 
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ภาพท่ี7-1 ภาพรวมเง่ือนไข และสิทธิของบุตรบุญธรรม 

 

 

การเลิกรับบุตรบุญธรรม 

ผลของการเลิกรับบุตรบุญธรรม 

กรณีเลิกคําพิพากษาของศาลให�มีผลเม่ือ

ศาลมีคําพิพากษาถึงท่ีสุด 

ความสามารถในการฟ:องคดี 

อายุความการฟ:องคดี 

เง่ือนไขและ

สิทธิของ 

บุตรบุญธรรม 

(ต1อ) 

ข้อตกลงเลิกรับบตุรบญุธรรม 

ผู้ รับบตุรบญุธรรมสมรสกบับตุร

บญุธรรม 

มีการฟอ้งเลิกรับบตุรบญุธรรม 

เม่ือมีการเลิกรับบุตรบุญธรรมแล�ว บิดา

มารดาเดิมกลับเข�ามามีอํานาจปกครองบุตร

บุญธรรมนับแต%เวลาท่ีจดทะเบียนเลิก 
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การรับบุตรบุญธรรมหมายความว%า การท่ีบุคคลหนึ่งรับเอาบุคคลอีกคนหนึ่ง ซ่ึงไม%ใช%

บุตรของตน ให�มีฐานะและความสัมพันธ�เสมือนเป,นบุตรโดยชอบด�วยกฎหมายของบิดามารดา ท้ังนี้ 

การรับบุตรบุญธรรมอาจมีวัตถุประสงค�เพ่ือตอบสนองความต�องการของบุคคลท่ีไม%สามารถมีบุตรได�

หรือบุคคลท่ีกําพร�าพ%อแม% หรือเป,นการแสดงออกถึงความเมตตากรุณา และความเสียสละของ 

ผู�รับบุตรบุญธรรม1  ซ่ึงการรับบุตรบุญธรรมนั้น เป,นการสร�างครอบครัวใหม%ให�แก%บุตรบุญธรรม ดังนั้น 

หากบุตรบุญธรรมเป,นผู�เยาว�ย%อมเป,นเรื่องยากในการปรับตัวเข�ากับครอบครัวใหม% จึงจําเป,นต�อง

กําหนดหลักเกณฑ�ในการรับบุตรบุญธรรมเอาไว� ท้ังในบทบัญญัติกฎหมายท่ัวไป และกฎหมายเฉพาะ

คือ พระราชบัญญัติการรับเด็กเป,นบุตรบุญธรรม พ.ศ.2522 ท้ังนี้ เพ่ือเป,นการให�ความคุ�มครอง  

และปกป:องสิทธิของบุตรบุญธรรมให�เหมือนกับบุตรท่ีชอบด�วยกฎหมาย ดังจะได�กล%าวต%อไป 

 

หลักเกณฑ7ในการรับบุตรบุญธรรม 

 

1. บุคคลจะรับบุคคลอ่ืนเป=นบุตรบุญธรรมได?นั้น ต?องมีอายุไม1ต่ํากว1า 25 ปF 

บริบูรณ7ข้ึนไป และต?องแก1กว1าบุตรบุญธรรมอย1างน?อย 15 ปF  

บุคคลจะรับบุคคลอ่ืนเป,นบุตรบุญธรรมได�นั้น ต�องมีอายุไม%ตํ่ากว%า 25 ป�บริบูรณ�ข้ึนไป 

และต�องแก%กว% าบุ ตรบุญธรรมอย% า งน�อย 15 ป�  ตามประมวลกฎหมายแพ% งและพาณิชย�  

มาตรา 1598/19 เนื่องจากบุคคลท่ัวไปในวัยดังกล%าวจะมีความเป,นผู�ใหญ% และได�ประกอบอาชีพ 

หาเลี้ยงตนเองได�แล�ว จึงสามารถรับเลี้ยงดูบุคคลท่ีจะมาเป,นบุตรบุญธรรมได� ท้ังนี้ เพ่ือให�สอดคล�อง

กับสภาพของความเป,นบิดามารดาและบุตร ซ่ึงโดยสภาพทางกายภาพของหญิงท่ีจะมีบุตรได�ควรท่ีจะ

มีอายุไม%ตํ่ากว%า 15 ป� และเพ่ือให�ผู�ท่ีจะเป,นบุตรบุญธรรมมีความเคารพนับถือผู�ท่ีจะรับบุตรบุญธรรม

ด�วยเหตุนี้ การท่ีจะเกิดการเปลี่ยนสถานะของบุคคลท้ังสองจากการเป,นผู�รับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรม 

เป,นสามีภริยาจะเป,นไปได�ยากข้ึน2  อีกท้ัง เพ่ือให�สอดคล�องกับหลักสากลอย%างเช%นในต%างประเทศได�

กําหนดอายุของผู�รับบุตรบุญธรรมเอาไว�เหมือนกัน อาทิ ประเทศอังกฤษกําหนดให�ผู�รับบุตรบุญธรรม

ต�องมีอายุ 21 ป� ข้ึนไป ประเทศเยอรมันกําหนดอายุ 25 ป� ข้ึนไป และประเทศฟGลิปGนส� 21 ป�ข้ึนไป3

                                                           
1 พลประสิทธิ ์ ฤทธิ์รักษา. (2543).  หลกักฎหมายครอบครัว. (กรุงเทพฯ: วิญ ูชน). น. 113 – 114. 

2 รัศฎา  เอกบุตร. (2550). คําอธิบายประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย� บรรพ 5 ว�าด�วย ครอบครัวและบุตร. พิมพ,คร้ัง
ท่ี 5. (กรุงเทพฯ: วิญ ูชน). น.220. 

3 ปรียา  วิศาลเวทย�. (2543). เอกสารการสอนชุดวิชา กฎหมายแพ1ง 3 : ครอบครัว-มรดก หน1วยที่ 1-7. พิมพ�คร้ังท่ี 17. 
(นนทบุรี: สํานักพิมพ�มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช). น. 366. 
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แต%ในส%วนบุตรบุญธรรมนั้น กฎหมายไม%ได�กําหนดเกณฑ�อายุข้ันตํ่าหรือข้ันสูงไว� เพียงแต%กําหนดว%า 

ต�องมีอายุอ%อนกว%าผู�รับบุตรบุญธรรมอย%างน�อย 15 ป� เช%น ผู�รับบุตรบุญธรรมมีอายุ 25 ป�บริบูรณ� 

บุตรบุญธรรมจะต�องมีอายุไม%เกิน 10 ป�บริบูรณ� เป,นต�น ซ่ึงช%วงระยะเวลาดังกล%าวเป,นปMญาหา

เก่ียวกับความสงบเรียบร?อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ดังนั้น หากบุคคลท่ีจะรับบุตรบุญธรรม

อายุยังไม%ถึง 25 ป� ในขณะท่ีรับจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม แม�ต%อมาบุคคลนั้นจะมีอายุครบ 25 ป�  

การรับบุตรบุญธรรมก็ไม%สมบูรณ�ข้ึนมาได� และไม%อาจท่ีจะให�สัตยาบันด�วย4 ตัวอย%าง นายเอกอายุ 20 ป�  

จดทะบียนรับเด็กชายอ%างอายุ 2 ป� เป,นบุตรบุญธรรม จะเห็นได�ว%าในขณะท่ีจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมนั้น

ผู�รับบุตรบุญธรรม คือ นายเอกมีอายุเพียง 20 ป�เท%านั้น ซ่ึงไม%เป,นไปตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายกําหนด  

แม�ต%อมานายเอกจะมีอายุครบ 25 ป�ในภายหลังการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมก็ไม%ชอบอยู%ดี 

อุทาหรณ7 

คําพิพากษาฎีกาท่ี 1884/2497 จดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมเม่ือผู�รับบุตรบุญธรรม

อายุไม%ถึง 30 ป�บริบูรณ� และไม%ใช%กรณีท่ีจะให�สัตยาบันได� แม�ต%อมาผู�รับบุตรบุญธรรมจะมีอายุครบ 

30 ป�บริบูรณ�แล�ว ก็ไม%ทําให�การรับบุตรบุญธรรมสมบูรณ�  

 คําพิพากษาฎีกาท่ี 6993/2537  ตามทะเบียนรับบุตรบุญธรรมเอกสารหมาย จ.4 

ปรากฏว%าขณะเจ�ามรดกจดทะเบียนรับจําเลยท่ี 1 เป,นบุตรบุญธรรม เจ�ามรดกมีอายุ 25 ป�จึงขัดต%อ

ป.พ.พ. บรรพ 5 เดิม มาตรา 1582 ซ่ึงใช�บังคับขณะนั้นท่ีกําหนดว%าผู�รับเป,นบุตรบุญธรรมต�องมีอายุ

ไม%น�อยกว%า 30 ป� ส%วนการรับจําเลยท่ี 2 เป,นบุตรบุญธรรมตามเอกสารหมาย จ.3 เจ�ามรดกแจ�งว%า

เป,นโสด แต%ความจริงเจ�ามรดกได�จดทะเบียนสมรสกับโจทก� โจทก�ไม%ได�ให�ความยินยอม จึงขัดต%อ  

ป.พ.พ. บรรพ 5 เดิม มาตรา 1584 ซ่ึงใช�บังคับขณะนั้น การจดทะเบียนรับจําเลยท้ังสองเป,นบุตรบุญธรรม 

ย%อมไม%สมบูรณ�ไม%มีผลตามกฎหมาย  

 

2. กรณีท่ีบุตรบุญธรรมมีอายุตั้งแต1 15 ปFข้ึนไป ต?องได?รับความยินยอมจาก 

ผู?จะเป=นบุตรบุญธรรมด?วย  

กรณี ท่ีบุตรบุญธรรมมีอายุ ต้ั งแต%  15 ป� ข้ึนไป ต�องได�รับความยินยอมจาก 

ผู�จะเป,นบุตรบุญธรรมด�วย ตามประมวลกฎหมายแพ%งและพาณิชย� มาตรา 1598/20 กล%าวคือ ผู�ท่ีจะ

เป,นบุตรบุญธรรมท่ีมีอายุต้ังแต% 15 ป�บริบูรณ� แต%ยังไม%ถึง 20 ป�บริบูรณ� ผู�นั้นจะต�องยินยอมท่ีจะเป,น

บุตรบุญธรรม เนื่องจากบุคคลในวัยดังกล%าวจะมีวิจารณญาณในการตัดสินใจว%าจะเป,นบุตรบุญธรรม

                                                           
4 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1884/2497 
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ของบุคคลใดบุคลหนึ่งหรือไม% แต%ถ�าผู�ท่ีจะเป,นบุตรบุญธรรมมีอายุตํ่ากว%า 15 ป�บริบูรณ� การรับบุคคล

ดังกล%าวเป,นบุตรบุญธรรมไม%จําต�องได�รับความยินยอมจากผู�ท่ีจะเป,นบุตรบุญธรรม เนื่องจากบุคคล 

ในวัยนี้ยังไม%มีวิจารณญาณในการตัดสินใจว%าจะเป,นบุตรบุญธรรมของบุคคลใดบุคลหนึ่งหรือไม%  

 

3. กรณีผู?ท่ีจะเป=นบุตรบุญธรรมยังเป=นผู?เยาว7อยู1 ต?องได?รับความยินยอมจาก 

บิดาและมารดาท่ีแท?จริง  

กรณีผู�ท่ีจะเป,นบุตรบุญธรรมยังเป,นผู�เยาว�อยู% ต�องได�รับความยินยอมจากบิดาและ

มารดาท่ีแท�จริง กล%าวคือ เป,นบุคคลท่ีมีอายุยังไม%ครบ 20 ป�บริบูรณ� หรือยังไม%ได�สมรส ตามนัยมาตรา 1448 

แห%งประมวลกฎหมายแพ%งและพาณิชย�5 ในการรับผู�เยาว�เป,นบุตรบุญธรรมนั้น ต�องได�รับความยินยอม

จากบิดาและมารดาท่ีแท�จริงของผู�จะเป,นบุตรบุญธรรม กรณีท่ีมีการจดทะเบียนรับผู�เยาว�เป,นบุตรบุญธรรม

โดยมารดาของผู�เยาว�ไม%ได�ให�ความยินยอม การรับบุตรบุญธรรมย%อมไม%สมบูรณ� หรือไม%มีผลตาม

กฎหมาย6 หากบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งตาย หรือถูกถอนอํานาจปกครอง การรับบุตรบุญธรรม

จะต�องได�รับความยินยอมจากบิดาหรือมารดาท่ีมีอํานาจปกครองอยู% ดังนั้น จะเห็นได�ว%าการได�รับ

ความยินยอมจากบิดาและมารดาท่ีแท�จริงนั้น ต�องปรากฏว%าบุคคลเหล%านั้นต�องมีอํานาจในการ

ปกครองบุตรด�วย จึงจะถือได�ว%าเป,นบิดาและมารดาท่ีมีอํานาจให�ความยินยอมในการรับบุตรบุญธรรม 

เช%น เม่ือบิดามารดาหย%าขาดจากกันโดยตกลงให�บุตรผู�เยาว�อยู%ในความปกครองของมารดา ดังนั้น  

บิดาย%อมไม%มีอํานาจปกครองบุตรตามประมวลกฎหมายแพ%งและพาณิชย� มาตรา 1520, มาตรา 1566 (6) 

อํานาจปกครองจึงตกแก%มารดาแต%ผู�เดียว มารดาจึงมีอํานาจให�ความยินยอมในการท่ีบุคคลภายนอก

จะรับบุตรผู�เยาว�เป,นบุตรบุญธรรมได�เพียงลําพังโดยไม%จําต�องใช�สิทธิทางศาลขอให�สั่งอนุญาตแทนบิดาอีก7 

แต%หากไม%มีผู�มีอํานาจให�ความยินยอมดังกล%าว หรือมีแต%บิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งหรือท้ังสองคน

ไม%สามารถให�ความยินยอม เช%น กรณีผู�ท่ีประสงค�จะขอรับบุตรบุญธรรมไม%สามารถติดตามมารดาของ

ผู�ท่ีจะเป,นบุตรบุญธรรมมาให�ความยินยอมในการรับบุตรบุญธรรมได�8 หรือไม%ให�ความยินยอมโดยไม%มี

เหตุผลอันสมควร และเป,นปฏิปPกษ�ต%อสุขภาพ ความเจริญหรือสวัสดีภาพของผู�เยาว� มารดาหรือบิดา

หรือผู�ท่ีประสงค�จะขอรับบุตรบุญธรรมหรืออัยการสามารถร�องขอต%อศาลให�มีคําสั่งอนุญาตแทนการให�

ความยินยอมได� ตามประมวลกฎหมายแพ%งและพาณิชย� มาตรา 1598/21 แต%ถ�าผู�ท่ีจะเป,นบุตรบุญธรรม 

                                                           
5 เทียบคําพิพากษาศาลฎกีาท่ี 450/2551 
6 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2759/2530 
7 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2601/2536 
8 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 5098/2538 
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ได�บรรลุนิติภาวะแล�ว หากผู�นั้นได�ยินยอมท่ีจะไปเป,นบุตรบุญธรรม กรณีเช%นนี้ การรับบุตรบุญธรรมก็

ไม%จําต�องได�รับความยินยอมจากบิดาและมารดาของผู�จะเป,นบุตรบุญธรรมแต%อย%างใด  

 ดังนั้น จะเห็นได�ว%าบทบัญญัติมาตรา 1598/21 ไม%ได�กําหนดให�ผู�ปกครองมีอํานาจท่ี

จะให�ความยินยอมแทนบิดามารดาท่ีถูกถอนอํานาจปกครอง ฉะนั้น หากผู�เยาว�มีเพียงผู�ปกครอง  

ถ�าจะมีการรับผู�เยาว�เป,นบุตรบุญธรรมจะต�องได�รับอนุญาตจากศาลแทน 

 

4. กรณีผู?ท่ีจะเป=นบุตรบุญธรรมเป=นผู?เยาว7ถูกทอดท้ิงและอยู1ในความดูแลของ 

สถานสงเคราะห7เด็ก ตามกฎหมายว1าด?วยการสงเคราะห7และคุ?มครองเด็ก ให?สถานสงเคราะห7เด็ก

เป=นผู?ให?ความยินยอม  

กรณีผู� ท่ีจะเป,นบุตรบุญธรรมเป,นผู� เยาว� ถูกทอดท้ิงและอยู% ในความดูแลของ 

สถานสงเคราะห�เด็กตามกฎหมายว%าด�วยการสงเคราะห�และคุ�มครองเด็ก ให�สถานสงเคราะห�เด็กเป,น

ผู�ให�ความยินยอม ตามประมวลกฎหมายแพ%งและพาณิชย� มาตรา 1598/229 เนื่องจากบิดาและมารดา

ได�ทอดท้ิงบุตรของตนเองจึงย%อมเล็งเห็นได�ว%าไม%มีความประสงค�ท่ีจะใช�อํานาจปกครองบุตรนั้นแล�ว  

กรณีจึงไม%ต�องได�รับความยินยอมจากบิดาและมารดาของบุตรผู�เยาว�ดังกล%าว  

ในกรณีผู�ท่ีจะเป,นบุตรบุญธรรมเป,นผู�เยาว�มิได�ถูกทอดท้ิง แต%อยู%ในความอุปการะ

เลี้ยงดูของสถานสงเคราะห�เด็กตามกฎหมายว%าด�วยการสงเคราะห�และคุ�มครองเด็ก บิดาและมารดา 

หรือบิดาหรือมารดาในกรณีท่ีมารดาหรือบิดาคนใดคนหนึ่งตายหรือถูกถอนอํานาจปกครอง ได�ทํา

หนังสือมอบอํานาจให�สถานสงเคราะห�เด็กดังกล%าวเป,นผู�มีอํานาจให�ความยินยอมในการรับผู�เยาว� 

เป,นบุตรบุญธรรมแทนตน กรณีจึงไม%ต�องให�บิดาหรือมารดาแสดงเจตนาให�ความยินยอมในการรับ 

เด็กนั้นเป,นบุตรบุญธรรมอีก และในช%วงเวลาท่ีผู�เยาว�อยู%ในความอุปการะเลี้ยงดูของสถานสงเคราะห�

เด็กตามกฎหมายว%าด�วยการสงเคราะห�และคุ�มครองเด็กนั้น บิดาและมารดา หรือบิดาหรือมารดา  

จะถอนหนังสือมอบอบอํานาจดังกล%าวไม%ได� แต%ถ�าไม%มีผู�มีอํานาจให�ความยินยอมดังกล%าวหรือมีแต%บิดา

หรือมารดาคนใดคนหนึ่งหรือท้ังสองคนไม%สามารถให�ความยินยอมหรือไม%ให�ความยินยอมโดยไม%มี

เหตุผลอันสมควร และเป,นปฏิปPกษ�ต%อสุขภาพ ความเจริญหรือสวัสดีภาพของผู�เยาว� มารดาหรือบิดา

                                                           
9 มาตรา 1598/22 “ในการรับผู�เยาว�เป,นบุตรบุญธรรมถ�าผู�เยาว�เป,นผู�ถูกทอดท้ิงและอยู%ในความดูแลของสถานสงเคราะห�

เด็กตามกฎหมายว%าด�วยการสงเคราะห�และคุ�มครองเด็ก ให�สถานสงเคราะห�เด็กเป,นผู�ให�ความยินยอมทนบิดาหรือมารดา… 
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หรือผู�ท่ีประสงค�จะขอรับบุตรบุญธรรมหรืออัยการสามารถร�องขอต%อศาลให�มีคําสั่งอนุญาตแทนการให�

ความยินยอมได� ตามประมวลกฎหมายแพ%งและพาณิชย� มาตรา 1598/2310 ประกอบมาตรา 1598/22  

 ในกรณีผู�มีอํานาจให�ความยินยอมแทนสถานสงเคราะห�เด็กในการรับบุตรบุญธรรม

ตามประมวลกฎหมายแพ%งและพาณิชย� มาตรา 1598/22 มาตรา 1598/23 มีความประสงค�ท่ีจะรับ

ผู�เยาว�ซ่ึงอยู%ในความดูแลหรือความอุปการะเลี้ยงดูของสถานสงเคราะห�เด็กตามกฎหมายว%าด�วย  

การสงเคราะห�และคุ�มครองเด็กนั้นเป,นบุตรบุญธรรมของตนเอง จะต�องร�องขอต%อศาลให�มีคําสั่ง

อนุญาตแทนการให�ความยินยอมของสถานสงเคราะห�เด็กนั้น ตามประมวลกฎหมายแพ%งและพาณิชย� 

มาตรา 1598/24 

 

5. กรณีท่ีผู?จะรับบุตรบุญธรรมหรือผู?จะเป=นบุตรบุญธรรมมีคู1สมรสอยู1จะต?อง 

ได?รับความยินยอมจากคู1สมรสก1อน  

กรณีท่ีผู�จะรับบุตรบุญธรรมหรือผู�จะเป,นบุตรบุญธรรมมีคู%สมรสอยู%จะต�องได�รับ 

ความยินยอมจากคู%สมรสก%อน โดยท่ีคู%สมรสของผู�จะรับบุตรบุญธรรมหรือผู�จะเป,นบุตรบุญธรรม 

หมายถึงสามีภริยาท่ีชอบด�วยกฎหมาย11 ยกเว�นในกรณีท่ีคู%สมรสไม%อาจให�ความยินยอมได�หรือไปเสีย

จากภูมิลําเนาหรือถ่ินท่ีอยู%และหาตัวไม%พบเป,นเวลาไม%น�อยกว%าหนึ่งป� ต�องร�องขอต%อศาลให�มีคําสั่ง

อนุญาตแทนการให�ความยินยอมของคู%สมรสนั้น ตามประมวลกฎหมายแพ%งและพาณิชย� มาตรา 1598/25 

ตัวอย%าง นาย ก. สามีโดยชอบด�วยกฎหมายของนาง ข. ได�ย�ายไปอยู%ท่ีกรุงเทพมหานครต้ังแต% พ.ศ. 

2550 โดยมิได�แจ�งให�นาง ข. ทราบ และปรากฏว%านาย ก กับนาง ข. ไม%ได�มีการติดต%อกันเลย และ 

เม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม 2550 นาง ข. ได�จดทะเบียนรับนาย ค. เป,นบุตรบุญธรรม ถือว%า นาย ก.  

ซ่ึงเป,นสามีโดยชอบด�วยกฎหมายของนาง ข. ได�ไปเสียจากภูมิลําเนาหรือถ่ินท่ีอยู%และไม%มีใครได�รับข%าวคราว

ประการใดเป,นเวลาไม%น�อยกว%าหนึ่งป� กรณีต�องด�วยข�อยกเว�นท่ีจะไม%ต�องได�รับความยินยอมของ 

นาย ก. ซ่ึงเป,นคู%สมรส ตามประมวลกฎหมายแพ%งและพาณิชย� มาตรา 1598/25 ดังนั้น การจดทะเบียนรับ

นาย ค. เป,นบุตรบุญธรรมจึงชอบด�วยกฎหมาย12  

                                                           
10 มารตรา 1598/23 บัญญัติว%า “ในกรณีท่ีผู�เยาว�มิได�ถูกทอดท้ิงแต%อยู%ในความอุปาการะเล้ียงดูของสถานสงเคราะห�เด็ก 

ตามกฎหมายว%าด�วยการสงเคราะห�และคุ�มครองเด็ก บิดาและมารดา หรือบิดาหรือมารดาในกรณีท่ีมารดาหรือบิดาคนใดคนหน่ึงตาย
หรือถูกถอนอํานาจปกครอง จะทําหนังสือมอบอํานาจให�สถานสงเคราะห�เก็กดังกล%าวเป,นผู�มีอํานาจให�ความยินยอมในการรับผู�เยาว�เป,น
บุตรบุญธรรมแทนตนก็ได�…” 

11 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2398/2517 
12 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 841/2533 
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การท่ีกฎหมายกําหนดให�การรับบุตรบุญธรรมต�องได�รับความยินยอมจากคู%สมรสนั้น

มีเหตุผล เนื่องจากการรับบุตรบุญธรรมหรือการเข�าเป,นบุตรบุญธรรมของคู%สมรสฝUายหนึ่งนั้น  

ย%อมส%งผลต%อชีวิตและความเป,นอยู%รวมท้ังผลประโยชน�ทางทรัพย�สินของตัวผู�จะเป,นบุตรบุญธรรม  

ผู�จะรับบุตรบุญธรรม และคู%สมรสของบุคคลท้ังสองด�วย เนื่องจากผู�รับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรมมี

สิทธิหน�าท่ีเช%นเดียวกับสิทธิหน�าท่ีของบิดามารดาและบุตร13 ผู�รับบุตรบุญธรรมจึงเป,นผู�ใช�อํานาจ

ปกครองบุตรบุญธรรม จะต�องอุปการะเลี้ยงดูและให�การศึกษาแก%บุตรบุญธรรม ในขณะเดียวกัน 

บุตรบุญธรรมก็ต�องอุปการะเลี้ยงดูผู�รับบุตรบุญธรรม เป,นเหตุให�ผู�รับบุตรบุญธรรมหรือบุตรบุญธรรม  

มีความรับผิดชอบเพ่ิมมากข้ึน และก%อให�เกิดภาระค%าใช�จ%ายเพ่ิมสูงข้ึน อันจะส%งกระทบต%อทรัพย�สิน

ระหว%างคู%สมรสท้ังของผู�รับบุตรบุญธรรมหรือบุตรบุญธรรม นอกจากนี้ บุตรบุญธรรมยังมีฐานะเสมือน

เป,นผู�สืบสันดานของผู�รับบุตรบุญธรรมตามนัยมาตรา 162714 ซ่ึงทําให�บุตรบุญธรรมมีสิทธิรับมรดก

ของผู�รับบุตรบุญธรรมด�วย ดังนั้น การท่ีผู�รับบุตรบุญธรรมจะรับบุคคลใดมาเป,นบุตรบุญธรรมของตน 

ย%อมทําให�ส%วนแบ%งในการรับมรดกของคู%สมรสของผู�รับบุตรบุญธรรมต�องลดน�อยลงไปด�วย ด�วยเหตุผล

ดังกล%าวมาแล�วข�างต�น ในการรับบุตรบุญธรรมจึงต�องได�รับความยินยอมจากคู%สมรสของบุคคลท้ังสองด�วย  

สําหรับการให�ความยินยอมของคู%สมรสในการรับบุตรบุญธรรมนั้น กฎหมายไม%ได�

กําหนดว%าคู%สมรสท่ีจะให�ความยินยอมต�องลงลายมือชื่อด�วยตนเอง ดังนั้น การท่ีเจ�าพนักงานบันทึกว%า

คู%สมรสยินยอมก็ใช�ได�แล�วไม%จําเป,นท่ีคู%สมรสนั้นจะต�องให�ความยินยอมเป,นหนังสือ การรับบุตรบุญธรรม

ดังกล%าวมีผลสมบูรณ�ตามกฎหมาย15 ดังนั้น เพียงแต%เจ�าพนักงานบันทึกด�านหลัง ค.ร.13 ตามคําร�อง

ให�ความยินยอมของคู%สมรสไว�ว%าคู%สมรสของผู�รับบุตรบุญธรรมมาให�ความยินยอมแล�วการจดทะเบียน

รับบุตรบุญธรรมย%อมสมบูรณ�ตามกฎหมายแล�ว คู%สมรสไม%จําเป,นต�องให�ความยินยอม โดยการ 

ลงลายมือชื่อในด�านหลัง ค.ร.13 นั้น16 อย%างไรก็ตาม หากปรากฏว%ามีการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม

โดยมิได�รับความยินยอมจากคู%สมรส การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม ย%อมไม%สมบูรณ�ตามกฎหมาย  

ไม%ก%อให�เกิดความสัมพันธ�รวมท้ังสิทธิและหน�าท่ีตามกฎหมายระหว%างผู�รับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรม 

ตัวอย%าง นาง ข. จดทะเบียนรับนาย ค.เป,นบุตรบุญธรรมโดยไม%ได�รับความยินยอมจากนาย ก. ผู�เป,น

                                                           
13 มาตรา 1598/28  
14 มาตรา 1627 บัญญัติว%า “บุตรนอกกฎหมายท่ีบิดาได�รับรองแล�วและบุตรบุญธรรมน้ันให�ถือว%าเป,นผู�สืบสันดาน 

เหมือนกับบุตรท่ีชอบด�วยกฎหมาย ตามความหมายแห%งประมวลกฎหมายน้ี” 
15 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2359/2521 
16 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 949/2537 
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สามี มีผลให�การรับบุตรบุญธรรมนั้นไม%สมบูรณ� กล%าวคือไม%ก%อให�เกิดความสัมพันธ�และสิทธิหน�าท่ีตาม

กฎหมายระหว%างนาง ข. กับนาย ค.ในฐานะผู�รับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรมแต%อย%างใด17 

ในเรื่องของการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมนั้น หากผู�รับบุตรบุญธรรมมีคู%สมรส  

และคู%สมรสได�ให�ความยินยอมในการจดทะเบียนนั้นแล�ว การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมย%อมมีผล

สมบูรณ�ตามกฎหมาย อย%างไรก็ตามคู%สมรสของผู�รับบุตรบุญธรรมไม%ได�มีฐานะเป,นผู�รับบุตรบุญธรรม

ไปด�วย เนื่องจากการท่ีกฎหมายกําหนดให� “ต?องได?รับความยินยอม” ย%อมหมายความเพียงว%า 

ยินยอมให�คู%สมรสอีกฝUายหนึ่งรับบุตรบุญธรรมได� และกฎหมายไม%ได�กําหนดให�คู%สมรสอีกฝUายต�องรับ

บุตรบุญธรรมด�วย และมีฐานะเป,นผู�รับบุตรบุญธรรมโดยอัตโนมัติ18 ดังนั้น ความยินยอมของคู%สมรส

มิได�ทําให�คู%สมรสนั้นมีฐานะเป,นผู�รับบุตรบุญธรรม หากคู%สมรสนั้นประสงค�จะรับผู�เยาว�ซึ่งเป,นบุตรบุญธรรม

ของคู%สมรสอีกฝUายหนึ่งเป,นบุตรบุญธรรมของตนด�วยจะต�องได�รับความยินยอมของคู%สมรส  

ซ่ึงเป,นผู�รับบุตรบุญธรรมอยู%แล�ว ตามมาตรา 1598/2619 ตัวอย%าง นาย ก. ได�ยื่นคําร�องขอรับนาย ค. 

เป,นบุตรบุญธรรมต%อนายทะเบียน โดยนาง ข. ภรรยาของนาย ก. ได�ให�ความยินยอมและนาง ข.ก็ได�

ลงชื่อในบันทึกต%อท�ายทะเบียนการรับบุตรบุญธรรมว%าเป,นคู%สมรสผู�รับบุตรบุญธรรม เม่ือพิจารณาจาก

ทะเบียนการรับบุตรบุญธรรมแล�วไม%ปรากฏว%านาง ข. เป,นผู�รับบุตรบุญธรรมด�วย จึงถือว%านาย ก.  

แต%เพียงผู�เดียวเท%านั้นเป,นผู�จดทะเบียนรับนาย ค. เป,นบุตรบุญธรรม นาย ค. จึงไม%ใช%บุตรบุญธรรมโดย

ชอบด�วยกฎหมายของนาง ข.และไม%ใช%ทายาทของนาง ข.20 ด�วย หากต�องการให�นาย ค. เป,นบุตรบุญธรรม

ของนาง ข. นาง ข. ต�องจดทะเบียนรับนาย ค . เป,นบุตรบุญธรรมของตนด�วย 

 

6. ผู?เยาว7ท่ีเป=นบุตรบุญธรรมของบุคคลใดอยู1แล?วจะเป=นบุตรบุญธรรมของบุคคลอ่ืนอีก

ในเวลาเดียวกันไม1ได? เว?นแต1จะเป=นบุตรบุญธรรมของคู1สมรสของผู?รับบุตรบุญธรรม 

ผู�เยาว�ท่ีเป,นบุตรบุญธรรมของบุคคลใดอยู%แล�วจะเป,นบุตรบุญธรรมของบุคคลอ่ืนอีก

ในเวลาเดียวกันไม%ได� เว�นแต%จะเป,นบุตรบุญธรรมของคู%สมรสของผู�รับบุตรบุญธรรมตามประมวล

กฎหมายแพ%งและพาณิชย� มาตรา 15982/26 ท้ังนี้ เพราะว%า หากผู�เยาว�ไปเป,นบุตรบุญธรรมของ

บุคคลอ่ืนอีก ซ่ึงมิใช%คู%สมรสของผู�รับบุตรบุญธรรมแล�ว จะทําให�มีผู�ใช�อํานาจปกครองหลายคน  

                                                           
17 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 344/2531 
18 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 488/2509 
19 รัศฎา  เอกบุตร. อ8างแล8ว น. 227. 
20 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1922/2534 
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ซ่ึงอาจเกิดข�อขัดแย�งในการดูแลระหว%างผู�รับบุตรบุญธรรมด�วยกันหรือระหว%างผู�รับบุตรบุญธรรม 

กับบุตรบุญธรรมข้ึนได�โดยง%าย 

 

แบบของการรับบุตรบุญธรรม 

 

มาตร 1598/27 บัญญัติว�า “การรับบุตรบุญธรรมจะสมบูรณ�ต�อเม่ือได#จดทะเบียนตาม

กฎหมาย แต�ถ#าผู#จะเป.นบุตรบุญธรรมนั้นเป.นผู#เยาว�ต#องปฏิบัติตามกฎหมายว�าด#วยการรับเด็กเป.น

บุตรบุญธรรมก�อน” 

จากบทบัญญัติของกฎหมายดังกล%าวข�างต�น หากผู� ท่ีจะเป,นบุตรบุญธรรมได� 

บรรลุนิติภาวะแล�ว ไม%ว%าจะบรรลุนิติภาวะโดยมีอายุครบ 20 ป�บริบูรณ� หรือโดยการสมรสโดยชอบ

ด�วยกฎหมาย จะเป,นบุตรบุญธรรมของผู�รับบุตรบุญธรรมโดยสมบูรณ�เม่ือได�จดทะเบียนต1อ 

นายทะเบียนครอบครัว ซ่ึงถือเป,นแบบของการรับบุตรบุญธรรม มิฉะนั้น แล�วการรับบุตรบุญธรรม

ย%อมไม%สมบูรณ�และไม%ก%อให�เกิดความสัมพันธ�ระหว%างผู�รับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรมแต%ประการใด 

แต%ถ�าผู�ท่ีจะเป,นบุตรบุญธรรมเป,นผู�เยาว� จะต�องปฏิบัติตามหลักเกณฑ�ท่ีกําหนดไว�ในกฎหมายว%าด�วย

การรับเ ด็กเป,นบุตรบุญธรรมเสียก%อนจึงจะจดทะเบียนได�  ซ่ึงพระราชบัญญัติ ดังกล%าวคือ 

พระราชบัญญัติการรับเด็กเป,นบุตรบุญธรรม พ.ศ. 2522 ได�กําหนดหลักเกณฑ�ในการรับเด็กเป,น 

บุตรบุญธรรมโดยสรุป ดังนี้21 

1. ผู�ท่ีจะรับเด็กเป,นบุตรบุญธรรมของตนจะต�องยื่นเรื่องต%ออธิบดีกรมประชาสงเคราะห� 

2. ผู�ท่ีจะรับเด็กเป,นบุตรบุญธรรมจะต�องทดลองเลี้ยงเด็กนั้นไม%น�อยกว%า 6 เดือน  

3. เม่ือผู�ท่ีจะรับเด็กเป,นบุตรบุญธรรมได�ทดลองเลี้ยงเด็กครบ 6 เดือนแล�ว คณะกรรมการรับ

เด็กเป,นบุตรบุญธรรมจะอนุญาตให�รับเด็กเป,นบุตรบุญธรรมหรือไม%ก็ได� ถ�าไม%อนุมัติ ผู�ท่ีจะรับเด็กเป,น

บุตรบุญธรรมมีสิทธิอุทธรณ�ต%อศาลได�ภายใน 30 วัน 

4. หากผู�ท่ีจะรับเด็กเป,นบุตรบุญธรรมมีความประสงค�จะนําตัวเด็กออกนอกราชอาณาจักร 

จะต�องได�รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว%าการกระทรวงมหาดไทย ถ�าฝUาฝVนจะต�องระวางโทษจําคุก ไม%เกิน 

3 ป� และปรับไม%เกิน 30,000 บาท 

                                                           
21 สมพร  พรหมหิตาธร. (2544). คําอธิบายประมวลกฎหมายแพ�งและพาณชิย� ว�าด�วย ครอบครัว. (กรุงเทพฯ:  

นิติธรรม). น. 361.  
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ส%วนวิธีการจดทะเบียนนั้น พิจารณาได�จากพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 

2478 ในมาตรา 22 กล%าวคือ “การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม ให#ผู#รับบุตรบุญธรรม และบุตรบุญธรรม 

เป.นผู#ร#องขอให#นายทะเบียนรับจดทะเบียนต�อเม่ือท้ังสองฝ8ายให#ถ#อยคําว�าได#ปฏิบัติตามเง่ือนไขแห�ง

กฎหมายในเรื่องรับบุตรบุญธรรมดังท่ีบัญญัติไว#ในประมวล กฎหมายแพ�งและพาณิชย�แล#ว ถ#าปรากฏ

ต�อนายทะเบียนว�าการมิได#เป.นไป ตามเง่ือนไขท่ีว�านั้น หรือถ#อยคําท่ีได#ให#ไว#ไม�เป.นความจริง ห#ามมิให#

รับจดทะเบียน 

ถ#านายทะเบียนไม�ยอมรับจดทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม ผู#ร#องขอ จดทะเบียนฝ8าย

หนึ่งฝ8ายใดจะยื่นคําร#องต�อศาลก็ได# โดยไม�ต#องเสีย ค�าธรรมเนียมศาล เม่ือศาลไต�สวนได#ความว�าการ

ได#เป.นไปตามเง่ือนไข แห�งกฎหมายครบถ#วนแล#ว ก็ให#ศาลมีคําสั่งไปให#รับจดทะเบียน” 

จากบทบัญญัติดังกล%าวเห็นได�ว%าการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมต�องได�รับความยินยอม

จากท้ังผู�เป,นบุตรบุตรธรรมและผู�รับบุตรบุญธรรมด�วย และต�องปฎิบัติตามบทบัญญัติท่ัวไปด�วยหาก

กรณีผู�ท่ีจะเป,นบุตรบุญธรรมเป,นผู�เยาว�อายุยังไม%ถึง 15 ป� นั่นหมายความว%าต�องได�รับความยินยอม

จากบุคคลท่ีมีอํานาจด�วย หากผู�รับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมปฏิบัติตามเง่ือนไขของการรับ 

บุตรบุญธรรมทุกอย%างแล�ว แต%นายทะเบียนไม%รับจดให� ดังนี้ สามารถร�องขอต%อศาลให�มีคําสั่งให�รับ 

จดทะเบียนได� ฉะนั้น เห็นได�ว%าเง่ือนไขสําคัญของการเป,นบุตรบุญธรรมต�องมีการจดทะเบียนรับเป,น

บุตรบุญธรรม หากมีการรับบุตรบุญธรรมโดยไม%จดทะเบียน การรับบุตรบุญธรรมไม%มีผลสมบูรณ�ตาม

กฎหมาย ตัวอย%างเช%น การท่ีป:ารักหลานมากจึงนําหลานมาเลี้ยงดูเหมือนเป,นลูกของตน แต%ไม%มีการ

จดทะเบียนรับหลานเป,นบุตรบุญธรรม ดังนี้ หลานย%อมไม%ใช%บุตรบุญธรรมของป:า อีกท้ังไม%ก%อให�เกิด

สิทธิในการรับมรดกของผู�เป,นป:า เพราะบุตรบุญธรรมท่ีจะมีสิทธิในการรับมรดกได� ต%อเม่ือได�มีการ 

จดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมแล�ว22 ส%วนนายทะเบียน ได�แก% หัวหน�าเขต สําหรับกรุงเทพมหานคร 

นายอําเภอหรือปลัดอําเภอ หรือหัวหน�าก่ิงอําเภอ เป,นต�น  

 

ผลของการรับบุตรบุญธรรม 

 

เม่ือจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมแล�วสิทธิหน�าท่ีระหว%างผู�รับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญ

ธรรมย%อมเกิดข้ึนต้ังแต%วันจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม โดยสิทธิหน�าท่ีระหว%างผู�รับบุตรบุญธรรมกับ

บุตรบุญธรรม แบ%งออกเป,น 2 กรณี 

                                                           
22 เทียบเคียงคําพิพากษาฎีกาท่ี 431/2485 
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1. สิทธิในทางส1วนตัวระหว1างผู?รับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรม23 

มาตรา 1598/28 บัญญัติว�า “บุตรบุญธรรมย�อมมีฐานะอย�างเดียวกับบุตรชอบด#วย

กฎหมายของผู#รับบุตรบุญธรรมนั้นแต�ไม�สูญสิทธิและหน#าท่ีในครอบครัวท่ีได#กําเนิดมา ในกรณีเช�นนี้ 

ให#บิดามารดาโดยกําเนิดหมดอํานาจปกครองนับแต�วันเวลาท่ีเด็กเป.นบุตรบุญธรรมแล#ว 

ให#นําบทบัญญัติลักษณะ 2 หมวด 2 แห�งบรรพนี้มาใช#บังคับโดยอนุโลม” 

จากบทบัญญัติของกฎหมายดังกล%าว อธิบายได�เป,นรายข�อ ดังนี้ 

1.1 บุตรบุญธรรมมีฐานะอย%างเดียวกันกับบุตรชอบด�วยกฎหมายของผู�รับบุตรบุญธรรม 

กล%าวคือ บุตรบุญธรรมมีสิทธิเท%าเทียมกับบุตรชอบด�วยกฎหมายของผู�รับบุตรบุญธรรม เช%น บุตรบุญธรรม 

มีสิทธิใช�ชื่อสกุลของผู�รับบุตรบุญธรรม มีสิทธิในการรับมรดกของผู�รับบุตรบุญธรรม เป,นต�น 

1.2 บุตรบุญธรรมไม%สูญเสียสิทธิและหน�าท่ีในครอบครัวเดิมท่ีได�กําเนิดมา เช%น  

บุตรบุญธรรมยังคงเป,นทายาทโดยธรรมของบิดามารดาโดยกําเนิดอยู% และมีหน�าท่ีอุปการะเลี้ยงดูบิดา

มารดาโดยกําเนิด รวมท้ังหน�า ท่ี อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาโดยกําเนิดเ ม่ือตกทุกข�ได�ยาก  

ตามมาตรา 1563 เป,นต�น แต%ในระหว%างท่ีบุตรบุญธรรมยังเป,นผู�เยาว�อยู% บิดามารดาโดยกําเนิดหมด

อํานาจปกครองนับแต%วันท่ีเด็กเป,นบุตรบุญธรรมแล�ว แต%ถ�ามีผู�ทําละเมิดให�บุตรบุญธรรมถึงแก%ความตาย 

บิดามารดาโดยกําเนิดมีสิทธิเรียกค%าขาดไร�อุปการะเลี้ยงดูได� ดังจะเห็นได�จากการท่ีลูกจ�างของจําเลย

ยอมให�ผู�ตายโดยสารไปในรถ จําเลยจึงต�องร%วมรับผิดในผลแห%งการละเมิดท่ีลูกจ�างจําเลยกระทําไป

ตามทางการท่ีจ�าง จําเลยจะอ�างว%าผู�ตายไม%ได�เสียค%าโดยสาร ไม%ต�องรับผิดต%อผู�ตายตามประมวล

กฎหมายแพ%งและพาณิชย� ลักษณะขนส%ง หาได�ไม%บุตรบุญธรรมยังคงมีสิทธิหน�าท่ีต%อบิดามารดา 

รวมท้ังหน�า ท่ี อุปการะเลี้ยงดูตามประมวลกฎหมายแพ%งและพาณิชย�  มาตรา 1563 ฉะนั้น  

แม�โจทก�จะยกผู�ตายซ่ึงเป,นบุตรให� จ. ผู�ตายยังคงมีความผูกพันต%อโจทก� เม่ือลูกจ�างจําเลยกระทํา

ละเมิดต%อผู�ตายในทางการท่ีจ�าง โจทก�จึงมีอํานาจฟ:อง24 

1.3 ผู�รับบุตรบุญธรรมเริ่มต�นมีอํานาจปกครองบุตรบุญธรรมแทนบิดามารดาโดยกําเนิด 

ต้ังแต%เวลาท่ีเด็กเป,นบุตรบุญธรรมเป,นต�นไปจนกว%าจะมีการเลิกรับบุตรบุญธรรม ดังนั้น กรณีท่ี 

ผู�รับบุตรบุญธรรมตายก%อนบุตรบุญธรรมบรรลุนิติภาวะ บิดามารดาโดยกําเนิดก็ไม%ได�รับอํานาจ

ปกครองคืนมา ดังจะเห็นได�จากตามประมวลกฎหมายแพ%งและพาณิชย�ใน มาตรา1598/28 เม่ือมีการ

จดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมบิดามารดาโดยกําเนิดของบุตรบุญธรรมนั้นย%อมหมดอํานาจปกครองไป

                                                           
23 สมพร  พรหมหิตาธร. อ�างแล�ว. น. 362. 
24 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 689/2512 
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ต้ังแต%วันเวลาท่ีเป,นบุตรบุญธรรมแล�ว ดังนั้น เม่ือผู�ร�องยกเด็กชาย ส. ให�เป,นบุตรบุญธรรมแก%ร�อยตรี บ.  

แล�วผู�ร�องกับ อ. ซ่ึงเป,นบิดามารดาโดยกําเนิดของเด็กชาย ส. ก็หมดอํานาจปกครองนับแต%วันเวลาท่ี

เด็กชาย ส. เป,นบุตรบุญธรรมของร�อยตรี บ. และแม�ภายหลังร�อยตรี บ. ถึงแก%กรรมก็หาได�มีผลทําให�

การรับบุตรบุญธรรมต�องเลิกหรือสิ้นสุดไปด�วยไม%เด็กชาย ส. ยังคงเป,นบุตรบุญธรรมของร�อยตรี บ. อยู%

ผู�ร�องกับ อ. หาได�กลับมีอํานาจปกครองข้ึนมาใหม%ได�ไม%อํานาจปกครองของบิดามารดาโดยกําเนิดจะ

กลับคืนมาก็ต%อเม่ือมีการเลิกรับบุตรบุญธรรมตามประมวลกฎหมายแพ%งและพาณิชย�มาตรา 1598/37 

เท%านั้น เม่ือเด็กชาย ส. บุตรผู�เยาว�ไม%มีผู�ปกครองและผู�ร�องกับ อ. ก็มิใช%เป,นผู�ได�อํานาจปกครอง

เด็กชาย ส. กลับคืนมาเช%นนี้จึงมีความจําเป,นท่ีผู�ร�องจะต�องใช�สิทธิทางศาลยื่นคําร�องขอให�ศาลต้ังผู�มี

อํานาจปกครองเด็กชาย ส. ได�เม่ือผู�ร�องเป,นบิดาโดยกําเนิดและโดยชอบด�วยกฎหมายของเด็กชาย ส. 

บุตรผู�เยาว�ศาลฎีกาเห็นสมควรต้ังผู�ร�องให�เป,นผู�มีอํานาจปกครองเด็กชาย ส. บุตรผู�เยาว�25 

จะเห็นได�ว%า เม่ือกฎหมายกําหนดให�ผู�รับบุตรบุญธรรมเป,นผู�ใช�อํานาจปกครองบุตร

บุญธรรม ดังนั้น ผู�รับบุตรบุญธรรมจึงมีหน�าท่ีต%อบุตรบุญธรรมท่ียังเป,นผู�เยาว� เป,นต�นว%า ต�องให�

อุปการะเลี้ ยงดู ให�การศึกษา กําหนดถ่ินท่ีอยู%  ทําโทษบุตรตามสมควร ท้ังนี้  เ พ่ือเป,นการ 

ว%ากล%าวสั่งสอนและมีสิทธิรียกบุตรคืนจากบุคคลท่ีอ่ืนซ่ึงกักบุตรไว�โดยมิชอบด�วยกฎหมาย26  

เป,นผู�แทนโดยชอบธรรม ในการจัดการทรัพย�สิน หรือกิจการแทนบุตรบุญธรรม นอกจากนี้  

ผู�รับบุตรบุญธรรมยังเป,นผู�ให�ความยินยอมในการดําเนินการต%างๆ ของบุตรบุญธรรม27 รวมท้ังเป,นผู�ให�

ความยินยอมในการหม้ันและการสมรสของบุตรบุญธรรมผู� เยาว�ด� วย แต%อย% างไร ก็ตาม  

ผู� รับบุตรบุญธรรมก็มิใช%บุพการีของบุตรบุญธรรมตามความหมายในมาตรา 1562 ดังนั้น  

บุตรบุญธรรมจึงฟ:องคดีต%อผู�รับบุตรบุญธรรมได�ท้ังคดีแพ%งและคดีอาญา ไม%โดยถือว%าเป,นคดีอุทลุม  

ดังจะเห็นได�จากในประมวลกฎหมายแพ%งและพาณิชย�มาตรา1598/28 ท่ีบัญญัติว%าบุตรบุญธรรมย%อม

มีฐานะอย%างเดียวกับบุตรชอบด�วยกฎหมายของผู�รับบุตรบุญธรรมและในวรรคท่ี 2 ท่ีบัญญัติว%าให�นํา

บทบัญญัติในลักษณะ 2 หมวด2 แห%งบรรพนี้ (ต้ังแต%มาตรา 1561 ถึงมาตรา 1584/1) มาใช�บังคับโดย

อนุโลมนั้นหมายความเพียงว%าให�นําบทบัญญัติว%าด�วยสิทธิและหน�าท่ีของบิดามารดาและบุตรมาใช�

บังคับแก%บุตรบุญธรรมโดยอนุโลมเท%านั้น ไม%ได�บังคับว%าจะต�องนําทุกมาตรามาใช�บังคับท้ังหมด  

ส%วนบทบัญญัติในมาตรา 1562 ท่ีบัญญัติว%าผู�ใดจะฟPงบุพการีของตนเป,นคดีแพ%งหรือคดีอาญามิได�นั้น

เป,นบทบัญญัติจํากัดสิทธิของบุคคลจึงต�องตีความโดยเคร%งครัด ประมวลกฎหมายแพ%งและพาณิชย�
                                                           

25 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 349/2540 
26 มาตรา 1569 และมาตรา 1571 
27 มาตรา 21 มาตรา 1569 และมาตรา 1571 
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มาตรา 29 เดิม (มาตรา 28 ท่ีแก�ไขใหม%) ให�ความหมายของคําว%า ผู�บุพการีไว�ว%า หมายถึง บิดามารดา

ปูUย%าตายายทวดและผู�สืบสายโลหิตกันโดยตรงข้ึนไปตามความเป,นจริง จําเลยเป,นเพียงผู�รับโจทก�เป,น

บุตรบุญธรรมไม%ใช%บิดาโจทก�จึงไม%ใช%ผู�บุพการีของโจทก� โจทก�จึงมีอํานาจฟ:องจําเลยได�ไม%ต�องห�ามตาม

ประมวลกฎหมายแพ%งและพาณิชย�มาตรา 156228 

ในส%วนของคดีอาญานั้น หากบุตรบุญธรรมลักทรัพย�ของผู�รับบุตรบุญธรรม ไม%ถือว%า

เป,นกรณีท่ีผู�สืบสันดานกระทําต%อบุพการี จึงไม%อาจยอมความกันได� ตามนัยคําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 

956/250929 

 

2. สิทธิเก่ียวกับทรัพย7สินระหว1างผู?รับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรม30 

มาตรา 1598/28 วรรคสองบัญญัติว�า “ให#นําบทบัญญัติลักษณะ 2 หมวด 2  

แห�งบรรพนี้มาใช#บังคับโดยอนุโลม” 

มาตรา 1598/29 บัญญัติว�า “การรับบุตรบุญธรรมไม�ก�อให#เกิดสิทธิรับมรดกของ

บุตรบุญธรรมในฐานะทายาทโดยธรรมเพราะเหตุการณ�รับบุตรบุญธรรมนั้น” 

มาตรา 1598/30 บัญญัติว�า “ถ#าบุตรบุญธรรมซ่ึงไม�มีคู�สมรสหรือผู#สืบสันดาน 

ตายก�อนผู#รับบุตรบุญธรรม ผู#รับบุตรบุญธรรมมีสิทธิเรียกร#องเอาทรัพย�สินท่ีตนได#ให#แก�บุตรบุญธรรม

คืนจากกองมรดกของบุตรบุญธรรมเพียงเท�าท่ีทรัพย�สินนั้นยังคงเหลืออยู�ภายหลังท่ีชําระหนี้ของกอง

มรดกเสร็จสิ้นแล#ว” 

มาตรา 1627 บัญญัติว�า “บุตรนอกกฎหมายท่ีบิดาได#รับรองแล#วและบุตรบุญธรรมนั้น  

ให#ถือว�าเป.นผู#สืบสันดาน เหมือนกับบุตรท่ีชอบด#วยกฎหมาย ตามความหมายแห�งประมวลกฎหมายนี้” 

จากบทบัญญัติของกฎหมายดังกล%าวข�างต�น อธิบายเป,นรายข�อได� ดังนี้ 

2.1 ผู�รับบุตรบุญธรรมจะทํานิติกรรมเก่ียวกับทรัพย�สินของบุตรบุญธรรมซ่ึงยังเป,น

ผู�เยาว� ตามท่ีระบุไว�ในประมวลกฎหมายแพ%งและพาณิชย�มาตรา 1574 จะต�องของอนุญาตจากศาล

ก%อน ซ่ึงได�แก%   

2.1.1 ขาย แลกเปลี่ยน ขายฝาก ให�เช%าซ้ือ จํานอง ปลดจํานอง หรือ โอนสิทธิจํานอง 

ซ่ึงอสังหาริมทรัพย�หรือสังหาริมทรัพย�ท่ีอาจจํานองได� 

                                                           
28 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 294/2538 
29 พลประสิทธิ ์ ฤทธิ์รักษา. อ�างแล�ว. น. 120. 
30 สมพร  พรหมหิตาธร. อ�างแล�ว. น. 362 -363. 
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2.1.2 กระทําให�สุดสิ้นลงท้ังหมดหรือบางส%วนซ่ึงทรัพยสิทธิของผู�เยาว� อันเก่ียวกับ

อสังหาริมทรัพย� 

2.2.3 ก%อต้ังภาระจํายอม สิทธิอาศัย สิทธิเหนือพ้ืนดิน สิทธิเก็บกิน ภาระติดพัน 

ในอสังหาริมทรัพย� หรือทรัพยสิทธิอ่ืนใดในอสังหาริมทรัพย� 

2.1.4 จําหน%ายไปท้ังหมดหรือบางส%วนซ่ึงสิทธิเรียกร�องท่ีจะให�ได�มา ซ่ึงทรัพยสิทธิใน

อสังหาริมทรัพย�หรือสังหาริมทรัพย�ท่ีอาจจํานองได� หรือสิทธิเรียกร�องท่ีจะให�ทรัพย�สินเช%นว%านั้นของ

ผู�เยาว�ปลอดจาก ทรัพยสิทธิท่ีมีอยู%เหนือทรัพย�สินนั้น 

2.1.5 ให�เช%าอสังหาริมทรัพย�เกินสามป� 

2.1.6 ก%อข�อผูกพันใด ๆ ท่ีมุ%งให�เกิดผลตาม (1) (2) หรือ (3) 

2.1.7 ให�กู�ยืมเงิน 

2.1.8 ให�โดยเสน%หา เว�นแต%จะเอาเงินได�ของผู�เยาว�ให�แทนผู�เยาว�เพ่ือ การกุศล

สาธารณะ เพ่ือการสังคม หรือตามหน�าท่ีธรรมจรรยา ท้ังนี้ พอสมควรแก%ฐานานุรูปของผู�เยาว� 

2.1.9 รับการให�โดยเสน%หาท่ีมีเง่ือนไขหรือค%าภาระติดพัน หรือไม%รับการให�โดยเสน%หา 

2.1.10 ประกันโดยประการใดๆ อันอาจมีผลให�ผู�เยาว�ต�องถูกบังคับ ชําระหนี้ หรือทํา

นิติกรรมอ่ืนท่ีมีผลให�ผู�เยาว�ต�องรับเป,นผู�รับชําระหนี้ ของบุคคลอ่ืนหรือแทนบุคคลอ่ืน 

2.2 ผู�รับบุตรบุญธรรมไม%มีสิทธิรับมรดกของบุตรบุญธรรม เว�นแต%บุตรบุญธรรมจะทํา

พินัยกรรมยกทรัพย�สินให�ผู�รับบุตรบุญธรรม ท้ังนี้ เพราะผู�รับบุตรบุญธรรมควรท่ีจะเป,นฝUายท่ีให�

ทรัพย�สินแก%บุตรบุญธรรมมากกว%าท่ีจะเป,นฝUายรับทรัพย�สินของบุตรบุญธรรม และเพ่ือเป,นการ

ป:องกันพวกมิจฉาชีพท่ีแอบแฝงมาในคราบนักบุญ มิให�แสวงหาประโยชน�จากการรับเด็กเป,น 

บุตรบุญธรรม ส%วนบุตรบุญธรรมซ่ึงมีฐานะเป,นทายาทลําดับท่ี 1 ของผู�รับบุตรบุญธรรม จึงมีสิทธิได�รับ

มรดกของผู�รับบุตรบุญธรรม ตามนัยประมวลกฎหมายแพ%งและพาณิชย� มาตรา 1627 และถ�าบุตรบุญธรรม 

ได�ถึงแก%ความตายไปก%อนผู�รับบุตรบุญธรรม หากบุตรบุญธรรมได�มีบุตรโดยชอบด�วยกฎหมาย  

บุตรของบุตรบุญธรรมย%อมเข�ารับมรดกแทนท่ีบุตรบุญธรรม ตามนัยประมวลกฎหมายแพ%งและ

พาณิชย�มาตรา 1639 นอกจากนั้น บุตรบุญธรรมยังมีสิทธิได�รับมรดกของบิดามารดาโดยกําเนิดด�วย 

ตามประมวลกฎหมายแพ%งและพาณิชย� มาตรา 1598/29 อีกท้ังมีสิทธิรับบํานาญพิเศษ และบํานาญ

ตกทอดในฐานะทายาทของผู�รับบุตรบุญธรรมท่ีถึงแก%ความตาย31 

                                                           
31 ไพโรจน�  กัมพูศิริ. (2546). คําอธิบายประมวลกฎหมายแพ1งและพาณชิย7 บรรพ 5 ว1าด?วยครอบครัว.  

(กรุงเทพฯ: นิติธรรม). น. 468. 
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ตัวอย%าง นาย ก. เป,นคนโสดแต%ต�องการมีบุตร จึงไปรับนาย ข มาเป,นบุตรบุญธรรม 

ต%อมานาย ข. ถึงแก%ความตาย โดยในขณะท่ีนาย ก. ถึงแก%ความตายนั้น นอกจากนาย ข ซ่ึงเป,นบุตร

บุญธรรมของนาย ก. มีฐานะเป,นทายาทโดยธรรมของนาย ก ลําดับท่ี 1 ตามาตรา 1629 (1)  

และมาตรา 1598/28 แล�วนาย ก. ยังมีนาย ค. ซ่ึงเป,นพ่ีน�องร%วมบิดามารดาเดียวกันกับนาย ก.  

เป,นทายาทโดยธรรมของนาย ก. ลําดับท่ี 3 ตามมาตรา 1629 (3) เม่ือนาย ข. เป,นทายาทโดยธรรม

ลําดับท่ี 1 ยังมีชีวิตอยู%และมีสิทธิรับมรดกของนาย ก. ดังนั้น นาย ค. จึงไม%มีสิทธิรับมรดกของนาย ก 

ตามมาตรา 163032   

2.3 กรณีผู�รับบุตรบุญธรรมได�ให�ทรัพย�สินแก%บุตรบุญธรรมไปแล�วจะเรียกร�องเอา

ทรัพย�นั้นคืนจากกองมรดกของบุตรบุญธรรมไม%ได� เว?นแต1 เป,นตามเง่ือนไขดังนี้  

2.3.1 บุตรบุญธรรมไม%มีคู%สมรสหรือผู�สืบสันดาน 

2.3.2 บุตรบุญธรรมตายก%อนผู�รับบุตรบุญธรรม 

2.3.3 ผู�รับบุตรบุญธรรมจะเรียกร�องเอาคืนได�เฉพาะแต%ทรัพย�สินท่ีพิสูจน�ได�ว%า

ผู�รับบุตรบุญธรรมได�ให�แก%บุตรบุญธรรม และทรัพย�สินนั้นอยู%ในกองมรดกของบุตรบุญธรรม  

2.3.4 ทรัพย�สินท่ีผู�รับบุตรบุญธรรมมีสิทธิเรียกร�องเอาคืนตามข�อ 2.3.3 นั้น 

ต�องเป,นทรัพย�ท่ียังคงเหลืออยู%ภายหลังชําระหนี้กองมรดกเสร็จสิ้นแล�ว 

2.3.5 ผู�รับบุตรบุญธรรมจะต�องใช�สิทธิเรียกร�องเอาทรัพย�สินคืน ภายใน

กําหนดเวลา 1 ป� นับแต%เวลาท่ีตนได�รู� หรือควรจะได�รู�ถึงการตายของบุตรบุญธรรม หรือเม่ือพ�น 10 ป�

นับแต%วันท่ีบุตรบุญธรรมถึงแก%ความตาย 

 

การเลิกรับบุตรบุญธรรม 

  

ในเรื่องของการเลิกรับบุตรบุญธรรมนั้น อาจเกิดข้ึนได� 3 กรณี ได�แก% กรณีท่ีหนึ่ง 

การตกลงเลิกรับบุตรบุญธรรม กรณีท่ีสอง ผู�รับบุตรบุญธรรมสมรสกับบุตรบุญธรรม และกรณีท่ีสาม  

มีการฟ:องคดีเลิกการรับบุตรบุญธรรมและศาลมีคําพิพากษาให�เลิกรับบุตรบุญธรรม 

1. กรณีตกลงเลิกรับบุตรบุญธรรม 

มาตรา 1598/31 บัญญัติว�า “การเลิกรับบุตรบุญธรรม ถ#าบุตรบุญธรรมบรรลุ 

นิติภาวะแล#วจะเลิกโดยความตกลงกันในระหว�างผู#รับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรมเม่ือใดก็ได# 
                                                           

32 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1400/2557 
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ถ#าบุตรบุญธรรมยังไม�บรรลุนิติภาวะ การเลิกรับบุตรบุญธรรมจะทําได#ต�อเม่ือได#รับ

ความยินยอมของบิดาและมารดา และให#นํามาตรา 1598/20 และมาตรา 1598/21 มาใช#บังคับโดย

อนุโลม” 

กรณีท่ีผู�รับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรมจะตกลงเลิกรับบุตรบุญธรรม ถ�าบุตรบุญธรรม

ได�บรรลุนิติภาวะแล�ว จะทําความตกลงในเรื่องดังกล%าวเม่ือใดก็ได� แต%ถ�ายังไม%บรรลุนิติภาวะจะต�อง

ประกอบไปด�วยเง่ือนไข 2 ประการ คือ ประการแรก การเลิกรับบุตรบุญธรรมต�องได�รับความยินยอม

จากผู�แทนโดยชอบธรรม ประการท่ีสอง หากบุตรบุญธรรมมีอายุยังไม%ถึง 15 ป� บริบูรณ� บุตรบุญธรรม

ต�องยินยอมในการเลิกรับบุตรบุญธรรมนั้นด�วย อย%างไรก็ตาม การเลิกรับบุตรบุญธรรมไม%ต�องได�รับ

ความยินยอมจากคู%สมรสท้ังของผู�รับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรม นอกจากนั้นแล�ว การเลิกรับบุตรบุญธรรม

จะมีผลสมบูรณ�เม่ือได�จดทะเบียนตามกฎหมาย 

 

2. ผู?รับบุตรบุญธรรมสมรสกับบุตรบุญธรรม 

มาตรา 1598/32 บัญญัติว�า “การรับบุตรบุญธรรมย�อมเป.นอันยกเลิกเม่ือมีการ

สมรสฝ8าฝGนมาตรา 1451” 

กรณีนี้เป,นการยกเลิกการรับบุตรบุญธรรมโดยผลของกฎหมาย เม่ือบุตรบุญธรรมได�

สมรสกับผู�รับบุตรบุญธรรม ดังนั้น ผู�รับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรมจึงไม%ต�องดําเนินการจดทะเบียน

เลิกรับบุตรบุญธรรมแต%อย%างใด 

 

3. การฟYองเลิกรับบุตรบุญธรรม  

การฟ:องเลิกรับบุตรบุญธรรมต�องปรากฏเหตุตามท่ีกฎหมายกําหนดไว� ดังนี้ 

มาตรา 1598/33 บัญญัติว�า “คดีฟJองเลิกการรับบุตรบุญธรรมนั้นเม่ือ 

(1) ฝ8ายหนึ่งทําการชั่วร#ายไม�ว�าจะเป.นความผิดอาญาหรือไม� เป.นเหตุให#อีกฝ8ายหนึ่ง

อับอายขายหน#าอย�างร#ายแรง หรือถูกเกลียดชัง หรือได#รับความเสียหายหรือเดือดร#อนเกินควร  

อีกฝ8ายหนึ่งฟJองเลิกได# 

(2) ฝ8ายหนึ่งหม่ินประมาทหรือเหยียดหยามอีกฝ8ายหนึ่งหรือบุพการีของอีกฝ8ายหนึ่ง

อันเป.นการร#ายแรง อีกฝ8ายหนึ่งฟJองเลิกได# ถ#าบุตรบุญธรรมกระทําการดังกล�าวต�อคู�สมรสของ 

ผู#รับบุตรบุญธรรม ให#ผู#รับบุตรบุญธรรมฟJองเลิกได# 
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(3) ฝ8ายหนึ่งกระทําการประทุษร#ายอีกฝ8ายหนึ่งหรือบุพการีหรือคู�สมรสของอีกฝ8ายหนึ่ง

เป.นเหตุให#เกิดอันตรายแก�กายหรือจิตใจอย�างร#ายแรงและการกระทํานั้นเป.นความผิดท่ีมีโทษอาญา 

อีกฝ8ายหนึ่งฟJองเลิกได# 

(4) ฝ8ายหนึ่งไม�อุปการะเลี้ยงดูอีกฝ8ายหนึ่ง อีกฝ8ายหนึ่งนั้นฟJองเลิกได# 

(5) ฝ8ายหนึ่งจงใจละท้ิงอีกฝ8ายหนึ่งไปเกินหนึ่งปM อีกฝ8ายหนึ่งนั้นฟJองเลิกได# 

(6) ฝ8ายหนึ่งต#องคําพิพากษาถึงท่ีสุดให#จําคุกเกินสามปM เว#นแต�ความผิดท่ีกระทําโดย

ประมาท อีกฝ8ายหนึ่งฟJองเลิกได# 

(7) ผู#รับบุตรบุญธรรมทําผิดหน#าท่ีบิดามารดา และการกระทํานั้นเป.นการละเมิด

หรือไม�ปฏิบัติตามมาตรา 1564 มาตรา 1571 มาตรา 1573 มาตรา 1574 หรือมาตรา 1575 เป.นเหตุ

ให#เกิดหรืออาจเกิดความเสียหายอย�างร#ายแรงต�อบุตรบุญธรรม บุตรบุญธรรมฟJองเลิกได# 

(8) ผู#รับบุตรบุญธรรมผู#ใดถูกถอนอํานาจปกครองบางส�วนหรือท้ังหมดและเหตุท่ีถูก

ถอนอํานาจปกครองนั้นมีพฤติการณ�แสดงให#เห็นว�า ผู#นั้นไม�สมควรเป.นผู#รับบุตรบุญธรรมต�อไป  

บุตรบุญธรรมฟJองเลิกได#” 

จากบทบัญญัติของกฎหมายกําหนดดังกล%าว เหตุแห%งการฟ:องคดีเลิกรับบุตรบุญธรรม

กฎหมายกําหนดไว� 8 ประการ ดังนี้ 

3.1 ฝUายหนึ่งทําการชั่วร�ายไม%ว%าจะเป,นความผิดอาญาหรือไม% เป,นเหตุให�อีกฝUายหนึ่ง

อับอายขายหน�าอย%างร�ายแรง หรือถูกเกลียดชัง หรือได�รับความเสียหายหรือเดือดร�อนเกินควร  

อีกฝUายหนึ่งฟ:องเลิกได� เช%น การทําตัวเป,นนักเลงเท่ียวหาเรื่องคนอ่ืน ม่ัวสุมกับของผิดกฎหมาย เป,นต�น 

3.2 ฝUายหนึ่งหม่ินประมาทหรือเหยียดหยามอีกฝUายหนึ่งหรือบุพการีของอีกฝUายหนึ่ง

อันเป,นการร�ายแรง อีกฝUายหนึ่งฟ:องเลิกได� ถ�าบุตรบุญธรรมกระทําการดังกล%าวต%อคู%สมรสของ 

ผู�รับบุตรบุญธรรม ให�ผู�รับบุตรบุญธรรมฟ:องเลิกได� ซ่ึงในการพิจารณาว%าอย%างไรเป,นการหม่ินประมาท

หรือเหยียดหยามอย%างร�ายแรงนั้น ต�องพฤติการณ�เป,นเรื่องๆ ไป เช%น การท่ีบุตรบุญธรรมใช�ถ�อยคํา

หยาบคายโดยเรียกผู�รับบุตรบุญธรรมว%าไอ�ห%า และไล%ผู�รับบุตรบุญธรรมออกจากบ�าน33 การกระทํา

ดังกล%าว ถือเป,นการเหยียดหยามผู�รับบุตรบุญธรรมอย%างร�ายแรง ผู�รับบุตรบุญธรรมฟ:องเลิกรับบุตร

บุญธรรมได� 

3.3 ฝUายหนึ่งกระทําการประทุษร�ายอีกฝUายหนึ่งหรือบุพการีหรือคู%สมรสของอีกฝUายหนึ่ง

เป,นเหตุให�เกิดอันตรายแก%กายหรือจิตใจอย%างร�ายแรงและการกระทํานั้นเป,นความผิดท่ีมีโทษอาญา 
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อีกฝUายหนึ่งฟ:องเลิกได� การประทุษร�ายในท่ีนี้ต�องเป,นความผิดอาญาด�วย และไม%ว%าการกระทํานั้นจะ

เกิดจากความประมาทหรือการกระทําโดยเจตนาก็ตาม และท่ีสําคัญการกระทํานั้นต�องทําให�เกิด

อันตรายแก%กายหรือจิตใจอย%างร�ายแรง เช%น การท่ีบุตรบุญธรรมทําร�ายร%างกายผู�รับบุตรบุญธรรมจน

ด้ังจมูกหัก34  

3.4 ฝUายหนึ่งไม%อุปการะเลี้ยงดูอีกฝUายหนึ่ง อีกฝUายหนึ่งนั้นฟ:องเลิกได� เช%น การไม%ดูแล 

ในยามเจ็บปUวย หรือการท่ีบุตรบุญธรรมไล%ผู�รับบุตรบุญธรรมออกจากบ�าน พฤติการณ�ดังกล%าวถือได�ว%า

ไม%ได�อุปการะเลี้ยงดู เป,นต�น 

3.5 ฝUายหนึ่งจงใจละท้ิงอีกฝUายหนึ่งไปเกินหนึ่งป� อีกฝUายหนึ่งนั้นฟ:องเลิกได� แต%หากเป,นเรื่อง 

ของความสมัครใจท้ังสองฝUายในการแยกกันอยู% ดังนี้ ฟ:องเลิกรับบุตรบุญธรรมไม%ได� 

3.6 ฝUายหนึ่งต�องคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�จําคุกเกินสามป� เว�นแต%ความผิดท่ีกระทําโดย

ประมาท อีกฝUายหนึ่งฟ:องเลิกได� การเลิกรับบุตรบุญธรรมในข�อนี้หากการกระทําความผิดนั้นเกิดจาก

ความประมาท แม�จะมีคําพิพากษาให�จําคุกเกินสามป� ยังฟ:องเลิกรับบุตรบุญธรรมไม%ได�  

3.7 ผู�รับบุตรบุญธรรมทําผิดหน�าท่ีบิดามารดา และการกระทํานั้นเป,นการละเมิดหรือไม%

ปฏิบัติตามมาตรา 1564 ซ่ึงได�แก% การท่ีผู�รับบุตรบุญธรรมไม%อุปการระเลี้ยงดูบุตรบุญธรรม ไม%ว%าจะ

เป,นเรื่อง การให�การศึกษา การให�สิ่งจําเป,นในการดํารงชีพ เป,นต�น มาตรา 1571 เป,นเรื่องท่ีผู�รับบุตร

บุญธรรมได�จัดการทรัพย�สินของบุตรบุญธรรมไปในทางท่ีเสียหาย มาตรา 1573 เป,นเรื่องท่ีผู�รับบุตร

บุญธรรมนําเงินของบุตรบุญธรรมมาใช�ส%วนตัว มาตรา 1574 เป,นเรื่องท่ีผู�รับบุตรบุญธรรมจัดการ

ทรัพย�สินของบุตรบุญธรรมโดยท่ีไม%ได�รับอนุญาตจากศาลก%อน หรือมาตรา 1575 เป,นเรื่องของ

ผลประโยชน�ของผู�รับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรมขัดกัน และไม%ได�รับอนุญาตจากศาลก%อน โดยเหตุ

ท่ีว%ามาต�องเป,นเหตุให�เกิดหรืออาจเกิดความเสียหายอย%างร�ายแรงต%อบุตรบุญธรรม บุตรบุญธรรมฟ:อง

เลิกได� 

3.8 ผู�รับบุตรบุญธรรมผู�ใดถูกถอนอํานาจปกครองบางส%วนหรือท้ังหมด และเหตุท่ีถูก

ถอนอํานาจปกครองนั้นมีพฤติการณ�แสดงให�เห็นว%า ผู�นั้นไม%สมควรเป,นผู�รับบุตรบุญธรรมต%อไป  

บุตรบุญธรรมฟ:องเลิกได� 
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ความสามารถในการฟYองคดีเลิกรับบุตรบุญธรรมของบุตรบุญธรรม 

 

ความสามารถในการฟ:องคดีเลิกรับบุตรบุญธรรมของบุตรบุญธรรมแยกพิจารณาได�  

2 กรณี คือ 

1. บุตรบุญธรรมอายุครบ 15 ปFบริบูรณ7 

ในกรณีท่ีบุตรบุญธรรมอายุครบ 15 ป�บริบูรณ�แล�ว ย%อมมีสิทธิฟ:องคดีเลิกรับบุตรบุญธรรม

ได�ด�วยตนเอง โดยไม%ต�องมีผู�ใดมาให�ความยินยอม ท้ังนี้  เนื่องจากโดยอายุแล�วผู� เยาว�น%าจะมี

ความสามารถ และความรับผิดชอบในการทําการต%างๆ ได�  

2. บุตรบุญธรรมอายุยังไม1ครบ 15 ปFบริบูรณ7 

กรณีท่ีบุตรบุญธรรมมีอายุยังไม%ครบ 15 ป�บริบูรณ� กฎหมายกําหนดจะต�องให�บิดา

มารดาโดยกําเนิดเป,นผู�ฟ:องแทน หากมีข�อขัดข�องไม%ว%าจะเกิดจากบิดามารดาโดยกําเนิดของ 

บุตรบุญธรรม หรือตัวบุตรบุญธรรมเอง จะร�องขอให� อัยการฟ:องคดีแทนบุตรบุญธรรมก็ได�  

ตามมาตรา 1598/35 ในส%วนของอํานาจพนักงานอัยการจํากัดเฉพาะการฟ:องคดีแทนผู�เยาว�ในเรื่องของ

การเลิกรับบุตรบุญธรรมเท%านั้น หากเป,นกรณีเรื่องอ่ืนย%อมทําแทนไม%ได� เช%น การร�องขอให�ถอน

ทะเบียนการรับบุตรบุญธรรมเนื่องจากผู�ให�ความยินยอมใช�สูติบัตรกับสําเนาทะเบียนบ�านปลอมมา

แสดงต%อเจ�าหน�าท่ี ดังนี้ พนักงานอัยการไม%มีอํานาจท่ีจะร�องขอต%อศาลให�ถอนทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม

ในกรณีดังกล%าวได�35 

 

อายุความฟYองเลิกรับบุตรบุญธรรม 

 

มาตรา 1598/34 บัญญัติว�า “ห#ามมิให#ฟJองขอเลิกการรับบุตรบุญธรรมเม่ือพ#นกําหนด

หนึ่งปMนับแต�วันท่ีผู#ขอเลิกการรับบุตรบุญธรรมรู#หรือควรได#รู#ข#อเท็จจริงอันเป.นเหตุให#เลิกการนั้นหรือ

เม่ือพ#นกําหนดสิบปMนับแต�เหตุนั้นเกิดข้ึน” 

จากบทบัญญัติของกฎหมายข�างต�น กฎหมายได� กําหนดให�การฟ:องขอเลิกรับ 

บุตรบุญธรรมมีอายุความ 1 ป� นับแต%วันท่ีผู�ขอเลิกรับบุตรบุญธรรมรู�หรือควรได�รู�ข�อเท็จจริงอันเป,น

เหตุให�เลิกรับบุตรบุญธรรมนั้น ตัวอย%างเช%น การท่ีจําเลยจงใจละท้ิงโจทก�โดยกลับไปอาศัยอยู%กับบิดา
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มารดาท่ีแท�จริง ไม%เคยกลับไปอยู%กับโจทก�อีกเลย การจงใจละท้ิงโจทก�ของจําเลย จึงมีพฤติการณ�

ต%อเนื่องกันตราบท่ีจําเลยยังไม%กลับไปอยู% กับโจทก� เหตุท่ีโจทก�จะฟ:องเลิกการรับจําเลยเป,น 

บุตรบุญธรรมยังคงมีอยู% อายุความยังไม%เริ่มนับ แม�โจทก�ทราบพฤติการณ�ดังกล%าวของจําเลยมาเกิน  

1 ป� โจทก�ก็ยกเป,นเหตุฟ:องเลิกการรับบุตรบุญธรรมได� สิทธิฟ:องร�องของโจทก�ไม%ระงับไปตาม ป.พ.พ. 

มาตรา 1598/34 คดีโจทก�จึงไม%ขาดอายุความ36 หรือ 10 ป� นับแต%เหตุนั้นได�เกิดข้ึน โดยอายุความ

ดังกล%าวนี้ต�องเป,นเหตุในมาตรา 1598/33 (1) - (8) เท%านั้น หาเป,นเหตุอ่ืนไม%อยู%ในบังคับอายุความนี้ 

ดังนั้น แม�จะฟ:องคดีเกิน 10 ป� ก็สามารถทําได�  

ในกรณีท่ีพนักงานอัยการเป,นผู�ฟ:องคดีอายุความต�องเริ่มนับเม่ือบุตรบุญธรรมได�รู�หรือ

ควรได�รู�ถึงเหตุในการเลิกรับบุตรบุญธรรม ท้ังนี้ เพราะพนักงานอัยการเข�ามาดําเนินคดีแทนบุตรบุญธรรม

เท%านั้น 

 

ผลของการเลิกรับบุตรบุญธรรม 

 

มาตรา 1598/36 บัญญัติว�า “การเลิกรับบุตรบุญธรรมโดยคําพิพากษาของศาล ย�อมมี

ผลแต�เวลาท่ีคําพิพากษาถึงท่ีสุด แต�จะอ#างเป.นเหตุเสื่อมสิทธิของบุคคลภายนอกผู#ทําการโดยสุจริต

ไม�ได# เว#นแต�ได#จดทะเบียนแล#ว” 

มาตรา 1598/37 บัญญัติว�า “เม่ือผู#รับบุตรบุญธรรมตายหรือมีการเลิกรับบุตรบุญธรรม

ถ#าบุตรบุญธรรมยังไม�บรรลุนิติภาวะ ให#บิดามารดาโดยกําเนิดกลับมีอํานาจปกครองนับแต�เวลาท่ี 

ผู#รับบุตรบุญธรรมตาย หรือนับแต�เวลาท่ีจดทะเบียนเลิกการรับบุตรบุญธรรมตามมาตรา 1598/31 

หรือนับแต�เวลาท่ีศาลมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดให#เลิกการรับบุตรบุญธรรม เว#นแต�ศาลเห็นสมควรสั่งเป.น

ประการอ่ืน 

ในกรณีท่ีมีการต้ังผู#ปกครองของผู#เป.นบุตรบุญธรรมไว#ก�อนผู#รับบุตรบุญธรรมตายหรือ

ก�อนการเลิกรับบุตรบุญธรรม ให#ผู#ปกครองยังคงมีอํานาจหน#าท่ีเช�นเดิมต�อไป เว#นแต�บิดามาดา 

โดยกําเนิดจะร#องขอ และศาลมีคําสั่งให#ผู#ร#องขอเป.นผู#มีอํานาจปกครอง 

เปลี่ยนผู#ใช#อํานาจปกครองตามวรรคหนึ่งหรือผู#ปกครองตามวรรคสองไม�เป.นเหตุเสื่อม

สิทธิท่ีบุคคลภายนอกได#มาโดยสุจริตก�อนผู#รับบุตรบุญธรรมตายหรือก�อนจดทะเบียนเลิกการรับ 

บุตรบุญธรรม 

                                                           
36 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 4685/2552  
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ให#พนักงานอัยการเป.นผู#มีอํานาจร#องขอเพ่ือให#ศาลมีคําสั่งเป.นประการอ่ืนตามวรรคหนึ่ง” 

จากบทบัญญัติของกฎหมายดังกล%าวข�างต�น แยกพิจารณารายละเอียดเป,นรายข�อดังนี้ 

 

1. การเลิกรับบุตรบุญธรรมโดยคําพิพากษาของศาล กฎหมายกําหนดให?มีผลเม่ือ

ศาลมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดให?มีการเลิกรับบุตรบุญธรรมแล?ว  

การเลิกรับบุตรบุญธรรมโดยคําพิพากษาของศาล กฎหมายกําหนดให�มีผลเม่ือศาลมี

คําพิพากษาถึง ท่ีสุดให� มีการเลิกรับบุตรบุญธรรมแล�ว แต%จะอ�างให� เป,นเหตุเสื่อมเสียสิทธิ

บุคคลภายนอกได�ก็ต1อเม่ือได�จดทะเบียนการเลิกรับบุตรบุญธรรมแล�ว บทบัญญัติดังกล%าวเป,นการ

คุ�มครองบุคคลภายนอกผู�ทําการโดยสุจริต เช%น ผู�รับบุตรบุญนําบ�านของบุตรบุญธรรมออกให�

บุคคลภายนอกเช%า โดยท่ีบุคคลภายนอกไม%ทราบถึงคําพิพากษาของศาล ดังนี้ ต�องถือว%าสัญญาเช%า

สมบูรณ�ตามกฎหมาย แม�ภายหลังศาลจะมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดก็ตาม หรือการท่ีลูกหนี้ของ 

บุตรบุญธรรมนําเงินมาชําระหนี้ให�แก%ผู�รับบุตรบุญธรรมโดยสุจริต หากยังไม%ได�มีการจดทะเบียนเลิกรับ

บุตรบุญธรรม การชําระหนี้ดังกล%าวย%อมสมบูรณ�และลูกหนี้ย%อมหลุดพ�นจากความรับผิดในหนี้นั้น 

อย%างไรก็ตาม หากมีคําพิพากษาของศาลให�เลิกรับบุตรบุญธรรมแล�ว และมีการจดทะเบียนเลิกรับ 

บุตรบุญธรรมแล�วแม�ลูกหนี้จะสุจริตไม%รู�ว%ามีคําพิพากษาของศาลก็ตาม ลูกหนี้ไม%หลุดพ�นจากการชําระหนี้ 

ดังนี้จึงเห็นได�ว%า การจดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรมเป,นสาระสําคัญท่ีมีผลต%อบุคคลภายนอก 

 

2. เม่ือมีการเลิกรับบุตรบุญธรรมแล?ว หากบุตรบุญธรรมยังไม1บรรลุนิติภาวะ  

บิดามารดาโดยกําเนิดจะกลับมามีอํานาจปกครองบุตรของตนตามเดิม นับแต1เวลาท่ีจดทะเบียน

เลิกรับบุตรบุญธรรม  

เม่ือมีการเลิกรับบุตรบุญธรรมแล�ว หากบุตรบุญธรรมยังไม%บรรลุนิติภาวะบิดามารดา

โดยกําเนิดจะกลับมามีอํานาจปกครองบุตรของตนตามเดิม นับแต%เวลาท่ีจดทะเบียนเลิกรับ 

บุตรบุญธรรม ตามมาตรา 1598/31 หรือนับแต%เวลาท่ีศาลมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�เลิกการรับ 

บุตรบุญธรรม แต%ถ�าท่ีการต้ังผู�ปกครองของบุตรบุญธรรมไว�ก%อนการเลิกรับบุตรบุญธรรม กรณีนี้

ผู�ปกครองยังคงมีอํานาจหน�าท่ีต%อไป เว�นแต%ว%าบิดามารดาโดยกําเนิดร�องขอ และศาลมีคําสั่งให�ผู�ร�อง

ขอเป,นผู�มีอํานาจปกครอง บทบัญญัตินี้เป,นการคุ�มครองบุตรบุญธรรมให�ได�กลับสู%อํานาจปกครอง

ดังเดิมของบิดามารดาท่ีแท�จริง   

 



291 
 

บทสรุป 

 

ในเรื่องของการรับบุตรบุญธรรมนั้น กฎหมายได�กําหนดเง่ือนไขของการท่ีบุคคลจะรับ

บุตรบุญธรรมไว�หลายประการด�วยกัน เนื่องจากการรับบุตรบุญธรรมเป,นเรื่องท่ีบุคคลภายนอก 

ท่ีประสงค�อยากจะได�บุคคลอีกคนหนึ่งไปรับเลี้ยงในฐานะเป,นบุตรนั้น ดังนั้น เพ่ือเป,นการคุ�มครองสิทธิ

และเป,นหลักประกันให�แก%บุตรบุญธรรมในการเข�าสู%ครอบครอบครัวใหม% กฎหมายจึงจําเป,นต�อง

กําหนดเ ง่ือนไขการรับบุตรบุญธรรมไว�  และหากไม% เป,นไปตามเ ง่ือนไขท่ีกฎหมายกําหนด  

ย%อมไม%สามารถรับบุตรบุญธรรมได� 
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คําถามท?ายบท 

1. กฎหมายกําหนดหลักเกณฑ�ในการรับบุตรบุญธรรมไว�อย%างไร 

2. กรณีท่ีบุตรบุญธรรมอายุ 15 ป� ผู�รับบุตรบุญธรรมต�องมีอายุเท%าใด 

3. นายเอกรับเด็กชายอ�วนซ่ึงเป,นหลานมาเลี้ยง โดยส%งเสียเลี้ยงดูรวมท้ังให�

การศึกษาทุกอย%าง กรณีนี้จะถือว%าเด็กชายอ�วนเป,นบุตรบุญธรรมของนายเอก

หรือไม% เพราะเหตุใด 

4. ในกรณีท่ีบุตรบุญธรรมอายุต้ังแต% 15 ป�ข้ึนไป การรับบุตรบุญธรรมต�องปฏิบัติ

อย%างไร 

5. เด็กชายอ%างถูกทอดท้ิงไว�ท่ีสถานสงเคราะห�แห%งหนึ่ง หากนางอุทัยต�องการรับ

เด็กชายอ%างมาเป,นบุตรบุญธรรมของตน จะต�องได�รับความยินยอมจากบิดา

มารดาท่ีแท�จริงของเด็กชานอ%างเท%านั้น คํากล%าวนี้ถูกต�องหรือไม% เพราะเหตุใด 

6. กรณีท่ีผู�รับบุตรบุญธรรมมีคู%สมรส การท่ีคู%สมรสเยงฝUายเดียวจดทะเบียนรับบุตร

บุญธรรม บุตรบุญธรรมนั้นจะเป,นบุตรบุญธรรมของคู%สมรสท่ีไม%ได�จดทะเบียน

รับบุตรบุญธรรมด�วยหรือไม% อย%างไร 

7. เม่ือมีการรับบุตรบุญธรรมแล�ว บุตรบุญธรรมจะมีสิทธิอย%างไรบ�าง 

8. การเลิกรับบุตรบุญธรรมต�องปฏิบัติอย%างไร 

9. เม่ือมีการเลิกรับบุตรบุญธรรมแล�วมีผลอย%างไร 

10. นางหมายอยู% กินกับนายหมีแต%ไม% มีการจดทะเบียนสมรสกัน นางหมาย 

จดทะเบียนรับเด็กชายอเนกมาเป,นบุตรบุญธรรมโดยท่ีนายหมีไม%ได�ยินยอมด�วย 

ดังนี้ การรับบุตรบุญธรรมชอบด�วยกฎหมายหรือไม% อย%างไร 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2-1 ภาพรวมการสมรส 

 

บทท่ี 2 

การสมรส (Marriage) 

การสมรส 

เง่ือนไขการสมรส 

แบบแห�งการสมรส 

การสมรสท่ีเป�นโมฆะ 

การสมรสท่ีเป�นโมฆียะ 

เร่ืองอาย ุ

เร่ืองความวิกลจริต 

เร่ืองความเป�นญาติ 

เร่ืองความเป�นบุตรบุญธรรมกับผู)รับบุตรบุญธรรม 

เร่ืองการสมรสซ)อน 

เร่ืองหญิงหม)าย 

เร่ืองผู)เยาว+ 

การสมรสท่ีฝ-าฝ.นมาตรา 1449 

การสมรสท่ีฝ-าฝ.นมาตรา 1450 

การสมรสท่ีฝ-าฝ.นมาตรา 1452 

การสมรสท่ีฝ-าฝ.นมาตรา 1458 

การสมรสท่ีเป�นโมฆะไม�ทําให)คู�สมรสท่ีสุจริตเสีย

สิทธิที่ได)มาเพราะการสมรส 

การสมรสท่ีเป�นโมฆะไม�กระทบสิทธิ

บุคคลภายนอก 

การสมรสท่ีเป�นโมฆะไม�กระทบถึงความเป�นบุตร

ท่ีชอบด)วยกฎหมาย 

เหตุที่ทําให)การสมรสเป�นโมฆียะ 

การเพิกถอนการสมรสท่ีเป�น

โมฆียะ 

ความหมายการสมรส 
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ในการให)ความหมายของการสมรสนั้น ได)มีคําท่ีมีความหมายใกล)เคียงกัน ซ่ึงหลายท�าน

คงเคยได)ยินคําว�า การแต�งงาน การเข)าพิธีวิวาห+ และการสมรส จะเห็นได)ว�าท้ังสามคํานี้มีความหมายท่ี

ใกล)เคียงกัน เพราะการแต�งงานหรือการเข)าพิธีวิวาห+นั้นย�อมหมายถึงการท่ีชายและหญิงตกลงปลงใจใน

การท่ีจะมาใช)ชีวิตคู�อยู�ร�วมกันในแบบสามีภรรยา ส�วนการสมรสนั้นเป�นการกระทําเพ่ือให)เกิดผล

ในทางกฎหมาย ดังนั้น การท่ีชายแอบรักชอบพอหญิงสาวคนหนึ่ง เม่ือคบหาดูใจกันแล)วจึงตกลง 

ปลงใจกัน แล)วทางฝ-ายชายได)ให)ผู)เฒ�าผู)แก�ไปสู�ขอหญิงสาวต�อพ�อแม�ของเธอนั้น หากทางพ�อแม�ของ

หญิงและตัวของหญิงสาวตอบตกลงท่ีจะให)ชายหญิงเป�นคู�ชีวิตกัน ซ่ึงตามประเพณีแล)วฝ-ายชายและ

หญิงจะได)ดูฤกษ+วันแต�งงาน และเม่ือถึงกําหนดวันแต�งงานทางฝ-ายชายก็จะจัดขบวนขันหมาก พร)อม

กับสินสอดทองหม้ันตามท่ีได)ตกลงกันไว) จากนั้นท้ังคู�ก็จะเข)าสู�ประตูวิวาห+ พร)อมด)วยสักขีพยาน คือ 

บรรดาญาติของท้ังฝ-ายหญิงและฝ-ายชายมาร�วมงาน และเม่ืองานแต�งงานได)สําเร็จลุล�วงไปแล)ว ฝ-ายชายและ

ฝ-ายหญิงจะได)ใช)ชีวิตคู�อยู�ร�วมเป�นสามีภริยากัน ซ่ึงการแต�งงานหรือวิวาห+เช�นว�านี้ จะถือเป�นการสมรส

หรือไม�นั้น พิจารณาได)จากหลักของกฎหมายดังจะได)กล�าวต�อไป 

 

ความหมายของการสมรส 

 

การสมรสนั้นมีนักกฎหมายหลายท�านได)ให)คํานิยามไว)บางท�านให)คํานิยามการสมรสว�า 

“การสมรส” หมายถึง การท่ีชายและหญิงสมัครใจเข)ามาอยู�กินฉันสามีภริยาโดยไม�ข)องเก่ียวทางชู)สาว

กับบุคคลอ่ืนใดอีกและการสมรสในท่ีนี้ต)องจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายเท�านั้น1 หรือการสมรส 

หมายถึง การท่ีชายและหญิงตกลงท่ีจะใช)ชีวิตร�วมกันด)วยความสมัครใจจนกว�าชีวิตจะสิ้นสุดลงร�วม

ทุกข+ร�วมสุขด)วยกัน2 หรือการสมรส หมายถึง การท่ีชายและหญิงสมัครใจเข)ามาอยู�กินฉันสามีภริยากัน

ชั่วชีวิตโดยไม�เก่ียวข)องทางชู)สาวกับบุคคลอ่ืนใดอีก3 ในส�วนของผู)เขียนเองเห็นว�าการสมรสหมายถึง 

การท่ีชายหญิงสมัครใจท่ีจะเป�นสามีภริยากันอย�างถูกต)องโดยการจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย และ

ไม�ข)องเก่ียวทางชู)สาวกับบุคคลอ่ืนอีก และชายหญิงในท่ีนี้ต)องถือตามเพศท่ีกําเนิดมา 

                                                           
1 ประสพสุข  บุญเดช. (2543). คําอธิบายประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย" บรรพ 5 ว�าด%วยครอบครัว. พิมพ+คร้ังท่ี 12. 

(กรุงเทพฯ: นิติบรรณการ). น.110. 
2 วารี  นาสกุล. (2543). กฎหมายแพ�งและพาณิชย"ว�าด%วยครอบครัว. พิมพ+คร้ังท่ี 4. (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ+มหาวิทยาลัย

รามคําแหง). น. 66. 
3 สมศักด์ิ  เอีย่มพลับใหญ�. (2556). เกร็ดกฎหมายแพ�งและพาณิชย". (กรุงเทพฯ: บัณฑิตอักษร). น. 25. 
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ฉะนั้น จึงเห็นได)ว�าการแต�งงานหรือการวิวาห+ เป�นเพียงพิธีกรรมตามขนบธรรมเนียม 
ประเพณีอันดีงาม แม)จะจัดงานขนาดใหญ�มีญาติมิตรเพ่ือนฝูงมาร�วมงานมากมายเพียงใด และไม�ว�า 
จะทําเพ่ือเป�นเกียรติหรือเป�นสักขีพยานให)แก�คู�แต�งงาน ก็ไม�ทําให)การแต�งงานนั้นกลายเป�นการสมรส
ข้ึนมาได) ท้ังนี้ เพราะการสมรสต)องเป�นการท่ีชายและหญิงได)ทําการสมรสกันตามกฎหมาย ดังท่ีกล�าวมา  
ซ่ึงในทางปฏิบัติชายหญิงจะแสดงเจตนาต�อนายทะเบียน ณ ท่ีว�าการอําเภอเพ่ือขอจดทะเบียนสมรส
เป�นสามีภริยากัน หรือในบางกรณีก็อาจให)นายทะเบียนมาจดทะเบียนสมรสนอกสถานท่ีให)ก็ได)แต�ต)อง
เสียค�าธรรมเนียม จะเห็นว�าสาระสําคัญของการเป�นสามีภริยาท่ีชอบด)วยกฎหมายอยู� ท่ีการ 
จดทะเบียนสมรส ไม�ใช�การจัดงานแต�งงานหรืองานวิวาห+ท่ีมีพิธีใหญ�โต เพราะหากไม�มีการจดทะเบียน
สมรสกันแล)ว ย�อมไม�ใช�สามีภริยากันตามกฎหมาย ซ่ึงแตกต�างจากบางคู�ท่ีไม�ได)จัดงานแต�งงานหรือไม�
มีพิธีวิวาห+เลยแต�ได)มีการจดทะเบียนสมรสกัน กรณีนี้ในทางกฎหมายถือว�าเป�นสามีภริยาท่ีชอบแล)ว 
อย�างไรก็ตาม ยังมีอีกประเภทหนึ่งท่ีเกิดข้ึนในสังคมจะถือว�าเป�นสามีภริยาท่ีชอบด)วยกฎหมายหรือไม� 
อย�างกรณีท่ีชายและหญิงหนีตามกันไปในบางคู�อยู�ด)วยกันจนมีลูกจากนั้นจึงให)ญาติทางฝ-ายชายรวม
ท้ังตัวชาย จัดการขอขมากับพ�อแม�ฝ-ายหญิงท่ีได)พาลูกสาวเขาหนีไป ซ่ึงบางครั้งในเรื่องขอขมาจะมีเงิน
มอบให)ทางพ�อแม�ฝ-ายหญิงด)วย ซ่ึงการขอขมากันดังกล�าว ในทางกฎหมายไม�ถือว�าเป�นการสมรสกัน
อยู�ดี ท้ังนี้เพราะการสมรสไม�ใช�เป�นการท่ีหญิงชายทําการแต�งงานกัน หรือทําการวิวาห+กันหรือทําการ
ขอขมาหลังจากรักกันแล)วหนีตามกันไป แต�การสมรสหมายถึง การท่ีท้ังคู�ได)จดทะเบียนสมรสกันตาม
กฎหมายนั่นเอง 

เม่ือทราบถึงความหมายของการสมรสแล)วว�าหมายถึงการท่ีชายหญิงได)จดทะเบียน

สมรสกันตามกฎหมาย และเม่ือได)จดทะเบียนสมรสกันแล)วย�อมเป�นสามีภริยาท่ีชอบด)วยกฎหมาย

ต�อไป อย�างไรก็ตามก�อนท่ีจะถึงข้ันตอนในการท่ีชายหญิงจะทําการสมรสหรือจดทะเบียนสมรสกันนั้น 

กฎหมายได)กําหนดเง่ือนไขในการสมรสไว)หลายประการซ่ึงชายหญิงท่ีจะทําการสมรสต)องตรวจสอบว�า

ตนเองได)เป�นไปตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายได)กําหนดไว)หรือไม� เพราะเง่ือนไขของกฎหมายในแต�ละข)อนั้น

ส�งผลในทางกฎหมายท่ีแตกต�างกัน บางข)ออาจแก)ไขได) บางข)ออาจแก)ไขไม�ได) โดยเง่ือนไขท่ีกฎหมาย

ได)กําหนดไว)สําหรับการสมรสนั้น ได)แก� เง่ือนไขท่ีชายและหญิงต)องมีอายุอย�างตํ่า 17 ปRบริบูรณ+ ข้ึนไป

ท้ังสองคน ชายหรือหญิงต)องไม�เป�นคนวิกลจริต หรือบุคคลซ่ึงศาลสั่งให)เป�นคนไร)ความสามารถ ชายและ

หญิงต)องไม�เป�นญาติสืบสายโลหิตโดยตรงข้ึนไปหรือลงมา หรือเป�นพ่ีน)องกัน ชายหญิงท่ีเป�นผู)รับบุตร

บุญธรรมและบุตรบุญธรรมจะทําการสมรสกันไม�ได) ชายหรือหญิงจะสมรสซ)อนไม�ได) ชายและหญิง

ต)องยินยอมเป�นสามีภริยากัน หากเป�นหญิงหม)ายจะสมรสใหม�ต)องรอให)ระยะเวลาได)ล�วงเลยมาแล)ว

ไม�น)อยกว�า 310 วัน นับแต�วันท่ีขาดจากการสมรสเดิม หรือในกรณีท่ีผู)เยาว+จะทําการสมรสต)องได)รับ
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ความยินยอมจากผู)แทนโดยชอบธรรม ซ่ึงเง่ือนไขการสมรสท่ีกฎหมายได)กําหนดไว)นั้นสามารถสรุป

เป�นภาพรวมได)ดังภาพท่ี 2-2 ซ่ึงในรายละเอียดจะได)กล�าวต�อไปตามลําดับ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2-2 เง่ือนไขการสมรส 

เงื่อนไขการสมรส 

ชาย 

หญิง
ต%องมีอายุ 17 ป1บรบิูรณ"ขึ้นไป มิฉะน้ัน โมฆียะ

ชาย 

หญิง 

ต%องไม�วิกลจริต/ศาลสั่งให%เป<นคนไร%

ความสามารถ 

มิฉะน้ัน โมฆะ 

หญิง 

ชาย ต%องไม�เป<นญาติสบืสายโลหิตโดยตรงขึน้

ไป/ลงมา/พ่ีน%องร�วมบดิามารดาเดียวกัน/ 

ร�วมแต�บิดาหรือมารดาเดยีวกัน 

โมฆะ มิฉะน้ัน 

หญิง 

ชาย ต%องไม�เป<นบตุรบญุธรรม/ 

ผู%รับบุตรบุญธรรมกัน 

การรับบตุร 

บุญธรรมยกเลิก

แต�การสมรส

สมบูรณ" 

มิฉะน้ัน 

หญิง 

ชาย 
ต%องไม�มีคู�สมรสอยู�

ก�อนแล%ว 
มิฉะน้ัน โมฆะ 

ชาย 

หญิง 

ต%องยินยอมเป<นสามี

ภรรยากัน 
มิฉะน้ัน โมฆะ 

หญิงหม%าย 

จะสมรสใหม�ต%องรอให%ผ�าน 310 วัน

นับแต�ขาดจากคู�สมรสเดิม  

เว%นแต� คลอดบุตรในระหว�างน้ัน/

สมรสกับคู�สมรสเดิม/มีใบรับรอง

แพทย"ว�าไม�ได%ตั้งครรภ"/ศาลมีคําสั่ง

ให%สมรส 

การสมรส

สมบูรณ" 
หากฝBาฝCน 

หญิง 

ชาย 
ต%องได%รับความยินยอมจากผู%แทน 

โดยชอบธรรม 
โมฆียะ มิฉะน้ัน 
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เงื่อนไขการสมรส 

 

1. ชายและหญิงต%องมีอายุอย�างต่ํา 17 ป1บริบูรณ"ข้ึนไปท้ังสองคน 

มาตรา 1448 บัญญัติว�า “การสมรสจะทําได�ต�อเม่ือชายและหญิงมีอายุสิบเจ็ดป'
บริบูรณ*แล�ว แต�ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควร ศาลอาจอนุญาตให�ทําการสมรสก�อนนั้นได�” 

ตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล�าวได)กําหนดให)ชายและหญิงท่ีจะทําการสมรสกัน
ได)บุคคลท้ังสองนั้นจะต)องมีอายุครบ 17 ปRบริบูรณ+แล)ว ซ่ึงหลักในการนับอายุของชายและหญิงให)
เป�นไปตามท่ีประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย+ มาตรา 16 กําหนดไว) คือ การนับอายุบุคคลกฎหมาย
กําหนดให)นับต้ังแต�วันท่ีบุคคลนั้นเกิด ซ่ึงจะเห็นได)ว�าเป�นข)อยกเว)นของการนับระยะเวลาตามประมวล
กฎหมายแพ�งและพาณิชย+ มาตรา 193/1 และมาตรา 193/3 วรรคสองซ่ึงกําหนดว�า ถ)ากําหนด
ระยะเวลาเป�นวัน สัปดาห+ เดือนหรือปR มิให)นับวันแรกแห�งระยะเวลานั้นรวมเข)าด)วยตัวอย�างเช�น นาย 
ก.เกิดเม่ือวันท่ี 15 มกราคม 2500 เวลา 08.30 นาฬิกา กฎหมายกําหนดให)เริ่มต)นนับอายุของนาย ก.
ต้ังแต�วันท่ี 15 มกราคม 2500 โดยให)นับเป�นวันแรก และนาย ก.จะมีอายุครบ 17 ปRบริบูรณ+ในวันท่ี 
14 มกราคม 2517 อย�างไรก็ตามในเรื่องการกําหนดอายุของชายและหญิง ตามบทบัญญัติของ
กฎหมายดังกล�าวข)างต)นนั้น ได)มีข)อยกเว)นให)ชายหญิงทําการสมรสกันได)แม)อายุจะยังไม�ครบ 17 ปR
บริบูรณ+ หากการสมรสนั้นศาลอนุญาตและมีเหตุอันสมควร เป�นผลให)ชายและหญิงท่ีมีอายุยังไม�ครบ 
17 ปRบริบูรณ+ สามารถทําการสมรสกันได)  

ส�วนผลของการสมรสท่ีชายและหญิงอายุยังไม�ครบ 17 ปRบริบูรณ+ หรือฝ-ายใดฝ-ายหนึ่งมี
อายุยังไม�ครบ 17 ปRบริบูรณ+นั้น กฎหมายไม�ได)กําหนดให)การสมรสนั้นเป�นโมฆะ แต�กําหนดให)การ
สมรสนั้นเป�นเพียงโมฆียะ อันเป�นผลให)ผู)มีส�วนได)เสีย4 อาจนําคดีมาฟWองต�อศาลเยาวชนและครอบครัว 
เพ่ือร)องขอให)ศาลเพิกถอนการสมรส ซ่ึงในการเพิกถอนการสมรสกฎหมายมิได)กําหนดอายุความไว)
เหมือนดังเช�นกรณีของการสมรสท่ีเป�นโมฆียะเพราะเหตุไม�ได)รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือ
ผู)ปกครองหรือผู)รับบุตรบุญธรรม ซ่ึงกฎหมายได)กําหนดให)ฟWองเพิกถอนการสมรสนั้นภายใน 1 ปRนับ
แต�วันท่ีทราบถึงการสมรส อย�างไรก็ตามการสมรสท่ีฝ-าฝ.นเง่ือนไขเรื่องอายุนั้นหากผู)มีส�วนได)เสียไม�ได)
ร)องขอให)ศาลเพิกถอนการสมรสท่ีฝ-าฝ.นเง่ือนไขดังกล�าว จนกระท่ังชายและหญิงนั้นมีอายุครบ 17 ปR
บริบูรณ+ หรือหญิงได)ต้ังครรภ+ข้ึนมาก�อนมีอายุครบ 17 ปRบริบูรณ+ โดยท่ีฝ-ายชายก็ยังไม�ครบ 17 ปR
บริบูรณ+เช�นกัน กฎหมายให)ถือว�าการสมรสนั้นสมบูรณ+มาต้ังแต�เวลาสมรส โดยถือเป�นการตัดสิทธิใน
การขอให)เพิกถอนการสมรส อันเป�นผลให)ชายหญิงคู�นั้นมีสิทธิไปขอให)นายทะเบียนจดทะเบียนสมรส
ให)ได)5  

                                                           
4 ผู)มีส�วนได)เสีย ได)แก� คู�สมรส บิดามารดาของคู�สมรส ผู)สืบสันดานของคู�สมรส 
5 สมพร  พรหมหิตาธร. (2544). คําอธิบายประมวลกฎหมายแพ�งและพาณชิย"ว�าด%วยครอบครัว. (กรุงเทพฯ: นิติธรรม). 

น. 202 – 203. 
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2. ชายหรือหญิงต%องไม�เป<นคนวิกลจริต หรือบุคคลซ่ึงศาลส่ังให%เป<นคนไร%ความสามารถ 

มาตรา 1449 บัญญัติว�า “การสมรสจะกระทํามิได�ถ�าชายหรือหญิงเป3นบุคคล

วิกลจริตหรือเป3นบุคคลซ่ึงศาลสั่งให�เป3นคนไร�ความสามารถ” 

จากบทบัญญัติของกฎหมายดังกล�าวข)างต)น เป�นกรณีท่ีกฎหมายห)ามบุคคลวิกลจริต

หรือบุคคลท่ีศาลสั่งให)เป�นคนไร)ความสามารถสมรสกัน หรือบุคคลวิกลจริตหรือศาลสั่งให)เป�นคนไร)

ความสามารถฝ-ายหนึ่ง กับบุคคลท่ีมีสุขภาพจิตปกติทําการสมรสกันซ่ึงคําว�า “บุคคลวิกลจริต” 

(Person of unsound mind) มีการให)ความหมายไว)หลายประการ เช�น บุคคลวิกลจริต หมายถึง 

บุคคลมีความประพฤติหรือกิริยาผิดปรกติ หรือไม�สามารถแยกแยะผิดชอบชั่วดี หรือบุคคลผู)มีจิตผิดปกติ 

หรือตามท่ีเข)าใจกันโดยท่ัวไปว�าเป�นบ)า หรือบุคคลท่ีมีกิริยาอาการผิดปกติเพราะสติวิปลาส คือ ขาด

ความรู)สึกผิดชอบด)วย โดยเพราะบุคคลดังกล�าวไม�สามารถประกอบกิจการงานหรือกิจส�วนตัวได)6 

หรือกล�าวอีกอย�างได)ว�า หมายถึงผู)มีจิตผิดปกติหรือเราเรียกว�าคนบ)านั่นเอง นอกจากนั้นแล)วยังรวมถึง

บุคคลท่ีขาดความรําลึก ขาดความรับผิดชอบ เช�น บุคคลท่ีเป�นโรคปdญญาอ�อน หรือบุคคลท่ีต)องนอน

อยู�บนเตียงตลอดเวลาทําอะไรเองไม�ได) โดยบุคคลวิกลจริตท่ีกฎหมายห)ามทําการสมรสนั้น ย�อมหมายความถึง 

ชายและหญิงซ่ึงเป�นบุคคลวิกลจริตท้ังคู�ทําการสมรสกัน หรือชายหญิงแต�เพียงฝ-ายเดียวเป�นบุคคล

วิกลจริต ทําการสมรสกับอีกฝ-ายหนึ่งซ่ึงเป�นผู)ท่ีมีสภาพจิตสมบูรณ+ แต�ท้ังนี้ ความเป�นบุคคลวิกลจริตท่ี

กฎหมายห)ามนั้นจะต)องมีการพิสูจน+ข)อเท็จจริงให)ได)ว�าในขณะท่ีชายหรือหญิงท่ีเป�นบุคคลวิกลจริตได)

ทําการจดทะเบียนสมรสนั้นบุคคลดังกล�าวมีอาการวิกลจริตอยู�หรือไม� เช�น เม่ือข)อเท็จจริงตามทางนํา

สืบของผู)ร)องฟdงได)ว�า นางสาวจิ๋วไม�รู)สึกตัวเอง และพูดจารู)เรื่องบ)างไม�รู)เรื่องบ)าง ซ่ึงแพทย+ให)การ

วินิจฉัยว�าเป�นโรคสมองฝ-อหรือสมองเสื่อมข้ันรุนแรงไม�สามารถรักษาให)หายได) ตลอดจนไม�อาจปฏิบัติ

ภารกิจส�วนตัวได)แสดงให)เห็นว�านางสาวจิ๋วเป�นคนไม�มีสติสัมปชัญญะไร)ความสามารถท่ีจะดําเนิน

กิจการทุกสิ่งทุกอย�างด)วยตนเองได)พอถือได)ว�าเป�นบุคคลวิกลจริตตามความหมายแห�งประมวล

กฎหมายแพ�งและพาณิชย+ตามมาตรา 28 7 ซ่ึงจะเห็นได)ว�า บุคคลวิกลจริตตามท่ีบัญญัติไว)ในประมวล

กฎหมายแพ�งและพาณิชย+ มาตรา 28 นั้น มิได)หมายเฉพาะถึงบุคคลผู)มีจิตผิดปกติหรือตามท่ีเข)าใจกัน

ท่ัวๆ ไปว�าเป�นบ)าเท�านั้นไม� แต�หมายรวมถึงบุคคลผู)มีกิริยาอาการผิดปกติเพราะสติวิปลาส คือ ขาดความ

รําลึก ขาดความรู)สึก และขาดความรับผิดชอบด)วย 

                                                           
6 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 490/2509 
7
 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 5466/2537 
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ในกรณีท่ีศาลสั่งให)บุคคลวิกลจริตเป�นคนไร)ความสามารถแล)วย�อมหมายถึง บุคคล

นั้นเป�นบุคคลวิกลจริตถึงขนาดท่ีผู)มีส�วนได)เสียได)ร)องขอต�อศาลเพ่ือให)สั่งให)เป�นไร)ความสามารถ 

ดังนั้น หากมีการสมรสระหว�างบุคคลท่ีศาลสั่งให)เป�นคนไร)ความสามารถด)วยกันเองหรือคนไร)

ความสามารถสมรสกับคนปกติ การสมรสให)มีผลตกเป�นโมฆะ และตราบใดท่ีศาลยังไม�ได)ถอนคําสั่งท่ี

ให)เป�นคนไร)ความสามารถย�อมทําการสมรสไม�ได) แม)จะมีจิตเป�นปกติในบางครั้งก็ตามหากทําการ

สมรสการสมรสนั้นย�อมตกเป�นโมฆะ ตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย+ มาตรา 1449 ซ่ึงจะเห็น

ได)ว�าบุคคลวิกลจริตท่ีศาลได)มีคําสั่งให)เป�นคนไร)ความสามารถและท่ีศาลยังไม�ได)สั่งให)เป�นคนไร)

ความสามารถนั้นมีข)อแตกต�างกันอยู� ท่ี หากเป�นบุคคลวิกลจริตท่ีศาลยังไม�ได)สั่งให)เป�นคนไร)

ความสามารถการสมรสจะเป�นโมฆะต�อเม่ือพิสูจน"ได)ว�าในขณะท่ีทําการสมรสนั้นมีอาการจริตวิกลอยู� 

แต�หากเป�นกรณีท่ีศาลได)มีคําสั่งให)เป�นคนไร)ความสามารถแล)วไม�ว�าในขณะท่ีทําการสมรสจะมีอาการ

จริตวิกลหรือไม� การสมรสก็ตกเป�นโมฆะอยู�ดี ท้ังนี้เนื่องจากได)มีการประกาศคําสั่งศาลให)บุคคลนั้น

เป�นบุคคลวิกลจริตในราชกิจจานุเบกษาแล)วย�อมทําให)สถานะทางกฎหมายของบุคคลนั้นตกเป�น 

ผู)หย�อนความสามารถในการทํานิติกรรมตามกฎหมายตามมาตรา 28 แล)ว ดังนั้นหากมีการสมรส

ระหว�างบุคคลดังกล�าวด)วยกันหรือระหว�างบุคคลท่ีศาลสั่งให)เป�นคนไร)ความสามารถกับคนปกติ  

การสมรสย�อมตกเป�นโมฆะ  

อย�างไรก็ตามบุคคลวิกลจริตหรือบุคคลท่ีศาลได)สั่งให)เป�นคนไร)ความสามารถนั้น 

ไม�ได)หมายความรวมไปถึงคนท่ีมีร�างกายพิการ เช�น หูหนวก แขนขาด ขาขาด ตาบอด หรือเป�นอัมพาต  

อันจะเข)าลักษณะของการเป�นคนเสมือนไร)ความสามารถ ตามมาตรา 328 แต�ประการใด ดังจะเห็นได)

จาก การท่ีนาง ส. ภริยาผู)ร)องป-วยเป�นโรคอัมพาต มือเท)าตายไม�สามารถลุกนั่งด)วยตนเองได) ศาลวินิจฉัยว�า 

เพียงแต�กายพิการดังกล�าวนี้ยังไม�พอถือว�าผู)ป-วยนั้นไม�สามารถจะจัดทําการงานของตนเองได)ยังไม�ถือว�าเป�น

คนวิกลจริต9 ดังนั้น หากบุคคลจําพวกนี้ทําการสมรสกันเองหรือสมรสกับบุคคลท่ีมีร�างกายปกติ การ

สมรสย�อมสมบูรณ+และชอบด)วยกฎหมาย หรือ ตัวอย�างเช�น นายสมบูรณ+เป�นใบ)มาแต�กําเนิดสมรสกับ

นางสมทรงซ่ึงตาบอด การสมรสของท้ังคู�ย�อมสมบูรณ+และชอบด)วยกฎหมาย 

จากท่ีกล�าวมาเห็นได)ว�ากฎหมายได)กําหนดเง่ือนไขห)ามบุคคลวิกลจริตท่ีศาลยังไม�ได)

สั่งให)เป�นคนไร)ความสามารถ หรือบุคคลวิกลจริตท่ีศาลได)มีคําสั่งให)เป�นคนไร)ความสามารถแล)ว  

ทําการสมรสกันเอง หรือทําการสมรสกับคนท่ีมีจิตปกติ ท้ังนี้ เนื่องจากเหตุผลท่ีว�าชายหรือหญิงซ่ึงเป�น
                                                           

8 มาตรา 32 “บุคคลใดมีกายพิการหรือจติฟdgนเฟ.อนไม�สมประกอบ หรือประพฤติสุรุ�ยสุร�ายเสเพลเป�นอาจิณ…เม่ือบุคคลตาม
มาตรา 28 ร)องขอ ศาลจะส่ังให)บุคคลน้ันเป�นคนเสมือนไร)ความสามารถก็ได)…” 

9 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 95/2483 
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คนวิกลจริตหรือเป�นคนไร)ความสามารถ ถือว�าเป�นบุคคลท่ีไม�มีความรู)สึกผิดชอบชั่วดีในการท่ีจะใช)

ชีวิตคู�ร�วมกับผู)อ่ืน และไม�สามารถใช)สิทธิและปฏิบัติหน)าท่ีของสามีหรือภริยาได) อย�างไรก็ตาม

กฎหมายไม�ได)มีข)อห)ามสําหรับคนเสมือนไร)ความสามารถท่ีศาลยังไม�ได)มีคําสั่ง หรือศาลมีคําสั่งให)เป�น

คนเสมือนไร)ความสามารถแล)วทําการสมรส แต�ในทางปฏิบัติชายหรือหญิงท่ีเป�นบุคคลท่ีมีจิตปกติ 

อาจไม�ยินยอมท่ีจะสมรสด)วย หากได)รู)ว�าในขณะจดทะเบียนสมรสนั้น คู�สมรสของตนเป�นคนจิตฟdgนเฟ.อน 

ไม�สมประกอบหรือมีร�างกายไม�สมประกอบ เช�น แขน ขา พิการ ก็ย�อมจะไม�ยอมจดทะเบียนสมรส

ด)วยอยู�แล)วแม)ว�ากฎหมายจะไม�ได)ห)ามบุคคลดังกล�าวไว)ก็ตาม  

 

3. ชายและหญิงต%องไม�เป<นญาติสืบสายโลหิตโดยตรงข้ึนไปหรือลงมาหรือเป<นพ่ีน%องกัน  

มาตรา 1450 บัญญัติว�า “ชายหญิงซ่ึงเป3นญาติสืบสายโลหิตโดยตรงข้ึนไปหรือลงมา
ก็ดี เป3นพ่ีน�องร�วมบิดามารดาหรือร�วมแต�บิดาหรือมารดาก็ดี จะทําการสมรสกันไม�ได� ความเป3นญาติ
ดังกล�าวมานี้ให�ถือตามสายโลหิต โดยไม�คํานึงว�าจะเป3นญาติโดยชอบด�วยกฎหมายหรือไม�” 

จากบทบัญญัติของกฎหมายดังกล�าวนั้น เป�นการห)ามไม�ให)ญาติสืบสายโลหิตทําการ

สมรสกัน ซ่ึงการห)ามดังกล�าวไม�ได)มีแต�เฉพาะในประเทศไทยเท�านั้น ในต�างประเทศก็มีข)อห)าม

ดังกล�าวเหมือนกัน เช�น ประเทศเกาหลีใต)ให)เหตุผลในการห)ามไว)ในแง�ของศีลธรรมถือว�าเป�นเรื่องท่ีไม�

เหมาะสม นอกจากนั้นแล)วยังมีเหตุผลทางการแพทย+สนับสนุนว�า เด็กท่ีเกิดจากการสมรสระหว�าง

ญาติโดยส�วนมากแล)วจะมีความผิดปกติตามมา เช�น เป�นโรคปdญญาอ�อน เนื่องจากบุคคลเหล�านี้มียีนส+

ท่ีใกล)เคียงกัน ตามกฎหมายไทยมีการห)ามญาติอยู� 4 ประเภทด)วยกัน ซ่ึงปรากฏตามประมวล

กฎหมายแพ�งและพาณิชย+มาตรา 1450 ความว�า “ชายหญิงซ่ึงเป�นญาติสืบสายโลหิตโดยตรงข้ึนไป

หรือลงมาก็ดี เป�นพ่ีน)องร�วมบิดามารดาหรือร�วมแต�บิดาหรือมารดาก็ดี จะทําการสมรสกันไม�ได)ความ

เป�นญาติ ดังกล�าวมานี้ให)ถือตามสายโลหิต โดยไม�คํานึงว�าจะเป�นญาติโดยชอบด)วยกฎหมายหรือไม�”

จากบทบัญญัติดังกล�าวอธิบายได) ดังนี้ 

(1) ญาติสืบสายโลหิตกันโดยตรงข้ึนไป ได)แก� ปู- ย�า ตา ยาย ทวด 

  (2) ญาติสืบสายโลหิตกันโดยตรงลงมา ได)แก� ลูก หลาน เหลน ลื้อ 

  (3) พ่ีน)องร�วมบิดามารดาเดียวกัน 

  (4) พ่ีหรือน)องร�วมแต�บิดาหรือมารดาเดียวกัน 

โดยกฎหมายได)ให)เหตุผลท่ีห)ามชายหญิงซ่ึงเป�นญาติทางสายโลหิตหรือ 
ทางสายเลือดสมรสกัน หรือเป�นพ่ีน)องร�วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน หรือร�วมแต�บิดาหรือร�วมแต�มารดา 
ทําการสมรสกันนั้น เพราะบุตรท่ีจะเกิดมาจากการสมรสของบุคคลดังกล�าวจะเป�นโรคปdญญาอ�อนหรือ
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มีสุขภาพร�างกายท่ีไม�สมบูรณ+แข็งแรง ท้ังยังถือเป�นเรื่องท่ีกระทบต�อความรู)สึกของคนในสังคม  
และพบว�าได)มีข)อห)ามดังกล�าวมาต้ังแต�สมัยโบราณโดยมีบทลงโทษสําหรับผู) ท่ีฝ-าฝ.น ซ่ึงถือเป�น 
ข)อห)ามไม�ให)มีการสมรสระหว�างเครือญาติเกิดข้ึน เพ่ือเป�นการตัดปdญหาการร�วมประเวณีระหว�างเครือ
ญาติออกไป โดยถือว�าการร�วมประเวณีระหว�างเครือญาตินั้นเป�นสิ่งท่ีต)องห)ามหรือเป�นข)อห)ามตาม
จารีตประเพณี การห)ามญาติพ่ีน)องอยู�กินฉันสามีภริยา ภาษาอังกฤษเรียกว�า “Incest taboo”10 ในส�วนของ
ประเทศไทยนั้นประชากรส�วนใหญ�นับถือศาสนาพุทธ ซ่ึงในการล�วงละเมิดทางเพศนั้น ถือเป�นเรื่องท่ี
ผิดศีลธรรมและถือเป�นบาปอย�างมาก และมีข)อห)ามในศีลข)อท่ี 3 ท่ีกําหนดว�า “กาเมสุมิจฉา จารา เวรมณี 
สิกขาปทัง สมาธิยามิ” โดยมีความหมายให)งดเว)นในเรื่องของการล�วงเกินบุตร หรือภริยาของผู)อ่ืน 
หรืออาจเรียกได)ว�าเป�นการห)ามมิให)มีการประพฤติผิดในกาม11  

จะเห็นได)ว�าสังคมไทยในสมัยอดีตนั้นการถูกเนื้อต)องตัวระหว�างชายหญิงนั้นถือ 
เป�นเรื่องท่ีไม�เหมาะสมเป�นอย�างยิ่ง และถ)าหากบุคคลนั้นเป�นเครือญาติกันแล)วยิ่งถือว�าเป�นเรื่องท่ีผิดจารีต
ประเพณี ผิดศีลธรรม และศาสนาด)วย ดังนั้นจึงได)มีมาตรการในการลงโทษแก�การกระทํานั้นไว)เพ่ือไม�ให)มี 
การปฏิบัติตาม และไม�คิดท่ีจะฝ-าฝ.น นอกจากข)อห)ามในสังคมไทยในเรื่องการห)ามมิให)มีการร�วมประเวณี
ระหว�างเครือญาติแล)ว ในสังคมยุโรปศาสนาคริสต+ถือว�ามีบทบาทสําคัญต�อความเชื่อ โดยสมัยนั้นได)มีเรื่องเล�า
ของอริสโตเต้ิลเก่ียวกับม)าตัวหนึ่งได)ผูกตาไว)แล)วนํามาผสมกับแม�ของมันเอง พอเปnดตาม)าตัวลูกออก ม)าตัว
ลูกเกิดความกลัวเป�นอย�างมากถึงกับกระโจนตกหน)าผาไปตายเนื่องจากเกิดความกลัวท่ีได)กระทําชั่วร)ายไว)  
ซ่ึงเรื่องเล�าดังกล�าวนั้น ทําให)เกิดความกลัวเก่ียวกับการร�วมประเวณีระหว�างเครือญาติเป�นอย�างมาก 
โดยมองว�าเป�นบาปอย�างร)ายแรง นอกจากนั้น ในคัมภีร+ไบเบิ้ลได)มีข)อห)ามไม�ให)มีการสมสู�ระหว�างบิดากับ
บุตร พ่ีกับน)อง เพราะถือว�าการกระทําดังกล�าวเป�นการลบเกียรติของพระเจ)าต)องถูกขว)างด)วยก)อนหิน
จนตาย12 จึงเห็นได)ว�าในเรื่องของการสมรสระหว�างเครือญาตินั้น นอกจากจะเป�นเรื่องท่ีถือว�าผิดศีลธรรม 
จารีตประเพณี และถือว�าเป�นเรื่องท่ีไม�เหมาะสมเป�นบาปอย�างร)ายแรง ยังถือเป�นการทําลายบทบาทหน)าท่ีใน
ความเป�นบิดามารดา ความเป�นพ่ีเป�นน)อง อย�างเช�นพ�อแต�งงานกับลูก หรือพ่ีชายแต�งงานกับน)องสาว  
ย�อมก�อให)เกิดความสับสนในแง�ของสายเลือด นอกจากนั้นยังทําให)เกิดผลเสียในด)านโครงสร)างของสังคม 
สูญเสียอํานาจในการปกครองครอบครัวไม�ว�าจะเป�นเรื่องของการอบรมสั่งสอน การขัดเกลานิสัยใจคอของ
สมาชิกในครอบครัว อันนํามาสู�ความไม�ผาสุกในครอบครัว ดังนั้นจึงมีความจําเป�นท่ีต)องกําหนดข)อห)ามไม�ให)
ญาติสมรสกัน โดยการห)ามดังกล�าวนั้น ได)ปรากฏในกฎหมายลักษณะผัวเมีย บทท่ี 36 ซ่ึงบัญญัติว�า “พ�อแม�  
พ่ีน)อง ยาย หลาน ลุง น)า ทําชู)กันไซร) ให)นําแพลอยผู)นั้นในชะเล (ทะเล) ให)นิมนต+พระสงฆ+ พราหมณ+จารย+ 
สวดมนต+ กระทําพิธีกรรมระงับการอุบาทจัญไร น้ําฟWาฝนจึงจะตกเป�นประโยชน+แก�คนท้ังหลาย”13 
                                                           

10
 ประสิทธิ์  สวาสด์ิญาติ. (2533). ระบบเครือญาติและการจัดระเบยีบสังคม. (กรุงเทพฯ: คณะรัฐศาสตร+ จุฬาลงกรณ+

มหาวิทยาลัย). น. 24 - 25. 
11 ประสิทธิ์  พัฒนอมร. (2522). “ความผิดฐานข�มขืนกระทําชําเรา”.  (วิทยานิพนธ+นิติศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร+) น. 13 
12 ประสิทธิ์  พัฒนอมร. อ)างแล)ว. น. 25 - 26 
13 กฎหมายตราสามดวงเล�ม 2. (2548). (กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ). น. 15 - 16 
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โดยบทบัญญัติของกฎหมายดังกล�าวนั้นได)เชื่อว�าการท่ีชายหญิงซ่ึงเป�นญาติกันนั้นทําการสมรสกันจะ
นํามาสู�เรื่องท่ีเป�นอัปมงคลให)แก�บ)านเมือง หากมีการฝ-าฝ.นจึงกําหนดโทษไว)ให)นําไปลอยทะเลเสีย  
จะเห็นได)ว�าข)อห)ามในเรื่องของการสมรสในเครือญาตินั้นได)กําหนดบทลงโทษท่ีรุนแรง โดยถือเป�น
เรื่องท่ีเป�นบาปอย�างมาก และกระทบกระเทือนต�อความสงบเรียบร)อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 

ดังนั้น ข)อห)ามหรือเง่ือนไขในการห)ามการสมรสระหว�างเครือญาตินั้นไม�ได)เพ่ิงเกิดข้ึนตาม
ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย+ บรรพ 5 ลักษณะครอบครัว หากแต�ได)มีมาต้ังแต�สมัยโบราณแล)ว ซ่ึงในท่ีนี้
ผู)เขียนขออธิบายถึงเง่ือนไขเก่ียวกับการห)ามการสมรสในเครือญาติท่ีกําหนดไว)ในประมวลกฎหมายแพ�งและ
พาณิชย+ มาตรา 1450 ซ่ึงบังคับใช)อยู�ในปdจจุบัน โดยความเป�นญาติตามบทบัญญัติดังกล�าวนั้นให)ถือตาม
สายโลหิตตามความเป�นจริงโดยไม�ต)องคํานึงว�าเป�นญาติท่ีชอบด)วยกฎหมายหรือไม� ซ่ึงกฎหมายได)กําหนด
ความเป�นญาติไว)ดังนี้  

(1) ญาติสืบสายโลหิตโดยตรงข้ึนไป  
ญาติสืบสายโลหิตโดยตรงข้ึนไป ได)แก� บิดา มารดา ปู- ย�า ตา ยาย ทวด ตัวอย�าง 

นายเอกเป�นบิดาท่ีไม�ชอบด)วยกฎหมายประสงค+จะสมรสกับนางสาวสวยลูกสาวของตนเอง กรณีนี้ 
ไม�สามารถกระทําได) เพราะนายเอกและนางสาวสวยเป�นพ�อและลูกกัน ถือเป�นญาติสืบสายโลหิต
โดยตรงข้ึนไปสมรสกับลูกของตนเองซ่ึงเป�นญาติสืบสายโลหิตโดยตรงลงมา 

(2) ญาติสืบสายโลหิตโดยตรงลงมา  
 ญาติสืบสายโลหิตโดยตรงลงมาได)แก� ลูก หลาน เหลน ลื้อ ตัวอย�าง นายเอ้ียงมีศักด์ิ

เป�นปู-ของนางสาวอ)อยจะทําการสมรสกับนางสาวอ)อย กรณีอย�างนี้เห็นได)ว�าขัดต�อหลักการของ
กฎหมายท่ีห)ามญาติสืบสายโลหิตโดยตรงข้ึนไปหรือลงมาสมรสกันจึงไม�สามารถทําได) 

(3) พ่ีน%องร�วมบิดามารดาเดียวกัน  
 พ่ีน)องร�วมบิดามารดาเดียวกัน ตัวอย�าง นายเอ เป�นพ่ีน)องร�วมบิดามารดาเดียวกับนางสาวบี 

ดังนี้ นายเอ จะทําการสมรสกับนางสาวบีไม�ได) เนื่องจากขัดต�อหลักของกฎหมาย 
(4) พ่ีน%องร�วมแต�บิดาหรือมารดา  

  พ่ีน)องร�วมแต�บิดาหรือมารดา ตัวอย�างนายก้ึง ได)แต�งงานกับนางก้ัง แม�หม)ายมีลูกติด
1 คน เป�นเพศชายชื่อนายหอม ต�อมานางก้ังมีบุตรกับนายก้ึงเป�นหญิงอีก 1 คน ชื่อนางสาวหวล  
เม่ือนายหอม และนางสาวหวลเติบโตเป�นหนุ�มเป�นสาวเกิดรักใคร�ชอบพอกัน จึงไปจดทะเบียนสมรส
กันท่ีอําเภอกรณีนี้นายหอมและนางสาวหวลไม�สามารถจะจดทะเบียนสมรสกันได) เนื่องจากนายหอมและ
นางสาวหวลเป�นพ่ีน)องร�วมแต�มารดาเดียวกัน โดยเป�นลูกของนางก้ังท้ังคู� ซ่ึงเป�นข)อห)ามตาม
กฎหมายท่ีกําหนดไม�ให)ทําการสมรสกัน ดังนั้น เม่ือฝ-ายชายและฝ-ายหญิงเป�นพ่ีน)องร�วมมารดา
เดียวกัน จึงไม�สามารถทําการจดทะเบียนสมรสกันได) 

สําหรับการกําหนดข)อห)ามการสมรสระหว�างญาตินั้น ความเป�นญาติดังกล�าว  
ให)ถือตามความเป�นจริง โดยเหตุผลท่ีกฎหมายห)ามนั้นท้ังในแง�ของความรู)สึกท่ีกระทบกระเทือนต�อ 
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คนในสังคม โดยถือเป�นหลักสากลท่ีมีการยอมรับกันท่ัวไป และตามกฎหมายในอดีตดังท่ีกล�าวมาแล)ว
ถือว�าเป�นเรื่องท่ีอุบาทว+จัญไรทําให)ฟWาฝนไม�ตกเป�นประโยชน+แก�คนท้ังหลาย ดังนั้น หากมีการฝ-าฝ.น
การสมรสในเรื่องเง่ือนไขสายโลหิต  กฎหมายให)ถือว�าการสมรสนั้นเป�นโมฆะ คือ ถือเสมือนไม�มีการสมรสกันคู�
สมรส บิดามารดาหรือผู)สืบสันดานของคู�สมรสนั้นจะร)องขอให)ศาลพิพากษาว�าการสมรสเป�นโมฆะก็ได)  
หรือถ)าไม�มีบุคคลดังกล�าว ผู)มีส�วนได)เสียจะขอให)อัยการร)องขอต�อศาลแทนก็ได) และเม่ือศาลได)มีคําพิพากษา
แสดงว�าการสมรสนั้นเป�นโมฆะแล)วจึงยกความเป�นโมฆะนี้ข้ึนอ)างได)  

อย�างไรก็ตาม หากเป�นการสมรสระหว�าง ลุง ปWา น)า อา หลาน กฎหมายไม�ได)ห)าม 
เพราะถือว�าไม�ใช�ญาติสืบสายโลหิตโดยตรงข้ึนไปหรือลงมา อีกท้ัง ทางการแพทย+เห็นว�าเกือบไม�มี
ผลร)ายหากให)มีการสมรสกัน ดังนั้น จึงสามารถสมรสกันได) ตัวอย�างเช�น นายดําเป�นน)องชายของ 
นายอ)วน ได)สมรสกับนางสาวแดง ซ่ึงเป�นบุตรของนายอ)วน ดังนี้ นายดํา ถือว�ามีศักด์ิเป�นอาของนางสาวแดง 
สามารถสมรสกับนางสาวแดงได)เพราะไม�มีกฎหมายห)าม จะเห็นได)ว�าข)อห)ามของกฎหมายกรณี 
การสมรสระหว�าง ลุง ปWา น)า อา หลาน นั้น ในกฎหมายปdจจุบันไม�เคร�งครัดเท�ากับกฎหมายในสมัย
อดีต ดังจะเห็นได)จากกฎหมายลักษณะผัวเมียในบทท่ี 35 ซ่ึงบัญญัติว�า “หลานทําชู)ด)วยเมียลุง ตา ปู- 
อา น)า พ่ีตนเอง มันผู)มิกลัวเกรง มันมิอายแก�บาป ดังนั้น ให)เอามันคนร)ายจําใส�ตรวน ข่ือ คา เอาน้ํา
หมึกสักหน)าท้ังหญิงชาย เอาเชือกผูกคอ เอาฆ)องตีทะเวนรอบตลาดแล)วเอาข้ึนขาหย�าง ยิงด)วยลูก
สันโดษ แลให)ตีด)วยลวดหนังคละ 25 หรือ 50 ที แล)วให)ทําแพ ลอยเสียนอกเมือง อย�าให)ดูเยี่ยงอย�างกัน 
ถ)าจะไถ�ลูกสันโดษมิให)ยิง เล�มละ 3000014 จากบทบัญญัติดังกล�าวเห็นได)ว�าแม)เป�น ลุง เป�นหลานกัน 
หรือเป�นพ่ีน)องกัน หากเป�นชู)กันถือว�ามีความผิด ซ่ึงโทษในสมัยอดีตกับปdจจุบันมีความแตกต�างกัน 
โดยในสมัยอดีตนั้นโทษมีความรุนแรงมากกว�า แต�หากเป�นกฎหมายปdจจุบันการสมรสโดยฝ-าฝ.น
เง่ือนไขความเป�นญาติกรณี ลุง ปWา น)า อา หลาน ทําการสมรสกันการสมรสนั้นสามารถทําได)  
ไม�ตกเป�นโมฆะ ท้ังนี้ อาจเป�นเพราะหลักฐานทางการแพทย+ท่ียืนยันว�าการสมรระหว�างบุคคลเหล�านั้น
เกือบจะไม�มีผลร)าย ดังนั้น หากมีการฝ-าฝ.นทําการสมรส การสมรสย�อมสมบูรณ+ตามกฎหมาย แต�หาก
เป�นการสมรสระหว�างญาติสืบสายโลหิตโดยตรงข้ึนไปหรือลงมา พ่ีน)องร�วมแต�บิดามารดาเดียวกัน 
หรือร�วมแต�บิดาหรือมารดาเดียวกัน ให)การสมรสตกเป�นโมฆะ 

 
4. ผู%รับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมจะทําการสมรสกันไม�ได%  

มาตรา 1451 บัญญัติว�า “ผู�รับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมจะสมรสกันไม�ได�” 

จากบทบัญญัติของกฎหมายดังกล�าวนั้น ได)กําหนดห)ามผู)รับบุตรบุญธรรมทําการ

สมรสกับบุตรบุญธรรม ท้ังนี้ เพราะถือว�าเป�นการผิดธรรมเนียมประเพณี แต�หากมีการสมรสระหว�าง

ผู)รับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรมเกิดข้ึน กฎหมายไม�ได)กําหนดผลของการสมรสท่ีฝ-าฝ.นเอาไว) 

                                                           
14 กฎหมายตราสามดวง เล�ม 2. อ)างแล)ว. น. 15 – 16. 
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เพียงแต�กําหนดว�าการรับบุตรบุญธรรมย�อมเป�นอันยกเลิก ตามมาตรา 1598/32 ดังนั้น การสมรสของ

บุคคลดังกล�าวจึงมีผลสมบูรณ+ ซ่ึงการเป�นบุตรบุญธรรมในท่ีนี้หมายถึง การเป�นบุตรบุญธรรมโดยชอบ

ด)วยกฎหมาย กล�าวคือ มีการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม ตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย+ 

มาตรา 1598/27 ท่ีบัญญัติว�า“การรับบุตรบุญธรรมจะสมบูรณ*ต�อเม่ือได�จดทะเบียนตามกฎหมาย  

แต�ถ�าผู�จะเป3นบุตรบุญธรรมนั้นเป3นผู�เยาว*ต�องปฏิบัติตามกฎหมาย ว�าด�วยการรับเด็กเป3นบุตรบุญธรรมก�อน” 

การท่ีมีกฎหมายห)ามมิให)มีการสมรสกันนั้น เนื่องจากการกระทําดังกล�าวเป�นการกระทบกระเทือน

ความรู)สึกทางสังคมซ่ึงมองว�าเป�นเรื่องท่ีไม�เหมาะสมดังจะเห็นได)จากการกําหนดหลักเกณฑ+ของบุคคล

ท่ีจะรับเด็กมาเป�นบุตรบุญธรรมนั้นต)องมีอายุห�างจากบุตรบุญธรรมไม�น)อยกว�า 15 ปR และบุคคลท่ีจะ

เป�นผู)รับบุตรบุญธรรมต)องมีอายุไม�น)อยกว�า 25 ปRข้ึนไปถึงจะสามารถรับเด็กมาเป�นบุตรบุญธรรมของ

ตนได) ซ่ึงการกําหนดหลักเกณฑ+ดังกล�าวเพ่ือต)องการให)ผู)ท่ีมีความพร)อมท้ังทางด)านสุขภาพร�างกาย 

และทางด)านจิตใจท่ีจะทําหน)าท่ีในการเป�นเสมือนบิดามารดาให)แก�เด็กท่ีรับมาเป�นบุตรของตน  

โดยคํานึงถึงประโยชน+ของบุคคลท่ีจะเป�นบุตรบุญธรรมมากท่ีสุด นอกจากนั้น ยังมีพระราชบัญญัติใน

การรับเด็กเป�นบุตรบุญธรรม พ.ศ. 2522 ท่ีกําหนดให)บุคคลท่ีจะรับเด็กไปเป�นบุตรบุญธรรมต)องมีการ

ทดลองเลี้ยงเด็กก�อนอย�างน)อย 6 เดือน ท้ังนี้ เพ่ือให)แน�ชัดว�าสามารถเลี้ยงเด็กนั้นได)จริง 

การท่ีกฎหมายกําหนดเง่ือนไขท้ังเรื่องช�วงอายุของบุคคลท่ีจะรับบุตรบุญธรรมไว)และ

การทดลองเลี้ยงนั้น เพ่ือให)เกิดความม่ันใจว�าอยากจะทําหน)าท่ีในการเป�นบิดามารดาอย�างแท)จริง 

ฉะนั้นแล)วการท่ีผู)รับบุตรบุญธรรมกลับจะสมรสกับลูกบุญธรรมของตนนั้นย�อมไม�เหมาะสมเป�น 

อย�างยิ่งเพราะผิดวัตถุประสงค+ในการรับบุตรบุญธรรม  แต�อย�างไรก็ตามกฎหมายไม�ได)กําหนดผลของ

การฝ-าฝ.นเง่ือนไขดังกล�าวเอาไว)แต�ประการใด แต�มีบทบัญญัติแต�เพียงว�าให)การรับบุตรบุญธรรม 

เป�นอันเลิกกันเท�านั้น ท้ังนี้ ผู)เขียนเห็นว�าในเม่ือกฎหมายไม�ได)กําหนดผลเอาไว)ว�าให)การสมรสระหว�าง

ผู)รับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรมเป�นโมฆะหรือโมฆียะแต�ประการใด แสดงให)เห็นว�าการสมรสท่ี

เกิดข้ึนระหว�างบุคคลดังกล�าวย�อมสมบูรณ+ตามกฎหมาย ท้ังนี้ เพราะหากกฎหมายต)องการให) 

การสมรสนั้นเป�นโมฆะหรือโมฆียะคงจะได)บัญญัติไว)อย�างชัดเจนแล)ว แต�ในประมวลกฎหมายแพ�งและ

พาณิชย+ มาตรา 1598/32 กลับบัญญัติแต�เพียงว�า “บุญธรรมย�อมเป3นอันยกเลิกเม่ือมีการสมรสฝ@าฝAน 

1451” จากบทบัญญัติดังกล�าวแสดงให)เห็นว�าหากมีการสมรสกันเกิดข้ึนระหว�างบุตรบุญธรรมกับ 

ผู)รับบุตรบุญธรรมย�อมส�งผลให)ความเป�นบุตรบุญธรรมยกเลิกไปเท�านั้น หรืออาจกล�าวได)ว�าการสมรส

สมบูรณ+ชอบด)วยกฎหมายสามารถท่ีจะกระทําได) และส�งผลให)สถานะของผู)รับบุตรบุญธรรมและ 

บุตรบุญธรรมเปลี่ยนไปเป�นสามีภริยาข้ึนมาแทน นั่นเอง 
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5. ชายหรือหญิงจะสมรสซ%อนไม�ได%  

มาตรา 1452 บัญญัติว�า “ชายหรือหญิงจะทําการสมรสในขณะท่ีตนมีคู�สมรสอยู�

ไม�ได�” 

ตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล�าวเป�นการห)ามชายหรือหญิงสมรสกับบุคคลท่ีมี 

คู�สมรสอยู�แล)ว ท้ังนี้ เพราะเป�นการผิดศีลธรรมและจารีตประเพณี อีกท้ังเป�นการสร)างความร)าวฉาน

ในครอบครัว โดยบทบัญญัติของกฎหมายดังกล�าวนั้นมีความแตกต�างจากกฎหมายลักษณะผัวเมีย 

ท่ีชายสามารถมีภริยาได)หลายคนดังจะเห็นได)จากได)มีการแบ�งภริยาออกเป�นสามประเภท กล�าวคือ 

ประเภทแรกเรียกว�า “เมียกลางเมือง” คือ หญิงอันบิดามารดาหรือญาติซ่ึงมีอํานาจปกครองดูแล

ยินยอมยกให)แก�ฝ-ายชายโดยถูกต)องตามประเพณี เรียกว�า "ภริยาหลวง" นั่นเอง ประเภทท่ีสองเรียกว�า 

“เมียกลางนอก” คือ หญิงท่ีชายขอมาเลี้ยงดูเป�นอนุภริยา มีฐานะเป�นรองลดหลั่นจากภริยาหลวงลงมา  

และประเภทท่ีสามคือ “เมียกลางทาสี” 15 คือ หญิงทุกข+ยากท่ีชายช�วยไถ�ตัวมาและรับเลี้ยงดูเป�นเมียมี

ฐานะลดหลั่นจากสองประเภทแรกมาก  ซ่ึงในสมัยนั้นการมีอนุภริยาไม�จําเป�นต)องมีการปกปnดไว)

ดังเช�นในปdจจุบัน เพราะในสมัยอดีตมีกฎหมายรองรับให)มีได)ไม�ถือว�าผิดแต�ปdจจุบันมีการบัญญัติห)าม

เอาไว)โดยถือว�าการกระทําดังกล�าวนั้นเป�นการสมรสซ)อน และให)ตกเป�นโมฆะ 

สําหรับการจดทะเบียนสมรสในขณะท่ีอีกฝ-ายหนึ่งมีคู�สมรสอยู�แล)ว หรือท่ีเรียกว�า

การสมรสซ)อน ตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย+ มาตรา 1452 นี้ ต)องปรากฏข)อเท็จจริงว�าได)มี

การสมรสท่ีชอบด)วยกฎหมายอยู�ก�อนแล)ว และต�อมามีการจดทะเบียนสมรสซ)อนข้ึนอีก กรณีอย�างนี้

ให)การสมรสซ)อนตกเป�นโมฆะ 

ตัวอย�าง นาย ก. กับนาง ข. แต�งงานกันและได)จดทะเบียนสมรสกันแล)ว หากต�อมา

นาย ก. ได)มาจดทะเบียนกับนาง ค. โดยท่ียังไม�หย�าขาดจากนาง ข. กรณีอย�างนี้ถือว�าการจดทะเบียน

ระหว�างนาย ก. กับนาง ค. เป�นการจดทะเบียนสมรสซ)อนตกเป�นโมฆะ  

อย�างไรก็ตามถ)าหากมีการจดทะเบียนสมรสครั้งแรกอยู�ก�อนแล)ว ต�อมาคู�สมรสท่ี 

จดทะเบียนด)วยในครั้งแรกนั้นเสียชีวิต ย�อมเป�นผลให)การสมรสนั้นสิ้นสุดลงตามกฎหมาย หากต�อมา

ชายหรือหญิงฝ-ายท่ียังมีชีวิตอยู�ทําการสมรสใหม�ย�อมสามารถทําได) และไม�ถือว�าเป�นการจดทะเบียน

สมรสซ)อน เพราะการจดทะเบียนสมรสครั้งแรกได)สิ้นสุดลงแล)ว จึงถือเท�ากับการไม�มีการจดทะเบียน

สมรสเลย 

                                                           
15กําธร  กาํประเสริฐ และสุเมธ  จานประดับ. (2543). ประวัติศาสตร"กฎหมายไทย และระบบกฎหมายหลัก. (กรุงเทพฯ: 

สํานักพิมพ+มหาวิทยาลัยรามคําแหง). น. 45.  
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ตัวอย�าง นายสมศักด์ิจดทะเบียนสมรสกับนางสาวสมหญิง ต�อมานางสาวสมหญิง

เสียชีวิต ดังนี้ เท�ากับการสมรสระหว�างนายสมศักด์ิและนางสาวสมหญิงสิ้นสุดลงแล)ว ดังนี้ นายสมศักด์ิ

สามารถจดทะเบียนสมรสใหม�ได)ไม�ถือว�าเป�นการสมรสซ)อน 

สําหรับการสมรสท่ีฝ-าฝ.นเง่ือนไขนี้กฎหมายให)ตกเป�นโมฆะ ดังนั้น ผู)มีส�วนได)เสีย 

จะยกข้ึนกล�าวอ)างว�าการสมรสเป�นโมฆะเองก็ได) ท้ังนี้ เป�นไปตามมาตรา 1452 หรือจะนําคดีมาสู�ศาล

เพ่ือขอให)มีคําพิพากษาแสดงว�าการสมรสซ)อนนั้นเป�นโมฆะก็ได)เช�นกัน และเม่ือมีการกล�าวอ)างหรือ

เม่ือศาลมีคําพิพากษาแล)วการสมรสซ)อนครั้งหลังนี้ย�อมเสียเปล�ามาต้ังแต�แรกเริ่ม แต�ถ)าหากยังไม�มีการ

กล�าวอ)างหรือยังไม�มีคําพิพากษา ก็ต)องถือว�าชายและหญิงท่ีจดทะเบียนสมรสในครั้งหลังนั้นยังคงเป�นสามี

ภริยากันตามกฎหมาย อย�างไรก็ตาม การสมรสซ)อนนี้แม)ชายหรือหญิงคู�สมรสจะกระทําการสมรสโดย

สุจริต กล�าวคือไม�ทราบว�าอีกฝ-ายมีคู�สมรสเดิมอยู�แล)วก็ตาม ก็ไม�มีผลทําให)การสมรสนั้นสมบูรณ+ข้ึนมาได) 

การสมรสยังคงเป�นโมฆะอยู�นั่นเอง แต�คู�สมรสผู)ทําการโดยสุจริตไม�เสื่อมสิทธิท่ีได)มาเพราะการสมรส

นั้นก�อนท่ีตนจะรู)ถึงเหตุท่ีทําให)การสมรสเป�นโมฆะ แต�การสมรสท่ีเป�นโมฆะ ชายหรือหญิงไม�อาจ

สมรสใหม�ได)จนกว�าศาลจะได)มีคําพิพากษาแสดงว�าการสมรสเป�นโมฆะ ท้ังนี้ ตามท่ีบัญญัติไว)ในมาตรา 

149616 และมาตรา 149717  

อุทาหรณ" 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 3192/2549 ข)อเท็จจริงฟdงเป�นยุติว�าโจทก+กับพลตํารวจตรี ว.  

จดทะเบียนสมรสกันเม่ือวันท่ี 25 ตุลาคม 2509 ต�อมาปR พ.ศ. 2513 พลตํารวจตรี ว. จดทะเบียน

สมรสกับนางธ.แต�ก็ได)จดทะเบียนหย�ากันในปR พ.ศ.2536 หลังจากนั้นวันท่ี 20 พฤษภาคม 2541  

พลตํารวจตรี ว.ได)จดทะเบียนสมรสกับจําเลย โดยท่ีขณะนั้นพลตํารวจตรี ว. ยังมีโจทก+เป�นคู�สมรสอยู� 

จําเลยอ)างว�าใบจดทะเบียนการสมรสระหว�างโจทก+กับพลตํารวจตรี ว. ไม�เป�นความจริง เพราะโจทก+

กับพลตํารวจตรี ว. มิได)อยู�กินด)วยกันฉันสามีภริยาและมิได)ช�วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกัน ตามประมวล

กฎหมายแพ�งและพาณิชย+ มาตรา 1461 มาต้ังแต�ปR 2531 จนพลตํารวจตรี ว. ถึงแก�ความตาย ทํานองว�า

การสมรสระหว�างโจทก+กับพลตํารวจตรี ว. ไม�สมบูรณ+ตามกฎหมายนั้น เห็นว�า ประมวลกฎหมายแพ�ง

และพาณิชย+ มาตรา 1461 ดังกล�าว เป�นบทบัญญัติในหมวด 3 เรื่องความสัมพันธ+ระหว�างสามีภริยา 

                                                           

16
มาตรา 1496 “คําพิพากษาของศาลเท�าน้ันท่ีจะแสดงว�า การสมรสท่ี ฝ-าฝ.น มาตรา 1449 มาตรา 1450 และ มาตรา 

1458 เป�นโมฆะ” 
17 มาตรา 1497 “การสมรสท่ีเป�นโมฆะเพราะฝ-าฝ.นมาตรา 1452 บุคคลผู)มีส�วนได)เสียคนใดคนหน่ึงจะกล�าวอ)างขึ้นหรือจะ

ร)องขอให)เพิกถอนการสมรสท่ีเป�นโมฆะก็ได)” 
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ซ่ึงเป�นเรื่องภายหลังการสมรสตามหมวด 2 เรื่อง เง่ือนไขแห�งการสมรส กล�าวคือ เม่ือสมรสกันแล)ว

หากฝ-ายใดปฏิบัติฝ-าฝ.นมาตรา 1461 ดังกล�าวก็จะเป�นเหตุฟWองหย�าตามประมวลกฎหมายแพ�งและ

พาณิชย+ มาตรา 1516 (4) หรือ (6) ท่ีคู�สมรสอีกฝ-ายหนึ่งอาจนํามาฟWองร)องได)เท�านั้น เม่ือคดีนี้ 

ไม�ปรากฏว�ามีการฟWองหย�าระหว�างโจทก+กับพลตํารวจตรี ว. และไม�มีคําพิพากษาของศาลให)หย�ากัน  

การสมรสระหว�างโจทก+กับพลตํารวจตรี ว. จึงยังสมบูรณ+ตามกฎหมาย แม)หากโจทก+กับพลตํารวจตรี ว. 

มิได)อยู�กินด)วยกันและมิได)ช�วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกันในระยะหลังดังท่ีจําเลยอ)าง ก็มิได)มีผลต�อ 

ความสมบูรณ+ของการสมรสระหว�างโจทก+กับพลตํารวจตรี ว. โจทก+จึงยังเป�นภริยาโดยชอบด)วย

กฎหมายของพลตํารวจตรี ว. อยู�ตลอดมา เม่ือจําเลยมาจดทะเบียนสมรสกับพลตํารวจตรี ว. ขณะท่ี

พลตํารวจตรี ว. มีโจทก+เป�นคู�สมรสอยู� จึงเป�นการสมรสท่ีฝ-าฝ.นเง่ือนไขแห�งการสมรสในมาตรา 1452 

และเป�นโมฆะตามมาตรา 1495 แม)ต�อมาพลตํารวจตรี ว. ถึงแก�ความตาย โจทก+ก็เป�นผู)มีส�วนได)เสียท่ี

มีอํานาจฟWองขอให)การสมรสระหว�างจําเลยกับพลตํารวจตรี ว. เป�นโมฆะได) 

จากอุทาหรณ+ดังกล�าว เป�นเรื่องท่ีชายหญิงได)จดทะเบียนสมรสกันแล)ว แต�ไม�ได)อยู�

กินด)วยกันในช�วงระยะเวลาหนึ่ง หลังจากนั้นฝ-ายชายได)ไปจดทะเบียนสมรสข้ึนอีกกับหญิงคนใหม� 

ในขณะ ท่ียังไม�ได)หย�าขาดจากคู�สมรสเดิม ดังนี้  การจดทะเบียนสมรสครั้งหลังนี้ย�อมเป�นการ 

จดทะเบียนสมรสซ)อน ตกเป�นโมฆะ การท่ีฝ-ายหญิงซ่ึงเป�นคู�สมรสครั้งหลังได)กล�าวอ)างว�า การ 

จดทะเบียนสมรสของชายและหญิงซ่ึงเป�นคู�สมรสเดิมนั้นไม�ชอบด)วยกฎหมาย เนื่องจากท้ังสองไม�ได)

อยู�กินด)วยกันและไม�ได)อุปการะเลี้ยงดูกัน ข)ออ)างดังกล�าวเป�นคนละเรื่องกับการสมรสซ)อน เพราะการ

ท่ีชายหญิงซ่ึงเป�นคู�สมรสไม�ได)อยู�กินด)วยกันนั้นเป�นเพียงเหตุให)อีกฝ-ายนํามาฟWองหย�าได)เท�านั้น  

ฉะนั้น หญิงซ่ึงเป�นคู�สมรสเดิมจึงถือว�าเป�นผู)มีส�วนได)เสียในการท่ีจะกล�าวอ)างว�าการสมรสครั้งหลังเป�น

โมฆะได) 

 

6. ชายและหญิงต%องยินยอมเป<นสามีภริยากัน  

มาตรา 1458 บัญญัติว�า “การสมรสจะทําได�ต�อเม่ือชายหญิงยินยอมเป3นสามีภริยา
กันและต�องแสดงการยินยอมนั้นให�ปรากฏโดยเปDดเผยต�อหน�านายทะเบียนและให�นายทะเบียนบันทึก
ความยินยอมนั้นไว�ด�วย” 

จากบทบัญญัติดังกล�าวข)างต)น จะเห็นได)ว�าในเรื่องของการสมรสนั้นเป�นเรื่อง
เฉพาะตัวและเป�นเสรีภาพของชายและหญิงโดยแท) ดังนั้น การสมรสจึงจําเป�นต)องได)รับความยินยอม
จากชายและหญิง โดยชายและหญิงจะต)องแสดงความยินยอมโดยเปnดเผยต�อหน)านายทะเบียนและ 
ให)นายทะเบียนบันทึกความยินยอมนั้นไว)ด)วยแต�ไม�จําเป�นท่ีชายและหญิงต)องเปล�งวาจายินยอม  
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เพียงแค�ชายและหญิงได)ลงลายมือชื่อต�อหน)านายทะเบียน ย�อมถือได)ว�าเป�นการแสดงความยินยอม
โดยเปnดเผยแล)ว ส�วนแบบของความยินยอมนั้นให)เป�นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว)ในมาตรา 1455  
ซ่ึงกําหนดว�าการให)ความยินยอมให)ทําการสมรสจะกระทําได)แต�โดยการลงลายมือชื่อในทะเบียนขณะ
จดทะเบียนสมรส หรือทําเป�นหนังสือแสดงความยินยอมโดยระบุชื่อผู)จะสมรสท้ังสองฝ-ายและ 
ลงลายมือชื่อของผู)ให)ความยินยอม หรือถ)ามีเหตุจําเป�น จะให)ความยินยอมด)วยวาจาต�อหน)าพยาน
อย�างน)อยสองคนก็ได) และเม่ือให)ความยินยอมแล)วจะถอนไม�ได) ท้ังนี้ ในการให)ความยินยอมโดย 
ลงลายมือชื่อในทะเบียนขณะจดทะเบียนสมรสนั้น บุคคลผู)ให)ความยินยอมไม�จําเป�นต)องเขียนเอง  
แต�ในหนังสือให)ความยินยอมนั้นต)องลงลายมือชื่อของบุคคลนั้น หรืออาจลงลายพิมพ+นิ้วมือ แกงได 
ตราประทับ หรือเครื่องหมายอ่ืนทํานองเช�นว�านั้นท่ีทําลงในเอกสารแทนการลงลายมือชื่อ หากมี
พยานลงลายมือชื่อรับรองไว)ด)วยสองคนแล)วให)ถือเสมอกับลงลายมือชื่อ18 แต�อย�างไรก็ตามหากเป�น
การลงลายพิมพ+นิ้วมือ แกงได ตราประทับหรือเครื่องหมายอ่ืนทํานองเช�นว�านั้น ซ่ึงได)กระทําลงใน
เอกสารท่ีทําต�อหน)าพนักงานเจ)าหน)าท่ี ไม�จําเป�นต)องมีพยานรับรองก็ได) 

ในส�วนการให)ความยินยอมโดยการแสดงเจตนาเป�นหนังสือนั้น ให)ระบุชื่อชายและ
หญิงท่ีจะทําการสมรสพร)อมท้ังลงลายมือชื่อไว)ในหนังสือนั้นด)วย แต�หากเป�นการให)ความยินยอมด)วย
วาจาสามารถให)ความยินยอมต�อหน)าพยานอย�างน)อยสองคน ซ่ึงใช)ในกรณีท่ีมีเหตุจําเป�น ฉะนั้น  
จะเห็นได)ว�า การแสดงความยินยอมท่ีจะเป�นสามีภรรยากันโดยเปnดเผยต�อหน)านายทะเบียน ถือเป�น
สาระสําคัญ หากชายหญิงไปขอจดทะเบียนสมรสโดยมีสิ่งแอบแฝงซ�อนเร)น ไม�แสดงการยินยอมให)
ปรากฏเป�นท่ีเปnดเผยเช�น เอาแต�นั่งร)องไห) นั่งเฉย ไม�ยอมตอบคําถามนายทะเบียน แสดงอาการ
หวาดกลัว นายทะเบียนจะจดทะเบียนสมรสให)ไม�ได) แต�หากเป�นกรณีท่ีหญิงสมัครท่ีจะสมรสกับชาย
เพราะเชื่อว�าชายจะเลี้ยงดูตนได)เป�นอย�างดีจึงสมรสด)วย อย�างนี้จะถือว�าการสมรสนั้นไม�ได)รับความ
ยินยอมจากหญิงไม�ได) เช�น การท่ีชายหลอกลวงหญิงมาจดทะเบียนสมรสเป�นภริยาโดยรับรองว�าจะ
เลี้ยงดูให)สุขสบาย แต�ภายหลังกลับท้ิงขวาง เช�นนี้ จะถือว�าหญิงมิได)ยินยอมไม�ได) การสมรสดังกล�าว
สมบูรณ+ทุกประการ19 อย�างไรก็ดี การท่ีชายหญิงทําการสมรสกันโดยฝ-ายใดฝ-ายหนึ่งหรือท้ังสองฝ-ายเกิดจาก
ความสําคัญผิด หรือการท่ีชายให)หญิงเสพย+ยาเสพติดจนเมามายไม�ได)สติแล)วพาไปจดทะเบียนสมรส 
เช�นนี้ ถือไม�ได)ว�ามีการยินยอมเป�นสามีภริยากัน การสมรสดังกล�าวจึงเป�นโมฆะ แต�ถ)าหากชายหญิงทํา
สัญญาประนีประนอมยอมความว�าจะไปจดทะเบียนสมรสกันท่ีอําเภอนั้นไม�ถือว�าเป�นการผิดกฎหมาย
และไม�เป�นโมฆะ เพราะคู�กรณีอาจไปจดทะเบียนสมรสได)ตามท่ียอมความกัน 

                                                           
18 มาตรา 9 “เม่ือมีกิจการอันใดซ่ึงกฎหมายบังคับให)ทําเป�นหนังสือ บุคคลผู)ต)องทําหนังสือไม�จําเป�นต)องเขียนเอง  

แต�หนังสือน้ันต)องลงลายมือช่ือของบุคคลน้ัน 
 ลายพิมพ+นิ้วมือ แกงได ตราประทับ หรือเคร่ืองหมายอื่น ทํานองเช�นว�าน้ัน ท่ีทาํลงในเอกสารแทนการลงลายมือช่ือ  

หากมีพยานลงลายมือช่ือรับรองไว)ด)วยสองคนแล)ว ให)ถือเสมอกับการลงลายมือช่ือ” 
19 ประสพสุข  บุญเดช. (2543). เอกสารการสอนชุดวิชา กฎหมายแพ�ง 3 : ครอบครัว- มรดก หน�วยที่ 1-7. พิมพ+คร้ังท่ี 

17. (นนทบุรี: สํานักพิมพ+มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช). น. 66. 
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7. หญิงหม%ายจะสมรสใหม�ได%ต�อเม่ือระยะเวลาได%ล�วงเลยมาแล%วไม�น%อยกว�า 310 วัน 

นับแต�วันท่ีขาดจากการสมรสเดิม  

มาตรา 1453 บัญญัติว�า “หญิงท่ีสามีตายหรือท่ีการสมรสสิ้นสุดลงด�วยประการอ่ืน
จะทําการสมรสใหม�ได�ต�อเม่ือการสิ้นสุดแห�งการสมรสได�ผ�านพ�นไปแล�วไม�น�อยกว�าสามร�อยสิบวัน  
เว�นแต� 

(1) คลอดบุตรแล�วในระหว�างนั้น 
(2) สมรสกับคู�สมรสเดิม 
(3) มีใบรับรองแพทย* ประกาศนียบัตรหรือปริญญาซ่ึงเป3นผู�ประกอบการรักษาโรคใน

สาขาเวชกรรมได�ตามกฎหมายว�ามิได�มีครรภ* หรือ 
(4) มีคําสั่งของศาลให�สมรสได�” 
จากบทบัญญัติของกฎหมายดังกล�าวข)างต)น เป�นเรื่องท่ีหญิงหม)ายจะทําการสมรส

ใหม� โดยกฎหมายกําหนดว�า หญิงท่ีสามีได)ถึงแก�ความตาย หรือการสมรสได)สิ้นสุดลงโดยการหย�า 
หรือศาลเพิกถอนการสมรส หากหญิงจะทําการสมรสใหม�ได)ก็ต�อเม่ือการสิ้นสุดแห�งสมรสได)ผ�านพ)นไป
แล)วไม�น)อยกว�า 310 วันนับแต�วันท่ีการสมรสนั้นได)สิ้นสุดลง ซ่ึงสามารถแยกพิจารณาได)ดังนี้ คือ  
ในกรณีท่ีหญิงสามีได)ถึงแก�ความตายจะทําการสมรสใหม� กฎหมายได)กําหนดให)การตายของสามีนั้น
ต)องผ�านพ)นไปไม�น)อยกว�า 310 วัน นับแต�วันท่ีสามีตาย ซ่ึงคําว�า “ตาย”ในท่ีนี้หมายความว�า ตายโดย
ธรรมชาติ มิใช�ถูกศาลสั่งให)เป�นคนสาบสูญหรือท่ีเรียกว�าเป�นการตายโดยผลของกฎหมาย ซ่ึงกฎหมาย
ให)ถือเสมือนว�าบุคคลนั้นได)ตายแล)ว อย�างไรก็ตาม ถ)าหญิงจะทําการสมรสก�อนกําหนดเวลาดังกล�าวก็ได) 
หากเป�นไปตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายกําหนดกล�าวคือ ได)คลอดบุตรแล)วในระหว�างนั้น หรือสมรสกับ 
คู�สมรสเดิม หรือมีใบรับรองแพทย+ หรือมีคําสั่งจากศาลให)ทําการสมรส โดยเหตุผลท่ีกฎหมาย
กําหนดให)หญิงหม)ายหากต)องการท่ีจะสมรสใหม�จะต)องรอให)ระยะเวลาผ�านพ)นไปแล)วไม�น)อยกว�า 
310 วันนับแต�วันท่ีสามีตายหรือหย�าขาดจากสามี การท่ีกฎหมายได)มีบัญญัติในลักษณะดังกล�าวไว)เพ่ือ
เป�นการปWองกันมิให)มีปdญหาเกิดข้ึน หากหญิงนั้นได)ต้ังครรภ+หรือให)กําเนิดบุตรในระหว�าง 310 วัน 
เพราะว�าช�วงระยะเวลาดังกล�าวนี้เป�นช�วงเวลาท่ีหญิงอาจจะเกิดการต้ังครรภ+หรือให)กําเนิดบุตรได)  
ซ่ึงจะเป�นปdญหาสําหรับการพิจารณาว�าบุตรท่ีคลอดภายใน 310 วันนับแต�วันท่ีสามี (เดิม) ตาย หรือได)
หย�าขาดจากสามี (เดิม) นั้น เป�นบุตรอันเกิดแต�สามีเดิมหรือสามีใหม�ด)วยเหตุผลนี้กฎหมายจึงจําต)องมี
บทบัญญัติในลักษณะเพ่ือให)พ)นช�วงเวลาท่ีหญิงอาจจะต้ังครรภ+หรือคลอดบุตรได) แต�ถ)าหญิงนั้นมี
ความต)องการท่ีจะสมรสใหม�โดยท่ีจะไม�รอให)พ)นกําหนดเวลา 310 วันก็สามารถท่ีจะกระทําได)  
หากเป�นไปตามข)อยกเว)นของกฎหมาย กล�าวคือ หญิงนั้นได)คลอดบุตรแล)ว หรือสมรสกับสามีเดิม 
หรือมีใบรับรองแพทย+ว�าไม�ได)ต้ังครรภ+ หรือมีคําสั่งของศาลให)หญิงทําการสมรสได) อย�างไรก็ตาม หากมี
การฝ-าฝ.นเง่ือนไขดังกล�าว กฎหมายไม�ได)บัญญัติว�าการสมรสนั้น เป�นโมฆะหรือโมฆียะ เพียงแต�เป�นข)อ
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สันนิษฐานในเรื่องของบุตรเท�านั้น ดังนั้น หากหญิงหม)ายได)ฝ-าฝ.นเง่ือนไขเรื่องระยะเวลา 310 วัน  
การสมรสของหญิงหม)ายย�อมสมบูรณ+ และชอบด)วยกฎหมาย สําหรับเรื่องของชายหม)ายกฎหมายไม�ได)
กล�าวถึง ฉะนั้น ชายหม)ายจึงสามารถสมรสได)เลยโดยไม�ต)องรอให)พ)นเวลา 310 วันนับแต�การสมรสสิ้นสุด  

 
8. ผู%เยาว"ต%องได%รับความยินยอมของบิดามารดา ผู%รับบุตรบุญธรรมหรือผู%ปกครอง 

ให%ทําการสมรส  

มาตรา 1454 บัญญัติว�า “ผู�เยาว*จะทําการสมรสให�นําความในมาตรา 1436 มาใช�
บังคับโดยอนุโลม” 

จากบทบัญญัติของกฎหมายข)างต)น เป�นกรณีท่ีผู)เยาว+จะทําการสมรส โดยกฎหมาย
กําหนดให)ต)องได)รับความยินยอมจากบิดามารดา หรือผู)ปกครอง หรือผู)รับบุตรบุญธรรมของท้ังชาย
และหญิงซ่ึงเป�นผู)เยาว+ก�อน ซ่ึงคําว�าผู)เยาว+ในมาตรานี้หมายความว�า ชายและหญิงท่ีมีอายุต้ังแต� 17 ปR 
บริบูรณ+ แต�ยังไม�ครบ 20 ปR บริบูรณ+ หากจะทําการสมรสต)องเป�นไปตามเง่ือนไขการสมรสในมาตรา 1448 
กล�าวคือ ผู)เยาว+จะทําการสมรสจะต)องได)รับความยินยอมจากผู)มีอํานาจให)ความยินยอมเสียก�อน  
ซ่ึงบุคคลท่ีจะให)ความยินยอมได)แก� 

8.1 บิดาและมารดาในกรณีท่ีผู)เยาว+มีท้ังบิดาและมารดา หากผู)เยาว+จะทําการสมรส
จะต)องได)รับความยินยอมจากบิดาและมารดาของตน หากบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียวท่ีให) 
ความยินยอม ย�อมส�งผลให)การสมรสเป�นโมฆียะ  

8.2 บิดาหรือมารดาในกรณีท่ีบิดาหรือมารดาของผู)เยาว+ได)ถึงแก�ความตาย หรือถูกถอน
อํานาจปกครอง หรือเป�นผู)ท่ีไม�อยู�ในสภาพหรือฐานะท่ีอาจให)ความยินยอม หรือโดยพฤติการณ+ผู)เยาว+
ไม�อาจขอความยินยอมจากมารดาหรือบิดาได) เช�นนี้ ผู)เยาว+ท่ีจะทําการสมรสให)ได)รับความยินยอม
จากบิดาหรือมารดาเพียงผู)เดียวเท�านั้น  

8.3 ผู)ปกครองในกรณีท่ีผู)เยาว+ไม�มีบิดามารดา หรือผู)รับบุตรบุญธรรม หรือมีแต�
บุคคลดังกล�าวถูกถอนอํานาจปกครอง หากผู)เยาว+จะทําการสมรสจะต)องได)รับความยินยอมจาก
ผู)ปกครอง 

8.4 ผู)รับบุตรบุญธรรมในกรณีท่ีผู)เยาว+อาจมีท้ังบิดาและมารดาเดิม และมีผู)รับบุตร
บุญธรรมด)วย หากผู)เยาว+จะทําการสมรสจะต)องได)รับความยินยอมจากผู)รับบุตรบุญธรรม ท้ังนี้ เป�นไป
ตามบทบัญญัติแห�งประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย+ มาตรา 1598/28 วรรคหนึ่งบัญญัติว�า  
“บุตรบุญธรรมย�อมมีฐานะอย�างเดียวกับบุตรชอบด�วยกฎหมายของผู�รับบุตรบุญธรรมนั้น แต�ไม�สูญสิทธิ
และหน�าท่ีในครอบครัวท่ีได�กําเนิดมา ในกรณีเช�นนี้ ให�บิดามารดาโดยกําเนิดหมดอํานาจปกครองนับ
แต�วันเวลาท่ีเด็กเป3นบุตรบุญธรรมแล�ว” จากบทบัญญัติดังกล�าว เห็นได)ว�า หากผู)เยาว+เป�นบุตรบุญธรรมของ
บุคคลอ่ืนแล)ว อํานาจในการปกครองของบิดามารดาเดิมย�อมหมดไป โดยอํานาจปกครองนั้นได)โอนไป
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ยังผู)รับบุตรบุญธรรมแล)ว ดังนั้น จึงต)องได)รับความยินยอมจากผู)รับบุตรบุญธรรม แต�อย�างไรก็ตาม 
สิทธิในครอบครัวเดิมบางเรื่องไม�สูญเสียไปด)วย เช�น สิทธิในการรับมรดก 

ในกรณีท่ีผู)เยาว+ไม�มีบิดามารดา หรือผู)ปกครอง หรือผู)รับบุตรบุญธรรม ผู)เยาว+อาจ

ร)องขอต�อศาลให)มีคําสั่งอนุญาตให)สมรสได) ตามมาตรา 1456 ท่ีบัญญัติว�า “ถ)าไม�มีผู)ท่ีมีอํานาจให)

ความยินยอมตามมาตรา 1454 หรือมีแต�ไม�ให)ความยินยอมหรือไม�อยู�ในสภาพท่ีอาจให)ความยินยอม  

หรือโดยพฤติการณ+ผู)เยาว+ไม�อาจขอความยินยอมได) ผู)เยาว+อาจร)องขอต�อศาลเพ่ืออนุญาตให)ทําการ

สมรส”เม่ือให)ความยินยอมมาถูกต)องตามแบบวิธีการตามมาตรา 1455 แล)วจะถอนความยินยอมนั้น

ไม�ได) เพราะเม่ือให)ความยินยอมถูกต)องตามกฎหมายแล)วนายทะเบียนย�อมต)องจดทะเบียนสมรสให) 

หรือแม)ว�าจะยังมิได)มีการจดทะเบียนสมรสก็ตาม บิดามารดา ผู)รับบุตรบุญธรรมหรือผู)ปกครองท่ีให)

ความยินยอมแก�ผู)เยาว+ในการทําการสมรสจะเปลี่ยนใจไม�ยอมให)ผู)เยาว+ทําการสมรสโดยจะถอนความ

ยินยอมนั้นไม�ได) เพราะในมาตรา 1455 วรรคท)าย บัญญัติห)ามไว)เด็ดขาดว�า “ความยินยอมนั้นเม่ือให%

แล%วถอนไม�ได%” ในกรณีท่ีบิดามารดาทําหนังสือแสดงความยินยอมไว)แล)ว แต�บิดาถึงแก�ความตายไป

ก�อนท่ีผู)เยาว+จะไปจดทะเบียนสมรส คงเหลือมารดาเพียงผู)เดียว เช�นนี้ ผู) เยาว+ก็ยังสามารถไป 

จดทะเบียนสมรสโดยใช)หนังสือแสดงความยินยอมเช�นว�านั้นได) เพราะมารดาเป�นผู)ใช)อํานาจปกครอง

บุตรผู)เยาว+เพียงผู)เดียวในขณะจดทะเบียน แต�ถ)าบิดาและมารดาถึงแก�ความตายท้ังสองคน หนังสือ

แสดงความยินยอมดังกล�าวย�อมสิ้นผล ผู) เยาว+ต)องมาขอความยินยอมใหม�จากผู)ปกครองหรือ 

ขออนุญาตศาลให)ทําการสมรส ตามมาตรา 145620 หากผู)เยาว+ฝ-าฝ.นเง่ือนไขเก่ียวกับเรื่องความ

ยินยอม การสมรสนั้นเป�นโมฆียะตามมาตรา 150921  

การสมรสท่ีเป�นโมฆียะกฎหมายกําหนดให)เฉพาะบิดาและมารดา ผู)รับบุตรบุญธรรม 

หรือผู)ปกครองซ่ึงเป�นผู)มีสิทธิให)ความยินยอมเท�านั้นเป�นผู)มีสิทธิขอให)ศาลเพิกถอนการสมรสท่ีเป�น

โมฆียะนี้ได) ตัวชายหรือหญิงคู�สมรสเองไม�มีสิทธิฟWองขอให)ศาลเพิกถอนการสมรส เพราะตนเองมี

คุณสมบัติท่ีจะทําการสมรสได)อยู�แล)วอย�างไรก็ตาม สิทธิขอเพิกถอนการสมรสเป�นอันระงับสิ้นไปเม่ือ

ชายหญิงคู�สมรสนั้นมีอายุครบ 20 ปRบริบูรณ+ หรือเม่ือหญิงมีครรภ+แล)ว  

สําหรับอายุความในการฟWองขอเพิกถอนการสมรสในกรณีท่ีผู)เยาว+ทําการสมรสโดย

ไม�ได)รับความยินยอมนี้มีอายุความ 1 ปR นับแต�วันทราบการสมรส ตามมาตร 151022 

                                                           
20 มาตรา 1456 “ถ)าไม�มีผู)ที่มีอํานาจให)ความยินยอมตามมาตรา 1454 หรือมีแต�ไม�ได)ความยินยอมหรือไม�อยู�ในสภาพท่ีอาจ

ให)ความยินยอมหรือโดยพฤติการณ+ผู)เยาว+ไม�อาจขอความยินยอมได) ผู)เยาว+อาจร)องขอต�อศาลเพื่ออนุญาตให)ทาํการสมรส” 
21 มาตรา 1509 “การสมรสท่ีไม�ได)รับความยินยอมของบุคคลดังกล�าวในมาตรา 1445 การสมรสน้ันเป�นโมฆียะ” 
22 มาตรา 1510 “… การฟWองขอให)เพิกถอนการสมรสตามมาตราน้ี ให)มีอายุความหน่ึงปRนับแต�วันทราบการสมรส” 
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    สําหรับหลักเกณฑ+ท่ีผู)เยาว+จะทําการสมรสต)องได)รับความยินยอมจากผู)แทนโดยชอบธรรม

นั้นมีข)อยกเว)นเหมือนกัน หากเป�นกรณีท่ีผู)เยาว+ได)เคยสมรสโดยชอบด)วยกฎหมายมาแล)ว และต�อมา

ได)หย�าขาดจากการสมรส หากผู)เยาว+จะทําการสมรสใหม�อีกครั้ง ผู)เยาว+ไม�ต)องได)รับความยินยอมจาก

บิดามารดา ผู)ปกครอง หรือผู)รับบุตรบุญธรรม ท้ังนี้ เพราะถือว�าผู)เยาว+ได)บรรลุนิติภาวะแล)วตามหลัก

กฎหมายในมาตรา 20 ซ่ึงบัญญัติว�า “ผู�เยาว*ย�อมบรรลุนิติภาวะเม่ือทําการสมรส หากการสมรสนั้นได�

ทําตามบทบัญญัติมาตรา 1448” และจากคําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 450/2551 ท่ีได)ยืนยันการบรรลุนิติ

ภาวะของผู)เยาว+ กล�าวคือ ตามบทบัญญัติประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย+ มาตรา 19 บัญญัติว�า 

บุคคลย�อมพ)นจากภาวะผู)เยาว+และบรรลุนิติภาวะเม่ือมีอายุ 20 ปRบริบูรณ+ และมาตรา 20 บัญญัติว�า 

ผู)เยาว+ย�อมบรรลุนิติภาวะเม่ือผู)เยาว+ทําการสมรส หากการสมรสนั้นได)ทําตามบทบัญญัติมาตรา 1448  

จากบทบัญญัติดังกล�าวย�อมมีความหมายว�า นอกจากผู)เยาว+จะบรรลุนิติภาวะโดยอายุแล)ว ผู)เยาว+อาจ

บรรลุนิติภาวะโดยการสมรสตามบทบัญญัติมาตรา 1448 ได) 

 
แบบแห�งการสมรส 

มาตรา 1447 บัญญัติว�า “การสมรสตามประมวลกฎหมายนี้จะมีได�เฉพาะเม่ือได� 

จดทะเบียนแล�วเท�านั้น” 

จากบทบัญญัติข)างต)นเป�นการกําหนดแบบของการสมรสท่ีเ กิด ข้ึนในปdจจุบัน  

โดยกําหนดให)การสมรสต)องมีการจดทะเบียนสมรสกัน ซ่ึงต�างจากการสมรสตามกฎหมายเดิม ซ่ึงเม่ือ

ชายหญิงได)มาอยู�กินฉันสามีภริยากันอย�างเปnดเผย กฎหมายให)ถือว�าชายหญิงคู�นั้นเป�นสามีภริยากัน

โดยชอบด)วยกฎหมายแล)ว แต�เม่ือได)มีการประกาศใช)ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย+ บรรพ 5 ใน

วันท่ี 1 ตุลาคม 2475 เป�นต)นมา ได)มีการกําหนดให)ชายหญิงท่ีทําการสมรสกันหากจะเป�นสามีภริยา

โดยชอบด)วยกฎหมายจะต)องมีการจดทะเบียนสมรส ดังนั้น ชายหญิงท่ีสมรสกันต้ังแต�วันท่ี 1 ตุลาคม 

2475 นอกจากชายหญิงคู�นั้นจะมีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายกําหนดทุกประการแล)ว จะต)องไป

ดําเนินการจดทะเบียนสมรสด)วย 

สําหรับการจดทะเบียนสมรสนั้นได)มีพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช 

2478 มาตรา 10 บัญญัติให)นายทะเบียนรับจดทะเบียนสมรสให)เม่ือมีการร)องขอ การท่ีนายทะเบียน

จะปฏิเสธได)ก็ต�อเม่ือปรากฏว�ามิได)เป�นไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในมาตรา 1448 ถึงมาตรา 1454 และ

มาตรา1458 ตามท่ีได)ตรวจชําระใหม� ซ่ึงมาตรา 13 แห�งพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว 
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พุทธศักราช 2478 ห)ามมิให)นายทะเบียนจดทะเบียนสมรสในกรณีท่ีนายทะเบียนไม�ยอมรับ 

จดทะเบียนสมรสผู)มีส�วนได)เสียก็มีสิทธิท่ีจะยื่นคําร)องต�อศาล โดยไม�ต)องเสียค�าธรรมเนียม เม่ือศาล 

ไต�สวนได)ความว�าเป�นไปตามเง่ือนไขแห�งกฎหมายครบถ)วนแล)ว ก็ให)ศาลมีคําสั่งให)นายทะเบียนรับจด

ทะเบียนได)ตามมาตรา 15 แห�งพระราชบัญญัติดังกล�าว23  ในกรณีท่ีคู�สมรสเป�นคนต�างด)าวเข)าเมือง

มาไม�ชอบด)วยกฎหมายประสงค+จะจดทะเบียนสมรสกับคนไทยหรือคนต�างด)าวด)วยกันเอง โดยมี

คุณสมบัติครบถ)วนตามเง่ือนไขแห�งการสมรสตามกฎหมายไทย นายทะเบียนต)องรับจดทะเบียนให) 

หากนายทะเบียนไม�รับจดทะเบียนให) ท้ังท่ีบุคคลดังกล�าวนั้นมีคุณสมบัติครบถ)วน ย�อมถือได)ว�าเป�น

การกระทําโดยมิชอบ คู�สมรสท่ีประสงค+จะจดทะเบียนสมรสย�อมเป�นผู)มีส�วนได)เสียสามารถยื่นคําร)อง

ต�อศาล ตามท่ีบัญญัติไว)ในมาตรา 15 วรรคหนึ่ง แห�งพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว 

พุทธศักราช 2478 เพ่ือให)นายทะเบียนรับจดทะเบียน24 

 ฉะนั้น เห็นได)ว�าบทบัญญัติเก่ียวกับแบบในการจดทะเบียนสมรส หากชายหญิงท่ีจะทํา

การสมรสมีคุณสมบั ติครบถ)วนตามท่ีกฎหมายกําหนดแล)วย�อมยื่นขอจดทะเบียนสมรสได)  

และเม่ือได)มีการจดทะเบียนสมรสกันแล)วย�อมเป�นสามีภริยาท่ีชอบด)วยกฎหมาย แม)ต�อภายหลังท้ังคู�

เกิดมีปากเสียงหรือผิดใจกัน สามารถดําเนินการหย�าตามหลักเกณฑ+ของกฎหมายต�อไปได) แต�จะใช)

สิทธิเพ่ือขอให)นายทะเบียนเพิกถอนการสมรสไม�ได)25  

สําหรับการจดทะเบียนสมรสนั้นให)เป�นไปตามพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว 

พุทธศักราช 2478 และกฎหมายท่ีเก่ียวข)องโดยกําหนดให)การสมรสระหว�างชายและหญิงต)องกระทํา

โดยการจดทะเบียนสมรสต�อนายอําเภอหรือผู)อํานวยการเขต และเม่ือชายและหญิงได)จดทะเบียน

สมรสกันแล)ว ชายหญิงมีฐานะเป�นสามีภริยากันตามกฎหมายต้ังแต�เวลาท่ีจดทะเบียนสมรสกัน  

แม)ต�อมาจะมิได)อยู�ด)วยกันนานเพียงไร แต�ตราบใดท่ียังมิได)จดทะเบียนหย�าขาดจากกัน ชายหญิงคู�นี้ 

ก็ยังคงเป�นสามีภริยากันตามกฎหมายมาโดยตลอด แต�ถ)ามิได)จดทะเบียนสมรสกันต้ังแต�แรก หากแต�

เพียงชายและหญิงจัดพิธีแต�งงานกันเท�านั้น ชายหญิงคู�นี้ไม�มีฐานะเป�นสามีภริยากันตามกฎหมาย และ

หากการแต�งงานนั้นเกิดข้ึนระหว�างเป�นผู)เยาว+ก็ไม�เป�นผลให)ผู)เยาว+นั้นบรรลุนิติภาวะ ตัวอย�างเช�น 

ผู)เยาว+อายุ 18 ปR มีภริยาแต�มิได)จดทะเบียนสมรส ย�อมยังไม�บรรลุนิติภาวะ26 นอกจากนั้นแล)วในเรื่อง

ของการแต�งงานระหว�างชายหญิงนั้นไม�ก�อให)เกิดสิทธิแก�ฝ-ายใดฝ-ายหนึ่งท่ีจะนําคดีมาฟWองต�อศาลเพ่ือ

                                                           
23 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1832/2527 
24 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 4302/2528 
25 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 577/2507 
26 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1319/2512 
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ขอให)ศาลพิพากษาให)อีกฝ-ายหนึ่งมาจดทะเบียนสมรสกับตนได) ตัวอย�างเช�น นายดํา เข)าพิธีแต�งงาน

กับนางสาวขาว โดยท้ังคู�ไม�ประสงค+ท่ีจะจดทะเบียนสมรสกัน ต�อมานางสาวขาว จะบังคับให)นายดํา 

ไปจดทะเบียนสมรสกันตนในภายหลังโดยท่ีนายดําไม�สมัครไม�ได)  

ในด)านทรัพย+สินระหว�างสามีภริยาท่ีไม�ได)จดทะเบียนสมรสนั้น หากชายหญิงคู�นั้นได)

ทรัพย+สินมาในระหว�างอยู�ด)วยกันโดยร�วมกันทํามาหาได) ย�อมถือได)ว�าชายหญิงมีกรรมสิทธิ์ร�วมกัน  

เม่ือเลิกกันต)องแบ�งกันคนละครึ่ง ไม�ก�อให)เกิดสิทธิในทรัพย+สินท่ีเป�นสินสมรสระหว�างกัน นอกจากนั้น

ในส�วนของการดําเนินคดีอาญาสามีภริยาท่ีไม�ได)จดทะเบียนสมรสกันย�อมไม�มีอํานาจในการฟWอง

คดีอาญาแทนกัน27  

 

การสมรสที่เป<นโมฆะ 

มาตรา 1494 บัญญัติว�า “การสมรสจะเป3นโมฆะก็แต�เฉพาะท่ีบัญญัติไว�ในหมวดนี้” 

จากบทบัญญัติดังกล�าวข)างต)นเป�นเรื่องท่ีกฎหมายกําหนดให)การสมรสท่ีเป�นโมฆะนั้นให)

มีเฉพาะแต�ท่ีบัญญัติไว)ในประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย+ ต้ังแต�มาตรา 1494 ถึงมาตรา 1500 

เท�านั้น การสมรสท่ีเป�นโมฆะเพราะฝ-าฝ.นเง่ือนไขการสมรสตามกฎหมายเป�นเพียงเหตุท่ีผู)มีส�วนได)เสีย

จะยกข้ึนกล�าวอ)าง หรือนําคดีมาฟWองศาลขอให)มีคําพิพากษาว�าการสมรสนั้นเป�นโมฆะ ดังนั้น การสมรสนั้น

ย�อมสมบูรณ+จนกว�าศาลจะมีคําพิพากษาแสดงว�าการสมรสนั้นเป�นโมฆะ28 ซ่ึงเหตุท่ีกฎหมายกําหนดให)การ

สมรสเป�นโมฆะ ได)แก� 

มาตรา 1495 บัญญัติว�า “การสมรสท่ีฝ@าฝAนมาตรา 1449 มาตรา 1450 มาตรา 1452 และ

มาตรา 1458 เป3นโมฆะ” 

จากบทบัญญัติดังกล�าว แยกพิจารณาได)ดังนี้ 

1. การสมรสท่ีฝBาฝCนมาตรา 1449 กล�าวคือ การสมรสจะกระทํามิได)ถ)าชายหรือหญิง

เป�นบุคคลวิกลจริต หรือบุคคลซ่ึงศาลสั่งให)เป�นคนไร)ความสามารถ โดยท่ีบทบัญญัติในมาตรา 1449 

เป�นการสมรสระหว�างชายหรือหญิงซ่ึงเป�นคนวิกลจริตหรือคนไร)ความสามารถทําการสมรสกันเองหรือ

คนวิกลจริตสมรสกับคนท่ีจิตปกติ โดยพิจารณาว�า ในขณะท่ีทําการสมรสกันนั้น ได)ปรากฏข)อเท็จจริงว�า  

ชายหรือหญิงเป�นคนวิกลจริตหรือคนไร)ความสามารถ จึงจะทําให)การสมรสนั้นตกเป�นโมฆะ แม)ว�า

                                                           
27 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1056/2503 
28 ประสพสุข  บุญดช. อ)างแล)ว. น. 304. 
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ภายหลังจากมีการสมรสไปแล)วอีกฝ-ายหนึ่งจะเพ่ิงมารู)ถึงความวิกลจริตก็ตาม หรือแม)ว�าภายหลัง 

คู�สมรสฝ-ายท่ีวิกลจริตนั้นจะหายจากการวิกลจริต ก็ไม�ทําให)การสมรสท่ีเป�นโมฆะนั้นระงับลงแต�อย�างใด  

ซ่ึงหากระยะเวลาท่ีเป�นคนวิกลจริตเกิน 3 ปR และมีลักษณะยากท่ีจะหายขาดจากการวิกลจริตได)  

ท้ังยังถึงขนาดท่ีอีกฝ-ายหนึ่งจะทนอยู�ร�วมกันฉันสามีภริยาต�อไปไม�ได) กรณีนี้ถือเป�นเหตุให)อีกฝ-ายหนึ่ง

ยกข้ึนเป�นเหตุฟWองหย�าได) ตามมาตรา 1516 (7)  

 

2. การสมรสท่ีฝBาฝCนมาตรา 1450 กล�าวคือ ชายหรือหญิงซ่ึงเป�นญาติสืบสายโลหิต

โดยตรงข้ึนไปหรือลงมา เป�นพ่ีน)องร�วมบิดามารดาหรือร�วมแต�บิดาหรือมารดา จะทําการสมรสกัน

ไม�ได) ความเป�นญาติให)ถือตามสายโลหิต โดยไม�คํานึงว�าจะเป�นญาติโดยชอบด)วยกฎหมายหรือไม� 

บทบัญญัติดังกล�าวเป�นการห)ามไม�ให)มีการสมรสระหว�างญาติสืบสายโลหิตโดยตรงข้ึนไปหรือลงมา 

หรือเป�นพ่ีน)องร�วมท)องเดียวกัน หรืออาจจะร�วมแต�บิดา หรือร�วมแต�มารดาก็ได) ท้ังนี้เนื่องจากเหตุผล

ทางศีลธรรม ทางสังคม และทางการแพทย+ด)วย หากมีการฝ-าฝ.นให)การสมรสตกเป�นโมฆะ 

 

3. การสมรสท่ีฝBาฝCนมาตรา 1452 กล�าวคือ ชายและหญิงจะทําการสมรสในขณะท่ีตน

มีคู�สมรสอยู�แล)วไม�ได) หรือท่ีเรียกว�าการสมรสซ)อน ซ่ึงการสมรสซ)อนนั้นหมายถึง การจดทะเบียน

สมรสของชายหรือหญิงเป�นครั้งท่ีสอง หรือการสมรสครั้งท่ีสองในขณะท่ีฝ-ายหนึ่งมีคู�สมรสท่ีชอบด)วย

กฎหมายอยู�ก�อนแล)ว เช�น สามีภริยาตามกฎหมายลักษณะผัวเมียซ่ึงไม�ต)องจดทะเบียนสมรสก็มี

สถานะเป�นสามีภริยาโดยชอบด)วยกฎหมาย หากชายหรือหญิงได)จดทะเบียนสมรสกับผู)อ่ืนแม)จะเป�น

การจดทะเบียนสมรสครั้งแรกก็ตาม ย�อมถือว�าเป�นการสมรสซ)อน29 ซ่ึงในเรื่องของการจดทะเบียน

สมรสซ)อนนั้นตามกฎหมายแล)วไม�อาจจะให)การรับรองการสมรสให)สมบูรณ+ข้ึนมาได) แม)ต�อมา

ภายหลังจะได)มีการจดทะเบียนหย�ากันก็ตาม ตัวอย�างเช�น นายแดงจดทะเบียนสมรสกับนางดํา ต�อมา

นางดําไปจดทะเบียนสมรสกับนายอ่ึงจะเห็นว�า การจดทะเบียนระหว�างนางดํากับนายอ่ึงเป�นการจดทะเบียน

สมรสซ)อน ตามกฎหมายให)ตกเป�นโมฆะ หากแม)ต�อมานายแดงทราบเรื่องจึงจดทะเบียนหย�ากับ

นางดําก็ไม�อาจทําให)การสมรสระหว�างนางดํากับนายอ่ึงสมบูรณ+ข้ึนมาได) ท้ังนี้ เพราะโมฆะกรรมนั้น 

ไม�อาจให)สัตยาบันได)ตามมาตรา 134 หรือกล�าวอีกนัยหนึ่งคือไม�จําต)องบอกล)างเพราะได)เสียเปล�ามา

แต�ต)นแล)ว 

                                                           
29 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 963/2519 
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สําหรับในกรณีท่ีชายหญิงทําการจดทะเบียนสมรสกันแล)ว แม)ต�อมาภายหลังสามี

ภริยาจะไม�ได)อยู�กินด)วยกัน ก็ไม�ทําให)การสมรสนั้นสิ้นสุดลงไป ดังนั้น ตราบใดท่ีไม�มีการหย�าหรือฟWองหย�า

การสมรสระหว�างชายหญิงนั้นยังไม�สิ้นสุด หากต�อมาชายหรือหญิงได)มีการจดทะเบียนสมรสข้ึนอีก  

ในระหว�างนั้นย�อมถือว�าเป�นการจดทะเบียนสมรสซ)อน ท้ังนี้ เพราะการท่ีชายหญิงซ่ึงเป�นคู�สมรสไม�ได)

มีการอุการะเลี้ยงดูกันนั้น เป�นเพียงเหตุในการฟWองหย�าเท�านั้น แต�หาทําให)การสมรสสิ้นสุดลงไม� 

ตราบใดท่ีท้ังคู�ยังไม�ได)มีการหย�าขาดจากกันย�อมเป�นสามีภริยาท่ีชอบด)วยกฎหมาย และทําให)เกิดสิทธิ

ในการเรียกร)องเอาค�าทดแทนจากชายหรือหญิงอ่ืนท่ีมายุ�งเก่ียวกับคู�สมรสของตนได) 

อุทาหรณ" 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 3192/2549 ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย+ มาตรา 1461 

เป�นบทบัญญัติในหมวด 3 เรื่องความสัมพันธ+ระหว�างสามีภริยา ซ่ึงเป�นเรื่องภายหลังการสมรสตาม

หมวด 2 เรื่อง เง่ือนไขแห�งการสมรส กล�าวคือ เม่ือสมรสกันแล)วหากฝ-ายใดปฏิบัติฝ-าฝ.นมาตรา 1461 

ดังกล�าวก็จะเป�นเหตุฟWองหย�าตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย+ มาตรา 1516 (4) หรือ (6) ท่ีคู�สมรสอีก

ฝ-ายหนึ่งอาจนํามาฟWองร)องได)เท�านั้น เม่ือคดีนี้ไม�ปรากฏว�ามีการฟWองหย�าระหว�างโจทก+กับพลตํารวจ

ตรีวัฒนา และไม�มีคําพิพากษาของศาลให)หย�ากัน การสมรสระหว�างโจทก+กับพลตํารวจตรีวัฒนาจึงยัง

สมบูรณ+ตามกฎหมาย แม)หากโจทก+กับพลตํารวจตรีวัฒนาจะมิได)อยู�กินด)วยกันและมิได)ช�วยเหลือ

อุปการะเลี้ยงดูกันในระยะหลังดังท่ีจําเลยฎีกาก็มิได)มีผลต�อความสมบูรณ+ของการสมรสระหว�างโจทก+

กับพลตํารวจตรีวัฒนา โจทก+จึงยังเป�นภริยาโดยชอบด)วยกฎหมายของพลตํารวจตรีวัฒนาอยู�ตลอดมา 

เม่ือจําเลยมาจดทะเบียนสมรสกับพลตํารวจตรีวัฒนาขณะท่ีพลตํารวจตรีวัฒนามีโจทก+เป�นคู�สมรสอยู� 

จึงเป�นการสมรสท่ีฝ-าฝ.นเง่ือนไขแห�งการสมรสในมาตรา 1452 และเป�นโมฆะตามมาตรา 1495 แม)ต�อมา 

พลตํารวจตรีวัฒนาถึงแก�ความตาย โจทก+ก็เป�นผู)มีส�วนได)เสียท่ีมีอํานาจฟWองขอให)การสมรสระหว�าง

จําเลยกับพลตํารวจตรีวัฒนาเป�นโมฆะได) ถือเป�นเหตุให)ภริยาคนแรกฟWองหย�าได) และมีสิทธิเรียกค�าทดแทน

จากหญิงอ่ืนได)ด)วย หรือในทางกลับกันถ)าหญิงจดทะเบียนสมรสกับชายอ่ืนท้ังท่ีตนมีสามีโดยชอบด)วย

กฎหมาย ชายผู)เป�นสามีคนแรกก็มีสิทธิฟWองหย�าขาดจากหญิงนั้นได)และมีสิทธิเรียกค�าทดแทนจากชาย

คนท่ีสองได)เช�นกัน 

 

4. การสมรสท่ีฝBาฝCนมาตรา 1458 กล�าวคือ การสมรสจะทําได)ต�อเม่ือชายหญิงยินยอม

เป�นสามีภริยากัน และต)องแสดงความยินยอมนั้นให)ปรากฏต�อหน)านายทะเบียน และให)นายทะเบียน

บันทึกความยินยอมไว)ด)วย หากการสมรสท่ีเกิดข้ึนจากชายและหญิงไม�ยินยอมเป�นสามีภริยากัน 
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กฎหมายกําหนดให)การสมรสนั้นตกเป�นโมฆะ และให)สิทธิคู�สมรส บิดามารดา หรือผู)สืบสันดานของคู�สมรส  

มีสิทธิร)องขอให)ศาลพิพากษาว�าการสมรสเป�นโมฆะ โดยจะต)องปรากฏข)อเท็จจริงว�าชายและหญิงนั้น

ได)แสดงเจตนาว�าไม�ยินยอมเป�นสามีภริยากัน ในเรื่องของการแสดงเจตนายินยอมเป�นสามีภริยากันนั้น

ต)องปราศจากการหลอกลวง ข�มขู� หรือสําคัญผิด ซ่ึงหากเป�นเช�นนั้นกฎหมายให)ถือว�าการสมรสโดย

การแสดงเจตนายินยอมดังกล�าวนั้นเป�นโมฆียะ  

4.1 การกล�าวอ%างว�าการสมรสตกเป<นโมฆะ 

มาตรา 1496 “คําพิพากษาของศาลเท�านั้นท่ีจะแสดงว�า การสมรสท่ีฝ@าฝAน

มาตรา 1449 มาตรา 1450 และมาตรา 1458 เป3นโมฆะ 

คู�สมรส บิดามารดา หรือผู�สืบสันดานของคู�สมรสอาจร�องขอให�ศาลพิพากษาว�า

การสมรสเป3นโมฆะได� ถ�าไม�มีบุคคลดังกล�าว ผู�มีส�วนได�เสียจะร�องขอให�อัยการเป3นผู�ร�องขอต�อศาลก็ได�” 

มาตรา 1497 “การสมรสท่ีเป3นโมฆะ เพราะฝ@าฝAนมาตรา 1452 บุคคลผู�มีส�วน

ได�เสียคนใดคนหนึ่งจะกล�าวอ�างข้ึน หรือจะร�องขอให�ศาลพิพากษาว�าการสมรสเป3นโมฆะก็ได�” 

จากบทบัญญัติดังกล�าวข)างต)น ในการกล�าวอ)างความเป�นโมฆะของการสมรส

แยกได)เป�น 2 กรณี  

4.1.1 การสมรสท่ีเป�นโมฆะเนื่องจากเป�นการสมรสของคนวิกลจริตหรือบุคคล 

ท่ีถูกศาลสั่งให)เป�นคนไร)ความสามารถ การสมรสระหว�างญาติสนิท และการสมรสท่ีชายและหญิง 

ไม�ยินยอมเป�นสามีภริยากัน คู�สมรส บิดามารดา หรือผู)สืบสันดานของคู�สมรส ไม�อาจท่ีจะกล�าวอ)างว�า

การสมรสดังกล�าวเป�นโมฆะได) จะต)องนําคดีมาฟWองต�อศาลขอให)ศาลมีคําพิพากษาให)การสมรสนั้น

เป�นโมฆะเสียก�อน เม่ือศาลได)มีคําพิพากษาว�าการสมรสนั้นเป�นโมฆะแล)ว บุคคลดังกล�าวจึงจะกล�าว

อ)างว�าการสมรสนั้นเป�นโมฆะ หากไม�มีคู�สมรส บิดามารดา หรือผู)สืบสันดานของคู�สมรส แต�มีบุคคล 

ผู)จะมีสิทธิหรือเสียสิทธิเพราะการสมรสท่ีเป�นโมฆะ เช�น บุตรบุญธรรม นายทะเบียนครอบครัว หรือ

ทายาทผู)จะได)รับมรดกหรือเสียสิทธิในการรับมรดก จะนําคดีมาฟWองต�อศาลขอให)ศาลมีคําพิพากษาว�า

การสมรสเป�นโมฆะโดยตรงไม�ได) แต�จะต)องร)องขอให)พนักงานอัยการดําเนินการแทน30 ท้ังนี้ เนื่องจาก

กฎหมายได)กําหนดตัวบุคคลท่ีจะร)องขอให)ศาลพิพากษาว�าการสมรสท่ีฝ-าฝ.น ป.พ.พ. มาตรา 1458 

ตกเป�นโมฆะตามมาตรา 1495 ไว)เฉพาะแล)ว ได)แก� คู�สมรส บิดามารดา หรือผู)สืบสันดานของคู�สมรส

หรืออัยการ หากไม�ใช�บุคคลดังว�ามาย�อมไม�อาจขอให)ศาลพิพากษาว�าการสมรสเป�นโมฆะได) ฉะนั้น 

หากชายหญิงได)มีการจดทะเบียนสมรสกันแล)ว ตราบใดท่ียังไม�มีคําพิพากษาของศาลแสดงว�าการ

                                                           
30 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 3898/2548 
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สมรสเป�นโมฆะ เม่ือคู�สมรสฝ-ายใดฝ-ายหนึ่งเสียชีวิต คู�สมรสท่ียังมีชีวิตอยู�ย�อมเกิดสิทธิในการรับมรดก 

และถือว�าเป�นทายาทโดยธรรมคนหนึ่ง มีสิทธิรับมรดกของผู)ตายตามมาตรา 1629 วรรคสอง และมี

สิทธิขอต้ังผู)จัดการมรดกของผู)ตาย 

4.1.2 การสมรสท่ีเป�นโมฆะในกรณีการสมรสซ)อน ผู)มีส�วนได)เสียสามารถกล�าว
อ)างว�าการสมรสดังกล�าวเป�นโมฆะได) โดยไม�ต)องนําคดีมาฟWองต�อศาลขอให)ศาลมีคําพิพากษาให)การ
สมรสนั้นเป�นโมฆะ เนื่องจากหากมีการจดทะเบียนสมรสกันมากกว�าหนึ่งครั้งข้ึนไปนั้น ย�อมเป�นการ
จดทะเบียนสมรสซ)อน โดยผู)มีส�วนได)เสียซ่ึงเป�นคู�สมรสในการสมรสครั้งแรกสามารถนําทะเบียนสมรส
ซ่ึงเป�นเอกสารทางราชการมากล�าวอ)างต�อคู�สมรสในการสมรสครั้งท่ีสองว�ามีการจดทะเบียนสมรส
ซ)อนเพ่ือถือเอาประโยชน+จากการเสียเปล�าของการสมรสท่ีตกเป�นโมฆะได) แต�ท้ังนี้คู�สมรสท่ีกล�าวอ)าง
ต)องสมรสโดยสุจริต และยินยอมเป�นสามีภริยากันด)วยหากกระทําการโดยไม�สุจริตโดยหวังให)ตนได)รับ
สิทธิบางอย�าง เช�นสิทธิในการรับเงินบําเหน็จตกทอด ดังนี้ ย�อมไม�เกิดสิทธิในการท่ีจะกล�าวอ)าง และ
ได)รับประโยชน+จากความเสียเปล�าของการสมรสนั้น ตัวอย�างเช�น จําเลยได)จดทะเบียนสมรสกับเรือ
เอก ช. ซ่ึงเป�นข)าราชการบํานาญของกองทัพเรือของโจทก+ ซ่ึงการท่ีจําเลยจดทะเบียนสมรสนั้นได)
กระทําเพ่ือต)องการได)รับเงินบําเหน็จตกทอด โดยมิได)มีเจตนาท่ีจะเป�นสามีภริยากันอย�างแท)จริง  
การสมรสของจําเลยจึงฝ-าฝ.นต�อป.พ.พ. มาตรา 1458 ตกเป�นโมฆะ เม่ือศาลพิพากษาว�าการสมรสตก
เป�นโมฆะจึงไม�ก�อให)เกิดความสัมพันธ+ทางทรัพย+สินระหว�างสามีภริยาตามมาตรา 1498 วรรคหนึ่ง และมี
ผลเท�ากับจําเลยกับเรือเอก ช. มิได)เป�นสามีภริยากันมาแต�แรก ตามมาตรา 1495 จําเลยจึงไม�มีสิทธิได)รับ
เงินดังกล�าวและสิทธิของจําเลยก็ไม�ได)รับความคุ)มครองตามมาตรา 1499 เพราะจําเลยมิได)สมรสโดย
สุจริต จําเลยจึงต)องคืนเงินบําเหน็จตกทอดให)แก�โจทก+ฐานลาภมิควรได)ตามมาตรา 172 วรรคสอง 
ประกอบมาตรา 406 31 
                           สําหรับคําว�า “ผู%มีส�วนได%เสีย” ท่ีมีสิทธิร)องขอให)การสมรสเป�นโมฆะหมายถึง 

ชายหญิงท่ีทําการสมรสซ)อน คู�สมรสเดิม บิดามารดา ผู)สืบสันดานของคู�สมรส และผู)มีส�วนได)เสียใน

การรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรม32 โดยการสมรสท่ีผู)มีส�วนได)เสียได)ร)องขอให)เป�นโมฆะและศาล

ได)มีคําพิพากษาถึงท่ีสุดแล)ว ศาลชั้นต)น เช�น ศาลเยาวชนและครอบครัว หรือศาลจังหวัดแผนกคดี

เยาวชนและครอบครัว มีหน)าท่ีแจ)งผลแห�งคําพิพากษาดังกล�าวให)นายอําเภอ หรือผู)อํานวยการเขต 

บันทึกความเป�นโมฆะไว)ในทะเบียนสมรส ตามมาตรา 1497/1 เพ่ือให)บุคคลผู)มีส�วนได)เสียตรวจสอบ

ฐานะของความเป�นสามีภริยาจากทะเบียนสมรส  

 
                                                           

31 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 4027/2548   
32 ชาติชาย  อัครวบิูรย+. (2544). คําอธิบายประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย" บรรพ 5 ว�าด%วย ครอบครัว. พิมพ+คร้ังท่ี 3. 

(กรุงเทพฯ: วิญqูชน). น. 321. 
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4.2 ผลของการสมรสท่ีเป<นโมฆะ  

มาตรา 1498 “การสมรสท่ีเป3นโมฆะ ไม�ก�อให�เกิดความสัมพันธ*ทางทรัพย*สิน

ระหว�างสามีภริยา 

ในกรณีท่ีการสมรสเป3นโมฆะ ทรัพย*สินท่ีฝ@ายใดมีหรือได�มาไม�ว�าก�อนหรือหลัง

การสมรสรวมท้ังดอกผลคงเป3นของฝ@ายนั้น ส�วนบรรดาทรัพย*สินท่ีทํามาหาได�ร�วมกันให�แบ�งคนละครึ่ง 

เว�นแต�ศาลจะเห็นสมควรสั่งเป3นประการอ่ืน เม่ือได�พิเคราะห*ถึงภาระในครอบครัว ภาระในการหา

เลี้ยงชีพ และฐานะของคู�กรณีท้ังสองฝ@าย ตลอดจนพฤติการณ*อ่ืนท้ังปวงแล�ว” 

จากบทบัญญัติของกฎหมายข)างต)นการสมรสท่ีเป�นโมฆะกฎหมายถือเท�ากับ 

ไม�มีการสมรส33 หากคู�สมรสได)ทรัพย+สินมาในระหว�างเวลานับต้ังแต�วันท่ีมีการจดทะเบียนสมรสจนถึง

วันท่ีศาลมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดแสดงว�าการสมรสเป�นโมฆะ ไม�ถือว�าทรัพย+สินนั้นเป�นสินสมรส  

หรือสินส�วนตัวระหว�างสามีภริยา แต�ให)ถือว�าเป�นทรัพย+สินของคู�สมรสฝ-ายท่ีเป�นผู)ทํามาหาได)  

ส�วนทรัพย+สินท่ีคู�สมรสท้ังสองได)ทํามาหาได)ร�วมกัน ให)ถือว�าเป�นกรรมสิทธิ์รวมร�วมกันระหว�างคู�สมรสนั้น 

และภายหลังจากท่ีศาลมีพิพากษาว�าการสมรสนั้นเป�นโมฆะ จึงไม�ต)องแบ�งทรัพย+สินท่ีได)รับมาใน

ระหว�างการสมรสท่ีเป�นโมฆะนั้นดังเช�นสามีภริยาท่ีชอบด)วยกฎหมาย ส�วนทรัพย+สินท่ีฝ-ายใดมีหรือ

ได)มาไม�ว�าก�อนหรือหลังการสมรส รวมท้ังดอกผลกฎหมายกําหนดให)เป�นของฝ-ายนั้น หรืออาจกล�าวได)ว�า 

ทรัพย+สินในส�วนนี้ไม�ถือเป�นสินสมรสหรือกรรมสิทธิ์รวม คู�สมรสอีกฝ-ายหนึ่งจึงไม�มีสิทธิแบ�งทรัพย+สิน

จากคู�สมรสอีกฝ-ายหนึ่งในฐานะเจ)าของรวม โจทก+บรรยายฟWองอ)างว�าโจทก+เป�นสามีจําเลยโดยชอบ

ด)วยกฎหมายระหว�างอยู�กินด)วยกันเกิดสินสมรสหลายอย�างโจทก+ขอแบ�งจากจําเลยครึ่งหนึ่งเท�ากับ

โจทก+กล�าวอ)างว�าทรัพย+สินท่ีเรียกว�าสินสมรสนั้น การท่ีโจทก+เป�นเจ)าของรวมกับจําเลย หากข)อเท็จจริงฟdง 

ได)ว�าโจทก+ร�วมทํามาหากินกับจําเลยและมีทรัพย+สินเกิดข้ึนจากการทํามาหากินร�วมกันแล)ว 

โจทก+จําเลยย�อมเป�นเจ)าของรวมโจทก+มีสิทธิฟWองขอแบ�งจากจําเลยในฐานะท่ีเป�นเจ)าของรวมได)  

แต�ศาลฎีกาฟdงข)อเท็จจริงว�า จําเลยเป�นผู)ออกเงินซ้ือทรัพย+สินเองท้ังสิ้นโดยโจทก+มิได)ออกด)วยจําเลย

จึงเป�นเจ)าของกรรมสิทธิ์แต�ผู)เดียว โจทก+ไม�มีสิทธิขอแบ�ง34 หรือการท่ีจําเลฎีกาว�าโจทก+มีสิทธิฟWองขอ

แบ�งทรัพย+สินจากจําเลยในฐานะเจ)าของรวมหรือไม�เห็นว�า โจทก+บรรยายฟWองว�า โจทก+จําเลยเป�นสามี

ภริยาโดยชอบด)วยกฎหมาย ระหว�างอยู�กินกันฉันสามีภริยาได)ช�วยกันประกอบอาชีพทําให)มีทรัพย+สิน

เพ่ิมทวีข้ึนมีมูลค�า 245,600,000 บาท ปรากฏตามรายละเอียดในบัญชีทรัพย+เอกสารท)ายฟWอง 

                                                           
33 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2496/2554 
34 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2598/2526 
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ทรัพย+สินเหล�านี้โจทก+จําเลยมีกรรมสิทธิ์ร�วมกัน เม่ือศาลพิพากษาให)หย�าขาดจากกันโจทก+จําเลยต�างมี

กรรมสิทธิ์ในทรัพย+สินดังกล�าวคนละก่ึงหนึ่ง เป�นการกล�าวอ)างว�าโจทก+เป�นเจ)าของรวมกับจําเลย 

โจทก+มีสิทธิขอแบ�งจากจําเลยในฐานะท่ีเป�นเจ)าของรวมได) แต�โจทก+นําสืบไม�ได)ว�าโจทก+มีส�วนร�วมใน

การทํามาหาได)ในทรัพย+สินท่ีศาลล�างท้ังสองพิพากษาให)จําเลยแบ�งให)โจทก+โจทก+จึงไม�มีสิทธิจะแบ�ง

ทรัพย+สินเหล�านั้นจากจําเลย เป�นต)น เว)นแต�กรณีเป�นทรัพย+สินท่ีทํามาหาได)ร�วมกัน จึงจะแบ�งกันคน

ละครึ่งได)ในฐานะเจ)าของกรรมสิทธิ์รวม35 

อย�างไรก็ตามแม)การสมรสตกเป�นโมฆะ แต�สามีภริยายังคงมีความสัมพันธ+ในทาง

ส�วนตัวกันอยู� ดังนั้น ก�อนท่ีศาลจะมีคําพิพากษาว�าการสมรสนั้นเป�นโมฆะ หรือมีการกล�าวอ)างว�า การสมรสซ)อน

เป�นโมฆะแล)ว สามีภริยาจึงมีหน)าท่ีต)องอุปการะเลี้ยงดูซึ่งกันและกัน  

 

5. การสมรสท่ีเป<นโมฆะ ไม�ทําให%คู�สมรสอีกฝBายหนึ่งท่ีทําการสมรสโดยสุจริตเส่ือม

สิทธิท่ีได%มาเพราะการสมรส และคู�สมรสท่ีสุจริตมีสิทธิเรียกค�าเล้ียงชีพและค�าทดแทนได% 

มาตรา 1499 “การสมรสท่ีเป3นโมฆะ เพราะฝ@าฝAนมาตรา 1449 มาตรา 1450 หรือ

มาตรา 1458 ไม�ทําให�ชายหรือหญิงผู�สมรสโดยสุจริตเสื่อมสิทธิท่ีได�มาเพราะการสมรส ก�อนมี 

คําพิพากษาถึงท่ีสุดให�เป3นโมฆะ 

การสมรสท่ีเป3นโมฆะเพราะฝ@าฝAนมาตรา 1452 ไม�ทําให�ชายหรือหญิงผู�สมรส 

โดยสุจริตเสื่อมสิทธิท่ีได�มา เพราะการสมรสก�อนท่ีชายหรือหญิงนั้นรู�ถึงเหตุท่ีทําให�การสมรสเป3นโมฆะ 

แต�การสมรสท่ีเป3นโมฆะดังกล�าว ไม�ทําให�คู�สมรสเกิดสิทธิรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมของ 

คู�สมรสอีกฝ@ายหนึ่ง 

การสมรสท่ีเป3นโมฆะเพราะฝ@าฝAนมาตรา 1449 มาตรา 1450 หรือมาตรา 1458 

หรือฝ@าฝAนมาตรา 1452 ถ�าคู�สมรสฝ@ายใดได�สมรสโดยสุจริตฝ@ายนั้นมีสิทธิเรียกค�าทดแทนได� 

และถ�าการสมรสท่ีเป3นโมฆะนั้นทําให�ฝ@ายท่ีได�สมรสโดยสุจริตต�องยากจนลงเพราะไม�มีรายได�พอจาก

ทรัพย*สิน หรือจากการงานท่ีเคยทําอยู�ก�อนมีคําพิพากษาถึงท่ีสุด หรือก�อนท่ีจะได�รู�ว�าการสมรสของตน

เป3นโมฆะแล�วแต�กรณี ฝ@ายนั้นมีสิทธิเรียกค�าเลี้ยงชีพได�ด�วย สิทธิเรียกค�าเลี้ยงชีพในกรณีนี้  

ให�นํามาตรา 1526 วรรคหนึ่ง และมาตรา 1528 มาใช�บังคับโดยอนุโลม 

                                                           
35 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1426/2537 
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สิทธิเรียกร�องค�าทดแทน หรือค�าเลี้ยงชีพตามวรรคสาม มีกําหนดอายุความสองป'นับ

แต�วันท่ีมีคําพิพากษาถึงท่ีสุด สําหรับกรณีการสมรสเป3นโมฆะเพราะฝ@าฝAนมาตรา 1449 มาตรา 1450 

หรือมาตรา 1458 หรือนับแต�วันท่ีรู�ถึงเหตุท่ีทําให�การสมรสเป3นโมฆะ สําหรับกรณีการสมรสเป3นโมฆะ

เพราะฝ@าฝAนมาตรา 1452” 

จากบทบัญญัติดังกล�าวข)างต)นกฎหมายคุ)มครองสิทธิคู�สมรสท่ีสุจริต ดังนี้ 

5.1 สิทธิท่ีได%มาเพราะการสมรส 

สิทธิท่ีได)มาเพราะการสมรส เช�น สิทธิเก่ียวกับค�าอุปการะเลี้ยงดูท่ีได)รับมาแล)ว 

สิทธิในการลดหย�อนภาษีเพราะมีคู�สมรส สิทธิในการได)รับสัญชาติ สิทธิในการรับมรดก เป�นต)น 

อย�างไรก็ตาม สิทธิในการรับมรดกนั้นไม�ได%รวมไปถึงกรณีการสมรสซ)อน ท้ังนี้เพราะกฎหมายได)

กําหนดห)ามคู�สมรสท่ีสุจริตรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมของคู�สมรสอีกฝ-ายหนึ่ง แต�กฎหมายไม�ได)

ห)ามในกรณีท่ีรับมรดกในฐานะเป�นผู)รับพินัยกรรม  

5.2 สิทธิเรียกค�าทดแทน 

ในกรณีท่ีการสมรสเป�นโมฆะ แต�เม่ือคู�สมรสอีกฝ-ายหนึ่งทําการสมรสโดยสุจริต  

คู�สมรสท่ีสุจริตมีสิทธิเรียกค�าทดแทนได) โดยค�าทดแทนท่ีกฎหมายกําหนดให)เรียกจากกันได)นั้น 

อนุโลมให)นําเรื่องค�าทดแทนจากการผิดสัญญาหม้ันในมาตรา 1440 มาบังคับใช)โดยอนุโลม เช�น  

ค�าทดแทนความเสียหายต�อกาย ชื่อเสียง ทรัพย+สิน การเตรียมการสมรส เป�นต)น แต�ถ)าชายและหญิง

ต�างทําการสมรสโดยสุจริตด)วยกันท้ังสองฝ-ายแล)วก็ไม�มีสิทธิเรียกค�าทดแทนจากกันและกันได) สําหรับ

การใช)สิทธิเรียกร)องค�าทดแทนกฎหมายกําหนดให)เรียกร)องภายในอายุความ 2 ปRนับแต�วันท่ีมีคําพิพากษาถึง

ท่ีสุด สําหรับกรณีการสมรสเป�นโมฆะเพราะฝ-าฝ.นมาตรา 1449 มาตรา 1450 หรือมาตรา 1458 หรือนับแต�

วันท่ีรู)ถึงเหตุท่ีทําให)การสมรสเป�นโมฆะในกรณีของการสมรสซ)อนเพราะฝ-าฝ.นมาตรา 1452 

5.3 สิทธิเรียกค�าเล้ียงชีพ 

การสมรสท่ีเป�นโมฆะ นอกจากคู�สมรสท่ีสุจริตจะมีสิทธิเรียกค�าทดแทนจาก 

คู�สมรสอีกฝ-ายหนึ่งได)แล)วยังมีสิทธิเรียกค�าเลี้ยงชีพได)อีกด)วย แต�ฝ-ายท่ีมีสิทธิเรียกค�าเลี้ยงชีพจะต)อง

ยากจนลง และไม�มีรายได)พอจากทรัพย+สิน หรือจากการงานท่ีเคยทําอยู�ก�อนมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดว�า

การสมรสเป�นโมฆะเพราะฝ-าฝ.นมาตรา 1449 มาตรา 1450 หรือมาตรา 1458 หรือก�อนท่ีจะได)รู)ว�า

การสมรสของตนเป�นโมฆะเพราะฝ-าฝ.นมาตรา 1452 โดยจะต)องใช)สิทธิเรียกร)องภายในกําหนดอายุ

ความ 2 ปRนับแต�วันท่ีมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดสําหรับกรณีการสมรสเป�นโมฆะ เพราะฝ-าฝ.นมาตรา 1449 
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มาตรา 1450 หรือมาตรา 1458 หรือนับแต�วันท่ีรู)ถึงเหตุท่ีทําให)การสมรสเป�นโมฆะเพราะฝ-าฝ.น

มาตรา 1452 

อุทาหรณ" 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 3134/2530 ขณะท่ีโจทก+จดทะเบียนสมรสกับจําเลยนั้น 

โจทก+ไม�ทราบว�าจําเลยได)จดทะเบียนสมรสกับหญิงอ่ืนอยู�แล)ว โจทก+จึงเป�นผู)สมรสโดยสุจริต เม่ือโจทก+

ฟWองขอให)ศาลมีคําพิพากษาแสดงว�าการสมรสระหว�างโจทก+กับจําเลยเป�นโมฆะโจทก+จึงมีสิทธิเรียก 

ค�าทดแทนและค�าเลี้ยงชีพจากจําเลยได)ท่ีศาลชั้นต)นกําหนดค�าทดแทนเป�นเงิน 40,000 บาท  

และค�าเลี้ยงชีพเดือนละ 1,000 บาท เป�นการสมควรและเหมาะสมกับพฤติการณ+แห�งรูปคดีแล)ว 

 

6. การสมรสท่ีเป<นโมฆะไม�กระทบถึงสิทธิของบุคคลภายนอกผู%ทําการโดยสุจริต  

มาตรา 1500 “การสมรสท่ีเป3นโมฆะไม�กระทบถึงสิทธิของบุคคลภายนอกผู�กระทําการ 

โดยสุจริตซ่ึงได�มาก�อนมีการบันทึกความเป3นโมฆะไว�ในทะเบียนสมรสตามมาตรา 1497/1” 

กฎหมายให)ความคุ)มครองสิทธิบุคคลภายนอกผู)กระทําการโดยสุจริตท่ีมีอยู�ก�อนท่ี

นายทะเบียนสมรสจะได)รับแจ)งจากศาลให)บันทึกความเป�นโมฆะของการสมรสไว)ในทะเบียนสมรส 

เช�น พ่ีชายกับน)องสาวสมรสกันตามกฎหมาย แล)วทางฝ-ายชายไปทําสัญญากู)ยืมเงินนายเอกซ่ึงเป�น

บุคคลภายนอกมาซ�อมหลังคาบ)านท่ีรั่ว ดังนี้ จะเห็นได)ว�าการกู)ยืมเงินดังกล�าวเป�นหนี้ร�วมระหว�างสามี

ภริยาตามมาตรา 1490 (1) แม)ภายหลังศาลจะมีคําพิพากษาให)การสมรสตกเป�นโมฆะก็ตาม นายเอก

ซ่ึงเป�นบุคคลภายนอกผู)ทําการโดยสุจริตยังสามารถเรียกร)องให)ท้ังสองคนชําระหนี้เงินกู)ยืมได) แต�หาก

เป�นกรณีท่ีการสมรสตกเป�นโมฆะเพราะเหตุเป�นการสมรสซ)อน ตราบใดท่ียังไม�มีการบันทึกความเป�น

โมฆะไว)ในทะเบียนสมรสสิทธิของบุคคลภายนอกผู)กระทําการโดยสุจริตย�อมไม�ถูกกระทบกระเทือน36 

 

7. การสมรสท่ีเป<นโมฆะไม�มีผลกระทบถึงความเป<นบุตรโดยชอบด%วยกฎหมาย 

มาตรา 1538 “ในกรณีท่ีชายหรือหญิงสมรสฝ@าฝAนมาตรา 1452 เด็กท่ีเกิดในระหว�าง

ระหว�างการสมรสท่ีฝ@าฝAนนั้น ให�สันนิษฐานไว�ก�อนว�าเป3นบุตรชอบด�วยกฎหมายของชายผู�เป3นสามี 

ซ่ึงได�จดทะเบียนสมรสครั้งหลัง 

                                                           
36 ประสพสุข บุญเดช. อ)างแล)ว. น. 325. 
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ในกรณีท่ีหญิงสมรสฝ@าฝAนมาตรา 1452 ถ�ามีคําพิพากษาถึงท่ีสุดแสดงว�า เด็กมิใช�

บุตรชอบด�วยกฎหมายของชายผู�เป3นสามี ซ่ึงได�จดทะเบียนสมรสครั้งหลัง ให�นําข�อสันนิษฐานใน

มาตรา1536 มาใช�บังคับ 

ให�นําความในวรรคหนึ่งมาใช�บังคับแก�เด็กท่ีเกิดภายในสามร�อยสิบวันนับแต�วันท่ีศาล

มีคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�การสมรสเป3นโมฆะเพราะฝ@าฝAนมาตรา 1452 ด�วย” 

มาตรา 1492/1 “ในกรณีท่ีมีการแยกสินสมรสโดยคําสั่งศาล การยกเลิกการแยก

สินสมรสให�กระทําได�เม่ือสามีหรือภริยาร�องขอต�อศาล และศาลได�มีคําสั่งให�ยกเลิก แต�ถ�าภริยาหรือ

สามีคัดค�านศาลจะสั่งยกเลิกการแยกสินสมรสได�ต�อเม่ือเหตุแห�งการแยกสินสมรสได�สิ้นสุดลงแล�ว 

เม่ือมีการยกเลิกการแยกสินสมรสตามวรรคหนึ่ง หรือการแยกสินสมรสสิ้นสุดลง

เพราะสามีหรือภริยาพ�นจากการเป3นบุคคลล�มละลาย ให�ทรัพย*สินท่ีเป3นสินส�วนตัวอยู�ในวันท่ีศาลมี

คําสั่งหรือในวันท่ีพ�นจากการเป3นบุคคลล�มละลาย ยังคงเป3นสินส�วนตัวต�อไปตามเดิม” 

จากบทบัญญัติของกฎหมายดังกล�าวข)างต)นกฎหมายคุ)มครองให)บุตรท่ีเกิดมาก�อน

ศาลมีคําพิพากษาว�าการสมรสเป�นโมฆะ หรือภายใน 310 วัน นับแต�วันท่ีศาลมีคําพิพากษาถึงท่ีสุด

ดังกล�าว ให)ถือว�าเป�นบุตรท่ีชอบด)วยกฎหมายของชายผู)เป�นสามีหรือเคยเป�นสามี ตามมาตรา 153637 

วรรคสอง และมาตรา 1538 แม)การสมรสเป�นโมฆะก็ตาม แต�หากได)เกิดบุตรข้ึนระหว�างระยะเวลา

ก�อนท่ีได)มีคําพิพากษาถึงท่ีสุดแสดงว�าการสมรสเป�นโมฆะหรือภายในระยะเวลาสามร)อยสิบวันนับแต�

วันท่ีมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดดังกล�าว บุตรท่ีเกิดมานั้น กฎหมายให)ถือเป�นบุตรท่ีชอบด)วยกฎหมายของ

ชายผู)เป�นหรือเคยเป�นสามีซึ่งก็หมายความรวมถึงทารกในครรภ+มารดาด)วย หากภายหลังเกิดมารอดอยู� 

อุทาหรณ" 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1580/2494 บุตรท่ีเกิดในระหว�างท่ีบิดามารดาสมรสอยู�กิน

ด)วยกันฉันสามีภริยาและจดทะเบียนสมรสกันแล)วจนกระท่ังบิดาถึงแก�กรรมจึงมีคําพิพากษาชี้ขาดว�า

การจดทะเบียนสมรสระหว�างบิดามารดานั้นไม�ชอบด)วยกฎหมาย เพราะขณะนั้นบิดายังมีภริยาเดิมอยู� 

มิได)หย�าขาดกัน ดังนี้ก็ต)องถือว�าบุตรนั้นเป�นบุตรท่ีชอบด)วยกฎหมายของบิดามารดาตลอดมา จึงมี

สิทธิได)รับมรดกของบิดามารดา 

                                                           
37 มาตรา 1536 “เด็กเกิดแต�หญิงขณะเป�นภริยาชายหรือภายในสามร)อยสิบวันนับแต�วันท่ีการสมรสส้ินสุดลง ให)สันนิษฐาน

ไว)ก�อนว�าเป�นบุตรชอบด)วยกฎหมายของชายผู)เป�นสามี หรือเคยเป�นสามี แล)วแต�กรณี 

ให)นําความในวรรคหน่ึงมาใช)บังคับแก�บุตรท่ีเกิดจากหญิงก�อนท่ีได)มีคําพิพากษาถึงท่ีสุดของศาลแสดงว�าการสมรสเป�นโมฆะ 

หรือภายในระยะเวลาสามร)อยสิบวันนับแต�วันน้ัน” 
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คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2648/2526 โจทก+เป�นบุตรนาย ฉ.กับนาง ท. ในระหว�างท่ี

คนท้ังสองเป�นสามีภริยากันโดยมีการจดทะเบียนสมรส แม)นาย ฉ. ในขณะนั้นจะมีหญิงอ่ืนเป�นคู�สมรส

อยู�ก็ตามแต�เม่ือยังมิได)มีคําพิพากษาแสดงว�าการสมรสระหว�าง นาย ฉ.กับนาง ท. เป�นโมฆะแล)ว โจทก+

ก็ย�อมเป�นบุตรท่ีชอบด)วยกฎหมายของนาย ฉ. และมีอํานาจฟWองเรียกค�าเสียหายจากบุคคลท่ีทําให)

นาย ฉ. ถึงแก�ความตายได) 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2332/2524 แม)ขณะเจ)ามรดกจดทะเบียนสมรสกับโจทก+ท่ี 1  

เจ)ามรดกยังคงอยู�กินฉันสามีภริยากับ อ. ซ่ึงเป�นภริยาท่ีชอบด)วยกฎหมายก�อนใช)บรรพ 5 ก็ตามแต�

ตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย+ มาตรา 1488 (เดิม) เม่ือศาลยังมิได)มีคําพิพากษาว�าการสมรส

ระหว�างโจทก+ท่ี 1 กับเจ)ามรดกเป�นโมฆะ การสมรสก็ยังคงสมบูรณ+อยู� โจทก+ท่ี 1 จึงเป�นภริยาท่ีชอบ

ด)วยกฎหมายของเจ)ามรดก และโจทก+ท่ี 2 และ 3 ซ่ึงเป�นบุตรของโจทก+ท่ี 1 กับเจ)ามรดก ย�อมเป�น

บุตรท่ีชอบด)วยกฎหมายของเจ)ามรดก 

 

การสมรสที่เป<นโมฆียะ 

 

1. เหตุท่ีทําให%การสมรสเป<นโมฆียะ 

มาตรา 1503 “เหตุท่ีจะขอให�ศาลพิพากษาเพิกถอนการสมรส เพราะเหตุว�าเป3น

โมฆียะ มีเฉพาะในกรณีท่ีคู�สมรสทําการฝ@าฝAนมาตรา 1448 มาตรา 1504 มาตรา 1506 มาตรา 1507 และ

มาตรา 1509” 

จากบทบัญญัติดังกล�าว การสมรสท่ีเป�นโมฆียะมีดังนี้ 

1.1 การสมรสท่ีชายและหญิงอายุไม�ครบ 17 ปRบริบูรณ+ ตามมาตรา 1448 กฎหมาย

กําหนดให)การสมรสนั้นตกเป�นโมฆียะ แต�ท้ังนี้ต)องเป�นไปตามมาตรา 1504 กล�าวคือ “การสมรสท่ี

เป3นโมฆียะเพราะฝ@าฝAนมาตรา 1448 ผู�มีส�วนได�เสียขอให�เพิกถอนการสมรสได� แต�บิดามารดาหรือ

ผู�ปกครองท่ีให�ความยินยอมแล�วจะขอให�เพิกถอนการสมรสไม�ได� ถ�าศาลมิได�สั่งให�เพิกถอนการสมรส

จนชายหญิงมีอายุครบตามมาตรา 1448 หรือเม่ือหญิงมีครรภ*ก�อนอายุครบตามมาตรา 1448 ให�ถือว�า

การสมรสสมบูรณ*มาต้ังแต�เวลาสมรส” บทบัญญัติของกฎหมายดังกล�าวนั้นเป�นการเปnดโอกาสให)ผู)มี

ส�วนได)เสียมีสิทธิร)องขอต�อศาลให)มีคําสั่งให)เพิกถอนการสมรสนั้น หากบิดามารดาหรือผู)ปกครองท่ีได)

ให)ความยินยอมในการท่ีชายหญิงซ่ึงมีอายุยังไม�ครบ 17 ปRบริบูรณ+ ทําการสมรสแล)ว ไม�มีสิทธิท่ี 

จะขอให)ศาลเพิกถอนการสมรสนั้น อย�างไรก็ตามถ)าผู)มีส�วนได)เสียไม�ได)ร)องขอให)ศาลเพิกถอนการ



81 

 

สมรส หรือได)ร)องขอต�อศาลแล)ว แต�ศาลยังไม�ได)มีคําพิพากษาให)เพิกถอนการสมรส จนชายหญิงมีอายุ

ครบ 17 ปRบริบูรณ+ท้ังสองคน หรือหญิงได)ตั้งครรภ"ก�อนอายุครบ 17 ปRบริบูรณ+ โดยพิจารณาเฉพาะ

หญิงเท�านั้นไม�ได)พิจารณาว�าชายจะมีอายุครบ 17 ปRบริบูรณ+หรือไม�ก็ตาม กฎหมายถือว�าการสมรสนั้น

สมบูรณ+มาต้ังแต�เวลาสมรส ซ่ึงต�างจากกรณีแรกท่ีท้ังชายและหญิงต)องมีอายุครบ 17 ปRบริบูรณ+ท้ังสองคน 

1.2 การสมรสโดยสําคัญผิดในตัวคู�สมรส ในมาตรา 1505 กล�าวไว)ว�า การสมรสท่ีได)

กระทําไปโดยคู�สมรสฝ-ายหนึ่งสําคัญผิดตัวคู�สมรสการสมรสนั้นเป�นโมฆียะ และสิทธิขอเพิกถอนการ

สมรสเพราะสําคัญผิดตัวคู�สมรสเป�นอันระงับเม่ือเวลาได)ผ�านพ)นไปแล)วเก)าสิบวันนับแต�วันสมรส 

การสมรสท่ีเกิดโดยสําคัญผิดในตัวคู�สมรสนั้น คือ การเข)าใจผิดในตัวบุคคลท่ีตน

ประสงค+จะทําการสมรสด)วย ซ่ึงความเข)าใจผิดนั้นอาจมีเหตุมาจากการมีฝ-าแฝดหน)าเหมือนกัน

ตัวอย�างเช�น นาย ก. รักใคร�ชอบพอกับนางสาว ข. และต�อมาท้ังสองคนได)ตกลงท่ีจะทําการสมรสกัน 

แต�ในเวลาสมรสมีการเปลี่ยนตัวให)น)องสาว ซ่ึงเป�นฝาแฝดกับนางสาว ข. มาจดทะเบียนสมรส กรณีจึง

เป�นการท่ีนาย ก.ได)ทําการสมรสโดยสําคัญผิดตัวคู�สมรส  

อย�างไรก็ตามการสําคัญผิดในท่ีนี้ต)องเป�นเรื่องของการสําคัญผิดในตัวคู�สมรส  

หากเป�นการสําคัญผิดในคุณสมบัติของคู�สมรสจะเพิกถอนการสมรสไม�ได) เช�น การท่ีหญิงยอมสมรสกับชาย

เนื่องจากเข)าใจผิดคิดว�าชายเป�นผู)รับเหมาก�อสร)างมีฐานะร่ํารวย แต�แท)ท่ีจริงแล)วชายเป�นคนงานก�อสร)าง 

หรือการท่ีชายหลอกลวงว�าเป�นลูกชายเศรษฐีเจ)าของท่ีดินโดยท่ีหญิงและชายได)ชอบพอกันอยู�ก�อนแล)ว ดังนี้

จะเพิกถอนไม�ได) 

สําหรับการเพิกถอนการสมรสกรณีดังกล�าว กฎหมายกําหนดให)สิทธิเฉพาะคู�สมรสท่ี

สําคัญผิดเท�านั้นท่ีร)องเพิกถอนได) และต)องใช)สิทธิเพิกถอนภายในเก)าสิบวันนับแต�สมรส 

1.3 การสมรสโดยถูกกลฉ)อฉลตามมาตรา 1506 กล�าวไว)ว�าถ)าคู�สมรสได)ทําการสมรส

โดยถูกกลฉ)อฉลอันถึงขนาดซ่ึงถ)ามิได)มีกลฉ)อฉลนั้นจะไม�ทําการสมรส การสมรสนั้นเป�นโมฆียะ  

และในการร)องขอเพิกถอนการสมรสเพราะถูกกลฉ)อฉลเป�นอันระงับเม่ือเวลาได)ผ�านพ)นไปแล)ว 

เก)าสิบวันนับแต�วันท่ีรู)หรือควรรู)ถึงกลฉ)อฉล หรือเม่ือเวลาได)ผ�านพ)นไปแล)ว หนึ่งปRนับแต�วันสมรส  

คําว�า “กลฉ%อฉล” คือ การหลอกลวงให)มีการสมรสเกิดข้ึน โดยการหลอกลวงนั้นต)องถึงขนาดท่ีหาก

ไม�มีการหลอกลวงเช�นว�านั้น การสมรสจะไม�เกิดข้ึน ท้ังนี้ ต)องพิจารณาข)อเท็จจริงเป�นเรื่อง ๆ ไป 

ตัวอย�างเช�น นายสมัยสมรสกับนางสาวสุดสวยเพราะถูกนางสาวสุดสวยหลอกว�า

เป�นคนหน)าตาดีมาต้ังแต�เกิด ไม�ได)มีการทําศัลยกรรม ต�อมานายสมัยมาทราบทีหลังว�านางสาวสุดสวย

ได)เคยทําศัลยกรรมมาก�อน ดังนี้ เห็นได)ว�าการสมรสท่ีเกิดข้ึนระหว�างนายสมัยกับนางสาวสุดสวยเกิด



82 

 
จากการท่ีนางสาวสุดสวยใช)กลฉ)อฉลหลอกให)นายสมัยสมรสด)วย ดังนี้ การสมรสนั้นย�อมตกเป�น

โมฆียะ นายสมัยย�อมถือว�าเป�นผู)มีส�วนได)เสียในการท่ีจะฟWองต�อศาลเพ่ือให)เพิกถอนการสมรสได) 

อย�างไรก็ตาม การสมรสโดยถูกกลฉ)อฉลนั้นหากเป�นการกระทําของ

บุคคลภายนอกและคู�สมรสไม�ได)รู)เห็นยินยอมด)วย การสมรสนั้นไม�เป�นโมฆียะ ตัวอย�าง นางสาวหมวย

มาหลอกนางสาวสุดใจว�านายสมัครเป�นลูกเศรษฐี นางสาวสุดใจจึงยอมสมรสกับนายสมัคร การสมรส

ระหว�างนายสมัยกับนางสาวสุดสวย ไม�เป�นโมฆียะจะเห็นได)ว�าการสมรสท่ีเป�นโมฆียะโดยส�วนมากจะ

เป�นการสมรสท่ีคู�สมรสฝ-ายหนึ่งหลอกลวงให)คู�สมรสอีกฝ-ายหนึ่งทําการสมรสกับตน มิใช�กรณีท่ี

บุคคลภายนอกมาหลอกลวงให)ชายหญิงได)สมรสกัน โดยคู�สมรสไม�ได)รู)เห็นด)วย สําหรับการขอให)ศาล

เพิกถอนการสมรส กฎหมายกําหนดให)เฉพาะคู�สมรสท่ีถูกกลฉ)อฉลร)องขอเพิกถอนภายในเก)าสิบวัน

นับแต�วันท่ีรู)หรือควรรู)ถึงกลฉ)อฉล หรือภายในหนึ่งปRนับแต�วันสมรส แต�หากไม�ได)มีการร)องขอสิทธิใน

การร)องขอย�อมระงับสิ้นไปมาร)องท่ีหลังไม�ได) 

1.4 การสมรสโดยการถูกข�มขู� 

มาตรา 1507 “ถ�าคู�สมรสได�ทําการสมรสโดยถูกข�มขู�อันถึงขนาด ซ่ึงถ�ามิได�มี

การข�มขู�นั้นจะไม�ทําการสมรส การสมรสนั้นเป3นโมฆียะ 

สิทธิขอเพิกถอนการสมรสเพราะถูกข�มขู�เป3นอันระงับ เม่ือเวลาได�ผ�านพ�นไป

แล�วหนึ่งป'นับแต�วันท่ีพ�นจากการข�มขู�” 

การสมรสท่ีคู�สมรสฝ-ายใดฝ-ายหนึ่งได)แสดงเจตนาโดยถูกข�มขู� ซ่ึงการข�มขู�นั้น

เป�นการบังคับให)อีกฝ-ายสมรสด)วยโดยท่ีไม�สมัครใจ กฎหมายกําหนดให)การสมรสนั้นเป�นโมฆียะตาม

มาตรา 1507 ซ่ึงการข�มขู�จะต)องถึงขนาดให)ผู)ถูกข�มขู�ต)องยินยอมทําการสมรสด)วย และคู�สมรสท่ีถูก

ข�มขู�เท�านั้นท่ีจะมีสิทธิร)องขอให)ศาลเพิกถอนการสมรสอันเป�นโมฆียะนั้นได)ภายในหนึ่งปRนับแต�วันท่ี

พ)นจากการข�มขู� ซ่ึงการสมรสท่ีเกิดข้ึนเพราะถูกข�มขู�นั้นต)องเป�นการข�มขู�จนถึงขนาดท่ีคู�สมรสอีกฝ-าย

ยอมสมรสด)วยเพราะเหตุจากการข�มขู�นั้น เช�น การขู�ฆ�า การขู�ทําร)ายร�างกาย และการข�มขู�นี้ยังรวมไปถึงการ

ขมขู�ไปถึงบิดามารดา หรือจะทําลายทรัพย+สินของคู�สมรสด)วย และในการข�มขู�นั้นให)รวมไปถึงการท่ี

บุคคลภายนอกได)ทําการข�มขู�ด)วย เช�น นายกล)าเป�นเพ่ือนของนายขวัญขู�บังคับให)นางสาวเรียมสมรส

กับนายขวัญ มิฉะนั้นจะฆ�านางสาวเรียม หากนางสาวเรียมกลัวจึงยอมสมรส ดังนี้ การสมรสย�อมเป�น

โมฆียะ จะเห็นได)ว�ามีความแตกต�างจากการสมรสท่ีเกิดจากกลฉ)อฉลโดยบุคคลภายนอกและคู�สมรส

ไม�ได)รู)เห็นยินยอมด)วย การสมรสไม�เป�นโมฆียะ  
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การสมรสท่ีเกิดจากการข�มขู�กฎหมายกําหนดสิทธิในการขอให)ศาลเพิกถอนการ

สมรสภายในระยะเวลาหนึ่งปRนับแต�วันท่ีพ)นจากการถูกข�มขู� มิฉะนั้นแล)วสิทธิดังกล�าวย�อมระงับไป 

1.5 การสมรสของผู)เยาว+ท่ีไม�ได)รับความยินยอม หรือการสมรสท่ีฝ-าฝ.นมาตรา 1454 

มาตรา 1509 “การสมรสท่ีมิได�รับความยินยอมของบุคคลดังกล�าวในมาตรา1454 

การสมรสนั้นเป3นโมฆียะ” 

มาตรา 1510 “การสมรสท่ีเป3นโมฆียะเพราะมิได�รับความยินยอมของบุคคล

ดังกล�าวในมาตรา 1454 เฉพาะบุคคลท่ีอาจให�ความยินยอมตามมาตรา 1454 เท�านั้น ขอให�เพิกถอน

การสมรสได� 

สิทธิขอเพิกถอนการสมรสตามมาตรานี้เป3นอันระงับเม่ือคู�สมรสนั้นมีอายุครบ

ยี่สิบป'บริบูรณ*หรือเม่ือหญิงมีครรภ* 

การฟQองขอเพิกถอนการสมรสตามมาตรานี้ให�มีอายุความหนึ่งป'นับแต�วันทราบ

การสมรส” 

จากบทบัญญัติดังกล�าวเป�นกรณีท่ีผู)เยาว+ทําการสมรสไปโดยไม�ได)รับความ

ยินยอมจากบิดามารดา ผู)รับบุตรบุญธรรมหรือผู)ปกครอง การสมรสนั้นเป�นโมฆียะ อันเป�นผลให)บิดา

มารดา ผู)รับบุตรบุญธรรมหรือผู)ปกครอง มีสิทธิร)องขอให)เพิกถอนการสมรสท่ีเป�นโมฆียะนั้นได)ตาม

มาตรา 1510 ซ่ึงจะเห็นได)ว�าตัวชายและหญิงท่ีทําการสมรสโดยท่ีอายุยังไม�ครบ 17 ปRบริบูรณ+นั้นไม�มี

สิทธิร)องขอให)เพิกถอนการสมรส เนื่องจากชายและหญิงท่ีมีอายุครบ 17 ปRบริบูรณ+สามารถท่ีจะสมรส

กันได)อยู�แล)วตามกฎหมายเพียงแต�ต)องได)รับความยินยอมจากผู)แทนโดยชอบธรรม จึงใช)สิทธิเพิกถอน

การสมรสไม�ได) อย�างไรก็ตาม สิทธิในการขอให)ศาลเพิกถอนการสมรสของบิดามารดา ผู)รับบุตรบุญธรรม หรือ

ผู)ปกครองย�อมระงับไปเม่ือปรากฏว�าคู�สมรสนั้นมีอายุครบ 20 ปRบริบูรณ+ หรือเม่ือหญิงได)ตั้งครรภ+แล)ว 

สําหรับสิทธิในการขอให)ศาลเพิกถอนการสมรสเนื่องจากไม�ได)รับความยินยอม

นั้น กฎหมายกําหนดให)ร)องขอให)ศาลเพิกถอนภายในหนึ่งปRนับแต�วันท่ีทราบการสมรสนั้น แต�ถ)าหาก

ในระหว�างพิจารณาคดีคู�สมรสมีอายุครบยี่สิบปR หรือหญิงต้ังครรภ+ กรณีนี้เห็นว�าศาลอาจจําหน�ายคดี

เนื่องจากการสมรสนั้นได)สมบูรณ+แล)ว 

จากท่ีกล�าวมาเห็นได)ว�าการสมรสท่ีเป�นโมฆียะนั้นกฎหมายกําหนดไว) 5 

ประการด)วยกัน อันได)แก�การสมรสท่ีเกิดจากการท่ีชายหญิงอายุยังไม�ครบ 17 ปR การสมรสท่ีเกิดจาก

การสําคัญผิดในตัวคู�สมรส การสมรสท่ีเกิดจากกลฉ)อฉล การสมรสท่ีเกิดจากการถูกข�มขู� และการ
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สมรสท่ีไม�ได)รับความยินยอม ซ่ึงการสมรสท้ัง 5 ประการท่ีเป�นโมฆียะนั้นมีข)อท่ีแตกต�างกันในบาง

ประการดังสรุปได)ตามตารางท่ี 2-1 ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 2 - 1 เปรียบเทียบการสมรสท่ีเป�นโมฆียะ 

 

การสมรส ผล ผู%มีสิทธิร%องขอต�อศาล ระยะเวลาในการร%องขอ 

ชายและหญิงอายุไม�ครบ 17 ปR โมฆียะ ชาย/หญิง/บิดา
มารดา/ผู)รับบุตรบุญ
ธรรม/ผู)ปกครอง 

ก�อนชายและหญิงอายุ
ครบ 17 ปR หรือก�อนหญิง
ต้ังครรภ+ 

เกิดจากสําคัญผิดในตัวคู�สมรส โมฆียะ ชายและหญิงท่ีเป�นคู�
สมรส 

ภายใน 90 วันนับแต�วันท่ี
ทําการสมรส 

เกิดจากกลฉ)อฉล โมฆียะ ชายและหญิงท่ีเป�นคู�
สมรส 

ภายใน 90 วันนับแต�รู)
หรือควรได)รู)ถึงกลฉ)อฉล 
หรือภายใน 1 ปRนับแต�วัน
สมรส 

เกิดจากการข�มขู� โมฆียะ ชายและหญิงท่ีเป�นคู�
สมรส 

ภายใน 1 ปRนับแต�วันท่ี
พ)นจากการข�มขู� 

ไม�ได)รับความยินยอม โมฆียะ บิดามารดา/ผู)รับบุตร
บุญธรรม/ผู)ปกครอง 

ก�อนชายและหญิงอายุ
ครบ 20 ปR หรือก�อนหญิง
ต้ังครรภ+ 

 

2. การเพิกถอนการสมรสท่ีเป<นโมฆียะ 

ในการเพิกถอนการสมรสท่ีเป�นโมฆียะ กฎหมายได)กําหนดให)ผู)มีส�วนได)เสียซ่ึงอาจจะ

เป�นตัวชายหรือหญิงท่ีเป�นคู�สมรสเองหรือบิดามารดา ผู)รับบุตรบุญธรรมผู)ปกครอง ต)องนําคดีมาฟWองต�อ

ศาลเยาวชนและครอบครัวในกรณีท่ีมีศาลเยาวชนและครอบครัว แต�หากจังหวัดใดยังไม�มีให)ยื่นฟWองต�อ

ศาลจังหวัด ท้ังนี้ เพ่ือขอให)ศาลพิพากษาเพิกถอนการสมรสท่ีเป�นโมฆียะ และเม่ือศาลได)มีคําพิพากษา

ให)เพิกถอนแล)วการสมรสระหว�างชายหญิงจึงจะสิ้นสุดลงในวันท่ีได)อ�านผลของคําพิพากษาตามมาตรา 
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151138 หากผู)มีส�วนได)เสียไม�นําคดีมาฟWองต�อศาลภายในกําหนดเวลาตามกฎหมาย การสมรสท่ีเป�น

โมฆียะนั้นไม�อาจถูกเพิกถอนได) 

2.1 ผลของการเพิกถอนการสมรสท่ีเป<นโมฆียะ การสมรสท่ีเป�นโมฆียะย�อมสิ้นสุด

ลงในวันท่ีศาลมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดให)เพิกถอนการสมรสนั้น และเม่ือศาลมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดให) 

เพิกถอนการสมรสท่ีเป�นโมฆียะแล)ว การสมรสย�อมสิ้นสุดลงแต�ตราบใดก็ตามท่ียังไม�มีคําพิพากษาของ

ศาลต)องถือว�าการสมรสนั้นยังคงมีอยู� และต)องถือว�าชายหญิงคู�นั้นเป�นสามีภริยาท่ีชอบด)วยกฎหมาย 

ก�อให)เกิดความสัมพันธ+ท้ังในเรื่องส�วนตัวและในเรื่องทรัพย+สิน นั่นหมายความว�า คู�สมรสอีกฝ-ายหนึ่ง

ย�อมเกิดสิทธิในการรับมรดกของคู�สมรสอีกฝ-ายหนึ่งได)หากว�าในระหว�างนั้นมีการตายเกิดข้ึนก�อนท่ีศาล

จะมีคําพิพากษาให)เพิกถอนการสมรสนั้น ตัวอย�างเช�น ชายจดทะเบียนสมรสกับหญิงเพราะถูกกลฉ)อฉล 

ต�อมาไม�นานชายถึงแก�ความตายหญิงยังคงมีสิทธิรับมรดกของชายในฐานะท่ีเป�นภริยาท่ีชอบด)วย

กฎหมาย ซ่ึงตามกฎหมายมรดกแล)วถือว�าเป�นทายาทโดยธรรมของคู�สมรสด)วย แม)ว�าการสมรสดังกล�าว

นั้นจะเกิดข้ึนจากกลฉ)อฉลก็ตาม อีกท้ัง ไม�กระทบต�อสิทธิของบุคคลภายนอกซ่ึงอาจจะไม�รู)ว�าการสมรส

ดังกล�าวได)สิ้นสุดลงแล)ว กฎหมายจึงได)คุ)มครองสิทธิของบุคคลภายนอกผู)ทําการโดยสุจริต ไม�ให)ชาย

หรือหญิงยกเหตุท่ีศาลเพิกถอนการสมรสมากล�าวอ)างเพ่ือเป�นเหตุให)บุคคลภานอกเสื่อมเสียสิทธิได)เว)น

แต�จะได)จดทะเบียนเพิกถอนการสมรสนั้นแล)ว ส�วนบุตรท่ีเกิดจากการสมรสท่ีเป�นโมฆียะกรรมถือว�าเป�น

บุตรชอบด)วยกฎหมายของชายหญิงคู�นี้ 

2.2 ให%มีการแบ�งทรัพย"สินระหว�างสามีภริยา และกําหนดการปกครองบุตร 

มาตรา 1512 “ให�นําบทบัญญัติว�าด�วยผลของการหย�าโดยคําพิพากษามาใช�

บังคับแก�ผลของการเพิกถอนการสมรสโดยอนุโลม” 

จากบทบัญญัติดังกล�าวข)างต)น เม่ือศาลได)มีคําพิพากษาให)เพิกถอนการสมรสแล)ว 

ย�อมทําให)การสมรสนั้นสิ้นสุดลง ดังนี้ ตามกฎหมายแล)วให)นําเรื่องของการหย�าด)วยความยินยอมของ

ท้ังสองฝ-ายใช)โดยอนุโลม นั่นหมายความว�าให)มีการแบ�งทรัพย+สินระหว�างสามีภริยาออกจากกัน  

หากเป�นสินสมรสให)นํามาแบ�งกันคนละครึ่ง หากเป�นสินส�วนตัวไม�ต)องนํามาแบ�งให)เป�นของฝ-ายใด 

ฝ-ายหนึ่งท่ีเป�นเจ)าของอยู�แล)ว โดยการแบ�งทรัพย+สินระหว�างสามีภริยากฎหมายมาตรา 1532 (ข)39 

กําหนดให)มีผลย)อนหลังไปถึงวันท่ีขอให)ศาลเพิกถอนการสมรส ส�วนการแบ�งสินสมรส ตามมาตรา 1533 และ

                                                           
38 มาตรา 1511 “การสมรสท่ีได)มีคําพิพากษาให)เพิกถอนน้ัน ให)ถือว�าส้ินสุดลงในวันท่ีคําพิพากษาถึงท่ีสุด แต�จะอ)างเป�นเหตุ

เส่ือมสิทธิบุคคลภายนอกผู)ทําการโดยสุจริตไม�ได) เว)นแต�จะได)มีการจดทะเบียนเพิกถอนการสมรสน้ันแล)ว” 
39 มาตรา 1532 (ข) “การหย�าโดยคําพพิากษาของศาล คําพพิากษาส�วนท่ีบังคับทรัพย+สินระหว�างสามีภริยาน้ัน มีผล

ย)อนหลังไปถึงวันฟWองหย�า” 
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มาตรา 1534 กําหนดให)ชายและหญิงได)ส�วนแบ�งเท�ากัน และให)แบ�งความรับผิดในหนี้สิน  

โดยกฎหมายกําหนดให)บุคคลท้ังสองจะต)องร�วมกันรับผิดตามส�วนท่ีเท�ากัน40 ส�วนเรื่องอํานาจ

ปกครองบุตร กฎหมายกําหนดให)คู�สมรสฝ-ายท่ีขอให)ศาลเพิกถอนการสมรส เป�นผู)ปกครองบุตร  

เว)นแต�ศาลจะมีคําสั่งให)อีกฝ-ายหนึ่งหรือบุคคลภายนอกเป�นผู)ปกครอง  

2.3 ให%มีการชดใช%ค�าเสียหายและค�าเล้ียงชีพ 

มาตรา 1513 “ถ�าปรากฏว�าคู�สมรสท่ีถูกฟQองเพิกถอนการสมรสได�รู�เห็นเป3นใจ

ในเหตุแห�งโมฆียะกรรม คู�สมรสนั้นจะต�องรับผิดใช�ค�าทดแทนความเสียหายซ่ึงคู�สมรสอีกฝ@ายหนึ่ง

ได�รับต�อกาย ชื่อเสียง หรือทรัพย*สิน เนื่องจากการสมรสนั้น และให�นํามาตรา 1525 มาใช�บังคับโดย

อนุโลม 

ถ�าหากการเพิกถอนการสมรสตามวรรคหนึ่งทําให�อีกฝ@ายหนึ่งยากจนลง และไม�มี

รายได�พอจากทรัพย*สินหรือจาการงานตามท่ีเคยทําอยู�ระหว�างสมรส คู�สมรสท่ีถูกฟQองนั้นจะต�องรับผิด

ในค�าเลี้ยงชีพดังท่ีบัญญัติไว�ในมาตรา 1526 ด�วย” 

จากบทบัญญัติข)างต)น เป�นกรณีท่ีเม่ือศาลเพิกถอนการสมรสท่ีเป�นโมฆียะแล)ว 

หากคู�สมรสฝ-ายหนึ่งได)ใช)กลฉ)อฉล ข�มขู� หรือรู)ว�าอีกฝ-ายหนึ่งสําคัญตัวผิด เป�นเหตุให)คู�สมรสอีกฝ-ายหนึ่งได)

หลงเชื่อ หรือจํายอมต)องทําการสมรสด)วย กฎหมายกําหนดให)คู�สมรสอีกฝ-ายหนึ่งท่ีสุจริตมีสิทธิเรียก

ค�าทดแทนได)ตามมาตรา 1513 นอกจากนี้ หากการเพิกถอนการสมรสดังกล�าวเป�นเหตุให)คู�สมรสฝ-าย

ท่ีขอให)ศาลเพิกถอนต)องยากจนลง และไม�มีรายได)พอจากทรัพย+สินหรือจาการงานตามท่ีเคยทําอยู�

ระหว�างสมรส กฎหมายให)คู�สมรสฝ-ายนี้มีสิทธิเรียกค�าเลี้ยงชีพได)ด)วย  

 

บทสรุป 

การสมรสถือเป�นเรื่องท่ีมีความสําคัญต�อสามีภริยา เนื่องจากในระหว�างท่ีชายหญิงเป�น

สามีภริยากันนั้นจะมีความสัมพันธ+ซ่ึงกันและกัน อันก�อให)ผลหลายประการไม�ว�าจะเป�นในเรื่องของ

ทรัพย+สิน เรื่องของบุตรผู)เยาว+ เรื่องของมรดก แต�อย�างไรก็ตามการสมรสดังกล�าวจะต)องเป�นการสมรส

ท่ีมีการจดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมายเท�านั้น และการสมรสต)องเป�นไปตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายได)

กําหนดเอาไว) ซ่ึงได)แก� ชายและหญิงท่ีจะจดทะเบียนสมรสกันต)องมีอายุต้ังแต� 17 ปRบริบูรณ+ข้ึนไป 

เว)นแต�ในกรณีท่ีมีเหตุสมควรและศาลอนุญาต ต)องทําการสมรสโดยได)รับความยินยอมจากผู)แทนโดย

                                                           
40

 ชาติชาย อัครวิบูรย+. อ)างแล)ว. น. 365. 
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ชอบธรรม นอกจากนั้นแล)วยังบุคคลท่ีจะสมรสต)องไม�ใช�ญาติกัน ไม�เป�นบุคคลวิกลจริตหรือศาลสั่งให)

เป�นคนไร)ความสามารถ ไม�มีคู�สมรสอยู�ก�อนแล)ว ไม�เป�นผู)รับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรม หากเป�น

หญิงหม)ายต)องรอให)ผ�านพ)นระยะเวลา 310 วันไปก�อน นับแต�การสมรสครั้งแรกได)สิ้นสุดลง ซ่ึงหากมี

การฝ-าฝ.นเง่ือนไขการสมรสดังกล�าวย�อมทําให)การสมรสนั้นตกเป�นโมฆะหรือโมฆียะได) แต�อย�างไรก็ตาม 

ความเป�นโมฆะหรือโมฆียะนั้นย�อมไม�กระทบต�อบุคคลภายนอกด)วย  
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คําถามท%ายบท 

1. หลักเกณฑ+การสมรสกฎหมายกําหนดไว)ก่ีประการ อะไรบ)าง 

2. เง่ือนไขการสมรสท่ีมีผลให)การสมรสนั้นตกเป�นโมฆะ ได)แก� 

3. เง่ือนไขการสมรสท่ีมีผลให)การสมรสนั้นตกเป�นโมฆียะ ได)แก� 

4. การสมรสระหว�างบุตรบุญธรรมกับผู)รับบุตรบุญธรรมส�งผลตามกฎหมายอย�างไร 

5. การสมรสระหว�างลูกพ่ี ลูกน)อง หรือการสมรสระหว�างอากับหลาน ชอบด)วยกฎหมายหรือไม� 

อย�างไร 

6. การสมรสท่ีกฎหมายกําหนดให)ต)องร)องขอต�อศาลให)เพิกถอนการสมรส ได)แก� 

7. หญิงอายุ14 ปR  9 เดือน มีความเจริญเติบโตทางร�างกายอย�างสมบูรณ+แล)ว ยื่นคําร)องต�อศาล

ขออนุญาตทําการสมรสกับชายอายุ 35 ปR โดยเธอให)เหตุผลว�า เธอมีความรักกับชายคน

ดังกล�าวอย�างลึกซ้ึง ถ)าท�านเป�นศาลมีคําพิพากษาอย�างไร  

8. การให)ความยินยอมให)แก�ผู)เยาว+ทําการสมรสกําหนดวิธีการไว)อย�างไร 

9. การกล�าวอ)างความเป�นโมฆะของการสมรส กฎหมายกําหนดหลักเกณฑ+ไว)อย�างไร 

10. ความสัมพันธ+ในทางทรัพย+สินระหว�างสามีภริยาจะเป�นอย�างไร เม่ือการสมรสนั้นตกเป�นโมฆะ 
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