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                                           ค าน า 
 

 เอกสารประกอบการสอนวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป (PA56101) เล่มนี้ ได้
จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ในการเรียนการสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุดรธานี (บึงกาฬ) และเพ่ือใช้เป็นเอกสารทางวิชาการในการศึกษากฎหมายส าหรับผู้ที่สนใจ 

 เนื้อหาเล่มนี้แบ่งเป็น 8 บท โดยมีเนื้อหาครอบคลุมค าอธิบายรายวิชาความรู้เบื้อต้นเกี่ยวกับ
กฎหมายทั่วไป ได้แก่ หลักการพ้ืนฐานเกี่ยวกับกฎหมาย แนวความคิด ปรัชญา ความหมาย ประเภท 
ความส าคัญ การจัดท า การใช้ การตีความ การยกเลิกกฎหมาย กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายปกครอง กฎหมายรัฐธรรมนูญ เฉพาะส่วนที่เป็นความรู้
เบื้องต้น และได้เพ่ิมเติมเนื้อหาในเรื่อง สิทธิ กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง เฉพาะส่วนที่เป็นความรู้
เบื้องต้น เพราะเหตุที่ ว่านักศึกษาสามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลในการเตรียมตัวสอบบรรจุเข้ารับราชการ
ต ารวจได้  โดยเนื้อหาของเอกสารประกอบการสอนเล่มนี้ เกิดจากการศึกษาค้นคว้าจากต าราต่าง ๆ 
ของผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านนิติศาสตร์ รวมทั้งประสบการณ์ในการสอนของข้าพเจ้า  

  ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณครูผู้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ ให้แก่ข้ าพเจ้ าทุกท่ าน 
ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นเจ้าของต าราที่ข้าพเจ้าใช้ในการศึกษาค้นคว้าเรียบเรียง  และ
ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัย ผู้บริหาร เพ่ือนคณาจารย์ทุกท่าน ที่ได้ให้ค าชี้แนะและก าลังใจในการ
เขียนเอกสารประกอบการสอนจนเอกสารประกอบการสอนเล่มนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี และหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าเอกสารประกอบการสอนเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในการด าเนินชีวิตประจ าวันของนักศึกษาและผู้ที่สนใจต่อไป 
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แผนบริหารการสอนประจ าวิชา 
รหัสวิชา      PA56101 

ชื่อวิชา       วิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป                          3 (3-0-6) 

       Introduction to General Law  

 

ค าอธิบายรายวิชา (Course Description)  

     แนวความคิด ปรัชญา ความหมาย ประเภท ความส าคัญ การจัดท า การใช้ การตีความ         
การยกเลิกกฎหมาย กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
กฎหมายปกครอง กฎหมายรัฐธรรมนูญ เฉพาะส่วนที่เป็นความรู้เบื้องต้น 

 

วัตถุประสงค์ทั่วไป  เมื่อนักศึกษาเรียนบทเรียนนี้แล้วสามารถ   
1. เข้าใจและสามารถอธิบายหลักกฎหมายเบื้องต้นและการบวนการยุติธรรมเบื้องต้นได้ 
2. ปรับใช้หลักกฎหมายเบื้องต้นการบวนการยุติธรรมเบื้องต้นในการด าเนินชีวิตได้ 
3. น าความรู้ที่ศึกษาใช้เป็นแรงบันดาลใจในการที่จะมุ่งสู่อาชีพที่เกี่ยวกับกฎหมายและ

กระบวนการยุติธรรมได้ 
4. น าความรู้ที่ศึกษาใช้เป็นพ้ืนฐานในการศึกษากฎหมายรายวิชาอ่ืนหรือศึกษาต่อในระดับที่

สูงขึ้นและสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ือให้กับผู้อื่นได้ 
 

 

วิธีการสอนและกิจกรรม 

1. อธิบายค าอธิบายรายวิชา เนื้อหา กฎระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งเกณฑ์การให้คะแนนและการ
ประเมินผล 

2. น าเข้าสู่บทเรียนโดยน ากรณีศึกษา และอธิบายเนื้อหาตามแผนการเรียนการสอน 

3. ศึกษาค้นคว้าและอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ตามประเด็นเนื้อหาที่ก าหนดตามแผนการเรียน
การสอน 

4. ศึกษาจากต ารากฎหมายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับเนื้อหาในการเรียนการสอน 

5. ศึกษากรณีศึกษาตามข้อเท็จจริงในเหตุการณ์ปัจจุบัน 

6. มอบหมายงานบุคคลและรายกลุ่มให้ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร หนังสือและสื่ออ่ืน ๆ  แล้ว
อภิปรายสรุป 



 

 

7. แบ่งกลุ่มย่อย เพ่ือศึกษาและอภิปราย ตามประเด็นที่ปัญหาก าหนด และท าแบบฝึกหัด 

8. อาจารย์ร่วมสรุปบทเรียนและตอบข้อซักถาม 

 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 

2. Power Point ใบความรู้/เอกสารอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา 

3. กรณีศึกษา 
4. แบบฝึกหัด 

 

การวัดผล 

     1. คะแนนระหว่างภาค    60 คะแนน 

1.1 เวลาเรียน    10 คะแนน 

1.2 ใบงาน/แบบฝึกหัด     10 คะแนน 

1.3 รายงานกลุ่ม    10 คะแนน 

1.4 คะแนนสอบกลางภาค   30 คะแนน 

 

    2. คะแนนสอบปลายภาค                   40 คะแนน   
                                รวมทั้งหมด     100 คะแนน 

การประเมินผล 

คะแนน  0-49  ได้เกรด  F 

คะแนน  50-54  ได้เกรด  D 

คะแนน  55-59  ได้เกรด  D+ 

คะแนน  60-64  ได้เกรด  C 

คะแนน  65-69  ได้เกรด  C+ 

คะแนน  70-74  ได้เกรด  B 

คะแนน  75-79  ได้เกรด  B+ 

คะแนน  80-100  ได้เกรด  A 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 1 

หลักพ้ืนฐานเกี่ยวกับกฎหมาย 

 

หัวข้อเนื้อหา 
          1. วิวัฒนาการของกฎหมาย  

          2. มูลเหตุเบื้องต้นที่ท าให้เกิดกฎหมาย 

          3. ความหมายและลักษณะของกฎหมาย 

          4. ที่มาของกฎหมาย 

          5. ล าดับศักดิ์ของกฎหมาย 

สรุป 

แบบฝึกหัดท้ายบท  

 เอกสารอ้างอิง 
 

วัตถุเชิงพฤติกรรม 

 เมื่อนักศึกษาเรียนบทเรียนนี้แล้วสามารถ   
1. อธิบายถึงหลักทั่วไปของกฎหมายเบื้องต้นได้ 
2. บอกถึงวิวัฒนาการของกฎหมาย 

3. วิเคราะห์ถึงมูลเหตุเบื้องต้นที่ท าให้เกิดกฎหมายได้ 
4. อภิปรายถึงความหมายและลักษณะของกฎหมายได้ 
5. ชี้แจงและแลกเปลี่ยนความคิดในที่มาของกฎหมายได้ 
6. อธิบายถึงความต่างชั้นล าดับศักดิ์ของกฎหมายได้ 
7. วิเคราะห์ถึงโครงสร้างเบื้องต้นในเนื้อหาจากบทเรียนและสามรถถ่ายทอด องค์ความรู้
ให้กับผู้อื่นได้ 
 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ผู้สอนน าเข้าสู่บทเรียนโดยสนทนาเก่ียวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันและอธิบายสาระส าคัญตามประเด็นเนื้อหาตามแผนการสอน 

2. ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มและแต่ละกลุ่มศึกษาค้นคว้า อภิปรายประเด็นเนื้อหาตามแผนการ
สอนแล้วสรุปเป็นใบความรู้ 



2 

 

3. ผู้สอนกับผู้เรียนร่วมสรุปเนื้อหาในบทที่ 1 และตอบข้อซักถามเมื่อมีประเด็นเพ่ิมเติมใน
เนื้อหา 

 4.  มอบหมายให้นักศึกษาท าแบบฝึกท้ายบทที่ 1  
 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนบทที่ 1 

2. Power Point สรุปบรรยายบทที่ 1   
3. แบบฝึกหัดท้ายบท 

การวัดผลและประเมินผล 

1. ตรวจใบความรู้ที่มอบหมาย 

2. ตรวจแบบฝึกหัดท้ายบท 

3. การตอบค าถามในชั้นเรียน 

4. สังเกตการร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
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บทท่ี 1  
หลักพ้ืนฐานเกี่ยวกับกฎหมาย 

 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปนั้น เป็นศาสตร์กฎหมายพ้ืนฐานซึ่งนักกฎหมายหลาย
ท่านได้ให้ค านิยามไว้แตกต่างกันไป แต่ทั้งนี้ค านิยามที่แม้จะแตกต่างดังกล่าวนั้น ยังตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน
ของการเป็นกุญแจส าคัญที่จะน าไปสู่การท าความเข้าใจในปรัชญา เนื้อหา นิติวิธี  ของกฎหมาย
ประเภทต่างๆ ซึ่งโดยสรุปแล้วค านิยามของความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป คือ เป็นหลักเกณฑ์
ของความรู้พ้ืนฐานทั่วไปในวิชากฎหมาย ซึ่งหมายความว่า เป็นการศึกษาหลักเกณฑ์ที่เป็นรากฐาน
ของกฎหมาย และความหมายของกฎหมายอย่างกว้าง ตลอดจนขอบเขตการใช้ การตีความ การอุด
ช่องว่างกฎหมาย ซึ่งเป็นหลักการส าคัญที่จะน าไปสู่ความเข้าใจถึงนิติวิธี และเพ่ือให้ผู้ศึกษากฎหมาย
ได้ใช้เป็นแนวทางในการน าไปสู่ความเข้าใจเจตนารมณ์ ของกฎหมายกฎหมายแขนงต่างๆได้ยิ่งขึ้น 

โดยในบทเรียนนี้จะได้กล่าวถึงสาระพ้ืนฐานที่ส าคัญเกี่ยวกับกฎหมาย อันจะน าไปสู่การศึกษา
สาระส าคัญเรื่องอ่ืนๆ ต่อไป 

วิวัฒนาการของกฎหมาย 

     กฎหมายวิวัฒนาการมาจากสังคมที่ซับซ้อนและการอยู่รวมตัวกันของมนุษย์ของมนุษย์                          
เมื่อระยะเวลาเปลี่ยนแปลงไปมนุษย์พัฒนามากขึ้นทั้งสภาพร่างกายและสมอง จากเดิมที่มนุษย์อยู่โด
เดี่ยวมนุษย์เริ่มเข้ามาอยู่รวมกันเป็นครอบครัว จากครอบครัวเป็น ชนเผ่าหรือชุมชน รู้จักประดิษฐ์
เครื่องมือใช้  รู้จักล่าสัตว์ รู้จักใช้ไฟในการด ารงชีวิต รู้จักการน ากระดูกสัตว์มาท าเป็นอาวุธ 
ปรากฏการณ์เหล่านี้ท าให้เกิดการเรียนรู้จากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง เกิดวัฒนธรรม รู้จักการวาดรูป
ตามผนัง รู้จักน าวัสดุธรรมชาติเช่นเปลือกหอยมาท าเป็นเครื่องประดับ รวมทั้งรู้จักเก็บผลไม้ ล่าสัตว์ 
ซึ่งนักประวัติศาสตร์ ได้เรียกยุคนี้ว่ายุคก่อนประวัติศาสตร์ มีอายุราวสี่หมื่นปี 

การรวมกลุ่มของมนุษย์ในยุคแรก อาจเป็นกลุ่มคน เป็นชนเผ่า เป็นหมู่บ้าน ซึ่งเป็นกลุ่มเล็กๆ 
การด ารงอยู่ก็ยังของกลุ่มนั้นๆยังไม่เข้มแข็งนัก แม้การแข่งขันในด้านต่างๆของการด ารงชีวิตก็ยังไม่
เกิดขึ้น แต่ตามสัญชาตญาณของมนุษย์จะต้องมีการด ารงเผ่าพันธุ์ เมื่อในเวลาต่อมาชุมชนนั้นๆ ก็
ขยายใหญ่ขึ้นปัญหาทางด้านความด ารงอยู่ของชีวิต การขยายอาณาเขตเผ่า อาณาเขตชุมชน ก็เริ่มเกิด
มีข้ึน ในยุคสมัยนั้น ค าตัดสินชี้ขาดต่างๆ อยู่ในตัวของแต่ละบุคคลโดยธรรมชาติ หากเกิดมีการโต้แย้ ง
ในสิทธิเสรีภาพในชีวิตหรือร่างกาย หรือมีการอ้างกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ผู้ที่ถูกละเมิด
หรือถูกท าร้ายก็จะมีการโต้ตอบโดยการแก้แค้นผู้รุกรานหรือผู้ท าละเมิดสิทธินั้นด้วยตนเองทุกๆกรณี
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ไป จึงกล่าวได้ว่า ในยุคสมัยเริ่มแรกของมนุษย์นั้นยังไม่มีกฎหมายมาบังคับใช้ตัดสินชี้ขาดการกระท า
ต่างๆของกลุ่มหรือชนเผ่า ดังนั้น เพ่ือรักษาความสงเรียบร้อยและการอยู่รวมกันอย่างเป็น 

 

ปกติสุขของแต่ละกลุ่มหรือชนเผ่า มนุษย์จึงได้สร้างหลักเกณฑ์ ซึ่งแต่ละกลุ่มหรือชนเผ่าจะมี
ข้อก าหนดหรือกฎเกณฑ์โดยรวม ดังนี้ 

1. ขนบธรรมเนียมประเพณี 
2. ภาษาพูด 

3. มีความนับถือโชคลาภ เทพเจ้า วิญญาณต่างๆ เป็นของแต่ละกลุ่มหรือชนเผ่าโดยเฉพาะ 

จะเห็นได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาเมื่อมีกลุ่มหรือชนเผ่า หรือชุมชน  ต้องมีขนบธรรมเนียมประเพณี
หรือ จารีตประเพณี  ของแต่ละชุมชน ซึ่งต่อมาวิวัฒนาการเป็นกฎหมายจารีตประเพณี และเมื่ อกลุ่ม
หรือชนเผ่า ชุมชนนั้นแผ่ขยายใหญ่ขึ้นมนุษย์ที่อยู่ในชุมชนนั้นหรือในเผ่านั้นก็ต้องประพฤติปฏิบัติตาม
ประเพณีของเผ่า ของตนที่ยึดถือปฏิบัติ ผู้ใดขัดขืนหรือประพฤติฝ่าฝืนก็จะถูกสังคมในเผ่าหรือใน
ชุมชนนั้นร่วมกันลงโทษผู้นั้น ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของการประหารชีวิต การทรมาน การก าจัดออกไป
จากชุมชน หรือขับไล่ไม่ให้อยู่ใน  กลุ่มของตน ( ปกรณ์  มณีปกรณ์, 2550: 14 ) เป็นต้น 

เป็นที่น่าสังเกตว่า จารีตประเพณีมีความส าคัญส าหรับเผ่าหรือชุมชน เปรียบได้เสมือนว่าเป็น
กฎหมาย ที่มีอ านาจบังคับให้คนในกลุ่มในเผ่านั้นๆต้องประพฤติปฏิบัติตาม หากขัดขืนก็จะได้รับ
ผลร้ายหรือถูกลงโทษ   

จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น ซึ่งถ้าจะอุปมาถึงกฎหมายแล้ว ในยุคของสังคมระยะเริ่มแรกในช่วงนี้
ของแต่ละชนเผ่าหรือชุมชนก็คือ จารีตประเพณีที่บังคับให้มนุษย์ในชนเผ่าหรือชุมชนนั้นๆต้อง
ประพฤติปฏิบัติตาม หากขัดขืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องได้รับผลร้ายหรือถูกลงโทษ  

เมื่อชุมชนหรือกลุ่มเผ่านั้นได้ขยายใหญ่ขึ้น มีประชากรเพ่ิมมากขึ้น สังคมมีความซับซ้อนมาก
ขึ้น ปัญหาต่างๆ ในการด ารงอยู่ของกลุ่มเผ่าหรือชุมชน ก็เกิดตามขึ้นมา  ทั้งในด้านการจัดระเบียบ
กลุ่มเผ่าของตน  ให้อยู่ด้วยความเป็นระเบียบ ควบคุมให้อยู่ในระบบการปกครอง อีกทั้งในด้านการ
ป้องกันความปลอดภัย  ของสมาชิกกลุ่มเผ่าของตนที่จะถูกท าร้ายจากคนในกลุ่มเผ่าหรือชุมชนอ่ืน  
ทั้งในด้านควบคุมความสงบเรียบร้อย การประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน การประทุษร้ายในชีวิต ร่างกาย 
ภายในกลุ่มเผ่าหรือชุมชนของตนเอง ซึ่งมีความจ าเป็นที่จะต้องตั้งผู้ควบคุมกลุ่มเผ่า หรือชุมชนของตน
ขึ้นเป็นผู้น า และคุณสมบัติประการส าคัญประการแรกของผู้ที่ถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้น านั้น มักจะมาจาก
บุคคลที่มีความเก่งกล้าในการต่อสู้ มีความแข็งแรงกว่าคนอ่ืนๆ ในกลุ่มเผ่าหรือชุมชนนั้น จนเป็นที่
ยอมรับ และได้รับความไว้ว่าใจจากคนในกลุ่มให้เป็นผู้น า เพ่ือคุ้มครองสมาชิกในกลุ่มหรือชุมชนนั้น 
หรือผู้น าผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งนั้น อาจมาจากบุคคลคนที่มีความ สามารถในด้านอ่ืนๆ ที่สมาชิกในชน
เผ่าหรือในชุมชนให้การยอมรับ เช่น มีความสามรถในการรักษาโรคหรือสามารถก าจัดภูตผีต่างๆ สร้าง
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ความสงบ น าความกินดีอยู่ดีมาสู่สมาชิกในกลุ่มเผ่าหรือในชุมชน ซึ่งเป็นผู้น าทางด้านจิตวิญาณ เป็น
ต้น ผู้น ากลุ่มเผ่าหรือชุมชนนี้ก็จะท าหน้าที่ควบคุมการด ารงอยู่และความสงบสุข  ให้เกิดแก่กลุ่มเผ่า
หรือชุมชนของตน รวมไปถึงหน้าที่ตัดสินชี้ขาดข้อพิพาทต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกลุ่มเผ่าหรือชุมชนของตน
ด้วย ดังนั้น จึงจ าเป็นที่จะต้องตั้งกฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ ขึ้นมา เพ่ือให้สมาชิกในกลุ่มเผ่าหรือชุมชน
เชื่อฟังและปฏิบัติตาม ซึ่งกฎเกณฑ์ที่ผู้น าได้ตั้งขึ้นนั้น จะเชื่อมโยงโดยอาศัยค าสั่งของวิญญาณบรรพ
บุรุษ หรือค าสั่งของเทพเจ้าที่กลุ่มเผ่าหรือชุมชนนั้นนับถือ ให้มีบัญชาให้ตนน ามาใช้บังคับเหนือสมาชิก
ในกลุ่มเผ่าหรือชุมชนซึ่งท าให้สมาชิกในกลุ่มเผ่าหรือชุมชนนั้น เกิดความเกรงกลัวและยอมปฏิบัติตาม
ด้วยดี และเป็นที่น่าสังเกตว่า ค าสั่งของวิญญาณของบรรพบุรุษ หรือค าสั่งของเทพเจ้า น าไปสู่มูลเหตุ
ของลัทธิหรือศาสนา ของชุมชนในกลุ่มเผ่าหรือชุมชนนั่นเอง 

ต่อมาเมื่อสังคมมนุษย์มีการพัฒนาขึ้น ชุมชนต่างๆ แผ่ขยายใหญ่ขึ้นจนกลายเป็นรัฐหรือ
ประเทศ จารีตประเพณี ซึ่งถือว่าเป็นค าสั่งหรือข้อบังคับทั้งหลายที่บังคับใช้อยู่ ก็ถูกปรับปรุงแก้ไขให้
เข้ากับบริบท ทางสังคมอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยอาศัยพ้ืนฐานของจารีตประเพณี ลัทธิศาสนา และ
สภาวะความเป็นอยู่ ของคนในรัฐหรือในประเทศนั้นๆ ซึ่งเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่จะน าไปสู่ในการสร้าง
กฎหมายขึ้นมา เพ่ือใช้บังคับกับสมาชิกในรัฐให้ประพฤติปฏิบัติตาม ทั้งนี้ เพ่ือรักษาความสงบ การ
ด ารงอยู่ และความเป็นเอกราชของรัฐหรือประเทศนั้นให้ด ารงอยู่ตลอดไป ด้วยเหตุที่มีการปรับปรุง
แก้ไขดังกล่าวนี้ จึงส่งผลให้การลงโทษที่รุนแรง ในสมัยก่อนๆ ก็ค่อยๆ ถูกปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปตาม
การพัฒนาของมนุษย์และบริบทของสังคมยุคใหม่  โดยเปลี่ยนจากวิธีการลงโทษที่โหดร้าย ได้ผ่อน
คลายบทลงโทษเป็นจ าคุกหรือกักขัง หรือปรับเป็นเงินหรือชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในในการที่ได้
กระท าการละเมิดต่อบุคคลอื่น 

 

มูลเหตุเบื้องต้นที่ท าให้เกิดกฎหมาย   

จากที่ได้กล่าวถึงวิวัฒนาการของกฎหมายโดยสรุปข้างต้นนั้น จึงเป็นที่น่าสังเกตถึงจุดก าเนิด                        
ของกฎหมายได้หลายประการ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคแรกๆของการอยู่รวมกันเป็นสังคมของมนุษย์ 
ซึ่งได้แก่  

1. ผู้น าหรือหัวหน้าเผ่า  ซึ่งได้แก่ ผู้มีอ านาจสูงสุดของเผ่า ของหมู่บ้าน ของรัฐหรือของ
ประเทศ  เป็นผู้มีบทบาทที่ส าคัญในการริเริ่มให้เกิดค าสั่งหรือข้อบังคับขึ้นมาใช้กับสมาชิกในเผ่าหรือ
ในรัฐของตนจนกระทั่งวิวัฒนาการกลายเป็นกฎหมายขึ้น  

2. ขนบธรรมเนียมประเพณี หรือ จารีตประเพณี ซึ่งด ารงอยู่กับเผ่าหรือรัฐและยึดถือปฏิบัติ
สืบต่อกันมาจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งนั้น ถือเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวให้สมาชิกคนทุกคนในเผ่าหรือรัฐของตนมี
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ความ กลมเกลียวและมีความเชื่อไปในทิศทางเดียวกัน อันจะน ามาซึ่งความสงบเรียบร้อยนั้น ก็ถือเป็น
จุดก าเนิดของกฎหมายอีกเช่นกัน  

3. วิญญาณบรรพบุรุษ ความเชื่อในเทพเจ้า หรือค าสั่งสอนของศาสนานั้น ก็เป็นมูลเหตุหนึ่ง
ทีถ่ือเป็นจุดก าเนิดของกฎหมายขึ้นมาเช่นกัน  เพราะสมาชิกในเผ่าหรือรัฐเคารพเชื่อฟังสิ่งที่สิ่งเหล่านี้
อย่างเคร่งครัด  ดังนั้นเมื่อผู้น าหรือหัวหน้าเผ่า ออกค าสั่งหรือกฎเกณฑ์ใดเพ่ือมาบังคับใช้ โดยอ้างว่า
เป็นความประสงค์ของบรรพบุรุษ หรือเป็นพระบัญชาของพระเจ้า หรืออ้างค าสั่งหรือกฎเกณฑ์โดย
หลักศาสนา  ผู้น าหรือหัวหน้าเผ่า ย่อมจะได้รับการเชื่อฟังและปฏิบัติตามจากสมาชิกในเผ่าหรือรัฐโดย
ปราศจากการโต้แย้งใดๆ 

4.  ความยุติธรรม (Equity)  โดยสรุปแล้วแบ่งความยุติธรรมได้ออกเป็น  2  ประการ  คือ 

4.1  ความยุติธรรมโดยธรรมชาติ  (Justice  by  Nature  or  Natural  Justice)  เป็น
กฎที่มีรากฐานมาจากความยุติธรรมโดยธรรมชาติ ซึ่งหมายถึง กฎเกณฑ์ที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในหมู่
ชนต่างๆ โดยไม่มีผู้ใดสร้างขึ้น มีอยู่ทั่วทุกหนแห่งและด ารงอยู่เป็นนิรันดร์ เช่น หลักเกณฑ์ที่ผู้ใด
ประทุษร้ายต่อชีวิต ประทุษร้ายต่อร่างกายผู้ อ่ืนโดยเจตนา ผู้นั้นย่อมมีความผิดต้องได้รับโทษ                 
เพราะโดยหลักความยุติธรรมโดยธรรมชาติแล้ว มนุษย์ทุกคนไม่อาจที่จะก้าวล่วงแดนแห่งความเป็น
อิสระในการด ารงชีวิตของผู้อื่นได้ เป็นต้น 

4.2  ความยุติธรรมที่ เป็นแบบแผน  (Conventional  Justice)  ซึ่งจะเห็นได้จาก
ตัวอย่างข้างต้น  เช่น เมื่อมีการกระท าความผิดประทุษร้ายต่อชีวิตผู้อ่ืนแล้ว โทษที่ผู้กระท าผิดที่ต้อง
ได้รับนั้นจะสภาพบังคับเช่นใดนั้นขึ้นอยู่กับรูปแบบหรือแบบแผนของแต่ละสังคม บางสังคมอาจให้
ลงโทษประหารชีวิตเพียงสถานเดียว แต่ในบางสังคมอาจให้เพียงการจ าคุกตลอดชีวิต เพ่ือให้ผู้กระท า
ความผิดได้มีโอกาสกลับตัวและสามารถด ารงอยู่ในสังคมได้อีก ความยุติธรรมแบบนี้เกิดขึ้นจากค า
ประกาศและแบบแผนที่เป็นเจตนารมณ์ร่วมกันในแต่ละสังคม เช่น นาย ก. ฆ่านายด าตายโดยความ
จ าเป็น  นาย ก.จะอ้างหลักกฎหมายเพ่ือไม่ต้องรับผิดได้หรือไม่นั้น ก็เป็นเรื่องแบบแผนของแต่ละ
สังคมที่ก าหนดแบบแผนขึ้น  

   4.3  แนวคิดทฤษฎีของนักปราชญ์หรือนักวิชาการกฎหมาย แม้ว่าผู้บัญญัติกฎหมาย           

จะพยายามบัญญัติกฎหมายให้ละเอียดครอบคลุมในทุกรณีเพียงใดก็ตาม กฎหมายที่บัญญัติออกมานั้น
ก็ไม่อาจบังคับใช้ได้เหมาะสมทันกับสถานการณ์และสภาวะแวดล้อมของประเทศและที่เปลี่ยนแปลง
ไปอยู่ตลอดเวลาได้ เพราะกฎหมายเมื่อบัญญัติออกมาและประกาศบังคับใช้แล้วนั้นย่อมมีผลใช้
ตลอดไป ดังนั้น แนวคิดทฤษฎี ตลอดจนข้อคิดเห็นต่างๆ ขอบรรดานักปราชญ์ทางกฎหมาย หรือ
นักวิชาการทางกฎหมายที่ได้เขียนต าราหรือบทความอธิบายในประเด็นที่ยังไม่เป็นข้อยุติ หรือเพ่ือชี้
ช่องโหว่ หรือชี้ถึงข้อบกพร่องบางประการ หรือช่องว่างทางกฎหมาย ของบทกฎหมายนั้นๆ                   
เพ่ือให้น าไปสู่ข้อยุติทางก าหมาย และมีการแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสม กับเวลา สถานการณ์ปัจจุบัน
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ทางสังคมที่ เปลี่ยนแปลง ซึ่งถือได้ว่า แนวคิดทฤษฎีของนักปราชญ์หรือนักวิชาการกฎหมาย              
เป็นมูลเหตุที่น าไปสู่การก าเนิดหลักกฎหมายที่สามารถน าไปใช้บังคับในรูปแบบที่สมบูรณ์ต่อไป        

  4.4 ค าพิพากษาของศาล  ตามหลักกฎหมายคอมมอนลอว์ (Common law) นั้น ถือว่า                    
ค าพิพากษาของศาลเป็นที่มาหรือแหล่งก าเนิดของกฎหมาย ยกตัวอย่างเช่น ประเทศอังกฤษ เพราะ
อังกฤษ  ใช้กฎหมายจารีตประเพณีหรือหลักกฎหมายคอมมอนลอว์ (Common law) โดยศาลอาศัย
หลักจารีตประเพณีเป็นเครื่องพิจารณาตัดสินคดี และลงโทษผู้กระท าผิดโดยถือเอาค าพิพากษาที่วาง
ไว้เป็นบรรทัดฐานในคดีก่อนนั้นเป็นหลักในการพิจารณาในคดีประเภทเดียวกัน  
              ส าหรับประเทศอ่ืนๆ  หรือประเทศที่ใช้กฎหมายลายลักษณ์อักษรโดยทั่วไป  เช่น ไทย 
ฝรั่งเศส  เยอรมัน ญี่ปุ่น นั่นมิได้ถือว่าค าพิพากษาของศาลเป็นที่มาของกฎหมาย  เพราะในคดีเรื่อง
เดียวกันแต่คู่กรณีต่างรายกันนั้น ศาลอาจตัดสินแตกต่างกันหรือเหมือนกันก็ได้ เช่น ค าพิพากษาของ
ของศาลอุทธรณ์อาจตรงกันข้ามกับค าพิพากษาของศาลชั้นต้นก็ได้ เช่นนี้เป็นต้น คือจะถือเอาค า
พิพากษาเป็นแนวในการตัดสินคดี เรื่องเกี่ยวกันแต่ต่างรายกันไปในแนวเดียวกันหมดไม่ได้  เพราะ  

ค าพิพากษานั้นเกี่ยวข้องหรือมีผลบังคับได้เฉพาะคู่กรณีเท่านั้น ไม่เกี่ยวถึงบุคคลอ่ืน แต่อย่างไรก็ตาม 
ในการบัญญัติกฎหมายก็ต้องอาศัยค าพิพากษาของศาลเป็นส่วนประกอบในการพิจารณาบทบัญญัติ 
กฎหมายเช่นเดียวกับการพิจารณาศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี  ความยุติธรรม  แนวคิดทฤษฎี
ของนักปราชญ์ นักวิชาการกฎหมาย ดังนั้น ประเทศที่ใช้กฎหมายลายลักษณ์อักษร ค าพิพากษาของ
ศาลก็เป็นเพียงเหตุผลประกอบที่ท าให้เกิดกฎหมายเท่านั้น 
 

ความหมายและลักษณะของกฎหมาย 

ความหมายของกฎหมายนั้นผูกพันอย่างแน่นแฟ้นกับการที่มนุษย์ต้องอยู่รวมกันกันสังคมและ
ในลักษณะเป็นกลุ่มที่มีการจัดตั้ง ลักษณะการอยู่รวมกลุ่มของมนุษย์ในสังคมท าให้เกิดความจ าเป็นที่
จะต้องมีกฎเกณฑ์ที่วางระเบียบและก าหนดความประพฤติของมนุษย์เอง ทั้งนี้ เพ่ือให้การอยู่รวมกัน
ดังกล่าวสามารถด าเนินการไปได้ แต่กฎเกณฑ์ที่ก าหนดความประพฤติของมนุษย์ไม่ได้เป็นกฎหมาย
เสมอไป การที่จะพิจารณาว่ากฎเกณฑ์ใดเป็นกฎหมายหรือไม่จะต้องดูว่ากฎเกณฑ์นั้นมีสภาพบังคับ 
(sanction) ของสังคมหรือไม่ 

ดังนั้น ความหมายของค าว่า “กฎหมาย”คือ“กฎหมายคือกฎเกณฑ์ที่วางระเบียบแห่งการอยู่
ร่วมกันของมนุษย์ในสังคมโดยมีสภาพบังคับของสังคมนั้น” (โภคิน พลกุล, 2525: 1) 

โดยเหตุที่กฎหมายแบ่งออกได้เป็น 2 อย่างคือ  “กฎหมายตามเนื้อความ” อย่างหนึ่ง                   
กับ“กฎหมายตามแบบพิธี” อีกอย่างหนึ่ง จึงไม่สามารถที่จะให้ความหมายของกฎหมายเป็นการ
ทั่วๆไปได้ ฉะนั้น จึงต้องแยกพิจารณา ดังนี้ 
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 “กฎหมายตามเนื้อความ”  หมายความถึงกฎหมายซึ่งบทบัญญัติมีลักษณะเป็นกฎหมายโดย
แท้อันได้แก่ ข้อบังคับของรัฐซึ่งก าหนดความประพฤติของมนุษย์ ถ้าผู้ใดฝ่าฝืน ผู้นั้นจะได้รับผลร้าย
แรงหรือถูกลงโทษ 

“กฎหมายตามเนื้อความ” จึงแยกออกเป็นองค์ประกอบได้ดังต่อไปนี้ (หยุด แสงอุทัย, 2535: 

43-44) 
1. ต้องเป็นข้อบังคับ คือ ต้องมีข้อความบงการให้กระท าหรือให้งดเว้นกระท าการอย่างใด
อย่างหนึ่ง   
2. ต้องเป็นข้อบังคับของ “รัฐ” ไม่ใช่ของบุคคล “รัฐ” หมายความถึงราษฎรซึ่งถูกรวบรวม

อยู่ในอาณาเขตอันหนึ่งภายใต้อ านาจอธิปไตยของตนเอง ฉะนั้น การที่เป็นรัฐได้จะต้องมีส่วนประกอบ
สามประการ  คือ ราษฎร  อาณาเขต และ อ านาจอธิปไตยของตนเอง คือไม่ตกอยู่ใต้อ านาจอธิปไตย
ของรัฐอ่ืน 

3. ข้อบังคับต้องก าหนดความประพฤติ คือ การเคลื่อนไหวร่างกายหรือการงดเว้นเคลื่อนไหว
ร่างกายอย่างใดอย่างหนึ่ง ล าพังแต่จิตใจอย่างเดียวกฎหมายย่อมไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง และอันนี้เองที่ท า
ให้กฎหมายแตกต่างกับข้อบังคับของศาสนาและศีลธรรมซึ่งเป็นข้อบังคับที่ก าหนดจิตใจด้วย แต่ทั้งนี้
มิได้หมายความว่ากฎหมายจะไม่ค านึงถึงจิตใจเสียเลย การกระท าอย่างเดียวกันกฎหมายก าหนดโทษ
หนักเบาต่างกัน แล้วแต่จิตใจของผู้กระท า เช่น การตบหน้าเจ้าพนักงานในขณะที่ไม่ได้ปฏิบัติราชการ
และโดยสาเหตุส่วนตัวย่อมเป็นความผิดลหุโทษเท่านั้น แต่ถ้าการตบหน้านั้นกระท าไปเพ่ือกบฏ                 
จะมีโทษถึงประหารชีวิต แต่ถ้าเพียงแต่คิดในใจที่จะท าการกบฏ กฎหมายย่อมไม่เอาโทษ 

4. ข้อบังคับนั้นต้องก าหนดความประพฤติของมนุษย์ กฎหมายบัญญัติไว้เพ่ือให้มนุษย์รวมกัน
อยู่เป็นสังคมด้วยความสงบสุขและใช้บังคับเฉพาะมนุษย์เท่านั้น ถ้าสัตว์กระท าให้มนุษย์ได้รับความ
เสียหายกฎหมายย่อมไม่ลงโทษสัตว์ แต่อาจลงโทษมนุษย์ผู้เป็นเจ้าของสัตว์ได้ 

5. ข้อบังคับนั้นถ้าฝ่าฝืน จะต้องได้รับผลร้ายหรือถูกลงโทษ ซึ่งเรียกว่า “สภาพบังคับ
(sanction)  กฎหมาย และการที่กฎหมายต้องมีสภาพบังคับ เช่น การลงโทษ ย่อมเป็นการบังคับ            

ให้มนุษย์ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย โดยมนุษย์ย่อมกลัวที่จะได้รับผลร้ายหรือถูกลงโทษ สภาพบังคับนี้           
ในบางเรื่องกฎหมายให้ผู้ฝ่าฝืนกฎหมายช าระค่าเสียหายในทางเพ่ง ในบางเรื่องก็ก าหนดให้ผู้ฝ่าฝืน    

รับโทษในทางอาญา การที่กฎหมายก าหนดสภาพบังคับเช่นนี้ ย่อมท าให้กฎหมายมีลักษณะแตกต่าง
กับศีลธรรมและศาสนาอีกอย่างหนึ่ง 

ในเวลาปัจจุบันนี้ สภาพบังคับเป็นอ านาจหน้าที่ของรัฐที่จะปฏิบัติจัดท าแต่ฝ่ายเดียว  ซึ่งผิด
กับสมัยโบราณที่ยอมให้เอกชนผู้เสียหาย หรือครอบครัวของผู้เสียหายแก้แค้นผู้กระท าร้ายได้บ้าง            

ในบางกรณีการที่ จะทราบว่าข้อบังคับอันใดอันหนึ่งเป็น“กฎหมายตามเนื้อความ” หรือไม่นั้น ก็ต้อง
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พิจารณาองค์ประกอบ  5 ประการนี้ว่าครบถ้วนหรือไม่ ถ้าขาดไปข้อใดข้อหนึ่ง ก็ไม่ใช่ “กฎหมาย  

ตามเนื้อความ”แตอ่าจจะเป็น  “กฎหมายตามแบบพิธี”ได ้

 “กฎหมายตามแบบพิธี” หมายความถึง กฎหมายที่ออกมาโดยวิธีบัญญัติกฎหมาย ทั้งนี้โดย
ไม่ต้องค านึ งว่ากฎหมายนั้น เข้าลักษณะเป็นกฎหมายตามเนื้ อความหรือไม่  ตัวอย่ างเช่น 
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีซึ่งแม้ว่าจะเป็น “พระราชบัญญัติ” แต่ก็ไม่มีลักษณะเป็น
กฎหมายตามเนื้อความแต่ประการใด  เพราะไม่ใช่กฎข้อบังคับที่ก าหนดความประพฤติของบุคคลซึ่ง
ผู้ใดฝ่าฝืนจะได้รับผลร้ายหรือถูกลงโทษการที่รัฐธรรมนูญบัญญัติว่า ให้งบประมาณแผ่นดินประจ าปี
ต้องตราขึ้นเป็นพระราชบัญญัติก็เพ่ือจะให้ผ่านการพิจารณาของรัฐสภาอย่างเดียวกับพระราชบัญญัติ
อ่ืนๆ เท่านั้น นอกจากนั้น กรณีที่ส าคัญๆ รัฐสภาก็ได้ถวายค าแนะน าและยินยอมให้พระมหากษัตริย์
ทรงตราพระราชบัญญัติ ซึ่งเป็นเรื่องของฝ่ายบริหารโดยแท้  เช่น พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดินฯ พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรมฯ เป็นต้น  พระราชบัญญัติทั้งสองนี้ก็
เป็น “กฎหมายตามแบบพิธี” แต่หาได้เป็น“กฎหมายตามเนื้อความ” ไม่ เพราะไม่ใช่เป็นข้อบังคับของ
รัฐที่ก าหนดความประพฤติของมนุษย์ ซึ่งผู้ใดฝ่าฝืนจะได้รับผลร้ายหรือถูกลงโทษแต่ประการใด ดังนั้น 
“กฎหมาย คือ กฎเกณฑ์ที่เป็นแบบแผนความประพฤติของมนุษย์ในสังคม ซึ่งมีกระบวนการบังคับที่
เป็นกิจจะลักษณะ(Organized Sanctionor Organized Enforcement)” (สมยศ เชื้อไทย, 2534: 

42-43) 
จากค านิยามนี้  กฎหมายมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 

1. กฎหมายต้องเป็นกฎเกณฑ์ท่ีเป็นแบบแผน (Norm) 
   กฎเกณฑ์ (rule) มีความหมายกว้างโดยอาจเป็นกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ                          
เช่น กฎเกณฑ์เกี่ยวกับหลักศูนย์ถ่วงของโลก หรือกฎเกณฑ์ในทางเศรษฐกิจก็ได้ เช่น หลักเสนอ–
สนอง  กฎเกณฑ์เหล่านี้เป็นกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับปรากฏการณ์ของข้อเท็จจริง แต่กฎเกณฑ์ที่เป็น
กฎหมายนั้น เป็นกฎเกณฑ์ชนิดที่เกี่ยวกับความประพฤติของมนุษย์ ซึ่งจะเป็นเครื่องชี้ว่ าการกระท า
อย่างหนึ่งอย่างใดผิดหรือถูกอย่างไรกล่าวอีกนัยหนึ่ง กฎหมายเป็นกฎเกณฑ์ที่เป็นแบบแผน (Norm) 
คือเป็นเครื่องวัดอะไรผิด หรืออะไรถูกฉะนั้น จึงต่างจากกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและ
กฎเกณฑ์ในทางเศรษฐศาสตร์ 

2. กฎเกณฑ์ต้องมีกระบวนการบังคับที่เป็นกิจจะลักษณะ 

  กฎเกณฑ์ที่ เป็นแบบแผนในสังคมมนุษย์อีกมากมาย เช่น กฎเกณฑ์ในทางศีลธรรม
กฎเกณฑ์ที่เป็นขนบธรรมเนียม กฎเกณฑ์ที่เป็นรสนิยม กฎเกณฑ์เหล่านี้มีลักษณะบังคับด้วยกันทั้งนั้น 
แต่อาจจะต่างกันในขนาดของความรุนแรงหรือความตั้งใจของลักษณะบังคับ นอกจากนั้นลักษณะ
บังคับของกฎเกณฑ์บางอย่างอาจเกิดขึ้นโดยความตั้งใจของคนรวมกันเพ่ือมาบังคับ หรือบางอย่าง
เกิดขึ้นโดยปฏิกิริยาของคนในสังคมโดยธรรมชาติ ไม่ได้คิด ไม่ได้ตั้งใจมาก่อน เช่น กฎเกณฑ์ที่เป็น
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ความประพฤติเรื่องมารยาทในสังคม คนไม่ฝ่าฝืน  เพราะกลัวอายผู้อื่น กลัวคนอ่ืนจะหัวเราะเยาะหรือ
ต าหนิติเตียนบ้าง ฉะนั้น ลักษณะบังคับจึงเกิดขึ้นโดยตัวของมันเองตามธรรมชาติไม่มีใครมาบังคับ 
เช่นเดียวกับรสนิยม ขนมธรรมเนียมและศีลธรรม 

       แต่กฎหมายเป็นกฎเกณฑ์ที่มีลักษณะแตกต่างกันจากกฎเกณฑ์ความประพฤติของมนุษย์
อย่างอ่ืน  คือ มีการบังคับอย่างจริงจังที่เรียกว่า “มีกระบวนการบังคับที่เป็นกิจจะลักษณะ”เช่น ถ้ามี
การฝ่าฝืนจารีตประเพณีที่ส าคัญ (กฎหมายประเพณี) ในสังคมโบราณ จะก่อให้เกิดความรู้สึกรุนแรง
ต่อคนในสังคมว่า การกระท านั้นเป็นความชั่วซึ่งอาจก่อให้เกิดเภทภัยหรือเสนียดจัญไรแก่สังคมได้ จึง
ต้องรวมพลังกันเอาผู้ฝ่าฝืนมาลงโทษ เช่น ช่วยกันขับไล่ผู้นั้นออกจากสังคมนั้น การกระท าดังกล่าว
ไม่ได้เกิดขึ้นโดยตัวของมันเอง แต่เกิดจากการปรึกษาหารือตัดสินใจชี้ขาดของคนในสังคมนั้น การ
บังคับตามประเพณีท่ีส าคัญหรือกฎหมายจารีตประเพณีจึงเป็นกระบวนการบังคับที่เป็นกิจจะลักษณะ 
คือ ท าอย่างจริงจังโดยความส านึกและตั้งใจร่วมกันเพื่อให้เกิดผลในการลงโทษ 

 ต่อมาเมื่อสังคมเจริญขึ้น ก็มีรัฐ มีต ารวจ มีอัยการ มีศาล และเจ้าหน้าที่อ่ืนๆ ที่จะบังคับ
การให้เป็นไปตามกฎหมาย ท าให้ลักษณะบังคับของกฎหมายเป็นกิจจะลักษณะยิ่งขึ้น เช่น ถ้าใคร
กระท าผิดกฎหมาย ก็จะมีต ารวจคอยจับกุม มีอัยการที่จะท าหน้าที่ฟ้องผู้นั้นต่อศาล  ศาลจะเป็นผู้
พิจารณาลงโทษและเมื่อศาลตัดสินลงโทษแล้ว ก็จะส่งตัวไปจ าคุกโดยอยู่ในความรับผิดชอบของ
เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ต่อไปเนื่องจากกฎหมายมีกระบวนการบังคับที่เป็นกิจจะลักษณะเช่นนี้ จึงท าให้
กฎหมายมีลักษณะเป็นกฎเกณฑ์หรือเป็นแบบแผนที่แตกต่างจากศีลธรรม ศาสนา หรือขนมธรรม
เนียมประเพณ ี

 จากค าอธิบาย ดังกล่าวข้างต้น ความหมายของกฎหมาย คือ ข้อบังคับหรือกฎเกณฑ์ที่
วางระเบียบเพ่ือบังคับพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคม โดยมีสภาพบังคับของสังคมนั้นๆ ซึ่งแต่ละสังคม
ย่อมมีกฎเกณฑ์ที่วางระเบียบเพ่ือบังคับพฤติกรรมมนุษย์ที่แตกต่างกัน แต่ทั้งนี้ จุดมุ่งหมายที่ถือเป็น
เจตนารมณ์หลักของข้อบังคับหรือกฎเกณฑ์ดังกล่าวคือความสงบเรียบร้อยของการอยู่ร่วมกันในสังคม
ซึ่งเริ่มจากหน่วยสังคมที่เล็กที่สุด เช่น ครอบครัว โรงเรียน สโมสร สมาคม ฯลฯ และลักษณะเฉพาะ
ของกฎหมายนั้นจะแตกต่างจากระเบียบแห่งการอยู่ร่วมกันคือในแง่ของการมีสภาพบังคับซึ่งอาจจะ
เป็นสภาพบังคับทางเพ่ง สภาพบังคับทางอาญา หรือสภาพบังคับทางปกครองก็ได้ กฎหมายของแต่ละ
ประเทศย่อมมีกฎเกณฑ์และมีการแบ่งประเภทที่แตกต่างกัน เช่น กฎหมายลายลักษณ์อักษรหรือ
กฎหมายจารีตประเพณี 
 

ที่มาของกฎหมาย 

ที่มาของกฎหมายหรือบ่อเกิดของกฎหมาย หมายถึง รูปแบบการแสดงออกซึ่งกฎหมาย                           
และจากรูปแบบการแสดงออกท่ีแตกต่างกัน ท าให้ทราบถึงล าดับศักดิ์ของกฎหมายที่จะกล่าวในหัวข้อ
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ต่อไป  ซึ่งจะมีผลต่อการบังคับใช้ การตีความ การยกเลิกกฎหมาย ส าหรับในประเทศไทยเมื่อ
พิจารณาถึงบริบททางสังคมประกอบกับประวัติศาสตร์ทางกฎหมาย  หลักปรัชญาของกฎหมาย ระบบ
กฎหมาย ทั้งพิจารณา ถึงประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งถือเป็นกฎหมายที่ถูกยกร่างขึ้นเป็น
ฉบับแรกในประวัติศาสตร์การยกร่างกฎหมายให้ทัดเทียมสากลของประเทศไทย จึงสรุปได้ว่ากฎหมาย
ไทยมีที่มา  3 ประการ คือ1) กฎหมายลายลักษณ์อักษร  2) จารีตประเพณี และ 3) หลักกฎหมาย
ทั่วไป (มานิตย์ จุมปา, 2553: 45)  
  

1. กฎหมายลายลักษณ์อักษร 
กฎหมายลายลักษณ์อักษรที่สุดในโลก คือ ประมวลกฎหมายของพระเจ้าฮัมบูราบี (Code 

of  Hummurabi) แห่งบาบิโลน ซึ่งเป็นการจารึกไว้บนแผ่นอิฐ เมื่อประมาณ 2100 ปีก่อนคริสตกาล 
กฎหมายลายลักษณ์อักษร เป็นกฎหมายที่มีรากฐานมาจากชาวโรมันที่มีแนวความคิดว่าควรมี               
การบัญญัติกฎหมายลายลักษณ์อักษรไว้โดยชัดแจ้งเพ่ือให้ประชาชนผู้อยู่ภายใต้อ านาจปกครองได้
ทราบ ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ได้ถูกต้องและเพ่ือจะได้ทราบว่าการกระท าเช่นใดเป็นการฝ่าฝืน
กฎหมาย 

ลักษณะเด่นของกฎหมายลายลักษณ์อักษร คือมีความมั่นคงชัดแจ้งในตัวของกฎหมาย
ประชาชนทั่วไปสามารถรู้และเข้าใจได้  และแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ยาก เว้นแต่จะมีการแก้ไขโดย
เจตจ านงร่วมกันของประชาชนโดยผ่านรัฐสภา และบรรดาผู้ใช้กฎหมาย เช่น ผู้พิพากษาที่มีอ านาจ
พิจารณาพิพากษาคดี จะต้องยึดถือตัวบทกฎหมายลายลักษณ์อักษร เพ่ือความยุติธรรมแก่คู่ความ 
และกลุ่มประเทศที่ใช้กฎหมายลายลักษณ์อักษร  ได้แก่ ประเทศไทย สวิสเซอร์แลนด์ ญี่ปุ่น เยอรมัน 
ฝรั่งเศส โปรตุเกส สเปน เป็นต้น 

ปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายลายลักษณ์อักษรบังคับใช้มากกว่ากว่า 1,000 ฉบับ กฎหมาย                    
ลายลักษณ์อักษร อาจแบ่งตามรูปแบบและองค์กรที่ตราได้ ดังนี้ 

1. รัฐธรรมนูญ 

     2. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

     3. พระราชบัญญัติ 
     4. พระราชก าหนด 

     5. พระราชกฤษฎีกา 
6. กฎกระทรวง 
7. กฎหมายที่ตราโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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1.1 รัฐธรรมนูญ 

       รัฐธรรมนูญ (Constitution, Basic Law) เป็นชื่อเฉพาะของกฎหมาย ซึ่ งเป็น
กฎหมายสูงสุดที่ใช้ปกครองประเทศ รัฐธรรมนูญจะเป็นกลไกจัดองค์กรของรัฐกล่าวคือ เป็นผู้ก าหนด
กลไกในการปกครองประเทศ รวมถึงก าหนดรับรองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและด้วยความเป็น
กฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ กฎหมายใดที่มีบทบัญญัติหรือข้อความขัดใดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 
กฎหมายนั้นจะใช้บังคับไม่ได้ โดยจะแตกต่างจากค าว่า “กฎหมายรัฐธรรมนูญ ” (Constitutional 

Law) ซึ่งเป็นวิชาที่ศึกษาหลักรัฐธรรมนูญ ในขณะที่รัฐธรรมนูญเป็นชื่อของกฎหมายตามรูปแบบ และ
เหตุที่ถือว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดนั้นมีอยู่หลายประการ แต่ที่ส าคัญมี 2 ประการ คือ 

 1.1.1 ในมิติของปรัชญาการเมืองแบบเสรีประชาธิปไตยถือว่า รัฐธรรมนูญ คือ 
สัญญาประชาคม (Social Contract) ที่สมาชิกทุกคนในสังคมตกลงยินยอมร่วมกันว่าจะปกครอง
สังคมนั้นอย่างไร เพ่ือปกปกป้องผลประโยชน์ของทุกคนในสังคม เมื่อทุกคนในสังคมยินยอมเช่นนี้ 
ย่อมถือได้ว่ารัฐธรรมนูญกฎหมายสูงสุดนั่นเอง 

1.1.2 กระบวนการจัดให้มีรัฐธรรมนูญเป็นกระบวนการที่ประชาชนในสังคมมีส่วน
ร่วมในการก าหนดกฎเกณฑ์ขึ้นเป็นรัฐธรรมนูญ ตั้งแต่แรกเริ่มจัดท ารัฐธรรมนูญ ดังจะเห็นว่า
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้จัดท าขึ้นโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การร่างรัฐธรรมนูญ โดยการน ารัฐธรรมนูญเข้าสู่กระบวนการออกเสียงประชามติโดยประชาชน 
เพ่ือให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ 

 ส่วน“กฎหมายรัฐธรรมนูญ” (Constitutional Law) ซึ่งเป็นวิชาที่ศึกษาหลักรัฐธรรมนูญ
นั้น พอสรุปความหมายจากบรรดาอาจารย์นักกฎหมาย ได้ดังนี้ 
       กฎหมายรัฐธรรมนูญ เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายที่ก าหนดหรือวางระเบียบสถาบันการเมือง
ของรัฐ(ไพโรจน์ ชัยนาม, 2524: 66.) 
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ เป็นกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์ในการวางระเบียบการปกครองรัฐในทาง
การเมืองโดยก าหนดโครงสร้างของรัฐ ระบอบการปกครอง การใช้อ านาจอธิปไตยและการด าเนินงาน
ของสถาบันสูงสุดของรัฐที่ใช้อ านาจอธิปไตย กล่าวย่อๆคือ ก าหนดวิธีการปกครองหรือระบอบ
การเมืองของรัฐ (ประยูร กาญจน  ดุล, 2523: 1) 
 กฎหมายรัฐธรรมนูญจะก าหนดการจัดอ านาจและองค์กรผู้ ใช้อ านาจอธิปไตยในรัฐ กล่าวอีก
นัยหนึ่งก็คือ กฎหมายรัฐธรรมนูญจะครอบคลุมการจัดองค์กร  การด าเนินการ อ านาจหน้าที่ และ
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรดังกล่าวต่อกันและต่อประชาชนโดยปกติสาระของกฎหมายรัฐธรรมนูญ
จะปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญเป็นหลัก ยังมีกฎเกณฑ์อ่ืนที่ไม่ได้เป็นลายลักษณ์อักษรหรือเป็นลายลักษณ์
อักษรแต่ไม่ได้รวมอยู่ในรัฐธรรมนูญด้วย เช่น กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ซึ่งขยายรัฐธรรมนูญใน
รายละเอียด อาทิเช่น กฎหมายรัฐสภา กฎหมายเลือกตั้ง กฎหมายวิธีพิจารณาความของรัฐธรรมนูญ 
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เป็นต้น นอกจากนั้นกฎหมายรัฐธรรมนูญยังประกอบด้วยกฎเกณฑ์ที่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติ  จารีต
ประเพณี หรือแม้แต่ค าพิพากษาของศาลในกฎหมายมหาชน อาทิเช่น ศาลรัฐธรรมนูญหรือศาล
ปกครอง (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, 2537: 20) 
  1.2  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

 “พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ” นั้น เป็นกฎหมายตามรูปแบบที่เริ่มมีการน ามา
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับ พ.ศ. 2540 ซึ่งเดิมไม่ค่อยมีการบัญญัติค า
ดังกล่าวนี้ คงจะเป็นที่ทราบกันแค่ค าว่า “พระราชบัญญัติ” หรือ “ พระราชก าหนด ” ว่าเป็นรูปแบบ
หนึ่งของกฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศไทย 

 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (Organic Law) โดยสรุปแล้วหมายถึง กฎหมายที่
เกี่ยวกับกฎเกณฑ์การปกครองประเทศ ซึ่งแยกออกมาบัญญัติถึงรายละเอียดต่างหากออกไปจาก
รัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายแม่บท เพ่ือช่วยขยายบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน
ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพราะหลักในการบัญญัติรัฐธรรมนูญให้ดีนั้น ควรระบุถึงหลักการใหญ่ๆ อันเป็นแม่บทของ
การปกครองประเทศเท่านั้นเพ่ือให้รัฐธรรมนูญมีความกระชับ รัดกุม และเข้าใจง่าย สะดวกใน
การศึกษา ส่วนรายละเอียดในทางปฏิบัติ หรือวิธีการด าเนินการเพ่ือให้สมเจตนารมณ์นั้น ก็ไปออก
กฎหมายลงรายละเอียดให้ปรากฏชัด ในกฎหมายฉบับ อ่ืน อีกที  เช่น เรื่องของการเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ก็ไปบัญญัติหลักเกณฑ์ หรือสาระส าคัญในรายละเอียดตรา
ออกเป็นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภา หรือหากเป็นเรื่องการด าเนินงานของพรรคการเมือง ก็ ให้ไปบัญญัติหลักเกณฑ์หรือ
สาระส าคัญในรายละเอียดตราออกมาเป็นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 

เป็นต้น 

 เป็นที่น่าสังเกตว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญโดยเนื้อหาแล้ วมีความส าคัญ
เกี่ยวเนื่องใกล้ชิดกับรัฐธรรมนูญมากกว่าพระราชบัญญัติโดยทั่วไป ส่วนขั้นตอนในการตราและ
พิจารณาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นก็คล้ายกับพระราชบัญญัติทั่วไป แต่สิ่งที่แตกต่าง
อย่างเห็นได้ชัดระหว่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญกับพระราชบัญญัติทั่วไป ทั้งนี้พิเคราะห์
ตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 คือ 

 ประการแรก  ผู้มีอ านาจเสนอร่างพระราชบัญญัติทั่วไป ในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เป็น ผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติ รัฐธรรมนูญก าหนดให้มีจ านวนไม่น้อยกว่ายี่สิบคน (มาตรา 133 (2) 
ส่วนกรณี เสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  รัฐธรรมนูญก าหนดให้มีจ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภา
ผู้แทนราษฎร (มาตรา 131 (2)) ซึ่งจะเห็นได้ว่าองค์ประกอบของจ านวนสมาชิกที่จะเข้าชื่อเสนอร่าง
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น  จะมีการก าหนดไว้ในจ านวนที่มากกว่าการเสนอร่าง
พระราชบัญญัติทั่วไป นั้นแสดงให้เห็นถึงค่าความต่างล าดับศักดิ์ของกฎหมายประการหนึ่ง 
 ประการที่สอง  การควบคุมร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น รัฐธรรมนูญก าหนด
บังคับให้ต้องส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ให้ศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กร
อิสระที่เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นพิจารณาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ก่อนน าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพ่ือสรงลงพระปรมาภิ ไธย (มาตรา 81 วรรคสอง )              
แต่ร่างพระราชบัญญัติทั่วไปนั้นไม่ได้มีการก าหนดให้ต้องส่งร่างพระราชบัญญัติให้ศาลฎีกา ศาล
รัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอิสระพิจารณาคามชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ เพราะรัฐธรรมนูญเห็นว่า
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่มีความส าคัญควรที่จะได้ตรวจสอบความชอบด้วย
กฎหมายเสียก่อนการประกาศในราชกิจจานุเบกษา บังคับใช้ 
 กฎหมายที่รัฐธรรมนูญก าหนดให้ตราในรูปแบบของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ    
มีอยู่ 10 ฉบับ (มาตรา 130) คือ 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

1. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 

2. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการเลือกตั้ง 
3. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 
4. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน 

5. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

6. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 

7. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 

8. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง 

9.  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 ส าหรับกระบวนการในการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นโดยทั่วไปเหมือนกับ
การตราพระราชบัญญัติทั่วไป 

 การที่ รัฐธรรมนูญก าหนดให้กฎหมายบางเรื่องที่ เกี่ยวเนื่อง ใกล้ชิดกับรัฐธรรมนูญ              
ตราในรูปแบบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น มีผลดีในหลายๆด้านด้วยเหตุผลบางประการ 
ดังนี้คือ 

1. ประหยัดเวลาในการร่างรัฐธรรมนูญ เพราะรัฐธรรมนูญนั้นจะบัญญัติไว้เฉพาะหลักการ
ส าคัญๆ เกี่ยวกับโครงสร้างอ านาจของรัฐและความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรต่างๆของรัฐ ส่วน
รายละเอียดในเรื่องอ่ืนๆ ให้ไปก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
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2. ท าให้รัฐธรรมนูญสั้นและเข้าใจง่าย การที่มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญก าหนด
รายละเอียดในเรื่องต่างๆท าให้เนื้อหาของรัฐธรรมนูญสั้นลง จึงท าให้เกิดความสะดวกประชาชนทั่วไป
ที่จะทราบและจดจ าได้ง่าย 

3. ขจัดปัญหาในการที่จะต้องแก้รัฐธรรมนูญบ่อยๆ โดยหลักการแล้วรัฐธรรมนูญเป็น
กฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ ต้องเป็นกฎหมายที่แก้ไขยาก ไม่สมควรที่จะมีการแก้ไขบ่อยๆ 
ซ่ึงจะท าให้รัฐธรรมนูญขาดความศักดิ์สิทธิ์และท าให้คนเกิดความสับสนเสื่อมศรัทธาต่อรัฐธรรมนูญซึ่ง
เปลี่ยนไปเปลี่ยนอยู่ เสมอ ดังนั้น โดยทั่วไปการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะกระท าได้ยาก แต่ เมื่อมี
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแล้ว หากมีความจ าเป็นจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงก็กระท าได้ง่าย โดย
แก้ไขเฉพาะในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแต่ละเรื่องไป ซึ่งท าได้ง่ายกว่าการแก้ไข
รัฐธรรมนูญ 

4. สามารถออกกฎหมายเพ่ิมเติมได้สะดวก ในสภาวการณ์ของบ้านเมืองย่อมเปลี่ยนแปลง                      
อยู่เสมอ การมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญท าให้สามารถวางระเบียบกฎเกณฑ์รายละเอียดใน
การปกครองได้เหมาะสมกับสภาวการณ์ อันจะท าให้กฎหมายไม่ขาดสายในการบังคับใช้ 

  5. เกิดความสะดวกในการน าไปใช้ เพราะพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นได้แยก
กฎหมายออกเป็นเรื่องเฉพาะ สามารถน าไปใช้ศึกษาค้นคว้าได้สะดวก 

 1.3  พระราชบัญญัติ 

       พระราชบัญญัติ คือ กฎหมายที่ก าหนดถึงเนื้อหาในเรื่องใดก็ได้ แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้ง
กับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญทั่วไปเรียกว่า “ประเพณีการปกครองของ
ประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตย” (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, 2538: 45) ในการตราพระราชบัญญัติ
นั้นจะท าได้ก็แต่โดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภาและเมื่อพระมหากษัตริย์ได้ทรงลงพระ
ปรมาภิไธย และประกาศในราชกิจจานุ เบกษาแล้วก็มีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายได้  โดยร่าง
พระราชบัญญัติ 2 ประเภท คือ 

 1. ร่างพระราชบัญญัติทั่วไป คือ ร่างพระราชบัญญัติอ่ืน นอกจากร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วย
การเงิน 

2. ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน 

 ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน  หมายถึง  ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ไปนี้ (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 134) 

    1. การตั้งขึ้น ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แก้ไข ผ่อนหรือวางระเบียบการบังคับเกี่ยวกับภาษี
อากร 
    2. การจัดสรร รับ รักษาหรือจ่ายเงินแผ่นดินหรือการโอนงบประมาณรายจ่ายของแผ่นดิน 
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    3. การกู้เงิน หรือค้ าประกัน การใช้เงินกู้หรือการด าเนินการที่ผูกพันทรัพย์สินภาครัฐ 

        4. เงินตรา 
   1.3.1  ผู้มีอ านาจเสนอร่างพระราชบัญญัติ 
            การเสนอร่างพระราชบัญญัติกระท าได้  3 ช่องทาง (รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 133) ดังต่อไปนี้ 

     1. โดยคณะรัฐมนตรี 
         2. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวนไม่น้อยกว่ายี่สิบคน 

         3. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นคนเข้าชื่อเสนอกฎหมายตามหมวด 3 สิทธิ
และเสรีภาพของปวงชนชาวไทย หรือหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ ทั้งนี้ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย 

 อนึ่ง ในกรณีที่ร่างพระราชบัญญัติซึ่งมีผู้เสนอ 2. หรือ 3. เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วย
การเงินจะเสนอได้ต่อเมื่อ มีค ารับรองของนายกรัฐมนตรี 
 ส่วนการเสนอร่างพระราชบัญญัติโดยคณะรัฐมนตรีและโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้น
สามารถเสนอร่างพระราชบัญญัติที่มีเนื้อหาเช่นใดก็ได้ตราบเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ส่วน
การเสนอร่างพระราชบัญญัติโดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั้น ถูกจ ากัดไว้ว่าจะเสนอได้เฉพาะที่เกี่ยวกับเรื่อง
สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยและหน้าที่ของรัฐ เท่านั้น 

   1.3.2  ผู้มีอ านาจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
            ผู้มีอ านาจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ คือ รัฐสภาซึ่งเป็นองค์กรที่ใช้อ านาจ
นิติบัญญัติรัฐสภาประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา  
    1.3.2.1  การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโดยสภาผู้แทนราษฎร 

 สภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 3 วาระตามล าดับ โดยสรุปดังนี้ 
 วาระที่   1  สภาจะพิจารณาและลงมติว่าจะรับหลักการหรือไม่รับหลักการและร่าง
พระราชบัญญัตินั้น ถ้าสภาไม่รับหลักการ ร่างพระราชบัญญัตินั้นก็ตกไป แต่หากสภาหลักการสภาก็
จะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในล าดับต่อไป 

 วาระที่  2  เป็นการพิจารณาในรายละเอียด ปกติจะพิจารณาโดยกรรมาธิการที่สภาตั้งขึ้น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนใดเห็นว่าข้อความหรือถ้อยค าในร่างพระราชบัญญัตินั้นควรแก้ไขเพ่ิมเติม
ก็ให้เสนอค าแปรญัตติต่อปรานคณะกรรมาธิการ ภายในเวลาที่ก าหนดไว้เมื่อคณะกรรมาธิการ
พิจารณาเสร็จแล้วก็จะเสนอสภาพิจารณาต่อไป โดยเริ่มตั้งแต่ชื่อร่างค าปรารถนาและพิจารณา
เรียงล าดับมาตรา จะมีการอภิปรายได้เฉพาะที่มีการแก้ไขหรือที่มีการสงวนค าแปรญัตติหรือสงวน
ความเห็นไว้เท่านั้น 
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 วาระท่ี  3  เมื่อสภาพิจารณาวาระท่ี 2 เสร็จแล้ว สภาจะลงมติไว้วาระท่ี 3 ว่าเห็นชอบหรือไม่
เห็นชอบเท่านั้น โดยไม่มีการอภิปราย หากสภาไม่เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติร่างพระราชบัญญัตินั้น
ตกไปแต่หากสภาเห็นชอบ ประธานสภาผู้แทนราษฎรก็จะเสนอร่างพระราชบัญญัตินั้นต่อวุฒิสภาเพ่ือ
พิจารณาต่อไป 

     1.3.2.  การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโดยวุฒิสภาวุฒิสภาจะพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติที่สภาผู้แทนราษฎรส่งมาให้ 3 วาระเช่นเดียวกัน 

            วาระที่  1  วุฒิสภาจะพิจารณาและลงมติว่าเห็นชอบด้วยกับหลักการแห่ง
พระราชบัญญัตินั้นหรือไม่เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร 

            วาระที่  2  วุฒิสภาจะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโดยคณะกรรมาธิการที่
สมาชิกตั้งหรือกรรมาธิการเต็มสภา ซึ่งมีขั้นตอนการพิจารณาและการแปรญัตติเช่นเดียวกับการ
พิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร 

                     วาระที่  3  ที่ประชุมวุฒิสภาจะลงมติว่าเห็นชอบด้วยหรือไม่เห็นชอบด้วย
สภาผู้แทนราษฎรหรือถ้าในการพิจารณาในวาระที่ 2 ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมร่างพระราชบัญญัติให้ที่
ประชุมลงมติว่าให้แก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่แก้ไขเพ่ิมเติม 

 เมื่อผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาแล้วนายกรัฐมนตรีจะน าร่าง
พระราชบัญญัตินั้นขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพ่ือพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย และเมื่อได้ประกาศ
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป 

 ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีน าร่างพระราชบัญญัติใดขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพ่ือพระมหากษัตริย์
ทรงลงพระปรมาภิไธย และปรากฏว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวพระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบด้วย                              
และพระราชทานคืนมา รัฐสภาจะต้องปรึกษาร่างพระราชบัญญัตินั้นใหม่ ถ้ารัฐสภามีมติยืนยัน
ตามเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาแล้ว 
ให้นายกรัฐมนตรีน าร่างพระราชบัญญัตินั้นขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายอีกครั้งหนึ่ง เมื่อพระมหากษัตริย์มิได้
ทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชทานคืนมาภายในสามสิบวัน ให้นายกรัฐมนตรีน าพระราชบัญญัตินั้น
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ใช้บังคับเป็นกฎหมายได้เสมือนหนึ่งว่าพระมหากษัตริย์ทรงลงพระ
ปรมาภิไธยแล้ว 

  1.3.3  ผู้มีอ านาจตราพระราชบัญญัติ  
           ผู้มีอ านาจตราพระราชบัญญัติ ได้แก่ พระมหากษัตริย์ 
  1.3.4  การใช้บังคับเป็นกฎหมาย 

                กฎหมายนั้ น จะมี ผลต่ อ เมื่ อป ระกาศให้ ป ระชาชนทราบแล้ ว  โดย
พระราชบัญญัติจะต้องประกาศในหนังสือราชการ ชื่อ “ราชกิจจานุ เบกษา ” (Royal Thai 
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Government Gazette) ซึ่งจะถือว่าประชาชนทุกคนได้ทราบแล้ว และจะกล่าวอ้างเอาความไม่รู้
กฎหมายไม่เป็นข้อแก้ตัวในการที่จะไม่ต้องรับผิดนั้นมิได้  
 1.4  พระราชก าหนด 

       พระราชก าหนดเป็นกฎหมายรูปแบบหนึ่งของฝ่ายบริหารโดยอ านาจที่รัฐธรรมนูญให้
ไว้ กล่าวคือ พระมหากษัตริย์จะทรงตราพระราชก าหนดโดยค าแนะน าและยินยอมของคณะรัฐมนตรี 
ให้ใช้บังคับดัง เช่นพระราชบัญญัติ  

 พระราชก าหนดมีอยู่ 2 ประเภท คือ 

1. พระราชก าหนดทั่วไป  เป็นกรณีที่ตราพระราชก าหนดเพ่ือประโยชน์ในอันที่จะรักษา
ความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือ
เพ่ือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ และเม่ือเห็นว่ามีความจ าเป็นรีบด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ 

2. พระราชก าหนดเกี่ยวด้วยภาษีและเงินตรา   เป็นกรณีท่ีตราพระราชก าหนดเกี่ยวกับภาษี
อากรหรือเงินตรา ซึ่งต้องได้รับการพิจารณาโดยด่วนและลับเพ่ือรักษาประโยชน์ของแผ่นในระหว่าง
สมัยประชุมสภา 

พระราชก าหนดมีผลใช้บังคับได้ดังพระราชบัญญัติดังนั้น พระราชก าหนดจึงแก้ไขเพ่ิมเติม
หรือยกเลิกพระราชบัญญัติได้ 

ส าหรับกระบวนการในการตราพระราชก าหนดนั้นมีสาระส าคัญ และข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

 1.4.1  ผู้มีอ านาจเสนอร่างพระราชก าหนด 

 ผู้เสนอร่างพระราชก าหนด นั้นตามมาตรา 172 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย ได้ก าหนดให้ผู้เสนอร่างพระราชก าหนดไว้ คือ คณะรัฐมนตรี กรณีเมื่อเห็นว่าเพ่ือประโยชน์ในอัน
ที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ หรือเพ่ือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ และเมื่อเห็นว่ามีความจ าเป็นรีบด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ 
เช่น รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชก าหนด เสนอพระราชก าหนดการน าคนต่างด้าวมาท างานกับ
นายจ้างในประเทศ พ.ศ.2559  ผู้เสนอคือรัฐมนตรีว่า การกระทรวงแรงงาน เพราะจะเป็นผู้รักษาตาม
กฎหมายที่เสนอ 

 1.4.2  ผู้มีอ านาจพิจารณาร่างพระราชก าหนด 

         ผู้มีอ านาจพิจารณาร่างพระราชก าหนด คือ คณะรัฐมนตรี 
 1.4.3  ผู้มีอ านาจตราพระราชก าหนด 

         ผู้มีอ านาจตราพระราชก าหนด คือ พระมหากษัตริย์ 
 1.4.4  การใช้บังคับเป็นกฎหมาย 
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           ร่างพระราชก าหนดจะใช้บังคับเป็นกฎหมายได้ ต่อเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แล้ว 

 1.4.5  การอนุมัติพระราชก าหนด 

        ตามหลักการแบ่งแยกการใช้อ านาจอธิปไตยแล้วอ านาจในการตรากฎหมาย
เป็นอ านาจของฝ่ายนิติบัญญัติ แต่บางกรณีมีความจ าเป็นรีบด่วนที่ไม่อาจตรากฎหมายโดยรัฐสภาได้
รัฐธรรมนูญจึงแบ่งอ านาจนิติบัญญัติไปให้ฝ่ายบริหารใช้ชั่วคราว ดังนั้น เมื่อเป็นเรื่อง “ชั่วคราว” เพ่ือ
จะให้เป็นการ “ถาวร” รัฐธรรมนูญจึงก าหนดให้ต้องมีการเสนอพระราชก าหนดที่ตราออกมาเป็น
กฎหมายแล้วให้รัฐสภาอนุมัติอีกครั้งหนึ่งโดยแยกพิจารณาตามประเภทของพระราชก าหนดได้ดังนี้ 

    1. กรณีพระราชก าหนดทั่วไป  คณะรัฐมนตรีต้องเสนอพระราชก าหนดต่อรัฐสภา          
ในการประชุมรัฐสภาคราวต่อไป เพ่ือให้รัฐสภาพิจารณาโดยไม่ชักช้า ถ้าอยู่นอกสมัยการประชุมและ
การรอการเปิดสมัยประชุมสามัญจะเป็นการชักช้า คณะรัฐมนตรีต้องด าเนินการให้มีการเรียกประชุม
รัฐสภาสมัยวิสามัญเพ่ือพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติพระราชก าหนดโดยเร็วถ้าสภาผู้แทนราษฎรไม่
อนุมัติ หรือสภาผู้แทนราษฎรอนุมัติแต่วุฒิสภาไม่อนุมัติ และสภาผู้แทนราษฎรยืนยันการอนุมัติด้วย
คะแนนเสียงไม่มากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรพระราช
ก าหนดนั้นตกไป แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนกิจการทีได้เป็นไปในระหว่างที่ใช้พระราชก าหนดนั้น
(รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 172 วรรคสาม) 

    2. กรณีพระราชก าหนดเกี่ยวด้วยภาษีและเงินตรา ในกรณีถ้ามีความจ าเป็นตราพระราช
ก าหนดในระหว่างสมัยประชุมสภา คณะรัฐมนตรีจะต้องน าเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรใน 3 วัน นับแต่
วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ส่วนขั้นตอนในเรื่องอ่ืนเหมือนกับพระราชก าหนดทั่วไป 

 1.5  พระราชกฤษฎีกา 

       พระราชกฤษฎีกา คือ กฎหมายที่ตราขึ้นโดยพระมหากษัตริย์โดยค าแนะน าของ
คณะรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญการตราพระราชกฤษฎีกาจะเกิดข้ึนใน 3 กรณี คือ 

      1. รัฐธรรมนูญก าหนดให้ตราพระราชกฤษฎีกาในกิจการที่ส าคัญอันเกี่ยวกับฝ่ายบริหาร
และฝ่ายนิติบัญญัติ เช่น พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา พระราชกฤษีกายุบสภาผู้แทนราษฎร
หรือพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

      2. โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560 
เป็นการตราพระราชกฤษฎีกาเพ่ือใช้กับฝ่ายบริหาร ไม่ใช้บังคับแก่ประชาชนทั่วไป อนึ่ง กรณีนี้จะไม่มี
บทมาตราใดในรัฐธรรมนูญให้อ านาจไว้โดยเฉพาะ เช่น พระราชกฤษีกาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการ 
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                3. โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายแม่บท (พระราชบัญญัติหรือพระราชก าหนด) ที่ให้
อ านาจตราพระราชกฤษฎีกาได้ เช่น พระราชกฤษีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิ ธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ออกตามความในมาตรา 3/1 และมาตรา 71/10 (5) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2534 

    เหตุที่กฎหมายแม่บทก าหนดแต่หลักการส่วนรายละเอียดนั้นให้ออกเป็นพระราช
กฤษฎีกา (หรือกฎกระทรวง) ก็เพราะมีเหตุผลอธิบายได้ 4 ประการ คือ (หยุด แสงอุทัย, 2535: 57.) 

   1. ท าให้กฎหมายแม่บทอ่านง่าย เข้าใจง่าย เพราะมีแต่หลักการใหญ่ๆ อันเป็น
สาระส าคัญ 

   2. ประหยัดเวลาของผู้บัญญัติกฎหมายแม่บท ที่จะไม่ต้องเสียเวลาพิจารณารายละเอียด
ปลีกย่อย ซึ่งสมควรมอบหมายความไว้วางใจให้ฝ่ายบริหารไปก าหนดได้เอง 

   3. พระราชกฤษฎีกาและกฎกระทรวงแก้ไขให้ทันกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้ง่าย
กว่ากฎหมายแม่บท ทั้งนี้ เพราะกฎหมายแม่บทจะต้องผ่านความเห็นชอบของบุคคลหลายฝ่าย 

   4. ท าให้กฎหมายเหมาะสมกับกาลเวลาอยู่เสมอ เพราะถ้าพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไปก็
เป็นแต่แก้ไขพระราชกฤษฎีกาหรือกฎกระทรวงเท่านั้น ไม่ต้องแก้ไขตัวกฎหมายแม่บท 

ส าหรับกระบวนการในการตราพระราชกฤษฎีกานั้นมีสาระส าคัญ และข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
 1.5.1  ผู้มีอ านาจเสนอร่างพระราชกฤษฎีกา 

ผู้มีอ านาจเสนอร่างพระราชกฤษฎีกา คือ บุคคลที่เกี่ยวข้องหรือได้รักษาการตามกฎหมาย
แม่บทที่บัญญัติให้ออกพระราชกฤษีกานั้นๆ ตัวอย่างเช่น พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการส านักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  พ.ศ. 2535 ผู้ เสนอร่างพระราชกฤษฎีกา คือ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพราะเป็นผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกา เป็นต้น 

 1.5.2 ผู้มีอ านาจพิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกา 

         ผู้มีอ านาจพิจารณาพระราชกฤษฎีกา ได้แก่ คณะรัฐมนตรี 
 1.5.3 ผู้มีอ า นาจตราพระราชกฤษฎีกา 

               ผู้มีอ านาจตราพระราชกฤษฎีกา ได้แก่ พระมหากษัตริย์ 
 1.5.4  การใช้บังคับเป็นกฎหมาย 

               ร่างพระราชกฤษฎีกาจะใช้บังคับเป็นกฎหมายได้ต่อเมื่อได้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแล้ว 

 1.6  กฎกระทรวง 

      กฎกระทรวงเป็นกฎหมายที่รัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายแม่บทออกเพ่ือ
ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายแม่บท เช่น เรื่องค่าธรรมเนียม เรื่องหลักเกณฑ์และวีการในการ          
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ขออนุญาตต่างๆ เรื่องที่กฎหมายแม่บทก าหนดให้ออกเป็นกฎกระทรวงมักมีความส าคัญน้อยกว่าพระ
ราชกฤษฎีกา 
 กระบวนการในตรากฎกระทรวงมีสาระส าคัญและข้ันตอน ดังนี้ 
  1.6.1  ผู้มีอ านาจเสนอร่างกฎกระทรวง 
  ผู้มีอ านาจเสนอร่างกฎกระทรวง ได้แก่ รัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายแม่บทซึ่ง
ให้อ านาจออกกฎกระทรวงนั้น ๆ  
  1.6.2  ผู้มีอ านาจพิจารณาร่างกฎกระทรวง 
  ผู้มีอ านาจพิจารณาร่างกฎกระทรวง ตามธรรมเนียมปฏิบัติทางรัฐธรรมนูญ 
(Convention of Constitution) ของประเทศไทย ได้แก่ คณะรัฐมนตรี แม้พิจารณาตามตัวบท
กฎหมายไม่ได้บังคับให้ต้องน าร่างกฎกระทรวงเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา แต่ด้วยหลักที่ว่าด้วย
ความรับผิดชอบร่วมกันของคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีคนใดจะออกกฎกระทรวงก็ต้องให้คณะรัฐมนตรี
ร่วมกันพิจารณาเสียก่อน 

  1.6.3 ผู้มีอ านาจตรากฎกระทรวง 
  ผู้มีอ านาจตรากฎกระทรวง ได้แก่ รัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายแม่บทซึ่งให้
อ านาจออกกฎกระทรวงนั้น ๆ  
       1.6.4  การใช้บังคับเป็นกฎหมาย 

  ร่างกฎกระทรวงจะใช้บังคับได้เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 1.7  กฎหมายที่ตราโดยองค์กรกระจายอ านาจ 

       สาระส าคัญของหลักการกระจายอ านาจประการหนึ่งก็คือ การกระจายอ านาจทาง
นิติบัญญัติให้องค์กรท้องถิ่นเป็นผู้ก าหนดกฎหมายด้วยตนเอง (กฎหมายชั้นอนุบัญญัติ) ในขณะที่
กฎหมายล าดับที่ 1.1-1.6นั้น เป็นกฎหมายที่ออกโดยศูนย์กลางอ านาจรัฐ 

       ส าหรับองค์กรท้องถิ่นในประเทศไทย มีอ านาจในการออกกฎหมายในรูปแบบต่างๆ 
ดังนี้ 
   1.7.1  ข้อบังคับต าบล 

           ข้อบังคับต าบลเป็นกฎหมายที่องค์การบริหารส่วนต าบลตราออกใช้บังคับ
ภายในเขตต าบลโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล        
พ.ศ. 2537  
   1.7.2  เทศบัญญัติ 
           เทศบัญญัติเป็นกฎหมายซึ่งเทศบาลต่าง ๆ เช่น เทศบาลนคร เทศบาลเมือง
เทศบาลต าบล ตราออกใช้บังคับภายในเขตเทศบาล โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496 
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  เดิมมีข้อบังคับสุขาภิบาลเป็นกฎหมายที่สุขาภิบาลอออกใช้บังคับในเขตสุขาภิบาลโดย
อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. 2495 แต่อย่างไรก็ดี ต่อมา พ.ศ. 2542 ได้มีการตรา
พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล อันมีผลเป็นการยกฐานะของบรรดา
สุขาภิบาลตามกฎหมายว่าด้วยสุขาภิบาลให้เป็นเทศบาลต าบลทั้งนี้เพราะโครงสร้างของการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในรูปแบบสุขาภิบาลมีโครงสร้างไม่สอดคล้องกับบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2540 ประกอบกับปัจจุบันการปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบสุขาภิบาลไม่เหมาะสมที่จะ
รองรับการกระจายอ านาจที่เพ่ิมขึ้นได้อย่างประสิทธิภาพสมควรเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลที่มี
อยู่เดิมเป็นเทศบาลต าบลและยกเลิกปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบสุขาภิบาล 

   1.7.3  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

          ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นกฎหมายที่องค์การบริหารส่วน
จังหวัด (อบจ.) ออกใช้บังคับในเขตจังหวัด โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการส่วนจังหวัด 

    1.7.4  ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
            ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เป็นกฎหมายของกรุงเทพมหานครออกใช้
บั งคับ เขตกรุงเทพมหานคร โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร           พ.ศ. 2528 

   1.7.5  ข้อบัญญัติเมืองพัทยา 

           ข้อบัญญัติเมืองพัทยา เป็นกฎหมายของเมืองพัทยาออกใช้บังคับในเขต
พัทยาโดยอ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2521  
 องค์กรปกครองท้องถิ่นนอกจากจะมีอ านาจออกกฎหมายตามพระราชบัญญัติที่จัดตั้ง
องค์กรปกครองท้องถิ่นแล้ว พระราชบัญญัติบางฉบับซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  อาจมี
บทบัญญัติที่มอบอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกกฎหมายที่ใช้บังคับในท้องถิ่นเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง  เช่น พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2484 บัญญัติให้อ านาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออก
กฎหมายใช้  ในท้องถิ่นหลายกรณี เช่น ก าหนดให้กิจการค้าใดเป็นกิจการซึ่งเป็นที่รังเกียจ (มานิต จุม
ปา, 2553: 59)  เป็นต้น 

 

 2. จารีตประเพณี 
     2.1 ความเป็นมาและความส าคัญของจารีตประเพณี 
 นอกจากกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ได้กล่าวข้างงต้นแล้ว ยังมีกฎหมายจารีต
ประเพณีจารีตประเพณีในฐานะที่มาของกฎหมายโดยทั่วไปนั้น หมายถึง ทางปฏิบัติหน้าที่ประพฤติ
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สืบต่อกันมาในสังคมหนึ่งจนกลุ่มคนในสังคมนั้นมีความรู้สึกร่วมกันว่าจ าเป็นต้องปฏิบัติตาม เพราะมี
ผลผูกพันในฐานะท่ีเป็นกฎหมาย (หยุด แสงอุทัย, 2535: 207) 
 ตามประวัติศาสตร์นั้น จารีตประเพรีถูกใช้บังคับเป็นกฎหมายตั้งแต่แรก ก่อนที่สังคมจะรวม
เป็นรัฐและมีตัวอักษรขึ้นใช้ จารีตประเพณีเป็นกฎหมายที่ส าคัญยิ่ง การบัญญัติกฎหมายลายลักษณ์
อักษรพ่ึงเกิดในภายหลัง บางประเทศมีการบันทึกกฎหมายจารีตประเพณีเป็นลายลักษณ์อักษร          
เพ่ือประโยชน์ในการสืบทอดและขจัดข้อสงสัย (ปรีดี เกษมทรัพย์, 2526: 20) 
 อย่างไรก็ดี แม้ปัจจุบันกฎหมายลายลักษณ์อักษรจะมีความส าคัญที่สุดแต่ก็จะขาดกฎหมาย
จารีตประเพณีไม่ได้ เพราะระบบกฎหมายใด ๆ ก็ตามจะมีแต่กฎหมายลายลักษณ์อักษรล้วนๆ โดยไม่
มีกฎหมายจารีตประเพณี เลยไม่ได้ เพราะแม้กฎหมายลายลักษณ์อักษรจะพยายามบัญญัติให้
กว้างขวางเพียงใดก็ตามก็ไม่สามารถครอบคลุมเนื้อหาได้ทุกเรื่อง จึงยังคงต้องอาศัยกฎหมายจารีต
ประเพณีเป็นบทประกอบให้สมบูรณ์ด้วยอยู่เสมอ (ปรีดี เกษมทรัพย์, 2526: 23) ตัวอย่างเช่น ใน
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 4 วรรคสอง บัญญัติเป็นหลักการที่ใช้ทั่วไปว่า ในการใช้
กฎหมายเมื่อไม่มีกฎหมายลายลักษณ์ อักษรที่จะยกมาปรับแก่คดีได้จะต้องใช้จารีตประเพณี 
นอกจากนี้ ในการบัญญัติกฎหมายเฉพาะในบางเรื่อง กฎหมายก็โยงไปให้ใช้จารีตประเพณีประกอบ 
เช่น 

1. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 144 บัญญัติว่า 

   “ส่วนควบของทรัพย์ หมายความว่า ส่วนซึ่งโดยสภาพแห่งทรัพย์หรือโดยจารีตประเพณี
แห่งท้องถิ่น เป็นสาระส าคัญในความเป็นอยู่ของทรัพย์นั้นและไม่อาจแยกจากกันได้นอกจากจะท าลาย
ท าให้บุบสลาย หรือท าให้ทรัพย์นั้นเปลี่ยนแปลงรูปทรงหรือสภาพไป ” 

2. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 388 บัญญัติว่า 

   “สัญญานั้นท่านให้ตีความไปตามความประสงค์ในทางสุจริตโดยพิเคราะห์ถึงปกติ    
ประเพณีด้วย ” 

3. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1354 บัญญัติว่า 
   “ถ้ามีจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นให้ท าได้ และถ้าเจ้าของไม่ห้าม บุคคลอาจเข้าไปในที่ป่า 

ที่ดง หรือใบที่มีหญ้าเลี้ยงสัตว์ ซึ่งเป็นที่ดินของผู้ อ่ืน เพ่ือเก็บฟืนหรือผลไม้ป่า ผัก เห็ด และสิ่ง
เช่นเดียวกัน ” 

ยิ่งไปกว่านั้น ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ยังบัญญัติถึงจารีตประเพณี
อันเป็นที่มาของกฎหมายรัฐธรรมนูญไว้ในมาตรา 7 ว่า 

“ในเมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใด ให้วินิจฉัยกรณีนั้นไปตาม
ประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ” 

 



25 

 

2.2  ค่าบังคับของจารีตประเพณีในระบบกฎหมาย 

      ในทางปรัชญากฎหมายมีการศึกษาว่าจารีตประเพณีเป็นที่มาของกฎหมายหรือไม่ โดย
ได้มีความเห็นแตกต่างกันไป ตามแต่ละส านักความคิด เช่น (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, 2538: 212-215)  

 1. เห็นว่าจารีตประเพณีเป็นที่มาของกฎหมายในตัวเอง 
 2. เห็นว่าจารีตประเพณีไม่ใช่ที่มาของกฎหมายแต่เป็นข้อเท็จจริงก่อนกฎหมาย 

   3. เห็นว่าจารีตประเพณีจะเป็นกฎหมายก็ต่อเมื่อองค์กรผู้มีอ านาจของรัฐในระบบ
กฎหมายยอมรับบังคับให้ 

ส าหรับประเทศไทยแล้วเห็นว่าเมื่อประเทศไทยรับเอาระบบประมวลกฎหมาย (Code law) 
มาใช้ก็น่าที่จะยอมรับแนวคิดที่ว่าจารีตประเพณีเป็นที่มาของกฎหมายในตัวเอง ซึ่งหมายความว่าเมื่อ
จารีตประเพณีเป็นที่มาของกฎหมายในตัวมันเอง จารีตประเพณีก็ใช้บังคับกับสังคมได้โดยตรงโดยไม่
ต้องมีการออกกฎหมายมารองรับ (หยุด แสงอุทัย, 2535: 67) 

อนึ่ง เหตุที่ท าให้กฎหมายจารีตประเพณีใช้บังคับได้ในประเทศนั้น มีความเห็นอธิบายไว้
แตกต่างกัน แต่ได้มีผู้สรุปความเห็นเหล่านี้ที่ส าคัญโดยแบ่งออกเป็นหัวข้อ ดังนี้  (หยุด แสงอุทัย, 

2535: 66) 
  1. กฎหมายจารีตประเพณีใช้บังคับได้ เพราะราษฎรมีเจตจ านงที่จะให้ใช้บังคับเป็น
กฎหมาย 

  2. กฎหมายจารีตประเพณีใช้บังคับเป็นกฎหมายได้ เพราะผู้ที่มีอ านาจบัญญัติ
กฎหมายยอมรับกฎหมายจารีตประเพณีโดยดุษณีภาพ 

   3. กฎหมายจารีตประเพณีใช้บังคับเป็นกฎหมายได้ เพราะราษฎรได้มีการใช้
กฎหมายจารีตประเพณีเป็นกฎหมายจริง ๆ ในประเทศ ในรูปลักษณะเดียวกันและต่อเนื่องกันมา              
ช้านาน 

  2.3  ลักษณะของจารีตประเพณี 
       จารีตประเพณีที่จะเป็นกฎหมายนั้นจะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้  (หยุด แสงอุทัย, 

2535: 67) 
1. เป็นจารีตประเพณีที่ปฏิบัติต่อกันเป็นเวลานานและสม่ าเสมอจนกลายเป็นทาง

ปฏิบัติหรือความเคยชินหรือธรรมเนียม 

 

2. ประชาชนมีสภาพจิตใจที่รู้สึกว่าจารีตประเพณีเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องและ 

จะต้องปฏิบัติตามตัวอย่างจารีตประเพณีที่เป็นกฎหมาย เช่น จารีตประเพณีที่ว่า บิดามารดาเฆี่ยนตี
สั่งสอนอบรมบุตรได้ เป็นต้น 
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2.4  ข้อจ ากัดการใช้กฎหมายจารีตประเพณี 
 ด้วยเหตุที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่ใช้ระบบประมวลกฎหมาย (code law) ฉะนั้น 

เมื่อกฎหมายลายลักษณ์อักษรบัญญัติชัดแจ้งแล้วก็ไม่ใช้จารีตประเพณี จารีตประเพณีจะใช้ได้ในกรณี
ที่มีช่องว่างของกฎหมาย ดังนั้น จึงอาจพอสรุปได้ว่า กฎหมายจารีตประเพณีมีข้อจ ากัดใน                     

การใช้ดังต่อไปนี้ 
 2.4.1  กฎหมายจารีตประเพณีจะสร้างความผิดอาญาขึ้นมาใหม่ไม่ได้ 
กฎหมายจารีตประเพณีจะสร้างความผิดอาญาขึ้นมาใหม่นอกเหนือจากที่กฎหมายบัญญัติ

ไว้ไม่ได้ โดยเป็นไปตามหลักในกฎหมายอาญาที่ว่า “ไม่มีกฎหมาย ไม่มีความผิด ไม่มีโทษ ” ทั้งนี้
เพราะตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 บัญญัติไว้ว่า จะลงโทษบุคคลได้ก็ต่อเมื่อมี
กฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรบัญญัติไว้ ดังปรากฏในมาตรา 29 วรรคหนึ่ง ว่า 

“บุคคลไม่ต้องรับโทษอาญา เว้นแต่ได้กระท าการอันกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระท านั้น
บัญญัติ เป็นความผิดและก าหนดโทษไว้ และโทษที่จะลงแก่บุคคลนั้นจะหนักกว่าโทษที่ก าหนดไว้ใน
กฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระท าความผิดมิได้ ” 

 2.4.2  กฎหมายจารีตประเพณีจะก าหนดหน้าที่ของบุคคลเพิ่มขึ้นไม่ได้ 
กฎหมายจารีตประเพณีจะก าหนดหน้าที่ของบุคคลเพ่ิมขึ้นจากที่กฎหมายก าหนดไว้ไม่ได้ 

เช่น หน้าที่ในการเสียภาษีอากรจะต้องก าหนดโดยกฎหมายลายลักษณ์อักษร จะมีกฎหมายจารีต
ประเพณีให้เสียภาษีมรดกทั้ง ๆ ที่ไม่มีกฎหมายลายลักษณ์อักษรบัญญัติไว้ไม่ได้ 

          3. หลักกฎหมายทั่วไป 

    หลักกฎหมายทั่วไป  (general principle of law)  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 4 บัญญัติถึงท่ีมาของกฎหมายประเภทนี้ไว้ในวรรคสองว่า 

 “เมื่อไม่มีกฎหมายที่จะยกมาปรับแก่คดีได้ ให้วินิจฉัยคดีนั้นตามจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่น
ถ้าไม่มีจารีตประเพณีเช่นว่านั้น ให้วินิจฉัยคดีโดยอาศัยบทกฎหมายใกล้เคียงอย่างยิ่ง และถ้าบท
กฎหมายเช่นว่านั้นไม่มีด้วย ให้วินิจฉัยตามหลักกฎหมายทั่วไป ” 

 หลักกฎหมายทั่วไป ได้แก่ หลักกฎหมายซึ่งผู้พิพากษาในฐานะศาลค้นมาจากแหล่งต่างๆ 
เพ่ือใช้บังคับในระบบกฎหมาย 

 ดังนั้น ผู้พิพากษาเป็นเพียง “ค้นหา” หลักกฎหมายทั่วไป มิใช้สร้างหลักกฎหมายทั่วไป
เหมือนอย่างในระบบ common law 

 หลักกฎหมายทั่วไปมีลักษณะกว้างกว่าหลักกฎหมายธรรมดา กว้างกว่าตัวบทบัญญัติ
กฎหมาย เช่น หลักกฎหมายทั่วไปเรื่องความเสมอภาค เป็นหลักกฎหมายทั่วไปที่ใช้ทั้งในกฎหมาย
เอกชนและกฎหมายมหาชน 
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 เมื่อหลักกฎหมายทั่วไปเป็นหลักที่กว้างมาก ผู้ที่มีหน้าที่ในการค้นหาหลักกฎหมายทั่วไปคือ 
“ศาล” ส าหรับศาลจะใช้วิธีการค้นหาหลักกฎหมายทั่วไปโดยอาศัยสิ่งใดนั้น มีนักนิติศาสตร์ให้
ความเห็นไว้ดังนี้(ธานินทร์ กรัยวิเชียรและวิชา มหาคุณ, 2539: 168-177) 

1.2 สุภาษิตกฎหมาย 

   ศาลอาจค้นหาหลักกฎหมายทั่วไปจากสุภาษิตกฎหมาย โดยสุภาษิตกฎหมายเป็นค า
กล่าวปลูกความคิดในทางกฎหมาย และยังเป็นบทย่อของหลักกฎหมายต่างๆ ด้วยซึ่งสุภาษิตกฎหมาย
ส่วนมากเป็นภาษาลาติน 

 ตัวอย่างสุภาษิตกฎหมายที่ศาลสามารถค้นเพ่ือน ามาเป็นที่มาของกฎหมาย เช่น 

3.1.1 กรรมเป็นเครื่องชี้เจตนา เช่น จ าเลยใช้ขวานขนาด 2 นิ้วครึ่งยาว 3 นิ้วครึ่ง 
ด้ามยาว 17 นิ้ว นับว่าเป็นขวานขนาดใหญ่ ฟันข้างหลังผู้เสียหายที่คออันเป็นอวัยวะส าคัญโดยแรง
เป็นบาดแผลฉกรรจ์ ถ้าไม่รักษาพยาบาลทันท่วงทีก็อาจถึงแก่ความตายเนื่องจากโลหิตออกมากรรม
ย่อมเป็นเครื่องชี้เจตนา การกระท าของจ าเลยมีเจตนาฆ่า (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1531 /2512) 

3.1.2 ความยินยอมไม่ท าให้เป็นละเมิด   เช่น การที่โจทก์ท้าให้จ าเลยฟันเพ่ือ 
ทดลองคาถาอาคมซึ่งตนเชื่อถือและอวดอ้างว่าตนอยู่ยงคงกะพันนั้น เป็นการที่โจทก์ได้ยอมหรือสมัคร
ใจให้จ าเลยท าร้ายร่างกายตนซึ่งเป็นการยอมรับในผลเสียหายโจทก์จึงฟ้องจ าเลยให้รับผิดช าระ
ค่าเสียหายแก่โจทก์ในทางละเมิดไม่ได้ (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 673/2510) 

3.1.3 ผู้รับโอนไม่มีสิทธิดีกว่าผู้โอน  เช่น ซื้อทรัพย์จากผู้ที่มิใช่เจ้าของทรัพย์ย่อม
ไม่ได้กรรมสิทธิ์เพราะผู้รับโอนไม่มีสิทธิดีกว่าผู้โอน (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 844/2511) 

3.1.4 ในระหว่างผู้สุจริตด้วยกัน  ผู้ประมาทเลินเล่อย่อมเป็นผู้เสียเปรียบ   เช่น 
ถ้ามีการปลอมใบมอบอ านาจในการท าการขายฝากที่ดิน ผู้รับซื้อก็ไม่ได้กรรมสิทธิ์ ผู้ รับซื้อจะอ้างว่า
เป็นผู้รับโอน โดยสุจริตไม่ได้ เพราะการโอนสิ่งที่ตนไม่มีอยู่ย่อมมีไม่ได้ แต่การที่เจ้าของที่ดินลงลายมือ
ชื่อมอบอ านาจให้เขาเอาโฉนดของตนไปท าการอย่างหนึ่งโดยไม่กรอกข้อความลงในใบมอบอ านาจเขา
กลับยักยอกลายมือชื่อนั้นไปท าการขายฝากที่ดินเสีย ดังนี้ เมื่อผู้ซื้อฝากซื้อไว้โดยสุจริตด้วยกันผู้
ประมาทเลินเล่อย่อมเป็นผู้เสียเปรียบ (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 353/2539)  ซึ่งหมายความว่า เจ้าของที่ดิน
นั้นไม่มีสิทธิดีกว่าผู้ซื้อฝากที่ดินไว้โดยสุจริต 

อนึ่ง วิธีการค้นหาสุภาษิตกฎหมายนี้มีข้อควรระมัดระวังในการใช้เป็นหลักกฎหมาย
ทั่วไป กล่าวคือ สุภาษิตกฎหมายบางบทหากพิจารณาไม่ถ่องแท้อาจเห็นว่าขัดกัน เช่น ในเรื่องสัญญา
ซื้อขายมีสุภาษิตอยู่ 2 บท คือ 

1.  ผู้ซื้อต้องระวังกับ 

2. ผู้ขายต้องระวัง 
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พิจารณาเป็นเบื้องต้น จะเห็นว่าน่าจะชัดกัน แต่เมื่อพิจารณาถึงที่มาของสุภาษิตกฎหมาย
ทั้งสองบทจะเห็นว่ามิได้ขัดกันแต่อย่างใด กล่าวคือ 

สุภาษิตบทแรกที่ว่า “ผู้ซื้อต้องระวัง” ใช้กับกรณีที่ซื้อขายทรัพย์ที่ความช ารุดบกพร่องเห็น
ประจักษ์ในเวลาซื้อ เช่น ซื้อผลไม้ ผลไม้เน่า มองก็เห็น ซึ่งเมื่อเป็นเช่นนี้ผู้ซื้อก็ต้องตรวจสอบให้ดีถ้า
ตรวจสอบไม่ดีในเวลาซื้อ (มีความช ารุดในเวลาซื้อถ้าตรวจดูก็เห็น ) แล้วพบความช ารุดบกพร่องใน
ภายหลังก็จะเรียกให้ผู้ขายรับผิดไม่ได้เพราะผู้ซื้อต้องมีหน้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังในการซื้อ
ตัวอย่างเช่น นายครามเดินไปในตลาดสด หาซื้อส้ม 10 ลูก นายครามได้ซื้อส้มจากนายม่วง ทั้ง ๆ ที่
เปลือกส้มเริ่มเน่าแล้ว เช่นนั้นนายครามจะเรียกให้นายม่วงผู้ขายรับผิดไม่ได้ 

สุภาษิตบทที่สองที่ว่า “ผู้ขายต้องระวัง” ใช้กับกรณีที่ทรัพย์สินที่ซื้อขายกันนั้นความช ารุด
บกพร่องไม่อาจเห็นประจักษ์ได้ในเวลานั้น จึงต้องเป็นหน้าที่ของผู้ขายที่ต้องใช้ความระมัดระวังเพราะ
ผู้ซื้อไม่อาจตรวจพบได้ในเวลาซื้อหากผู้ซื้อซื้อทรัพย์และในภายหลังพบความช ารุดบกพร่องผู้ซื้อย่อม
เรียกให้ผู้ขายรับผิดได้ ตัวอย่างเช่น นายเสาร์ซื้อทีวีจากนายอาทิตย์ นายอาทิตย์ผู้ขายก็ได้เปิดทีวีให้
นายเสาร์ดูแล้ว ทีวีก็ใช้งานได้ แต่พอนายเสาร์น ามาใช้ที่บ้านพบว่าทีวีใช้งานไม่ได้ เพราะมีความช ารุด
ภายในตัวเครื่อง นายเสาร์เรียกให้นายอาทิตย์รับผิดได้ 

ฉะนั้น การใช้สุภาษิตกฎหมายต้องใช้ด้วยความรอบคอบและด้วยความระมัดระวัง 
3.2 การพิเคราะห์โครงสร้างกฎหมาย 

      ศาลอาจค้นหาหลักกฎหมายทั่วไปโดยอาศัยการพิเคราะห์โครงสร้างเรื่องนั้นๆ  ใน
ระบบกฎหมายนั่นเอง เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หลายมาตราคุ้มครองบุคคลผู้กระท า
การโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทน เช่น 

 3.2.1 มาตรา 1299 วรรคสอง บัญญัติว่า 
        “ถ้ามีผู้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สิทธิอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์โดย

ทางอ่ืนนอกจากนิติกรรม สิทธิของผู้ได้มานั้น ถ้ายังมิได้จดทะเบียนไซร้ ท่านว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
ทางทะเบียนไม่ได้ และสิทธิอันยังมิได้จดทะเบียนนั้น มิให้ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู่บุคคลภายนอก ผู้ได้สิทธิ
มาโดยเสียค่าตอบแทนและโดยสุจริต และได้จดทะเบียนสิทธิโดยสุจริตแล้ว ” 

 3.2.2 มาตรา 1300 บัญญัติว่า 
       “ถ้าได้จดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับ

อสังหาริมทรัพย์เป็นทางเสียเปรียบแก่บุคคลผู้อยู่ในฐานะอันจะให้จดทะเบียนสิทธิของตนได้อยู่ก่อน
ไซร้ ท่านว่าบุคคลนั้นอาจเรียกให้เพิกถอนการจดทะเบียนนั้นได้ แต่การโอนอันมีค่าตอบแทน ซึ่งผู้รับ
ดอนกระท าการโดยสุจริตนั้น ไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใด ท่านว่าจะเรียกให้เพิกถอนทะเบียนไม่ได้ ” 
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 3.2.3 มาตรา 1329 บัญญัติว่า 
                “สิทธิของบุคคลผู้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโดยค่าตอบแทนและโดยสุจริตนั้นท่านว่ามี

เสียไป ถึงแม้ว่าผู้โอนทรัพย์สินให้จะได้ทรัพย์สินนั้นมาโดยนิติกรรมอันเป็นโมฆียะ   และนิติกรรมนั้น
ได้ถูกบอกล้างภายหลัง ” 

 3.2.4 มาตรา 1331 บัญญัติว่า 
                สิทธิของบุคคลผู้ซื้อทรัพย์สินโดยสุจริตในการขายทอดตลาดตามค าสั่งศาล 

หรือค าสั่งเจ้าพนักงานรักษาทรัพย์ในคดีล้มละลายนั้น ท่านว่ามิเสียไปถึงแม้ภายหลังจะพิสูจน์ได้ว่า
ทรัพย์นั้นมิใช่ของจ าเลยหรือลูกหนี้โดยค าพิพากษาหรือผู้ล้มละลาย 

  3.2.5 มาตรา 1332 บัญญัติว่า 
               “สิทธิของบุคคลผู้ได้เงินตรามาโดยสุจริตนั้น ท่านว่ามิเสียไป ถึงแม้ภายหลังจะ

พิสูจน์ได้ว่าเงินนั้นมิใช่ของบุคคลซึ่งได้โอนให้มา ” 

จากการพิเคราะห์โครงสร้างกฎหมายข้างต้นจะได้หลักกฎหมายว่า กฎหมายคุ้มครอง
ผู้กระท าการโดยสุจริต 

วิธีการค้นหาหลักกฎหมายทั่วไป โดยการพิเคราะห์โครงสร้างกฎหมายนี้มีข้อดี เพราะมี
ความแน่นอนกว่าการค้นหาโดยใช้สุภาษิต เพราะบ้างครั้งสุภาษิตกฎหมายซึ่งใช้ทั่วไปอาจใช้ไม่ได้กับ
ระบบกฎหมายของไทยก็ได้ 

ตัวอย่างที่ศาลฎีกาไทยใช้วีการค้นหาหลักกฎหมายทั่วไปโดยการพิจารณาโครงสร้างของ                      
ระบบกฎหมาย เช่น ในค าสั่งค าร้องศาลฎีกาท่ี 913/2536 

ค าสั่งค าร้องศาลฎีกาที่ 913/2536  คดีตามประกาศ รสช. ฉบับที่ 26 ข้อ 6 ศาลแพ่งไม่มี
อ านาจวินิจฉัยชี้ขาดด้วยตนเองนอกจากท าความเห็นไปยังศาลฎีกาเพ่ือวินิจฉัยและประกาศดังกล่าว
ได้บัญญัติให้น าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม ผู้ร้องจึงมีอ านาจยิ่งค า
ร้องขอให้ศาลฎีกาวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมายได้ และศาลฎีกาก็มีอ านาจวินิจฉัย 

ปัญหาที่ว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดขัดหรือแย้งต่อธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร 
พ.ศ. 2534 หรือไม่ ซึ่งเกิดขึ้นในวงงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือคณะรัฐมนตรีขอให้สภานิติ
บัญญัติแห่งชาติวินิจฉัยตามมาตรา 30 วรรคสอง และมิใช่เป็นการกระท าหรือปฏิบัติตามที่บัญญัติใน
มาตรา 31 แห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พงศ. 2534 ทั้งมิใช่ปัญหาว่าบทบัญญัติของ
กฎหมายใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2534 ทั้งมิใช่ปัญหาว่าบทบัญญัติ
ของกฎหมายใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2534 ตามที่บัญญัติใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2534 มาตรา 5 และมาตรา 206 วรรคแรกเช่นเดียวกัน 
อ านาจในการวินิจฉัยปัญหาดังกล่าวจึงตกอยู่แก่ศาลตามหลักกฎหมายทั่วไป 



30 

 

แม้ขณะที่ออกประกาศ รสช. ฉบับที่ 26  ไม่มีกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือธรรมนูญการ
ปกครอง ใช้บังคับแต่ระหว่างประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับอยู่ ได้มีประกาศใช้ธรรมนูญการปกครอง
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2534 ประกาศ รสช. ฉบับที่ 26 จึงต้องอยู่ภายใต้บังคับของธรรมนูญการ
ปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2534 ปรากฏว่า ประกาศ รสช. ฉบับที่ 26 ข้อ 2 และ ข้อ 6 มีผลเป็น
การตั้งของคณะบุคคลที่มิใช่ให้มีอ านาจท าการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเช่นเดียวกับศาลทั้งออกและ
ใช้กฎหมายที่มีโทษอาญาย้อนหลังไปลงโทษบุคคลเป็นการขัดต่อประเพณีการปกครองไทยในระบอบ
ประชาธิปไตยประกาศ รสช. ฉบับที่ 26 ข้อ 2 และข้อ 6 จึงขัดหรือแย้งต่อธรรมนูญการปกครอง
ราชอาณาจักร พงศ. 2534 มาตรา 30 วรรคแรก ใช้บังคับไม่ได้ 

3.3 การเปรียบเทียบหลักกฎหมายต่างประเทศ 

     ศาลอาจหาหลักกฎหมายทั่วไป โดยการเปรียบเทียบหลักกฎหมายของประเทศต่าง ๆ 
(Comparative Law) ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ศาลโลก, ICJ) นิยมใช้วิธีนี้ เช่นหลักกฎหมาย
ลาภมิควรได้ ไม่มีในกฎหมายระหว่างประเทศ ศาลใช้วีเทียบดูกฎหมายนานาประเทศแล้วจึงพบว่ามี
หลักนี้ ศาลจึงถือว่า การเปรียบเทียบกฎหมายท าให้ได้หลักลาภมิควรได้ที่ศาลถือว่าเป็นหลักกฎหมาย
ทั่วไปที่น ามาใช้ในศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ 

      ศาลฎีกาไทยเคยค้นหาที่มาของกฎหมายโดยการเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศ
เพ่ือหาหลักกฎหมายทั่วไป ดังปรากฏในค าพิพากษาฎีกาท่ี 999/2496 

      ค าพิพากษาฎีกาที่ 999/2496  เรือเดินทะเลรั่วและจมลง แม้จะมีเรือลากไปเกยตื้น
ไว้  และน้ าท่ วมล้นปากระวางเรือ  เรียกได้ว่ าอับปาง เป็นการที่  “ เรือได้สูญ เสี ยสิ้ น เชิ ง”                
แล้วไม่จ าเป็นต้องแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยไปหมด 

“อันตรายทางทะเล” หมายถึง ภยันตรายใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นวิสัยที่ท้องทะเลจะบันดาได้ 
รวมถึงการที่เรือรั่วอับปางลงระหว่างเดินทางในทะเลโดยมิใช่ความผิดของใครด้วย 

สัญญาประกันภัยทางทะเล ให้บังคับตามบัญญัติแห่งกฎหมายทะเล ทั้งจารีตประเพณีก็ยัง
ไม่ปรากฏ จึงต้องวินิจแยกคดีเรื่องประกันภัยทางทะเลตามหลักกฎหมายทั่วไปโดยเทียบเคียงกับ
กฎหมายอังกฤษในเรื่องนี้ 

การที่เรือช ารุดเพราะเป็นธรรมดาแห่งการใช้ เป็นการไม่สมประกอบในวัตถุอันอาจเป็น
ข้อยกเว้น ไม่ต้องรับผิดถ้าเรือเป็นวัตถุที่เอาประกันภัย แต่ไม่เป็นเหตุยกเว้นต่อไปถึงสินค้าที่บรรทุกใน
เรือต้องเสียหายไปเพราะความช ารุดของเรือ ซึ่งไม่ใช่เสียหายเพราะความไม่สมประกอบในสินค้าซึ่ง
เป็นวัตถุที่เอาประกันภัย อันบรรทุกไปในเรือนั้น (ปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายรับขนของทางทะเล
แล้ว คือ พ.ร.บ. รับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 ) 
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ข้อสังเกต ค าพิพากษาของศาล 

อนึ่ง ในเรื่องที่มาของกฎหมายนี้มีประเด็นที่น่าสนใจประการหนึ่ง คือ ค าพิพากษาของศาล
เป็นที่มาของกฎหมายในระบบประมวลกฎหมายหรือไม่ 

ระบบประมวลกฎหมายนั้นยึดถือตัวบทกฎหมายเป็นหลัก ค าพิพากษาของศาลเป็นเพียง
การปรับใช้และอธิบายตัวบทกฎหมายกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเป็นกรณีไปเท่านั้น 

 ค าพิพากษาของศาลจะมีขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ 

 1. มีข้อพิพาทระหว่างเอกชนกับเอกชน หรือเอกชนกับรัฐ ดังที่ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 55 เรียกว่า มีการโต้แย้งสิทธิ 

 2. มีการน าเสนอข้อโต้แย้งสิทธินั้นให้ศาลชี้ขาดตามที่กฎหมายวิธีพิจารณาความก าหนด 

 3. ในการวินิจฉัยข้อพิพาทนั้นศาลจะปรับข้อเท็จจริงเข้ากับตัวบทกฎหมายลายลักษณ์
อักษรเพื่อชี้ขาดว่าคู่กรณีพิพาทกันนั้น ใครจะมีสิทธิหน้าที่อย่างไร 

 4. ค าพิพากษานั้นมีผลผูกพันคู่ความในคดี ไม่ผูกพันบุคคลภายนอก เว้นแต่จะเข้า
ข้อยกเว้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 145                       
 แต่อย่างไรก็ตาม แม้ค าพิพากษาของศาลจะเป็นเพียงตัวอย่างการปรับใช้และอธิบาย
กฎหมาย หาใช่ที่มาของกฎหมายไม่ แต่ค าพิพากษาของศาลก็มีความส าคัญในระบบกฎหมาย เพราะ
ในการพิพากษาอรรคคดี ศาลในคดีหลังส่วนใหญ่ถือแนวบรรทัดฐานของค าพิพากษาในคดีก่อน กรณีที่
ข้อเท็จจริงในคดีหลังเหมือนกับข้อเท็จจริงในคดีก่อน ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความม่ันคงในระบบกฎหมาย 

 ในเรื่องอิทธิพลของค าพิพากษาที่ท าให้ศาลต้องเดินตามค าพิพากษาศาลฎีกานี้ได้มีผู้วิจัย
แล้วสรุปเหตุผลที่มีการเดินตามแนวค าพิพากษาของศาลไว้ว่า 

1. เหตุผลทางด้านประวัติศาสตร์กฎหมาย  เดิมค าพิพากษาศาลฎีกาเป็นพระบรมราช
วินิจฉัย หรือค าวินิจฉัยของผู้ที่พระมหากษัตริย์ทรงไว้วางพระราชหฤทัยให้เป็นผู้วินิจฉัย จึงมี
ความส าคัญและมีสถานะสูงในความรู้สึกของผู้ พิพากษาและความรู้สึกของประชาชนทั้งหลาย 
เหตุการณ์ดังกล่าวพ่ึงเกิดขึ้นในศตวรรษ ที่ผ่านมา จึงยังอยู่ในความทรงจ าและเคยชิน 

2. เหตุผลทางด้านการศึกษา  สถาบันที่สอนวิชากฎหมายนับแต่โรงเรียนกฎหมาย
เรื่อยมา ต่างให้ความส าคัญกับค าพิพากษาศาลฎีกา ที่เป็นเช่นนี้ส่วนหนึ่งเนื่องจากผู้สอนส่วนใหญ่มิใช่
นักวิชาการ ประจ ามหาวิทยาลัย แต่เป็นผู้พิพากษาหรือผู้ที่มาจากวงอาชีพกฎหมาย จึงมีความสะดวก
และความเคยชิน ที่จะน าค าพิพากษาศาลฎีกามาอธิบายในการสอนกฎหมาย 

3.  เหตุผลทางด้านความจ าเป็น  ในระยะเวลาที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนสมัย
สงครามโลกครั้งที่ 2 ผู้พิพากษาส่วนหนึ่งจะเป็นผู้พิพากษาที่ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ เช่น 
ประเทศอังกฤษ  เมื่อบุคคลเหล่านั้นขึ้นไปอยู่ที่ศาลฎีกา ก็มักอ้างอิงค าพิพากษาศาลฎีกาที่มีมาแล้ว
เป็นแนวทางในการวินิจฉัย เป็นเหตุให้ศาลล่างปฏิบัติตามด้วยเห็นว่า เป็นวีการที่ปลอดภัยและสะดวก 
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ศาลต่างจังหวัดก็เป็นศาลที่ห่างไกลความเจริญ ความรู้ทางกฎหมายก็มีจ ากัด การเดินตามแนวค า
พิพากษาศาลสูงจึงเป็นเรื่องปลอดภัยและมักท ากันอย่าแพร่หลาย 

4. เหตุผลทางด้านความเคยชิน  ดังที่ได้กล่าวแล้วว่า ผู้พิพากษาส่วนใหญ่เป็นผู้ส าเร็จ
การศึกษาจากประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ หรือมิฉะนั้นก็เป็นศิษย์ของผู้ที่ส าเร็จ
การศึกษาจากประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ ที่มีการอ้างอิงค าพิพากษาฎีกา 

5. เหตุผลทางด้านกฎหมาย  ข้อนี้อาจจะไม่มีน้ าหนักมากนัก แต่ก็มีผลอยู่บ้างให้ศาล
ล่างต้องเชื่อศาลสูง ตามประเด็นที่ศาลสูงย้อนส านวนส่งมาให้พิจารณาหรือวินิจฉัยตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  

ศักดิ์ของกฎหมาย 

           “ศักดิ์ของกฎหมาย” (Hierachy of Law) โดยทั่วไปในทางวิชาการ มีผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้
ความหมาย “ศักดิ์ของกฎหมาย” ไว้ว่า ล าดับชั้นของกฎหมาย (ปรีดี เกษมทรัพย์, 2526: 34) หรือ 
อีกในหนึ่งคือล าดับความสูงต่ าของกฎหมายที่ไม่เท่าเทียมกัน ซึ่งความหมายไม่เท่าเทียมกันของ
กฎหมายแต่ละฉบับนั้น พิจารณาได้จากองค์กรที่มีอ านาจในการออกกฎหมาย หมายความว่า 
กฎหมายแต่ล่ะฉบับจะมีล าดับชั้นของกฎหมายในระดับใด ให้พิจารณาจากองค์กรที่ออกกฎหมายฉบับ
นั้น ตัวอย่างเช่น รัฐธรรมนูญ เป็นกฎหมาย ที่ออก โดยองค์กรนิติบัญญัติ ซึ่งเป็นองค์กรที่ใช้อ านาจ
สูงสุดอ านาจหนึ่งของประเทศ อันได้แก่ รัฐสภา  แต่บางกรณี อาจมีองค์กรอ่ืนเป็นผู้จัดให้มีกฎหมาย
ในระดับรัฐธรรมนูญได้ เช่น คณะปฏิวัติ ออกธรรมนูญการปกครองซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว
เป็นต้น (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2533: 118)  
 การจัดล าดับศักดิ์ของกฎหมาย มีความส าคัญต่อระบบกระบวนวิธีต่างๆ ทางกฎหมาย ไม่ว่า
จะเป็นการการใช้ การตีความ และการยกเลิกกฎหมาย เช่น หากกฎหมายฉบับใดมีล าดับชั้นของ
กฎหมายสูงกว่ากฎหมายฉบับอ่ืนที่มีล าดับชั้นต่ ากว่าจะมีเนื้อหาของกฎหมายที่ขัดหรือแย้งกับ
กฎหมายที่มีล าดับชั้นสูงกว่านั้นไม่ได้ หากพิสูจน์ได้ว่ามีความขัดหรือแย้งดังกล่าว ถือว่า กฎหมาย
ล าดับชั้นต่ ากว่าจะถูกยกเลิกไป (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเรื่อง การยกเลิกกฎหมาย ในบทที่ 3) 
 

1. เกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดศักดิ์ของกฎหมาย 

          เกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดศักดิ์ของกฎหมายพิจารณาจากองค์กรที่มีอ านาจในการออก
กฎหมาย กล่าวคือ รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่ออกโดยรัฐสภา และเป็นการใช้อ านาจในการออก
กฎหมายร่วมกันของสองสภา คือ วุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรหรือสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในกรณี
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ที่รัฐธรรมนูญก าหนดให้มีแค่สภาเดียว ซึ่งเป็นองค์กรสูงสุด ในขณะที่กฎหมายที่มีล าดับชั้นรองลงมา  
คือ พระราชบัญญัติ พระราชก าหนดจะถูกพิจารณาโดยสภาผู้แทนราษฎรก่อนแล้วจึงผ่านไปยัง
วุฒิสภา ถือเป็นการแยกกันในการใช้อ านาจออกกฎหมาย (ordinary laws are voted by the two 

Chambers deliberating separately)  

เมื่อกฎหมายแต่ละฉบับถูกบัญญัติโดยองค์กรที่มีอ านาจในการออกกฎหมายแตกต่างกัน ผลก็
คือท าให้กฎหมายแต่ละฉบับมีศักดิ์ของกฎหมายหรือล าดับชั้นของกฎหมายไม่เท่ากัน โดยล าดับชั้น
ของกฎหมายที่ไม่เท่าเทียมกันนี้ หมายถึง ค่าบังคับของกฎหมายแต่ละฉบับจะสูงต่ าแตกต่างกันไป 
เช่น รัฐธรรมนูญซึ่งถือว่าเป็นก าหมายสูงสุดของประเทศและเป็นกฎหมายแม่บทกฎหมายฉบับอ่ืนที่มี
ล าดับชั้นต่ ากว่า เช่น พระราชบัญญัติ พระราชก าหนด จะมีเนื้อหาขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญไม่ได้ 
ทั้งนี้ เพาระไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติ พระราชก าหนด ต่างก็เป็นกฎหมายลูกของรัฐธรรมนูญ         
คือ ทั้งพระราชบัญญัติ พระราชก าหนด ต้องอาศัยอ านาจตามรัฐธรรมนูญในการตราเป็นกฎหมาย 
ดังนั้น จึงเท่ากับว่ากฎหมายลูกจะขัดกับกฎหมายแม่ไม่ได้ ถ้ากฎหมายลูกขัดกับรัฐธรรมนูญ กฎหมาย
นั้นก็มีผลเป็นอันบังคับใช้ไม่ได้ 

 

2. ล าดับศักดิ์ของกฎหมาย 

          ในปัจจุบันกฎหมายของประเทศไทย มีทั้งกฎหมายลายลักษณ์อักษร กฎหมายจารีตประเพณี                     
และหลักกฎหมายทั่วไป แต่เมื่อพิจารณาแล้วเห็นได้ว่า กฎหมายของประเทศไทยโดยส่วนใหญ่จะเป็น
กฎหมายลายลักอักษร ซึ่งกฎหมายลายลักษณ์อักษรแต่ละฉบับจะมีศักดิ์ของกฎหมายหรือล าดับชั้น
ของกฎหมายที่แตกต่างกัน  

กฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดและเป็นกฎหมายแม่บทของกฎหมายทั้งหมด
พระราชบัญญัติ พระราชก าหนด เป็นกฎหมายลูกของกฎหมายรัฐธรรมนูญ ส่วนพระราชกฤษฎีกา 
กฎกระทรวง กฎหมายองค์กรส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบัญญัติ  ข้อบัญญัติจังหวัด ข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร(สมยศ เชื้อไทย , 2534: 53) เหล่านี้ เป็นกฎหมายที่ อาศัยพระราชบัญญัติ                  
พระราชก าหนดเป็นก าหมายแม่บทในการออกเป็นกฎหมาย  
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แผนภาพแสดงล าดับชั้นของกฎหมายลายลักษณ์อักษร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 แผนภาพล าดับชั้นของกฎหมาย 

   ที่มา : ประยุกต์จากข้อมูล (วิษณุ เครืองาม, 2541: 83) 

         2.1 รัฐธรรมนูญ เป็นกฎหมายสูงสุดที่ก าหนดรูปแบบการปกครองระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดินตลอดจนสิทธิต่างๆ ของประชาชน นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญยังเป็นกฎหมายแม่บทของกฎหมาย
ทุกฉบับ ดังนั้น รัฐธรรมนูญจึงเป็นกฎหมายที่มีความส าคัญมากกว่ากฎหมายทุกฉบับ กฎหมายฉบับ
อ่ืนจะบัญญัติ  โดยมีเนื้อหาที่ขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญไม่ได้ หากขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ กฎหมาย
ฉบับนั้นจะถือว่าไม่มีผลบังคับใช้ 
          2.2 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  หมายถึง กฎหมายที่อธิบายขยายความเพ่ือ
ประกอบเนื้อความในรัฐธรรมนูญให้สมบูรณ์ ละเอียดชัดเจน ตามที่รัฐธรรมนูญมอบหมายและก าหนด
โดยถือว่ากฎกฎหมายประเภทนี้มีลักษณะและหลักเกณฑ์พิเศษแตกต่างจากกฎหมายธรรมดา             
(วิษณุ เครืองาม,2541:63)  แต่เดิมภายใต้รัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2540 ที่มีพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนญู 

พระราชบญัญติัประกอบรฐัธรรมนูญ 

พระราชบญัญตั/ิพระราชก าหนด/ประมวล
กฎหมาย 

พระราชกฤษฎกีา 

กฎกระทรวง 

ขอ้บญัญตัขิององคก์รบรหิารส่วนทอ้งถิน่ 
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รัฐธรรมนูญเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ด้วยเหตุที่กระบวนการตราพระราชบัญญัติประรัฐธรรมนูญไม่
มีความแตกต่างไปจากพระราชบัญญัติทั่วไป ท าให้ไม่แน่ชัดว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจะ
มีศักดิ์ของกฎหมายในระดับที่สูงกว่าพระราชบัญญัติทั่วไปหรืออยู่ในระดับศักดิ์เดียวกัน แต่อย่างไรก็
ตามภายใต้รัฐธรรมนูญ ฉบับ 2560 ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันได้มีการก าหนดกระบวนการในการตรา
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญให้แตกต่างไปจากพระราชบัญญัติทั่วไป โดยก าหนดในลักษณะที่
ให้ความส าคัญกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมากกว่าพระราชบัญญัติทั่วไป เช่น ก าหนดให้
จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญต้องมี
จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่ งในสิบของจ านวนสมาชิกทั้ งหมดเท่าที่มีอยู่ ในสภา (รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2560) มาตรา 131 (2)) อีกทั้งรัฐธรรมยังได้บังคับให้ต้องมีการน าร่าง
พระราชบัญญัติประรัฐธรรมนูญทุกฉบับส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกา หรือองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้อง 
ตรวจสอบความสอบด้วยกระบวนการในการตราและความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของเนื้อหาก่อนที่จะมี
การประกาศใช้ ในขณะที่ร่างพระราชบัญญัติทั่วไปหาได้มีการบังคับให้ต้องส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญ 
ศาลฎีกา หรือองค์กรอิสระ พิจารณาวินิจฉัยก่อนประกาศใช้เป็นกฎหมายไม่ ดังนั้น จึงพิเคราะห์ได้ว่า 
เมื่อมีการให้ความส าคัญแก่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ เช่นนี้  ย่อมถือว่าศักดิ์ของ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญอยู่ถัดจากรัฐธรรมนูญและอยู่สูงกว่าพระราชบัญญัติทั่วไป 

2.3 พระราชบัญญัติและประมวลกฎหมาย  (ประมวลกฎหมายที่บังคับใช้ในปัจจุบัน          
ซึ่งถือว่ามีศักดิ์เท่ากับพระราชบัญญัติด้วยเช่นกัน) พระราชบัญญัติเป็นกฎหมายล าดับชั้นรองลงมาจาก
รัฐธรรมนูญเพราะพระราชบัญญัติออกมาเป็นกฎหมายโดยอาศัยอ านาจรัฐธรรมนูญโดยตรง ซึ่งองค์กร
ที่ท าหน้าที่ในการตราพระราชบัญญัติ คือ รัฐสภา ดังนั้น รัฐสภาจะตราพระราชบัญญัติที่มีเนื้อหาที่ขัด
หรือแย้งกับรัฐธรรมนูญไม่ได้ 
           2.4 พระราชก าหนด เป็นกฎหมายที่รัฐธรรมนูญมอบอ านาจบัญญัติให้กับฝ่ายบริหาร คือ 
คณะรัฐมนตรี  โดยคณะรัฐมลตรีจะมีอ านาจในการออกพระราชก าหนดเพ่ือใช้บั งคับแทน
พระราชบัญญัติได้ในในกรณีพิเศษตามที่รัฐธรรมนูญมอบอ านาจไว้เป็นการชั่วคราว  เพ่ือแก้ไข
สถานการณ์เฉพาะหน้าที่ต้องการการด าเนินการที่จ าเป็นและเร่งด่วน เพ่ือประโยชน์ของประเทศชาติ
โดยส่วนรวม โดยหลังจากมีการประกาศใช้พระราชก าหนดนั้นแล้ว จะต้องน าพระราชก าหนดมาให้
รัฐสภามาพิจารณาเพ่ือขอความเห็นชอบ ถ้ารัฐสภาให้ความเห็นชอบ พระราชก าหนดก็จะกลายเป็น
กฎหมายถาวร แต่หากรัฐสภาไม่ให้ความเห็นชอบพระราชก าหนดก็จะสิ้นผลไป ประเด็นที่ส าคัญ คือ 
การด าเนินการใดๆ ก่อนที่พระราชก าหนดจะสิ้นไป ถือว่าชอบด้วยกฎหมาย แม้ภายหลังจะปรากฏว่า 
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พระราชก าหนดจะสิ้นผลไป ดังนั้น การที่คณะรัฐมนตรีจะใช้อ านาจในการออกพระราชก าหนด ควร
ต้องค านึงถึงความชอบธรรมและผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคัญ 

            2.5 พระราชกฤษฎีกา ถือว่าเป็นกฎหมายที่ก าหนดรายละเอียดซึ่งเป็นหลักการย่อยๆ ของ
พระราชบัญญัติ พระราชก าหนด คือ พระราชบัญญัติ พระราชก าหนด ได้ก าหนดหลักการใหญ่ๆ ไว้ซึ่ง
เป็นสาระส าคัญโดยรวมและให้ออกพระราชกฤษฎีกาโดยอาศัยอ านาจพระราชบัญญัติ พระราช
ก าหนด เพื่ออธิบายรายละเอียดต่างๆ ตามหลักการใหญ่ในพระราชบัญญัติ พระราชก าหนดนั้น 

           เมื่อพระราชกฤษฎีกาเป็นกฎหมายที่ออกมาโดยอาศัยอ านาจจากกฎหมายแม่บท คือ 
รัฐธรรมนูญและกฎหมายอ่ืนๆ เช่น พระราชบัญญัติ พระราชก าหนดแล้ ว พระราชกฤษฎีกาจะมี
เนื้อหาที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอ่ืนที่ออกโดยอาศัยอ านาจของรัฐธรรมนูญ ดังเช่น 
พระราชบัญญัติ พระราชก าหนดไม่ได้ รวมทั่งจะบัญญัติเนื้อหาที่เกินขอบเขตของกฎหมายแม่บทที่ให้
อ านาจไว้ไม่ได้ด้วย 

        2.6 กฎกระทรวง เป็นกฎหมายที่ออกโดยฝ่ายบริหารและไม่ต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบ 
จากรัฐสภา  ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับพระราชกฤษฎีกา แต่กฎกระทรวงมีศักดิ์ของกฎหมายที่ต่ ากว่า        
พระราชกฤษฎีกา ทั้งนี้ เพราะกฎกระทรวงนั้นผู้ออกกฎหมาย คือ รัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมาย   
แม่บทเพ่ือด าเนินการให้ เป็นไปตามกฎหมายแม่บท ส่วนพระราชกฤษฎีกา ผู้ตรากฎหมาย                               
คือ พระมหากษัตริย์ 
       ส าหรับการด าเนินการในการออกกฎกระทรวงนั้น รัฐมนตรีซึ่งเป็นฝ่ายบริหาร จะบัญญัติ
กฎกระทรวงออกมาโดยมีพระราชบัญญัติหรือพระราชก าหนดฉบับใดฉบับหนึ่งให้อ านาจไว้ ดังนั้น 
รฐัมนตรีผู้เสนอกฎกระทรวง จะต้องเป็นรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติหรือพระราชก าหนด
ซึ่งได้ให้อ านาจไว้  เมื่อพระราชกฤษฎีกากับกฎกระทรวงมีความใกล้กันมากในแง่ของเนื้อหา              
ข้อที่ พิจารณาให้เห็นถึงความแตกต่างกันว่าควรจะออกกฎหมายในรูปพระราชกฤษฎีกาหรือ
กฎกระทรวงนั้น ขึ้นอยู่กับว่าเนื้อหากฎหมายที่ต้องการบัญญัตินั้นมีความส าคัญมากน้อยเพียงใด ซึ่ง
หากมีความส าคัญเป็นอย่างมากจะออกในรูปของพระราชกฤษฎีกา แต่ถ้ามีความส าคัญน้อยกว่าก็
ออกมาในรูปของกฎของกระทรวง  
       2.7 กฎหมายที่องค์กรส่วนท้องถิ่นบัญญัติ  เป็นกฎหมายที่ให้องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นมี
อ านาจในทางนิติบัญญัติ คือมีอ านาจในการก าหนดกฎหมายด้วยตนเอง จึงถือว่าเป็นกระจายอ านาจ
ในการบัญญัติกฎหมายไปสู่องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น 
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       โดยทั่วไปองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นมีอ านาจในการบัญญัติกฎหมายต่างๆ ได้ดังนี้  
        (1) ข้อบังคับต าบล                                           (2) เทศบัญญัติ 
        (3) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด                 (4) ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 

        (5) ข้อบัญญัติเมืองพัทยา 

       อ านาจในการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการตรากฎหมายเพ่ือใช้บังคับในท้องถิ่นนั้นจะ
เป็นอ านาจที่ได้รับมาจากพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กาปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ เช่น พระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์กรบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ให้อ านาจตราข้อบังคับต าบลได้ดังนั้น โดยทั่วไป
กฎหมายที่ตราโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศักดิ์ต่ ากว่าพระราชบัญญัติ (มานิตย์ จุมปา, 2553:  
79-82) 

3. ผลของการจัดล าดับศักดิ์ของกฎหมาย 

          3.1 การออกกฎหมายที่มีศักดิ์ของกฎหมายต่ ากว่าจะออกได้โดยอาศัยอ านาจจากกฎหมาย
ที่ มี ศั กดิ์ ของกฎหมายสู งกว่ า หรือกฎหมายที่ มี ศั กดิ์ ของกฎหมายสู งกว่ าได้ ให้ อ านาจไว้                     
เช่น รัฐธรรมนูญให้อ านาจรัฐสภาในการออกพระราชบัญญัติ ซึ่งก็เท่ากับว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญเป็น
กฎหมายแม่บท ส่วนพระราชบัญญัติเป็นกฎหมายลูกบท 

       3.2 กฎหมายที่มีศักดิ์ต่ ากว่าซึ่งออกโดยอาศัยอ านาจของกฎหมายที่มีศักดิ์สูงกว่า           
จะมีเนื้อหาที่เกินขอบเขตอ านาจที่กฎหมายที่มีศักดิ์กฎหมายสูงกว่าให้ไว้ไม่ได้ มิฉะนั้น จะไม่มีผล
บังคับใช้ 
              3.3 หากเนื้อของกฎหมายมีการขัดแย้งกัน จะต้องใช้กฎหมายที่มีศักดิ์สูงกว่ามาใช้บังคับ        
ไม่ว่ากฎหมายที่มีศักดิ์สูงกว่าจะออกเป็นกฎหมายก่อนหรือหลักกฎหมายที่มีศักดิ์ต่ ากว่า 
                 ข้อสังเกตที่น่าสนใจในเรื่องศักดิ์ของกฎหมาย คือ ถ้าหากเป็นกฎหมายจารีตประเพณี
หลักกฎหมายทั่วไป จะมีล าดับศักดิ์ของกฎหมายในล าดับใด หากพิจารณาจะเห็นได้ว่า กฎหมายจารีต
ประเพณีไม่ได้มีการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ก็เป็นกฎหมายที่ประชาชนรับทราบกันโดยทั่วไปว่า
เป็นกฎหมาย และรัฐก็ได้ใช้กฎหมายจารีตประเพณีเสมือนเป็นกฎหมาย ส่วนหลักกฎหมายทั่วไป เป็น
หลักกฎหมายที่ผู้พิพากษาได้ค้นหามาจากแหล่งต่างๆ เพ่ือใช้บังคับในระบบกฎหมายเมื่อเป็นเช่นนี้
หากน าเนื้อหาของกฎหมายมาจารีตประเพณี หลักกฎหมายทั่วไปมาพิจารณาเปรียบเทียบกับกฎหมาย
ฉบับต่างๆ ที่เป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษร จะท าให้เห็นถึงศักดิ์ของกฎหมายจารีตประเพณี หลัก
กฎหมายทั่วไปได้ตัวอย่างเช่น ธรรมเนียมปฏิบัติในทางรัฐธรรมนูญ  (มานิตย์ จุมปา ,2540: 73)             
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ซึ่งเนื้อหาเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ดังนั้น กฎหมายจารีตประเพณีจึงมีศักดิ์ของกฎหมายเท่ากับ 
รัฐธรรมนูญแต่กฎหมายจารีตประเพณีก็อาจถูจ ากัดไม่ให้เกิดขึ้นตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ได้ คือ 

1. กฎหมายจารีตประเพณีจะสร้างความผิดอาญาขึ้นใหม่ไม่ได้ 
2. กฎหมายจารีตประเพณีจะเพ่ิมโทษอาญาให้สูงกว่าที่กฎหมายลายลักษณ์อักษรก าหนดไว้

ไม่ได้ 
3. กฎหมายจารีตประเพณีจะก าหนดหน้าที่ของบุคคลเพ่ิมขึ้นที่กฎหมายลายลักษณ์อักษร

ก าหนดไม่ได้ 
ส่วนหลักกฎหมายทั่วไป เช่นหลักสุจริตในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งเทียบเท่ากับ

พระราชบัญญัติ 
ทั้งนี้  ยังมีข้อสงสัยว่า ประมวลกฎหมายมีล าดับศักดิ์ของกฎหมายในล าดับใด โดยตาม

ความหมายของค าว่า ประมวลกฎหมาย สามารถได้อธิบายได้ดังนี้ 
“ค าว่า ประมวลกฎหมาย หมายความว่า กฎหมายที่บัญญัติขึ้นโดยรวบรวมบทบัญญัติ            

เรื่องเดียวกันที่กระจัดกระจายกันอยู่เอามาปรับปรุงให้เป็นหมวดหมู่ วางหลักเกณฑ์ ให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย มีข้อความท้าวถึงกันและกัน เช่น รวบรวมบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องด้วยแพ่งและพาณิชย์มา
รวบรวมบัญญัติไว้ในประมวลกฎมายแพ่งและพาณิชย์” (หยุด แสงอุทัย, 2535: 4) 

ดังนั้น ประมวลกฎหมายจึงมีล าดับศักดิ์ของกฎหมายเทียบเท่ากับพระราชบัญญัติ เพราะใน
การใช้ประมวลกฎหมายนั้น จะมีการตราพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมาย ตังอย่างเช่น 
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 เป็นต้น 

 

สรุป 

กฎหมายเป็นข้อบังคับของรัฐที่ใช้บังคับพฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งเดิมทีนั้นไม่ได้มีกฎหมาย 
การอยู่รวมกันของมนุษย์อาศัยสัญชาติญาณในการอยู่ร่วมกัน และวิวัฒนาการเรื่ อยมาจนกระทั่งมี
หลักเกณฑ์ในการอยู่ร่วมกันซึ่งนั่นก็คือกฎหมาย โดยมีที่มาจากจารีตประเพณี หลักกฎหมายทั่วไป 
กฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษร และส าหรับประเทศไทยนั้น การบังคับใช้กฎหมายต้องถือตาม
กฎหมายลายลักอักษร ซึ่งมีการจัดล าดับศักดิ์ของกฎหมายเพ่ือประโยชน์ในการบังคับใช้ การตีความ
กฎหมายตลอดจนประโยชน์ในการศึกษากฎหมายดังนั้นจะเห็นได้ว่าในการศึกษากฎหมายนั้นจ าเป็น
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อย่างยิ่งที่ต้องมีความเข้าใจในความหมายอันเป็นรากฐานแนวความคิด ซึ่งเริ่มตั้งแต่วิวัฒนาการ 
มูลเหตุที่ท าให้เกิดกฎหมาย ที่มาของกฎหมาย ตลอดจนล าดับศักดิ์ของกฎหมาย  ซ่ึงจะท าให้หยั่ง 
ทราบถึงสภาพสังคมในขณะแรกเริ่มที่การสร้างกฎเกณฑ์ของสังคม ตลอดจนที่มาของกฎหมายซึ่งเป็น
หลักในการที่ส าคัญอันน ามาสู่ความเข้าใจถึงแนวคิดพ้ืนฐานของกฎหมายที่บังคับใช้ในปัจจุบัน ทั้งนี้ 
เพ่ือน าไปสู่การน าไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตภายใต้กรอบกฎเกณฑ์ทางสังคมที่สงบสุขได้อย่างถูกต้อง  
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แบบฝึกหัดท้ายบท 

 

1. กฎหมาย คืออะไร และท าไมจึงจ าเป็นต้องศึกษากฎหมาย 

2. จงอธิบายถึงวิวัฒนาการของกฎหมายมาพอเข้าใจ 

3. มูลเหตุเบื้อต้นที่ท าให้เกิดกฎหมายมีอะไรบ้าง 
4. จารรีตประเพณี คืออะไร มีความแตกต่างกับกฎหมายหรือไม่ อย่างไร 

5. จงอธิบายถึงที่มาของกฎหมายในประเทศไทยมาพอเข้าใจ 

6. หลักกฎหมายทั่วไป คืออะไร  
7. การค้นหาหลักกฎหมายทั่วไปนั้นใช้เกณฑ์ใดบ้างในการพิจารณา จงอธิบาย 

8. ล าดับศักดิ์ของกฎหมายคืออะไร เหตุใดจึงต้องมีการจัดล าดับศักดิ์ของกฎหมาย 

9. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญบังคับใช้ในปัจจุบันมีกี่ฉบับ อะไรบ้าง มีความต่างกับ
พระราชบัญญัติธรรมดาอย่างไร 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 2 

การแบ่งประเภทกฎหมาย ระบบกฎหมาย ระบบศาล 

 

หัวข้อเนื้อหา 
            1. การแบ่งประเภทของกฎหมาย 

            2. กฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน 

            3. กฎหมายสารบัญญัติและกฎหมายวิธีสบัญญัติ 
            4. กฎหมายประเภทอ่ืนๆ 

            5. ระบบกฎหมาย 

            6. ระบบศาล 

               สรุป 

    แบบฝึกหัดท้ายบท  

     เอกสารอ้างอิง 

 

วัตถุเชิงพฤติกรรม 

 เมื่อนักศึกษาเรียนบทเรียนนี้แล้วสามารถ   
1. เข้าใจถึงหลักเกณฑ์ในการแบ่งประเภทของกฎหมาย 

2. ทราบถึงความหมายและสามารถอธิบายความแตกต่างกฎหมายเอกชนและ กฎหมาย  
    มหาชนได้ 
3. อธิบายถึงความหมายกฎหมายสารบัญญัติและกฎหมายวิธีสบัญญัติ 
4. อธิบายถึงความหมายและลักษณะของกฎหมายได้และกฎหมายประเภทอื่นๆได้ 
5. อภิปรายถึงระบบกฎหมายและระบบศาลได้ 
6. เพื่อให้นักศึกษาสามารถเขียนแผนภูมิความรู้เนื้อหาจากบทเรียนและสามรถถ่ายทอด องค์ 
   ความรู้ให้กับผู้อื่นได้ 
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วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ผู้สอนน าเข้าสู่บทเรียนโดยอธิบายสาระส าคัญตามประเด็นเนื้อหาตามแผนการสอน 

2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มและแต่ละกลุ่มศึกษาค้นคว้า อภิปรายและเขียนแผนภูมิสรุปเป็นใบ
ความรู้ในเนื้อหาที่ได้รับมอบหมาย 

3. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมสรุปเนื้อหาในบทที่ 2 และตอบข้อซักถามเมื่อมีประเด็นเพ่ิมเติมใน
เนื้อหา 

          4.   มอบหมายให้นักศึกษาท าแบบฝึกท้ายบทที่ 2  
 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนบทที่ 2 

2. Power Point สรุปบรรยายบทที่ 2  
3. แบบฝึกหัดท้ายบท 

 

การวัดผลและประเมินผล 

1. ตรวจใบความรู้ที่มอบหมาย 

2. ตรวจแบบฝึกหัดท้ายบท 

3. การตอบค าถามในชั้นเรียน 

4. สังเกตการร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
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บทท่ี 2 

การแบ่งประเภทกฎหมาย ระบบกฎหมาย ระบบศาล 
 

 กฎหมายที่ใช้ในโลกเสรีประชาธิปไตยนั้นอาจมีหลากหลายลักษณะและหลากหลายประเภท
ที่มีเข้าใจในลักษณะของกฎหมายต่างๆประเภทกันนั้น สืบเนื่องมาจากผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมาย
ใช้หลักเกณฑ์ในการแบ่งแยกกฎหมายที่ต่างกันออกไป เช่น หากใช้แหล่งก าเนิดเป็นเกณฑ์ การแบ่ง
ประเภทของกฎหมายนั้นก็จะได้ กฎหมายภายในและกฎหมายภายนอก ถ้าใช้รูปแบบเป็นเกณฑ์ การ
แบ่งประเภทของกฎหมายนั้นก็จะได้ กฎหมายลายลักอักษรและกฎหมายที่ไม่เป็นลายลักอักษร เป็น
ต้น ดังนั้นผู้เขียนจึงสรุปการแบ่งประเภทของกฎหมายได้ 3 ประการ ดังนี้  
           1. กฎหมายมหาชนกับกฎหมายเอกชน  
           2. กฎหมายสารบัญญัติกับกฎหมายวิธีสบัญญัติ 
           3. กฎหมายอื่นๆ 

 

การแบ่งประเภทกฎหมาย 

 กฎหมายนั้นอาจจ าแนกประเภทได้หลายวิธี  สุดแต่จะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการแบ่งแยก 
(บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, 2537: 1) 

1.  ถ้าใช้เนื้อหาของกฎหมายเป็นเกณฑ์ในการแบ่งแยก  ก็อาจแยกกฎหมายออกได้เป็น 2 ประเภท  
คือ 

1.1 กฎหมายสารบัญญัติ (substantive  law)  ซึ่งก าหนดสิทธิและหน้าที่ของบุคคล
โดยตรง   

1.2 กฎหมายวิธีสบัญญัติ (procedural  law)  ซึ่งก าหนดวิธีการเยียวยาเมื่อมีการ
ละเมิดสิทธิหน้าที่เกิดขึ้น 

2. ถ้าใช้ผลบังคับกฎหมายต่อนิติกรรม  ก็อาจแบ่งกฎหมายออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 

2.1 กฎหมายที่เก่ียวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  ซึ่งจะท านิติ
กรรมฝ่าฝืนมิได้  มิฉะนั้นจะเป็นโมฆะ และ 

2.2 กฎหมายที่ไม่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนซึ่งอาจท า
นิติกรรมให้แตกต่างไปได ้  

 3. ถ้ายึดเอาลักษณะของนิติสัมพันธ์เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาแยกประเภทกฎหมายเพ่ือ
ประโยชน์ในการท าความเข้าใจกับลักษณะพิเศษ  อันเป็นผลของการแบ่งแยก  ตลอดจนการใช้นิติวิธี
ในเชิงคดีและการศึกษาวิจัยได้ถูกต้องแล้ว  ก็สามารถแบ่งประเภทกฎหมายเป็น 2 ประเภท คือ 
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 3.1 กฎหมายมหาชน  (public  Law)   
 3.2 กฎหมายเอกชน  (private  Law) 

 

1. กฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน 

 

 ในระบบกฎหมายบางระบบหรือในประเทศบางประเทศ  มีการแบ่งประเภทกฎหมาย
ออกเป็นกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน  ทั้งนี้  โดยอาจจะมีวัตถุประสงค์ ในการแบ่งประเภท
กฎหมายดังกล่าวข้างต้นที่แตกต่างกัน  เช่น  เพ่ือประโยชน์หรือความสะดวกในการเรียนการสอน  
เพ่ือประโยชน์ในทางปฏิบัติหรือเพ่ือประโยชน์ในการแบ่งเขตอ านาจศาล  (ในกรณีที่ประเทศนั้นมี
หลายระบบศาล)  แต่ในระบบกฎหมายบางระบบหรือในบางประเทศ  ก็ไม่มีหรือไม่ยอมรับการแบ่ง
ประเภทกฎหมายดังกล่าวข้างต้น 

 ในระบบกฎหมายหรือในประเทศที่มีการแบ่งประเภทกฎหมายออกเป็นกฎหมายมหาชนและ
กฎหมายเอกชน ก็ยังมีความเข้าใจหรือมีการให้ความหมายของ “กฎหมายมหาชน”และ“กฎหมาย
เอกชน”ที่แตกต่างกันออกไป แล้วแต่ยุคสมัยหรือแล้วแต่ความเห็นของนักกฎหมายแต่ละคน (ชาญชัย 
แสวงศักดิ์, 2551: 33) เช่น 

  “กฎหมายมหาชน” ได้แก่กฎหมายที่ก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ
กับราษฎรในฐานะที่เป็นฝ่ายปกครองราษฎร กล่าวคือในฐานะที่มีรัฐมีฐานะเหนือราษฎร กฎหมาย
เอกชน ได้แก่กฎหมายที่ก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนต่อเอกชนด้วยกันในฐานะที่เท่าเทียมกัน  

 จากความหมายข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างทางปรัชญาของทั้งกฎหมายมหาชนและ
กฎหมายเอกชน กล่าวคือ ปรัชญาของกฎหมายมหาชน คือ การประสานสมดุลระหว่างประโยชน์
สาธารณะกับประโยชน์และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของปัจเจกชน ส่วนปรัชญาของกฎหมายเอกชน 
คือการประสานสมดุลระหว่างเอกชนด้วยกันเอง ภายใต้หลักความศักดิ์สิทธิ์ของการแสดงเจตนา 

 ประเทศในภาคพ้ืนทวีปยุโรปซึ่งส่วนใหญ่ยอมรับการแยกกฎหมายมหาชนและกฎหมาย
เอกชนก็แบ่งแยกสาขาย่อยของกฎหมายในทางวิชาการต่างกันออกไป (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ,2537: 

11-15) เช่น 

 ประเทศเยอรมัน กฎหมายมหาชน ถือว่าเป็นกฎหมายที่ก าหนดสถานะและความสัมพันธ์ของ
รัฐกับรัฐ  และระหว่างรัฐกับเอกชนหรือองค์กรมหาชนอ่ืน สามารถแยกออกเป็นสาขาย่อยดังนี้ คือ 
กฎหมายรัฐธรรมนูญ  กฎหมายปกครอง กฎหมายภาษี กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งรวมกฎหมายวิธีพิจารณาภาคบังคับคดี กฎหมายล้มละลาย 
กฎหมายวิธีพิจารณาทางปกครอง  กฎหมายศาสนจักร และกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 
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ส่วนในกฎหมายเอกชนนั้น ในเยอรมันแบ่งเป็นกฎหมายแพ่งและกฎหมายเอกชนเฉพาะสาขา ได้แก่ 
กฎหมายพาณิชย์ กฎหมายหุ้นส่วนบริษัท  กฎหมายตั๋วเงิน กฎหมายการแข่งขันทางการค้า กฎหมาย
ลิขสิทธิ์ และกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล ส่วนกฎหมายแรงงานถือว่าเป็นกฎหมาย
เฉพาะที่ไม่ใช่ทั้งกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน 

 ส าหรับประเทศอ่ืนๆ ในยุโรป ส่วนใหญ่เดินตามการแบ่งประเภทสาขาย่อยของเยอรมัน                              
เช่น สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี สเปน ออสเตรีย ส่วนเบลเยียมและเนเธอร์แลนด์ยึดตามแนวฝรั่งเศส                               
โดยเนเธอร์แลนด์ถือว่ากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและกฎหมายล้มละลายเป็นกฎหมายเอกชน 

 ในฝรั่งเศส ถือว่า กฎหมายอาญาก็ดี กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็ดี กฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาก็ดี กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งก็ดี ล้วนเป็นกฎหมายเอกชนทั้งสิ้น โดยมี
เหตุผล 3 ประการคือ  ประการแรก กฎหมายเหล่านี้นักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ นักกฎหมาย
เอกชน ประการที่สอง คดีเหล่านี้ขึ้นศาลยุติธรรมซึ่งใช้กฎหมายเอกชน และประการสุดท้าย แม้
กฎหมายเหล่านี้จะมีอ านาจรัฐเข้าไปเกี่ยวข้อง  เช่น ในกฎหมายอาญา ก็มีการจับกุมผู้กระท าผิดโดย
ต ารวจ ไต่สวนและฟ้องคดีโดยอัยการ พิจารณาโดยศาล  ซึ่งล้วนเป็นองค์กรของรัฐในกระบวนการ
ยุติธรรมก็ตาม แต่นักกฎหมายฝรั่งเศสก็ยังถือว่าเป็นกฎหมายเอกชนเพราะความผิดอาญาส่วนใหญ่
ก าหนดขึ้นเพ่ือรักษาความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนต่อกัน (เช่น ไม่ให้เอกชนลักทรัพย์ ฆ่ากัน) รัฐเป็น
เพียงผู้รักษากติกา ไม่ใช่กฎหมายที่ก าหนดนิติสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับเอกชนโดยตรง  นอกจากนั้น การ
ยอมให้ผู้เสียหายเข้าร่วมฟ้องคดีได้ก็ดี การก าหนดความผิดอันยอมความได้ไว้ก็ดีเหล่านี้กฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา หรือกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในฝรั่งเศส เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ ก็มี
ลักษณะเหตุผลคล้ายคลึงกันนี้ (ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2551: 35) 
 ส าหรับประโยชน์ในการแบ่งแยกประเภทกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชนนั้นมีประโยชน์
หลายประการ สรุปได้ดังนี้ (บวรศักดิ์  อุวรรณโณ,2537:11-15) 

1. ประโยชน์ในการน าคดีขึ้นสู่ศาล  ในประเทศที่มีการแบ่งแยกประเภทกฎหมายดังกล่าวก็
จะมีการแยกศาลเพ่ือพิจารณาคดีอันเกิดจากการใช้กฎหมายนั้นด้วย กล่าวคือ ถ้าเป็นคดีเกี่ยวกับ
กฎหมายเอกชนจะขึ้นศาลยุติธรรม แต่ถ้าเป็นคดีเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน จะขึ้นศาลพิเศษ เช่น คดี
เกี่ยวกับกฎหมายปกครอง  จะขึ้นศาลปกครอง เป็นต้น 

2. ประโยชน์ในแง่กฎหมายสารบัญญัติ  ในประเทศที่มีการแบ่งแยกประเภทกฎหมายดังกล่าว
และมีระบบศาลในกฎหมายมหาชน หลักกฎหมายสารบัญญัติที่ใช้ในการพิจารณาพิพากษาคดี       
ในกฎหมายมหาชนจะแตกต่างจากหลักกฎหมายสารบัญญัติในกฎหมายเอกชนด้วย 

3. ประโยชน์ในแง่กฎหมายวิธีสบัญญัติ ในประเทศดังกล่าวเมื่อกฎหมายมหาชนและกฎหมาย
เอกชนใช้หลักกฎหมายสารบัญญัติต่างกันและขึ้นศาลต่างกัน วิธีสบัญญัติของกฎหมายก็ต่างกันด้วยใน
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ทุกระดับ เมื่อเกิดข้อพิพาทเป็นคดีขึ้นสู่ศาล วิธีพิจารณาคดีในศาลในกฎหมายมหาชนก็จะแตกต่าง
จากวิธีพิจารณาคดีในกฎหมายเอกชน 

 4. ประโยชน์ในแง่วิชาการ ในประเทศดังกล่าวจะมีการแยกศึกษากฎหมายมหาชนออกจาก
กฎหมายเอกชน โดยถือว่ากฎหมายมหาชนเป็นศาสตร์อิสระในนิติศาสตร์ ซึ่งมีเนื้อหาและนิติวิธีที่
แตกต่างจากกฎหมายเอกชน และมีการจัดนักกฎหมายเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ที่มีความเชี่ยวชาญ
ต่างกันโดยสิ้นเชิง คือ นักกฎหมายเอกชน และนักกฎหมายมหาชน 

1.1 เกณฑ์การแบ่งแยกประเภทกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน 

     ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ถ้ายึดเอาลักษณะของนิติสัมพันธ์เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาในการ
แบ่งแยก ก็ย่อมแบ่งแยกกฎหมายออกเป็นกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน และเกณฑ์ในการ
แบ่งประเภท ของกฎหมายว่ากฎหมายใดเป็นกฎหมายเอกชนหรือมหาชนนั้น มีหลักเกณฑ์           
ที่ใช้พิจารณาอยู่ 4 ประการนี้ควบคู่กันไป ซึ่งไม่อาจที่จะแยกพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ใดเพียง
หลักเกณฑ์เดียวได้ ดังต่อไปนี้ 

1.1.1. เกณฑ์องค์กร คือ ยึดถือตัวบุคคลผู้ก่อนิติสัมพันธ์เป็นเกณฑ์ 
ถ้านิติสัมพันธ์ที่ก่อขึ้นนั้น เป็นนิติกรรมที่ก่อขึ้นโดยรัฐหรือหน่วยงานของรัฐกับเอกชนหรือระหว่าง
หน่วยงานของรัฐด้วยกันเอง นิติสัมพันธ์ที่ก่อขึ้นนั้นจะอยู่ภายใต้หลักปรัชญากฎหมายมหาชน หาก
นิติสัมพันธ์ที่ก่อขึ้นระหว่างเอกชนด้วยกันเอง นิติสัมพันธ์ที่ก่อขึ้นนั้นจะอยู่ภายใต้หลักปรัชญา
กฎหมายเอกชน   

ดังนั้น จะเห็นได้ว่ากฎหมายมหาชนนั้นก าหนดความสัมพันธ์ที่ฝ่ายหนึ่งเป็นรัฐ(ผู้ปกครอง)                       
ซึ่งมีอ านาจเหนือกว่าอีกฝ่ายหนึ่ง(ผู้อยู่ใต้ปกครอง)คือ เป็นนิติสัมพันธ์ที่ผู้ก่อมีสถานะไม่เท่าเทียมกัน
หรือเป็นนิติสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับเรื่องการใช้อ านาจปกครอง ซึ่งท าขึ้นระหว่างหน่วยงานขอบรัฐด้วยกัน
เองส่วนกฎหมายเอกชนนั้น เป็นเรื่องของผู้ก่อนิติสัมพันธ์ที่มีสถานะเหมือนกันและเท่าเทียมกัน 

        1.1.2 เกณฑ์วัตถุประสงค์ คือ ยึดถือจุดประสงค์ของนิติสัมพันธ์ที่ผู้ก่อนิติสัมพันธ์ทั้ง 2 

ฝ่ายท าขึ้น เป็นเกณฑ์ หากนิติสัมพันธ์ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์สาธารณะ(public interest)คือ 
เพ่ือสนองความต้องการของประชาชนส่วนรวม เช่น สัญญาสัมปทานที่รัฐท ากับเอกชนเ พ่ือจัดท า
สาธารณูปโภคต่างๆ  วัตถุประสงค์ของนิติสัมพันธ์ที่ก่อขึ้นนั้นจะอยู่ภายใต้หลักปรัชญากฎหมาย
มหาชน หากวัตถุประสงค์ ของนิติสัมพันธ์นั้นก่อขึ้นระหว่างเอกชนด้วยกันเองโดยมุ่งประโยชน์ส่วนตน 
จุดประสงค์นิติสัมพันธ์ที่ก่อขึ้นนั้นจะอยู่ภายใต้หลักปรัชญากฎหมายเอกชน   
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                  1.1.3 เกณฑ์วิธีการ วิธีการที่ใช้ก่อนิติสัมพันธ์ของ 2 กรณีนี้ จะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง 
กล่าวคือกฎหมายมหาชนวิธีการที่ใช้ก่อนิติสัมพันธ์นั้นไม่ต้องอาศัยความสมัครใจของผู้ก่อนิติสัมพันธ์อีก
ฝ่าย กล่าวคือรัฐสามารถออกค าสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตได้ และถ้ามีการฝ่าฝืนค าสั่ง รัฐสามารถบังคับ
ให้เอกชนปฏิบัติตามได้ทันทีโดยไม่ต้องไปฟ้องศาล เพราะเป็นการกระท าเพ่ือประโยชน์สาธารณะ  

       ส่วนกฎหมายเอกชน วิธีการก่อนิติสัมพันธ์ต้องอาศัยความสมัครใจของผู้ก่อนิติสัมพันธ์
ทั้ง 2 ฝ่ายเนื่องจากยึดถือหลักความเสมอภาคและความเท่าเทียมกัน เพราะเป็นการท าเพ่ือประโยชน์
ส่วนตัว จึงต้องมีการท าสัญญากันอย่างเสรี หากฝ่ายใดฝ่าฝืน หรือมีข้อพิพาทเกิดขึ้น เอกชนไม่
สามารถบังคับกันเองได้  ต้องน าคดีข้ึนสู่ศาล ให้ศาลท าหน้าที่เป็นคนกลางเข้ามาตัดสิน 

        1.1.4 เกณฑ์เนื้อหา กฎหมายมหาชน เป็นกฎหมายที่มีเนื้อหาลักษณะทั่วไป ไม่ระบุตัว
บุคคล(กฎหมายภาวะวิสัย) คือเป็นกฎเกณฑ์ที่ใช้ได้กับบุคคลใดก็ได้ไม่เฉพาะเจาะจง และจะตกลง
ยกเว้นไม่ปฏิบัติตามไม่ได้ ถือว่าเป็นกฎหมายบังคับ ส่วนกฎหมายเอกชน ไม่ใช่กฎหมายบังคับเด็ดขาด 
กล่าวคือ เอกชนสามารถตกลงผูกพันกันเป็นอย่างอ่ืน นอกจากที่กฎหมายเอกชนบัญญัติไว้ได้ ตราบ
เท่าที่ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ดังนี้จึงท าให้กฎหมายเอกชนมี
ลักษณะเป็นกฎเกณฑ์เฉพาะเรื่องที่สร้างขึ้นเพ่ือให้บุคคลเฉพาะรายเท่านั้น(เป็นกฎหมายตามอัตวิสัย) เช่น 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นต้น 

 1.2  การแยกสาขาย่อยในกฎหมายมหาชน 

 นอกจากการแบ่งประเภทกฎหมายออกเป็นกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชนแล้ว ยังมี
การแยกสาขาย่อยในกฎหมายมหาชนออกไปอีกโดยนักกฎหมายแต่ละท่านก็มีความเห็นในเรื่องนี้
แตกต่างกัน เช่น   
 มารีย์ -โฮเซ่  เกดง(Marie-Jose GUEDON) และหลุยส์  แ อ็งแบร์ (Louis IMBERT)แห่ ง
มหาวิทยาลัยปารีส ประเทศฝรั่งเศส ได้แบ่งกฎหมายมหาชนออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ กฎหมาย
มหาชนระหว่างประเทศ  (หรือทีเรียกกันในประเทศไทยว่ากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง) 
และกฎหมายมหาชนภายใน  โดยนักกฎหมายทั้งสองท่านได้แบ่งกฎหมายมหาชนภายในออกเป็น           
3 สาขาใหญ่ๆ คือ กฎหมายรัฐธรรมนูญ  กฎหมายปกครอง  และกฎหมายการคลัง  
  กฎหมายมหาชนภายในนั้นนอกจากจะแบ่งออกเป็น 3 สาขาใหญ่ๆ ดังกล่าวข้างต้นแล้ว นัก
กฎหมายฝรั่งเศสบางท่านก็ยังมีความเห็นว่า กฎหมายอาญาก็เป็นสาขาหนึ่งของกฎหมายมหาชนด้วย
และนักกฎหมายฝรั่งเศสบางท่านก็เห็นว่า กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา ก็เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายมหาชนด้วย แต่ก็มีนักกฎหมายฝรั่งเศสบางท่านเห็นว่า
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กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานั้นเป็น“กฎหมายลูกผสม” 
ระหว่างกฎหมายมหาชนกับกฎหมายเอกชน 

 การแยกสาขาย่อยในกฎหมายมหาชนมีดังนี้ (หยุด แสงอุทัย, 2535: 155)   
1. กฎหมายรัฐธรรมนูญ 

2. กฎหมายปกครอง 
3. กฎหมายอาญา 
4. กฎหมายว่าด้วยธรรมนูญศาลยุติธรรม 

5. กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญา 
6. กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความแพ่ง 
 

จะเห็นได้ว่า การที่นักกฎหมายแต่ละท่านมีวิธีการแบ่งประเภทย่อยของกฎหมายมหาชนที่
แตกต่างกันดังกล่าวข้างต้นนั้น  อาจจะเป็นเพราะว่าแต่ละท่านใช้เกณฑ์ในการแบ่งที่ไม่เหมือนกัน 
กล่าวคือ นักกฎหมายบางท่านอาจจะให้เหตุผลว่าสาขากฎหมายใดที่รัฐเข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้องด้วย
แล้ว ก็ถือว่าสาขากฎหมายนั้นเป็นกฎหมายมหาชนไปหมด ซึ่งในความจริงแล้วไม่ว่าจะเป็นสาขา
กฎหมายใด รัฐย่อมจะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเสมอ สุดเพียงแต่จะเกี่ยวข้องมากหรือน้อยเท่านั้น แต่นัก
กฎหมายบางท่านอาจจะแบ่งประเภทของกฎหมายมหาชนดังกล่าวเพ่ือความสะดวกในการเรียนการ
สอนและเพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงานเป็นส าคัญ 

 อย่างไรก็ตาม การแยกย่อยกฎหมายที่นักกฎหมายส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกันว่าเป็นกฎหมาย
มหาชน  ก็คือ กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง กฎหมายการคลังและการภาษีอากร 

1.2.1 กฎหมายรัฐธรรมนูญ คือ กฎหมายที่ก าหนดถึงการจัดการโครงสร้างอ านาจ
และองค์กรผู้ใช้อ านาจสูงสุดในรัฐกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคล ซึ่งโดยปกติสาระของ
กฎหมายรัฐธรรมนูญจะปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญเป็นหลัก แต่ก็ยังอาจปรากฏอยู่ในกฎหมายอ่ืนด้วย 
เช่น กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญต่าง                         

1.2.2 กฎหมายปกครอง คือ กฎหมายที่ก าหนดสถานะและความสัมพันธ์ระหว่างฝ่าย
ปกครองของรัฐต่อกันและรัฐต่อประชาชน                                                                                   

1.2.3 กฎหมายการคลังและการภาษีอากร คือ กฎหมายที่เกี่ยวกับการหารายได้เข้า
รัฐและหน่วยงานของรัฐ (เช่น ภาษีอากร กู้ยืม ฯลฯ) การจัดการทรัพย์สินที่เป็นเงินตราของรัฐ และ
การใช้จ่ายเงินของรัฐ โดยงบประมาณแต่ละปี เป็นต้น 
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 1.3 การแยกสาขาย่อยในกฎหมายเอกชน 

กฎหมายเอกชนเป็นกฎหมายที่ก าหนดสถานะและนิติสัมพันธ์ระหว่างเอกชนในฐานะที่เท่า
เทียมกันสาขาย่อยของกฎหมายเอกชนจึงแยกได้ ดังนี้ 

1.3.1 กฎหมายแพ่ง (Civil Lew) 
กฎหมายแพ่ง คือ กฎหมายที่ก าหนดสถานะและนิติสัมพันธ์ของบุคคลในฐานะเอกชนทั่วไป                           

ซึ่งประกอบไปด้วยสิทธิหน้าที่ของบุคคล สถานะบุคคล เช่น บุคคล ครอบครัว เรื่องทรัพย์สิน เช่น 
ทรัพย์ มรดก และเรื่องหนี้ คือ บ่อเกิดแห่งหนี้และผลแห่งหนี้ เป็นต้น 

1.3.2 กฎหมายพาณิชย์ (Commercial Law) 
กฎหมายพาณิชย์ คือ กฎหมายที่ใช้บังคับกับความสัมพันธ์ระหว่างเอกชน ในฐานะที่เป็นผู้ผลิตและ
จ าหน่ายสินค้าเป็นปกติธุระ และครอบคลุมถึงตั้งแต่การตั้งองค์กรทางธุรกิจ เช่น ห้างหุ้นส่วน บริษัท 
การจัดหาทุน  การท านิติกรรมทางพาณิชย์ เช่น ซื้อขาย เช่า รวมถึงกิจการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การ
ธนาคาร การค้าหลักทรัพย์ เป็นต้น 

  ในต่างประเทศมีการแบ่งแยกประมวลกฎหมายแพ่งกับพาณิชย์ออกเป็นประมว ล         
กฎหมายแพ่ง (Civil Code) และประมวลกฎหมายพาณิชย์ (Commercial Code) แยกจากกัน เช่น 
ในประเทศฝรั่งเศส  แต่ประเทศไทยรวมไว้ในฉบับเดียวกัน คือ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
Civil and Commercial Code) 

1.3.3 กฎหมายทางเกษตร คือ กฎหมายที่ว่าด้วยกิจกรรมทางเกษตรเป็นส่วนใหญ่ 
เช่น กฎหมายเกี่ยวกับท่ีดินเพื่อการเกษตร เกี่ยวกับแหล่งน้ า ชลประทาน ฯลฯ 

1.3.4 กฎหมายสังคม กฎหมายสังคมจะประกอบไปด้วย กฎหมายแรงงานและ
กฎหมายประกันสังคม 

1.3.5 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เป็นกฎหมายที่ก าหนดถึงขั้นตอนวิธีการ              
ในการหาข้อยุติ    ในกระบวนการยุติธรรม เช่น การก าหนดเขตอ านาจศาลและการด าเนิน
กระบวนการพิจารณา ตลอดจนการบังคับคดีในคดีแพ่ง 

1.3.6 กฎหมายอาญา คือ กฎหมายที่ก าหนดการกระท าความผิดทางอาญาและการ   
ก าหนดโทษที่จะลงส าหรับการกระท าความผิดนั้นๆ 

   แม้กฎหมายอาญาจะเป็นกฎหมายที่มีรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เช่น มีการกระท าผิด แล้วมีการ
จับกุมด าเนินคดีโดยเจ้าพนักงานต ารวจ แต่ก็ไม่ถือว่าเป็นกฎหมายสาขาย่อยของกฎหมายเอกชน 
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เพราะรัฐไม่ได้อยู่ในฐานะเป็นคู่สัญญากับเอกชนโดยตรง เพียงแต่อยู่ในฐานะเป็นคนกลางก ากับการ
กระท าที่ท าขึ้นระหว่างเอกชนด้วยกันเองเท่านั้น เช่น ห้ามลักทรัพย์ ห้ามฆ่า ห้ามท าร้ายร่างกาย เป็น
ต้น 

 

 2. กฎหมายสารบัญญัติและกฎหมายวิธีสบัญญัติ 
 ในการแบ่งประเภทกฎหมายออกเป็นกฎหมายสารบัญญติและกฎหมายวิธีสบัญญัตินั้น 

ข้อพิจารณาที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งประเภทกฎหมายนี้พิจารณาจากบทบาทของกฎหมายเป็นส าคัญ 
กล่าวคือ  
     กฎหมายสารบัญญัติ หมายถึง กฎหมายที่บัญญัติถึงเนื้อหาของสิทธิ หน้าที่ ข้อห้าม หรือ
กล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า เป็นกฎหมายที่คุมความประพฤติของคนในสังคมโดยตรง ตัวอย่างเช่นกฎหมาย
อาญา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นต้น 

    กฎหมายและวิธีสารบัญญัติ หมายถึง กฎหมายที่บัญญัติถึงกระบวนการในการยุติข้อพิพาท
ที่เกิดขึ้นตามกฎหมายสารบัญญัติ ซึ่งได้แก่  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เป็นต้น 

     ส าหรับในการใช้กฎหมายทั้ง 2 ประเภทนี้ ต้องใช้อย่างสอดคล้องควบคู่ไปด้วยกัน ไม่แยกใช้
แต่เพียงประเภทใดประเภทเดียวลอยๆ กล่าวคือ เมื่อเกิดการกระท าความผิดทางอาญาขึ้น เราจะ
ทราบได้ว่าเป็นความผิดทางอาญาก็เมื่อตรวจดูจากตัวบทกฎหมายที่มีอยู่ว่าเขาลักษณะองค์ประกอบ
ความผิดตามกฎหมายและกฎหมายนั้นได้ก าหนดโทษส าหลับความผิดนั้นๆไว้ด้วย กฎหมายที่ก าหนด
องค์ประกอบความผิดและก าหนดความร้ายแรงแห่งโทษไว้นี้ เรียกว่า กฎหมายสารบัญญัติ ส่วนวิธีการ
ที่จะใช้กฎหมายบังคับแก่ การกระท าความผิดนั้น เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมายวิธีสบัญญัติ ซึ่งจะเข้า
มาเกี่ยวข้องตั้งแต่การร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงาน การฟ้องคดีต่อศาล การพิจารณาคดี และการพิพากษา
คดี ตลอดจนการลงโทษแก่ผู้กระท าความผิด ส าหรับคดีแพ่งก็เช่นเดียวกัน คือ เมื่อมีความขัดแย้งหรือ 

 

โต้แย่งสิทธิระหว่างบุคคลตามที่กฎหมาย   สารบัญญัติรับรองไว้ เช่น กรณีที่ผู้สัญญาผิดสัญญาตามที่
ได้ตกลงกันไว้ หรือกรณีที่ต้องการให้มีการรับรองสิทธิ  ที่ตนมีตามที่กฎหมายบัญญัติ คู่กรณีย่อมน า
เรื่องขึ้นมาฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาล หรือขอให้ศาลสั่งรับรองสิทธิหรือคุ้มครองสิทธิของตนได้ โดยในการ
น าคดีแพ่งขึ้นสู่ศาลนี้ วิธีการและขั้นตอนในการด าเนินคดีตั้งเริ่มฟ้องคดีไปจนถึงศาลพิจารณา
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พิ พ ากษ าและการบั งคั บ คดี ให้ เป็ น ไปต ามค า พิ พ ากษ านั้ น  เป็ น เรื่ อ งที่ อ ยู่ ใน กฎหมาย                     
วิธีสบัญญัติ คือ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งทั้งสิ้น 

ทั้งนี้ อาจมีกรณีที่กฎหมายฉบับหนึ่งมีเนื้อหาที่เป็นทั้งส่วนสารบัญญัติและวิธีสบัญญัติรวมอยู่
ด้วยกันได้  เช่น พระราชบัญญัติล้มละลาย ซึ่งมีเนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ องค์ประกอบและ
สภาพบังคับ เป็นกฎหมายสารบัญญัติและมีเนื้อหาที่กล่าวถึงวิธีการด าเนินค าล้มละลาย ซึ่งเป็น
กฎหมายวิธีสบัญญัติรวมอยู่ด้วย 

 

3. กฎหมายประเภทอื่นๆ 

        ในการแบ่งแยกกฎหมายออกเป็นประเภทต่างๆนั้นโดยหลักแล้วการแบ่งแยกออกเป็น 2 กลุ่ม 
คือ กฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชนกับกฎหมายสารบัญญัติและกฎหมายวิธีสบัญญัติ ซึ่งถือเป็น
เกณฑ์พิจารณาการแบ่งแยกประเภทกฎหมายที่ได้รับการยอมรับและเป็นที่ยึดถือโดยทั่วไปในบรรดา                   
นักกฎหมาย แต่ทั้งนี้ ก็ไม่ได้หมายความว่าประเภทของกฎหมายสามารถแยกได้เป็น 2 กรณีเท่านั้น                 
ยังมีกฎหมายประเภทอื่นๆ ที่สามารถแบ่งได้ตามลักษณะและข้อพิจารณาที่ต่างออกไป 

      การแบ่งแยกประเภทกฎหมาย อาจแบ่งเป็นลักษณะอ่ืนๆได้อีก ซึ่งขึ้นอยู่กับตัวผู้ที่ท าการแบ่ง
นั้นเองว่า  จะใช้หลักเกณฑ์ใดเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการแบ่งประเภทกฎหมายนั้นๆ เช่น ถ้า
ยึดหลักเกณฑ์รูปแบบ ก็อาจแบ่งได้เป็นกฎหมายลายลักษรกับกฎหมายจารีตประเพณี ถ้ายึด
หลักเกณฑ์แหล่งก าเนิด ก็จะแบ่งได้เป็นกฎหมายภายในและกฎหมายภายนอก ถ้ายึดถือสภาพบังคับ
ของกฎหมายเป็นหลัก ก็อาจแบ่งได้เป็นกฎหมายที่มีสภาพบังคับทางอาญาและกฎหมายที่มีสภาพ
บังคับทางแพ่ง แต่ทั้งนี้ การแบ่งแยกประเภทกฎหมายตามหลักเกณฑ์อ่ืนๆที่กล่าวมานั้น ไม่เป็นที่เป็น
ที่ยอมรับโดยทั่วไป อาจเพราะเป็นการแบ่งแยกประเภทที่ยังไม่ชัดเจนเพียงพอหรือไม่ก่อประโยชน์ที่
น่าสนใจในแง่ของนิติวิธี การใช้ การตีความ หรือยังไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องแบ่งแยกเป็นประเภท
เหล่านั้นก็ได้ 
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    ดังนั้น ในส่วนนี้จะขอกล่าวถึงการแบ่งแยกกฎหมายออกเป็นประเภทอ่ืนๆ 3 กรณีด้วยกัน 
กล่าวคือ 

1. กฎหมายภายในและกฎหมายภายนอก 

2. กฎหมายลายลักษรและกฎหมายที่ไม่เป็นลายลักษร 

3. กฎหมายที่มีสภาพบังคับทางอาญาและกฎหมายที่มีสภาพบังคับทางแพ่ง 
3.1 กฎหมายภายในและกฎหมายภายนอก 

การแบ่งประเภทออกเป็นกฎหมายภายในและกฎหมายภายนอกนี้  เป็นการแบ่งโดยยึดถือ
หลักเกณฑ์ที่แหล่งก าเนิดเป็นส าคัญ ดังนี้ 

กฎหมายภายใน หมายถึง กฎมายที่ใช้บังคับภายในประเทศ ซึ่งออกโดยองค์กรที่มีอ านาจ
สูงสุด   ในการตรากฎหมายของประเทศนั้น ดังนั้น กฎหมายภายในนี้ จึงหมายความรวมถึงกฎหมาย
มหาชนและกฎหมายเอกชนที่ใช้บังคับภายในประเทศ ซึ่งอาจเป็นกฎหมายลายลักษรหรือไม่เป็น
กฎหมายลายลักษรและอาจเป็นกฎหมายวิธีสารบัญญัติหรือวิธีสบัญญัติก็ 

3.2 กฎหมายภายนอกหรือกฎหมายระหว่างประเทศ 

        กฎหมายระหว่างประเทศนั้น  เป็นกฎหมายที่บัญญัติขึ้นโดยองค์กรระหว่างประเทศหรือ
เกิดขึ้นจากความตกลงระหว่างประเทศสมาชิที่เห็นพ้องต้องกันที่จะยอมรับกฎหมายหรือข้อตกลง
ระหว่างประเทศนั้น 

กฎหมายระหว่างประเทศ อาจแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 3 ประเภทด้วยกัน คือ 

1. กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง (Public lnternational Law) 
2. กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล (Private lnternational Law) 
3. กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีอาญา (lnternational Criminal Law) 

3.2.1 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 
                               กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง คือ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ อันว่าด้วย
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐต่อรัฐในการที่จะปฏิบัติต่อกันในฐานะที่รัฐต่างๆ เป็นนิติบุคคลในกฎหมาย
ระหว่างประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง เป็นกฎหมายที่ท าให้บุคคลตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศมีสิทธิและหน้าที่จะต้องปฏิบัติต่อกัน ซึ่งบุคคลตามกฎหมายระหว่างประเทศในที่นี้
ได้แก่ รัฐ และองค์กรระหว่างประเทศ ตัวอย่างของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง เช่น 
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สนธิสัญญาที่เกี่ยวกับเขตแดน สนธิสัญญาสงบศึก กฎบัตรสหประชาชาติ สนธิสัญญาสากลไปรษณีย์ 
สนธิสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นต้น 

3.2.2 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล 

                        กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล คือ บรรดาหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับ
แก่ข้อพิพาท  ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างประเทศ ในส่วนที่ เกี่ยวด้วยกฎหมายเอกชนระหว่างประเทศ          
หรือในส่วนที่เกี่ยวด้วยสิทธิหน้าที่ทางแพ่งของพลเมืองของประเทศ ความสัมพันธ์ในทางคดีบุคคลนี้ 
ได้แก่ ความสัมพันธ์ในสิทธิและหน้าที่ทางแพ่งของพลเมืองของประเทศหนึ่งกับพลเมืองของประเทศ
อ่ืนซึ่งอาจเป็นเรื่องเกี่ยวกับบุคคล ทรัพย์ หนี้ ต่างๆ ทั้งนี้ เป็นเรื่องที่ประเทศต่างๆ เข้ามาเกี่ยวพันกัน 
เพราะเพ่ือดูแลรักษาผลประโยชน์ของพลเมืองประเทศตนที่เข้าไปอยู่ประเทศอ่ืน ซึ่งเกิดปัญหาที่
กฎหมายเอกชนของแต่ละประเทศนั้นไม่เหมือนกัน จึงได้มีหลักเกณฑ์เพ่ือก าหนดการบังคับกับข้อ
พิ พ าท ที่ เกี่ ย ว ด้ ว ย ก ฎ ห ม าย เอ ก ช น ระห ว่ า งป ระ เท ศ ขึ้ น  ตั ว อ ย่ า งก ฎ ห ม าย ภ าย ใน                          
ที่ตราออกมารองรับกับกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลก็คือ พระราชบัญญัติว่าด้วยการ
ขัดกันแห่งกฎหมาย และพระราชบัญญัติต่างชาติ 

3.2.3 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีอาญา 
                             กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีอาญา คือ กฎหมายซึ่งก าหนดเกี่ยวกับ
อ านาจศาลของประเทศต่างๆ ในการปราบปรามและลงโทษผู้กระท าความผิดทางอาญาในกรณีที่
ปัญหาว่าด้วยการขัดแยงกันระหว่างอ านาจของภายในประเทศและต่างประเทศ กฎหมายระหว่าง
ประเทศแผนกคดีอาญานี้ เกี่ยวข้องกับปัญหาในเรื่องการลงโทษผู้กระท าความผิดทางอาญาที่หนีไปอยู่
นอกเขตอ านาจรัฐ ซึ่งเป็นเรื่องนอกเหนืออ านาจรัฐนั้นที่จะไปลงโทษตามกฎหมายอาญาที่เป็น
กฎหมายภายในได้ จึงมีการท าความรวมมือระหว่างรัฐต่างๆ ในการปราบปรามอาชญากรรม โดย
ปรากฏในรูปของสัญญาระหว่างประเทศ ตัวอย่างเช่นกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีอาญา เช่น 
กฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน เป็นต้น 

 

ระบบกฎหมาย 

 ระบบกฎหมายที่ใช้กันอยู่ในประเทศที่ปกครองแบบเสรีประชาธิปไตยนั้น มีอยู่ 2 ระบบ คือ                    
ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ (Common Law System) และระบบประมวลกฎหมาย (Civil Law  

System)  ซึ่งทั้งสองระบบกฎหมายนี้มีความแตกต่างกันหลายประการ ทั้งในด้านหลักปรัชญาของ



57 

 

กฎหมาย นิติวิธีการจัดองค์กรทางกฎหมาย ระบบศาล ตลอดจนการจัดการเรียนการศึกษาและการ
ฝึกอบรมนักกฎมาย ซึ่งสรุปสาระส าคัญและแนวความคิดของระบบกฎหมายทั้งสอง ได้ดังนี้ 
 1. ระบบประมวลกฎหมาย (Civil Law System) Civil Law ซึ่งมีรากศัพท์มาจากค า
ลาติน คือ   “Jus Civile” ซึ่งเป็นค าที่ใช้กับคนพ้ืนเมืองชาวโรมัน (Cives) ที่อยู่ใต้บังคับแห่งกฎหมาย
นี้  ซึ่งหลักกฎหมาย  กิดจากค าพิพากษาของศาลบ้าง การตีความของนักปราชญ์บ้าง และมี
วิวัฒนาการทางกฎหมายมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสมัยพระเจ้าจักรพรรดิจัสติเนียน 
(Justinian) แห่งอาณาจักรโรมัน พระองค์  ได้รวบรวมนักกฎหมายที่ส าคัญๆ ในสมัยของพระองค์ร่วม
บัญญัติกฎหมายแพ่งขึ้น ซึ่งต่อมาในประเทศภาคพ้ืนยุโรปได้น ามาใช้เป็นแม่แบบกฎหมาย และ
ภายหลังได้เอาระบบกฎหมายนั้นมาประมวลเป็นกฎหมายแพ่ง  เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศส
และประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมันในเวลาต่อมาและประเทศที่เป็น“แม่แบบ”ของระบบกฎหมายนี้ 
ได้แก่ ประเทศฝรั่งเศสและประเทศเยอรมัน 

     ส าหรับระบบกฎหมายนี้ให้ความส าคัญแก่กฎหมายลายลักษณ์อักษรเป็นอย่างมาก จึงได้
มีการตราประมวลกฎหมาย (Codes) ขึ้นใช้บังคับเพ่ือวางหลักกฎหมายที่มีลักษณะทั่วไปและสามารถ
น าไปปรับใช้ในกรณีต่างๆได้อย่างเหมาะสม  
  ระบบประมวลกฎหมาย (Civil Law System) มีการแบ่งแยกสาขากฎหมายออกเป็น                       
กฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน โดยกฎหมายเอกชนนั้น ใช้บังคับกับความสัมพันธ์ระหว่าง
เอกชน กับเอกชนด้วยกันซึ่งเอกชนต่างดูแลรักษาประโยชน์ส่วนตัวของตน กฎหมายเอกชนจึงใช้หลัก
ความเสมอภาคและหลักความยินยอม หลักความศักดิ์สิทธิ์ของการแสดงเจตนาของแต่ละฝ่ายในการ
ผูกนิติสัมพันธ์กัน   หากมีปัญหาข้อพิพาทกันขึ้นสู่ศาล ก็จะใช้วิธีพิจารณาความซึ่งเคารพหลักความ
เสมอภาคโดยใช้  “ระบบกล่าวหา” (Accusatorial System) ซึ่งก าหนดให้ผู้ฟ้องคดีหรือโจทก์มีภาระ
การพิสูจน์ให้ศาลเชื่อว่า  ผู้ถูกฟ้องคดีหรือจ าเลยได้กระท าผิดจริงตามที่ผู้ฟ้องคดีหรือโจทก์กล่าวอ้าง 
หากพิสูจน์ไม่ได้ ศาลก็จะยกฟ้อง  ส่วนกฎหมายมหาชนนั้นใช้บังคับกับความสัมพันธ์ระหว่างเอกชน
ฝ่ายหนึ่งกับรัฐ หน่วยงานของรัฐ  หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งทั้งสองฝ่ายอยู่ในฐานะที่ไม่เท่า
เทียมกันโดยฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ใช้อ านาจปกครองและอีกฝ่ายเป็นผู้ถูกปกครอง และเนื่องจากเอกชนดูแล
รักษาประโยชน์ส่วนตัว ส่วนรัฐ หน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องดูแลรักษาประโยชน์
ส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะ  ซึ่งในกรณีที่ประโยชน์ส่วนตัวของเอกชนขัดแย้งกับประโยชน์
ส่วนรวม ก็จ าเป็นต้องให้รัฐ หน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ  มีอ านาจที่จะบังคับเอกชนได้โดย
ที่ไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเอกชน หากจะน าวิธีพิจารณาความแบบระบบกล่าวหามาใช้บังคับ ก็
จะท าให้ ผู้ ฟ้ อ งคดีที่ เป็ น เอกชน เป็ นฝ่ าย เสี ย เปรี ยบฝ่ ายรั ฐ ได้ เพ ราะพยานหลั กฐานอยู่                    
ในความครอบครองของฝ่ายรัฐ อีกทั้งฝ่ายรัฐยังมีข้อได้เปรียบในด้านบุคลากรและกลไกที่จะช่วยต่อสู้
คดี   ได้มากกว่าคู่ความฝ่ายเอกชน จึงจ าเป็นต้องใช้วิธีพิจารณาความแบบไต่สวน ( Inquisitorial 
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System)  ซึ่งก าหนดให้ศาลมีบทบาทส าคัญในการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่จ าเป็นต่อ
การตัดสินคดี  บนพ้ืนฐานของความเป็นจริง (ชาญชัย  แสวงศักดิ์, 2551:15-16) 
  จากด้วยเหตุผลต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ประเทศที่ใช้ระบบประมวลกฎหมาย(Civil Law 

System) จึงมีแนวความคิดว่า ควรจะมีศาลที่ท าหน้าที่ตัดสินข้อพิพาทระหว่างรัฐ หน่วยงานของรัฐ 
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชน แยกต่างหากจากศาลที่ท าหน้าที่ตัดสินข้อพิพาทระหว่างเอกชนต่อ
เอกชนด้วนกัน ซึ่งนั่นก็คือ  “ศาลปกครอง” นั่นเอง 
 2. ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ (Common  Law System) ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์                            
มีต้นก าหนดมาจากประเทศอังกฤษ ส่วนประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายนี้คือประเทศท่ีเคยเป็นอาณานิคม
หรือเคยอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศอังกฤษมาก่อน เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย 
อินเดีย  สิงคโปร์ เป็นต้น 

 “คอมมอนลอว์” (Common Law) คือ หลักกฎหมายที่ศาลหลวงของอังกฤษได้เคยวางไว้                           
ในค าพิพากษาที่ตัดสินคดีแต่ละคดีในอดีต “คอมมอนลอว์” จึงเป็นหลักกฎหมายที่ศาลเป็นผู้สร้างขึ้น
จากการตัดสินคดี จึงเรียกว่าเป็น“judge-made law”บ้างเป็น“case-law”บ้าง โดยระบบกฎหมายนี้
ให้ความส าคัญต่อวิธีพิจารณาความ เป็นอย่างมากและถือเอาค าพิพากษาของศาลสูงที่ได้เคยตัดสินคดี
ในปัญหาท านองเดียวกันเป็นบรรทัดฐาน (precedent) ในการตัดสินคดีที่เกิดขึ้นในภายหลัง ทั้งนี้
เนื่องจากประเทศอังกฤษมีประวัติศาสตร์ในทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนประวัติศาสตร์
ของกฎหมายมาจากลัทธิศักดินา (Fcudutism) ซึ่งการพิจารณาในข้อพิพาทได้กระท าในระดับท้องถิ่น
ของประเทศอังกฤษ ท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นต่างพิพากษาอรรถคดีโดยไม่ทราบว่าท้องถิ่นอ่ืนพิพากษาคดี
กันอย่างไร สิทธิและหน้าที่ของบุคคล   ในกระบวนการยุติธรรมของอังกฤษในอดีตนั้นจะมีมากน้อย
เพียงใดจึงอยู่ที่สถานะของบุคคลแต่ละท้องถิ่นท้องถิ่น ต่อมาพระมหากษัตริย์ของอังกฤษได้พยายาม
ก่อตั้งอ านาจและรวบรวมไว้ที่ศูนย์กลางขึ้น จึงท าให้เกิดความขัดแย้งกับท้องถิ่นอย่างรุนแรง และ
พระมหากษัตริย์ในฐานะที่เป็นผู้พิพากษาสูงสุดและเป็นที่มาแห่งความยุติธรรม จึงได้จัดตั้งศาลของ
พระองค์ขึ้น และส่งผู้พิพากษาเดินทางพิพากษาคดีทั่วราชอาณาจักร   โดยผู้พิพากษาได้วางหลักฐาน
ที่เป็นรูปลักษณะเดียวของกฎหมาย ซึ่งก่อตั้งหลักเกณฑ์ทั่วไปขึ้นเป็นสามัญ   (Common) ตลอด           
ทั่วราชอาณาจักร และด้วยเหตุนี้เองจึงมีกฎหมาย  “คอมมอนลอว์” ส าหรับทุกส่วน ของอาณาจักร 
และเรียกกฎหมายนี้ว่า “คอมมอนลอว์” จนกระท่ังปัจจุบัน 

 ด้วยที่มาทางประวัติศาสตร์ที่ได้อธิบายข้างต้น ประเทศอังกฤษจึงมีแนวความคิดมาแต่เดิมที่
ปฏิเสธ   การแบ่งแยกสาขากฎหมายออกเป็นกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน โดยมีนักกฎหมาย
ที่มีชื่อเสียงมากของอังกฤษคือ ไดซีย์ (Dicey) ซึ่งได้กล่าวยกย่อง“หลักนิติธรรม”(Rule of Law) ของ
อังกฤษ ในเรื่อง ความเสมอภาคกันในกฎหมายว่า ในประเทศอังกฤษนั้นบุคคลทุกคน ทุกกลุ่ม ไม่ว่า
จะเป็นเอกชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐล้วนแล้วแต่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายธรรมดาของประเทศ
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อย่างทัดเทียมกันและหากเกิดข้อพิพาทกันระหว่างบุคคลขึ้น หรือแม้เป็นข้อพิพาทระหว่างรัฐ 
หน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ก็ต้องน าคดีข้ึนศาลเดียวกัน คือ ศาลยุติธรรม  ซึ่งแนวความคิด
เช่นนี้ย่อมน าไปสู่การปฏิเสธการมีระบบ ศาลอ่ืนนอกจากระบบศาลยุติธรรม 

 
ระบบศาล 

        ในการจ าแนกระบบของศาลในประเทศประชาธิปไตยเสรีนั้น จ าแนกออกได้เป็น 2 ระบบ                           
คือ ระบบ “ศาลเดี่ยว” และระบบ “ศาลคู”่  

 1. ระบบศาลเดี่ยว คือ ในระบบศาลของประชาธิปไตยเสรีนั้นๆ จะมีเพียงศาลยุติธรรมเพียง
ศาลเดียว มีอ านาจพิจารณาพิพากษาหรือวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาททุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นคดีปกครอง 

คดีอาญา  คดีแพ่ง หรือคดีประเภทอ่ืนๆ ระบบศาลเดี่ยวนี้นิยมใช้ในประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายจารีต
ประเพณี หรือระบบกฎหมายคอมมอนลอว์  (Common Law System)เช่น สหราชอาณาจักร 
สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย อินเดีย  สิงคโปร์ เป็นต้น   

 2. ระบบศาลคู่ คือ ระบบศาลที่ให้ศาลยุติธรรมมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีหรือวินิจฉัย        
ชี้ขาด ข้อพิพาทเฉพาะคดีแพ่ง คดีอาญาเท่านั้น ส่วนคดีประเภทอ่ืนๆก็แยกต่างหากให้เป็นอ านาจใน
การพิจารณาคดีของศาลอื่น โดยแต่ละศาลมีอ านาจหน้าที่อย่างเป็นอิสระต่อกัน ระบบศาลคู่นี้จะนิยม
ใช้ในประเทศที่ใช้ระบบประมวลกฎหมาย (Civil Law System) หรือระบบประมวลกฎหมาย เช่น 
ราชอาณาจักรไทย ฝรั่งเศส เยอรมัน เบลเยียม เป็นต้น และระบบศาลคู่ซึ่งไทยใช้ระบบนี้ในปัจจุบัน
ประกอบด้วย 

       2.1 ศาลยุติธรรม เป็นศาลที่มีอ านาจพิจารณาพิพากษาอรรถคดีทั้งปวง เว้นแต่คดีที่อยู่ใน
เขตอ านาจของศาลอ่ืน โดยมีรูปแบบกระบวนการพิจารณาคดีเป็นระบบกล่าวหา (Accusatorial 

System)   ซึ่งศาลยุติธรรมมี 3 ชั้น คือ ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกาซ่ึงเป็นศาลสูงสุด 

       2.2 ศาลปกครอง มีรูปแบบกระบวนการพิจารณาคดีเป็นระบบไต่สวน เป็นศาลที่มี
อ านาจพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง ซึ่งได้แก่ คดีพิพาทที่เป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยราชการ
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือ
ในก ากับดูแลของรัฐบาลกับเอกชน หรือระหว่างหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่        ของรัฐที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือในก ากับดูแลของรัฐบาล
ด้วยกัน และเป็นข้อพิพาทอันเนื่องมาจากกรณีดังต่อไปนี้ 

              2.2.1 กรณีที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการโดยไม่ชอบ                       
ด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎค าสั่ง หรือการกระท าอ่ืนใดเนื่องจากกระท าโดยไม่มีอ านาจ                         
หรือนอกเหนืออ านาจหน้าที่หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอน หรือ
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วิธีการอันเป็นสาระส าคัญที่ก าหนดไว้ส าหรับการกระท านั้น หรือโดยไม่สุจริตหรือมีลักษณะเป็นการ
เลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม หรือมีลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จ าเป็น หรือสร้างภาระให้เกิดกับ
ประชาชนเกินสมควรหรือเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ  

              2.2.2 กรณีที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่
กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร 

              2.2.3 กรณีท่ีเกี่ยวกับการกระท าละเมิดหรือความรับผิดชอบอย่างอ่ืนของหน่วยงาน                     ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเกิดจากการใช้อ านาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ ค าสั่งทางปกครอง                  หรือค าสั่งอ่ืน หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร
              2.2.4 กรณีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
              2.2.5 คดีที่กฎหมายก าหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดี

ต่อศาลเพ่ือบังคับให้บุคคลต้องกระท าหรือละเว้นกระท าอย่างหนึ่งอย่างใด 

              2.2.6 คดีพิพาทเก่ียวกับเรื่องที่มีกฎหมายก าหนดให้อยู่ในเขตอ านาจศาลปกครอง 
ศาลปกครองแบ่งออกเป็น 2 ชั้น คือ ศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุด 

                 2.3 ศาลรัฐธรรมนูญ มีรูปแบบกระบวนการพิจารณาคดีเป็นระบบไต่สวน เป็นศาลที่มี
อ านาจพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญ เช่น การพิจารณาวินิจฉัย
ว่าบทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎหรือข้อบังคับ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 

         2.4 ศาลทหาร เป็นศาลที่มีอ านาจพิจารณาพิพากษาลงโทษผู้กระท าความผิดอาญาซึ่ง
เป็นบุคคลที่อยู่ในอ านาจศาลทหารในขณะกระท าผิด ซึ่งศาลทหารมี 3 ชั้น ได้แก่ ศาลทหารชั้นต้น 
ศาลทหารกลางศาลทหารสูงสุด  

    

สรุป         

การแบ่งประเภทของกฎหมายนั้น สุดแล้วแต่ว่าบรรดานักกฎหมายแต่ละท่านจะใช้เกณฑ์ใดใน
การแบ่งแตกต่างกันออกไป แต่เกณฑ์ทั่วไปในการแบ่งแยกกฎหมายที่เป็นที่ยอมรับนั้น จะแบ่งแยก
กฎหมายออกได้เป็น 3 ประเภท คือ กฎหมายมหาชนกับกฎหมายเอกชน กฎหมายสารบัญญัติกับ
กฎหมายวิธีสบัญญัติและกฎหมายประเภทอ่ืนๆ ซึ่งการแบ่งกฎหมายมีประโยชน์ในการใช้ การตีความ 
การศึกษา ตลอดจนนิติวิธีทางกฎหมายต่างๆ ทั้งนี้ ยังเชื่อมโยงไปถึงระบบกฎหมาย และระบบศาลอีก
ด้วย เพราะการแบ่งแยกกฎหมายเป็นกฎหมายมหาชนกับกฎหมายเอกชนซึ่งมีนิติวิธีที่แตกต่างกันนั้น 
หากเกิดกรณีพิพาท การหาข้อยุติที่เกิดขึ้นต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของระบบกฎหมายและระบบศาลที่
ต่างกันออกไป อันจะน ามาสู่ประโยชน์แห่งความยุติธรรมในการระงับข้อพิพาทข้ึนได้อย่างเหมาะสม 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 

 

1. การแบ่งประเภทของกฎหมายมีประโยชน์อย่างไร 

2. กฎหมายมหาชน คืออะไร และกฎหมายใดบ้างเป็นกฎหมายมหาชน 

3. กฎหมายเอกชน คืออะไร และกฎหมายใดบ้างเป็นกฎหมายเอกชน 

4. ในการแบ่งกฎหมายมหาชนกับกฎหมายเอกชน ใช้หลักเกณฑ์ใดบ้างในการพิจารณา         
จงอธิบาย 

5. จงอธิบายและยกตัวอย่างกฎหมายสารบัญญัติ และกฎหมายวิธีสบัญญัติ 
7. กฎหมายระหว่างประเทศ มีก่ีประเภท อะไรบ้าง จงอธิบาย 

8. ในปัจจุบันประเทศไทยใช้ระบบกฎหมายใด และจงอธิบายถึงสาระส าคัญของระบบกฎหมาย
นั้น 

9. จงอธิบายถึงสาระส าคัญของระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ 
10. ประเทศไทยใช้ระบบศาลใด และแต่ละศาลมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีแตกต่างกัน

อย่างไร 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 3 

ขอบเขตการใช้กฎหมาย การตีความ การอดุชอ่งว่างกฎหมาย 
 

หัวข้อเนื้อหา 
           1. ขอบเขตการใช้กฎหมายเกี่ยวกับเวลา 

           2. ขอบเขตการใช้กฎหมายเกี่ยวกับสถานที่ 
           3. ขอบเขตการใช้กฎหมายเกี่ยวกับบุคคล 

          4. การตีความกฎหมาย 

          5. การอุดช่องว่างกฎหมาย 

    สรุป 

    แบบฝึกหัดท้ายบท  

     เอกสารอ้างอิง 

วัตถุเชิงพฤติกรรม 

 เมื่อนักศึกษาเรียนบทเรียนนี้แล้วสามารถ 

1. ชี้แจงถึงขอบเขตการใช้กฎหมายเกี่ยวกับเวลาได้ 
2. อธิบายและยกตัวอย่างถึงขอบเขตการใช้กฎหมายเกี่ยวกับสถานที่ได้ 
3. บอกถึงถึงขอบเขตการใช้กฎหมายเกี่ยวกับบุคคลได้ 
4. วิเคราะห์และตีความกฎหมายได้ 

5. อภิปรายและอุดช่องว่างกฎหมายได้ 
6. สามารถวิเคราะห์ถึงโครงสร้างเนื้อหาจากบทเรียนและสามรถถ่ายทอด องค์ความรู้ให้กับ
ผู้อื่นได้ 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ผู้สอนน าเข้าสู่บทเรียนโดยอธิบายสาระส าคัญตามประเด็นเนื้อหาตามแผนการสอน 

2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มและแต่ละกลุ่มค้นคว้ากรณีศึกษา อภิปรายแล้วสรุปเป็นใบความรู้
ตามประเด็นที่ได้รับมอบหมาย 

3. ผู้สอนมอบประเด็นค าถาม ให้นักศึกษาตอบและอภิปรายแลกเปลี่ยนตามประเด็นค าถาม 

4. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมสรุปเนื้อหาในบทที่ 3 และตอบข้อซักถามเมื่อมีประเด็นเพ่ิมเติมใน
เนื้อหา 

5. มอบหมายให้นักศึกษาท าแบบฝึกท้ายบทที่ 3  



64 

 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนบทที่ 3 

2. Power Point สรุปบรรยายบทที่ 3  
3. แบบฝึกหัดท้ายบท 

 

การวัดผลและประเมินผล 

1. ตรวจใบความรู้ที่มอบหมาย 

2. ตรวจแบบฝึกหัดท้ายบท 

3. การตอบค าถามในชั้นเรียน 

4. สังเกตการณ์ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
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บทที่13 

ขอบเขตการใช้กฎหมาย การตีความ การอดุชอ่งว่างกฎหมาย 
 

เมื่อกฎหมายได้ผ่านพ้นกระบวนการทางนิติบัญญัติแล้ว การที่จะน ากฎหมายมาบังคับใช้ใน
ประเทศนั้นต้องมีข้อพิจารณาถึงหลักเกณฑ์และขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายนั้นๆ เพ่ือประโยชน์แห่ง
ความยุติธรรมและความสุขสงบของสังคม ดังนั้น จึงมีข้อพิจารณาในขอบเขตของการใช้กฎหมาย  3 
ประการ คือ 

1.  กฎหมายใช้เมื่อใด คือ การพิจารณาเงื่อนไขการบังคับใช้เกี่ยวกับเวลา 

2.  กฎหมายใช้บังคับท่ีไหน คือ การพิจารณาเงื่อนไขการบังคับใช้เกี่ยวกับสถานที่ 
3.  กฎหมายใช้บังคับใคร คือ การพิจารณาเงื่อนไขการบังคับใช้เกี่ยวกับบุคคล 

ข้อพิจารณาในการบังคับใช้กฎหมายดังที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ถือเป็นขอบเขตในการบังคับใช้
กฎหมายอันจะน ามาสู่การอ านวยความยุติธรรมแก่ประชาชน แต่หากเกิดกรณีปัญหาในการบังคับใช้
กฎหมาย เช่น กฎหมายที่ปรับใช้กับข้อเท็จจริง ก ากวม หรืออาจตีความหมายได้หลายทาง จึงจ าเป็น
อย่างยิ่งที่ผู้ที่ใช้กฎหมายต้องอาศัยความเชี่ยวชาญในการตีความ เพื่อที่จะสามารถบังคับใช้กฎหมายได้
อย่างถูกต้องตามเจตนารมณ์ ถึงกระนั้นก็ตาม แม้ทราบหลักเกณฑ์ในการบังคับใช้ และตี ความ
กฎหมายได้ตรงเจตนารมณ์ แต่อาจมีบางกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติกฎหมายจะปรับใช้กับข้อเท็จจริงที่
เกิดข้ึนได้ ซึ่งบรรดานักกฎหมายเรียกว่า ช่องว่าง ของกฎหมาย ด้วยเหตุนี้ผู้ใช้กฎหมายโดยเฉพาะศาล 
จะปฏิเสธไม่พิจารณาพิพากษาคดีเพราะไม่มีบทบัญญัติกฎหมายไม่ได้ ดังนั้น จึงต้องมีการอุดช่องว่าง
กฎหมาย โดยมีหลักเกณฑ์ดังที่จะได้ศึกษาต่อไป 

 

ขอบเขตในการใช้กฎหมาย 

               1. ขอบเขตในการใช้กฎหมายเกี่ยวกับเวลา 

กฎหมายใช้เมื่อใดนั้นมีหลักอยู่ว่า เมื่อได้ประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว โดยจะประกาศใน
ราชกิจานุเบกษา และในบทกฎหมายนั้นย่อมระบุเวลาที่จะบังคับใช้ไว้ ซึ่งถือว่าประชาชนทุกคนได้
ทราบแล้ว ดังนี้ 

       1.1. ในกรณีปกติ บรรดาบทบัญญัติกฎหมายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายแม่บท หรือ
กฎหมาย  ชั้นอนุบัญญัติ โดยปกติจะเริ่มบังคับใช้ในวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ก็
เพ่ือให้ประชาชน  ผู้ต้องปฏิบัติตามกฎหมายได้มีโอกาสทราบบทบทบัญญัติของกฎหมายนั้นๆล่วงหน้า
ก่อน 1 วัน ก่อนที่จะมีผลบังคับใช้ในวัดถัดไป 
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        1.1.1 ก าหนดวันให้ใช้ไว้แน่นอนหลังวันประกาศ เช่น ให้ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 
2539 

        1.1.2 ก าหนดให้ใช้เมื่อระยะเวลาหนึ่งล่วงพ้นไป เช่น เมื่อพ้น 30 วัน              
นับแต่วันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

     1.2 ในกรณีรีบด่วน บรรดาบทบัญญัติกฎหมายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายแม่บท                       
หรือกฎหมายชั้นอนุบัญญัติ อาจจะก าหนดให้ใช้บังคับในวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป                  
เพราะหากประกาศบังคับใช้เนิ่นช้าเกินไป อาจท าให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศได้  

     1.3 ในกรณีก าหนดวันให้ใช้บังคับไว้แน่นอน หรือก าหนดให้ใช้เมื่อระยะเวลาหนึ่งล่วง
พ้นไปแล้ว โดยจะบัญญัติไว้ในมาตราแรกๆไว้ว่า ให้เริ่มใช้บังคับเมื่อใด เช่น ให้เริ่มบังคับใช้ในวันที่ 1 
ธันวาคม เป็นต้นไป หรือกรณีที่ก าหนดให้ใช้เมื่อระยะเวลาหนึ่งล่วงพ้นไปแล้วจะเป็นระยะเวลากี่วันก็
ได้ โดยในทางปฏิบัติ  จะก าหนดไว้ 30 วัน 90 วัน 120 วันก็ได้ เช่น ให้เริ่มใช้เมื่อพ้น 30 วันนับแต่วัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เป็นต้นไป ทั้งนี้ก็เพ่ือให้ประชาชนหรือเจ้าพนักงานที่ต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายนั้นๆได้ทราบและเตรียมพร้อม  ในการปฏิบัติตามกฎหมาย 

    1.4 การก าหนดให้พระราชบัญญัตินั้นมีผลบังคับใช้ในวันถัดจากวันที่ได้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษาแล้ว แต่การที่จะน าพระราชบัญญัติไปใช้จริงๆในท้องที่ใด เวลาใด ก็ให้ประกาศในพระ
ราชกฤษฎีกา   อีกชั้นหนึ่ง ในกรณีนี้ พระราชบัญญัติได้ออกมาใช้บังคับแล้ว แต่ยังไม่น าไปบังคับใช้
จริงๆ โดยในเนื้อความในพระราชบัญญัตินั้นจะระบุไว้ว่า หากจะน าไปใช้ก็ให้ไปตราเป็นพระราช
กฤษฎีกา ระบุสถานที่ เวลาที่เริ่มใช้บังคับอีกชั้นหนึ่ง ทั้งนี้ก็เพ่ือให้เจ้าพนักงานหรือฝ่ายปกครอง           
ได้ใช้ดุลพินิจพิจารณาถึงความเหมาะสมแก่สภาพแห่งท้องที่หรือเลาที่เหมาะสมแก่การประกาศใช้ 

ในกรณีที่กฎหมายออกมาไม่ได้ก าหนดวันใช้บังคับลงไว้ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ย่อมเป็นไป
ตามหลักที่ว่า “กฎหมายย่อมไม่มีผลย้อนหลัง” ซึ่งหมายความว่า กฎหมายใหม่ที่จะประกาศใช้บังคับ
ได้แก่กรณีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนับแต่วันที่ประกาศใช้กฎหมายเท่านั้น โดยที่กฎหมายนั้นจะไม่บังคับ
กับการกระท าหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนวันใช้บังคับแห่งกฎหมาย เช่น ในวันที่ 1 ธันวาคม ในเรื่อง
การชุมนุมในที่สาธารณะ ไม่มีกฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิด ถ้ามีกฎหมายบัญญัติใช้วันที่ 5 ธันวาคม 
ก าหนดว่า การชุมนุมในที่สาธารณะเป็นความผิด เว้นแต่ได้รับอนุญาตกฎหมาย ดังนั้น การประกาศใช้
ในวันที่ 5 ธันวาคม ไม่ท าให้ การชุมนุมในที่สาธารณะในวันที่ 1 ธันวาคม เป็นความผิดขึ้นมาได้         
เพราะกฎหมายไม่มีผลย้อนหลัง แต่ถ้าออกกฎหมายให้ย้อนหลังไปบังคับใช้แก่การกระท าก่อน วันที่ 5 
ธันวาคม ซึ่งเป็นวันประกาศใช้กฎหมายนั้นก็เป็นเรื่องที่กฎหมายบัญญัติให้มีผลย้อนหลัง  ซึ่งจะต้อง
ก าหนดการมีผลย้อนหลังไว้ในกฎหมายให้ชัดเจน  ซึ่งการก าหนดกฎหมายให้มีผลย้อนหลังเช่นนี้ 
ส่วนมากจะปรากฏในกฎหมายที่เกี่ยวกับระบบการบริหารราชการ 

อย่างไรก็จึงขอสรุปกรณีท่ีกฎหมายมีผลย้อนหลังได้ ซึ่งอาจแยกเป็น 3 ประการ คือ 
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1. กฎหมายที่มีบทบัญญัติไว้ชัดเจนว่าให้มีผลย้อนหลัง หรือกฎหมายนั้นเป็นคุณแก่ผู้กระท า
ความผิด เช่น การมีพระราชบัญญัติล้างมลทินผู้ที่ เคยกระท าความผิด เป็นต้น หรือเป็นการที่มีผู้
บัญญัติกฎหมายค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมหรือความสงบเรียบร้อยของประชาชน ความมั่นคงของ
สังคม และความจ าเป็นอ่ืนๆ   ก็อาจตรากฎหมายย้อนหลังให้ผลย้อนหลังได้ เช่น พระราชบัญญัติ
ยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 299  ลงวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2515 มาตรา 4 ซึ่งบัญญัติว่า
บรรดาบทบัญญัติของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตุลาการ พ.ศ. 2497 รวมทั้งบทบัญญัติของ
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับซึ่งถูกแก้ไขเพ่ิมเติมหรอืยกเลิก 

โดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 299 ลงวันที่ 12 ธันวาคม  พ.ศ. 2515 ให้มีผลบังคับต่อไปเสมือน
ไม่มีการแก้ไขหรือยกเลิก 

2. กฎหมายที่บัญญัติขึ้นเพ่ือตีความกฎหมายอ่ืน  ให้มีผลบังคับได้ทันทีในกรณีที่มีบทบัญญัติใน
กฎหมายใดๆ มีข้อความไม่ชัดหรือเคลือบคลุมก็อาจออกกฎหมายอีกฉบับหนึ่งมาเพ่ืออธิบาย
บทบัญญัตทิี่มีข้อความ ไม่ชัดหรือเคลือบคลุมนั้น กฎหมายที่ออกใหม่จึงใช้บังคับได้ทันที   

3. กฎหมายที่เกี่ยวด้วยเขตอ านาจศาลและวิธีพิจารณาการออกกฎหมายเปลี่ยนแปลงเขต
อ านาจศาลและวิธีพิจารณาของศาลเป็นที่ยอมรับกันว่ามีผลย้อนหลังใช้บังคับได้ทันทีผลย้อนหลังที่
เห็นได้ชัดก็ในกรณีมีคดีค้างอยู่ในระหว่างพิจารณาของศาล ก็ให้ใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเขตอ านาจ
ศาลและพิจารณาที่ออกใหม่ใช้บังคับ 

เมื่อมีการประกาศใช้กฎหมายแล้ว ย่อมมีผลบังคับใช้จนกว่าจะมีการยกเลิกกฎหมายนั้น 

จนกว่าจะได้ด าเนินการยกเลิกกฎหมายตามหลักเกณฑ์ในกรณี ดังนี้ 
1. การยกเลิกกฎหมายโดยตรง ซึ่งมีได้ 3 กรณี (หยุด แสงอุทัย, 2535: 84-85) 

1.1  กฎหมายก าหนดวันยกเลิกกฎหมายไว้โดยกฎหมายนั้นเอง เช่น ก าหนดให้ใช้กฎหมาย
นั้นเป็นเวลา 2 ปี เมื่อพ้นก าหนด 2 ปี กฎหมายนั้นนั้นก็ถูกยกเลิกไปในตัว 

1.2  มีกฎหมายใหม่ที่มีลักษณะเดียวกันระบุยกเลิกไว้โดยตรงอาจเป็นการยกเลิกทั้งฉบับ
หรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ ซึ่งต้องระบุไว้ให้ชัดเจนในกฎหมาย 

1.3 เมื่อได้ประกาศใช้พระราชก าหนด แต่ต่อมาได้มีมติของสภานิติบัญญัติไม่อนุมัติพระราช
ก าหนดนั้น ทั้งนี้ไม่มีผลกระทบกระท่ังกิจการที่ได้เป็นไปในระหว่างที่ใช้พระราชก าหนดนั้น 

2. การยกเลิกกฎหมายโดยปริยาย มีได้ในกรณีดังต่อไปนี้ (หยุด  แสงอุทัย, 2535: 85-86) 
2.1 กฎหมายใหม่และกฎหมายเก่ามีบทบัญญัติส าหรับกรณีหนึ่งๆอย่างเดียวกันด้วยเหตุ

ที่ว่ากฎหมายใหม่ไม่ประสงค์จะให้ใช้กฎหมายเก่า 
2.2  กฎหมายเก่ามีข้อความแย้งหรือไม่ตรงกันกับกฎหมายใหม่ คือ กฎหมายใหม่บัญญัติ

ต่างกับกฎหมายเก่าแต่ไม่ถึงกับขัด เช่น กฎหมายเก่าบัญญัติให้คู่สัญญารับผิดในกรณีเลินเล่อแต่
กฎหมายใหม่บัญญัติให้คู่สัญญารับผิดในกรณีเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
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2.3 กฎหมายเก่ามีข้อความขัดกับกฎหมายใหม่ ค าว่า“ขัด”หมายความว่า ตรงกันข้าม                               
เช่น กฎหมายเก่าบัญญัติให้คู่สัญญารับผิดในส าหรับการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่ ง แต่กฎหมายใหม่
บัญญัติให้รับผิด ต้องถือว่ากฎหมายเก่าถูกยกเลิก 

          3. การยกเลิกโดยศาลรัฐธรรมนูญ  
           ตามที่ได้กล่าวมาแล้วในเรื่องศักดิ์ของกฎหมาย ว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่มีล าดับศักดิ์
สูงสุด บทบัญญัติใดจะขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญไม่ได้ และหากมีข้อสงสัยว่ากฎหมายฉบับใดน่าจะมี
ข้อความขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ ต้องส่งกฎหมายฉบับนั้นเสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้วินิจฉัย 
หากปรากฏว่าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วกฎหมายดังกล่าวขัดกับรัฐธรรมนูญ นั่นเสมือนกับว่า
กฎหมายฉบับนั้นถูกยกเลิกไปด้วยค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 

ทั้งนี้  กฎหมายใหม่จะยกเลิกกฎหมายเก่าที่เป็นกฎหมายพิเศษไม่ได้ โดยปกติถ้าไม่มี
ข้อความ ในกฎหมายใหม่เป็นอย่างอ่ืน ต้องถือว่ากฎหมายใหม่ที่มีลักษณะทั่วไป ย่อมไม่ยกเลิก
กฎหมายเก่าที่เป็นกฎหมายพิเศษ  

 

           2. ขอบเขตในการใช้กฎหมายเกี่ยวกับสถานที่ 
โดยปกติแล้วกฎหมายของรัฐใดย่อมบังคับใช้ในเฉพาะอาณาเขตของรัฐนั้น ตามหลักดินแดน 

กฎหมายไทยก็เช่นกันย่อมบังคับใช้แก่การกระท าหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในราชอาณาจักรไทยค า
ว่า “ราชอาณาจักร” หมายความรวมถึง (หยุด แสงอุทัย, 2535: 78-79)  

1. พ้ืนดินในประเทศไทย รวมถึงแม่น้ าล าคลองในประเทศไทยด้วย 

2. ทะเลอันเป็นอ่าวไทย ตามพระราชบัญญัติก าหนดเขตในอ่าวไทย พ.ศ. 2502 

3. ทะเลอันห่างจากฝั่งที่เป็นดินแดนของประเทศไทยไม่เกิน 12 ไมล์ทะเล 

4. พ้ืนอากาศเหนือพ้ืนที่ตามข้อ (1) (2) และ (3) 
5. เรือไทยและอากาศยานไทย  
นอกจากนี้ ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 4 วรรค 2 บัญญัติไว้ว่า “การกระท า

ความผิด ในเรือไทยหรือในอากาศยานไทยไม่ว่าอยู่ ณ ที่ใดให้ถือว่ากระท าความผิดในราชอาณาจักร” 

ในการบังคับใช้กฎหมายนั้นยังมีกฎหมายบางฉบับที่บังคับใช้ไม่ครอบคลุมเขตประเทศ
ไทย หากแต่จะบังคับจะใช้บังคับเฉพาะท้องที่ใดท้องที่หนึ่ง ตามที่กฎหมายบัญญัติเท่านั้น เช่น 
พระราชบัญญัติว่าด้วยกฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี ยะลา สตูล พ.ศ.2498 ซึ่งบัญญัติถึงเรื่อง
การวินิจฉัยคดีแพ่งที่เกี่ยวกับครอบครัวและมรดก ของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามในเขตจังหวัดดังกล่าว 
โดยให้ใช้กฎหมายอิสลาม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวและมรดก แทนประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ ทั้งนี้ด้วยเหตุที่ว่าในเขตพ้ืนที่จังหวัดดังกล่าว มีประชาชนผู้นับถือศาสนาอิสลามเป็นจ านวน
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มาก และหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ก็มีความแตกต่างกับกฎหมายอิสลามในเรื่องครอบครัวและ
มรดก ทั้งนี้ การบังคับใช้ต้องเข้าเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในกฎหมายอิสลาม 

อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อยกเว้นจากหลักดินแดนอีก คือ กฎหมายไทยอาจใช้บังคับแก่การ
กระท าหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรได้แต่ต้องระบุไว้โดยเฉพาะเจาะจง โดยมีหลัก
กฎหมายที่ยกเว้น  หลักดินแดนอยู่ 2 ฉบับ คือ 

1. ประมวลกฎหมายอาญา 

2 พระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย  พ.ศ. 2481 

1. ประมวลกฎหมายอาญา ได้บัญญัติยกเว้นไว้โดยก าหนดให้ศาลไทยพิจารณาพิพากษา
ความผิดได้สองประเภท คือ 

1.1 กรณีเก่ียวกับสภาพความผิดที่สมควรประเทศไทยจะลงโทษแก่ผู้กระท า (มาตรา 7) 
ซึ่งได้แก่ 

1.1 .1  ความผิดต่อความมั่ น คงแห่ งราชอาณ าจักร เช่น  ความผิดต่อองค์
พระมหากษัตริย์ (มาตรา 107 ถึงมาตรา 129) 

1.1.2 ความผิดต่อการปลอมและการแปลงบางมาตรา เช่น ปลอมเงินตรา (มาตรา 
240 ถึงมาตรา 249 มาตรา 254 มาตรา 256 มาตรา 257 มาตรา 266 (3)และ(4) และความเก่ียวกับ
เพศ (มาตรา 282และมาตรา 283 

 1.1.3 ความผิดฐานชิงทรัพย์และฐานปล้นทรัพย์ ซึ่งได้กระท าในทะเลหลวง 

                1.2 กรณีเก่ียวกับตัวผู้กระท าความผิดแยกได้เป็น 3 กรณี คือ 

   1.2.1  ผู้กระท าความผิดเป็นคนไทย ท าผิดนอกราชอาณาจักรโดยที่เข้าเง่ือนไข 
ดังนี้ 

  1.2.1.1  การกระท าความผิดเป็นความผิดตามมาตราต่างๆ ที่มาตรา 8 แห่ง
ประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งก าหนดไว้ 13 ประเภท เช่น ความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาหรือโดยมิได้มี
เจตนา ความผิดฐานท าร้ายร่างกาย ความผิดฐานลักทรัพย์และวิ่งราวทรัพย์ ความผิดฐานกรรโชกรีด
เอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์  ความผิดฐานฉ้อโกง ความผิดฐานยักยอก ความผิดฐานรับของ
โจร เป็นต้น 

  1.2.1.2  รัฐบาลแห่งประเทศท่ีความผิดได้เกิดขึ้นหรือผู้เสียหายได้ร้องขอให้
ลงโทษ 

  1.2.1.3  ยังไม่มีค าพิพากษาของศาลในต่างประเทศอันถึงที่สุดให้ปล่อยตัวผู้นั้น 
หรือเป็นกรณีที่ศาลในต่างประเทศพิพากษาให้ลงโทษแล้วแต่ผู้นั้นยังไม่ได้พ้นโทษ 

1.2.2 เมื่อคนต่างด้าวไปกระท าความผิดนอกราชอาณาจักรและรัฐบาลไทยหรือ
คนไทยเป็นผู้เสียหาย และเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
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  1.2.2.1 การกระท าความผิดนั้นเป็นความผิดมาตราต่างๆ ที่ระบุในมาตรา 8 
แห่งประมวลกฎหมายอาญา 

  1.2.2.2 รัฐบาลไทยหรือคนไทยเป็นผู้เสียหายและผู้เสียหายได้ร้องขอให้ลงโทษ 

  1.2.2.3 ยังไม่มีค าพิพากษาของศาลในต่างประเทศอันถึงที่สุดให้ปล่อยตัวผู้นั้น 
หรือเป็นกรณีที่ศาลในต่างประเทศพิพากษาได้ลงโทษแล้ว แต่ผู้นั้นยังไม่ได้พ้นโทษ 

1.3  เจ้าพนักงานของรัฐบาลไทยกระท าผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการนอก
ราชอาณาจักร  เฉพาะบางความผิดตามที่บัญญัติไว้ใน มาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 

2. พระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ. 2481 ค าว่า “ขัดกัน” หมายความ
ถึง  กฎหมายที่บัญญัติส าหรับกรณีที่ข้อเท็จจริงพัวพันกับต่างประเทศทางใดทางหนึ่ง เช่น ชายไทย
สมรสกับหญิงต่างชาติ หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องอยู่ในต่างประเทศ หรือคู่สัญญาไปท าสัญญาซื้อขาย
กันในต่างประเทศ  (แม้คู่สัญญาจะเป็นคนไทย) พระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย จะ
บัญญัติว่าจะใช้กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศบังคับแก่กรณีนั้น 

        3.ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับบุคคล 

รัฐเสรีย่อมมีอ านาจอธิปไตย ซึ่งเป็นอ านาจสูงสุดในการปกครองควบคุมสั่งการเพ่ือรักษาความ
สงบเรียบร้อยภายในอาณาเขตประเทศ กล่าวคือว่า รัฐย่อมมีอ านาจรัฐ เหนือบุคคล เหนือทรัพย์ สิน 
และการกระท าต่างๆในดินแดนของรัฐนั้น ดังนั้น กฎหมายของรัฐ จึงมีผลบังคับใช้กับทุกคนที่อยู่ใน
ราชอาณาจักร ไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นสมาชิกในรัฐนั้นหรือเป็นคนต่างด้าว และในบางกรณี รัฐยังมี
อ านาจเหนือสมาชิกของรัฐที่อยู่นอกดินแดน แต่อย่างไรก็ดี ในประเทศไทยมีข้อยกเว้นอยู่ 2 ประการ 
ที่ก าหมายไทยจะไม่บังคับใช้กับบุคคลเหล่านี้ อันได้แก่  

3.1 ข้อยกเว้นตามกฎหมายไทย ซึ่งมีหลักบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 

3.1.1  ตามรัฐธรรมนูญ  ได้แก่ 
3.1.1.1 พระมหากษัตริย์ แม้จะอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ แต่ก็อยู่เหนือกฎหมายอ่ืน 

ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 6 รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันว่า องค์พระมหากษัตริย์ด ารงอยู่ในฐานะอันเป็นที่
เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้ ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดๆ มิได้ 

3.1.1.2 สมาชิกสภา มีบทบัญญัติมาตรา 124 รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก าหนด
ยกเว้นไว้ดังนี้ 

ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ประชุมวุฒิสภา หรือที่ประชุมร่วมของรัฐสภา สมาชิก
ผู้ใดจะกล่าวถ้อยค าในการแถลงข้อเท็จจริง หรือแสดงความคิดเห็นหรืออกเสียงลงคะแนน ย่อมเป็น
เอกสิทธิ์โดยเด็ดขาด ผู้ใดจะน าไปเป็นเหตุฟ้องร้องว่ากล่าวสมาชิกผู้นั้นในทางใดมิได้ 

เอกสิทธิ์ย่อมคุ้มครองผู้พิมพ์และผู้โฆษณารายงานการประชุมตามข้อบังคับของสภา
ผู้แทนราษฎร วุฒิสภาหรือรัฐสภา แล้วแต่กรณีและคุมครองไปถึงบุคคลซึ่งประธานในที่ประชุมให้
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แถลงข้อเท็จจริง  หรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมด้วย ตลอดจนผู้ด าเนินการถ่ายทอดการประชุม
ทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์หรือทางอ่ืนซึ่งได้รับอนุญาตจากประธานสภาแห่งนั้นด้วยโดย
อนุโลม 

3.1.2 ตามกฎหมายอ่ืน เช่น ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่  25  พ.ศ.  2510) เช่นยกเว้นไม่เก็บภาษีบางประเภทจากทหารที่
เคยไปราชการสงคราม เป็นต้น 

3.2  มีข้อยกเว้นตามกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง ซึ่งได้แก่ 

3.2.1 ประมุขแห่งรัฐต่างประเทศ 

3.2.2 ทูตและบริวาร 

3.2.3 บุคคลอื่นซึ่งกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองให้เอกสิทธิและความคุ้มกัน 

3.2.4 กองทัพต่างประเทศที่เข้ามายึดครองราชอาณาจักร 

3.2.5 บุคคลที่กฎหมายพิเศษให้ได้รับเอกสิทธิและความคุ้มกัน เช่น บุคคลที่ท างานใน
หน่วยงานขององค์การสหประชาชาติ 

 

การตีความกฎหมาย (Interpretation of laws) 
 การตีความหมาย (Interpretation of laws) หมายถึง การค้นหาความหมายของกฎหมายที่
มีถ้อยค าไม่ชัดเจนแน่นอน คือ ก ากวมหรือมีความหมายได้หลายทางเพ่ือหยั่งทราบว่าถ้อยค าของ
บทบัญญัติของกฎหมายว่ามีความหมายอย่างไร ดังนั้น ถือได้ว่า การตีความกฎหมายเป็นหัวใจหลัก
ของวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป (หยุด แสงอุทัย, 2535: 101) 
 การตีความกฎหมายนั้น ต้องพิเคราะห์ตัวอักษรประกอบกับพิเคราะห์เหตุผลหรือความมุ่ง
หมายของกฎหมายนั้นประกอบกันไป 

 สาเหตุที่ต้องมีการตีความกฎหมายก็เนื่องมาจากว่า ฝ่ายผู้ร่างกฎหมายไม่สามารถที่จะล่วงรู้
เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ในทุกกรณี จึงไม่สามารถบัญญัติกฎหมายได้ครอบคลุมได้ทุกกรณี 
หรือฝ่ายผู้ร่างกฎหมายอาจจะมีความผิดพลาดเองในการบัญญัติกฎหมายที่ใช้บังคับ เช่น บัญญัติ
เคลือบคลุมหรือขัดแย้งกันเอง (ธานินทร์ กรัยวิเชียรและวิชา มหาคุณ, 2539: 1)  

 1. หลักเกณฑ์ในการตีความ 

 การตีความกฎหมายจะต้องพิจารณาออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 1. หลักการตีความกฎหมาย
ทั่วๆไป                     
 2. หลักการตีความกฎหมายพิเศษ 
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  1.1 หลักการตีความกฎหมายท่ัวไป 

การตีความกฎหมายทั่วไปมีข้อพิจารณาอยู่สองประการคือ การตีความตามอักษร และการ
ตีความตามเจตนารมณ์ ทั้งนี้ จะเห็นได้จากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มรตรา 4 วรรคแรก ซึ่ง
บัญญัติไว้ว่า “กฎหมายนั้น ต้องใช้ในบรรดากรณีซึ่งต้องด้วยบทบัญญัติใดๆแห่งกฎหมายตามตัวอักษร
หรือตามความมุ่งหมาย (คือ Spirit หรือเจตนารมณ์) ของบทบัญญัตินั้นๆ” ซึ่งแสดงว่า การตีความมี
หลักเกณฑ์สองประการดังกล่าวแล้วคือการตีความตามตัวอักษรและการตีความตามเจตนารมณ์นั่นเอง 
    1.1.1 การตีความตามตัวอักษร หลักเกณฑ์การตีความตามอักษรมีว่า ให้
หยั่งทราบความหมายจากตัวอักษรของกฎหมายนั้นเอง และยังแยกออกได้เป็น 3 ประการ กล่าวคือ 

                       1.1.1.1 ในกรณีที่บทกฎหมายใช้ภาษาธรรมดา ก็ต้องเข้าใจว่ามี
ความหมายทีเ่ข้าใจอยู่ตามธรรมดาของถ้อยค านั้น ๆ  

                       1.1.1.2 ในกรณีที่บทกฎหมายใช้ภาษาเทคนิคหรือภาษาทางวิชาการก็
ต้องเข้าใจความหมายตามที่เข้าใจกันในทางเทคนิคหรือในทางวิชาการนั้นๆ เช่น ศัพท์ของวิชาเคมี
หรือช่างกลฯลฯก็ต้องเข้าใจตามความหมายในทางวิชานั้น ๆ เป็นต้น  
                        1.1.1.3 ในกรณีที่บทกฎหมายประสงค์จะให้ถ้อยค าบางค ามีความหมาย                   
เป็นพิเศษไปกว่าที่เข้าใจกันอยู่ในภาษาธรรมดาหรือภาษาเทคนิค หรือในทางวิชาการ กฎหมายจะได้
ก าหนดบทวิเคราะห์ศัพท์หรือบทนิยาม (Definition) ไว้ เช่นค าว่า“กระท า”ตามที่เข้าใจกันในภาษา
ธรรมดา เราเข้าใจว่าต้องมีการเคลื่อนไหวร่างกายภายใต้บังคับจิตใจ แต่ประมวลกฎหมายอาญาไม่
ประสงค์จะให้ความหมายอย่างภาษาธรรมดา จึงได้บัญญัติบทวิเคราะห์ศัพท์หรือบทนิยามไว้ในมาตรา 
59 วรรค 5 ว่า “การกระท าให้หมายความรวมถึง การให้เกิดผลอันหนึ่งอันใดขึ้น โดยงดเว้นการที่จัก
ต้องกระท าเพ่ือป้องกันผลนั้นด้วย” ซึ่งแสดงว่าส าหรับประมวลกฎหมายอาญา ค าว่า “กระท า”            
มีความหมายกว้างกว่าที่เข้าใจกันตามภาษาธรรมดา คือ นอกจากจะเข้าใจตามที่คนธรรมดาสามัญ
เข้าใจ ค าว่า “กระท า” คือเคลื่อนไหวร่างกายแล้วยังรวมถึงการให้เกิดผลอันหนึ่งอันใดขึ้นโดยงดเว้น
การที่จักต้องกระท าเพ่ือป้องกันผลนั้นด้วย  

 จะเห็นได้ว่า บทวิเคราะห์ศัพท์หรือบทนิยามของกฎหมายฉบับใดก็ใช่ได้เฉพาะกฎหมาย
นั้นเท่านั้น ทั้งนี้เพราะกฎหมายนั้นประสงค์จะให้มีความหมายเป็นพิเศษกว่าถ้อยค าธรรมดา จึง
บัญญัติบทนิยามไว้เป็นพิเศษ ฉะนั้น จะเอาไปใช้กับกฎหมายอื่นซึ่งมิได้มีความประสงค์เช่นนั้นย่อมท า
มิได้ 
                1.1.2 หลักการตีความตามเจตนารมณ์   การตีความตามเจตนารมณ์ 
หมายถึง การหยั่งทราบความหมายของถ้อยค า ในบทกฎหมายจากเจตนารมณ์หรือความมุ่งหมายของ
กฎหมายนั้นๆ  
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เหตุผลที่มีหลักการตีความตามเจตนารมณ์ก็เนื่องจากหลักท่ีว่า กฎหมายที่ได้บัญญัติขึ้นนั้นก็
เพ่ือจะให้เป็นไปตามเจตนารมณ์หรือความมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วพยายามคัดถ้อยค ามาใช้
เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์หรือความมุ่งหมายดังกล่าว โดยเหตุนี้  เมื่อเราสามารถหยั่งทราบ
เจตนารมณ์หรือความหมายได้  เราก็สามารถหยั่งทราบความหมายของถ้อยค าที่เขียนไว้ในกฎหมาย
นั้นได้ การตีความตามเจตนารมณ์นี้ส าคัญมาก เพราะกฎหมายต่าง ๆ มีความมุ่งหมายหรือเจตนารมณ์
ไม่เหมือนกัน เช่น ประมวลกฎหมายอาญา   มีความมุ่งหมายจะก าหนดความผิดและโทษ จึงถือว่า
ความชั่วของบุคคลเป็นข้อส าคัญ แต่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มุ่งหมายจะให้มีการชดใช้
ค่าเสียหาย โดยไม่ค านึงว่าเป็นการกระท าที่ชั่วร้ายอย่างใดหรือไม่ ด้วยเหตุนี้ ตามกฎหมายอาญา การ
กระท าจะเป็นการประมาทหรือไม่จึงพิจารณาจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในลักษณะและฐานะอย่าง
เดียวกับผู้กระท าว่า สามารถใช้ความระมัดระวังได้หรือไม่ แต่การประมาทเลินเล่อตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้น พิจารณาจากความระมัดระวังของวิญญูชน คือคนที่มีความรอบคอบ
ปานกลางเป็นประมาณ   เจตนารมณ์ของกฎหมาย ค้นหาได้จากที่ใดนั้น มีทฤษฎี 2 ทฤษฎี กล่าวคือ (หยุด แสง
อุทัย, 2535: 114) 
               1.1 .2.1  ทฤษฎี อ าเภอจิต  (Subjective Theory) ซึ่ งถือว่าจะค้นพบ
เจตนารมณ์ของกฎหมายจากเจตนาของผู้บัญญัติกฎหมายนั้นเอง ในทางประวัติศาสตร์ เช่น พิจารณา
ต้นร่างกฎหมายนั้น รายงานการประชุมพิจารณาร่างกฎหมายนั้นที่คณะกรรมการกฤษฎีกา และในชั้น
คณะกรรมาธิการของรัฐสภาตลอดจนค าอภิปรายในรัฐสภา สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะช่วยให้เห็นว่า ที่บท
กฎหมายใช้ถ้อยค าเช่นนั้นเป็นเพราะ ผู้บัญญัติกฎหมายมีเจตนารมณ์อย่างไร 
               1.1.2.2 ทฤษฎีอ าเภอการณ์  (objective Theory)  เห็นว่าการค้นหา
เจตนารมณ์ของกฎหมายนั้นว่ากฎหมายมีความมุ่งหมายอย่างไร โดยอาจผันแปลไปตามบริบททาง
สังคมที่เปลี่ยนไปได้   เช่น ขณะออกกฎหมายนั้นสภาพทางสังคมเป็นอย่างไร ต้องการออกกฎหมาย
มาบังคับใช้เพื่อขจัดปัญหาใดในสังคม เป็นต้น 

ในการที่จะทราบเจตนารมณ์ของกฎหมายแต่ละฉบับนั้น ต้องน าทั้งทฤษฎีอ าเภอจิตและ
ทฤษฎีอ าเภอการณ์มาใช้ประกอบกัน และวิธีหยั่งทราบเจตนารมณ์ของกฎหมาย มีดังนี้ 
 1. พระราชปรารภ กฎหมายในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มักจะมีพระราชปรารภยาว 
ซ่ึงแสดงให้เห็นความมุ่งหมายหรือเจตนารมณ์ของกฎหมาย โดยได้แสดงถ้อยค ากล่าวถึงเหตุ ที่ท าให้มี
การบัญญัติกฎหมาย แต่ในสมัยการปกครองระบอบประชาธิปไตย ค าปรารภของพระราชบัญญัติ
มักจะมีแต่ข้อความสั้นๆ ไม่แสดงให้เห็นความมุ่งหมายหรือเจตนารมณ์ของกฎหมายได้ ข้อยกเว้นคงมี
เฉพาะพระราชปรารภในรัฐธรรมนูญซึ่งแสดงเจตนารมณ์ได้บ้าง ในกรณีพระราชปรารภแสดงความมุ่ง
หมายของกฎหมายไว้ ก็สามารถจะน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการตีความในกฎหมายตามเจตนารมณ์ได้ 
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 2. บันทึกหลักการและเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติ ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีก็ดี 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ดี เสนอร่างพระราชบัญญัติต่อสภาผู้แทนราษฎร ก็ได้มีบันทึกหลักการและ
เหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัตินั้นๆ และมีการอ่านบันทึกดังกล่าวในสภานิติบัญญัติ บันทึก
หลักการและเหตุผลนี้ย่อมแสดงให้เห็นความมุ่งหมายหรือเจตนารมณ์ของกฎหมาย เพราะได้กล่าวถึง
เหตุผลในการจ าเป็นที่ต้องบัญญัติกฎหมายขึ้น ในประเทศไทยมีการโฆษณาบันทึกเหตุผลของกฎหมาย
ในราชกิจจานุเบกษาต่อท้ายพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา ฉะนั้น ผู้ประสงค์จะตีความจึงต้อง
ไปค้นหา“เหตุผล”ตามท่ีประกาศไว้เพ่ือทราบเจตนารมณ์ของกฎหมายได ้

       1.2 หลักเกณฑ์การตีความตามกฎหมายพิเศษ 

      หลักเกณฑ์การตีความตามกฎหมายพิเศษ กฎหมายพิเศษในที่นี้ หมายถึง กฎหมาย           
ที่มีโทษทางอาญาซึ่ง ได้แก่ กฎหมายอาญา หรือกฎหมายอ่ืนๆที่มีการก าหนดโทษทางอาญาด้วย เช่น 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ พระราชบัญญัติจราจรทางบก เป็นต้น กฎหมายที่มีโทษทางอาญานั้น 
เป็นกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์ในการลงโทษบุคคล ซึ่งการลงโทษดังกล่าวเป็นการลงโทษที่กระทบแก่
แดนแห่งสิทธิเสรีภาพของบุคคล ดังนั้นจึงต้องใช้และตีความกฎหมายที่มีโทษทางอาญาด้วยความ
ระมัดระวัง  
 กฎหมายอาญามีหลักเกณฑ์ในการตีความ ดังต่อไปนี้ 
         1.2.1 กฎหมายอาญาเป็นกฎหมายต้องตีความโดยเคร่งครัด กล่าวคือ ถ้าบัญญัติ
ว่าการกระท าหรืองดเว้นกระท าใดเป็นความผิด ก็ต้องตีความว่าเฉพาะการกระท าหรืองดเว้นเท่าที่ระบุ
ไว้นั้นเท่านั้น ที่ซึ่งกฎหมายมุ่งหมายจะให้เป็นความผิด การกระท าหรืองดเว้นอ่ืนนอกจากนั้นหาเป็น
ความผิดไม่ ดังความในมาตรา 2 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งบัญญัติความตอนหนึ่งว่า “บุคคลจัก
ต้องรับโทษทางอาญาก็ต่อเมื่อ...”ซึ่งนั่นแสดงให้เห็นชัดเจนว่า กฎหมายอาญาต้องตีความโดยเคร่งครัด
ตามท่ีบัญญัติไว้ตามตัวอักษร  
          1.2.2 จะตีความประมวลกฎหมายอาญาในทางขยายความให้เป็นการลงโทษ
หรือเพ่ิมโทษผู้กระท าให้หนักขึ้นไม่ได้ เช่น เมื่อประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 ก าหนดให้การ
หลอกลวงโดยทุจริตให้บุคคลส่งทรัพย์เป็นความผิด จะตีความโดยขยายความว่า การหลอกลวงโดย
ทุจริตให้บุคคลส่งแรงงานให้ เช่น อยากได้บ่อน้ าก็หลอกลวงว่าตรงนั้นมีขุมทรัพย์ซ่อนอยู่ ใครขุดได้จะ
ยอมให้เอาไป เขาหลงเชื่อจึงขุดดินให้เป็นบ่อ ซึ่งเป็นการหลอกลวงให้เขาส่งแรงงานให้ ศาลจะตีความ
ว่าการส่งแรงงานก็เหมือนกับการส่งทรัพย์ แล้วลงโทษผู้หลอกลวงฐานฉ้อโกง เหมือนกับการ
หลอกลวงให้ส่งทรัพย์ไม่ได้ เพราะเป็นการตีความโดยขยายความให้เป็นการลงโทษบุคคล 

         1.2.3 ในกรณีเป็นที่สงสัยศาลต้องตีความให้เป็นผลดีแก่จ าเลย ว่าไมได้กระท า
ความผิดแต่ทั้งนี้ ต้องระลึกว่าศาลไม่มีหน้าที่ช่วยเหลือผู้กระท าความผิด และศาลไม่มีหน้าที่พยายาม
หาทางตีความในทางที่ว่า การกระท าของจ าเลยไม่เป็นการกระท าผิด ศาลจะตีความไปในทางที่เป็น
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ผลดีแก่ผู้กระท าก็ต่อเมื่อถ้อยค า ของตัวบทเป็นที่สงสัย ซึ่งอาจตีความว่าการกระท านั้นเป็นความผิดก็
ได้ ไม่เป็นความผิดก็ได้ หรือจะให้เป็นผลร้ายหรือไม่ก็ได้ เฉพาะในกรณีเช่นว่านี้เท่านั้น ศาลจึ งจะ
ตีความให้เป็นผลดีแก่จ าเลย 

 ในการบังคับใช้กฎหมายนั้น ถือว่าการตีความเป็นหัวใจส าคัญในการบังคับใช้ จึงมี
ข้อพิจารณาว่าบุคคลใดหรือองค์กรใดมีอ านาจในการตีความหมายบ้าง โดยหลักเกณฑ์ทั่วไปมีว่าผู้ใด
จะต้องใช้กฎหมายผู้นั้นก็ต้องตีความในกฎหมาย ฉะนั้น จึงแยกอธิบายได้ดังนี้ 
  ศาลยุติธรรม  ในกรณีที่ศาลยุติธรรมตีความ ถ้าค าพิพากษานั้นถึงที่สุด การตีความของ
ศาล ก็เด็ดขาดเฉพาะคดีนั้น แต่ถ้าศาลที่ตีความเป็นศาลสูง เช่น ศาลอุทธรณ์ หรือศาลฎีกา ศาล
ชั้นต้น (ศาลล่าง) ศาลชั้นต้นมักจะเดินตามการตีความนั้น เพราะเกรงจะถูกกลับค าพิพากษาโดยศาล
สูง ในเมื่อคดีนั้นมีการอุทธรณ์หรือฎีกาต่อไปยังศาลสูง แต่ก็ไม่มีบทกฎหมายใดบังคับให้ศาลล่างท า
เช่นนั้น  
 เจ้าพนักงาน  ส าหรับเจ้าพนักงานการตีความมี 2 ประเภท กล่าวคือ 

 1. ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติว่า การวินิจฉัยของเจ้าพนักงานชั้นใดให้เป็นที่สุด เมื่อเจ้า
พนักงานชั้นนั้นตีความและไม่มีทางที่จะอุทธรณ์ต่อไปได้ การตีความของเจ้าพนักงานชั้นนั้นย่อมเป็น
เด็ดขาด แต่ถ้ากฎหมายยอมให้มีการอุทธรณ์ ก็ต้องอุทธรณ์ตามกฎหมายนั้นๆเสียก่อน เพ่ือให้วินิจฉัย
ตีความให้เด็ดขาดแล้วจึงจะใช้สิทธิทางศาลได้ ถ้าการตีความของเจ้าพนักงานเป็นการตัดสิทธิเสรีภาพ
ของเขา อันเป็นการละเมิด หรือลาภมิควรได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งฯ เขาก็ฟ้องศาลได้ 
 2. ในกรณีท่ีกฎหมายไม่ได้บัญญัติการวินิจฉัยการอุทธรณ์ไว้ การตีความของเจ้าพนักงาน
ก็เหมือนกับการตีความของผู้ใช้กฎหมายอ่ืน ๆ กล่าวคือ ไม่มีผลเด็ดขาด ถ้าผลของการปฏิบัติการไป
ตามที่ตีความนั้น เอกชนรู้สึกว่าเขาถูกตัดสิทธิหรือเสรีภาพโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เขาก็น าความไป
ฟ้องร้องเป็นคดียังศาลยุติธรรมหรือเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ให้คณะกรรมการวินิจฉัยเรื่องราวร้องทุกข์
พิจารณาได้ตามกฎหมาย 

 นักนิติศาสตร์ นักนิติศาสตร์ไม่ใช่เป็นผู้ใช้กฎหมายแก่ข้อเท็จจริงเหมือนผู้ใช้กฎหมายอ่ืน                       
นักนิติศาสตร์ตีความในกฎหมายเพ่ือหยั่งทราบความหมายของกฎหมายให้แน่นอนเพ่ือตนจะได้น ามา
เขียนบทความหรือต ารากฎหมายต่อไปในต่างประเทศ การตีความของนักนิติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงได้มี
อิทธิพลเหนือค าพิพากษาของศาลเป็นอันมาก เพราะผู้พิพากษาได้ยอมรับนับถือการตีความนั้น และ
น าหลักเกณฑ์จากต ารานั้นไปใช้ในการเขียนค าพิพากษา 
 ราษฎรหรือประชาชน ที่ต้องใช้กฎหมายก็ย่อมจะต้องตีความในกฎหมายเพ่ือประโยชน์                          
ของตนเองเพ่ือจะได้กระท านิติกรรมหรือสัญญาระหว่างกันโดยถูกต้องหรือเพ่ือรู้ว่าตนมีสิทธิหน้ าที่
ระหว่างกันเพียงใดในการนี้ราษฎรอาจปรึกษาทนายความก็ได้ 
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ส่วนกฎหมายจารีตประเพณีนั้น ย่อมไม่มีการตีความเพราะกฎหมายจารีตประเพณีเป็นสิ่งที่
ต้องไปค้นหาจารีตประเพณีท่ีประชาชนประพฤติปฏิบัติอยู่ในสังคม 

การอุดช่องว่างของกฎหมาย 

1. ช่องว่างของกฎหมาย  ( Gap of law ) 
แม้การบัญญัติกฎหมายจะค านึงถึงสิ่งต่างๆอย่างรอบครอบรัดกุมแล้ว แต่มีอยู่บ่อยครั้งที่

กฎหมายบัญญัตินั้นครอบคลุมไม่ถึงเหตุการณ์หรือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในอนาคตและอยู่นอกเหนือ
ความคิดของผู้บัญญัติกฎหมาย นิติภาวะเช่นนี้ในทางกฎหมายเรียกว่า ช่องว่างของกฎหมาย  

ช่องว่างของกฎหมาย หมายถึง กรณีที่ไม่มีกฎหมายลายลักษณ์อักษรหรือกฎหมายจารีต
ประเพณีจะน าไปใช้ปรับกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นได้ กล่าวคือ ผู้ใช้กฎหมายค้นหาหลักกฎหมายเพ่ือมา
ใช้ปรับแก่กรณีที่เกิดขึ้นไม่พบ อีกนัยหนึ่งก็คือ ผู้ใช้กฎหมายหากฎหมายมาปรับใช้แก่คดีไม่ได้ (หยุด 
แสงอุทัย, 2535: 24) 

ช่องว่างของกฎหมาย เกิดข้ึนได้ 2 กรณดีังนี้ 
1.1 ผู้ร่างกฎหมายไม่นึกว่าจะมีช่องว่างของกฎหมาย  ซึ่งอาจเป็นเพราะเหตุ 2 ประการ คือ 

1.1.1 ผู้ร่างกฎหมายสามารถที่จะนึกถึงช่องว่างแห่งกฎหมายได้ แต่นึกไปไม่ถึงว่าจะมี
ช่องว่างแห่งกฎหมายเกิดขึ้น อันเป็นความบกพร่องของผู้ร่างกฎหมายเอง เช่น ในช่วงที่บัญญัติ
กฎหมายนั้นได้มีการใช้โทรศัพท์กันอย่างแพร่หลายแล้ว แต่ผู้ร่างไม่ทันได้คิดถึงเรื่องการใช้โทรศัพท์ 
และไม่ได้บัญญัติกฎหมายถึงกรณีติดต่อกันทางโทรศัพท์ไว้ เป็นต้น 

1.1.2 ผู้ร่างกฎหมายไม่สามารถที่จะนึกถึงช่องว่างแห่งกฎหมายนั้นได้ เพราะไม่มี
เหตุการณ์อันท าให้ช่องว่างนั้นเกิดขึ้น เช่น ผู้ร่างกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 ไม่สามารถคิดถึง
การร่างกฎหมายเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้าเพราะยังไม่ใช้แพร่หลาย ด้วยเหตุนี้จึงไม่มีบทบัญญัติกล่าวถึง
การลัดพลังงาน เช่น ลักกระแสไฟฟ้าเป็นต้น 

    1.1.3 ผู้ร่างกฎหมายคิดถึงช่องว่างแห่งกฎหมายนั้นได้ แต่เห็นว่าไม่สมควรจะบัญญัติให้
ตายตัว  เพราะยังไม่มีการพิจารณาปัญหานั้นให้เป็นที่ยุติ ควรให้มีการพัฒนาต่อไปจนเป็นที่ยุติ หาก
บัญญัติไปทั้งๆที่ยังยุติปัญหานั้นไม่ได้ อาจเกิดปัญหาในการบังคับใช้และเป็นอุปสรรคในการพัฒนา
กฎหมายในอนาคต ดังนี้ผู้ร่างกฎหมายจึงจงใจให้มชี่องว่างแห่งกฎหมายนั้น  

2. วิธีการในการอุดช่องว่างของกฎหมาย 

ในกรณีผู้ใช้กฎหมายพิจารณาแล้วเห็นว่ามีช่องว่างแห่งกฎหมาย ก็ต้องอุดช่องว่างแห่งกฎหมาย
นั้น โดยวิธีการ ดังนี้ 

2.1 ในกรณีที่กฎหมายมิได้ก าหนดวิธีการอุดช่องว่างแห่งกฎหมายของตนเองไว้ มี
หลักเกณฑ์  การอุดช่องว่างแห่งกฎหมาย ดังนี้ 
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2.1.1 หลักเกณฑ์ทั่วไป ศาลยุติธรรมต้องพยายามหาหลักเกณฑ์มาใช้พิจารณาพิพากษา
คดีให้ได้  จะปฏิเสธไม่วินิจฉัยคดีหรือจะยกฟ้องโดยอ้างว่าไม่มีกฎหมายมาปรับแก่คดีไม่ได้ การหา
หลักเกณฑ์กระท าโดยผู้พิพากษาสมมุติตนเองว่า เป็นผู้บัญญัติกฎหมายเอง แล้วก าหนดกฎเกณฑ์ไว้
ส าหรับปรับกับข้อเท็จจริงในคดีนั้น ในโอกาสต่อไปหลักเกณฑ์นี้อาจกลายเป็นกฎหมายจารีตประเพณี
ได้ เพราะมีการยอมรับโดยประชาชน และรัฐก็ได้ยอมรับบังคับบัญชาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์นั้นใน
ลักษณะเดียวกันตลอด 

 

2.1.2 ข้อยกเว้น มีเฉพาะในกฎหมายอาญา คือศาลจะอุดช่องว่างแห่งกฎหมาย ให้เป็น
การลงโทษหรือเพ่ิมโทษบุคคลให้หนักข้ึนไม่ได้ 

2.2 ในกรณีกฎหมายบัญญัติวิธีการอุดช่องว่างแห่งกฎหมายไว้  ซึ่งปัจจุบันมีกฎหมาย
ดังกล่าวอยู่ 3 ฉบับ คือ 

1.  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความทางอาญา 

2.  พระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย 

3.  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
    2.2.1. การอุดช่องว่างแห่งกฎหมายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความทางอาญา                         

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความทางอาญา มาตรา 15 บัญญัติว่า “วิธีพิจารณาข้อใดซึ่งประมวล
กฎหมายนี้ มิได้บัญญัติไว้เฉพาะ ให้น าบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความทางแพ่งมา
ใช้บังคับเท่าที่พอจะบังคับได้” ตัวอย่าง เช่น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความทางอาญาไม่มี
บทบัญญัติว่าด้วยความผิดฐานละเมิดอ านาจศาล จึงต้องน าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความทาง
แพ่ง มาตรา 30 มาตรา 31 มาตรา 32 และมาตรา 33 มาใช้บังคับเท่าที่พอจะบังคับได้ กล่าวคือ ศาล
ที่พิจารณาคดีอาญาย่อมลงโทษบุคคลฐานละเมิดอ านาจศาล โดยน ามาตราดังกล่าวมาใช้บังคับได้ 

 2 .2 .2 การอุดช่องว่ างตามพระราชบัญ ญั ติ ว่ าด้ วยการขัดกันแห่ งกฎหมาย  
พระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พุทธศักราช 2481 มาตรา 2 บัญญัติว่า “เมื่อใดไม่มี
บทบัญญัติในพระราชบัญญัติหรือกฎหมายอ่ืนใดในประเทศสยาม ที่จะยกมาปรับแก่กรณีการขัดกัน
แห่งกฎหมายได้ ให้ใช้กฎหมายทั่วไปแห่งกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล”การจะทราบ
กฎเกณฑ์ทั่วไปของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล ก็ให้ท าโดยเอามาตราต่างๆ ของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมายที่บัญญัติเรื่องคล้ายคลึงกันมาพิจารณา 

2.2.3 การอุดช่องว่างแห่งกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 4 วรรค 2 บัญญัติว่า “เมื่อไม่มีบทกฎหมายที่จะยกมาปรับคดีได้ 
ให้วินิจฉัยคดีนั้น  ตามจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่น ถ้าไม่มีจารีตประเพณีเช่นว่านั้น ให้วินิจฉัยคดีอาศัย
เทียบบทกฎหมาย  ที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งและถ้าบทกฎหมายเช่นนั้นก็ไม่มีด้วย ให้วินิจฉัยตามกฎหมาย
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ทั่วไป” แสดงว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้ก าหนดขั้นตอนในการอุดช่องว่างไว้ตามล าดับ
ดังนี้ 

2.2.3.1 ให้ใช้จารีตประเพณีแห่งท้องถิ่น ซึ่งเป็นข้อเท็จจริง เช่น มีปัญหาว่าการซื้อ
ผลไม้มีการแถมหรือไม่ เรื่องการแถมนี้ไม่มีบทบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย
ซื้อขาย  จึงต้องอุดช่องว่างแห่งกฎหมายพิจารณาว่าตามคลองจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นนั้นๆ             
การซื้อผลไม้มีการแถมหรือไม่ 

2.2.3.2 ถ้าไม่มีจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่น ก็ต้องพิจารณาโดยอาศัยกฎหมาย        
ที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งเป็นกรณีที่ยกบทกฎหมายที่บัญญัติไว้ในเรื่องอ่ืน  แต่เป็นกฎหมายที่บัญญัติไว้
ส าหรับข้อเท็จจริงที่ใกล้เคียงกัน  เช่น ในปัญหาที่ว่าผู้ที่ท างานให้โดยไม่ได้รับค่าจ้างตอบแทนต้องใช้
ความระมัดระวังในการท างานเพียงใด    เช่น นาย ก. วานให้นาย ข. ไปซื้อหนังสือ นาย ข. ซื้อแล้วท า
ตกน้ า ท าให้หนังสือเสียหายนาย ก.จะเรียกค่าเสียหายจาก นาย ข. ได้หรือไม่ ถ้านาย ข. อ้างว่า นาย 
ข. ได้ใช้ความระมัดระวังเกี่ยวกับหนังสือของ นาย ก.เท่าที่ นาย ข. ใช้ความระมัดระวังเกี่ยวกับทรัพย์
ของเขาเองแล้ว เรื่องนี้ไม่มีบทบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงเป็นกรณีช่องว่างแห่ง
กฎหมาย และเมื่อไม่มีจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นเกี่ยวกับเรื่องนี้   ก็ต้องอุดช่องว่างโดยอาศัย
เปรียบเทียบจากบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง ซึ่งเรื่องนี้ลักษณะใกล้เคียงกับการฝากทรัพย์ และใน
เรื่ อ งการฝากท รัพ ย์ ม าตรา 659  วรรคแรก  แห่ งป ระมวลกฎ ห ม ายแ พ่ งและพ าณิ ช ย์                          
ก็ได้บัญญัติว่า “ถ้าการฝากทรัพย์เป็นการให้เปล่าไม่มีบ าเหน็จ ท่านว่าผู้รับฝากจ าต้องใช้ความ
ระมัดระวัง สงวนทรัพย์สินซึ่งรับฝากนั้นเสมือนเช่นเคยประพฤติในกิจการของตนเอง” ดังนั้น เมื่อน า
มาตรา 659 วรรคแรก มาเปรียบเทียบความระมัดระวังของ นาย ข. ผู้ถูก นาย ก. วานไปซื้อหนังสือ
ให้ ก็มีเพียงความระมัดระวังเสมือนเช่นเคยประพฤติในกิจการของตนเท่านั้น ดังนั้น เมื่อปรากฏว่า 
นาย ข. ได้ใช้ความระมัดระวังเกี่ยวกับหนังสือของแดง เช่นเดียวกับหนังสือของด าแล้ว นาย ข.         
ก็ไม่ต้องรับผิดในทางแพ่งที่จะใช้ความเสียหายให้กับ นาย ก. 

2.2.3.3 ในกรณีที่ไม่มีกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ก าหนดให้อุดช่องว่างโดยน าหลักกฎหมายทั่วไปมาใช้  โดยความหมายของค าว่า “หลัก
กฎหมายทั่วไป”  มีค าอธิบายอยู่ 2 แนวทาง ดังนี้ 
ความหมายในแนวทางท่ี 1 นั้น “หลักกฎหมายทั่วไป” มีความคิดเห็นอยู่ 2 ประการ คือ 

1. ความเห็นประการที่ 1 ถือว่าสุภาษิตกฎหมายที่เขียนเป็นภาษาลาตินว่าเป็น                    
“หลักกฎหมายทั่วไป” เช่น สุภาษิตกฎหมายที่ว่า “ผู้ซื้อต้องระวัง” การที่มีความเห็นเช่นนี้ เพราะ
กฎหมายเกือบทุกประเทศในโลกนี้มีรากเหง้ามาจากกฎหมายลาติน  ซึ่งหมายความว่ากฎหมาย
ภาคพ้ืนยุโรปนั้นได้รับช่วงหลักกฎหมายโรมันมาโดยส่วนใหญ่ และได้บัญญัติรับไว้ในกฎหมายของตน 
ประเทศไทยเอาแบบอย่างกฎหมายยุโรปหลายประเทศไว้เป็นส่วนใหญ่ ฉะนั้นเท่ากับกฎหมายไทยได้
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ยอมรับหลักกฎหมายโรมันเช่นเดียวกับกฎหมายยุโรป หลักกฎหมายโรมันข้อใดมิได้บัญญัติไว้ใน
กฎหมายของรัฐ ก็อาจน ามาเทียบเคียงใช้ได้ 

2. ความเห็นประการมี่ 2 ถือว่า“หลักกฎหมายทั่วไป” ได้แก่ หลักกฎหมายที่ผู้
ร่างประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้น ามาใช้ในการร่างประมวลกฎหมายฉบับนั้น หลักกฎหมาย
ทั่วไปนี้ทราบได้จากการน าบทมาตราต่างๆ ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งบัญญัติถึงเรื่อง
ต่างๆ ที่คล้ายคลึงกัน มาพิจารณาและเมื่อพิจารณาตัวบทกฎหมายหลาย ๆ มาตราก็จะพบหลัก
กฎหมายทั่วไป ที่ผู้ร่างประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์น ามาใช้ เช่นหลักที่ว่า“ผู้รับโอนไม่มีสิทธิ
ดีกว่าผู้โอน”ซึ่งแนวคิดนี้ถือเป็นความเห็น ที่ถูกต้อง เพราะท าให้ได้หลักกฎหมายทั่วไป ซ่ึงได้น ามาใช้ 
ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว โดยผู้ร่างกฎหมายได้น ามาใช้ในการร่าง การอุดช่องว่างแห่ง
กฎหมายดังกล่าว จึงตรงกับความคิดที่ว่า ผู้ร่างกฎหมาย  จะได้ก าหนดบทบัญญัติขึ้น ถ้าผู้ร่าง
กฎหมายจะได้ทราบว่ามีกรณีช่องว่างแห่งกฎหมายเช่นนั้น และได้เขียนบทมาตราส าหรับกรณีอุด
ช่องว่างแห่งกฎหมายนั้น ๆ ไว้ในประมวลกฎหมาย 

ส่วนความหมายตามแนวทางที่ 2 ของ“หลักกฎหมายทั่วไป” มีความเห็นแตกต่างกัน                      
2  ประการคือ 

1. หลักกฎหมายทั่วไป เป็นหลักกฎหมายที่มีอยู่ทั่วไป ไม่จ ากัดว่าอยู่ที่ใดขอให้
เป็นหลักกฎหมายที่เอามาตัดสินได้ก็แล้วกัน ความเห็นนี้เป็นความเห็นที่ไม่มีขอบเขต ท าให้หลักเกณฑ์
ที่น ามาปรับคดีเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน ซึ่งขัดต่อวิสัยของวิชานิติศาสตร์ ที่พยายามท าให้กฎหมายมีความ
แน่นอน เพ่ือเป็นเครื่องชี้ว่าอะไรผิดอะไรถูก อีกประการหนึ่ง ความเห็นนี้เปิดโอกาสให้น าเอาหลัก
กฎหมายหรือบทบัญญัติของระบบกฎหมายอ่ืนมาใช้และหลักกฎหมายและบทบัญญัตินั้นๆ อาจมี
ลักษณะขัดแย้งกับหลักหรือเจตนารมณ์ของกฎหมายก็ได้ หากเป็นเช่นนั้นก็เกิดความสบสนในระบบ
กฎหมายนั้นก็ได้ ความเห็นนี้จึงไม่น่าจะเป็นความเห็นที่ถูกต้อง บางคนน าเอาหลักสุภาษิต กฎหมาย
โรมันมาอธิบายกฎหมายไทย เช่น น าหลักผู้รับโอนไม่มีสิทธิดีกว่าผู้โอนใช้กับกฎหมายทั้งที่ตัวบท
มาตรา 1303 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บัญญัติ ไปในทางตรงกันข้าม ซึ่งมีความหมาย
เกี่ยวกับการตัดหลักผู้รับโอนไม่มีสิทธิดีกว่าบางท่านน าหลักผู้ซื้อต้องระวังมาอธิบายกฎหมายซื้อขาย
ของไทย ทั้งที่ประมวลกฎหมายแพ่งไทยได้อธิบายหลักผู้ซื้อต้องระวังอย่างชัดเจน  โดยมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับความรับผิดเพ่ือความช ารุดบกพร่องและเรื่องรอนสิทธิ 

2. หลักกฎหมายทั่วไป หมายถึง หลักกฎหมายที่มีอยู่ในระบบกฎหมายของ
ประเทศไทยโดยค้นหาได้จากหลักกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรของประเทศนั้นเอง เช่น ประมวล
กฎหมายอาญา  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายลายลักษณ์
อักษรอ่ืนที่มีหลักใหญ่พอที่จะท าเป็นหลักอ้างอิงได้บทบัญญัติที่มีอยู่มากมาย โดยปกติเกิดจากหลัก
ทั่วไปเพียงไม่กี่หลัก หากได้ศึกษาความเป็นมาของหลักกฎหมายการศึกษาพิเคราะห์ตัวบทหลายๆ 
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มาตราให้ดีจริงๆ ก็จะพบหลักใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังบทเหล่านั้น หลักใหญ่นี้เป็นหลักกฎหมายทั่วไปที่
น ามาปรับแก่คดีได ้

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรื่องนิติกรรมสัญญา มีหลักว่า  คนต้องปฏิบัติตาม
สัญญา ภาษาลาตินว่า Pacta sunt servenda หลักอันนี้เกิดจากหลักศีลธรรมที่ว่า คนพูดอะไรแล้ว
ต้องรักษาค าพูด(สัญญาต้องเป็นสัญญา) เป็นหลักกฎหมายทั่วไปที่อยู่เบื้องหลังมาตราต่างๆในประมวล
กฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ เรื่องนิติกรรมสัญญาหรือหลักปฏิเสธไม่ต้องผูกพันตามสัญญาเพราะ
เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไป ภาษาลาตินเรียกว่า clausula rebus six  stantibus และถ้าหากศึกษา
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1303, 1329, 1330, 1331, 1332 ก็จะพบว่ามาตรา
เหล่านี้มีหลักร่วมกันอยู่ คือ หลักคุ้มครองบุคคลที่สามผู้กระท าการโดยสุจริต หรือถ้าวิเคราะห์มาตรา 
1337, 1341, 1342, 1343, 1349, 1352, 1355 ก็จะพบหลักกฎหมายที่ว่าหลักถ้อยทีถ้อยอาศัย
ระหว่างเพื่อนบ้านที่ดี 

ถ้าหลักกฎหมายทั่วไปในตัวบทกฎหมายลายลักษณ์อักษรมาปรับคดีไม่ ได้ ศาลจะหา
กฎหมาย  จากไหนมาตัดสิน เพราะมีหลักอยู่ว่าศาลจะปฏิเสธไม่พิจารณาคดี โดยอ้างว่าไม่มีกฎหมาย
หรือกฎหมายไม่สมบูรณ์ไม่ได้ ในกรณีเช่นนี้  ต้องค้นหาหลักกฎหมายทั่วไปจากความยุติธรรมทาง
ธรรมชาติ (Natural Justice) ซึ่งได้แก่ ความเห็นธรรมหรือความรู้สึกผิดชอบชั่วดี (Reason of man) 
อยู่ประจ าใจของมนุษย์และจากหลักเหตุผลพ้ืนฐานทางกฎหมาย อันมีที่มาจากค าสุภาษิตกฎหมาย 
โดยมีค าสุภาษิตท่ีบรรดาผู้ใช้กฎหมายน ามาใช้อุดช่องว่างกฎหมาย ดังนี้ 

 1. ข้อยกเว้นต้องตีความโดยเคร่งครัด “Exceptio  est atrictissimae interpretationis” 
หมายความว่า เมื่อมีกฎหมายเป็นข้อยกเว้นของข้อบังคับทั่วไป จะขยายความข้อยกเว้นออกไปไม่ได้ 
จะต้องตีความโดยเคร่งครัด และจ าต้องใช้หลักทั่วไปทุก ๆ กรณีที่ไม่ตรงกับข้อยกเว้นนั้น ตัวอย่างเช่น 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 23 บัญญัติว่า“ผู้เยาว์อาจท าการใดๆ ได้ทั้งสิ้น ซึ่งเป็นการ
ต้องท าเฉพาะตัว” เป็นข้อยกเว้นจากหลักมาตรา 21 ซึ่งบัญญัติว่า “อันผู้เยาว์จะท านิติกรรมใดๆ ต้อง
ได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมก่อน บรรดาการใด ๆ อันผู้เยาว์ได้ท าลงปราศจากความ
ยินยอมเช่นว่านั้น  ท่านว่าเป็นโมฆียะ เว้นแต่ที่กล่าวในมาตราทั้งสี่ ต่อไปนี้” ดังนี้ ต้องตีความยกเว้น
ในมาตรา 23 โดยเคร่งครัด  คือต้องเป็นการเฉพาะตัวจริงๆ ผู้เยาว์จึงจะท าได้เอง 

2 . กฎ หมาย พิ เศษยก เว้นกฎหมายทั่ ว ไป  “Specialia  generalibus  derogant” 
หมายความว่า  เมื่อกรณีใดมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นพิเศษ ต้องใช้กฎหมายนั้นบังคับแก่กรณีนั้น ไม่ใช่
ข้อบังคับทั่วไป  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ถือกันว่า บรรพ 1 และบรรพ 2 มีข้อบังคับว่าด้วย
หนี้ในบรรพ 3  มีข้อบังคับพิเศษส าหรับสัญญาบางชนิด ในคดีที่เกี่ยวด้วยสัญญาเหล่านี้ต้องใช้
ข้อบังคับพิเศษของบรรพ 3  บังคับ ถ้าไม่มีข้อบังคับพิเศษที่จะใช้บังคับทั่วไปแก่คดีนั้นได้ต้องกลับมา
ใช้ข้อบังคับท่ัวไปซึ่งมีในบรรพ 1  และบรรพ 2  
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3. ความไม่รู้ข้อเท็จจริงแก้ตัวได้ “Ignorantia  facti  Excusat” หลักนี้บัญญัติไว้แล้วใน
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 62 ซึ่งวรรคแรกบัญญัติว่า “ข้อเท็จจริงใด ถ้ามีอยู่จริง จะท าให้การ
กระท าไม่เป็นความผิด หรือท าให้ผู้กระท าไม่ต้องรับโทษหรือได้รับโทษน้อยลง แม้ข้อเท็จจริงนั้นจะไม่
มีอยู่จริงแต่ผู้กระท าส าคัญผิดว่ามีอยู่จริง ผู้กระท าย่อมไม่มีความผิดหรือได้รับยกเว้นโทษหรือได้รับ
โทษน้อยลง แล้วแต่กรณี” ตัวอย่างเช่น ในเวลากลางคืน (03.00 น.) จ าเลยนอน เห็นเงาตะคุ่มๆ 
จ าเลยร้องถามว่าใครๆ ไม่มีเสียงตอบ จ าเลยคิดว่าเป็นคนร้าย จึงใช้ไม้ตะบองตีไปสี่ที ปรากฏว่าผู้ถูกตี
เป็นพ่อเลี้ยงของจ าเลยซึ่งกลับจากเที่ยว และตายในวันรุ่งขึ้น ศาลฎีกาเห็นว่าจ าเลยได้ตีผู้ตาย            
โดยเข้าใจผิดว่าเป็นคนร้ายขึ้นไปบนเรือนเพ่ือลักทรัพย์ และการที่คนขึ้นมาบนบ้านในยามวิกาล  ซึ่งมี
จ าเลยคนเดียวถามถึงสองครั้งก็ไม่ตอบนั้น เป็นภัยร้ายแรงถึงขนาดที่อาจต้องเสียชีวิตหรือทรัพย์สินได้ 
ได้ชื่อว่าจ าเลยส าคัญผิดในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายอาญา       มาตร 62 และการกระท าของ
จ าเลยเป็นการป้องกันอันนับว่าพอสมควรแก่เหตุ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 68 จ าเลยไม่มี
ความผิด (ฏีกาที่ 710/2500)  

4. ความไม่รู้ข้อกฎหมายแก้ตัวไม่ได้  Ignorantia juris non Excusat” หมายความว่า จะ
แก้ตัวว่าไม่รู้ว่ามีกฎหมายหรือรู้ว่ามีกฎหมายแต่ไม่เข้าใจความหมายของกฎหมายไม่ได้เพราะเมื่อได้
ประกาศให้ทราบแล้วกฎหมายบังคับได้ เช่น น ากระบือเข้ามาราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านด่านศุลกากร 
จะต่อสู้ว่าไม่มีเจตนาเลี่ยงภาษี ใบอนุญาตของสัตว์แพทย์ให้น าเข้ามาตรวจโรคไม่ค้าให้พ้นผิด (ฎีกาที่ 
500/2500) 

5. กรรมเป็นเครื่องชี้เจตนา “Acta exterior indicant interior secreta” กรรม หมายถึง
กิริยาอาการที่แสดงออกในการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่ง  สามารถชี้ให้เข้าใจได้ว่าผู้กระท ามีเจตนา
อย่างไร  เช่น จ าเลยเป็นหญิงฟันสามีทางหลัง 2 ที แผลแรกถูกที่คอทางเบื้องซ้ายลึก 16 ซม. ศาล
ฎีกาเห็นว่าเมื่อพิเคราะห์ถึงเพศหญิง ที่สามีคลอเคลียเมียน้อยต่อหน้า ให้หลบเข้าไปนอนเสียในเรือน 
เพ่ือพ้นหน้าพ้นตาก็ไม่ฟัง จึงเกิดโทสะพลุ่งพล่าน และคว้าพร้าได้ฟันลงไปทันที โดยไม่ได้ตระเตรียม
การมาก่อนแม้จ าเลยจะฟันรุนแรงไปบ้างก็เพราะโทสะพลุ่งพล่านขึ้นมา ในสภาพการณ์เช่นนั้นและ
แผลที่สองก็ฟันรุนแรงเหมือนแผลเหมือนแผลที่หนึ่ง ยังฟังไม่ถนัดว่าจ าเลยเจตนาฆ่าสามีให้ตาย            
(ฎีกาที่ 19/2500)  

 

6 . ป ระโยชน์ สุ ขของป ระชาชนย่ อม เป็ น กฎหมายสู งสุ ด  “Salus  populi  est               
suprema  lex” หมายความว่า สิทธิและประโยชน์ของมหาชนส าคัญกว่าเอกชน ในมาตรา 450 
วรรคแรก แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บัญญัติว่า “ถ้าบุคคลท าบุบสลายหรือท าลายทรัพย์
สิ่งหนึ่งสิ่งใดเพ่ือจะบ าบัดป้องกันภยันตรายซึ่งมีมาเป็นสาธารณะโดยฉุกเฉิน ท่านว่าไม่จ าต้องใช้ค่า
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สินไหมทดแทน หากความเสียหายนั้นไม่เกินสมควรแก่เหตุภยันตราย” เช่น แดงรื้อบ้านของด าเพ่ือตัด
ต้นไฟซึ่งก าลังไหม้ลุกลามอยู่ 

7. บุคคลย่อมไม่สามารถถือเอาประโยชน์ อันเกิดแก่ความผิดของตนเอง “Nullus  

commodum  capere potest de injuria sua propria”  เช่น นายด ายอมให้แดงยืมนาฬิกาไปใช้ 
เวลาแดงคุยโอ้อวดว่าเป็นของตน ด าก็ไม่คัดค้าน แดงน าไปจ าน าไว้กับเหลือง โดยเหลืองเชื่อว่าเป็น
นาฬิกาของแดง ด าจะเอานาฬิกาคืนไม่ได้ นาฬิกานั้นตกเป็นทรัพย์สินที่จ าน า 

8. ผู้ที่มาก่อนย่อมมีสิทธิเรียกร้องทางกฎหมายเหนือผู้ อ่ืน  “Quiprior est tempore 

potior est jure” ค าว่า “ก่อน” ในที่นี้อาจเป็นการเข้ายึดถือไว้ก่อนหรือเข้าครอบครองก่อนแล้วแต่
กรณี ใช้ในกรณี ที่โต้เถียงกันว่าใครมีสิทธิดีกว่ากัน เช่น แย่งสิทธิในอสังหาริมทรัพย์  เช่นที่ดินรกร้าง
ว่างเปล่า (ตอ้งครอบครองก่อนและครอบครองจริงๆ) แย่งสังหาริมทรัพย์ เช่น ผลไม้ สัตว์ป่า เป็นต้น 

9. ผู้รับโอนไม่มีสิทธิดีกว่าผู้โอน “Nemo dat quod non habet”  หมายความว่า ผู้รับ
โอนได้สิทธิไปเพียงเท่าที่ผู้โอนมีสิทธิอยู่ เช่น ผู้รับโอนโฉนดที่ดินไว้โดยออกทับที่ผู้อ่ืน ซึ่งผู้โอนก็ไม่มี
สิทธิในที่ดินนั้นผู้รับโอนหามีสิทธิดีกว่าผู้อ่ืนไม่ (เจ้าของแท้จริง) (ฎีกาที่ 485/2472) 

10.  ผู้ซื้อต้องระวัง “Caveat  emptor” หมายความว่า ก่อนตกลงซื้ออะไรกัน ผู้ซื้อต้อง
ตรวจดูสิ่งของที่ต้องการซื้อให้ถูกต้องกับความต้องการก่อน ทั้งชนิด คุณภาพ ปริมาณสิ่งของนั้น จึงตก
ลงราคาซื้อขายกันเมื่อตกลงราคาแล้วต้องตรวจดูอีก เมื่อส่งมอบก็ตรวจอีก 

 

สรุป 

การบังคับใช้กฎหมายนั้นต้องค านึงถึงหลักแห่งความยุติธรรมโดยค านึงถึงข้อพิจารณาบาง
ประการ เช่น เงื่อนไขเกี่ยวกับเวลา ว่ากฎหมายเริ่มบังคับใช้เมื่อใดและสิ้นสุดลงเมื่อใด หรือเงื่อนไข
เกี่ยวกับสถานที่ว่ากฎหมายบังคับใช้ในสถานที่ใดบ้าง มีกรณีใดบ้างที่ผู้กระท าความผิดต้องรับผิดแม้
กระท าความผิดนอกราชอาณาจักร และเงื่อนไขเกี่ยวกับบุคคล ว่ากฎหมายบังคับใช้กับใครบ้าง  และ
ในการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือยังประโยชน์ความยุติธรรมแล้ว ต้องใช้และตีความให้เป็นไปตามความมุ่ง
หมายหรือเจตนารมณ์ของกฎหมายลักษณะนั้นๆ เช่น การตีความกฎหมายอาญา ผู้ที่บังคับใช้
กฎหมายต้องตีความโดยเคร่งครัด ตามหลักที่ว่าไม่มีกฎหมายไม่มีความผิด ไม่มีโทษ เป็นต้น 
ขณะเดียวกันหากเกิดข้อเท็จจริงใดขึ้น แล้วไม่มีบทบัญญัติกฎหมายใดใช้ปรับคดีนั้นได้ การที่จะ
พิจารณาหาข้อยุติในกรณีนั้นต้องอาศัยการอุดช่องว่างของกฎหมาย ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นการใช้ การ
ตีความกฎหมาย การอุดช่องว่างกฎหมาย ถือเป็นหัวใจส าคัญในการบังคับใช้กฎหมายในการอ านวย
ความยุติธรรม 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 

 
1. จงอธิบายถึงเง่ือนไขและหลักเกณฑ์ในการประกาศใช้กฎหมาย  

2. หลักท่ีว่ากฎหมายไม่มีผลย้อนหลังนั้น นักศึกษาเข้าใจว่าอย่างไร หลักนี้เป็นจริงเสมอไป  
    หรือไม่ หรือมีข้อยกเว้นอย่างไร  
3. ขอบเขตการใช้กฎหมายเกี่ยวกับสถานที่นั้นมีหลักการอย่างไร และมีข้อยกเว้นอย่างไร  

 4. กฎหมายไทยใช้บังคับแก่บุคคลทุกคนในราชอาณาจักรนั้น นักศึกษามีความคิดเห็นอย่างไร  
 5. ให้อธิบายถึงการยกเลิกกฎหมายโดยปริยาย 

 6. การตีความคืออะไร ท าไมต้องตีความกฎหมาย  

 7. จงอธิบายหลักเกณฑ์ในการตีความกฎหมาย 

 8. ช่องว่างของกฎหมายเกิดข้ึนได้อย่างไร  
 9. จงอธิบายหลักเกณฑ์ในการอุดช่องว่างกฎหมายมาโดยละเอียด 

          10. หลักกฎหมายทั่วไปนั้นผู้ใช้กฎหมายมีวิธีค้นหาหลักกฎหมายทั่วไปอย่างไร    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



85 

 

เอกสารอ้างอิง 
 

ธานินทร์   กรัยวิเชียร และวิชา มหาคุณ.  (2539). การตีความกฎหมาย พิมพ์ครั่งที่ 3 กรุงเทพฯ :  ชวนพิมพ์.  

ปรีดี  เกษมทรัพย์.  (2526). กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ :  ห้างหุ้นส่วนจ ากัดการพิมพ์. 

 วิษณุ  เครืองาม. (2533). “การใช้กฎหมายและหลักการตีความกฎหมาย.” ในเอกสารการสอนชุด
วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป หน่วยที่ 1– 8 กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์. 

___________ . (2530). รายงานวิจัยเรื่องแนวพระราชด าริทางกฎหมายในพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว.วารสารกฎหมายคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 สิงหาคม – 
พฤศจิกายน 2530. 

สมยศ  เชื้อไทย. (2534). กฎหมายแพ่ง : หลักท่ัวไป. พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ : ส านักพิมพื 
ประกายพรึก.  
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 4 

ความหมายและประเภทของสิทธิ เนื้อหาและวัตถุแห่งสิทธิ ผู้ทรงสิทธิ 
 

หัวข้อเนื้อหา 
           1. ความหมายและลักษะของสิทธิ 
           2. ประเภทของสิทธิ  
          3. เนื้อหาแห่งสิทธิ 
          4. วัตถุแห่งสิทธิ 
          5. ผู้ทรงสิทธิ 

   สรุป 

   แบบฝึกหัดท้ายบท  

    เอกสารอ้างอิง 
 

วัตถุเชิงพฤติกรรม 

 เมื่อนักศึกษาเรียนจบบทเรียนนี้แล้วสามารถ 

1. สามารถอธิบายถึงความหมายและลักษะของสิทธิได้ 
2. สามารถบอกถึงประเภทของสิทธิได้ 
3. สามารถอธิบายถึงผู้ทรงสิทธิได้ 
4. สามารถอภิปรายถึงเนื้อหาแห่งสิทธิได้ 
5. สามารถชี้แจงและยกตัวอย่างกรณีศึกษาเรื่องวัตถุแห่งสิทธิได้ 
6. สามารถวิเคราะห์ถึงโครงสร้างเบื้องต้นในเนื้อหาจากบทเรียนและสามรถถ่ายทอด องค์
ความรู้ให้กับผู้อ่ืนได้ 

 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. ผู้สอนน าเข้าสู่บทเรียนโดยอธิบายสาระส าคัญตามประเด็นเนื้อหาตามแผนการสอน 

2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษาค้นคว้า อภิปรายกรณีศึกษาแล้วสรุปเป็นใบความรู้ในประเด็นที่ได้รับ
มอบหมาย 

3. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมสรุปเนื้อหาในบทที่ 4 และตอบข้อซักถามเมื่อมีประเด็นเพ่ิมเติมใน
เนื้อหา 

4.  มอบหมายให้นักศึกษาท าแบบฝึกท้ายบทที่ 4  
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สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนบทที่ 4 

2. Power Point สรุปบรรยายบทที่ 4  
3. แบบฝึกหัดท้ายบท 

 

การวัดผลและประเมินผล 

1. ตรวจใบความรู้ที่มอบหมาย 

2. ตรวจแบบฝึกหัดท้ายบท 

3. การตอบค าถามในชั้นเรียน 

4. สังเกตการร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
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บทท่ี 4 
 

ความหมายและประเภทของสิทธิ เนื้อหาและวัตถุแห่งสิทธิ ผู้ทรงสิทธิ 
  
 ในโลกเสรีประชาธิปไตย ค าว่าสิทธิเป็นหลักประกันประการส าคัญที่รัฐต้องรับรองคุ้มครอง
ให้กับประชาชนในรัฐอย่างเท่าเทียมกัน และในขณะที่รัฐรับรองสิทธิขั้นพ้ืนฐานให้กับประชาชนนั้น 
ประชาชนผู้ถูกรับรองคุ้มครองสิทธิย่อมมีภาระที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของค าว่าสิทธิ นั่นหมายความ
ว่า สิทธิที่ได้รับรับการรับรองคุ้มครองจากรัฐมาพร้อมกับค าว่าหน้าที่ที่ประชาชนในรัฐต้องปฏิบัติให้
เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด ดังนั้น การที่ประชาชนในรัฐจะปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับใดๆใน
รัฐ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องตระหนักรู้ถึงความหมายของค าว่าสิทธิและหน้าที่  ตลอดจนเข้าใจถึง
ประเภทของสิทธิและรายละเอียดอันเกี่ยวข้องกับสิทธิที่ตนเองได้รับการรับรองคุ้มครองจากรัฐ เช่น 
สิทธิเริ่มและสิ้นสุดลงเมื่อใด เรื่องความสามารถในการใช้สิทธิ ข้อจ ากัดในการใช้สิทธิของบุคคล ดังที่
จะได้ศึกษาต่อไป 

 

ความหมายของสิทธิ 
 1. ความหมายของสิทธิ 
 “สิทธิ” (Right) ซึ่งตรงกับ “JUS” ในภาษาลาติน โดยมีความหมายว่า ความรับผิดหรือความ
ถูกต้องชอบธรรม และจากความหมายเดิมข้างต้น เมื่อจะอธิบายความหมายของค าว่าสิทธิในมิติของ
กฎหมายแล้ว “สิทธิ” จึงหมายถึง ประโยชน์หรืออ านาจที่กฎหมายรับรองคุ้มครองให้แก่บุคคล ในอัน
ที่จะเรียกร้องให้บุคคลอ่ืนกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งหรืองดเว้นกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง จะ
เห็นได้ว่า สิทธิ จึงก่อให้เกิดหน้าที่แก่บุคคลอื่นด้วย เช่น สิทธิเรียกร้องที่จะไม่ให้บุคคลอ่ืนมาแทรกแซง
สิทธิของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแทรกแซงจากอ านาจรัฐ เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม มีการกล่าวถึงและใช้ค าว่า“สิทธิ”กันอยู่เสมอโดยอาจเข้าใจความหมายที่
ต่างกัน ดังนั้นเพ่ือไม่ให้เกิดความเข้าใจที่สับสนและเพ่ือก่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง จึงขอแยก
พิจารณาความหมาย ของ “สิทธิ” ออกเป็น 2 กรณี คือ 1. สิทธิตามกฎหมายธรรมชาติ (Natural 

Right ) และ 2. สิทธิตามกฎหมายบ้านเมือง (Legal  Right) 

1.1 สิทธิตามกฎหมายธรรมชาติ (Natural Right)  

สิทธิตามกฎหมายธรรมชาติ (Natural Right ) เป็นเรื่องท่ีมีแนวความคิดสัมพันธ์กับธรรมชาติ
ทฤษฎีสิทธิตามธรรมชาตินั้น มีก าเนิดโดยนักปราชญ์ชาวกรีกโบราณ ชื่อ โสเครติส(Socrates) ต่อมา
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ทฤษฎีนี้ได้รับการสานต่อและพัฒนาโดยนักคิดคนอ่ืนๆ ได้แก่ เปลโต้ (Plato)อริสโตเติล(Aristotle) 

พวกสเตอิค(Stoic) นักคิดทางคริสต์ศาสนาโดยเฉพาะนักบุญโทมัสอไควนิส (St.Thomas Aquinas)

และจอนห์ล็อค (John Locke) เป็นต้น (มานิตย์ จุมปา, 2553: 138) 
อย่างไรก็ตาม ได้มีนักปราชญ์หลายท่านได้ให้ความเห็นในเรื่องนี้หลายท่าน เช่น เปลโต้ เป็น

ปราชญ์เมธีได้กล่าวถึงสิทธิตามกฎหมายธรรมชาติไว้ในหนังสือ “อุตมรัฐ” และกฎหมาย เปลโต้ได้
กล่าวถึงสิทธิตามกฎหมายธรรมชาติในความหมายว่า “สิ่งซึ่งถูกต้องเป็นธรรม” เปลโต้ ให้บทวิเคราะห์
ศัพท์ค าว่า “ความถูกต้องเป็นธรรม” ว่า หมายถึงการประพฤติปฏิบัติกิจของตนอย่างเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

และปรัชญาเมธีอีกท่านที่กล่าวถึงสิทธิตามกฎหมายธรรมชาติ คือ อริสโตเติล ในหนังสือ”จริย
ศาสตร์” อริสโตเติล ได้อธิบายว่า สิทธิตามธรรมชาตินั้นมีอยู่จริงและเป็นสิทธิที่สถิตทุกแห่งหน ทั้ง
ปรากฏอยู่โดยไม่ต้องมีโองการหรือประกาศใดๆ อริสโตเติล กล่าวต่อไปว่าสิทธิตามกฏหมายบ้านเมือง 
อาจมีมากหรือน้อย สุดแท้แต่ว่าเป็นอาณาจักรใดปกครองด้วยระบบใด เช่น ประชาธิปไตย หรือ 
คณาธิปไตย แต่สิทธิตามธรรมชาติย่อมเป็นสากลและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในทุกอาณาจักรและทุก
ระบอบการปกครอง (วิษณุ เครืองาม ,2533: 135) 

นักทฤษฎีสิทธิตามธรรมชาติแนวใหม่ที่ได้เสนอความคิดเกี่ยวกับสิทธิตามธรรมชาติ คือ 
จอห์น ล็อค (John Locke) จอห์น ล็อค (John Locke) เป็นนักปรัชญาชาวอังกฤษที่มีชีวิตอยู่ในช่วง
การต่อสู้ระหว่างกษัตริย์กับขุนนางและสามัญชนในประวัติศาสตร์อังกฤษ จอห์น ล็อค (John Locke) 
ได้อธิบายว่ากฎต่างๆ ที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานทางจริยธรรมนั้น ล้วนขึ้นอยู่กับสิ่งที่จอห์น ล็อค (John 

Locke) เรียกว่า สิทธิตามธรรมชาติ ทั้งสิ้น จอห์น ล็อค (John Locke) เชื่อว่าสิ่งดังกล่าวเป็นสากล
ใช้ได้ส าหรับกับมวลมนุษย์สิทธิตามธรรมชาตินี้เป็นไปตามหรือมีขึ้น เพ่ือให้มนุษยชาติด ารงชีวิตอยู่ได้
ในสังคม ด้วยเหตุฉะนั้นจึงต้องกฎบางอย่าง เช่น ห้ามการท าร้ายร่างกายร่างกายซึ่งกันและกัน ห้ามยึด
ครองทรัพย์ของผู้อื่น เป็นต้นถ้าปราศจากกฎเกณฑ์เช่นนี้เสียแล้ว สังคมมนุษย์ย่อมด ารงอยู่ไม่ได้ 

จากความเห็นของนักปราชญ์ข้างต้น ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า สิทธิตามธรรมชาติเป็นสิทธิที่นักคิด                       
หรือนักทฤษฎี ในทางสิทธิตามธรรมชาติเชื่อว่า เป็นสิทธิที่มีอยู่ตามธรรมชาติ กล่าวคือว่า เกิดขึ้นเองมี
มาเองโดยไม่มีผู้ใดสร้างข้ึนเป็นสิทธิที่สถิตย์อยู่ท่ัวไปทุกแห่งหน มีความเป็นสากล ใช้ได้กับมวลมนุษย์มี
อยู่เป็นนิรันดร  และเป็นสิทธิที่ถูกต้องเป็นธรรมหรือควบคุมความประพฤติของมนุษย์ให้เป็นระเบียบ
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เรียบร้อย อนึ่ง ทฤษฎีสิทธิตามธรรมชาติได้รับความนิยมและถูกน ามาสนับสนุนความเห็นของผู้อ้าง 
นับแต่สมัยฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม เช่นในการก่อการปฏิวัติเพ่ือล้มล้างอ านาจที่ไม่ชอบธรรมของ 

ผู้ปกครอง ไมว่าในสหรัฐอเมริกาเมื่อ ค.ศ 1776 หรือในฝรั่งเศส ค.ศ 1789 ก็ได้น าเรื่องสิทธิ
ตามธรรมชาติมากล่าวอ้าง และหากพิจารณาถึงเอกสาร   ที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน หรือ รัฐธรรมนูญ
ของประเทศต่างๆก็จะพบว่าบทบัญญัติในค าประกาศหรือความตกลง หรือรัฐธรรมนูญในหมวดที่ว่า
ด้วยสิทธินั้น มีรากฐานหรือท่ีมาจากแนวความคิดเรื่องสิทธิตามธรรมชาตินั้นเอง 

1.2 สิทธิตามกฎหมายบ้านเมือง 
  กฎหมายบ้านเมือง คือ กฎเกณฑ์หรือข้อบังคับความประพฤติของมนุษย์ที่มาจากรัฏฐาธิ

ปัตย์และสิทธิ หมายถึง ประโยชน์หรืออ านาจของบุคคลที่กฎหมายรองรับและคุ้มครองป้องกันให้ 
ดังนั้น ประโยชน์ใดจะเป็นสิทธิหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับว่ากฎหมายฉบับหนึ่งฉบับใดรับรองคุ้มครองให้
หรือไม่ การรับรองคุ้มครองจากกฎหมายจะพิจารณาได้จากการที่ผู้อ่ืนมาประทุษร้ายหรือละเมิดสิทธิ
ของเราแล้ว กฎหมายจะมีกลไกที่จะบังคับให้เห็นไปตามอ านาจแห่งสิทธินั้นหรือไม่ ยกตัวอย่างเช่น 
สิทธิในชีวิต ร่างกาย ทรัพย์ ถ้าพิจารณาในทางอาญาก็จะพบบทบัญญัติที่ก าหนดไว้แก่ผู้กระท าการ
ประทุษร้ายต่อสิทธิดังกล่าว แต่หากพิจารณาในทางแพ่ง  ก็จะพบบทบัญญัติที่วางมาตรการบังคับ
เพ่ือให้เป็นไปตามสิทธินั้นยกตัวอย่างเช่น ด า.ท าสัญญาซื้อรถยนต์ของ แดง หนึ่งคัน แดง ได้ส่งมอบ
รถยนต์คันดังกล่าวให้ ด า ไปแล้ว แต่ ด า ไม่ยอมช าระราคารถยนต์คันนั้น ดังนี้ แดง ย่อมมีสิทธิเรียก
ราคารถยนต์จาก ด า ซึ่งเป็นประโยชน์หรืออ านาจที่กฎหมายรับรองว่ามีอยู่และกฎหมายก็คุ้มครอง
ประโยชน์นี้ให้ กล่าวคือว่า ถ้า ด า ไม่ช าระราคารถยนต์ให้แก่ แดง แดงเองก็สามารถฟ้องต่อศาลขอให้
บังคับให้ ก.ช าระราคาค่ารถยนต์นั้นได้ เป็นต้น 

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า สิทธิ ก่อให้เกิดหน้าที่แก่บุคคลอื่นด้วย ดังนั้น เมื่อกล่าวถึงสิทธิ
แล้วก็มักจะเกิดค าว่าหน้าที่ด้วยเสมอ เพราะสิทธิและหน้าที่เป็นของคู่กัน กล่าวคือ เมื่อมีสิทธิก็ต้องมี
หน้าที่เกิดข้ึนควบคู่กันไป 

 หน้าที่ คือ พันธะหรือความผูกพันที่ท าให้บุคคลตกอยู่ในสถานะที่ต้องกระท าการ งดเว้น
กระท าการบางอย่างเพ่ือให้เป็นไปตามสิทธิของบุคคลอ่ืน กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ เจ้าของสิทธิย่อมทรง
อ านาจตามกฎหมายรับรอง ส่วนบุคคลอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่เจ้าของสิทธิย่อมมีหน้าที่ต้องเคารพต่อสิทธินั้น จะ
ก้าวล่วงละเมิดหรือท าให้เกิดความเสียหายแก่สิทธิของเจ้าของสิทธิไม่ได้ เช่น ด า มีกรรมสิทธิ์ในบ้าน 
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คนอ่ืน ๆ ก็มีหน้าที่ท่ีไม่รบกวนขัดขวางต่อการใช้กรรมสิทธ์ของ ด า โดยนัยนี้สิทธิและหน้าที่จึงเป็นของ
คู่กัน  โดยหน้าที่ย่อมจะต้องผูกพันอยู่กับสิทธิ เมื่อมีสิทธิก็ต้องมีหน้าที่ด้วยเสมอ  

จากความหมายของค าว่าสิทธิ สิทธิมีลักษณะหรือองค์ประกอบดังต่อไปนี้ คือ  
2.1 เจ้าของสิทธิ (ผู้ทรงสิทธิ) หรือผู้ถือสิทธิ จะต้องเป็นบุคคลเสมอ อาจเป็นบุคคลธรรมดา                    

หรือนิติบุคคลเอกชน หรือนิติบุคคลมหาชนก็ได้ เช่น บุคคลจะท าพินัยกรรม ยกทรัพย์มรดกของเขา
ให้แก่ สุนัขตัวโปรดไม่ได้ เพราะสุนัขไม่ใช่บุคคลเป็นเจ้าของสิทธิไม่ได้ แต่เขาอาจท าพินัยกรรมยก
ทรัพย์มรดกแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด โดยมีข้อก าหนดให้เลี้ยงดูสุนัขนั้นได้ 

2.2 บุคคลซึ่งมีหน้าที่ได้แก่ บุคคลซึ่งจะต้องรับผิดต่อสภาพบังคับ ทั้งนี้ เพราะสิทธิและหน้าที่
เป็นของคู่กันดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้น 

2.3 เนื้อหาแห่งสิทธิ ได้แก่ รายละเอียดที่กฎหมายก าหนดไว้ในการรับรองคุ้มครองสิทธินั้นๆ 
เช่น การกระท าหรือการงดเว้นกระท า ซึ่งบุคคลจากของสิทธิสามารถเรียกร้องได้จากบุคคลผู้หน้าที่ 
กล่าวคือ สิทธิย่อยเป็นเหตุให้บุคคลมีหน้าที่ที่จะต้องกระท าหรือยกเว้นกระท าการใดๆเพ่ือประโยชน์
ของเจ้าของสิทธิ 

2.4. วัตถุแห่งสิทธิ  ได้แก่ เรื่องที่เกี่ยวกับสิทธินั้น ๆ หรือบางสิ่งบางอย่างซึ่งเกี่ยวข้องกับการ
กระท าหรือยกเว้นกระท าการตามข้อ 2.3 บางสิ่งบางอย่างนี้อาจเป็นทรัพย์สินหรือบุคคลก็ได้ 

2.5 เหตุให้เกิดสิทธิ ได้แก่ ข้อเท็จจริงที่ท าให้เกิดสิทธิหรือจะกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ข้อเท็จจริง 
ซึ่งเกิดผลของข้อเท็จจริงเป็นเหตุให้เจ้าของสิทธิได้รับสิทธินั้น ๆ เช่น สิทธิในชีวิตของนาย ก. จะมี
ลักษณะขององค์ประกอบ คือ นาย ก. เป็นเจ้าของสิทธิ บุคคลอ่ืนๆ เป็นบุคคลซึ่งมีหน้าที่ เนื้อหาแห่ง
สิทธิ คือ การงดเว้นต่อการประทุษร้ายต่อชีวิต นาย ก. วัตถุแห่งสิทธิคือนายชีวิต นาย ก. และสิทธิมี
ขึ้นพร้อมกับการเกิด ของ นาย ก. และคุ้มครองไปจนกว่า นาย ก. จะสิ้นสภาพบุคคล เป็นต้น 

 

ประเภทของสิทธิ  
ประเภทของสิทธินั้นแบ่งออกเป็นประเภทหลักๆได้ 2 ประเภท คือ สิทธิในบุคคลภาพ หรือ

เรียกว่าสิทธิเกี่ยวกับสภาพบุคคลและสิทธิเกี่ยวกับทรัพย์สิน สิทธิในบุคคลภาพมีวัตถุแห่งสิทธิเป็นชีวิต 
สภาพความสมบูรณ์ของร่างกาย ชื่อเสียง เป็นต้น สิทธิในบุคคลภาพ ที่จะกล่าวถึงได้แก่ สิทธิในชีวิต
ร่างกาย สิทธิในชีวิตส่วนตัว สิทธิในชื่อเสียง สิทธิในความคิดเห็น สิทธิในครอบครัว สิทธิในทาง
การเมืองเศรษฐกิจและสังคม  ซึ่งสิทธิในบุคคลภาพนี้เอง เป็นสิทธิที่ถือว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่โลกเสรี
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ประชาธิปไตยให้การรับรองคุ้มครอง โดยบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ส่วนสิทธิเกี่ยวกับทรัพย์สินนั้น มี
วัตถุแห่งสิทธิเป็นทรัพย์สิน เป็นสิทธิที่ จะบังคับเอาแก่ทรัพย์สิน สิทธิเกี่ยวกับทรัพย์สิน ได้แก่ 
ทรัพยสิทธิ (Jus in Rem) และสิทธิเรียกร้องในเรื่องหนี้หรือบุคคลสิทธิ  (Jus in Personam)         
โดยสามารถแยกอธิบายได้ดังนี้ 

1. สิทธิในบุคคลภาพ 

ส าหรับแนวความคิดสากลในทางกฎหมายของอารยประเทศ ได้ยอมรับว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมา
เป็นอิสระ (Born free) มีศักดิ์ศรีและสิทธิเท่าเทียมกัน การยอมรับที่ว่านี้เห็นได้จากปฏิญญาสากลว่า
ด้วยสิทธิมนุษยชนได้ประกาศรับรองหลักการในเรื่องนี้ ซึ่งราชอาณาจักรไทยก็ได้ยอมรับหลักการ
ดังกล่าวในการปกครองประเทศ ดังจะเห็นได้จากรัฐธรรมนูญทุกฉบับได้ก าหนดบัญญัติรับรองสิทธิ
พ้ืนฐาน (Funddamental) ของประชาชนที่รัฐต้องเข้ามาคุ้มครองให้ สิทธิบุคคลภาพที่จะกล่าวถึง 
โดยแยกพิจารณาได้ดังนี้ 

1.1 สิทธิในชีวิตร่างกาย 

สิทธิในชีวิตร่างกาย ถือว่าเป็นสิทธิพ้ืนฐานของสิทธิในบุคคลภาพประเภทอ่ืนๆ บุคคลย่อมมี
สิทธิในชีวิตและร่างกายของตนเอง ดังนั้น ถ้ามีผู้ใดมาท าการประทุษร้ายต่อชีวิตหรือร่างกาย เช่น ฆ่า 
ท าร้ายกักขังหน่วงเหนี่ยว หรือท าให้เสื่อมเสียอิสรภาพ หรือข่มขืนใจให้กระท าการใดหรือไม่ให้กระท า
การใด   ผู้นั้นก็จะต้องรับโทษทางอาญาและต้องรับผิดทางแพ่งตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ จากหลักนี้
เองจึงน าไปสู่หลักสิทธิของผู้ต้องหาหรือจ าเลยในคดีอาญา กล่าวคือ ถ้าบุคคลถูกจับกุมตัวในข้อหา
ความผิดอาญา บุคคลนั้นจะต้องได้รับการปฏิบัติด้วยความเป็นธรรมตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ เช่น 
การจับกุมคุมขังจะกระท าได้ต่อเมื่อ   มีหมายจับที่ออกโดยศาลหรือเป็นกรณีท่ีกฎหมายบัญญัติว่าอาจ
จับได้โดยไม่ต้องมีหมายจับ ในขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ต ารวจต้องแจ้งข้อหาทราบและใช้วิธีการ
ควบคุมเท่าที่จ าเป็นเพ่ือมิให้เขาหนี เช่น ถ้าผู้ต้องหายอมไปสถานีต ารวจโดยไม่ขัดขืน ต ารวจจะใส่
กุญแจมือพาเดินประจานไปไม่ได้ เมื่อจับผู้ต้องหาได้แล้ว  ต ารวจจะควบคุมตัวไว้นานเกินความจ าเป็น
แห่งพฤติการณ์ไม่ได้ ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติไว้ชัดเจนว่าความผิดประเภทใดจะควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ได้
นานเท่าใด ถ้าจะควบคุมนานกว่านั้น จะต้องไปขออนุญาตจากศาล นอกจากนี้ จะกระท าการลงโทษ
ด้วยวิธีโหดร้ายหรือไว้มนุษยธรรมไม่ได้ เพราะการก้าวล่วงแดนแห่งสิทธิเสรีภาพของบุคคลใดนั้น
จะต้องมีกฎหมายบัญญัติให้อ านาจกระท าเท่านั้นและกระท าเพียงเท่าที่จ าเป็น  

1.2 สิทธิในชีวิตส่วนตัว 
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สิทธิในชีวิตส่วนตัว เช่น สิทธิเกี่ยวกับการด ารงอยู่ของบุคคล อันได้แก่ สิทธิในเคหสถานซึ่งท า
ให้บุคคลได้รับการคุ้มครองที่จะอยู่อาศัยหรือครอบครองเคหสถานของตนโดยปกติสุข บุคคลอ่ืนจะเข้า
มาบุกรุก หรือรบกวนการครอบครองเคหสถานของเราโดยประการใดๆมิได้ ย่อมเป็นความผิดตามที่
กฎหมายบัญญัติ  และเป็นน่าสังเกตว่า แม้บุคคลที่ไปอาศัยอยู่ในบ้านของผู้อ่ืนโดยการเช่า กฎหมายก็
คุ้มครองสิทธินี้ให้  แม้เจ้าของบ้านที่ให้เช้านั้นก็จะเข้ามารบกวนการครอบครองไม่ได้ ดังจะเห็นได้จาก
ค าพิพากษาศาลฎีกา  ที่ 363/2518 ซึ่งเป็นกรณีที่โจทก์เช่าบ้าน ส. อยู่ อยู่ระหว่างที่โจทก์ไป
ต่างจังหวัดได้ใส่กุญแจบ้านไว้ จ าเลยที่ 1 ซึ่งเป็นสามี ส . ให้จ าเลยที่ 2 ตัดกุญแจบ้านพิพาทออก
เพ่ือให้จ าเลยที่ 2 และครอบครัวเข้าไปอยู่อาศัยในบ้านพิพาทได้ ศาลฎีกาเห็นว่าการกระท าของจ าเลย
ที่ 1 เป็นการใช้ให้จ าเลยที่  2 และครอบครัวเข้าไปกระท าการอันเป็นการรบกวนการครอบครอง
อสังหาริมทรัพย์ของโจทก์โดยปกติสุข ดังนั้น การกระท าของจ าเลยที่ 1 และจ าเลยที่ 2 เป็นความผิด
ฐานบุกรุก เป็นต้น 

1.3 สิทธิในชื่อเสียง เกียรติยศ 

บุคคลย่อมมีสิทธิในชื่อเสียง เกียรติยศของตน ดังจะเห็นได้จากฎหมายให้อ านาจบุคคลที่จะใช้
นามอันชอบที่จะใช้ได้ โดยมิให้บุคลอ่ืนโต้แย้ง หรือท าให้เสื่อมเสียเพราะใช้นามเดียวกัน หรือ ผู้ใดจะ
กล่าวใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สาม โดยประการที่น่าจะท าให้บุคคลอื่นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียด
ชัง ย่อมมีคามผิดฐานหมิ่นประมาท หรืออาจจะเป็นการดูหมิ่น ต้องรับโทษตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ 

1.4 สิทธิในความคิดเห็น 

หลักการส าคัญประการหนึ่งของการปกครองระบอบประชาธิปไตย คือ การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (Participation) ซึ่งหมายความว่า ประชาชนย่อมมีสิทธิมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็น 
การแสดงออกการออกเสียง (Voting) การมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใน
การปฏิบัติราชการทางปกครอง อันมีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล โดย
ค านึงถึงหลักการความโปร่งใส (Transparency ) ซึ่งหมายความว่า ประชาชนสามารถที่จะเข้าถึง
ข้อมูลขา่วสาร ทราบข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐได้ เป็นต้น 

1.5 สิทธิในครอบครัว 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 5 ได้ก าหนดสาระส าคัญเกี่ยวกับสิทธิในครอบครัว
ไว้ประกอบด้วยสาระส าคัญดังนี้ 



95 

 

1.5.1 ว่าด้วยสิทธิของสามีภริยา เมื่อชายหญิงได้สมรสกันถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ย่อม
ก่อให้เกิดสิทธิในครอบครัวบางประการ เช่น สิทธิที่จะอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา สิทธิจะได้รับความ
อุปการะเลี้ยงดูจากอีกฝ่ายหนึ่งตามฐานะ สิทธิที่จะจัดการทรัพย์สินร่วมกัน เป็นต้น  

1.5.2 ว่าด้วยสิทธิของบิดามารดากับบุตร บุตรสิทธิใช้นามสกุลของบิดา มีสิทธิที่จะได้รับ                        
การอุปการะเลี้ยงดูและให้การศึกษาจากบิดามารดา ส่วนบิดามารดามีอ านาจปกครองและเป็นผู้แทน
โดยชอบธรรมของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีสิทธิก าหนดที่อยู่ของบุตร ท าโทษบุตรตามสมควร 

เพ่ือว่ากล่าวสั่งสอน ให้บุตรท าการงานตามสมควรแก่ความสามารถและฐานานุรูป และมีสิทธิเรียก
บุตรคืนจากบุคคลอื่นซึ่งกักบุตรไว้โดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

1.5.3 ว่าด้วยสิทธิของผู้ปกครองกับผู้เยาว์ ผู้เยาว์ที่ไม่มีบิดามารดาหรือบิดามารดาถูก
ถอนอ านาจปกครอง อาจมีผู้ปกครองในระหว่างที่เป็นผู้เยาว์อยู่ได้ ผู้ปกครองจะมีสิทธิคล้ายกับบิดา
มารดาตามท่ีกล่าวมาแล้ว 

1.6 สิทธิทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 

สิทธิในทางการเมือง หมายถึง สิทธิที่รัฐรับรองให้แก่สมาชิกในรัฐ โดยให้โอกาสเข้ามามีส่วน
ร่วมในการปกครองประเทศ เมื่อคนชาตินั้นมีอายุและคุณสมบัติตามที่ก าหนด เช่น สิทธิสมัครเลือกตั้ง 
สิทธิในการจัดตั้งพรรคการเมือง สิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นต้น ส่วนสิทธิทางเศรษฐกิจและสังคม 
เช่น สิทธิเกี่ยวกับการท างาน สิทธิในการนัดหยุดงานตามกฎหมายแรงงาน สิทธิที่ได้รับสวัสดิการและ
การคุ้มครองจากรัฐ   เช่น การศึกษา การสาธารณสุข สิทธิเช่นว่านี้ได้ขยายไปคุ้มครองบุคคล
ผู้ด้อยโอกาสอันได้แก่ เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และบุคคลซึ่งพิการหรือทุพพลภาค เป็นต้น 

2. สิทธิเกี่ยวกับทรัพย์สิน 

 สิทธิเกี่ยวกับทรัพย์สิน หมายถึง ประโยชน์หรืออ านาจที่กฎหมายรับรองให้บุคคลมีอยู่เหนือ
วัตถุมีรูปร่างและไม่มีรูปร่าง ที่อาจมีราคาและอาจถือเอาได้ โดยสิทธิเกี่ยวกับทรัพย์สินนี้ สามารถแบ่ง
ได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ทรัพย์สิน (Jus in Ram ) และบุคคลสิทธิ (Jus in Personam) ซึ่งแยก
อธิบายดังนี้ 

2.1 ทรัพยสิทธิ (Jus in Rem) 

ทรัพยสิทธิ เป็นสิทธิที่กฎหมายรับรองให้บุคคลมีอ านาจเหนือทรัพย์สินของตน ซึ่งท า
ให้เกิดหน้าที่แก่บุคคลอ่ืน กล่าวคือ บุคคลอ่ืนต้องมีหน้าที่งดเว้นไม่กระท าการใดๆ อันเป็นการละเมิด
หรือรบกวนการใช้สิทธิของผู้ทรงสิทธิหรือเจ้าของของ ตลอดจนให้อ านาจที่อาจบังคับให้เป็นไปตาม
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สิทธิได้ด้วยตนเอง   โดยไม่จ าต้องร้องขอต่อศาลก็ได้  ทรัพย์สิทธิเป็นสิทธิที่มีวัตถุแห่งสิทธิเป็น
ทรัพย์สิน เป็นสิทธิที่จะบังคับเอาแก่ทรัพย์สินโดยตรง เช่น กรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง สิทธิอาศัย 
จ านอง ภาระจ ายอม สิทธิเหนือพ้ืนดิน เป็นต้น   ซ่ึงทรัพยสิทธิมีลักษณะส าคัญดังต่อไปนี้ คือ 

2.1.1 ทรัพย์สิทธิ มีวัตถุแห่งสิทธิเป็นทรัพย์สินโดยตรง เช่น ผู้ที่กรรมสิทธิ์ใน
ทรัพย์สิน  สิ่งใดย่อมชอบที่จะใช้สอย จ าหน่าย จ่าย โอน ได้ดอกผล ติดตามเอาทรัพย์สินนั้นสูญหาย
หรือถูกท าลายไป ทรัพยสิทธิย่อมจะหมดสิ้นตามไปด้วย 

2.1.2 ทรัพยสิทธิ จะเกิดขึ้นได้ก็แต่โดยอ านาจของกฎหมายเท่านั้น  
2.1.3 ทรัพยสิทธิ ก่อให้เกิดหน้าที่แก่บุคคลทั่วไป หรือใช้ยันแก่บุคคลได้ทั่วโลก 

ที่จะต้องงดเว้นไมเ่ป็นปฏิปักษ์ขัดขวางต่อการใช้ทรัพยสิทธิของเจ้าของทรัพย์นั้น 

                        2.1.4 ทรัพยสิทธิจะติดตามตัวทรัพย์ไปเสมอ ไม่ว่าทรัพย์นั้นจะถูกโอนเปลี่ยน                         
การครอบครองไปอยู่กับใคร ยกตัวอย่างเช่น นาย ก. เป็นเจ้าหนี้ นาย ข. นาย ข. ได้น าที่ดินของตนมา
จ านองเป็นประกันหนี้ ดังนี้ นาย ก. ย่อมมีสิทธิจ านอง ซึ่งเป็นทรัพยสิทธิเหนือที่ดินแปลงนี้ ไม่ว่า นาย 
ข. จะโอนที่ดินนี้ไปให้ใคร นาย ก. ก็ยังคงมีสิทธิจ านองเหนือที่ดินแปลงนี้ตลอดไป เป็นต้น 

                     2.1.5 ทรัพยสิทธิมีลักษณะคงทนถาวร และไม่หมดสิ้นไปโดยการไม่ใช้ เช่น 
กรรมสิทธิ์ แม้จะไม่ใช้นานเท่าใดก็ยังคงอยู่ มีข้อยกเว้น 2 ประการเท่านั้นที่ทรัพยสิทธิอาจสูญเสียไป
เพราะการไม่ใช้   คือ ภาระจ ายอม และภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 1399   และมาตรา 1434 วางบัญญัติว่าถ้าไม่ใช้ 10 ปี ย่อมสิ้นไปตามบทบัญญัติ
กฎหมาย 

2.2 บุคคลสิทธิ (Jus in Presonam) 

       บุคคลสิทธิหรือสิทธิเหนือบุคคลในอันที่จะบังคับแก่บุคคลที่เป็นคู่สัญญาหรือลูกหนี้ 
กล่าวคือเป็นเรียกร้องในเรื่องหนี้ เป็นสิทธิที่บุคคลมีสิทธิเรียกร้องให้บุคคลอีกคนหนึ่งกระท าการหรือ
งดเว้นกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นสิทธิที่บังคับเอากับตัวบุคคลอ่ืน ไม่ใช้บังคับเอากับทรัพย์สิน 
แม้จะไม่ได้บังคับ เอากับตัวทรัพย์สินโดยตรง แต่จุดมุ่งหมายสุดท้ายของบุคคลสิทธินี้ก็คือให้ผู้อ่ืนท า
ประโยชน์ในทางทรัพย์สินให้แก่ตน จึงนับได้ว่าสิทธิเรียกร้องในเรื่องหนี้  เป็นสิทธิเกี่ยวกับทรัพย์สิน
ด้วยอย่างหนึ่ง   ส าหรับบุคคลสิทธินั้น เจ้าของสิทธิไม่อาจบังคับให้เป็นไปตามสิทธิได้ด้วยตนเอง ถ้ามี
บุคคลอ่ืนมาละเมิดหรือโต้แย้งสิทธิ ผู้ทรงสิทธิจะต้องบังคับโดยใช้สิทธิทางศาลเสมอ บุคคลสิทธิ ได้แก่ 
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สิทธิตามสัญญาทั้งหมดสิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทนจาการละเมิด เป็นต้น  และบุคคลสิทธิมีลักษณะ
ส าคัญสามารถแยกอธิบายได้ ดังนี้  

2.2.1 บุคคลสิทธินั้นมีวัตถุแห่งสิทธิเป็นการกระท าหรืองดเว้นกระท าการ เช่น ในเรื่อง
เช่าผู้เช่ามีสิทธิตามสัญญาเช่า ที่จะบังคับให้ผู้ให้เช่าให้ตนได้ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่เช่า ในท านอง
เดียวกับผู้ให้เช่า มีสิทธิบังคับให้ผู้เช่าช าระค่าเช่าได้เช่นกัน 

    2.2.2 บุคคลมีสิทธินั้นอาจเกิดขึ้นโดยอ านาจแห่งกฎหมาย จากนิติกรรมหรือนิติเหตุก็ได้ 
นิติกรรม คือ การใดๆ อันบุคคลกระท าลงโดยใจสมัคร มุ่งที่จะผูกนิติสัมพันธ์ เพื่อก่อเปลี่ยนแปลง โอน 
สงวน หรือระงับสิทธิ (มาตรา 149 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์) ดังนั้น นิติกรรมจึงเกิดขึ้น
โดยเจตนาของคู่กรณี  เช่น การท าสัญญาซื้อขาย สัญญา เช่า ส่วนนิติเหตุ คือ เหตุการณ์อย่างใดอย่าง
หนึ่งที่เกิดขึ้นหรือมีผลตามกฎหมาย ซึ่งได้แก่ ละเมิดจัดการนอกสั่ง ลาภมิควรได้ เช่น นาย ก ขับรถไป
ชนคนได้รับบาดเจ็บย่อมเกิดมีผลตามมาให้ นาย ก ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนทั้ง ๆ ที่ นาย ก 
คนขับรถไม่มีเจตนาอยากจะชดใช้ค่าเสียหาย 

   2.2.3 บุคคลสิทธิก่อให้เกิดหน้าที่แก่บุคคลโดยเฉพาะเจาะจงเท่านั้น จะใช้ยันต่อบุคคล   
อ่ืน ๆ ซึ่งมิใช่คู่กรณีไม่ได้ กล่าวคือ คู่สัญญา ทายาท หรือผู้สืบสิทธิจากคู่สัญญาเท่านั้น ที่มีหน้าที่ต้อง
กระท าการหรือละเว้นกระท าการตามสัญญา หรือในเรื่องละเมิดก็ก่อให้เกิดหน้าที่แก่ผู้ท าละเมิด
เท่านั้นที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน 

  2.2.4 บุคคลสิทธิมีลักษณะไม่ถาวร และย่อมสิ้นไปถ้าไม่ได้ใช้สิทธินั้นภายในก าหนดเวลาที่
กฎหมายก าหนดไว้ ก าหนดเวลานี้ ในมิติทางกฎหมาย เรียกว่าอายุความ ซึ่งหมายถึง ถ้าบุคคลผู้มีสิทธิ
เรียกร้องอันเป็นบุคคลสิทธิ มีสิทธิเรียกร้องให้ผู้ใดกระท าการใดอันเป็นประโยชน์แก่ตน ผู้ทรงสิทธินั้น
จะต้องใช้สิทธินี้ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายก าหนดไว้ ถ้าพ้นระยะเวลาที่ก าหนดไว้แล้ว สิทธิ
เรียกร้องย่อมสิ้นไป จะบังคับให้คู่กรณีหรือคู่สัญญากระท าการนั้นอีกไม่ได้ เช่น นาย ก. ขับรถชน นาย 
ข. ได้รับบาดเจ็บ ถ้านาย ก. จะฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทน ต้องฟ้องภายภายใน 1 ปี นับแต่รู้ถึงการ
ละเมิดและรู้ตัวคนท าละเมิด หรือ ต้องฟ้องภายใน 10 ปี นับแต่วันท าละเมิด 
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เนื้อหาแห่งสิทธิ  
       ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่า สิทธิ หมายถึง ประโยชน์หรืออ านาจที่กฎหมายรับรองคุ้มครองให้แก่
บุคคล ในอันที่จะเรียกร้องให้บุคคลอ่ืนกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งหรืองดเว้นกระท าการอย่างใด
อย่างหนึ่งประโยชน์หรืออ านาจที่กฎหมายรับรองคุ้มครองนี้ เป็นสิทธินี้ผู้ใดจะละเมิดไม่ได้ เพราะ
กฎหมายคุ้มครองป้องกันโดยก าหนดมาตรการส าหรับลงโทษผู้กระท าละเมิดนั้น สิทธิเหล่านี้ได้แก่ 
สิทธิในร่างกาย ชีวิตและทรัพย์สิน เป็นต้น ถ้าผู้ใดละเมิดสิทธิเหล่านี้ อาจจะถูกลงโทษด้วยการจ าคุก 
ปรับ หรือชดใช้ค่าเสียหายแล้วแต่กรณี เมื่อมีสิทธิแล้วสิ่งที่ขึ้นควบคู่กันมาก็คือหน้าที่ โดยบุคคลที่ไม่ใช้
เจ้าของสิทธิมีหน้าที่ต้องเคารพ  ต่อสิทธิที่กฎหมายรับรองคุ้มครองให้ จะกระท าละเมิดจนเกิดความ
เสียหายแก่เจ้าของสิทธิไม่ได้ แต่ทั้งนี้สิทธิดังกล่าว ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย กล่าวคือ กฎหมายอาจ
จ ากัดสิทธิของบุคคลบางอย่างได้ เช่น บุคคลมีสิทธิในร่างกาย ใครจะจับบุคคลใด ไปกักขังไม่ได้ แต่
กฎหมายให้อ านาจเจ้าพนักงานต ารวจจับกุมคุมขังบุคคลผู้กระท าผิดกกฎหมายได ้

         ดังนั้น เนื้อหาแห่งสิทธิ คือ รายละเอียดที่กฎหมายก าหนดไว้ในการรับรองคุ้มครองสิทธินั้นๆ 
ซึ่งได้แก่  การกระท าหรือการงดเว้นกระท าซึ่งบุคคลเจ้าของสิทธิสามารถเรียกร้องได้จากบุคคลผู้มี
หน้าที่ กล่าวคือ สิทธิย่อมเป็นเหตุให้บุคคลมีหน้าที่ที่จะกระท าหรืองกเว้นกระท าการใดๆ เพ่ือ
ประโยชน์ของเจ้าของสิทธิ ตัวอย่างเช่น สิทธิในชีวิตของ นาย โจ นั้น นาย โจ เป็นเจ้าของสิทธิ บุคคล
อ่ืนๆ ต้องมีหน้าที่ไม่ไปละเมิดสิทธิ    ของ นาย โจ คือ งดเว้นไม่ประทุษร้ายต่อชีวิตของ นาย โจ เป็น
ต้น 

วัตถุแห่งสิทธิ 

       วัตถุแห่งสิทธิ ได้แก่ เรื่องที่เก่ียวกับสิทธินั้นๆหรือบางสิ่งบางอย่างซึ่งเก่ียวข้องกับการกระท าหรือ
ยกเว้นกระท าการ หรือสัตว์ที่มีเจ้าของหรืออาจเป็น “ทรัพย์สิทธิ”หรือ “บุคคลสิทธิ”ก็ได้เพ่ือ
ประโยชน์   ของเจ้าของสิทธิ เช่น ชีวิต นาย ก. เป็นวัตถุแห่งสิทธิ นาย ก. มีสิทธิดังกล่าวตั่งแต่เกิด
และสิทธินี้จะคุ้มครองนาย ก.  ไปจนกว่า นาย ก. จะสิ้นสภาพบุคคล  
          1. วัตถุแห่งสิทธิในบุคคล (บุคคลสิทธิ) 
       บุคคลสิทธิ เป็นสิทธิที่บุคคลหนึ่งมีสิทธิเรียกร้อง ให้บุคคลอีกคนหนึ่งกระท าการหรืองดเว้น
กระท า อย่างอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นสิทธิที่บังคับเอากับบุคคล ไม่ใช้บังคับเอากับทรัพย์สินโดยตรง แต่
เป็นสิทธิเรียกร้อง ให้ผู้อ่ืนท าประโยชน์ในทางทรัพย์สินให้แก่ตน สิทธิเรียกร้องในเรื่องหนี้ตามประมวล
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กฎหมายแพ่งและพาณิชย์จึงถือเป็นสิทธิเกี่ยวกับทรัพย์สินอย่างหนึ่ง แต่เจ้าของสิทธิไม่อาจบังคับให้
เป็นไปตามสิทธิได้ด้วยตนเองเมื่อ  มีใครละเมิดหรือโต้แย้งสิทธิ เจ้าของสิทธิจ าเป็นต้องใช้สิทธิทางศาล 

ลักษณะของบุคคลสิทธินั้น บุคลสิทธิจะมีวัตถุแห่งสิทธิเป็นการกระท าหรืองดเว้นกระท าการ 
เช่น  ผู้ชื้อมีสิทธิบังคับให้ผู้ขายมอบทรัพย์ให้ตามสัญญาชื้อขาย ส่วนผู้ขายก็มีสิทธิบังคับให้ผู้ชื้อช าระ
ราคาได้ เป็นต้น บุคลสิทธิอาจเกิดขึ้นโดยอ านาจแห่งกฎหมาย คือ จากนิติเหตุหรือนิติกรรมก็ได้ และ
ก่อเกิดหน้าที่แก่บุคคล โดยเฉพาะเจาะจงเท่านั้น ใช้ยันต่อบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช้คู่กรณีไม่ได้ เช่น นาย ก. 
ขับรถไปชนคนบาดเจ็บเป็นนิติเหตุที่เกิดจากการละเมิดที่ นาย ก. มิได้มีเจตนาท าให้เกิดขึ้น แต่มีผล
ตามกฎหมาย นาย ก. มีหน้าที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะตัวเท่านั้น ส่วนนิติกรรมนั้นเป็นเรื่อง
ที่คู่กรณีตกลงกันด้วยความสมัครใจ  เพ่ือก่อให้เกิดผลตามกฎหมาย เช่น การท าสัญญาต่างๆ ได้แก่ 
สัญญาต่างๆ ได้แก่ สัญญาชื้อข่าย สัญญาเช่าชื้อ เป็นต้น นอกจากนี้ บุคคลยังมีลักษณะไม่ถาวรย่อม
สิ้นไปถ้ามิได้ใช้สิทธินี้ภายในอายุความหรือเวลาที่กฎหมายก าหนดไว้ เช่น อายุความละเมิดต้องฟ้อง
ภายใน 1 ปี นับแต่รู้ถึงการละเมิด 

       2. วัตถุแห่งสิทธิในทรัพย์สิน (ทรัพยสิทธิ) 
       ทรัพยสิทธิ เป็นสิทธิที่กฎหมายรับรองให้บุคคลทีอ านาจเหนือทรัพย์สินของตน และท าให้บุคคล
อ่ืนต้อง มีหน้าที่งดเว้นไม่กระท าการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือรบกวนขัดขวางการใช้ทรัพย์นั้น 
ทรัพยสิทธินั้นเป็นสิทธิที่จะติดตามตัวตัวทรัพย์ไปไม่ว่าทรัพย์สินนั้นจะถูกโอนไปเป็นของผู้ใดก็ตาม 
เป็นสิทธิที่คงถาวร ไม่ได้ใช้นานเท่าใดก็ไม่สูญสิ้นไป นอกจากทรัพย์สินนั้นจะสูญสิ้นไปตามสภาพหรือ
ถูกท าลาย ทรัพยสิทธินั้นจึงจะหมดสิ้น  ไปด้วย และทรัพยสิทธิ จะมีวัตถุแห่งสิทธิเป็นทรัพย์สิน  
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 138 ทรัพย์สิน หมายความรวมทั้งทรัพย์และวัตถุไม่มี
รูปร่าง ซึ่งอาจมีราคาและอาจถือได้ แบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้ คือ 

       1. อสังหาริมทรัพย์ ตามกฎหมายแพงและพาณิชย์ มาตรา 139 ได้แก่ ที่ดินและทรัพย์อันติดอยู่
กับที่ดินมีลักษณะเป็นการถาวรหรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินนั้น เช่น ไม้ยืนต้น บ้านเรือน หอ
นาฬิกา สะพาน ฯลฯ และหมายความรวมถึงทรัพยสิทธิทั้งหลายที่มีเป็นวัตถุแห่งสิทธิเป็นทรัพย์ เช่น 
กรรมสิทธิ์ สิทธิอาศัย สิทธิจ านอง เป็นต้น 

       2. สังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ทรัพย์อ่ืนที่ไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์ อันได้แก่ ทรัพย์ทั้งหลายที่เคลื่อนที่
จาก แห่งหนึ่งไปแห่งอ่ืนได้ด้วยตัวทรัพย์เองหรือด้วยก าลังภายนอก รวมถึงก าลังแรงแห่งธรรมชาติ 
เช่น แม่น้ า  ล าคลอง กรวด ทราย เป็นต้น (ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 140 
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หมายถึง ทรัพย์สินอ่ืนนอกจากอสังหาริมทรัพย์ และรวมถึงสิทธิอันเกี่ยวกับทรัพย์สินนั้นด้วย เช่น โต๊ะ 
เกา้อ้ี สัตว์ต่างๆ พลังงาน น้ า ฯลฯ) 
       3. ทรัพย์แบ่งได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 141 หมายความว่า  ทรัพย์อัน
อาจแยกออกจากกันบางส่วนๆ ได้จริงถนัดชัดแจ้ง แต่ละส่วนได้รูปบริบูรณ์ล าพังตัวเอง เช่น ที่ดินที่
อาจแบ่งเป็นแปลง ๆ ได้ กระดาษตัดเป็นแผ่นเล็ก ๆ ได้ 
       4. ทรัพย์แบ่งไม่ได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 142 หมายถึงทรัพย์จะแยก
ออกจากกันไม่ได้นอกจากเปลี่ยนแปลงภาวะของทรัพย์ และรวมถึงทรัพย์ที่มีกฎหมายบัญญัติว่าแบ่ง
ไม่ได้  เช่น บ้านเรือน หุ้น เป็นต้น 

       5. ทรัพย์นอกพาณิชย์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 143 หมายถึงทรัพย์ที่ไม่
สามารถถือเอาได้และทรัพย์ที่โอนแก่กันมิได้โดยชอบด้วยกฎหมาย เช่นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สิทธิ
เฉพาะตัว เป็นต้น 

             ทรัพยสิทธิ ซึ่งเป็นสิทธิที่กฎหมายรับรองให้บุคคลทีอ านาจเหนือทรัพย์สินนั้น จ าแนก
อธิบายถึงประเภทของทรัพยสิทธิ โดยจ าแนกอธิบาย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้ ดังนี้ 
             2.1 กรรมสิทธิ์ เป็นทรัพยสิทธิที่บุคคลมีเหนือทรัพย์สิน ซึ่งมีลักษณะที่เป็นสิทธิเด็ดขาด
สมบูรณ์   ในการแสดงความเป็นเจ้าของ ทั้งก่อให้เกิดอ านาจหวงกันไว้โดยเฉพาะ และยังเป็นสิทธิที่คง
อยู่ตลอดไปถาวรโดยแท้ ซึ่งรวมถึงสิทธิทั้งหลายที่เกี่ยวกับทรัพย์สินนั้นด้วย อันได้แก่ สิทธิครอบครอง 
ยึดถือ และสิทธิใช้สอย  ทั้งนี้ เจ้าของทรัพย์สินจึงมีสิทธิใช้สอยทรัพย์สินของตนได้อย่างไรก็ได้ แต่ต้อง
ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น เช่น บุคคลใช้มีดผ่าหรือตัดอะไรก็ได้ แต่จะใช้มีดท าร้ายคนอื่นไม่ได้ นอกจากนี้ 
ยังมีสิทธิที่จะจ าหน่ายทรัพย์สินนั้นด้วยวิธีขาย โอน แลกเปลี่ยน ท าลาย หรือสละกรรมสิทธิ์อย่างไรก็
ได้ ทั้งมีสิทธิที่จะได้ดอกผลแห่งทรัพย์สินนั้น ทั้งดอกผลธรรมดาและดอกผลนิตินัยก็ได้ รวมทั้งสิทธิที่
จะติดตามเอาทรัพย์นั้นคืนจากผู้ไม่มีสิทธิโดยไม่ต้องฟ้องร้องต่อศาล (ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 1336) หากมีผู้อ่ืนโต้แย้งเอาคืนไม่ได้ จึงต้องใช้สิทธิทางศาล สิทธิติดตามเอาคืนนี้ไม่มี
อายุความ เว้นแต่จะมีผู้ได้รับกรรมสิทธิ์จากการครอบครองปรปักษ์   ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 1382  

              อนึ่ง กรรมสิทธิ์รวม ได้แก่ การที่บุคคลหลายคนเป็นเจ้าของทรัพย์สินอย่างหนึ่งร่วมกัน
โดยมีส่วนเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้ เจ้าของรวมทุกคนต่างมีสิทธิจัดการทรัพย์สินร่วมกันและเจ้าของ
รวมคนหนึ่งๆ  อาจใช้สิทธิอันเกิดแต่กรรมสิทธิ์ใดๆ เพ่ือต่อสู้บุคคลภายนอก เช่น บุคคลภายนอกบุก



101 

 

รุกที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์รวมเจ้าของคนใดคนหนึ่งมีสิทธิขับไล่ได้ แต่ในบางกรณีจะต้องได้รับความ
ยินยอมจากเจ้าของรวมทุกคน   (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1361) เช่น การขาย 
จ านองหรือก่อให้เกิดภาระติดพันในทรัพย์สินทั้งหมด เป็นต้น 

ในเรื่องกรรมสิทธิ์นั้น กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินอาจถูกแย่งกรรมสิทธิ์โดยเงื่อนไขที่ว่า บุคคลใด
ครอบครองทรัพย์สินของผู้อ่ืนไว้โดยสงบและเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ได้
ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลา 10 ปี ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์เป็นเวลา 5 ปี บุคคลนั้นได้กรรมสิทธิ์ 
(ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382) ทรัพยสิทธิประเภทหนึ่งที่บุคคลทั่วไปมีกรรมสิทธิ์
ไม่ได้ มีแต่สิทธิครอบครองเท่านั้น ได้แก่ ที่ดินมือเปล่าที่ราชการยังมิได้ออกหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์
หรือโฉนดให้ ถือว่าที่ดินนั้นยังเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐอยู่     แต่ให้ราษฎรเข้าครอบครองท ามาหากินได้ 

 2.2 สิทธิครอบครอง คือ ทรัพยสิทธิที่แสดงถึงความครอบครอง แต่ไม่ได้เป็นเป็นเจ้าของ
เหมือน กับกรรมสิทธิ์ ดังนั้น กรรมสิทธิ์ย่อมมีค่าของความเป็นเจ้าของกว่าสิทธิครอบครอง นาย ก. ยืม
รถ นาย ข.  นาย ก. ย่อมมีสิทธิครองครองขณะน ารถไปใช้ แต่กรรมสิทธิ์ยังเป็นของ นาย ข. อยู่ นาย 
ข. มีสิทธิในรถมากกว่า นาย ก. ตามปกติผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ย่อมมีสิทธิครองครองอยู่แล้ว 

            2.3 ภาวะจ ายอม  คือ ทรัพยสิทธิที่ ตัดทอนกรรมสิทธิ์ ในทรัพย์สิน  ท าให้ เจ้ าของ
อสังหาริมทรัพย์อันหนึ่งซึ่งเรียกว่า ภารยทรัพย์ ต้องรับกรรมบางอย่างที่มีผลกระทบกระเทือน
ทรัพย์สินของตนหรือท าให้เจ้าของทรัพย์ต้องงดเว้นการใช้สิทธิบางอย่างในทรัพย์สินนั้น เพ่ือประโยชน์
ของอสังหาริมทรัพย์อ่ืน ซึ่งเรียกว่า สามยทรัพย์ (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1378) 
เช่น เจ้าของที่ดินแปลงหนึ่งยอมให้เจ้าของที่ดินอีกแปลงเดินผ่านได้โดยท าสัญญาให้มีภาระจ ายอม
เหนือที่ดินนั้นและน าสัญญานั้นไปจดทะเบียนจึงมีผลสมบูรณ์เป็นทรัพยสิทธิได้ นอกจากนี้ ภาระจ า
ยอมอาจได้มาโดยอายุความ (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1401) ถ้าเจ้าของที่ดินได้ใช้
สอยเดินผ่านที่ดินอีกแปลงหนึ่งอย่างสงบเปิดเผยและด้วยเจตนาที่จะได้รับสิทธิภาระจ ายอมเป็นเวลา
ติดต่อกัน 10 ปี เขาย่อมได้ภาระจ ายอมไปโดยอายุความ แต่ถ้าไม่ได้ใช้สิบปี ภาระจ ายอมย่อมสิ้นไป ผู้
ทรงสิทธิภาระจ ายอมสามารถอ้างสิทธิของบุคคลที่สามได้ เช่น นาย ก . เดินผ่านที่ดิน นาย ข. จนได้
ภาระจ ายอม ถ้า นาย ข. ขายที่ดินดังกล่าวให้ นาย ค. นาย ก. ก็ยังมีสิทธิเดินผ่านไม่ว่าที่ดินนั้นจะตก
ไปเป็นของผู้ใด เพราะทรัพยสิทธิย่อมติดต่อกับตัวทรัพย์ตลอดไปและอ้างกับบุคคลทั่วไปได้ เป็นต้น 

            2.4. สิทธิอาศัย หมายถึง การที่บุคคลหนึ่งมีสิทธิที่จะอยู่ในโรงเรือนของผู้อื่นโดยไม่ต้องเสียค่า
เช่าหรือผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน เป็นสิทธิเฉพาะตัวผู้อาศัยเท่านั้น ไม่อาจตกทอดเป็นมรดกหรือโอน
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ให้แก่ผู้อ่ืน  แต่ให้ประโยชน์แก่บุคคลในครอบครัวของผู้อาศัยได้ ผู้อาศัยมีสิทธิเก็บเอาดอกผลธรรมดา
หรือผลแห่งที่ดินมาใช้ได้ตามความจ าเป็นของครัวเรือน ทั้งนี้ อาจจะมีการก าหนดระยะเวลาหรือให้
สิทธิอาศัยตลอดชีวิตของผู้อาศัยก็ได้ ถ้าไม่มีการก าหนดระยะเวลา สิทธิอาศัยจะเลิกเวลาใดก็ได้ แต่
ต้องบอกล่วงหน้าแก่ผู้อาศัยตามสมควร ถ้ามีการก าหนดระยะเวลา สิทธิอาศัยต้องมิให้เกินสามสิบปี 
ถ้าก าหนดนานกว่านั้น ให้ลดลงมา เป็นสามสิบปี การต่ออายุสิทธิอาศัยต้องไม่เกินสามสิบปีนับแต่วัน
ท าต่อ และเมื่อสิทธิอาศัยสิ้นสุดลง ผู้อาศัยต้องส่งทรัพย์สินคืนแก่ผู้ให้อาศัยด้วย (ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1402-1408) 

             2.5 สิทธิเหนือพื้นดิน คือ การที่เจ้าของที่ดินยอมให้บุคคลอ่ืนมีสิทธิเป็นเจ้าของโรงเรือนสิ่ง
ปลูกสร้างหรือสิ่งเพาะปลูก บนดินหรือใต้ดินของตน ดังนั้น สิทธิเหนือพ้ืนดินจึงเป็นทรัพยสิทธิที่เป็น
ข้อยกเว้นของหลักส่วนควบ ไม่ใช่สิทธิเฉพาะตัว สามารถโอนหรือตกทอดเป็นมรดกได้ และสิทธิเหนือ
พ้ืนดิน อาจจะก่อให้เกิดสิทธิได้โดยมีก าหนดระยะเวลาหรือตลอดชีวิตเจ้าของที่ดินหรือผู้ทรงสิทธิ
เหนือพ้ืนดินก็ได้  ถ้ามีการก าหนดระยะเวลาห้ามมิให้เกินกว่าสามสิบปี แต่ถ้าก าหนดไว้นานกว่านั้นให้
ลดลงเป็นสามสิบปี การต่ออายุสิทธิเหนือพ้ืนดินก็ต้องไม่เกินสามสิบปีนับแต่วันต่อ ถ้าไม่มีการก าหนด
ระยะเวลา คู่กรณีจะบอกเลิกในเวลาใดก็ได้ แต่ต้องบอกล่วงหน้าแก่อีกฝ่ายหนึ่งเป็นระยะเวลาตาม
สมควร หรือถ้าหากมีค่าเช่า จ าต้องให้แก่กัน   ต้องบอกล่วงหน้าหนึ่งปีหรือให้ค่าเช่าหนึ่งปี ถ้าผู้ทรง
สิทธิเหนือพ้ืนดินละเลยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข  อันเป็นสาระส าคัญที่ระบุไว้ในนิติกรรมก่อตั้ งสิทธินั้น
หรือถ้ามีค่าเช่าที่ต้องช าระและไม่ได้ช าระสองปีติดๆกัน คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งจะบอกเลิกสิทธิดังกล่าวนั้น
ก็ได้ สิทธิเหนือพ้ืนดินนี้ไม่สิ้นสุดลง แม้โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งเพาะปลูกจะถูกท าลายไปแล้วก็
ตาม แต่เมื่อสิทธิเหนือพ้ืนดินสิ้นสุดลงแล้ว ผู้ทรงสิทธิจะรื้อถอนโรงเรือน สิ่งปลูกสร้างหรือสิ่ง
เพาะปลูกของตนไปก็ได้ และต้องท าที่ดินให้เป็นเหมือนเดิมด้วย ถ้าเจ้าของที่ดินไม่ยอมให้รื้อถอนไป 
โดยบอกเจตนาจะซื้อตามราคาท้องตลาด ผู้ทรงสิทธิเหนือพ้ืนดินไม่ยอมขายไม่ได้ นอกจากจะมีเหตุอัน
ควร (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1410-1416) 

             2.6 สิทธิเก็บกิน หมายถึง สิทธิที่บุคคลสามารถจะครอบครองใช้ และถือเอาประโยชน์                              
จากอสังหาริมทรัพย์ของผู้อ่ืน ผู้ทรงสิทธิเก็บกินในป่าไม้ เหมืองแร่ หรือที่ขุดหิน ก็มีสิทธิแสวงหา
ผลประโยชน์จากป่าไม้ เหมืองแร่ หรือที่ขุดหินนั้น ถ้าไม่มีก าหนดระยะเวลา ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า
สิทธิเก็บกินมีอยู่ตลอดชีวิต ถ้ามีก าหนดระยะเวลาต้องไม่เกินสามสิบปี ถ้าก าหนดระยะเวลาไว้นาน
กว่านั้นก็ให้ลดลงเป็นสามสิบปี สิทธิเก็บกินอาจต่ออายุได้แต่ต้องก าหนดไม่เกินสามสิบปีด้วย ถ้าผู้ทรง 
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  สิทธิตาย สิทธิเก็บกินย่อมสิ้นสุดไม่เป็นมรดกตกทอด เมื่อสิทธิเก็บกินสิ้นสุดลง ผู้ทรงสิทธิต้องส่งคืนแก่
เจ้าของ ถ้าทรัพย์สินสลายไปหรือเสื่อมราคาลง ผู้ทรงสิทธิเก็บกินต้องรับผิดเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าความ
เสียหายนั้นมิได้เกิดเพราะความผิดของตน หากได้ใช้ทรัพย์สินสิ้ นเปลืองไปโดยมิชอบต้องท าให้มี
ทรัพย์สินนั้นแทนขึ้นด้วย แต่ถ้าทรัพย์สินนั้นเสื่อมราคาเพราะการใช้ตามควรแล้วผู้ทรงสิทธิเก็บกินไม่
จ าเป็นต้องจ่ายค่าทดแทน ทั้งนี้ ผู้ทรงสิทธิจ าต้องรักษาทรัพย์สินที่มีสิทธิใช้นั้นดังเช่นวิญญูชนพึง
กระท า และจ าต้องสงวนภาวะแห่งทรัพย์มิให้เปลี่ยนไปในสาระส าคัญ   ทั้งต้องบ ารุงรักษาตามปกติ
และซ่อมแซมเล็กน้อย ถ้าจ าเป็นต้องซ่อมแซมใหญ่ หรือมีการส าคัญอันต้องท า   เพ่ือรักษาทรัพย์สิน  
ผู้ ทรงสิทธิต้ องแจ้ งแก่ เจ้ าของและต้องยอมให้ จัดท าการนั้ น  ถ้ า เจ้ าของทรัพย์สินละเลย                            
ผู้ทรงสิทธิจะจัดท าการโดยเจ้าของทรัพย์สินออกค่าใช้จ่ายก็ได้ ในระหว่างที่สิทธิเก็บกินยังมีอยู่ ผู้ทรง
สิทธิต้องออกค่าใช้จ่ายในการจัดการทรัพย์สินตลอดจนเสียภาษีอากร และต้องใช้ดอกเบี้ยหนี้สินซึ่งติด
พันทรัพย์สินนั้น คดีอันเกี่ยวกับสิทธิเก็บกินห้ามมิให้ฟ้องเกินหนึ่งปีนับแต่วันสิทธิเก็บกินสิ้นสุดลง (ป.

พ.พ. มาตรา 1417-1428) 
            2.7. ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์ หมายถึง การที่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์มีความผูกพันที่

ต้องช าระหนี้จากอสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นคราวๆ ให้แก่ผู้รับประโยชน์ หรือต้องยอมให้ผู้อ่ืนได้ใช้หรือ
ถือเอาประโยชน์  จากอสังหาริมทรัพย์นั้น เช่น นาย ก. เจ้าของบ้านเช่ามีความผูกพันที่จะต้องแบ่งค่า
เช่าให้นาย ข. เป็นรายเดือนมีก าหนด 5 ปี เป็นต้น (บัญญัติ สุชีวะ, 2515: 263) การก่อให้เกิดสิทธิ
ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์อาจมีก าหนดระยะเวลา โดยให้น าบทบัญญัติมาตรา 1403 วรรค 3 มา
ใช้โดยอนุโลมหรือถ้าไม่มีการก าหนดระยะเวลา ก็ให้ถือว่ามีอยู่ตลอดชีวิตผู้รับประโยชน์ นอกจากนี้ ถ้า
มิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน สิทธิภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์จะโอนกันไม่ได้แม้แต่ทางมรดก ถ้าผู้รับ
ประโยชน์ละเลยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขอันเป็นสาระส าคัญซึ่งระบุไว้ในนิติกรรมก่อตั้งภาระติดพันนั้น 
คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งจะบอกเลิกสิทธิของผู้รับประโยชน์ก็ได้ และถ้าเจ้าของทรัพย์สินมิได้ช าระหนี้ตาม
ภาระติดพัน ผู้รับประโยชน์อาจขอให้ศาลตั้งผู้รักษาทรัพย์เพ่ือจัดการทรัพย์สินและช าระหนี้แทน
เจ้าของ หรือสั่งให้เอาทรัพย์สินออกขายทอดตลาดและเอาเงินที่ขายได้จ่ายให้ผู้รับประโยชน์ตาม
จ านวนที่ควรได ้
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  ผู้ทรงสิทธิ 
 ผู้ทรงสิทธิ ในมิติกฎหมาย คือ บุคคลนั่นเอง โดยบุคคลจ าแนกออกเป็น 2 ประเภท ซึ่งได้แก่ 
บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล 

บุคคลธรรมดา คือ มนุษย์เป็นผู้มีเนื้อตัวรูปร่างอย่างคนปกติที่เกิดมาจากครรภ์มารดาที่เรียกว่า
คลอดออกมามีชีวิตรอดอยู่ เมื่อผู้ใดคลอดออกมาจากครรภ์มารดาและมีชีวิตรอดอยู่ กฎหมายคือผู้นั้น
มีสภาพบุคคล  มีสิทธิแลหน้าที่ตามกฎหมาย การศึกษากฎหมายในเรื่องบุคคลธรรมดาจึงเริ่มต้นตั้งแต่ 
การมีสภาพบุคคล การสิ้นสภาพบุคคล โดยศึกษาถึงการตายและการสาบสูญเมื่อมีสภาพบุคคลก็ย่อม
ต้องมีส่วนประกอบแสดงฐานะของบุคคลนั้นๆ ว่ามีอยู่อย่างไร อันได้แก่ สัญชาติ ชื่อ ภูมิล าเนา 
สถานะของมนุษย์ย่อมแสดงให้เห็นสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายว่าจะมีมากน้อยเพียงไร  การมีสถานะ
เช่นไรย่อมแสดงถึงความสามารถในการมีสิทธิหรือใช้สิทธิของผู้นั้น บุคคลจึงมีความสามารถไม่เท่า
เทียมกันตามแต่สถานะ เช่น การที่มีสถานะเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ 
ผู้บรรลุนิติภาวะย่อมมีความสามารถในการมีสิทธิและไร้สิทธิแตกต่างกัน 

นิติบุคคล  เป็นบุคคลตามกฎหมายไม่มีชีวิตจิตใจเหมือนบุคคลธรรมดาแต่เป็นบุคคลที่กฎหมาย
สมมุติขึ้น ซึ่งกฎหมายเล็งเห็นความส าคัญในแง่ที่สมควรให้มีสิทธิและหน้าที่ต่างๆได้อย่างเช่นบุคคล
ธรรมดาทั่วไป  เว้นแต่สิทธิและหน้าที่ซึ่งว่าโดยสภาพแล้วจะพึงมีได้เฉพาะบุคคลธรรมดา เช่น สิทธิใน
ครอบครัว เป็นต้น  การศึกษาเรื่องนิติบุคคลจึงเริ่มตั้งแต่นิติบุคคลตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่ามี
ประเภทใดบ้าง  สิทธิและหน้าที่ของนิติบุคคล การแสดงเจตนาของนิติบุคคล และท้ายที่สุดคือการ
สิ้นสุดสภาพของนิติบุคคล อนึ่ง นิติบุคคลนอกจากจะจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว ยังมี
นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายอื่นด้วย เช่น นิติบุคคลมหาชน ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายมหาชน เป็น
ต้น 

1.  บุคคลธรรมดา  (Natural  Persons)   
1.1 สภาพบุคคล (Personality) ตามประมวลตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา  15 

บัญญัติว่า “สภาพบุคคลย่อมเริ่มแต่เมื่อคลอดแล้วอยู่รอกเป็นทารกและสิ้นสุดลงเมื่อตาย” 

ตามประมวลตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 15 ย่อมพิเคราะห์ได้ว่า ก่อนคลอดยัง
ไม่มีสภาพบุคคล หากผู้ใดท าให้ทารกในครรภ์มารดาตาย กฎหมายเอาผิดฐานท าให้แท้งลูก  ในทาง
ตรงกันข้าม หากมีการคลอดแล้วรอดอยู่ แม้จะชั่วขณะเวลาหนึ่งก็ตาม หากผู้ใดท าให้ทารกนั้นถึงแก่
ความตายย่อม  มีความผิดฐานฆ่าผู้อ่ืน ซึ่งมีโทษทางอาญาแตกต่างกันมาก การเริ่มต้นแห่งสภาพ
บุคคลย่อมข้ึนอยู่กับเหตุการณ์  2 ประการ คือ กาคลอด และการอยู่รอดเป็นทารก 

1.1.1 คลอด  (Full  Completion  of  Birth)   
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การคลอดเป็นอาการทางธรรมชาติอันข้อเท็จจริง สมัยโบราณการคลอดใช้หมอต าแย
เป็นผู้ท าคลอด ในปัจจุบันการคลอดกระท าโดยแพทย์แผนปัจจุบันซึ่งมีความเชี่ยวชาญในทางสูติกรรม 
การคลอด  ในปัจจุบันจึงกระท าหลายแบบตามความเจริญทางสังคม เช่น อาจให้มารดาคลอดเองตาม
ธรรมชาติโดยแพทย์ควบคุมช่วยเหลือ อาจใช้วิธีแพทย์ผ่าคลอด ปัญหาที่นักนิติศาสตร์ถกเถียงกันมา
นานอยู่ที่ว่าอย่างไรเป็นการคลอดที่สมบูรณ์ เช่น ต้องมีการที่เด็กคลอดออกมาหมดตัวแล้วหรือไม่ มี
การตัดรกแล้วหรือไม่ ต้องมีการตัดสะดือแล้วหรือไม่ อย่างไรก็ดี  ความเห็นของนักนิติศาสตร์ใน
ปัจจุบันเห็นว่า การคลอดน่าจะหมายถึง การที่ทารกพ้นออกมาจากครรภ์ของมารดาโดยหมดตัวแล้ว
ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายติดอยู่ในช่องคลอด   มีชีวิตอิสระจากมารดา กล่าวคือ สามารถหายใจ
ได้เอง การตัดสะดือก็ดี การตัดรกก็ดีไม่ใช่สาระของการมีสภาพบุคคลเป็นแต่เพียงการแยกส่วนโดย
เด็ดขาดจากมารดารเท่านั้นเอง   

1.1.2 อยู่รอดเป็นทารก  (Living  Child)   

ทารกเมื่อคลอดแล้วต้องมีการรอดอยู่ กล่าวคือ  การคลอดโดยมีลมหายใจหรือสามารถ
หายใจได้โดยอิสระ การหายใจจะเป็นเพียงระยะเวลาเล็กน้อยก็ถือว่าทารกมีสภาพบุคคลแล้ว อย่างไร
ก็ตามความที่กล่าวมาแล้วเป็นความเห็นในทางสมบูรณ์เด็ดขาดที่สามารถพิสูจน์ได้ในทางการแพทย์
อย่างชัดเจน  โดยสามารถพิสูจน์ได้จากปอดของทารกนั้นเอง แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นแนวคิดในทาง
การแพทย์มีความเห็นว่า การหายใจไม่ได้แสดงถึงการมีชีวิตอยู่เพียงอย่างเดียว มีพฤติการณ์อีกหลายๆ 
อย่างที่แสดงว่าทารกนั้นมีชีวิตอยู่  เช่น การเต้นของหัวใจ การเต้นของสายสะดือ การเคลื่อนไหวของ
กล้ามเนื้อและร่างกายที่อยู่ในอ านาจของจิตใจ ซึ่งอาการเหล่านี้ในทางการแพทย์แสดงถึงการเริ่มต้น
ของการมีชีวิตเป็นอิสระของทารกเอง(Sign of  Separate Existence) อย่างไรก็ตาม อาการเหล่านั้น
แม้จะเป็นอาการเริ่มต้นแห่งการมีชีวิต ในทางการแพทย์  กรณีอาจมีปัญหาตามมาได้อีกว่าหากปรากฏ
ต่อมาว่า ได้มีการเต้นของหัวใจ การเต้นของกล้ามเนื้อ แต่ทารกไม่หายใจ แพทย์ได้ช่วยหายใจ แต่
ทารกก็ไม่หายใจ  และในที่สุดหัวใจก็หยุดเต้น จะถือว่าทารกตายก่อนคลอดหรือหลังคลอด มีสภาพ
บุคคลแล้วหรือไม่ ความเห็นส่วนใหญ่ของแพทย์และนักนิติศาสตร์จึงเห็นว่า การมีชีวิตอยู่จึงน่าจะ
พิสูจน์จากการหายใจของเด็กเพียงเท่านั้นเพราะถ้าเด็กไม่หายใจหรือไม่อาจหายใจได้หลังจากได้
ช่วยเหลืออย่างเต็มก าลังแล้วก็เป็นที่แน่นอนว่าทารกนั้นไม่อาจมีชีวิตอยู่รอดได้แน่ การหายใจจึงควร
ถือเป็นสาระส าคัญเพียงประการเดียวในการแสดงความมีชีวิตอยู่รอดอยู่   ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า  เมื่อ
ทารกคลอดออกมาแล้วมีการหายใจไม่ว่าจะเป็นช่วงระยะเวลายาวนานเท่าไร ก็ถือว่าทารกนั้นมีสภาพ
บุคคลแล้วการที่ทารกตายก่อนคลอดหรือในขณะคลอดย่อมไม่อาจถือว่ามีสภาพบุคคลตามกฎหมาย
เพราะการไม่มีชีวิตอยู่รอด 

ทารกซึ่งอยู่ในครรภ์มารดาย่อมยังไม่มีสภาพบุคคล โดยผลของประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 15 ดังกล่าวข้างต้น เมื่อทารกในครรภ์มารดายังไม่มีสภาพบุคคล ในหลักท่ัวไปจึง
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ยังไม่อาจ  มีสิทธิและหน้าที่ต่างๆได้อย่างเช่นบุคคลธรรมดาทั่วไป  อย่างไรก็ตาม พึงเห็นได้ว่าในบาง
กรณีการถือหลักสภาพบุคคลเคร่งครัดเช่นนั้นอาจมีผลเสียหายต่อเด็กหรือทารกในครรภ์มารดาได้หาก
ภายหลังต่อมาเกิด มามีชีวิตรอดอยู่ เช่น กรณีบิดาของเด็กตายขณะที่เด็กอยู่ในครรภ์มารดา หากจะ
ถือว่าเด็กยังไม่มีสภาพบุคคล  ยังไม่มีสิทธิต่างๆได้แล้ว ย่อมถือว่าเด็กในครรภ์มารดานั้นย่อมไม่อาจใช้
สิทธิในการเป็นทายาทในการรับมรดกของบิดาผู้วายชนม์ได้หากเด็กคลอดออกมามีชีวิตรอดอยู่ ใน
ภายหลังจึงไม่อาจรับมรดกใดๆของบิดาในฐานะทายาทโดยธรรมได้ทั้งๆที่ในความเป็นจริงแล้วทารก
นั้นเป็นบุตรที่แท้จริงของบิดาผู้ตาย  ด้วยเหตุนี้กฎหมาย จึงเล็งเห็นความส าคัญโดยค านึงถึงเหตุการณ์
ในอนาคตเกี่ยวกับทารกในครรภ์มารดาว่าควรได้รับสิทธิหรือประโยชน์ใดๆ ได้บ้างในบางกรณี
อย่างเช่นตัวอย่างข้างต้นน่าที่จะให้เด็กนั้นมีสิทธิได้รับประโยชน์จากกองมรดกของบิดา แม้บิดาตาย
ทารกจะยังไม่คลอดก็ตาม การที่ทารกไม่คลอดไม่น่าที่จะเป็นสิ่งที่กั้นสิทธิและประโยชน์ของทารกได้ 
ดังนั้น ประมวลตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 15 วรรคสอง จึงบัญญัติว่า“ทารกในครรภ์
มารดาก็สามารถจะมีสิทธิต่างๆ ได้ถ้าหากว่าภายหลังเกิดมารอดอยู่” 

ผลของมาตรา 15 วรรคสองมีอยู่เฉพาะการมีสิทธิกล่าวคือ  ได้รับประโยชน์  เช่น ได้รับ
ประโยชน์ จากกองมรดก  อย่างกรณีตัวอย่างข้างต้นทารกนั้นย่อมมีสิทธิได้รับมรดกในฐานะทายาท
โดยธรรมในบทบัญญัติมาตรา 15 วรรคสองจึงไม่หมายรวมถึงหน้าที่ หรือความรับผิดอันเป็นผล
เสียหายเสียประโยชน์ต่อเด็กนั้นเอง 

ประมวลตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1604 บัญญัติว่า “บุคคลธรรมดาจะเป็น
ทายาทได้ก็ต่อเมื่อมีสภาพบุคคลหรือสามารถมีสิทธิได้ตามมาตรา 15 แห่งประมวลตามกฎหมายนี้ใน
เวลาที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตาย” 

เพ่ือประโยชน์แห่งมาตรานี้ ให้ถือว่าเด็กที่เกิดมารอดอยู่ภายใน 310 วัน นับแต่วันที่เจ้า
มรดกถึงแก่ความตาย เป็นทารกอยู่ในครรภ์มารดาอยู่ในเวลาที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตาย 

นอกจากนั้น ประมวลตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1536 บัญญัติว่า “เด็กเกิด
แต่หญิงขณะเป็นภรรยาชายหรือภายใน 310 วัน นับแต่การสมรสสิ้นสุดลง ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า
เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของชายผู้เป็นสามีหรือเคยเป็นสามีแล้วแต่กรณี” 

ผลของประมวลตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1536 และมาตรา 1604 ย่อม
หมายความว่า ทารกที่คลอดออกมาภายใน 310 วัน นับแต่บิดาตายหรือนับแต่ขาดจากการสมรส เช่น 
กรณีอย่าขาด จากกัน ถือว่าทารกนั้นเป็นบุตรของบิดาที่ตายหรือเป็นบุตรของชายผู้ซึ่งเคยเป็นสามี 
การที่ผู้ใดจะอ้างข้อเท็จจริงเป็นอย่างอ่ืนต้องมีหน้าที่พิสูจน์ เช่น บิดาของเด็กไม่อาจมีบุตรได้ หรือหาก
ต้องพิสูจน์กันในทางการแพทย์ก็มีวิธีการพิสูจน์  เช่นการพิสูจน์กรุ๊ปเลือด เป็นต้น 

      นอกจากมีสิทธิได้นับมรดกตามมาตรา1604 แล้ว มาตรา 15 วรรค 2 ยังรับรองสิทธิต่างๆ ของ
ทารก  ในครรภ์มารดา หากว่าภายหลังเกิดมาแล้วเป็นทารก ซึ่งเป็นการขยายหลักแห่งการรับรองสิทธิ
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ของบุคคล(ประสิทธิ์ โควิไลกูล, 2540 :1-5) ที่ว่าบุคคลย่อมเป็นผู้ทรงสิทธิ (subject of rights) และ
เป็นผู้ผูกพันกับหน้าที่ตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว้ ดั้งนั้น ทารกน่าจะมีสิทธิในกรณีอ่ืนๆ ด้วย เช่น 

1. ทารกในครรภ์มารดาหากภายหลังเกิดมาอยู่รอดอยู่ มีสิทธิฟ้องผู้กระท าละเมิลต่อทารกจน
เป็นเหตุท าไห้ทารกนั้นพิการเพราะประทุษร้ายต่อร่างกายมารดาตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์มาตรา 420  แต่ถ้าหากขณะท าการประทุษร้ายต่อมารดา  ทารกอยู่ในครรภ์มารดาจะถือว่า
เป็นเพียงส่วนหนึ่งของร่างกายมารดาแล้วก็ไม่น่าท าไห้ทารกที่คลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกมีสิทธิฟ้อง
ผู้กระท าละเมิดได้  จะท าไห้ผู้กระท าละเมิดต้องยกฟ้องและลงโทษสองครั้ง เพราะโจทก์ต่างกันเมื่อไม่
ถือฟ้องซ้ า นอกจากผู้กระละเมิดจะจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง มุ่งร้ายต่อทารากในครรภ์ 
ไม่ใช่มุ่งร้ายต่อมารดา  ทารกจึงมีสิทธิฟ้องได้แต่เป็นการยากที่จะพิสูจน์จิตใจของผู้กระท าละเมิดได้
เช่นเดียวกับกรณีที่เป็นคดีอาญา ผู้กระท าประทุษร้ายกระท าต่อมารดามิได้กระท าต่อทารกโดยตรง  
แม้จะประทุษร้ายจนท าไห้ทารกคลอดออกมาแล้วพิการ ก็จะถือว่าทารกเป็นเพียงส่วนหนึ่งของมารดา
ทารกไม่เป็นผู้เสียหายในคดีอาญา เพราะผู้กระท ามิได้ประทุษร้ายต่อทารกโดยตรงผู้กระท าความผิด
จะต้องรับผิดฐานท าร้านร่างกายมารดาเท่านั้น 

อย่างไรก็ตามมีผู้ไห้ความเห็นว่าทารกในครรภ์มารดาน่าจะมีสิทธิฟ้องผู้ที่ท าละเมิดต่อทารก
ขณะที่อยู่ครรภ์มารดาและเมื่อทารกคลอดมาแล้วปรากฏว่าได้รับความเสียหายหรือพิการจากการ
กระท านั้น ผู้กระท าละเมิดจึงต้องรับผิดชอบในการกระท าดังกล่าว ตัวอย่างคดีที่โจทก์ถูกละเมิดตั้งแต่
ยังอยู่ในครรภ์มารดาขณะมารดาโจทก์โดยสารรถไฟของจ าเลย รถไฟได้เกิดอุบัติเหตุ โจทก์คลอดมา
พิการ จึงฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากจ าเลย ปรากฏว่าศาลไอริชอ้างว่าจ าเลยไม่มีหน้าที่ต่อบุคคล
ซึ่งจ าเลยไม่รู้ว่ามีอยู่ และบุคคลที่ยังเกิดไม่มีสิทธิตามกฎหมายในหลักประกันแห่งบุคคล  (วงษ์ วีระ
พงษ์, 2518: 47-48) ซึ่งเน้นให้เห็นว่าสภาพบุคคลเป็นเครื่องก าหนดสิทธิและหน้าที่ของบุคคลตาม
กฎหมาย ส่วนศาลในสหรัฐอเมริกาแต่เดิมถือว่า ทารกในครรภ์มารดาเป็นส่วนหนึ่งของมารดาไม่มี
สิทธิฟ้อง แต่ภายหลังก็ยอมให้ฟ้องได้ 
 2. ทารกในครรภ์มารดาภายหลังคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารก น่าจะมีสิทธิได้รับค่าอุปการะ
เลี้ยงดูจากผู้กระท าละเมิดต่อบิดาหรือมารดาของตนตาม ป .พ.พ. มาตรา 443 วรรค 3 ซึ่งบัญญัติว่า 
“ถ้าว่าเหตุที่ตายลงนั้นท าให้บุคคลหนึ่งคนใดต้องขาดไร้อุปการะตามกฎหมายไปด้วยไซร้ ท่านว่า
บุคคลนั้นชอบที่จะได้รับค่าสินไหมทดแทนเพ่ือการนั้น” ดังนั้น เมื่อบิดามารดาถูกท าละเมิดตายใน
ขณะที่บุคคลเป็นผู้เยาว์ ผู้เยาว์นั้นมีสิทธิเรียกสินไหมทดแทนเป็นค่าอุปการะเลี้ ยงดูจากผู้กระท า
ละเมิดได้ เช่นเดียวกัน ถ้าบิดาถูกท าละเมิดตายลงนั้น มีบุตรที่ยังอยู่ในครรภ์มารดาก็ถือว่า บุตรใน
ครรภ์มารดานั้นต้องขาดอุปการะเพราะการละเมิดนั้นด้วย แต่ทั้งนี้ จะฟ้องได้ต่อเมื่อทารกได้คลอด
แล้วอยู่รอดมีสภาพบุคคล เพราะเมื่อไม่มีบิดาที่อุปการะเลี้ยงดู ผู้ที่ท าให้บิดาของทารกในครรภ์ตายก็
ต้องรับผิดในการท าให้ทารกที่คลอดแล้วอยู่รอดนั้นต้องขาดไร้อุปการะไม่น่าขัดกับหลักความรับผิด
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ในทางละเมิด เพราะผู้ละเมิดไม่จ าต้องรู้อยู่ก่อนว่า ผู้ถูกท าละเมิดมีหน้าที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูใครบ้าง 
แต่ผู้กระท าละเมิดต้องรับผิดเพราะเกิดจากการกระท าของตน 

 นอกจากนี้ สิทธิอ่ืนๆ ที่ทารกในครรภ์มารดาที่คลอดแล้วรอดอยู่ได้รับประโยชน์ยังหมาย
รวมถึงสิทธิที่จะใช้นามสกุลของผู้ที่เป็นบิดา สิทธิที่จะถือสัญชาติตามบิดา ตลอดจนในกรณีที่ชายผู้ให้
ก าเนิดมิได้จดทะเบียนสมรสกับมารดา ทารกก็มีสิทธิฟ้องคดีขอให้รับเป็นบุตรได้ (ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1556) แม้ชายจะตายก่อนทารกคลอดก็ตาม สิทธิฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็น
บุตรก็ไม่ระงับ 

 ค าพิพากษาฎีกาที่ 1053/2480 การฟ้องรับรองบุตรนั้น จะฟ้องได้ต่อเมื่อเด็กนั้นได้คลอดจาก
ครรภ์มารดาแล้ว และมีชีวิตรอดอยู่เป็นสภาพบุคคล จะฟ้องในขณะที่ทารกยังอยู่ในครรภ์มารดาได้ 
 ค าพิพากษาฎีกาที่ 341/2502 บุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองตามความหมายแห่ง มาตรา 
1627 นั้น หมายความถึงทารกซึ่งยังอยู่ในครรภ์มารดาด้วย ถ้าหากภายหลังได้เกิดมารอดอยู่ 
 ค าพิพากษาฎีกาที่ 489/2506 ทารกที่อยู่ในครรภ์มารดาขณะที่บิดาตาย มีสิทธิเป็นทายาทได้ 
ถ้าหากภายหลังได้เกิดมารอดอยู่ และโดยมีพฤติกรรมที่บิดารับรองทารกในครรภ์ว่าเป็นบุตรของตน 

 อนึ่ง ความสามารถในการใช้สิทธิของทารกนี้ถูกจ ากัดให้สามารถใช้สิทธิต่างๆ ได้โดยผ่านทาง
ผู้แทนโดยชอบธรรม อันได้แก่ ผู้ใช้อ านาจปกครอง คือ บิดามารดาหรือผู้ปกครองแล้วแต่กรณี
กล่าวคือ ถ้าจะมีการฟ้องร้องกัน ผู้แทนโดยชอบธรรมต้องเป็นผู้ด าเนินการแทน กรณีที่ทารกผู้เป็น
ทายาทเกิดภายหลังที่บิดาตายแล้ว อายุความฟ้องคดีมรดกจะเริ่มตั้งแต่เด็กนั้นคลอดแล้วอยู่รอดเป็น
ต้นไป ทั้งนี้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1754 วรรคแรก บัญญัติว่า “ห้ามมิให้ฟ้องคดีมรดกเม่ือพ้นก าหนด 1 

ปี นับแต่เจ้ามรดกตายหรือแต่เมื่อทายาทโดยธรรมได้รู้หรือควรได้รู้ถึงความตายของเจ้ามรดก” 

(มานิตย์ จุมปา ,2553: 159) 
          1.2 ส่วนประกอบของสภาพบุคคล เมื่อเกิดมารอดอยู่มีสภาพบุคคลแล้ว ย่อมจะต้องมีสิ่ง
ประกอบทั้งหลายอันเป็นลักษณะเฉพาะตัวของบุคคลเหล่านั้น เพ่ือให้รู้ว่าบุคคลนั้นเป็นใคร มีถิ่นฐาน
ที่อยู่แห่งใด มีความสามารถตามกฎหมายหรือไม่เพียงใด เป็นเพศหญิงหรือเพศชาย บรรลุนิติภาวะ
หรือเป็นผู้เยาว์เป็นสามีภรรยา หรือเป็นโสด สิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นส่วนประกอบของสภาพบุคคล ท าให้
หยั่งทราบลักษณะประจ าตัวของแต่ละบุคคล เพ่ือประโยชน์ในการจ าแนกความแตกต่างจากบุคคล
อ่ืนๆได้ นอกเหนือจาก ข้อแตกต่างโดยธรรมชาติสภาพ โดยสามรถแยกอธิบายส่วนประกอบของ
สภาพบุคคล ได้ดังนี้ 

1.2.1 ชื่อ (Name) 
เป็นถ้อยค าที่ตั้งขึ้นเพ่ือเรียกบุคคล กล่าวคือ ชื่อเป็นเครื่องจ าแนกตัวบุคคล เพ่ือบ่งบอก

ถึง  ตัวบุคคลใด เช่น อัครเดช พรประภา สมหวัง เป็นต้น ตามพระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. 2505 
บัญญัติว่า “ผู้เป็นสัญชาติไทยต้องมีชื่อตัวชื่อสกุลและจะมีชื่อรองก็ได้..” แสดงว่ากฎหมายบังคับใน
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เรื่องชื่อตัวและชื่อสกุล  เพราะเป็นสิ่งที่มีความส าคัญในการจ าแนกบุคคล ส่วนชื่อรองนั้นกฎหมาย
ไม่ได้บังคับ ซึ่งชื่อบคุคลประกอบด้วย 

    1.2.1.1 ชื่ อ ตั ว  (First Name) ชื่ อ ตั ว เป็ น ชื่ อ ป ร ะ จ า ตั ว ข อ งบุ ค ค ล  (ต าม
พระราชบัญญัติ   ชื่อบุคคล พ.ศ. 2505 มาตรา 4) เป็นชื่อจ าแนกบุคคลในแต่ละครอบครัวซึ่งได้รับ
การตั้งจากบิดามารดาหรือบุคคลอ่ืนที่บิดามารดาให้ความเห็นชอบการตั้งชื่อตัวนั้นปกติก็มักจะถือเอา
ความหมาย ลักษณะที่มุ่งหมายให้เป็นมีความหมายในทางที่เป็นมงคล ชื่อตัวต้องไม่พ้องหรือมุ่งหมาย
ให้คล้ายกับพระปรมาภิไธย พระนามของพระราชินี หรือราชทินนาม ต้องไม่มีค าหรือความหมาย
หยาบคาย   

   1.2.1.2 ชื่อสกุล (Family Name) ชื่อสกุล ได้แก่ ชื่อประจ าวงศ์สกุลหรือที่เรียกว่า 
นามสกุล ชื่อสกุลปกติจึงเป็นชื่อที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ เมื่อผู้ใดเกิดมีสภาพบุคคลย่อมมีสิทธิ
ตามกฎหมายที่จะใช้นามสกุลของบิดา ในกรณีที่ไม่ปรากฏตัวบิดา ให้บุตรใช้นามสกุลของมารดาได้ 
เพราะถือว่าบุตรเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของมารดาเสมอ ชื่อสกุลต้องไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้
คล้ายกับพระปรมาภิไธย พระนามของพระราชินี  ไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายคลึงกับราชทินนามเว้น
แต่จะเป็นราชทินนามของตนหรือของบุพการีหรือของผู้สืบสันดาน ไม่ซ้ ากับชื่อสุกล ที่ ได้รับ
พระราชทานจากพระมหากษัตริย์หรือไม่ซ้ ากับชื่อสกุลของบุคคลอ่ืนที่ ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ไม่มีค า
หรือความหมายหยาบคาย และมีพยัญชนะไม่เกินสิบพยัญชนะ เว้นแต่การใช้ราชทินนามเป็นชื่อสกุล 

   1.2.1.3 ชื่อรอง  ชื่อรองเป็นชื่อประกอบถัดไปจากชื่อตัว(ตามพระราชบัญญัติชื่อ
บุคคล  พ.ศ. 2505 มาตรา 4)  มุ่งหมายให้บ่งลักษณะหรือตัวบุคคลให้ชัดเจนยิ่งขึ้นและเพ่ือป้องกันมิ
ให้เกิดความสบสนในกรณีบุคคลใช้ชื่อซ้ ากัน การใช้ชื่อรองจึงท าให้แยกตัวบุคคลได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เป็นที่
น่าสังเกตว่า คู่สมรสอาจใช้ชื่อสกุลของอีกฝ่ายหนึ่งเป็นชื่อรองได้เมื่อได้รับความยินยอมจากฝ่ายนั้น
แล้ว 

   1.2.1.4 การคุ้มครองชื่อบุคคล  ด้วยชื่อบุคคลเป็นสิ่งที่มีความส าคัญเกี่ยวข้องอยู่กับ
บุคคลทุกๆ  คน ด้วยเหตุนี้ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 18 จึงบัญญัติว่า “สิทธิของ
บุคคลในการที่จะใช้นามโดยชอบที่จะใช้ได้ ถ้ามีบุคคลอ่ืนโต้แย้งก็ดี ถ้าบุคคลผู้เป็นเจ้าของนามนั้นต้อง
เสื่อมเสียประโยชน์เพราะการที่มีผู้อ่ืนมาใช้นามเดียวกันโดยมิได้รับอ านาจให้ใช้ได้ก็ดีท่านว่าบุคคลผู้
เป็นเจ้าของนามจะเรียกให้บุคคลอื่นนั้นระงับความเสียหายก็ได้ และถ้าเป็นที่พึงวิตกว่าจะต้องเสียหาย
อยู่สืบไป จะร้องขอต่อศาลให้สั่งห้ามก็ได้” 

บทบัญญัติในมาตรา 18 คุ้มครองการใช้ชื่อบุคคลโดยเฉพาะชื่อสกุลซึ่งอาจแบ่งได้ 2 
กรณ ีด้วยกัน กล่าวคือ 

1. กรณีมีผู้โต้แย้งการใช้ชื่อสกุลของเรา เช่น กรณีมีผู้โต้แย้งว่าเราไม่อาจใช้นามสกุลนั้น
ได้เพราะไม่ใช่บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย บิดาได้จดทะเบียนรับเป็นบุตร เป็นต้น 
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2. กรณีเราเป็นฝ่ายโต้แย้งการใช้ชื่อของบุคคลอ่ืน เพราะผู้อ่ืนใช้ชื่อเราโดยไม่มีอ านาจ                       
เช่น อ่านพบผู้กระท าผิดทางหน้าหนังสือพิมพ์ ปรากฏว่านามสกุลตรงกันกับเรา กรณีอาจท าให้ผู้อ่ืน
เข้าใจว่าเป็นญาติพ่ีน้องเรา ท าให้เราเสื่อมเสีย กรณีเช่นนี้เราอาจใช้สิทธิมาตรา 18 ให้เขาระงับใช้
นามสกุลหากจ าเป็น ก็ต้องฟ้องร้องต่อศาล อย่างไรก็ตามเขาก็มีสิทธิพิสูจน์สิทธิการใช้นามของเขาได้
ตามข้อ 1 เช่นกัน 

            1.2.2 ภูมิล าเนา (Domicile) 
            ภูมิล าเนาเป็นที่อยู่ตามกฎหมายของบุคคล บุคคลจะต้องมีที่อยู่เป็นส่วนประกอบ ใช้ติดต่อ
สัมพันธ์กับผู้อ่ืน การก าหนดภูมิล าเนาจึงเป็นกรณีที่กฎหมายก าหนด ถือเอาว่าผู้นั้นมีภูมิล าเนาอยู่แห่งหน
ต าบลใด 

           โดยเหตุนี้ การก าหนดภูมิล าเนาจึงเป็นเรื่องที่กฎหมายถือเป็นความส าคัญ นอกจากจะเป็น
การก าหนดเพ่ือถือเอาเป็นที่อยู่ตามกฎหมายของบุคคลแล้ว ภูมิล าเนายังเป็นประโยชน์ต่อรัฐในการ
ตรวจสอบแผนการพัฒนาควบคุมจ านวนประชากร โดยถือเอาทะเบียนบ้านเป็นเอกสารทางราชการที่
สามารถตรวจสอบถิ่นที่อยู่ของบุคคล ซึ่งแยกอธิบายได้ดังนี้ 

1.2.2.1 ประโยชน์ภูมิล าเนา เนื่องจากภูมิล าเนาเป็นที่อยู่ตามกฎหมายของบุคคลการ
ก าหนดภูมิล าเนาของบุคคลว่าอยู่แห่งใด จึงมีประโยชน์ในการติดต่อทางนิติสัมพันธ์ หรือในทางอันเป็นประโยชน์
แก่ตัวบุคคล ดังนี้ 

   1. เพ่ือประโยชน์ในการฟ้องจ าเลยทางแพ่ง ต้องฟ้องยังศาลแห่งท้องที่จ าเลยมี
ภูมิล าเนา  

   2. เพ่ือประโยชน์การส่งค าคู่ความ (ค าฟ้อง, ค าให้การ) การส่งหมายเรียกให้ส่ง                
ณ ภูมิล าเนาของบุคคลนั้น (ดูประมวลกฎหมายพิธีพิจารณาความแพ่ง  มาตรา  74, 81) 
                   3. การก าหนดสิทธิทางการเมือง เช่น สิทธิเลือกตั้งก าหนดตามภูมิล าเนาของบุคคล
เหล่านั้น   

  4. การช าระหนี้ โดยปกติหากเป็นทรัพย์เฉพาะสิ่งและคู่กรณีไม่ได้ตกลงกันไว้เป็น
ประการอ่ืน  ย่อมช าระหนี้ ณ ที่ๆตัวทรัพย์นั้นได้อยู่ในเวลาที่ก่อให้เกิดหนี้ ส่วนการช าระหนี้โดย
ประการอื่นๆให้ช าระ   ณ ภูมิล าเนาของเจ้าหนี้  
                       1.2.2.2 การก าหนดภูมิล าเนาตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
37“ภูมิล าเนา  ของบุคคลธรรมดาได้แก่ ถิ่นอันที่บุคคลนั้นมีสถานที่อยู่เป็นแหล่งที่ส าคัญ”   

ส าหรับกรณีมาตรา 44 นั้น เป็นเรื่องเฉพาะกรณีภูมิล าเนาของบุคคลธรรมดา (Natural  persons)                        
มิได้รวมถึงนิติบุคคล ซึ่งมีบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 71 ก าหนดไว้แล้ว 
ภูมิล าเนาของบุคคลธรรมดาประกอบด้วยหลักเกณฑ์ 2 ประการ คือ 
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1. เป็นสถานที่อยู่ (Residence) หมายถึง ที่ซึ่งบุคคลพักอาศัยหลับนอนเป็นที่อยู่อาศัย
อาจเป็นบ้าน ตึกแถว พระราชวัง หรือแม้แต่กระท่อม การพักอาศัยมีที่อยู่หลับนอนจึงเป็นข้อเท็จจริง
ของแต่ละบุคคล 

2. เป็นสถานที่อยู่เป็นแหล่งส าคัญ (Principal  residence) นอกจากจะเป็นสถานที่อยู่
แล้ว  สถานที่อยู่นั้นจะต้องเป็นแหล่งส าคัญ คือสถานที่บุคคลนั้นตั้งใจจะอยู่เป็นหลักเป็นฐาน มิใช่
เพียงพักอาศัยชั่วคราวหรือเพียงธุระบางสิ่งบางอย่างเท่านั้น  สถานที่อยู่จะถือเป็นแหล่งส าคัญจึงต้องดู
ที่เจตนาเป็นหลัก โดยอาศัยพฤติการณ์ต่างๆ เป็นเครื่องชี้วัดเจตนาของผู้นั้น ที่ถือเอาแหล่งส าคัญก็
เพ่ือป้องกันข้อโต้แย้งกรณี  ที่บุคคลอาจมีที่อยู่อาศัยหลายแห่ง  เช่น  นาย ก. มีที่อยู่อาศัยที่กรุงเทพฯ 
ขณะเดียวกันมีบ้านตากอากาศ   ที่หัวหินโดยจะพาครอบครัวไปไปพักอาศัยทุกๆวันหยุดสุดสัปดาห์ 
ดังกรณีนีต้้องถือเอาที่พักอาศยที่กรุงเทพฯ  เป็นภูมิล าเนา เพราะเป็นสถานที่อันเป็นแหล่งส าคัญ 

        1.2.2.3 บทบัญญัติพิเศษกรณีก าหนดภูมิล าเนา ภูมิล าเนาคือถิ่นที่อยู่อันเป็นแหล่งส าคัญ
ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น อย่างไรก็ตาม กรณีอาจมีพฤติการณ์นอกเหนือไปจาก มาตรา 37 ก าหนดไว้ 
เช่น มีที่อยู่เป็นแหล่งส าคัญหลายแห่ง หรือบุคคลอาจไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง ดังนี้ อาจมีปัญหาใน
เรื่องการก าหนดภูมิล าเนา ประมวลกฎหมายแพ่งของเราได้ก าหนดเรื่องต่างๆ เหล่านี้ไว้เป็นกรณีพิเศษ
หลายกรณ ีอันได้แก ่ 

1. มีถิ่นที่อยู่หลายแห่ง ถ้าบุคคลธรรมดามีถิ่นที่อยู่หลายแห่งสับเปลี่ยนกันไปก็ดีหรือมี
หลักแหล่งที่ท าการเป็นปกติต่างแห่งหลายแห่งก็ดี ให้ถือเอาแห่งใดแห่งหนึ่งดังกล่าวมาก่อนและหลัง
นั้นว่าเป็นภูมิล าเนาของบุคคลนั้น (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 38) 

กรณีมาตรา 38 หมายถึง มีถิ่นที่อยู่หรือที่ท าการเป็นแหล่งส าคัญหลายแห่งแต่ละแห่ง
เป็นแหล่งส าคัญเท่าเทียมกัน เช่น มีบ้านอยู่หลัง 2 หลัง หลังหนึ่งอยู่กรุงเทพฯ อีกหลังหนึ่งอยู่
เชียงใหม่ โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนอยู่อาศัยทั้งสองแห่งเท่าเทียมกัน หรือกรณีมีร้านค้าทั้งสองแห่ง
ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปดูแลกิจการ ทั้งสองแห่ง ดังนี้ ทั้งสองแห่งต่างเป็นภูมิล าเนาของบุคคลนั้น 

2. กรณีภูมิล าเนาไม่ปรากฏ ถ้าภูมิล าเนาไม่ปรากฏท่านให้ถือว่าถิ่นที่เป็นภูมิล าเนา 
(ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 39) กรณีเช่นนี้เป็นเรื่องไม่มีถิ่นที่อยู่ใดเป็นแหล่งส าคัญ 
เช่น กรณีกรรมกรรับก่อสร้างไปตามจังหวัดต่างๆ เสร็จงานจากที่หนึ่งก็ไปที่อ่ืนๆดังนี้ กฎหมายถือเอา
ถิ่นที่อยู่ในขณะนั้นเป็นภูมิล าเนา เช่น ในขณะจะฟ้องจ าเลยปรากฏว่าจ าเลยรับจ้างก่อสร้างอยู่ที่
กรุงเทพฯ ถือว่าผู้นั้นมีภูมิล าเนาที่กรุงเทพฯ เป็นต้น 

3. ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง บุคคลธรรมดาที่ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง หรือเป็นผู้ครองชีพ
ในการเดินทางไปมาปราศจากหลักแหล่งที่ท าการงานก็ดี  พบตัวในถิ่นไหนท่านให้ถือว่าถิ่นนั้นเป็น
ภูมิล าเนาของบุคคลนั้น  (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 40) กรณีของมาตรา 40 
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ส่วนมากเป็นเรื่องของคนจรจัดหรือคนขอทาน ไม่มีที่พักอาศัย พวกพ่อค้าเร่ กฎหมายถือเอาที่ที่พบตัว
บุคคลนั้นเป็นภูมิล าเนา 

4. ภูมิล าเนาเฉพาะ (Special  domicile) ถ้าได้เลือกเอาถิ่นใดเป็นภูมิล าเนาแต่เฉพาะ
กาล  เพ่ือจะกระท าการอันใดอันหนึ่ง ท่านให้ถือว่าถิ่นนั้นเป็นภูมิล าเนาในการอันนั้น (ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 42) ภูมิล าเนาเฉพาะกาลก าหนดเพ่ือกระท าการอันใดอันหนึ่ ง 
เฉพาะการอันนั้นกฎหมายถือว่าผู้นั้นมีภูมิล าเนา เช่น กรณีบริษัทรับเหมาก่อสร้างได้รับการประมูล
สร้างถนนจากจังหวัดหนึ่งไปจังหวัดอ่ืนๆ  ก าหนดสัญญาก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน 10 เดือน และ
จ าต้องพ านักตั้งสถานที่ในจังหวัดนั้น ดังนั้น ที่เฉพาะกิจการก่อสร้างเช่นนั้นถือเป็นภูมิล าเนาเฉพาะ
กาลได้ 
        1.2.2.4 ภูมิล าเนาของบุคคลบางประเภท กฎหมายได้ก าหนดภูมิล าเนาไว้เป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ 

1. ผู้เยาว์และผู้ไร้ความสามารถ กฎหมายให้ถือตามภูมิล าเนาของผู้แทนโดยชอบธรรม  
(ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 44 และ 45) 

ผู้แทนโดยชอบธรรมคือ ผู้ใช้อ านาจปกครอง คือ บิดามารดาหรือผู้ใช้อ านาจปกครอง
ดังนั้น  ภูมิล าเนาของนายสมหวัง อายุ 16 ปี  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษา
บึงกาฬ   ต้องถือตามบิดา คือ นายสมคิด ซึ่งมีภูมิล าเนาอยู่จังหวัดเชียงใหม่ แม้ขณะเรียนหนังสือนาย
ประกอบจะพักอาศัยอยู่ที่หอพักในจังหวัดบึงกาฬก็ตาม 

2. ข้าราชการ มีภูมิล าเนาตามถิ่นที่ท าการตามต าแหน่งหน้าที่ หากมิใช่ต าแหน่งหน้าที่                      
ชั่วระยะเวลา หรือเป็นเพียงแต่งตั้งไปเฉพาะการครั้งหนึ่งคราวเดียว (ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์  มาตรา 46) 
         1.2.2.5 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 41 “ภูมิล าเนาย่อมเปลี่ยนไปด้วยการ
ย้ายที่อยู่ พร้อมด้วยเจตนาปรากฏว่าจงใจจะเปลี่ยนภูมิล าเนา” 

จะเห็นได้ว่าภูมิล าเนาของบุคคลอาจเปลี่ยนแปลงไปได้ โดยเหตุ 2 ประการ ดังนี้ 
1. การย้ายที่อยู่ หมายถึง การเปลี่ยนที่อยู่โดยมีการโยกย้ายสิ่งของจากที่อยู่เดิมไปอยู่         

ที่ใหม ่ หรือย้ายครอบครัวจากที่อยู่เดิมไปอยู่ท่ีอยู่ใหม่ ซึ่งเป็นข้อเท็จจริง 
2. เจตนาจะเปลี่ยนแปลงภูมิล าเนา กรณีนี้ ต้องดูจากพฤติการณ์ในการกระท าของเขาที่

แสดงออกมาให้ปรากฏ อันเป็นที่เห็นได้ว่าเขามีเจตนาหรือความตั้งใจที่จะเปลี่ยนภูมิล าเนา เช่น เมื่อ
ย้ายไปอยู่ที่ใหม่แล้ว ได้แจ้งการย้ายออกจากนายทะเบียนที่อยู่เดิม และแจ้งย้ายไปอยู่ที่ใหม่ต่อเจ้า
พนักงานนายทะเบียนราษฎร์ประจ าท้องถิ่นนั้น หรือได้ขายบ้านหลังเดิมแล้วซื้อบ้านหลังใหม่อยู่ หรือ
ได้ยื่นรายการเสียภาษีเงินได้  ณ  ที่ว่าการอ าเภอท้องที่ที่ตนมีที่อยู่ใหม่ หรือยอมรับหมายเรียกใน
ฐานะเป็นจ าเลยไปให้แก้คดีที่ศาล ที่ตน  มีที่อยู่ใหม่ในเขตศาลนี้โดยไม่คัดค้าน หรือได้มีการแจ้งที่อยู่
ใหม่ในหนังสือใดๆที่เห็นได้ชัดว่าเขามีเจตนาจะเปลี่ยนภูมิล าเนา เป็นต้น 
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              1.2.3 สถานะ (Status) 
               สถานะของบุคคล คือสถานะทางกฎหมายของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพ่ือบ่งบอกให้ทราบว่า
ผู้นั้น  มีฐานะในทางสังคมหรือทางครอบครัวอย่างไร เช่น เป็นเพศชายหรือเพศหญิง เป็นเด็กหรือ
ผู้ใหญ่ เป็นโสดหรือสมรสแล้ว เป็นคนไทยหรือคนต่างด้าว หรือเป็นผู้ไร้ความสามารถ 

สถานะของบุคคลยังเป็นเครื่องชี้ความสามารถและบ่งบอกถึงการมีมีสิทธิและหน้าที่ตาม
กฎหมาย เช่น การที่ทราบว่าบุคคลใดมีสถานะเป็นผู้เยาว์ ท าให้ทราบว่าผู้นั้นไร้ความสามารถ ไม่อาจ
ท านิติกรรมใดๆ ได้หากมิได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบ เนื่องจากสถานะของบุคคลเป็นสิ่ง
ส าคัญดังกล่าวมาแล้ว  โดยหลักทั่วไปจึงถือว่าเป็นอ านาจหน้าที่ของรัฐที่ต้องเข้ามาดูแลควบคุม  ซึ่ง
กระท าได้โดยการจดทะเบียนแสดงสถานะของบุคคลไว้ต่อเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ เป็น
ประโยชน์ในการควบคุม  ดูแลและตรวจสอบ  หากมีปัญหาก็จะได้มีเอกสารต้นเรื่องอ้างอิงได้ 

  1.2.3.1 การจดทะเบียนสถานะของบุคคล การจดทะเบียนสถานะของบุคคลนี้ มี
กฎหมายบัญญัติให้มีการจดทะเบียนไว้ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย เพราะเมื่อมีการจดทะเบียนแล้วผล
ทางกฎหมายก็ก่อเกิดขึ้น เช่น จดทะเบียนคนเกิด ท าให้หยั่งทราบว่าเกิดเมื่อใด อันเป็นผลต่อไปใน
อนาคตเกี่ยวกับเรื่องบรรลุนิติภาวะ  หรือการจดทะเบียนสมรสก่อให้เกิดสิทธิและทรัพย์สินระหว่าง
สามีภริยา  การจดทะเบียนสถานะของบุคคลมีกฎหมายบัญญัติให้มีการจดทะเบียน ดังต่อไปนี้ 

       1. การเกิด ในกรณีที่มีการเกิด มาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียน
ราษฎร์  พ.ศ. 2534  บัญญัติเกี่ยวกับเรื่องการแจ้งเกิดว่า “เมื่อมีคนเกิดให้แจ้งเกิดดังต่อไปนี้” 

         1.1 คนเกิดในบ้าน ให้เจ้าบ้านหรือบิดาหรือมารดาแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้ง
แห่งท้องที่ท่ีเกิดภายในสิบห้าวันตั้งแต่วันเกิด 

         1.2 คนเกิดนอกบ้าน ให้บิดาหรือมารดาแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่
ที่ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันเกิด  ในกรณีจ าเป็นไม่อาจแจ้งได้ตามก าหนดให้แจ้งภายหลังได้แต่ต้องไม่
เกิน  15  วันนับแต่วันที่อาจแจ้งได ้

     2. การสมรส  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1514  บัญญัติว่า “การ
สมรสตามกฎหมายนี้จะมีได้เฉพาะเมื่อได้จดทะเบียนแล้วเท่านั้น” ซึ่งก็หมายความว่าถ้ายังไม่จด
ทะเบียนกฎหมายไม่ถือว่ามีการสมรสเกิดขึ้น 

    3. การหย่า การสมรสจะสิ้นสุดลงด้วยเหตุ 3 ประการ คือ การตาย การหย่าและศาล
พิพากษา  ให้เพิกถอน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1514 บัญญัติว่า “การหย่านั้น
จะท าได้แต่โดยความยินยอมทั้งสองฝ่ายหรือโดยค าพิพากษาของศาล” ซึ่งการหย่าโดยความยินยอม
ของทั้งสองฝ่ายนั้นจะมีผลนับแต่เวลาจดทะเบียนเป็นต้นไป (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 1531 วรรค 1) และการหย่า ตามค าพิพากษาของศาลจะมีผลนับแต่แต่เวลาที่ค าพิพากษาถึง
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ที่สุด แต่จะอ้างเป็นเหตุเสื่อมสิทธิของบุคคลภายนอกผู้ท าการโดยสุจริตไม่ได้เว้นแต่จะได้จดทะเบียน
การหย่าแล้ว (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1531 วรรค 2)  

การหย่าตามค าพิพากษาของศาลนั้น ย่อมยกเหตุอ้างเพ่ือการฟ้องอย่าได้หลายประการ 
ยกตัวอย่างเช่น สามีอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องหญิงอ่ืนฉันภริยา หรือภริยามีชู้ สามีประพฤติชั่วไม่ว่า
จะเป็นความผิดอาญาหรือไม่ หรือได้รับความอับอายขายหน้าอย่างรุนแรง หรือได้รับความเสียหาย
หรือเดือดร้อนเกินควรเมื่อเอาสภาพฐานะความเป็นอยู่ในการอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยา เป็นต้น 

4. ความเป็นโมฆะของการสมรสและการสิ้นสุดแห่งการสมรส ค าพิพากษาศาลเท่านั้นจะ
แสดงว่าการสมรสได้เป็นโมฆะ (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1496) การสมรสที่เป็น
โมฆะ  ไม่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ทางทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 1498)  หมายความว่า ศาลพิพากษาว่าการสมรสใดเป็นโมฆะมีผลย้อนมาเสียเปล่าตั้งแต่
เริ่มแรกแต่คุ้มครองฝ่ายสุจริตไม่เสื่อมสิทธิได้มาเพราะการสมรส (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 1499)  

อนึ่ง การสมรสที่เป็นโมฆะ เนื่องจากสมรสโดยเป็นญาติสืบสายโลหิต ไม่ยอมเป็นสามี
ภริยากัน การเป็นคนวิกลจริต หรือการสมรสซ้อนนั้น จะขอให้ศาลพิพากษาว่าเป็นโมฆะเมื่อใดก็ได้ไม่
จ ากัดระยะเวลา แต่การสมรสที่เป็นโมฆียะเนื่องจากยังเป็นผู้เยาว์ สมรสโดยส าคัญผิดตัวบุคคล ถูกฉ้อ
ฉลให้สมรสหรือสมรสโดยปราศจากความยินยอมของบิดามารดานั้น ต้องร้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนใน
ระยะเวลาที่ก าหนดตามมาตรา 1504-1510 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หากพ้นก าหนด
ระยะดังกล่าวแล้ว สิทธิขอเพิกถอนเป็นอันระงับสิ้นไป ขอเพิกถอนมิได้ 

 5. การรับบุตรบุญธรรม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1598/27 บัญญัติ
ว่า “การรับบุตรบุญธรรมจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้จดทะเบียนตามกฎหมาย” 

การรับบุตรบุญธรรมจะมีผลบริบูรณ์ตามกฎหมายจะต้องมีหลักเกณฑ์ 3 ประการ คือ 

        5.1 ผู้รับบุตรบุญธรรมต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 25 ปีและต้องแก่กว่าผู้จะเป็นบุตรผู้จะเป็น
บุตรบุญธรรมอย่างน้อย 15 ปี ตามมาตรา15892/19 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
                  5.2 การรับบุตรบุญธรรมต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลทั้ง 3 ฝ่าย ได้แก่ 

           5.2.1 ผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรม ถ้าผู้นั้นอายุไม่ต่ ากว่า 15 ปี ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์มาตรา 1589/20 

           5.2.2 บิดามารดาผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรม ถ้าผู้นั้นยังไม่บรรลุนิติภาวะในกรณีที่บิดา                   
หรือมารดาคนใดคนหนึ่งตาย หรือถูกถอนอ านาจปกครองได้รับความยินยอมของมารดาหรือบิดาซึ่งยัง
มีอ านาจปกครอง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา1589/21 ถ้าเป็นเด็กที่ถูกทอดทิ้งอยู่
ในการดูแลของสถานสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยการสงเคราะห์และคุ้มครองเด็กให้สถาน
สงเคราะห์เป็นผู้ให้ความยินยอมแต่ในกรณีที่ผู้เยาว์มิได้ถูกทอดทิ้งอยู่ในความอุปการะเลียงดูของสถาน
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สงเคราะห์บิดาและมารดา หรือบิดา หรือมารดาแล้วแต่กรณี จะท าหนังสือมอบอ านาจให้สถาน
สงเคราะห์เด็กเป็นผู้มีอ านาจให้ความยินยอมก็ได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา 
1598/22 

           5.2.3 คู่สมรสของผู้รับบุตรบุญธรรมและของผู้ที่จะต้องให้ความยินยอมในกรณีที่คู
สมรสไม่อาจให้ความยินยอมได้หรือไปเสียจากภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่หรือหาตัวไม่พบเป็นเวลาไม่น้อย
กว่าหนึ่งปีต้องร้องขอต่อศาลให้มีค าสั่งอนุญาตแทนการให้ความยินยอมของคู่สมรสนั้น ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา1598/25 

การรับบุตรบุญธรรมจะสมบูรณ์เมื่อจดทะเบียนแต่ถ้าผู้จะเป็นบุตรบูรณ์ธรรมนั้นเป็นผู้เยาว์
ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการรับเด็กเป็นบุตรบูรณ์ธรรมก่อน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ 1598/27 

เมื่อจดทะเบียนรับบุตรบูรณ์ธรรมแล้วเด็กมีฐานะอย่างเดียวกับบุตรชอบด้วยกฎหมาย                         
ของผู้รับบุตรบูรณ์ธรรมนั้น มีสิทธิใช้นามสกุลและรับมรดกได้ อ านาจปกครองเด็กเปลี่ยนมือจากบิดา
มารดา  ผู้ไห้ก าเนิด แต่เด็กยังมีสิทธิรับมรดกและใช้นามสกุลเดิมของผู้ให้ก าเนิดได้  ทั้งนี้ เป็นไปตาม
ข้อตกลงของผู้รับบุตรบุญธรรมกับบิดามารดาผู้ให้ก าเนิด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาร
ตรา 1598/28 ถ้าบุตรบุญธรรมตายก่อนผู้รับบุตรบุญธรรม ผู้รับบุตรบุญธรรมไม่มีสิทธิรับมรดกของ
บุตรบุญธรรมในฐานะทายาท โดยธรรม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1598/29 

ทรัพย์มรดกของบุตรบุญธรรมจะตกทอด   ไปยังบิดามารดาผู้ให้ก าเนิดหรือทายาทอ่ืน ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1629 

ในกรณีที่บุตรบุญธรรมซึ่งไม่มีคู่สมรสหรือสืบสันดาน ตายก่อนผู้รับบุตรบุญธรรม ผู้รับบุตร
บุญธรรม มีสิทธิเรียกร้องเอาทรัพย์สินนั้นยังคงเหลืออยู่ภายหลังที่ช าระหนี้ของกองมรดกเสร็จสิ้นแล้ว 
และห้ามมิให้ฟ้องคดีเรียกร้องสิทธิขอคืนทรัพย์นี้ เมื่อพ้นก าหนด 1 ปี นับแต่เวลาที่ผู้รับบุตรบุญธรรม
ได้รู้หรือควรได้รู้ถึงความตายของบุตรบุญธรรม หรือเมื่อพ้นก าหนด 1 ปีนับแต่เวลาที่ผู้รับบุตรบุญ
ธรรมได้รู้หรือควรได้รู้ถึงความตายของบุตรบุญธรรมหรือเมื่อพ้นก าหนด 10 ปีนับแต่วันที่บุตรบุญ
ธรรมตาย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์1598/30 

6. การเลิกรับบุตรบุญธรรม  อาจเลิกได้โดยการตกลงกันในระหว่างผู้รับบุตรบุญธรรม
กับบุตรบุญธรรมเมื่อใดก็ได้  แต่ต้องจดทะเบียนจึงสมบูรณ์  (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 1598/31 วรรคแรกและวรรคท้าย)  การรับบุตรบุญธรรมย่อมเป็นอันยกเลิกเมื่อผู้รับบุตรบุญ
ธรรมกับบุตรบุญธรรมสมรสกัน  (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1598/32  และ 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1451) หรือโดยค าพิพากษาของศาลซึ่งการเลิกรับบุตรบุญ
ธรรมโดยค าพิพากษาของศาล ย่อมมีผลแต่เวลาที่ค าพิพากษาถึงที่สุด แต่จะอ้างเป็นเหตุให้เสื่อมสิทธิ
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บุคคลภายนอกผู้ท าการโดยสุจริตไม่ได้ เว้นแต่จะได้จดทะเบียนแล้ว (ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์มาตรา 1598/36)   

7. การรับรองบุตร  บุตรที่เกิดจากหญิงที่ไม่ได้สมรสกันถูกต้องตามกฎหมาย ย่อมเป็น
บุตรนอกกฎหมายของชาย  ไม่มีสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดในฐานะเป็นบุตรของชายผู้เป็นบิดาอันแท้จริง 
เพ่ือประโยชน์ในทางศีลธรรม กฎหมายยอมให้ชายรับรองบุตรของตนได้  ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์มาตรา  1547 บัญญัติว่า “เด็กเกิดจากบิดามารดาที่มิได้สมรสกันจะเป็นบุตรที่ชอบด้วย
กฎหมายก็ต่อเมื่อบิดามารดารดาได้สมรสกันในภายหลัง หรือบิดาได้จดทะเบียนว่าเป็นบุตร หรือศาล
พิพากษาว่าเป็นบุตร” และการรับรองบุตรนั้นมีผลที่ชอบโดยกฎหมายต่อเม่ือ บิดามารดาสมรสกันโดย
ชอบด้วยกฎหมาย หรือเมื่อบิดาจดทะเบียนเด็กเป็นบุตร ให้มีผลนับแต่วันจดทะเบียนหรือถ้ารับรอง
โดยการพิพากษาให้นับแต่วันที่  ค าพิพากษาถึงที่สุด แต่จะอ้างเป็นเหตุเสื่อมสิทธิส่วนบุคคลภายนอก
ผู้ท าการสุจริตไม่ได้เว้นแต่จะได้จดทะเบียนเด็กเป็นบุตรตามค าพิพากษาแล้ว (ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์มาตรา 1557)  

1.2.4 สัญชาติ  (Nationality) 
 สัญชาติเป็นเครื่องบ่งบอกความเป็นพลเมืองของประเทศนั้นๆ และเป็นสิ่งที่ท าให้เกิด

สิทธิและหน้าที่ควบคู่กันจะกล่าวว่าสัญชาติเป็นเครื่องผูกมัดบุคคลไว้กับประเทศในทางกฎหมายก็เห็น
จะไม่ผิดการได้สัญชาติและเสียสัญชาติย่อมเป็นไปตามกฎหมาย และการได้มาซึ่งสัญชาตินั้นได้มา 2 
ทาง คือ 

1. การได้สัญชาติโดยหลักดินแดน ถือว่าบุคคลใดเกิดในอาณาเขตประเทศใด ไม่ว่าบิดา
มารดาจะถือสัญชาติใดก็ตาม บุคคลนั้นย่อมได้สัญชาติของประเทศนั้นๆตามหลักการได้สัญชาติโดย
หลักดินแดน 

2. การได้สัญชาติโดยหลักสายโลหิต ถือว่าบุคคลใดมีบิดามารดาเป็นคนสัญชาติใด ไม่ว่า
จะเกิด ที่ใดก็ตามบุคคลนั้นย่อมได้สัญชาติไทยตามหลักการได้สัญชาติโดยหลักสายโลหิต 

         1.3 การสิ้นสุดสภาพบุคคล  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 15 วรรคแรก                     
ในตอนท้ายได้ บัญญัติว่า “สภาพบุคคลสิ้นสุดลงเมื่อตาย” โดยที่การตายของบุคคลนั้นมีทั้งการตาม
ธรรมชาติและตายโดยผลของกฎหมาย คือ การสาบสูญ  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่ง
สรุปสาระส าคัญ ดังนี้  

1.3.1 ตายธรรมชาติ   
เป็นการสิ้นสภาพบุคคลทางธรรมชาติ ซ่ึงในทางการแพทย์อธิบายการเกิดการตายว่า 

คนตายหรือสิ้นชีวิตเมื่อใดนั้นต้องพิจารณากลไกของร่างกาย  ซึ่งมีระบบส าคัญเพ่ือการด ารงชีพอยู่ได้  
3  ระบบด้วยกันคือ   

1. ระบบส่วนกลาง  อันได้แก่สมอง 
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2. ระบบไหลเวียน  อันได้แก่  หัวใจและหลอดเลือด 

3. ระบบหายใจ  อันได้แก่  หลอดลมและปอด 

การท างานของทั้ง 3 ระบบนี้ มีความสัมพันธ์กันอย่างมาก ซึ่งสมองเป็นอวัยวะควบคุมการ
ท างานของปอด หัวใจ ในการหายใจและการเต้นของหัวใจ การหายใจเป็นการรับออกซิเจนเข้าใน
กระแสโลหิตการเต้นของหัวใจเป็นการล าเลียงออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกาย สมอง หัวใจ และปอด ให้มี
ชีวิตมีพลังงานอยู่ได้ ดังนั้น หากระบบใดระบบหนึ่งเกิดขัดข้อง จะท าให้ระบบอ่ืนอีก 2 ระบบมี
ผลกระทบไปด้วย ถ้าศูนย์ควบคุมการหายใจในสมองถูกท าลาย การหายใจจะหยุด เกิดภาวะการขาด
ออกซิเจนทั้งร่างกาย หัวใจที่ขาดออกซิเจนก็หยุดเต้น การท างานของสมองนับว่าส าคัญที่สุด จึงได้มี
การพิจารณาการตายจากการท างานของทั้ง 3 ระบบนี้ 

ฉะนั้น จะเห็นได้ว่าการท างานของระบบทั้งสามที่กล่าวมาจึงมีความสัมพันธ์กันอย่าง
ใกล้ชิด  แต่การท างานของสมองนั้น  คนทั่วไปมองไม่เห็นเหมือนการหายใจและการเต้นของหัวใจ  
ดังนั้น การวินิจฉัยคนตายจึงอาศัยการหยุดท างานของหัวใจและการหายใจเป็นส าคัญ แต่ในปัจจุบัน
แพทย์ได้เจริญก้าวหน้ามาก  มีเครื่องมือที่สามารถตรวจสอบการท างานของสมองมีเครื่องมอที่ช่วย
หายใจที่หยุดแล้วให้ด าเนินต่อไปได้ มีเครื่องมือที่ใช้สูบฉีดโลหิตแทนการเต้นของหัวใจได้  ดังนั้น  การ
วินิจฉัยการตายเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ๆ   
 

 โดยพิจารณาว่าคนตายก็ต่อเมื่อระบบการท างานของระบบทั้งสามหยุดนั่นเอง สมองหยุดท างาน ด้วย
การตรวจคลื่นสมองด้วยไฟฟ้า หัวใจหยุดเต้นและหายใจเองไม่ได้ ทั้งสามประกอบกันจึงถือว่าตาย 

ต่อมาได้เกิดแนวคิดใหม่ในการตัดสินการตายอีกแบบหนึ่ง โดยใช้สมองตายเป็นเกณฑ์ 
แม้ว่าแพทย์จะสามารถช่วยผู้ป่วยให้มีชีวิตอยู่ ได้ เป็นจ านวนมากด้วยเครื่องช่วยหายใจและ
เครื่องกระตุ้นหัวใจก็ตาม ยังมีกรณีที่สมองได้รับความเสียหายอย่างมาก จนไม่สามารถคืนกลับมา
ท างานได้ คนๆ นั้นจะอยู่ในสภาพซึ่งไม่รู้สึกตัว ไม่หายใจตามธรรมชาติ หัวใจก็จะหยุดเต้น แต่แพทย์ก็
ยังสามารถท าให้หัวใจเต้นต่อไปโดยฝืนธรรมชาติอาศัยเครื่องช่วยหายใจ ออกซิเจนจึงเข้าไปเลี้ยง
กล้ามเนื้อหัวใจ ให้หัวใจเต้นต่อไปได้ ภาวะเช่นนี้ทางแพทย์เรียกว่า “สมองตาย” (Brain Death) 
หมายความว่า ตัวก้านสมองเสียหมดอย่างถาวร บุคคลที่แพทย์วินิจฉัยว่าสมองตายในที่สุดจะต้องตาย
ในเวลาไม่ช้า แม้จะมีเครื่องช่วยก็จะตายภายในระหว่าง 12-210 ชั่วโมง    ส าหรับประเทศไทยยังไม่มี
กฎหมายรับรองว่า สมองตาย คือ ตาย แต่ทางแพทย์ไทยได้รับรองและแพทย์สภา   ได้ประกาศ
ก าหนดเกณฑ์การวินิจฉัยให้ถือปฏิบัติก าหนดให้สมองตาย คือ แพทย์เจ้าของคนไข้และแพทย์อื่นอย่าง
น้อย 1 คน ซึ่งไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการปลูกถ่ายอวัยวะ แต่ต้องเป็นศัลยกรรมแพทย์หรืออายุ ร
แพทย์ทางระบบประสาทอย่างน้อย 1 คน ร่วมกันท าการวินิจฉัยสมองตายแล้วให้ผู้อ านวยการหรือ
ผู้แทน  เป็นผู้ประกาศการตาย (declare death) เมื่อประกาศการตายแล้วก็สามารถหยุดเครื่องช่วย
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หายใจได้ นอกจากกรณีที่จะมีการเอาอวัยวะจากผู้ตายไปปลูกถ่าย จึงคงใช้เครื่องช่วยหายใจไว้ได้
จนกระท่ังตัดอวัยวะออกไปแล้ว 

1.3.2 การตายโดยผลของกฎหมาย 

 สาบสูญ คือ การตายโดยผลของกฎหมาย บุคคลใดที่ศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญแล้ว 
กฎหมายถือว่าบุคคลนั้นตายแล้ว ทั้ง ๆ ที่ความจริงแล้วเขายังอาจยังมีชีวิตอยู่ก็ได้ ธรรมดาเมื่อบุคคล
ใดตายลงสภาพบุคคล   ก็สิ้นสุดไป แต่ก็ยังมีกรณีท่ีเรายังไม่แน่ใจว่าบุคคลนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือตายแล้ว 
เช่น มีบุคคลหนึ่งไปเสียจากภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่ของตนและไม่ได้ส่งข่าวคราวให้ใครทราบและไม่มี
ผู้ใดพบเห็นเลย ไม่มีใครทราบว่าเขา ท าอะไรอยู่ที่ไหน ยังมีชีวิตอยู่หรือตายไปแล้ว ท าให้ผลตาม
กฎหมายเกี่ยวกับบุคคลนั้นเปลี่ยนแปลงไป ปัญหาคือว่า  ใครจะเป็นคนจัดการทรัพย์สินของเขา 
สถานภาพทางครอบครัวของเขาเป็นอย่างไร กฎหมายได้บัญญัติก าหนดวิธีการเป็นขั้น ๆ เพ่ือให้
กิจการต่าง ๆ เกี่ยวกับบุคคลนั้นด าเนินการไปได้ไม่ค้างไว้โดยไม่มีใคร   มีสิทธิจัดการใดๆ แบ่งได้เป็น 
2 ระยะ ดังนี้ 

ระยะแรก  เป็นระยะท่ีบุคคลหายไปจากภูมิล าเนาหรือถ่ินที่อยู่โดยไม่ส่งข่าวคราวและไม่
มีผู้ใดพบเห็น เลยสันนิษฐานว่ายังมีชีวิตอยู่ยังไม่ตาย เขาอาจกลับมาเพียงไม่ทราบแน่นอนเท่านั้น 
ดังนั้น จึงสันนิษฐานว่าผู้หายไปนั้นเป็นเพียงผู้ไม่อยู่ 

ระยะที่สอง เป็นระยะที่บุคคลหายไปจากภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นระยะเวลานานพ้น
จากระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดไว้ ในกรณีหายไปโดยไม่รู้ว่าบุคคลนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ตลอดเวลา 
5 ปี และในกรณีท่ีการรบหรือสงครามสิ้นสุด และบุคคลนั้นยังอยู่ในการรบหรือสงคราม แล้วหายไปใน
การรบหรือสงคราม  หรือนับแต่วันที่ยานพาหนะที่บุคคลนั้นเดินทางอับปางลงถูกท าลายหรือสูญ
หายไป หรือนับแต่วันที่เหตุอันตรายแก่ชีวิต ที่ระบุไว้ในตอนต้นนั้นได้ผ่านพ้นไป บุคคลนั้นตกอยู่ใน
อันตรายเช่นว่านั้น โดยไม่มีใครรู้แน่ว่าบุคคลนั้นมีชีวิตอยู่หรือไม่ตลอดระยะเวลา 2 ปี ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียหรือพนักงานอัยการร้องขอศาลสั่งให้บุคคลนั้นเป็นบุคคลสาบสูญก็ได้ และเมื่อศาลมีค าสั่งให้เป็น
คนสาบสูญ ให้ถือว่าบุคคลนั้นถึงแก่ความตาย  โดยต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  เมื่อศาลได้มีค าสั่งให้บุคคลใดเป็นคนสาบสูญ มีผลเท่ากับบุคคลนั้นได้ถึงแก่ความตาย 
ถือว่าหมดสภาพบุคคลเช่นเดียวกับกรณีธรรมดา เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน 
ดังต่อไปนี้ 
 1. ฐานะทางครอบครัว ถ้าผู้สาบสูญนั้นเป็นบิดาหรือมารดาเป็นผู้ใช้อ านาจปกครอง
อ านาจปกครองผู้เยาว์ย่อมสิ้นสุดลง และอ านาจปกครองนั้นย่อมตกอยู่แก่บิดาหรือมารดาอีกฝ่ายหนึ่ง
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1566 วรรค 2 
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 2. ในกรณีท่ีมีคู่สมรส การสาบสูญนั้นไม่เป็นเหตุให้ขาดจากการสมรส แต่อีกฝ่ายหนึ่งเอา
หลักฐานค าสั่งศาลให้เป็นคนสาบสูญไปใช้เป็นเหตุในการฟ้องหย่าได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์มาตรา 1516 (5) 
 3. ในเรื่องมรดก เมื่อศาลสั่งให้บุคคลใดเป็นคนสาบสูญ มรดกย่อมตกทอดตามตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1602 แต่ในกรณีนี้ผู้รับมรดกอาจตกคืนทรัพย์มรดกที่ได้
รับมาหากภายหลังพิสูจน์ได้ว่าผู้สาบสูญนั้นยังมีชีวิตอยู่หรืตายในเวลาอื่น 

 อนึ่ง บุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญไปกระท าผิดทางอาญา ณ ที่ใด ต ารวจสามารถ
จับกุมมาด าเนินคดีได้ ทั้งนี้ เพราะการที่ศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญไม่ท าให้คดีอาญาระงับนอกจากจะ
หลบหนีจนพ้นอายุความอาญานั้น 

 กรณีการถอนค าสั่งแสดงความสาบสูญ การที่ศาลมีค าสั่งให้บุคคลใดเป็นคนสาบสูญนั้น
เป็นเพียงข้อสันนิษฐานของกฎหมายว่าบุคคลนั้นถึงแก่ความตายแล้ว หากปรากฏว่าคนสาบสูญนั้นยัง
มีชีวิตอยู่หรือตายเวลาอ่ืนผิดไปจากเวลาที่กฎหมายสันนิษฐานไว้ คือ 5 ปี ในกรณีธรรมดา และ 2 ปี 
ในกรณีพิเศษ กฎหมายจึงให้มีการเพิกถอนค าสั่งศาลที่ให้บุคคลนั้นเป็นคนสาบสูญ ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์มาตรา 63 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “เมื่อบุคคลผู้ถูกศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญนั้นเอง หรือผู้มี
ส่วนได้เสียหรือพนักงานอัยการร้องขอต่อศาล และพิสูจน์ได้ว่า บุคคลผู้ถูกศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญนั้น
ยังคงมีชีวิตอยู่ดี หรือว่าตายในเวลาอ่ืนผิดไปจากเวลาดังระบุไว้ในมาตรา 62 ให้ศาลสั่งถอนค าสั่งเป็น
คนสาบสูญนั้น…” ดังนั้น ผู้มีสิทธิร้องขอให้ศาลเพิกถอนค าสั่งแสดงความสาบสูญ ได้แก่ ผู้สาบสูญเอง
ในกรณีที่เขายังมีชีวิตอยู่ หรือผู้มีส่วนได้เสีย คือ บุคคลที่มีสิทธิร้องขอต่อศาลให้ผู้ไม่อยู่เป็นคนสาบสูญ 
ตาม ป.พ.พ. มาตรา 61 นั้นเอง หรือพนักงานอัยการ และศาลจะถอนค าสั่งแสดงความสาบสูญให้ได้
ใน 2 กรณี ดังนี้  
 1. บุคคลที่สาบสูญนั้นยังมีชีวิตอยู่ 
 2. บุคคลที่สาบสูญนั้นได้ถือแก่ความตายผิดไปจากระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด ทั้งนี้ใน
การ เพิกถอนค าสั่งแสดงความสาบสูญนั้น ศาลตั้งท าการไต่สวนให้ได้ความจริงแล้วจึงใช้ดุลพินิจให้เพิก
ถอนได้ ค าสั่งศาลที่ให้เพิกถอนนี้ต้องโฆษณาในราชกิจจานุเบกษา  
 จะเห็นได้ว่า ผลของการเพิกถอนค าสั่งแสดงความสาบสูญ การเพิกถอนค าสั่งสาบสูญมี
ผลกระทบกระเทือนต่อกิจการต่างๆที่ได้กระท าลงไป เนื่องจากการมีค าสั่งแสดงการสาบสูญ ทรัพย์
มรดกที่ตกทอดไปยังทายาทผู้สาบสูญจะต้องกลับคืนสู่กองทรัพย์สินของผู้สาบสูญตามเดิม ด้วยเหตุ
ดังกล่าวจึงมีบทบัญญัติ  ของกฎหมายคุ้มครองผู้ท าการโดยสุจริต แต่ต้องเสียหายเพราะการเพิกถอน
ค าสั่งแสดงสาบสูญ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 63 วรรคแรกว่า “…แต่ถอดค าสั่ง
นี้ย่อมไม่กระทบกระทั่งถือความสมบูรณ์แห่งการทั้งหลายอันได้ท าไปโดยสุจริตในระหว่างเวลาตั้งแต่
ศาลมีค าสั่งแสดงความสาบสูญ จนถึงเวลา ถอนค าสั่งนั้น ดังนั้น การกระท าใดๆในระหว่างที่ศาลมี
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ค าสั่งแสดงสาบสูญจนถึงเวลาที่ศาลเพิกถอนค าสั่งนั้น  หากเป็นการกระท าโดยสุจริตที่กระท าลงไป
โดยไม่ทราบว่าผู้สาบสูญยังมีชีวิตอยู่หรือตายผิดไปจากเวลาที่กฎหมายก าหนดไว้ แต่ถ้าเป็นการกระท า
ที่ท าภายหลังเมื่อศาลได้มีค าสั่งเพิกถอนการสาบสูญแล้ว ถือแม้จะกระท าโดยสุจริตไม่ได้รับการ
คุ้มครอง จะต้องคืนทรัพย์ตามบทบัญญัติว่าด้วยลาภมิควรได้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

1.4  ความสามารถของบุคคล 

ความสามารถของบุคคล คือ การที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีสิทธิและหน้าที่ และสามารถใช้สิ ทธิ
หน้าที่นั้นๆได้ตามกฎหมาย แม้บุคคลทุกคนที่สภาพบุคคลจะมีสิทธิแลหน้าที่ได้ แต่ความสามารถใน
การใช้สิทธิอาจมีไม่เท่าเทียมกัน กล่าวคือ อาจใช้สิทธิของตนได้ในวงจ ากัดภายใต้เงื่อนไขบางประการ
กฎหมาย ซึ่งทางกฎหมายเรียกว่าเป็น“ผู้หย่อนความสามารถ” 

บุคคลผู้หย่อนความสามารถจ าแนกได้ 3 ประเภทคือ 

1.  ผู้เยาว์  
2.  คนไร้ความสามารถ  
3.  คนเสมือนไร้ความสามารถ 

    1.4.1  ผู้เยาว์  
    คือ ผู้ที่มีอายุยังไม่บรรลุนิติภาวะ กฎหมายถือว่าเป็นผู้ที่ยังด้อยในทางสติปัญญาและร่างกาย 

ผู้เยาว์จะบรรลุนิติภาวะได้ต่อเมื่อมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์แล้ว แต่ทั้งนี้ กฎหมายยังบัญญัติไว้ว่า 
“ผู้เยาว์ย่อมบรรลุนิติภาวะเมื่อท าการสมรส หากการสมรสนั้นได้ท าเมื่อฝ่ายชายและฝ่ายหญิงมีอายุ 
17 ปีบริบูรณ์แล้ว แต่ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรศาลจะอนุญาตให้ท าการสมรสก่อนนั้นได้” 

  ผู้เยาว์เป็นผู้หย่อนความสามารถในการใช้สิทธิปฏิบัติหน้าที่ ส่วนความสามารถในการมีสิทธิ
หรือได้รับประโยชน์ย่อมมีได้ตามกฎหมายดังได้กล่าวมาแล้วในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 15 ทั้งยังมีสิทธิได้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา หากว่าภายหลังเกิดมารอดอยู่ กฎหมายประสงค์จะ
คุ้มครองผู้เยาว์ซึ่ง หย่อนความรู้สึกผิดชอบมิให้เสียเปรียบผู้อ่ืน จึงบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 21 ว่า “อันผู้เยาว์จะท านิติกรรมใดๆ ต้องได้รับค ายินยอมจากผู้แทนโดยชอบ
ธรรมก่อนบรรดาการใด ๆ อันผู้เยาว์ได้ท าลงปราศจากความยินยอมเช่นว่านั้น ท่านว่าเป็นโมฆียะ” 

โดยผลของมาตรา 21 แสดงให้เห็นว่ากฎหมายต้องการจะคุ้มครองผู้เยาว์ในการท าติดต่อนิติ
สัมพันธ์ กับบุคคลภายนอก เพ่ือมิให้ตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบ เพราะความยังเป็นผู้เยาว์ด้อยสติปัญญา
และประสบการณ์  โดยเหตุ นี้กฎหมายจึงให้ผู้แทนโดยชอบธรรมคอยดูแลช่วยเหลือในการใช้สิทธิและ
ความสามารถของผู้เยาว์  และผู้แทนโดยชอบธรรมคอยดูแลช่วยเหลือในการใช้สิทธิและความสามารถ 

มีดังนี ้
   1.4.1.1 ผู้ใช้อ านาจปกครอง   
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   ผู้ใช้อ านาจ คือ บิดาและมารดาร่วมกัน  (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
1566)  หมายความว่า ทั้งบิดามารดาต่างเป็นผู้ใช้อ านาจปกครองจึงต่างเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของ
ผู้เยาว์ด้วยกัน 

  กรณีมีเพียงบิดาหรือมารดาอ านาจการปกครองอยู่กับบิดาหรือมารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ใน
กรณีดังนี้ 

1. บิดาหรือมารดาตาย 

2. ไม่แน่นอนว่าบิดาหรือมารดมีชีวิตอยู่ 
3.  บิดาหรือมารดาถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 

4. มารดาหรือบิดาต้องเข้ารักษาตัวอยู่ในสถานพยาบาลเพราะจิตฟั่นเฟือน 

5. ศาลสั่งให้อ านาจการปกครองอยู่กับบิดาหรือมารดา 

นอกจากนั้นอ านาจอยู่กับมารดาเดียวฝ่ายเดียว  ในกรณีที่บุตรเกิดจากหญิงมีได้สมรสกับ
ชาย  

1.4.1.2 ผู้ปกครอง ผู้ปกครองของผู้เยาว์มีได้ในกรณีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                       
มาตรา 1585 กล่าวคือ 

1. ผู้เยาว์ไม่มีบิดามารดา (กรณีตายหรือไม่ปรากฏบิดามารดา) 
2. บิดามารดาถูกถอนอ านาจปกครอง 

ผู้ใช้อ านาจปกครองหรือผู้ปกครองจึงเป็นจึงเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์ มีอ านาจท า
การแทนผู้เยาว์ หรือให้ความยินยอมในการที่ผู้เยาว์จะท านิติกรรมดังกล่าวมาแล้ว การใดที่ผู้แทนโดย
ชอบธรรมกระท าลงย่อมผูกพันผู้เยาว์ แต่ถึงกระนั้นแล้ว มีกิจการที่เกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้เยาว์บาง
ประการที่กฎหมายถือว่ามีความส าคัญ  ผู้แทนโดยชอบธรรมจะกระท ามิได้ เว้นแต่ศาลจะอนุญาต 
ได้แก่ กิจการตามท่ีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1574 ก าหนดไว้คือ 

1. ขาย แลกเปลี่ยน ขายฝาก จ านอง ปลดจ านองให้แก่ผู้จ านองหรือโอนสิทธิจ านอง
อสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ที่อาจจ านองได้ 

2. ก่อตั้ง หรือกระท าให้สิ้นสุดลงทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งทรัพย์สินอันเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์ 

3. ก่อตั้งภาระจ ายอม สิทธิอาศัย สิทธิเหนือพ้ืนดิน สิทธิเก็บกิน ภาระติดพันใน
อสังหาริมทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นใดในอสังหาริมทรัพย์ 

4. ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เกิน 3 ปี หรือให้เช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ 
5.  จ าหน่ายไปทั้งหมดหรือแต่บางส่วนซึ่งสิทธิเรียกร้องที่จะได้มาซึ่งทรัพยสิ ทธิใน

อสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์ที่อาจจ านองได้ สิทธิเรียกร้องที่จะให้ทรัพย์สินเช่นว่านั้นของ
ผู้เยาว์ปลอดจากทรัพยสิทธิที่มีอยู่ของทรัพย์สิน 
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6.  ให้กู้ยืมเงิน 

7.  น าทรัพย์สินไปแสวงหาผลประโยชน์  นอกจกกรณีที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์  มาตรา  1598/4  (1) (2)  หรือ  (3) 

8.  ประนีประนอมยอมความ 

9.  ให้โดยเสน่หาเว้นแต่เอาทรัพย์สินของผู้เยาว์ให้แทนผู้เยาว์เพ่ือการกุศล สาธารณะ
หรือการสังคมพอสมควรแก่ฐานานุรูปของผู้เยาว์ 

10.  ประกันโดยประการใดๆอันอาจมีผลให้ผู้เยาว์ถูกบังคับช าระหนี้ 
11. มอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย 

12.  มอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย 

แม้กฎหมายก าหนดให้ผู้แทนโดยชอบธรรมควบคุมดูแลการกระท าของผู้เยาว์  แต่กิจการ
บางอย่างที่กฎหมายอนุญาตให้ผู้เยาว์มีความสามารถเหมือนคนบรรลุนิติภาวะทั่วไป กล่าวคือ 
สามารถกระท ากระท าการดังจะกล่าวดังต่อไปนี้ได้ล าพังตนเอง ไม่จ าเป็นต้องได้รับอนุญาตจากผู้แทน
โดยชอบธรรมเสียก่อน ได้แก่ 

1. ผู้เยาว์อาจท าการใดๆได้ทั้งสิ้นหากเป็นการเพื่อได้ไปซึ่งสิทธิอันใดอันหนึ่งหรือเป็นการ
เพ่ือให้หลุดพ้นจากหน้าที่อันใดอันหนึ่ง (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 22) เรียกว่า เป็น
นิติกรรมที่ผู้เยาว์มีแต่ได้ฝ่ายเดียว ไม่เสียประโยชน์อันใดเลยกฎหมายจึงให้ผู้เยาว์ท าได้เองเสมอ 

ค าว่า“ได้ไปซึ่งสิทธิ” เช่นการรับการให้โดยเสน่หาโดยไม่มีภาระผูกพันใดๆ เช่น กรณีมี
ผู้ให้เงิน  หรือทรัพย์สินอื่นๆโดยปราศจากเงื่อนไข 

ค าว่า“หลุดพ้นจากหน้าที่” เช่น เจ้าหน้าที่ท านิติกรรมปลดหนี้ให้การบอกล้าง
โมฆียกรรม 

2. ผู้เยาว์อาจท าการใดๆได้ทั้งสิ้นซึ่งเป็นการต้องท าเองเฉพาะตัว (ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 23)  เนื่องจากเป็นกิจการเฉพาะตัว จึงไม่สมควรให้ผู้แทนโดยชอบธรรมเข้ามายุ่ง
เกี่ยว เช่น การมี่ผู้เยาว์ท าการรับรองบุตรนอกสมรสอันเป็นเรื่องเฉพาะตัว การท าพินัยกรรม เป็นต้น 

3. ผู้เยาว์อาจท าการใดๆได้ทั้งสิ้นเป็นการสมแก่ฐานานุรูปแห่งตนและเป็นการอันจ าเป็น
เพ่ือเลี้ยงชีพตามสมควร (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 24) นิติกรรมที่จ าเป็นในการ
เลี้ยงชีพตามสมควรหมายถึง กิจการที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ เช่นการซื้ออาหารกิน ซื้อสมุด 
ดินสอ เครื่องเรียนขึ้นรถเมล์ประจ าทาง ฯลฯ ความส าคัญต้องสมแก่บานานุรูปคือการพิจารณาถึง
ฐานะความเป็นอยู่ของบุคคลเป็นการเฉพาะราย 

4. ผู้เยาว์อาจท าพินัยกรรมผู้เยาว์ได้เมื่ออายุสิบห้าปีบริบูรณ์ (ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 25)  
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1.4.2 คนไร้ความสามารถ  
   คนไร้ความสามารถ คือ คนวิกลจริตที่ถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ ประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 28 บัญญัติว่า “บุคคลวิกลจริตผู้ใด ถ้าคู่สมรสก็ดี ผู้บุพการี 
กล่าวคือ บิดามารดา ปู่ย่า  ตา  ยาย ทวดก็ดี  ผู้สืบสันดานกล่าวคือ ลูก หลาน เหลน ลื้อก็ดี 
ผู้ปกครองหรือหรือผู้พิทักษ์ก็ดี ผู้ซึ่งปกครองดูแลบุคคลนั้นอยู่ก็ดี  หรือพนักงานอัยการก็ดี  ร้องขอต่อ
ศาลให้สั่งผู้นั้นเป็นคนไร้ความสามารถ...” 

 วรรคท้าย “ค าสั่งศาลนี้เป็นโฆษณาในราชกิจจานุเบกษา” 

 ดังนั้น การที่จะเป็นคนไร้ความสามารถต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์  คือ 

1. คนวิกลจริต คือ คนบ้าตามความเข้าใจของวิญญูชนคนทั่วๆไป ความวิกลจริตอาจเกิด
จากโรคจิต  หรือจิตฟ่ันเฟือน หรือมีจิตบกพร่องไม่สมประกอบ โดยปกติแล้วการพิจารณาเรื่องคน
วิกลจริตนี้ย่อมเป็นเรื่องที่จะต้องวินิจฉัยในทางการแพทย์ และการวิกลจริตของบุคคลย่อมจริตวิกล
อย่างมากและต้องเป็นอยู่เป็นประจ า ไม่รู้ผิดชอบ จนไม่สามารถประกอบกิจการของตนหรือกิจการ
ส่วนตัวของตนเองได้ 

2. ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ การที่จะสั่งโฆษณาในราชกิจจานุเบกษาต้องมีการ
ร้องขอต่อศาลโดยผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 28 เมือศาล
ได้รับค าร้องแล้ว  หากเห็นว่าผู้นั้นเป็นผู้วิกลจริตจริง ก็จะสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ 

3. โฆษณาในค าสั่งราชกิจจานุเบกษา เนื่องจากการเป็นคนไร้ความสามารถย่อมท าให้ผู้
นั้นเป็นผู้ไม่อาจท านิติกรรมใดๆได้ ย่อมมีผลต่อบุคคลภายนอกจึงต้องโฆษณาในหนังสือราชกิจจา
นุเบกษาเพ่ือให้โฆษณาในราชกิจจานุเบกษาได้มีโอกาสรับรู้รับทราบด้วย 

เมื่อศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ผลทาง
กฎหมายของการเป็นคนไร้ความสามารถ มีดังนี ้  

1. บุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถนั้น ต้องจัดอยู่ในความอนุบาล กล่าวคือ 
ศาลจะสั่งให้ในความอนุบาล ซึ่งหมายถึง จะต้องมีผู้อนุบาลเพ่ือดูแลจัดการทรัพย์สินของคนไร้
ความสามารถ 

หากบุคคลไร้ความสามารถยังมิได้ท าการสมรส ไม่ว่าจะบรรลุนิติภาวะแล้วหรือไม่ ให้
บิดามารดาเป็นผู้อนุบาล เว้นแต่ศาลจะสั่งเป็นอย่างอ่ืน   

 ถ้าบุคคลไร้ความสามารถท าการสมรสแล้ว ให้ภรรยาหรือสามีเป็นผู้อนุบาล เว้นแต่ศาล
เห็นสมควรจะสั่งให้บิดาหรือมารดาหรือบุคคลภายนอกเป็นผู้อนุบาลก็ได้  

2. การใดๆ อันคนไร้ความสามารถได้ท าลงเป็นโมฆียะ นั่นหมายความว่า บุคคลไร้
ความสามารถไม่อาจกระท าการใดๆได้เลยต้องให้ผู้อนุบาลเป็นผู้ท าแทน กรณีจึงต่างกับผู้เยาว์ที่อาจให้
ผู้แทนโดยชอบธรรมยินยอมก็ได้โดยผู้เยาว์เป็นผู้กระท าเอง ดังนั้น แม้ผู้อนุบาลจะยินยอมอนุญาตให้
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คนไร้ความสามารถกระท านิติกรรมก็ไม่สมบูรณ์เป็นโมฆียะ แม้ขณะท านิติกรรมนั้นคนไร้ความสามารถ
นั้นอาจมีสติอย่างคนเป็นปกติก็ถือว่านิติกรรมเป็นโมฆียะ  

การสิ้นสุดแห่งการเป็นคนไร้ความสามารถ 

1. เมื่อคนไร้ความสามารถ ถึงแก่ความตาย 

2. ศาลมีค าสั่งเพิกถอนค าสั่งให้ เป็นคนไร้ความสามารถ  ได้แก่  ในกรณีที่คนไร้
ความสามารถนั้นหารเป็นปกติแล้ว บุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 28 หรือคน
ไร้ความสามารถเองอาจร้องขอให้เพิกถอนค าสั่งดังกล่าวเสียได้    

1.4.3 บุคคลวิกลจริต   
ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว บุคคลวิกลจริตนั้นอาจเกิดอาการจากโรคจิต หรือจิตฟ่ันเฟือน สติ

วิปลาสขาดการรู้ส านึก หรือมีจิตบกพร่องไม่สมประกอบ จนไม่สามารถประกอบกิจการของตนหรือ
กิจการส่วนตัวของตนเองได้ บุคคลวิกลจริตที่ศาลยังไม่สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถย่อมอยู่ในฐานะ
เป็นผู้มีความสามารถเหมือนดังบุคคลธรรมดาทั่วไป เพราะยังมิได้มีการร้องขอมาตรา 28 อย่างไรก็
ตาม บุคคลวิกลจริต แม้ศาลยังมิได้สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ แต่บุคคลวิกลจริตจัดอยู่ในลักษณะ
ของผู้ที่ไม่สามารถรู้สึกรับผิดชอบไม่อาจบังคับการกระท าของตนเองได้เฉกเช่นคนธรรมดาทั่วไป 
ดังนั้น กฎหมายจึงคุ้มครองการกระท าบางประการของบุคคลวิกลจริตนี้ด้วย มิฉะนั้นแล้วอาจจะเป็น
ช่องทางให้ผู้ทีไ่ม่สุจริตทั้งหลายหลอกลวงหาประโยชน์อันมิชอบจากบุคคลวิกลจริตได้ 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 30 จึงบัญญัติว่า “การใดๆอันบุคคลวิกลจริตซึ่ง
ศาลยังมิได้สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถได้กระท าลง การนั้นจะเป็นโมฆียะต่อเมื่อได้กระท าในขณะ
บุคคลนั้นวิกลจริตอยู่ และคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้รู้แล้วด้วยว่าผู้กระท าเป็นคนวิกลจริต” 

จากมาตรา 30 หมายความว่า การใดๆหรือนิติกรรมใดๆที่คนวิกลจริตได้ท าลงย่อมบริบูรณ์
มีผลผูกพันธุ์ตามกฎหมาย และจะเป็นโมฆียะก็ต่อเมื่อสามารถพิสูจน์ได้ว่า 

1. นิติกรรมที่ได้ท าขึ้นนั้นกระท าในขณะผู้นั้นวิกลจริตอยู่ กล่าวคือ ในขณะกระท านิติ
กรรมผู้นั้นได้ท านิติกรรมโดยไม่รู้สึกผิดชอบหรือบังคับตนเองได้ และ 

2. คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้รู้อยู่ว่าผู้นั้นเป็นคนวิกลจริต  ดังนั้น ต้องคุ้มครองบุคคลภายนอก
ด้วย  เพราะบุคคลภายนอกอาจไม่ทราบก็ได้ว่าผู้ใดเป็นคนวิกลจริตหรือไม่ ด้วยเหตุนี้ ถ้าเขาไม่รู้
เช่นนั้นนิติกรรมย่อมบริบูรณ์ 

1.4.4 คนเสมือนไร้ความสามารถ  
คนเสมือนไร้ความสามารถนั้น เป็นบุคคลหย่อนความสามรถที่ไม่ถึงกับว่าเป็นบุคคลวิกลจริตไม่

รู้ผิดชอบ  เป็นแต่เพียงมีเหตุบกพร่องบางสิ่งบางอย่าง ท าให้ไม่อาจจัดการงานของตนเองได้ หรือ
จัดการงานได้ก็คงจะเสียเปรียบเสียประโยชน์ กายพิการ จิตฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ ติดสุรายาเมา 
ประพฤติสุรุ่ยสุร่ายเสพล  เป็นอาจิณ  ดังนั้น กฎหมายจึงให้ความคุ้มครองโดยถือว่าเป็นผู้หย่อน
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ความสามารถก าหนดให้มีผู้พิทักษเ์พ่ือเข้ามาดูแลก ากับการในการจัดทรัพย์สิน ดังค านิยามในประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 32 โดยสรุปว่า บุคคลผู้ใดไม่สามารถจัดการงานของตนได้ เพราะ
การพิการ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบก เพราะความประพฤติสุรุ่ยสุร่าย เสเพลเป็นอาจิณก็ดี 
เพราะเป็นคนติดสุรายาเมาก็ดี เมื่อบุคคลผู้หนึ่งผู้ใดดังระบุไว้               
ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 28 ร้องขอต่อศาล  ศาลจะสั่งให้บุคคลผู้นั้นเป็นคนเสมือ
บุคคลไร้ความสามารถและสั่งให้ผู้นั้นอยู่ในความพิทักษ์ก็ได้ ค าสั่งนี้ให้เป็นโฆษณาในราชกิจจา
นุเบกษา 

ตามมาตรา 32 นี้จะเห็นได้ว่า บุคคลที่เป็นเสมือบุคคลไร้ความสามารถนั้นต้องประกอบด้วย
หลักเกณฑ์ 3 ประการคือ 

1. มีเหตุบกพร่องบางอย่างที่กฎหมายก าหนดไว้ 
2. ไม่สามารถจัดการงานของตนเองได้ เพราะเหตุบกพร่อง 
3.  ศาลสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ   

1.4.4.1 มีเหตุบกพร่องบางอย่างที่กฎหมายก าหนดไว้ ซ่ึงมี 4 ประการ คือ 

1.4.4.1.1 กายพิการ หมายถึง ร่างกายไม่สมประกอบ เช่น ตาบอด หูหนวก เป็นใบ้ ขา
ขาด แขนขาด  หรืออัมพาต  ไม่ค านึงว่าเป็นคนพิการนี้จะเป็นมาแต่ก าเนิด  หรือเป็นภายหลัง เพราะ
ป่วยไข้ เพราะอุบัติเหตุเพราะสงคราม หรือเพราะชราภาพก็ได้  

1.4.4.1.2 จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หมายถึง คนที่มีสติฟ่ันเฟือนเป็นโรคจิตหรือสมอง
พิการ แต่ยังไม่เข้าขั้นวิกงจริต คนมีสตีฟ่ันเฟือนนี้เป็นคนสติรู้ผิดชอบอยู่ในเรื่องท่ัวไป  

1.4.4.1.3 ประพฤติสุรุ่ยสุร่าย เสเพลเป็นอาจิณ หมายถึง คนที่ใช้จ่ายทรัพย์สินให้
สิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์เกินรายได้ที่รับโดยมีพฤติกรรมที่ขาดการยับยั้งชั่งใจในการด าเนินชีวิต
และเป็นพฤติกรรมที่กระท าอยู่ทุกเม่ือเชื่อวัน  

1.4.4.1.4 ติดสุรายาเมา หมายถึงคนที่เสพสุราหรือพวกมืนเมาต่างๆ เช่น กัญชา เฮโร
อิน หรือฝิ่นหรือสิ่งเสพติดอ่ืน และจะละเว้นไม่เสพเสียมิได้ 

1.4.4.2 ไม่สามารถจัดการงานของตนเองได้ เพราะเหตุบกพร่อง หมายความว่า เมื่อบุคคล
ใดมีเหตุบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่งใน 4 ประการที่กล่าวมาแล้ว ท าให้บุคคลนั้นไม่สามารถจัดการงาน
ของตนเองได้  แต่ถ้าบุคคลนั้นแม้จะมีเหตุบกพร่อง แต่ยังสามารถจัดการงานของตนเองได้ เช่นแม้ตา
บอดแต่ขายลอตเตอรี่เลี้ยงตนเองได้ จะไปร้องขอให้เสมือนไร้ความสามารถไม่ได้ ต้องพิจารณาเป็น
รายกรณีไป 

1.4.4.3 เมื่อมีการร้องขอต่อศาลโดยระบุผู้มีส่วนได้เสีย  ศาลก็จะสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้
ความสามารถ และต้องโฆษณาค าสั่งนั้นในราชกิจจานุเบกษา  
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เมื่อศาลมีค าสั่งให้เป็นบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ ผลทางกฎหมายของการเป็นคนเสมือน
ไร้ความสามารถ มีดังนี้ 

1.4.4.3.1 บุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถนั้นท่านว่าต้องจัดอยู่ในการ
ดูแล                ของผู้พิทักษ์เพ่ือดูแลการจัดทรัพย์สินของคนเสมือนไร้ความสามารถ 

1.4.4.3.2 หากบุคคลเสมือนไร้ความสามารถยังมิได้ท าการสมรส ไม่ว่าจะบรรลุนิติภาวะ
หรือไม่ ให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองเป็นผู้พิทักษ์เว้นแต่ศาลจะสั่งเป็นอย่างอ่ืน 

1.4.4.3.3ถ้าบุคคลเสมือนไร้ความสามารถท าการสมรสแล้ว ให้ภรรยาหรือสามีเป็นผู้
พิทักษ ์เว้นแต่ศาลเห็นสมควรจะสั่งให้บิดาหรือมารดาหรือบุคคลภายนอกเป็นผู้พิทักษ์ก็ได้  

1.4.4.3.4โดยทั่วไปแล้วคนเสมือนไร้ความสามารถนั้น ท านิติกรรมใดๆได้ตามปกติ และ
มีผลสมบูรณ์เนื่องจากคนเสมือนไร้ความสามารถกระท าการใดๆ หรือท าพินัยกรรมได้โดยล าพังเพราะ
ไม่มีกฎหมายห้ามไว้ 

เว้นแต่นิติกรรมที่กฎหมายห้ามไว้ใน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 34 
เนื่องจากนิติกรรมเหล่านี้มีความส าคัญ กฎหมายจึงก าหนดให้คนเสมือนไร้ความสามารถ ต้องได้รับ
ความยินยอมจากผู้พิทักษ์เสียก่อน ถ้ากระท าไปโดยไม่ได้รับความยินยอม นิติกรรมนั้นย่อมตกเป็น
โมฆียะ ดังนี้ 

1. น าทรัพย์สินที่ไปลงทุนหรือรับคืนทรัพย์สินที่ไปลงทุน 

2. กู้ยืมเงิน หรือให้กู้ยืมเงิน 

3. ให้โดยเสน่หา เว้นแต่การให้นั้นพอควรแก่ฐานานุรูป บริจาคเพ่ือกรกุศล การสังคม 

หรือรับการให้โดยเสน่หาที่มีเงื่อนไขบังคับผูกพันหรือไม่รับการให้โดยเสน่หา 

4. การรับประกันอันมีผลให้ถูกบังคับช าระหนี้ 
5. การเสนอคดีต่อศาลหรือด าเนินกระบวนพิจารณาใดๆ 

6. การประนีประนอมยอมความ 

7. การเช่าหรือให้เช่าสังหาริมทรัพย์มีก าหนดระยะเวลา 6 เดือน หรืออสังหาริมทรัพย์                          
มีก าหนดระยะเวลาเกินว่า 3 ปี 

เหตุแห่งการสิ้นสุดการเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ มีดังนี้ 
1. คนเสมือนไร้ความสามารถถึงแก่ความตาย 

2. ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ   
3. เมื่อศาลได้ถอนค าสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ  

เมื่อ พิจารณาถึงความแตกต่างต่างระหว่างคนไร้ความสามารถ กับคนเสมือนไร้
ความสามารถแล้วมีข้อสรุปดังนี้  
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1. คนไร้ความสามารถ ถูกจ ากัดความสามารถโดยสิ้นเชิง ท านิติกรรมใดๆ ย่อมตก
เป็นผลโมฆียะทั้งหมด ส่วนคนเสมือนไร้ความสามารถ ท านิติกรรมใดๆได้ตามปกติ มีผลสมบูรณ์ เว้น
แต่นิติกรรมที่ได้ก าหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 34 ซึ่งจะต้องได้รับความ
ยินยอมจากผู้พิทักษ์เสียก่อน   

2. คนไร้ความสามารถเป็นผู้มีสภาพจิตใจผิดปกติบ้าคลั่งเป็นโรคจิต ไม่รู้ผิดชอบชั่วดี 
บังคับการกระท าของตนเองไม่ได้ เรียกว่าวิกลจริต ส่วนคนเสมือนไร้ความสามารถมีสภาพจิตใจฟ่ัน
เฟือนเป็นโรคจิต  หรือสมองพิการ แต่ยังไม่ถึงขั้นวิกลจริต ยังมีสติรู้สึกผิดชอบชั่วดี 
 

        2. นิติบุคคล 

นิติบุคคล คือบุคคลตามกฎหมายที่สมมุติขึ้นมาและรับรองให้มีสิทธิหน้าที่เฉกเช่นเดียวดับ
บุคคลธรรมดายก เว้นสิทธิและหน้าที่บางอย่างที่ว่าโดยสภาพแล้วไม่อาจมีได้เหมือบุคคลธรรมดา เช่น 
สิทธิทางการเมือง สิทธิในทางครอบครัว สามารถเป็นเจ้าของมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินได้ จ าหน่ายจ่าย
โอนทรัพย์สินเป็นโจทก์เป็นจ าเลย เป็นลูกหนี้เจ้าหนี้ได้ เป็นต้น    

2.1 ประเภทของนิติบุคคล เกิดขึ้นได้โดยอาศัยกฎหมายให้อ านาจดังที่ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 65 บัญญัติไว้ว่า “นิติบุคคลจะมีขึ้นได้ก็แต่ด้วยอาศัยอ านาจแห่งประมวล
กฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น” ดังนั้น ประเภทของนิติบุคคลจะเกิดขึ้นตามกฎหมายได้ 2 กรณ ีคือ 

 2.1.1 ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้แก่ สมาคม มูลนิธิ ห้าง
หุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจ ากัด เป็นต้น 

 2.1.2  ตามกฎหมายอ่ืน เช่น นิติบุคคลมหาชน ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายมหาชน ซึ่งได้แก่ นิติบุคคลที่เป็นราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  หรือนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะ เช่น รัฐวิสากกิจ หรือองค์การ
มหาชน หรือวัดวาอารามที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เป็นต้น 

           2.2 สิทธิและหน้าที่ของนิติบุคคล นิติบุคคลจะมีสิทธิหน้าที่ใดๆนั้นขึ้นอยู่กับการระบุไว้ใน
ข้อบังคับหรือตราสารจัดตั้งหรือตามกฎหมายจัดตั้งนิติบุคคลนั้นๆ จะกระท าการอ่ืนใดนอกจาก
วัตถุประสงค์ท่ีระบุไว้ ในกฎหมายจัดตั้งนิติบุคคลนั้นๆไม่ได้ เช่น บริษัทจ ากัดมีวัตถุประสงค์เพ่ือค้นหา
ก าไร จะท าหน้าที่เกี่ยวกับการบันเทิงกีฬา ศาสนาหรือการเมืองไม่ได้ หรือสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศ
ไทยมีหน้าที่และวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมกีฬาฟุตบอล จะท าหน้าที่ทางด้านดนตรีหรือการละคร
ไม่ได้ สิทธิและหน้าที่ของนิติบุคคลก็เหมือนกับบุคคลธรรมดา เว้นแต่สิทธิและหน้าที่โดยสภาพแล้ว
เป็นสิทธิเฉพาะตัวแก่บุคคลธรรมดา เช่น นิติบุคคลไม่อาจมีสิทธิในการสมรส หรือไม่อาจมีสิทธิ
ครอบครัว หรือสิทธิในการรับบุตรบุญธรรม เป็นต้น 



128 

 

2.3 การจัดการนิติบุคคล ด้วยนิติบุคคลเป็นบุคคลที่กฎหมายสมมติขึ้นไม่แสดงเจตนาหรือ
กระท าการใดๆด้วยตนเองได้จึงจ าเป็นต้องให้มีบุคคลธรรมดาเป็นผู้แทน โดยให้อ านาจในการ
ด าเนินการและมีความรับผิดชอบต่อนิติบุคคลหรือต่อบุคคลอ่ืน 

ส าหรับผู้แทนนิติบุคคลนั้น ก็จะแตกต่างออกไปตามแต่ประเภทของการจัดตั้งนิติบุคคล ซึ่ง
อาจมีคนเดียวหรือเป็นคณะก็ได้ เช่น รัฐมนตรีกระทรวงต่างๆ ถือว่าเป็นผู้แทนกระทรวง อธิบดีเป็น
ผู้แทนกรม อธิการบดีเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย เจ้าอาวาสเป็นผู้แทนวัดวาอาราม กรรมการเป็นผู้แทน
ของบริษัท ผู้จัดการเป็นผู้แทนของห้างหุ้นส่วน ฯลฯ ผู้แทนเหล่านี้จะเป็นผู้แสดงเจตนาหรือความ
ประสงค์ของนิติบุคคลอันอยู่ในขอบวัตถุประสงค์และรับผิดแห่งผลของการกระท า เพราะผู้แทน
เหล่านั้นกระท าในนามนิติบุคคล ถ้าผู้แทนกระท าการใดๆในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์แล้ว  ได้
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืน นิติบุคคลก็ต้องรับผิดชอบในผลของการกระท านั้นด้วย 

2.4 อ านาจของผู้แทนนิติบุคคล อ านาจของผู้แทนนิติบุคคล จะมีมากน้อยเพียงใดมักจะ
ก าหนดไว้ในข้อบัลคับหรือตราสารจัดตั้งตามแต่ประเภทของการจัดตั้งนิติบุคคลนั้น แต่ส าหรับนิติ
บุคคลที่มีผู้แทนเป็นผู้จัดการหลายคน และมิได้ก าหนดไว้เป็นประการอ่ืนในข้อบังคับหรือตราสาร
จัดตั้ง การกระท าการตกลงต่างๆ ในทางอ านวยการของนิติบุคคลนั้น จะต้องเป็นไปตามเสียงข้างมาก
ในหมู่ผู้จัดการตั้งท้ังหลายด้วยกัน 

ในกรณีอ านาจต่างๆของผู้จัดการในการด าเนินกิจการของนิติบุคคลนั้น ในที่อาจถูกจ ากัด
แก้ไขเปลี่ยนแปลงไปแล้ว ถ้าผู้จัดการของนิติบุคคลทุจริตกระท าการตามอ านาจเดิมที่ก าหนดไว้ตั้งแต่
ตอนต้นจัดตั้งนิติบุคคลและเกิดความเสียหายขึ้น นิติบุคคลนั้นจะปฏิเสธความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
ผู้กระท าการ โดยสุจริตมิได้ ในเมื่อบุคคลภายนอกไม่ได้ทราบเรื่องข้อจ ากัดหรือเปลี่ยนแปลงอ านาจ
ของผู้จัดการนั้น  แต่หากบุคคลภายนอกได้ทราบถึงการจ ากัดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอ านาจนั้นแล้ว 
ยังเข้ามามีนิติสัมพันธ์ด้วย และเมื่อเกิดความเสียหายขึ้น บุคคลภายนอกนั้นจะเรียกร้องเอาค่าเสียหาย
จากนิติบุคคลย่อมไม่ได้เช่นกัน ด้วยเพราะเหตุทีบุ่คคลภายนอกก็ไม่สุจริตด้วย  

2.5 ความรับผิดชอบของนิติบุคคล  กิจการใดๆที่ผู้แทนได้กระท าลง ถ้าเป็นการกระท าไป
ตามอ านาจหน้าที่และการกระท าอันนั้นอยู่ในเขตแห่งวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลแล้ว นิติบุคคลจ าต้อง
ผูกพันกับบุคคลภายนอกในการที่จะปฏิบัติตามข้อผูกพันที่ผู้แทนได้กระท าไปและในขณะเดียวกันถ้า
เกิดความเสียหายขึ้นแก่บุคคลภายนอก เพราะผู้แทนได้ก่อให้เกิดขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่ นิติบุคคลก็
ต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกด้วย แต่ถ้ากิจการที่ผู้แทนได้กระท าไปนั้น อยู่นอกเหนือวัตถุประสงค์ของ
นิติบุคคลก็ย่อมไม่ต้องรับผิดในการกระท าอันนอกเหนือวัตถุประสงค์นั้น กรณีนี้หากมีบรรดาผู้แทน
หรือกรรมการที่ได้ออกเสียงลงมติให้กระท าที่นอกวัตถุประสงค์ บรรดาผู้แทนที่ได้มีส่วนในการลงมติ
นั้นย่อมต้องรับผิดด้วย ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนที่ท าการค้านอกวัตถุประสงค์ของห้าง เมื่อ
ปรากฏว่าไม่ได้กระท าไปในฐานะเป็นตัวแทนของห้างหุ้นส่วนอ่ืน หรือผู้เป็นหุ้นส่วนอ่ืนมิได้มีส่วนได้
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ส่วนเสียด้วยในกิจการค้านั้น  ผู้เป็นหุ้นส่วนอ่ืนก็ไม่ต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกด้วย ผู้ที่ต้องรับผิดก็
คือผู้จัดการที่กระท านอกวัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วน เป็นต้น 

2.6 ภูมิล าเนาของนิติบุคคล ภูมิล าเนาของนิติบุคคลตามกฎหมายได้แก่ ถิ่นอันเป็นที่ตั้ง                     
ของส านักงานใหญ่ หรือถิ่นอันเป็นที่ตั้งที่ท าการ หรือถิ่นที่ได้เลือกเอาเป็นภูมิล าเนาเฉพาะการตาม
ข้อบังคับหรือตราสารจัดตั้งและในกรณีที่นิติบุคคลมีที่ตั้งที่ท าการหลายแห่งหรือมีส านักงานสาขา ให้
ถือว่าถิ่นอันเป็นที่ตั้งของที่ท าการหรือของส านักงานสาขาเป็นภูมิล าเนาในส่วนกิจการอันได้กระท า ณ 
ที่นั้นด้วย ดังนั้น ภูมิล าเนาของนิติบุคคลจึงมีอยู่ 3 แห่ง คือ 

2.6.1 ถิ่นที่ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ท าการตั้งอยู่ หมายถึง ภูมิล าเนาของนิติบุคคลก็คือ ถิ่น
ที่ส านักงานตั้งอยู่ หรือที่ตั้งที่ท าการตั้งอยู่ เป็นถิ่นซึ่งเป็นศูนย์รวมอ านาจจัดการนิติบุคคล เช่น 
กระทรวง กรม  ก็มีภูมิล าเนาอยู่ที่ถิ่นเป็นที่ตั้งของ กระทรวง กรม  ภูมิล าเนาของวัดคือถิ่นที่เป็นที่ตั้ง
ของวัด ภูมิล าเนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คือถิ่นที่เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
หรือภูมิล าเนาของสมาคม   คือถิ่นที่เป็นที่ตั้งของสมาคม  เป็นต้น 

2.6.2 ถิ่นที่เลือกเอาเป็นภูมิล าเนาเฉพาะการตามข้อบังคับหรือตราสารจัดตั้งภูมิล าเนา
ของนิติบุคคล นอกจากจะถือเอาถิ่นส านักงานใหญ่ตั้งอยู่หรือที่ตั้งที่ท าการแล้ว กฎหมายยังก าหนดให้
นิติบุคคลมีภูมิล าเนาเฉพาะการได้ด้วย ถ้าในข้อบังคับหรือตราสารจัดตั้งได้เลือกเอาได้ 

2.6.3 ถิ่นที่มีสาขาอันควรเป็นภูมิล าเนาเฉพาะส่วนกิจการอันท า ณ ที่นั้น หมายถึง
ภูมิล าเนาของนิติบุคคลอาจถือเอาถิ่นที่มีสาขา หากกิจการที่ท าในสาขานั้นมีลักษณะที่ด าเนินกิจการที่
สมบูรณ์ตัวอย่าง เช่น บริษัทมีส านักงานใหญ่ในต่างประเทศ แต่มาเปิดสาขาท าการค้าในประเทศไทย 
ดังนั้น ภูมิล าเนา  ของบริษัทสาขาคือที่ตั้งของสาขาในประเทศไทย 

2.7 การสิ้นสภาพของนิติบุคคล การสิ้นสภาพของนิติบุคคลมีเหตุแห่งการสิ้นสภาพ 4 ประการ ดังนี้ 
2.7.1 เมื่อครบก าหนดที่ระบุไว้ในข้อบังคับหรือตราสารจัดตั้ง เมื่อพ้นระยะเวลาที่

ก าหนดนั้นแล้ว นิติบุคคลก็สิ้นสภาพไป เช่น มูลนิธิ ก ก าหนดไว้ในตราสารจัดตั้งว่าจะด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์จนกว่าจะครบ 20 ปี ดังนี้ เมื่อครบ 20 ปี มูลนิธิกส็ิ้นสภาพไป 

2.7.2 เมื่อวัตถุประสงค์ส าเร็จสมบูรณ์ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับหรือตราสารจัดตั้ง นิติ
บุคคลก็สิ้นสภาพไป 

2.7.3 เมื่อนิติบุคคลล้มละลาย ซึ่งเป็นการเลิกโดยผลของกฎหมาย เมื่อนิติบุคคลมีหนี้สิน
ล้นพ้นตัวและศาลพิพากษาให้ล้มละลาย นิติบุคคลก็สิ้นสภาพไป 

               2.7.4 เมื่อศาลมีค าสั่งให้เลิกโดยผู้มีส่วนได้เสียหริพนักงานอัยการร้องขอเนื่องจากนิติ
บุคคลก่อตั้งขึ้นโดยขัดกับหลักกฎหมาย หรือฝ่าฝืนเงื่อนไขของรัฐบาล หรือกระท าการโดยฝ่าฝืน
วัตถุประสงค์ข้อบังคับหรือตราสารจัดตั้ง 
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สรุป 

 สิทธินั้นเป็นประโยชน์ที่กฎหมายรับรองคุ้มครองให้แก่บุคคล แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าบุคคล
ผู้ทรงสิทธินั้นจะกระท าการใดๆตามสิทธิได้อย่างไร้ขีดจ ากัด เพราะเหตุที่ว่าตนเองมีหน้าที่ ที่ต้อง
เคารพต่อสิทธิของบุคคลอ่ืนด้วย โดยสิทธิดังกล่าวนี้มีพ้ืนฐานตามหลักกฎหมายธรรมชาติ ทั้งยังรับรอง
โดยกฎหมายบ้านเมือง ดังปรากฏการรับรองคุ้มครองสิทธิของบุคคลไว้ในกฎหมายสูงสุดของแต่ละรัฐ 
เช่น บุคคลย่อมมีสิทธิในชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน สิทธิในการแสดงความคิดเห็น หรือสิทธิอ่ืนๆอัน
เป็นไปตามเงื่อนไขข้อจ ากัดในการใช้สิทธิ โดยเฉพาะบุคคลผู้หย่อนความสามารถ ซึ่งกฎหมายก าหนด
เงื่อนไขเอาในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยเริ่มรับรองคุ้มครองตั้งแต่มีการปฏิสนธิเป็นทารก
ในครรภ์มารดา คลอดอยู่รอดมีสภาพบุคคลและจนกระทั่งสิ้นสุดลงเมื่อตาย ดังนั้น เพ่ือความสงบสุข
ของสังคมส่วนรวมแล้ว ผู้ทรงสิทธิ ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลต้องพึงระลึกเสมอว่า แม้ตนมีสิทธิ
และสามารถใช้สิทธิที่กฎหมายรับรองคุ้มครองให้ กฎหมายเองก็ย่อมก าหนดหน้าที่ให้ในการเคารพ
สิทธิของบุคคลอื่นเช่นกัน 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 
 

1. จงอธิบายถึงความหมายสิทธิมาโดยละเอียด 

2. จงจ าแนกประเภทและอธิบายสิทธิในสภาพบุคคล 

3. จงอธิบายและยกตัวอย่างเนื้อหาแห่งสิทธิ  
4. จงอธิบายและเปรียบเทียบลักษณะของบุคคลสิทธิ และทรัพยสิทธิ 
5. จงจ าแนกและอธิบายถึงผู้ทรงสิทธิตามกฎหมายว่ามีก่ีประเภท อะไรบ้าง 
6. ทารกในครรภ์มารดา ถือว่ามีสภาพบุคคลหรือไม่ และมีสิทธิใดๆหรือไม่ เพราะเหตุใด 

7. การสิ้นสุดของสภาพบุคคลมีก่ีกรณี และกรณีดังกล่าวมีหลักเกณฑ์ว่าอย่างไร 

8. บุคคลหย่อนความสามรถมีกี่ประเภท และมีความสามรถในการใช้สิทธิอย่างไร 

9. จงอธิบายถึงความหมายและประเภทของนิติบุคคลมาโดยละเอียด 

10. จงยกตัวอย่างเรื่องการใช้สิทธิและข้อจ ากัดในการใช้สิทธิของนักศึกษาในการด าเนินชีวิตประจ าวัน
มาพอสังเขป 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 5 

การเคลื่อนไหวแห่งสิทธิ ข้อจ ากัดในการใชส้ทิธิ 
 

หัวข้อเนื้อหา 
 

           1. นิติเหตุ 
           2. นิติการณ์ 
           3. นิติกรรม 

           4. โมฆกรรมและโมฆียกรรม 

           5. อายุความ 

              สรุป 

              แบบฝึกหัดท้ายบท 

              เอกสารอ้างอิง 
 

วัตถุเชิงพฤติกรรม 

  เมื่อนักศึกษาเรียนจบบทเรียนนี้แล้วสามารถ   
1. สามารถบอกถึงความหมาย ที่มา และผลของนิติเหตุได้ 
2. สามารถอธิบายถึงความหมาย ที่มา และผลของนิติการณ์ได้ 
3. สามารถอธิบายถึงความหมาย แบบ และวิเคราะห์ถึงความสมบูรณ์ของนิติกรรมได้ 
4. สามารถอภิปรายถึงโมฆะกรรมและโมฆียกรรมได้ 
5. สามารถตอบค าถามและชี้แจงข้อจ ากัดในการใช้สิทธิโดยอายุความได้ 
5. สามารถวิเคราะห์ถึงโครงสร้างเบื้องต้นในเนื้อหาจากบทเรียนและสามรถถ่ายทอด องค์

ความรู้ให้กับผู้อื่นได้ 
 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. ผู้สอนน าเข้าสู่บทเรียนโดยอธิบายสาระส าคัญตามประเด็นเนื้อหาตามแผนการสอน 

2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษาค้นคว้ากรณีศึกษา อภิปรายประเด็นเนื้อหาที่ได้รับมอบหมาย
แล้วสรุปเป็นใบความรู้ 
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3. ผู้สอนและผู้เรียนสรุปเนื้อหาในบทที่ 5 และตอบข้อซักถามเมื่อมีประเด็นเพ่ิมเติมใน
เนื้อหา 

 4.  มอบหมายให้นักศึกษาท าแบบฝึกท้ายบทที่ 5 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนบทที่ 5 

2. Power Point สรุปบรรยายบทที่ 5 

          3. แบบฝึกหัดท้ายบท 

 

การวัดผลและประเมินผล 

1. ตรวจใบงานที่มอบหมาย 

2. ตรวจแบบฝึกหัดท้ายบท 

3. การตอบค าถามในชั้นเรียน 

4. สังเกตการร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
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บทท่ี 5 

การเคลื่อนไหวแห่งสิทธิ ข้อจ ากัดในการใชส้ทิธิ 
 

เมื่อบุคคลมีสิทธิอันได้รับรองคุ้มครองตามกฎหมายแล้ว ก็อาจมีการใช้สิทธิและการบังคับให้
เป็นไปตามสิทธิซึ่งได้รับรองคุ้มครองตามกฎหมายให้เป็นไปตามเจตนาของผู้ทรงสิทธิ การใช้สิทธิ
ตามที่กฎหมายรับครองคุ้มครองดังกล่าวท าให้เกิดการเคลื่อนไหวแห่งสิทธิขึ้น โดยอาจเกิดขึ้นอัน
เนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ต่างๆในการด าเนินชีวิตประจ าวัน หรือเหตุการณ์ต่างๆโดยไม่ได้คาดการณ์
ล่วงหน้ามาก่อน และเหตุการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดผลทางกฎหมายอันกระทบถึงสิทธิของบุคคล หรือ
อันเนื่องจากผู้อ่ืนที่มาเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอันมีเจตนาหรือไม่ก็ตาม แล้วท าให้เกิด
การโต้แย้งแห่งสิทธิขึ้นและการเคลื่อนไหวแห่งสิทธิที่กล่าวถึงสามารถอธิบายได้เป็น 3 ลักษณะ คือ 1. 
นิติเหตุ 2. นิติการณ์ และ  3. นิติกรรม  การเคลื่อนไวแห่งสิทธิทั้ง 3 ประการข้างต้นนั้น มีหลักเกณฑ์ 
สาระส าคัญ และผลที่แตกต่างกันออกไป เช่น เหตุการณ์ หรือการกระท าบางอย่าง ที่เป็นการ
เคลื่อนไหวแห่งสิทธิ อาจมีผลทางกฎหมาย  ที่ต่างกัน กล่าวคือ การกระท านั้นอาจมีผลสมบูรณ์ตาม
กฎหมายหรืออาจตกเป็นโมฆะหรือโมฆียะแล้วแต่กรณี แม้ผลทางกฎหมายจะปรากฏเช่นใด บุคคลผู้มี
สิทธิอันได้รับรองคุ้มครองตามกฎหมาย หรือที่เรียกว่า ผู้ทรงสิทธิ ต้องตระหนักถึงข้อจ ากัดของการใช้
สิทธิบางประการ เช่น สิทธิเรียกร้องในการใช้สิทธิ หรือที่เรียกว่า อายุความ ดังที่จะได้อธิบายต่อไป 

 

การเคลื่อนไหวแห่งสิทธิ 
 

1. นิติเหตุ  
 นิติเหตุ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดจากการกระท าของบุคคลหรือไม่ก็ตาม ที่กฎหมายบัญญัติว่าเมื่อ
เกิดขึ้นแล้วจะก่อให้เกิดผลในทางกฎหมาย แม้มิได้เจตนามุ่งให้เกิดผลในทางกฎหมายอย่างเดียวกับ
นิติกรรม หากเข้าหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ก็ถือว่าเป็นนิติเหตุ เหตุการณ์ธรรมดาที่เกิดขึ้น
แล้วมิได้กระทบสิทธิของบุคคล เป็นเพียงการกระท าที่บุคคลได้ท าตามปกติในชีวิตประจ าวันและไม่ได้
ท าให้สิทธิของบุคคลใดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมก็ไม่นับว่าเป็นนิติเหตุ เช่น การท ากิจกรรมปกติ
ประจ าวัน การท างาน เขียน พูด พบปะพูดคุยกับผู้คน เป็นต้น  
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 1.1 ที่มาของนิติเหตุ 
 ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า นิติเหตุมีที่มาจากการกระท าของบุคคลอันเป็นเหตุในกฎหมายซึ่งได้
ก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงสิทธิของบุคคล การกระท าที่ว่านั้นอาจจะเป็นการกระท าที่ชอบ
ด้วยกฎหมายหรืออาจขัดต่อกฎหมายก็ได้ โดยมีที่มา 4 ประการ ดังนี้ 
 

1. ลาภมิควร 

2. จัดการงานนอกสั่ง 
3. ละเมิด 

4. บทบัญญัติอ่ืน 

      1.1.1 ลาภมิควรได้ 
ลาภมิควรได้ เป็นหลักกฎหมายที่ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ช าระหนี้โดยส าคัญผิดมูลหนี้หรือให้

ทรัพย์สิ่งใดแก่บุคคลหรือรับสภาพหนี้ที่ไม่มีอยู่จริง เป็นนิติเหตุอย่างหนึ่งเนื่องจากผู้ช าระหนี้และผู้รับ
ไม่มีความผูกพัน  ในการเป็นหนี้ต่อกันมาก่อน แต่กระท าการช าระหนี้โดยส าคัญผิดนั้นท าให้ผู้ที่ช าระ
หนี้นั้นเสียเปรียบ  กฎหมาจึงบัญญัติไว้ใน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 406 วรรคหนึ่ง 
ให้ผู้รับทรัพย์ไว้โดยไม่มีสาเหตุหรือสิทธิในอันที่จะได้ทรัพย์ไว้จะต้องคืนทรัพย์นั้น 

      1.1.2 จัดการงานนอกสั่ง 
      จัดการงานนอกสั่ง ถือเป็นนิติเหตุอย่างหนึ่งที่อาจเกิดขึ้นได้โดยบุคคลที่เรียกว่าผู้จัดการ

ซึ่งไม่มี   นิติสัมพันธ์กันตัวการ แต่เข้าท าการแทนตัวการโดยเขามิได้จ้างขานวานใช้ให้ท า หรือโดยมิได้
ทีสิทธิที่จะท าการงานนั้นแทนผู้อ่ืนด้วยประการใด กฎหมายจึงก าหนดให้ถ้าท าการไปในทางที่สม
ประโยชน์ของตัวการหรือตามที่จะพึงสันนิษฐานได้ว่าเป็นความประสงค์ของตัวการดังที่บัญญัติไว้ใน 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 395 แต่หากว่าการเข้าจัดการงานนั้นเป็นการขัดต่อความ
ประสงค์อันแท้จริงของตัวการหรือขัดความประสงค์อันพึงสันนิษฐานได้หรือผู้จัดการก็ควรจะรู้สึกได้ 
หากเกิดการเสียหายผู้จัดการจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน แก่ตัวการถึงแม้ผู้จัดการมิได้มีความผิด และ
ถ้าการเข้าจัดการงานนั้นเป็นการสมประโยชน์ของตัวการ  ผู้จัดการก็มีสิทธิเรียกให้ตัวการชดใช้เงินที่
ตนได้ออกไปคืนแก่ตนเช่นอย่างตัวแทนก็ได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 396 และ
มาตรา 401 
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    1.1.3 ละเมิด 

    ละเมิดเป็นการกระท าโดยมิชอบด้วยกฎหมายที่กระท าโดยมีเจนตาหรือประมาทเลินเล่อ 
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอ่ืนโดยให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย เสรีภาพ ทรัพย์สิน
หรือสิทธิอย่างใด  ถือว่าเป็นการกระท าละเมิด ผู้กระท าจะต้องใช้ค่าสินไหมทนแทน ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา 420 ดังนั้น ละเมิดถือเป็นนิติเหตุอย่างหนึ่ง เพราะผู้กระท าละเมิด
มิได้มีนิติสัมพันธ์กับผู้ถูกกระท า  แต่เกิดเหตุการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดขึ้นโดยมีเจตนาหรือไม่ก็ตาม หาก
เกิดความเสียหายกับบุคคลอื่นก็ถือเป็นเหตุต้องรับผิดตามท่ีกฎหมายก าหนดในฐานละเมิด 

   1.1.4 บทบัญญัติอ่ืน 

     นอกจากกรณีที่กล่าวมาแล้วข้างต้นยังมีบทบัญญัติอ่ืนที่เป็นเหตุในกฎหมายซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงสิทธิของบุคคล เช่น กรณีผู้เยาว์ที่อายุ 17 ปีบริบูรณ์อาจบรรลุ
นิติภาวะโดยการสมรส  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 20 หรือการครอบครอง
ปรปักษ์ตาม ซึ่งเป็นการก าหนดให้สิทธิแก่บุคคลผู้ครอบครองทรัพย์สินของผู้อ่ืนโดยไม่มีนิติสัมพันธ์
ใดๆต่อกัน เป็นการกระท าฝ่ายเดียวที่มีองค์ประกอบของการกระท าที่ผู้ครอบครองปรปักษ์จะต้องเข้า
ครอบครองทรัพย์สินของผู้อ่ืนโดยสงบและเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ต้อง
ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลาสิบปี ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ต้องครอบครองติดต่อกันเป็นเวลาห้าปีผู้
ครอบครองสามารถมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นโดยผลของกฎหมาย  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 1382 

 

2. นิติการณ์ 
 นิติการณ์ถือเป็นนิติเหตุอย่างหนึ่ง เป็นเหตุการณ์ธรรมดาที่มิได้เกิดจากการกระท าของบุคคล                      
แต่เกิดเนื่องจากเหตุธรรมชาติ และท าให้เกิดผลในทางกฎหมายเช่นเดียวกับนิติเหตุ นักกฎหมายบาง
ท่านจึงได้แยกเหตุธรรมชาติออกเป็น “นิติการณ์” อันหมายถึงนิติเหตุในความหมายอย่างแคบ (ไชย
ยศ เหมะรัชตะ, 2535: 6) 
 2.1 ที่มาของนิติการณ์ 

 นิติการณ์มีที่มาจากเหตุธรรมชาติโดยสภาพ ที่มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
เช่น เวลาย่อมเคลื่อนที่ไปเรื่อย ๆ จากชั่วโมงเป็นวัน จากวันเป็นสัปดาห์ เป็นเดือนและเป็นปี หรือการ
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ที่พระอาทิตย์ขึ้นและตก ฤดูกาล เป็นต้น ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นอาจส่งผลให้สิทธิของบุคคลมีการเคลื่อนไหว
เปลี่ยนแปลง อาจแบ่งกรณีของนิติการณ์อาจเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับบุคคล เวลา และทรัพย์สิน ดังนี้ 
   2.1.1 บุคคล 

   เมื่อทารกคลอดจากครรภ์มารดาแล้วรอดมีชีวิตอยู่ การสภาพบุคคลตาการสภาพบุคคลมีผล
ก่อให้เกิดสิทธิที่กฎหมายรับรอง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 15 บัญญัติว่า“สภาพ
บุคคลย่อมเริ่มตั้งแต่เมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกและสิ้นสุดลงเมื่อตาย ทารกในครรภ์ มารดาก็
สามารถมีสิทธิต่าง ๆได้ หากว่าภายหลังคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารก” เมื่อมีสภาพบุคคลจากการคลอด
แล้วอยู่รอดจากครรภ์มารดา บุคคลมีสิทธิ์ในการรับการเลี้ยงดูจากพ่อแม่ มีสิทธิ์ในการศึกษาเล่าเรียน
ตามท่ีรัฐจัดให้มีสิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ มีสิทธิรับมรดก เป็นต้น 

 เมื่อคนมีอายุมากขึ้นจากเด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่มีวุฒิภาวะมากขึ้น ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์มาตรา 19 บัญญัติว่า “บุคคลย่อมพ้นจากภาวะผู้เยาว์และบรรลุนิติภาวะเมื่อมีอายุยี่สิบปี
บริบูรณ์” และมาตรา 25 บัญญัติว่า “ผู้เยาว์อาจท าพินัยกรรมได้เมื่อมีอายุสิบห้าปีบริบูรณ์” จะเห็น
ได้ว่าเหตุธรรมชาติตามตัวอย่างเหล่านี้เป็นเหตุที่ก่อให้เกิดสิทธิต่างๆ ตามกฎหมายแก่บุคคล 

  2.1.2 ระยะเวลา 

      ในทางกฎหมายระยะเวลานั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับการนับอายุความที่เป็นได้ทั้งอายุความได้
สิทธิและอายุความเสียสิทธิ เช่น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/9 บัญญัติว่า “สิทธิ
เรียกร้อง ใด ๆ  ถ้ามิได้บังคับภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดสิทธิเรียกร้องนั้นเป็นอันขาดอายุความ ลูกหนี้มี
สิทธิที่จะปฏิเสธการช าระหนี้ตามสิทธิเรียกร้องนั้นได้”  

     2.1.3 ทรัพย์สิน 

     เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่เกิดแก่ทรัพย์สินอันจะมีผลท าให้บุคคลได้รับหรือเสีย
สิทธิไป อาจเป็นกรณีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1308 บัญญัติว่า“ที่ดินแปลงใด
เกิดที่งอกริมตลิ่งที่งอกย่อมเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่ดินแปลงนั้น” ซ่ึงหมายถึง เจ้าของที่ดินที่มีที่งอ
กริมตลิ่งซึ่งเกิดจากการทับถมของตะกอนหรือโดยสภาพธรรมชาติอย่างใดๆก็ตาม ที่งอกนั้นก็จะตก
เป็นของเจ้าของที่ดินแปลงนั้นท าให้ได้ท่ีดินเพ่ิมเติมมาจากท่ีครอบครองอยู่เดิม เป็นต้น 

      ในบางกรณีสิทธิในทรัพย์สินของเจ้าของที่ดินอาจลดน้อยลงไปเนื่องจากเหตุธรรมชาติได้ 
เช่น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1339 บัญญัติว่า “เจ้าของที่ดินจ าต้องรับน้ าซึ่ง
ไหลตามธรรมดาจากที่ดินสูงมาในที่ดินของตน 
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     น้ าไหลธรรมดามายังที่ดินต่ าและจ าเป็นแก่ที่ดินนั้นไซร้ ท่านว่าเจ้าของที่ดินซึ่งสูงกว่าจะ
กันเอาไว้ได้เพียงที่จ าเป็นแก่ท่ีดินของตน” 

     หรืออีกกรณีดังที่ปรากฏตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1340 บัญญัติว่า 
“เจ้าของที่ดินจ าต้องรับน้ าที่ไหลเพราะระบายจากท่ีดินสูงมาในที่ดินของตน ถ้าก่อนที่ระบายนั้นน้ าได้
ไหลเข้ามาที่ดินของตนตามธรรมดาอยู่แล้ว 

     ถ้าได้รับความเสียหายเพราะการระบายน้ าท่านว่าเจ้าของที่ดินต่ าอาจเรียกร้องให้เจ้าของ
ที่ดินสูงท าทางระบายน้ าและออกค่าใช้จ่ายในการนั้น เพราะระบายน้ าไปให้ตลอดที่ที่ดินต่ าจนถึงทาง
น้ าหรือท่อน้ าสาธารณะ ทั้งนี้ ไม่ลบล้างสิทธิแห่งเจ้าของที่ดินต่ าในอันจะเรียกเอาค่าทดแทน” เป็นต้น 

     จะเห็นได้ว่าที่มาของนิติการณ์ทั้ง 3 ประการข้างต้น ล้วนก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวแห่ง
สิทธิทั้งสิ้น  แม้ว่านิติการณ์เป็นเหตุจากธรรมชาติโดยสภาพที่บุคคลไม่ได้เจตนาให้เกิดขึ้น แต่เมื่อ
เกิดขึ้นแล้วกฎหมายรับรองให้นิติการณ์มีผลในกฎหมายดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ดังนั้น ผลของนิติ
การณ์จึงเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนดให้บุคคลได้รับหรือเสียสิทธิได้เช่นเดียวกัน 

 

3. นิติกรรม 

3.1 ความหมายและลักษณะของนิติกรรม 

  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา 149 บัญญัติว่า“นิติกรรม 
หมายความว่าการใดๆ อันท าลงโดยชอบได้ด้วยกฎหมายและด้วยความสมัครใจ มุ่งโดยตรงต่อการผูก
นิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคล เพ่ือจะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ้งสิทธิ” 

 จากบทบัญญัติดังกล่าวได้มีการอธิบายกฎหมายของนิติกรรมไว้ว่า นิติกรรม คือ การกระท าที่
ชอบด้วยกฎหมายของบุคคล ที่ได้มีการแสดงเจตนาออกมาโดยมุ่งให้เกิดผลผูกพันตามกฎหมายขึ้น
ระหว่างบุคคลส่วนผลในกฎหมาย คือ การเคลื่อนไหวในสิทธินั้นได้แก่การก่อสิทธิเปลี่ยนแปลงสิทธิ 
โอนสิทธิ สงวนสิทธิหรือระงับสิทธินั้นเอง (ประกอบ หุตะสิงห์, 2518: 9) โดยแยกอธิบายลักษณะของ
นิติกรรมโดยทั่วไปได้ ดังนี้ 
   1. มีการแสดงเจตนา 

  2. เป็นการกระท าที่ชอบด้วยกฎหมาย 

  3. เป็นการกระท าด้วยความสมัครใจ 

     4. มุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ 
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  5. ก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวแห่งสิทธิ (ก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวนสิทธิหรือระงับสิทธิ) 
3.1.1 มีการแสดงเจตนา 

          การแสดงเจตนาของบุคคลผู้ท านิติกรรม เป็นสาระส าคัญของการท านิติกรรมเพ่ือให้
คนทั่วไปทราบว่าบุคคลนั้นมีวัตถุประสงค์จะผูกนิติสัมพันธ์ ซึ่งการแสดงเจตนา อาจแบ่งแยกพิจารณา
ได้ 3 กรณ ีดังนี้ 

              1. การแสดงเจตนาโดยแจ้งชัด กระท าโดยการพูด การเขียน หรือการแสดงกริยา
ท่าทาง ที่ผู้รับการแสดงเจตนาเป็นที่เข้าใจได้อย่างใดอย่างหนึ่ง  เช่น การสั่งอาหารในร้าน การท า
สัญญาซื้อขายที่ดินการพยักหน้ารับค าเสนอขายสินค้า หรือการโบกมือ ส่ายศีรษะเป็นการปฏิเสธ เป็น
ต้น 

              2. การแสดงเจตนาโดยปริยาย เป็นการแสดงเจตนาโดยไม่แจ้งชัด แต่เป็นการ
แสดงเจตนาอีกแบบหนึ่งที่แตกต่างออกไปคือ ผู้แสดงเจตนาจะไม่แสดงออกว่ารับหรือปฏิเสธการผูก
นิติสัมพันธ์แจ้งชัด  แต่จะกระท าการอื่นที่เป็นที่เข้าใจโดยปริยาย เช่น เจ้าหนี้คืนหรือท าลายสัญญาอัน
เป็นหลักฐานในการกู้ยืมเงินของลูกหนี้เป็นการแสดงออกโดยปริยายว่าได้ยกหนี้ให้ลูกหนี้แล้ว หรือการ
ที่ทายาทผู้ตายย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านของเจ้าของมรดก จัดการเรียกร้องทวงหนี้ที่กองมรดกเป็นเจ้าหนี้
และช าระหนี้สินของกองมรดกท าให้เป็นที่เข้าใจได้ว่าทายาทผู้นั้นมีเจตนารับมรดก เป็นต้น 

              3. การแสดงเจตนาโดยการนิ่ง โดยหลักแล้วการนิ่งไม่ถือว่าเป็นการแสดงเจตนา                 
เพราะไม่ได้แสดงออกว่ายอมรับหรือปฏิเสธ มีข้อยกเว้นบางประการที่ถือว่าการนิ่งเป็นการแสดง
เจตนา  คือ กรณีมีกฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะว่าเป็นการแสดงเจตนา เช่น การเช่ามีก าหนด
ระยะเวลาแน่นอน หากครบระยะเวลาที่ก าหนดแล้วผู้ให้เช่ายังนิ่งเฉยให้ผู้เช่าอยู่ในที่เช่าต่อไป 
กฎหมายถือว่าผู้ให้เช่าแบบไม่มีก าหนดเวลาต่อไป หรือมีประเพณีถือว่าเป็นการแสดงเจตนา เช่น การ
สั่งอาหารตามร้านค้า ผู้ค้าอาจไม่ต้องสนองรับค าสั่งแต่ก็ประกอบอาหารน ามาให้ ถือว่าแสดเจตนา
ตามประเพณีทางการค้าแล้ว เป็นต้น 

     การแสดงเจตนาเป็นองค์ประกอบของความสมบูรณ์แห่งนิติกรรมที่ส าคัญเพราะ เป็นจุดเริ่มต้น                       
ของความตั้งใจในการผูกนิติสัมพันธ์ ซึ่งได้กล่าวมาในตอนต้นแล้วว่า การแสดงเจตนาอาจท าได้โดย
แจ้งชัด ด้วยการพูด การเขียน หรือการแสดงกิริยาท่าทางที่เป็นที่เข้าใจได้ หรือการแสดงเจตนาโดย
ปริยาย และการแสดงเจตนาโดยการนิ่ง ซึ่งไม่ว่าผู้กระท าจะแสดงเจตนามาด้วยวิธีใดต้องกระท าด้ วย
ความสมัครใจ นิติกรรมที่ท านั้นจึงจะสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม การแสดงเจตนาก็มีการกระท าหลายแบบ
ซึ่งสามารถมองเห็น หรือบางครั้งเป็นสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจซึ่งคนทั่วไปไม่สามารถหยั่งรู้เจตนาที่แท้จริง 
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ที่เป็นปัญหาคือการแสดงเจตนาที่ไม่ตรงกับการแสดงออกท าให้มีผลต่อความสมบูรณ์ของนิติกรรม 
จ าเป็นต้องใช้ข้อสันนิฐาน ทางกฎหมายและข้อเท็จจริงเพื่อพิสูจน์เจตนาและคุ้มครองผู้บริสุทธิ์ที่ท านิติ
กรรมให้ได้รับความยุติธรรมในกรณีต่อไปนี้ 
            3.1.1.1 เจตนาซ่อนเร้น 

            เจตนาซ่อนเร้น คือ การท านิติกรรมที่ผู้ท านิติกรรมท าไปโดยไม่ ตรงกับเจตนาที่มี                                 
อยู่ในใจ เมื่อสิ่งแสดงออกไม่ตรงกับเจตนาที่แท้จริง ผลทางกฎหมายจะเป็นอย่างไรนั้น ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 154 บัญญัติว่า “การแสดงเจตนาใดแม้ในใจจริงผู้แสดงจะมิได้
เจตนาให้ตนต้องผูกพันตามที่ได้แสดงออกมาก็ตาม หาเป็นมูลเหตุในการแสดงเจตนานั้นเป็นโมฆะไม่ 
เว้นแต่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งจะได้รู้ถึงเจตนาอันซ่อนเร้นในใจของผู้แสดงนั้น” 

             จากมาตราข้างต้น การแสดงเจตนาซึ่งไม่ตรงกับเจตนาที่แท้จริงในใจของผู้แสดง เรียกว่า 
การแสดงเจตนาซ่อนเร้น เป็นเครื่องที่ผู้แสดงเจตนารู้ส านึกในการกระท าและไม่ประสงค์ให้ตนเอง
ผูกพันกับนิติกรรมที่ท าขึ้น แต่กฎหมายให้นิติกรรมนั้น มีผลบังคับใช้บังคับได้เพ่ือเป็นการคุ้มครอง
คู่กรณีที่กระท าการโดยสุจริตมิให้ได้รับความเสียหาย นิติกรรมจะเป็นโมฆะต่อเมื่อผู้ท านิติกรรมกับ
ฝ่ายที่แสดงเจตนาซ่อนเร้นได้รู้ถึงเจตนานั้นด้วย 

           3.1.1.2 เจตนาลวง 
              เจตนาลวง บัญญัติไว้ใน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 155 วรรคหนึ่ง ความ
ว่า “การแสดงเจตนาลวงโดยสมรู้กับคู่กรณี อีกฝ่ายหนึ่ งเป็นโมฆะ แต่จะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้
บุคคลภายนอกผู้กระท าการโดยสุจริตและต้องเสียหายจากการแสดงเจตนาลวงมิได้” 

         จากมาตราข้างต้น การแสดงเจตนาลวง จึงหมายถึง การที่ผู้แสดงเจตนาได้สมรู้สมคบกับ
คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นผู้รับการแสดงเจตนาที่แท้จริง เพ่ือให้เกิดนิติกรรม โดยที่ไม่มีความประสงค์จะ
ให้เกิดเป็นนิติกรรมนั้นแต่อย่างใด เพียงแต่จุดประสงค์ที่แท้จริงนั้นก็คือการท าเป็นนิติกรรมหลอกขึ้น                            
เพ่ือลวงบุคคลภายนอกให้เข้าใจผิดว่ามีนิติกรรมนั้น ซึ่งโดยแท้จริงแล้วนิติกรรมที่คู่กรณีท้ังสองฝ่ายท า
ขึ้นนั้น  ไม่มีอยู่เลย เป็นที่น่าสังเกตว่า การแสดงเจตนาลวงเป็นเรื่องที่แตกต่างจากเจตนาช่อนเร้น 
เนื่องจากเจตนาช่อนเร้นเป็นเรื่องที่ผู้แสดงเจตนาได้แสดงเจตนาที่ไม่ตรงกันกับเจตนาที่แท้จริงที่อยู่ใน
ใจกับผู้รับเจตนา เพ่ือให้ผู้รับเจตนาเข้าใจผิด แต่เจตนาลวงเป็น การร่วมมือกันระหว่างผู้แสดงเจตนา
และผู้รับเจตนาท าให้เกิดนิติกรรม  ที่ไม่จริงเพ่ือหลอกลวงบุคคลภายนอก กฎหมายจึงบัญญัติคุ้งครอง
บุคคลภายนอกที่กระท าการโดยสุจริตและต้องเสียหายจากกการแสดงเจตนาลวงโดยให้นิติกรรมนั้น
เป็นโมฆะ 
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              3.1.1.3 นิติกรรมอ าพราง 
              นิติกรรมอ าพราง บัญญัติไว้ใน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 155 วรรค 2 
ความว่า “ถ้าการแสดงเจตนาลวงตามวรรคหนึ่งท าข้ึนเพื่ออ าพรางนิติกรรมอื่นให้น าบทบัญญัติบทของ
กฎหมายอันเก่ียวกับนิติกรรมอ าพรางมาใช้บังคับ” 

         จากมาตราข้างต้น นิติกรรมอ าพราง จึงหมายความว่า ผู้แสดงเตนาได้สมรู้หรือสมคบกับคู่กรณี
อีกฝ่ายที่เป็นผู้รับการแสดงเจตนาท านิติกรรมขึ้นให้เป็นที่เข้าใจโดยทั่วไปว่าเป็นการท านิติกรรมแบบ
หนึ่งเพ่ือปกปิดนิติกรรมอีกแบบที่คู่กรณีตกลงท าด้วยกันโดยไม่ต้องการให้มีผู้ล่วงรู้  ดังนั้น นิติกรรมอ า
พราง จึงประกอบด้วยนิติกรรมสองฉบับ นิติกรรมฉบับแรก เป็นนิติกรรมที่ท าขึ้นโดยที่คู่กรณีไม่
ประสงค์จะให้มีผลใช้บังคับได้จริง หากแต่ท าขึ้นไว้ซ้อนกันเพ่ือปกปิดนิติกรรมอีกฉบับหนึ่งที่คู่กรณี
ประสงค์จะให้มีผลใช้บังคับและอันเป็นที่รู้กันระหว่างคู่กรณีเท่านั้น กฎหมายมาตรานี้จึงบัญญัติให้การ
แสดงเจตนาลวงที่เป็นนิติกรรมอ าพรางตกเป็นโมฆะ จะต้องบังคับกับนิติกรรมที่คู่กรณีเจตนาจะให้มี
ผลบังคับได้จริง คือ นิติกรรมที่ถูกอ าพรางเท่านั้น 

          แต่อย่างไรก็ตาม นิติกรรมอ าพรางนั้น หากมีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกและก่อให้เกิด
ความเสียหายขึ้น จะต้องน าหลักกฎหมาย ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 155 วรรค
หนึ่ง มาใช้เช่นเดียวกับเจตนาลวง โดยคุ้มครองบุคคลภายนอกท่ีกระท าการโดยสุจริตและต้องเสียหาย
จากการนั้นคู่กรณีไม่อาจยกนิติกรรมที่ ถูกอ าพรางขึ้นต่อบุคคลภายนอกได้ 
              3.1.1.4 การแสดงเจตนาโดยวิปริต 

      หลักของการแสดงเจตนา บุคคลผู้ท านิติกรรมจะต้องกระท าด้วยใจสมัครจึงจะมีผลผูกพัน
ตามกฎหมาย หากผิดไปจากหลักเจตนาและเข้าข่ายที่เป็นนิติกรรมซึ่งท าขึ้นจากเจตนาซ่อนเร้น 
เจตนาลวง  หรือเป็นนิติกรรมอ าพราง ก็อาจท าให้นิติกรรมนั้นตกเป็นโมฆะดังกล่าวมาแล้ว แต่หากนิติ
กรรมนั้นท าขึ้นโดยเจตนาบกพร่อง กล่าวคือ มิได้เป็นไปโดยใจสมัครอย่างแท้จริงหรือไร้อิสระในการ
แสดงเจตนา เป็นการแสดงเจตนาที่บกพร่อง เป็นเหตุให้นิติกรรมที่ท านั้นต้องตกเป็นโมฆะหรือโมฆียะ 
การแสดงเจตนาโดยวิปริตอาจ มีสาเหตุมาจากความส าคัญผิด กลฉ้อฉล หรือการถูกข่มขู่ ดังต่อไปนี้ 
              3.1.1.4.1 ส าคัญผิด 

              การแสดงเจตนาส าคัญผิด เป็นค าที่ใช้กับการแสดงเจตนาที่ได้รับข้อมูลข่าวสารและเชื่อใน
สิ่งนั้น  ซึ่งไม่ตรงกับข้อความจริงที่เป็นอยู่หรือที่เรียกว่าเข้าในผิดนั่นเอง การแสดงเจตนา โดยส าคัญ
ผิดนั้นหากเกี่ยวกับสาระส าคัญแห่งนิติกรรม กฎหมายก าหนดให้นิติกรรมนั้นเป็นโมฆะ (ประมวล
กฎหมายแพง่และพาณิชย์ มาตรา 156) ได้แก่  
               1. ความส าคัญผิดในลักษณะของนิติกรรม หมายถึง ผู้ท านิติกรรมมีเจตนาจะท านิติกรรม
อย่างหนึ่งแต่กลับเป็นการท านิติกรรมอีกอย่างหนึ่ง เช่น เจตนาซื้อขายแต่กลายเป็นการฝากทรัพย์ 
เป็นต้น 
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             2. ความส าคัญผิดในตัวบุคคลซึ่งเป็นคู่กรณีแห่งนิติกรรมหมายถึงผู้ท านิติกรรมมีเจตนาจะ
ท านิติกรรมกับบุคคลหนึ่งแต่กลับเป็นการท านิติกรรมกับบุคคลอีกคนหนึ่ง เช่น เอ. ต้องการจ้าง บี. ให้
ท างานชิ้นหนึ่ง แต่ท าสัญญากับ ซี. โดยเข้าใจว่า ซี. คือ บี. เป็นต้น 

    3. ความส าคัญผิดในทรัพย์สินซึ่งเป็นวัตถุแห่งนิติกรรม หมายถึง ผู้ท านิติกรรมมีเจตนาจะ
ท านิติกรรมกับบุคคลหนึ่งแต่กลับเป็นการท านิติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินอีกอย่างหนึ่ง เช่น นาย เอ. มี
รถยนต์  2 คัน สภาพใหม่คันหนึ่ง และสภาพเก่าคันหนึ่ง นาย เอ. บอกขายรถยนต์คันสภาพเก่ากับ 
นาย บี. ซึ่งต่อมา มีการท าสัญญาซื้อขายกันโดย นาย บี. เข้าใจว่าเป็นรถยนต์คันสภาพใหม่ เป็นต้น 

                จะเห็นได้ว่า หากเป็นการแสดงเจตนาโดยส าคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพย์สิน                   
กฎหมายบัญญัติให้นิติกรรมที่กระท าขึ้นดังกล่าวเป็นโมฆียะ คุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพย์สินที่ว่านั้น
จะต้องเป็นสาระส าคัญ ซึ่งหากมิได้มีความส าคัญผิด จะไม่มีการท านิติกรรมดังกล่าว (ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 157) เช่น กรณีการจ้างท างานต้องการวุฒิทางนิติศาสตร์ ก. เข้าใจ
ว่า ข. มีวุฒิทางนิติศาสตร์ จึงได้ท าสัญญาจ้างท างาน ถือว่าเป็นความส าคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคล 
หรือกรณีที่ซื้อเครื่องมืออุปกรณ์  เพ่ือใช้ในโรงงานโดยเข้าใจว่าเครื่องมืออุปกรณ์ดังกล่าวทนสารเคมีได้ 
แต่เมื่อน ามาใช้ท าให้ เกิดความเสียหายเป็นความส าคัญผิดในคุณสมบัติของทรัพย์สิน แต่ถ้า
ความส าคัญผิดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม เกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบุคคลผู้แสดง
เจตนาเอง บุคคลนั้นจะถือความส าคัญผิดนั้นมาใช้เป็นประโยชน์แต่ตนไม่ได้ (ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 158) เหตุที่กฎหมายบัญญัติเช่นนี้   เพราะบุคคลผู้แสดงเจตนา น่าจะต้องมีส่วน
รับผิดชอบในการใช้ความระมัดระวังก่อนจะท านิติกรรมใด ๆ ตามสมควรของวิญญูชน การที่ไม่ใช้
ความระมัดระวังเช่นนั้น ถ้าถึงขั้นประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง กฎหมายก็ไม่คุ้มครองให้ได ้

     3.1.1.4.2 กลฉ้อฉล 

    กลฉ้อฉล หมายความถึง การที่คู่กรณีฝ่ายหนึ่งหรือบุคคลภายนอกใช้อุบายหลอกลวง ด้วย
การกล่าวข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดความจริงซึ่งควรต้องบอกให้แจ้ง เพ่ือให้คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งท า
นิติกรรมด้วย การแสดงเจตนาเพราะต้องกลฉ้อฉลนั้นไม่ร้ายแรงถึงขนาดที่จะให้ท านิติกรรมที่ท าขึ้น
นั้นเสียเปล่าไปทั้งหมด กฎหมายจึงก าหนดให้เป็นโมฆียะ การถูกกลฉ้อฉลจะถือว่าเป็นโมฆียะต่อเมื่อ
ต้องถึงขนาดที่ถ้ามิได้  มีกลฉ้อฉล ก็จะไม่มีการท านิติกรรมเกิดขึ้น (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 159 วรรค 1 และวรรค 2) การบอกล้างโมฆียกรรมเพราะต้องฉ้อฉลนั้น ยังมีข้อจ ากัดอีกว่า 
ห้ามมิให้ยกเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้กระท าการโดยสุจริต (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 160) เพราะบุคคลภายนอกมิได้มีส่วนรู้เห็นกับกลฉ้อฉล จึงไม่ควรมาได้รับผลร้ายด้วย 

            ถ้ากลฉ้อฉลนั้นกระท าโดยบุคคลภายนอก เพ่ือให้คู่กรณีฝ่ายหนึ่งท านิติกรรมการแสดง
เจตนานั้น จะเป็นโมฆียะก็ต่อเมื่อให้คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้รู้หรือควรจะได้รู้ถึงกลฉ้อฉลนั้น  (ประมวล
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กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา  159 วรรค 3) แต่ถ้ากลฉ้อฉลเป็นเพียงเหตุจูงใจให้คู่กรณีฝ่ายหนึ่ง
ยอมรับข้อก าหนดอันหนักยิ่งกว่าที่คู่กรณีฝ่ายนั้นจะยอมรับโดยปกติ คู่กรณีฝ่ายนั้นจะบอกล้างการนั้น
ไม่ได้ แต่ถ้าสามารถจะเรียกค่าสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายที่เกิดจากกลฉ้อฉลนั้น (ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 161) 

             อนึ่ง ในกรณีท่ีทั้งสองฝ่ายต่างได้กระท าการโดยกลฉ้อฉลด้วยกัน คือ ต่างฝ่ายต่างหลอกลวง
อีกฝ่ายหนึ่งเพ่ือท านิติกรรมฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะกล่าวอ้างกลฉ้อฉลของอีกฝ่ายหนึ่งเพ่ือบอกล้างนิติกรรม
นั้นหรือเรียกค่าสินไหมทดแทนไม่ได้ (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 167) 

               3.1.1.4.3 ข่มขู่ 

               ขมขู่ หมายถึง การท าให้เกิดความกลัวภัยอันตรายอย่างใดอย่างหนึ่งจนต้องท าตาม จน
เป็นเหตุท าให้ผู้ถูกข่มขู่ต้องท านิติกรรม อันถือว่าเป็นการแสดงเจตนาโดยวิปริต กฎหมายจึงก าหนดให้
การแสดงเจตนาท านิติกรรมที่เกิดขึ้นเนื่องจากการขมขู่เป็นโมฆียะ (ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 164 วรรค 1) 

              การกระท าที่ถือว่าเป็นการขมขู่นั้นมีสาระส าคัญดังนี้ (จิ๊ด เศรษธบุตร, 2528: 150) 
              1.  ผู้ขมขู่จะต้องมีเจตนาทุจริต 

              2.  การขมขู่ต้องถึงขนาดมีมูลให้ต้องกลัวภัย 

              3.  ภัยที่ถูกข่มขู่ต้องหมายถึงตนเอง สกุลแห่งตน หรือทรัพย์สินของตน 

              4.  ภัยที่ถูกขมขู่ต้องเป็นภัยอันใกล้จะถึงละอย่างน้อยร้ายแรงเท่ากับที่จะพึงกลัวต่อการอัน
ถูกขม่ขู่ให้กระท า 
              5.  การขมขู่หากกระท าโดยบุคคลภายนอกก็ท าให้นิติกรรมเป็นโมฆียะเช่นกัน 

              เมื่อพิจารณาจากสาระส าคัญข้างต้นแล้ว การกระท าที่ถือว่าเป็นการข่มขู่เบื้องต้นต้อง
พิจารณาจากเจตนาของผู้ข่มขู่ว่ามีเหตุเจตนาทุจริตหรือไม่ เพราะในบางกรณีเป็นการกระท าตามปกติ
ซึ่งไม่ถือว่าเป็นการข่มขู่ เช่น การพูดเสียงดังเป็นปกติ การมีร่างสูงใหญ่ ท าให้ผู้ท านิติกรรมนึกกลัวไป
เองไม่ใช่การข่มขู่ การข่มขู่ยังต่างจากการใช้ก าลังบังคับเพราะเหตุการณ์ท านิติกรรม โดยการข่มขู่นั้น
ผู้กระท านิติกรรมจะกระท าไป  โดยรู้ส านึกด้วยตัวเอง แต่การบังคับโดยใช้ก าลังให้พิมพ์ลายนิ้วมือ 
หรือจับมือให้ลงลายมอชื่อโดยผู้ถูกบังคับไม่ยินยอมไม่ว่าเป็นการท านิติกรรมโดยถูกขมขู่อันเป็นโมฆียะ 
เพราะมิได้เป็นการแสดงเจตนาของผู้กระท านิติกรรมตั้งแต่ต้น นิติกรรมนั้นเป็นโมฆียะ 
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           อนึ่ง การขู่ว่าจะใช้สิทธิตามปกตินิยม กฎหมายไม่ถือว่าเป็นการขมขู่ (ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา  165 วรรค1 ) สิทธิที่ว่านี้คือสิทธิที่ชอบด้วยกฎหมาย โดยบัญญัติไว้ให้แก่ผู้ที่
สามารถใช้สิทธินั้นโดยชอบ เช่น เจ้าหนี้ขู่ว่าจะฟ้องร้อง หรือผู้ว่าจ้างขู่ว่าจะบอกเลิกสัญญาตามสิทธิที่
มีอยู่  
             ตัวอย่าง ค าพิพากษาฎีกาที่ 647/2515 จ าเลยท าสัญญาประนีประนอมยอมความกับโจทก์
เพราะกลัวโทษทัณฑ์จากคดีอาญาที่โจทก์ฟ้องหาว่าบุกรุก ความกลัวเช่นนี้ไม่ท าให้สัญญาที่ท าไว้ตก
เป็นโมฆียะหรือเสียไป เพราะโจทก์ได้ด าเนินการฟ้องร้องต่อศาลยุติธรรมโดยสุจริตตรงไปตรงมา 

               การใดที่กระท าไปเพราะนับถือย าเกรงไม่ถือว่ากระท าเพราะถูกขมขู่ (ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 165 วรรค 2) เพราะผู้กระท านิติกรรมท าไปเนื่องจากความเกรงใจพ่อแม่ 
ญาติผู้ใหญ่   ครูอาจารย์ โดยเขาเหล่านั้นมิได้บังคับ แต่อาจแนะน าด้วยความหวังดีให้กระท า ผู้กระท า
นิติกรรมจะอ้างเหตุดังกล่าวให้นิติกรรมเป็นโมฆียะไม่ได้ โดยพฤติกรรมของการข่มขู่ท่ีท านิติกรรมเป็น
โมฆียะ จะต้องถึงขนาด  มีมูลให้ต้องกลัวภยันตรายอันใกล้จะถึงและร้ายแรงถึงขนาดที่จูงใจให้ผู้ถูก
ข่มขู่มีมูลต้องกลัว ซึ่งถ้าไม่มีการขมขู่ เช่นนั้น การนั้นก็คงจะมิได้กระท าขึ้น (ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 164 วรรค 2) เช่น ข่มขู่ให้ท านิติกรรมขายที่ดินให้ในราคาถูก หากไม่ยินยอมจะ
ท าร้ายร่างโดยใช้อาวุธและขณะนั้นผู้ข่มขู่ถืออาวุธอยู่  ในมือ เป็นต้น และการข่มขู่แบบใดจะถึงขนาด
ที่ต้องเกรงกลัวภัยนั้นจะต้องพิจารณาเป็นรายกรณ ี

                 นอกจากกรณีข้างต้นแล้ว ภัยจาการข่มขู่ ยังไม่จ ากัดเฉพาะตัวผู้ข่มขู่เกี่ยวกับชีวิต 
ร่างกาย อนามัย เสรีภาพ หรือชื่อเสียงเท่านั้น หากแต่รวมถึงภัยอันเกิดกับสกุล  ซึ่งหมายถึงพ่อ แม่ 
สามีหรืออภริยา      และบุตร หรือทรัพย์สินของผู้ถูกข่มขู่ด้วย การข่มขู่นั้นอาจเกิดขึ้นโดยคู่กรณีหรือ
บุคคลภายนอกเป็นผู้ข่มขู่ก็ได้ (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 166) คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งจะ
ล่วงรู้ถึงการข่มขู่หรือไม่ก็ตาม มีผล ท าให้นิติกรรมเป็นโมฆียะ เนื่องจากมิได้เกิดจากความสมัครใจของ
ผู้ท า ต่างกับกลฉ้อฉลที่นิติกรรม จะเป็นโมฆียะต่อเมื่อกรณีอีกฝ่ายหนึ่งรู้หรือควรจะได้รู้ฉ้อฉลนั้น 

              อย่างไรก็ตาม กฎหมายก าหนดให้การวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับการท านิติกรรมโดยส าคัญผิด กล
ฉ้อหรือการขมขู่ จะต้องพิเคราะห์ถึงปัจจัยหลายประการประกอบกัน เช่น เพศ อายุ ฐานะ สุขภาพ
อนามัยและภาวะแห่งจิตของผู้แสดงเจตนาตลอดจนพฤติการณ์และสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ อันเกี่ยวกับ
การนั้นด้วย (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 167)  เป็นการให้ความเป็นธรรมกับคนซึ่ง
โดยพ้ืนฐานของร่างกาย ฐานะ  ไม่เหมือนกัน เช่น โดยทั่วไปเพศหญิงจะตกใจกลัวได้ง่ายกว่าเพศชาย
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แต่จะมีความรอบคอบมากกว่า ผู้ที่อ่อนวัยกว่าจะมีประสบการณ์น้อยและเกรงใจผู้ที่อาวุโสกว่า ผู้มี
ฐานะร่ ารวยมีทรัพย์สินอันอาจกลัวการสูญเสียทรัพย์สินมากกว่าคนยากจนที่ไม่มีทรัพย์สินอะไร เป็น
ต้น การตัดสินใจขณะที่ผู้ท านิติกรรมทีสุขภาพร่างกายหรือจิตใจที่ไม่ปกติก็อาจแตกต่างจากในภาวะที่
สมบูรณ์ดี ดังนั้น สิ่งเหล่านี้จึงควรน ามาเป็นส่วนประกอบในการพิจารณา 

3.1.2 เป็นการกระท าที่ชอบด้วยกฎหมาย 

นิติกรรมใดโดยที่ท าขึ้นโดยขัดต่อกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี                              
ของประชาชนเป็นนิติกรรมที่ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากมิได้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายรับรองที่จะ
ผูกนิติสัมพันธ์อันเกิดขึ้นโดยชอบ หากนิติสัมพันธ์มีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย 
เป็นการพ้นวิสัยหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์มาตรา 150 หรือมิได้ท าให้ถูกต้องตามกฎหมายที่บังคับไว้จะตกเป็นโมฆะตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 152 เช่น การตลกท าสัญญาเพ่ือระงับคดีปล้นทรัพย์อัน
เป็นความผิดทางอาญาไม่สามารถกระท าได้ หากท าเป็นก็เป็นโมฆะเนื่องจากเป็นความผิดต่อแผ่นดิน
ไม่สามารถยอมความกันได้ 

อนึ่ง นิติกรรมบางอย่างท าขึ้นโดยถูกต้องตามกฎหมายแต่ท าโดยบุคคลผู้หย่อนความสามารถ
จึงมีผลให้นิติกรรมดังกล่าวเป็นโมฆียะ มีผลใช้ได้จนกว่าจะถูกบอกล้าง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 153 

3.1.3 เป็นการท าด้วยใจสมัคร 
นิติกรรมเป็นผลของความมุ่งหมายในการผูกนิติสัมพันธ์ของผู้กระท า ดังนั้น นิติกรรมจึงต้อง

เกิดด้วยความสมัครใจที่แท้จริงของผู้ท านิติกรรมนั้น หากขาดซึ่งเจตนาหรือกระท าโดยไม่สมัครใจอัน
เนื่องมาจากการส าคัญผิด กลฉ้อฉล หรือถูกข่มขู่ นิติกรรมนั้นจะไม่สมบูรณ์ อาจตกเป็นโมฆะหรือ
โมฆียะ เช่น กฎหมายบัญญัติให้แสดงเจตนาโดยส าคัญผิดในสิ่งที่เป็นสาระส าคัญแห่งนิติกรรมเป็น
โมฆะ ได้แก่ ความส าคัญผิดในทรัพย์สินซึ่งเป็นวัตถุแห่งนิติกรรม เป็นต้น (ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์มาตรา 156 ) ส่วนการแสดงเจตนาโดยส าคัญผิดในคุณสมบัติของ ส่วนนิติกรรมที่ เป็น
โมฆียะอาจเกิดจากกลฉ้อฉล ซึ่งจะต้องถึงขนาดที่ถ้ามิได้มีกลฉ้อฉลดังกล่าว การอันเป็นโมฆียะนั้นคง
มิได้กระท าขึ้น (ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 159 ) นิติกรรมที่เกิดจากการถูกข่มขู่ที่
เป็นโมฆียะเช่นกัน การข่มขู่จะต้องเป็นภัยอันใกล้จะถึงและร้ายแรงถึงขนาดที่จะจูงใจให้ผู้ถูกข่มขู่มีมูล
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ต้องกลัว ซึ่งถ้ามิได้มีการข่มขู่เช่นนั้นการนั้นก็คงจะมิได้กระท าขึ้น (ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 164 )  

3.1.4 มุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคล 

นิติกรรมที่กฎหมายยอมรับบังคับให้นั้นจะต้องมีจุดมุ่งหมายที่จะท าให้เกิดความเคลื่อนไหว
แห่งสิทธิในระหว่างบุคคล ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลด้วย ดังนั้น จึงต้องมีผู้ที่สามารถสนองรับการแสดง
เจตนานั้นได้ เช่น การซื้อขายจะมีบุคคลสองฝ่าย คือ การท านิติกรรมระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายการเช่า
อสังหาริมทรัพย์เป็นนิติกรรมระหว่างผู้เช่าและผู้ให้เช่า แม้การท าพินัยกรรม ซึ่งโดยปกติผู้รับมรดก
ตามพินัยกรรมจะไม่ทราบมาก่อนจนกว่าจะมีการเปิดพินัยกรรม ก็เป็นนิติกรรมอย่างหนึ่งเพราะมีนิติ
สัมพันธ์ระหว่างผู้ท าพินัยกรรมกับผู้รับมรดก  ตามที่ระบุในพินัยกรรม เป็นต้น แต่ในบางกรณีการ
กระท าของบุคคลแม้จะมุ่งประสงค์ต่อผลทางกฎหมาย ก็อาจไม่เป็นพินัยกรรม เช่น การครอบครอง
ปรปักษ์ในที่ดินของผู้อ่ืนจนครบเงื่อนไขของกฎหมาย ท าให้ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินไม่เป็นนิติกรรม เพราะ
มิได้มุ่งต่อการผูกนิติสัมพันธ์ หากแต่เป็นผลทางกฎหมายที่กฎหมายรับรองซึ่งถือเป็นเหตุอย่างหนึ่ง
เท่านั้น 

3.1.5 ก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวแห่งสิทธิ 
การก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวแห่งสิทธิ หมายความถึง การก่อ เปลี่ยนแปลง  โอน สงวนหรือ

ระงับ  ซึ่งสิทธิอันเป็นสิทธิที่บุคคลฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับนิติกรรม มีสิทธิเรียกร้องอีกฝ่ายหนึ่งให้ปฏิบัติ
ตามนิติกรรมที่ท าข้ึน 

การก่อสิทธิ เป็นการก่อตั้งสิทธิขึ้นใหม่จากเอกเทศสัญญาต่างๆ เช่น สัญญาซื้อขาย
แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างท าของ รับขน ยืม ฝากทรัพย์ ค้ าประกัน จ าน า 
จ านอง เก็บของในคลังสินค้า ตัวแทน นายหน้า ประนีประนอมยอมความ การพนันขันต่อ บัญชี
เดินสะพัด ค าเสนอ ค าสนอง การให้สัตยาบัน การรับสภาพหนี้ การท าพินัยกรรม เป็นต้น 

การเปลี่ยนแปลงสิทธิ เป็นการตกลงเปลี่ยนแปลงสิทธิเรียกร้องโดยทั้งสองฝ่ายยินยอมเช่น 
การแปลงหนี้จากหนี้เงินเป็นการส่งมอบสิ่งของให้แทน เป็นต้น 

การโอนสิทธิ เป็นการตกลงส่งมอบการครองครองทรัพย์สินจากฝ่ายหนึ่งไปยังอีกฝ่ายหนึ่ง
หรือเป็นการโอนสิทธิเรียกร้องในหนี้สินที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอยู่กับบุคคลอ่ืนให้กับอีกฝ่ายหนึ่ง เช่น นาย 
ก. เป็นเจ้าหนี้ นาย ข. ต่อมา นาย ก. ตกลงโอนสิทธิในหนี้ดังกล่าวให้กับ นาย ค. เพื่อเรียกร้องหนี้สิน
ทดแทน 
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การสงวนสิทธิ เป็นนิติกรรมที่ท าให้สิทธิเรียกร้องที่มีอยู่หมดไป เช่น การบอกล้างโมฆียกรรม                        
การช าระหนี้ การปลดหนี้ให้กับลูกหนี้ การหักกลบลบหนี้ การบอกเลิกสัญญา เป็นต้น 

        3.2 แบบของนิติกรรม 

        นิติกรรมจะมีความสมบูรณ์เมื่อมีการแสดงเจตนาให้การผูกนิติสัมพันธ์เพ่ือก่อเปลี่ยนแปลง โอน 
สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิ โดยปกติหากเป็นไปตามหลักครบถ้วนแล้ว กฎหมายก็ไม่ได้ก าหนดว่านิติ
กรรมทั่วไปจะต้อง มีแบบ นอกจากนิติกรรมบางประเภท ที่กฎหมายเห็นว่าจ าเป็นจะต้องท าตามแบบ 
เนื่องจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก ซึ่งอาจได้รับความเสียหายหากไม่ทราบว่านิติกรรม
นั้นมีอยู่และไม่สามารถตรวจสอบได้หรือจ าเป็นจะต้องมีหลักฐานระหว่างผู้ท านิติกรรมที่ใช้ในการ
อ้างอิงสิทธิหรือโอนสิทธิไปยังบุคคลภายนอก 

การก าหนดให้มีแบบของนิติกรรมนั้น มีความส าคัญในแง่ของรัฐ คือ ใช้เป็นหลักฐานในการ
พิจารณาคดีความในศาล หากมีการโต้แย้งสิทธิเกิดขึ้น กฎหมายที่ก าหนดให้นิติกรรมต้องท าแบบ 
จะต้องบัญญัติไว้ อย่างชัดแจ้ง โดยทั่วไปแล้วการก าหนดแบบหรือประเภทของนิติกรรมนั้น ขึ้นอยู่กับ
การจัดกลุ่มนิติกรรม  ของนักกฎหมายแต่ละท่าน ซึ่งโดยสรุปแล้วจ าแนกนิติกรรมได้ออกเป็น 5 แบบ 
ดังนี้ 
 1. ต้องท าเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 

2. ต้องจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 
3. ต้องท าเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 
4. ต้องท าเป็นหนังสือ 

5. ต้องมีการส่งมอบทรัพย์ 
   3.2.1 นิติกรรมที่ต้องท าเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 
      นิติกรรมที่ต้องท าเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้แก่ การท าเป็น

หนังสือและการจดทะเบียนกับพนักงานเจ้าหน้าที่ที่จะรับผิดชอบต่อนิติกรรมประเภทนั้น เช่น การซื้อ
ขายอสังหาริมทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 456 วรรคหนึ่ง การให้ทรัพย์สิน
ซึ่งถ้าจะซื้อขายจะต้องท าเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 525 การจ านอง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 714 

หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1099 การได้มาโดยนิติ
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กรรมซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 1299 วรรคหนึ่ง และการได้มาโดยทางอ่ืนนอกจากนิติกรรมตามวรรคสอง เป็นต้น 

3.2.2 นิติกรรมที่ต้องจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 
   นิติกรรมที่ต้องจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้แก่ นิติกรรมที่กฎหมายก าหนดให้จด

ทะเบียน  โดยไม่ได้ก าหนดให้ท าเป็นหนังสือ เช่น การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1064 การจดทะเบียนบริษัทจ ากัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 1111  การจดทะเบียนสมรส ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1457 
การจดทะเบียนหย่า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1515 บิดาจดทะเบียนรับเด็ก
เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1548 การรับบุตรบุญ
ธรรม นิติกรรมที่ต้องจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
1598/27 เป็นต้น 

 3.2.3 นิติกรรมที่ต้องท าเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 
 นิติกรรมที่ต้องท าเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้แก่ นิติกรรมที่กฎหมายก าหนดให้ท า                         

ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เพ่ือรับรองความน่าเชื่อถือของเอกสารโดยไม่ต้องจดทะเบียน เช่น การท าค า
คัดค้านตั๋วแลกเงินขาดการรับรองหรือขาดใช้เงิน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 961                      
การท าพินัยกรรมเอกสารฝ่ายเมืองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์  มาตรา 1658                                     
การท าพินัยกรรมเอกสารลับ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1660 หรือการท า
พินัยกรรมด้วยวาจา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1663 เป็นต้น 

3.2.4 นิติกรรมที่ต้องท าเป็นหนังสือ 

นิติกรรมที่ต้องท าเป็นหนังสือ ได้แก่ นิติกรรมที่กฎหมายเห็นว่าจ าเป็นที่จะต้องบันทึกการ
แสดงเจตนาของผู้ท าไว้เป็นหลักฐานเพ่ือใช้อ้างอิงในภายหลัง เช่น หนังสือรับสภาพหนี้ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/16 การโอนหนี้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 306 สัญญาเช่าซื้อตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 572 วรรคสอง การตั้ง
ตัวแทนในกิจการที่กฎหมายบังคับว่าจะต้องท าเป็นหนังสือหรือต้องมีหลักฐานเป็นในหนังสือ ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สัญญาก่อนสมรส ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
1466 การหย่าโดยความยินยอม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1514 วรรคสอง เป็น
ต้น 
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การท านิติกรรมเป็นหนังสือนี้ โดยหลักแล้วในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 9 

“บัญญัติว่าบุคคลผู้จะต้องท าเป็นหนังสือไม่จ าเป็นต้องเขียนเอง แต่หนังสือนั้นจะต้องลงลายมือชื่อของ
บุคคลนั้น   หรือถ้าไม่สามารถลงลายมือชื่อก็อาจใช้ลงลายพิมพ์นิ้วมือ แกงได ตราประทับหรือ
เครื่องหมายอ่ืนในเอกสารและมีพยานลงลายมือชื่อรับรองไว้ด้วยสองคน หรือถ้ากระท าต่อหน้า
พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่จ าเป็นต้องมีพยานรับรอง” (แกงได คือ รอยกากบาทหรือรอยขีดเขียน ซึ่งบุคคล
ท าไว้เป็นส าคัญในทางกฎหมาย ถ้าท าลงในเอกสารโดยมีพยานลงลายมือชื่อรับรอง 2 คน หรือท าต่อ
หน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ถือเสมอกับลงลายมือชื่อ) 

3.2.5 นิติกรรมที่ต้องมีการส่งมองทรัพย์ 
นิติกรรมที่ต้องมีการส่งมองทรัพย์ ได้แก่ นิติกรรมที่กฎหมายมิได้ก าหนดว่าจะต้องท าเป็น

หนังสือ หากแต่ก าหนดให้การส่งมอบทรัพย์ซึ่งเป็นวัตถุแห่งสัญญาเป็นส่วนที่ท าให้นิติกรรมนั้น
สมบูรณ์ มิฉะนั้น  นิติกรรรมจะเป็นโมฆะ เช่น สัญญาให้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 523 การยืมใช้คงรูป ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 641 การยืมใช้สิ้นเปลือง 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 650 วรรคสอง ฝากทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 657 จ าน า  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา747 เป็นต้น  

 3.2.6 ความสมบูรณ์แห่งนิติกรรม  
       หลักความส าคัญของการท านิติกรรมนอกเหนือจากองค์ประกอบในประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์ มาตรา 149 แล้วจะต้องประกอบด้วยสิ่งต่างๆ ซึ่งเก่ียวข้องโดยตรงที่จะท าให้นิติกรรมนั้น
สมบูรณ์เหตุที่เป็นแบบนี้เพราะกฎหมายต้องการคุ้มครองผู้ท านิติกรรมและผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดจน
ประชาชนทั่วไป ให้สามารถใช้สิทธ์ได้อย่างปลอดภัย เป็นธรรม และเป็นไปตามแบบที่กฎหมายก าหนด 
และวัตถุประสงค์ที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย พ้นวิสัย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน หรือแตกต่างจากบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน และความบกพร่องเกี่ยวกับแบบของนิติกรรม ตลอดจนการแสดงเจตนาของผู้ท านิติ
กรรม  

          การท านิติกรรมใดๆ นั้นย่อมมีผลผูกพันต่อสิทธิของผู้ท าตามกฎหมาย เมื่อท าไปโดย
ถูกต้องครบถ้วนแล้วจะอ้างว่าไม่ได้เจตนาให้เกิดผลดังกล่าวนั้นไม่ได้ ดังนั้น กฎหมายจึงให้ความส าคัญ                               
กับความสามารถในการท านิติกรรมของบุคล หากเป็นคนปกติที่บรรลุนิติภาวะแล้วถือว่ามีวุฒิภาวะ                           
เพียงพอที่จะตัดสินใจท าอะไรได้ด้วยตนเอง ก็จะให้ความส าคัญที่ความสมัครใจการท านิติกรรม เพ่ือ
มุ่งหมายจะผูกนิติสัมพันธ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายและน าไปสู่การเคลื่อนไหวแห่งสิทธิเท่านั้น แต่หาก
เป็นบุคคลซึ่งด้อยวุฒิภาวะหรือขาดซึ่งความสามารถ กฎหมายจ าเป็นต้องให้ความคุ้มครองตมสมควร
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เพ่ือมิให้บุคคลที่ว่านั้น  ถูกเอาเปรียบหรือต้องเสียหายเนื่องจากท านิติกรรมโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือ
ขาดสติสัมปชัญญะที่สมบูรณ์เช่นคนปกติ 

         ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้บัญญัติไว้ใน มาตรา 153 ว่า “การใดมิได้เป็นไปตาม
บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยความสามารถของบุคคล การนั้นเป็นโมฆียะ” ซึ่งหมายความว่า หาก
บุคคลที่กฎหมายเห็นว่าด้อยความสามารถและให้ความคุ้มครองท านิติกรรมใด ๆ นิติกรรมนั้นมีผล
ผูกพันตามกฎหมาย แต่ก็อาจถูกล้างได้ ถ้ามิได้บอกล้างภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดก็เป็นอัน
หมดสิทธิที่จะบอกล้าง แต่เมื่อบอกล้างแล้ว โมฆียกรรมนั้นจะตกเป็นโมฆะ คู่กรณีจะกลับสู่สถานะเดิม 
หรือถ้ามีการให้สัตยาบันยืนยันที่จะผูกพันตามโมฆียกรรมนั้นก็เท่ากับเป็นการสละสิทธิในอันที่จะบอก
ล้างนิติกรรมที่ได้กระท าข้ึนนิติกรรมนั้นก็จะมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย 

         บุคคลที่กฎหมายจ ากัดความสามารถในการท านิติกรรมได้แก่ ผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ
และคนเสมือนไร้ความสามารถ                  

               3.2.6.1 ผู้เยาว์ 
          ผู้เยาว์ คือ ผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเนื่องจากมีอายุไม่ถึงยี่สิบปีบริบูรณ์ ประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 19 บัญญัติว่า “บุคคลย่อมพ้นจากภาวะผู้เยาว์และบรรลุนิติภาวะเมื่อมีอายุ
ยี่สิบปีบริบูรณ์” การที่กฎหมายก าหนดภาวะผู้เยาว์ส าหรับคนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะก็เพ่ือให้ผู้เยาว์
ได้รับความคุ้มครองดูแล ในเรื่องต่าง ๆ จากผู้แทนโดยชอบธรรมตามสมควร รวมทั้งการท านิติกรรม 
แต่มีข้อยกเว้น ให้ผู้เยาว์อาจบรรลุนิติภาวะได้แม้จะมีอายุไม่ถึงยี่สิบปีบริบูรณ์ เมื่อท าการสมรส หาก
การสมรสได้ท าตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1448 ซึ่งต้องได้รับอนุญาต            
จากศาล 

             อนึ่ง ผู้ใช้อ านาจปกครอง หมายถึง บิดามารดาใช้อ านาจปกครองบุตรงที่ยังไม่บรรลุนิติ
ภาวะร่วมกัน หรืออ านาจปกครองอาจตกอยู่กับบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง  ในกรณีที่บิดาหรือ
มารดาถึงแก่ความตาย หรือยังไม่แน่นอนว่าบิดาหรือมารดามีชีวิตอยู่หรือตาย หรือบิดาหรือมารดาถูก
ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามรถ หรือเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจิตฟ่ันเฟือน หรือมีค าสั่งศาลให้
อ านาจปกครองอยู่กับบิดาหรือมารดาหมายได้บัญญัติไว้ให้ตกลงกันได้ (ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 1566) 

             ในกรณีที่เป็นบุตรที่เกิดจากหญิงที่มิได้จดทะเบียนสมรสกับบิดา ยังมิได้จดทะเบียนว่าเป็น
บุตรหรือศาลยังมิได้พิพากษาว่าเป็น อ านาจปกครองจะอยู่กับหญิงนั้นเพราะถือว่าเป็นบุตรโดยชอบ
ด้วยกฎหมายของหญิงนั้น (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1546) หรือในกรณีใดมีบุตรติด
มาได้สมรสกับบุคลอ่ืน อ านาจปกครองที่มีต่อบุตรอยู่ผู้ที่บุตรนั้นติดมา (ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์มาตรา 1568) 
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  ผู้ปกครอง หมายถึง ผู้ที่มิใช่บิดามารดาของผู้เยาว์ปกครองผู้เยาว์เนื่องจากไม่มีบิดามารดา
หรือบิดามารดาถูกถอนอ านาจปกครองศาลมีค าสั่งเมื่อมีการร้องขอของญาติของผู้เยาว์อัยการหรือโดย
พินัยกรรมของบิดาหรือมารดาที่ตายที่ก าหนดไว้ (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1586) 
ผู้ปกครองเป็นใครก็ได้ที่บรรลุนิติภาวะ เว้นแต่ 

                  1. ผู้ซึ่งศาลสั่งว่าเป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามรถ 

                  2. ผู้ซึ่งเป็นบุคคลล้มละลาย 

      3. ผู้ซึ่งไม่เหมาะสมที่จะปกครองผู้เยาว์หรือทรัพย์สินของผู้เยาว์ 
                           4. ผู้ซึ่งมีหรือเคยมีคดีศาลกับผู้เยาว์ ผู้บุพการีหรือพ่ีน้องร่วมบิดามารดาหรือ
ร่วมแต่บิดาหรือมารดากับผู้เยาว์ 
                           5. ผู้ซึ่งบิดาหรือมารดาที่ตายดาท าหนังสือระบุชื่อห้ามไว้มิให้เป็นผู้ปกครอง
กฎหมายบัญญัติไว้ว่า ผู้เยาว์จะท านิติกรรมใดๆ ต้องได้รับความยินยอมของผู้แทนโดยชอบท าก่อนการ
ใดๆท่ีผู้เยาว์ได้ท าลงโดยปราศจากความยินยอมเช่นว่านั้นเป็นโมฆียะ เว้นแต่ จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน 
(ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 21) การที่มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน เป็นกรณี
ยกเว้นให้ผู้เยาว์สามารถท าการบางอย่างได้โดยล าพังตนเอง ไม้ต้องรับความยินยอมจากผู้แทนโดย
ชอบธรรม อันเป็นกรณีดังต่อไปนี้ 

                       1. ผู้เยาว์อาจท านิติกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เยาว์ฝ่ายเดียว ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 22 ซึ่งบัญญัติว่า ผู้เยาว์อาจท าการใดๆได้ทั้งสิ้นหากเป็นเพียงเพ่ือจะ
ท าได้ ไปซึ่งสิทธิอันใดอันหนึ่ง หรือ เป็นการเพ่ือให้หลุดพ้นจากหน้าที่อันใดอันหนึ่ง ดังนั้น ถ้าการที่
ผู้เยาว์ท าลงไปท าให้ได้สิทธิใด ๆ มาโดยไม่มีเงื่อนไขหรือภาระผูกพันอันจะมีแต่ประโยชน์ เช่น การรับ
ทรัพย์สินที่เขาให้โดยเสน่หาหรือการคืนทรัพย์ที่รับฝากโดยไม่มีบ าเหน็จ หรือหนี้ที่บังคับผู้เยาว์มาจาก
นิติกรรมที่เป็นโมฆะ  ผู้เยาว์ก็สามารถบอกล้างได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบ
ธรรมก่อน 

                       2. ผู้เยาว์สามารถท าการใดๆได้ทั้งสิ้นซึ่งเป็นการท าเองเฉพาะตัว ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 23 ซึ่งบัญญัติไว้เป็นการเปิดให้ผู้เยาว์สามารถท านิติกรรมบางอย่างที่
ตนเองสมัครใจจะท าด้วยตนเอง โดยไม่ตองรับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมเพ่ือมิให้มีการ
แทรกแซงในการตัดสินใจ กิจการที่ผู้เยาว์สามารถท าได้ด้วยตัวเองและไม่ต้องได้นับความยินยอม เช่น 
การจดทะเบียนรับรองบุตรของผู้เยาว์ที่เกิดจากหญิงที่มิได้จดทะเบียนสมรส ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1547 เป็นต้น 

                       3. ผู้เยาว์อาจท าการใด ๆ ได้ทังสิ้นซึ่งเป็นการสมแก่ฐานานุรูปของตนและเป็น
การอันเป็นในการด ารงชีวิตตามสมควร (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 24) หมายความ
ถึงการที่ผู้เยาว์อาจท านิติกรรมใดๆที่สมกับฐานะความเป็นอยู่ของตนได้เพ่ือการด ารงชีพที่จ าเป็น อัน
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ได้แก่ การจัดหาปัจจัยด้านอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรค ส าหรับผู้เยาว์ที่มีฐานะ
ร่ ารวยอาจรวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆที่โดยปกติคนในวัยนั้นอาจมีได้ทั่วไป ซึ่งจะต้องพิจารณา
เป็นกรณีไป เช่น โทรศัพท์มือถือ หรือรถยนต์เพ่ือความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง         แต่การ
ซื้อเครื่องประดับราคาแพงอาจเกินความจ าเป็นส าหรับผู้เยาว์ถึงแม้จะมีฐานะร่ ารวย เป็นต้น 

        4. ผู้เยาว์อาจท าพินัยกรรมได้เมื่อมีอายุสิบห้าปีบริบูรณ์ (ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 25) โดยกฎหมายพิจารณาเห็นว่าผู้ที่มีอายุสิบห้าปีบริบูรณ์เป็นผู้ที่รู้สึกผิด
ชอบตามสมควรแล้ว น่าจะให้สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินของตนเองเผื่อตายได้ แต่ถ้า
ผู้ท าพินัยกรรมอายุต่ ากว่า 15 ปีท าให้พินัยกรรมนั้นเป็นโมฆะ (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 1703) 
   5. ผู้เยาว์อาจจ าหน่ายสินทรัพย์หรือประกอบธุรกิจทางการค้า หรือธุรกิจอ่ืน
หรือในการท าสัญญาเป็นลูกจ้างในสัญญาจ้างแรงงานที่ผู้แทนโดยชอบธรรมได้อนุญาตหรือให้ความ
ยินยอมไว้แล้ว (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 26 และ 27) ในการจ าหน่ายทรัพย์สินของ
ผู้เยาว์ หากผู้แทนโดยธรรมได้อนุญาตไว้เพียงใดก็ย่อมท าได้ตามนั้น เช่น ให้เงินผู้เยาว์ไว้ใช้จ่ ายเป็น
ประจ ารายเดือนโดยไม่ระบุรายการ ผู้เยาว์จะสามารถจะน าเงินไปใช้จ่ายซื้อสิ่งของจ าเป็นของตน
อย่างไรก็ได้เป็นต้น 

  ในกรณียินยอมผู้เยาว์ประกอบธุรกิจทางการค้าหรือธรกิจอ่ืน หรือในการท า
สัญญาเป็นลูกจ้างแรงงาน โดยผลของกฎหมายจะท าให้ผู้เยาว์มีฐานะเสมือนผู้ที่บรรลุนิ ติภาวะแล้ว 
เพราะจ าเป็น จะต้องติดต่อสัมพันธ์ท านิติกรรมกับบุคคลภายนอก แต่ถ้าด าเนินธุรกิจการค้าหรือ
กิจการใดที่ผู้แทนโดยชอบธรรมให้ความยินยอมไปแล้วก่อให้เกิดความเสียหายหรือเสื่อมเสียแก่ผู้เยาว์ 
ผู้แทนโดยชอบธรรมอาจบอกเลิกความยินยอม หรือในกรณีที่ศาลอนุญาตก็อาจร้องขอต่อศาลให้เพิก
ถอนการอนุญาตนั้นได้ 
  ผู้เยาว์ก็มีสิทธิที่จะคัดค้านถ้าการเพิกถอนการอนุญาตนั้นไม่มีเหตุอันสมควรการ
บอกเลิกความยินยอมหรือการเพิกถอนการอนุญาตจะมีผลท าให้ฐานะเสมือนบรรลุนิติภาวะของผู้เยาว์
สิ้นสุดลงแต่จะไม่กระทบกระเทือนการใดๆ ที่ผู้เยาว์ได้กระท าไว้ก่อนหน้านั้น 

                        กฎหมายบัญญัติให้ความคุ้มครองทรัพย์สินของผู้เยาว์โดยนิติกรรมใดๆที่เกี่ยวกับ
ทรัพย์สินของผู้เยาว์ดังต่อไปนี้ ผู้ใช้อ านาจปกครองต้องได้รับอนุญาตจากศาลจึงจะท าได้ (ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1574) 
                         1. ขาย แลกเปลี่ยน ขายฝาก ให้เช่าซื้อ จ านอง ปลดจ านองหรือโอนสิทธิจ านอง
ซึ่ง อสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ที่อาจจ านองไว้ 
                      2. กระท าให้สิ้นสุดลงทั้งหมดหรือบางส่วนซึ่งทรัพย์สินของผู้เยาว์อันเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์ 
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                      3. ก่อตั้งภาวะจ ายอม สิทธิอาศัย สิทธิเหนือพ้ืนดิน สิทธิเก็บกิน ภาระติดพัน                           
ในอสังหาริมทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นใดในอสังหาริมทรัพย์ 
                      4. จ าหน่ายไปทั้งหมดหรือบางส่วนซึ่งสิทธิเรียกร้องที่จะให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินใน
อสังหาริมทรัพย์ หรือในอสังหาริมทรัพย์ที่อาจจ านองได้ หรือสิทธิเรียกร้องที่จะให้ทรัพย์สินเช่นว่านั้น                      
ของผู้เยาว์ปลอดจากทรัพย์สินที่มีอยู่เหนือทรัพย์สินนั้น 

  5. ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เกินสามปี 
  6. ก่อข้อผูกพันใดๆที่มุ่งให้เกิดผลตาม 1. 2. และ 3. 
  7. ให้กู้ยืมเงิน 

  8. ให้โดยเสน่หาเว้นแต่จะเอาเงินได้ของผู้ เยาว์ให้แทนผู้ เยาว์เพ่ือการกุศล 
สาธารณะ เพื่อการสังคม หรือตามหน้าที่ตามธรรมจรรยา ทั้งนี้ พอสมควรแก่ฐานานุรูปขอผู้เยาว์ 
  9. รับการให้โดยเสน่หาที่มีเงื่อนไชหรือค่าภาระติดพันหรือไม่รับการให้โดยเสน่หา 
  10. ประกันโดยประการใดๆ อันอาจมีผลให้ผู้เยาว์ถูกบังคับช าระหนี้หรือท านิติ
กรรมอ่ืนที่มีผลให้ผู้เยาว์ต้องรับช าระหนี้ของบุคคลหรือแทนบุคคลอ่ืน 

  11. น าทรัพย์สินไปแสวงหาผลประโยชน์นอกจากในกรณีที่บัญญัติไว้ในมาตรา 
1598/4 (1) (2) หรือ (3) 
  12. ประนีประนอมยอมความ 

  13. มอบข้อพิพาทให้อนุญาตโตตุลาการวินิจฉัย 

  นอกจากนี้ กฎหมายยังก าหนดว่าถ้าในกิจการใดที่ประโยชน์ของผู้ใช้อ านาจ
ปกครองเอง หรือของคู่สมรสหรือบุตรของผู้ใช้อ านาจปกครองขัดกับประโยชน์ของผู้เยาว์ ผู้ใช้อ านาจ
ปกครองต้องได้รับอนุญาตจากศาลก่อนจึงจะท ากับกิจการนั้นได้ มิฉะนั้นเป็นโมฆะ (ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1575) 
    3.2.6.2 คนไร้ความสามารถ  
  คนไร้ความสามารถ คือ บุคคลวิกลจริตที่คู่สมรส หรือบุพการี ซึ่งได้แก่ บิดา 
มารดา ปู่ย่า ตายาย ทวด หรือผู้สืบสันดาน ได้แก่ ลูก หลาน เหลน ลื้อ หรือผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ผู้ซึ่ง
ปกครองดูแลบุคคล นั้นอยู่ หรือพนักงานอัยการ ร้องขอต่อศาลและศาลได้มีค าสั่งให้บุคคลวิกลจริตผู้
นั้นเป็นคนไร้ความสามารถ เนื่องจากกฎหมายเห็นว่าคนที่วิกลจริตมีความบกพร่องทางใจ ขาด
ความรู้สึกผิดชอบเป็นตัวของตัวเอง  ถึงแม้ว่าบางคนอาการวิกลจริตอาจไม่ปรากฏชัดเจนหรือมีอากา
เป็นครั้งคราวก็ตาม ไม่น่าจะมีความสามรถ ในการท าพินัยกรรม เพราะอาจท าให้ตกเป็นฝ่าย
เสียเปรียบผู้อ่ืนได้ง่าย จึงมีบทบัญญัติคุ้มครองโดยผู้เกี่ยวข้องข้างต้นสามารถร้องขอต่อศาลให้มีค าสั่ง
ได้ 
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  บุคคลซึ่งมีค าสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถจะต้องมีผู้อนุบาลซึ่งกฎหมาย
ก าหนดให้  การแต่งตั้งและความสิ้นสุดของความเป็นอนุบาล อ านาจหน้าที่ของผู้อนุบาล เป็นไปตาม
บทบัญญัติ บรรพ 5  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งใน มาตรา 1598/15 เกี่ยวกับการที่
ศาลมีค าสั่งให้คู้สมรสคนใด  คนหนึ่งเป็นคนไร้ความสามารถและสามีหรือภรรยาเป็นผู้ อนุบาล ให้ใช้
บทบัญญัติว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้อ านาจปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่สิทธิตาม
มาตรา 1567 (2) และ (3) และ มาตรา 1598/18 เป็นกรณีที่บิดามารดาเป็นผู้อนุบาลบุตรที่ยังไม่
บรรลุนิติภาวะให้ใช้บทบัญญัติว่าด้วยสิทธิ   และหน้าที่ขงผู้ใช้อ านาจปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  ในกรณีที่บิดามารดาเป็นผู้อนุบาลที่บรรลุนิติภาวะแล้วและตามวรรคสองเป็น
กรณีบุคคลอ่ืนที่มิใช่บิดามารดาหรือมิใช่คู่สมรสเป็นผู้อนุบาลให้ใช้บทบัญญัติว่าด้วยสิทธิและหน้าที่
ของผู้ใช้อ านาจปกครองใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่ สิทธิตามมาตรา 1567 (2) และ (3)  
  ค าสั่งของศาลที่สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถจะต้องประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา  (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 28 วรรค 3) เพ่ือให้บุคคลทั่วไปรับทราบและไม่
ท านิติกรรมใดๆ กับผู้ไร้ความสามารถเพราะกฎหมายบัญญัติไว้ว่าการใดๆ ที่บุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นคน
ไร้ความสามารถได้กระท าลงไปเป็นโมฆียะ (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 29) และผล
ของการเป็นคนไร้ความสามารถนั้นยังมีข้อห้ามในกฎหมายมิให้บุคลวิกลจริตหรือบุคคลที่ศาลสั่งให้
เป็นคนไร้ความสามารถท าการสมรส (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1449 ) หรือท า
พินัยกรรมหาฝ่าฝืนการสมรสนั้นจะเป็นโมฆะ (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1495) 
พินัยกรรมก็เป็นโมฆะเช่นเดียวกัน (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1704) 
  มีบางกรณีท่ีบุคคลวิกลจริตไม่ได้ถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถเนื่องจากผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร้องขอต่อศาลด้วยเห็นว่าเป็นเรื่องที่อับอาย หรืออาจไม่ทราบข้อกฎหมายและบุ
คลวิกลจริตนั้นไปท านิติกรรมใดๆ กับบุคคลภายนอก กฎหมายได้ให้ความคุ้มครองทั้งสองฝ่าย โดย
บัญญัติให้นิกรรมใดๆ ที่บุคลวิกลจริตซึ่งศาลยังมิได้สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถได้กระท าลง จะเป็น
โมฆียะเมื่อได้กระท าลงในขณะ ที่บุคคลนั้นวิกลจริตอยู่และคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้รู้แล้วด้วยว่าผู้กระท า
ได้ท าลงไปในขณะวิกลจริตและผู้ทีเข้ามาท านิติกรรมด้วยได้รู้อยู่แล้วท าให้บุคคลวิกลจริตเสียเปรียบ 
จึงใช้สิทธิบอกล้างหรือให้สัตยาบันได้ 
  3.2.6.3 คนเสมือนไร้ความสามารถ 

  คนเสมือนไร้ความสามารถ คือ บุคคลที่มีกายพิการจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ                        
หรือประพฤติสุร่ายสุร่ายเสเพลเป็นอาจิณ หรือติดสุรายาเมาหรือมีเหตุอ่ืนได้ท านองเดียวกันนั้นจนไม่
สามารถจะจัดท าการงานโดยตนเองได้ หรือจัดกิจการไปในทางที่อาจจะเสื่อมเสียแก่ทรัพย์สินของ
ตนเองหรือครอบครัว เมื่อคู่สมรส หรือบุพการีซึ่งได้แก่ บิดา มารดา ปู่ย่า ตายาย ทวด หรือ
ผู้สืบสันดาน ได้แก่ ลูก หลาน เหลน ลื้อ หรือผู้พิทักษ์ผู้ซึ่งปกครองดูแลบุคคลนั้นอยู่ หรือพนักงาน
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อัยการร้องขอต่อศาล และศาลจะสั่งให้บุคคลผู้นั้นเป็นคนเสมือนไร้ความสามารก็ได้ (ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 32 วรรค 1) 
  บุคคลเหล่านี้เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่กฎหมายพิจารณาเห็นว่ามีความบกพร่องทาง
ร่างกายหรือทางจิต หากไม่คุ้มครองก็อาจท านิติกรรมใดๆ ที่ท าให้เสียสิทธิหรือทรัพย์สินไปโดยรู้ไม่ถึง
การณ์เช่นคนปกติ จึงให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถร้องขอให้ศาลสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถค าสั่ง
ของศาลที่สั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  บุคคลซึ่งศาลได้สั่งให้เป็นคนเสมือนรึความสามารถจะต้องจัดให้อยู่ในความ
พิทักษ์ การแต่งตั้งผู้พิทักษ์กฎหมายก าหนดให้เป็นไปตามบทบัญญัติ บรรพ 5 (ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 1643, มาตรา 1569, 1569/1) ซึ่งแตกต่างจากผู้อนุบาล ซึ่งศาลมีค าสั่งให้เป็น
คนไร้ความสามารถเพราะผู้อนุบาลจะเป็นผู้จัดการทรัพย์สินแทนคนไร้ความสามารถทุกอย่างและดูแล
คนไร้ความสามารถ ในท านองเดียวกันกับผู้อยู่ใต้ปกครอง ส่วนคนเสมือนไร้ความสามารถโดยหลักแล้ว
สามารถท ากิจกรรมต่างๆได้ด้วยตนเองยกเว้นกิจการบางอย่างจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ 
ดังต่อไปนี้ (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 34 วรรค 1) 

1. น าทรัพย์สินไปลงทุน 

2. รับคืนทรัพย์สินที่ไปลงทุน ต้นเงินหรือทุนอย่างอ่ืน 

3. กู้ยืมหรือให้กู้ยืมเงิน ยืมหรือให้ยืมสังหาริมทรัพย์อันมีค่า 
4. รับประกันโดยประกันใดๆ อันมีผลให้ตนต้องถูกบังคับช าระหนี้ 
5. เช่าหรือให้เช่าสังหาริมทรัพย์มีก าหนดระยะเวลาเกินกว่าหกเดือนหรือ 

สังหาริมทรัพย์มีก าหนดระยะเวลาเกินกว่าสามปี 
6. ให้โดยเสน่หา เว้นแต่การให้ที่พอควรแก่ฐานานุรูปเพ่ือการกุศล การสังคม 

หรือ 

ตามหน้าที่ธรรมจรรยา 
7. รับการให้โดยเสน่หา ที่มีเงื่อนไขหรือค่าภาระติดพัน หรือไม่รับการให้โดย

เสน่หา 
8. ท าก ารอย่ างห นึ่ งอย่ า งใด เพ่ื อจะ ได้ ม าห รือป ล่ อย ไป ซึ่ งสิ ท ธิ ใน

อสังหาริมทรัพย์หรือ 

ในสังหาริมทรัพย์อันมีค่า 
9. ก่อสร้างหรือดัดแปลงโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน หรือซ่อมแซม

อย่างใหญ่ 
10. เสนอคดีต่อศาลหรือด าเนินกระบวนพิจารณาใดๆ เว้นแต่ การร้องขอตาม  

มาตรา35 หรือการร้องขอถอนผู้พิทักษ์ 
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11. ประนีประนอมยอมความหรือมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการ 

  ทั้งนี้ ยังมีกรณีอ่ืนที่กล่าวนอกจากข้างต้นซึ่งคนเสมือนไร้ความสามารถจักการ
ไปในทางเสื่อมเสียแก่สินทรัพย์ของตนเองหรือครอบครัว ผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้พิทักษ์อาจร้องขอไปใน
คราวเดียวกับการขอให้ศาลมีค าสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือข้อให้สั่งเพ่ิมเติมในภายหลัง
คนเสมือนไร้ความสามารถต้องได้รับความยินยอมของผู้พิทักษ์ก่อนได้ (ประมวลกฎหมายแพ่ งและ
พาณิชย์ มาตรา 34 วรรค 2) 
 

4.โมฆกรรม 

   โมฆกรรม หมายความว่า การท านิติกรรมใดๆ ที่ผลของนิติกรรมที่ ได้ท าขึ้น
นั้น เสีย เปล่า ไม่มีผลผูกพันที่จะใช้บังคับได้กฎหมาย การเสีย เปล่าของนิติกรรมนั้นมีมา
ตั้ งแต่ เริ่มต้นของการท านิติกรรม  จึงถือ เสมือนหนึ่งว่าผู้ที่ท านิติกรรมที่ เป็นโมฆะมิได้ท า
นิติกรรมนั้นขึ้นเลย  

                4.1 สาเหตุของโมฆกรรม 

                 สาเหตุที่ก่อให้เกิดนิติกรรมเป็นโมฆะอาจสรุปได้ว่ามีที่มา 5 ประการ ดังต่อไปนี้ 
                    4.1.1 นิติกรรมนั้นมีวัตถุประสงค์ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน เช่น การจดทะเบียนสมรสซ้อน  ทั้งๆที่มีภรรยาอยู่แล้วเป็นโมฆะ 
(ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1452, 1495 และมาตรา 1497) เป็นต้น  

                    4.1.2 นิติกรรมมีวัตถุประสงค์เป็นการพ้นพิสัย ไม่สามารถกระท าตามความประสงค์
ของผู้แสดงเจตนาไว้ได้ 
                    4.1.3 นิติกรรมนั้นท าผิดแบบที่กฎหมายก าหนดไว้ นิติกรรมบางอย่างต้องท าเป็น
หนังสือเป็นรายละเอียดตามแบบที่กฎหมายก าหนดไว้หรือนิติกรรมบางอย่างต้องท าเป็นหนังสือตา
แบบที่กฎหมายก าหนดและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นต้น 

                    4.1.4 ขาดเจตนาเนื่องจากส าคัญผิดในสาระส าคัญแห่งนิติกรรม เจตนาลวงนิติกรรม
อ าพราง 
                    4.1.5 มีกฎหมายบัญญัติว่าการนั้นๆ เป็นโมฆะ เช่น ผู้เยาว์ท าพินัยกรรม การสมรส
ผิดเงื่อนไขเพราะเป็นญาติสืบสายโลหิต หรือมีคู่สมรสอยู่แล้วจดทะเบียนซ้อน หรือชายหญิงไม่สมัคร
ใจสมรสกัน เป็นต้น 
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                    การเป็นโมฆะท าให้นิติกรรมที่ท าขึ้นไม่มีผลผูกพันตามกฎหมายกับผู้ท านิติกรรมตั้งแต่
ต้น และไม่สามารถจะให้สัตยาบันแก่นิติกรรมที่เป็นโมฆะเพ่ือให้นิติกรรมนั้นกลับมามีผลใช้ได้อีก 

 (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา172 วรรค 1) ต่างกับนิติกรรมที่เป็นโมฆียะซึ่งจะได้
อธิบายในหัวข้อต่อไป 

 4.2 การยกความเสียเปล่าแห่งโมฆกรรมข้ึนกล่าวอ้าง 
               กฎหมายก าหนดให้ผู้มีส่วนได้เสียคนหนึ่งคนใดสามรถยกความเสียเปล่าแห่งโมฆกรรมขึ้น
กล่าวอ้างก็ได้ เนื่องจากความไม่สมบูรณ์แห่งการแสดงเจตนาอันเป็นโมฆะกรรมเป็นผลของกฎหมาย ผู้
ที่มีส่วนได้เสียในที่นี้น่าจะหมายถึงผู้ใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับนิติกรรมในทางที่ได้รับประโยชน์หรืออาจ
ได้รับผลกระทบแห่งนิติกรรมนั้น การกล่าวอ้างจะกระท าเมื่อใดก็ได้ไม่มีอายุความ ถ้านิติกรรมที่เป็น
โมฆะนั้นท าให้มีการ คืนทรัพย์กันบทบัญญัติเกี่ยวกับลาภมิควรได้ในประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์มาใช้บังคับ (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 172 วรรค 2) เพราะเป็นการได้
ทรัพย์ไปโดยไม่มีมูลเหตุทางกฎหมายและท าให้บุคคลอีกคนหนึ่งเสียเปรียบ ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 406 การคืนลาภมิควรได้ โดยมีหลักดังนี้ 
                     4.2.1 การคืนลาภมิควรได้เป็นเงินต้องคืนเต็มจ านวน เว้นแต่บุคคลที่รับไว้โดยสุจริต
ก็ ให้ คืน เงิน เฉพาะส่ วนที่ ยั งมีอยู่ ในขณะเรียกคืน ( ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์  มาตรา 412 )  
                    4.2.2 การคืนลาภมิควรได้ที่เป็นทรัพย์สิน บุคคลที่รับไว้โดยสุจริต ต้องคืนทรัพย์สิน
ตามสภาพที่เป็นอยู่ในขณะเรียกคืน และไม่ต้องรับผิดชอบในความสูญหายหรือบุบสลายไปด้วยแต่
หากเป็นการรับทรัพย์สินไว้โดยไม่สุรจิต ผู้รับจะต้องผิดชอบในความสูญหายหรือบุบสลายของ
ทรัพย์สินนั้นแม้จะเป็นเหตุสุดวิสัย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าถึงอย่างไรทรัพย์สินนั้นจะต้องสูญหาย            
          4.2.3 การคืนดอกผลของทรัพย์สิน กฎหมายให้ผู้รับทรัพย์สินไว้โดยสุจริตมีสิทธิที่จะ
ได้รับดอกผลตลอดเวลาที่สุจริตแล้วต่อเมื่อต้องคืนทรัพย์ก็ต้องคืนดอกผลนับแต่ถูกเรียกคืนทรัพย์ 
 โดยปกติแล้วนิติกรรมที่ เป็นโมฆะแม้จะเป็นเพียงส่วนหนึ่ งส่วนใดก็จะสูญเปล่าไปทั้ งหมด                      
แต่มีข้อยกเว้นให้นิติกรรมบางส่วนไม่เป็นโมฆะ หากสันนิษฐานโดยพฤติการณ์แห่งกรณีว่าคู่กรณี
เจตนาจะให้ส่วนที่ไม่เป็นโมฆะนั้นแยกออกจากส่วนที่เป็นโมฆะได้ (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 413)  เช่น กรณีการให้กู้ยืมเงินโดยเรียกดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายก าหนดมีค าพิพากษา
กาเป็นบรรทัดฐานว่าการให้กู้ยืมเงินโดยเรียกดอกเบี้ ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายก าหนดไว้ 
(พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราพ.ศ.2475) ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวกับความ
สงบเรียบร้อยของประชาชน  จึงมีผลท าให้ดอกเบี้ยที่เรียกเกินอัตรานั้นตกเป็นโมฆะ แต่ความเป็น
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โมฆะของดอกเบี้ยไม่กระทบกระเทือนถึงต้นเงินกู้  ถือว่าการกู้ยืมเงินในส่วนต้นเงินที่ผู้กู้ได้รับไปจาก
ผู้ให้กู้ยืมจริงย่อมสมบูรณ์จะเห็นได้ว่ากฎหมายให้ถือตามนิติกรรมซึ่งไม่เป็นโมฆะ ถ้าสันนิษฐานได้จาก 

พฤติการณ์แห่งกรณีหากคู่กรณีได้รู้ว่า การนั้นเป็นโมฆะแล้วก็คงจะได้ตั้งใจมาตั้งแต่แรกที่จะน านิติ
กรรมอย่างอ่ืนซึ่งไม่เป็นโมฆะนั้น   (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา มาตรา 174) กรณีเช่นนี้
เกิดจากนิติกรรมที่เป็นโมฆะ ที่เจตนาจะท านิติกรรมอย่างหนึ่ง กฎหมายจึงช่วยให้ศาลสามารถใช้ข้อ
สันนิษฐานปรับให้นิติกรรมเป็นไปตามความประสงค์ของคู่กรณีมากที่สุด เช่นกรณีตายท าพินัยกรรม
แบบพินัยกรรมธรรมดาศาลจึงวินิจฉัยว่าพินัยกรรมมีผลตามกฎหมาย ฐานเป็นพินัยกรรม  
      

  5. โมฆียกรรม 

           โมฆียกรรม หมายความว่า นิติกรรมที่มีผลผูกพันตามกฎหมาย แต่อาจถูกบอกล้างหรือให้
สัตยาบัน ถ้ามิได้บอกล้างภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดก็เป็นอันหมดสิทธิที่จะบอกล้าง แต่เมื่อ
บอกล้างแล้วโมฆียกรรมนั้นจะตกเป็นโมฆะ คู่กรณีกลับสู่ฐานะเดิม หรือถ้ามีการให้สัตยาบันยืนยันที่
จะผูกพัน  ตามโมฆียกรรมนั้นก็เท่ากับสละสิทธิ์ในอันที่จะบอกล้างนิติที่ได้กระท าขึ้น 

               5.1 สาเหตุของโมฆียกรรม  
                    สาเหตุที่ก่อให้เกิดโมฆียกรรม สามารถสรุปไดดั้งต่อไปนี้ 
                     5.1.1 ผู้ท านิติกรรมฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ถูกจ ากัดความสามรถเนื่องจากเป็นผู้เยาว์
คนไร้ความความสามารถ และคนเสมือนไร้ความสามารถ 

                     5.1.2 เจตนาในการท านิติกรรมนั้นบกพร่องเนื่องจากส าคัญผิดในคุณสมบัติของ
บุคคลหรือทรัพย์สินหรือถูกกลฉ้อฉล หรือถูกข่มขู่  
                     5.1.3 มีกฎหมายบัญญัติให้การนั้นเป็นโมฆียะ 

              5.2 การบอกล้างโมฆียกรรม 

              ผู้มีสิทธิบอกล้างโมฆียกรรม ได้แก่ (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 175) 

                   5.2.1 ผู้ แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ เยาว์ซึ่ งบรรลุนิ ติภาวะแล้ ว แต่ผู้ เยาว์จะสามารถ                                             
บอกล้ างก่ อนที่ ตนบรรลุ นิ ติ ภ าวะก็ ได้  ถ้ าได้ รั บความยิ นยอมของผู้ แทนโดยชอบธรรม 

                   5. 2. 2   บุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ เมื่อบุคคลนั้น
พ้นจาก     การเป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถแล้วหรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์แล้วแต่กรณี       
แต่คนเสมือนไร้ ความสามรถจะบอกล้างก่อนที่ตนจะพ้นจากการเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถก็ได้ ถ้าได้รับความ 

                   5.2.3 บุ คคลผู้ แสดงเจตนาเพราะส าคัญ ผิ ดห รือถู กกลฉ้ อฉลหรือถู กข่ มขู่ 
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                   5.2.4  บุคคลวิกลจริตผู้กระท านิติกรรมอันเป็นโมฆียะ ตามมาตรา 30 ในขณะที่จริต                       
ของบุคคลนั้นไม่วิกลแล้ว 

          ถ้าบุคคลผู้กระท านิติกรรมอันเป็นโมหียะถึงแก่ความตายก่อนมีการบอกล้าง
โมฆียกรรมทายาทของบุคคลดังกล่าวอาจบอกล้างโมฆียกรรมนั้นได ้                   

   5.3 วิธีการบอกล้างโมฆียกรรม   
              กฎหมายมิได้ก าหนดวิธีบอกล้างนิติกรรมที่เป็นโมฆียะได้โดยเฉพาะดังนั้นวิธีการบอกล้าง
โมฆียกรรมจึงไม่ต้องท าตามแบบเพียงแสดงเจตนาให้ปรากฏชัดเจนเป็นการเพียงพอแล้วถ้าคู่กรณีอีก
ฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งแห่งโมฆียกรรมเป็นบุคคลมีตัวก าหนดแน่นอนการบอกล้างก็ท าได้โดยการแสดงเจตนา
กับบุคคลนั้น เช่นสัญญาซื้อขายรถยนต์ที่ผู้เยาว์ได้ท าโดยไม่ได้รับความยินยอมผู้แทนโดยชอบธรรมอาจ
บอกล้างไปยังผู้ขายด้วยวาจากหรือท าเป็นหนังสือ เป็นต้น โมฆียกรรมนั้นจะบอกล้างมิได้เมื่อพ้นเวลา
หนึ่งปีนับตั้งแต่เวลาที่อาจให้สัตยาบันได้ หรือเมื่อพ้นเวลาสิปีนับแต่ได้ท านิติกรรมอันเป็นโมฆียะนั้น 

             5.4  การให้สัตยาบันแก่โมฆียกรรม 

            ในกรณีที่ผู้ท านิติกรรมอันเป็นโมฆียะจะเป็นผู้ให้สัตยาบันด้วยตัวเองเพ่ือนิติกรรมนั้นมีผล
สมบูรณ์ ผู้นั้นจะต้องกระท าภายหลังเวลาที่มูลเหตุให้เป็นเป็นโมฆียกรรมนั้นหมดสิ้นไปแล้ ว เช่น 
ผู้เยาว์อายุ  15 ปี ท านิติกรรมอันเป็นโมฆียะ หากไม่มีการบอกล้างนิติกรรมนี้ เมื่อผู้เยาว์บรรลุนิติ
ภาวะก็อาจให้สัตยาบันด้วยตัวเองได้ 
            บุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถหรือบุคคลวิกลจริต
ผู้กระท านิติกรรมอันเป็นโมฆียะ ตามมาตรา 30 จะให้สัตยาบันแก่โมฆียกรรมได้ต่อเมื่อได้รู้เห็นซึ่ง
โมฆียกรรมนั้นภายหลังที่บุคคลพ้นจากการเป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือ
ในขณะที่จริตของบุคคลนั้นไม่วิกลแล้วแต่กรณ ี

            ทายาทของบุคคลผู้ท านิติกรรมอันเป็นโมฆียะจะให้สัตยาบันแก่โมฆียกรรมได้นับแต่เวลา                    
ที่ผู้ท านิติกรรมนั้นถึงแก่ความตาย เว้นแต่ สิทธิที่บอกล้างโมฆียกรรมของผู้ตายนั้นได้สิ้นสุดลงแล้ว 

             5.5 ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ให้สัตยาบัน 

            ถ้าการให้สัตยาบันแก่โมฆียกรรม กระท าโดยผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์                     
ก็ไม่จ าเป็นต้องรอระยะเวลาเพ่ือให้มูลเหตุที่เป็นโมฆียกรรมนั้นหมดสิ้นไป หรือจนกว่าบุคคลนั้นจะพ้น
จากการเป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือในขณะที่จริตของของบุคคลนั้นไม่
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วิกล เพราะผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ไม่เกี่ยวในมูลเหตุที่ท าให้นิติกรรมเป็นโมฆียะ 
สามารถให้สัตยาบันเมื่อใดก็ได้ 

  5.6 การให้สัตยาบันโดยปริยาย 

             ภายหลังเวลาอันพึงให้สัตยาบันได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา179                    
ถ้ามีพฤติการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้เกิดข้ึนเกี่ยวด้วยโมฆียกรรม โดยการกระท าของบุคคลซึ่งมี
สิทธิบอกล้างโมฆียกรรมตาม มาตรา175  ถ้ามิได้สงวนสิทธิไว้แจ้งชัดประการใดถือว่าเป็นการให้
สัตยาบัน 

    1. ได้ปฏิบัติการช าระหนี้แล้วทั้งหมดหรือแต่บางส่วน 

                         2. ได้มีการเรียกให้ช าระหนี้นั้นแล้ว 

                         3.ได้มีการแปลงหนี้ใหม่ 
                         4. ได้มีการให้ประกันเพ่ือหนี้นั้น 

                         5. ได้มีการดอนสิทธิหรือความรับผิดทั้งหมดหรือแต่บางส่วน 

                         6. ได้มีการกระท าอย่างอ่ืนอันแสดงได้ว่าเป็นการให้สัตยาบัน 

 

 6. อายุความ 

   6.1 ความหมายของอายุความ 

      อายุความ หมายถึง ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดเพ่ือให้ใช้สิทธิเรียกร้องในหนี้สินหรอสิทธิ
ใดๆ ซึ่งหากมิได้ใช้บังคับในเวลาที่กฎหมายก าหนด ก็ขาดอายุความในการที่จะเรียกร้องตามสิทธินั้นๆ                         
การที่กฎหมายก าหนดอายุความขึ้นนั้น ก็เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมและความสงบเรียบร้อยในสังคม                            
ทั้งนี้เพ่ือให้ไม่มีคดีความที่ทิ้งไว้นานเกินควรมาฟ้องร้องให้เกิดความยุ่งยาก ทั้งในเรื่องของจ านวนคดีใน
ศาลพยานหลักฐานที่ลบเลือนสูญหายไม่อาจตัดสินอย่างเป็นธรรมแท้จริง ฝ่ายลูกหนี้หรือผู้อาจถูก
เรียกร้องก็จะได้ทราบก าหนดระยะเวลาแห่งการใช้สิทธิฟ้องร้องของเจ้ าหนี้หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องเพ่ือ
จะได้เก็บรวบรวมหลักฐานหรือใช้เป็นข้อต่อสู้ในช่วงเวลาของอายุความ ท าให้ไม่ต้องกลัวกังวลว่าวัน
หนึ่งอาจถูกฟ้องท าให้ต้องเก็บเอกสารทั้งปวงนานเกินไป และเป็นการบังคับเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ 
เรียกร้องให้ใช้สิทธิของต้นในเวลาที่ก าหนดด้วย ผลของสิทธิเรียกร้องที่ขาดอายุความจะท าให้เจ้าหนี้
ไม่อาจบังคับตามสิทธิดังกล่าวได้อีกต่อไป เพราะลูกหนี้มีสิทธิจะปฏิเสธการช าระหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง
นั้นได้ (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/10) 
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       6.2. ชนิดของอายุความ 

              อายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ (มานิต จุมปา, 

2553: 281) 
             6.2.1 อายุความได้สิทธิ หมายถึง ระยะเวลาที่ก าหนดในกฎหมายให้ผู้ประสงค์จะได้สิทธิ
และปฏิบัติตามเงื่อนไขจนครบระยะเวลาดังกล่าวได้ซึ่งสิทธินั้น เช่น ผู้เก็บได้ซึ่งทรัพย์สินหายไม่ทราบ
เจ้าของน าส่งทรัพย์สินนั้นแก่ต ารวจหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ หากเจ้าของมิได้ติดตามเอาคืนภายใน 1 ปี 
กรรมสิทธิ์จะเป็นของผู้ เก็บได้ (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1325) หรือบุคคล
ครอบครองทรัพย์สินของผู้ อ่ืนโดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ ถ้าเป็น
อสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลา  10 ปี ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกัน
เป็นเวลา 5 ปี บุคคลผู้นั้นได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์ (ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 1382) เป็นต้น 

          6.2.2 อายุความเสียสิทธิ หมายถึง ระยะเวลาที่ก าหนดในกฎหมายให้ผู้มีสิทธิเรียกร้องใน
หนี้สินหรือสิทธิใดๆใช้สิทธินั้นในเวลาที่ก าหนด หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวก็จะไม่สามารถฟ้อง
เรียกร้องสิทธิของต้นได้ หากฟ้องก็จะเป็นคดีขาดอายุความ 

ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ทุกบรรพ ได้มีการก าหนดอายุความสิทธิเรียกร้องใน
เรื่องต่างๆ ไว้มีระยะเวลาแตกต่างกันไป หากสิทธิเรียกร้องเรื่องใดก็ตามที่มิได้ก าหนดอายุความใน
กฎหมายเฉพาะเรื่อง ก็ให้ใช้ก าหนดอายุความทั่วไป 10 (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
193/30) เช่น สิทธิเรียกร้องของรัฐที่จะเรียกเอาค่าภาษีอากร สิทธิเรียกร้องที่เกิดขึ้นโดยค าพิพากษา
ของศาลที่ถึงที่สุดหรือโดยสัญญาประนีประนอมยอมความมีก าหนดอายุความสิบปี (ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/1 และ 193/32) 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้ก าหนดในเรื่องสิทธิเรียกร้อง มีก าหนดอายุความ 5 ปี 
(ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 193/33) ดังนี้ 
       1. ดอกเบี้ยค้างช าระ 

       2. เงินที่ต้องช าระผ่อนทุนคืนเป็นงวดๆ 

       3. ค่าเช่าทรัพย์สินค้างช าระ เว้นแต่ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา 193/34 (6) 
       4. เงินค้างจ่าย คือ เงินเดือน เงินปี เงินบ านาญ ค่าอุปการะเลี้ยงดู และเงินอ่ืนๆ ในลักษณะ
ท านองเดียวกับท่ีมีการก าหนดจ่ายเป็นระยะเวลา 
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       สิทธิเรียกร้องดังต่อไปนี้ให้ก าหนดอายุความ 2 ปี (กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/34) 
       1. ผู้ประกอบการค้าหรืออุตสาหกรรม ผู้ประกอบหัตถกรรม ผู้ประกอบศิลปะอุตสาหกรรมหรือ
ช่างฝีมือ เรียกเอาค่าของที่ได้ส่งมอบ ค่าการงานที่ได้ท าหรือค่าดูแลกิจการของผู้อ่ืนรวมทั้งเงินที่ได้
ออกทดรองไป เว้นแต่เป็นการที่ได้ท าเพ่ือกิจการของฝ่ายลูกหนี้นั้นเอง 
       2. ผู้ประกอบเกษตรกรรมหรือป่าไม้ เรียกเอาค่าของที่ได้ส่งมอบอันเป็นผลิตผลทางเกษตรหรือ
ป่าไม้ เฉพาะที่ใช้สอยในบ้านเรือนของลูกหนี้นั้นเอง 
       3. ผู้ขนส่งคนโดยสารหรือสิ่งของหรือผู้รับส่งข่าวสาร เรียกเอาคืนโดยสาร ค่าระวาง ค่าเช่า 
ค่าธรรมเนียม รวมทั้งเงินที่ได้ออกทดรองไป 

       4. ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมหรือหอพัก ผู้ประกอบการธุรกิจการจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
หรือ  ผู้ประกอบธุรกิจสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการเรียกเอาค่าที่พักอาหารหรือ
เครื่องมือ ค่าบริการหรือค่าการงานที่ได้ท าให้แก่ผู้มาพักหรือใช้บริการ รวมทั้งเงินที่ได้ออกทดรองไป 

       5. ผู้ขายสลากกินแบ่ง สลากกินรวบ หรือสลากที่คล้ายคลึงกัน เรียกเอาค่าขายสลาก                
เว้นแต่เป็นการ  เพ่ือการขายต่อ 

       6. ผู้ประกอบธุรกิจในการให้เช่าสังหาริมทรัพย์เรียกเอาค่าเช่า 
       7. บุคคลซึ่งมิได้เข้าอยู่ในประเภทที่ระบุไว้ใน 1. แต่เป็นผู้ประกอบธุรกิจในการดูแลกิจการของ
ผู้อื่น หรือรับท าการงานต่าง ๆ เรียกเอาสินจ้างอันจะพ่ึงได้รับในการนั้น รวมทั้งเงินที่ได้ออกทดรองไป 

       8. ลูกจ้างซึ่งรับใช้การงานส่วนบุคคล เรียกเอาค่าจ้างหรือสินจ้างอย่างอ่ืนเพ่ือการท างานที่ท า
รวมทั้งเงิน  ที่ได้ออกทดรองไป หรือนายจ้างเรียกเอาคืนซึ่งเงินเช่นว่านั้นที่ตนได้จ่ายล่วงหน้าไป 

       9. ลูกจ้างไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว หรือลูกจ้างรายวันรวมทั้งผู้ฝึกหัดงานเรียก
เอาค่าจ้างหรือสินจ้างอย่างอ่ืน รวมทั่งเงินที่ได้ออกทดรองไป หรือนายจ้างเรียกเอาคืนซึ่งเงินเช่นว่านั้น
ที่ต้นได้จ่ายล่วงหน้าไป 

       10. ครูสอนผู้ฝึกหัดงาน เรียกเอาค่าฝึกสอนและค่าใช่จ่ายอย่างอ่ืน ตามที่ตกลงกันไว้รวมทั่งเงิน
ทีไ่ด้ออกทดรองไป 

       11. เจ้าของสถานศึกษาหรือสถานพยาบาล เรียกเอาค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียม
อ่ืนๆ หรือค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอย่างอ่ืน รวมทั้งเงินที่ได้ออกทดรองไป 

       12. ผู้รับคนไว้เพ่ือการบ ารุงเลี้ยงดูหรือฝึกสอน เรียกเอาค่าการงานที่ท าให้ รวมทั้งเงินที่ได้ออก
ทดรองไป 
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       13. ผู้รับเลี้ยงหรือผู้ฝึกสอนสัตว์เรียกเอาค่าการงานที่ท าให้รวมทั้งเงินที่ได้ออกทดรองไป 

       (14) ครูหรืออาจารย์ เรียกเอาค่าสอน 

       15. ผู้ประกอบการวิชาชีพเวชกรรม ทันตกรรม การพยาบาล การผดุงครรภ์ ผู้ประกอบการการ
บ าบัดโลกสัตว์ หรือผู้ประกอบการโรคศิลปะสาขาอ่ืน เรียกเอาค่าการงานที่ท าให้รวมทั้งเงินที่ได้ทด
รองไป 

       16. ทนายความหรือผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย รวมทั้งพยานผู้เชี่ยวชาญเรียกเอาค่าการ
งานที่ท าให้ รวมทั้งเงินที่ได้ออกทดรองไป หรือคู่ความเรียกเอาคืนซึ่งเงินเช่นว่านั้นที่ต้องได้จ่าย
ล่วงหน้าไป 

       17. ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สถาปัตยกรรม ผู้สอบบัญชี หรือผู้ประกอบวิชาชีพอิสระอ่ืนๆ 
เรียกเอาค่าการงานที่ท าให้ รวมทั้งเงินที่ได้ออกทดรองไป หรือผู้ว่าจ้าวงให้ประกอบการงานดังกล่าว
เรียกเอาคืนซึ่งเงินเช่นว่านั้นที่ตนได้จ่ายล่วงหน้าไป 

       อนึ่ง อายุความที่กฎหมายก าหนดไว้นั้น มีระยะเวลาที่แตกต่างกันเพื่อให้เหมาะสมกับเหตุที่จะใช้
สิทธิเรียกร้องในแต่ละเรื่องที่คู่กรณีอาจน าคดีขึ้นสู่ศาลภายในเวลาที่ก าหนด หากไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย  และตกลงกันเพ่ืองดใช้ ขยายออก หรือย่นเข้าอาจเป็นทางให้ลูกหนี้ต้องเสียเปรียบรับภาระ
เกินกว่าที่ควรจะเป็น โดยไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้ เพราะเจ้าหนี้  ย่อมมีข้อต่อรองที่เหนือกว่า จึงถือว่า
เกี่ยวข้องกับ ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ดังนั้น อายุความที่กฎหมายก าหนดไว้ คู่กรณีจึงจะตก
ลงกันให้งดใช้หรือขยายออก หรือย่นเข้าไม่ได้ (กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/11) เช่น การ
ท าสัญญากู้ยืมเงิน    ซ่ึงตามปกติจะมีอายุความ 10 ปี คู่สัญญาจะตกลงในสัญญากู้ยืมว่าจะไม่น าเอา
อายุความมาจ ากัดสิทธิเจ้าหนี้มาใช้บังคับ โดยจะให้เจ้าหนี้สามารถฟ้องเรียกหนี้ตลอดไปไม่ได้หรือจะ
ตกลงกันให้สิทธิในการเรียกร้องหนี้   ครั้งนี้มีอายุความ 15 ปี หรือตกลงกันให้เจ้าหนี้ใช้สิทธิเรียกร้อง
หนี้ได้เพยง 1 ปี เช่นนี้กระท าไม่ได้เช่นกัน   หากท าเป็นนิติกรรมดังกล่าวจะตกเป็นโมฆะ ตัวอย่างเช่น 

       ค าพิพากษาฎีกาท่ี 473/2509 ผู้ที่ถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลมีสิทธิเรียกร้องเงินรางวัลได้ภายใน 10 
ปี ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะก าหนดสิทธิเรียกร้องให้มารับภายในเวลา 3 เดือนมิได้ ต้องห้าม
ตาม (มาตรา 193/11)  
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6.3 การนับอายุความ 

        เมื่อก าหนดระยะเวลาของอายุความในแต่ละเรื่องแล้ว สิ่งที่ส าคัญประการหนึ่งที่ต้อง
พิจารณา คือ  จะเริ่มต้นนับอายุความได้ตั่งแต่เมื่อใด เพราะมีผลต่อสิทธิเรียกร้องว่าจะยืดยาวไปนาน
เท่าใด กฎหมาย  จึงบัญญัติให้เริ่มนับอายุความได้ตั้งแต่ขณะที่อาจบังคับสิทธิเรียกร้องได้เป็นต้นไป 
ถ้าเป็นสิทธิเรียกร้องให้งดเว้นกระท าการอย่างใด ให้เริ่มนับแต่เวลาแรกที่ฝ่าฝืนการท าการนั้น 
(ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/12) 
        ควรพึงพิจารณาว่าสิทธิเรียกร้องที่อาจบังคับได้นั้นจะต้องเป็นสิทธิที่ถึงก าหนดหรือหนี้ที่ถึง
ก าหนดช าระนั้นเอง ซึ่งจะต้องพิจารณาเป็นรายการนี้ว่าสิทธิใดบางที่ถึงก าหนดเวลาช าระหนี้ อายุ
ความจะเริ่มนับตั่งแต่เวลาที่มีผลเหล่านั้นเกิดขึ้น หรือกรณีของสิทธิเรียกร้องที่เกิดติดต่อกันไป จะเริ่ม
นับอายุความต่อเมื่อเหตุการณ์ที่ท าให้เกิดสิทธิเรียกร้องนั้นสิ้นสุดลง 
   เมื่ออายุความครบก าหนดแล้วให้มีผลย้อนหลังขึ้นไปถึงวันเริ่มอายุความ(ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา193/25) หมายความว่า การนับอายุความหากไม่มีเหตุการณ์ที่ ท าให้
หยุดชะงักก็จะท าให้อายุความครบก าหนด ผลในทางกฎหมายส าหรับสิทธิใดๆ ที่เกิดจากอายุความถึง
ก าหนดให้มีผลย้อนหลังขึ้นไปถึงวันที่เริ่มนับอายุความ 

ในการนับอายุความในหนี้ที่ต้องบอกกล่าวก่อน สิทธิเรียกร้องบางอย่างยังไม่มีสภาพบังคับ
เนื่องจากตกลงไว้ว่าเจ้าหนี้จะต้องมีการทวงถามก่อน กฎหมายจึงก าหนดว่าสิทธิเรียกร้องที่เจ้าหนี้ยัง
ไม่อาจบังคับได้จนกว่าจะได้ทวงถามให้ลูกหนี้ช าระก่อน ให้เริ่มนับอายุความตั้งแต่ระยะเวลาแรกท่ีอาจ
ทวงถามได้ เป็นต้น   แต่ถ้าลูกหนี้ยังไม่ต้องช าระหนี้จนกว่าระยะเวลาหนึ่งจะได้ล่วงพ้นไปแล้วนับแต่
เวลาที่ได้ทวงถามนั้น ให้เริ่มนับอายุความตั้งแต่เวลานั้นได้สิ้นสุดไปแล้ว (ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 193/13) เช่น นาย ก. กู้ยืมเงินโดยตกลงกันว่า นาย ข.จะต้องคืนเงินให้ นาย ก. 
ภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่ได้รับการทวงถาม ดังนั้น อายุความจะเริ่มนับเมื่อพ้น 1 เดือน หลังจาก นาย 
ก. ได้ทวงถามหนี้จาก นาย ข. แล้ว เป็นต้น 

            6.4 อายุความสะดุดหยุดลง 
           อายุความสะดุดหยุดลง เป็นผลทางกฎหมายประการหนึ่งซึ่งเมื่อมีพฤติการณ์อย่างใดอย่าง
หนึ่งขึ้น   ในระหว่างการนับอายุความ โดยเป็นเหตุให้การนับอายุความหยุดลง การที่อายุความหยุด
ลงเป็นผลดีต่อ  ผู้มีสิทธิเรียกร้องท าให้คดีไม่ขาดอายุความที่จะน าคดีข้ึนสู่ศาล 

ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/14 ก าหนดให้กรณีต่อไปนี้  
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       1. ลูกหนี้รับสภาพหนี้ต่อเจ้าหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง โดยท าเป็นหนังสือรับสภาพหนี้ให้ช าระหนี้ใน
บางส่วน ช าระดอกเบี้ย ให้ประกัน หรือกระท าการใดๆ อันปราศจากข้อสงสัยแสดงให้เห็นเป็นปริยาย
ว่ายอมรับสภาพหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง 
       2. เจ้าหนี้ได้ฟ้องคดีเพ่ือตั้งหลักฐานสิทธิเรียกร้องหรือเพ่ือให้ช าระหนี้ 
       3. เจ้าหนี้ได้ยื่นค าขอรับช าระหนี้ในคดีล้มละลาย 

       4. เจ้าหนี้ได้มอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณา 
       5. เจ้าหนี้ได้กระท าการอื่นใดอันมีผลเป็นอย่างเดียวกันกับการฟ้องคดี 

กรณีการรับสภาพหนี้ของฝ่ายลูกหนี้ท าให้อายุความสะดุดหยุดลง เพราะถือว่าลูกหนี้ยอมรับ
ว่าเป็นหนี้จริงและมีการแสดงเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่ท าให้สิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้ไม่ขาดตอน 
เช่น การท าหนังสือรับสภาพหนี้ว่าเป็นหนี้อยู่จริงจ านวนเท่าใด หรือเสนอช าระหนี้ให้ส่วนหนึ่ง อีกส่วน
หนึ่งขอช าระภายหลังหรือช าระดอกเบี้ย หรือน าสิ่งของหรือบุคคลมาประกันหนี้หรือกระท าการที่
ปราศจากข้อสงสัยแสดงให้เห็นเป็นปริยายว่า ยอมรับสภาพหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง ส่วนในฝ่ายของ
เจ้าหนี้ กฎหมายก าหนดให้อายุความสะดุดหยุดลงจากการที่เจ้าหนี้ได้ฟ้องคดีต่อลูกหนี้  เพ่ือตั้ง
หลักฐานสิทธิเรียกร้องหรือเพ่ือให้ช าระหนี้ หรือเจ้าหนี้ได้ยื่นค าขอรับช าระหนี้ในคดีล้มละลาย หรือ
เจ้าหนี้ได้มอบข้อพิพาทให้อนุญาตโดตุลาการพิจารณา หรือเจ้าหนี้ได้กระท าการอ่ืนใดอันมีผลเป็น
อย่างเดียวกันกับการฟ้องคดี เช่น การแจ้งให้ช าระภาษี การบังคับยึดทรัพย์   เป็นต้น ซึ่งเป็นการ
แสดงให้ เห็ น ว่ า เจ้ าหนี้ เอ าใจ ใส่ ใน สิ ท ธิ เรีย กร้ อ งของต น  มี ก ารติ ดตามทวงถามหนี้ สิ น                        
ในช่องทางที่กฎหมายเปิดช่องให้กระท าเพ่ือลูกหนี้ช าระหนี้ เมื่อสิทธิเรียกร้องมีการใช้อย่า งต่อเนื่อง
อายุความจึงสะดุดหยุดลง ดังตัวอย่างค าพิพากษาฎีกา ต่อไปนี้ 
       ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1330/2522 เจ้าพนักงานประเมินภาษีเงินได้สั่งให้โจทก์เสียภาษีให้ถูกต้อง
เป็นการสั่งบังคับตามประมวลรัษฎากรกร มาตรา 12 โดยไม่ต้องฟ้อง จึงมีผลเป็นอย่างเดียวกับการ
ฟ้องคดี อายุความจึงสะดุดหยุดลง 
       ค าพิพากษาฎีกาท่ี 929/2524 ศาลสั่งจ าหน่ายคดีแพ่งเพราะมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์จ าเลยเด็ดขาด 
เจ้าหนี้น าเช็คในคดีนั้นมาขอพิสูจน์หนี้ในคดีล้มละลาย ถือเป็นการตั้งหลักฐานสิทธิเรียกร้องทางศาล
ต่อเนื่องเก่ียวโยงกัน อายุความสะดุดหยุดลง 
       ค าพิพากษาฎีกาท่ี 2278/2526 การที่โจทก์ด าเนินการบังคับคดียึดทรัพย์ของจ าเลยออกขาย
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ทอดตลาดเพ่ือช าระหนี้ตามค าพิพากษา ถือได้ว่าเป็นการท าการอ่ืนใดอันมีผลเป็นอย่างเดียวกับการ
ฟ้องคด ีอายุความสะดุดหยุดลง 
 เมื่ออายุความสะดุดหยุดลงตามกรณีที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ระยะเวลาที่ล่วงไปก่อนนั้นจะไม่
น ามานับรวมเข้าอายุความ (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/15 วรรค 1) ความใน
วรรคนี้เป็นการยกเลิกการนับอายุความ ที่ด าเนินมาเนื่องจากมีการใช้สิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้ ถือว่า
ยังมีประสงค์จะใช้สิทธิของตนในเวลาที่กฎหมายก าหนด จึงยังมิให้นับอายุความส่วนที่นับมาแล้วก็ไม่มี
ผลอีกต่อไป การนับอายุความจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งเมื่อเหตุที่ท าให้อายุความสะดุดหยุดลงสิ้นลง โดย
กฎหมายบัญญัติว่า เมื่อเหตุที่ท าให้อายุความสะดุดหยุดลงสิ้นลงเวลาใด ให้เริ่มนับอายุความใหม่ตั้งแต่
เวลานั้น (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/15 วรรค 2) เช่น ลูกหนี้มีหนังสือรับสภาพ
หนี้ ท าให้อายุความสะดุดหยุดลง ต่อมาลูกหนี้แจ้งกับเจ้าหนี้ว่าไม่สามารถช าระหนี้ได้  เพราะประสบ
ปัญหากิจการขาดทุน เหตุที่ท าให้อายุความสะดุดหยุดลงจึงสิ้นสุด การนับอายุความจึงเริ่มต้นนับใหม่
ตั้งแต่มีการแจ้ต่อเจ้าหนี้ เป็นต้น ส่วนในกรณีที่อายุความสะดุดหยุดลงเพราะเจ้าหนี้ได้ฟ้องคดีเพ่ือตั้ง
หลักฐานสิทธิเรียกร้องหรือเพ่ือให้ช าระหนี้ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/14 (2) 
หากคดีนั้นได้มีค าพิพากษาถึงที่สุดให้ยกฟ้องหรือคดีเสร็จไปโดยการจ าหน่ายคดีเพราะเหตุถอนฟ้อง
หรือทิ้งฟ้อง กฎหมายให้ถือว่าอายุความไม่เคยสะดุดหยุดลง (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 193/7 วรรค 1) เพราะค าพิพากษายกฟ้อง หรือการถอนฟ้องหรือทิ้งฟ้องจนต้องมีการ
จ าหน่ายคดีแสดงให้เห็นว่าเจ้าหนี้ไม่อาจบังคับลูกหนี้ช าระหนี้ได้ หรือเจ้าหนี้ไม่ได้ติดใจหรือเอาใจใส่
สิทธิของตนอีกต่อไป จึงมิให้อายุความสะดุดหยุดลง ในกรณีที่คดีนั้นศาลไม่รับหรือยกฟ้องเพราะคดีไม่
อยู่ในอ านาจศาล หรือศาลให้ยกฟ้องโดยไม่ตัดสิทธิโจทก์ที่จะฟ้องใหม่ และปรากฏว่าอายุความครบ
ก าหนดไปแล้ว ในระหว่างการพิจารณา หรือจะครบก าหนดภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ค าพิพากษา
หรือค าสั่งนั้นถึงที่สุด เจ้าหนี้ยังมีสิทธิฟ้องคดีเพ่ือตั้งหลักฐานสิทธิเรียกร้องหรือเพ่ือใช้ช าระหนี้ภายใน
หกสิบวันนับตังแต่วันที่ค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้นถึงที่สุด (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์) มาตรา 
1993/17 วรรค 2) 
       ในกรณีหนี้ซึ่งเจ้าหนี้จะได้รับช าระหนี้เป็นคราวๆ เช่น การผ่อนช าระค่าเช่าซื้อบ้าน เจ้าหนี้มีสิทธิ
เรียกให้ลูกหนี้ท าหนังสือรับสภาพหนี้ให้ในเวลาใดเวลาหนึ่งก่อนอายุความครบบริบูรณ์ เพ่ือเป็น
หลักฐานว่าอายุความสะดุดหยุดลง (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/16) 
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       ในกรณีที่ขณะที่อายุความจะครบก าหนดนั้น ถ้ามีเหตุสุดวิสัยมาขัดขวางมิให้เจ้าหนี้กระท าการ
ตามมาตรา 193/14 การฟ้องคดีเพ่ือตั้งหลักฐานสิทธิเรียกร้องหรือเพ่ือให้ช าระหนี้ หรือการยื่นค า
ขอรับช าระหนี้ ในคดีล้มละลาย หรือมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณา หรือกระท าการอื่นใด
อันมีผลเป็นอย่างเดียวกันกับการฟ้องคดี กฎหมายให้อายุความนั้นยังไม่ครบก าหนดจนกว่าจะพ้น
สามสิบวันนับแต่วันที่เหตุสุดวิสัยนั้นได้สิ้นสุดลง (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/19) 
       ในกรณีอายุความสิทธิเรียกร้องของผู้เยาว์ หรือของบุคคลวิกลจริตอันศาลจะสั่งให้เป็นคนไร้
ความสามารถหรือไม่ก็ตาม ถ้าจะครบก าหนดลงในขณะที่บุคคลดังกล่าวไม่สามารถใช้ความสามรถได้
อย่างบริบูรณ์  หรือในระหว่างหนึ่งปี นับแต่วันที่บุคคลดังกล่าวไม่มีผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อนุบาล
กฎหมายบัญญัติ  ให้อายุความนั้นยังไม่ครบก าหนดจนกว่าจะครบหนึ่งปีนับแต่วันที่บุคคลนั้นสามารถ
ใช้ความสามรถได้อย่างบริบูรณ์ หรือได้มีผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อนุบาลแล้วแต่กรณี แต่ถ้าอายุ
ความสิทธิเรียกร้องนั้นมีระยะเวลาน้อยกว่าหนึ่งปีก็ให้น าก าหนดระยะเวลาที่สั้ นกว่านั้นมาใช้แทน
ก าหนดระยะเวลาหนึ่งปีดังกล่าว(ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/20) 
       ในกรณีอายุความสิทธิเรียกร้องของผู้เยาว์หรือของคนไร้ความสามารถหรือของคนเสมือนคนไร้
ความสามารถ ที่จะฟ้องร้องผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ของตนนั้น ถ้าจะครบ
ก าหนด   ลงในขณะที่บุคคลดังกล่าวยังไม่สามารถใช้ความสามรถได้อย่างบริบูรณ์ หรือในระยะหนึ่งปี
นับแต่วันที่บุคคลดังกล่าวไม่มีผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ อายุความนั้นยังไม่ครบ
ก าหนดจนกว่าจะครบ   หนึ่งปีนับแต่วันที่บุคลนั้นได้สามารถใช้ความสามรถได้อย่างบริบูรณ์  ถึง
สามารถใช้ความสามรถได้อย่างบริบูรณ์หรือได้ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์แล้วแต่
กรณี แต่ถ้าอายุความสิทธิเรียกร้องนั้น   มีระยะเวลาน้อยกว่าหนึ่งปี ก็ให้น าก าหนดระยะเวลาที่สั้น
กว่านั้นมาใช้แทนก าหนดระยะเวลาหนึ่ งปีดั งกล่ าว (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์              
มาตรา 193/21) 
       ในกรณีอายุความสิทธิเรียกร้องระหว่างสามีภริยา ถ้าจะครบก าหนดก่อนหรือภายในหนึ่งปีนับ
แต่วันที่  การสมรสสั้นสุดลงอายุความนั้นไม่ครบก าหนดจนกว่าจะครบหนึ่งปีนับแต่วันที่การสมรสสั้น
สุดลง (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 193/22) 
      ในกรณีเมื่ออายุความครบก าหนด ลูกหนี้จะสละประโยชน์แห่งอายุความนั้นเสียก็ได้  แต่การสละ
ประโยชน์เช่นว่านี้ไม่มีผลกระทบกระเทือนสิทธิของบุคคลภายนอกหรือผู้ค้ าประกัน (ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/24) 
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      ในกรณีเมื่อสิทธิเรียกร้องส่วนที่เป็นประธานขาดอายุความให้สิทธิเรียกร้องส่วนที่เป็นอุปกรณ์นั้น
ขาดอายุความ  แม้ว่าความจริงของสิทธิเรียกร้องส่วนที่เป็นอุปกรณ์นั้ นจะยังไม่ครบก าหนดก็ตาม  
(ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/26) 
       ในกรณีผู้รับจ านอง ผู้รับจ าน า ผู้ทรงสิทธิยึดหน่วงหรือผู้ทรงบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินของลูกหนี้
อันตน  ได้ยึดถือเอาไว้ ยังคงมีสิทธิบังคับช าระหนี้จากทรัพย์สินที่จ านอง จ าน า หรือที่ได้ยึดถือไว้แม้ว่า
สิทธิเรียกร้องส่วนที่เป็นประธานจะขาดอายุความแล้วก็ตาม แต่จะใช้สิ ทธินั้นในการบังคับช าระ
ดอกเบี้ยที่ค้างย้อนหลังเกินห้าปีขึ้นไปไม่ได้ (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา  193/27) 
       ในกรณีการช าระหนี้ตามสิทธิเรียกร้องซึ่งขาดอายุความแล้วนั้นกฎหมายบัญญัติว่า ไม่ว่ามูลค่า
ของหนี้  จะมากเพียงใดก็ตาม จะเรียกคืนไม่ได้ แม้ว่าผู้ช าระหนี้จะไม่รู้ว่าสิทธิเรียกร้องขาดอายุความ
แล้วก็ตาม(ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/28 วรรค 1) 
       ในกรณีการน าเอาประเด็นเรื่องอายุความขึ้นมาต่อสู้คดีในศาล นั้นจะต้องเป็นเรื่องของคู่ความใน
คดีที่จะต้องโต้แย้งกันเอง หากคดีขาดอายุความก็เป็นเหตุให้ไม่สามารถฟ้องร้องได้ เมื่อฝ่ายที่ถูกฟ้อง
ไม่ได้ยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้ ศาลจะอ้างเอาอายุความมาเป็นเหตุยกฟ้องไม่ได้ (ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/29) 

สรุป 

         การเคลื่อนไหวแห่งสิทธินั้น เป็นการเปลี่ยนแปลงไปซึ่งสิทธิของบุคคลตามเจตนารมณ์ของผู้
ทรงสิทธิที่สามารถใช้สิทธิได้โดยตรงหรืออาจเปลี่ยนแปลงไปด้วยเหตุการณ์ตามธรรมชาติในการ
ด ารงชีวิตปกติ หรืออาจเปลี่ยนแปลงโดยบุคคลอ่ืนเข้ามาเกี่ยวข้องกับผู้ทรงสิทธิ  ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ได้มาหรือเสียไปซึ่งสิทธิก็ได้ เช่น การท านิติกรรมต่างๆที่ได้ก่อนิติ
สัมพันธ์ขึ้น หรือเพราะนิติเหตุ หรือนิติการณ์ เป็นต้น การเคลื่อนไหวแห่งสิทธิของบุคคลบางประการ 
ยังต้องค านึงถึงความสมบูรณ์ของ    การเคลื่อนไหวแห่งสิทธิ เช่นในเรื่องการแสดงเจตนาของผู้ทรง
สิทธิ รูปแบบ วัตถุประสงค์ ความสามารถของ  ผู้ทรงสิทธิ ซึ่งจะส่งผลทางกฎหมายว่าการท านิติกรรม
ทีก่่อให้เกิดการเคลื่อนไหวแห่งสิทธินั้นลงนั้นมีผลทางกฎหมายเป็นโมฆกรรมหรือโมฆียกรรม ทั้งนี้ การ
เคลื่อนไหวแห่งสิทธิอันเป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้ทรงสิทธินั้นยังต้องค านึงถึงข้อจ ากัดในการใช้สิทธิ
บางประการ เช่น สิทธิในการเรียกร้องที่จะได้มาหรือเสียไปซึ่งสิทธิ      อันมีระยะเวลาตามกฎหมาย
ก าหนดที่เรียกว่าอายุความได้สิทธิหรืออายุความเสียสิทธิ  
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แบบฝึกหัดท้ายบท 

 

1. ท่านเข้าใจนิติเหตุอย่างไร 
2. จงอธิบายถึงความหมายและลักษณะของนิติกรรมมาโดยละเอียด 

3. จงอธิบายถึงการใช้สิทธิของบุคคลหย่อนความสามารถมาโดยละเอียด  
4. โมฆกรรมคืออะไร และจงยกตัวอย่างนิติกรรมที่เป็นโมฆะ 

5. โมฆียกรรมคืออะไร และจงยกตัวอย่าง นิติกรรมที่เป็นโมฆียะ 

6. จงอธิบายถึงอายุความได้สิทธิและอายุความเสียสิทธิ 
7. จงวิเคราะห์ถึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่านิติกรรมที่กระท าลงนั้นสมบูรณ์หรือไม่ 
8. จงอธิบายและยกตัวอย่างนิติการณ์ที่ท าให้เกิดการเคลื่อนไหวแห่งสิทธิมาโดยละเอียด 

9. จงยกตัวอย่างในการเคลื่อนไหวแห่งสิทธิ ในการด าเนินชีวิตประจ าวันของท่าน และท่านสามารถน า   
หลักการเคลื่อนไหวแห่งสิทธิมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างไร 

10. อายุความจะสะดุดหยุดลงได้ มีกรณีใดบ้าง 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 6 

สาระส าคัญเบือ้งต้นกฎหมายอาญา 
 
 

หัวข้อเนื้อหา 
           1. ความหมายของกฎหมายอาญา 

           2. การใช้กฎหมายอาญา 
           3. สาระส าคัญของความผิด 

สรุป 

แบบฝึกหัดท้ายบท  

 เอกสารอ้างอิง 
 

วัตถุเชิงพฤติกรรม 

 เมื่อนักศึกษาเรียนบทเรียนนี้แล้วสามารถ   
1. อธิบายถึงความหมายของกฎหมายอาญาได้ 
2. บอกถึงข้อพิจารณาในการใช้กฎหมายอาญาได้ 
3. อธิบายถึงหลักความรับผิดทางอาญาได้ 
4. อภิปรายกรณีศึกษาที่เก่ียวกับการกร าท าความผิดทางอาญาได้ 
5. วินิจฉัยเท็จจริงปรับเข้ากับบทบัญญัติของกฎหมายอาญาได้ 
6. ตระหนักถึงรับผิดชอบในการปฏิบัติตนตามกฎหมายอาญา 

 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

 

1. ผู้สอนน าเข้าสู่บทเรียนโดยยกกรณีศึกษาและอธิบายสาระส าคัญตามประเด็นเนื้อหา 

2.  ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มและแต่ละกลุ่มค้นคว้ากรณีศึกษาเพ่ืออภิปรายประเด็นเนื้อหาตาม
แผนการเรียนการสอน แล้วสรุปเป็นใบความรู้ 
3. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมสรุปเนื้อหาในบทที่ 6 และตอบข้อซักถามเม่ือมีประเด็นเพิ่มเติมใน
เนื้อหา 
 4. มอบหมายให้นักศึกษาท าแบบฝึกท้ายบทที่ 6  
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สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนบทที่ 6 

2. Power Point สรุปบรรยายบทที่ 6   
3. แบบฝึกหัดท้ายบท 

 

การวัดผลและประเมินผล 

1. ตรวจใบความรู้ที่มอบหมาย 

2. ตรวจแบบฝึกหัดท้ายบท 

3. การตอบค าถามในชั้นเรียน 

4. สังเกตการร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
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บทท่ี 6 

สาระส าคัญกฎหมายอาญาเบื้องต้น 
 

           ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีใช้ระบบประมวลกฎหมาย ซึ่งค าว่าประมวลกฎหมายนั้น คือการ
จัดรวบรวมกฎหมายที่มีเนื้อหาลักษณะเดียวกัน ไว้ในกฎหมายเล่มเดียวกันเล่มเดียวกันอย่างเป็น
ระบบ ส าหรับประมวลกฎหมายอาญานั้น ประเทศไทยได้มีประมวลกฎหมายอาญาเมื่อ พ.ศ. 2500 
โดยพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 มาตรา 3 บัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมาย
อาญา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2500  เป็นต้นไป และมาตรา 4 ก็ได้บัญญัติให้ยกเลิกกฎหมาย
ลักษณะอาญา ที่เคยบังคับใช้ เพราะเหตุว่า กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 นั้นได้มีการบังคับใช้มา
นาน และมีการช าระแก้ไขอยู่หลายครั้ง เป็นเหตุให้เนื้อหากระจัดกระจายกันอยู่ไม่เป็นระบบ ประกอบ
กับภาวะที่สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขหลักการของกฎหมาย
บางอย่าง และโดยเฉพาะเรื่องวิธีการลงโทษให้เหมาะสม กับภาวะของสังคมปัจจุบัน โดยมีความมุ่ง
หมายที่จะควบคุมความประพฤติของบุคคลและคุ้มครอง                      ความปลอดภัยของสังคม
ส่วนรวม ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า รัฐบัญญัติกฎหมายอาญาโดยมีจุดประสงค์ส าคัญเพ่ือมุ่งรักษาความสงบ
สุขในสังคม เมื่อสังคมสงบ รัฐย่อมสามารถปกครองประชาชนได้อย่างราบรื่น (สุทธิชัย หล่อตระกูล , 

2552: 1)  ในบทนี้จึงได้อธิบายสาระส าคัญของกฎหมายอาญาในส่วนที่เป็นความรู้เบื้องต้น เพ่ือความ
เข้าใจอันจะน าไปสู่การปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง และเพ่ือน าไปใช้เป็นพ้ืนฐานในการศึกษา
กฎหมายอาญาในเรื่องอ่ืน ๆ ต่อไป  
             
ความหมายของกฎหมายอาญา 
            กฎหมายอาญา คือ บรรดากฎหมายที่บัญญัติถึงความผิดและก าหนดโทษไว้ กล่าวคือ                          
เป็นกฎหมายที่บัญญัติว่า การกระท าหรือไม่กระท าการอย่างใดเป็นความผิด และก าหนดโทษที่จะลง
แก่ผู้กระท าความผิดไว้ด้วย หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ เป็นกฎหมายที่บัญญัติห้ามมิให้กระท าการอย่าง
หนึ่งอย่างใดหรือบังคับให้มีการกระท าอย่างหนึ่งอย่างใดโดยผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะต้องได้ รับ
โทษ (เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, 2551: 1) อันได้แก่ ประมวลกฎหมายอาญา และพระราชบัญญัติอ่ืนที่
บัญญัติถึงการกระท าที่เป็นความผิดและโทษทางอาญา เช่น ความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทาง
บกฯ พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษฯ พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอัน
เกิดจากการ ใช้เช็คฯ พระราชบัญญัติศุลกากรฯ พระราชบัญญัติการพนันฯ พระราชบัญญัติป่าสงวนฯ 
เป็นต้น 
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           จากความหมายของกฎหมายอาญา จึงสามารถแยกความส าคัญตามความหมายดังกล่าวได้                     
2 ประการ คือ 1. กฎหมายอาญาเป็นกฎหมายที่บัญญัติถึงความผิด และ 2. กฎหมายอาญาจะต้อง
ก าหนดโทษส าหรับการกระท าความผิดไว้ด้วย 

1. กฎหมายอาญาเป็นกฎหมายท่ีบัญญัติถึงความผิด ค าว่าความผิด คือ การกระท าอย่างใด
อย่างหนึ่งซึ่งกฎหมายบัญญัติห้ามไว้ อันหมายความว่า กฎหมายห้ามมิให้กระท า เช่น ห้ามผู้ใดฆ่าผู้อื่น 
ดังนั้น การฆ่าผู้อ่ืน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 จึงเป็นความผิด  และการที่ต้องกระท า
การอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กฎหมายบัญญัติ อันหมายความว่า กฎหมายบังคับให้กระท า เช่น 
กฎหมายบังคับให้ผู้ใดก็ตามที่อยู่ในสถานการณ์ที่สามารถช่วยเหลือผู้อ่ืนซึ่งตกอยู่ในภยันตรายอันอาจ
ถึงแก่ชีวิต ต้องช่วยผู้อ่ืนซึ่งตกอยู่ในภยันตรายอันอาจถึงแก่ชีวิตเช่นว่านั้น หากไม่ช่วยผู้ซึ่งตกอยู่ใน
ภยันตรายแห่งชีวิต ก็จะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 374 เป็นต้น 

          2. กฎหมายอาญาจะต้องก าหนดโทษส าหรับการกระท าความผิดไว้ด้วย ค าว่าโทษ คือ การ
ตอบแทนผู้กระท าความผิด ด้วยการทรมานกายหรือจิตใจ เพ่ือป้องปรามมิให้ผู้กระท าความผิด คิดจะ
กระท าความผิดนั้นซ้ าอีก หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า สภาพบังคับทางอาญา ซึ่งการก าหนดโทษทาง
อาญานั้น มี 5 สถาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 18 ได้แก่ 
                     1. ประหารชีวิต 

                     2. จ าคุก 

                     3. กักขัง 
                     4. ปรับ 

                     5. ริบทรัพย์สิน 

        ดังนั้น กฎหมายใดที่บังคับใช้กับประชาชนจะเป็นกฎหมายอาญา ก็ต่อเมื่อกฎหมายนั้นบัญญัติ
ถึงการกระความผิดและก าหนดโทษที่จะลงแก่ผู้กระท าความผิดนั้น เช่น ประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 288 บัญญัติว่า “ผู้ใดฆ่าผู้อ่ืน ต้องระวางโทษ ประหารชีวิต จ าคุกตลอดชีวิต หรือจ าคุกตั้งแต่
สิบห้าปีถึงยี่สิบปี”  เป็นต้น 

 

การบังคับใช้กฎหมายอาญา    

         โดยหลักแล้ว กฎหมายอาญาต้องมีบทบัญญัติความผิดและบทลงโทษไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
อย่างชัดแจ้งและแน่นอน โดยเฉพาะกฎหมายอาญาไทย ย่อมใช้บังคับลงโทษแก่ผู้กระท าความผิด
ทั้งหมดที่เกิดขึ้น ในดินแดนของไทย โดยไม่ต้องค านึงถึงสัญชาติของผู้กระท าและสัญชาติของ
ผู้เสียหาย ดังจะเห็นได้จากบทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 2 ที่บัญญัติถึงความรับผิด
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ทางอาญาของผู้กระท าความผิดว่า “บุคคลจักต้องรับโทษในทางอาญาต่อเมื่อได้กระท าการอัน
กฎหมายที่ใช้ขณะกระท าการนั้นบัญญัติเป็นความผิดและก าหนดโทษไว้ และโทษที่จะลงแก่ผู้กระท า
ผิดนั้นต้องเป็นโทษที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย” นั่นหมายความว่า เมื่อไม่มีกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด
ไว้ในขณะกระท า จึงใช้บังคับกฎหมายที่บัญญัติ ในภายหลังย้อนหลังกลับไปให้ถือว่าการกระท านั้น
เป็นความผิด และลงโทษบุคคลผู้กระท านั้นมิได้ หรือกรณีในขณะกระท ามีกฎหมายบัญญัติเป็น
ความผิดและก าหนดโทษไว้ ต่อมามีกฎหมายใหม่บัญญัติเพ่ิมโทษการกระท าดังกล่าวนั้นให้หนักขึ้น 
หรือเพ่ิมอายุความแห่งโทษ หรืออายุความแห่งการฟ้องร้องคดีผู้ให้ยาวยิ่งขึ้น จะน ากฎหมายใหม่
ดังกล่าวมาใช้บังคับแก่ผู้กระท ามิได้ ในกรณีเช่นนี้จะต้องน ากฎหมายที่มีอยู่เดิมใช้บังคับแก่ผู้กระท าผิด 

        กฎหมายอาญานั้น นอกจากจะต้องมีบทบัญญัติความผิดและบทลงโทษไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
อย่างชัดแจ้งและแน่นอนแล้ว หลักการส าคัญในการบังคับใช้ก าหมายอาญาประการส าคัญอีกประการ 
คือ การตีความ กล่าวคือ กฎหมายอาญาจะต้องตีความตามตัวอักษรอย่างเคร่งครัด ซึ่งหมายความว่า 
กฎหมายบัญญัติให้การกระท าใดเป็นความผิด และต้องรับโทษในทางอาญาแล้ว ต้องถือว่าการกระท า
นั้นๆ เท่านั้นที่เป็นความผิดและจะรวมถึงการกระท าอ่ืนๆ ด้วยไม่ได้ อย่างไรก็ดีในบางกรณีการตีความ
ตามตัวอักษรแต่เพียงอย่างเดียว  ยังไม่อาจท าให้เข้าใจความหมายที่แท้จริงของบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายได้ ด้วยเหตุนี้จึงต้องค านึงถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายด้วย ทั้งนี้ การตีความตามตัวอักษร
อย่างเคร่งครัดดังกล่าว มีความหมายเฉพาะการเคร่งครัดในด้านที่เป็นคุณแก่ผู้กระท าเท่านั้น มิใช่
ในทางที่จะเป็นโทษแก่ผู้กระท าความผิด 
      ในการกระท าอันเป็นความผิดตามกฎหมายอาญาไทยนั้น มีข้อพิจารณาที่ต้องค านึงถึงการลงโทษ
ผู้กระท าความผิด ดังนี้ (เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, 2551: 49) 
         1. สถานที่ซึ่งการกระท าความผิดได้เกิดขึ้น ( หลักดินแดน ) 
         2. ลักษณะพิเศษของความผิดบางประเภท ( หลักอ านาจลงโทษสากล )   
         3. สัญชาติของผู้กระท าความผิด หรือสัญชาติของผู้เสียหาย หรือคุณสมบัติพิเศษโดยเฉพาะ
ของผู้กระท าความผิดและลักษณะของความผิด ( หลักบุคคล )  
 

         1. หลักดินแดน 

             เมื่อมีการกระท าความผิดเกิดขึ้นในดินแดนของประเทศใด ผู้กระท าย่อมต้องรับผิดตามที่
กฎหมายของดินแดนนั้นๆได้ก าหนดโทษไว้ ส าหรับในประเทศไทย หลักการนี้ปรากฏในประมวล
กฎหมายอาญา                  มาตรา 4 มาตรา 5 และมาตรา 6 โดยสรุปได้ดังนี้   
              1.1 การกระท าความผิดดังต่อไปนี้เป็นกระกระท าผิดในราชอาณาจักร “ราชอาณาจักร” 
หมายความรวมถึง   
                         1.1.1 พื้นดินในประเทศไทย รวมถึงแม่น้ าล าคลองในประเทศไทยด้วย 
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           1.1.2 ทะเลอันเป็นอ่าวไทย ตามพระราชบัญญัติก าหนดเขตในอ่าวไทย พ.ศ. 
2502 

           1.1.3 ทะเลอันห่างจากฝั่งทีเ่ป็นดินแดนของประเทศไทยไม่เกิน 12 ไมล์ทะเล 

           1.1.4 พื้นอากาศเหนือพ้ืนที่ตามข้อ 1.1 1.2 และ 1.3 

           1.1.5 เรือไทยและอากาศยานไทย  
นอกจากนี้  ยังมีการกระท าความผิดที่กฎหมายถือว่าเป็นการกระท าความผิดใน

ราชอาณาจักร ดังที่บัญญัติไว้ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 4 วรรค 2 บัญญัติไว้ว่า “การกระท า
ความผิดในเรือไทยหรือในอากาศยานไทยไม่ว่าอยู่ ณ ที่ใดให้ถือว่ากระท าความผิดในราชอาณาจักร” 

 1.2 การกระท าผิดบางส่วนในราชอาณาจักรและบางส่วนนอกราชอาณาจักร เช่น นาย
ทอมมี่ คนลาว ยืนอยู่ฝั่งลาวใช้ปืนยิงมาที่นายฮุง คนเวียดนาม ซึ่งยืนอยู่ฝั่งไทย กระสุนถูกนายฮุงตาย 
(มาตรา 5       วรรคแรก ) 

 1.3 ผลแห่งการกระท าเกิดในราชอาณาจักร โดยผู้กระท าประสงค์ให้ผิดนั้นเกิดใน
ราชอาณาจักร เช่น นายทอมม่ีคนลาว ใช้ปืนยิงนายเอ ซึ่งเป็นคนไทยที่อาศัยอยู่ฝั่งลาว โดยนายทอมมี่
ประสงค์ให้นายเอมาตายที่ฝั่งไทย โดยรู้ดีว่านายเอ ต้องข้ามฝั่งมารักษาบาดแผลที่ฝั่งไทย และตายที่
ฝั่งไทยแน่นอน หากนายทอมมี่ยิงถูกนายเอแล้ว และนายเอข้ามฝั่งเข้ามารักษาตัวที่โรงพยาบาล
จังหวัดบึงกาฬฝั่งไทย และตายในฝั่งไทย (มาตรา 5 วรรคแรก ) หากนายเอ ไม่ตายเพราะแพทย์
ช่วยชีวิตไว้ได้ทัน ไม่ถือว่าผลที่ประสงค์ต่อชีวิตได้เกิดขึ้นในราชอาณาจักร แต่จะถือว่าผลของการ
กระท าเกิดขึ้นจากการตระเตรียมหรือการพยายามกระท าความผิดนอกราชอาณาจักร ตามมาตรา 5 
วรรคสอง 

1.4 ตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน ได้กระท าความผิดนอกราชอาณาจักร เช่น นายเอ คนลาว
ซึ่งอาศัยในเวียดนาม จ้างนายบี คนญี่ปุ่นให้มาฆ่านายซีคนกัมพูชาในไทย หากนายบี ฆ่านายซี ตายใน
ไทย ถือว่า นายเอ เป็นผู้ใช้ ซึ่งต้องรับโทษเสมือนตัวการ ตามาตรา 84 วรรคสอง  

 

           2. หลักอ านาจลงโทษสากล 

             หลักการนี้บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 7 ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 
2.1 กรณีเกี่ยวกับสภาพความผิดที่สมควร ประเทศไทยจะลงโทษแก่ผู้กระท าความผิด 

ซึ่งได้แก่ 

2.1 .1 ความผิดต่อความมั่ นคงแห่ งราชอาณ าจักร เช่น  ความผิดต่อองค์
พระมหากษัตริย์ (มาตรา 107 ถึงมาตรา 129) 
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2.1.2 ความผิดต่อการปลอมและการแปลงบางมาตรา เช่น ปลอมเงินตรา  (มาตรา 
240 ถึงมาตรา 249 มาตรา 254 มาตรา 256 มาตรา 257 มาตรา 266 (3)และ(4) และความเก่ียวกับ
เพศ (มาตรา 282และมาตรา 283 

 2.1.3 ความผิดฐานชิงทรัพย์และฐานปล้นทรัพย์ ซึ่งได้กระท าในทะเลหลวง 
 

            3. หลักบุคคล 

                หลักการนี้บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 8 และ มาตรา 9 ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 
3.1 ผู้กระท าความผิดเป็นคนไทย ท าผิดนอกราชอาณาจักรโดยที่เข้าเง่ือนไข ดังนี้ 

 3.1.1 การกระท าความผิดเป็นความผิดตามมาตราต่างๆ ที่มาตรา 8 แห่ง
ประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งก าหนดไว้ 13 ประเภท เช่น ความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาหรือโดยมิได้มี
เจตนา ความผิดฐานท าร้ายร่างกาย ความผิดฐานลักทรัพย์และวิ่งราวทรัพย์ ความผิดฐานกรรโชกรีด
เอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์  ความผิดฐานฉ้อโกง ความผิดฐานยักยอก ความผิดฐานรับของ
โจร เป็นต้น 

 3.1.2  รัฐบาลแห่งประเทศที่ความผิดได้เกิดข้ึนหรือผู้เสียหายได้ร้องขอให้ลงโทษ 

 3.1.3  ยังไม่มีค าพิพากษาของศาลในต่างประเทศอันถึงท่ีสุดให้ปล่อยตัวผู้นั้น 
หรือเป็นกรณีที่ศาลในต่างประเทศพิพากษาให้ลงโทษแล้วแต่ผู้นั้นยังไม่ได้พ้นโทษ 

3.2 เมื่อคนต่างด้าวไปกระท าความผิดนอกราชอาณาจักรและรัฐบาลไทยหรือคนไทย
เป็นผู้เสียหาย และเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

3.2.1 การกระท าความผิดนั้นเป็นความผิดมาตราต่างๆ ที่ระบุในมาตรา 8 แห่ง
ประมวลกฎหมายอาญา 

3.2.2 รัฐบาลไทยหรือคนไทยเป็นผู้เสียหายและผู้เสียหายได้ร้องขอให้ลงโทษ 

3.2.3 ยังไม่มีค าพิพากษาของศาลในต่างประเทศอันถึงท่ีสุดให้ปล่อยตัวผู้นั้น หรือ
เป็นกรณีที่ศาลในต่างประเทศพิพากษาได้ลงโทษแล้ว แต่ผู้นั้นยังไม่ได้พ้นโทษ 

3.3 เจ้าพนักงานของรัฐบาลไทยกระท าผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ ราชการนอก
ราชอาณาจักร  เฉพาะบางความผิดตามที่บัญญัติไว้ใน มาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 

 

สาระส าคัญความผิดทางอาญา  
 

แม้มีกฎหมายบัญญัติว่า การกระท านั้นเป็นความผิดแล้ว บุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญา ก็
ต่อเมื่อ ได้กระท าโดยเจตนา ตามมาตรา 59 ถ้ากระท าโดยไม่เจตนา ผู้นั้นย่อมไม่มีความผิดและไม่ต้อง
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รับโทษ เว้นแต่ จะได้กระท าโดยประมาท ซึ่งจะต้องมีกฎหมายบัญญัติฐานความผิดที่กระท าโดย
ประมาทไว้ชัดแจ้ง จึงจะลงโทษการกระท าโดยประมาทได้ 

จึงมีข้อพิจารณาว่า การกระท าอย่างใด จะมีผลให้ผู้กระท ามีความผิดและรับโทษทางอาญาได้
นั้น ต้องประกอบด้วยสาระส าคัญ 3 ประการ ได้แก่ 

1. ต้องมีกฎหมายบัญญัติว่าการกระท าอย่างใดเป็นความผิด 

2. ต้องมีการกระท าตามที่กฎหมายบัญญัตินั้น 

3. การกระท านั้นต้องประกอบด้วยสภาพทางจิตใจ 

ดังนั้น การที่จะวินิจฉัยว่าผู้ใดจะต้องรับผิดทางอาญา จึงต้องประกอบด้วยสาระส าคัญทั้ง 3 
ประการดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น เช่น นาย ก หยิบทรัพย์ของ นาย ข ไปโดยไม่ได้รับอนุญาต การที่
จะวินิจฉัยว่าการกระท าของ นาย ก เป็นความผิดอาญาหรือไม่นั้น ต้องพิจารณาว่ามีกฎหมายบัญญัติ
ว่าการกระท าของ นาย ก เป็นความผิดหรือไม่ ถ้าในขณะที่ นาย ก กระท า มีกฎหมายบัญญัติว่าเป็น
ความผิด ก็ต้องพิจารณาต่อไปว่า การกระท าของ นาย ก (การหยิบทรัพย์ของผู้อ่ืนไป) เป็นการกระท า
ตามที่กฎหมายบัญญัติหรือไม่ หากพิจารณาแล้ว ว่าเป็นการกระท าตามที่กฎหมายบัญญัติแ ละ
ประกอบด้วยสภาพทางจิตใจ (เจตนา) การกระท าของ นาย ก ก็เป็นความผิดทางอาญา  

 1. ขั้นตอนในการกระท าความผิด 

         ด้วยกฎหมายอาญาเป็นกฎหมายที่บัญญัติควบคุมความประพฤติหรือการกระท าที่แสดงออก
ภายนอกของบุคคล ดังนั้น การกระท า ตามความหมายของประมวลกฎหมายอาญา หมายถึง การ
เคลื่อนไหวส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายโดยรู้ส านึก กล่าวคือ การแสดงออกโดยการเคลื่อนไหวหรือไม่
เคลื่อนไหวนั้นจะต้องอยู่ภายใต้จิตใจบังคับ (วินัย เลิศล้ า, 2554: 88)  ดังนั้น การที่บุคคลจะเริ่มลงมือ
กระท าการใด จะต้องมีข้ันตอนของการกระท า ดังนี้ 

1.1  ขั้นตอนที่ 1 ผู้กระท าต้องคิดที่จะกระท าความผิด บุคคลยังไม่มีความผิดเพราะเป็น
เพียงความในใจของผู้นั้น ยังไม่มีการแสดงออกมาภายนอก และยังไม่เป็นภัยต่อผู้ใด เป็นเพียง
ความคิดอันชั่วร้ายสังคมหรือผู้อ่ืน ยังไม่ได้รับความกระทบกระเทือนหรือเสียหายจากการคิดซึ่งอยู่ใน
ใจของบุคคลนั้น จึงยังถือไม่ได้ว่าเป็นความผิด เช่น นาย ก คิดจะฆ่า นาย  ข  หรือ นาย ก คิดจะลัก
ทรัพย์ นาย ข หรือ นาย ก จะกร าท าอนาจาร นางสาว ค เช่นนี้ยังไม่มีความผิด 

1.2 ขั้นตอนที่  2  ผู้กระท าต้องตกลงใจที่จะกระท าความผิดตามที่คิดไว้ บุคคลยังไม่มี
ความผิดเพราะเป็นเพียงความในใจของผู้นั้น ยังไม่แสดงออกภายนอก  การตัดสินใจยังเป็นอ านาจทาง
จิตใจของผู้กระท าที่ยังอยู่ภายใน เช่น นาย ก ตัดสินใจท าร้าย นาย ข เพราะมีความขัดแย้งกันมาก่อน 
หรือ นาย ก ตัดสินใจจะลักทรัพย์ นาย ข เพราะอยากได้ทรัพย์นั้น หรือ นาย ก ตัดสินใจจะกระท า
ช าเรา นางสาว ค เพราะแอบชอบมานานแล้ว  จะเห็นได้ว่าเป็นเพียงขั้นตอนตกลงใจที่จะกระท า ยัง
ไม่ได้ลงมือกระท า ดังนั้น ขั้นตอนนี้จึง ยังไม่เป็นความผิด  
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1.3 ขั้นตอนที่ 3 ผู้กระท าต้องตระเตรียมการที่จะกระท าความผิด บุคคลยังไม่มีความผิด 
ยกเว้นความผิดบางฐาน แม้อยู่ในขั้นตอนเตรียมการก็มีความผิด ดังนั้น จะต้องพิจารณาหลักกฎหมาย
แต่ละเรื่องว่ามีหลักกฎหมายและบทลงโทษ ในการตระเตรียมการที่จะกระท าความผิดหรือไม่   เช่น 
นาย ก จะท าร้ายร่างกาย นาย ข จึงจัดหาท่อนไม้มาเตรียมไว้ หรือจัดหามีดมาเตรียมไว้  หรือ นาย ก 
จะลักทรัพย์ นาย ขจึงจัดหากระเป๋าส าหรับใส่ทรัพย์ที่จะลักไว้  กรณีเช่นนี้ นาย ก ยังไม่มีความผิด
เพราะไม่มีหลักกฎหมายบัญญัติไว้ในเรื่องตระเตรียมการท าร้ายร่างกาย หรือตระเตรียมการลักทรัพย์ 
แต่ความผิดทั้ง 3  ฐานดังต่อไปนี้  ผู้ตระเตรียมการมีความผิด เพราะเป็นความผิดอันร้ายแรงและเป็น
ภัยต่อสังคม  เช่น ความผิดฐานเตรียมการปลงพระชนม์พระมหากษัตริย์ ความผิดฐานกบฏ ความผิด
ฐานวางเพลิง เป็นต้น 

1.4 ขั้นตอนที่ 4  ผู้กระท าได้ลงมือกระท าไป (โดยการเคลื่อนไหวร่างกายหรือไม่เคลื่อนไหว
ร่างกาย)  บุคคลจะต้องรับผิดเมื่อได้ลงมือกระท าความ การลงมือกระท าความผิดนั้นต้องผ่านขั้นตอน
ทั้ง 3 ขั้นตอนที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว และขั้นตอนสุดท้ายคือการเคลื่อนไหวหรือไม่เคลื่อนไหวร่างกาย
ภายใต้บังคับจิตใจผิดโดยการเคลื่อนไหวหรือไม่เคลื่อนไหวร่างกายภายใต้บังคับจิตใจดังกล่าว เป็น
ความผิดตามที่กฎหมายบัญญัติ 
       จากข้ันตอนในการกระท าความผิดข้างต้น จึงสรุปได้ว่า การคิดที่จะกระท าและการตกลงใจที่จะ
กระท า เป็นการรู้ส านึก ของผู้ที่จะกระท าความผิด และเมื่อได้กระท าไปตามที่ตกลงใจ อันเป็นการตก
ลงใจที่มีมูลเหตุสืบเนื่องมาจากความคิด จึงถือเป็นการแสดงออกทางด้านกายภาพที่อยู่ภายใต้บังคับ
จิตใจ เช่น  
        ตัวอย่างที่ 1 เป็นกรณีกระท าการโดยเคลื่อนไหวร่างกายโดยรู้ส านึก นาย ก มีความขัดแย้งโกรธ
แค้น นาย ข ที่เคยบุกรุกเข้ามาตัดไม้ในบ้าน นาย ก นาย ก จึงต้องการฆ่า นาย ข  จึงไปจัดซื้อปืนมา
เพ่ือยิง นาย ข วันเกิดเหตุตอนกลางคืน นาย ก ไปที่บ้าน นาย ข และใช้ปืนยิง นาย ข ที่นอนอยู่ใน
บ้าน นาย ข ถึงแก่ความตาย กรณีเช่นนี้ถือว่า นาย ก รู้ส านึก เพราะ 

            1. นาย ก คิดจะฆ่า นาย ข โดยใช้ปืนยิง 
            2. นาย ก ตกลงใจที่จะฆ่า นาย ข โดยใช้ปืนยิง 
            3. นาย ก จึงจัดหาซื้อปืนมาเพ่ือฆ่า นาย ข 

            4. นาย ก ได้ใช้ปืนยิง นาย ข ถึงแก่ความตาย  
     ตัวอย่างที่ 2 เป็นกรณีกระท าการโดยไม่เคลื่อนไหวร่างกายโดยรู้ส านึก นาง ค มีบุตรอายุ 2 ปี ไม่
มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง เก็บถุงพลาสติกตามขายเพ่ือหารายได้เลี้ยงตนเองและบุตร นาง ค คิดว่าบุตร
เป็นภาระที่ต้องเลี้ยงดูและท าให้ชีวิตล าบาก จึงอยากให้บุตรตาย จึงจะไม่เป็นภาระแก่ตนเอง วันเกิด
เหตุ นาง ค ได้แกล้งไม่ให้ข้าวและไม่ให้บุตรได้ดื่มน้ า บุตรอดข้าว อดน้ า จนถึงแก่ความตาย กรณี
เช่นนี้ถือว่า นาง ค กระท าโดย รู้ส านึก เพราะ 
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             1. นาง ค คิดจะฆ่าบุตร ด้วยการแกล้งไม่ให้ข้าวให้น้ าแก่บุตร 

             2. นาง ค ตกลงใจที่จะฆ่าบุตร ด้วยการแกล้งไม่ให้ข้าวและไม่ให้น้ าแก่บุตรได้ดื่ม 

             3. นาง ค นิ่งเฉยไม่น าข้าให้บุตรรับประทานและไม่น าน้ าไปให้บุตรได้ดื่ม ปล่อยให้บุตรอดข้าวอดน้ า
ตาย 

           2. หลักเกณฑ์ความรับผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 
            ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า การกระท าความผิดอาญานั้น นอกจากต้องมีการกระท าตามที่กฎหมายบัญญัติแล้ว                       
ต้องประกอบด้วยสภาพทางจิตใจ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วได้แก่ การกระท าโดยเจตนา เว้นแต่บางกรณีที่บัญญัติไว้เป็นอย่าง 
โๆดยเฉพาะ เช่น การกระท าโดยประมาท หรือกระท าโดยไม่มีเจตนา ดังนั้น เจตนา จึงเป็นสาระส าคัญที่ต้องปรากฏ

ในองค์ประกอบความผิดทางอาญา ทั้งนี้ เพราะถ้าหากบุคคลไม่มีเจตนาจะกระท าความผิด ศาลจะลงโทษให้บุคคลนั้น 
ต้องรับผิดทางอาญาก็จะไม่เป็นธรรม  

    2.1 การกระท าโดยเจตนา มาตรา 59 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายอาญา บัญญัติ
ว่า “การกระท าโดยเจตนาได้แก่ การกระท าโดยรู้ส านึกในการที่กระท า และในขณะเดียวกันผู้กระท า
ประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระท านั้น” จากบทบัญญัติดังกล่าว การกระท าโดยเจตนา 
ได้แก่ กระท าโดยรู้ส านึกในที่กระท าและผู้กระท าประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระท า 
ดังนั้น จึงแยกการกระท าโดยเจตนาเป็น 2 ชนิด คือ 

    2.1.1 กระท าโดยเจตนาโดยประสงค์ต่อผล หมายถึง ผู้กระท าได้กระท าโดยรู้ส านึก                 
รู้ถึงการเคลื่อนไหวหรือไม่เคลื่อนไหวร่างกาย และจะต้องประสงค์ต่อผลตามความมุ่งหมายของการ
เคลื่อนไหวหรือไม่เคลื่อนไหวร่างกายนั้นด้วย เช่น นาย ก ต้องการ ท าร้าย นาย ข จึงเคลื่อนไหว
ร่างกายโดยต่อยไปที่ใบหน้าของ นาย ข ท าให้ นาย ข มีแผลแตกที่ค้ิวซ้าย จะเห็นได้ว่า แผลแตกท่ีคิ้ว
ซ้าย เป็นความประสงค์ตามที่ผู้กระท ามุ่งหมายท าร้าย เป็นต้น  

    2.1.2  กระท าโดยเจตนาโดยย่อมเล็งเห็นผล  หมายถึง ผู้กระท าได้กระท าโดยรู้ส านึก
รู้ถึงการเคลื่อนไหวหรือไม่เคลื่อนไหวร่างกาย และขณะเดียวกันผู้กระท าย่องเล็งเห็นผลของการกระท า
นั้นด้วยการกระท าโดยเจตนาโดยย่อมเล็งเห็นผลนั้น เป็นการกระท าโดยเจตนาที่ผู้กระท ามิได้ประสงค์
ต่อผลเพียงแต่ผู้กระท าไม่ไยดีกับผลที่เกิดขึ้น ทั้ง ๆ ที่ผู้กระท าเห็นล่วงหน้าว่าผลอาจเกิดขึ้นได้ (หยุด 
แสงอุทัย, 2554: 69) เช่น การที่ นาย ก ใช้ปืนซึ่งเป็นอาวุธที่ร้ายแรงยิง นาย ข ในร้านอาหาร ซึ่งมี
ลูกค้าคนอื่น นั่งรับประทานอาหารอยู่ในร้านนั้นด้วย การที่ นาย ก ยิง นาย ข ก็อาจเล็งเห็นผลได้ว่าผู้
ถูกยิงอาจถึงแก่ ความตายได้ เมื่อกระสุนที่ยิงพลาดไปถูก นาย ค ได้รับบาดเจ็บ นาย ก ก็ต้องมี
ความผิดฐานพยายามฆ่าคน โดยเจตนาโดยย่อมเล็งเห็นผล 

    2.2  การกระท าโดยประมาท มาตรา 59 วรรคสี่ แห่งประมวลกฎหมายอาญา บัญญัติ
ว่า “กระท าโดยประมาท ได้แก่ความผิดมิใช่โดยเจตนา แต่กระท าโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่ง
บุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ และผู้กระท าอาจใช้ความระวัดระวังเช่นว่านั้น
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ได้ แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่” จากบทบัญญัติดังกล่าว กรณีที่จะเป็นการกระท าโดยประมาทนั้น ต้อง
เข้าองค์ประกอบ ดังนี้ 

      1. เป็นการกระท าความผิดที่มิใช่โดยเจตนา  
      2. ได้กระท าไปโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตาม

วิสัยและพฤติการณ์ 
      3.  ผู้กระท าอาจใช้ความระวัดระวังเช่นว่านั้นได้ แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่  
ตัวอย่างเช่น ขับรถยนต์ในเขตชุมชนด้วยความเร็ว เกินกว่าที่กฎหมายก าหนด ปราศจาก

ความระมัดระวังเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนได้รับบาดเจ็บหรือถึงแก่ความตาย  หรือแพทย์ท าการผ่าตัดคนไข้ แล้ว
ลืมเศษผ้าหรือส าลีไว้ในแผลหรือในร่างกายคนไข้  แพทย์ใช้เข็มฉีดยาไม่สะอาด เป็นเหตุให้คนไข้ติด
เชื้อบาดทะยัก เป็นต้น 

การกระท าโดยประมาท ผู้กระท าจะต้องรับผิดในการกระท าต่อเมื่อ ได้กระท าโดยประมาท
เฉพาะในกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติไว้ให้ต้องรับผิดเท่านั้น เช่น  ความผิดฐานท าให้คนตายโดยประมาท 
หรือประมาทท าให้คนบาดเจ็บสาหัส  หรือท าให้เพลิงไหม้โดยประมาท  เป็นต้น 

ส่วนการกระท าโดยไม่เจตนา ผู้กระท าไม่มีความรับผิดทางอาญา เว้นแต่ กรณีที่มีกฎหมาย
บัญญัติว่าให้ต้องรับผิดแม้กระท าโดยไม่เจตนา เช่น ความผิดลหุโทษบางฐาน แต่ในทางแพ่งผู้กระท า
ต้องรับผิดแม้กระท าโดยไม่เจตนา เช่น กรณีความรับผิดทางละเมิด เป็นต้น 

 2.3  การกระท าโดยพลาด  
 การกระท าโดยพลาด ได้แก่ การกระท าที่ผู้กระท าเจตนาที่จะกระท าต่อบุคคลหนึ่ง แต่ผลของ

การกระท านั้นได้เกิดแก่อีกบุคคลหนึ่งโดยพลาดไป และให้ถือว่าผู้นั้นกระท าโดยเจตนาแก่บุคคลซึ่ง
ได้รับผลร้ายจากการกระท านั้น จะเห็นได้ว่า การกระท าโดยพลาดนั้นต้องมีบุคคล 3 ฝ่าย คือ 1. 
ผู้กระท า 2. ผู้ที่ผู้กระท า เจตนากระท าต่อแต่พลาดไป 3. ผู้ที่ได้รับผลร้ายจากการกระท านั้น ประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 60 ถือว่าบุคคลได้กระท าโดยเจตนาแก่บุคคลซึ่งได้รับผลร้ายนั้น แม้มิได้มี
เจตนาก็ตาม เช่น นาย ก ต้องการยิง นาย ข  แต่กระสุนพลาดไปถูก นาย ค เช่นนี้ถือว่า นาย ก 
กระท าโดยเจตนาต่อ นาย ค นาย ก จะอ้างว่าไม่มีเจตนา จะยิง นาย ค ไม่ได้  

แต่ในกรณีกฎหมายบัญญัติให้ลงโทษหนักขึ้น เพราะฐานะของบุคคล เช่น เป็นเจ้าพนักงานซึ่ง
กระท าการตามหน้าที่ หรือเพราะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลซึ่งได้รับผลร้ายกับผู้กระท า มิให้น า
กฎหมายนั้นมาใช้บังคับเพ่ือลงโทษผู้กระท าให้หนักขึ้น เช่น นาย ก ยิง นาย ข ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา 
แต่พลาดไปถูก นาย ค ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานต ารวจซึ่งได้กระท าการตามหน้าที่ หรือกระสุนพลาดไปถูก 
นาย ง ซึ่งเป็นบุพการีของ นาย ก เอง นาย ก ต้องรับโทษฐานฆ่าคนธรรมดาตายเท่านั้น มิต้องรับโทษ
ฐานฆ่าเจ้าพนักงาน หรือฆ่าบุพการี  
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 2.4  การกระท าโดยส าคัญผิด  
 การที่บุคคลหนึ่งได้กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง และการกระท านั้นได้กระท าโดยความเข้าใจ

ผิดซึ่งในประมวลกฎหมายอาญา เรียกว่า ความส าคัญผิด และความส าคัญผิด มี 2 ประการ คือ 

  2.4.1 ความส าคัญผิดในข้อกฎหมาย ได้แก่ กรณีที่บุคคลไม่ทราบว่าการกระท าของตนเป็น
ความผิดต่อกฎหมาย ซึ่งในประมวลกฎหมายอาญาบัญญัติไว้ใน มาตรา 64 ว่า “ บุคคลจะแก้ตัวว่าไม่
รู้กฎหมายเพ่ือให้พ้นความรับผิดในทางอาญาไม่ได้ แต่ถ้าศาลเห็นว่าและพฤติการณ์ผู้กระท าอาจจะไม่
รู้ว่ากฎหมายบัญญัติว่าการกระท านั้นเป็นความผิด ศาลอาจอนุญาตให้แสดงหลักฐานต่อศาล และถ้า
ศาลเชื่อว่าผู้กระท าไม่รู้กฎหมายบัญญัติไว้เป็นเช่นนั้น ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดไว้
ส าหรับความผิดเพียงใดก็ได้” จากบทบัญญัติดังกล่าว แม้หลักกฎหมายจะไม่ยอมให้บุคคลแก้ตัวว่าไม่รู้
กฎหมาย เพื่อให้พ้นความรับผิด ทางอาญา แต่กฎหมายก็ผ่อนผันให้เป็นบางกรณีไป โดยศาลมีอ านาจ
ลงโทษย้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดไว้เพียงใดก็ได้ หากเข้าองค์ประกอบกฎหมาย ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 64 เช่น นาย ก ไปท างาน ต่างประเทศ กลับมาก็เลยน าสินค้าไปขายที่ตลาด 
แต่ปรากฏว่าได้ขายสินค้าเกินราคาที่กฎหมายก าหนด เมื่อมีกฎหมายห้าม สภาพของการกระท าของ 
นาย ก ถือว่าเป็นความผิด แต่ นาย ก ไม่ทราบว่ามีกฎหมายห้าม หากศาลอนุญาตให้แสดง
พยานหลักฐานพร้อมอ้างเหตุผลว่าไม่รู้กฎหมาย และศาลเชื่อว่า นาย ก ไม่รู้ว่ากฎหมายบัญญัติเช่นนั้น
จริง ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดเพียงใดก็ได้ แต่จะไม่ลงโทษเลยไม่ได้ 

 2.4.2  ความส าคัญผิดในข้อเท็จจริง หรือผู้กระท าไม่รู้ข้อเท็จจริง  มาตรา 59 วรรคสาม 
บัญญัติว่า “ถ้าผู้กระท ามิได้รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบของความผิด จะถือว่าผู้กระท าประสงค์
ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระท านั้นมิได้” เช่น นาย ก ออกไปล่าสัตว์กับ นาย ข เห็นพุ่มไม้
ไหวๆนึกว่าหมูป่าอยู่หลังพุ่มไม้ จึงยิงไปที่พุ่มไม้นั้น แต่ความจริงไม่ใช่หมูป่า กลับเป็น นาย ข ที่นั่งอยู่
หลังพุ่มไม้  กระสุนถูก นาย ข  ถึงแก่ความตาย จะเห็นได้ว่า นาย ก ไม่รู้ข้อเท็จจริงอันเป็น
องค์ประกอบของความผิด ฐานฆ่าคนตาย ซึ่งต้องมีองค์ประกอบ คือ 1. การฆ่า 2. ผู้อ่ืน แต่เมื่อ  นาย 
ก ไม่รู้ว่าหลังพุ่มไม้เป็นผู้ อ่ืน เข้าใจผิดว่าเป็นหมูป่า ย่อมถือว่า นาย ก ไม่รู้ข้อเท็จจริงอันเป็น
องค์ประกอบของความผิด ดังนั้นจะถือว่า นาย ก ประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลในการฆ่า นาย ข 
ไม่ได้ เป็นต้น 

กรณีส าคัญผิดในตัวบุคคล ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 61 บัญญัติว่า “ผู้ใดเจตนา
กระท าต้อบุคคลหนึ่ง แต่ได้กระท าต่ออีกบุคคลหนึ่งโดยส าคัญผิด ผู้นั้นจะยกเอาความส าคัญผิดเป็นข้อ
แก้ตัวว่ามิได้กระท าโดยเจตนาหาได้ไม่” เช่น นาย ก เจตนาจะยิง นาย ข เห็น นาย ค เดินมา ส าคัญ
ผิดคิดว่า นาย ข จึงเล็งปืนยิงไปที่ นาย ค ถึงแก่ความตาย กรณีนี้ แม้ นาย ก ไม่มีเจตนาฆ่า นาย ค 
นาย ก จะยกเอาความส าคัญผิดนั้นขึ้นอ้างว่าหากรู้ว่าเป็น นาย ค จะไม่ยิง ไม่ได้ ถือว่า นาย ก มี
เจตนาฆ่า นาย ค เป็นต้น 
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กรณีส าคัญผิดตามาตรา 62 วรรคแรก ซึ่งบัญญัติว่า “ข้อเท็จจริงใด ถ้ามีอยู่จริงจะท าให้การ
กระท าไม่เป็นความผิด หือผู้กระท าไม่ต้องรับโทษ หรือได้รับโทษน้อยลง แม้ข้อเท็จจริงนั้นจะไม่มีอยู่
จริง แต่ผู้กระท าส าคัญผิดว่ามีอยู่จริง ผู้กระท าย่อมไม่มีความผิดหรือได้รับยกเว้นโทษ หรือได้รับโทษ
น้อยลง แล้วแต่กรณี  เช่น นาย ก อยู่บ้านตอนกลางคืน ซึ่งช่วงเวลานั้นมีข่าวโจรปล้นบ้านในละแวก
ใกล้เคียงเป็นประจ า ตอนกลางคืน นาย ก ได้ยินเสียงคนอยู่ในบ้าน มองไปเห็นเป็นเงาคนถือปืนอยู่ จึง
ส าคัญผิดคิดว่าเป็นโจรเข้ามาปล้นบ้านตัวเอง จึงได้ยิงปืนไปหนึ่งนัด ปรากฏว่าแท้จริงแล้วเป็นน้องชาย
ตนเองที่เพ่ิงกลับเข้าบ้าน กรณีเช่นนี้ นาย ก ไม่มีความผิด เพราะถ้าเป็นจริงดัง นาย ก ส าคัญผิด คือ
โจรถือปืนเข้ามาปล้นบ้าน และก าลังยกปืนเล็งมาที่ นาย ก การกระท าของ นาย ก ที่ยิงไปที่โจร เป็น
การป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย นาย ก จึงไม่มีความผิด (มาตรา 68) ตามข้อเท็จจริงเดิมหาก
ความส าคัญผิดของ นาย ก ได้เกิดขึ้นเพราะความประมาท นาย ก ย่อมต้องรับผิดฐานกระท าโดย
ประมาทท าให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ตามมาตรา 62 วรรคสอง   

2.5 ความสัมพันธ์ระหว่างการกระท าผิดกับผลที่เกิด 

ผลของการกระท าที่บุคคลผู้กระท าจะต้องรับโทษ  (มาตรา  63) ผู้กระท าจะต้องรับผิดในการ
กระท าเฉพาะผลธรรมดาหรือผลโดยตรงที่เกิดขึ้นจากการกระท าของตนเท่านั้น ถ้าผลที่เกิดขึ้นมิใช่
เกิดขึ้นจากการกระท าของตน เป็นผลที่ห่างไกลหรือห่างไกลกว่าเหตุ  ผู้กระท าไม่ต้องรับผิด ทั้งนี้ ต้อง
พิจารณาเป็น  กรณีไป เช่น นาย ก ใช้ไม้ตี นาย ข แขนหัก นาย ข เสียใจมากเลยตัดสินใจกินยาฆ่าตัว
ตายตาย เช่นนี้ นาย ก  ไม่ต้องรับผิดในการตายของ นาย ข เพราะเป็นผลไกลกว่าเหตุ การตายของ 
นาย  ข  มิใช่เป็นผลโดยตรง จากการใช้ไม้ตีของ นาย ก นาย ก คงรับผิดเฉพาะที่ท าให้ นาย ข แขน
หักเท่านั้น 

2.6  การกระท าความผิดขณะไม่รู้ผิดชอบ 

การกระท าความผิดขณะไม่รู้ผิดชอบ ไม่สามารถบังคับตนเองได้เพราะมีจิตบกพร่อง วิกลจริต
จิตฟั่นเฟือน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 65 นั้น สามารถแยกพิจารณาเป็น  2  กรณี ดังนี้ 

2.6.1 กรณีที่ 1 การวิกลจริตที่เป็นเหตุยกเว้นโทษ คือ ขณะกระท าความผิด ผู้นั้นวิกลจริต
หรือจิตฟ่ันเฟือนถึงขั้นไม่รู้สึกผิดชอบ หรือไม่สามารถบังคับตนเองได้ ผู้นั้นมีความผิด แต่ไม่ต้องรับ
โทษ เช่น นาย ก ฆ่านาย ข ถึงแก่ความตาย ขณะที่ นาย ก วิกลจริตไม่รู้ผิดชอบ นาย  ก มีความผิด 
แต่ไม่ต้องรับโทษ 

2.6.2 กรณีที่  2 การวิกลจริตที่เป็นเหตุลดหย่อนโทษ คือ ขณะกระท าความผิด ผู้นั้น
วิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือน แต่ยังสามารถรู้สึกผิดชอบ หรือยังสามารถบังคับตนเองได้บ้าง  ผู้กระท ามี
ความผิด และต้องรับโทษ  แต่ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้นเพียงใด
ก็ได้ เช่น นาย ก  ฆ่า นาย ข  ถ้าขณะที่กระท า นาย ก ยังมีความรู้สึกผิดชอบอยู่บ้าง นาย  ก  มี
ความผิด แต่ได้รับลดหย่อนโทษ 
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2.7  การกระท าความผิดด้วยความมึนเมาเพราะเสพสุราหรือสิ่งเมาอื่น   
        การกระท าความผิดขณะมึนเมาเพราะเสพสุราหรือสิ่งเมาอ่ืน  ตามประมวลกฎหมายอาญา                   
มาตรา 66 นั้น สามารถแยกพิจารณาเป็น 2 กรณี ดังนี้  

  2.7.1 กรณีสมัครใจเสพสุราหรือสิ่งเมาอ่ืน เมื่อผู้เสพสุราหรือสิ่งเมาอ่ืนสมัครใจ มิได้มีผู้ใด
มาบังคับ  แล้วได้กระท าความผิด ผู้นั้นจะอ้างความมึนเมาเพ่ือไม่ต้องรับผิดไม่ได้ ไม่เป็นเหตุยกเว้น
โทษ หรือลดหย่อนโทษ เช่น นาย ก ดื่มสุราจนเมา แล้วยิง นาย ข ถึงแก่ความตาย นาย ก จะอ้างว่า
ท าไปเพราะ มึนเมาสุราไม่ได้ นาย ก ต้องรับโทษ 

 2.7.2  กรณีความมืนเมาเป็นเหตุยกเว้นโทษ มี  2 กรณี คือ 

1.  ผู้เสพไม่รู้ว่าสิ่งนั้นจะท าให้มึนเมา เช่น โดนหลอกให้ดื่มยาชูก าลัง แต่แท้จริงแล้วเป็น
สุรา  

2.  ถูกขืนใจให้เสพ แต่หากผู้กระท าผิดได้ทราบว่าสิ่งนั้นจะท าให้มึนเมาหรือถูกขืนใจ                  
ให้เสพ ถ้าผู้นั้นยังสามารถรู้สึกผิดชอบอยู่บ้างหรือยังสามารถบังคับตนเองได้บ้าง ศาลจะลงโทษน้อย
กว่ากฎหมายก าหนดไว้ก็ได้  

2.8  การกระท าความผิดด้วยความจ าเป็น   
การกระท าความผิดด้วยความจ าเป็น ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 67 นั้น สามารถแยก

พิจารณาได้ 2 กรณี คือ 

2.8.1 เพราะอยู่ในที่บังคับหรือภายใต้อ านาจที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนได้ เช่น นาย 
ก ใช้ปืนจี้ขู่บังคับ นาย ข ให้ใช้ไม้ตี นาย ค เช่นนี้ถือว่า นาย ข กระท าความผิดด้วยความจ าเป็น 
เพราะอยู่ในที่บังคับ หรือไม่อาจเหลียกเลี่ยงขัดขืนได้ ถ้าการกระท าของนาย ข ไม่เกินสมควรแก่ เหตุ 
นาย ข มีความผิด แต่ไม่ต้องรับโทษ  

2.8.2 เพราะเพ่ือให้ตนเองหรือผู้อ่ืนพ้นภยันตรายที่ใกล้จะถึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงให้พ้นโดย
วิธีอ่ืนใดได้  เมื่อภยันตรายนั้นตนไม่ได้ก่อให้เกิดขึ้นเพราะความผิดของตน  เช่น นาย ก ไล่ยิง นาย ข 
นาย ข ใช้มือผลัก นาย ค ที่ยืนขวางหน้าขณะที่ นาย ข วิ่ง  นาย ค ล้มลงบาดเจ็บ เช่นนี้ถือว่า นาย ข 
กระท าความผิดด้วยความจ าเป็น   
        การกระท าความผิดด้วยความจ าเป็น ผู้กระท ามีความผิด แต่ได้รับการยกเว้นโทษ คือ ไม่ต้อง
รับโทษตามที่กฎหมายก าหนด ถ้ากรกระท านั้นเป็นการกระท าพอสมควรแก่เหตุ ซึ่งต้องพิจารณาเป็น
กรณีไป  แต่ถ้าเป็นการกระท าที่เกินสมควรแก่เหตุ ผู้กระท าจะไม่ได้รับการยกเว้นโทษ แต่ศาลจะ
ลงโทษเพียงใดก็ได้และหากการกระท านั้น เกิดขึ้นจากความตื่นเต้นความตกใจหรือความกลัว ศาลจะ
ไม่ลงโทษผู้กระท าก็ได้  (มาตร 69) 
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        2.9 การกระท าเพื่อป้องกันสิทธิของตนเองหรือผู้อ่ืนโดยชอบด้วยกฎหมาย   
การกระท าเพ่ือป้องกันสิทธิของตนเองหรือผู้อ่ืนโดยชอบด้วยกฎหมาย สามารถพิจารณาได้ดังนี้ 

คือ 

2.9.1  มีภยันตรายที่ละเมิดต่อกฎหมาย หรือภยันตรายที่ผิดกฎหมาย 

2.9.2  เป็นภยันตรายนั้นใกล้จะถึง 
2.9.3  ผู้กระท าจะต้องกระท าเพ่ือป้องกันสิทธิของตนหรือของผู้อื่นให้พ้นภยันตรายนั้น 

2.9.4  ได้กระท าพอสมควรแก่เหตุ 
           การป้องกันสิทธิของตนเองหรือผู้อ่ืนโดยชอบด้วยกฎหมาย ผู้กระท าไม่มีความผิด เช่น นาย 
ก จะใช้ไม้ท าร้าย นาย ข นาย ข จึงใช้มือชกไปที่ใบหน้า นาย ก เพื่อมิให้ นาย ข ได้รับบาดเจ็บ เช่นนี้
ถือว่าเป็นการป้องกันพอสมควรแก่เหตุ ผู้กระท าไม่มีความผิด หรือชายผู้เป็นสามี ใช้ไม้ตี ผู้ที่ก าลังกอด
ปล้ าข่มขืนภรรยา ที่ชอบด้วยกฎหมายของตน เช่นนี้เป็นการป้องกันด้วยชอบทางกฎหมาย ตาม
มาตรา 68 

        แต่หากเป็นกรณีการป้องกันเกินสมควรแก่เหตุ เป็นเหตุลดหย่อนโทษ  ศาลจะลงโทษน้อยกว่า
กฎหมายก าหนดไว้เพียงใดก็ได้ เช่น นาง ก ใช้มีดแทง นาย ข ที่ด าน้ ามาจับหน้าอก จับเอวและจับ
อวัยวะเพศบุตรสาวของ นาง ก ขณะอาบน้ าอยู่ในแม่น้ า นาย ข มีบาดแผล 6 แผล  จึงจมน้ าถึงแก่
ความตาย เช่นนี้ถือว่าเป็นการโดยป้องกันเกินสมควรแก่เหตุ   
         หากเป็นกรณีกระท าเพ่ือป้องกัน อันเป็นการกระท าที่เกินสมควรแก่เหตุเนื่องจากความตื่นเต้น                    
ความตกใจ ความกลัว ศาลจะไม่ลงโทษผู้กระท าก็ได้ (มาตรา  69) 

2.10  การกระท าตามค าสั่งของเจ้าพนักงาน   
การกระท าที่ผิดกฎหมายบางกรณี ผู้กระท าความผิดอาจได้รับการยกเว้นโทษ ดังเช่น กรณีการ

กระท าตามค าสั่งของเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 70 ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้ 
2.10.1 ผู้ให้ค าสั่งจะต้องเป็นเจ้าพนักงาน 

2.10.2 ผู้รับค าสั่งเชื่อโดยสุจริตว่ามีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามค าสั่งนั้น 

2.10.3 ค าสั่งนั้นเป็นค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือแม้เป็นค าสั่งที่มิชอบด้วยกฎหมาย แต่
ผู้รับค าสั่งไม่รู้ว่าค าสั่งนั้นเป็นค าสั่งที่มิชอบด้วยกฎหมาย  

ตัวอย่างเช่น มีเหตุเพลิงไม้ เจ้าพนักงานดับเพลิง สั่งให้ นาย ก ช่วยเจ้าหน้าดับเพลิงรื้อบ้าน 
นาย ข ที่ก าลังถูกไฟไหม้ เพ่ือป้องกันมิให้ไฟลามไปบ้านข้างเคียง  เช่นนี้ ถือว่า นาย ก ได้กระท าตาม
ค าสั่งเจ้าพนักงาน  ไม่ต้องรับโทษ เป็นต้น 

 

 

 



189 

 

 2.11 การกระท าต่อสามีภรรยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน พี่หรือน้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 

 การกระท าความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ เช่น ลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ที่ไม่เป็นเหตุให้ผู้ อ่ืนได้รับ
อันตรายถึงแก่กายหรือจิตใจ ฉ้อโกง โกงเจ้าหนี้ ยักยอกรับของโจร ท าให้เสียทรัพย์ บุกรุก ถ้าผู้กระท า
และผู้ถูกกระท า มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันเป็นบุคคลดังต่อไปนี้ 

1.  สามีกระท าต่อภรรยา 

2.  ภรรยากระท าต่อสามี 
3.  ผู้บุพการีกระท าต่อผู้สืบสันดาน เช่น บิดามารดา ปู่ย่า ตายาย ทวด กระท าต่อ บุตร 

หลาน เหลน ลื้อ 

4.  ผู้สืบสันดาน  เช่น  บุตร หลาน ลื้อ  กระท าต่อ  บิดามารด  ปู่ย่า  ตายาย 

5.  พ่ีหรือน้องร่วมบิดามารดาเดียวกันกระท าต่อกัน  ถ้าพ่ีหรือน้องร่วมบิดาหรือมารดา
ไม่เข้ากรณีเช่นว่านี้ 

ผลทางกฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 71 มีดังนี้  
1. ได้รับยกเว้นโทษ  เมื่อสามีกระท าต่อภรรยาหรือภรรยากระท าต่อสามี  เช่นสามีลัก

ทรัพย์ภรรยา ภรรยาลักทรัพย์สามี เช่นนี้ถือเป็นการกระท าท่ีมีความผิด แต่ได้รับการยกเว้น 

2. สามารถยอมความได้ แม้ความผิดนั้นตามกฎหมาย เป็นความผิดอันยอมความไม่ได้
เพราะ เป็นคดีอาญาแผ่นดิน แต่ถ้าเป็นการกระท าที่ บุพการีกระท าต่อผู้สืบสันดาน หรือผู้สืบสันดาน
กระท าต่อ บุพการี หรือพ่ีหรือน้องร่วมบิดามารดาเดียวกันกระท าต่อกัน ก็ให้เป็นความผิดอันยอม
ความได้ เช่น บิดา ลักทรัพย์ของบุตร   บุตร ลักทรัพย์ บิดา  พ่ี ลักทรัพย์ น้อง น้อง ลักทรัพย์ พี่  น้อง
ลักทรัพย์ พี่ร่วมบิดเดียวกันจะเห็นได้ว่า แม้ความผิดฐานลักทรัพย์เป็นคดีอาญาแผ่นดินยอมความไม่ได้ 
แต่กฎหมายก็ผ่อนคลายให้ยอมความกันได้  เป็นต้น 

3. ลดโทษ เมื่อกระท าความผิดในคดีดังกล่าวมาข้างต้น แต่หากไม่ยอมความกัน ศาลใน
ฐานะ ผู้พิจารณาพิพากษาคดี จะใช้ดุลพินิจตามกฎหมายลงโทษผู้กระท าความผิดน้อยกว่าที่กฎหมาย
ก าหนดไว้เพียงใดก็ได้   

    2.12  การกระท าโดยบันดาลโทสะ   
    การกระท าโดยบันดาลโทสะ  คือ  การกระท าที่เกิดขึ้น  เพราะผู้กระท าถูกกดขี่ข่มเหงอย่าง                                                                                                                                    ด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมในขณะนั้น ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา  ว่า “ผู้ใดบันดาลโทสะ โดยถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรม จึงกระท า

ร้ายแรง ความผิดต่อผู้ถูกข่มเหงในขณะนั้น ศาลจะลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดไว้ส าหรับ
ความผิดนั้นเพียงใดก็ได้” 

    การกระท าโดยบันดาลโทสะเป็นเหตุลดโทษไม่ใช่เหตุยกเว้นโทษ  เช่น นาย ก  ถูกนาย ข 
แกล้งเขกศีรษะ  นาย ก โกรธจึงใช้ไม้ตี นาย ข เป็นเหตุให้นาย ข ถึงแก่ความตาย ดังนี้ การกระท า
ของ นาย ก เป็นการกระท าโดยบันดาลโทสะ นาย ก ต้องรับผิดทางอาญา แต่อาจได้รับการลดโทษ 
เพราะศาลจะลงโทษ นาย ก น้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดไว้ส าหรับความผิดที่ นาย ก ก็ได้ แต่หากเป็น
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กรณีที่สมัครใจวิวาทท าร้ายร่างกายซึ่งกันและกัน ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะอ้างว่าการกระท าโดยบันดาล
โทสะไม่ได้ 

     2.13  เด็กกระท าความผิด   
     ประมวลกฎหมายอาญาได้บัญญัติเกี่ยวกับเด็กกระท าความผิดไว้ โดยแยกพิจารณาตาม

อายุของเด็กได้เป็น 4 กรณีดังนี้คือ 

         2.13.1 เด็กที่มีอายุยังไม่เกิน 10 ปี หากเด็กนั้นได้กระท าความผิด เด็กไม่ต้องรับ
โทษ เช่น เด็กชาย ก อายุ 5  ปี กระท าความผิดฐานลักทรัพย์ เด็กชาย ก มีความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษ 
ทั้งนี้เพราะกฎหมายถือว่าเด็กอายุยังน้อยไร้เดียงสา ยังขาดความรู้สึกผิดชอบชั่วดียังไม่ถือว่ามีเจตนา
จะท าความผิด 

         2.13.2  เด็กที่มีอายุเกินกว่า 10 ปี  แต่ยังไม่เกิน 15 ปี หากเด็กนั้นได้กระท า
ความผิด เด็กนั้น ไม่ต้องรับโทษ แต่มีวิธีการที่ศาลจะน ามาใช้กับเด็กนั้น เช่น ว่ากล่าวตักเตือนแล้ว
ปล่อยตัวไป หรือตักเตือนบิดามารดาหรือผู้ปกครองโดยวางข้อก าหนดให้ปฏิบัติ หรือมอบเด็กให้บุคคล
หรือองค์กรที่เหมาะสมดูแล หรือส่งเด็กไปยังโรงเรียนหรือสถานฝึกอบรม เป็นต้น 

         2.13.3  ผู้ที่มีอายุเกิน 15 ปี แต่ต่ ากว่า 18 ปี กระท าความผิด โทษที่จะลงแก่
ผู้กระท าความผิดนั้นเป็นดุลยพินิจของศาล โดยศาลน าวิธีการเช่นเดียวกับเด็กอายุเกิน  10 แต่ยังไม่
เกิน 15 ปี มาบังคับใช้ก็ได้ หรือศาลจะลงโทษผู้นั้นก็ได้ แต่ศาลจะลดมาตราส่วนโทษให้ส าหรับ
ความผิดนั้นกึ่งหนึ่ง 

         2.13.4  ผู้ที่มีอายุเกิน 18 ปี แต่ยังไม่เกิน 20 ปี กระท าความผิด ผู้นั้นต้องได้รับโทษ
ส าหรับความผิดนั้น ถ้าศาลพิจารณาเห็นสมควร จะลดมาตราส่วนโทษที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น
ให้ 1 ใน 3 หรือก่ึงหนึ่งก็ได้ 

      2.14  เหตุบรรเทาโทษ   
      เหตุบรรเทาโทษ คือ เหตุบางประการอันเป็นมูลให้ศาลมีอ านาจในการลดโทษให้แก่

ผู้กระท าความผิด  อันได้แก่ ผู้กระท าความผิดเป็นผู้โฉดเขลาเบาปัญญา  ตกอยู่ในความทุกข์อย่าง
สาหัส รู้สึกผิด มีคุณความดีมาก่อนและพยายามบรรเทาผลร้ายแห่งความผิดนั้น ลุแก่โทษเจ้าพนักงาน  
ให้ความรู้แก่ศาลเป็นประโยชน์ในการพิจารณา หรือเป็นเหตุอ่ืนที่ศาลเห็นว่ามีลักษณะพฤติการณ์
ท านองเดียวกัน เมื่อมีเหตุดังกล่าวนี้ ศาลมีอ านาจลดโทษให้แก่ผู้กระท าความผิดได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของ
โทษที่จะลงแก่ผู้กระท าความผิดก็ได้ 

      2.15  การพยายามกระท าความผิด   
      การพยายามกระท าความผิด ได้แก่ การกระท าที่กระท าไปไม่ตลอดหรือกระท าตลอดแล้ว                           

แต่การกระท านั้น ยังไม่ทันบรรลุผล 
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         2.15.1 กระท ายังไม่ตลอด หมายความว่า ผู้กระท า ได้ลงมือกระท าแล้ว แต่ยังไม่ได้
กระท าได้โดยตลอด หรือได้กระท าความผิดส าเร็จตามความตั้งใจ ผลแห่งการกระท า จึงยังไม่เกิดขึ้น
ตามความประสงค์ของผู้กระท า เช่น นาย ก ตั้งใจจะฆ่า นาย ข โดยใช้ปืนจะยิง นาย  ข ขณะยกปืน
ขึ้นจะยิงนั้น นาย ข ได้ใช้มือปัดปืนหลุดมือ นาย ก เสีย ดังนี้ นาย ก ได้ลงมือกระท าแล้ว แต่กระท าไป
ได้ไม่ตลอด ผลของการกระท า จึงไม่เกิดตามความตั้งใจของผู้กระท า นาย ก มีความผิดฐานพยายาม
กระท าความผิด  

         2.15.2  กระท าตลอดแล้วแต่ไม่บรรลุผล  หมายความว่า ผู้กระท าได้ลงมือกระท า
ความผิดตลอดตามที่ผู้นั้นตั้งใจแล้ว แต่ผลไม่เกิดขึ้นตามความประสงค์ของผู้กระท า เช่น นาย ก 
ต้องการฆ่า นาย ข จึงใช้ปืนยิง ไปที่ นาย ข  นาย ก ยกปืนขึ้นยิงเล็งและลั่นไกปืนแล้ว แต่กระสุนไม่
ถูก นาย ข หรือ กระสุนปืน ถูกนาย ข  แต่ปรากฏว่า นาย ข ไม่ตายตามความประสงค์ของ นาย ก 

         2.15.3  อัตราโทษของการพยายามกระท าความผิด ผู้ที่พยายามกระท าความผิด
ต้องได้รับโทษ2 ใน 3 ส่วนของโทษที่บัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้น เช่น ความผิดฐานลักทรัพย์มีโทษ
จ าคุกไม่เกิน 3 ปี ความผิดฐานพยายามลักทรัพย์จะต้องได้รับโทษ 2 ปี เป็นต้น 

         2.15.4  การพยายามกระท าความผิดที่เป็นไปไม่ได้อย่างแน่แท้ หมายความว่า  เมื่อ
มีการกระท าความผิดแล้ว และการกระท านั้นไม่สามารถบรรลุผล ตามความประสงค์ของผู้กระท า
อย่างแน่แท้เพราะด้วยปัจจัยที่ใช้ในการกระท าความผิด หรือวิธีการที่กระท า หรือวัตถุที่กระท าต่อ  

เช่น นาย ก ใช้ปืนที่มีก าลังของกระสุนอ่อนยิง นาย ข กระสุนปืนนั้นไม่สามารถท าให้ นาย ข ตายได้ 
ดังนี้ ถือว่าการกระท า ไม่สามารถบรรลุผลได้อย่างแน่แท้ หรือ นาย ก ต้องการฆ่า นาย ข จึงท าพิธี
การสาปแช่งให้ นาย ข  ที่เป็นคู่อริตาย กรณีนี้ย่อมเป็นไปไม่ได้อย่างแน่แท้ที่ นาย ข จะตาย ตาม
ความประสงค์ของ นาย ก และ นาย ก ย่อมมีความผิดฐานพยายามกระท าความผิดที่เป็นไปไม่ได้
อย่างแน่แท้ ต้องได้รับโทษไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษ ที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น 

          2.15.5  การพยายามกระท าความผิดแล้วยับยั้ง ได้แก่ ผลกระท าที่ผู้กระท าได้ลง
มือกระท าความผิดแล้ว แต่การกระท ายังไม่ตลอด ผลของการกระท าจึงไม่เกิดขึ้นตามเจตนาของ
ผู้กระท า  เพราะผู้กระท าสมัครใจยับยั้งเสียเอง ไม่กระท าให้ตลอดตามความตั้งใจ เช่น นาย ก 
ต้องการฆ่า นาย ข จึงยกปืนขึ้นเล็งจะยิง นาย ข  แต่เมื่อเห็นหน้า นาย ข แล้วสงสารลูกและภรรยา 
นาย ข นาย ก จึงไม่ยิง หรือ นาย ก ต้องการลักทรัพย์  นาย ข จึงเข้าไปในบ้าน นาย ข เพ่ือลักทรัพย์ 
แต่กลับใจออกมาจากบ้าน นาย ข เสียเอง กรณีดังกล่าวเป็นกรณีที่ถือได้ว่าถือว่า นาย ก พยายาม
กระท าความผิดแล้ว เพราะได้ลงมือกระท าความผิด แต่เป็นการที่นาย ก ยับยั้งเสียด้วยความสมัครใจ
ของ นาย ก เอง ดังนี้ นาย ก มีความผิด แต่ไม่ได้รับโทษส าหรับการพยายามกระท าความผิดนั้น 
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2.16 การกระท าความผิดฐานเป็นตัวการ   
 การกระท าความผิดฐานเป็นตัวการหมายถึงการกระท าความผิดที่มีผู้ที่ได้ร่วมกระท าความผิด

ด้วยกัน ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป และผู้ที่ได้ร่วมกระท าความผิดถือว่าเป็นตัวการร่วมกันในการกระท า เช่น 
นาย ก และนาย ข คิดจะลักทรัพย์ นาย ค จึงตกลงร่วมกันลักทรัพย์ โดยได้วางแผนและแบ่งหน้าที่กัน
ท าดังนี้ ถือว่า นาย ก และ นาย ข เป็นตัวการในการกระท าความผิดฐานลักทรัพย์ เป็นต้น 

2.17 การกระท าความผิดฐานเป็นผู้ใช้หรือผู้ก่อให้ผู้อ่ืนกระท าความผิด  
ผู้ใดก่อให้ผู้อ่ืนกระท าความผิด ไม่ว่าด้วยการใช้บังคับขู่เข็ญ จ้างวานหรือยุยงส่งเสริม หรือด้วย

วิธีอ่ืนใด  ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ใช้หรือผู้ก่อให้ผู้อ่ืนกระท าความผิด หากผู้ถูกใช้ได้กระท าความผิด ผู้ใช้ต้อง
รับโทษเสมือนเป็นตัวการหรือเสมือนเป็นผู้ได้กระท าความผิดด้วยตนเอง ถ้าผู้ถูกใช้ยังไม่ได้กระท า
ความผิด เพราะไม่ยอมกระท าความผิด หรือยังไม่ได้กระท าเพราะเหตุอ่ืน ผู้ใช้มีความผิดทางอาญา
และต้องรับโทษ ผู้ใช้ก็มีความผิดต้องได้รับโทษ 1 ใน 3 ของโทษส าหรับความผิดนั้น เช่น นาย ก ใช้ให้ 
นาย ข ไปฆ่า นาย ค  ถ้านาย ข ไปฆ่า นาย ค  นาย ก เป็นผู้ใช้หรือผู้ก่อให้ผู้อื่นกระท าความผิด นาย 
ก ต้องรับโทษเสมือนเป็นตัวการในความผิดฐานผู้อ่ืน แต่ถ้า นาย ข ไม่ยอมฆ่า นาย ค เพราะสงสาร 
ดังนี้ นาย ก ก็ยังคงมีความผิดและต้องรับโทษ  1 ใน 3 ของความผิดฐานฆ่าผู้อ่ืน ส่วนผู้ถูกใช้จะมี
ความผิดก็ต่อเมื่อได้ลงมือกระท าความผิดเท่านั้น  

ในกรณีทีมีผู้ที่โฆษณาหรือประกาศให้ผู้ อ่ืนกระท าความผิด ถ้ามีการกระท าความผิดขึ้น ผู้
ประกาศโฆษณาจะต้องได้รับโทษเสมือนเป็นตัวการหรือเสมือนได้กระท าความผิดด้วยตนเอง 

2.19 การกระท าความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนให้กระท าความผิด  
ผู้กระท าความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุน คือ ผู้ที่ให้ความช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการที่

ผู้อ่ืนกระท าความผิด ก่อนหรือขณะกระท าความผิด แม้ว่าผู้กระท าความผิดจะไม่รู้ถึงการช่วยเหลือ
หรือให้การสนับสนุนนั้นก็ตาม เพราะการเป็นผู้สนับสนุนนี้ ถือเอาเจตนาของผู้สนับสนุนเป็นส าคัญ 
หากการสนับสนุนนั้นเป็นการสนับสนุนภายหลังที่การกระท าความผิดได้เกิดขึ้นแล้ว กรณีไม่ถือว่าเป็น
ผู้สนับสนุน แต่มีความผิดฐานช่วยผู้อ่ืนให้พ้นความผิดอาญา  หรือความผิดอ่ืนต่างหากก็ได้ นาย ก ให้
ปืนแก่ นาย ข เพ่ือไปฆ่า นาย ค นาย ข ใช้ปืนนั้นฆ่า นาย  ค  ถือได้ว่า นาย ก เป็นผู้สนับสนุนใน
ความผิดที่ นาย ข  ได้กระท า เป็นต้น 

ส่วนโทษของผู้สนับสนุนในการกระท าความผิดนั้น ผู้สนับสนุนจะต้องได้รับโทษ 2 ใน 3 ของ
โทษที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดที่สนับสนุนนั้น เช่น นาย ก สนับสนุนให้ลักทรัพย์ นาย ข ย่อมมี
ความผิดฐานลักทรัพย์ ได้รับโทษตามก าหนดที่บัญญัติไว้ส าหรับความผิดฐานลักทรัพย์ เช่น โทษจ าคุก
ไม่เกิน 3 ปี นาย ก เป็นผู้สนับสนุนให้ผู้อ่ืนกระท าความผิด นาย ก ต้องได้รับโทษจ าคุก 2  ปี  เป็นต้น 



193 

 

ผู้สนับสนุนไม่ได้ร่วมการกระท าความผิดด้วย  จึงต่างกับการที่ต้องร่วมในการกระท าความผิด
ด้วยกัน 

2.20  การกระท าความผิดหลายบท หรือหลายกระทง 
เมื่อการกระท าใด เป็นการกระท าครั้งเดียวคราเดียว แต่เป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้

ใช้กฎหมายบทที่มีโทษหนักสุดลงโทษผู้กระท าความผิด ในกรณีเป็นการกระท าความผิดหลายบทนี้ 
ได้แก่ การกระท าครั้งเดียว กรรมเดียวแต่ผิดกฎหมายหลายบท หลายมาตรา หลายฐาน เช่น กรณีขับ
ด้วยความเร็วสูงโดยประมาท ปราศจากความระมัดระวังชนผู้อ่ืนถึงแก่ความตาย กรณีนี้ ถือว่ากระท า
ความผิดกรรมเดียวแต่ผิดกฎหมายหลายบท คือ มีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก ฯ และ
ผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ส่วนการลงโทษผู้กระท านั้น  การกระท าความผิดกรรมเดียวที่เป็นการ
ผิดกฎหมายหลายบทหรือหลายฐานนี้  ให้ลงโทษบทหนักหรือฐานที่หนักที่สุดแก่ผู้กระท า ดังกรณีที่  
นาย ก ขับรถเร็วชนผู้อ่ืนเสียชีวิต เป็นความผิดฐานท าให้ผู้อ่ืนถึงแก่ความตายโดยประมาท หนักว่า
ความผิดฐานขับรถเร็วตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกจึงให้ลงโทษบทหนักสุด คือ ฐานท าให้ผู้อ่ืนถึง
แก่ความตายโดยประมาทเพียงบทเดียว เป็นต้น 

เมื่อปรากฏว่าผู้ใดได้กระท าความผิดหลายกระทงหรือกรรมต่างกัน อันได้แก่ การกระท าต่าง
กรรมต่างวาระกัน และจะเป็นความผิดฐานเดียวกันหรือต่างกันก็ได้ โดยศาลจะลงโทษผู้กระท า
ความผิดนั้นทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป  นาย ก หลอกลวง นางสาว ข ไปขุมขืนกระท าช าเรา 
และขังไว้ในห้องของตนเอง ดังนี้การกระท าของ นาย ก ถือว่าเป็นความผิดหลายกรรมหรือหลาย
กระทงต่างกัน คือ ฐานข่มขืนกระท าช าเรา และ กักขังหน่วงเหนี่ยว ดังนั้น ศาลจะต้องลงโทษ นาย ก 
เป็นกระทงความผิดแยกต่างหากจากกันไปทุกกระทงความผิด แต่เมื่อรวมโทษจ าคุกทุกกระทงเข้า
ด้วยกันแล้ว โทษจ าคุกทั้งสิ้นต้องไม่เกิน 10 ปี ส าหรับความผิดกระทงที่หนักสุดที่มีอัตราโทษอย่างสูง
ไม่เกิน 3 ปี หรือ 20 ปี ส าหรับความผิดกระทงที่หนักสุดที่มีอัตราโทษอย่างสูงเกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 10 

ปี หรือ 50 ปี ส าหรับความผิดกระทงที่หนักสุดที่มีอัตราโทษอย่างสูงเกิน 50 ปี ขึ้นไป เว้นแต่กรณีที่
ศาลลงโทษจ าคุกตลอดชีวิต 

2.21  การกระท าความผิดอีก   
การกระท าความผิดอีก คือ กรณีที่ผู้ใดกระท าความผิดและต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก ถ้า

และได้กระท าผิดใด ๆ ขึ้นอีก ในระหว่างที่ก าลังรับโทษจ าคุกอยู่ก็ดี หรือเมื่อพ้นโทษแล้ว มากระท า
ความผิดในก าหนดเวลา 5 ปีก็ดีนับแต่วันพ้นโทษ หากศาลจะพิพากษาลงโทษครั้งหลังถึงจ าคุก ก็ให้
เพ่ิมโทษในคดีหลัง                    1 ใน 3 ของโทษที่ศาลก าหนดส าหรับความผิดครั้งหลัง 

ในกรณีการเพ่ิมโทษนั้น กฎหมายได้ก าหนดความผิดที่เพ่ิมโทษไม่ได้เอาไว้ อันได้แก่  1 . 

ความผิดที่กระท าโดยประมาท  2. ความผิดลหุโทษ  3. ความผิดซึ่งผู้กระท าได้กระท าในขณะอายุต่ า
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กว่า 18 ดังนั้น เหตุที่กล่าวมาดังกล่าว ไม่ว่าจะได้กระท าในครั้งก่อนหรือครั้งหลัง ไม่ถือว่าเป็น
ความผิดเพื่อการเพ่ิมโทษ 

2.22  อายุความ 

เมื่อปรากฏว่ามีผู้กระท าความผิดในคดีอาญา ถ้ามิได้ฟ้องและน าตัวผู้กระท าความผิดมายังศาล 
เพ่ือฟ้องคดี หากพ้นก าหนดระยะเวลาตามที่กฎหมายก าหนด เป็นอันขาดอายุความ ดังนั้น อายุความ 
ได้แก่ ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดไว้เพ่ือด าเนินคดีแก่ผู้กระท าผิด ให้ได้รับโทษตามที่ได้กระท า
ความผิดนั้น โดยระยะเวลาที่ก าหนดหรืออายุความนี้ มีระยะเวลาที่แตกต่างกันตามลักษณะความผิด
และความร้ายแรงของโทษ เช่น 

20 ปี ส าหรับความผิดต้องระวางโทษประหารชีวิต จ าคุกตลอดชีวิต หรือจ าคุก 20 ปี 
15 ปี ส าหรับความผิดต้องระวางโทษจ าคุกกว่า 7 ปี  แต่ยังไม่ถึง 20 ปี 
10 ปี ส าหรับความผิดต้องระวางโทษจ าคุกกว่า 1 ปี  ถึง 7 ปี 
5  ปี ส าหรับความผิดต้องระวางโทษจ าคุกกว่า 1 เดือน ถึง 1 ปี 
1  ปี ส าหรับความผิดต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 1 เดือนลงมา หรือต้องระวางโทษอย่างอ่ืน 

ถ้าได้ฟ้องหรือได้ตัวผู้กระท าความผิดมายังศาลแล้ว ผู้กระท าความผิดหลบหนีหรือวิกลจริตและ
ศาลสั่งงดการพิจารณาไว้จนเกินก าหนดดังกล่าวแล้วนับแต่วันที่หลบหนีหรือวันที่ศาลสั่งงดการ
พิจารณาก็ให้ถือว่าเป็นอันขาดอายุความเช่นเดียวกัน 

2.23 ความผิดอันยอมความได้   
ความผิดอันยอมความได้ ได้แก่ ความผิดอาญาที่ผู้กระท าความผิดกับผู้เสียหายสามารถไกล่

เกลี่ย ท าความตกลงเลิกคดี อันมีผลท าให้คดีอาญาระงับ ซึ่งนับเป็นข้อยกเว้นของความผิดทางอาญา
ทั่วไป ความผิดฐานใดจะเป็นความผิดอันยอมความกันได้นั้น จะต้องมีกฎหมายบัญญัติไว้โดยชัดแจ้ง 
โดยความผิดอาญาที่ผู้เสียหายและผู้กระท าความผิดสามารถยอมความกันได้ เช่น ความผิดฐานข่มขืน
กระท าช าเรา กระกระท าอนาจาร ความผิดต่อเสรีภาพ  หน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อ่ืน ความผิดฐานเปิดเผย
ความลับ ความผิดฐานหมิ่นประมาท ความผิดฐานฉ้อโกงเจ้าหนี้ ยกเว้นฉ้อโกงประชาชน ความผิดฐาน
ท าให้เสียทรัพย์  ความผิดฐานยักยอกทรัพย์ ความผิดฐานบุกรุก เป็นต้น 

ในความผิดอันยอมความได้นั้น ได้ก าหนดระยะเวลาร้องทุกข์ไว้ เนื่องจากคดีความผิดอันยอม
ความได้เป็นเรื่องที่กระทบกระเทือนความเสียหายส่วนตัวของบุคคล  กฎหมายจึงเปิดโอกาสให้ตกลง
ยอมความกันได้ ดังนั้น ถ้าไม่สามรถไกล่เกลี่ยตกลงกันได้ ก็สามารถด าเนินคดีแก่ผู้กระท าความผิด
ภายในอายุความ แต่จะต้องร้องทุกข์กล่าวโทษไว้เสียก่อน กล่าวคือ ผู้เสียหายจะต้องร้องทุกข์ภายใน 
3 เดือน นับแต่วันที่รู้เรื่องความผิด 

นาย ก ยักยอกเงิน นาย ข  2,000  บาท นาย ข เป็นผู้เสียหายต้องร้องทุกข์ โดยไปแจ้งความ
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เพ่ือให้ด าเนินคดีแก่ นาย ก คือ ต้องแจ้งต่อต ารวจหรือพนักงานสอบสวน
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ภายใน 3 เดือน  นับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระท าผิด มิฉะนั้นคดีขาดอายุความ นาย ก จะ
ไม่ต้องรับโทษ แต่เมื่อแจ้งความหรือร้องทุกข์แล้ว อายุความในคดียักยอกทรัพย์มีเวลานานถึง 10 ปี 
เป็นต้น 

2.24 ความผิดลหุโทษ   
ความผิดลหุโทษ คือ ความผิดเล็กน้อยซึ่งต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน                     

10,000บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ เช่น เมาสุราครองสติไม่ได้ในถนนสาธารณะหรือสาธารณสถาน 
ความผิดฐานไม่บอกชื่อหรือที่อยู่แก่เจ้าพนักงาน  ขัดค าสั่งเจ้าพนักงาน ส่งเสียงอ้ืออึงโดยไม่มีเหตุอัน
สมควร ท าให้เกิดปฏิกูลในบ่อสระส าหรับประชาชนใช้สอยทารุณสัตว์ เปลือยกายกระท าลามก กีด
ขวางทางสาธารณะวางของเกะกะในทางสาธารณะ รังแกข่มเหงผู้อ่ืน ดูหมิ่นผู้อ่ืน ทารุณเด็ก ปล่อย
สัตว์ รังแกข่มเหงผู้อ่ืน พกอาวุธเข้าไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ เป็นต้น  

โดยความรับผิดของความผิดลหุโทษนี้ หากผู้กระท าความผิดลหุโทษ แม้กระท าโดยไม่เจตนา                                 
ก็มีความผิด ซึ่งแตกต่างจากความผิดทางอาญาโดยทั่วไป กล่าวคือ บุคคลจะรับผิดทางอาญาก็ต่อเมื่อ
กระท าโดยเจตนา เช่นเดียวกันกับการพยายามกระท าความผิดลหุโทษ และผู้สนับสนุนในความผิดลหุ
โทษ ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ      
       2.25  วิธีการเพื่อความปลอดภัย  
       ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในเรื่องโทษที่จะลงแก่ผู้กระท าความผิดอาญา ซึ่งมี 5 สถาน อันได้แก่ 
ประหารชีวิต จ าคุก กักขัง ปรับ และริบทรัพย์สิน แต่นอกเหนือจากโทษที่ผู้กระท าความผิดจะได้รับ
แล้ว ประมวลกฎหมายอาญายังมีมาตรการที่บัญญัติไว้เพ่ือให้สังคมได้รับความปลอดภัยจากการ
กระท าความผิดด้วย  ซึ่งเรียกวิธีการดังกล่าวนี้ว่า วิธีการเพื่อความปลอดภัย ซึ่งมีอยู่ 5 ประการ ได้แก่ 
1. กักกัน 2. ห้ามเข้าเขตก าหนด3. เรียกประกันทัณฑ์บน 4. คุมตัวไว้ในสถานพยาบาล 5. ห้ามการ
ประกอบอาชีพบางอย่าง  

2.25.1 กักกัน คือ การควบคุมผู้กระท าความผิดติดนิสัยไว้ภายในเขตก าหนด เพ่ือป้องกัน
การกระท าความผิด  เพ่ือดัดนิสัย  และเพ่ือให้ฝึกอาชีพ  เช่น ผู้กระท าความผิดซ้ าฐาน หรือผู้กระท า
ความผิดขึ้นอีกในเวลาที่ก าหนด เป็นต้น 

2.25.2 ห้ามเข้าเขตก าหนด คือ การห้ามมิให้เข้าไปในท้องที่หรือสถานที่ก าหนดไว้ในค า
พิพากษา   

2.25.3  เรียกประกันทัณฑ์บน คือ การที่ให้ผู้ที่จะก่อเหตุร้ายอันจะเกิดภยันตรายต่อบุคคล                     
หรือทรัพย์สินของผู้อ่ืน ท าทัณฑ์บนโดยก าหนดเงินไม่เกินกว่า 50 ,000 บาท ว่าผู้นั้นจะไม่ก่อเหตุร้าย
หรือไม่กระท าความผิดภายในเวลาที่ก าหนด แต่ไม่เกิน 2 ปี   

2.25.4. คุมตัวไว้ในสถานพยาบาล  ถ้าผู้กระท าความผิดที่มีจิตบกพร่องทางจิต หรือจิตฟ่ัน
เฟือนนั้นเมื่อกระท าความผิด อาจได้รับยกเว้นโทษหรือได้รับลดโทษ  และหากปล่อยตัวไป อาจจะท า
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ให้ผู้นั้นไปก่อความไม่สงบ หรือกระท าความผิดอีกได้  ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการคุมตัวไว้ใน
สถานพยาบาล   

2.25.5. ห้ามการประกอบอาชีพบางอย่าง คือ การห้ามมิให้ประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพ เมื่อ
ผู้นั้นกระท าความผิด โดยอาศัยโอกาสจากการประกอบอาชีพหรือเนื่องจากการประกอบอาชีพหรือ
วิชาชีพเช่น แพทย์ท าแท้งหรือเปิดสถานพยาบาลเพ่ือท าแท้ง ทนายความทุจริตต่อลูกความ วิศวกร
ออกแบบควบคุมอาการก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐานท าให้อาคารทรุดหรือพังทลาย  นักหนังสือพิมพ์ ข่าว
ซึ่งเป็นเขียนข้อความหมิ่นประมาท เป็นต้น 

2.26 รอการลงโทษ  
ในกรณีที่ผู้ใดกระท าผิดและศาลจะลงโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี ถ้าปรากฏว่าผู้นั้นไม่เคยได้รับโทษ

จ าคุกมาก่อน หรือได้รับโทษมาก่อน แต่เป็นความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือเป็นความผิดลหุ
โทษ เมื่อศาลได้พิจารณาถึง อายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะ
แห่งจิต นิสัย  อาชีพ  สิ่งแวดล้อมของผู้นั้น สภาพความผิด หรือเหตุอ่ืนอันควรปราณีแล้ว ศาลจะ
พิพากษาว่าผู้นั้นมีความผิดแต่รอการก าหนดโทษไว้ หรือรอการลงโทษไว้แล้วปล่อยตัวไป หรือที่
เรียกว่ารอการลงอาญา เพ่ือให้โอกาสผู้นั้นกลับตัวกลับใจเป็นคนดีในสังคมต่อไป ภายในระยะเวลาที่
ศาลก าหนด แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่ศาลพิพากษา  ซึ่งมีผลท าให้ผู้นั้นยังไม่ต้องรับโทษ
จ าคุก และเมื่อปล่อยผู้นั้นแล้ว ในระหว่างรอการก าหนดโทษหรือรอการลงโทษ ศาลก็อาจจะก าหนด
เงื่อนไขเพ่ือคุมประพฤติของผู้นั้นด้วยก็ได้ ให้ผู้นั้นมารายงานตัวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เช่น พนักงาน
คุมประพฤติเป็นครั้งคราว  หรือให้ประกอบอาชีพเป็นกิจะลักษณะละเว้นการคบหาสมาคมหรือการ
ประพฤติอันน าไปสู่การกระท าความผิดอีก แต่ถ้าผู้นั้นได้กระท าความผิดซ้ าอีกภายในระยะเวลาที่ศาล
ก าหนด ก็อาจถูกน าตัวมาจ าคุกตามโทษที่ศาลก าหนดได้ 
 

 
สรุป 
      กฎหมายอาญา เป็นกฎหมายที่บัญญัติถึงความผิดและการก าหนดโทษที่จะลงแก่ผู้กระท า
ความผิดอาญา หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ เป็นกฎหมายที่บัญญัติห้ามมิให้กระท าการอย่างหนึ่งอย่างใด 
หรือบังคับให้มีการกระท าอย่างหนึ่งอย่างใด โดยผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะต้องได้รับโทษ ทั้งนี้ 
เพ่ือจุดประสงค์ท่ีส าคัญ คือ การรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคม โดยการควบคุมความประพฤติของ
สมาชิกในสังคม ดังนั้น กฎหมายอาญาจึงเป็นกฎหมายที่จ ากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล เมื่อเป็น
กฎหมายจ ากัดสิทธิ การบังคับใช้กฎหมายอาญานั้น ต้องบังคับใช้และตีความอย่างเคร่งครัด โดย
ค านึงถึงหลักความสัมพันธ์ระหว่างการกระท าและผล ซึ่งเป็นหลักการส าคัญที่มีผลต่อความรับผิดทาง
อาญาของผู้กระท า ภายใต้เงื่อนไขและสาระส าคัญของความ รับผิดทางอาญา เช่น การกระท าโดย
เจตนา การกระท าโดยประมาท การกระท าโดยพลาด การกระท าโดยส าคัญผิด การป้องการโดยชอบ
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ด้วยกฎหมาย การพยายามกระท าความผิด ตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน เหตุยกเว้นโทษและเหตุลดหย่อน
โทษ การกระท าความผิดหลายกระทง วิธีการเพ่ือความปลอดภัย การรอการลงโทษ อายุความ เป็น
ต้น  
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แบบฝึกหัดท้ายบท 

 

1. จงอธิบายถึงความหมายและลักษณะของกฎหมายอาญา 

2. จงอธิบายถึงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการบังคับใช้กฎหมายอาญามาโดยละเอียด 

3. จงอธิบายขั้นตอนของการกระท าความผิด และอย่างไรเป็นการกระท าโดยเจตนา 

4. วันเกิดเหตุ นาย ก กับ นาย ข ไปล่าหมูป่า นาย ข เหนื่อยจึงนั่งพักอยู่หลังพุ่มไม้ นาย ก เห็นพุ่มไม้
ไหวๆนึกว่าหมูป่า ใช้ปืนยิงไปที่พุ่มไม้ ปรากฏว่ากระสุนปืนถูก นาย ข เสียชีวิต จงวินิจฉัยว่า นาย ก 
จะต้องรับผิดทางอาญาหรือไม่ เพราะเหตุใด 

5. อย่างไรเป็นการกระท าโดยการป้องกันโยชอบด้วยกฎหมาย จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่าง 
6. วันเกิดเหตุ นาย ก กลับจากการไปท างาน พอกลับมาถึงบ้านพบ นาย ข และ นาง ค นั่งหยอกล้อ
กันอยู่บนบ้าน นาย ก โมโหจึงใช้มีดแทง นาย ข จงวินิจฉัยว่า นาย ก ต้องรับผิดทางอาญาหรือไม่ 
เพราะเหตุใด 

7. จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่างในกรณีที่ต้องรับผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนการกระท าผิด 

8. วิธีการเพ่ือความปลอดภัย คืออะไร และถือว่าเป็นโทษที่จะลงแก่ผู้กระท าความผิดอาญาหรือไม่ 
เพราะเหตุใด 

9. เด็กชายแดง อายุ 12 ปี ใช้มีดแทง นาย ก ได้รับบาดเจ็บสาหัส จงวินิจฉัยว่า เด็กชายแดงต้องรับผิด
ทางอาญาหรือไม่ เพราะเหตุใด 

10. โทษทางอาญา มีก่ีสถาน อะไรบ้าง 
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เอกสารอ้างอิง 
 

เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ . (2551). ค าอธิบายกฎหมายอาญาภาค 1. พิมพ์ครั้งที่ 10. กรุงเทพฯ :          
ส านักพิมพ์พลสยามพริ้นติ้ง. 

วินัย ล้ าเลิศ. (2554). กฎหมายอาญา 1. พิมพ์ครั้งที่  2. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัย
รามค าแหง. 

สุทธิชัย หล่อตระกูล. (2552). ค าอธิบายกฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิดและลหุโทษ. อุดรธานี: คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. 

หยุด แสงอุทัย . (2554). กฎหมายอาญา ภาค 1. พิมพ์ครั้ งที่  21. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



200 

 

แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 7 

สาระส าคัญเบือ้งต้นกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 
 

หัวข้อเนื้อหา 
           1. หลักท่ัวไป 

           2. สาระส าคัญเกี่ยวกับการซื้อขาย จ านอง จ าน า ค้ าประกัน 

           3. สาระส าคัญเกี่ยวกับกฎหมายครอบครัว 

           4. สาระส าคัญเก่ียวกับกฎหมายมรดก 

สรุป 

แบบฝึกหัดท้ายบท  

 เอกสารอ้างอิง 
 

วัตถุเชิงพฤติกรรม 

 เมื่อนักศึกษาเรียนบทเรียนนี้แล้วสามารถ   
1. อธิบายถึงหลักท่ัวไปของกฎหมายแพ่งได้ 
2. บอกถึงลักษณะและความรับผิดตามสัญญาซื้อขาย จ านอง จ าน า ค้ าประกันได้ 
3. อภิปรายถึงสาระส าคัญเบื้องต้นของกฎหมายครอบครัวได้ 
4. อธิบายถึงสาระส าคัญเบื้องต้นและชี้แจงสิทธิในการรับมรดกและเขียนพินัยกรรมได้ 
5. วิเคราะห์ถึงโครงสร้างเบื้องต้นในเนื้อหาจากบทเรียนและสามรถถ่ายทอด องค์ความรู้
ให้กับผู้อื่นได้ 
 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

 

1. ผู้สอนน าเข้าสู่บทเรียนโดยใช้กรณีศึกษาและอธิบายสาระส าคัญตามประเด็นเนื้อหา 

2.  ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มและแต่ละกลุ่มค้นคว้ากรณีศึกษาเพ่ืออภิปรายประเด็นเนื้อหาตาม
แผนการเรียนการสอน แล้วสรุปเป็นใบความรู้ 
3. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมสรุปเนื้อหาในบทที่ 6 และตอบข้อซักถามเม่ือมีประเด็นเพิ่มเติมใน
เนื้อหา 
 4. มอบหมายให้นักศึกษาท าแบบฝึกท้ายบทที่ 6  
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สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนบทที่ 6 

2. Power Point สรุปบรรยายบทที่ 6   
3. แบบฝึกหัดท้ายบท 

การวัดผลและประเมินผล 

1. ตรวจใบความรู้ที่มอบหมาย 

2. ตรวจแบบฝึกหัดท้ายบท 

3. การตอบค าถามในชั้นเรียน 

4. สังเกตการร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
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บทท่ี 7 

สาระส าคัญเบือ้งต้นกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 

       กฎหมายเป็นสิ่งที่ใกล้ชิดกับสังคม เศรษฐกิจ การเมืองมาทุกยุคทุกสมัย เพราะเหตุที่ว่า 
กฎหมายมีความสัมพันธ์กับชีวิตมนุษย์ตั้งแต่ก่อนเกิดจนกระทั่งหลังการเสียชีวิต ซึ่งจะเห็นได้จาก
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทย ได้บัญญัติถึงสิทธิหน้าที่ระหว่างบุคคล ซึ่งก าหนด
ถึงสิทธิของบุคคลตั้งแต่ปฏิสนธิในครรภ์มารดา คลอออกมามีสภาพบุคคล กฎหมายก าหนดภูมิเลาน า 
เจริญเติบโตได้รับการศึกษา เริ่มคิดที่จะประกอบอาชีพ มีการท าเอกเทศสัญญาต่าง ๆ มีทรัพย์สินมี
หนี้สิน พอมีฐานะทางการเงินมั่นคง ก็อยากมีจะแต่งงานมีครอบครัว มีความสุขกับครอบครัวไประยะ
ใดระยะหนึ่งชีวิตก็สิ้นสุดลงด้วยความตาย ทรัพย์สิน หนี้สิน ที่ตลอดจนสิทธิหน้าที่ทั้งหมดเว้นสิทธิที่
เป็นการเฉพาะตัวก็กลายเป็นมรดก ซึ่งจะต้องตกทอดแก่ทายาท จากที่กล่าวมาข้างต้น  จะเห็นได้ว่า
กฎหมายบัญญัติถึงสิทธิหน้าที่ความรับผิดของบุคคลเอาไว้ตั้งแต่เกิด จนกระท่ังหลังการเสียชีวิต ในบท
นี้จึงจะได้อธิบายสาระส าคัญเบื้องต้นของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  เพ่ือเป็นความรู้พ้ืนฐานใน
การศึกษากฎหมายในโอกาสต่อไป 

 

 หลักทั่วไป 

เมื่ออิทพลประเทศยุโรปแผ่ขยาย มีผลท าให้ประเทศต่าง ๆ มีการปรับเปลี่ยนระบบการ
ปกครอง ตลอดจนกฎหมายที่ยังล้าสมัย ประเทศไทยก็เช่นกัน โดยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ของไทยนั้น เริ่มมีการช าระจัดตั้งเมื่อสมัยพระบาทสมเด็จสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกลที่ 5 

(พิชัย นิลทองค า, 2550: 8) โดยแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นหนึ่งคณะเพ่ือช าระและจัดท าประมวล
กฎหมายนี้ คณะกรรมการชุดนี้ได้ริเริ่มช าระตั้งแต่ พุทธศักราช 2451 และได้รวบรวมเป็นกฎหมายขึ้น
จนส าเร็จเมื่อปี พุทธศักราช 2459 ซึ่งอยู่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 
6 พระองค์ทรงโปรดเกล้าแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือตรวจแก้ร่างขั้นต้นนี้ ต่อมาเมื่อ พุทธศักราช 2462 
ทรงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภาษาไทย ในร่างประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 
บรรพ 2 จนส าเร็จ แล้วจึงได้น าขึ้นทูลเกล้า ฯ ต่อมาจึงได้ทรงตั้งคณะกรรมการตรวจช าระแก้ไขอีก
คณะหนึ่ง เพ่ือพิจารณาแก้ไขอีกชั้นหนึ่ง แล้วจึงได้น าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาออก
ประกาศใช้เมื่อปี พุทธศักราช 2466 โดยเริ่มใช้บังคับเมื่ อวันที่ 1 มกราคม พุทธศักราช 2467                       
แต่ก็ต้องเลื่อนไปบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม พุทธศักราช 2468 แล้วก็เลื่อนไปประกาศใช้พร้อม 
บรรพ 3 ในวันที่ 1 เมษายน  พุทธศักราช 2472 
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         1. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ  1 เป็นบททั่วไปของกฎหมายเริ่มตั้งแต่มาตรา 1 
จนถึงมาตรา 193/35 ซึ่งกล่าวถึงบทเบ็ดเสร็จทั่วไป บุคคลธรรมดา ทรัพย์ นิติกรรม  ระยะเวลาและ
อายุความ 

          2. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 เป็นบทบัญัติที่ว่าด้วย หนี้ ซึ่งเป็นหลักทั่วไป
ในกรณีเกิดความผูกพันขึ้นในทางแพ่งซึ่งกล่าวถึงบทเบ็ดเสร็จทั่วไป สัญญา การจัดการงานนอกสั่ง  
ลาภมิควรได้ และละเมิด ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นบ่อเกิดแห่งหนี้ โดยเริ่มต้นตั้งแต่มาตรา 194 ถึง มาตรา 452 

           3.  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 เป็นบทบัญัติที่ว่าด้วย เอกเทศสัญญา                      
ซึ่งกล่าวถึงสัญญาเฉพาะเรื่อง โดยมีทั้งหมด 23 ลักษณะ ดังนี้ 

ลักษณะ  1  ซื้อขาย                           มาตรา  453-517 

ลักษณะ  2  แลกเปลี่ยน                      มาตรา   518-520 

ลักษณะ  3  ให้                                มาตรา   521-536 

ลักษณะ   4  เช่าทรัพย์                       มาตรา   537-571 

ลักษณะ  5  เช่าซื้อ                            มาตรา   572-574 

ลักษณะ  6  จ้างแรงงาน                      มาตรา   575-586 

ลักษณะ  7  จ้างท าของ                       มาตรา   587-607 

ลักษณะ  8   รับขน                            มาตรา   608-639 

ลักษณะ   9  ยืม                                มาตรา   640-656 

ลักษณะ  10  ฝากทรัพย์                       มาตรา   657-679 

ลักษณะ   11  ค้ าประกัน                      มาตรา   680-701 

ลักษณะ   12  จ านอง                          มาตรา   702-746 

ลักษณะ  13   จ าน า                            มาตรา   747-769 

ลักษณะ   14  เก็บของในคลังสินค้า          มาตรา   770-796 

ลักษณะ  15  ตัวแทน                           มาตรา   797-844 

ลักษณะ   16  นายหน้า                        มาตรา   845-849 

ลักษณะ  17  ประนีประนอมยอมความ      มาตรา   850-852 

ลักษณะ  18  การพนันและขันต่อ             มาตรา   853-855 

ลักษณะ  19  บัญชีเดินสะพัด                  มาตรา   856-860 

ลักษณะ  20  ประกันภัย                        มาตรา   861-897 

ลักษณะ   21  ตั๋วเงิน                            มาตรา   898-1011 

ลักษณะ   22  หุ้นส่วนและบริษัท              มาตรา   1012-1273/4 

ลักษณะ   23  สมาคม                           มาตรา   1274-1297 
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4. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 4 เป็นบทบัญัติที่ว่าด้วย ทรัพย์สิน ซึ่งบัญญัติ
ถึงเรื่องกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง ภาวะจ ายอม สิทธิอาศัย สิทธิเหนือพ้ืนดิน สิทธิเก็บกิน ภาระ                  
ติดพันในอสังหาริมทรัพย์ โดยเริ่มตั้งแต่ มาตรา 1298 ถึง มาตรา 1434 

5. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 เป็นบทบัญญัติว่าด้วย ครอบครัว ซึ่งบัญญัติ
เริ่มตั้งแต่การหมั้น เงื่อนไขในการสมรส ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยา 
ความเป็นโมฆะของการสมรส การสิ้นสุดแห่งการสมรส บิดามารดากับบุตร บุตรบุญธรรม  ค่าอุปการะ
เลี้ยงดู โดยเริ่มตั้งแต่ มาตรา 1435 ถึง มาตรา 1589/41 

6. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 เป็นบทบัญัติที่ว่าด้วย มรดก ซึ่งบัญญัติถึง
บทเบ็ดเสร็จทั่วไปในการรับมรดก การตกทอดแห่งทรัพย์มรดก การเป็นทายาท การตัดมิให้รับมรดก 
การสละมดกและอ่ืน ๆ สิทธิโดยชอบธรรมในการรับมรดก วิธีการแบ่งทรัพย์มรดกระหว่างทายาทโดย
ธรรมในล าดับชั้นต่าง ๆ การรับมรดกแทนที่ พินับกรรม จนถึงมรดกไม่มีผู้รับ และอายุความเกี่ยวกับ
การฟ้องร้องเก่ียวกับมรดก 

จากที่กล่าวมาข้างต้น ข้อพิจารณาในสาระส าคัญของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                 
มีเรื่องที่น่าจะพิจารณาต่าง ๆ เช่น หลักในการใช้กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หลักทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิ
การใช้สิทธิ และหลักเกณฑ์การปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนี้ 

1. มาตรา 4 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ วางหลักไว้ว่า กฎหมายนั้น ต้องใช้
ในบรรดากรณีซึ่งต้องบทบัญญัติใด ๆ แห่งกฎหมายของบทบัญญัตินั้นๆ เมื่อไม่มีกฎหมายที่จะยกมา
ปรับคดีได้ ให้วินิจฉัยคดีนั้นตามจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่น ถ้าไม่มีจารีตประเพณีเช่นว่านั้น ให้วินิจฉัย
คดีอาศัยเทียบบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง และถ้าบทบัญญัติกฎหมายเช่นนั้นไม่มีด้วย ให้วินิจฉัย
ตามหลักกฎหมายทั่วไป 

2. ในการใช้สิทธิแห่งตน หรือในการช าระหนี้ บุคคลทุกคนต้องกระท าโดยสุจริต 

3. ในการกู้ยืมเงิน หากมีการเสียดอกเบี้ยแก่กัน และดอกเบี้ยในเงินกู้นั้นมิได้ก าหนด
อัตราไว้โดยนิติกรรมหรือโดยบทบัญญัติอันใดอันหนึ่งชัดแจ้ง กฎหมายก าหนดให้ใช้อัตราร้อยละ7.5
ต่อปี 

4. ในกรณีได้ท านิติกรรมหรือมีกิจการใด ซึ่งกฎหมายบังคับให้ท าเป็นหนังสือ บุคคลที่
ต้องท าเป็นหนังสือไม่จ าเป็นต้องเขียนเอง แต่หนังสือต้องลงลายมือชื่อของบุคคลนั้น บุคคลผู้ใช้ตรา
ประทับแทนการลงลายมือชื่ออยู่เป็นปกติการประทับตรานั้นเสมือรายชื่อ หรือกรณีลายพิมพ์นิ้วมือ  
แกงได หรือเครื่องหมายอ่ืนท านองเช่นว่านี้ก็ดี ที่ท าลงในเอกสารแทนลายมือชื่อ หากมีพยาน                        
ลงลายมือชื่อรับรองไว้ด้วยสองคนแล้วให้ถือเสมอกับว่าลงมือชื่อ แต่การลงลายพิมพ์นิ้วมือแกงได                     
ตราประทับ หรือเครื่องหมายอ่ืนท านองที่ว่านั้น ถ้าลงในเอกสารที่ท าต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่จะ
กระท าไม่ได้ 
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5. หากปรากฏว่าข้อความในเอกสารใด ตีความได้เป็นสองนัย  ให้ถือเอกสารที่จะท าให้มี
ผลบังคับได้ใช้ได้ตามกฎหมาย 

6. เมื่อปรากฏว่ามีข้อสงสัยในการท าสัญญาหรือนิติกรรมใด ให้ตีความไปในทางที่เป็น
คุณแก่คู่กรณีฝ่ายซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่เสียหายในมูลหนี้นั้น 

7. ในกรณีที่มีการลงจ านวนเงินหรือปริมาณในเอกสารใด ด้วยตัวอักษรและตัวเลข                   
ถ้าตัวเลขและตัวอักษรไม่ตรงกันและไม่อาจหยั่งทราบเจตนาที่แท้จริงได้ ให้ถือเอาจ านวนเงิน                     
หรือเอาปริมาณท่ีเป็นตัวอักษรเป็นส าคัญ 

9. ในกรณีที่เอกสารท าขึ้นเป็นหลายภาษา ไม่ว่าจะเป็นฉบับเดียวกันหรือหลายฉบับ                   
ก็ตาม โดยมีภาษาไทยด้วย และเมื่อปรากฏว่าข้อความหลายภาษานั้นมีความหมายที่แตกต่างกัน                
และไม่อาจหยั่งทราบเจตนาของคู่กรณีได้ว่าใช้ภาษาใดบังคับ ให้ถือตามภาษาไทยเป็นส าคัญ 

จากหลักทั่วไปที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าทุกหลักการต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานอันส าคัญ
ที่สุด  คือ หลักสุจริต หรือ หลักสุจริตธรรม กล่าวคือ ในการมีนิติสัมพันธ์กันระหว่างคู่สัญญา                       
ไม่ว่าจะเกิดด้วยความสมัครใจ เช่น  การซื้อขาย เช่าทรัพย์ แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติสัมพันธ์ที่ไม่ตั้งใจ  
เช่น ละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ คู่กรณีจะต้องมีความสุจริตจริงใจต่อกัน กฎหมายจึงจะ
รับรองคุ้มครองให้ หากปราศจากความสุจริต ก็ไม่ควรที่จะได้รับประโยชน์อันชอบธรรมในนิติสัมพันธ์
นั้น ๆ  เช่น มาตรา 413 บัญญัติไว้ว่าถ้า “บุคคลได้รับทรัพย์สินไว้โดยสุจริต..จ าต้องคืนทรัพย์สินเพียง
ตามสภาพที่เป็นอยู่และมิต้องรับผิดชอบในการที่ทรัพย์สินนั้นสูญหายหรือบุบสลาย” เป็นต้น 

โดย“หลักสุจริต” นี้ ได้บัญญัติไว้ใน มาตรา  5 ว่า “ในการใช้สิทธิแห่งตนก็ดีในการช าระ
หนี้ก็ดี บุคคลทุกคนต้องท าโดยสุจริต” ซึ่งจะเห็นได้ว่า เป็นการก าหนดพ้ืนฐานในการใช้กฎหมายทั่วไป 

 

สาระส าคัญเบื้องต้นของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ  3  เอกเทศสัญญา 

ค าว่า “เอกเทศสัญญา” คือ สัญญาเฉพาะแบบซึ่งมีลักษณะเป็นของตนเองเป็นเอกเทศ          
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้แยก เอกเทศสัญญาออกเป็นลักษณะ โดยมีทั้งหมด 23 ลักษณะ 
และหลายลักษณะได้แยกออกเป็นหมวด ๆ ซึ่งเริ่มบทบัญญัติตั้งแต่ มาตรา 453  จนถึง มาตรา 1297 

บทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้บัญญัติลักษณะเอกเทศออกเป็น                         
23  ลักษณะ แต่มิได้หมายความว่า สัญญาตามกฏหมายมี  23 ลักษณะ หากแต่ยังมีเอกเทศบัญญัติ
อย่างอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นแบบสัญญาไม่มีชื่ออีกมากมาย โดยที่ว่าถ้ามีการละเมิดสิทธิหรือเกิดกรณีพิพาท                  
ขึ้นในศาล ศาลไทยย่อมพิจารณาและบังคับให้ได้เช่นเดียวกับสัญญาโดยทั่วไป เช่น สัญญาการเล่นแชร์  
ซึ่งนิยมเล่นกันในปัจจุบัน ซึ่งนายวงแชร์จะเป็นผู้เก็บรวบรวมเงินจกลูกวง เพ่ือหมุนไปท าประโยชน์
ก่อน  ส่วนลูกวงก็ค่อยผลัดเปลี่ยนเปียเอาเงินนั้นไปตามล าดับ จะเห็นได้ว่าลักษณะสัญญาชนิดนี้ไม่ได้
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บัญญัติใน บรรพ 3 แต่สัญญานี้มีลักษณะผสมของสัญญากู้ยืมเงินกับสัญญาตัวแทน ซึ่งศาลไทยไม่ได้ชี้
ขาดลงไปว่าเป็นสัญญาอะไร แต่ศาลก็ยอมบังคับคดีให้ หากมีการน าคดีมาฟ้องร้องมาต่อศาล 

ดังนั้นนอกจากบัญญัติของกฎหมายจ านวนหลายมาตราแล้ว ลักษณะประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ ยังมีส่วนท าให้การใช้กฎหมายต้องระมัดระวังมากขึ้นเพราะบทบัญญัติเกี่ยวกับ
เอกเทศสัญญา ในบรรพ 3 นี้ เป็นบทกฎหมายเฉพาะเจาะจงของสัญญาแต่ละลักษณ ะเท่านั้น                      
เมื่อจะพิจารณาปัญหาที่พิพาทแต่ละเรื่อง ผู้ใช้กฎหมายจะต้องไม่ลืมที่จะตระหนักถึงหลักกฎหมาย
ทั่วไป ที่บัญญัติอยู่ ใน บรรพ 1 และบรรพ 2 เสมอ เช่น ในกรณีที่กล่าวถึงสัญญาซื้อขายนั้น                        
ประการแรกทีจะต้องค านึงถึง คือความสามารถของบุคคลที่ที่เป็นคู่สัญญาว่าจะต้องไม่เป็นผู้เยาว์                 
หรืไม่ เป็นคนไร้ความสามารถ หือผู้ เข้าท าสัญญาซื้อขายนั้นต้องไม่ถูกข่มขู่หรือถูกหลอกลวง                      
หรือไม่มีความส าคัญผิดเกี่ยวกับการซื้อขาย เป็นต้น   

ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ  3  เอกเทศสัญญา  23  ลักษณะนี้                    
จะขอกล่าวเฉพาะเรื่องที่เป็นเบื้องต้นและใกล้ชิดกับการด าเนินชีวิตประจ าวันของนักศึกษาและบุคคล
ทั่วไป ดังจะอธิบายต่อไปนี้ 

1. การซื้อขาย 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 453 ได้วางหลักกฎหมายว่าด้วยการซื้อขายไว้ว่า 
การซื้อขาย คือสัญญาซึ่งบุคคลฝ่ายหนึ่ง เรียกว่าผู้ขาย โอนกรรมสิทธ์แห่งทรัพย์สินให้แก่บุคคลอีกฝ่าย
หนึ่ง เรียกว่าผู้ซื้อ และผู้ซื้อตกลงว่าจะใช้ราคาทรัพย์สินให้แก่ผู้ขาย จากบทบัญญัติของกฎหมาย
มาตรานี้ จะเห็นได้ว่าผู้ขายต้องมีหน้าที่  อันได้แก่ 1. โอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินที่ขายให้แก่ผู้ซื้อ                      
2. รับราคาทรัพย์ 3. ทรัพย์สินต้องสมบูรณ์ตามสภาพของทรัพย์สินนั้น และต้องไม่มีการรอนสิทธิ                 
ในทรัพย์สินนั้นด้วย 4. หากทรัพย์สินช ารุดบกพร่อง ผู้ขายต้องรับผิดต่อผู้ซื้อ ขณะเดียวกันนั้น                             
ผู้ซื้อก็ต้องมีหน้าที่เช่นกัน อันได้แก่ 1. รับโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินจากผู้ขาย 2. ตกลงจะใช้ราคา
ทรัพย์สินนั้น (จุฑามาศ นิศารัตน์, 2552: 17) ทั้งนี้ สัญญาซื้อขายข้อพิจารณาบางประการ อันได้แก่ 

1.1 กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ขายนั้น จะต้องโอนทันที่ในขณะที่ท าสัญญาซื้อขายกัน                    
แม้จะยังไม่ส่งมอบทรัพย์สินก็ตาม 

1.2 การซื้อขายในทรัพย์สินทั่วไปไม่ต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ก็มีข้อยกเว้น                   
ในการซื้อขายต่อไปนี้ 

1.2.1 การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ต้องท าเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงาน
เจ้าหน้าที ่

1.2.2 การซื้อขายสังหาริมทรัพย์ราคาเกินกว่า 20,000 บาท จะต้องมีหลักฐานเป็น
ตัวหนังสือ ลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิด หรือได้วางประจ าไว้หรือได้ช าระหนี้บางส่วนแล้ว                            
ถึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้ 
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1.2.3 การซื้อขายสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษ อันได้แก่ เรือก าปั่นหรือเรือที่มีระวางตั้งแต่  
6 ตันขึ้นไป เรือกลไฟ เรือยนต์มีระวางตั้งแต่ 5 ตันขึ้นไป แพ และสัตว์พาหนะต้องท าเป็นหนังสือ                   
และจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 

 2. เช่าทรัพย์ 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 537 ได้วางหลักไว้ว่า การเช่าทรัพย์  คือสัญญาซึ่งบุคคล
คนหนึ่ งเรียกว่าผู้ ให้ เช่า ตกลงให้บุคคลอีกคนหนึ่ งเรียกว่า ผู้ เช่า ได้ใช้หรือได้รับประโยชน์                     
ในทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่ง ชั่วระยะเวลาที่มีจ ากัด และผู้เช่าตกลงจะให้ค่าเช่าเพ่ือการนั้น   
 สาระส าคัญในการเช่าทรัพย์นั้น ประมวลกฎหมายแพ่งแพ่งและพาณิชย์ ได้ก าหนดไว้ ดังนี้                                                                                    

2.1 สัญญาเช่าต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ และลงลายมือชื่อของฝ่ายที่รับผิดเป็นส าคัญ                       
ซึ่งหมายความว่า นอกจากจะตกลงเป็นสัญญาระหว่างกันแล้ว จะต้องท าสัญญานั้นให้มีหลักฐาน                   
เป็นหนังสือ การท าหนังสือดังกล่าว คู่สัญญาพียงเขียนลงไปในกระดาษให้ปรากฏเป็นข้อความ                     
ว่า ใครเป็นผู้เช่า ใครเป็นผู้ให้เช่า ทรัพย์สินซึ่งให้เช่าคืออะไร มีระยะเวลาเช่านานเพียงใด และมีการ                        
ลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดเป็นส าคัญ  กล่าวคือ  ถ้าผู้เช่าลงลายมือชื่อในหนังสือนั้น ถือว่าผู้เช่า
จะต้องรับผิดตามสัญญาเช่านั้น ในกรณีเกิดข้อโต้แย้งหรือมีการกระท าผิดในสัญญาเช่า ผู้เช่าจะต้อง            
รับผิด แต่ผู้ให้เช่าไม่ได้ลงลายมือชื่อในหนังสือนั้น ไม่ต้องรับผิดตามสัญญาเช่า ถ้าผู้ให้เช่าให้ซ่อมแซม
อสังหาริมทรัพย์ที่ให้เช่า หรือมีการรอนสิทธิ คู่สัญญาไม่อาจฟ้องร้องให้ศาลบังคับแก่ผู้ให้เช่าได้                  
เพราะผู้ให้เช่า ไม่ได้ลงลายมือชื่อในหนังสือสัญญานั้น สัญญาเช่าไม่ท าหลักฐานและลงลายมือชื่อ                 
ของฝ่ายที่ต้องรับผิดก็ไม่ต้องฟ้องร้องให้ศาลบังคับได้ แต่สัญญาดังกล่าวไม่เป็นโมฆะหรือโมฆียะ                   
แต่อย่างใด เพียงแต่ไม่อาจจะฟ้องร้องต่อศาลได้ 

2.2 สัญญาเช่าต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อฝ่ายที่รับผิดและต้องจดทะเบียนต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ในกรณีที่สัญญาเช่านั้นมีก าหนดเกินสามปี หรือก าหนดตลอดอายุของผู้เช่า                   
หรือผู้ให้เช่า กรณีนี้นอกจากจะครบองค์ประกอบที่ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสื อและลงลายมือชื่อ                     
ฝ่ายที่ต้องรับผิดแล้ว ยังจะต้องจดทะเบียนอีกด้วย เฉพาะกรณีการเช่าที่มีก าหนดเวลาเกิน 3 ปี                 
หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังที่กฎหมายก าหนดแล้ว อาจก่อให้เกิดผลทางกฎหมาย ดังนี้ 

2.2.1 สัญญาเช่าหากไม่ท าหลักฐานเป็นหนังสือและไม่ลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดเป็น
สัญญาแล้ว ก็ไม่อาจฟ้องร้องบังคับคดีทางศาลได้ 

2.2.2 สัญญาเช่าหากท าเป็นหนังสือ และลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดเป็นส าคัญแต่ไม่
จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ก็ฟ้องร้องต่อศาลได้ แต่บังคับคดีได้เพียง 3 ปีเท่านั้น 

จะเห็นได้ว่าการท าสัญญาเช่าทรัพย์สินนั้น สามารถท าสัญญาเช่าได้มีก าหนดตลอดอายุ
ของผู้ เช่าหรือผู้ให้ เช่าได้ แต่จะท าสัญญาเช่าเกินกว่า 30 ปีไม่ได้ หากท าสัญญาเช่าเกิน 30 ปี  
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กฎหมายจะบังคับให้ลดลงมาเหลือแค่ 30 ปี เท่านั้น  การเช่านี้ผู้เช่าสามารถน าทรัพย์ที่เช่าออกให้
ผู้อ่ืนเช่าได้อีกทอดหนึ่งซึ่งเรียกว่า “เช่าช่วง” แต่ผู้ให้เช่าจะก าหนดข้อบังคับไว้ในสัญญาว่าห้ามไม่ให้
เช่าช่วงก็ได้  

2.2.3 หน้าที่ของผู้เช่า เมื่อเกิดสัญญาเช่าแล้ว ผู้ให้เช่าต้องส่งมอบทรัพย์สินซึ่งให้เช่านั้น
เป็นลักษณะที่ซ่อมแซมดีแล้วเหมาะกับการใช้ประโยชน์แก่ผู้เช่า หากปรกกฏกรณีที่มีการช ารุด
บกพร่องในทรัพย์สินที่เช่าเพียงเล็กน้อย ผู้ให้เช่าสามารถแจ้งให้ผู้เช่าเป็นผู้ซ่อมแซมได้ แต่หากความ
ช ารุดดังกล่าวมีความร้ายแรงจนผู้เช่าไม่อาจใช้เป็นประโยชน์ได้ตามปกติ ผู้ให้เช่ามีหน้าที่ซ่อมแซม 

2.2.4 หน้าที่ของผู้เช่า  ผู้เช่าต้องใช้สอยทรัพย์สินที่เช่าตามประเพณีนิยมหรือที่ก าหนด
ไว้ในสัญญา และผู้เช่าต้องสงวนทรัพย์สินที่เช่านั้นเสมือนกับวิญญูชนคนทั่วไปจะพึงสงวนทรัพย์สิน
ของตนเอง และจะต้องบ ารุงรักษาทั้งท าการซ่อมแซมเล็กน้อยด้วย ผู้เช่าจะดัดแปลงทรัพย์สินให้
แตกต่างไปจากสภาพเดิมของทรัพย์นั้นไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ให้เช่า 

2.2.5 ผู้เช่าจะต้องช าระค่าเช่าตามก าหนดไว้ในสัญญาเช่าเป็นรายเดือน เมื่อผู้เช่าไม่
ช าระค่าเช่า ผู้เช่าก็ต้องบอกกล่าวแก่ผู้ให้เช่าให้ทราบก าหนดการช าระค่าเช่า แต่ต้องไม่น้อยกว่า 15  
วัน  ถ้าผู้เช่าไม่ยอมช าระค่าเช่า ผู้ให้เช่าก็สามารถบอกเลิกสัญญาได้ ทั้งนี้ หากลักษณะการช าระค่า
เช่าแตกต่างไปข้อความข้างต้นผู้ให้เช่าสามารถบอกเลิกสัญญาเช่าได้ทันที 

   2.2.6 การระงับแห่งสัญญาเช่า เนื่องจากการเช่าเป็นการท าสัญญาระหว่างผู้ให้เช่า                   
กับผู้เช่า ดังนั้น เมื่อคู่สัญญาเลิกสัญญาแม้จะยังไม่ถึงก าหนดก็ตามก็สามารถกระท าได้ หรือหาก                    
มีก าหนดเวลาไว้ในสัญญา เมื่อสิ้นก าหนดสัญญาเช่าแล้ว สัญญาก็เป็นอันเลิกกัน โดยมิพักต้องบอก
ล่วงหน้า เช่น การเช่าสวนหรือการเช่านา ก็ให้ถือว่าเช่ากันตลอดฤดูท าสวนท านา คือ 1 ปี                       

ส าหรับกรณี เช่าอสังหาริมทรัพย์   ถ้าผู้ ให้ เช่าได้ โอนกรรมสิทธิ์ ในอสังหาริมทรัพย์                          
ให้แก่ผู้ อ่ืนไปก็ตาม ก็ไม่ท าให้สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ระงับไป และผู้รับโอนย่อมรับไปทั้งสิทธิ                  
และหน้าที่ของผู้โอนที่มีต่อผู้ เช่านั้นด้วย แต่หากทรัพย์สินที่เช่าเกิดสูญหายไปสิ้นเชิง หรือหายไป
ทั้งหมดสัญญาเช่าก็ระงับไปด้วย เพราะหัวใจของสัญญาเช่าอย่างหนึ่งคือ การได้ใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินที่เช่า หากทรัพย์สินที่เช่านั้นสูญหาย สัญญาเช่าเป็นอันระงับ 

       3. เช่าซื้อ   
          ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 572 ได้วางหลักไว้ว่า การเช่าซื้อ คือ สัญญาซึ่ง
เจ้าของเอาทรัพย์สินออกให้เช่า และให้ค ามั่นว่าจะขายทรัพย์สินนั้นหรือว่าจะให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็น
สิทธิแก่ผู้เช่า โดยเงื่อนไขที่ผู้เช่าได้ใช้เงินเท่านั้นเท่านี้คราวและสัญญาเช่าซื้อนั้น   
 สัญญาเช่าซื้อนั้นถ้าไม่ท าหนังสือ สัญญาเช่าซื้อนั้นเป็นโมฆะ 

จากหลักกฎหมายข้างต้น จะเห็นได้ว่า สัญญาเช่าซื้อเป็นสัญญา2 อย่างในสัญญาคราว
เดียวกัน คือสัญญาเช่า และสัญญาจะซื้อขาย ซึ่งหมายความว่า  เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้ให้เช่าซื้อ                         
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เอาทรัพย์สินให้ผู้เช่าไปใช้และไปครอบครองได้ โดยมีข้อตกลงว่าผู้เช่าซื้อจะต้องจ่ายเงินให้แก่ผู้เช่าซื้อ
เป็นงวด ๆ และ เมื่อครบก าหนดแล้ว ทรัพย์สินก็ตกเป็นของผู้เช่าซื้อทันที สัญญาเช่าซื้อจะต้องท าเป็น
หนังสือลงลายมือชื่อผู้รับผิด หากไม่ปฏิบัติตามนี้สัญญาเช่าซื้อเป็นโมฆะ ใช้บังคับไม่ได้ 

ในสัญญาเช่าซื้อนั้น มักเกิดกรณีมีปัญหาซึ่งเกิดจากผู้เช่าซื้อผิดนัดไม่ใช้เงิน 2 คราวติด ๆ  
กัน หรือกระท าผิดสัญญาในข้อที่เป็นส่วนส าคัญ ผู้ให้เช่าซื้อที่รับเงินค่างวดที่เช่าซื้อได้ช าระไปแล้ว
ทั้งหมด สามารถเข้าครอบครองหรือยึดทรัพย์สินที่เช่าซื้อทันที ในทางกลับกัน ผู้ให้เช่าซื้อจะไม่มีสิทธิ
เรียกร้องเงินค่างวดที่เหลือจากผู้เช่าซื้อได้อีก เช่น ผู้เช่าซื้อตกลงช าระ 72 งวด ผู้เช่าซื้อผิดนัดไม่ส่ง
ช าระเงินงวดที่  69  และงวดที่  70  ซึ่งเป็นการไม่ช าระ 2 คราวติดต่อกันเช่นนี้ บรรดางวดที่ส่งไป
แล้วตกเป็นของผู้ให้เช่าหรือเข้าครอบตรองทรัพย์สินที่เช่าซื้อทันที แต่จะไปเรียกร้องค่างวดอีกไม่ได้ 

หากเกิดกรณีที่ท าผิดสัญญาเพราะผิดนัดไม่ใช้เงินซึ่งเป็นคราวที่สุดนั้น เจ้าของทรัพย์สิน                  
ก็ชอบที่จะริบบรรดาเงินที่ได้ใช้มาแล้วแต่ก่อน และเข้าครอบครองทรัพย์สินได้ ต่อเมื่อระยะเวลาใช้
เงินได้พ้นก าหนดไปอีกงวดหนึ่ง ตัวอย่างเช่น  ผู้เช่าผิดนัดในงวดที่ 20 บรรดาเงินที่ส่งใช้ค่าเช่าซื้อ
ตั้งแต่งวดที่ 1 ถึงงวดที่ 19 ผู้ให้เช่าซื้อริบได้ทั้งหมด แต่เรียกร้องให้ผู้เช่าซื้อช าระค่าเช่าซื้อตั้งแต่งวดที่  
20 ถึงงวดที่ 60 ไม่ได้ แต่สามารถเรียกเอาทรัพย์สินที่เช่าซื้อกลับไปและถือว่าสัญญาที่เช่าซื้อเป็นอัน
เลิกกัน เป็นต้น 

         4. ยืม  
             ยืมเป็นเอกเทศสัญญาอีกประเทภหนึ่ง ซึ่งมี 2 ลักษณะ คือ 

             4.1 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 640 ได้วางหลักไว้ว่า การยืมใช้ คงรูป                  
คือ สัญญาที่บุคคลหนึ่งเรียกว่าผู้ยืม ใช้สอยทรัพย์สิ่งหนึ่งซึ่งได้เปล่าและผู้ยืมตกลงว่าจะคืนทรัพย์สิน
นั้นเมื่อใช้สอยเสร็จแล้ว   
            สัญญายืมใช้คงรูปนั้น ไม่จ าเป็นต้องท าเป็นหนังสือ เพียงตกลงด้วยวาจาก็เป็นอันบังคับใช้ได้
แล้ว การยืมใช้คงรูปจะบริบูรณ์หรือครบถ้วนตามสัญญาก็ต่อเมื่อผู้ ให้ยืมได้ส่งมอบทรัพย์สิน                          
ที่ได้ยืมแล้ว  และผู้ยืมจะต้องใช้ทรัพย์สินที่ยืมเอาไปใช้ปกติตามหน้าที่ของทรัพย์สินนั้น เช่น                       
ยืมรถยนต์นั่งของเพ่ือนไปใช้ ก็หมายถึงเอาไปใช้ตามหน้าที่ เช่นขอยืมไปใช้ขับส่งบุตรภรรยา                        
แล้วก็ต้องน ารถที่ยืมนั้นไปขับเพื่อรับส่งบุตรภรรยา ไม่ใช่น ารถยนต์ไปท าเป็นรถแท็กซี่ และต้องใช้สอย
คนเดียว ไม่ควรอย่างยิ่งที่จะให้คนอ่ืนไปใช้ต่อ การยืมใช้คงรูปนี้  ถ้าหากระยะเวลาที่น าไปใช้                         
เกิดมีกรณีอย่างอ่ืน เช่น ผู้อื่นมาท าละเมิดต่อทรัพย์ท าให้ทรัพย์เสียหาย โดยมิได้เกิดจากผู้อ่ืนเป็นเหตุ 
ผู้ยืมไม่ต้องช าระค่าเสียหายแก่ผู้ให้ยืมแต่ผู้ละเมิดต้องรับผิดต่อผู้ให้ยืม 

4.2 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา 650 ได้วางหลักไว้ว่า ก ารยืม                       
ใช้สิ้นเปลือง คือ สัญญาที่ผู้ให้ยืมโอนกรรมสิทธิ์ผู้ยืม และผู้ยืมตกลงว่าจะคืนทรัพย์สินเป็นประเภท  
ชนิด และปริมาณ เช่นเดียวกันให้แทนทรัพย์สินซึ่งให้ยืนนั้น  
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 สัญญานี้ย่อมบริบูรณ์ต่อเมื่อส่งมอบทรัพย์สินที่ยืมแล้ว  ซึ่งหมายถึงว่า การยืมทรัพย์สิน
บางชนิดและเมื่อใช้ทรัพย์สินนั้นแล้ว ทรัพย์สินนั้นก็หมดไป เช่นยืมน้ ามาให้ลูกดื่ม  ยืมน้ ามันเชื้อเพลิง
เติมรถยนต์ ยืมน้ าตาลมาชงกาแฟ  ยืมเงินมาใช้ซื้อของ เป็นต้น เมื่อยืมแล้วเวลาใช้ทรัพย์สินเหล่านั้น
คืน ก็ต้องเป็นทรัพย์สินประเภท เช่น ปริมาณของทรัพย์สินที่ยืมมา เช่นยืมขาวหอมมะลิ 1 ถัง                        
เวลาคืนก็คืนข้าวหอมมะลิ 1  ถัง เช่นกัน การกู้ยืมเงินก็ถือว่าเป็นการกู้ยืมใช้สิ้นเปลืองเช่นกัน  
เพราะว่าเงินที่เขาให้ยืมไม่วาจะเป็นธนบัตร เหรียญ เมื่อผู้ยืมใช้สอยไปแล้ว  เวลาคืนเงินก็จะต้องเป็น
เงนิในจ านวนเดียวกันแต่ไม่จ าเป็นต้องเป็นธนบัตรหรือเหรียญอันเดิมที่ยืมไปใช้ 

ในการกู้กู้ยืมนั้น กฎหมายได้ก าหนดเงื่อนไขไว้แตกต่างจากการกู้ยืมทรัพย์สินอย่างอ่ืน  
เช่น 

                4.2.1 กู้ยืมตั้งแต่ 2,000 บาทลงมา ไม่ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือเพียงตกลงกันด้วยวาจาก็บังคับได้ หากผู้ยืมไม่คืนเงิน ผู้ให้ยืมก็ฟ้องร้องศาลได้ แต่กรณีกู้ยืมตั้งแต่ 2,000 บาท ขึ้นไป ต้องมีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสือ และลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นส าคัญ มิเช่นนั้นก็จะฟ้องร้องบังคับคดีไม่ได้ แต่สัญญากู้ยืมเงินเช่นนี้ไม่เป็นโมฆะหรือโมฆียะ สัญญายังคงเดิมและมูลหนี้สมบูรณ์ 
เพียงแต่ฟ้องร้องไม่ได้เท่านั้น ปัจจุบันเพียงข้อความที่ปรากฏในการสนทนาบนสื่อออนไลน์ เช่น 
เฟสบุ๊ค และไลน์ หากมีข้อความอันสื่อได้ว่าเป็นการกู้ยืมเงินระหว่างกัน ก็สามารถใช้เป็นหลักฐานใน
การฟ้องร้องบังคับคดีได้ 

 4.2.2 กรณีที่ใช้เงินที่กู้ยืมคืน ถ้าเงินที่กู้ยืม ไม่ท าเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้กู้ยืมไว้  
เพียงแต่ส่งเงินที่กู้ยืมคืนแก่ผู้ให้กู้ก็สมบูรณ์บังคับได้ ส่วนการคิดดอกเบี้ยในการกู้ยืมเงินแต่ละครั้งนั้น  
ผู้ให้ยืมย่อมคิดดอกเบี้ยจากผู้ยืมได้ไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี  

5. ค้ าประกัน 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 680 ได้วางหลักไว้ว่า ค้ าประกัน คือ สัญญาที่
บุคคลภายนอกคนหนึ่ง  เรียกว่าผู้ค้ าประกัน  ผูกพันตนกับเจ้าหนี้คนหนึ่งเพ่ือช าระหนี้ในเมื่อลูกหนี้                  
ไม่ช าระหนี้นั้น   

สัญญาค้ าประกันต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ค้ าประกัน มิฉะนั้นจะฟ้องร้องบังคับ
คดีไม่ได้ 

สัญญาค้ าประกัน เป็นสัญญาอุปกรณ์ ซึ่งหมายความว่า ต้องมีเจ้าหนี้และลูกหนี้เกิดขึ้นก่อน          
ผู้ค้ าประกันจะต้องรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้  และหากลูกหนี้คนนั้นไม่ช าระหนี้แก่เจ้าหนี้ ผู้ค้ าประกันต้อง
ช าระหนี้แทนลูกหนี้ อนึ่งหนี้ระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้นั้นจะต้องเป็นหนังสือที่สมบูรณ์ หมายถึงหนี้ที่
สามารถบังคับได้ตามกฎหมายและอาจเป็นหนี้ในอนาคตหรือเป็นหนี้ที่มีเงื่อนไข ก็ใช้บังคับได้เช่นกัน 

ในสัญญาประกันนั้น ภาระผูกพันที่ผู้ค้ าประกันจะเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้ผิดนัดในการช าระหนี้                   
และถ้าผู้ค้ าประกันได้ช าระหนี้แก่เจ้าหนี้แล้ว  ผู้ค้ าประกันย่อมเรียกลูกหนี้ให้ช าระหนี้แก่ตนได้                   
ความรับผิดของผู้ค้ าประกันจะหลุดพ้นก็ต่อเมื่อหนี้ของลูกหนี้ได้ระงับสิ้นไป ซึ่งหมายถึงลูกหนี้ได้ช าระ
หนี้แก่เจ้าหนี้หมดสิ้นแล้ว หรือเจ้าหนี้ปลดหนี้ให้แก่ลูกหนี้ เจ้าหนี้ได้หกลบกลบหนี้กับลูกหนี้หมดสิ้น  
มีการเปลี่ยนแปลงหนี้ใหม่ หรือหนี้ดังกล่าวเกลื่อนกลืนกัน 
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6. จ านอง 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 702 ได้วางหลักไว้ว่า จ านอง คือ สัญญาที่บุคคล

หนึ่งเรียกว่า ผู้จ านอง เอาทรัพย์สินตราไว้แก่บุคคลอีกบุคคลหนึ่งรียกว่า ผู้รับจ านอง เป็นประกัน                
การช าระหนี้ โดยไม่ส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้รับจ านอง  

ผู้รับจอนองชอบที่จะได้รับประโยชน์จากทรัพย์สินที่จ านองกอ่นเจ้าหนี้สามัญ มิพักต้องพิ
เพคราะห์ว่ากรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะได้โอนไม่ยังบุคคลภายนอกแล้วหรือหาไม่ 

ในเงื่อนไขของการจ านองนั้น ทรัพย์ที่จะท าจ านองได้  ได้แก่  อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด                     
และสังหาริมทรัพย์ที่มีการจดทะเบียน อันได้แก่ เรือก าปั่นที่มีระวางตั้งแต่ 6 ตันขึ้นไป เรือกลไฟ                
เรือยนต์ที่มีระวางตั้งแต่ 5 ตันขึ้นไป แพ และสัตว์พาหนะ สังหาริมทรัพย์ที่กฎหมายบัญญัติไว้ให้จด
ทะเบียนได้ เช่น เครื่องจักร เป็นต้น ผู้จ านองทรัพย์สินต้องเป็นเจ้าของทรัพย์สินและเมื่อจ านองแล้ว             
ยังสามารถครอบครองใช้ทรัพย์สินจ านองได้ตามปกติ ไม่ต้องส่งทรัพย์สินให้แก่ผู้รับจ านอง แต่การท า
สัญญาจ านองจะต้องท าเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ไม่เช่นนั้นสัญญาจะตกเป็น
โมฆะเพราะไม่ปฏิบัติตามแบบท่ีกฎหมายก าหนด 

จะเห็นได้ว่าการจ านองนั้นเป็นการน าทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ที่
ต้องจดทะเบียนจ านองต่อผู้รับจ านองเพ่ือเป็นการประกันช าระหนี้ ซึ่งลูกหนี้นั้นอาจเป็นผู้จ านองต่อ
ผู้รับจ านองเพ่ือเป็นการประกันการช าระหนี้  ซึ่งลูกหนี้นั้นอาจเป็นผู้จ านองหรือบุคคลอ่ืนก็ได้                     
และถ้าลูกหนี้ผิดนัดไม่ช าระหนี้  ผู้รับจ านองก็ชอบที่จะฟ้องร้องขอให้บังคับกับทรัพย์สินที่จ านองได้   
โดยการเอาทรัพย์สินที่จ านองนั้นไปขายทอดตลาด  น าเงินมาช าระหนี้แก่เจ้าหนี้ได้หนี้จ านองนี้ถือว่า
เป็นหนี้บุริมสิทธิ หมายถึงว่าเป็นหนี้ที่เจ้าหนี้จ านองจะได้จะได้ช าระหนี้ก่อนเจ้าหนี้รายอ่ืนๆ 

กรณีสัญญาจ านองจะระงับสิ้นไป มีดังนี้ 
1. เมื่อหนี้ที่ประกันระงับสิ้นไปด้วยประการอ่ืน  โดยมิใช่เหตุอายุความ 

2. เมื่อเจ้าหนี้ปลดจ านองให้แก่ผู้จ านองด้วยหนังสือเป็นส าคัญ 

3. มีการถอนจ านอง 
4. เมื่อผู้จ านองหลุดพ้นหรือเอาทรัพย์สินที่จ านองหลุด 

5. มีการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่จ านองตามค าสั่งศาลอันเนื่องมาจากการบังคับจ านอง
ส าหรับกรณีนี้ถ้าน าเงินจากการขายทอดตลาดมาช าระหนี้ไม่พอกับหนี้สิน ลูกหนี้ไม่ต้องรับผิด                     
ในหนี้สินที่ขาดอยู่ เช่น เป็นหนี้ 10,000 บาท เมื่อขายทอดตลาดเพ่ือน าเงินมาช าระหนี้แก่เจ้าหนี้ ได้
เงินเพียง 9,000 บาท ลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดในหนี้สินที่ขาดอยู่ เป็นต้น 

7. จ าน า 
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ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 747 ได้วางหลักไว้ว่า การจ าน า เป็นสัญญาที่ผู้หนึ่ง
เรียกว่า ผู้จ าน า ส่งมอบสังหาริมทรัพย์สิ่งหนึ่งให้แก่บุคคลอีกบุคคลหนึ่ง เรียกว่า ผู้รับจ าน า เพ่ือเป็น
การแระกันการช าระหนี้ 

จากหลักกฎหมายข้างต้น จะเห็นได้ว่าสัญญาจ าน า เป็นสัญญาอุกรณ์ โดยการจ าน าเป็นการที่             
ผู้จ าน า น าทรัพย์สินที่เป็นสังหาริมทรัพย์ส่งมอบแก่ผู้รับจ าน า เพ่ือเป็นการประกันการช าระหนี้                    
ซึ่งผู้ส่งมอบให้แก่ผู้จ าน าหรือบุคคลอ่ืนอาจเป็นลูกหนี้ก็ได้ เพราะการจ าน าไม่ต้องท าเป็นหนังสือ                 
เพียงส่งมอบทรัพย์ เพราะถือว่าสมบูรณ์แล้ว และการจ าน าจะสิ้นสุดทันทีที่ผู้รับจ าน าคืนทรัพย์ที่รับ
จ าน าคืนให้กับผู้จ าน า ส่วนกรบังคับจ าน านั้นก็โดยการน าทรัพย์สินไปขายทอดตลาด หากได้เงินจาก
การขายทอดตลาดไม่พอช าระหนี้ ลูกหนี้ก็คงรับผิดในส่วนที่ขาด 

กรณีสัญญาจ าน าจะระงับสิ้นไป มีดังนี้ 
1. เมื่อหนี้ซึ่งจ าน าเป็นประกันอยู่นั้นระงับสิ้นไป  เพราะเหตุประการหนึ่งมิใช่อายุความ 

2. เมื่อผู้รับจ าน ายอมให้ทรัพย์สินจ าน ากลับคืนไปสู่ครอบครองของผู้จ าน า 

 

สาระส าคัญเบื้องต้นของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ  5  ครอบครัว 

 ประมวลแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัว ได้บัญญัติเริ่มด้วยเรื่องการสมรสของหญิงและชาย  
ซึ่งก่อนการที่จะมีการสมรสกันนั้นต้องมีการหมั้น ซึ่งการหมั้น คือ การที่ฝ่ายชายกับฝ่ายหญิงอันได้แก่
บิดามารดาของชายและบิดามารดาของหญิง หรือตัวชายและตัวหญิง ได้ตกลงให้ชายหญิงสมรสกันใน
อนาคต (วารี นาสกุล, 2548: 10) และเมื่อพิจารณาสาระส าคัญที่ควรพิจารณาเกี่ยวกับความหมาย
ของการหมั้น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้แก่ 

1. การหมั้นนั้น ชายไม่จ าเป็นที่ต้องไปหมั้น อาจกระท าโดยผู้ใหญ่ฝ่ายชายไปท าการหมั้นกับ
ผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงก็ได้ 

2. อายุที่หญิงชายจะท าการหมั้นกันได้นั้นต้องมีอายุ 17 ปีบริบูรณ์แล้ว 

3. ผู้เยาว์จะท าการหมั้นได้ ต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดา บิดามารดาที่รับบุตรบุญ
ธรรมหรือผู้ปกครอง 

4. กฎหมายไม่ได้บังคับว่าการสมรสกันต้องมีการหมั้นเสมอไป อาจตกลงสมรสกันโดยไม่มี
การหมั้นก็ย่อมกระท าได้  

5. การหมั้นต้องมีของหมั้น เพราะของหมั้นเป็นสาระส าคัญของการหมั้น และเป็นหลักฐาน
การหมั้นและเป็นการประกันว่าจะสมรส 

1. การสมรส 

ส่วนการสมรส การสมรสบางกรณีต้องมีสินสอดด้วย ซึ่งหมายถึงทรัพย์สินฝ่ายชายให้บิดา
มารดา หรือผู้รับบุตรบุญธรรมหรือผู้ปกครองฝ่ายหญิง เพื่อตอบแทนการที่หญิงสมรส ถ้าไม่มีกรสมรส



214 

 

โดยมีเหตุส าคัญอันเกิดแก่หญิง โดยพฤติการณ์ซึ่งฝ่ายหญิงต้องรับผิดชอบ ท าให้ฝ่ายชายไม่สมควร
หรือไม่อาจสมรสกับหญิงนั้น ฝ่ายชายเรียกคืนสินสอดได้ 

  1.1 เงื่อไขแห่งการสมรส ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้ก าหนดเงื่อนไขไว้ว่า การ
สมรสจะท าได้ ต่อเมื่อชายหรือหญิงมีอายุ 17 ปีบริบูรณ์แล้ว แต่ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรศาลอาจ
อนุญาตให้ท าการสมรสก่อนนั้นได้ แต่จะด้วยเหตุอันใดก็ตาม ถ้ามีเหตุดังกล่าวชายและหญิงจะสมรส
กันมิได้ซึ่งได้แก่ 

 1.1.1 ชายหรือหญิงเป็นบุคคลวิกลจริตหรือเป็นบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นคนไร้
ความสามารถ 

 1.1.2 ชายหญิงซึ่งเป็นญาติสืบสายโลหิตโดยตรงหรือข้ึนไปลงมา เป็นพ่ีน้องร่วมบิดา
มารดา  หรือร่วมบิดาหรือมารดา 

 1.1.3 เป็นผู้รับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรม 

 1.1.4 ชายหรือหญิงมีคู่สมรสอยู่แล้ว 

            2. ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยา 

ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้วางหลักถึงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยา
ว่า สามีภรรยาต้องอยู่กินกันฉันสามีภรรยา และสามีภรรยาต้องช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกัน                       
ตามความสามารถและฐานะของตน แต่ถ้าการอยู่ร่วมกันจะเป็นอันตรายแก่กายหรือจิตใจหรือท าลาย
ความผาสุกอย่างมากของสามีและภรรยา เช่น สามีหรือภรรยาเป็นวัณโรคหรือโรคร้ายแรง หรือสามี
หรือภรรยาดื่มสุรายาเมา เสเพลเป็นอาจิณ ทุบตี ด่าทอบุพการีหรือญาติอีกฝ่าย หรือพาหญิงโสเภณี
มานอนในบ้านเดียวกับภรรยาเป็นประจ า ดังนี้ ฝ่ายที่ต้องได้รับอันตรายหรือความเสียหายอาจร้องขอ
ต่อศาลขอให้ศาลสั่งอนุญาตให้ตนอยู่ต่างหากในระหว่างที่เหตุนั้น ๆ ยังปรากฏอยู่ก็ได้ 

ในกรณีที่ศาลสั่งให้สามีหรือภรรยาเป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ  
ภริยาหรือสามีย่อมเป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ของกันและกัน แต่เมื่อมีผู้ส่วนได้เสียหรืออัยการร้องขอ
และถ้ามีเหตุส าคัญ ศาลจะตั้งผู้อ่ืนเป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ก็ได้ 

3. ทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยา 

ทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยานั้น มี 2 ประเภท คือ  สินส่วนตัว และสินสมรส 

3.1 สินส่วนตัว ได้แก่ทรัพย์สินดังต่อไปนี้ 
3.1.1 ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอยู่ก่อนสมรส 

3.1.2  ทรัพย์สินที่เป็นเครื่องใช้สอยส่วนตัวเครื่องแต่งกายหรือเครื่องประดับตัวตาม
ควรแก่ฐานะ หรือเครื่องมือเครื่องใช้ที่จ าเป็นในการประกอบอาชีพของคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 

3.1.3 ทรัพย์สินที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาระหว่างสมรสโดยการรับมรดกหรือการให้โดย
เสน่หา 
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3.1.4 ทรัพย์สินที่เป็นของหมั้น 

3.2 สินสมรส ได้แก่ทรัพย์สินดังต่อไปนี้ 
3.2.1 ทรัพย์สินที่คู่สมรสได้มาระหว่างสมรส 

3.2.2 ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาระหว่างสมรสโดยพินัยกรรมหรือให้โดยหนังสือ                      
เมื่อพินัยกรรม หรือหนังสือที่ยกให้ระบุว่าเป็นสินสมรส 

3.2.3 ที่เป็นดอกผลของสินส่วนตัว 

ในกรณีที่สงสัยว่าทรัพย์อย่างหนึ่งเป็นสินสมรสหรือสินส่วนตัวให้สันนิษฐานว่าเป็นสินสมรส 

              4. อ านาจการจัดการทรัพย์สิน 

หากเป็นสินส่วนตัว ของคู่สมรสฝ่ายใดให้ฝ่ายนั้นเป็นผู้จัดการ ส่วนสินสมรสนั้น                       
มีหลักว่า นอกจากสัญญาก่อนสมรสจะได้ก าหนดไว้ว่าเป็นอย่างอ่ืน สามีและภรรยาเป็นผู้จัดการ
สินสมรสร่วมกัน อ านาจการจัดการสินสมรสนั้น รวมถึงอ านาจการจ าหน่าย จ านอง จ าน าหรือ
ก่อให้เกิดการติดพันซึ่งสินสมรสและอ านาจฟ้องและต่อสู้คดีเกี่ยวกับสินสมรสนั้นด้วย แต่การจัดการ
สินสมรสส่วนร่วมกันนี้จะมีปัญหาอยู่บ้างในทางปฏิบัติบางประการ อันได้แก่ 

4.1 ในกรจัดการสินสมรส ถ้าคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่ งได้ท านิติกรรมไป                        
โดยปราศจากความยินยอมของอีกฝ่ายหนึ่ง  นิติกรรมนั้นจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งได้ให้
สัตยาบัน 

4.2  ในกรณีที่คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ท านิติกรรมไป  โดยปราศจากความ
ยินยอมตาม 4.1 คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งอาจขอให้ศาลเพิกถอนนิติกรรมนั้นได้แต่ความข้อนี้มิให้ใช่บังคับ
ถ้าปรากฏว่าในขณะที่ท านิติกรรมนั้น บุคคลภายนอกได้กระท าโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทน                      
เว้นแต่การให้โดยเสน่หา อันมิได้เป็นไปตามสมควรในทางศีลธรรมอันดี หรือในทางสมาคม แม้ผู้รับ
การให้จะท าโดยสุจริต คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งย่อมขอให้ศาลเพิกถอนได้ 

4.3 การฟ้องขอให้เพิกถอน ต้องฟ้องภายใน 1 ปีนับแต่คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้
รู้ต้นเหตุอันเป็นมูลให้เพิกถอน หรือเมื่อพ้น 10 ที่ได้ท านิติกรรมนั้น 

4.4 เมื่อฝ่ายใดต้องให้ค ายินยอมหรือลงมือชื่อกับอีกฝ่ายหนึ่งในเรื่องจัดการ
ทรัพย์สิน แต่ไม่ให้ความยินยอมหรือไม่ลงชื่อโดยปราศจากเหตุผล หรือไม่อยู่ในสภาพที่อาจยินยอมได้  
อีกฝ่ายหนึ่งต้องร้องขอต่อศาลให้สั่งอนุญาตแทนได้   

5. การสิ้นสุดของการสมรส   
การสมรสย่อมสิ้นสุดลงโดยคู่สมรสฝ่ายหนึ่ ตาย การหย่า และศาลพิพากษาเพิกถอน                  

การสมรส ส่วนการสมรสที่เป็นโมฆียะก็เช่นกัน  จะสิ้นสุดลงเมื่อศาลพิพากษาเพิกถอน แต่การสมรส                 
ที่เป็นโมฆียะ เพราะฝ่าฝืนมาตรา 1448 นั้น คือการสมรสที่ฝ่ายชายและฝ่ายหญิงอายุไม่ครบสิบ 17 ปี
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บริบูรณ์ ผู้มีส่วนได้เสียขอให้เพิกถอนการสมรสได้ แต่บิดามารดาหรือผู้ปกครองที่ให้ความยินยอมแล้ว  
จะขอเพิกถอนการสมรสไม่ได้ 

กรณีการหย่านั้น จะกระท าได้แต่โดยความยินยอมทั้งสองฝ่าย หรือโดยค าพิพากษาของศาล  
การหย่าโดยความยินยอมต้องท าเป็นหนังสือและมีพยานลงลายมือชื่ออย่างน้อยสองคน การหย่า                 
จะสมบูรณ์เมื่อสามีภรรยาได้จดทะเบียนการหย่าแล้วเท่านั้น 

6. บิดามารดากับบุตร   
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้วางหลักถึงเรื่องบิดามารดากับบุตร ไว้ว่า ในกรณีที่

มิได้จดทะเบียนสมรส บุตรที่เกิดมาให้ถือว่าเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของหญิงนั้น และเด็กที่เกิด
จากบิดามารดาที่มิได้สมรสกัน จะเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ก็ต่อเมื่อบิดามารดาได้จดทะเบียน
สมรสกัน หรือบิดาได้จดทะเบียนว่าเป็นบุตร หรือศาลพิพากษาว่าเป็นบุตร 

    6.1 สิทธิและหน้าที่ของบิดาและบุตร สิทธิและหน้าที่ของบิดามารดาที่มีต่อบุตรตาม
กฎหมาย เช่น 

6.1.1 บิดามารดาจ าเป็นต้องอุปการะเลี้ยงดูและให้การศึกษาสมควรแก่บุตรในระหว่างที่
เป็นผู้เยาว์ 

6.1.2 บิดามารดาจ าเป็นต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตรซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วแต่เฉพาะผู้ทุพพล
ภาพและหาเลี้ยงตนเองไม่ได้ 

6.1.3 ผู้ใดจะฟ้องบุพพการีของตนเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาไม่ได้ ยกเว้นผู้นั้นหรือญาติ
สนิทของผู้นั้นร้องขอ อัยการจะยกคดีข้ึนว่ากล่าวก็ได้ 

6.1.4  บุตรจ าต้องเลี้ยงดูบิดามารดา 

     6.2 บุตรบุญธรรม บุคคลใดจะมีสิทธิรับบุคคลอ่ืนมาเป็นบุตรบุญธรรมได้ บุคคลนั้นต้อง                  
มีอายุไม่ต่ ากว่า 25 ปีบริบูรณ์ และผู้นั้นต้องมีอายุแก่กว่าผู้ที่จะมาเป็นบุตรบุญธรรมอย่างน้อย 15 ปี  
และการรับบุตรบุญธรรมนั้น ถ้าผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรมมีอายุไม่ต่ ากว่า 15 ปี  ผู้นั้นจะต้องได้รับความ
ยินยอมด้วย ส่วนการรับผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรมได้เมื่อได้รับความยินยอมจากบิดามารดาของผู้ที่จะ
เป็นบุตรบุญธรรม ในกรณีที่บิดาหรือมารดาบุคคลใดบุคคลหนึ่งตาย หรือถูกถอนอ านาจการปกครอง  
ต้องได้รับความยินยอมของบิดาหรือมารดาซึ่งยังมีอ านาจการปกครองอยู่ แต่ถ้าไม่มีผู้มีอ านาจให้ความ
ยินยอมหรือมีแต่บิดามารดาคนใดคนหนึ่ง หรือทั้งสองคนไม่สามารถแสดงเจตนายินยอมได้ หรือไม่ให้
ความยินยอม โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร และยังเป็นปฏิปักษ์ต่อสุขภาพความเจริญ หรือสวัสดิ
ภาพของผู้เยาว์ มารดาหรือบิดา หรือผู้มีความประสงค์จะขอรับบุตรบุญธรรมหรืออัยการ จะร้องขอต่อ
ศาล ให้ศาลอนุญาตแทนการให้ความยินยอมก็ได้ 

       6.3 ค่าอุปการะเลี้ยงดู  ค่าอุปการะเลี้ยงดูระหว่างสามีภรรยาหรือระหว่างบิดามารดา
กับบุตรนั้น ย่อมเรียกจากกันได้ในเมื่อฝ่ายที่ควรได้อุปการะเลี้ยงดูไม่ได้รับการเลี้ยงดู หรือได้รับ                    
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การอุปการะเลี้ยงดูไม่เพียงพอต่อฐานานุรูป ค่าอุปการะเลี้ยงดูนั้น ศาลอาจให้เ พียงใดหรือไม่ให้ก็ได้  
โดยค านึงความสามารถของผู้มีหน้าที่ที่ต้องให้  และฐานะของผู้รับแล้วแต่พฤติการณ์แห่งกรณี 

โดยค่าอุปการะเลี้ยงดูนั้น  ให้ช าระด้วยเงินโดยวิธีช าระเป็นครั้งคราวตามก าหนด                        
เว้นแต่ คู่กรณีจะตกลงกันให้ช าระเป็นอย่างอ่ืนหรือโดยวิธีอ่ืน ถ้าไม่มีการตกลงกันและเหตุพิเศษ                    
เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอ และศาลเห็นสมควรจะก าหนดให้ค่าอุปการะเลี้ยงดูเป็นอย่างอ่ืน                     
หรือโดยวิธีอ่ืนโดยจะให้ช าระเป็นเงินด้วยหรือไม่ก็ได้   

 

สระส าคัญเบื้องต้นของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 6 มรดก 

        ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้นได้ด าหนดประเภทของบุคคลไว้ 2 ประเภท ได้แก่                 
1. บุคคลธรรมดา 2. นิติบุคคล  เมื่อจะกล่วถึง บุคคลธรรมดาแล้ว กฎหมายก าหนดให้บุคคล                       
เริ่มมีสภาพบุคคลตามกฎหมายตั้งแต่เมื่อคลอด แล้วอยู่รอดเป็นทารก และมีสิทธิหน้าที่ นิติสัมพันธ์กับ
เหตุการณ์ต่างๆ มีครอบครัว มีทรัพย์สิน มีหนี้สิน ตลอดจนความรับผิดต่าง ๆ ซึ่งมีอยู่ก่อนตาย                   
บรรดาทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่ความรับผิดต่าง ๆ ที่มีอยู่ก่อนตายนั้น เรียกว่ากองมรดก (สุภาพ สารี
พิมพ์, 2556: 7) 

การตกทอดมรดกนั้น เมื่อบุคคลใดตาย มรดกของบุคคลนั้นตกทอดแก่ทายาท ค าว่า มรดก                               
ในที่นี้หมายถึง กองมรดก อันได้แก่ ทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตาย ตลอดจนสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบ
ต่าง ๆ เว้นแต่ตามกฎหมายหรือว่าโดยสภาพแล้วเป็นการเฉพาะตัวของผู้ตายโดยแท้จริง 

ดังนั้น เมื่อปรากฏว่าเจ้ามรดกได้ตายลง หรือสิ้นสุดการมีสภาพบุคคล ทรัพย์สิน หนี้สิน 
ตลอดจนสิทธิหน้าที่ อันนั้นก็ตกทอดไปยังทายาททันที ข้อพิจารณาอีกประการ คือใครเป็นทายาทผู้มี
สิทธิรับมรดก ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้แบ่งทายาทออกเป็น 2 ประเภท  ประเภทแรก  
คือ ทายาทอาศัยโดยสิทธิตามกฎหมาย ซึ่งเป็นกรณีที่ผู้ตายไม่ได้ท าพินัยกรรมไว้ ทายาทที่ว่านี้                       
คือ  ทายาทโดยธรรม  อีกประเภทหนึ่งเป็นทายาทเพราะได้สิทธิโดยพินัยกรรม  ในกรณีนี้กฎหมาย
เคารพเจตนาของผู้ตายซึ่งเป็นเจ้าของในทรัพย์สินกองมรดกก่อนตาย  ผู้ตายได้ท าพินัยกรรมไว้                           
แสดงเจตนาที่จะให้กองมรดกตกทอดแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน ทายาทพวกนี้เรียกว่า              
ผู้รับพินัยกรรม และถ้าผู้ตายไม่มีทายาทโดยธรรม หรือไม่มีผู้รับพินัยกรรม มรดกของผู้ นั้นก็ตกทอด
เป็นของแผ่นดิน 

1. สิทธิโดยชอบธรรมในการรับมรดก  ถ้าผู้ใดตายลงโดยไม่ได้ท าพินัยกรรมไว้หรือได้ท า
พินัยกรรมไว้ แต่ไม่มีผลบังคับได้ กฎหมายก าหนดให้ปันทรัพย์มรดกทั้งหมดแก่ทายาทโดนธรรม                  
ของผู้ตายนั้นตามกฎหมาย หรือกรณีผู้ตายได้ท าพินัยกรรมไว้ แต่พินัยกรรมนั้นจ าหน่ายทรัพย์                    
หรือมีผลบังคับได้แต่เพียงบางส่วนแห่งทรัพย์มรดก ให้ปันส่วนที่มิได้จ าหน่ายโดยพินัยกรรมหรือส่วนที่
พินัยกรรมไม่มีผลบังคับให้แก่ทายาทโดยธรรมตามกฎหมาย 
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1.1 ทายาทโดยธรรมในล าดับและชั้นต่าง ๆ ทายาทโดยธรรมมี  6 ล าดับ เท่ านั้น                        
แต่ละล าดับมีสิทธิได้รัยมรดกก่อนหลัง ดังต่อไปนี้ (มาตรา 1629) 

1.1.1 ผู้สืบสันดาน 

1.2.2 บิดามารดา 

1.1.3 พี่น้องร่วมบิดาเดียวกัน 

1.1.4 พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน 

1.1.5 ปู่  ย่า  ตา  ยาย 

1.1.6 ลุง  ป้า  น้า  อา 
ส่วนคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่นั้น ก็เป็นทายาทโดยชอบธรรมภายใต้บทบัญญัติพิเศษ มาตรา  

1635 ก็มีสิทธิรับมรดกร่วมกับทายาท 6 ล าดับ  โดยการจัดล าดับทายาท  หมายถึงว่า ถ้ายังมีทายาท
ผู้สืบสันดาน มีชีวิตอยู่หรือมีผู้รับมรดกแทนที่ยังไม่ขาดสายแล้วแต่กรณี ในล าดับหนึ่ง ๆ ดังที่ระบุไว้             
ในมาตรา 1629 ทายาทผู้ที่อยู่ในล าดับถัดลงไปไม่มีสิทธิในทรัพย์มรดกของผู้ตายเลย  แต่กรณีที่กล่าว
มาข้าต้นนี้มีข้อยกเว้น คือ มิให้ใช้กรณีเฉพาะมีผู้สืบสันดานคนใดยังมีชีวิตอยู่หรือมีผู้รบมรดกแทนที่กัน
แล้แต่กรณีและมีบิดามารดายังมีชีวิต ในกรณีเช่นนั้นให้บิดามารดาซึ่งอยู่ในล าดับ 2 ได้ส่วนแบ่งได้
เสมือนว่าเป็นทายาชั้นบุตร 

1.2 มรดกตกทอดทางพินัยกรรม  บุคคลใดจะแสดงเจตนาโดยพินัยกรรมก าหนดการ                  
เผื่อตาย ในเรื่องทรัพย์สินของตนเองหรือในการต่าง ๆ ที่จะท าให้เกิดเป็นผลบังคับได้ตามกฎหมาย       
เมื่อตนได้ถึงแก่ความตายก็ได้  เพราะฉะนั้นพินัยกรรม จึงได้แก่  แบบของการแสดงเจตนาของผู้ตาย
ต่อการแบ่งทรัพย์มรดก โดยแบบของพินัยกรรม มีดังนี้ 

1.2.1 พินัยกรรมท าเป็นหนังสือ ลงวัน เดือน ปี และผู้ท าพินัยกรรมลงลายมือชื่อต่อหน้า
พยานสองคน 

1.2.2 พินัยกรรมท่ีเป็นเอกสารที่ผู้ท าพินัยกรรมเขียนเองทั้งฉบับ 

1.2.3 เป็นพินัยกรรมฝ่ายเมือง เจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้จัดท าทั้งฉบับ และผู้ท า
พินัยกรรมจะลงชื่อไว้พร้อมพยาน 

ในกรณีที่ต้องมีผู้จัดการมรดก เพ่ือรวบรวมทรัพย์มรดกและแบ่งปันทรัพย์มรดกหรือต้องใช้
อ านาจศาลในการแต่งตั้งผู้จัดการมรดก ซึ่งผู้จัดกรมรดกจะเป็นทายาท  หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์
มรดกก็ได้ ส่วนในกรณีที่เจ้ามรดกเป็นหนี้บุคคลอ่ืน ทายาทผู้รับมรดกก็ต้องรับผิดแทนเจ้ามรดก                   
แต่ต้องไม่เกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตนได้รับ 
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สรุป 

 กฎหมายแพ่งและพาณิชนั้น มีความใกล้ชิดกับบุคคลและสังคมอย่างแน่นแฟ้น ซึ่งจะเห็นได้
จากการบัญญัติหลักไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการด ารงชีวิตของ
มนุษย์ ตั้งแต่ก่อนเกิด จนกระทั่งหลังตาย ดังนั้น การบังคับใช้และการตีความกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ ต้องค านึงถึงเจตนารมณ์และเหตุผลของกฎหมายในแต่ละเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสามารถ
ของบุคคล การท าสัญญาต่าง ๆ โดยมุ่งถึงหน้าที่และความรับผิดของคู่สัญญา ตลอดจนกระทั้งเรื่อง
ครอบครัว ที่มุ่งถึงเรื่องการสมรส สิทธิหน้าที่สามีภรรยา บิดามาดากับบุตร ทรัพย์สินการจัดการ
ทรัพย์สินของคู่สมรส ตลอดจหลักการพ้ืนฐานในเรื่องมรดก ที่กล่าวถึงสิทธิในการรับมรดกของทายาท 
ดังนั้น ในบทนี้จึงมุ่งสร้างความเข้าใจพ้ืนฐานในสาระส าคัญเบื้องต้นของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์          
เพ่ือผู้เรียนจะได้น ามาเป็นความรู้พื้นฐานในการศึกษากฎหมายเฉพาะในแต่ละเรื่องต่อไป 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 

 

1. จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่างว่ากฎหมายแพ่งและพาณิชย์มีความเกี่ยวข้องกับนักศึกษาอย่างไร  
2. จงอธิบายลักษณะของสัญญาซื้อขาย และสัญญาเช่าซื้อ พร้อมเปรัยบเทียบความแตกต่าง 
3. สัญญาจ านอง มีลักษณะอย่างไร 

4. สัญญาจ านองและสัญญาจ าน า มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร 

5. เมื่อปรากฏว่า การขายทอดตลาดทรัพย์ซึ่งจ านองแล้ว แต่ไม่สามารถช าระหนี้เจ้าหนี้จ านองได้ครบ 
ลูกหนี้ยังต้องรับผิดชอบชดใช้หนี้ดังกล่าวอีกหรือไม่ เพราะเหตุใด 

6. นาย ก กับ นางสาว ข รักกัน ต้องการที่จะสมรสกันอย่างถูกต้องตามกฎหมาย นาย ก และนางสาว 
ข ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขกฎหมายอย่างไรบ้าง 
7. จงอธิบายถึงสาระส าคัญของทรัพย์สินของคู่สมรสมาพอเข้าใจ  
8. มีเหตุใดบ้างท่ีท าให้สิทธิระหว่างสามีภรรยาสิ้นสุดลง 
9. ทายาทท่ีมีสิทธิในการรับมรดกมีก่ีประเภท อะไรบ้างและมีหลักเกณฑ์ในการรับมรดกอย่างไร 

10. นาย ก มีเงนิสดอยู่ 30,000 บาท ได้ถึงแก่ความตายลง โดยมีบุตร 2 คน ภรรยาที่ชอบด้วย
กฎหมาย 1 คน ดังนี้ จงแบ่งทรัพย์มรดกของ นาย ก  
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 8 

สาระส าคัญเบือ้งต้นกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและ                                    
สาระส าคัญเบือ้งต้นกระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง 

 

หัวข้อเนื้อหา 
          1. สาระส าคัญเบื้องต้นกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
          2. สาระส าคัญเบื้องต้นกระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง 

สรุป 

แบบฝึกหัดท้ายบท  

 เอกสารอ้างอิง 
 

วัตถุเชิงพฤติกรรม 

 เมื่อนักศึกษาเรียนบทเรียนนี้แล้วสามารถ   
1. อธิบายถึงขอบเขตและกระบวนยุติธรรมทางอาญาและทางแพ่งได้ 
2. อธิบายถึงระบบและการด าเนินคดีอาญาและแพ่งได้ 
3. อภิปรายชี้แจงถึงการน าคดีขึ้นสู่ศาลได้ 
4. อภิปรายกรณีศึกษาที่เก่ียวกับการด าเนินคดีในศาลอาญาและศาลแพ่งได้ 
5. วินิจฉัยเท็จจริงปรับเข้ากับบทบัญญัติของกฎหมายอาญาได้ 
 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

1.  ผู้สอนน าเข้าสู่บทเรียนโดยใช้กรณีศึกษาและอธิบายสาระส าคัญตามประเด็นเนื้อหา 

2.  ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มและแต่ละกลุ่มค้นคว้ากรณีศึกษาเพ่ืออภิปรายประเด็นเนื้อหาตาม
แผนการเรียนการสอน แล้วสรุปเป็นใบความรู้ 
3. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมสรุปเนื้อหาในบทที่ 8 และตอบข้อซักถามเมื่อมีประเด็นเพ่ิมเติมใน
เนื้อหา 
 4. มอบหมายให้นักศึกษาท าแบบฝึกท้ายบทที่ 8  
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สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนบทที่ 8 

2. Power Point สรุปบรรยายบทที่ 8   
3. แบบฝึกหัดท้ายบท 

 

การวัดผลและประเมินผล 

 

1. ตรวจใบความรู้ที่มอบหมาย 

2. ตรวจแบบฝึกหัดท้ายบท 

3. การตอบค าถามในชั้นเรียน 

4. สังเกตการร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
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บทท่ี 8 

สาระส าคัญเบือ้งต้นกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและ                                    
สาระส าคัญเบือ้งต้นกระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง 

 

 ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งนั้น การด าเนินกระบวน
วิธีต่าง ๆ ต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตการบังคับใช้ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                      
และ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง โดยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานั้น                          
เป็นหลักกฎหมายที่บัญญัติถึงวิธีการจับกุม สอบสวนและพิจารณาความทางอาญา หรือกล่าวอีกนัย
หนึ่ง เป็นวิธีการที่จะน าตัวเอาผู้กระท าความผิดมาพิจารณาทางศาล ตลอดจนมีการลงโทษหรือปล่อย
ตัวไปตามกฎหมาย (รชฏ เจริญฉ่ า, 2553: 1) ดังนั้น จึงถือได้ว่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาจึงมีความส าคัญกับความสงบเรียบร้อยของสังคม โดยมีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองป้องกันส่วน
ได้เสียร่วมกันของสังคมซึ่งรัฐในฐานะผู้รับผิดชอบต่อสังคม จึงต้องมีการป้องกันการกระท าผิดอาญา                 
มิให้เกิดขึ้น แต่หากมีการกระท าผิดอาญาเกิดขึ้น รัฐเองจะต้องด าเนินการน าตัวผู้กระท าผิดมาลงโทษ
ตามที่กฎหมายก าหนด  ส่วนประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เป็นหลักกฎหมายที่บัญญัติถึง
กระบวนการในการข้อข้อยุติหรือเยียาวยาในกรณีเกิดการละเมิดกฎหมายแพ่ง ทั้ งนี้ก็เพ่ือประสาน
สมดุลของคู่กรณี ที่เกิดข้อพิพาททางแพ่งขึ้น เพ่ือความเข้าในพ้ืนฐานในกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาและทางแพ่ง ในบทนี้จะกล่าวถึงสาระส าคัญเบื้องต้นของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา                  
ความอาญา ดังที่จะได้อธิบายต่อไป 

 

สาระส าคัญเบื้องต้นกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
การแบ่งแยกประเภทกฎหมายโดยใช้เกณฑ์ลักษณะการใช้กฎหมาย ก็จะได้กฎหมาย                        

สารบัญญัติกับกฎหมายวิธีสบัญญัติ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง จึงจัดอยู่ในประเภทกฎหมายวิธีสบัญญัติ ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา ซ่ึงกล่าวถึงวิธีด าเนินคดีแก้ผู้กระท าความผิดอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายอื่น
ที่มีโทษทางอาญา โดยมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรในกระบวนการยุติธรรมในขั้นตอนของอ านาจหน้าที่
ขององค์กรเหล่านั้น คือพนักงานฝ่ายปกครอง  ต ารวจ  พนักงานสอบสวน  พนักงานอัยการ  และ
ราชทัณฑ ์เป็นต้น 

1. บุคคลหรือองค์กรที่กระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

กระบวนการยุติธรรม หมายถึง วิธีการด าเนินการแก่ผู้ที่ประพฤติฝ่าฝืนกฎหมาย ดังนั้น 
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา จึงหมายความว่า กระบวนการส าหรับด าเนินคดีอาญา กล่าวคือ                    



226 

 

เมือ่มีการกระท าความผิดทางอาญาแล้ว ต้องน าตัวผู้กระท าความผิดมาลงโทษตามท่ีได้บัญญัติไว้ตามที่
กฎหมายก าหนด โดยมีองค์กรที่เกี่ยวข้อง 4 องค์กร ดังนี้ 

1.  ต ารวจ 

2.  อัยการ 

3.  ศาล 

4. ราชทัณฑ์ 
นอกจากองค์กรทั้ง 4 องค์กรข้างต้นแล้ว ในแนวความคิดสมัยใหม่ถือว่าองค์กรทนายความ                         

เป็นอีกองค์กรหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมด้วย 

1.1 ต ารวจ มีหน้าที่จับกุมผู้กระท าผิด  โดยจับตามค าร้องทุกข์ของผู้ เสียหายหรือจับ                     
ตามค ากล่าวโทษของผู้หนึ่งผู้ใด ตามค ากล่าวโทษหรือแจ้งให้จับหรือจับตามอ านาจของต ารวจเองก็ได้ 

นอกจากนี้ต ารวจยังมีหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมเพ่ือให้สังคมได้รับความ
ปลอดภัยด้วย 

พนักงานสอบสวน  มีอ านาจและหน้าที่ ในการสอบสวนคดีอาญา ซึ่งได้แก่นายต ารวจ                  
สัญญบัตร ที่มียศร้อยต ารวจตรีขึ้นไปที่มีความรู้ทางกฎหมาย พนักงานสอบสวนถือเป็นกระบวนการ
ยุติธรรมต้นน้ า  

 1.2 อัยการ เป็นพนักงานเจ้ าหน้ าที่ ของรัฐ  ปั จจุบั นสั งกัดส านั กงานอัยการสู งสุ ด                    
เป็นส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  เดิมมีชื่อว่ากรมอัยการสังกัด
กระทรวงมหาดไทย 

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว  พนักงานอัยการของส านักอัยการสูงสุดมีอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะ
เช่น 

ในคดีอาญา  มีอ านาจหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  และตามกฎหมาย
อ่ืนซึ่งบัญญัติว่าเป็นอ านาจและหน้าที่ของส านักอัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการ 

คดีแพ่ง  มีอ านาจและหน้าที่ด าเนินการแทนรัฐบาลในศาลทั้งปวงดังที่เรียกกันว่าทนายแผ่นดิน 

ในคดีแพ่งหรือคดีอาญาที่เจ้าพนักงานถูกฟ้องในเรื่องการที่ได้กระท าไปตามต าแหน่งหน้าที่  
หรือคดีแพ่งหรือคดีอาญาที่ราษฎรถูกผู้หนึ่งผู้ใดฟ้องในเรื่องการที่ได้กระท าตามค าสั่งของเจ้าพนักงาน
เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการจะรับแก้ต่างก็ได้  คือพนักงานอัยการเป็นทนายความให้ 

ในคดีที่ราษฎรผู้หนึ่งผู้ใดฟ้องเองไม่ได้ เช่นคดีที่ผู้สืบสันดานฟ้องผู้บุพพการี เรียกว่าคดีอุทลุม  
คือ ลูกหลานฟ้องบิดา มารดา ปู ่ย่า ตา ยาย เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการมีอ านาจเป็นโจทก์ได้ 

รวมทั้งในคดีแพ่งหรือคดีอาญาที่มีกฎหมายให้พนักงานอัยการเข้ามามาในคดีได้ เช่น คดีตั้ง
ผู้ปกครองผู้เยาว์ คดีตั้งผู้จัดการทรัพย์สินของผู้ไม่อยู่ คดีขอให้ศาลตั้งอยู่ช าระบัญชีห้างหุ้นส่วนหรือ
บริษัทจ ากัดหรือคดีอ่ืนอีก 



227 

 

ในกรณีที่มีการผิดสัญญาประกันจ าเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา    
พนักงานอัยการมอี านาจด าเนินคดีเพ่ือบังคับให้เป็นไปตามสัญญานั้นได้ 

การด าเนินการเพ่ือส่งผู้ร้ายข้ามแดน  ก็เป็นอ านาจหน้าที่ของพนักงานอัยการด้วย 

1.3 ศาล ศาลยุติธรรมไทยมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวง ที่ไม่ได้อยู่ในอ านาจของศาล
อ่ืน 

1.4 กรมราชทัณฑ์ สังกัดกระทรวงยุติธรรม มีอ านาจหน้าที่ในการควบคุม ขัง จ าคุกผู้ต้องหา
หรือ จ าเลยและผู้ที่ถูกศาลพิพากษาให้ลงโทษจ าคุก  เพ่ือให้ เกิดสภาพบังคับตามกฎหมาย                          
และเพ่ือให้กฎหมายศักดิ์สิทธิ์ ท าให้ให้เกิดความกลัว ไม่กล้ากระท าผิดกฎหมาย เพ่ือป้องกันสังคม                  
ให้ปลอดภัยเป็นกรรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง โดยเปิดโอกาสให้ผู้กระท าความผิดกลับตน
เป็นคนดี กลับไปอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยภายหลังได้รับการปล่อยตัวไปแล้ว 

  2. ระบบการแสวงหาข้อเท็จจริง 
      ระบบการด าเนินคดีอาญาที่ใช้อยู่ในประเทศต่าง ๆ  มี  2  ระบบคือ  ระบบไต่สวน และ

กล่าวหา 
2.1  ระบบไต่สวน  ระบบวิธีพิจารณาคดีอาญาในมิติของระบบไต่สวน มีหลักการส าคัญ                        

คือ การสืบสวน ไต่สวนสอบสวนหาข้อมูลเกี่ยวกับการกระท าความผิดไม่ว่าจะมีผู้กล่าวหาฟ้องร้อง
หรือไม่ โดยถือว่าเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะด าเนินต่อผู้กระท าความผิดเสียเองโดยให้พนักงานอัยการหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่เฉพาะเป็นผู้มีอ านาจฟ้องคดีอาญา  

2.2  ระบบกล่าวหา  ระบบวิธีพิจารณาคดีอาญาในมิติของระบบกล่าวหา อันได้แก่การ                 
เปิดโอกาสให้มีกรกล่าวหาฟ้องร้องกันต่อศาล  และที่ส าคัญที่สุดคือ  การแยกหน้าที่การสอบสวน                  
และการฟ้องร้องออกจากหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดี และเปิดโอกาสให้ผู้กล่าวหา คือ โจทก์ต้อง                   
หาพยานหลักฐานมาพิสูจน์ยืนยันการกระท าความผิดของผู้ที่ตนกบ่าวหา และในขณะเดียวกัน                    
ก็เปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาหรือจ าเลยมีโอกาสน าพยานมาสืบหักล้างในการต่อสู้คดีได้เช่นกัน 

ประเทศไทยของเราใช้ระบบกล่าวหานี้ในการด าเนินคดีแก่ผู้กระท าความผิดแต่ก็ให้เอกชน
ซึ่งเป็นผู้เสียหายฟ้องคดีได้เช่นเดียวกับพนักงานอัยการ 

3.  การด าเนินคดีอาญา 

ในความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย รัฐมีอ านาจด าเนินคดีแก่ผู้กระท าผิดได้โดยล าพัง โดยไม่ต้องรอ
ให้ผู้เสียหายหรือผู้ใดมาร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ ว่ามีการกระท าความผิดเกิดขึ้นก็ได้  เว้นแต่ คดี
ความผิดต่อส่วนตัว ผู้เสียหายจะต้องร้องทุกข์เสียก่อน พนักงานสอบสวนจึงจะมีอ านาจสอบสวนเพ่ือ
ด าเนินคดีต่อไป 
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3.1 ผู้เสียหาย คือผู้ได้รับความเสียหายจากการกระท าความผิดในฐานหนึ่ง เช่น นาย ก  
ท าร้าย นาย  ข นาย ข เป็นผู้ เสียหาย หรือ นาย ก ลักทรัพย์ นาย ข นาย ข เป็นผู้ เสียหาย                      
และมีสิทธิร้องทุกข์ด าเนินคดีและฟ้องคดีได้ 

3.2 โจทก์ คือ ผู้ฟอ้งคดีต่อศาล ซ่ึงได้แก่ พนักงานอัยการหรือผู้เสียหาย 

3.3 ผู้ต้องหา คือ ผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระท าความผิดแต่ยังมิได้ถูกฟ้องต่อศาล โดยปกติ
คือผู้ถูกจับตามหมายจับ 

3.4 จ าเลย คือ ผู้ถูกฟ้องยังศาลแล้ว โดยข้อหาว่าได้กระท าความผิด เมื่อพิพากษาว่า                  
ผู้นั้นมีความผิดต้องรับโทษจ าคุก ผู้นั้นก็ถูกส่งตัวเข้าไปรับโทษจ าคุกในเรือนจ า ผู้นั้นเป็นนักโทษหรือ
ผู้ต้องขัง 

 

    3.5 ค าร้องทุกข์ คือ  การที่ผู้เสียหายได้กล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่เพ่ือให้ผู้กระท าความผิด
ได้รับโทษ 

    3.6 ค ากล่าวโทษ คือ การที่ผู้อ่ืนซึ่งมิใช่ผู้เสียหาย ได้กล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่ว่ามีบุคคล        
รู้ตัวหรือไม่ก็ดี ได้กระท าความผิดขึ้น 

    3.7 การสอบสวน คือ การรวบรวมพยานหลักฐานและการด าเนินการโดยพนักงาน
สอบสวน ซึ่งปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่ได้แก่นายต ารวจชั้นสัญญาบัตร  อันได้แก่ นายต ารวจยศร้อยต ารวจตรี
ขึ้นไป ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพนักงานสอบสวน และได้มีความพยายามก าหนดวุฒิพ้ืนความรู้ว่าต้อง
ส าเร็จปริญญาตรีทางนิติศาสตร์  และประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตไทย 

เหตุที่ต้องมีพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระท าความผิดก่อนก็เพ่ือ
เป็นหลักประกันในสิทธิเสรีภาพของประชาชนว่า บุคคลจะไม่ถูกพนักงานอัยการฟ้องศาลว่าได้กระท า
ความผิดจนกว่าจะได้ผ่านขั้นตอนการสอบสวนมาก่อน  

 3.8 ผู้มีอ านาจฟ้องคดีอาญา  1. พนักงานอัยการ  2. ผู้เสียหาย 

พนักงานอัยการจะฟ้องผู้ตองหาโดยไม่มีการสอบสวนไม่ได้  ศาลจะไม่รับฟ้องคดีนั้น 

ถ้าเอกชนหรือผู้เสียหายฟ้องคดีเองโดยไม่ต้องมีการสอบสวนโดยพนักงานสอบสวนเสียก่อน  
เอกชนหรือผู้เสียหายฟ้องคดีได้ตามล าพัง และฟ้องได้โดยไม่จ าเป็นต้องไปร้องทุกข์เสียก่อน 

 3.9 การไต่สวนมูลฟ้อง คือ กระบวนการไต่สวนของศาล เพ่ือวินิจฉัยถึงมูลคดีที่จ าเลยถูก
กล่าวหาในเบื้องต้น โดยปกติเมื่อเอกชนหรือผู้เสียหายฟ้องคดีต่อศาล ก่อนศาลประทับรบฟ้องคดีไว้
พิจารณา ศาลจะสั่งให้ไต่สวนมูลฟ้องเสียก่อน ส่วนในกรณีที่พนักงานอัยการฟ้องคดี ศาลไม่จ าเป็นต้อง
ไต่สวนมูลฟ้อง เพราะคดีนั้นมีการสอบสวนโดยพนักงานสอบสวนมาแล้ว 

3.9 คดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา เนื่องจากการกระท าความผิดทางอาญาบางฐานนั้นท า
ให้เกิดความเสียหายต่อผู้เสียหาย ท าให้เกิดสิทธิแก่ผู้เสียหายที่จะเรียกร้องให้ผู้กระท าชดใช้ราคา
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ทรัพย์สินหรือชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายด้วย เช่น คดีลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์  ชิงทรัพย์  
ปล้นทรัพย์ กรรโชก  ฉ้อโกง  ท าร้ายร่างกาย ท าให้เกิดเพลิงไหม้  หมิ่นประมาท  คดีดังกล่าวนี้  ถือว่า
เป็นคดีแพ่งที่เก่ียวเนื่องกับคดีอาญา   

    3.10 หมายเรียก  หมายอาญา 
   3.10.1 หมายเรียก ได้แก่ หมายที่ออกโดยพนักงานสอบสวน พนักงานฝ่ายปกครอง                 

หรือศาล พ่ือประโยชน์ในการสอบสวนการไต่สวนมูลฟ้อง การพิจารณาคดี  หรือการอย่างอ่ืน                  
แล้วแต่กรณี 

  3.10.2 หมายอาญา ได้แก่ หมายจับ ขัง จ าคกุ ค้น ปล่อย 

   3.10.2.1 หมายจับ หมายจับต้องออกหมายจับโดยศาล และหมายจับเมื่อออกแล้ว
ใช้ได้ทั่วราชอาณาจักร เหตุที่ศาลจะออกหมายจับได้ เช่น  เมื่อมีหลักฐานตามสมควรว่าบุคคลใดน่าจะ
ได้กระท าความผิดทางอาญา ซึ่งมีอัตราโทษจ าคุกอย่างสูงเกิน 3 ปี หรือ เมื่อมีหลักฐานตามสมควรว่า 
บุคคลใดน่าจะได้กระท าความผิดอาญา และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าจะหลบหนี หรือจะไปยุ่งเหยิงกับ
พยานหลักฐาน หรือก่อเหตุอันตรายประการอื่น ในกรณีที่บุคคลนั้นไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง หรือไม่มา
ตามหมายเรียกหรือตามนัด โดยไม่มีข้อแก้ตัวอันควรให้สันนิษฐานว่าบุคคลนั้นจะหลบหนี เป็นต้น 

  3.10.2.2  หมายค้น  เหตุที่ออกหมายค้นได้ก็เช่น เพ่ือพบและยึดสิ่งของที่จะใช้เป็น
พยานหลักฐานประกอบการสอบสวน ไต่สวนมูลฟ้อง หรือการพิจารณา เพ่ือพบและยึดสิ่งของที่มีไว้
เป็นความผิด หรือได้มาโดยผิดกฎหมาย หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าได้ใช้หรือตั้งใจจะใช้ในการกระท า
ผิด เพ่ือช่วยและพบบุคคลได้ถูกหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เพ่ือพบบุคคลซึ่งมี
หมายจับ เพ่ือพบและยึดสิ่งของตามค าพิพากษา หรือตามค าสั่งศาล เป็นต้น 

 3.10.2.3  หมายขัง  ออกโดยศาล  กล่าวคือ เมื่อจับผู้ต้องหามาแล้ว ต ารวจหรือ
พนักงานสอบสวน มีอ านาจด าเนินการสอบสวนและขังผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหานั้น ไว้ที่สถานีต ารวจ                
ไม่เกิน 48 ชั่วโมงเท่านั้น เมื่อครบก าหนดนี้แล้ว ถ้าการสอบสวนยังไม่แล้วเสร็จ และมีความ
จ าเป็นต้องขังผู้ต้องหาต่อไป พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการจะต้องน าผู้ต้องหามาขอให้ศาลสั่ง
ขังผู้ต้องหานั้น คราวละไม่เกิน 12 วัน แล้วผู้ต้องหาจะส่งไปขังหรือควบคุมตัวในเรือนจ า  

  3.10.2.4  ระยะเวลาการสอบสวนคดีของพนักงานสอบสวน  การสอบสวนของพนักงาน
สอบสวนจะต้องท าให้เสร็จภายในเวลาที่กฎหมายก าหนด ซึ่งมีระยะเวลาที่ไม่เท่ากันแล้วแต่คดีที่ต้อง
หานั้นว่าเป็นคดีที่อัตราโทษต่ าสูงเพียงใด  คดีมีโทษสูงย่อมขอให้ศาลขังได้นานกว่าคดีมีโทษเบา 

ผู้ต้องหาจะขอประกันตัวชั้นสถานีต ารวจหรือพนักงานสอบสวนพนักงานอัยการก็ได้                   
เมื่อถูกมายังศาลก็จะขอประกันตัวต่อศาลได้และไม่ต้องเข้าเรือนจ าในระหว่างรอการฟ้อง                        
หรือระหว่างพิจารณาคดีจนกว่าศาลจะพิพากษาว่าจ าเลยมีความผิดหรือยกฟ้องปล่อยตัวไป 
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ถ้าศาลพิพากษาว่าจ าเลยมีความผิดต้องค าพิพากษาว่าจ าคุกศาลก็จะออกหมายจ าคุก  ถ้า
ศาลพิพากษาว่ายกฟ้องก็จะออกหมายปล่อยหมายขังก็จะถูกเพิกถอนไป 

 3.10.2.5 การจับโดยไม่มีหมายจับ พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจจะจับผู้ใดโดยไม่มี
หมายจับไม่ได้  เว้นแต่ บุคคลนั้นได้กระท าความผิดซึ่งหน้า ซึ่งได้แก่ ความผิดที่ที่เห็น ณ ขณะกระท า
ความผิ ดห รือ พ บ ใน อาการ ใดๆ ที่ ไม่ ส งสั ย เล ยว่ าบุ ค คล นั้ น ได้ ก ระท าผิ ด ม าแล้ วส ด  ๆ                             
หรือมีพฤติการณ์อันควรสงสัย ว่าผู้นั้นน่าจะก่อร้ายให้เกิดภยันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อ่ืน
โดยมีเครื่องมืออาวุธ หรือวัตถุอย่างอ่ืนอันสามารถใช้ในการกระท าความผิด หรือเมื่อมีเหตุที่                            
จะออกหมายจับนั้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 66 (2) อันได้แก่ กรณี                         
ผู้ถูกจับจะหลบหนี  แต่มีเหตุความจ าเป็นเร่งด่วนที่ไม่ต้องขอให้ศาลออกหมายจับบุคคลนั้นได้                           
หรือเป็นการจับกุมผู้ต้องหา หรือจ าเลยที่หนี หรือจะหลบหนีในระหว่างถูกปล่อยตัวชั่วคราว 

 3.10.2.6 การค้นโดยไม่มีหมายค้น หลักในการค้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญานั้น ห้ามมิให้ค้นในที่รโหฐานโดยไม่มีหมายค้น เว้นแต่ พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจผู้ใหญ่
เป็นผู้ค้น และในกรณีต่อไปนี้ เช่น เมื่อมีเสียงร้องให้ช่วยมาจากในที่รโหฐาน เมื่อปรากฏความผิดซึ่ง
หน้าก าลังกระท าลงในที่รโหฐาน เมื่อบุคคลที่ได้กระท าความผิดซึ่งหน้าขณะที่ถูกไล่จับหลบไป                          
หรือมีเหตุอันแน่นแฟ้นควรสงสัยว่าได้เข้าไปซุกซ่อนตัวอยู่ในที่รโหฐานนั้น เมื่อมีความสงสัย                              
ตามสมควรว่ามีสิ่งของที่ได้มาโดยการกระท าผิด ได้ซ่อนหรืออยู่ในนั้น ประกอบกับต้องมีเหตุอันควร
อันเชื่อได้ว่า หากเนิ่นช้ากว่า รอหมายค้น สิ่งของนั้นจะถูกโยกย้ายเสียก่อน เป็นต้น 

3.10.2.7  การจับในพระราชวัง หรือในที่ซึ่งพระมหากษัตริย์ พระมเหสี หรือผู้ส าเร็จ
ราชการแทนพระองค์ประทับ ต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก่อนไม่ว่าจะมี
หมายจับหรือไม่ก็ตาม การค้นในพระราชวัง ก็ต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับการจับ 

   3.10.2.8  การปล่อยชั่วคราวหรือการประกันตัวระหว่างคดี เมื่อผู้ใดถูกจับเป็นผู้ต้องหาหรือ
ถูกฟ้องเป็นจ าเลย และคดียังอยู่ในระหว่างการสอบสวนหรือพิจารณานั้น ตามหลักกฎหมายแล้วยังถือ
ว่าผู้นั้นยังเป็นผู้บริสุทธิ์ จนกว่าจะมีค าพิพากษาถึงที่สุด ผู้นั้นจึงมีสิทธิ์ยื่นขอประกันตัวเพ่ือออกจาก
การควบคุมหรือคุมขังของพนักงานสอบสวน หรือพนักงานอัยการหรือศาลได้ จนกว่าศาลจะมีค า
พิพากษา 
           3.10.2.9 การประกันตัวต่อพนักงานอัยการ  เป็นกรณีที่คดียังอยู่ระหว่างสอบสวนและ
ภายในอ านาจสั่งคดีของพนักงานอัยการ โดยพนักงานอัยการได้รับผู้ต้องหาและส านวนการการ
สอบสวนจากพนักงานสอบสวน ถ้าผู้ต้องหาต้องการประกันตัวก็ยื่นค าร้องต่อพนักงานอัยการ แต่ถ้า
ผู้ต้องหาถูกสั่งฟ้องแล้วก็ต้องขอประกันตัวต่อศาล ซึ่งในการประกันตัวต่อศาลนั้น เมื่อพนักงาน
สอบสวนได้ควบคุมผู้ต้องหาครบ 48 ชั่วโมงแล้ว หรือเมื่อพนักงานอัยการไม่มีอ านาจควบคุมผู้ต้องหา 
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และได้ควบคุมผู้ต้องหายังศาลแล้ว ในระหว่างสอบสวนหรือการฟ้องคดีต่อศาลนั้น ถ้าผู้ต้องหาหรือ
จ าเลยต้องการประกันตัวระหว่างสอบสวนหรือระหว่างการพิจารณาคดีก็ให้ยื่นค าร้องต่อศาล 

        หากศาลชั้นต้นพิจารณาจ าคุกแล้ว ระหว่างอุทธรณ์  หรือฎีกา จ าเลยจะขอประกันตัว                       
ต่อศาลชั้นต้นที่พิพากษาคดี หรือขอประกันตัวต่อศาลอุทธรณ์หรือฎีกาก็ได้ ศาลชั้นต้นจะสั่งให้ปล่อย
ตัวชั่วคราว หรือให้ศาลอุทธรณ์หรือฎีกาสั่งก็ได้  

ส่วนหลักประกันนั้น ในการยื่นค าร้องขอประกันตัวหรือขอให้ปล่อยชั่วคราว ส่วนใหญ่ต้องมี
หลักประกันด้วย เพ่ือประกันความเสียหายในกรณีที่ผู้ต้องหาหรือจ าเลยหลบหนี โดยหลักประกันมี         
3  ชนิด คือ  1. มีเงินสดมาวาง  2. มีหลักทรัพย์อ่ืนมาวาง   3. มีบุคคลมาเป็นหลักประกันโดยแสดง
หลักทรัพย์ ทั้งนี้แล้วแต่กรณีซึ่งอยู่ในดุลยพินิจ และอ านาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนพนักงาน
อัยการหรือศาล  นอกจากหลักประกันที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ที่เป็นข้าราชการ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น อาจใช้ต าแหน่งของตนประกันตัวผู้ต้องหาหรือจ าเลยได้                            
โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์มาวางประกัน  

3.10.2.10 ความสัมพันธ์ระหว่างการสอบสวนและการฟ้องคดี 
         ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ได้วางหลักการด าเนินคดีอาญาไว้ โดยสรุปได้                      
ดังนี้ เมื่อปรากฏว่าผู้ใดใดตกเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาแล้ว พนักงานสอบสวนมีอ านาจหน้าที่ในการ
รวบรวมพยานหลักฐานในการกระท าความผิด เพ่ือให้เห็นว่าผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาได้กระท าความผิด
อันมีมูลพอเพ่ือให้พนักงานอัยการยื่นฟ้องผู้ต้องหานั้นต่อศาลได้ 

เมื่อพนักงานอัยการ ได้รับส านวนการสอบสวนจากพนักงานสอบสวนแล้ว ถ้าเห็นด้วยพ้องด้วย
กับความเห็นของพนักงานสอบสวน ก็เห็นควรสั่งฟ้องคดีต่อศาล  ถ้าไม่ เห็นด้วยก็สั่งไม่ฟ้อง                         
รวมทั้งสั่งให้สอบสวนเพ่ิมเติมได้ และยังมีหลักกฎหมายว่า ห้ามมิให้พนักงานอัยการฟ้องคดีโดยที่ยังไม่
มีการสอบสวน 

หลักในการสอบสวนนั้น ห้ามมิให้พนักงานสอบสวนท าหรือจัดให้ท าการใด ๆ ซึ่งเป็นการ                        
ให้ค ามั่นสัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวง ทรมาน ให้ก าลังบังคับ หรือกระท าโดยมิชอบด้วยประการใด ๆ    
เพ่ือจูงใจให้เขาให้การอย่างใด ๆ ในเรื่องที่ต้องหานั้น ที่ส าคัญคือห้ามท าร้ายหรือซ้อมผู้ต้องหาให้รับ
สารภาพ และกฎหมายได้ก าหนดถึงสิทธิของผู้ต้องหาไว้  โดยมีสิทธิพบและปรึกษาทนาย                            
เป็นการเฉพาะตัวให้ทนายความหรือผู้ที่ตนให้ความไว้วางใจ เข้าฟังการสอบปากค าของตนได้ในชั้น
สอบสวน ได้รับการเยี่ยมหรือติดต่อกับญาติตามสมควร ได้รับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อเกิดการ
เจ็บป่วย นอกจากนี้ผู้ต้องหายังมีสิทธิที่จะให้การหรือไม่ก็ได้ถึงผู้ต้องหาให้การถ้อยค าที่ผู้ต้องหาให้การ
นั้น อาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีชั้นศาลได้ 

เมื่อปรากฏว่ามีผู้ใดถูกจับ ผู้ถูกจับจะต้องได้รับการแจ้งข้อกล่าวหาและรายละเอียดแห่งการจับ
โดยไม่ชักช้า และต้องรับโอกาสที่จะแจ้งให้ญาติหรือผู้ซึ่งผู้ถูกจับไว้วางใจทราบในโอกาสแรก                
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และผู้ถูกจับซึ่งยังถูกควบคุมอยู่นั้น ต้องน าตัวไปศาลภายใน 48 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่ผู้ถูกจับถูกน าตัว
ไปถึงที่ท าการของพนักงานสอบสวน เพ่ือศาลพิจารณาว่ามีเหตุที่จะขังผู้ถูกจับได้ตามกฎหมายหรือไม่  
เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย หรือมีเหตุจ าเป็นอย่างอ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติ 

ในกรณีผู้ต้องหารับสารภาพ แม้ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพต่อพนักงานสอบสวนแล้ว เมื่อถูก
ฟ้องเป็นจ าเลยต่อศาลผู้ นั้นก็มีสิทธิให้การปฏิเสธต่อศาลว่ามิได้กระท าความผิดได้อีก และไม่ถือว่าเป็น
ข้อพิรุธอันจะท าให้ผู้ต้องหาหรือจ าเลยเสียเปรียบในคดีแต่อย่างใด  เพราะการรับสารภาพในชั้น
สอบสวน มีผลเพียงท าให้คดีมีเหตุที่พนักงานสอบสวนจะเสนอความเห็นต่อพนักงานอัยการให้ฟ้อง
ผู้ต้องหาต่อศาลเท่านั้น เมื่อผู้นั้นถูกฟ้องยังศาล จ าเลยมีสิทธิให้การปฏิเสธว่ามิได้กระท าความผิดได้            
แต่การรับสารภาพต่อพนักงานสอบสวนจะเป็นผลดีต่อจ าเลย อาจเป็นเหตุให้ศาลพิพากษาลดโทษ                        
ให้ผู้นั้นได ้เพราะมีเหตุบรรเทาโทษตามประมวลกฎหมายอาญาได้ 

ส่วนในกรณีจ าเลยรับสารภาพในชั้นศาลก่อนศาลพิพากษานั้น จ าเลยที่ถูกฟ้องอาจขอให้การรับ
สารภาพต่อศาลได้  แม้ว่าจ าเลยจะเคยให้การปฏิเสธมาแล้วในชั้นสอบสวน ถ้าจ าเลยให้การ                              
รับสารภาพต่อศาลในการพิจารณาคดี ถ้าเป็นคดีที่มีโทษไม่สูงหรือมิใช่คดีอุฉกรรจ์ ศาลก็พิพากษา
ลงโทษจ าเลยได้ทันที่ไม่ต้องมีการสืบพยานโจทก์จ าเลยในคดีนั้น  แต่ถ้าเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูง                        
ศาลจะพิพากษาลงโทษจ าเลยทันทีไม่ได้ ต้องสืบพยานโจทก์ให้เห็นว่าจ าเลยได้กระท าความผิดจริง
ศาลจึงจะพิพากษาลงโทษจ าเลยตามค าสารภาพได้ 

ถ้าปรากฏว่าการสืบพยานโจทก์ประกอบกับค าสารภาพของจ าเลยว่าจ าเลยมิได้กระท าความผิด
ศาลก็พิพากษายกฟ้องจะลงโทษจ าเลยตามค าสารภาพมิได้ 

3.10.2.10 การชันสูตรพลิกศพ การชันสูตรพลิกศพนั้น จะกระท าเมื่อปรากฏแน่ชัดหรือมีเหตุ
อันควรสงสัยว่า บุคคลใดตายโดยผิดธรรมชาติ หรือตายในระหว่างถูกความควบคุมของเจ้าพนักงาน  
เว้นแต่กรณีประหารชีวิตตามกฎหมาย 

         การตายโดยผิดธรรมชาติ ได้แก่ 

       1. ฆ่าตัวตาย  
       2. ถูกผู้อื่นท าให้ตาย 

       3. ถูกสัตว์ท าร้ายตาย 

       4. ตายโดยอุบัติเหตุ 
       5. ตายโดยมิปรากฏเหตุ 
 

3.10.2.11 การตั้งทนายให้แก่ผู้ต้องหาหรือจ าเลย ในคดีที่มีอัตราโทษสูงถ้าจ าเลยยากจน                    
และคดีที่จ าเลยมีอายุไม่เกิน 18 ปี ในวันที่ถูกฟ้องต่อศาล ศาลจะถามจ าเลยว่ามีทนายความหรือไม่  
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ถ้าไม่มี  หรือต้องการทนายความช่วยเหลือในการต่อสู้คดี ศาลก็จะตั้งทนายความให้จ าเลย                                  
โดยให้ทนายความได้รับเงินรางวัลตามระเบียบที่กระทรวงยุติธรรมก าหนด   

3.10.2.12 การอุทธรณ์ฎีกา เมื่อศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว หากคู่ความ คือ โจทก์และจ าเลยเห็น
ว่าไม่ได้รับความยุติธรรมก็สามารถยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาต่อศาลอุทธรณ์  หรือศาลฎีกาต่อไปได้อีก
ภายในก าหนด 1 เดื อน  นับแต่ วันที่ ได้ อ่านค าพิพากษาของศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์                                 
ให้ฝ่ายที่อุทธรณ์หรือฎีกาฟัง แต่มีข้อจ ากัดในการอุทธรณ์หรือฎีกา ซึ่งในคดีบางประเภทก็ไม่สามารถ
อุทธรณ์หรือฎีกาได้ 
สาระส าคัญเบื้องต้นกระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง 
 
          กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เป็นกฎหมายวิธีสบัญญัติ อันเป็นกฎหมายที่บัญญัติถึงวิธีการ
ต่าง ๆ ในอันที่บุคคลทั้งหลายพึงปฏิบัติเพ่ือให้ ได้รับการรับรอง คุ้มครองและบังคับตามสิทธิ                       
และหน้าที่ซึ่งมีอยู่ตามกฎหมายสารบัญญัติในทางศาล กฎหมายวิธีสบัญญัติจึงเป็นกฎหมายที่เป็น
ส่วนประกอบหรือช่วยเสริมกฎหมายสารบัญญัติเมื่อได้น าคดีขึ้นสู่ศาล ซึ่งประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งนั้น หลักการเริ่มต้นที่เมื่อคู่กรณีมีข้อพิพาท คู่ความฝ่ายหนึ่งจะริเริ่มท าการฟ้อง  
หรือยื่นค าร้องต่อศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดีแพ่งนั้น แล้วจึงจะมีการจัดส่งค าฟ้องให้คู่ความ                                
อีกฝ่ายหนึ่ง คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งต้องรีบจัดการท าค าให้การยื่นต่อศาลภายในก าหนดเวลา มิฉนั้นอาจ
ตกเป็นฝ่ายแพ้คดี โดยขาดนัดยื่นค าให้การ   
        1. ขั้นตอนการน าคดีสู่ศาล 

    บุคคลน าคดีมาสู่ศาลได้  2  กรณี คือ 

1.1 มีข้อโต้แย้งสิทธิและหน้าที่ของบุคคลในทางแพ่ง กรณีที่มีการโต้แย้งสิทธิเป็นคดีมีข้อ
พิพาท หมายถึง กรณีที่บุคคลฝ่ายหนึ่ง อ้างสิทธิเหนือบุคคลอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งบุคคฝ่ายหลังปฏิเสธสิทธิ
ของบุคคลฝ่ายแรก และการอ้างสิทธิหรือหน้าที่ดังกล่าว ต้อเป็นสิทธิตามกฎหมายแพ่ง (ธานินทร์ กรัย
วิเชียร, 2518: 8) เช่น นาย ก ยืมเงิน นาย ข แล้วไม่ช าระหนี้ นาย ข นาย ข จึงได้ทวงถามและ
ฟ้องร้อง นาย ก นาย ก เองก็โต้แย้งว่าไม่ได้ยืมเงิน จะเห็นได้ว่า นาย ข ถูกโต้แย้งสิทธิในทรัพย์สิน
กรณีที่ นาย ก ปฏิเสธช าระเงิน จากตัวอย่างข้างต้นประกอบด้วยคู่ความ 2 ฝ่าย ฝ่ายหนึ่งถูกโต้แย้ง
เกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ของตนตามกฎหมายแพ่ง ซึ่งเรียกฝ่ายที่ถูกโต้แย้งสิทธิหน้าที่นี้ว่า โจทก์                      
อีกฝ่ายนั้นเป็นผู้มาโต้แย้งเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้า ซึ่งเรียกว่า จ าเลย ดังนี้ ฝ่ายโจทก็จึงเป็นฝ่ายฟ้องคดี
ต่อศาลเพ่ือปลดเปลื้องการโต้แย้งสิทธินั้น ฝ่ายจ าเลยเองก็สามารถแถลงว่าตนมิได้โต้แย้งสิทธิหรือ
หน้าที่ของโจทก์ ซึ่งเรียกกรณีนี้ว่า คดีมีข้อพิพาท (วินัย ล้ าเลิศ, 2554: 446) 

1.2  เมื่อมีกรณีท่ีบุคคลจะต้องใช้สิทธิทางศาลตามกฎหมายก าหนดไว้  หมายความว่าบุคคล
นั้นมีสิทธิอยู่แล้วตามกฎหมาย และจ าเป็นต้องใช้สิทธิทางศาล เพ่ือขอความรับรองค้มครองหรือบังคับ
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ตามสิทธิของตนที่มีอยู่ หรือจะกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งได้ ต่อเมื่อบุคคลนั้นได้ขออนุญาตหรือศาล
ได้แสดงหรือรับรองสิทธินั้นก่อน ซึ่งเรียกคดีนี้ว่า คดีไม่มีข้อพิพาท (จักรพงษ์ เล็กสกุลชัย , 2551: 9) 
เช่น การร้องขอจัดตั้งผู้จัดการมรดก การร้องขอให้ศาลรับรองกรรมสิทธิ์ในที่ดินครอบครองปรปักษ์ 
เป็นต้น 

         2. วิธีพิจารณาในศาลเบื้องต้น 

           การยื่นฟ้องคดีต่อศาลนั้น ต้องท าเป็นหนังสือยื่นต่อศาลชั้นต้น เว้นแต่กฎหมายจะบัญญัติไว้
เป็นอย่างอ่ืน เมื่อยื่นฟ้องแล้วย่อมท าให้เกิดคดีขึ้นในศาลทันที และถือว่า คดีนั้นอยู่ในระหว่าง
พิจารณาของศาล หากฝ่ายโจก์ที่เป็นฝ่ายฟ้องคดียื่นค าฟ้องแล้ว  
           เมื่อจ าเลยได้รับส าเนาค าฟ้องพร้อมหมายเรียกแล้ว จ าเลยต้องต้องยื่นค าให้การภายใน 15 
วัน โดยต้องระบุว่าจะรับหรือปฏิเสธหรือจะฟ้องแย้งมาในค าให้การก็ได้  และเมื่อศาลตรวจค าฟ้อง
ค าให้การแล้ว ศาลจะชี้ว่าคดีมีข้อพิพาทและต้องสืบพยานหรือไม่ ซึ่งเรียกว่า การชี้สองสถาน และเมื่อ
ก าหนดประเด็นข้อพิพาทและก าหนดหน้าที่น าสืบแล้ว ก็จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาในศาลชั้นต้น
ต่อไป 

        แต่เมื่อปรากฏว่า คู่กรณีที่พิพาทกันนั้น ตกลงระงับข้อพิพาทกันเองโดยการท าเป็นสัญญา 
ประนีประนอมยอมความ ผ่อนผันกัน  ซึ่ งการประนีประนอมยอมความนี้ มี  2  กร ณี  คือ                                  
1. ประนีประนอมยอมความกันนอกศาล ซึ่งหมายถึง กรณีที่คู่พิพาทมิให้น าคดีขึ้นสู่ศาล ท าสัญญาตก
ลงกันเอง ลงลายมือชื่อทั้งสองฝ่าย และ 2.  ประนีประนอมยอมความกันในศาล ซึ่งหมายถึง                     
การประนีประนอมยอมความกันเพ่ือระงับคดีในศาล ศาลก็จะพิพากษาตามยอม และถือว่าคดีสิ้นสุด 
จะฟ้องร้องกันอีกไม่ได้ และจะอุทธรณ์ฎีกาไม่ได้ เว้นแต่ เมื่อมีข้อกล่าวอ้างว่าอีกฝ่ายฉ้อฉล หรือเมื่อ
ค าพิพากษาถูกอ้างว่าขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือถูกอ้างว่าค าพิพากษามิได้เป็นไป
ตามข้อตกลง 
         3. การอุทธรณ์และฎีกา 

            การอุทธรณ์ คือ การฟ้องให้พิจารณาใหม่ เพราะเหตุไม่เห็นด้วยกับค าพิพากษาหรือค าสั่ง
ของศาลชั้นต้น ถ้าคู่ความหรือผู้มีส่วนได้เสียไม่พอใจในค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลชั้นต้น ก็มีสิทธิที่
จะอุทธรณ์ได้ แต่ต้องอุทธรณ์ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่ง เว้นแต่ จะเป็น
กรณีต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาควาอาญา 
           การฎีกา คือ การโต้แย้งค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอุทธรณ์ เมื่อคู่ความหรือผู้มีส่วนได้เสีย
ไม่พอใจในค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอุทธรณ์ และต้องฎีกาภายในก าหนดเวลา 1 เดือน นับแต่
วันที่ศาลอุทธรณ์มีค าพิพากษาหรือค าสั่ง  
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4. การบังคับคดี 
   เมื่อศาลมีค าพิพากษาให้จ าเลยช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์แล้ว ถ้าเป็นการพิพากษา                

ให้ช าระหนี้เป็ยเงินจ านวนหนึ่ง ลูกหนี้จะต้องช าระหนี้ตามค าพิพากษานั้น แต่ถ้าเพิกเฉยไม่ช าระหนี้  
เจ้าหนี้ขอให้ศาลใช้มาตรการชั้นบังคับคดี เพ่ือให้ได้ช าระหนี้ คือ ศาลจะตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี                  
ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานของศาล ท าการยึดทรัพย์ของลูกหนี้ แล้วน ามาขายทอดตลาดรวบรวมเงินช าระหนี้
ให้แก่เจ้าหนี้ต่อไป 

ถ้าเป็นค าพิพากษาของศาลที่ให้ลูกหนี้ท าการสิ่งใดสิ่งหนึ่งบางกรณีก็ให้ถือว่าเอาค าพิพากษา
ของศาลแทนการแสดงเจตนาของจ าเลยเพ่ือด าเนินการต่อไป ให้ค าพิพากษาของศาลเกิดผลให้ผู้ชนะ
คดีได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่ต้องการ เช่นกรณีที่ นาย ก ท าสัญญาขายที่ดินให้ นาย ข แล้วเพิกเฉย             
ไม่ไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้ เมื่อ นาย ข ชนะคดี ศาลจะพิพากษาให้ นาย ก ไปท าการจด
ทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่ นาย ข ยังส านักงานที่ดิน ถ้านาย ก ฝ่าฝืนหรือเพิกเฉยก็ให้ถือเอา
ค าพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจ าเลย กล่าวคือ นาย ข โจทก์เจ้าหนี้ผู้ชนะคดีมีสิทธิน า
ค าพิพากษาของศาลที่พิพากษาให้ตนชนะคดีไปยังส านักงานที่ดิน  เพ่ือให้เจ้าพนักงานที่ดินโอน
กรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่ตนได้แม ้นาย ก ลูกหนี้จะไม่ได้มายังส านักงานที่ดินด้วยก็ตาม  

การจับและขังลูกหนี้ตามค าพิพากษา ถ้าศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ หรือจ าเลยกระท าการอย่างใด
อย่างหนึ่งและลูกหนี้อาจท าได้แต่ขัดขืน ลูกหนี้ตามค าพิพากษาอาจถูกจับและน ามาขังไว้จนกว่าจะ
ปฏิบัติตามค าพิพากษาได้ เช่น คดีฟ้องขับไล่ให้จ าเลยออกจากที่ พิพาท จ าเลยไม่ปฏิบัติตาม                       
ค าพิพากษา ไม่ยอมอพยพขนย้ายออกจากที่ดินตามค าพิพากษาของศาล หรือที่เรียกว่า ดื้อแพ่ง                        
ศาลออกหมายจับจ าเลยและขังไว้ได้  จนกว่าจ าเลยจะอพยพขนย้ายออกจากที่พิพาท เพราะการ
อพยพขนย้ายเป็นกรณีท่ีจ าเลยอาจปฏิบัติได้ 

ถ้าเป็นกรณีที่ศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ช าระหนี้ให้เจ้าหนี้เป็นเงินจ านวนหนึ่ง  แต่ลูกหนี้ยากจน  
ไม่มีเงินพอจะช าระหนี้ ศาลจะขังและจ าคุกลูกหนี้ไม่ได้  
 

สรุป 

     ในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่งและกระบวนยุติธรรมทางอาญานั้น เปรียบเสมือนเป็น
กระบวนการที่รับรองและคุ้มครองสิทธิของบุคคล ซึ่งถือว่าเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานตามรัฐธรรมนูญในโลก
เสรีประชาธิปไตย โดยวัตถุประสงค์ของวิธีพิจารณา ทั้งในกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งและกระบวน
ยุติธรรมทางอาญา เพ่ือหาข้อยุติและระงับข้อพิพาท ทั้งนี้ เพ่ือรักษาความสงบรียบร้อยของประชาชน
ในรัฐ ซึ่งต้องค านึงถึงหลักความยุติธรรม โดยยึดหลักปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในบทนี้จึงได้สรุปกระบวนการยุติธรรมเบื้อต้น               
ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนวิธีพิจารณาทางอาญา เช่น บุคคลที่มีหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม                 
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การสอบสวน หมายอาญา การจับ การค้น ความสัมพันธ์ระหว่างการสอบสวนกับการฟ้องคดี เป็นต้น 
ส่วนในกระบวนวิธีทางแพ่ง ก็ได้กล่าวถึงขั้นตอนในการน าคดีขึ้นสู่ศาล วิธีการในศาลชั้นต้น และการ
อุทธรณ์ ฎีกา ซึ่งเป็นส่วนที่เป็นความรู้พ้ืนฐานในการที่จะศึกษากระบวนการยุติธรรมในระดับสูงขึ้น
ต่อไป 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 
 
1. จงอธิบายถึง การจับบุคคล ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
2. จงอธิบายว่า อย่างไรเป็นความผิดซึ่งหน้า 
3. เหตุให้ออกหมายค้น มีเหตุใดบ้าง 
4. ท่านเข้าใจกรณีการฝากขังผู้ต้องหาของเจ้าพนักงานต าราจอย่างไร 

5. จงอธิบายถึงเหตุที่ต้องมีการชันสูตรพลิกศพ 

6. ท่านเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างการสอบสวนกับการฟ้องคดีต่อศาลในกระบวนการยุติธรรม
อย่างไร 
7. นายแดงถึงแก่ความตาย มีที่ดิน 1 ไร่ นายด า ทายาทต้องการกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าว จึงมา
ปรึกษานักศึกษา จงให้ค าปรึกษานายด า 
8. การชี้สองสถาน คืออะไร และเม่ือชี้สองสถานแล้ว คู่ความต้องด าเนินการอย่างไร 

9. จงอธิบายถึงลักษณะของคดีมีข้อพิพาท และคดีไม่มีข้อพิพาท  
10. ให้นักศึกษาเขียนโครงสร้างของกระบวนการยุติธรรมเบื้องต้นทั้งทางแพ่งและทางอาญา 
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