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(1) 

ค าน า 

 

 เอกสารประกอบการสอนวิชาความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับกฎหมายท่ัวไป (PA56101) เล่มนี้ ได้
จัดท าขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
(บึงกาฬ) และเพื่อใช้เป็นเอกสารทางวิชาการในการศึกษากฎหมายส าหรับผู้ท่ีสนใจ 

 เนื้อหาเล่มนี้แบ่งเป็น 8 บท โดยมีเนื้อหาครอบคลุมค าอธิบายรายวิชาความรู้เบ้ือต้นเกี่ยวกับ
กฎหมายท่ัวไป ได้แก่ หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย แนวความคิด ปรัชญา ความหมาย ประเภท
ความส าคัญ การจัดท า การใช้ การตีความ การยกเลิกกฎหมาย กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายปกครอง กฎหมายรัฐธรรมนูญ เฉพาะส่วนท่ีเป็นความรู้เบื้องต้นและได้
เพิ่มเติมเนื้อหาในเรื่อง สิทธิ กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง เฉพาะส่วนท่ีเป็นความรู้เบื้องต้นเพราะเหตุท่ี 
ว่านักศึกษาสามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลในการเตรียมตัวสอบบรรจุเข้ารับราชการต ารวจได้โดยเนื้อหาของ
เอกสารประกอบการสอนเล่มนี้ เกิดจากการศึกษาค้นคว้าจากต าราต่าง ๆ ของผู้ทรงคุณวุฒิทางด้าน
นิติศาสตร์ รวมท้ังประสบการณ์ในการสอนของข้าพเจ้า  

  ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณครูผู้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้แก่ข้าพเจ้าทุกท่าน ขอขอบพระ 
คุณผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเป็นเจ้าของต าราท่ีข้าพเจ้าใช้ในการศึกษาค้นคว้าเรียบเรียง และขอขอบ พระคุณ
มหาวิทยาลัย ผู้บริหาร เพื่อนคณาจารย์ทุกท่าน ท่ีได้ให้ค าช้ีแนะและก าลังใจในการเขียนเอกสาร
ประกอบการสอนจนเอกสารประกอบการสอนเล่มนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสาร
ประกอบการสอนเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันของนักศึกษาและผู้ท่ีสนใจต่อไป 
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แผนบริหารการสอนประจ าวิชา 

 

รหัสวิชา      PA56101 

ชื่อวิชา       วิชา ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับกฎหมายท่ัวไป                          3 (3-0-6) 

       Introduction to General Law  

 

ค าอธิบายรายวิชา (Course Description)  

แนวความคิด ปรัชญา ความหมาย ประเภท ความส าคัญ การจัดท า การใช้ การตีความการ
ยกเลิกกฎหมาย กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายปกครอง 
กฎหมายรัฐธรรมนูญ เฉพาะส่วนท่ีเป็นความรู้เบ้ืองต้น 

 

วัตถุประสงค์ท่ัวไป  เมื่อนักศึกษาเรียนบทเรียนนี้แล้วสามารถ   
1. เข้าใจและสามารถอธิบายหลักกฎหมายเบ้ืองต้นและการบวนการยุติธรรมเบื้องต้น

ได้ 

2. ปรับใช้หลักกฎหมายเบื้องต้นการบวนการยุติธรรมเบ้ืองต้นในการด าเนินชีวิตได้ 

3. น าความรู้ท่ีศึกษาใช้เป็นแรงบันดาลใจในการท่ีจะมุ่งสู่อาชีพท่ีเกี่ยวกับกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมได้ 

4. น าความรู้ท่ีศึกษาใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษากฎหมายรายวิชาอื่นหรือศึกษาต่อใน
ระดับท่ีสูงขึ้นและสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อให้กับผู้อื่นได้ 

 

เนื้อหา 

บทที่ 1 

 วิวัฒนาการของกฎหมาย       6 ช่ัวโมง 
มูลเหตุเบื้องต้นท่ีท าให้เกิดกฎหมาย 

ความหมายและลักษณะของกฎหมาย 

ท่ีมาของกฎหมาย 

ศักดิ์ของกฎหมาย 

สรุป 

แบบฝึกหัดท้ายบท  

 เอกสารอ้างอิง 
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บทที่ 2  
การแบ่งประเภทของกฎหมาย      7 ช่ัวโมง  
กฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน 
กฎหมายสารบัญญัติและกฎหมายวิธีสบัญญัติ 
กฎหมายประเภทอื่นๆ 
ระบบกฎหมาย 
ระบบศาล 
สรุป 

แบบฝึกหัดท้ายบท 
 เอกสารอ้างอิง 
 

บทที่ 3  
 ขอบเขตในการใช้กฎหมาย      6 ช่ัวโมง 

    ขอบเขตการใช้กฎหมายเกี่ยวกับเวลา 

    ขอบเขตการใช้กฎหมายเกี่ยวกับสถานท่ี 

    ขอบเขตการใช้กฎหมายเกี่ยวกับบุคคล 

การตีความกฎหมาย 

การอุดช่องว่างกฎหมาย 

สรุป 

แบบฝึกหัดท้ายบท  

 เอกสารอ้างอิง 
 

บทที่ 4 

ความหมายและลักษะของสิทธิ      6 ชั่วโมง 
ประเภทของสิทธิ 
เนื้อหาแห่งสิทธิ 
วัตถุแห่งสิทธิ 
ผู้ทรงสิทธิ 
สรุป 

แบบฝึกหัดท้ายบท 

 เอกสารอ้างอิง 
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บทที่ 5 

 การเคล่ือนไหวแห่งสิทธิ       6 ชั่วโมง 
     นิติเหตุ 

     นิติการณ์ 

     นิติกรรม 

     โมฆกรรม 

     โมฆียกรรม 

     อายุความ 

 สรุป 

 แบบฝึกหัดท้ายบท 
 เอกสารอ้างอิง 
 

บทที่ 6 

ความหมายของกฎหมายอาญา      6 ชั่วโมง 
การใช้กฎหมายอาญา 

สาระส าคัญของความผิด 

สรุป 

แบบฝึกหัดท้ายบท  

 เอกสารอ้างอิง 
 

บทที่ 7 

หลักท่ัวไป        6 ช่ัวโมง 
สาระส าคัญเบ้ืองต้นของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 เอกเทศสัญญา   

สาระส าคัญเบ้ืองต้นของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ครอบครัว 

สาระส าคัญเบ้ืองต้นของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 มรดก 

สรุป 

แบบฝึกหัดท้ายบท  

 เอกสารอ้างอิง 
 

บทที่ 8 

สาระส าคัญเบ้ืองต้นกระบวนการยุติธรรมทางอาญา    7 ช่ัวโมง 
สาระส าคัญเบ้ืองต้นกระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง 
สรุป 
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แบบฝึกหัดท้ายบท  

 เอกสารอ้างอิง 
 

วิธีการสอนและกิจกรรม 

1. อธิบายค าอธิบายรายวิชา เนื้อหา กฎระเบียบต่าง ๆ รวมท้ังเกณฑ์การให้คะแนนและการ
ประเมินผล 

2. น าเข้าสู่บทเรียนโดยน ากรณีศึกษา และอธิบายเนื้อหาตามแผนการเรียนการสอน 

3. ศึกษาค้นคว้าและอภิปรายแลกเปล่ียนความรู้ตามประเด็นเนื้อหาท่ีก าหนดตามแผนการเรียน
การสอน 

4. ศึกษาจากต ารากฎหมายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับเนื้อหาในการเรียนการสอน 

5. ศึกษากรณีศึกษาตามข้อเท็จจริงในเหตุการณ์ปัจจุบัน 

6. มอบหมายงานบุคคลและรายกลุ่มให้ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร หนังสือและส่ืออื่น ๆ  แล้ว
อภิปรายสรุป 

7. แบ่งกลุ่มย่อย เพื่อศึกษาและอภิปราย ตามประเด็นท่ีปัญหาก าหนด และท าแบบฝึกหัด 

8. อาจารย์ร่วมสรุปบทเรียนและตอบข้อซักถาม 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับกฎหมายท่ัวไป 

2. Power Point ใบความรู้/เอกสารอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับเนื้อหา 
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 
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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 าบทที่ 1 

หลักพ้ืนฐานเกี่ยวกับกฎหมาย 

 

หัวข้อเนื้อหา 

วิวัฒนาการของกฎหมาย 

มูลเหตุเบื้องต้นท่ีท าให้เกิดกฎหมาย 

ความหมายและลักษณะของกฎหมาย 

ท่ีมาของกฎหมาย 

ศักดิ์ของกฎหมาย 

สรุป 

แบบฝึกหัดท้ายบท  

 เอกสารอ้างอิง 
 

วัตถุเชิงพฤติกรรม 

 เมื่อนักศึกษาเรียนบทเรียนนี้แล้วสามารถ   
1. อธิบายถึงหลักท่ัวไปของกฎหมายเบื้องต้นได้ 

2. บอกถึงวิวัฒนาการของกฎหมาย 

3. วิเคราะห์ถึงมูลเหตุเบ้ืองต้นท่ีท าให้เกิดกฎหมายได้ 

4. อภิปรายถึงความหมายและลักษณะของกฎหมายได้ 

5. ช้ีแจงและแลกเปล่ียนความคิดในท่ีมาของกฎหมายได้ 

6. อธิบายถึงความต่างช้ันล าดับศักดิ์ของกฎหมายได้ 

7. วิเคราะห์ถึงโครงสร้างเบ้ืองต้นในเนื้อหาจากบทเรียนและสามรถถ่ายทอด องค์ความรู้
ให้กับผู้อื่นได้ 

 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ผู้สอนน าเข้าสู่บทเรียนโดยสนทนาเกี่ยวกับกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันและอธิบายสาระส าคัญตามประเด็นเนื้อหาตามแผนการสอน 

2. ใหผู้้เรียนแบ่งกลุ่มและแต่ละกลุ่มศึกษาค้นคว้า อภิปรายประเด็นเนื้อหาตามแผนการ
สอนแล้วสรุปเป็นใบความรู้ 

3. ผู้สอนกับผู้เรียนร่วมสรุปเนื้อหาในบทท่ี 1 และตอบข้อซักถามเม่ือมีประเด็นเพิ่มเติมใน
เนื้อหา 
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 4.  มอบหมายให้นักศึกษาท าแบบฝึกท้ายบทท่ี 1  
 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนบทท่ี 1 

2. Power Point สรุปบรรยายบทท่ี 1   
3. แบบฝึกหัดท้ายบท 

 

การวัดผลและประเมินผล 

1. ตรวจใบความรู้ท่ีมอบหมาย 

2. ตรวจแบบฝึกหัดท้ายบท 

3. การตอบค าถามในช้ันเรียน 

4. สังเกตการร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
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บทที่ 1  
หลักพ้ืนฐานเกี่ยวกับกฎหมาย 

 

ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับกฎหมายท่ัวไปนั้น เป็นศาสตร์กฎหมายพื้นฐานซึ่งนักกฎหมายหลาย
ท่านได้ให้ค านิยามไว้แตกต่างกันไป แต่ท้ังนี้ค านิยามท่ีแม้จะแตกต่างดังกล่าวนั้น ยังต้ังอยู่บนพื้นฐานของ
การเป็นกุญแจส าคัญท่ีจะน าไปสู่การท าความเข้าใจในปรัชญา เนื้อหา นิติวิธี ของกฎหมายประเภทต่างๆ 
ซึ่งโดยสรุปแล้วค านิยามของความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับกฎหมายท่ัวไป คือ เป็นหลักเกณฑ์ของความรู้
พื้นฐานท่ัวไปในวิชากฎหมาย ซึ่งหมายความว่า เป็นการศึกษาหลักเกณฑ์ท่ีเป็นรากฐานของกฎหมาย 
และความหมายของกฎหมายอย่างกว้าง ตลอดจนขอบเขตการใช้ การตีความ การอุดช่องว่างกฎหมาย 
ซึ่งเป็นหลักการส าคัญท่ีจะน าไปสู่ความเข้าใจถึงนิติวิธี และเพื่อให้ผู้ศึกษากฎหมายได้ใช้เป็นแนวทางใน
การน าไปสู่ความเข้าใจเจตนารมณ์ ของกฎหมายกฎหมายแขนงต่างๆได้ยิ่งขึ้น โดยในบทเรียนนี้จะได้
กล่าวถึงสาระพื้นฐานท่ีส าคัญเกี่ยวกับกฎหมาย อันจะน าไปสู่การศึกษาสาระส าคัญเรื่องอื่นๆ ต่อไป 

 

วิวัฒนาการของกฎหมาย 

 

กฎหมายวิวัฒนาการมาจากสังคมท่ีซับซ้อนและการอยู่รวมตัวกันของมนุษย์ของมนุษย์เมื่อ
ระยะเวลาเปล่ียนแปลงไปมนุษย์พัฒนามากขึ้นท้ังสภาพร่างกายและสมอง จากเดิมท่ีมนุษย์อยู่โดดเด่ียว
มนุษย์เริ่มเข้ามาอยู่รวมกันเป็นครอบครัว จากครอบครัวเป็นชนเผ่าหรือชุมชน รู้จักประดิษฐ์เครื่องมือใช้
รู้จักล่าสัตว์ รู้จักใช้ไฟในการด ารงชีวิต รู้จักการน ากระดูกสัตว์มาท าเป็นอาวุธ ปรากฏการณ์เหล่านี้ท าให้
เกิดการเรียนรู้จากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง เกิดวัฒนธรรม รู้จักการวาดรูปตามผนัง รู้จักน าวัสดุธรรมชาติ
เช่นเปลือกหอยมาท าเป็นเครื่องประดับ รวมท้ังรู้จักเก็บผลไม้ ล่าสัตว์ ซึ่งนักประวัติศาสตร์ ได้เรียกยุคนี้
ว่ายุคก่อนประวัติศาสตร์ มีอายุราวส่ีหมื่นปี 

การรวมกลุ่มของมนุษย์ในยุคแรก อาจเป็นกลุ่มคน เป็นชนเผ่า เป็นหมู่บ้าน ซึ่งเป็นกลุ่มเล็กๆ 
การด ารงอยู่ก็ยังของกลุ่มนั้นๆยังไม่เข้มแข็งนัก แม้การแข่งขันในด้านต่างๆของการด ารงชีวิตก็ยังไม่
เกิดขึ้นแต่ตามสัญชาตญาณของมนุษย์จะต้องมีการด ารงเผ่าพันธุ์ เมื่อในเวลาต่อมาชุมชนนั้นๆ ก็ขยาย
ใหญ่ขึ้นปัญหาทางด้านความด ารงอยู่ของชีวิต การขยายอาณาเขตเผ่า อาณาเขตชุมชน ก็เริ่มเกิดมีขึ้น ใน
ยุคสมัยนั้น ค าตัดสินช้ีขาดต่างๆ อยู่ในตัวของแต่ละบุคคลโดยธรรมชาติ หากเกิดมีการโต้แย้งในสิทธิ
เสรีภาพในชีวิตหรือร่างกาย หรือมีการอ้างกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ผู้ท่ีถูกละเมิดหรือถูกท า
ร้ายก็จะมีการโต้ตอบโดยการแก้แค้นผู้รุกรานหรือผู้ท าละเมิดสิทธินั้นด้วยตนเองทุกๆกรณีไป จึงกล่าวได้
ว่า ในยุคสมัยเริ่มแรกของมนุษย์นั้นยังไม่มีกฎหมายมาบังคับใช้ตัดสินช้ีขาดการกระท าต่างๆของกลุ่มหรือ
ชนเผ่า ดังนั้นเพื่อรักษาความสงเรียบร้อยและการอยู่รวมกันอย่างเป็นปกติสุขของแต่ละกลุ่มหรือชนเผ่า 
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มนุษย์จึงได้สร้างหลักเกณฑ์ ซึ่งแต่ละกลุ่มหรือชนเผ่าจะมีข้อก าหนดหรือกฎเกณฑ์โดยรวม 
ดังนี้ 

1. ขนบธรรมเนียมประเพณี 

2. ภาษาพูด 

3. มีความนับถือโชคลาภ เทพเจ้า วิญญาณต่างๆ เป็นของแต่ละกลุ่มหรือชนเผ่าโดยเฉพาะ 

   จะเห็นได้ว่าส่ิงท่ีเกิดขึ้นมาเมื่อมีกลุ่มหรือชนเผ่า หรือชุมชน ต้องมีขนบธรรมเนียมประเพณี
หรือ จารีตประเพณีของแต่ละชุมชน ซึ่งต่อมาวิวัฒนาการเป็นกฎหมายจารีตประเพณีและเมื่อกลุ่มหรือ
ชนเผ่าชุมชนนั้นแผ่ขยายใหญ่ขึ้นมนุษย์ท่ีอยู่ในชุมชนนั้นหรือในเผ่านั้นก็ต้องประพฤติปฏิบัติตาม
ประเพณีของเผ่า ของตนท่ียึดถือปฏิบัติ ผู้ใดขัดขืนหรือประพฤติฝ่าฝืนก็จะถูกสังคมในเผ่าหรือในชุมชน
นั้นร่วมกันลงโทษผู้นั้น ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของการประหารชีวิต การทรมาน การก าจัดออกไปจาก
ชุมชน หรือขับไล่ไม่ให้อยู่ในกลุ่มของตน ( ปกรณ์ มณีปกรณ์, 2550: 14 ) เป็นต้น 

   เป็นที่น่าสังเกตว่า จารีตประเพณีมีความส าคัญส าหรับเผ่าหรือชุมชน เปรียบได้เสมือนว่าเป็น
กฎหมาย ท่ีมีอ านาจบังคับให้คนในกลุ่มในเผ่านั้นๆต้องประพฤติปฏิบัติตาม หากขัดขืนก็จะได้รับผลร้าย
หรือถูกลงโทษ 

   จากท่ีได้กล่าวมาข้างต้น ซึ่งถ้าจะอุปมาถึงกฎหมายแล้ว ในยุคของสังคมระยะเริ่มแรกในช่วงนี้
ของแต่ละชนเผ่าหรือชุมชนก็คือ จารีตประเพณีท่ีบังคับให้มนุษย์ในชนเผ่าหรือชุมชนนั้นๆต้องประพฤติ
ปฏิบัติตาม หากขัดขืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องได้รับผลร้ายหรือถูกลงโทษ  

   เมื่อชุมชนหรือกลุ่มเผ่านั้นได้ขยายใหญ่ขึ้น มีประชากรเพิ่มมากขึ้น สังคมมีความซับซ้อน
มากขึ้น ปัญหาต่างๆ ในการด ารงอยู่ของกลุ่มเผ่าหรือชุมชนก็เกิดตามขึ้นมา ท้ังในด้านการจัดระเบียบ
กลุ่มเผ่าของตนให้อยู่ด้วยความเป็นระเบียบ ควบคุมให้อยู่ในระบบการปกครองอีกท้ังในด้านการ
ป้องกันความปลอดภัยของสมาชิกกลุ่มเผ่าของตนท่ีจะถูกท าร้ายจากคนในกลุ่มเผ่าหรือชุมชนอื่นท้ังใน
ด้านควบคุมความสงบเรียบร้อย การประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน การประทุษร้ายในชีวิตร่างกายภายใน
กลุ่มเผ่าหรือชุมชนของตนเอง ซึ่งมีความจ าเป็นท่ีจะต้องต้ังผู้ควบคุมกลุ่มเผ่า หรือชุมชนของตนขึ้น
เป็นผู้น า และคุณสมบัติประการส าคัญประการแรกของผู้ท่ีถูกแต่งต้ังให้เป็นผู้น านั้น มักจะมาจาก
บุคคลท่ีมีความเก่งกล้าในการต่อสู้ มีความแข็งแรงกว่าคนอื่นๆ ในกลุ่มเผ่าหรือชุมชนนั้น จนเป็นท่ี
ยอมรับ และได้รับความไว้ว่าใจจากคนในกลุ่มให้เป็นผู้น า เพื่อคุ้มครองสมาชิกในกลุ่มหรือชุมชนนั้น 
หรือผู้น าผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังนั้น อาจมาจากบุคคลคนท่ีมีความ สามารถในด้านอื่นๆ ท่ีสมาชิกในชน
เผ่าหรือในชุมชนให้การยอมรับ เช่น มีความสามรถในการรักษาโรคหรือสามารถก าจัดภูตผีต่างๆ สร้าง
ความสงบน าความกินดีอยู่ดีมาสู่สมาชิกในกลุ่มเผ่าหรือในชุมชน ซึ่งเป็นผู้น าทางด้านจิตวิญาณ เป็นต้น 
ผู้น ากลุ่มเผ่าหรือชุมชนนี้ก็จะท าหน้าท่ีควบคุมการด ารงอยู่และความสงบสุข  ให้เกิดแก่กลุ่มเผ่าหรือ
ชุมชนของตน รวมไปถึงหน้าท่ีตัดสินช้ีขาดข้อพิพาทต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในกลุ่มเผ่าหรือชุมชนของตนด้วย 
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ดังนั้นจึงจ าเป็นท่ีจะต้องต้ังกฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆขึ้นมา เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มเผ่าหรือชุม 
ชนเช่ือฟังและปฏิบัติตาม ซึ่งกฎเกณฑ์ท่ีผู้น าได้ต้ังขึ้นนั้น จะเช่ือมโยงโดยอาศัยค าส่ังของวิญญาณ
บรรพบุรุษ หรือค าส่ังของเทพเจ้าท่ีกลุ่มเผ่าหรือชุมชนนั้นนับถือ ให้มีบัญชาให้ตนน ามาใช้บังคับเหนือ
สมาชิกในกลุ่มเผ่าหรือชุมชนซึ่งท าให้สมาชิกในกลุ่มเผ่าหรือชุมชนนั้น เกิดความเกรงกลัวและยอม
ปฏิบัติตามด้วยดี และเป็นท่ีน่าสังเกตว่า ค าส่ังของวิญญาณของบรรพบุรุษ หรือค าส่ังของเทพเจ้าน า 
ไปสู่มูลเหตุของลัทธิหรือศาสนาของชุมชนในกลุ่มเผ่าหรือชุมชนนั่นเอง 

ต่อมาเมื่อสังคมมนุษย์มีการพัฒนาขึ้น ชุมชนต่างๆแผ่ขยายใหญ่ขึ้นจนกลายเป็นรัฐหรือ
ประเทศ จารีตประเพณี ซึ่งถือว่าเป็นค าส่ังหรือข้อบังคับท้ังหลายท่ีบังคับใช้อยู่ ก็ถูกปรับปรุงแก้ไขให้
เข้ากับบริบททางสังคมอย่างค่อยเป็นค่อยไปโดยอาศัยพื้นฐานของจารีตประเพณี ลัทธิศาสนาและ
สภาวะความเป็นอยู่ ของคนในรัฐหรือในประเทศนั้นๆ ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานท่ีจะน าไปสู่ในการสร้างกฎ 
หมายข้ึนมาเพื่อใช้บังคับกับสมาชิกในรัฐให้ประพฤติปฏิบัติตาม ท้ังนี้ เพื่อรักษาความสงบการด ารงอยู่
และความเป็นเอกราชของรัฐหรือประเทศนั้นให้ด ารงอยู่ตลอดไปด้วยเหตุท่ีมีการปรับปรุงแก้ไข
ดังกล่าวนี้ จึงส่งผลให้การลงโทษท่ีรุนแรงในสมัยก่อนๆ ก็ค่อยๆ ถูกปรับปรุงเปล่ียนแปลงไปตามการ
พัฒนาของมนุษย์และบริบทของสังคมยุคใหม่โดยเปล่ียนจากวิธีการลงโทษท่ีโหดร้ายได้ผ่อนคลาย
บทลงโทษเป็นจ าคุกหรือกักขัง หรือปรับเป็นเงินหรือชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในในการท่ีได้กระท าการ
ละเมิดต่อบุคคลอื่น 

 

มูลเหตุเบื้องต้นท่ีท าให้เกิดกฎหมาย 

 

จากท่ีได้กล่าวถึงวิวัฒนาการของกฎหมายโดยสรุปข้างต้นนั้น จึงเป็นท่ีน่าสังเกตถึงจุดก าเนิด
ของกฎหมายได้หลายประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคแรกๆของการอยู่รวมกันเป็นสังคมของมนุษย์ซึ่ง
ได้แก่ 

1.  ผู้น าหรือหัวหน้าเผ่า ซึ่งได้แก่ ผู้มีอ านาจสูงสุดของเผ่า ของหมู่บ้าน ของรัฐหรือของประ 
เทศเป็นผู้มีบทบาทท่ีส าคัญในการริเริ่มให้เกิดค าส่ังหรือข้อบังคับขึ้นมาใช้กับสมาชิกในเผ่าหรือในรัฐ
ของตนจนกระท่ังวิวัฒนาการกลายเป็นกฎหมายข้ึน  

2.  ขนบธรรมเนียมประเพณีหรือจารีตประเพณีซึ่งด ารงอยู่กับเผ่าหรือรัฐและยึดถือปฏิบัติสืบ
ต่อกันมาจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งนั้น ถือเป็นส่ิงยึดเหนี่ยวให้สมาชิกคนทุกคนในเผ่าหรือรัฐของตนมี
ความกลมเกลียวและมีความเช่ือไปในทิศทางเดียวกันอันจะน ามาซึ่งความสงบเรียบร้อยนั้นก็ถือเป็นจุด
ก าเนิดของกฎหมายอีกเช่นกัน  

3.  วิญญาณบรรพบุรุษความเช่ือในเทพเจ้า หรือค าส่ังสอนของศาสนานั้นก็เป็นมูลเหตุหนึ่งท่ี
ถือเป็นจุดก าเนิดของกฎหมายขึ้นมาเช่นกัน เพราะสมาชิกในเผ่าหรือรัฐเคารพเช่ือฟังส่ิงท่ีส่ิงเหล่านี้
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อย่างเคร่งครัด ดังนั้นเมื่อผู้น าหรือหัวหน้าเผ่าออกค าส่ังหรือกฎเกณฑ์ใดเพื่อมาบังคับใช้โดยอ้างว่าเป็น
ความประสงค์ของบรรพบุรุษหรือเป็นพระบัญชาของพระเจ้าหรืออ้างค าส่ังหรือกฎเกณฑ์โดยหลัก
ศาสนาผู้น าหรือหัวหน้าเผ่าย่อมจะได้รับการเช่ือฟังและปฏิบัติตามจากสมาชิกในเผ่าหรือรัฐโดย
ปราศจากการโต้แย้งใดๆ 

4.  ความยุติธรรม (Equity)  โดยสรุปแล้วแบ่งความยุติธรรมได้ออกเป็น 2 ประการ คือ 

4.1  ความยุติธรรมโดยธรรมชาติ (Justice by Nature or Natural Justice) เป็นกฎท่ีมี
รากฐานมาจากความยุติธรรมโดยธรรมชาติ ซึ่งหมายถึง กฎเกณฑ์ท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปในหมู่ชนต่างๆ 
โดยไม่มีผู้ใดสร้างขึ้น มีอยู่ท่ัวทุกหนแห่งและด ารงอยู่เป็นนิรันดร์ เช่น หลักเกณฑ์ท่ีผู้ใดประทุษร้ายต่อ
ชีวิตประทุษร้ายต่อร่างกายผู้อื่นโดยเจตนาผู้นั้นย่อมมีความผิดต้องได้รับโทษเพราะโดยหลักความ
ยุติธรรมโดยธรรมชาติแล้ว มนุษย์ทุกคนไม่อาจท่ีจะก้าวล่วงแดนแห่งความเป็นอิสระในการด ารงชีวิต
ของผู้อื่นได้ เป็นต้น 

4.2  ความยุติธรรมท่ีเป็นแบบแผน (Conventional Justice) ซึ่งจะเห็นได้จากตัวอย่าง
ข้างต้น เช่น เมื่อมีการกระท าความผิดประทุษร้ายต่อชีวิตผู้อื่นแล้วโทษท่ีผู้กระท าผิดท่ีต้องได้รับนั้นจะ
สภาพบังคับเช่นใดนั้นขึ้นอยู่กับรูปแบบหรือแบบแผนของแต่ละสังคมบางสังคมอาจให้ลงโทษประหาร
ชีวิตเพียงสถานเดียวแต่ในบางสังคมอาจให้เพียงการจ าคุกตลอดชีวิตเพื่อให้ ผู้กระท าความผิดได้มี
โอกาสกลับตัวและสามารถด ารงอยู่ในสังคมได้อีกความยุติธรรมแบบนี้เกิดขึ้นจากค าประกาศและแบบ
แผนท่ีเป็นเจตนารมณ์ร่วมกันในแต่ละสังคม เช่น นาย ก. ฆ่านายด าตายโดยความจ าเป็น นาย ก. จะ
อ้างหลักกฎหมาย เพื่อไม่ต้องรับผิดได้หรือไม่นั้น ก็เป็นเรื่องแบบแผนของแต่ละสังคมท่ีก าหนดแบบ
แผนขึ้น  

4.3  แนวคิดทฤษฎีของนักปราชญ์หรือนักวิชาการกฎหมาย แม้ว่าผู้บัญญัติกฎหมายจะ
พยายามบัญญัติกฎหมายให้ละเอียดครอบคลุมในทุกรณีเพียงใดก็ตาม กฎหมายท่ีบัญญัติออกมานั้นก็
ไม่อาจบังคับใช้ได้เหมาะสมทันกับสถานการณ์และสภาวะแวดล้อมของประเทศและท่ีเปล่ียนแปลงไป
อยูต่ลอดเวลาได้ เพราะกฎหมายเมื่อบัญญัติออกมาและประกาศบังคับใช้แล้วนั้น ย่อมมีผลใช้ตลอดไป 
ดังนั้น แนวคิดทฤษฎี ตลอดจนข้อคิดเห็นต่างๆ ขอบรรดานักปราชญ์ทางกฎหมาย หรือนักวิชาการ
ทางกฎหมายท่ีได้เขียนต าราหรือบทความอธิบายในประเด็นท่ียังไม่เป็นข้อยุติ หรือ เพื่อช้ีช่องโหว่ หรือ
ช้ีถึงข้อบกพร่องบางประการ หรือช่องว่างทางกฎหมาย ของบทกฎหมายนั้นๆ เพื่อให้น าไปสู่ข้อยุติ
ทางก าหมาย และมีการแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสม กับเวลา สถานการณ์ปัจจุบันทางสังคมท่ี
เปล่ียนแปลง ซึ่งถือได้ว่า แนวคิดทฤษฎีของนักปราชญ์หรือนักวิชาการกฎหมายเป็นมูลเหตุท่ีน าไปสู่
การก าเนิดหลักกฎหมายท่ีสามารถน าไปใช้บังคับในรูปแบบท่ีสมบูรณ์ต่อไป 

4.4  ค าพิพากษาของศาล  ตามหลักกฎหมายคอมมอนลอว์ (Common law) นั้น ถือว่า 
ค าพิพากษาของศาลเป็นท่ีมาหรือแหล่งก าเนิดของกฎหมาย ยกตัวอย่างเช่น ประเทศอังกฤษ เพราะ
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อังกฤษ  ใช้กฎหมายจารีตประเพณีหรือหลักกฎหมายคอมมอนลอว์ (Common law) โดยศาลอาศัย
หลักจารีตประเพณีเป็นเครื่องพิจารณาตัดสินคดีและลงโทษผู้กระท าผิดโดยถือเอาค าพิพากษาท่ีวางไว้
เป็นบรรทัดฐานในคดีก่อนนั้นเป็นหลักในการพิจารณาในคดีประเภทเดียวกัน 

ส าหรับประเทศอื่นๆ หรือประเทศท่ีใช้กฎหมายลายลักษณ์อักษรโดยท่ัวไป เช่น ไทย 
ฝรั่งเศส  เยอรมัน ญี่ปุ่น นั่นมิได้ถือว่าค าพิพากษาของศาลเป็นท่ีมาของกฎหมายเพราะในคดีเรื่อง
เดียวกันแต่คู่กรณีต่างรายกันนั้น ศาลอาจตัดสินแตกต่างกันหรือเหมือนกันก็ได้ เช่น ค าพิพากษาของของ
ศาลอุทธรณ์อาจตรงกันข้ามกับค าพิพากษาของศาลช้ันต้นก็ได้ เช่นนี้เป็นต้น คือจะถือเอาค าพิพากษา
เป็นแนวในการตัดสินคดี เรื่องเกี่ยวกันแต่ต่างรายกันไปในแนวเดียวกันหมดไม่ได เพราะค าพิพากษานั้น
เกี่ยวข้องหรือมีผลบังคับได้เฉพาะคู่กรณีเท่านั้น ไม่เกี่ยวถึงบุคคลอื่น แต่อย่างไรก็ตามในการบัญญัติ
กฎหมายก็ต้องอาศัยค าพิพากษาของศาลเป็นส่วนประกอบในการพิจารณาบทบัญญัติกฎหมาย
เช่นเดียวกับการพิจารณาศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ความยุติธรรม แนวคิดทฤษฎีของนักปราชญ์
นักวิชาการกฎหมาย ดังนั้น ประเทศท่ีใช้กฎหมายลายลักษณ์อักษรค าพิพากษาของศาลก็เป็นเพียง
เหตุผลประกอบท่ีท าให้เกิดกฎหมายเท่านั้น 

 

ความหมายและลักษณะของกฎหมาย 

 

ความหมายของกฎหมายนั้นผูกพันอย่างแน่นแฟ้นกับการท่ีมนุษย์ต้องอยู่รวมกันกันสังคมและ
ในลักษณะเป็นกลุ่มท่ีมีการจัดต้ังลักษณะการอยู่รวมกลุ่มของมนุษย์ในสังคมท าให้เกิดความจ าเป็นท่ี
จะต้องมีกฎเกณฑ์ท่ีวางระเบียบและก าหนดความประพฤติของมนุษย์เอง ท้ังนี้ เพื่อให้การอยู่รวมกัน
ดังกล่าวสามารถด าเนินการไปได้ แต่กฎเกณฑ์ท่ีก าหนดความประพฤติของมนุษย์ไม่ได้เป็นกฎหมาย
เสมอไปการท่ีจะพิจารณาว่ากฎเกณฑ์ใดเป็นกฎหมายหรือไม่จะต้องดูว่ากฎเกณฑ์นั้นมีสภาพบังคับ 
(sanction) ของสังคมหรือไม่ 

ดังนั้น ความหมายของค าว่า “กฎหมาย” คือ “กฎหมายคือกฎเกณฑ์ท่ีวางระเบียบแห่งการ
อยู่ร่วมกันของมนุษย์ในสังคมโดยมีสภาพบังคับของสังคมนั้น” (โภคิน พลกุล, 2525: 1) 

โดยเหตุท่ีกฎหมายแบ่งออกได้เป็น 2 อย่างคือ “กฎหมายตามเนื้อความ” อย่างหนึ่งกับ
“กฎหมายตามแบบพิธี” อีกอย่างหนึ่งจึงไม่สามารถท่ีจะให้ความหมายของกฎหมายเป็นการท่ัวๆ ไป
ได้ ฉะนั้น จึงต้องแยกพิจารณา ดังนี้ 
 “กฎหมายตามเนื้อความ”หมายความถึงกฎหมายซึ่งบทบัญญัติมีลักษณะเป็นกฎหมายโดยแท้
อันได้แก่ข้อบังคับของรัฐซึ่งก าหนดความประพฤติของมนุษย์ ถ้าผู้ใดฝ่าฝืนผู้นั้นจะได้รับผลร้ายแรง
หรือถูกลงโทษ 
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“กฎหมายตามเนื้อความ” จึงแยกออกเป็นองค์ประกอบได้ดังต่อไปนี้ (หยุด แสงอุทัย, 2535: 

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

อยู่ในอาณาเขตอันหนึ่งภายใต้อ านาจอธิปไตยของตนเอง ฉะนั้น การท่ีเป็นรัฐได้จะต้องมีส่วนประกอบ
สามประการ  คือ ราษฎร  อาณาเขต และ อ านาจอธิปไตยของตนเอง คือไม่ตกอยู่ใต้อ านาจอธิปไตย
ของรัฐอื่น 

3. ข้อบังคับต้องก าหนดความประพฤติ คือ การเคล่ือนไหวร่างกายหรือการงดเว้นเคล่ือนไหว
ร่างกายอย่างใดอย่างหนึ่ง ล าพังแต่จิตใจอย่างเดียวกฎหมายย่อมไม่เข้าไปเกี่ยวข้องและอันนี้เองท่ีท า
ให้กฎหมายแตกต่างกับข้อบังคับของศาสนาและศีลธรรมซึ่งเป็นข้อบังคับท่ีก าหนดจิตใจด้วยแต่ท้ังนี้
มิได้หมายความว่ากฎหมายจะไม่ค านึงถึงจิตใจเสียเลย การกระท าอย่างเดียวกันกฎหมายก าหนดโทษ
หนักเบาต่างกัน แล้วแต่จิตใจของผู้กระท า เช่น การตบหน้าเจ้าพนักงานในขณะท่ีไม่ได้ปฏิบัติราชการ
และโดยสาเหตุส่วนตัวย่อมเป็นความผิดลหุโทษเท่านั้น แต่ถ้าการตบหน้านั้นกระท าไปเพื่อกบฏจะมี
โทษถึงประหารชีวิต แต่ถ้าเพียงแต่คิดในใจท่ีจะท าการกบฏ กฎหมายย่อมไม่เอาโทษ 

4. ข้อบังคับนั้นต้องก าหนดความประพฤติของมนุษย์ กฎหมายบัญญัติไว้ เพื่อให้มนุษย์
รวมกันอยู่เป็นสังคมด้วยความสงบสุขและใช้บังคับเฉพาะมนุษย์เท่านั้น ถ้าสัตว์กระท าให้มนุษย์ได้รับ
ความเสียหายกฎหมายย่อมไม่ลงโทษสัตว์ แต่อาจลงโทษมนุษย์ผู้เป็นเจ้าของสัตว์ได้ 

5. ข้อบังคับนั้นถ้าฝ่าฝืนจะต้องได้รับผลร้ายหรือถูกลงโทษ ซึ่งเรียกว่า“สภาพบังคับ
(sanction) กฎหมายและการท่ีกฎหมายต้องมีสภาพบังคับ เช่น การลงโทษ ย่อมเป็นการบังคับให้
มนุษย์ต้องปฏิบัติตามกฎหมายโดยมนุษย์ย่อมกลัวท่ีจะได้รับผลร้ายหรือถูกลงโทษ สภาพบังคับนี้ใน
บางเรื่องกฎหมายให้ผู้ฝ่าฝืนกฎหมายช าระค่าเสียหายในทางเพ่งในบางเรื่องก็ก าหนดให้ผู้ฝ่าฝืนรับโทษ
ในทางอาญา การท่ีกฎหมายก าหนดสภาพบังคับเช่นนี้ ย่อมท าให้กฎหมายมีลักษณะแตกต่างกับ
ศีลธรรมและศาสนาอีกอย่างหนึ่ง 

    ในเวลาปัจจุบันนี้ สภาพบังคับเป็นอ านาจหน้าท่ีของรัฐท่ีจะปฏิบัติจัดท าแต่ฝ่ายเดียว  ซึ่ง
ผิดกับสมัยโบราณท่ียอมให้เอกชนผู้เสียหาย หรือครอบครัวของผู้เสียหายแก้แค้นผู้กระท าร้ายได้บ้าง
ในบางกรณีการท่ี จะทราบว่าข้อบังคับอันใดอันหนึ่งเป็น“กฎหมายตามเนื้อความ” หรือไม่นั้น ก็ต้อง
พิจารณาองค์ประกอบ 5 ประการนี้ว่าครบถ้วนหรือไม่ ถ้าขาดไปข้อใดข้อหนึ่ง ก็ไม่ใช่ “กฎหมาย  

ตามเนื้อความ”แต่อาจจะเป็น  “กฎหมายตามแบบพิธี”ได้ 

    “กฎหมายตามแบบพิธี” หมายความถึง กฎหมายท่ีออกมาโดยวิธีบัญญัติกฎหมาย ท้ังนี้
โดยไม่ต้องค านึงว่ากฎหมายนั้นเข้าลักษณะเป็นกฎหมายตามเนื้อความหรือไม่ ตัวอย่างเช่น 
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พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีซึ่งแม้ว่าจะเป็น “พระราชบัญญัติ” แต่ก็ไม่มีลักษณะเป็น
กฎหมายตามเนื้อความแต่ประการใดเพราะไม่ใช่กฎข้อบังคับท่ีก าหนดความประพฤติของบุคคลซึ่งผู้ใดฝ่า
ฝืนจะได้รับผลร้ายหรือถูกลงโทษการท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติว่า ให้งบประมาณแผ่นดินประจ าปีต้องตราขึ้น
เป็นพระราชบัญญัติ เพื่อจะให้ผ่านการพิจารณาของรัฐสภาอย่างเดียวกับพระราชบัญญัติอื่นๆ เท่านั้น 
นอกจากนั้น กรณีท่ีส าคัญๆ รัฐสภาก็ได้ถวายค าแนะน าและยินยอมให้พระมหากษัตริย์ทรงตรา
พระราชบัญญัติ ซึ่งเป็นเรื่องของฝ่ายบริหารโดยแท้ เช่น พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
ฯ พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรมฯ เป็นต้น  พระราชบัญญัติท้ังสองนี้ก็เป็น “กฎหมาย
ตามแบบพิธี” แต่หาได้เป็น“กฎหมายตามเนื้อความ” ไม่ เพราะไม่ใช่เป็นข้อบังคับของรัฐท่ีก าหนดความ
ประพฤติของมนุษย์ ซึ่งผู้ใดฝ่าฝืนจะได้รับผลร้ายหรือถูกลงโทษแต่ประการใด ดังนั้น “กฎหมาย คือ 
กฎเกณฑ์ท่ีเป็นแบบแผนความประพฤติของมนุษย์ในสังคม ซึ่งมีกระบวนการบังคับท่ีเป็นกิจจะลักษณะ 
(Organized Sanctionor Organized Enforcement)” (สมยศ เช้ือไทย, 2534: 42-43) 

    จากค านิยามนี้  กฎหมายมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 1.  กฎหมายต้องเป็นกฎเกณฑ์ท่ีเป็นแบบแผน (Norm) 

กฎเกณฑ์ (rule) มีความหมายกว้างโดยอาจเป็นกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 
เช่น กฎเกณฑ์เกี่ยวกับหลักศูนย์ถ่วงของโลก หรือกฎเกณฑ์ในทางเศรษฐกิจก็ได้ เช่น หลักเสนอ สนอง 
กฎเกณฑ์เหล่านี้เป็นกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวกับปรากฏการณ์ของข้อเท็จจริง แต่กฎเกณฑ์ท่ีเป็นกฎหมายนั้น 
เป็นกฎเกณฑ์ชนิดท่ีเกี่ยวกับความประพฤติของมนุษย์ ซึ่งจะเป็นเครื่องช้ีว่าการกระท าอย่างหนึ่งอย่าง
ใดผิดหรือถูกอย่างไรกล่าวอีกนัยหนึ่ง กฎหมายเป็นกฎเกณฑ์ท่ีเป็นแบบแผน (Norm) คือเป็นเครื่องวัด
อะไรผิด หรืออะไรถูกฉะนั้น จึงต่างจากกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและกฎเกณฑ์ในทาง
เศรษฐศาสตร์ 

2.  กฎเกณฑ์ต้องมีกระบวนการบังคับท่ีเป็นกิจจะลักษณะ 

กฎเกณฑ์ท่ีเป็นแบบแผนในสังคมมนุษย์อีกมากมาย เช่น กฎเกณฑ์ในทางศีลธรรม
กฎเกณฑ์ท่ีเป็นขนบธรรมเนียม กฎเกณฑ์ท่ีเป็นรสนิยม กฎเกณฑ์เหล่านี้มีลักษณะบังคับด้วยกันท้ังนั้น 
แต่อาจจะต่างกันในขนาดของความรุนแรงหรือความต้ังใจของลักษณะบังคับ นอกจากนั้นลักษณะ
บังคับของกฎเกณฑ์บางอย่าง อาจเกิดขึ้นโดยความต้ังใจของคนรวมกันเพื่อมาบังคับหรือบางอย่าง
เกิดขึ้นโดยปฏิกิริยาของคนในสังคมโดยธรรมชาติไม่ได้คิด ไม่ได้ต้ังใจมาก่อน เช่น กฎเกณฑ์ท่ีเป็น
ความประพฤติเรื่องมารยาทในสังคม คนไม่ฝ่าฝืนเพราะกลัวอายผู้อื่น กลัวคนอื่นจะหัวเราะเยาะหรือ
ต าหนิติเตียนบ้าง ฉะนั้น ลักษณะบังคับจึงเกิดขึ้นโดยตัวของมันเองตามธรรมชาติไม่มีใครมาบังคับ 
เช่นเดียวกับรสนิยม ขนมธรรมเนียมและศีลธรรม 

แต่กฎหมายเป็นกฎเกณฑ์ท่ีมีลักษณะแตกต่างกันจากกฎเกณฑ์ความประพฤติของ
มนุษย์อย่างอื่น  คือ มีการบังคับอย่างจริงจังท่ีเรียกว่า “มีกระบวนการบังคับท่ีเป็นกิจจะลักษณะ”เช่น 
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ถ้ามีการฝ่าฝืนจารีตประเพณีท่ีส าคัญ (กฎหมายประเพณี) ในสังคมโบราณจะก่อให้เกิดความรู้สึกรุน 
แรงต่อคนในสังคมว่าการกระท านั้นเป็นความช่ัวซึ่งอาจก่อให้เกิดเภทภัยหรือเสนียดจัญไรแก่สังคมได้
จึงต้องรวมพลังกันเอาผู้ฝ่าฝืนมาลงโทษ เช่น ช่วยกันขับไล่ผู้นั้นออกจากสังคมนั้น การกระท าดังกล่าว
ไม่ได้เกิดขึ้นโดยตัวของมันเองแต่เกิดจากการปรึกษาหารือตัดสินใจช้ีขาดของคนในสังคมนั้นการบังคับ
ตามประเพณีท่ีส าคัญหรือกฎหมายจารีตประเพณีจึงเป็นกระบวนการบังคับท่ีเป็นกิจจะลักษณะคือท า
อย่างจริงจังโดยความส านึกและต้ังใจร่วมกันเพื่อให้เกิดผลในการลงโทษ 

ต่อมาเมื่อสังคมเจริญขึ้น ก็มีรัฐ มีต ารวจ มีอัยการ มีศาล และเจ้าหน้าท่ีอื่นๆ ท่ีจะ
บังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย ท าให้ลักษณะบังคับของกฎหมายเป็นกิจจะลักษณะยิ่งขึ้น เช่น ถ้า
ใครกระท าผิดกฎหมายก็จะมีต ารวจคอยจับกุม มีอัยการท่ีจะท าหน้าท่ีฟ้องผู้นั้นต่อศาลศาลจะเป็นผู้
พิจารณาลงโทษและเมื่อศาลตัดสินลงโทษแล้วก็จะส่งตัวไปจ าคุกโดยอยู่ในความรับผิดชอบของ
เจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ์ต่อไปเนื่องจากกฎหมายมีกระบวนการบังคับท่ีเป็นกิจจะลักษณะเช่นนี้ จึงท าให้
กฎหมายมีลักษณะเป็นกฎเกณฑ์หรือเป็นแบบแผนท่ีแตกต่างจากศีลธรรม ศาสนา หรือขนมธรรม
เนียมประเพณี 

จากค าอธิบาย ดังกล่าวข้างต้น ความหมายของกฎหมาย คือ ข้อบังคับหรือกฎเกณฑ์
ท่ีวางระเบียบเพื่อบังคับพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคม โดยมีสภาพบังคับของสังคมนั้นๆ ซึ่งแต่ละสังคม
ย่อมมีกฎเกณฑ์ท่ีวางระเบียบเพื่อบังคับพฤติกรรมมนุษย์ท่ีแตกต่างกัน แต่ท้ังนี้ จุดมุ่งหมายท่ีถือเป็น
เจตนารมณ์หลักของข้อบังคับหรือกฎเกณฑ์ดังกล่าวคือความสงบเรียบร้อยของการอยู่ร่วมกันในสังคม
ซึ่งเริ่มจากหน่วยสังคมท่ีเล็กท่ีสุด เช่น ครอบครัว โรงเรียน สโมสร สมาคม ฯลฯ และลักษณะเฉพาะ
ของกฎหมายนั้นจะแตกต่างจากระเบียบแห่งการอยู่ร่วมกันคือในแง่ของการมีสภาพบังคับซึ่งอาจจะ
เป็นสภาพบังคับทางเพ่ง สภาพบังคับทางอาญา หรือสภาพบังคับทางปกครองก็ได้ กฎหมายของแต่ละ
ประเทศย่อมมีกฎเกณฑ์และมีการแบ่งประเภทท่ีแตกต่างกัน เช่น กฎหมายลายลักษณ์อักษรหรือ
กฎหมายจารีตประเพณี 

 

ท่ีมาของกฎหมาย 

 

ท่ีมาของกฎหมายหรือบ่อเกิดของกฎหมาย หมายถึง รูปแบบการแสดงออกซึ่งกฎหมายและ
จากรูปแบบการแสดงออกท่ีแตกต่างกัน ท าให้ทราบถึงล าดับศักด์ิของกฎหมายท่ีจะกล่าวในหัวข้อ
ต่อไป ซึ่งจะมีผลต่อการบังคับใช้ การตีความ การยกเลิกกฎหมาย ส าหรับในประเทศไทยเมื่อพิจารณา
ถึงบริบททางสังคมประกอบกับประวัติศาสตร์ทางกฎหมาย หลักปรัชญาของกฎหมาย ระบบกฎหมาย 
ท้ังพิจารณา ถึงประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งถือเป็นกฎหมายท่ีถูกยกร่างขึ้นเป็นฉบับแรกใน
ประวัติศาสตร์การยกร่างกฎหมายให้ทัดเทียมสากลของประเทศไทย จึงสรุปได้ว่ากฎหมายไทยมีท่ีมา 
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3 ประการ คือ 1) กฎหมายลายลักษณ์อักษร  2) จารีตประเพณี และ  3) หลักกฎหมายท่ัวไป 
(มานิตย์ จุมปา, 2553: 45)  

1. กฎหมายลายลักษณ์อักษร 
กฎหมายลายลักษณ์อักษรท่ีสุดในโลก คือ ประมวลกฎหมายของพระเจ้าฮัมบูราบี (Code 

of Hummurabi) แห่งบาบิโลน ซึ่งเป็นการจารึกไว้บนแผ่นอิฐ เมื่อประมาณ 2100 ปีก่อนคริสตกาล
กฎหมายลายลักษณ์อักษร เป็นกฎหมายท่ีมีรากฐานมาจากชาวโรมันท่ีมีแนวความคิดว่าควรมีการ
บัญญัติกฎหมายลายลักษณ์อักษรไว้โดยชัดแจ้งเพื่อให้ประชาชนผู้อยู่ภายใต้อ านาจปกครองได้ทราบได้
ปฏิบัติตามกฎหมายได้ถูกต้องและ เพื่อจะได้ทราบว่าการกระท าเช่นใดเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย 

ลักษณะเด่นของกฎหมายลายลักษณ์อักษร คือมีความมั่นคงชัดแจ้งในตัวของกฎหมาย
ประชาชนท่ัวไปสามารถรู้และเข้าใจได้และแก้ไขเปล่ียนแปลงได้ยากเว้นแต่จะมีการแก้ไขโดยเจตจ านง
ร่วมกันของประชาชนโดยผ่านรัฐสภาและบรรดาผู้ใช้กฎหมาย เช่น ผู้พิพากษาท่ีมีอ านาจพิจารณา
พิพากษาคดีจะต้องยึดถือตัวบทกฎหมายลายลักษณ์อักษร เพื่อความยุติธรรมแก่คู่ความและกลุ่ม
ประเทศท่ีใช้กฎหมายลายลักษณ์อักษรได้แก่ ประเทศไทย สวิสเซอร์แลนด์ ญี่ปุ่น เยอรมัน ฝรั่งเศส 
โปรตุเกส สเปน เป็นต้น 

ปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายลายลักษณ์อักษรบังคับใช้มากกว่ากว่า 1,000 ฉบับ 
กฎหมาย ลายลักษณ์อักษร อาจแบ่งตามรูปแบบและองค์กรท่ีตราได้ ดังนี้ 

1. รัฐธรรมนูญ 

2. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

3. พระราชบัญญัติ 

4. พระราชก าหนด 

5. พระราชกฤษฎีกา 
6. กฎกระทรวง 
7. กฎหมายท่ีตราโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.1 รัฐธรรมนูญ 

รัฐธรรมนูญ (Constitution, Basic Law) เป็นช่ือเฉพาะของกฎหมายซึ่งเป็นกฎ 
หมายสูงสุดท่ีใช้ปกครองประเทศรัฐธรรมนูญจะเป็นกลไกจัดองค์กรของรัฐกล่าวคือ เป็นผู้ก าหนด
กลไกในการปกครองประเทศรวมถึงก าหนดรับรองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและด้วยความเป็น
กฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ กฎหมายใดท่ีมีบทบัญญัติหรือข้อความขัดใดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 
กฎหมายนั้นจะใช้บังคับไม่ได้โดยจะแตกต่างจากค าว่า “กฎหมายรัฐธรรมนูญ ” (Constitutional 

Law) ซึ่งเป็นวิชาท่ีศึกษาหลักรัฐธรรมนูญในขณะท่ีรัฐธรรมนูญเป็นช่ือของกฎหมายตามรูปแบบและ
เหตุท่ีถือว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดนั้นมีอยู่หลายประการแต่ท่ีส าคัญมี 2 ประการ คือ 



12 

 1.1.1 ในมิติของปรัชญาการเมืองแบบเสรีประชาธิปไตยถือว่า รัฐธรรมนูญ  คือ 
สัญญาประชาคม (Social Contract) ท่ีสมาชิกทุกคนในสังคมตกลงยินยอมร่วมกันว่าจะปกครองสัง 
คมนั้นอย่างไร เพื่อปกปกป้องผลประโยชน์ของทุกคนในสังคม เมื่อทุกคนในสังคมยินยอมเช่นนี้ ย่อม
ถือได้ว่ารัฐธรรมนูญกฎหมายสูงสุดนั่นเอง 

1.1.2  กระบวนการจัดให้มีรัฐธรรมนูญเป็นกระบวนการท่ีประชาชนในสังคมมีส่วนร่วม
ในการก าหนดกฎเกณฑ์ขึ้นเป็นรัฐธรรมนูญ ต้ังแต่แรกเริ่มจัดท ารัฐธรรมนูญ ดังจะเห็นว่ารัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้จัดท าขึ้นโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญ 
โดยการน ารัฐธรรมนูญเข้าสู่กระบวนการออกเสียงประชามติโดยประชาชน เพื่อให้ความเห็นชอบร่าง
รัฐธรรมนูญท้ังฉบับ 

        ส่วน“กฎหมายรัฐธรรมนูญ” (Constitutional Law) ซึ่งเป็นวิชาท่ีศึกษาหลัก
รัฐธรรมนูญนั้น พอสรุปความหมายจากบรรดาอาจารย์นักกฎหมาย ได้ดังนี้ 

        กฎหมายรัฐธรรมนูญ เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายท่ีก าหนดหรือวางระเบียบ
สถาบันการเมืองของรัฐ(ไพโรจน์ ชัยนาม, 2524: 66.) 

       กฎหมายรัฐธรรมนูญ เป็นกฎหมายท่ีมีวัตถุประสงค์ในการวางระเบียบการปก 
ครองรัฐในทางการเมืองโดยก าหนดโครงสร้างของรัฐ ระบอบการปกครอง การใช้อ านาจอธิปไตยและ
การด าเนินงานของสถาบันสูงสุดของรัฐท่ีใช้อ านาจอธิปไตย กล่าวย่อๆคือ ก าหนดวิธีการปกครองหรือ
ระบอบการเมืองของรัฐ (ประยูร กาญจน  ดุล, 2523: 1) 

       กฎหมายรัฐธรรมนูญจะก าหนดการจัดอ านาจและองค์กรผู้ใช้อ านาจอธิปไตย
ในรัฐ กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ กฎหมายรัฐธรรมนูญจะครอบคลุมการจัดองค์กรการด าเนินการ อ านาจ
หน้าท่ี และความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรดังกล่าวต่อกันและต่อประชาชนโดยปกติสาระของกฎหมาย
รัฐธรรมนูญจะปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญเป็นหลัก ยังมีกฎเกณฑ์อื่นท่ีไม่ได้เป็นลายลักษณ์อักษรหรือ
เป็นลายลักษณ์อักษรแต่ไม่ได้รวมอยู่ในรัฐธรรมนูญด้วย เช่น กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ซึ่งขยาย
รัฐธรรมนูญในรายละเอียด อาทิเช่น กฎหมายรัฐสภา กฎหมายเลือกต้ัง กฎหมายวิธีพิจารณาความ
ของรัฐธรรมนูญ เป็นต้น นอกจากนั้นกฎหมายรัฐธรรมนูญยังประกอบด้วยกฎเกณฑ์ท่ีเป็นธรรมเนียม
ปฏิบัติจารีตประเพณีหรือแม้แต่ค าพิพากษาของศาลในกฎหมายมหาชน อาทิเช่น ศาลรัฐธรรมนูญ
หรือศาลปกครอง (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, 2537: 20) 
 1.2  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

       “พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ” นั้นเป็นกฎหมายตามรูปแบบท่ีเริ่มมีการน ามา
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ พ.ศ. 2540 ซึ่งเดิมไม่ค่อยมีการบัญญัติค าดังกล่าว
นี้ คงจะเป็นท่ีทราบกันแค่ค าว่า “พระราชบัญญัติ” หรือ “พระราชก าหนด” ว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของ
กฎหมายท่ีบังคับใช้ในประเทศไทย 
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         พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (Organic Law) โดยสรุปแล้วหมายถึง กฎหมายท่ี
เกี่ยวกับกฎเกณฑ์การปกครองประเทศ ซึ่งแยกออกมาบัญญัติถึงรายละเอียดต่างหากออกไปจาก
รัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายแม่บท เพื่อช่วยขยายบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน
ยิ่งขึ้น ท้ังนี้ เพราะหลักในการบัญญัติรัฐธรรมนูญให้ดีนั้น ควรระบุถึงหลักการใหญ่ๆ อันเป็นแม่บทของ
การปกครองประเทศเท่านั้นเพื่อให้รัฐธรรมนูญมีความกระชับ รัดกุม และเข้าใจง่าย สะดวกในการศึกษา 
ส่วนรายละเอียดในทางปฏิบัติ หรือวิธีการด าเนินการเพื่อให้สมเจตนารมณ์นั้น ก็ไปออกกฎหมายลง
รายละเอียดให้ปรากฏชัดในกฎหมายฉบับอื่นอีกที เช่น เรื่องของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และวุฒิสภา ก็ไปบัญญัติหลักเกณฑ์ หรือสาระส าคัญในรายละเอียดตราออกเป็นพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา หรือหากเป็นเรื่อง
การด าเนินงานของพรรคการเมือง ก็ให้ไปบัญญัติหลักเกณฑ์หรือสาระ ส าคัญในรายละเอียดตราออกมา
เป็นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง เป็นต้น 

         เป็นท่ีน่าสังเกตว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญโดยเนื้อหาแล้วมีความส าคัญ
เกี่ยวเนื่องใกล้ชิดกับรัฐธรรมนูญมากกว่าพระราชบัญญัติโดยท่ัวไป ส่วนขั้นตอนในการตราและ
พิจารณาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นก็คล้ายกับพระราชบัญญัติท่ัวไปแต่ส่ิงท่ีแตกต่างอย่าง
เห็นได้ชัดระหว่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญกับพระราชบัญญัติท่ัวไป ท้ังนี้พิเคราะห์ตาม
รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 คือ 

          ประการแรก  ผู้มีอ านาจเสนอร่างพระราชบัญญัติท่ัวไป ในกรณีท่ีสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรเป็น ผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติ รัฐธรรมนูญก าหนดให้มีจ านวนไม่น้อยกว่ายี่สิบคน (มาตรา 
133 (2) ส่วนกรณีเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญก าหนดให้มีจ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ของสภาผู้แทน 
ราษฎร (มาตรา 131 (2)) ซึ่งจะเห็นได้ว่าองค์ประกอบของจ านวนสมาชิกท่ีจะเข้าช่ือเสนอร่างพระ 
ราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น จะมีการก าหนดไว้ในจ านวนท่ีมากกว่าการเสนอร่างพระราช 
บัญญัติท่ัวไป นั้นแสดงให้เห็นถึงค่าความต่างล าดับศักดิ์ของกฎหมายประการหนึ่ง 
          ประการท่ีสอง  การควบคุมร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น รัฐธรรมนูญ
ก าหนดบังคับให้ต้องส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ให้ศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์ 
กรอิสระท่ีเกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นพิจารณาความชอบด้วยรัฐ ธรรมนูญ
ก่อนน าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อสรงลงพระปรมาภิไธย (มาตรา 81 วรรคสอง) แต่ร่างพระราช 
บัญญัติท่ัวไปนั้นไม่ได้มีการก าหนดให้ต้องส่งร่างพระราชบัญญัติให้ศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กร
อิสระพิจารณาคามชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ท้ังนี้ เพราะรัฐธรรมนูญเห็นว่าพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายท่ีมีความส าคัญควรท่ีจะได้ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายเสียก่อนการ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา บังคับใช้ 
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         กฎหมายท่ีรัฐธรรมนูญก าหนดให้ตราในรูปแบบของพระราชบัญญัติประกอบรัฐ 
ธรรมนูญมีอยู่ 10 ฉบับ (มาตรา 130) คือ 

1.พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

2. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 

3. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการเลือกตั้ง 
4. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 
5. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน 

6. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

7. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 

8. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 

9. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง 

10. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ง ชาติ 

ส าหรับกระบวนการในการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นโดยท่ัวไปเหมือนกับการตรา
พระราชบัญญัติท่ัวไป 

            การท่ีรัฐธรรมนูญก าหนดให้กฎหมายบางเรื่องท่ีเกี่ยวเนื่องใกล้ชิดกับรัฐธรรมนูญ
ตราในรูปแบบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น มีผลดีในหลายๆด้านด้วยเหตุผลบางประการ 
ดังนี้คือ 

      1. ประหยัดเวลาในการร่างรัฐธรรมนูญ เพราะรัฐธรรมนูญนั้นจะบัญญัติไว้เฉพาะ
หลักการส าคัญๆ เกี่ยวกับโครงสร้างอ านาจของรัฐและความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรต่างๆของรัฐ ส่วน
รายละเอียดในเรื่องอื่นๆ ใหไ้ปก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

           2. ท าให้รัฐธรรมนูญ ส้ันและเข้าใจง่าย การท่ีมีพระราชบัญญั ติประกอบ
รัฐธรรมนูญก าหนดรายละเอียดในเรื่องต่างๆท าให้เนื้อหาของรัฐธรรมนูญส้ันลง จึงท าให้เกิดความ
สะดวกประชาชนท่ัวไปท่ีจะทราบและจดจ าได้ง่าย 

             3. ขจัดปัญหาในการท่ีจะต้องแก้รัฐธรรมนูญบ่อยๆ โดยหลักการแล้วรัฐธรรมนูญ
เป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ ต้องเป็นกฎหมายท่ีแก้ไขยาก ไม่สมควรท่ีจะมีการแก้ไข
บ่อยๆ ซึ่งจะท าให้รัฐธรรมนูญขาดความศักด์ิสิทธิ์และท าให้คนเกิดความสับสนเส่ือมศรัทธาต่อ
รัฐธรรมนูญซึ่งเปล่ียนไปเปล่ียนอยู่เสมอ ดังนั้น โดยท่ัวไปการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะกระท าได้ยาก แต่
เมื่อมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแล้ว หากมีความจ าเป็นจะแก้ไขเปล่ียนแปลงก็กระท าได้ง่าย 
โดยแก้ไขเฉพาะในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแต่ละเรื่องไป ซึ่งท าได้ง่ายกว่าการแก้ไขรัฐ 
ธรรมนูญ 
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            4. สามารถออกกฎหมายเพิ่มเติมได้สะดวก ในสภาวการณ์ของบ้านเมืองย่อม
เปล่ียนแปลงอยู่เสมอ การมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญท าให้สามารถวางระเบียบกฎเกณฑ์
รายละเอียดในการปกครองได้เหมาะสมกับสภาวการณ์ อันจะท าให้กฎหมายไม่ขาดสาย ในการบังคับใช้ 

               5. เกิดความสะดวกในการน าไปใช้ เพราะพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
นั้นได้แยกกฎหมายออกเป็นเรื่องเฉพาะ สามารถน าไปใช้ศึกษาค้นคว้าได้สะดวก 

 1.3  พระราชบัญญัติ 

 พระราชบัญญัติ คือ กฎหมายท่ีก าหนดถึงเนื้อหาในเรื่องใดก็ได้ แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้ง
กับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญท่ัวไปเรียกว่า “ประเพณีการปกครองของ
ประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตย” (บวรศักด์ิ อุวรรณโณ, 2538: 45) ในการตราพระราชบัญญัติ
นั้น จะท าได้ก็แต่โดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภาและเมื่อพระมหากษัตริย์ได้ทรงลงพระ
ปรมาภิไธยและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วก็มีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายได้ 

โดยร่างพระราชบัญญัติ 2 ประเภท คือ 

1. ร่างพระราชบัญญัติท่ัวไป คือ ร่างพระราชบัญญัติอื่น นอกจากร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วย
การเงิน 

2. ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน 

    ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน หมายถึงร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยเรื่องใด
เรื่องหนึ่งดังต่อไปนี้ไปนี้ (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 134) 

 2.1 การต้ังขึ้น ยกเลิก ลด เปล่ียนแปลง แก้ไข ผ่อนหรือวางระเบียบการบังคับเกี่ยวกับ
ภาษีอากร 

 2.2 การจัดสรร รับ รักษาหรือจ่ายเงินแผ่นดินหรือการโอนงบประมาณรายจ่ายของ
แผ่นดิน 

 2.3 การกู้เงิน หรือค้ าประกัน การใช้เงินกู้หรือการด าเนินการท่ีผูกพันทรัพย์สินภาครัฐ 
 2.4 เงินตรา 

1.3.1  ผู้มีอ านาจเสนอร่างพระราชบัญญัติ 

         การเสนอร่างพระราชบัญญัติกระท าได้ 3 ช่องทาง(รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณา 
จักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 133) ดังต่อไปนี้ 

1. โดยคณะรัฐมนตรี 
2. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวนไม่น้อยกว่ายี่สิบคน 

3. ผู้มีสิทธิเลือกต้ังจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นคนเข้าช่ือเสนอกฎหมายตาม
หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย หรือหมวด 5 หน้าท่ีของรัฐ ท้ังนี้ตามกฎหมายว่าด้วย
การเข้าช่ือเสนอกฎหมาย 
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   อนึ่ง ในกรณีท่ีร่างพระราชบัญญัติซึ่งมีผู้เสนอ 2.หรือ 3.เป็นร่างพระราช 
บัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินจะเสนอได้ต่อเมื่อ มีค ารับรองของนายกรัฐมนตรี 

   ส่วนการเสนอร่างพระราชบัญญัติโดยคณะรัฐมนตรีและโดยสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรนั้น สามารถเสนอร่างพระราชบัญญัติท่ีมีเนื้อหาเช่นใดก็ได้ตราบเท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญ ส่วนการเสนอร่างพระราชบัญญัติโดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั้นถูกจ ากัดไว้ว่าจะเสนอได้เฉพาะท่ี
เกี่ยวกับเรื่องสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยและหน้าท่ีของรัฐ เท่านั้น 

1.3.2  ผู้มีอ านาจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 

         ผู้มีอ านาจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ คือ รัฐสภาซึ่งเป็นองค์กรท่ีใช้อ านาจนิติ
บัญญัติรัฐสภาประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา  
         1.3.2.1  การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโดยสภาผู้แทนราษฎร สภาผู้แทน 
ราษฎรจะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 3 วาระตามล าดับ โดยสรุปดังนี้ 

วาระท่ี 1 สภาจะพิจารณาและลงมติว่าจะรับหลักการหรือไม่รับหลัก 
การและร่างพระราชบัญญัตินั้น ถ้าสภาไม่รับหลักการ ร่างพระราชบัญญัตินั้นก็ตกไป แต่หากสภา
หลักการสภาก็จะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในล าดับต่อไป 

วาระท่ี 2 เป็นการพิจารณาในรายละเอียด ปกติจะพิจารณาโดยกรรมา 
ธิการท่ีสภาต้ังขึ้นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนใดเห็นว่าข้อความหรือถ้อยค าในร่างพระราชบัญญัตินั้นควร
แก้ ไขเพิ่ มเติมก็ ให้ เสนอค าแปรญั ตติ ต่อปรานคณะกรรมาธิการภายในเวลาท่ีก าหนดไว้ เมื่ อ
คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้วก็จะเสนอสภาพิจารณาต่อไปโดยเริ่มต้ังแต่ช่ือร่างค าปรารถนาและ
พิจารณาเรียงล าดับมาตรา จะมีการอภิปรายได้เฉพาะท่ีมีการแก้ไขหรือท่ีมีการสงวนค าแปรญัตติหรือ
สงวนความเห็นไว้เท่านั้น 

วาระท่ี  3  เมื่อสภาพิจารณาวาระท่ี 2 เสร็จแล้ว สภาจะลงมติไว้วาระท่ี 
3 ว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบเท่านั้น โดยไม่มีการอภิปราย หากสภาไม่เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติร่าง
พระราชบัญญัตินั้นตกไปแต่หากสภาเห็นชอบ ประธานสภาผู้แทนราษฎรก็จะเสนอร่างพระราช บัญญัติ
นั้นต่อวุฒิสภาเพื่อพิจารณาต่อไป 

         1.3.2.2  การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโดยวุฒิสภาวุฒิสภาจะพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติท่ีสภาผู้แทนราษฎรส่งมาให้ 3 วาระเช่นเดียวกัน 

วาระท่ี 1 วุฒิสภาจะพิจารณาและลงมติว่าเห็นชอบด้วยกับหลักการแห่ง
พระราชบัญญัตินั้นหรือไม่เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร 

วาระท่ี 2 วุฒิสภาจะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโดยคณะกรรมาธิการ
ท่ีสมาชิกต้ังหรือกรรมาธิการเต็มสภาซึ่งมีขั้นตอนการพิจารณาและการแปรญัตติเช่นเดียวกับการ
พิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร 
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วาระท่ี 3 ท่ีประชุมวุฒิสภาจะลงมติว่าเห็นชอบด้วยหรือไม่เห็นชอบ
ด้วยสภาผู้แทนราษฎรหรือถ้าในการพิจารณาในวาระท่ี 2 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติให้
ท่ีประชุมลงมติว่าให้แก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่แก้ไขเพิ่มเติม 

เมื่อผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาแล้วนายก 
รัฐมนตรีจะน าร่างพระราชบัญญัตินั้นขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย 
และเมื่อได้ประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป 

ในกรณีท่ีนายกรัฐมนตรีน าร่างพระราชบัญญัติใดขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย
เพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยและปรากฏว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวพระมหากษัตริย์
ไม่ทรงเห็นชอบด้วยและพระราชทานคืนมา รัฐสภาจะต้องปรึกษาร่างพระราชบัญญัตินั้นใหม่ ถ้า
รัฐสภามีมติยืนยันตามเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่
ของท้ังสองสภาแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีน าร่างพระราชบัญญัตินั้นขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายอีกครั้งหนึ่งเมื่อ
พระมหากษัตริย์มิได้ทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชทานคืนมาภายในสามสิบวัน ให้นายกรัฐมนตรีน า
พระราชบัญญัตินั้นประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับเป็นกฎหมายได้เสมือนหนึ่งว่าพระมหา 
กษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว 

  1.3.3  ผู้มีอ านาจตราพระราชบัญญัติ  
           ผู้มีอ านาจตราพระราชบัญญัติ ได้แก่ พระมหากษัตริย์ 
  1.3.4  การใช้บังคับเป็นกฎหมาย 

        กฎหมายนั้นจะมีผลต่อเมื่อประกาศให้ประชาชนทราบแล้วโดยพระราชบัญญัติ
จะต้องประกาศในหนังสือราชการ ช่ือ “ราชกิจจานุเบกษา ” (Royal Thai Government Gazette) 
ซึ่งจะถือว่าประชาชนทุกคนได้ทราบแล้ว และจะกล่าวอ้างเอาความไม่รู้กฎหมายไม่เป็นข้อแก้ตัวใน
การท่ีจะไม่ต้องรับผิดนั้นมิได้  

 1.4  พระราชก าหนด 

  พระราชก าหนดเป็นกฎหมายรูปแบบหนึ่งของฝ่ายบริหารโดยอ านาจท่ีรัฐธรรมนูญให้
ไว้ กล่าวคือ พระมหากษัตริย์จะทรงตราพระราชก าหนดโดยค าแนะน าและยินยอมของคณะรัฐมนตรี 
ให้ใช้บังคับดัง เช่นพระราชบัญญัติ พระราชก าหนดมีอยู่ 2 ประเภท คือ 

  1. พระราชก าหนดท่ัวไป  เป็นกรณีท่ีตราพระราชก าหนดเพื่อประโยชน์ในอันท่ีจะ
รักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ 
หรือเพื่อป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ และเมื่อเห็นว่ามีความจ าเป็นรีบด่วนอันมิอาจหลีกเล่ียงได้ 

  2. พระราชก าหนดเกี่ยวด้วยภาษีและเงินตรา   เป็นกรณีท่ีตราพระราชก าหนด
เกี่ยวกับภาษีอากรหรือเงินตรา ซึ่งต้องได้รับการพิจารณาโดยด่วนและลับเพื่อรักษาประโยชน์ของแผ่น
ในระหว่างสมัยประชุมสภา 
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พระราชก าหนดมีผลใช้บังคับได้ดังพระราชบัญญัติดังนั้น พระราชก าหนดจึงแก้ไข
เพิ่มเติมหรือยกเลิกพระราชบัญญัติได้ 

ส าหรับกระบวนการในการตราพระราชก าหนดนั้นมีสาระส าคัญและขั้นตอนดัง 
ต่อไปนี้ 

 1.4.1  ผู้มีอ านาจเสนอร่างพระราชก าหนด 

         ผู้เสนอร่างพระราชก าหนด นั้นตามมาตรา 172 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณา 
จักรไทย ได้ก าหนดให้ผู้เสนอร่างพระราชก าหนดไว้ คือ คณะรัฐมนตรี กรณีเมื่อเห็นว่าเพื่อประโยชน์ใน
อันท่ีจะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ หรือเพื่อป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ และเมื่อเห็นว่ามีความจ าเป็นรีบด่วนอันมิอาจหลีกเล่ียงได้ 
เช่น รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชก าหนด เสนอพระราชก าหนดการน าคนต่างด้าวมาท างานกับ
นายจ้างในประเทศ พ.ศ.2559 ผู้เสนอคือรัฐมนตรีว่า การกระทรวงแรงงาน เพราะจะเป็นผู้รักษาตามกฎ 
หมายท่ีเสนอ 

 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 

          ร่างพระราชก าหนดจะใช้บังคับเป็นกฎหมายได้ ต่อเมื่อได้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแล้ว 

 1.4.5  การอนุมัติพระราชก าหนด 

ตามหลักการแบ่งแยกการใช้อ านาจอธิปไตยแล้วอ านาจในการตรากฎหมาย
เป็นอ านาจของฝ่ายนิติบัญญัติ แต่บางกรณีมีความจ าเป็นรีบด่วนท่ีไม่อาจตรากฎหมายโดยรัฐสภาได้
รัฐธรรมนูญจึงแบ่งอ านาจนิติบัญญัติไปให้ฝ่ายบริหารใช้ช่ัวคราว ดังนั้น เมื่อเป็นเรื่อง “ช่ัวคราว” เพื่อ
จะให้เป็นการ “ถาวร” รัฐธรรมนูญจึงก าหนดให้ต้องมีการเสนอพระราชก าหนดท่ีตราออกมาเป็น
กฎหมายแล้วให้รัฐสภาอนุมัติอีกครั้งหนึ่งโดยแยกพิจารณาตามประเภทของพระราชก าหนดได้ดังนี้ 

1. กรณีพระราชก าหนดท่ัวไป คณะรัฐมนตรีต้องเสนอพระราชก าหนดต่อ
รัฐสภาในการประชุมรัฐสภาคราวต่อไป เพื่อให้รัฐสภาพิจารณาโดยไม่ชักช้า ถ้าอยู่นอกสมัยการ
ประชุมและการรอการเปิดสมัยประชุมสามัญจะเป็นการชักช้า คณะรัฐมนตรีต้องด าเนินการให้มีการ
เรียกประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติพระราชก าหนดโดยเร็วถ้าสภา
ผู้แทนราษฎรไม่อนุมัติ หรือสภาผู้แทนราษฎรอนุมัติแต่วุฒิสภาไม่อนุมัติ และสภาผู้แทนราษฎรยืนยัน
การอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่มากกว่ากึ่งหนึ่ งของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ของสภา
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ผู้แทนราษฎรพระราชก าหนดนั้นตกไป แต่ท้ังนี้ไม่กระทบกระเทือนกิจการทีได้เป็นไปในระหว่างท่ีใช้
พระราชก าหนดนั้น(รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 172 วรรคสาม) 

2. กรณีพระราชก าหนดเกี่ยวด้วยภาษีและเงินตรา ในกรณีถ้ามีความจ าเป็น
ตราพระราชก าหนดในระหว่างสมัยประชุมสภา คณะรัฐมนตรีจะต้องน าเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรใน 
3 วัน นับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ส่วนขั้นตอนในเรื่องอื่นเหมือนกับพระราช
ก าหนดท่ัวไป 

1.5  พระราชกฤษฎีกา 
พระราชกฤษฎีกา คือ กฎหมายท่ีตราขึ้นโดยพระมหากษัตริย์โดยค าแนะน าของ

คณะรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญการตราพระราชกฤษฎีกาจะเกิดขึ้นใน 3 กรณี คือ 

1. รัฐธรรมนูญก าหนดให้ตราพระราชกฤษฎีกาในกิจการท่ีส าคัญอันเกี่ยวกับฝ่าย
บริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ เช่น พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา พระราชกฤษีกายุบสภาผู้แทน 
ราษฎรหรือพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

2. โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 
2560 เป็นการตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อใช้กับฝ่ายบริหาร ไม่ใช้บังคับแก่ประชาชนท่ัวไป อนึ่ง กรณีนี้
จะไม่มีบทมาตราใดในรัฐธรรมนูญให้อ านาจไว้โดยเฉพาะ เช่น พระราชกฤษีกาว่าด้วยเบ้ียประชุม
กรรมการ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการ 

3. โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายแม่บท (พระราชบัญญัติหรือพระราชก าหนด) ท่ีให้
อ านาจตราพระราชกฤษฎีกาได้ เช่น พระราชกฤษีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้าน 
เมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ออกตามความในมาตรา 3/1 และมาตรา 71/10 (5)แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2534 

เหตุท่ีกฎหมายแม่บทก าหนดแต่หลักการส่วนรายละเอียดนั้นให้ออกเป็นพระราชกฤษ 
ฎีกา (หรือกฎกระทรวง) ก็เพราะมีเหตุผลอธิบายได้ 4 ประการ คือ (หยุด แสงอุทัย, 2535: 57.) 

1. ท าให้กฎหมายแม่บทอ่านง่าย เข้าใจง่าย เพราะมีแต่หลักการใหญ่ๆ อันเป็นสาระ 
ส าคัญ 

2. ประหยัดเวลาของผู้บัญญัติกฎหมายแม่บทท่ีจะไม่ต้องเสียเวลาพิจารณารายละ 
เอียดปลีกย่อยซึ่งสมควรมอบหมายความไว้วางใจให้ฝ่ายบริหารไปก าหนดได้เอง 

3. พระราชกฤษฎีกาและกฎกระทรวงแก้ไขให้ทันกับสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปได้
ง่ายกว่ากฎหมายแม่บท ท้ังนี้ เพราะกฎหมายแม่บทจะต้องผ่านความเห็นชอบของบุคคลหลายฝ่าย 

4. ท าให้กฎหมายเหมาะสมกับกาลเวลาอยู่เสมอ เพราะถ้าพฤติการณ์เปล่ียนแปลงไป
ก็เป็นแต่แก้ไขพระราชกฤษฎีกาหรือกฎกระทรวงเท่านั้น ไม่ต้องแก้ไขตัวกฎหมายแม่บท 
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    ส าหรับกระบวนการในการตราพระราชกฤษฎีกานั้นมีสาระส าคัญ และขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 

1.5.1  ผู้มีอ านาจเสนอร่างพระราชกฤษฎีกา 

         ผู้มีอ านาจเสนอร่างพระราชกฤษฎีกา คือ บุคคลท่ีเกี่ยวข้องหรือได้รักษาการ
ตามกฎหมายแม่บทท่ีบัญญัติให้ออกพระราชกฤษีกานั้นๆ ตัวอย่างเช่น พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วน
ราชการส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2535 ผู้เสนอร่างพระราช
กฤษฎีกา คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพราะเป็นผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกา 
เป็นต้น 

1.5.2  ผู้มีอ านาจพิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกา 

         ผู้มีอ านาจพิจารณาพระราชกฤษฎีกา ได้แก่ คณะรัฐมนตรี 
1.5.3  ผู้มีอ านาจตราพระราชกฤษฎีกา 

                ผู้มีอ านาจตราพระราชกฤษฎีกา ได้แก่ พระมหากษัตริย์ 
 1.5.4  การใช้บังคับเป็นกฎหมาย 

               ร่างพระราชกฤษฎีกาจะใช้บังคับเป็นกฎหมายได้ต่อเมื่อได้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแล้ว 

 1.6  กฎกระทรวง 
     กฎกระทรวงเป็นกฎหมายท่ีรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายแม่บทออกเพื่อ
ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายแม่บท เช่น เรื่องค่าธรรมเนียม เรื่องหลักเกณฑ์และวีการในการขอ
อนุญาตต่างๆ เรื่องท่ีกฎหมายแม่บทก าหนดให้ออกเป็นกฎกระทรวงมักมีความส าคัญน้อยกว่าพระราช
กฤษฎีกา 
     กระบวนการในตรากฎกระทรวงมีสาระส าคัญและขั้นตอน ดังนี้ 
     1.6.1  ผู้มีอ านาจเสนอร่างกฎกระทรวง 
           ผู้มีอ านาจเสนอร่างกฎกระทรวง ได้แก่ รัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมาย
แม่บทซึ่งให้อ านาจออกกฎกระทรวงนั้น ๆ  
     1.6.2  ผู้มีอ านาจพิจารณาร่างกฎกระทรวง 
             ผู้มีอ านาจพิจารณาร่างกฎกระทรวง ตามธรรมเนียมปฏิบัติทางรัฐธรรมนูญ 
(Convention of Constitution) ของประเทศไทย ได้แก่ คณะรัฐมนตรี แม้พิจารณาตามตัวบท
กฎหมายไม่ได้บังคับให้ต้องน าร่างกฎกระทรวงเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาแต่ด้วยหลักท่ีว่าด้วย
ความรับผิดชอบร่วมกันของคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีคนใดจะออกกฎกระทรวงก็ต้องให้คณะรัฐมนตรี
ร่วมกันพิจารณาเสียก่อน 
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    1.6.3  ผู้มีอ านาจตรากฎกระทรวง 
          ผู้มีอ านาจตรากฎกระทรวง ได้แก่ รัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายแม่บทซึ่ง
ให้อ านาจออกกฎกระทรวงนั้น ๆ  
    1.6.4  การใช้บังคับเป็นกฎหมาย 

         ร่างกฎกระทรวงจะใช้บังคับได้เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 1.7  กฎหมายที่ตราโดยองค์กรกระจายอ านาจ 

       สาระส าคัญของหลักการกระจายอ านาจประการหนึ่งก็คือ การกระจายอ านาจทาง
นิติบัญญัติให้องค์กรท้องถิ่นเป็นผู้ก าหนดกฎหมายด้วยตนเอง  (กฎหมายช้ันอนุบัญญัติ) ในขณะท่ี
กฎหมายล าดับท่ี 1.1-1.6นั้น เป็นกฎหมายท่ีออกโดยศูนย์กลางอ านาจรัฐ 

       ส าหรับองค์กรท้องถิ่นในประเทศไทย มีอ านาจในการออกกฎหมายในรูปแบบต่างๆ 
ดังนี้ 
   1.7.1  ข้อบังคับต าบล 

           ข้อบังคับต าบลเป็นกฎหมายท่ีองค์การบริหารส่วนต 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 

  เดิมมีข้อบังคับสุขาภิบาลเป็นกฎหมายท่ีสุขาภิบาลอออกใช้บังคับในเขตสุขาภิบาลโดย
อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. 2495 แต่อย่างไรก็ดี ต่อมา พ.ศ. 2542 ได้มีการตรา
พระราชบัญญัติเปล่ียนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล อันมีผลเป็นการยกฐานะของบรรดา
สุขาภิบาลตามกฎหมายว่าด้วยสุขาภิบาลให้เป็นเทศบาลต าบลท้ังนี้เพราะโครงสร้างของการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในรูปแบบสุขาภิบาลมีโครงสร้างไม่สอดคล้องกับบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2540 ประกอบกับปัจจุบันการปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบสุขาภิบาลไม่เหมาะสมท่ีจะ
รองรับการกระจายอ านาจท่ีเพิ่มขึ้นได้อย่างประสิทธิภาพสมควรเปล่ียนแปลงฐานะของสุขาภิบาลท่ีมี
อยู่เดิมเป็นเทศบาลต าบลและยกเลิกปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบสุขาภิบาล 

   1.7.3  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

          ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นกฎหมายท่ีองค์การบริหารส่วน
จังหวัด (อบจ.) ออกใช้บังคับในเขตจังหวัด โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการส่วนจังหวัด 
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    1.7.4  ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
            ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เป็นกฎหมายของกรุงเทพมหานครออกใช้บังคับเขต
กรุงเทพมหานครโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 

   1.7.5  ข้อบัญญัติเมืองพัทยา 

           ข้อบัญญัติเมืองพัทยา เป็นกฎหมายของเมืองพัทยาออกใช้บังคับในเขต
พัทยาโดยอ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2521  
           องค์กรปกครองท้องถิ่นนอกจากจะมีอ านาจออกกฎหมายตามพระราชบัญ - 
ญัติท่ีจัดต้ังองค์กรปกครองท้องถิ่นแล้วพระราชบัญญัติบางฉบับซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งอาจมีบทบัญญัติท่ีมอบอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกกฎหมายท่ีใช้บังคับในท้องถิ่น
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2484 บัญญัติให้อ านาจองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นออกกฎ หมายใช้ ในท้องถิ่นหลายกรณี เช่น ก าหนดให้กิจการค้าใดเป็นกิจการซึ่งเป็นท่ีรังเกียจ 
(มานิต จุมปา, 2553: 59) เป็นต้น 

 2. จารีตประเพณี 
     2.1 ความเป็นมาและความส าคัญของจารีตประเพณี 
   นอกจากกฎหมายท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรท่ีได้กล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีกฎหมายจารีต
ประเพณีจารีตประเพณีในฐานะท่ีมาของกฎหมายโดยท่ัวไปนั้น หมายถึง ทางปฏิบัติหน้าท่ีประพฤติ
สืบต่อกันมาในสังคมหนึ่งจนกลุ่มคนในสังคมนั้นมีความรู้สึกร่วมกันว่าจ าเป็นต้องปฏิบัติตาม เพราะมี
ผลผูกพันในฐานะท่ีเป็นกฎหมาย (หยุด แสงอุทัย, 2535: 207) 
   ตามประวัติศาสตร์นั้น จารีตประเพรีถูกใช้บังคับเป็นกฎหมายต้ังแต่แรก ก่อนท่ี
สังคมจะรวมเป็นรัฐและมีตัวอักษรขึ้นใช้ จารีตประเพณีเป็นกฎหมายท่ีส าคัญยิ่ง การบัญญัติกฎหมาย
ลายลักษณ์อักษรพึ่งเกิดในภายหลัง บางประเทศมีการบันทึกกฎหมายจารีตประเพณีเป็นลายลักษณ์
อักษร เพื่อประโยชน์ในการสืบทอดและขจัดข้อสงสัย (ปรีดี เกษมทรัพย์, 2526: 20) 
   อย่างไรก็ดี แม้ปัจจุบันกฎหมายลายลักษณ์อักษรจะมีความส าคัญท่ีสุดแต่ก็จะขาด
กฎหมายจารีตประเพณีไม่ได้ เพราะระบบกฎหมายใด ๆ ก็ตามจะมีแต่กฎหมายลายลักษณ์อักษรล้วนๆ 
โดยไม่มีกฎหมายจารีตประเพณีเลยไม่ได้ เพราะแม้กฎหมายลายลักษณ์อักษรจะพยายามบัญญัติให้กว้าง 
ขวางเพียงใดก็ตามก็ไม่สามารถครอบคลุมเนื้อหาได้ทุกเรื่อง จึงยังคงต้องอาศัยกฎหมายจารีตประเพณี
เป็นบทประกอบให้สมบูรณ์ด้วยอยู่เสมอ (ปรีดี เกษมทรัพย์ , 2526: 23) ตัวอย่างเช่น ในประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 4 วรรคสอง บัญญัติเป็นหลักการท่ีใช้ท่ัวไปว่า ในการใช้กฎหมายเมื่อไม่
มีกฎหมายลายลักษณ์อักษรท่ีจะยกมาปรับแก่คดีได้จะต้องใช้จารีตประเพณี นอกจากนี้ ในการบัญญัติ
กฎหมายเฉพาะในบางเรื่อง กฎหมายก็โยงไปให้ใช้จารีตประเพณีประกอบ เช่น 
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2.1.1 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 144 บัญญัติว่า 

        “ส่วนควบของทรัพย์ หมายความว่า ส่วนซึ่งโดยสภาพแห่งทรัพย์หรือโดย
จารีตประเพณีแห่งท้องถิ่น เป็นสาระส าคัญในความเป็นอยู่ของทรัพย์นั้นและไม่อาจแยกจากกันได้
นอกจากจะท าลายท าให้บุบสลาย หรือท าให้ทรัพย์นั้นเปล่ียนแปลงรูปทรงหรือสภาพไป ” 

2.1.2 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 388 บัญญัติว่า 

        “สัญญานั้นท่านให้ตีความไปตามความประสงค์ในทางสุจริตโดยพิเคราะห์
ถึงปกติประเพณีด้วย ” 

2.13 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1354 บัญญัติว่า 

        “ถ้ามีจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นให้ท าได้ และถ้าเจ้าของไม่ห้าม บุคคลอาจ
เข้าไปในท่ีป่า ท่ีดง หรือใบท่ีมีหญ้าเล้ียงสัตว์ ซึ่งเป็นท่ีดินของผู้อื่น เพื่อเก็บฟืนหรือผลไม้ป่า ผัก เห็ด 
และส่ิงเช่นเดียวกัน ” 

        ยิ่งไปกว่านั้น ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ยังบัญญัติ
ถึงจารีตประเพณีอันเป็นท่ีมาของกฎหมายรัฐธรรมนูญไว้ในมาตรา 7 ว่า 

        “ในเมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใด ให้วินิจฉัยกรณี
นั้นไปตามประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ” 

2.2  ค่าบังคับของจารีตประเพณีในระบบกฎหมาย 

       ในทางปรัชญากฎหมายมีการศึกษาว่าจารีตประเพณีเป็นท่ีมาของกฎหมายหรือไม่ โดย
ได้มีความเห็นแตกต่างกันไป ตามแต่ละส านักความคิด เช่น (บวรศักด์ิ อุวรรณโณ, 2538: 212-215)  

 2.2.1 เห็นว่าจารีตประเพณีเป็นท่ีมาของกฎหมายในตัวเอง 
 2.2.2 เห็นว่าจารีตประเพณีไม่ใช่ท่ีมาของกฎหมายแต่เป็นข้อเท็จจริงก่อนกฎหมาย 

   2.2.3 เห็นว่าจารีตประเพณีจะเป็นกฎหมายก็ต่อเมื่อองค์กรผู้มีอ านาจของรัฐใน
ระบบกฎหมายยอมรับบังคับให้ 

          ส าหรับประเทศไทยแล้วเห็นว่าเมื่อประเทศไทยรับเอาระบบประมวลกฎหมาย 
(Code law) มาใช้ก็น่าท่ีจะยอมรับแนวคิดท่ีว่าจารีตประเพณีเป็นท่ีมาของกฎหมายในตัวเอง ซึ่ง
หมายความว่าเมื่อจารีตประเพณีเป็นที่มาของกฎหมายในตัวมันเอง จารีตประเพณีก็ใช้บังคับกับสังคม
ได้โดยตรงโดยไม่ต้องมีการออกกฎหมายมารองรับ (หยุด แสงอุทัย, 2535: 67) 

          อนึ่ง เหตุท่ีท าให้กฎหมายจารีตประเพณีใช้บังคับได้ในประเทศนั้นมีความเห็นอธิ 
บายไว้แตกต่างกันแต่ได้มีผู้สรุปความเห็นเหล่านี้ท่ีส าคัญโดยแบ่งออกเป็นหัวข้อ ดังนี้ (หยุด แสงอุทัย, 

2535: 66) 
     1. กฎหมายจารีตประเพณีใช้บังคับได้ เพราะราษฎรมีเจตจ านงท่ีจะให้ใช้บังคับ

เป็นกฎหมาย 
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     2. กฎหมายจารีตประเพณีใช้บังคับเป็นกฎหมายได้ เพราะผู้ท่ีมีอ านาจบัญญัติ 

กฎหมายยอมรับกฎหมายจารีตประเพณีโดยดุษณีภาพ 

       3. กฎหมายจารีตประเพณีใช้บังคับเป็นกฎหมายได้เพราะราษฎรได้มีการใช้กฎ 
หมายจารีตประเพณีเป็นกฎหมายจริง ๆ ในประเทศ ในรูปลักษณะเดียวกันและต่อเนื่องกันมาช้านาน 

  2.3  ลักษณะของจารีตประเพณี 
        จารีตประเพณีท่ีจะเป็นกฎหมายนั้นจะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้  (หยุด แสงอุทัย, 

2535: 67) 
1. เป็นจารีตประเพณีท่ีปฏิบัติต่อกันเป็นเวลานานและสม่ าเสมอจนกลายเป็นทาง

ปฏิบัติหรือความเคยชินหรือธรรมเนียม 

2. ประชาชนมีสภาพจิตใจท่ีรู้สึกว่าจารีตประเพณีเหล่านั้นเป็นส่ิงท่ีถูกต้องและ 

จะต้องปฏิบัติตามตัวอย่างจารีตประเพณีท่ีเป็นกฎหมาย เช่น จารีตประเพณีท่ีว่า บิดามารดาเฆี่ยนตี
ส่ังสอนอบรมบุตรได้ เป็นต้น 

2.4  ข้อจ ากัดการใช้กฎหมายจารีตประเพณี 
 ด้วยเหตุท่ีประเทศไทยเป็นประเทศท่ีใช้ระบบประมวลกฎหมาย (code law) ฉะนั้น

เมื่อกฎหมายลายลักษณ์อักษรบัญญัติชัดแจ้งแล้วก็ไม่ใช้จารีตประเพณี จารีตประเพณีจะใช้ได้ในกรณีท่ีมี
ช่องว่างของกฎหมาย ดังนั้น จึงอาจพอสรุปได้ว่ากฎหมายจารีตประเพณีมีข้อจ ากัดในการใช้ดัง ต่อไปนี้ 

 2.4.1  กฎหมายจารีตประเพณีจะสร้างความผิดอาญาขึ้นมาใหม่ไม่ได้ 

  กฎหมายจารีตประเพณีจะสร้างความผิดอาญาขึ้นมาใหม่นอกเหนือจากท่ี
กฎหมายบัญญัติไว้ไม่ได้ โดยเป็นไปตามหลักในกฎหมายอาญาท่ีว่า “ไม่มีกฎหมาย ไม่มีความผิด ไม่มี
โทษ” ท้ังนี้เพราะตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 บัญญัติไว้ว่า จะลงโทษบุคคลได้
ก็ต่อเมื่อมีกฎหมายท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรบัญญัติไว้ ดังปรากฏในมาตรา 29 วรรคหนึ่ง ว่า 

  “บุคคลไม่ต้องรับโทษอาญา เว้นแต่ได้กระท าการอันกฎหมายท่ีใช้อยู่ใน
เวลาท่ีกระท านั้นบัญญัติ เป็นความผิดและก าหนดโทษไว้ และโทษท่ีจะลงแก่บุคคลนั้นจะหนักกว่า
โทษท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายท่ีใช้อยู่ในเวลาท่ีกระท าความผิดมิได้ ” 

 2.4.2  กฎหมายจารีตประเพณีจะก าหนดหน้าท่ีของบุคคลเพิ่มขึ้นไม่ได้ 

  กฎหมายจารีตประเพณีจะก าหนดหน้าท่ีของบุคคลเพิ่มขึ้นจากท่ีกฎหมาย
ก าหนดไว้ไม่ได้ เช่น หน้าท่ีในการเสียภาษีอากรจะต้องก าหนดโดยกฎหมายลายลักษณ์อักษรจะมี
กฎหมายจารีตประเพณีให้เสียภาษีมรดกท้ัง ๆ ท่ีไม่มีกฎหมายลายลักษณ์อักษรบัญญัติไว้ไม่ได้ 

3. หลักกฎหมายทั่วไป 

    หลักกฎหมายท่ัวไป (general principle of law) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 4 บัญญัติถึงท่ีมาของกฎหมายประเภทนี้ไว้ในวรรคสองว่า 
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    “เมื่อไม่มีกฎหมายท่ีจะยกมาปรับแก่คดีได้ ให้วินิจฉัยคดีนั้นตามจารีตประเพณีแห่งท้อง 
ถิ่นถ้าไม่มีจารีตประเพณีเช่นว่านั้น ให้วินิจฉัยคดีโดยอาศัยบทกฎหมายใกล้เคียงอย่างยิ่งและถ้าบท
กฎหมายเช่นว่านั้นไม่มีด้วยให้วินิจฉัยตามหลักกฎหมายท่ัวไป ” 

 หลักกฎหมายท่ัวไป ได้แก่ หลักกฎหมายซึ่งผู้พิพากษาในฐานะศาลค้นมาจากแหล่งต่างๆ 
เพื่อใช้บังคับในระบบกฎหมาย 

 ดังนั้น ผู้พิพากษาเป็นเพียง “ค้นหา” หลักกฎหมายท่ัวไป มิใช้สร้างหลักกฎหมายท่ัวไป
เหมือนอย่างในระบบ common law 

 หลักกฎหมายท่ัวไปมีลักษณะกว้างกว่าหลักกฎหมายธรรมดา กว้างกว่าตัวบทบัญญัติกฎ 
หมาย เช่น หลักกฎหมายท่ัวไปเรื่องความเสมอภาค เป็นหลักกฎหมายท่ัวไปท่ีใช้ท้ังในกฎหมายเอกชน
และกฎหมายมหาชน 

 เมื่อหลักกฎหมายท่ัวไปเป็นหลักท่ีกว้างมาก ผู้ท่ีมีหน้าท่ีในการค้นหาหลักกฎหมายท่ัวไปคือ 
“ศาล” ส าหรับศาลจะใช้วิธีการค้นหาหลักกฎหมายท่ัวไปโดยอาศัยส่ิงใดนั้น มีนักนิติศาสตร์ให้ความ 
เห็นไว้ดังนี้(ธานินทร์ กรัยวิเชียรและวิชา มหาคุณ, 2539: 168-177) 
 3.1  สุภาษิตกฎหมาย 

 ศาลอาจค้นหาหลักกฎหมายท่ัวไปจากสุภาษิตกฎหมาย โดยสุภาษิตกฎหมายเป็นค า
กล่าวปลูกความคิดในทางกฎหมาย และยังเป็นบทย่อของหลักกฎหมายต่างๆ ด้วยซึ่งสุภาษิตกฎหมาย
ส่วนมากเป็นภาษาลาติน 

       ตัวอย่างสุภาษิตกฎหมายท่ีศาลสามารถค้นเพื่อน ามาเป็นท่ีมาของกฎหมาย เช่น 

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

3.1.2 ความยินยอมไม่ท าให้เป็นละเมิด เช่น การท่ีโจทก์ท้าให้จ าเลยฟันเพื่อ ทดลอง
คาถาอาคมซึ่งตนเช่ือถือและอวดอ้างว่าตนอยู่ยงคงกะพันนั้น เป็นการท่ีโจทก์ได้ยอมหรือสมัครใจให้
จ าเลยท าร้ายร่างกายตนซึ่งเป็นการยอมรับในผลเสียหายโจทก์จึงฟ้องจ าเลยให้รับผิดช าระค่าเสียหาย
แก่โจทก์ในทางละเมิดไม่ได้ (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 673/2510) 

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

3.1.4 ในระหว่างผู้สุจริตด้วยกัน  ผู้ประมาทเลินเล่อย่อมเป็นผู้เสียเปรียบ เช่น ถ้ามี
การปลอมใบมอบอ านาจในการท าการขายฝากท่ีดิน ผู้รับซื้อก็ไม่ได้กรรมสิทธิ์ ผู้รับซื้อจะอ้างว่าเป็น
ผู้รับโอน โดยสุจริตไม่ได้ เพราะการโอนส่ิงท่ีตนไม่มีอยู่ย่อมมีไม่ได้ แต่การท่ีเจ้าของท่ีดินลงลายมือช่ือ
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มอบอ านาจให้เขาเอาโฉนดของตนไปท าการอย่างหนึ่งโดยไม่กรอกข้อความลงในใบมอบอ านาจเขา
กลับยักยอกลายมือช่ือนั้นไปท าการขายฝากท่ีดินเสีย ดังนี้ เมื่อผู้ซื้อฝากซื้อไว้โดยสุจริตด้วยกันผู้
ประมาทเลินเล่อย่อมเป็นผู้เสียเปรียบ (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 353/2539) ซึ่งหมายความว่า เจ้าของท่ีดิน
นั้นไม่มีสิทธิดีกว่าผู้ซื้อฝากท่ีดินไว้โดยสุจริต 

อนึ่ง วิธีการค้นหาสุภาษิตกฎหมายนี้มีข้อควรระมัดระวังในการใช้เป็นหลักกฎหมาย
ท่ัวไป กล่าวคือ สุภาษิตกฎหมายบางบทหากพิจารณาไม่ถ่องแท้อาจเห็นว่าขัดกัน เช่น ในเรื่องสัญญา
ซื้อขายมีสุภาษิตอยู่ 2 บท คือ 

1. ผู้ซื้อต้องระวังกับ 

2. ผู้ขายต้องระวัง 
พิจารณาเป็นเบื้องต้น จะเห็นว่าน่าจะชัดกัน แต่เมื่อพิจารณาถึงท่ีมาของสุภาษิต

กฎหมายท้ังสองบทจะเห็นว่ามิได้ขัดกันแต่อย่างใด กล่าวคือ 

สุภาษิตบทแรกที่ว่า “ผู้ซื้อต้องระวัง” ใช้กับกรณีท่ีซื้อขายทรัพย์ท่ีความช ารุดบกพร่อง
เห็นประจักษ์ในเวลาซื้อ เช่น ซื้อผลไม้ ผลไม้เน่า มองก็เห็น ซึ่งเมื่อเป็นเช่นนี้ ผู้ซื้อก็ต้องตรวจสอบให้ดี
ถ้าตรวจสอบไม่ดีในเวลาซื้อ (มีความช ารุดในเวลาซื้อถ้าตรวจดูก็เห็น) แล้วพบความช ารุดบกพร่องใน
ภาย หลังก็จะเรียกให้ผู้ขายรับผิดไม่ได้เพราะผู้ซื้อต้องมีหน้าท่ีต้องใช้ความระมัดระวังในการซื้อ
ตัวอย่างเช่น นายครามเดินไปในตลาดสด หาซื้อส้ม 10 ลูก นายครามได้ซื้อส้มจากนายม่วง ท้ัง ๆ ท่ี
เปลือกส้มเริ่มเน่าแล้ว เช่นนั้นนายครามจะเรียกให้นายม่วงผู้ขายรับผิดไม่ได้ 

สุภาษิตบทท่ีสองท่ีว่า “ผู้ขายต้องระวัง” ใช้กับกรณีท่ีทรัพย์สินท่ีซื้อขายกันนั้นความ
ช ารุดบกพร่องไม่อาจเห็นประจักษ์ได้ในเวลานั้น จึงต้องเป็นหน้าท่ีของผู้ขายท่ีต้องใช้ความระมัดระวัง
เพราะผู้ซื้อไม่อาจตรวจพบได้ในเวลาซื้อหากผู้ซื้อซื้อทรัพย์และในภายหลังพบความช ารุดบกพร่องผู้ซื้อ
ย่อมเรียกให้ผู้ขายรับผิดได้ ตัวอย่างเช่น นายเสาร์ซื้อทีวีจากนายอาทิตย์ นายอาทิตย์ผู้ขายก็ได้เปิดทีวี
ให้นายเสาร์ดูแล้ว ทีวีก็ใช้งานได้ แต่พอนายเสาร์น ามาใช้ท่ีบ้านพบว่าทีวีใช้งานไม่ได้ เพราะมีความ
ช ารุดภายในตัวเครื่อง นายเสาร์เรียกให้นายอาทิตย์รับผิดได้ 

ฉะนั้น การใช้สุภาษิตกฎหมายต้องใช้ด้วยความรอบคอบและด้วยความระมัดระวัง 
3.2  การพิเคราะห์โครงสร้างกฎหมาย 

      ศาลอาจค้นหาหลักกฎหมายท่ัวไปโดยอาศัยการพิเคราะห์โครงสร้างเรื่องนั้นๆ ในระบบ
กฎหมายนั่นเอง เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หลายมาตราคุ้มครองบุคคลผู้กระท าการโดย
สุจริตและเสียค่าตอบแทน เช่น 

      3.2.1 มาตรา 1299 วรรคสอง บัญญัติว่า 
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      “ถ้ามีผู้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สิทธิอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์โดย
ทางอื่นนอกจากนิติกรรม สิทธิของผู้ได้มานั้นถ้ายังมิได้จดทะเบียนไซร้ท่านว่าจะมีการเปล่ียนแปลงทาง
ทะเบียนไม่ได้ และสิทธิอันยังมิได้จดทะเบียนนั้น มิให้ยกข้ึนเป็นข้อต่อสู่บุคคลภายนอกผู้ได้สิทธิ 
มาโดยเสียค่าตอบแทนและโดยสุจริต และได้จดทะเบียนสิทธิโดยสุจริตแล้ว ” 

  3.2.2  มาตรา 1300 บัญญัติว่า 
          “ถ้าได้จดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับอสังหา 
ริมทรัพย์เป็นทางเสียเปรียบแก่บุคคลผู้อยู่ในฐานะอันจะให้จดทะเบียนสิทธิของตนได้อยู่ก่อนไซร้ ท่าน
ว่าบุคคลนั้นอาจเรียกให้เพิกถอนการจดทะเบียนนั้นได้ แต่การโอนอันมีค่าตอบแทน ซึ่งผู้รับดอน
กระท าการโดยสุจริตนั้น ไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใด ท่านว่าจะเรียกให้เพิกถอนทะเบียนไม่ได้ ” 

  3.2.3  มาตรา 1329 บัญญัติว่า 
           “สิทธิของบุคคลผู้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโดยค่าตอบแทนและโดยสุจริตนั้นท่านว่ามี
เสียไป ถึงแม้ว่าผู้โอนทรัพย์สินให้จะได้ทรัพย์สินนั้นมาโดยนิติกรรมอันเป็นโมฆียะ และนิติกรรมนั้นได้
ถูกบอกล้างภายหลัง ” 

  3.2.4  มาตรา 1331 บัญญัติว่า 
          สิทธิของบุคคลผู้ซื้อทรัพย์สินโดยสุจริตในการขายทอดตลาดตามค าส่ังศาล 
หรือค าส่ังเจ้าพนักงานรักษาทรัพย์ในคดีล้มละลายนั้น ท่านว่ามิเสียไปถึงแม้ภายหลังจะพิสูจน์ได้ว่า
ทรัพย์นั้นมิใช่ของจ าเลยหรือลูกหนี้โดยค าพิพากษาหรือผู้ล้มละลาย 

  3.2.5  มาตรา 1332 บัญญัติว่า 
               “สิทธิของบุคคลผู้ได้เงินตรามาโดยสุจริตนั้น ท่านว่ามิเสียไป ถึงแม้ภายหลังจะ

พิสูจน์ได้ว่าเงินนั้นมิใช่ของบุคคลซึ่งได้โอนให้มา ” 

จากการพิเคราะห์โครงสร้างกฎหมายข้างต้นจะได้หลักกฎหมายว่า กฎ 
หมายคุ้มครองผู้กระท าการโดยสุจริต 

วิธีการค้นหาหลักกฎหมายท่ัวไป โดยการพิเคราะห์โครงสร้างกฎหมายนี้มีข้อ 
ดีเพราะมีความแน่นอนกว่าการค้นหาโดยใช้สุภาษิตเพราะบ้างครั้งสุภาษิตกฎหมายซึ่งใช้ท่ัวไปอาจใช้
ไม่ได้กับระบบกฎหมายของไทยก็ได้ 

ตัวอย่างท่ีศาลฎีกาไทยใช้วีการค้นหาหลักกฎหมายท่ัวไปโดยการพิจารณา
โครงสร้างของ ระบบกฎหมาย เช่น ในค าส่ังค าร้องศาลฎีกาท่ี 913/2536 

ค าสั่งค าร้องศาลฎีกาที่ 913/2536 คดีตามประกาศ รสช. ฉบับท่ี 26 ข้อ 6 
ศาลแพ่งไม่มีอ านาจวินิจฉัยช้ีขาดด้วยตนเองนอกจากท าความเห็นไปยังศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัยและ
ประกาศดังกล่าวได้บัญญัติให้น าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม ผู้ร้อง
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จึงมีอ านาจยิ่งค าร้องขอให้ศาลฎีกาวินิจฉัยช้ีขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมายได้ และศาลฎีกาก็มี
อ านาจวินิจฉัย 

ปัญหาท่ีว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดขัดหรือแย้งต่อธรรมนูญการปกครอง
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2534 หรือไม่ ซึ่งเกิดขึ้นในวงงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือคณะรัฐมนตรี
ขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติวินิจฉัยตามมาตรา 30 วรรคสอง และมิใช่เป็นการกระท าหรือปฏิบัติ
ตามท่ีบัญญัติในมาตรา 31 แห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พงศ. 2534 ท้ังมิใช่ปัญหาว่า
บทบัญญัติของกฎหมายใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2534 ท้ังมิใช่ปัญหา
ว่าบทบัญญัติของกฎหมายใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2534 ตามท่ี
บัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2534 มาตรา 5 และมาตรา 206 วรรคแรก
เช่นเดียวกัน อ านาจในการวินิจฉัยปัญหาดังกล่าวจึงตกอยู่แก่ศาลตามหลักกฎหมายท่ัวไป 

แม้ขณะท่ีออกประกาศ รสช. ฉบับท่ี 26 ไม่มีกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือ
ธรรมนูญการปกครองใช้บังคับแต่ระหว่างประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับอยู่ได้มีประกาศใช้ธรรมนูญ
การปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2534 ประกาศ รสช. ฉบับท่ี 26 จึงต้องอยู่ภายใต้บังคับของ
ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2534 ปรากฏว่าประกาศ รสช. ฉบับท่ี 26 ข้อ 2 และ ข้อ 6 
มีผลเป็นการต้ังของคณะบุคคลท่ีมิใช่ให้มีอ านาจท าการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเช่นเดียวกับศาลท้ัง
ออกและใช้กฎหมายท่ีมีโทษอาญาย้อนหลังไปลงโทษบุคคลเป็นการขัดต่อประเพณีการปกครองไทยใน
ระบอบประชาธิปไตยประกาศ รสช. ฉบับท่ี 26 ข้อ 2 และข้อ 6 จึงขัดหรือแย้งต่อธรรมนูญการ
ปกครองราชอาณาจักร พงศ. 2534 มาตรา 30 วรรคแรก ใช้บังคับไม่ได้ 

3.3  การเปรียบเทียบหลักกฎหมายต่างประเทศ 

ศาลอาจหาหลักกฎหมายท่ัวไป โดยการเปรียบเทียบหลักกฎหมายของประเทศ
ต่าง ๆ (Comparative Law) ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ศาลโลก, ICJ) นิยมใช้วิธีนี้ เช่นหลัก
กฎหมายลาภมิควรได้ ไม่มีในกฎหมายระหว่างประเทศ ศาลใช้วีเทียบดูกฎหมายนานาประเทศแล้วจึง
พบว่ามีหลักนี้ ศาลจึงถือว่า การเปรียบเทียบกฎหมายท าให้ได้หลักลาภมิควรได้ท่ีศาลถือว่าเป็นหลัก
กฎหมายท่ัวไปท่ีน ามาใช้ในศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ 

ศาลฎีกาไทยเคยค้นหาท่ีมาของกฎหมายโดยการเปรียบเทียบกฎหมาย
ต่างประเทศเพื่อหาหลักกฎหมายท่ัวไป ดังปรากฏในค าพิพากษาฎีกาท่ี 999/2496 

ค าพิพากษาฎีกาที่ 999/2496 เรือเดินทะเลรั่วและจมลง แม้จะมีเรือลากไปเกย
ต้ืนไว้และน้ าท่วมล้นปากระวางเรือ เรียกได้ว่าอับปาง เป็นการท่ี “เรือได้สูญเสียส้ินเชิง” แล้วไม่
จ าเป็น ต้องแตกเป็นช้ินเล็กช้ินน้อยไปหมด 

“อันตรายทางทะเล” หมายถึง ภยันตรายใด ๆ ท่ีเกิดขึ้นอันเป็นวิสัยท่ีท้องทะเล
จะบันดาได้ รวมถึงการท่ีเรือรั่วอับปางลงระหว่างเดินทางในทะเลโดยมิใช่ความผิดของใครด้วย 
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สัญญาประกันภัยทางทะเล ให้บังคับตามบัญญัติแห่งกฎหมายทะเล ท้ังจารีตประ 
เพณีก็ยังไม่ปรากฏ จึงต้องวินิจแยกคดีเรื่องประกันภัยทางทะเลตามหลักกฎหมายท่ัวไปโดยเทียบเคียง
กับกฎหมายอังกฤษในเรื่องนี้ 

การท่ีเรือช ารุดเพราะเป็นธรรมดาแห่งการใช้ เป็นการไม่สมประกอบในวัตถุอัน
อาจเป็นข้อยกเว้น ไม่ต้องรับผิดถ้าเรือเป็นวัตถุท่ีเอาประกันภัย แต่ไม่เป็นเหตุยกเว้นต่อไปถึงสินค้าท่ี
บรรทุกในเรือต้องเสียหายไปเพราะความช ารุดของเรือ ซึ่งไม่ใช่เสียหายเพราะความไม่สมประกอบใน
สินค้าซึ่งเป็นวัตถุท่ีเอาประกันภัย อันบรรทุกไปในเรือนั้น (ปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายรับขนของ
ทางทะเลแล้ว คือ พ.ร.บ. รับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 ) 

ข้อสังเกต ค าพิพากษาของศาล 

อนึ่ง ในเรื่องท่ีมาของกฎหมายนี้มีประเด็นท่ีน่าสนใจประการหนึ่ง คือ ค าพิพากษา
ของศาลเป็นท่ีมาของกฎหมายในระบบประมวลกฎหมายหรือไม่ 

ระบบประมวลกฎหมายนั้นยึดถือตัวบทกฎหมายเป็นหลัก ค าพิพากษาของศาล
เป็นเพียงการปรับใช้และอธิบายตัวบทกฎหมายกับข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึ้นเป็นกรณีไปเท่านั้น 

ค าพิพากษาของศาลจะมีขึ้นได้ก็ต่อเม่ือ 

1. มีข้อพิพาทระหว่างเอกชนกับเอกชน หรือเอกชนกับรัฐ ดังท่ีประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 55 เรียกว่า มีการโต้แย้งสิทธิ 

2. มีการน าเสนอข้อโต้แย้งสิทธินั้นให้ศาลช้ีขาดตามท่ีกฎหมายวิธีพิจารณาความ
ก าหนด 

3. ในการวินิจฉัยข้อพิพาทนั้นศาลจะปรับข้อเท็จจริงเข้ากับตัวบทกฎหมายลาย
ลักษณ์อักษรเพื่อช้ีขาดว่าคู่กรณีพิพาทกันนั้น ใครจะมีสิทธิหน้าท่ีอย่างไร 

4. ค าพิพากษานั้นมีผลผูกพันคู่ความในคดี ไม่ผูกพันบุคคลภายนอก เว้นแต่จะเข้า
ข้อยกเว้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 145  

    แต่อย่างไรก็ตาม แม้ค าพิพากษาของศาลจะเป็นเพียงตัวอย่างการปรับใช้และ
อธิบายกฎ หมายหาใช่ท่ีมาของกฎหมายไม่ แต่ค าพิพากษาของศาลก็มีความส าคัญในระบบกฎหมาย 
เพราะในการพิพากษาอรรคคดี ศาลในคดีหลังส่วนใหญ่ถือแนวบรรทัดฐานของค าพิพากษาในคดีก่อน 
กรณีท่ีข้อเท็จจริงในคดีหลังเหมือนกับข้อเท็จจริงในคดีก่อน ท้ังนี้เพื่อให้เกิดความมั่นคงในระบบ
กฎหมาย 

    ในเรื่องอิทธิพลของค าพิพากษาท่ีท าให้ศาลต้องเดินตามค าพิพากษาศาลฎีกานี้
ได้มีผู้วิจัยแล้วสรุปเหตุผลท่ีมีการเดินตามแนวค าพิพากษาของศาลไว้ว่า 

    เหตุผลทางด้านประวัติศาสตร์กฎหมาย เดิมค าพิพากษาศาลฎีกาเป็นพระ
บรมราชวินิจฉัย หรือค าวินิจฉัยของผู้ท่ีพระมหากษัตริย์ทรงไว้วางพระราชหฤทัยให้เป็นผู้วินิจฉัยจึงมี
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ความ ส าคัญและมีสถานะสูงในความรู้สึกของผู้พิพากษาและความรู้สึกของประชาชนท้ังหลาย 
เหตุการณ์ดังกล่าวพึ่งเกิดขึ้นในศตวรรษ ท่ีผ่านมา จึงยังอยู่ในความทรงจ าและเคยชิน 

1. เหตุผลทางด้านการศึกษา สถาบันที่สอนวิชากฎหมายนับแต่โรงเรียนกฎหมาย
เรื่อยมา ต่างให้ความส าคัญกับค าพิพากษาศาลฎีกา ท่ีเป็นเช่นนี้ส่วนหนึ่งเนื่องจากผู้สอนส่วนใหญ่มิใช่
นักวิชาการ ประจ ามหาวิทยาลัย แต่เป็นผู้พิพากษาหรือผู้ท่ีมาจากวงอาชีพกฎหมาย จึงมีความสะดวก
และความเคยชิน ท่ีจะน าค าพิพากษาศาลฎีกามาอธิบายในการสอนกฎหมาย 

2.  เหตุผลทางด้านความจ าเป็น ในระยะเวลาท่ีผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อน
สมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 ผู้พิพากษาส่วนหนึ่งจะเป็นผู้พิพากษาท่ีส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ 
เช่น ประเทศอังกฤษ เมื่อบุคคลเหล่านั้นขึ้นไปอยู่ท่ีศาลฎีกา ก็มักอ้างอิงค าพิพากษาศาลฎีกาท่ีมี
มาแล้วเป็นแนวทางในการวินิจฉัยเป็นเหตุให้ศาลล่างปฏิบัติตามด้วยเห็นว่าเป็นวีการท่ีปลอดภัยและ
สะดวก ศาลต่างจังหวัดก็เป็นศาลท่ีห่างไกลความเจริญ ความรู้ทางกฎหมายก็มีจ ากัด การเดินตามแนว
ค าพิพากษาศาลสูงจึงเป็นเรื่องปลอดภัยและมักท ากันอย่าแพร่หลาย 

3.  เหตุผลทางด้านความเคยชิน ดังท่ีได้กล่าวแล้วว่า ผู้พิพากษาส่วนใหญ่เป็น
ผู้ส าเร็จการศึกษาจากประเทศท่ีใช้ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์หรือมิฉะนั้นก็เป็นศิษย์ของผู้ท่ีส าเร็จ
การศึกษาจากประเทศท่ีใช้ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ ท่ีมีการอ้างอิงค าพิพากษาฎีกา 

4.  เหตุผลทางด้านกฎหมาย ข้อนี้อาจจะไม่มีน้ าหนักมากนัก แต่ก็มีผลอยู่บ้างให้
ศาลล่างต้องเช่ือศาลสูงตามประเด็นท่ีศาลสูงย้อนส านวนส่งมาให้พิจารณาหรือวินิจฉัยตามประมวลกฎ 
หมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  
 

ศักด์ิของกฎหมาย 

 

“ศักด์ิของกฎหมาย” (Hierachy of Law) โดยท่ัวไปในทางวิชาการ มีผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้
ความหมาย “ศักด์ิของกฎหมาย” ไว้ว่า ล าดับช้ันของกฎหมาย (ปรีดี เกษมทรัพย์, 2526: 34) หรือ 
อีกในหนึ่งคือล าดับความสูงต่ าของกฎหมายท่ีไม่เท่าเทียมกันซึ่งความหมายไม่เท่าเทียมกันของกฎ 
หมายแต่ละฉบับนั้นพิจารณาได้จากองค์กรท่ีมีอ านาจในการออกกฎหมาย หมายความว่ากฎหมายแต่
ละฉบับจะมีล าดับช้ันของกฎหมายในระดับใด ให้พิจารณาจากองค์กรท่ีออกกฎหมายฉบับนั้น 
ตัวอย่างเช่น รัฐธรรมนูญ เป็นกฎหมายท่ีออกโดยองค์กรนิติบัญญัติซึ่งเป็นองค์กรท่ีใช้อ านาจสูงสุด
อ านาจหนึ่งของประเทศ อันได้แก่ รัฐสภา แต่บางกรณี อาจมีองค์กรอื่นเป็นผู้จัดให้มีกฎหมายในระดับ
รัฐธรรมนูญได้ เช่น คณะปฏิวัติ ออกธรรมนูญการปกครองซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับช่ัวคราวเป็นต้น 
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2533: 118)  
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การจัดล าดับศักด์ิของกฎหมาย มีความส าคัญต่อระบบกระบวนวิธีต่างๆ ทางกฎหมายไม่ว่า
จะเป็นการการใช้ การตีความและการยกเลิกกฎหมาย เช่น หากกฎหมายฉบับใดมีล าดับช้ันของ
กฎหมายสูงกว่ากฎหมายฉบับอื่นท่ีมีล าดับช้ันต่ ากว่าจะมีเนื้อหาของกฎหมายท่ีขัดหรือแย้งกับ
กฎหมายท่ีมีล าดับช้ันสูงกว่านั้นไม่ได้ หากพิสูจน์ได้ว่ามีความขัดหรือแย้งดังกล่าว ถือว่า กฎหมาย
ล าดับช้ันต่ ากว่าจะถูกยกเลิกไป (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเรื่อง การยกเลิกกฎหมาย ในบทท่ี 3) 

1. เกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดศักด์ิของกฎหมาย 

เกณฑ์ท่ีใช้ในการก าหนดศักด์ิของกฎหมายพิจารณาจากองค์กรท่ีมีอ านาจในการออก
กฎหมาย กล่าวคือ รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายท่ีออกโดยรัฐสภาและเป็นการใช้อ านาจในการออก
กฎหมายร่วมกันของสองสภา คือ วุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรหรือสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในกรณี
ท่ีรัฐธรรมนูญก าหนดให้มีแค่สภาเดียว ซึ่งเป็นองค์กรสูงสุด ในขณะท่ีกฎหมายท่ีมีล าดับช้ันรองลงมา  
คือ พระราชบัญญัติ พระราชก าหนดจะถูกพิจารณาโดยสภาผู้แทนราษฎรก่อนแล้วจึงผ่านไปยัง
วุฒิสภา ถือเป็นการแยกกันในการใช้อ านาจออกกฎหมาย (ordinary laws are voted by the two 

Chambers deliberating separately)  

เมื่อกฎหมายแต่ละฉบับถูกบัญญัติโดยองค์กรท่ีมีอ านาจในการออกกฎหมายแตกต่างกัน 
ผลก็คือท าให้กฎหมายแต่ละฉบับมีศักดิ์ของกฎหมายหรือล าดับช้ันของกฎหมายไม่เท่ากัน โดยล าดับ
ช้ันของกฎหมายท่ีไม่เท่าเทียมกันนี้ หมายถึง ค่าบังคับของกฎหมายแต่ละฉบับจะสูงต่ าแตกต่างกันไป 
เช่น รัฐธรรมนูญซึ่งถือว่าเป็นก าหมายสูงสุดของประเทศและเป็นกฎหมายแม่บทกฎหมายฉบับอื่นท่ีมี
ล าดับช้ันต่ ากว่า เช่น พระราชบัญญัติ พระราชก าหนด จะมีเนื้อหาขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญไม่ได้ 
ท้ังนี้ เพาระไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติ พระราชก าหนด ต่างก็เป็นกฎหมายลูกของรัฐธรรมนูญ คือ 
ท้ังพระราชบัญญัติ พระราชก าหนด ต้องอาศัยอ านาจตามรัฐธรรมนูญในการตราเป็นกฎหมาย ดังนั้น 
จึงเท่ากับว่ากฎหมายลูกจะขัดกับกฎหมายแม่ไม่ได้ ถ้ากฎหมายลูกขัดกับรัฐธรรมนูญ กฎหมายนั้นก็มี
ผลเป็นอันบังคับใช้ไม่ได้ 

2. ล าดับศักด์ิของกฎหมาย 

ในปัจจุบันกฎหมายของประเทศไทย มีท้ังกฎหมายลายลักษณ์อักษรกฎหมายจารีต
ประเพณี และหลักกฎหมายท่ัวไป แต่เมื่อพิจารณาแล้วเห็นได้ว่ากฎหมายของประเทศไทยโดยส่วน
ใหญ่จะเป็นกฎหมายลายลักอักษร ซึ่งกฎหมายลายลักษณ์อักษรแต่ละฉบับจะมีศักดิ์ของกฎหมายหรือ
ล าดับช้ันของกฎหมายท่ีแตกต่างกัน  

กฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดและเป็นกฎหมายแม่บทของกฎหมายท้ังหมด
พระราชบัญญัติ พระราชก าหนด เป็นกฎหมายลูกของกฎหมายรัฐธรรมนูญ ส่วนพระราชกฤษฎีกา 
กฎกระทรวง กฎหมายองค์กรส่วนท้องถิ่น  เช่น เทศบัญญั ติ ข้อบัญญั ติ จังหวัด ข้อบัญญั ติ
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กรุงเทพมหานคร(สมยศ เช้ือไทย, 2534: 53) เหล่านี้เป็นกฎหมายท่ีอาศัยพระราชบัญญัติ พระราช
ก าหนดเป็นก าหมายแม่บทในการออกเป็นกฎหมาย  

 

แผนภาพแสดงล าดับช้ันของกฎหมายลายลักษณ์อักษร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 แผนภาพล าดับช้ันของกฎหมาย 

   ท่ีมา : ประยุกต์จากข้อมูล (วิษณุ เครืองาม, 2541: 83) 

2.1 รัฐธรรมนูญ เป็นกฎหมายสูงสุดท่ีก าหนดรูปแบบการปกครองระเบียบบริหารราช 
การแผ่นดินตลอดจนสิทธิต่างๆ ของประชาชน นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญยังเป็นกฎหมายแม่บทของกฎ 
หมายทุกฉบับ ดังนั้น รัฐธรรมนูญจึงเป็นกฎหมายท่ีมีความส าคัญมากกว่ากฎหมายทุกฉบับ กฎหมาย
ฉบับอื่นจะบัญญัติ โดยมีเนื้อหาท่ีขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญไม่ได้ หากขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ กฎหมาย
ฉบับนั้นจะถือว่าไม่มีผลบังคับใช้ 

2.2 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ หมายถึง กฎหมายท่ีอธิบายขยายความเพื่อ
ประกอบเนื้อความในรัฐธรรมนูญให้สมบูรณ์ ละเอียดชัดเจน ตามท่ีรัฐธรรมนูญมอบหมายและก าหนด
โดยถือว่ากฎกฎหมายประเภทนี้มีลักษณะและหลักเกณฑ์พิเศษแตกต่างจากกฎหมายธรรมดา (วิษณุ 
เครืองาม ,2541:63) แต่เดิมภายใต้รัฐธรรมนูญ  ฉบับ พ.ศ. 2540 ท่ีมีพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ด้วยเหตุท่ีกระบวนการตราพระราชบัญญัติประรัฐธรรมนูญไม่

รัฐธรรมนูญ 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

พระราชบัญญัติ/พระราชก าหนด/ประมวลกฎหมาย 

พระราชกฤษฎีกา 

กฎกระทรวง 

ข้อบัญญัติขององค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น 
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มีความแตกต่างไปจากพระราชบัญญัติท่ัวไป ท าให้ไม่แน่ชัดว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจะ
มีศักด์ิของกฎหมายในระดับท่ีสูงกว่าพระราชบัญญัติท่ัวไปหรืออยู่ในระดับศักด์ิเดียวกัน แต่อย่างไรก็
ตามภายใต้รัฐธรรมนูญ ฉบับ 2560 ท่ีใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันได้มีการก าหนดกระบวนการในการตรา
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญให้แตกต่างไปจากพระราชบัญญัติท่ัวไป โดยก าหนดในลักษณะท่ี
ให้ความส าคัญกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมากกว่าพระราชบัญญัติท่ัวไป เช่น ก าหนดให้
จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่ีจะเข้าช่ือเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญต้องมีจ า 
นวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ในสภา (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย (พ.ศ. 2560) มาตรา 131 (2)) อีกท้ังรัฐธรรมยังได้บังคับให้ต้องมีการน าร่างพระราชบัญญัติประ
รัฐธรรมนูญทุกฉบับส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกา หรือองค์กรอิสระท่ีเกี่ยวข้อง ตรวจสอบความสอบ
ด้วยกระบวนการในการตราและความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของเนื้อหาก่อนท่ีจะมีการประกาศใช้ 
ในขณะท่ีร่างพระราชบัญญัติท่ัวไปหาได้มีการบังคับให้ต้องส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกา หรือ
องค์กรอิสระ พิจารณาวินิจฉัยก่อนประกาศใช้เป็นกฎหมายไม่ ดังนั้น จึงพิเคราะห์ได้ว่า เมื่อมีการให้
ความส าคัญแก่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเช่นนี้ ย่อมถือว่าศักดิ์ของพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญอยู่ถัดจากรัฐธรรมนูญและอยู่สูงกว่าพระราชบัญญัติท่ัวไป 

2.3 พระราชบัญญัติและประมวลกฎหมาย  (ประมวลกฎหมายท่ีบังคับใช้ในปัจจุบัน 
ซึ่งถือว่ามีศักดิ์เท่ากับพระราชบัญญัติด้วยเช่นกัน) พระราชบัญญัติเป็นกฎหมายล าดับช้ันรองลงมาจาก
รัฐธรรมนูญเพราะพระราชบัญญัติออกมาเป็นกฎหมายโดยอาศัยอ านาจรัฐธรรมนูญโดยตรง ซึ่งองค์กร
ท่ีท าหน้าท่ีในการตราพระราชบัญญัติ คือ รัฐสภา ดังนั้น รัฐสภาจะตราพระราชบัญญัติท่ีมีเนื้อหาท่ีขัด
หรือแย้งกับรัฐธรรมนูญไม่ได้ 

2.4 พระราชก าหนด เป็นกฎหมายท่ีรัฐธรรมนูญมอบอ านาจบัญญัติให้กับฝ่ายบริหาร 
คือ คณะรัฐมนตรี โดยคณะรัฐมลตรีจะมีอ านาจในการออกพระราชก าหนดเพื่อใช้บังคับแทนพระ ราช
บัญญัติได้ในในกรณีพิเศษตามท่ีรัฐธรรมนูญมอบอ านาจไว้เป็นการช่ัวคราว เพื่อแก้ไขสถานการณ์
เฉพาะหน้าท่ีต้องการการด าเนินการท่ีจ าเป็นและเร่งด่วน เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติโดยส่วนรวม 
โดยหลังจากมีการประกาศใช้พระราชก าหนดนั้นแล้ว จะต้องน าพระราชก าหนดมาให้รัฐสภามา
พิจารณาเพื่อขอความเห็นชอบ ถ้ารัฐสภาให้ความเห็นชอบ พระราชก าหนดก็จะกลายเป็นกฎหมาย
ถาวร แต่หากรัฐสภาไม่ให้ความเห็นชอบพระราชก าหนดก็จะส้ินผลไป ประเด็นท่ีส าคัญ คือ การ
ด าเนินการใดๆ ก่อนท่ีพระราชก าหนดจะส้ินไป ถือว่าชอบด้วยกฎหมาย แม้ภายหลังจะปรากฏว่า 
พระราชก าหนดจะส้ินผลไป ดังนั้น การท่ีคณะรัฐมนตรีจะใช้อ านาจในการออกพระราชก าหนด ควร
ต้องค านึงถึงความชอบธรรมและผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคัญ 

2.5 พระราชกฤษฎีกา ถือว่าเป็นกฎหมายท่ีก าหนดรายละเอียดซึ่งเป็นหลักการย่อยๆ 
ของพระราชบัญญัติ พระราชก าหนด คือ พระราชบัญญัติ พระราชก าหนด ได้ก าหนดหลักการใหญ่ๆ 
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ไว้ซึ่งเป็นสาระส าคัญโดยรวมและให้ออกพระราชกฤษฎีกาโดยอาศัยอ านาจพระราชบัญญัติ พระราช
ก าหนด เพื่ออธิบายรายละเอียดต่างๆ ตามหลักการใหญ่ในพระราชบัญญัติ พระราชก าหนดนั้น 

      เมื่อพระราชกฤษฎีกาเป็นกฎหมายท่ีออกมาโดยอาศัยอ านาจจากกฎหมายแม่บท 
คือ รัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นๆ เช่นพระราชบัญญัติ พระราชก าหนดแล้ว พระราชกฤษฎีกาจะมี
เนื้อหาท่ีขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นท่ีออกโดยอาศัยอ านาจของรัฐธรรมนูญ ดังเช่น 
พระราชบัญญัติ พระราชก าหนดไม่ได้ รวมท่ังจะบัญญัติเนื้อหาท่ีเกินขอบเขตของกฎหมายแม่บทท่ีให้
อ านาจไว้ไม่ได้ด้วย 

2.6 กฎกระทรวง เป็นกฎหมายท่ีออกโดยฝ่ายบริหารและไม่ต้องผ่านการพิจารณาเห็น 
ชอบจากรัฐสภา ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับพระราชกฤษฎีกา แต่กฎกระทรวงมีศักด์ิของกฎหมายท่ีต่ ากว่า
พระราชกฤษฎีกา ท้ังนี้ เพราะกฎกระทรวงนั้นผู้ออกกฎหมาย คือ รัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมาย
แม่บทเพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายแม่บทส่วนพระราชกฤษฎีกาผู้ตรากฎหมายคือพระมหา 
กษัตริย์ 

     ส าหรับการด าเนินการในการออกกฎกระทรวงนั้น รัฐมนตรีซึ่งเป็นฝ่ายบริหารจะ
บัญญัติกฎกระทรวงออกมาโดยมีพระราชบัญญัติหรือพระราชก าหนดฉบับใดฉบับหนึ่งให้อ านาจไว้
ดังนั้น รัฐมนตรีผู้เสนอกฎกระทรวง จะต้องเป็นรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติหรือพระราช
ก าหนดซึ่งได้ให้อ านาจไว้ เมื่อพระราชกฤษฎีกากับกฎกระทรวงมีความใกล้กันมากในแง่ของเนื้อหา ข้อ
ท่ีพิจารณาให้เห็นถึงความแตกต่างกันว่าควรจะออกกฎหมายในรูปพระราชกฤษฎีกาหรือกฎกระทรวง
นั้น ขึ้นอยู่กับว่าเนื้อหากฎหมายท่ีต้องการบัญญัตินั้นมีความส าคัญมากน้อยเพียงใด ซึ่งหากมี
ความส าคัญเป็นอย่างมากจะออกในรูปของพระราชกฤษฎีกา แต่ถ้ามีความส าคัญน้อยกว่าก็ออกมาใน
รูปของกฎของกระทรวง  

2.7 กฎหมายที่องค์กรส่วนท้องถ่ินบัญญัติ เป็นกฎหมายท่ีให้องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น
มีอ านาจในทางนิติบัญญัติ คือมีอ านาจในการก าหนดกฎหมายด้วยตนเอง จึงถือว่าเป็นกระจายอ านาจ
ในการบัญญัติกฎหมายไปสู่องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น 

     โดยท่ัวไปองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นมีอ านาจในการบัญญัติกฎหมายต่างๆ ได้ดังนี้  
      (1) ข้อบังคับ 

   (2) เทศบัญญัติ 

   (3) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

   (4) ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 

   (5) ข้อบัญญัติเมืองพัทยา 
    อ านาจในการท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการตรากฎหมายเพื่อใช้บังคับใน

ท้องถิ่นนั้นจะเป็นอ านาจท่ีได้รับมาจากพระราชบัญญัติจัดต้ังองค์กาปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ เช่น พระ 
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ราชบัญญัติสภาต าบลและองค์กรบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ให้อ านาจตราข้อบังคับต าบลได้ดังนั้น
โดยท่ัวไปกฎหมายท่ีตราโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศักด์ิต่ ากว่าพระราชบัญญัติ  (มานิตย์ จุมปา, 
2553:  79-82) 

3. ผลของการจัดล าดับศักด์ิของกฎหมาย 

3.1 การออกกฎหมายท่ีมีศักด์ิของกฎหมายต่ ากว่าจะออกได้โดยอาศัยอ านาจจากกฎ 
หมายท่ีมีศักด์ิของกฎหมายสูงกว่าหรือกฎหมายท่ีมีศักด์ิของกฎหมายสูงกว่าได้ให้อ านาจไว้  เช่น รัฐ 
ธรรมนูญให้อ านาจรัฐสภาในการออกพระราชบัญญัติซึ่งก็เท่ากับว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมาย
แม่บท ส่วนพระราชบัญญัติเป็นกฎหมายลูกบท 

3.2 กฎหมายท่ีมีศักด์ิต่ ากว่าซึ่งออกโดยอาศัยอ านาจของกฎหมายท่ีมีศักด์ิสูงกว่าจะมี
เนื้อหาท่ีเกินขอบเขตอ านาจท่ีกฎหมายท่ีมีศักดิ์กฎหมายสูงกว่าให้ไว้ไม่ได้ มิฉะนั้น จะไม่มีผลบังคับใช้ 

3.3 หากเนื้อของกฎหมายมีการขัดแย้งกัน จะต้องใช้กฎหมายท่ีมีศักด์ิสูงกว่ามาใช้บังคับ
ไม่ว่ากฎหมายท่ีมีศักดิ์สูงกว่าจะออกเป็นกฎหมายก่อนหรือหลักกฎหมายท่ีมีศักดิ์ต่ ากว่า 

     ข้อสังเกตท่ีน่าสนใจในเรื่องศักด์ิของกฎหมาย คือ ถ้าหากเป็นกฎหมายจารีตประเพณี
หลักกฎหมายท่ัวไป จะมีล าดับศักดิ์ของกฎหมายในล าดับใด หากพิจารณาจะเห็นได้ว่า กฎหมายจารีต
ประเพณีไม่ได้มีการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ก็เป็นกฎหมายท่ีประชาชนรับทราบกันโดยท่ัวไปว่า
เป็นกฎหมาย และรัฐก็ได้ใช้กฎหมายจารีตประเพณีเสมือนเป็นกฎหมาย ส่วนหลักกฎหมายท่ัวไป เป็น
หลักกฎหมายท่ีผู้พิพากษาได้ค้นหามาจากแหล่งต่างๆ เพื่อใช้บังคับในระบบกฎหมายเมื่อเป็นเช่นนี้
หากน าเนื้อหาของกฎหมายมาจารีตประเพณี หลักกฎหมายท่ัวไปมาพิจารณาเปรียบเทียบกับกฎหมาย
ฉบับต่างๆ ท่ีเป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษร จะท าให้เห็นถึงศักด์ิของกฎหมายจารีตประเพณี หลัก
กฎหมายท่ัวไปได้ตัวอย่างเช่น ธรรมเนียมปฏิบัติในทางรัฐธรรมนูญ (มานิตย์ จุมปา ,2540: 73) ซึ่ง
เนื้อหาเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ดังนั้น กฎหมายจารีตประเพณีจึงมี ศักด์ิของกฎหมายเท่ากับ
รัฐธรรมนูญแต่กฎหมายจารีตประเพณีก็อาจถูจ ากัดไม่ให้เกิดข้ึนตามท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ได้ คือ 

1. กฎหมายจารีตประเพณีจะสร้างความผิดอาญาขึ้นใหม่ไม่ได้ 

2. กฎหมายจารีตประเพณีจะเพิ่มโทษอาญาให้สูงกว่าท่ีกฎหมายลายลักษณ์อักษร
ก าหนดไว้ไม่ได้ 

3. กฎหมายจารีตประเพณีจะก าหนดหน้าท่ีของบุคคลเพิ่มขึ้นท่ีกฎหมายลายลักษณ์
อักษรก าหนดไม่ได้ 

ส่วนหลักกฎหมายท่ัวไป เช่นหลักสุจริตในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่ง
เทียบเท่ากับพระราชบัญญัติ 

ท้ังนี้ ยังมีข้อสงสัยว่า ประมวลกฎหมายมีล าดับศักด์ิของกฎหมายในล าดับใด โดย
ตามความหมายของค าว่า ประมวลกฎหมาย สามารถได้อธิบายได้ดังนี้ 
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“ค าว่า ประมวลกฎหมาย หมายความว่า กฎหมายท่ีบัญญัติขึ้นโดยรวบรวมบทบัญ 
ญัติเรื่องเดียวกันท่ีกระจัดกระจายกันอยู่เอามาปรับปรุงให้เป็นหมวดหมู่ วางหลักเกณฑ์ ให้เป็นระ 
เบียบเรียบร้อย มีข้อความท้าวถึงกันและกัน เช่น รวบรวมบทบัญญัติท่ีเกี่ยวข้องด้วยแพ่งและพาณิชย์
มารวบรวมบัญญัติไว้ในประมวลกฎมายแพ่งและพาณิชย์” (หยุด แสงอุทัย, 2535: 4) 

ดังนั้น ประมวลกฎหมายจึงมีล าดับศักด์ิของกฎหมายเทียบเท่ากับพระราชบัญญัติ 
เพราะในการใช้ประมวลกฎหมายนั้น จะมีการตราพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมาย ตังอย่างเช่น 
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 เป็นต้น 

 

สรุป 

 

กฎหมายเป็นข้อบังคับของรัฐท่ีใช้บังคับพฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งเดิมทีนั้นไม่ได้มีกฎหมายการ
อยู่รวมกันของมนุษย์อาศัยสัญชาติญาณในการอยู่ร่วมกันและวิวัฒนาการเรื่อยมาจนกระท่ังมีหลัก 
เกณฑ์ในการอยู่ร่วมกันซึ่งนั่นก็คือกฎหมายโดยมีท่ีมาจากจารีตประเพณี หลักกฎหมายท่ัวไปกฎหมาย
ท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร และส าหรับประเทศไทยนั้น การบังคับใช้กฎหมายต้องถือตามกฎ หมายลาย
ลักอักษร ซึ่งมีการจัดล าดับศักด์ิของกฎหมายเพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้ การตีความกฎหมายตลอด 
จนประโยชน์ในการศึกษากฎหมายดังนั้นจะเห็นได้ว่าในการศึกษากฎหมายนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องมี
ความเข้าใจในความหมายอันเป็นรากฐานแนวความคิด ซึ่งเริ่มต้ังแต่วิวัฒนาการมูลเหตุท่ีท าให้เกิด
กฎหมาย ท่ีมาของกฎหมาย ตลอดจนล าดับศักด์ิของกฎหมาย ซึ่งจะท าให้หยั่งทราบถึงสภาพสังคม
ในขณะแรกเริ่มท่ีการสร้างกฎเกณฑ์ของสังคม ตลอดจนท่ีมาของกฎหมายซึ่งเป็นหลักในการท่ีส าคัญ
อันน ามาสู่ความเข้าใจถึงแนวคิดพื้นฐานของกฎหมายท่ีบังคับใช้ในปัจจุบัน ท้ังนี้ เพื่อน าไปสู่การน าไป
ปรับใช้ในการด าเนินชีวิตภายใต้กรอบกฎเกณฑ์ทางสังคมท่ีสงบสุขได้อย่างถูกต้อง  
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แบบฝึกหัดท้ายบท 

 

1. กฎหมาย คืออะไร และท าไมจึงจ าเป็นต้องศึกษากฎหมาย 

2. จงอธิบายถึงวิวัฒนาการของกฎหมายมาพอเข้าใจ 

3. มูลเหตุเบ้ือต้นท่ีท าให้เกิดกฎหมายมีอะไรบ้าง 
4. จารรีตประเพณี คืออะไร มีความแตกต่างกับกฎหมายหรือไม่ อย่างไร 

5. จงอธิบายถึงท่ีมาของกฎหมายในประเทศไทยมาพอเข้าใจ 

6. หลักกฎหมายท่ัวไป คืออะไร  
7. การค้นหาหลักกฎหมายท่ัวไปนั้นใช้เกณฑ์ใดบ้างในการพิจารณา จงอธิบาย 

8. ล าดับศักดิ์ของกฎหมายคืออะไร เหตุใดจึงต้องมีการจัดล าดับศักดิ์ของกฎหมาย 

9. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญบังคับใช้ในปัจจุบันมีกี่ฉบับ อะไรบ้าง มีความต่างกับ
พระราชบัญญัติธรรมดาอย่างไร 
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เอกสารอ้างอิง 

 

วัตถุเชิงพฤติกรรม 

 เมื่อนักศึกษาเรียนบทเรียนนี้แล้วสามารถ   
1. เข้าใจถึงหลักเกณฑ์ในการแบ่งประเภทของกฎหมาย 

2. ทราบถึงความหมายและสามารถอธิบายความแตกต่างกฎหมายเอกชนและกฎหมาย
มหาชนได้ 

3. อธิบายถึงความหมายกฎหมายสารบัญญัติและกฎหมายวิธีสบัญญัติ 

4. อธิบายถึงความหมายและลักษณะของกฎหมายได้และกฎหมายประเภทอื่นๆได้ 

5. อภิปรายถึงระบบกฎหมายและระบบศาลได้ 

6. เพื่อให้นักศึกษาสามารถเขียนแผนภูมิความรู้เนื้อหาจากบทเรียนและสามรถถ่ายทอด องค์
ความรู้ให้กับผู้อื่นได้ 

 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้สอนน าเข้าสู่บทเรียนโดยอธิบายสาระส าคัญตามประเด็นเนื้อหาตามแผนการสอน 

2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มและแต่ละกลุ่มศึกษาค้นคว้า อภิปรายและเขียนแผนภูมิสรุปเป็นใบ
ความรู้ในเนื้อหาท่ีได้รับมอบหมาย 

3. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมสรุปเนื้อหาในบทที่ 2 และตอบข้อซักถามเมื่อมีประเด็นเพิ่มเติม
ในเนื้อหา 
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4. มอบหมายให้นักศึกษาท าแบบฝึกท้ายบทท่ี 2  
 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนบทท่ี 2 

2. Power Point สรุปบรรยายบทท่ี 2  
3. แบบฝึกหัดท้ายบท 

 

การวัดผลและประเมินผล 

1. ตรวจใบความรู้ท่ีมอบหมาย 

2. ตรวจแบบฝึกหัดท้ายบท 

3. การตอบค าถามในช้ันเรียน 

4. สังเกตการร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

บทที่ 2 

การแบง่ประเภทกฎหมาย ระบบกฎหมาย ระบบศาล 
 

 กฎหมายท่ีใช้ในโลกเสรีประชาธิปไตยนั้นอาจมีหลากหลายลักษณะและหลากหลายประเภทท่ี
มีเข้าใจในลักษณะของกฎหมายต่างๆประเภทกันนั้น สืบเนื่องมาจากผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมายใช้
หลักเกณฑ์ในการแบ่งแยกกฎหมายท่ีต่างกันออกไป เช่น หากใช้แหล่งก าเนิดเป็นเกณฑ์การแบ่งประ 
เภทของกฎหมายนั้นก็จะได้กฎหมายภายในและกฎหมายภายนอก ถ้าใช้รูปแบบเป็นเกณฑ์ การแบ่ง
ประเภทของกฎหมายนั้นก็จะได้ กฎหมายลายลักอักษรและกฎหมายท่ีไม่เป็นลายลักอักษร เป็นต้น 
ดังนั้นผู้เขียนจึงสรุปการแบ่งประเภทของกฎหมายได้ 3 ประการ ดังนี้  
 1. กฎหมายมหาชนกับกฎหมายเอกชน  
 2. กฎหมายสารบัญญัติกับกฎหมายวิธีสบัญญัติ 

 3. กฎหมายอื่นๆ 

 

การแบ่งประเภทกฎหมาย 

 

 กฎหมายนั้นอาจจ าแนกประเภทได้หลายวิธี สุดแต่จะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการแบ่งแยก (บวร
ศักดิ์ อุวรรณโณ, 2537: 1) 

1.  ถ้าใช้เนื้อหาของกฎหมายเป็นเกณฑ์ในการแบ่งแยก  ก็อาจแยกกฎหมายออกได้เปน็ 2 ประเภท คือ 

1.1 กฎหมายสารบัญญัติ (substantive law) ซึ่งก าหนดสิทธิและหน้าท่ีของบุคคลโดยตรง 
1.2 กฎหมายวิธีสบัญญัติ (procedural law) ซึ่งก าหนดวิธีการเยียวยาเมื่อมีการละเมิด

สิทธิหน้าท่ีเกิดขึ้น 

2.  ถ้าใช้ผลบังคับกฎหมายต่อนิติกรรม ก็อาจแบ่งกฎหมายออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 

2.1 กฎหมายท่ีเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนซึ่งจะท านิติ
กรรมฝ่าฝืนมิได้ มิฉะนั้นจะเป็นโมฆะ และ 

2.2  กฎหมายท่ีไม่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนซึ่งอาจท า
นิติกรรมให้แตกต่างไปได้  

 3.  ถ้ายึดเอาลักษณะของนิติสัมพันธ์เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาแยกประเภทกฎหมายเพื่อประ 
โยชน์ในการท าความเข้าใจกับลักษณะพิเศษ อันเป็นผลของการแบ่งแยก ตลอดจนการใช้นิติวิธีในเชิง
คดีและการศึกษาวิจัยได้ถูกต้องแล้วก็สามารถแบ่งประเภทกฎหมายเป็น 2 ประเภท คือ 

 3.1 กฎหมายมหาชน (public Law)  
 3.2 กฎหมายเอกชน (private Law) 
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กฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน 
 

 ในระบบกฎหมายบางระบบหรือในประเทศบางประเทศ มีการแบ่งประเภทกฎหมายออกเป็น
กฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน ท้ังนี้ โดยอาจจะมีวัตถุประสงค์ในการแบ่งประเภทกฎหมาย
ดังกล่าวข้างต้นท่ีแตกต่างกัน เช่น เพื่อประโยชน์หรือความสะดวกในการเรียนการสอน เพื่อประโยชน์
ในทางปฏิบัติหรือเพื่อประโยชน์ในการแบ่งเขตอ านาจศาล (ในกรณีท่ีประเทศนั้นมีหลายระบบศาล) 
แต่ในระบบกฎหมายบางระบบหรือในบางประเทศก็ไม่มีหรือไม่ยอมรับการแบ่งประเภทกฎหมายดัง 
กล่าวข้างต้น 

 ในระบบกฎหมายหรือในประเทศท่ีมีการแบ่งประเภทกฎหมายออกเป็นกฎหมายมหาชนและ
กฎหมายเอกชนก็ยังมีความเข้าใจหรือมีการให้ความหมายของ“กฎหมายมหาชน”และ“กฎหมายเอกชน”
ท่ีแตกต่างกันออกไปแล้วแต่ยุคสมัยหรือแล้วแต่ความเห็นของนักกฎหมายแต่ละคน (ชาญชัย แสวงศักด์ิ, 

2551: 33) เช่น 

  “กฎหมายมหาชน”ได้แก่กฎหมายท่ีก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐหรือหน่วยงานของรัฐกับ
ราษฎรในฐานะท่ีเป็นฝ่ายปกครองราษฎรกล่าวคือในฐานะท่ีมีรัฐมีฐานะเหนือราษฎร กฎหมายเอกชน 
ได้แก่กฎหมายท่ีก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนต่อเอกชนด้วยกันในฐานะท่ีเท่าเทียมกัน  

 จากความหมายข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างทางปรัชญาของท้ังกฎหมายมหาชนและ
กฎหมายเอกชนกล่าวคือปรัชญาของกฎหมายมหาชนคือการประสานสมดุลระหว่างประโยชน์สาธารณะ
กับประโยชน์และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของปัจเจกชน ส่วนปรัชญาของกฎหมายเอกชน คือการ
ประสานสมดุลระหว่างเอกชนด้วยกันเองภายใต้หลักความศักด์ิสิทธิ์ของการแสดงเจตนา 
 ประเทศในภาคพื้นทวีปยุโรปซึ่งส่วนใหญ่ยอมรับการแยกกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชนก็
แบ่งแยกสาขาย่อยของกฎหมายในทางวิชาการต่างกันออกไป (บวรศักด์ิ อุวรรณโณ,2537: 11-15) เช่น 

 ประเทศเยอรมัน กฎหมายมหาชน ถือว่าเป็นกฎหมายท่ีก าหนดสถานะและความสัมพันธ์ของ
รัฐกับรัฐ และระหว่างรัฐกับเอกชนหรือองค์กรมหาชนอื่น สามารถแยกออกเป็นสาขาย่อยดังนี้ คือ 
กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง กฎหมายภาษี กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งรวมกฎหมายวิธีพิจารณาภาคบังคับคดี กฎหมายล้มละลาย 
กฎหมายวิธีพิจารณาทางปกครอง กฎหมายศาสนจักร และกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 
ส่วนในกฎหมายเอกชนนั้น ในเยอรมันแบ่งเป็นกฎหมายแพ่งและกฎหมายเอกชนเฉพาะสาขา ได้แก่ 
กฎหมายพาณิชย์ กฎหมายหุ้นส่วนบริษัท กฎหมายต๋ัวเงิน กฎหมายการแข่งขันทางการค้า กฎหมาย
ลิขสิทธิ์และกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลส่วนกฎหมายแรงงานถือว่าเป็นกฎหมายเฉพาะท่ี
ไม่ใช่ท้ังกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน 
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 ส าหรับประเทศอื่นๆ ในยุโรป ส่วนใหญ่เดินตามการแบ่งประเภทสาขาย่อยของเยอรมัน เช่น 
สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี สเปน ออสเตรีย ส่วนเบลเยียมและเนเธอร์แลนด์ยึดตามแนวฝรั่งเศส โดย
เนเธอร์แลนด์ถือว่ากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและกฎหมายล้มละลายเป็นกฎหมายเอกชน 

 ในฝรั่งเศส ถือว่ากฎหมายอาญาก็ดี กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็ดี กฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาก็ดี กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งก็ดี ล้วนเป็นกฎหมายเอกชนท้ังส้ิน โดยมีเหตุผล 3 ประการ
คือ ประการแรก กฎหมายเหล่านี้นักกฎหมายผู้เช่ียวชาญ ได้แก่ นักกฎหมายเอกชน ประการท่ีสอง คดี
เหล่านี้ขึ้นศาลยุติธรรมซึ่งใช้กฎหมายเอกชน และประการสุดท้าย แม้กฎหมายเหล่านี้จะมีอ านาจรัฐเข้าไป
เกี่ยวข้อง เช่น ในกฎหมายอาญา ก็มีการจับกุมผู้กระท าผิดโดยต ารวจ ไต่สวนและฟ้องคดีโดยอัยการ
พิจารณาโดยศาล ซึ่งล้วนเป็นองค์กรของรัฐในกระบวนการยุติธรรมก็ตามแต่นักกฎหมายฝรั่งเศสก็ยังถือว่า
เป็นกฎหมายเอกชนเพราะความผิดอาญาส่วนใหญ่ก าหนดขึ้นเพื่อรักษาความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนต่อกัน
(เช่น ไม่ให้เอกชนลักทรัพย์ ฆ่ากัน) รัฐเป็นเพียงผู้รักษากติกาไม่ใช่กฎหมายท่ีก าหนดนิติสัมพันธ์ระหว่างรัฐ
กับเอกชนโดยตรงนอกจากนั้น การยอมให้ผู้เสียหายเข้าร่วมฟ้องคดีได้ก็ดี การก าหนดความผิดอันยอม
ความได้ไว้ก็ดีเหล่านี้กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในฝรั่งเศส 
เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ ก็มีลักษณะเหตุผลคล้ายคลึงกันนี้ (ชาญชัย แสวงศักด์ิ, 2551: 35) 
 ส าหรับประโยชน์ในการแบ่งแยกประเภทกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชนนั้นมีประโยชน์
หลายประการ สรุปได้ดังนี้ (บวรศักด์ิ อุวรรณโณ,2537:11-15) 

1. ประโยชน์ในการน าคดีขึ้นสู่ศาล ในประเทศท่ีมีการแบ่งแยกประเภทกฎหมายดังกล่าวก็จะ
มีการแยกศาลเพื่อพิจารณาคดีอันเกิดจากการใช้กฎหมายนั้นด้วยกล่าวคือ ถ้าเป็นคดีเกี่ยวกับกฎหมาย
เอกชนจะขึ้นศาลยุติธรรม แต่ถ้าเป็นคดีเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน จะขึ้นศาลพิเศษ เช่น คดีเกี่ยวกับ
กฎหมายปกครอง จะขึ้นศาลปกครอง เป็นต้น 

2. ประโยชน์ในแง่กฎหมายสารบัญญัติ  ในประเทศท่ีมีการแบ่งแยกประเภทกฎหมายดังกล่าว
และมีระบบศาลในกฎหมายมหาชน หลักกฎหมายสารบัญญัติท่ีใช้ในการพิจารณาพิพากษาคดีในกฎ 
หมายมหาชนจะแตกต่างจากหลักกฎหมายสารบัญญัติในกฎหมายเอกชนด้วย 

3. ประโยชน์ในแง่กฎหมายวิธีสบัญญัติ ในประเทศดังกล่าวเมื่อกฎหมายมหาชนและกฎหมาย
เอกชนใช้หลักกฎหมายสารบัญญัติต่างกันและขึ้นศาลต่างกัน วิธีสบัญญัติของกฎหมายก็ต่างกันด้วยใน
ทุกระดับ เมื่อเกิดข้อพิพาทเป็นคดีขึ้นสู่ศาล วิธีพิจารณาคดีในศาลในกฎหมายมหาชนก็จะแตกต่าง
จากวิธีพิจารณาคดีในกฎหมายเอกชน 

 4. ประโยชน์ในแง่วิชาการ ในประเทศดังกล่าวจะมีการแยกศึกษากฎหมายมหาชนออกจาก
กฎหมายเอกชนโดยถือว่ากฎหมายมหาชนเป็นศาสตร์อิสระในนิติศาสตร์ซึ่งมีเนื้อหาและนิติวิธีท่ีแตก 
ต่างจากกฎหมายเอกชน และมีการจัดนักกฎหมายเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ท่ีมีความเช่ียวชาญต่างกัน
โดยส้ินเชิง คือ นักกฎหมายเอกชน และนักกฎหมายมหาชน 
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1. เกณฑ์การแบ่งแยกประเภทกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน 

    ดังท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ถ้ายึดเอาลักษณะของนิติสัมพันธ์เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาใน
การแบ่งแยก ก็ย่อมแบ่งแยกกฎหมายออกเป็นกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชนและเกณฑ์ในการ
แบ่งประเภทของกฎหมายว่ากฎหมายใดเป็นกฎหมายเอกชนหรือมหาชนนั้นมีหลักเกณฑ์ท่ีใช้พิจารณา
อยู่ 4 ประการนี้ควบคู่กันไป ซึ่งไม่อาจท่ีจะแยกพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ใดเพียงหลักเกณฑ์เดียวได้ 
ดังต่อไปนี้ 

    1.1 เกณฑ์องค์กรคือยึดถือตัวบุคคลผู้ก่อนิติสัมพันธ์เป็นเกณฑ์ 
         ถ้านิติสัมพันธ์ท่ีก่อขึ้นนั้น เป็นนิติกรรมท่ีก่อขึ้นโดยรัฐหรือหน่วยงานของรัฐกับเอกชน

หรือระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกันเองนิติสัมพันธ์ท่ีก่อขึ้นนั้นจะอยู่ภายใต้หลักปรัชญากฎหมาย
มหาชนหากนิติสัมพันธ์ท่ีก่อขึ้นระหว่างเอกชนด้วยกันเองนิติสัมพันธ์ท่ีก่อขึ้นนั้นจะอยู่ภายใต้หลัก
ปรัชญากฎหมายเอกชน 

       ดังนั้น จะเห็นได้ว่ากฎหมายมหาชนนั้นก าหนดความสัมพันธ์ท่ีฝ่ายหนึ่งเป็นรัฐ(ผู้ปก 
ครอง)ซึ่งมีอ านาจเหนือกว่าอีกฝ่ายหนึ่ง(ผู้อยู่ใต้ปกครอง)คือเป็นนิติสัมพันธ์ท่ีผู้ก่อมีสถานะไม่เท่าเทียม
กันหรือเป็นนิติสัมพันธ์ท่ีเกี่ยวกับเรื่องการใช้อ านาจปกครองซึ่งท าขึ้นระหว่างหน่วยงานขอบรัฐด้วยกัน
เองส่วนกฎหมายเอกชนนั้น เป็นเรื่องของผู้ก่อนิติสัมพันธ์ที่มีสถานะเหมือนกันและเท่าเทียมกัน 

    1.2 เกณฑ์วัตถุประสงค์คือยึดถือจุดประสงค์ของนิติสัมพันธ์ที่ผู้ก่อนิติสัมพันธ์ทั้ง 2 ฝ่ายท า
ขึ้นเป็นเกณฑ์หากนิติสัมพันธ์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์สาธารณะ(public interest)คือเพื่อสนอง
ความต้องการของประชาชนส่วนรวม เช่น สัญญาสัมปทานท่ีรัฐท ากับเอกชนเพื่อจัดท าสาธารณูปโภค
ต่างๆ วัตถุประสงค์ของนิติสัมพันธ์ท่ีก่อขึ้นนั้นจะอยู่ภายใต้หลักปรัชญากฎหมายมหาชน หาก
วัตถุประสงค์ ของนิติสัมพันธ์นั้นก่อขึ้นระหว่างเอกชนด้วยกันเองโดยมุ่งประโยชน์ส่วนตน จุดประสงค์
นิติสัมพันธ์ที่ก่อข้ึนนั้นจะอยู่ภายใต้หลักปรัชญากฎหมายเอกชน 

    1.3 เกณฑ์วิธีการ วิธีการท่ีใช้ก่อนิติสัมพันธ์ของ 2 กรณีนี้ จะแตกต่างกันโดยส้ินเชิง 
กล่าวคือกฎหมายมหาชนวิธีการท่ีใช้ก่อนิติสัมพันธ์นั้นไม่ต้องอาศัยความสมัครใจของผู้ก่อนิติสัมพันธ์
อีกฝ่าย กล่าวคือรัฐสามารถออกค าส่ังอนุญาตหรือไม่อนุญาตได้และถ้ามีการฝ่าฝืนค าส่ัง รัฐสามารถ
บังคับให้เอกชนปฏิบัติตามได้ทันทีโดยไม่ต้องไปฟ้องศาลเพราะเป็นการกระท าเพื่อประโยชน์สาธารณะ  

         ส่วนกฎหมายเอกชน วิธีการก่อนิติสัมพันธ์ต้องอาศัยความสมัครใจของผู้ก่อนิติ
สัมพันธ์ท้ัง 2 ฝ่ายเนื่องจากยึดถือหลักความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันเพราะเป็นการท าเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตัวจึงต้องมีการท าสัญญากันอย่างเสรีหากฝ่ายใดฝ่าฝืนหรือมีข้อพิพาทเกิดขึ้นเอกชนไม่
สามารถบังคับกันเองได้ต้องน าคดีขึน้สู่ศาลให้ศาลท าหน้าท่ีเป็นคนกลางเข้ามาตัดสิน 

    1.4 เกณฑ์เนื้อหากฎหมายมหาชน เป็นกฎหมายท่ีมีเนื้อหาลักษณะท่ัวไปไม่ระบุตัวบุคคล
(กฎหมายภาวะวิสัย)คือเป็นกฎเกณฑ์ท่ีใช้ได้กับบุคคลใดก็ได้ไม่เฉพาะเจาะจงและจะตกลงยกเว้นไม่
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ปฏิบัติตามไม่ได้ถือว่าเป็นกฎหมายบังคับส่วนกฎหมายเอกชน ไม่ใช่กฎหมายบังคับเด็ดขาดกล่าวคือ 
เอกชนสามารถตกลงผูกพันกันเป็นอย่างอื่นนอกจากท่ีกฎหมายเอกชนบัญญัติไว้ได้ ตราบเท่าท่ีไม่ขัด
ต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ดังนี้จึงท าให้กฎหมายเอกชนมีลักษณะเป็น
กฎเกณฑ์เฉพาะเรื่องท่ีสร้างขึ้นเพื่อให้บุคคลเฉพาะรายเท่านั้น(เป็นกฎหมายตามอัตวิสัย) เช่น ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ เป็นต้น 

 2.  การแยกสาขาย่อยในกฎหมายมหาชน 
       นอกจากการแบ่งประเภทกฎหมายออกเป็นกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชนแล้ว 
ยังมีการแยกสาขาย่อยในกฎหมายมหาชนออกไปอีกโดยนักกฎหมายแต่ละท่านก็มีความเห็นในเรื่องนี้
แตกต่างกัน เช่น   
       มารีย์-โฮเซ่ เกดง(Marie-Jose GUEDON) และหลุยส์ แอ็งแบร์(Louis IMBERT)แห่ง
มหาวิทยาลัยปารีส ประเทศฝรั่งเศส ได้แบ่งกฎหมายมหาชนออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ กฎหมาย
มหาชนระหว่างประเทศ (หรือทีเรียกกันในประเทศไทยว่ากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง) 
และกฎหมายมหาชนภายใน โดยนักกฎหมายท้ังสองท่านได้แบ่งกฎหมายมหาชนภายในออกเป็น 3 
สาขาใหญ่ๆ คือ กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง และกฎหมายการคลัง  
        กฎหมายมหาชนภายในนั้นนอกจากจะแบ่งออกเป็น 3 สาขาใหญ่ๆ ดังกล่าวข้างต้นแล้ว 
นักกฎหมายฝรั่งเศสบางท่านก็ยังมีความเห็นว่า กฎหมายอาญาก็เป็นสาขาหนึ่งของกฎหมายมหาชน
ด้วยและนักกฎหมายฝรั่งเศสบางท่านก็เห็นว่า กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาก็เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายมหาชนด้วยแต่ก็มีนักกฎหมายฝรั่งเศสบางท่านเห็น
ว่ากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานั้นเป็น“กฎหมายลูกผสม” 
ระหว่างกฎหมายมหาชนกับกฎหมายเอกชน 

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

2. กฎหมายปกครอง 
3. กฎหมายอาญา 
4. กฎหมายว่าด้วยธรรมนูญศาลยุติธรรม 

5. กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญา 
6. กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความแพ่ง 

  จะเห็นได้ว่า การท่ีนักกฎหมายแต่ละท่านมีวิธีการแบ่งประเภทย่อยของกฎหมายมหาชน
ท่ีแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้นนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าแต่ละท่านใช้เกณฑ์ในการแบ่งท่ีไม่เหมือนกัน 
กล่าวคือนักกฎหมายบางท่านอาจจะให้เหตุผลว่าสาขากฎหมายใดท่ีรัฐเข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้องด้วย
แล้วก็ถือว่าสาขากฎหมายนั้นเป็นกฎหมายมหาชนไปหมดซึ่งในความจริงแล้วไม่ว่าจะเป็นสาขา
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กฎหมายใดรัฐย่อมจะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเสมอ สุดเพียงแต่จะเกี่ยวข้องมากหรือน้อยเท่านั้น แต่นัก
กฎหมายบางท่านอาจจะแบ่งประเภทของกฎหมายมหาชนดังกล่าวเพื่อความสะดวกในการเรียนการ
สอนและเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานเป็นส าคัญ 

  อย่างไรก็ตาม การแยกย่อยกฎหมายท่ีนักกฎหมายส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกันว่าเป็น
กฎหมายมหาชน  ก็คือ กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง กฎหมายการคลังและการภาษีอากร 

  2.1 กฎหมายรัฐธรรมนูญ คือ กฎหมายท่ีก าหนดถึงการจัดการโครงสร้างอ านาจและ
องค์กรผู้ใช้อ านาจสูงสุดในรัฐกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคล ซึ่งโดยปกติสาระของกฎหมาย
รัฐธรรมนูญจะปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญเป็นหลัก แต่ก็ยังอาจปรากฏอยู่ในกฎหมายอื่นด้วย เช่น 
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญต่าง 

  2.2 กฎหมายปกครอง คือ กฎหมายท่ีก าหนดสถานะและความสัมพันธ์ระหว่างฝ่าย
ปกครองของรัฐต่อกันและรัฐต่อประชาชน 

  2.3 กฎหมายการคลังและการภาษีอากร คือ กฎหมายท่ีเกี่ยวกับการหารายได้เข้ารัฐ
และหน่วยงานของรัฐ (เช่น ภาษีอากร กู้ยืม ฯลฯ) การจัดการทรัพย์สินท่ีเป็นเงินตราของรัฐ และการ
ใช้จ่ายเงินของรัฐ โดยงบประมาณแต่ละปี เป็นต้น 

3 การแยกสาขาย่อยในกฎหมายเอกชน 

 กฎหมายเอกชนเป็นกฎหมายท่ีก าหนดสถานะและนิติสัมพันธ์ระหว่างเอกชนในฐานะท่ีเท่า
เทียมกันสาขาย่อยของกฎหมายเอกชนจึงแยกได้ ดังนี้ 

 3.1 กฎหมายแพ่ง (Civil Lew) 
   กฎหมายแพ่ง คือ กฎหมายท่ีก าหนดสถานะและนิติสัมพันธ์ของบุคคลในฐานะเอกชน

ท่ัวไป ซึ่งประกอบไปด้วยสิทธิหน้าท่ีของบุคคล สถานะบุคคล เช่น บุคคล ครอบครัว เรื่องทรัพย์สิน 
เช่น ทรัพย์ มรดก และเรื่องหนี้ คือ บ่อเกิดแห่งหนี้และผลแห่งหนี้ เป็นต้น 

 3.2 กฎหมายพาณิชย์ (Commercial Law) 
   กฎหมายพาณิชย์ คือ กฎหมายท่ีใช้บังคับกับความสัมพันธ์ระหว่างเอกชน ในฐานะท่ี

เป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายสินค้าเป็นปกติธุระ และครอบคลุมถึงต้ังแต่การต้ังองค์กรทางธุรกิจ เช่น ห้าง
หุ้นส่วน บริษัทการจัดหาทุน การท านิติกรรมทางพาณิชย์ เช่น ซื้อขาย เช่า รวมถึงกิจการอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง เช่น การธนาคาร การค้าหลักทรัพย์ เป็นต้น 

  ในต่างประเทศมีการแบ่งแยกประมวลกฎหมายแพ่งกับพาณิชย์ออกเป็นประมวลกฎ 
หมายแพ่ง(Civil Code)และประมวลกฎหมายพาณิชย์ (Commercial Code) แยกจากกัน เช่น ใน
ประเทศฝรั่งเศสแต่ประเทศไทยรวมไว้ในฉบับเดียวกัน คือ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ Civil 

and Commercial Code) 
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  3.3 กฎหมายทางเกษตร คือ กฎหมายท่ีว่าด้วยกิจกรรมทางเกษตรเป็นส่วนใหญ่ เช่น 
กฎหมายเกี่ยวกับท่ีดินเพื่อการเกษตร เกี่ยวกับแหล่งน้ า ชลประทาน ฯลฯ 

  3.4 กฎหมายสังคม กฎหมายสังคมจะประกอบไปด้วย กฎหมายแรงงานและกฎหมาย
ประกันสังคม 

  3.5 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เป็นกฎหมายท่ีก าหนดถึงขั้นตอนวิธีการ ในการหา
ข้อยุติ ในกระบวนการยุติธรรม เช่น การก าหนดเขตอ านาจศาลและการด าเนินกระบวนการพิจารณา 
ตลอดจนการบังคับคดีในคดีแพ่ง 

  3.6 กฎหมายอาญา คือ กฎหมายท่ีก าหนดการกระท าความผิดทางอาญาและการก า 
หนดโทษท่ีจะลงส าหรับการกระท าความผิดนั้นๆ 

   แม้กฎหมายอาญาจะเป็นกฎหมายท่ีมีรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เช่น มีการกระท าผิด
แล้วมีการจับกุมด าเนินคดีโดยเจ้าพนักงานต ารวจ แต่ก็ไม่ถือว่าเป็นกฎหมายสาขาย่อยของกฎหมาย
เอกชนเพราะรัฐไม่ได้อยู่ในฐานะเป็นคู่สัญญากับเอกชนโดยตรงเพียงแต่อยู่ในฐานะเป็นคนกลางก ากับ
การกระท าท่ีท าขึ้นระหว่างเอกชนด้วยกันเองเท่านั้น เช่น ห้ามลักทรัพย์ ห้ามฆ่า ห้ามท าร้ายร่างกาย 
เป็นต้น 

 

กฎหมายสารบัญญัติและกฎหมายวิธีสบัญญัติ 

 

 ในการแบ่งประเภทกฎหมายออกเป็นกฎหมายสารบัญญติและกฎหมายวิธีสบัญญัตินั้น 
ข้อพิจารณาท่ีใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งประเภทกฎหมายนี้พิจารณาจากบทบาทของกฎหมายเป็นส าคัญ 
กล่าวคือ  
     กฎหมายสารบัญญัติ หมายถึง กฎหมายท่ีบัญญัติถึงเนื้อหาของสิทธิ หน้าท่ี ข้อห้าม หรือ
กล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า เป็นกฎหมายท่ีคุมความประพฤติของคนในสังคมโดยตรง ตัวอย่างเช่นกฎหมาย
อาญา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นต้น 

กฎหมายและวิธีสารบัญญัติ หมายถึง กฎหมายท่ีบัญญัติถึงกระบวนการในการยุติข้อพิพาทท่ี
เกิดขึ้นตามกฎหมายสารบัญญัติ ซึ่งได้แก่ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา เป็นต้น 

ส าหรับในการใช้กฎหมายท้ัง 2 ประเภทนี้ ต้องใช้อย่างสอดคล้องควบคู่ไปด้วยกัน ไม่แยกใช้
แต่เพียงประเภทใดประเภทเดียวลอยๆ กล่าวคือเมื่อเกิดการกระท าความผิดทางอาญาขึ้นเราจะทราบ
ได้ว่าเป็นความผิดทางอาญาก็เมื่อตรวจดูจากตัวบทกฎหมายท่ีมีอยู่ว่าเขาลักษณะองค์ประกอบ
ความผิดตามกฎหมายและกฎหมายนั้นได้ก าหนดโทษส าหลับความผิดนั้นๆ ไว้ด้วย กฎหมายท่ีก าหนด
องค์ประกอบความผิดและก าหนดความร้ายแรงแห่งโทษไว้นี้ เรียกว่า กฎหมายสารบัญญัติ ส่วนวิธีการ
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ท่ีจะใช้กฎหมายบังคับแก่ การกระท าความผิดนั้น เป็นเรื่องท่ีเกี่ยวกับกฎหมายวิธีสบัญญัติซึ่งจะเข้ามา
เกี่ยวข้องต้ังแต่การร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงาน การฟ้องคดีต่อศาล การพิจารณาคดีและการพิพากษาคดี 
ตลอดจนการลงโทษแก่ผู้กระท าความผิด ส าหรับคดีแพ่งก็เช่นเดียวกัน คือ เมื่อมีความขัดแย้งหรือโต้
แย่งสิทธิระหว่างบุคคลตามท่ีกฎหมาย สารบัญญัติรับรองไว้ เช่น กรณีท่ีผู้สัญญาผิดสัญญาตามท่ีได้ตก
ลงกันไว้ หรือกรณีท่ีต้องการให้มีการรับรองสิทธิ ท่ีตนมีตามท่ีกฎหมายบัญญัติ คู่กรณีย่อมน าเรื่อง
ขึ้นมาฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาล หรือขอให้ศาลส่ังรับรองสิทธิหรือคุ้มครองสิทธิของตนได้ โดยในการน า
คดีแพ่งขึ้นสู่ศาลนี้ วิธีการและขั้นตอนในการด าเนินคดีต้ังเริ่มฟ้องคดีไปจนถึงศาลพิจารณาพิพากษา
และการบังคับคดีให้เป็นไปตามค าพิพากษานั้น เป็นเรื่องท่ีอยู่ในกฎหมาย วิธีสบัญญัติ คือ ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งท้ังส้ิน 

ท้ังนี้ อาจมีกรณีท่ีกฎหมายฉบับหนึ่งมีเนื้อหาท่ีเป็นท้ังส่วนสารบัญญัติและวิธีสบัญญัติรวมอยู่
ด้วยกันได้ เช่น พระราชบัญญัติล้มละลาย ซึ่งมีเนื้อหาในส่วนท่ีเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ องค์ประกอบและ
สภาพบังคับ เป็นกฎหมายสารบัญญัติและมีเนื้อหาท่ีกล่าวถึงวิธีการด าเนินค าล้มละลาย ซึ่งเป็น
กฎหมายวิธีสบัญญัติรวมอยู่ด้วย 

 

กฎหมายประเภทอ่ืนๆ 

 

ในการแบ่งแยกกฎหมายออกเป็นประเภทต่างๆนั้นโดยหลักแล้วการแบ่งแยกออกเป็น 2 กลุ่ม 
คือ กฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชนกับกฎหมายสารบัญญัติและกฎหมายวิธีสบัญญัติ ซึ่งถือเป็น
เกณฑ์พิจารณาการแบ่งแยกประเภทกฎหมายท่ีได้รับการยอมรับและเป็นท่ียึดถือโดยท่ัวไปในบรรดา
นักกฎหมาย แต่ท้ังนี้ ก็ไม่ได้หมายความว่าประเภทของกฎหมายสามารถแยกได้เป็น 2 กรณีเท่านั้น 

ยังมีกฎหมายประเภทอื่นๆ ท่ีสามารถแบ่งได้ตามลักษณะและข้อพิจารณาท่ีต่างออกไป 

การแบ่งแยกประเภทกฎหมาย อาจแบ่งเป็นลักษณะอื่นๆได้อีก ซึ่งขึ้นอยู่กับตัวผู้ท่ีท าการแบ่ง
นั้นเองว่าจะใช้หลักเกณฑ์ใดเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการแบ่งประเภทกฎหมายนั้นๆ เช่น ถ้ายึด
หลักเกณฑ์รูปแบบ ก็อาจแบ่งได้เป็นกฎหมายลายลักษรกับกฎหมายจารีตประเพณี ถ้ายึดหลักเกณฑ์
แหล่งก าเนิด ก็จะแบ่งได้เป็นกฎหมายภายในและกฎหมายภายนอกถ้ายึดถือสภาพบังคับของกฎหมาย
เป็นหลักก็อาจแบ่งได้เป็นกฎหมายท่ีมีสภาพบังคับทางอาญาและกฎหมายท่ีมีสภาพบังคับทางแพ่ง แต่
ท้ังนี้ การแบ่งแยกประเภทกฎหมายตามหลักเกณฑ์อื่นๆท่ีกล่าวมานั้น ไม่เป็นท่ีเป็นท่ียอมรับโดยท่ัวไป 
อาจเพราะเป็นการแบ่งแยกประเภทท่ียังไม่ชัดเจนเพียงพอหรือไม่ก่อประโยชน์ท่ีน่าสนใจในแง่ของนิติ
วิธี การใช้ การตีความ หรือยังไม่มีความจ าเป็นท่ีจะต้องแบ่งแยกเป็นประเภทเหล่านั้นก็ได้ 

ดังนั้น ในส่วนนี้จะขอกล่าวถึงการแบ่งแยกกฎหมายออกเป็นประเภทอื่นๆ 3 กรณีด้วยกัน 
กล่าวคือ 
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1. กฎหมายภายในและกฎหมายภายนอก 

2. กฎหมายลายลักษรและกฎหมายท่ีไม่เป็นลายลักษร 

3. กฎหมายท่ีมีสภาพบังคับทางอาญาและกฎหมายท่ีมีสภาพบังคับทางแพ่ง 
3.1 กฎหมายภายในและกฎหมายภายนอก 

      การแบ่งประเภทออกเป็นกฎหมายภายในและกฎหมายภายนอกนี้  เป็นการแบ่งโดย
ยึดถือหลักเกณฑ์ท่ีแหล่งก าเนิดเป็นส าคัญ ดังนี้ 

      กฎหมายภายใน หมายถึง กฎมายท่ีใช้บังคับภายในประเทศ ซึ่งออกโดยองค์กรท่ีมีอ า 
นาจสูงสุดในการตรากฎหมายของประเทศนั้น ดังนั้น กฎหมายภายในนี้จึงหมายความรวมถึงกฎหมาย
มหาชนและกฎหมายเอกชนท่ีใช้บังคับภายในประเทศ ซึ่งอาจเป็นกฎหมายลายลักษรหรือไม่เป็น
กฎหมายลายลักษรและอาจเป็นกฎหมายวิธีสารบัญญัติหรือวิธีสบัญญัติก็ 

3.2 กฎหมายภายนอกหรือกฎหมายระหว่างประเทศ 

      กฎหมายระหว่างประเทศนั้น เป็นกฎหมายท่ีบัญญัติขึ้นโดยองค์กรระหว่างประเทศหรือ
เกิดขึ้นจากความตกลงระหว่างประเทศสมาชิท่ีเห็นพ้องต้องกันท่ีจะยอมรับกฎหมายหรือข้อตกลงระหว่าง
ประเทศนั้น 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 กฎเกณฑ์ข้อบังคับอันว่าด้วยความสัม 

พันธ์ระหว่างรัฐต่อรัฐในการท่ีจะปฏิบัติต่อกันในฐานะท่ีรัฐต่างๆ เป็นนิติบุคคลในกฎหมายระหว่าง
ประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองเป็นกฎหมายท่ีท าให้บุคคลตามกฎหมายระหว่าง
ประเทศมีสิทธิและหน้าท่ีจะต้องปฏิบัติต่อกันซึ่งบุคคลตามกฎหมายระหว่างประเทศในท่ีนี้ ได้แก่ รัฐ 
และองค์กรระหว่างประเทศ ตัวอย่างของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง เช่น สนธิสัญญาท่ี
เกี่ยวกับเขตแดน สนธิสัญญาสงบศึก กฎบัตรสหประชาชาติ สนธิสัญญาสากลไปรษณีย์ สนธิสัญญาว่า
ด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นต้น 

3.2.2 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล 

   กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล คือ บรรดาหลักเกณฑ์ท่ีใช้บังคับแก่ข้อ
พิพาทซึ่งเกิดขึ้นระหว่างประเทศในส่วนท่ีเกี่ยวด้วยกฎหมายเอกชนระหว่างประเทศหรือในส่วนท่ีเกี่ยว
ด้วยสิทธิหน้าท่ีทางแพ่งของพลเมืองของประเทศ ความสัมพันธ์ในทางคดีบุคคลนี้ ได้แก่ ความสัมพันธ์
ในสิทธิและหน้าท่ีทางแพ่งของพลเมืองของประเทศหนึ่งกับพลเมืองของประเทศอื่นซึ่งอาจเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับบุคคล ทรัพย์ หนี้ ต่างๆ ท้ังนี้ เป็นเรื่องท่ีประเทศต่างๆ เข้ามาเกี่ยวพันกัน เพราะเพื่อดูแล
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รักษาผลประโยชน์ของพลเมืองประเทศตนท่ีเข้าไปอยู่ประเทศอื่นซึ่งเกิดปัญหาท่ีกฎหมายเอกชนของแต่
ละประเทศนั้นไม่เหมือนกันจึงได้มีหลักเกณฑ์เพื่อก าหนดการบังคับกับข้อพิพาทท่ีเกี่ยวด้วยกฎหมาย
เอกชนระหว่างประเทศขึ้นตัวอย่างกฎหมายภายในท่ีตราออกมารองรับกับกฎหมายระหว่างประเทศ
แผนกคดีบุคคลก็คือพระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมายและพระราชบัญญัติต่างชาติ 

3.2.3 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีอาญา 
   กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีอาญา คือ กฎหมายซึ่งก าหนดเกี่ยวกับอ านาจ

ศาลของประเทศต่างๆ ในการปราบปรามและลงโทษผู้กระท าความผิดทางอาญาในกรณีท่ีปัญหาว่า
ด้วยการขัดแยงกันระหว่างอ านาจของภายในประเทศและต่างประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศ
แผนกคดีอาญานี้ เกี่ยวข้องกับปัญหาในเรื่องการลงโทษผู้กระท าความผิดทางอาญาท่ีหนีไปอยู่นอกเขต
อ านาจรัฐ ซึ่งเป็นเรื่องนอกเหนืออ านาจรัฐนั้นท่ีจะไปลงโทษตามกฎหมายอาญาท่ีเป็นกฎหมายภายใน
ได้ จึงมีการท าความรวมมือระหว่างรัฐต่างๆ ในการปราบปรามอาชญากรรม โดยปรากฏในรูปของ
สัญญาระหว่างประเทศ ตัวอย่างเช่นกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีอาญา เช่น กฎหมายว่าด้วย
การส่งผู้ร้ายข้ามแดน เป็นต้น 

 

ระบบกฎหมาย 

 ระบบกฎหมายท่ีใช้กันอยู่ในประเทศท่ีปกครองแบบเสรีประชาธิปไตยนั้น มีอยู่ 2 ระบบ คือระบบ
กฎหมายคอมมอนลอว์ (Common Law System) และระบบประมวลกฎหมาย (Civil Law System) ซึ่ง
ท้ังสองระบบกฎหมายนี้มีความแตกต่างกันหลายประการ ท้ังในด้านหลักปรัชญาของกฎหมาย นิติวิธีการ
จัดองค์กรทางกฎหมาย ระบบศาล ตลอดจนการจัดการเรียนการศึกษาและการฝึกอบรมนักกฎมาย ซึ่งสรุป
สาระส าคัญและแนวความคิดของระบบกฎหมายท้ังสอง ได้ดังนี้ 
 1. ระบบประมวลกฎหมาย (Civil Law System) Civil Law ซึ่งมีรากศัพท์มาจากค าลาติน คือ 
“Jus Civile” ซึ่งเป็นค าท่ีใช้กับคนพื้นเมืองชาวโรมัน (Cives) ท่ีอยู่ใต้บังคับแห่งกฎหมายนี้  ซึ่งหลัก
กฎหมาย กิดจากค าพิพากษาของศาลบ้าง การตีความของนักปราชญ์บ้าง และมีวิวัฒนาการทางกฎหมาย
มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสมัยพระเจ้าจักรพรรดิจัสติเนียน (Justinian) แห่งอาณาจักรโรมัน 
พระองค์ ได้รวบรวมนักกฎหมายท่ีส าคัญๆ ในสมัยของพระองค์ร่วมบัญญัติกฎหมายแพ่งขึ้น ซึ่งต่อมาใน
ประเทศภาคพื้นยุโรปได้น ามาใช้เป็นแม่แบบกฎหมาย และภายหลังได้เอาระบบกฎหมายนั้นมาประมวล
เป็นกฎหมายแพ่ง เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศสและประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมันในเวลาต่อมาและ
ประเทศท่ีเป็น“แม่แบบ”ของระบบกฎหมายนี้ ได้แก่ ประเทศฝรั่งเศสและประเทศเยอรมัน 

    ส าหรับระบบกฎหมายนี้ให้ความส าคัญแก่กฎหมายลายลักษณ์อักษรเป็นอย่างมาก จึงได้มี
การตราประมวลกฎหมาย (Codes) ขึ้นใช้บังคับเพื่อวางหลักกฎหมายท่ีมีลักษณะท่ัวไปและสามารถ
น าไปปรับใช้ในกรณีต่างๆได้อย่างเหมาะสม  



53 

    ระบบประมวลกฎหมาย (Civil Law System) มีการแบ่งแยกสาขากฎหมายออกเป็น
กฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน โดยกฎหมายเอกชนนั้น ใช้บังคับกับความสัมพันธ์ระหว่าง
เอกชน กับเอกชนด้วยกันซึ่งเอกชนต่างดูแลรักษาประโยชน์ส่วนตัวของตน กฎหมายเอกชนจึงใช้หลัก
ความเสมอภาคและหลักความยินยอม หลักความศักด์ิสิทธิ์ของการแสดงเจตนาของแต่ละฝ่ายในการ
ผูกนิติสัมพันธ์กันหากมีปัญหาข้อพิพาทกันขึ้นสู่ศาล ก็จะใช้วิธีพิจารณาความซึ่งเคารพหลักความเสมอ
ภาคโดยใช้ “ระบบกล่าวหา” (Accusatorial System) ซึ่งก าหนดให้ผู้ฟ้องคดีหรือโจทก์มีภาระการ
พิสูจน์ให้ศาลเช่ือว่า ผู้ถูกฟ้องคดีหรือจ าเลยได้กระท าผิดจริงตามท่ีผู้ฟ้องคดีหรือโจทก์กล่าวอ้าง หาก
พิสูจน์ไม่ได้ ศาลก็จะยกฟ้อง ส่วนกฎหมายมหาชนนั้นใช้บังคับกับความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนฝ่าย
หนึ่งกับรัฐ หน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งท้ังสองฝ่ายอยู่ในฐานะท่ีไม่เท่าเทียม
กันโดยฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ใช้อ านาจปกครองและอีกฝ่ายเป็นผู้ถูกปกครอง และเนื่องจากเอกชนดูแลรักษา
ประโยชน์ส่วนตัว ส่วนรัฐ หน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐต้องดูแลรักษาประโยชน์ส่วนรวม
หรือประโยชน์สาธารณะ ซึ่งในกรณีท่ีประโยชน์ส่วนตัวของเอกชนขัดแย้งกับประโยชน์ส่วนรวม ก็
จ าเป็นต้องให้รัฐ หน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  มีอ านาจท่ีจะบังคับเอกชนได้โดยท่ีไม่ต้อง
ได้รับความยินยอมจากเอกชน หากจะน าวิธีพิจารณาความแบบระบบกล่าวหามาใช้บังคับก็จะท าให้ผู้
ฟ้องคดีท่ีเป็นเอกชนเป็นฝ่ายเสียเปรียบฝ่ายรัฐได้เพราะพยานหลักฐานอยู่ในความครอบครองของฝ่าย
รัฐ อีกท้ังฝ่ายรัฐยังมีข้อได้เปรียบในด้านบุคลากรและกลไกท่ีจะช่วยต่อสู้คดีได้มากกว่าคู่ความฝ่าย
เอกชน จึงจ าเป็นต้องใช้วิธีพิจารณาความแบบไต่สวน ( Inquisitorial System)  ซึ่งก าหนดให้ศาลมี
บทบาทส าคัญในการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานท่ีจ าเป็นต่อการตัดสินคดี  บนพื้นฐานของ
ความเป็นจริง (ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2551:15-16) 

    จากด้วยเหตุผลต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ประเทศท่ีใช้ระบบประมวลกฎหมาย (Civil Law 

System) จึงมีแนวความคิดว่า ควรจะมีศาลท่ีท าหน้าท่ีตัดสินข้อพิพาทระหว่างรัฐ หน่วยงานของรัฐ 
หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐกับเอกชน แยกต่างหากจากศาลท่ีท าหน้าท่ีตัดสินข้อพิพาทระหว่างเอกชนต่อ
เอกชนด้วนกัน ซึ่งนั่นก็คือ “ศาลปกครอง” นั่นเอง 

2. ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ (Common Law System) ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์มี
ต้นก าหนดมาจากประเทศอังกฤษ ส่วนประเทศท่ีใช้ระบบกฎหมายนี้คือประเทศท่ีเคยเป็นอาณานิคม
หรือเคยอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศอังกฤษมาก่อน เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย 
อินเดีย สิงคโปร์ เป็นต้น 

    “คอมมอนลอว์” (Common Law) คือ หลักกฎหมายท่ีศาลหลวงของอังกฤษได้เคยวางไว้
ในค าพิพากษาท่ีตัดสินคดีแต่ละคดีในอดีต “คอมมอนลอว์” จึงเป็นหลักกฎหมายท่ีศาลเป็นผู้สร้างขึ้น
จากการตัดสินคดี จึงเรียกว่าเป็น“judge-made law”บ้างเป็น“case-law”บ้าง โดยระบบกฎหมายนี้
ให้ความส าคัญต่อวิธีพิจารณาความ เป็นอย่างมากและถือเอาค าพิพากษาของศาลสูงท่ีได้เคยตัดสินคดี



54 

ในปัญหาท านองเดียวกันเป็นบรรทัดฐาน (precedent) ในการตัดสินคดีท่ีเกิดขึ้นในภายหลัง ท้ังนี้
เนื่องจากประเทศอังกฤษมีประวัติศาสตร์ในทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนประวัติศาสตร์
ของกฎหมายมาจากลัทธิศักดินา (Fcudutism) ซึ่งการพิจารณาในข้อพิพาทได้กระท าในระดับท้องถิ่น
ของประเทศอังกฤษ ท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นต่างพิพากษาอรรถคดีโดยไม่ทราบว่าท้องถิ่นอื่นพิพากษาคดี
กันอย่างไร สิทธิและหน้าท่ีของบุคคลในกระบวนการยุติธรรมของอังกฤษในอดีตนั้นจะมีมากน้อย
เพียงใดจึงอยู่ท่ีสถานะของบุคคลแต่ละท้องถิ่นท้องถิ่น ต่อมาพระมหากษัตริย์ของอังกฤษได้พยายาม
ก่อต้ังอ านาจและรวบรวมไว้ท่ีศูนย์กลางขึ้นจึงท าให้เกิดความขัดแย้งกับท้องถิ่นอย่างรุนแรง และ
พระมหากษัตริย์ในฐานะท่ีเป็นผู้พิพากษาสูงสุดและเป็นท่ีมาแห่งความยุติธรรม จึงได้จัดต้ังศาลของ
พระองค์ขึ้นและส่งผู้พิพากษาเดินทางพิพากษาคดีท่ัวราชอาณาจักรโดยผู้พิพากษาได้วางหลักฐานท่ี
เป็นรูปลักษณะเดียวของกฎหมายซึ่งก่อต้ังหลักเกณฑ์ท่ัวไปขึ้นเป็นสามัญ(Common) ตลอดท่ัว
ราชอาณาจักรและด้วยเหตุนี้เองจึงมีกฎหมาย “คอมมอนลอว์” ส าหรับทุกส่วน ของอาณาจักร และ
เรียกกฎหมายนี้ว่า “คอมมอนลอว์” จนกระท่ังปัจจุบัน 

    ด้วยท่ีมาทางประวัติศาสตร์ท่ีได้อธิบายข้างต้น ประเทศอังกฤษจึงมีแนวความคิดมาแต่เดิม
ท่ีปฏิเสธการแบ่งแยกสาขากฎหมายออกเป็นกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน โดยมีนักกฎหมาย
ท่ีมีช่ือเสียงมากของอังกฤษคือ ไดซีย์ (Dicey) ซึ่งได้กล่าวยกย่อง“หลักนิติธรรม”(Rule of Law) ของ
อังกฤษ ในเรื่องความเสมอภาคกันในกฎหมายว่าในประเทศอังกฤษนั้นบุคคลทุกคน ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะ
เป็นเอกชนหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐล้วนแล้วแต่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายธรรมดาของประเทศอย่าง
ทัดเทียมกันและหากเกิดข้อพิพาทกันระหว่างบุคคลขึ้นหรือแม้เป็นข้อพิพาทระหว่างรัฐ หน่วยงานของ
รัฐ หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ก็ต้องน าคดีขึ้นศาลเดียวกัน คือ ศาลยุติธรรม   ซึ่งแนวความคิดเช่นนี้ย่อม
น าไปสู่การปฏิเสธการมีระบบ ศาลอื่นนอกจากระบบศาลยุติธรรม 

 

ระบบศาล 

 

ในการจ าแนกระบบของศาลในประเทศประชาธิปไตยเสรีนั้น จ าแนกออกได้เป็น 2 ระบบ คือ 
ระบบ “ศาลเด่ียว” และระบบ “ศาลคู่”  

1. ระบบศาลเด่ียว คือ ในระบบศาลของประชาธิปไตยเสรีนั้นๆ จะมีเพียงศาลยุติธรรมเพียง
ศาลเดียว มีอ านาจพิจารณาพิพากษาหรือวินิจฉัยช้ีขาดข้อพิพาททุกประเภทไม่ว่าจะเป็นคดีปกครอง  

คดีอาญา คดีแพ่ง หรือคดีประเภทอื่นๆ ระบบศาลเด่ียวนี้นิยมใช้ในประเทศท่ีใช้ระบบกฎหมายจารีต
ประเพณี หรือระบบกฎหมายคอมมอนลอว์  (Common Law System)เช่น สหราชอาณาจักร 
สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย อินเดีย  สิงคโปร์ เป็นต้น 
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2. ระบบศาลคู่ คือ ระบบศาลท่ีให้ศาลยุติธรรมมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีหรือวินิจฉัยช้ี
ขาด ข้อพิพาทเฉพาะคดีแพ่ง คดีอาญาเท่านั้น ส่วนคดีประเภทอื่นๆก็แยกต่างหากให้เป็นอ านาจใน
การพิจารณาคดีของศาลอื่น โดยแต่ละศาลมีอ านาจหน้าท่ีอย่างเป็นอิสระต่อกัน ระบบศาลคู่นี้จะนิยม
ใช้ในประเทศท่ีใช้ระบบประมวลกฎหมาย (Civil Law System) หรือระบบประมวลกฎหมาย เช่น 
ราชอาณาจักรไทย ฝรั่งเศส เยอรมัน เบลเยียม เป็นต้น และระบบศาลคู่ซึ่งไทยใช้ระบบนี้ในปัจจุบัน
ประกอบด้วย 

    2.1 ศาลยุติธรรม เป็นศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาพิพากษาอรรถคดีท้ังปวง เว้นแต่คดีท่ีอยู่ใน
เขตอ านาจของศาลอื่น โดยมีรูปแบบกระบวนการพิจารณาคดีเป็นระบบกล่าวหา (Accusatorial 

System)   ซึ่งศาลยุติธรรมมี 3 ช้ัน คือ ศาลช้ันต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกาซึ่งเป็นศาลสูงสุด 

    2.2 ศาลปกครอง มีรูปแบบกระบวนการพิจารณาคดีเป็นระบบไต่สวนเป็นศาลท่ีมีอ านาจ
พิจารณาพิพากษาคดีปกครอง ซึ่งได้แก่ คดีพิพาทท่ีเป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยราชการหน่วยงานของ
รัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ท่ีอยู่ในบังคับบัญชาหรือในก ากับดูแล
ของรัฐบาลกับเอกชน หรือระหว่างหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วน
ท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีอยู่ในบังคับบัญชาหรือในก ากับดูแลของรัฐบาลด้วยกัน และเป็นข้อ
พิพาทอันเนื่องมาจากกรณีดังต่อไปนี้ 

         2.2.1 กรณีท่ีหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐกระท าการโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎค าส่ัง หรือการกระท าอื่นใดเนื่องจากกระท าโดยไม่มีอ านาจหรือ
นอกเหนืออ านาจหน้าท่ีหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอน หรือวิธีการ
อันเป็นสาระส าคัญท่ีก าหนดไว้ส าหรับการกระท านั้น หรือโดยไม่สุจริตหรือมีลักษณะเป็นการเลือก
ปฏิบัติท่ีไม่เป็นธรรม หรือมีลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จ าเป็น หรือสร้างภาระให้เกิดกับ
ประชาชนเกินสมควรหรือเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ  

         2.2.2 กรณีท่ีหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐละเลยต่อหน้าท่ีตามท่ี
กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร 

         2.2.3 กรณีท่ีเกี่ยวกับการกระท าละเมิดหรือความรับผิดชอบอย่างอื่นของหน่วยงาน
ทางปกครองหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ อันเกิดจากการใช้อ านาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ ค าส่ังทาง
ปกครองหรือค าส่ังอื่น หรือจากการละเลยต่อหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติ
หน้าท่ีดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร 

         2.2.4 กรณีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง 
         2.2.5 คดีท่ีกฎหมายก าหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐฟ้องคดีต่อ

ศาลเพื่อบังคับให้บุคคลต้องกระท าหรือละเว้นกระท าอย่างหนึ่งอย่างใด 
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         2.2.6 คดีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องท่ีมีกฎหมายก าหนดให้อยู่ในเขตอ านาจศาลปกครอง 
       ศาลปกครองแบ่งออกเป็น 2 ช้ัน คือ ศาลปกครองช้ันต้นและศาลปกครอง

สูงสุด 

    2.3 ศาลรัฐธรรมนูญ มีรูปแบบกระบวนการพิจารณาคดีเป็นระบบไต่สวน เป็นศาลท่ีมี
อ านาจพิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดปัญหาข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญ เช่น การพิจารณาวินิจฉัย
ว่าบทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎหรือข้อบังคับ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 

    2.4 ศาลทหาร เป็นศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาพิพากษาลงโทษผู้กระท าความผิดอาญาซึ่งเป็น
บุคคลท่ีอยู่ในอ านาจศาลทหารในขณะกระท าผิด ซึ่งศาลทหารมี 3 ช้ัน ได้แก่  ศาลทหารช้ันต้น ศาล
ทหารกลางศาลทหารสูงสุด  

 

สรุป 

 

การแบ่งประเภทของกฎหมายนั้น สุดแล้วแต่ว่าบรรดานักกฎหมายแต่ละท่านจะใช้เกณฑ์ใด
ในการแบ่งแตกต่างกันออกไป แต่เกณฑ์ท่ัวไปในการแบ่งแยกกฎหมายท่ีเป็นท่ียอมรับนั้น จะแบ่งแยก
กฎหมายออกได้เป็น 3 ประเภท คือ กฎหมายมหาชนกับกฎหมายเอกชน กฎหมายสารบัญญัติกับ
กฎหมายวิธีสบัญญัติและกฎหมายประเภทอื่นๆ ซึ่งการแบ่งกฎหมายมีประโยชน์ในการใช้ การตีความ 
การศึกษา ตลอดจนนิติวิธีทางกฎหมายต่างๆ ท้ังนี้ ยังเช่ือมโยงไปถึงระบบกฎหมาย และระบบศาลอีก
ด้วย เพราะการแบ่งแยกกฎหมายเป็นกฎหมายมหาชนกับกฎหมายเอกชนซึ่งมีนิติวิธีที่แตกต่างกันนั้น 
หากเกิดกรณีพิพาท การหาข้อยุติท่ีเกิดขึ้นต้องต้ังอยู่บนพื้นฐานของระบบกฎหมายและระบบศาลท่ี
ต่างกันออกไป อันจะน ามาสู่ประโยชน์แห่งความยุติธรรมในการระงับข้อพิพาทขึ้นได้อย่างเหมาะสม 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 

 

1. การแบ่งประเภทของกฎหมายมีประโยชน์อย่างไร 

2. กฎหมายมหาชน คืออะไร และกฎหมายใดบ้างเป็นกฎหมายมหาชน 

3. กฎหมายเอกชน คืออะไร และกฎหมายใดบ้างเป็นกฎหมายเอกชน 

4. ในการแบ่งกฎหมายมหาชนกับกฎหมายเอกชน ใช้หลักเกณฑ์ใดบ้างในการพิจารณาจง
อธิบาย 

5. จงอธิบายและยกตัวอย่างกฎหมายสารบัญญัติ และกฎหมายวิธีสบัญญัติ 

7. กฎหมายระหว่างประเทศ มีกี่ประเภท อะไรบ้าง จงอธิบาย 

8. ในปัจจุบันประเทศไทยใช้ระบบกฎหมายใด และจงอธิบายถึงสาระส าคัญของระบบ
กฎหมายนั้น 

9. จงอธิบายถึงสาระส าคัญของระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ 
10. ประเทศไทยใช้ระบบศาลใด และแต่ละศาลมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีแตกต่างกัน

อย่างไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

เอกสารอ้างอิง 
 

กมล สนธิเกษตริน. (2532). ค าอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล . พิมพ์ครั้งท่ี 5 
กรุงเทพฯ:นิติบรรณาการ.  

ชาญชัย แสวงศักด์ิ. (2528). “ความเป็นมาและปรัชญาของกฎหมายมหาชน”. วารสารกฎหมาย
ปกครอง เล่ม 4 ตอน 3.  

 . (2551). ค าอธิบายกฎหมายปกครอง.พิมพ์คร้ังที่ 14.กรุงเทพ:ส านักพิมพ์วิญญูชน.บวรศักด์ิ  
อุวรรณโณ. (2538). กฎหมายมหาชน : การแบ่งแยกกฎหมายมหาชน เอกชน และพัฒนาการใน 
 กฎหมายมหาชน. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์นิติธรรม.  

 . (2538). กฎหมายมหาชน เล่ม 2 การแบ่งแยกกฎหมายมหาชน เอกชน และพัฒนาการ
ในกฎหมายมหาชน. พิมพ์ครั้งท่ี 2 กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์นิติธรรม.  

ปรีดี เกษมทรัพย์. (2526). กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป. กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจ ากัดภาพพิมพ์.  
โภคิน พลกุล. (2525). เอกสารประกอบการบรรยายวิชาหลักกฎหมายมหาชน.พิมพ์ครั้งท่ี 1 กรุง 

เทพฯ:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
ศรีราชา เจริญพานิช. (2533). ที่มา ประเภท และศักด์ิกฎหมาย. ในเอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้อง 

ต้นเกี่ยวกับกฎหมายท่ัวไป หน่วยท่ี 1-8  กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  

หยุด แสงอุทัย. (2535). ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมายทั่วไป. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ประกายพรึก.  



59 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 3 

ขอบเขตการใช้กฎหมาย การตีความ การอุดช่องว่างกฎหมาย 
 

หัวข้อเนื้อหา 

 ขอบเขตในการใช้กฎหมาย 

    ขอบเขตการใช้กฎหมายเกี่ยวกับเวลา 

    ขอบเขตการใช้กฎหมายเกี่ยวกับสถานท่ี 

    ขอบเขตการใช้กฎหมายเกี่ยวกับบุคคล 

การตีความกฎหมาย 

การอุดช่องว่างกฎหมาย 

สรุป 

แบบฝึกหัดท้ายบท  

 เอกสารอ้างอิง 

วัตถุเชิงพฤติกรรม 

 เมื่อนักศึกษาเรียนบทเรียนนี้แล้วสามารถ 

1. ช้ีแจงถึงขอบเขตการใช้กฎหมายเกี่ยวกับเวลาได้ 

2. อธิบายและยกตัวอย่างถึงขอบเขตการใช้กฎหมายเกี่ยวกับสถานท่ีได้ 

3. บอกถึงถึงขอบเขตการใช้กฎหมายเกี่ยวกับบุคคลได้ 

4. วิเคราะห์และตีความกฎหมายได้ 

5. อภิปรายและอุดช่องว่างกฎหมายได้ 

6. สามารถวิเคราะห์ถึงโครงสร้างเนื้อหาจากบทเรียนและสามรถถ่ายทอด องค์ความรู้ให้กับ
ผู้อื่นได้ 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ผู้สอนน าเข้าสู่บทเรียนโดยอธิบายสาระส าคัญตามประเด็นเนื้อหาตามแผนการสอน 

2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มและแต่ละกลุ่มค้นคว้ากรณีศึกษา อภิปรายแล้วสรุปเป็นใบความรู้
ตามประเด็นท่ีได้รับมอบหมาย 

3. ผู้สอนมอบประเด็นค าถาม ให้นักศึกษาตอบและอภิปรายแลกเปล่ียนตามประเด็นค าถาม 

4. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมสรุปเนื้อหาในบทท่ี 3 และตอบข้อซักถามเม่ือมีประเด็นเพิ่มเติมใน
เนื้อหา 

5. มอบหมายให้นักศึกษาท าแบบฝึกท้ายบทท่ี 3  
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สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนบทท่ี 3 

2. Power Point สรุปบรรยายบทท่ี 3  
3. แบบฝึกหัดท้ายบท 

 

การวัดผลและประเมินผล 

1. ตรวจใบความรู้ท่ีมอบหมาย 

2. ตรวจแบบฝึกหัดท้ายบท 

3. การตอบค าถามในช้ันเรียน 

4. สังเกตการณ์ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
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บทที ่3 

ขอบเขตการใช้กฎหมาย การตีความ การอุดช่องว่างกฎหมาย 
 

เมื่อกฎหมายได้ผ่านพ้นกระบวนการทางนิติบัญญัติแล้ว การท่ีจะน ากฎหมายมาบังคับใช้ใน
ประเทศนั้นต้องมีข้อพิจารณาถึงหลักเกณฑ์และขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายนั้นๆ เพื่อประโยชน์แห่ง
ความยุติธรรมและความสุขสงบของสังคม ดังนั้น จึงมีข้อพิจารณาในขอบเขตของการใช้กฎหมาย 3 
ประการ คือ 

1.  กฎหมายใช้เมื่อใด คือ การพิจารณาเงื่อนไขการบังคับใช้เกี่ยวกับเวลา 

2.  กฎหมายใช้บังคับท่ีไหน คือ การพิจารณาเงื่อนไขการบังคับใช้เกี่ยวกับสถานท่ี 

3.  กฎหมายใช้บังคับใคร คือ การพิจารณาเงื่อนไขการบังคับใช้เกี่ยวกับบุคคล 

ข้อพิจารณาในการบังคับใช้กฎหมายดังท่ีกล่าวมาข้างต้นนั้น ถือเป็นขอบเขตในการบังคับใช้
กฎหมายอันจะน ามาสู่การอ านวยความยุติธรรมแก่ประชาชน แต่หากเกิดกรณีปัญหาในการบังคับใช้
กฎหมาย เช่น กฎหมายท่ีปรับใช้กับข้อเท็จจริง ก ากวม หรืออาจตีความหมายได้หลายทาง จึงจ าเป็น
อย่างยิ่งท่ีผู้ท่ีใช้กฎหมายต้องอาศัยความเช่ียวชาญในการตีความ เพื่อท่ีจะสามารถบังคับใช้กฎหมายได้
อย่างถูกต้องตามเจตนารมณ์ ถึงกระนั้นก็ตาม แม้ทราบหลักเกณฑ์ในการบังคับใช้ และตีความ
กฎหมายได้ตรงเจตนารมณ์ แต่อาจมีบางกรณีท่ีไม่มีบทบัญญัติกฎหมายจะปรับใช้กับข้อเท็จจริงท่ี
เกิดขึ้นได้ ซึ่งบรรดานักกฎหมายเรียกว่า ช่องว่าง ของกฎหมาย ด้วยเหตุนี้ผู้ใช้กฎหมายโดยเฉพาะศาล 
จะปฏิเสธไม่พิจารณาพิพากษาคดีเพราะไม่มีบทบัญญัติกฎหมายไม่ได้ ดังนั้น จึงต้องมีการอุดช่องว่าง
กฎหมาย โดยมีหลักเกณฑ์ดังท่ีจะได้ศึกษาต่อไป 

 

ขอบเขตในการใช้กฎหมาย 

 

1.  ขอบเขตในการใช้กฎหมายเก่ียวกับเวลา 
กฎหมายใช้เมื่อใดนั้นมีหลักอยู่ว่า เมื่อได้ประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว โดยจะประกาศใน

ราชกิจานุเบกษา และในบทกฎหมายนั้นย่อมระบุเวลาท่ีจะบังคับใช้ไว้ ซึ่งถือว่าประชาชนทุกคนได้
ทราบแล้ว ดังนี้ 

1.1. ในกรณีปกติ บรรดาบทบัญญัติกฎหมายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายแม่บท หรือ
กฎหมาย  ช้ันอนุบัญญัติ โดยปกติจะเริ่มบังคับใช้ในวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ท้ังนี้ก็
เพื่อให้ประชาชน ผู้ต้องปฏิบัติตามกฎหมายได้มีโอกาสทราบบทบทบัญญัติของกฎหมายนั้นๆล่วงหน้า
ก่อน 1 วัน ก่อนท่ีจะมีผลบังคับใช้ในวัดถัดไป 
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     1.1.1 ก าหนดวันให้ใช้ไว้แน่นอนหลังวันประกาศ เช่น ให้ในวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 
2539 

     1.1.2 ก าหนดให้ใช้เมื่อระยะเวลาหนึ่งล่วงพ้นไป เช่น เมื่อพ้น  30 วัน นับแต่วัน
ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

     1.2 ในกรณีรีบด่วน บรรดาบทบัญญัติกฎหมายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายแม่บทหรือ
กฎหมายช้ันอนุบัญญัติอาจจะก าหนดให้ใช้บังคับในวันท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปเพราะ
หากประกาศบังคับใช้เนิ่นช้าเกินไปอาจท าให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศได้  

     1.3 ในกรณีก าหนดวันให้ใช้บังคับไว้แน่นอนหรือก าหนดให้ใช้เมื่อระยะเวลาหนึ่งล่วงพ้น
ไปแล้วโดยจะบัญญัติไว้ในมาตราแรกๆ ไว้ว่าให้เริ่มใช้บังคับเมื่อใด เช่น ให้เริ่มบังคับใช้ในวันท่ี 1 
ธันวาคม เป็นต้นไป หรือกรณีท่ีก าหนดให้ใช้เมื่อระยะเวลาหนึ่งล่วงพ้นไปแล้วจะเป็นระยะเวลากี่วันก็
ได้โดยในทางปฏิบัติจะก าหนดไว้ 30 วัน 90 วัน 120 วันก็ได้ เช่น ให้เริ่มใช้เมื่อพ้น 30 วันนับแต่วัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป ท้ังนี้ก็เพื่อให้ประชาชนหรือเจ้าพนักงานท่ีต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายนั้นๆ ได้ทราบและเตรียมพร้อมในการปฏิบัติตามกฎหมาย 

    1.4 การก าหนดให้พระราชบัญญัตินั้นมีผลบังคับใช้ในวันถัดจากวันท่ีได้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษาแล้ว แต่การท่ีจะน าพระราชบัญญัติไปใช้จริงๆในท้องท่ีใด เวลาใด ก็ให้ประกาศในพระ
ราชกฤษฎีกาอีกช้ันหนึ่ง ในกรณีนี้ พระราชบัญญัติได้ออกมาใช้บังคับแล้วแต่ยังไม่น าไปบังคับใช้จริงๆ 
โดยในเนื้อความในพระราชบัญญัตินั้นจะระบุไว้ว่าหากจะน าไปใช้ก็ให้ไปตราเป็นพระราชกฤษฎีการะบุ
สถานท่ีเวลาท่ีเริ่มใช้บังคับอีกช้ันหนึ่ง ท้ังนี้ก็เพื่อให้เจ้าพนักงานหรือฝ่ายปกครองได้ใช้ดุลพินิจ
พิจารณาถึงความเหมาะสมแก่สภาพแห่งท้องท่ีหรือเลาท่ีเหมาะสมแก่การประกาศใช้ 

 ในกรณีท่ีกฎหมายออกมาไม่ได้ก าหนดวันใช้บังคับลงไว้ตามท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น 
ย่อมเป็นไปตามหลักท่ีว่า “กฎหมายย่อมไม่มีผลย้อนหลัง” ซึ่งหมายความว่า กฎหมายใหม่ท่ีจะ
ประกาศใช้บังคับได้แก่กรณีท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตนับแต่วันท่ีประกาศใช้กฎหมายเท่านั้น  โดยท่ี
กฎหมายนั้นจะไม่บังคับกับการกระท าหรือเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นก่อนวันใช้บังคับแห่งกฎหมาย เช่น ใน
วันท่ี 1 ธันวาคม ในเรื่องการชุมนุมในท่ีสาธารณะ ไม่มีกฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิด ถ้ามีกฎหมาย
บัญญัติใช้วันท่ี 5 ธันวาคม ก าหนดว่า การชุมนุมในท่ีสาธารณะเป็นความผิด เว้นแต่ได้รับอนุญาต
กฎหมาย ดังนั้น การประกาศใช้ในวันท่ี 5 ธันวาคม ไม่ท าให้ การชุมนุมในท่ีสาธารณะในวันท่ี 1 
ธันวาคม เป็นความผิดขึ้นมาได้เพราะกฎหมายไม่มีผลย้อนหลัง แต่ถ้าออกกฎหมายให้ย้อนหลังไป
บังคับใช้แก่การกระท าก่อน วันท่ี 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันประกาศใช้กฎหมายนั้นก็เป็นเรื่องท่ีกฎหมาย
บัญญัติให้มีผลย้อนหลัง ซึ่งจะต้องก าหนดการมีผลย้อนหลังไว้ในกฎหมายให้ชัดเจน  ซึ่งการก าหนด
กฎหมายให้มีผลย้อนหลังเช่นนี้ ส่วนมากจะปรากฏในกฎหมายท่ีเกี่ยวกับระบบการบริหารราชการ 

 อย่างไรก็จึงขอสรุปกรณีท่ีกฎหมายมีผลย้อนหลังได้ ซึ่งอาจแยกเป็น 3 ประการ คือ 
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 1. กฎหมายท่ีมีบทบัญญัติไว้ชัดเจนว่าให้มีผลย้อนหลัง หรือกฎหมายนั้นเป็นคุณแก่
ผู้กระท าความผิด เช่น การมีพระราชบัญญัติล้างมลทินผู้ท่ีเคยกระท าความผิด เป็นต้น หรือเป็นการท่ี
มีผู้บัญญัติกฎหมายค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมหรือความสงบเรียบร้อยของประชาชนความมั่นคงของ
สังคมและความจ าเป็นอื่นๆ ก็อาจตรากฎหมายย้อนหลังให้ผลย้อนหลังได้ เช่น พระราชบัญญัติยกเลิก
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 299  ลงวันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ. 2515 มาตรา 4 ซึ่งบัญญัติว่าบรรดา
บทบัญญัติของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตุลาการ พ.ศ. 2497 รวมท้ังบทบัญญัติของ
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการท่ีแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับซึ่งถูกแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก
โดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 299 ลงวันท่ี 12 ธันวาคม  พ.ศ. 2515 ให้มีผลบังคับต่อไปเสมือน
ไม่มีการแก้ไขหรือยกเลิก 

 2. กฎหมายท่ีบัญญัติขึ้นเพื่อตีความกฎหมายอื่น ให้มีผลบังคับได้ทันทีในกรณีท่ีมี
บทบัญญัติในกฎหมายใดๆ มีข้อความไม่ชัดหรือเคลือบคลุมก็อาจออกกฎหมายอีกฉบับหนึ่งมาเพื่อ
อธิบายบทบัญญัติท่ีมีข้อความ ไม่ชัดหรือเคลือบคลุมนั้น กฎหมายท่ีออกใหม่จึงใช้บังคับได้ทันที   

 3. กฎหมายท่ี เกี่ยวด้วยเขตอ านาจศาลและวิธีพิ จารณาการออกกฎหมาย
เปล่ียนแปลงเขตอ านาจศาลและวิธีพิจารณาของศาลเป็นท่ียอมรับกันว่ามีผลย้อนหลังใช้บังคับได้ทันที
ผลย้อนหลังท่ีเห็นได้ชัดก็ในกรณีมีคดีค้างอยู่ในระหว่างพิจารณาของศาลก็ให้ใช้กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง
กับเขตอ านาจศาลและพิจารณาท่ีออกใหม่ใช้บังคับ 

     เมื่อมีการประกาศใช้กฎหมายแล้ว ย่อมมีผลบังคับใช้จนกว่าจะมีการยกเลิก
กฎหมายนั้น จนกว่าจะได้ด าเนินการยกเลิกกฎหมายตามหลักเกณฑ์ในกรณี ดังนี้ 

     1. การยกเลิกกฎหมายโดยตรง ซึ่งมีได้ 3 กรณี (หยุด แสงอุทัย, 2535: 84-85) 
         1.1  กฎหมายก าหนดวันยกเลิกกฎหมายไว้โดยกฎหมายนั้นเอง เช่น 

ก าหนดให้ใช้กฎหมายนั้นเป็นเวลา 2 ปี เมื่อพ้นก าหนด 2 ปี กฎหมายนั้นนั้นก็ถูกยกเลิกไปในตัว 

         1.2  มีกฎหมายใหม่ท่ีมีลักษณะเดียวกันระบุยกเลิกไว้โดยตรงอาจเป็นการ
ยกเลิกท้ังฉบับหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ ซึ่งต้องระบุไว้ให้ชัดเจนในกฎหมาย 

         1.3 เมื่อได้ประกาศใช้พระราชก าหนด แต่ต่อมาได้มีมติของสภานิติบัญญัติไม่
อนุมัติพระราชก าหนดนั้น ท้ังนี้ไม่มีผลกระทบกระท่ังกิจการท่ีได้เป็นไปในระหว่างท่ีใช้พระราชก าหนด
นั้น 

     2. การยกเลิกกฎหมายโดยปริยาย มีได้ในกรณีดังต่อไปนี้  (หยุด  แสงอุทัย , 

2535: 85-86) 
         2.1 กฎหมายใหม่และกฎหมายเก่ามีบทบัญญัติส าหรับกรณีหนึ่งๆอย่าง

เดียวกันด้วยเหตุท่ีว่ากฎหมายใหม่ไม่ประสงค์จะให้ใช้กฎหมายเก่า 
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         2.2  กฎหมายเก่ามีข้อความแย้งหรือไม่ตรงกันกับกฎหมายใหม่ คือ กฎหมาย
ใหม่บัญญัติต่างกับกฎหมายเก่าแต่ไม่ถึงกับขัด เช่น กฎหมายเก่าบัญญัติให้คู่สัญญารับผิดในกรณี
เลินเล่อแต่กฎหมายใหม่บัญญัติให้คู่สัญญารับผิดในกรณีเลินเล่ออย่างร้ายแรง 

         2.3 กฎหมายเก่ามีข้อความขัดกับกฎหมายใหม่ ค าว่า“ขัด”หมายความว่า 
ตรงกันข้ามเช่น กฎหมายเก่าบัญญัติให้คู่สัญญารับผิดในส าหรับการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่ ง แต่
กฎหมายใหม่บัญญัติให้รับผิด ต้องถือว่ากฎหมายเก่าถูกยกเลิก 

     3. การยกเลิกโดยศาลรัฐธรรมนูญ  
         ตามท่ีได้กล่าวมาแล้วในเรื่องศักด์ิของกฎหมาย ว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายท่ี

มีล าดับศักด์ิสูงสุด บทบัญญัติใดจะขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญไม่ได้ และหากมีข้อสงสัยว่ากฎหมาย
ฉบับใดน่าจะมีข้อความขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ ต้องส่งกฎหมายฉบับนั้นเสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญ
เป็นผู้วินิจฉัย หากปรากฏว่าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วกฎหมายดังกล่าวขัดกับรัฐธรรมนูญ นั่น
เสมือนกับว่ากฎหมายฉบับนั้นถูกยกเลิกไปด้วยค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 

         ท้ังนี้ กฎหมายใหม่จะยกเลิกกฎหมายเก่าท่ีเป็นกฎหมายพิเศษไม่ได้ โดยปกติ
ถ้าไม่มีข้อความ ในกฎหมายใหม่เป็นอย่างอื่น ต้องถือว่ากฎหมายใหม่ท่ีมีลักษณะท่ัวไป ย่อมไม่ยกเลิก
กฎหมายเก่าท่ีเป็นกฎหมายพิเศษ  

2. ขอบเขตในการใช้กฎหมายเก่ียวกับสถานที่ 
   โดยปกติแล้วกฎหมายของรัฐใดย่อมบังคับใช้ในเฉพาะอาณาเขตของรัฐนั้น ตามหลัก

ดินแดน กฎหมายไทยก็ เช่นกันย่อมบังคับใช้แก่การกระท าหรือเหตุการณ์ ท่ี เกิดขึ้นภายใน
ราชอาณาจักรไทยค าว่า “ราชอาณาจักร” หมายความรวมถึง (หยุด แสงอุทัย, 2535: 78-79)  

1. พื้นดินในประเทศไทย รวมถึงแม่น้ าล าคลองในประเทศไทยด้วย 

2. ทะเลอันเป็นอ่าวไทย ตามพระราชบัญญัติก าหนดเขตในอ่าวไทย พ.ศ. 2502 

3. ทะเลอันห่างจากฝ่ังท่ีเป็นดินแดนของประเทศไทยไม่เกิน 12 ไมล์ทะเล 

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

ความผิด ในเรือไทยหรือในอากาศยานไทยไม่ว่าอยู่ ณ ท่ีใดให้ถือว่ากระท าความผิดในราชอาณาจักร” 

ในการบังคับใช้กฎหมายนั้นยังมีกฎหมายบางฉบับท่ีบังคับใช้ไม่ครอบคลุมเขตประเทศ
ไทย หากแต่จะบังคับจะใช้บังคับเฉพาะท้องท่ีใดท้องท่ีหนึ่ง ตามท่ีกฎหมายบัญญัติเท่านั้น เช่น ระราช
บัญญัติว่าด้วยกฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี ยะลา สตูล พ.ศ.2498 ซึ่งบัญญัติถึงเรื่องการ
วินิจฉัยคดีแพ่งท่ีเกี่ยวกับครอบครัวและมรดก ของผู้ท่ีนับถือศาสนาอิสลามในเขตจังหวัดดังกล่าว โดย
ให้ใช้กฎหมายอิสลามในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับครอบครัวและมรดก แทนประมวลกฎหมายแพ่งและ
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พาณิชย์ ท้ังนี้ด้วยเหตุท่ีว่าในเขตพื้นท่ีจังหวัดดังกล่าว มีประชาชนผู้นับถือศาสนาอิสลามเป็นจ านวน
มาก และหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ก็มีความแตกต่างกับกฎหมายอิสลามในเรื่องครอบครัวและ
มรดก ท้ังนี้ การบังคับใช้ต้องเข้าเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในกฎหมายอิสลาม 

อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อยกเว้นจากหลักดินแดนอีก คือ กฎหมายไทยอาจใช้บังคับแก่การ
กระท าหรือเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรได้แต่ต้องระบุไว้โดยเฉพาะเจาะจง โดยมีหลัก
กฎหมายท่ียกเว้น หลักดินแดนอยู่ 2 ฉบับ คือ 

1. ประมวลกฎหมายอาญา 
2 พระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย  พ.ศ. 2481 

   1. ประมวลกฎหมายอาญา ได้บัญญัติยกเว้นไว้โดยก าหนดให้ศาลไทยพิจารณา
พิพากษาความผิดได้สองประเภท คือ 

      1.1 กรณีเกี่ยวกับสภาพความผิดท่ีสมควรประเทศไทยจะลงโทษแก่ผู้กระท า 
(มาตรา 7) ซึ่งได้แก่ 

            1.1.1 ความผิดต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร เช่น ความผิดต่อองค์พระ
มหา กษัตริย์ (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) และความ
เกี่ยวกับเพศ (มาตรา 282และมาตรา 283 

            1.1.3 ความผิดฐานชิงทรัพย์และฐานปล้นทรัพย์ ซึ่งได้กระท าในทะเลหลวง 
  1.2  กรณีเกี่ยวกับตัวผู้กระท าความผิดแยกได้เป็น 3 กรณี คือ 

            1.2.1  ผู้กระท าความผิดเป็นคนไทย ท าผิดนอกราชอาณาจักรโดยท่ีเข้า
เงื่อนไข ดังนี้ 

        1.2.1.1  การกระท าความผิดเป็นความผิดตามมาตราต่างๆ ท่ีมาตรา 8 
แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งก าหนดไว้ 13 ประเภท เช่น ความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาหรือโดย
มิได้มีเจตนา ความผิดฐานท าร้ายร่างกาย ความผิดฐานลักทรัพย์และวิ่งราวทรัพย์ ความผิดฐาน
กรรโชกรีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์  ความผิดฐานฉ้อโกง ความผิดฐานยักยอก ความผิด
ฐานรับของโจร เป็นต้น 

        1.2.1.2  รัฐบาลแห่งประเทศท่ีความผิดได้เกิดขึ้นหรือผู้เสียหายได้ร้อง
ขอให้ลงโทษ 

        1.2.1.3  ยังไม่มีค าพิพากษาของศาลในต่างประเทศอันถึงท่ีสุดให้
ปล่อยตัวผู้นั้น หรือเป็นกรณีท่ีศาลในต่างประเทศพิพากษาให้ลงโทษแล้วแต่ผู้นั้นยังไม่ได้พ้นโทษ 
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         1.2.2 เมื่อคนต่างด้าวไปกระท าความผิดนอกราชอาณาจักรและรัฐบาลไทย
หรือคนไทยเป็นผู้เสียหาย และเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

        1.2.2.1 การกระท าความผิดนั้นเป็นความผิดมาตราต่างๆ ท่ีระบุใน
มาตรา 8 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 

         1.2.2.2 รัฐบาลไทยหรือคนไทยเป็นผู้เสียหายและผู้เสียหายได้ร้อง
ขอให้ลงโทษ 

         1.2.2.3 ยังไม่มีค าพิพากษาของศาลในต่างประเทศอันถึงท่ีสุดให้
ปล่อยตัวผู้นั้น หรือเป็นกรณีท่ีศาลในต่างประเทศพิพากษาได้ลงโทษแล้ว แต่ผู้นั้นยังไม่ได้พ้นโทษ 

       1.3  เจ้าพนักงานของรัฐบาลไทยกระท าผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีราชการนอกราช
อาณา จักรเฉพาะบางความผิดตามท่ีบัญญัติไว้ใน มาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 

   2. พระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ. 2481 ค าว่า “ขัดกัน” 
หมายความถึง กฎหมายท่ีบัญญัติส าหรับกรณีท่ีข้อเท็จจริงพัวพันกับต่างประเทศทางใดทางหนึ่ง เช่น 
ชายไทยสมรสกับหญิงต่างชาติ หรือทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องอยู่ในต่างประเทศ หรือคู่สัญญาไปท าสัญญา
ซื้อขายกันในต่างประเทศ (แม้คู่สัญญาจะเป็นคนไทย) พระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย
จะบัญญัติว่าจะใช้กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศบังคับแก่กรณีนั้น 

3. ขอบเขตการบังคับใชก้ฎหมายเก่ียวกับบุคคล 

    รัฐเสรีย่อมมีอ านาจอธิปไตย ซึ่งเป็นอ านาจสูงสุดในการปกครองควบคุมส่ังการเพื่อรักษา
ความสงบเรียบร้อยภายในอาณาเขตประเทศ กล่าวคือว่า รัฐย่อมมีอ านาจรัฐ เหนือบุคคล เหนือ
ทรัพย์สิน และการกระท าต่างๆในดินแดนของรัฐนั้น ดังนั้น กฎหมายของรัฐ จึงมีผลบังคับใช้กับทุกคน
ท่ีอยู่ในราชอาณาจักร ไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นสมาชิกในรัฐนั้นหรือเป็นคนต่างด้าว และในบางกรณี รัฐ
ยังมีอ านาจเหนือสมาชิกของรัฐท่ีอยู่นอกดินแดน แต่อย่างไรก็ดี ในประเทศไทยมีข้อยกเว้นอยู่ 2 
ประการ ท่ีก าหมายไทยจะไม่บังคับใช้กับบุคคลเหล่านี้ อันได้แก่  

    3.1 ข้อยกเว้นตามกฎหมายไทย ซ่ึงมีหลักบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 

 1. ตามรัฐธรรมนูญ  ได้แก่ 
    1.1 พระมหากษัตริย์ แม้จะอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ แต่ก็อยู่เหนือกฎหมายอื่น ดังท่ี

บัญญัติไว้ในมาตรา 6 รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันว่า องค์พระมหากษัตริย์ด ารงอยู่ในฐานะอันเป็นท่ี
เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้ ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดๆ มิได้ 

    1.2 สมาชิกสภา มีบทบัญญัติมาตรา 124 รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก าหนดยกเว้น
ไว้ดังนี้ 

         ในท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎร ประชุมวุฒิสภา หรือท่ีประชุมร่วมของรัฐสภา
สมาชิกผู้ใดจะกล่าวถ้อยค าในการแถลงข้อเท็จจริง หรือแสดงความคิดเห็นหรืออกเสียงลงคะแนนย่อม 
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เป็นเอกสิทธิ์โดยเด็ดขาด ผู้ใดจะน าไปเป็นเหตุฟ้องร้องว่ากล่าวสมาชิกผู้นั้นในทางใดมิได้ 

          เอกสิทธิ์ย่อมคุ้มครองผู้พิมพ์และผู้โฆษณารายงานการประชุมตามข้อบังคับ
ของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภาหรือรัฐสภาแล้วแต่กรณีและคุมครองไปถึงบุคคลซึ่งประธานในท่ีประชุม
ให้แถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุมด้วยตลอดจนผู้ด าเนินการถ่ายทอดการประชุม
ทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์หรือทางอื่นซึ่งได้รับอนุญาตจากประธานสภาแห่งนั้นด้วยโดย
อนุโลม 

  2. ตามกฎหมายอื่น เช่น ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่า
ด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับท่ี 25 พ.ศ. 2510) เช่นยกเว้นไม่เก็บภาษีบางประเภทจากทหารท่ีเคยไป
ราช การสงคราม เป็นต้น 

3.2  มีข้อยกเว้นตามกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง ซึ่งได้แก่ 
2.1 ประมุขแห่งรัฐต่างประเทศ 

2.2 ทูตและบริวาร 

2.3 บุคคลอื่นซึ่งกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองให้เอกสิทธิและความคุ้มกัน 

2.4 กองทัพต่างประเทศท่ีเข้ามายึดครองราชอาณาจักร 

2.5 บุคคลท่ีกฎหมายพิเศษให้ได้รับเอกสิทธิและความคุ้มกัน เช่น บุคคลท่ีท างานใน
หน่วย งานขององค์การสหประชาชาติ 

 

การตีความกฎหมาย (Interpretation of laws) 
 

 การตีความหมาย (Interpretation of laws) หมายถึง การค้นหาความหมายของกฎหมายท่ี
มีถ้อยค าไม่ชัดเจนแน่นอน คือ ก ากวมหรือมีความหมายได้หลายทางเพื่อหยั่งทราบว่าถ้อยค าของ
บทบัญญัติของกฎหมายว่ามีความหมายอย่างไร ดังนั้น ถือได้ว่า การตีความกฎหมายเป็นหัวใจหลัก
ของวิชาความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับกฎหมายท่ัวไป (หยุด แสงอุทัย, 2535: 101) 
 การตีความกฎหมายนั้น ต้องพิเคราะห์ตัวอักษรประกอบกับพิเคราะห์เหตุผลหรือความมุ่ง
หมายของกฎหมายนั้นประกอบกันไป 

 สาเหตุท่ีต้องมีการตีความกฎหมายก็เนื่องมาจากว่า ฝ่ายผู้ร่างกฎหมายไม่สามารถท่ีจะล่วงรู้
เหตุการณ์ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ในทุกกรณี จึงไม่สามารถบัญญัติกฎหมายได้ครอบคลุมได้ทุกกรณี 
หรือฝ่ายผู้ร่างกฎหมายอาจจะมีความผิดพลาดเองในการบัญญัติกฎหมายท่ีใช้บังคับ เช่น บัญญั ติ
เคลือบคลุมหรือขัดแย้งกันเอง (ธานินทร์ กรัยวิเชียรและวิชา มหาคุณ, 2539: 1)  
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 1. หลักเกณฑ์ในการตีความ 

    การตีความกฎหมายจะต้องพิจารณาออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 1. หลักการตีความ
กฎหมายท่ัวๆ ไป 2. หลักการตีความกฎหมายพิเศษ 

     1.1 หลักการตีความกฎหมายทั่วไป 

       การตีความกฎหมายท่ัวไปมีข้อพิจารณาอยู่สองประการคือ การตีความตามอักษร 
และการตีความตามเจตนารมณ์ ท้ังนี้ จะเห็นได้จากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มรตรา 4 
วรรคแรก ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “กฎหมายนั้น ต้องใช้ในบรรดากรณีซึ่งต้องด้วยบทบัญญัติใดๆแห่งกฎหมาย
ตามตัวอักษรหรือตามความมุ่งหมาย (คือ Spirit หรือเจตนารมณ์) ของบทบัญญัตินั้นๆ” ซึ่งแสดงว่า 
การตีความมีหลักเกณฑ์สองประการดังกล่าวแล้วคือการตีความตามตัวอักษรและการตีความตาม
เจตนารมณ์นั่นเอง 
   1.1.1  การตีความตามตัวอักษร หลักเกณฑ์การตีความตามอักษรมีว่า ให้หยั่ง
ทราบความหมายจากตัวอักษรของกฎหมายนั้นเอง และยังแยกออกได้เป็น 3 ประการ กล่าวคือ 

   1.1.1.1 ในกรณีท่ีบทกฎหมายใช้ภาษาธรรมดา ก็ต้องเข้าใจว่ามีความหมาย
ท่ีเข้าใจอยู่ตามธรรมดาของถ้อยค านั้น ๆ  
   1.1.1.2 ในกรณีท่ีบทกฎหมายใช้ภาษาเทคนิคหรือภาษาทางวิชาการก็ต้อง
เข้าใจความหมายตามท่ีเข้าใจกันในทางเทคนิคหรือในทางวิชาการนั้นๆ เช่น ศัพท์ของวิชาเคมีหรือช่าง
กลฯลฯก็ต้องเข้าใจตามความหมายในทางวิชานั้น ๆ เป็นต้น  
   1.1.1.3 ในกรณีท่ีบทกฎหมายประสงค์จะให้ถ้อยค าบางค ามีความหมาย
เป็นพิเศษไปกว่าท่ีเข้าใจกันอยู่ในภาษาธรรมดาหรือภาษาเทคนิค หรือในทางวิชาการ กฎหมายจะได้
ก าหนดบทวิเคราะห์ศัพท์หรือบทนิยาม (Definition) ไว้ เช่นค าว่า“กระท า”ตามท่ีเข้าใจกันในภาษา
ธรรมดา เราเข้าใจว่าต้องมีการเคล่ือนไหวร่างกายภายใต้บังคับจิตใจ แต่ประมวลกฎหมายอาญาไม่
ประสงค์จะให้ความหมายอย่างภาษาธรรมดา จึงได้บัญญัติบทวิเคราะห์ศัพท์หรือบทนิยามไว้ในมาตรา 
59 วรรค 5 ว่า “การกระท าให้หมายความรวมถึง การให้เกิดผลอันหนึ่งอันใดขึ้น โดยงดเว้นการท่ีจัก
ต้องกระท าเพื่อป้องกันผลนั้นด้วย” ซึ่งแสดงว่าส าหรับประมวลกฎหมายอาญา ค าว่า “กระท า”            
มีความหมายกว้างกว่าท่ีเข้าใจกันตามภาษาธรรมดา คือ นอกจากจะเข้าใจตามท่ีคนธรรมดาสามัญ
เข้าใจ ค าว่า “กระท า” คือเคล่ือนไหวร่างกายแล้วยังรวมถึงการให้เกิดผลอันหนึ่งอันใดขึ้นโดยงดเว้น
การท่ีจักต้องกระท าเพื่อป้องกันผลนั้นด้วย  
   จะเห็นได้ว่า บทวิเคราะห์ศัพท์หรือบทนิยามของกฎหมายฉบับใดก็ใช่ได้
เฉพาะกฎหมายนั้นเท่านั้น ท้ังนี้เพราะกฎหมายนั้นประสงค์จะให้มีความหมายเป็นพิเศษกว่าถ้อยค า
ธรรมดา จึงบัญญัติบทนิยามไว้เป็นพิเศษ ฉะนั้น จะเอาไปใช้กับกฎหมายอื่นซึ่งมิได้มีความประสงค์
เช่นนั้นย่อมท ามิได้ 
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  1.1.2 หลักการตีความตามเจตนารมณ์  การตีความตามเจตนารมณ์ หมายถึง การ
หยั่งทราบความหมายของถ้อยค า ในบทกฎหมายจากเจตนารมณ์หรือความมุ่งหมายของกฎหมาย
นั้นๆ  
   เหตุผลท่ีมีหลักการตีความตามเจตนารมณ์ก็เนื่องจากหลักท่ีว่า กฎหมายท่ี
ได้บัญญัติขึ้นนั้นก็เพื่อจะให้เป็นไปตามเจตนารมณ์หรือความมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วพยายาม
คัดถ้อยค ามาใช้เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์หรือความมุ่งหมายดังกล่าว โดยเหตุนี้  เมื่อเราสามารถ
หยั่งทราบเจตนารมณ์หรือความหมายได้เราก็สามารถหยั่งทราบความหมายของถ้อยค าท่ีเขียนไว้ใน
กฎหมายนั้นได้การตีความตามเจตนารมณ์นี้ส าคัญมาก เพราะกฎหมายต่าง ๆ มีความมุ่งหมายหรือ
เจตนารมณ์ไม่เหมือนกัน เช่น ประมวลกฎหมายอาญา มีความมุ่งหมายจะก าหนดความผิดและโทษ 
จึงถือว่าความช่ัวของบุคคลเป็นข้อส าคัญ แต่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มุ่งหมายจะให้มีการ
ชดใช้ค่าเสียหาย โดยไม่ค านึงว่าเป็นการกระท าท่ีช่ัวร้ายอย่างใดหรือไม่ ด้วยเหตุนี้ ตามกฎหมายอาญา 
การกระท าจะเป็นการประมาทหรือไม่จึงพิจารณาจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในลักษณะและฐานะ
อย่างเดียวกับผู้กระท าว่า สามารถใช้ความระมัดระวังได้หรือไม่ แต่การประมาทเลินเล่อตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้น พิจารณาจากความระมัดระวังของวิญญูชน คือคนท่ีมีความรอบคอบ
ปานกลางเป็นประมาณเจตนารมณ์ของกฎหมาย ค้นหาได้จากท่ีใดนั้น มีทฤษฎี 2 ทฤษฎี กล่าวคือ (หยุด แสง
อุทัย, 2535: 114) 
   1.1.2.1 ทฤษฎีอ าเภอจิต (Subjective Theory) ซึ่งถือว่าจะค้นพบเจตนา 
รมณ์ของกฎหมายจากเจตนาของผู้บัญญัติกฎหมายนั้นเอง ในทางประวัติศาสตร์ เช่น พิจารณาต้นร่าง
กฎหมายนั้นรายงานการประชุมพิจารณาร่างกฎหมายนั้นท่ีคณะกรรมการกฤษฎีกาและในช้ันคณะ 
กรรมาธิการของรัฐสภาตลอดจนค าอภิปรายในรัฐสภา ส่ิงต่างๆ เหล่านี้จะช่วยให้เห็นว่าท่ีบทกฎหมาย
ใช้ถ้อยค าเช่นนั้นเป็นเพราะ ผู้บัญญัติกฎหมายมีเจตนารมณ์อย่างไร 
   1.1.2.2 ทฤษฎีอ าเภอการณ์ (objective Theory) เห็นว่าการค้นหาเจตนา 
รมณ์ของกฎหมายนั้นว่ากฎหมายมีความมุ่งหมายอย่างไร โดยอาจผันแปลไปตามบริบททางสังคมท่ี
เปล่ียนไปได้ เช่น ขณะออกกฎหมายนั้นสภาพทางสังคมเป็นอย่างไร ต้องการออกกฎหมายมาบังคับใช้
เพื่อขจัดปัญหาใดในสังคม เป็นต้น 

   ในการท่ีจะทราบเจตนารมณ์ของกฎหมายแต่ละฉบับนั้น ต้องน าท้ังทฤษฎี
อ าเภอจิตและทฤษฎีอ าเภอการณ์มาใช้ประกอบกัน และวิธีหยั่งทราบเจตนารมณ์ของกฎหมาย มีดังนี้ 
   1. พระราชปรารภ กฎหมายในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มักจะมีพระราช
ปรารภยาวซึ่งแสดงให้เห็นความมุ่งหมายหรือเจตนารมณ์ของกฎหมายโดยได้แสดงถ้อยค ากล่าวถึงเหตุท่ี
ท าให้มีการบัญญัติกฎหมายแต่ในสมัยการปกครองระบอบประชาธิปไตยค าปรารภของพระราชบัญญัติ
มักจะมีแต่ข้อความส้ันๆ ไม่แสดงให้เห็นความมุ่งหมายหรือเจตนารมณ์ของกฎหมายได้ ข้อยกเว้นคงมี
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เฉพาะพระราชปรารภในรัฐธรรมนูญซึ่งแสดงเจตนารมณ์ได้บ้าง ในกรณีพระราชปรารภแสดงความมุ่ง
หมายของกฎหมายไว้ ก็สามารถจะน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการตีความในกฎหมายตามเจตนารมณ์ได้
   2. บันทึกหลักการและเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติในกรณีท่ีคณะรัฐมน 
ตรีก็ดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ดี เสนอร่างพระราชบัญญัติต่อสภาผู้แทนราษฎร ก็ได้มีบันทึก
หลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัตินั้นๆ และมีการอ่านบันทึกดังกล่าวในสภานิติบัญญัติ 
บันทึกหลักการและเหตุผลนี้ย่อมแสดงให้เห็นความมุ่งหมายหรือเจตนารมณ์ของกฎหมาย เพราะได้
กล่าวถึงเหตุผลในการจ าเป็นท่ีต้องบัญญัติกฎหมายข้ึน ในประเทศไทยมีการโฆษณาบันทึกเหตุผลของ
กฎหมายในราชกิจจานุเบกษาต่อท้ายพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา ฉะนั้น ผู้ประสงค์จะ
ตีความจึงต้องไปค้นหา“เหตุผล”ตามท่ีประกาศไว้เพื่อทราบเจตนารมณ์ของกฎหมายได้ 

 1.2  หลักเกณฑ์การตีความตามกฎหมายพิเศษ 

        หลักเกณฑ์การตีความตามกฎหมายพิเศษ กฎหมายพิเศษในท่ีนี้ หมายถึง กฎหมาย
ท่ีมีโทษทางอาญาซึ่ง ได้แก่ กฎหมายอาญา หรือกฎหมายอื่นๆท่ีมีการก าหนดโทษทางอาญาด้วย เช่น 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ พระราชบัญญัติจราจรทางบก เป็นต้น กฎหมายท่ีมีโทษทางอาญานั้น 
เป็นกฎหมายท่ีมีวัตถุประสงค์ในการลงโทษบุคคล ซึ่งการลงโทษดังกล่าวเป็นการลงโทษท่ีกระทบแก่
แดนแห่งสิทธิเสรีภาพของบุคคล ดังนั้นจึงต้องใช้และตีความกฎหมายท่ีมีโทษทางอาญาด้วยความ
ระมัดระวัง  
   กฎหมายอาญามีหลักเกณฑ์ในการตีความ ดังต่อไปนี้ 
   1.2.1 กฎหมายอาญาเป็นกฎหมายต้องตีความโดยเคร่งครัด กล่าวคือ ถ้าบัญญัติว่า
การกระท าหรืองดเว้นกระท าใดเป็นความผิด ก็ต้องตีความว่าเฉพาะการกระท าหรืองดเว้นเท่าท่ีระบุไว้
นั้นเท่านั้น ท่ีซึ่งกฎหมายมุ่งหมายจะให้เป็นความผิด การกระท าหรืองดเว้นอื่นนอกจากนั้นหาเป็น
ความผิดไม่ ดังความในมาตรา 2 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งบัญญัติความตอนหนึ่งว่า “บุคคลจัก
ต้องรับโทษทางอาญาก็ต่อเมื่อ” ซึ่งนั่นแสดงให้เห็นชัดเจนว่า กฎหมายอาญาต้องตีความโดยเคร่งครัด
ตามท่ีบัญญัติไว้ตามตัวอักษร  
   1.2.2 จะตีความประมวลกฎหมายอาญาในทางขยายความให้เป็นการลงโทษหรือ
เพิ่มโทษผู้กระท าให้หนักขึ้นไม่ได้ เช่น เมื่อประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 ก าหนดให้การหลอก 
ลวงโดยทุจริตให้บุคคลส่งทรัพย์เป็นความผิดจะตีความโดยขยายความว่า การหลอกลวงโดยทุจริตให้
บุคคลส่งแรงงานให้ เช่น อยากได้บ่อน้ าก็หลอกลวงว่าตรงนั้นมีขุมทรัพย์ซ่อนอยู่ ใครขุดได้จะยอมให้
เอาไปเขาหลงเช่ือจึงขุดดินให้เป็นบ่อ ซึ่งเป็นการหลอกลวงให้เขาส่งแรงงานให้ ศาลจะตีความว่าการ
ส่งแรงงานก็เหมือนกับการส่งทรัพย์ แล้วลงโทษผู้หลอกลวงฐานฉ้อโกง เหมือนกับการหลอกลวงให้ส่ง
ทรัพย์ไม่ได้ เพราะเป็นการตีความโดยขยายความให้เป็นการลงโทษบุคคล 
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   1.2.3 ในกรณีเป็นท่ีสงสัยศาลต้องตีความให้เป็นผลดีแก่จ าเลยว่าไมได้กระท าความ 
ผิดแต่ท้ังนี้ ต้องระลึกว่าศาลไม่มีหน้าท่ีช่วยเหลือผู้กระท าความผิดและศาลไม่มีหน้าท่ีพยายามหาทาง
ตีความในทางท่ีว่าการกระท าของจ าเลยไม่เป็นการกระท าผิดศาลจะตีความไปในทางท่ีเป็นผลดีแก่
ผู้กระท าก็ต่อเมื่อถ้อยค าของตัวบทเป็นท่ีสงสัย ซึ่งอาจตีความว่าการกระท านั้นเป็นความผิดก็ได้  ไม่
เป็นความผิดก็ได้หรือจะให้เป็นผลร้ายหรือไม่ก็ได้ เฉพาะในกรณีเช่นว่านี้เท่านั้น ศาลจึงจะตีความให้
เป็นผลดีแก่จ าเลย 

   ในการบังคับใช้กฎหมายนั้น ถือว่าการตีความเป็นหัวใจส าคัญในการบังคับ
ใช้ จึงมีข้อพิจารณาว่าบุคคลใดหรือองค์กรใดมีอ านาจในการตีความหมายบ้าง โดยหลักเกณฑ์ท่ัวไปมี
ว่าผู้ใดจะต้องใช้กฎหมายผู้นั้นก็ต้องตีความในกฎหมาย ฉะนั้น จึงแยกอธิบายได้ดังนี้ 

   ศาลยุติธรรม ในกรณีท่ีศาลยุติธรรมตีความ ถ้าค าพิพากษานั้นถึงท่ีสุด การ
ตีความของศาล ก็เด็ดขาดเฉพาะคดีนั้น แต่ถ้าศาลท่ีตีความเป็นศาลสูง เช่น ศาลอุทธรณ์ หรือศาลฎีกา 
ศาลช้ันต้น (ศาลล่าง) ศาลช้ันต้นมักจะเดินตามการตีความนั้น เพราะเกรงจะถูกกลับค าพิพากษาโดย
ศาลสูง ในเมื่อคดีนั้นมีการอุทธรณ์หรือฎีกาต่อไปยังศาลสูง แต่ก็ไม่มีบทกฎหมายใดบังคับให้ศาลล่าง
ท าเช่นนั้น  

   เจ้าพนักงาน  ส าหรับเจ้าพนักงานการตีความมี 2 ประเภท กล่าวคือ 

   1. ในกรณีท่ีกฎหมายบัญญัติว่า การวินิจฉัยของเจ้าพนักงานช้ันใดให้เป็น
ท่ีสุด เมื่อเจ้าพนักงานช้ันนั้นตีความและไม่มีทางท่ีจะอุทธรณ์ต่อไปได้ การตีความของเจ้าพนักงานช้ัน
นั้นย่อมเป็นเด็ดขาด แต่ถ้ากฎหมายยอมให้มีการอุทธรณ์ ก็ต้องอุทธรณ์ตามกฎหมายนั้นๆเสียก่อน 
เพื่อให้วินิจฉัยตีความให้เด็ดขาดแล้วจึงจะใช้สิทธิทางศาลได้ ถ้าการตีความของเจ้าพนักงานเป็นการ
ตัดสิทธิเสรีภาพของเขา อันเป็นการละเมิด หรือลาภมิควรได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งฯ เขาก็ฟ้อง
ศาลได้ 

   2. ในกรณีท่ีกฎหมายไม่ได้บัญญัติการวินิจฉัยการอุทธรณ์ไว้ การตีความของ
เจ้าพนักงานก็เหมือนกับการตีความของผู้ใช้กฎหมายอื่น ๆ กล่าวคือ ไม่มีผลเด็ดขาด ถ้าผลของการ
ปฏิบัติการไปตามท่ีตีความนั้น เอกชนรู้สึกว่าเขาถูกตัดสิทธิหรือเสรีภาพโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เขาก็
น าความไปฟ้องร้องเป็นคดียังศาลยุติธรรมหรือเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ให้คณะกรรมการวินิจฉัย
เรื่องราวร้องทุกข์พิจารณาได้ตามกฎหมาย 

       นักนิติศาสตร์ นักนิติศาสตร์ไม่ใช่เป็นผู้ใช้กฎหมายแก่ข้อเท็จจริงเหมือน
ผู้ใช้กฎหมายอื่นนักนิติศาสตร์ตีความในกฎหมายเพื่อหยั่งทราบความหมายของกฎหมายให้แน่นอน
เพื่อตนจะได้น ามาเขียนบทความหรือต ารากฎหมายต่อไปในต่างประเทศ การตีความของนักนิติศาสตร์
ท่ีมีช่ือเสียงได้มีอิทธิพลเหนือค าพิพากษาของศาลเป็นอันมาก เพราะผู้พิพากษาได้ยอมรับนับถือการ
ตีความนั้น และน าหลักเกณฑ์จากต ารานั้นไปใช้ในการเขียนค าพิพากษา 
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       ราษฎรหรือประชาชน  ท่ี ต้องใช้กฎหมายก็ย่อมจะต้องตีความใน
กฎหมายเพื่อประโยชน์ของตนเองเพื่อจะได้กระท านิติกรรมหรือสัญญาระหว่างกันโดยถูกต้องหรือเพื่อ
รู้ว่าตนมีสิทธิหน้าท่ีระหว่างกันเพียงใดในการนี้ราษฎรอาจปรึกษาทนายความก็ได้  

       ส่วนกฎหมายจารีตประเพณีนั้น ย่อมไม่มีการตีความเพราะกฎหมาย
จารีตประเพณีเป็นส่ิงท่ีต้องไปค้นหาจารีตประเพณีท่ีประชาชนประพฤติปฏิบัติอยู่ในสังคม 

การอุดช่องว่างของกฎหมาย 

  

 ช่องว่างของกฎหมาย ( Gap of law ) 
 แม้การบัญญัติกฎหมายจะค านึงถึงส่ิงต่างๆอย่างรอบครอบรัดกุมแล้ว แต่มีอยู่บ่อยครั้งท่ี
กฎหมายบัญญัตินั้นครอบคลุมไม่ถึงเหตุการณ์หรือข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึ้นในอนาคตและอยู่นอกเหนือ
ความคิดของผู้บัญญัติกฎหมาย นิติภาวะเช่นนี้ในทางกฎหมายเรียกว่า ช่องว่างของกฎหมาย  
 ช่องว่างของกฎหมาย หมายถึง กรณีท่ีไม่มีกฎหมายลายลักษณ์อักษรหรือกฎหมายจารีต
ประเพณีจะน าไปใช้ปรับกับข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึ้นได้ กล่าวคือ ผู้ใช้กฎหมายค้นหาหลักกฎหมายเพื่อมา
ใช้ปรับแก่กรณีท่ีเกิดขึ้นไม่พบ อีกนัยหนึ่งก็คือ ผู้ใช้กฎหมายหากฎหมายมาปรับใช้แก่คดีไม่ได้ (หยุด 
แสงอุทัย, 2535: 24) 
 ช่องว่างของกฎหมาย เกิดขึ้นได้ 2 กรณีดังนี้ 
 1. ผู้ร่างกฎหมายไม่นึกว่าจะมีช่องว่างของกฎหมาย ซึ่งอาจเป็นเพราะเหตุ 3 ประการ คือ 

    1.1 ผู้ร่างกฎหมายสามารถท่ีจะนึกถึงช่องว่างแห่งกฎหมายได้ แต่นึกไปไม่ถึงว่าจะมีช่อง 
ว่างแห่งกฎหมายเกิดขึ้น อันเป็นความบกพร่องของผู้ร่างกฎหมายเอง เช่น ในช่วงท่ีบัญญัติกฎหมาย
นั้นได้มีการใช้โทรศัพท์กันอย่างแพร่หลายแล้ว แต่ผู้ร่างไม่ทันได้คิดถึงเรื่องการใช้โทรศัพท์ และไม่ได้
บัญญัติกฎหมายถึงกรณีติดต่อกันทางโทรศัพท์ไว้ เป็นต้น 

    1.2 ผู้ร่างกฎหมายไม่สามารถท่ีจะนึกถึงช่องว่างแห่งกฎหมายนั้นได้ เพราะไม่มีเหตุการณ์
อันท าให้ช่องว่างนั้นเกิดขึ้น เช่น ผู้ร่างกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 ไม่สามารถคิดถึงการร่าง
กฎหมายเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้าเพราะยังไม่ใช้แพร่หลาย ด้วยเหตุนี้จึงไม่มีบทบัญญัติกล่าวถึงการลัด
พลังงาน เช่น ลักกระแสไฟฟ้าเป็นต้น 

    1.3 ผู้ร่างกฎหมายคิดถึงช่องว่างแห่งกฎหมายนั้นได้ แต่เห็นว่าไม่สมควรจะบัญญัติให้
ตายตัว  เพราะยังไม่มีการพิจารณาปัญหานั้นให้เป็นท่ียุติ ควรให้มีการพัฒนาต่อไปจนเป็นท่ียุติ หาก
บัญญัติไปท้ังๆท่ียังยุติปัญหานั้นไม่ได้ อาจเกิดปัญหาในการบังคับใช้และเป็นอุปสรรคในการพัฒนา
กฎหมายในอนาคต ดังนี้ผู้ร่างกฎหมายจึงจงใจให้มีช่องว่างแห่งกฎหมายนั้น  
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2. วิธีการในการอุดช่องว่างของกฎหมาย 

    ในกรณีผู้ใช้กฎหมายพิจารณาแล้วเห็นว่ามีช่องว่างแห่งกฎหมาย ก็ต้องอุดช่องว่างแห่ง
กฎหมายนั้น โดยวิธีการ ดังนี้ 

    2.1 ในกรณีท่ีกฎหมายมิได้ก าหนดวิธีการอุดช่องว่างแห่งกฎหมายของตนเองไว้มีหลัก 
เกณฑ์ การอุดช่องว่างแห่งกฎหมาย ดังนี้ 

2.1.1 หลักเกณฑ์ท่ัวไป ศาลยุติธรรมต้องพยายามหาหลักเกณฑ์มาใช้พิจารณา
พิพากษาคดีให้ได้ จะปฏิเสธไม่วินิจฉัยคดีหรือจะยกฟ้องโดยอ้างว่าไม่มีกฎหมายมาปรับแก่คดีไม่ได้ 
การหาหลักเกณฑ์กระท าโดยผู้พิพากษาสมมุ ติตนเองว่า เป็นผู้บัญญัติกฎหมายเอง แล้วก าหนด
กฎเกณฑ์ไว้ส าหรับปรับกับข้อเท็จจริงในคดีนั้น ในโอกาสต่อไปหลักเกณฑ์นี้อาจกลายเป็นกฎหมาย
จารีตประเพณีได้ เพราะมีการยอมรับโดยประชาชน และรัฐก็ได้ยอมรับบังคับบัญชาให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์นั้นในลักษณะเดียวกันตลอด 

2.1.2 ข้อยกเว้น มีเฉพาะในกฎหมายอาญา คือศาลจะอุดช่องว่างแห่งกฎหมาย ให้
เป็นการลงโทษหรือเพิ่มโทษบุคคลให้หนักขึ้นไม่ได้ 

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
ใช้บังคับเท่าท่ีพอจะบังคับได้” ตัวอย่าง เช่น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความทางอาญาไม่มี
บทบัญญัติว่าด้วยความผิดฐานละเมิดอ านาจศาล จึงต้องน าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความทาง
แพ่ง มาตรา 30 มาตรา 31 มาตรา 32 และมาตรา 33 มาใช้บังคับเท่าท่ีพอจะบังคับได้ กล่าวคือ ศาล
ท่ีพิจารณาคดีอาญาย่อมลงโทษบุคคลฐานละเมิดอ านาจศาล โดยน ามาตราดังกล่าวมาใช้บังคับได้ 

    2.2.2 การอุดช่องว่างตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมายพระ ราช
บัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พุทธศักราช 2481 มาตรา 2 บัญญัติว่า “เมื่อใดไม่มีบทบัญญัติ
ในพระราชบัญญัติหรือกฎหมายอื่นใดในประเทศสยาม ท่ีจะยกมาปรับแก่กรณีการขัดกันแห่งกฎหมาย
ได้ ให้ใช้กฎหมายท่ัวไปแห่งกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล”การจะทราบกฎเกณฑ์ท่ัวไป
ของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล ก็ให้ท าโดยเอามาตราต่างๆ ของพระราชบัญญัติว่าด้วย
การขัดกันแห่งกฎหมายท่ีบัญญัติเรื่องคล้ายคลึงกันมาพิจารณา  
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  2.2.3 การอุดช่องว่างแห่งกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 4 วรรค 2 บัญญัติว่า “เมื่อไม่มีบทกฎหมายท่ีจะยกมาปรับคดีได้ ให้
วินิจฉัยคดีนั้น ตามจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่น ถ้าไม่มีจารีตประเพณีเช่นว่านั้น ให้วินิจฉัยคดีอาศัยเทียบ
บทกฎหมาย ท่ีใกล้เคียงอย่างยิ่งและถ้าบทกฎหมายเช่นนั้นก็ไม่มีด้วย ให้วินิจฉัยตามกฎ หมายท่ัวไป”
แสดงว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้ก าหนดขั้นตอนในการอุดช่องว่างไว้ตามล าดับดังนี้ 

  2.2.3.1 ให้ใช้จารีตประเพณีแห่งท้องถิ่น ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงเช่นมีปัญหาว่าการ
ซื้อผลไม้มีการแถมหรือไม่ เรื่องการแถมนี้ไม่มีบทบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยซื้อ
ขาย  จึงต้องอุดช่องว่างแห่งกฎหมายพิจารณาว่าตามคลองจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นนั้นๆ การซื้อผลไม้มี
การแถมหรือไม่ 

  2.2.3.2 ถ้าไม่มีจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นก็ต้องพิจารณาโดยอาศัยกฎหมาย
ท่ีใกล้เคียงอย่างยิ่งเป็นกรณีท่ียกบทกฎหมายท่ีบัญญัติไว้ในเรื่องอื่นแต่เป็นกฎหมายท่ีบัญญัติไว้ส าหรับ
ข้อเท็จจริงท่ีใกล้เคียงกัน เช่น ในปัญหาท่ีว่าผู้ท่ีท างานให้โดยไม่ได้รับค่าจ้างตอบแทนต้องใช้ความ
ระมัดระวังในการท างานเพียงใดเช่น นาย ก. วานให้นาย ข. ไปซื้อหนังสือ นาย ข. ซื้อแล้วท าตกน้ าท า
ให้หนังสือเสียหายนาย ก.จะเรียกค่าเสียหายจาก นาย ข. ได้หรือไม่ ถ้านาย ข. อ้างว่า นาย ข. ได้ใช้
ความระมัดระวังเกี่ยวกับหนังสือของ นาย ก.เท่าท่ี นาย ข. ใช้ความระมัดระวังเกี่ยวกับทรัพย์ของเขา
เองแล้ว เรื่องนี้ไม่มีบทบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงเป็นกรณีช่องว่างแห่ง
กฎหมายและเมื่อไม่มีจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นเกี่ยวกับเรื่องนี้  ก็ ต้องอุดช่องว่างโดยอาศัย
เปรียบเทียบจากบทกฎหมายท่ีใกล้เคียงอย่างยิ่งซึ่งเรื่องนี้ลักษณะใกล้เคียงกับการฝากทรัพย์ และใน
เรื่องการฝากทรัพย์มาตรา 659 วรรคแรก แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ก็ได้บัญญัติว่า “ถ้า
การฝากทรัพย์เป็นการให้เปล่าไม่มีบ าเหน็จ ท่านว่าผู้รับฝากจ าต้องใช้ความระมัดระวัง สงวนทรัพย์สิน
ซึ่งรับฝากนั้นเสมือนเช่นเคยประพฤติในกิจการของตนเอง” ดังนั้น เมื่อน ามาตรา 659 วรรคแรก มา
เปรียบเทียบความระมัดระวังของ นาย ข. ผู้ถูก นาย ก. วานไปซื้อหนังสือให้ ก็มีเพียงความระมัดระวัง
เสมือนเช่นเคยประพฤติในกิจการของตนเท่านั้น ดังนั้น เมื่อปรากฏว่า นาย ข. ได้ใช้ความระมัดระวัง
เกี่ยวกับหนังสือของแดง เช่นเดียวกับหนังสือของด าแล้ว นาย ข. ก็ไม่ต้องรับผิดในทางแพ่งท่ีจะใช้
ความเสียหายให้กับ นาย ก. 

  2.2.3.3 ในกรณีท่ีไม่มีกฎหมายท่ีใกล้เคียงอย่างยิ่ง ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ก าหนดให้อุดช่องว่างโดยน าหลักกฎหมายท่ัวไปมาใช้ โดยความหมายของค าว่า “หลัก
กฎหมายท่ัวไป”  มีค าอธิบายอยู่ 2 แนวทาง ดังนี้ 

   ความหมายในแนวทางท่ี 1 นั้น “หลักกฎหมายท่ัวไป” มีความ
คิดเห็นอยู่ 2 ประการ คือ 
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   1. ความเห็นประการท่ี 1 ถือว่าสุภาษิตกฎหมายท่ีเขียนเป็นภาษา
ลาตินว่าเป็น “หลักกฎหมายท่ัวไป” เช่น สุภาษิตกฎหมายท่ีว่า “ผู้ซื้อต้องระวัง” การท่ีมีความเห็น
เช่นนี้เพราะกฎหมายเกือบทุกประเทศในโลกนี้มีรากเหง้ามาจากกฎหมายลาตินซึ่งหมายความว่ากฎ 
หมายภาคพื้นยุโรปนั้นได้รับช่วงหลักกฎหมายโรมันมาโดยส่วนใหญ่และได้บัญญัติรับไว้ในกฎหมาย
ของตน ประเทศไทยเอาแบบอย่างกฎหมายยุโรปหลายประเทศไว้เป็นส่วนใหญ่ ฉะนั้นเท่ากับกฎหมาย
ไทยได้ยอมรับหลักกฎหมายโรมันเช่นเดียวกับกฎหมายยุโรป หลักกฎหมายโรมันข้อใดมิได้บัญญัติไว้
ในกฎหมายของรัฐ ก็อาจน ามาเทียบเคียงใช้ได้ 

   2. ความเห็นประการมี 2 ถือว่า“หลักกฎหมายท่ัวไป” ได้แก่ หลัก
กฎหมายท่ีผู้ร่างประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้น ามาใช้ในการร่างประมวลกฎหมายฉบับนั้น 
หลักกฎหมายท่ัวไปนี้ทราบได้จากการน าบทมาตราต่างๆ ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่ง
บัญญัติถึงเรื่องต่างๆ ท่ีคล้ายคลึงกัน มาพิจารณาและเมื่อพิจารณาตัวบทกฎหมายหลาย ๆ มาตราก็จะ
พบหลักกฎหมายท่ัวไป ท่ีผู้ร่างประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์น ามาใช้ เช่นหลักท่ีว่า“ผู้รับโอนไม่มี
สิทธิดีกว่าผู้โอน”ซึ่งแนวคิดนี้ถือเป็นความเห็น ท่ีถูกต้อง เพราะท าให้ได้หลักกฎหมายท่ัวไป ซึ่งได้
น ามาใช้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว โดยผู้ร่างกฎหมายได้น ามาใช้ในการร่าง การอุด
ช่องว่างแห่งกฎหมายดังกล่าว จึงตรงกับความคิดท่ีว่า ผู้ร่างกฎหมาย  จะได้ก าหนดบทบัญญัติขึ้น ถ้าผู้
ร่างกฎหมายจะได้ทราบว่ามีกรณีช่องว่างแห่งกฎหมายเช่นนั้น และได้เขียนบทมาตราส าหรับกรณีอุด
ช่องว่างแห่งกฎหมายนั้น ๆ ไว้ในประมวลกฎหมาย 

   ส่วนความหมายตามแนวทางท่ี 2 ของ“หลักกฎหมายท่ัวไป” มี
ความเห็นแตกต่างกัน 2 ประการคือ 

   1. หลักกฎหมายท่ัวไป เป็นหลักกฎหมายท่ีมีอยู่ท่ัวไป ไม่จ ากัดว่า
อยู่ท่ีใดขอให้เป็นหลักกฎหมายท่ีเอามาตัดสินได้ก็แล้วกัน ความเห็นนี้เป็นความเห็นท่ีไม่มีขอบเขต ท า
ให้หลักเกณฑ์ท่ีน ามาปรับคดีเป็นส่ิงท่ีไม่แน่นอน ซึ่งขัดต่อวิสัยของวิชานิติศาสตร์ ท่ีพยายามท าให้
กฎหมายมีความแน่นอน เพื่อเป็นเครื่องช้ีว่าอะไรผิดอะไรถูก อีกประการหนึ่ง ความเห็นนี้เปิดโอกาส
ให้น าเอาหลักกฎหมายหรือบทบัญญัติของระบบกฎหมายอื่นมาใช้และหลักกฎหมายและบทบัญญัติ
นั้นๆ อาจมีลักษณะขัดแย้งกับหลักหรือเจตนารมณ์ของกฎหมายก็ได้ หากเป็นเช่นนั้นก็เกิดความสบ
สนในระบบกฎหมายนั้นก็ได้ ความเห็นนี้จึงไม่น่าจะเป็นความเห็นท่ีถูกต้อง บางคนน าเอาหลักสุภาษิต 
กฎหมายโรมันมาอธิบายกฎหมายไทย เช่น น าหลักผู้รับโอนไม่มีสิทธิดีกว่าผู้โอนใช้กับกฎหมายท้ังท่ีตัว
บทมาตรา 1303 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บัญญัติ ไปในทางตรงกันข้าม ซึ่งมีความหมาย
เกี่ยวกับการตัดหลักผู้รับโอนไม่มีสิทธิดีกว่าบางท่านน าหลักผู้ซื้อต้องระวังมาอธิบายกฎหมายซื้อขาย
ของไทย ท้ังท่ีประมวลกฎหมายแพ่งไทยได้อธิบายหลักผู้ซื้อต้องระวังอย่างชัดเจน  โดยมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับความรับผิดเพื่อความช ารุดบกพร่องและเรื่องรอนสิทธิ 
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   2. หลักกฎหมายท่ัวไป หมายถึง หลักกฎหมายท่ีมีอยู่ในระบบกฎ 
หมายของประเทศไทยโดยค้นหาได้จากหลักกฎหมายท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรของประเทศนั้นเอง เช่น 
ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายลาย
ลักษณ์อักษรอื่นท่ีมีหลักใหญ่พอท่ีจะท าเป็นหลักอ้างอิงได้บทบัญญัติท่ีมีอยู่มากมาย โดยปกติเกิดจาก
หลักท่ัวไปเพียงไม่กี่หลัก หากได้ศึกษาความเป็นมาของหลักกฎหมายการศึกษาพิเคราะห์ตัวบท
หลายๆ มาตราให้ดีจริงๆ ก็จะพบหลักใหญ่ท่ีอยู่เบ้ืองหลังบทเหล่านั้น หลักใหญ่นี้เป็นหลักกฎหมาย
ท่ัวไปท่ีน ามาปรับแก่คดีได้ 

   ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรื่องนิติกรรมสัญญา มีหลักว่า 
คนต้องปฏิบัติตามสัญญา ภาษาลาตินว่า Pacta sunt servenda หลักอันนี้เกิดจากหลักศีลธรรมท่ีว่า 
คนพูดอะไรแล้วต้องรักษาค าพูด(สัญญาต้องเป็นสัญญา) เป็นหลักกฎหมายท่ัวไปท่ีอยู่เบื้องหลังมาตรา
ต่างๆในประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ เรื่องนิติกรรมสัญญาหรือหลักปฏิเสธไม่ต้องผูกพันตาม
สัญญาเพราะเหตุการณ์เปล่ียนแปลงไป ภาษาลาตินเรียกว่า clausula rebus six  stantibus และถ้า
หากศึกษาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1303, 1329, 1330, 1331, 1332 ก็จะพบว่า
มาตราเหล่านี้มีหลักร่วมกันอยู่ คือ หลักคุ้มครองบุคคลท่ีสามผู้กระท าการโดยสุจริต หรือถ้าวิเคราะห์
มาตรา 1337, 1341, 1342, 1343, 1349, 1352, 1355 ก็จะพบหลักกฎหมายท่ีว่าหลักถ้อยทีถ้อย
อาศัยระหว่างเพื่อนบ้านท่ีดี 

   ถ้าหลักกฎหมายท่ัวไปในตัวบทกฎหมายลายลักษณ์อักษรมาปรับ
คดีไม่ได้ ศาลจะหากฎหมาย  จากไหนมาตัดสิน เพราะมีหลักอยู่ว่าศาลจะปฏิเสธไม่พิจารณาคดี โดย
อ้างว่าไม่มีกฎหมายหรือกฎหมายไม่สมบูรณ์ไม่ได้ ในกรณีเช่นนี้ ต้องค้นหาหลักกฎหมายท่ัวไปจาก
ความยุติธรรมทางธรรมชาติ (Natural Justice) ซึ่งได้แก่ ความเห็นธรรมหรือความรู้สึกผิดชอบช่ัวดี 
(Reason of man) อยู่ประจ าใจของมนุษย์และจากหลักเหตุผลพื้นฐานทางกฎหมาย อันมีท่ีมาจากค า
สุภาษิตกฎหมาย โดยมีค าสุภาษิตท่ีบรรดาผู้ใช้กฎหมายน ามาใช้อุดช่องว่างกฎหมาย ดังนี้ 

   1. ข้อยกเว้นต้องตีความโดยเคร่งครัด “Exceptio est atrictissi- 

mae interpretationis” หมายความว่า เมื่อมีกฎหมายเป็นข้อยกเว้นของข้อบังคับท่ัวไป จะขยาย
ความข้อยกเว้นออกไปไม่ได้ จะต้องตีความโดยเคร่งครัด และจ าต้องใช้หลักท่ัวไปทุก ๆ กรณีท่ีไม่ตรง
กับข้อยกเว้นนั้น ตัวอย่างเช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 23 บัญญัติว่า“ผู้เยาว์อาจท า
การใดๆ ได้ท้ังส้ิน ซึ่งเป็นการต้องท าเฉพาะตัว” เป็นข้อยกเว้นจากหลักมาตรา 21 ซึ่งบัญญัติว่า “อัน
ผู้เยาว์จะท านิติกรรมใดๆ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมก่อน บรรดาการใด ๆ อัน
ผู้เยาว์ได้ท าลงปราศจากความยินยอมเช่นว่านั้น ท่านว่าเป็นโมฆียะ เว้นแต่ท่ีกล่าวในมาตราท้ังส่ี 
ต่อไปนี้” ดังนี้ ต้องตีความยกเว้นในมาตรา 23 โดยเคร่งครัด คือต้องเป็นการเฉพาะตัวจริงๆ ผู้เยาว์จึง
จะท าได้เอง 
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   2. กฎหมายพิเศษยกเว้นกฎหมายท่ัวไป “Specialia generalibus 

derogant” หมายความว่า เมื่อกรณีใดมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นพิเศษ ต้องใช้กฎหมายนั้นบังคับแก่
กรณีนั้น ไม่ใช่ข้อบังคับท่ัวไป ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ถือกันว่า บรรพ 1 และบรรพ 2 มีข้อ 
บังคับว่าด้วยหนี้ในบรรพ 3 มีข้อบังคับพิเศษส าหรับสัญญาบางชนิด ในคดีท่ีเกี่ยวด้วยสัญญาเหล่านี้
ต้องใช้ข้อบังคับพิเศษของบรรพ 3  บังคับ ถ้าไม่มีข้อบังคับพิเศษท่ีจะใช้บังคับท่ัวไปแก่คดีนั้นได้ต้อง
กลับมาใช้ข้อบังคับท่ัวไปซึ่งมีในบรรพ 1 และบรรพ 2  

   3. ความไม่รู้ข้อเท็จจริงแก้ตัวได้ “Ignorantia  facti  Excusat” 
หลักนี้บัญญัติไว้แล้วในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 62 ซึ่งวรรคแรกบัญญัติว่า “ข้อเท็จจริงใด ถ้ามี
อยู่จริง จะท าให้การกระท าไม่เป็นความผิด หรือท าให้ผู้กระท าไม่ต้องรับโทษหรือได้รับโทษน้อยลง แม้
ข้อเท็จจริงนั้นจะไม่มีอยู่จริงแต่ผู้กระท าส าคัญผิดว่ามีอยู่จริง ผู้กระท าย่อมไม่มีความผิดหรือได้รับ
ยกเว้นโทษหรือได้รับโทษน้อยลง แล้วแต่กรณี” ตัวอย่างเช่น ในเวลากลางคืน (03.00 น.) จ าเลยนอน 
เห็นเงาตะคุ่มๆ จ าเลยร้องถามว่าใครๆ ไม่มีเสียงตอบ จ าเลยคิดว่าเป็นคนร้าย จึงใช้ไม้ตะบองตีไปส่ีที 
ปรากฏว่าผู้ถูกตีเป็นพ่อเล้ียงของจ าเลยซึ่งกลับจากเท่ียว และตายในวันรุ่งขึ้น ศาลฎีกาเห็นว่าจ าเลยได้
ตีผู้ตายโดยเข้าใจผิดว่าเป็นคนร้ายขึ้นไปบนเรือนเพื่อลักทรัพย์ และการท่ีคนขึ้นมาบนบ้านในยาม
วิกาล ซึ่งมีจ าเลยคนเดียวถามถึงสองครั้งก็ไม่ตอบนั้น เป็นภัยร้ายแรงถึงขนาดท่ีอาจต้องเสียชีวิตหรือ
ทรัพย์สินได้ ได้ช่ือว่าจ าเลยส าคัญผิดในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายอาญา มาตร 62 และการ
กระท าของจ าเลยเป็นการป้องกันอันนับว่าพอสมควรแก่เหตุ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 68 
จ าเลยไม่มีความผิด (ฏีกาท่ี 710/2500) 

   4. ความไม่รู้ข้อกฎหมายแก้ ตัวไม่ ได้   Ignorantia juris non 

Excusat” หมายความว่า จะแก้ตัวว่าไม่รู้ว่ามีกฎหมายหรือรู้ว่ามีกฎหมายแต่ไม่เข้าใจความหมายของ
กฎหมายไม่ได้เพราะเมื่อได้ประกาศให้ทราบแล้วกฎหมายบังคับได้ เช่น น ากระบือเข้ามา
ราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านด่านศุลกากร จะต่อสู้ว่าไม่มีเจตนาเล่ียงภาษี ใบอนุญาตของสัตว์แพทย์ให้
น าเข้ามาตรวจโรคไม่ค้าให้พ้นผิด (ฎีกาท่ี 500/2500) 

   5. กรรมเป็นเครื่องช้ีเจตนา “Acta exterior indicant interior 

secreta” กรรม หมายถึงกิริยาอาการท่ีแสดงออกในการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่ง สามารถช้ีให้เข้าใจ
ได้ว่าผู้กระท ามีเจตนาอย่างไร  เช่น จ าเลยเป็นหญิงฟันสามีทางหลัง 2 ที แผลแรกถูกท่ีคอทางเบ้ือง
ซ้ายลึก 16 ซม. ศาลฎีกาเห็นว่าเมื่อพิเคราะห์ถึงเพศหญิง ท่ีสามีคลอเคลียเมียน้อยต่อหน้า ให้หลบเข้า
ไปนอนเสียในเรือน เพื่อพ้นหน้าพ้นตาก็ไม่ฟัง จึงเกิดโทสะพลุ่งพล่าน และคว้าพร้าได้ฟันลงไปทันที 
โดยไม่ได้ตระเตรียมการมาก่อนแม้จ าเลยจะฟันรุนแรงไปบ้างก็เพราะโทสะพลุ่งพล่านขึ้นมา  ใน
สภาพการณ์เช่นนั้นและแผลท่ีสองก็ฟันรุนแรงเหมือนแผลเหมือนแผลท่ีหนึ่ง ยังฟังไม่ถนัดว่าจ าเลย
เจตนาฆ่าสามีให้ตาย (ฎีกาท่ี 19/2500)  
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   6. ประโยชน์สุขของประชาชนย่อมเป็นกฎหมายสูงสุด “Salus 

populi est supremalex” หมายความว่าสิทธิและประโยชน์ของมหาชนส าคัญกว่าเอกชน ในมาตรา 
450 วรรคแรก แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บัญญัติว่า“ถ้าบุคคลท าบุบสลายหรือท าลาย
ทรัพย์ส่ิงหนึ่งส่ิงใดเพื่อจะบ าบัดป้องกันภยันตรายซึ่งมีมาเป็นสาธารณะโดยฉุกเฉินท่านว่าไม่จ าต้องใช้
ค่าสินไหมทดแทน หากความเสีย หายนั้นไม่เกินสมควรแก่เหตุภยันตราย” เช่น แดงรื้อบ้านของด า
เพื่อตัดต้นไฟซึ่งก าลังไหม้ลุกลามอยู่ 

   7. บุคคลย่อมไม่สามารถถือเอาประโยชน์อันเกิดแก่ความผิดของ
ตนเอง “Nullus  commodum  capere potest de injuria sua propria”  เช่น นายด ายอมให้
แดงยืมนาฬิกาไปใช้ เวลาแดงคุยโอ้อวดว่าเป็นของตน ด าก็ไม่คัดค้าน แดงน าไปจ าน าไว้กับเหลือง โดย
เหลืองเช่ือว่าเป็นนาฬิกาของแดง ด าจะเอานาฬิกาคืนไม่ได้ นาฬิกานั้นตกเป็นทรัพย์สินท่ีจ าน า 

   8. ผู้ ท่ีมาก่อนย่อมมี สิทธิ เรียกร้องทางกฎหมายเหนือ ผู้อื่ น 
“Quiprior est tempore potior est jure” ค าว่า “ก่อน” ในท่ีนี้อาจเป็นการเข้ายึดถือไว้ก่อนหรือ
เข้าครอบครองก่อนแล้วแต่กรณี ใช้ในกรณี ท่ีโต้เถียงกันว่าใครมีสิทธิดีกว่ากัน เช่น แย่งสิทธิใน
อสังหาริมทรัพย์ เช่นท่ีดินรกร้างว่างเปล่า (ต้องครอบครองก่อนและครอบครองจริงๆ) แย่งสังหาริม 
ทรัพย์ เช่น ผลไม้ สัตว์ป่า เป็นต้น 

   9 . ผู้ รับ โอน ไม่ มี สิ ทธิ ดี กว่ า ผู้ โอน  “Nemo dat quod non 

habet”  หมายความว่า ผู้รับโอนได้สิทธิไปเพียงเท่าท่ีผู้โอนมีสิทธิอยู่ เช่น ผู้รับโอนโฉนดท่ีดินไว้โดย
ออกทับท่ีผู้อื่น ซึ่งผู้โอนก็ไม่มีสิทธิในท่ีดินนั้นผู้รับโอนหามีสิทธิดีกว่าผู้อื่นไม่ (เจ้าของแท้จริง) (ฎีกาท่ี 
485/2472) 

   10. ผู้ซื้อต้องระวัง “Caveat emptor” หมายความว่า ก่อนตกลง
ซื้ออะไรกัน ผู้ซื้อต้องตรวจดูส่ิงของท่ีต้องการซื้อให้ถูกต้องกับความต้องการก่อน ท้ังชนิด คุณภาพ 
ปริมาณส่ิงของนั้น จึงตกลงราคาซื้อขายกันเมื่อตกลงราคาแล้วต้องตรวจดูอีก เมื่อส่งมอบก็ตรวจอีก 

 

สรุป 

 

 การบังคับใช้กฎหมายนั้นต้องค านึงถึงหลักแห่งความยุติธรรมโดยค านึงถึงข้อพิจารณาบาง
ประการ เช่น เงื่อนไขเกี่ยวกับเวลา ว่ากฎหมายเริ่มบังคับใช้เมื่อใดและส้ินสุดลงเมื่อใด หรือเงื่อนไข
เกี่ยวกับสถานท่ีว่ากฎหมายบังคับใช้ในสถานท่ีใดบ้าง มีกรณีใดบ้างท่ีผู้กระท าความผิดต้องรับผิดแม้
กระท าความผิดนอกราชอาณาจักร และเงื่อนไขเกี่ยวกับบุคคลว่ากฎหมายบังคับใช้กับใครบ้างและใน
การบังคับใช้กฎหมายเพื่อยังประโยชน์ความยุติธรรมแล้วต้องใช้และตีความให้เป็นไปตามความมุ่ง
หมายหรือเจตนารมณ์ของกฎหมายลักษณะนั้นๆ เช่น การตีความกฎหมายอาญาผู้ท่ีบังคับใช้กฎหมาย
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ต้องตีความโดยเคร่งครัด ตามหลักท่ีว่าไม่มีกฎหมายไม่มีความผิด ไม่มีโทษ เป็นต้น ขณะเดียวกันหาก
เกิดข้อเท็จจริงใดขึ้นแล้วไม่มีบทบัญญัติกฎหมายใดใช้ปรับคดีนั้นได้ การท่ีจะพิจารณาหาข้อยุติในกรณี
นั้นต้องอาศัยการอุดช่องว่างของกฎหมาย ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นการใช้การตีความกฎหมาย การอุด
ช่องว่างกฎหมายถือเป็นหัวใจส าคัญในการบังคับใช้กฎหมายในการอ านวยความยุติธรรม 

 

แบบฝึกหัดท้ายบท 

 

1. จงอธิบายถึงเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการประกาศใช้กฎหมาย  

2. หลักท่ีว่ากฎหมายไม่มีผลย้อนหลังนั้น นักศึกษาเข้าใจว่าอย่างไร หลักนี้เป็นจริงเสมอไป 
หรือไม่ หรือมีข้อยกเว้นอย่างไร  

3. ขอบเขตการใช้กฎหมายเกี่ยวกับสถานท่ีนั้นมีหลักการอย่างไร และมีข้อยกเว้นอย่างไร  
 4. กฎหมายไทยใช้บังคับแก่บุคคลทุกคนในราชอาณาจักรนั้น นักศึกษามีความคิดเห็นอย่างไร  

 5. ให้อธิบายถึงการยกเลิกกฎหมายโดยปริยาย 

 6. การตีความคืออะไร ท าไมต้องตีความกฎหมาย  

 7. จงอธิบายหลักเกณฑ์ในการตีความกฎหมาย 

 8. ช่องว่างของกฎหมายเกิดข้ึนได้อย่างไร  
 9. จงอธิบายหลักเกณฑ์ในการอุดช่องว่างกฎหมายมาโดยละเอียด 

 10. หลักกฎหมายท่ัวไปนั้นผู้ใช้กฎหมายมีวิธีค้นหาหลักกฎหมายท่ัวไปอย่างไร  
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อกสารอ้างอิง 
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ปรีดี เกษมทรัพย์.  (2526). กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป พิมพ์ครั้งท่ี 5. กรุงเทพฯ :  ห้างหุ้นส่วนจ ากัดการพิมพ์. 
วิษณุ  เครืองาม. (2533). “การใช้กฎหมายและหลักการตีความกฎหมาย.” ในเอกสารการสอนชุด
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2530. 
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เจริญผล.  
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 4 

ความหมายและประเภทของสทิธิ เนื้อหาและวตัถุแหง่สิทธ ิผู้ทรงสิทธิ 
 

หัวข้อเนื้อหา 
ความหมายและลักษะของสิทธิ 
ประเภทของสิทธิ 
เนื้อหาแห่งสิทธิ 
วัตถุแห่งสิทธิ 
ผู้ทรงสิทธิ 
สรุป 

แบบฝึกหัดท้ายบท 

เอกสารอ้างอิง 
 

วัตถุเชิงพฤติกรรม 

 เมื่อนักศึกษาเรียนจบบทเรียนนี้แล้วสามารถ 

1. สามารถอธิบายถึงความหมายและลักษะของสิทธิได้ 

2. สามารถบอกถึงประเภทของสิทธิได้ 

3. สามารถอธิบายถึงผู้ทรงสิทธิได้ 

4. สามารถอภิปรายถึงเนื้อหาแห่งสิทธิได้ 

5. สามารถช้ีแจงและยกตัวอย่างกรณีศึกษาเรื่องวัตถุแห่งสิทธิได้ 

6. สามารถวิเคราะห์ถึงโครงสร้างเบ้ืองต้นในเนื้อหาจากบทเรียนและสามรถถ่ายทอด องค์
ความรู้ให้กับผู้อื่นได้ 

 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. ผู้สอนน าเข้าสู่บทเรียนโดยอธิบายสาระส าคัญตามประเด็นเนื้อหาตามแผนการสอน 

2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษาค้นคว้า อภิปรายกรณีศึกษาแล้วสรุปเป็นใบความรู้ในประเด็นท่ีได้รับ
มอบหมาย 

3. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมสรุปเนื้อหาในบทท่ี 4 และตอบข้อซักถามเมื่อมีประเด็นเพิ่มเติมใน
เนื้อหา 

4.  มอบหมายให้นักศึกษาท าแบบฝึกท้ายบทท่ี 4  
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สื่อการเรียนการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอนบทท่ี 4 

2. Power Point สรุปบรรยายบทท่ี 4  
3. แบบฝึกหัดท้ายบท 

 

การวัดผลและประเมินผล 

1. ตรวจใบความรู้ท่ีมอบหมาย 

2. ตรวจแบบฝึกหัดท้ายบท 

3. การตอบค าถามในช้ันเรียน 

4. สังเกตการร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
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บทที่ 4 

ความหมายและประเภทของสทิธิ เนื้อหาและวตัถุแหง่สิทธ ิผู้ทรงสิทธิ 
  

 ในโลกเสรีประชาธิปไตย ค าว่าสิทธิเป็นหลักประกันประการส าคัญท่ีรัฐต้องรับรองคุ้มครองให้ 
กับประชาชนในรัฐอย่างเท่าเทียมกันและในขณะท่ีรัฐรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานให้กับประชาชนนั้น 
ประชาชนผู้ถูกรับรองคุ้มครองสิทธิย่อมมีภาระท่ีต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของค าว่าสิทธิ นั่นหมายความ
ว่า สิทธิท่ีได้รับรับการรับรองคุ้มครองจากรัฐมาพร้อมกับค าว่าหน้าท่ีท่ีประชาชนในรัฐต้องปฏิบัติให้
เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด ดังนั้น การท่ีประชาชนในรัฐจะปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับใดๆใน
รัฐ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องตระหนักรู้ถึงความหมายของค าว่าสิทธิและหน้าท่ี ตลอดจนเข้าใจถึง
ประเภทของสิทธิและรายละเอียดอันเกี่ยวข้องกับสิทธิท่ีตนเองได้รับการรับรองคุ้มครองจากรัฐ เช่น 
สิทธิเริ่มและส้ินสุดลงเมื่อใด เรื่องความสามารถในการใช้สิทธิ ข้อจ ากัดในการใช้สิทธิของบุคคล ดังท่ี
จะได้ศึกษาต่อไป 

 

ความหมายของสิทธิ 
 

 ความหมายของสิทธิ “สิทธิ” (Right) ซึ่งตรงกับ “JUS” ในภาษาลาติน โดยมีความหมายว่า 
ความรับผิดหรือความถูกต้องชอบธรรม และจากความหมายเดิมข้างต้น เมื่อจะอธิบายความหมายของ
ค าว่าสิทธิในมิติของกฎหมายแล้ว “สิทธิ” จึงหมายถึง ประโยชน์หรืออ านาจท่ีกฎหมายรับรอง
คุ้มครองให้แก่บุคคล ในอันท่ีจะเรียกร้องให้บุคคลอื่นกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งหรืองดเว้นกระท า
การอย่างใดอย่างหนึ่ง จะเห็นได้ว่า สิทธิ จึงก่อให้เกิดหน้าท่ีแก่บุคคลอื่นด้วย เช่น สิทธิเรียกร้องท่ีจะ
ไม่ให้บุคคลอื่นมาแทรกแซงสิทธิของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแทรกแซงจากอ านาจรัฐ เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม มีการกล่าวถึงและใช้ค าว่า“สิทธิ”กันอยู่เสมอโดยอาจเข้าใจความหมายท่ี
ต่างกัน ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจท่ีสับสนและเพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจท่ีถูกต้อง จึงขอแยก
พิจารณาความหมาย ของ “สิทธิ” ออกเป็น 2 กรณี คือ  

  1. สิทธิตามกฎหมายธรรมชาติ (Natural Right ) 

  2. สิทธิตามกฎหมายบ้านเมือง (Legal  Right) 

1. สิทธิตามกฎหมายธรรมชาติ (Natural Right)  

    สิทธิตามกฎหมายธรรมชาติ (Natural Right ) เป็นเรื่องท่ีมีแนวความคิดสัมพันธ์กับธรรม 
ชาติทฤษฎีสิทธิตามธรรมชาตินั้น มีก าเนิดโดยนักปราชญ์ชาวกรีกโบราณ ช่ือ โสเครติส(Socrates) ต่อ 
มาทฤษฎีนี้ได้รับการสานต่อและพัฒนาโดยนักคิดคนอื่นๆ ได้แก่ เปลโต้(Plato)อริสโตเติล(Aristotle) 
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พวกสเตอิค(Stoic) นักคิดทางคริสต์ศาสนาโดยเฉพาะนักบุญโทมัสอไควนิส (St.Thomas Aquinas)

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

เป็นปราชญ์เมธีได้กล่าวถึงสิทธิตามกฎหมายธรรมชาติไว้ในหนังสือ “อุตมรัฐ” และกฎหมาย เปลโต้ได้
กล่าวถึงสิทธิตามกฎหมายธรรมชาติในความหมายว่า “ส่ิงซึ่งถูกต้องเป็นธรรม” เปลโต้ ให้บทวิเคราะห์
ศัพท์ค าว่า “ความถูกต้องเป็นธรรม” ว่า หมายถึงการประพฤติปฏิบัติกิจของตนอย่างเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

    และปรัชญาเมธีอีกท่านท่ีกล่าวถึงสิทธิตามกฎหมายธรรมชาติ คือ อริสโตเติล ในหนังสือ”
จริยศาสตร์” อริสโตเติล ได้อธิบายว่า สิทธิตามธรรมชาตินั้นมีอยู่จริงและเป็นสิทธิท่ีสถิตทุกแห่งหน 
ท้ังปรากฏอยู่โดยไม่ต้องมีโองการหรือประกาศใดๆ อริสโตเติล กล่าว ต่อไปว่าสิทธิตามกฏหมาย
บ้านเมือง อาจมีมากหรือน้อย สุดแท้แต่ว่าเป็นอาณาจักรใดปกครองด้วยระบบใด เช่น ประชาธิปไตย 
หรือ คณาธิปไตย แต่สิทธิตามธรรมชาติย่อมเป็นสากลและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในทุกอาณาจักร
และทุกระบอบการปกครอง (วิษณุ เครืองาม ,2533: 135) 

    นักทฤษฎีสิทธิตามธรรมชาติแนวใหม่ท่ีได้เสนอความคิดเกี่ยวกับสิทธิตามธรรมชาติ คือ 
จอห์น ล็อค (John Locke) จอห์น ล็อค (John Locke) เป็นนักปรัชญาชาวอังกฤษท่ีมีชีวิตอยู่ในช่วง
การต่อสู้ระหว่างกษัตริย์กับขุนนางและสามัญชนในประวัติศาสตร์อังกฤษ จอห์น ล็อค (John Locke) 
ได้อธิบายว่ากฎต่างๆ ท่ีต้ังอยู่บนพื้นฐานทางจริยธรรมนั้น ล้วนขึ้นอยู่กับส่ิงท่ีจอห์น ล็อค (John 

Locke) เรียกว่า สิทธิตามธรรมชาติ ท้ังส้ิน จอห์น ล็อค (John Locke) เช่ือว่าส่ิงดังกล่าวเป็นสากล
ใช้ได้ส าหรับกับมวลมนุษย์สิทธิตามธรรมชาตินี้เป็นไปตามหรือมีขึ้น เพื่อให้มนุษยชาติด ารงชีวิตอยู่ได้
ในสังคม ด้วยเหตุฉะนั้นจึงต้องกฎบางอย่าง เช่น ห้ามการท าร้ายร่างกายร่างกายซึ่งกันและกัน ห้ามยึด
ครองทรัพย์ของผู้อื่น เป็นต้นถ้าปราศจากกฎเกณฑ์เช่นนี้เสียแล้ว สังคมมนุษย์ย่อมด ารงอยู่ไม่ได้ 

    จากความเห็นของนักปราชญ์ข้างต้น ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า สิทธิตามธรรมชาติเป็นสิทธิท่ีนัก
คิดหรือนักทฤษฎี ในทางสิทธิตามธรรมชาติเช่ือว่า เป็นสิทธิที่มีอยู่ตามธรรมชาติ กล่าวคือว่า เกิดขึ้น
เองมีมาเองโดยไม่มีผู้ใดสร้างขึ้นเป็นสิทธิท่ีสถิตย์อยู่ท่ัวไปทุกแห่งหน มีความเป็นสากล ใช้ได้กับมวล
มนุษย์มีอยู่เป็นนิรันดร  และเป็นสิทธิที่ถูกต้องเป็นธรรมหรือควบคุมความประพฤติของมนุษย์ให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย อนึ่ง ทฤษฎีสิทธิตามธรรมชาติได้รับความนิยมและถูกน ามาสนับสนุนความเห็นของ
ผู้อ้าง นับแต่สมัยฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม เช่นในการก่อการปฏิวัติเพื่อล้มล้างอ านาจท่ีไม่ชอบธรรมของ 

    ผู้ปกครอง ไมว่าในสหรัฐอเมริกาเมื่อ ค.ศ 1776 หรือในฝรั่งเศส ค.ศ 1789 ก็ได้น าเรื่อง
สิทธิตามธรรมชาติมากล่าวอ้างและหากพิจารณาถึงเอกสารท่ีเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน หรือ รัฐธรรมนูญ
ของประเทศต่างๆ ก็จะพบว่าบทบัญญัติในค าประกาศหรือความตกลงหรือรัฐธรรมนูญในหมวดท่ีว่า
ด้วยสิทธินั้นมีรากฐานหรือท่ีมาจากแนวความคิดเรื่องสิทธิตามธรรมชาตินั้นเอง 
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2. สิทธิตามกฎหมายบ้านเมือง 
   กฎหมายบ้านเมือง คือ กฎเกณฑ์หรือข้อบังคับความประพฤติของมนุษย์ท่ีมาจากรัฏฐาธิ

ปัตย์และสิทธิ หมายถึง ประโยชน์หรืออ านาจของบุคคลท่ีกฎหมายรองรับและคุ้มครองป้องกันให้ 
ดังนั้น ประโยชน์ใดจะเป็นสิทธิหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับว่ากฎหมายฉบับหนึ่งฉบับใดรับรองคุ้มครองให้
หรือไม่ การรับรองคุ้มครองจากกฎหมายจะพิจารณาได้จากการท่ีผู้อื่นมาประทุษร้ายหรือละเมิดสิทธิ
ของเราแล้ว กฎหมายจะมีกลไกท่ีจะบังคับให้เห็นไปตามอ านาจแห่งสิทธินั้นหรือไม่ ยกตัวอย่างเช่น 
สิทธิในชีวิต ร่างกาย ทรัพย์ ถ้าพิจารณาในทางอาญาก็จะพบบทบัญญัติท่ีก าหนดไว้แก่ผู้กระท าการ
ประทุษร้ายต่อสิทธิดังกล่าว แต่หากพิจารณาในทางแพ่งก็จะพบบทบัญญัติท่ีวางมาตรการบังคับ
เพื่อให้เป็นไปตามสิทธินั้นยกตัวอย่างเช่น ด า.ท าสัญญาซื้อรถยนต์ของ แดง หนึ่งคัน แดง ได้ส่งมอบ
รถยนต์คันดังกล่าวให้ ด า ไปแล้ว แต่ ด า ไม่ยอมช าระราคารถยนต์คันนั้น ดังนี้ แดง ย่อมมีสิทธิเรียก
ราคารถยนต์จาก ด า ซึ่งเป็นประโยชน์หรืออ านาจท่ีกฎหมายรับรองว่ามีอยู่และกฎหมายก็คุ้มครอง
ประโยชน์นี้ให้ กล่าวคือว่า ถ้า ด า ไม่ช าระราคารถยนต์ให้แก่ แดง แดงเองก็สามารถฟ้องต่อศาลขอให้
บังคับให้ ก.ช าระราคาค่ารถยนต์นั้นได้ เป็นต้น 

    ดังท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า สิทธิ ก่อให้เกิดหน้าท่ีแก่บุคคลอื่นด้วย ดังนั้น เมื่อกล่าวถึง
สิทธิแล้วก็มักจะเกิดค าว่าหน้าท่ีด้วยเสมอ เพราะสิทธิและหน้าท่ีเป็นของคู่กัน กล่าวคือ เมื่อมีสิทธิก็
ต้องมีหน้าท่ีเกิดขึ้นควบคู่กันไป 

    หน้าท่ี คือ พันธะหรือความผูกพันท่ีท าให้บุคคลตกอยู่ในสถานะท่ีต้องกระท าการ งดเว้น
กระท าการบางอย่างเพื่อให้เป็นไปตามสิทธิของบุคคลอื่น กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ เจ้าของสิทธิย่อมทรง
อ านาจตามกฎหมายรับรอง ส่วนบุคคลอื่นๆ ท่ีไม่ใช่เจ้าของสิทธิย่อมมีหน้าท่ีต้องเคารพต่อสิทธินั้น จะ
ก้าวล่วงละเมิดหรือท าให้เกิดความเสียหายแก่สิทธิของเจ้าของสิทธิไม่ได้ เช่น ด า มีกรรมสิทธิ์ในบ้าน 
คนอื่น ๆ ก็มีหน้าท่ีท่ีไม่รบกวนขัดขวางต่อการใช้กรรมสิทธ์ของ ด า โดยนัยนี้สิทธิและหน้าท่ีจึงเป็นของ
คู่กัน  โดยหน้าท่ีย่อมจะต้องผูกพันอยู่กับสิทธิ เมื่อมีสิทธิก็ต้องมีหน้าท่ีด้วยเสมอ  

    จากความหมายของค าว่าสิทธิ สิทธิมีลักษณะหรือองค์ประกอบดังต่อไปนี้ คือ  
    1. เจ้าของสิทธิ (ผู้ทรงสิทธิ) หรือผู้ถือสิทธิ จะต้องเป็นบุคคลเสมอ อาจเป็นบุคคลธรรมดา

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

    2. บุคคลซึ่งมีหน้าท่ีได้แก่ บุคคลซึ่งจะต้องรับผิดต่อสภาพบังคับ ท้ังนี้ เพราะสิทธิและ
หน้าท่ีเป็นของคู่กันดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้น 

    3. เนื้อหาแห่งสิทธิ ได้แก่ รายละเอียดท่ีกฎหมายก าหนดไว้ในการรับรองคุ้มครองสิทธิ
นั้นๆ เช่น การกระท าหรือการงดเว้นกระท าซึ่งบุคคลจากของสิทธิสามารถเรียกร้องได้จากบุคคลผู้
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หน้าท่ี กล่าวคือ สิทธิย่อยเป็นเหตุให้บุคคลมีหน้าท่ีท่ีจะต้องกระท าหรือยกเว้นกระท าการใดๆเพื่อ
ประโยชน์ของเจ้าของสิทธิ 

    4. วัตถุแห่งสิทธิ  ได้แก่ เรื่องท่ีเกี่ยวกับสิทธินั้น ๆ หรือบางส่ิงบางอย่างซึ่งเกี่ยวข้องกับการ
กระท าหรือยกเว้นกระท าการตามข้อ 2.3 บางส่ิงบางอย่างนี้อาจเป็นทรัพย์สินหรือบุคคลก็ได้ 

    5. เหตุให้เกิดสิทธิ ได้แก่ ข้อเท็จจริงท่ีท าให้เกิดสิทธิหรือจะกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ข้อเท็จจริง 
ซึ่งเกิดผลของข้อเท็จจริงเป็นเหตุให้เจ้าของสิทธิได้รับสิทธินั้น  ๆ เช่น สิทธิในชีวิตของนาย ก. จะมี
ลักษณะขององค์ประกอบ คือ นาย ก. เป็นเจ้าของสิทธิ บุคคลอื่นๆ เป็นบุคคลซึ่งมีหน้าท่ี เนื้อหาแห่ง
สิทธิ คือ การงดเว้นต่อการประทุษร้ายต่อชีวิต นาย ก. วัตถุแห่งสิทธิคือนายชีวิต นาย ก. และสิทธิมีขึ้น
พร้อมกับการเกิด ของ นาย ก. และคุ้มครองไปจนกว่า นาย ก. จะส้ินสภาพบุคคล เป็นต้น 

 

ประเภทของสิทธิ  
 

ประเภทของสิทธินั้นแบ่งออกเป็นประเภทหลักๆได้ 2 ประเภท คือ สิทธิในบุคคลภาพ หรือ
เรียกว่าสิทธิเกี่ยวกับสภาพบุคคลและสิทธิเกี่ยวกับทรัพย์สิน สิทธิในบุคคลภาพมีวัตถุแห่งสิทธิเป็นชีวิต 
สภาพความสมบูรณ์ของร่างกาย ช่ือเสียง เป็นต้น สิทธิในบุคคลภาพ ท่ีจะกล่าวถึงได้แก่ สิทธิในชีวิต
ร่างกาย สิทธิในชีวิตส่วนตัว สิทธิในช่ือเสียง สิทธิในความคิดเห็น สิทธิในครอบครัว สิทธิในทางการเมือง
เศรษฐกิจและสังคมซึ่งสิทธิในบุคคลภาพนี้เอง เป็นสิทธิท่ีถือว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานท่ีโลกเสรีประชาธิปไตย
ให้การรับรองคุ้มครองโดยบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ส่วนสิทธิเกี่ยวกับทรัพย์สินนั้นมีวัตถุแห่งสิทธิเป็น
ทรัพย์สินเป็นสิทธิที่จะบังคับเอาแก่ทรัพย์สิน สิทธิเกี่ยวกับทรัพย์สิน ได้แก่ ทรัพยสิทธิ (Jus in Rem) และ
สิทธิเรียกร้องในเรื่องหนี้หรือบุคคลสิทธิ (Jus in Personam) โดยสามารถแยกอธิบายได้ดังนี ้

1. สิทธิในบุคคลภาพ 

    ส าหรับแนวความคิดสากลในทางกฎหมายของอารยประเทศ ได้ยอมรับว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมา
เป็นอิสระ (Born free) มีศักด์ิศรีและสิทธิเท่าเทียมกัน การยอมรับท่ีว่านี้เห็นได้จากปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชนได้ประกาศรับรองหลักการในเรื่องนี้ ซึ่งราชอาณาจักรไทยก็ได้ยอมรับหลักการดังกล่าวใน
การปกครองประเทศ ดังจะเห็นได้จากรัฐธรรมนูญทุกฉบับได้ก าหนดบัญญั ติรับรองสิทธิพื้นฐาน 

(Funddamental) ของประชาชนท่ีรัฐต้องเข้ามาคุ้มครองให้ สิทธิบุคคลภาพท่ีจะกล่าวถึง โดยแยก
พิจารณาได้ดังนี้ 

    1.1 สิทธิในชีวิตร่างกาย 

         สิทธิในชีวิตร่างกาย ถือว่าเป็นสิทธิพื้นฐานของสิทธิในบุคคลภาพประเภทอื่นๆ บุคคล
ย่อมมีสิทธิในชีวิตและร่างกายของตนเอง ดังนั้น ถ้ามีผู้ใดมาท าการประทุษร้ายต่อชีวิตหรือร่างกาย 
เช่น ฆ่า ท าร้ายกักขังหน่วงเหนี่ยว หรือท าให้เส่ือมเสียอิสรภาพ หรือข่มขืนใจให้กระท าการใดหรือ
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ไม่ให้กระท าการใด ผู้นั้นก็จะต้องรับโทษทางอาญาและต้องรับผิดทางแพ่งตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว้ 
จากหลักนี้เองจึงน าไปสู่หลักสิทธิของผู้ต้องหาหรือจ าเลยในคดีอาญา กล่าวคือ ถ้าบุคคลถูกจับกุมตัว
ในข้อหาความผิดอาญา บุคคลนั้นจะต้องได้รับการปฏิบัติด้วยความเป็นธรรมตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว้ 
เช่น การจับกุมคุมขังจะกระท าได้ต่อเมื่อ มีหมายจับท่ีออกโดยศาลหรือเป็นกรณีท่ีกฎหมายบัญญัติว่า
อาจจับได้โดยไม่ต้องมีหมายจับ ในขณะเดียวกัน เจ้าหน้าท่ีต ารวจต้องแจ้งข้อหาทราบและใช้วิธีการ
ควบคุมเท่าท่ีจ าเป็นเพื่อมิให้เขาหนี เช่น ถ้าผู้ต้องหายอมไปสถานีต ารวจโดยไม่ขัดขืน ต ารวจจะใส่
กุญแจมือพาเดินประจานไปไม่ได้ เมื่อจับผู้ต้องหาได้แล้ว ต ารวจจะควบคุมตัวไว้นานเกินความจ าเป็น
แห่งพฤติการณ์ไม่ได้ ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติไว้ชัดเจนว่าความผิดประเภทใดจะควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ได้
นานเท่าใดถ้าจะควบคุมนานกว่านั้นจะต้องไปขออนุญาตจากศาล นอกจากนี้ จะกระท าการลงโทษ
ด้วยวิธีโหดร้ายหรือไว้มนุษยธรรมไม่ได้ เพราะการก้าวล่วงแดนแห่งสิทธิเสรีภาพของบุคคลใดนั้น
จะต้องมีกฎหมายบัญญัติให้อ านาจกระท าเท่านั้นและกระท าเพียงเท่าท่ีจ าเป็น  

     1.2 สิทธิในชีวิตส่วนตัว 

 สิทธิในชีวิตส่วนตัว เช่น สิทธิเกี่ยวกับการด ารงอยู่ของบุคคล อันได้แก่ สิทธิใน
เคหสถานซึ่งท าให้บุคคลได้รับการคุ้มครองท่ีจะอยู่อาศัยหรือครอบครองเคหสถานของตนโดยปกติสุข 
บุคคลอื่นจะเข้ามาบุกรุก หรือรบกวนการครอบครองเคหสถานของเราโดยประการใดๆมิได้ ย่อมเป็น
ความผิดตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  และเป็นน่าสังเกตว่า แม้บุคคลท่ีไปอาศัยอยู่ในบ้านของผู้อื่นโดยการ
เช่า กฎหมายก็คุ้มครองสิทธินี้ให้  แม้เจ้าของบ้านท่ีให้เช้านั้นก็จะเข้ามารบกวนการครอบครองไม่ได้ 
ดังจะเห็นได้จากค าพิพากษาศาลฎีกา  ท่ี 363/2518 ซึ่งเป็นกรณีท่ีโจทก์เช่าบ้าน ส. อยู่ อยู่ระหว่างท่ี
โจทก์ไปต่างจังหวัดได้ใส่กุญแจบ้านไว้ จ าเลยท่ี 1 ซึ่งเป็นสามี ส. ให้จ าเลยท่ี 2 ตัดกุญแจบ้านพิพาท
ออกเพื่อให้จ าเลยท่ี 2 และครอบครัวเข้าไปอยู่อาศัยในบ้านพิพาทได้ ศาลฎีกาเห็นว่าการกระท าของ
จ าเลยท่ี 1 เป็นการใช้ให้จ าเลยท่ี 2 และครอบครัวเข้าไปกระท าการอันเป็นการรบกวนการครอบครอง
อสังหาริมทรัพย์ของโจทก์โดยปกติสุข ดังนั้น การกระท าของจ าเลยท่ี 1 และจ าเลยท่ี 2 เป็นความผิด
ฐานบุกรุก เป็นต้น 

     1.3 สิทธิในช่ือเสียง เกียรติยศ 

 บุคคลย่อมมีสิทธิในช่ือเสียง เกียรติยศของตน ดังจะเห็นได้จากฎหมายให้อ านาจ
บุคคลท่ีจะใช้นามอันชอบท่ีจะใช้ได้ โดยมิให้บุคลอื่นโต้แย้ง หรือท าให้เส่ือมเสียเพราะใช้นามเดียวกัน 
หรือ ผู้ใดจะกล่าวใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลท่ีสาม โดยประการท่ีน่าจะท าให้บุคคลอื่นเสียช่ือเสียง ถูกดู
หมิ่น ถูกเกลียดชัง ย่อมมีคามผิดฐานหมิ่นประมาท หรืออาจจะเป็นการดูหมิ่น ต้องรับโทษตามท่ี
กฎหมายก าหนดไว้ 

 

 



88 

     1.4 สิทธิในความคิดเห็น 

 หลักการส าคัญประการหนึ่งของการปกครองระบอบประชาธิปไตย คือ การมีส่วน
ร่วมของประชาชน (Participation) ซึ่งหมายความว่า ประชาชนย่อมมีสิทธิมีสิทธิในการแสดงความ
คิดเห็น การแสดงออกการออกเสียง (Voting) การมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐ ในการปฏิบัติราชการทางปกครอง อันมีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
โดยค านึงถึงหลักการความโปร่งใส (Transparency ) ซึ่งหมายความว่า ประชาชนสามารถท่ีจะเข้าถึง
ข้อมูลขา่วสาร ทราบข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐได้ เป็นต้น 

     1.5 สิทธิในครอบครัว 

 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 5 ได้ก าหนดสาระส าคัญเกี่ยวกับสิทธิใน
ครอบครัวไว้ประกอบด้วยสาระส าคัญดังนี้ 

 1.5.1 ว่าด้วยสิทธิของสามีภริยา เมื่อชายหญิงได้สมรสกันถูกต้องตามกฎหมายแล้ว 
ย่อมก่อให้เกิดสิทธิในครอบครัวบางประการ เช่น สิทธิท่ีจะอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา สิทธิจะได้รับ
ความอุปการะเล้ียงดูจากอีกฝ่ายหนึ่งตามฐานะ สิทธิที่จะจัดการทรัพย์สินร่วมกัน เป็นต้น  

 1.5.2 ว่าด้วยสิทธิของบิดามารดากับบุตร บุตรสิทธิใช้นามสกุลของบิดา มีสิทธิท่ีจะ
ได้รับการอุปการะเล้ียงดูและให้การศึกษาจากบิดามารดา ส่วนบิดามารดามีอ านาจปกครองและเป็น
ผู้แทนโดยชอบธรรมของบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ มีสิทธิก าหนดท่ีอยู่ของบุตร ท าโทษบุตรตาม
สมควรเพื่อว่ากล่าวส่ังสอน ให้บุตรท าการงานตามสมควรแก่ความสามารถและฐานานุรูป และมีสิทธิ
เรียกบุตรคืนจากบุคคลอื่นซึ่งกักบุตรไว้โดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

 1.5.3 ว่าด้วยสิทธิของผู้ปกครองกับผู้เยาว์ ผู้เยาว์ท่ีไม่มีบิดามารดาหรือบิดามารดา
ถูกถอนอ านาจปกครอง อาจมีผู้ปกครองในระหว่างท่ีเป็นผู้เยาว์อยู่ได้ ผู้ปกครองจะมีสิทธิคล้ายกับบิดา
มารดาตามท่ีกล่าวมาแล้ว 

     1.6 สิทธิทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 

 สิทธิในทางการเมือง หมายถึง สิทธิท่ีรัฐรับรองให้แก่สมาชิกในรัฐ โดยให้โอกาสเข้า
มามีส่วนร่วมในการปกครองประเทศ เมื่อคนชาตินั้นมีอายุและคุณสมบัติตามท่ีก าหนด เช่น สิทธิ
สมัครเลือกต้ัง สิทธิในการจัดต้ังพรรคการเมือง สิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นต้น  ส่วนสิทธิทาง
เศรษฐกิจและสังคม เช่น สิทธิเกี่ยวกับการท างาน สิทธิในการนัดหยุดงานตามกฎหมายแรงงาน สิทธิท่ี
ได้รับสวัสดิการและการคุ้มครองจากรัฐ เช่น การศึกษา การสาธารณสุข สิทธิเช่นว่านี้ได้ขยายไป
คุ้มครองบุคคลผู้ด้อยโอกาสอันได้แก่ เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและบุคคลซึ่งพิการหรือทุพพลภาค เป็นต้น 

2. สิทธิเก่ียวกับทรัพย์สิน 

     สิทธิเกี่ยวกับทรัพย์สิน หมายถึง ประโยชน์หรืออ านาจท่ีกฎหมายรับรองให้บุคคลมีอยู่
เหนือวัตถุมีรูปร่างและไม่มีรูปร่างท่ีอาจมีราคาและอาจถือเอาได้ โดยสิทธิเกี่ยวกับทรัพย์สินนี้ สามารถ
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แบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ทรัพย์สิน (Jus in Ram ) และบุคคลสิทธิ (Jus in Personam) ซึ่ง
แยกอธิบายดังนี้ 
     2.1 ทรัพยสิทธิ (Jus in Rem) 

ทรัพยสิทธิ เป็นสิทธิที่กฎหมายรับรองให้บุคคลมีอ านาจเหนือทรัพย์สินของตน ซึ่งท า
ให้เกิดหน้าท่ีแก่บุคคลอื่น กล่าวคือ บุคคลอื่นต้องมีหน้าท่ีงดเว้นไม่กระท าการใดๆ อันเป็นการละเมิด
หรือรบกวนการใช้สิทธิของผู้ทรงสิทธิหรือเจ้าของของ ตลอดจนให้อ านาจท่ีอาจบังคับให้เป็นไปตาม
สิทธิได้ด้วยตนเอง โดยไม่จ าต้องร้องขอต่อศาลก็ได้ ทรัพย์สิทธิเป็นสิทธิท่ีมีวัตถุแห่งสิทธิเป็นทรัพย์สิน 
เป็นสิทธิท่ีจะบังคับเอาแก่ทรัพย์สินโดยตรง เช่น กรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง สิทธิอาศัย จ านอง ภาระ
จ ายอม สิทธิเหนือพื้นดิน เป็นต้น ซึ่งทรัพยสิทธิมีลักษณะส าคัญดังต่อไปนี้ คือ 

2.1.1 ทรัพย์สิทธิ มีวัตถุแห่งสิทธิเป็นทรัพย์สินโดยตรง เช่น ผู้ท่ีกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพย์สิน ส่ิงใดย่อมชอบท่ีจะใช้สอย จ าหน่าย จ่าย โอน ได้ดอกผล ติดตามเอาทรัพย์สินนั้นสูญหาย
หรือถูกท าลายไป ทรัพยสิทธิย่อมจะหมดส้ินตามไปด้วย 

2.1.2 ทรัพยสิทธิ จะเกิดขึ้นได้ก็แต่โดยอ านาจของกฎหมายเท่านั้น  
2.1.3 ทรัพยสิทธิ ก่อให้เกิดหน้าท่ีแก่บุคคลท่ัวไปหรือใช้ยันแก่บุคคลได้ท่ัวโลกท่ีจะ 

ต้องงดเว้นไม่เป็นปฏิปักษ์ขัดขวางต่อการใช้ทรัพยสิทธิของเจ้าของทรัพย์นั้น 

2.1.4 ทรัพยสิทธิจะติดตามตัวทรัพย์ไปเสมอ ไม่ว่าทรัพย์นั้นจะถูกโอนเปล่ียนการ
ครอบครองไปอยู่กับใคร ยกตัวอย่างเช่น นาย ก. เป็นเจ้าหนี้ นาย ข. นาย ข. ได้น าท่ีดินของตนมา
จ านองเป็นประกันหนี้ ดังนี้ นาย ก. ย่อมมีสิทธิจ านอง ซึ่งเป็นทรัพยสิทธิเหนือท่ีดินแปลงนี้ ไม่ว่า นาย 
ข. จะโอนท่ีดินนี้ไปให้ใคร นาย ก. ก็ยังคงมีสิทธิจ านองเหนือท่ีดินแปลงนี้ตลอดไป เป็นต้น 

2.1.5 ทรัพยสิทธิมี ลักษณะคงทนถาวร และไม่หมดส้ินไปโดยการไม่ใช้ เช่น 
กรรมสิทธิ์ แม้จะไม่ใช้นานเท่าใดก็ยังคงอยู่ มีข้อยกเว้น 2 ประการเท่านั้นท่ีทรัพยสิทธิอาจสูญเสียไป
เพราะการไม่ใช้   คือ ภาระจ ายอม และภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 1399 และมาตรา 1434 วางบัญญัติว่าถ้าไม่ใช้ 10 ปี ย่อมส้ินไปตามบทบัญญัติ
กฎหมาย 

     2.2 บุคคลสิทธิ (Jus in Presonam) 

  บุคคลสิทธิหรือสิทธิเหนือบุคคลในอันท่ีจะบังคับแก่บุคคลท่ีเป็นคู่สัญญาหรือลูกหนี้ 
กล่าวคือเป็นเรียกร้องในเรื่องหนี้ เป็นสิทธิท่ีบุคคลมีสิทธิเรียกร้องให้บุคคลอีกคนหนึ่งกระท าการหรือ
งดเว้นกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นสิทธิท่ีบังคับเอากับตัวบุคคลอื่น ไม่ใช้บังคับเอากับทรัพย์สิน 
แม้จะไม่ได้บังคับ เอากับตัวทรัพย์สินโดยตรง แต่จุดมุ่งหมายสุดท้ายของบุคคลสิทธินี้ก็คือให้ผู้อื่นท า
ประโยชน์ในทางทรัพย์สินให้แก่ตน จึงนับได้ว่าสิทธิเรียกร้องในเรื่องหนี้ เป็นสิทธิเกี่ยวกับทรัพย์สิน
ด้วยอย่างหนึ่ง ส าหรับบุคคลสิทธินั้น เจ้าของสิทธิไม่อาจบังคับให้เป็นไปตามสิทธิได้ด้วยตนเอง ถ้ามี
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บุคคลอื่นมาละเมิดหรือโต้แย้งสิทธิ ผู้ทรงสิทธิจะต้องบังคับโดยใช้สิทธิทางศาลเสมอ บุคคลสิทธิ ได้แก่ 
สิทธิตามสัญญาท้ังหมดสิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทนจาการละเมิด เป็นต้น  และบุคคลสิทธิมีลักษณะ
ส าคัญสามารถแยกอธิบายได้ ดังนี้  
  2.2.1 บุคคลสิทธินั้นมีวัตถุแห่งสิทธิเป็นการกระท าหรืองดเว้นกระท าการ เช่น ใน
เรื่องเช่าผู้เช่ามีสิทธิตามสัญญาเช่า ท่ีจะบังคับให้ผู้ให้เช่าให้ตนได้ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินท่ีเช่า ใน
ท านองเดียวกับผู้ให้เช่า มีสิทธิบังคับให้ผู้เช่าช าระค่าเช่าได้เช่นกัน 

  2.2.2 บุคคลมีสิทธินั้นอาจเกิดขึ้นโดยอ านาจแห่งกฎหมาย จากนิติกรรมหรือนิติเหตุ
ก็ได้ นิติกรรม คือ การใดๆ อันบุคคลกระท าลงโดยใจสมัคร มุ่งท่ีจะผูกนิติสัมพันธ์ เพื่อก่อเปล่ียนแปลง 
โอน สงวน หรือระงับสิทธิ (มาตรา 149 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์) ดังนั้น นิติกรรมจึง
เกิดขึ้นโดยเจตนาของคู่กรณี  เช่น การท าสัญญาซื้อขาย สัญญา เช่า ส่วนนิติเหตุ คือ เหตุการณ์อย่าง
ใดอย่างหนึ่งท่ีเกิดขึ้นหรือมีผลตามกฎหมาย ซึ่งได้แก่ ละเมิดจัดการนอกส่ัง ลาภมิควรได้ เช่น นาย ก 
ขับรถไปชนคนได้รับบาดเจ็บย่อมเกิดมีผลตามมาให้ นาย ก ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนท้ัง ๆ ท่ี นาย 
ก คนขับรถไม่มีเจตนาอยากจะชดใช้ค่าเสียหาย 

  2.2.3 บุคคลสิทธิก่อให้เกิดหน้าท่ีแก่บุคคลโดยเฉพาะเจาะจงเท่านั้น จะใช้ยันต่อ
บุคคล   อื่น ๆ ซึ่งมิใช่คู่กรณีไม่ได้ กล่าวคือ คู่สัญญา ทายาท หรือผู้สืบสิทธิจากคู่สัญญาเท่านั้น ท่ีมี
หน้าท่ีต้องกระท าการหรือละเว้นกระท าการตามสัญญา หรือในเรื่องละเมิดก็ก่อให้เกิดหน้าท่ีแก่ผู้ท า
ละเมิดเท่านั้นท่ีต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น 

  2.2.4 บุคคลสิทธิมี ลักษณะไม่ถาวร และย่อมส้ินไปถ้าไม่ ได้ ใช้สิทธินั้ นภายใน
ก าหนดเวลาท่ีกฎหมายก าหนดไว้ ก าหนดเวลานี้ ในมิติทางกฎหมาย เรียกว่าอายุความ ซึ่งหมายถึง ถ้า
บุคคลผู้มีสิทธิเรียกร้องอันเป็นบุคคลสิทธิ มีสิทธิเรียกร้องให้ผู้ใดกระท าการใดอันเป็นประโยชน์แก่ตน ผู้
ทรงสิทธินั้นจะต้องใช้สิทธินี้ภายในระยะเวลาตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ ถ้าพ้นระยะเวลาท่ีก าหนดไว้แล้ว 
สิทธิเรียกร้องย่อมส้ินไป จะบังคับให้คู่กรณีหรือคู่สัญญากระท าการนั้นอีกไม่ได้ เช่น นาย ก. ขับรถชน 
นาย ข. ได้รับบาดเจ็บ ถ้านาย ก. จะฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทน ต้องฟ้องภายภายใน 1 ปี นับแต่รู้ถึงการ
ละเมิดและรู้ตัวคนท าละเมิด หรือ ต้องฟ้องภายใน 10 ปี นับแต่วันท าละเมิด 

 

เนื้อหาแห่งสิทธิ  
 
 ตามท่ีได้กล่าวมาแล้วว่า สิทธิ หมายถึง ประโยชน์หรืออ านาจท่ีกฎหมายรับรองคุ้มครองให้แก่
บุคคล ในอันท่ีจะเรียกร้องให้บุคคลอื่นกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งหรืองดเว้นกระท าการอย่างใด
อย่างหนึ่งประโยชน์หรืออ านาจท่ีกฎหมายรับรองคุ้มครองนี้ เป็นสิทธินี้ผู้ใดจะละเมิดไม่ได้ เพราะ
กฎหมายคุ้มครองป้องกันโดยก าหนดมาตรการส าหรับลงโทษผู้กระท าละเมิดนั้น สิทธิเหล่านี้ได้แก่ 
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สิทธิในร่างกาย ชีวิตและทรัพย์สิน เป็นต้น ถ้าผู้ใดละเมิดสิทธิเหล่านี้ อาจจะถูกลงโทษด้วยการจ าคุก 
ปรับ หรือชดใช้ค่าเสียหายแล้วแต่กรณี เมื่อมีสิทธิแล้วส่ิงท่ีขึ้นควบคู่กันมาก็คือหน้าท่ี โดยบุคคลท่ีไม่ใช้
เจ้าของสิทธิมีหน้าท่ีต้องเคารพ  ต่อสิทธิท่ีกฎหมายรับรองคุ้มครองให้ จะกระท าละเมิดจนเกิดความ
เสียหายแก่เจ้าของสิทธิไม่ได้ แต่ท้ังนี้สิทธิดังกล่าว ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย กล่าวคือ กฎหมายอาจ
จ ากัดสิทธิของบุคคลบางอย่างได้ เช่น บุคคลมีสิทธิในร่างกาย ใครจะจับบุคคลใด ไปกักขังไม่ได้ แต่
กฎหมายให้อ านาจเจ้าพนักงานต ารวจจับกุมคุมขังบุคคลผู้กระท าผิดกกฎหมายได้ 

 ดังนั้น เนื้อหาแห่งสิทธิ คือ รายละเอียดท่ีกฎหมายก าหนดไว้ในการรับรองคุ้มครองสิทธินั้นๆ 
ซึ่งได้แก่ การกระท าหรือการงดเว้นกระท าซึ่งบุคคลเจ้าของสิทธิสามารถเรียกร้องได้จากบุคคลผู้มี
หน้าท่ี กล่าวคือ สิทธิย่อมเป็นเหตุให้บุคคลมีหน้าท่ีท่ีจะกระท าหรืองกเว้นกระท าการใดๆ เพื่อ
ประโยชน์ของเจ้าของสิทธิ ตัวอย่างเช่น สิทธิในชีวิตของ นาย โจ นั้น นาย โจ เป็นเจ้าของสิทธิ บุคคล
อื่นๆ ต้องมีหน้าท่ีไม่ไปละเมิดสิทธิ    ของ นาย โจ คือ งดเว้นไม่ประทุษร้ายต่อชีวิตของ นาย โจ เป็น
ต้น 

 

วัตถุแห่งสิทธิ 
 

 วัตถุแห่งสิทธิ ได้แก่ เรื่องท่ีเกี่ยวกับสิทธินั้นๆหรือบางส่ิงบางอย่างซึ่งเกี่ยวข้องกับการกระท า
หรือยกเว้นกระท าการ หรือสัตว์ท่ีมีเจ้าของหรืออาจเป็น “ทรัพย์สิทธิ”หรือ “บุคคลสิทธิ”ก็ได้เพื่อ
ประโยชน์ ของเจ้าของสิทธิ เช่น ชีวิต นาย ก. เป็นวัตถุแห่งสิทธิ นาย ก. มีสิทธิดังกล่าวตั่งแต่เกิดและ
สิทธินี้จะคุ้มครองนาย ก. ไปจนกว่า นาย ก. จะส้ินสภาพบุคคล  
 1. วัตถุแห่งสิทธิในบุคคล (บุคคลสิทธิ) 
     บุคคลสิทธิ เป็นสิทธิท่ีบุคคลหนึ่งมีสิทธิเรียกร้อง ให้บุคคลอีกคนหนึ่งกระท าการหรืองดเว้น
กระท า อย่างอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นสิทธิท่ีบังคับเอากับบุคคล ไม่ใช้บังคับเอากับทรัพย์สินโดยตรง แต่
เป็นสิทธิเรียกร้อง ให้ผู้อื่นท าประโยชน์ในทางทรัพย์สินให้แก่ตน สิทธิเรียกร้องในเรื่องหนี้ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์จึงถือเป็นสิทธิเกี่ยวกับทรัพย์สินอย่างหนึ่ง แต่เจ้าของสิทธิไม่อาจบังคับให้
เป็นไปตามสิทธิได้ด้วยตนเองเมื่อ  มีใครละเมิดหรือโต้แย้งสิทธิ เจ้าของสิทธิจ าเป็นต้องใช้สิทธิทางศาล 

     ลักษณะของบุคคลสิทธินั้น บุคลสิทธิจะมีวัตถุแห่งสิทธิเป็นการกระท าหรืองดเว้นกระท า
การ เช่น  ผู้ช้ือมีสิทธิบังคับให้ผู้ขายมอบทรัพย์ให้ตามสัญญาช้ือขาย ส่วนผู้ขายก็มีสิทธิบังคับให้ผู้ช้ือ
ช าระราคาได้ เป็นต้น บุคลสิทธิอาจเกิดขึ้นโดยอ านาจแห่งกฎหมาย คือ จากนิติเหตุหรือนิติกรรมก็ได้ 
และก่อเกิดหน้าท่ีแก่บุคคล โดยเฉพาะเจาะจงเท่านั้น ใช้ยันต่อบุคคลอื่นท่ีไม่ใช้คู่กรณีไม่ได้ เช่น นาย 
ก. ขับรถไปชนคนบาดเจ็บเป็นนิติเหตุท่ีเกิดจากการละเมิดท่ี นาย ก. มิได้มีเจตนาท าให้เกิดขึ้น แต่มี
ผลตามกฎหมาย นาย ก. มีหน้าท่ีต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะตัวเท่านั้น ส่วนนิติกรรมนั้นเป็น
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เรื่องท่ีคู่กรณีตกลงกันด้วยความสมัครใจ  เพื่อก่อให้เกิดผลตามกฎหมาย เช่น การท าสัญญาต่างๆ 
ได้แก่ สัญญาต่างๆ ได้แก่ สัญญาช้ือข่าย สัญญาเช่าช้ือ เป็นต้น นอกจากนี้ บุคคลยังมีลักษณะไม่ถาวร
ย่อมส้ินไปถ้ามิได้ใช้สิทธินี้ภายในอายุความหรือเวลาท่ีกฎหมายก าหนดไว้ เช่น อายุความละเมิดต้อง
ฟ้องภายใน 1 ปี นับแต่รู้ถึงการละเมิด 

 2. วัตถุแห่งสิทธิในทรัพย์สิน (ทรัพยสิทธิ) 
     ทรัพยสิทธิ เป็นสิทธิท่ีกฎหมายรับรองให้บุคคลทีอ านาจเหนือทรัพย์สินของตน และท าให้
บุคคลอื่นต้อง มีหน้าท่ีงดเว้นไม่กระท าการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือรบกวนขัดขวางการใช้ทรัพย์นั้น 
ทรัพยสิทธินั้นเป็นสิทธิท่ีจะติดตามตัวตัวทรัพย์ไปไม่ว่าทรัพย์สินนั้นจะถูกโอนไปเป็นของผู้ใดก็ตาม เป็น
สิทธิท่ีคงถาวร ไม่ได้ใช้นานเท่าใดก็ไม่สูญส้ินไป นอกจากทรัพย์สินนั้นจะสูญส้ินไปตามสภาพหรือถูก
ท าลาย ทรัพยสิทธินั้นจึงจะหมดส้ิน ไปด้วย และทรัพยสิทธิ จะมีวัตถุแห่งสิทธิเป็นทรัพย์สินตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 138 ทรัพย์สิน หมายความรวมท้ังทรัพย์และวัตถุไม่มีรูปร่าง ซึ่งอาจมี
ราคาและอาจถือได้ แบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้ คือ 

     1. อสังหาริมทรัพย์ ตามกฎหมายแพงและพาณิชย์ มาตรา 139 ได้แก่ ท่ีดินและทรัพย์อันติด
อยู่กับท่ีดินมีลักษณะเป็นการถาวรหรือประกอบเป็นอันเดียวกับท่ีดินนั้น เช่น ไม้ยืนต้น บ้านเรือน หอ
นาฬิกา สะพาน ฯลฯ และหมายความรวมถึงทรัพยสิทธิท้ังหลายท่ีมีเป็นวัตถุแห่งสิทธิเป็นทรัพย์ เช่น 
กรรมสิทธิ์ สิทธิอาศัย สิทธิจ านอง เป็นต้น 

     2. สังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ทรัพย์อื่นท่ีไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์ อันได้แก่ ทรัพย์ท้ังหลายท่ีเคล่ือนท่ี
จาก แห่งหนึ่งไปแห่งอื่นได้ด้วยตัวทรัพย์เองหรือด้วยก าลังภายนอก รวมถึงก าลังแรงแห่งธรรมชาติ เช่น 
แม่น้ า  ล าคลอง กรวด ทราย เป็นต้น (ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 140 หมายถึง 
ทรัพย์สินอื่นนอกจากอสังหาริมทรัพย์ และรวมถึงสิทธิอันเกี่ยวกับทรัพย์สินนั้นด้วย เช่น โต๊ะ เก้าอี้ สัตว์
ต่างๆ พลังงาน น้ า ฯลฯ) 
     3. ทรัพย์แบ่งได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 141 หมายความว่า ทรัพย์
อันอาจแยกออกจากกันบางส่วนๆ ได้จริงถนัดชัดแจ้ง แต่ละส่วนได้รูปบริบูรณ์ล าพังตัวเอง เช่น ท่ีดินท่ี
อาจแบ่งเป็นแปลง ๆ ได้ กระดาษตัดเป็นแผ่นเล็ก ๆ ได้ 

     4. ทรัพย์แบ่งไม่ได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 142 หมายถึงทรัพย์จะ
แยกออกจากกันไม่ได้นอกจากเปล่ียนแปลงภาวะของทรัพย์ และรวมถึงทรัพย์ท่ีมีกฎหมายบัญญัติว่าแบ่ง
ไม่ได้ เช่น บ้านเรือน หุ้น เป็นต้น 

     5. ทรัพย์นอกพาณิชย์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 143 หมายถึง
ทรัพย์ท่ีไม่สามารถถือเอาได้และทรัพย์ท่ีโอนแก่กันมิได้โดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น สาธารณสมบัติของแผ่น 

ดิน สิทธิเฉพาะตัว เป็นต้น 
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     ทรัพยสิทธิ ซึ่งเป็นสิทธิท่ีกฎหมายรับรองให้บุคคลทีอ านาจเหนือทรัพย์สินนั้น จ าแนก
อธิบายถึงประเภทของทรัพยสิทธิ โดยจ าแนกอธิบาย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้ ดังนี้ 
     2.1  กรรมสิทธิ์ เป็นทรัพยสิทธิท่ีบุคคลมีเหนือทรัพย์สินซึ่งมีลักษณะท่ีเป็นสิทธิเด็ดขาด
สมบูรณ์   ในการแสดงความเป็นเจ้าของ ท้ังก่อให้เกิดอ านาจหวงกันไว้โดยเฉพาะและยังเป็นสิทธิท่ีคง
อยู่ตลอดไปถาวรโดยแท้ ซึ่งรวมถึงสิทธิทั้งหลายท่ีเกี่ยวกับทรัพย์สินนั้นด้วย อันได้แก่ สิทธิครอบครอง 
ยึดถือและสิทธิใช้สอย ท้ังนี้ เจ้าของทรัพย์สินจึงมีสิทธิใช้สอยทรัพย์สินของตนได้อย่างไรก็ได้ แต่ต้อง
ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น เช่น บุคคลใช้มีดผ่าหรือตัดอะไรก็ได้ แต่จะใช้มีดท าร้ายคนอื่นไม่ได้ นอกจากนี้ 
ยังมีสิทธิที่จะจ าหน่ายทรัพย์สินนั้นด้วยวิธีขาย โอน แลกเปล่ียน ท าลาย หรือสละกรรมสิทธิ์อย่างไรก็
ได้ ท้ังมีสิทธิท่ีจะได้ดอกผลแห่งทรัพย์สินนั้น ท้ังดอกผลธรรมดาและดอกผลนิตินัยก็ได้ รวมท้ังสิทธิท่ี
จะติดตามเอาทรัพย์นั้นคืนจากผู้ไม่มีสิทธิโดยไม่ ต้องฟ้องร้องต่อศาล (ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 1336) หากมีผู้อื่นโต้แย้งเอาคืนไม่ได้ จึงต้องใช้สิทธิทางศาล สิทธิติดตามเอาคืนนี้ไม่มี
อายุความ เว้นแต่จะมีผู้ได้รับกรรมสิทธิ์จากการครอบครองปรปักษ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 1382  

  อนึ่ง กรรมสิทธิ์รวม ได้แก่ การท่ีบุคคลหลายคนเป็นเจ้าของทรัพย์สินอย่างหนึ่งร่วม 
กันโดยมีส่วนเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้ เจ้าของรวมทุกคนต่างมีสิทธิจัดการทรัพย์สินร่วมกันและเจ้า 
ของรวมคนหนึ่งๆ อาจใช้สิทธิอันเกิดแต่กรรมสิทธิ์ใดๆ เพื่อต่อสู้บุคคลภายนอก เช่น บุคคล ภายนอก
บุกรุกท่ีดินท่ีเป็นกรรมสิทธิ์รวมเจ้าของคนใดคนหนึ่งมีสิทธิขับไล่ได้ แต่ในบางกรณีจะต้องได้รับความ
ยินยอมจากเจ้าของรวมทุกคน (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1361) เช่น การขาย จ า 
นองหรือก่อให้เกิดภาระติดพันในทรัพย์สินท้ังหมด เป็นต้น 

  ในเรื่องกรรมสิทธิ์นั้นกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินอาจถูกแย่งกรรมสิทธิ์โดยเงื่อนไขท่ีว่าบุคคล
ใดครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นไว้โดยสงบและเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ได้
ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลา 10 ปี ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์เป็นเวลา 5 ปี บุคคลนั้นได้กรรมสิทธิ์ 
(ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382) ทรัพยสิทธิประเภทหนึ่งท่ีบุคคลท่ัวไปมีกรรมสิทธิ์
ไม่ได้มีแต่สิทธิครอบครองเท่านั้น ได้แก่ ท่ีดินมือเปล่าท่ีราชการยังมิได้ออกหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์หรือ
โฉนดให้ถือว่าท่ีดินนั้นยังเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐอยู่แต่ให้ราษฎรเข้าครอบครองท ามาหากินได้ 

     2.2  สิทธิครอบครอง คือ ทรัพยสิทธิท่ีแสดงถึงความครอบครอง แต่ไม่ได้เป็นเป็นเจ้า 
ของเหมือน กับกรรมสิทธิ์ ดังนั้น กรรมสิทธิ์ย่อมมีค่าของความเป็นเจ้าของกว่าสิทธิครอบครอง นาย 
ก. ยืมรถ นาย ข. นาย ก. ย่อมมีสิทธิครองครองขณะน ารถไปใช้ แต่กรรมสิทธิ์ยังเป็นของ นาย ข. อยู่ 
นาย ข. มีสิทธิในรถมากกว่า นาย ก. ตามปกติผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ย่อมมีสิทธิครองครองอยู่แล้ว
     2.3 ภาวะจ ายอม คือ ทรัพยสิทธิที่ตัดทอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินท าให้เจ้าของอสังหาริม- 
ทรัพย์อันหนึ่งซึ่งเรียกว่า ภารยทรัพย์ ต้องรับกรรมบางอย่างท่ีมีผลกระทบกระเทือนทรัพย์สินของตน
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หรือท าให้เจ้าของทรัพย์ต้องงดเว้นการใช้สิทธิบางอย่างในทรัพย์สินนั้นเพื่อประโยชน์ของอสังหาริม - 
ทรัพย์อื่นซึ่งเรียกว่า สามยทรัพย์ (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1378) เช่น เจ้าของท่ีดิน
แปลงหนึ่งยอมให้เจ้าของท่ีดินอีกแปลงเดินผ่านได้โดยท าสัญญาให้มีภาระจ ายอมเหนือท่ีดินนั้นและน า
สัญญานั้นไปจดทะเบียนจึงมีผลสมบูรณ์เป็นทรัพยสิทธิได้ นอกจากนี้ ภาระจ ายอมอาจได้มาโดยอายุ
ความ (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1401) ถ้าเจ้าของท่ีดินได้ใช้สอยเดินผ่านท่ีดินอีก
แปลงหนึ่งอย่างสงบเปิดเผยและด้วยเจตนาท่ีจะได้รับสิทธิภาระจ ายอมเป็นเวลาติดต่อกัน 10 ปี เขา
ย่อมได้ภาระจ ายอมไปโดยอายุความแต่ถ้าไม่ได้ใช้สิบปีภาระจ ายอมย่อมส้ินไปผู้ทรงสิทธิภาระจ ายอม
สามารถอ้างสิทธิของบุคคลท่ีสามได้ เช่น นาย ก. เดินผ่านท่ีดิน นาย ข. จนได้ภาระจ ายอม ถ้า นาย ข. 
ขายท่ีดินดังกล่าวให้ นาย ค. นาย ก. ก็ยังมีสิทธิเดินผ่านไม่ว่าท่ีดินนั้นจะตกไปเป็นของผู้ใดเพราะ
ทรัพยสิทธิย่อมติดต่อกับตัวทรัพย์ตลอดไปและอ้างกับบุคคลท่ัวไปได้ เป็นต้น 

    2.4.  สิทธิอาศัย หมายถึง การท่ีบุคคลหนึ่งมีสิทธิท่ีจะอยู่ในโรงเรือนของผู้อื่นโดยไม่ต้อง
เสียค่าเช่าหรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นสิทธิเฉพาะตัวผู้อาศัยเท่านั้นไม่อาจตกทอดเป็นมรดกหรือ
โอนให้แก่ผู้อื่นแต่ให้ประโยชน์แก่บุคคลในครอบครัวของผู้อาศัยได้ ผู้อาศัยมีสิทธิเก็บเอาดอกผล
ธรรมดาหรือผลแห่งท่ีดินมาใช้ได้ตามความจ าเป็นของครัวเรือน ท้ังนี้ อาจจะมีการก าหนดระยะเวลา
หรือให้สิทธิอาศัยตลอดชีวิตของผู้อาศัยก็ได้ ถ้าไม่มีการก าหนดระยะเวลาสิทธิอาศัยจะเลิกเวลาใดก็ได้ 
แต่ต้องบอกล่วงหน้าแก่ผู้อาศัยตามสมควร ถ้ามีการก าหนดระยะเวลา สิทธิอาศัยต้องมิให้เกินสามสิบ
ปี ถ้าก าหนดนานกว่านั้น ให้ลดลงมา เป็นสามสิบปี การต่ออายุสิทธิอาศัยต้องไม่เกินสามสิบปีนับแต่
วันท าต่อ และเมื่อสิทธิอาศัยส้ินสุดลง ผู้อาศัยต้องส่งทรัพย์สินคืนแก่ผู้ให้อาศัยด้วย (ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1402-1408) 

    2.5  สิทธิเหนือพื้นดิน คือ การท่ีเจ้าของท่ีดินยอมให้บุคคลอื่นมีสิทธิเป็นเจ้าของโรงเรือน
ส่ิงปลูกสร้างหรือส่ิงเพาะปลูก บนดินหรือใต้ดินของตน ดังนั้น สิทธิเหนือพื้นดินจึงเป็นทรัพยสิทธิท่ี
เป็นข้อยกเว้นของหลักส่วนควบ ไม่ใช่สิทธิเฉพาะตัว สามารถโอนหรือตกทอดเป็นมรดกได้ และสิทธิ
เหนือพื้นดิน อาจจะก่อให้เกิดสิทธิได้โดยมีก าหนดระยะเวลาหรือตลอดชีวิตเจ้าของท่ีดินหรือผู้ทรง
สิทธิเหนือพื้นดินก็ได้ ถ้ามีการก าหนดระยะเวลาห้ามมิให้เกินกว่าสามสิบปี แต่ถ้าก าหนดไว้นานกว่า
นั้นให้ลดลงเป็นสามสิบปี การต่ออายุสิทธิเหนือพื้นดินก็ต้องไม่เกินสามสิบปีนับแต่วันต่อ ถ้าไม่มีการ
ก าหนดระยะเวลา คู่กรณีจะบอกเลิกในเวลาใดก็ได้ แต่ต้องบอกล่วงหน้าแก่อีกฝ่ายหนึ่งเป็นระยะเวลา
ตามสมควร หรือถ้าหากมีค่าเช่า จ าต้องให้แก่กัน ต้องบอกล่วงหน้าหนึ่งปีหรือใหค่้าเช่าหนึ่งปี ถ้าผู้ทรง
สิทธิเหนือพื้นดินละเลยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขอันเป็นสาระส าคัญท่ีระบุไว้ในนิติกรรมก่อตั้งสิทธินั้นหรือ
ถ้ามีค่าเช่าท่ีต้องช าระและไม่ได้ช าระสองปีติดๆ กัน คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งจะบอกเลิกสิทธิดังกล่าวนั้นก็ได้ 
สิทธิเหนือพื้นดินนี้ไม่ส้ินสุดลง แม้โรงเรือน ส่ิงปลูกสร้าง หรือส่ิงเพาะปลูกจะถูกท าลายไปแล้วก็ตาม 
แต่เมื่อสิทธิเหนือพื้นดินส้ินสุดลงแล้วผู้ทรงสิทธิจะรื้อถอนโรงเรือน ส่ิงปลูกสร้างหรือส่ิงเพาะปลูกของ
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ตนไปก็ได้และต้องท าท่ีดินให้เป็นเหมือนเดิมด้วย ถ้าเจ้าของท่ีดินไม่ยอมให้รื้อถอนไปโดยบอกเจตนา
จะซื้อตามราคาท้องตลาดผู้ทรงสิทธิเหนือพื้นดินไม่ยอมขายไม่ได้นอกจากจะมีเหตุอันควร (ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1410-1416) 

    2.6  สิทธิเก็บกินหมายถึงสิทธิท่ีบุคคลสามารถจะครอบครองใช้และถือเอาประโยชน์จาก
อสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นผู้ทรงสิทธิเก็บกินในป่าไม้ เหมืองแร่หรือท่ีขุดหินก็มีสิทธิแสวงหาผลประโยชน์
จากป่าไม้ เหมืองแร่ หรือท่ีขุดหินนั้น ถ้าไม่มีก าหนดระยะเวลา ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าสิทธิเก็บกินมีอยู่
ตลอดชีวิต ถ้ามีก าหนดระยะเวลาต้องไม่เกินสามสิบปี ถ้าก าหนดระยะเวลาไว้นานกว่านั้นก็ให้ลดลงเป็น
สามสิบปี สิทธิเก็บกินอาจต่ออายุได้แต่ต้องก าหนดไม่เกินสามสิบปีด้วย ถ้าผู้ทรงสิทธิตาย สิทธิเก็บกิน
ย่อมส้ินสุดไม่เป็นมรดกตกทอด เมื่อสิทธิเก็บกินส้ินสุดลง ผู้ทรงสิทธิต้องส่งคืนแก่เจ้าของ ถ้าทรัพย์สิน
สลายไปหรือเส่ือมราคาลง ผู้ทรงสิทธิเก็บกินต้องรับผิดเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายนั้นมิได้เกิด
เพราะความผิดของตน หากได้ใช้ทรัพย์สินส้ินเปลืองไปโดยมิชอบต้องท าให้มีทรัพย์สินนั้นแทนขึ้นด้วย 
แต่ถ้าทรัพย์สินนั้นเส่ือมราคาเพราะการใช้ตามควรแล้วผู้ทรงสิทธิเก็บกินไม่จ าเป็นต้องจ่ายค่าทดแทน 
ท้ังนี้ ผู้ทรงสิทธิจ าต้องรักษาทรัพย์สินท่ีมีสิทธิใช้นั้นดังเช่นวิญญูชนพึงกระท า และจ าต้องสงวนภาวะแห่ง
ทรัพย์มิให้เปล่ียนไปในสาระส าคัญ ท้ังต้องบ ารุงรักษาตามปกติและซ่อมแซมเล็กน้อย ถ้าจ าเป็นต้อง
ซ่อมแซมใหญ่ หรือมีการส าคัญอันต้องท า เพื่อรักษาทรัพย์สิน ผู้ทรงสิทธิต้องแจ้งแก่เจ้าของและต้องยอม
ให้จัดท าการนั้น ถ้าเจ้าของทรัพย์สินละเลยผู้ทรงสิทธิจะจัดท าการโดยเจ้าของทรัพย์สินออกค่าใช้จ่ายก็
ได้ ในระหว่างท่ีสิทธิเก็บกินยังมีอยู่ ผู้ทรงสิทธิต้องออกค่าใช้จ่ายในการจัดการทรัพย์สินตลอดจนเสียภาษี
อากร และต้องใช้ดอกเบ้ียหนี้สินซึ่งติดพันทรัพย์สินนั้น คดีอันเกี่ยวกับสิทธิเก็บกินห้ามมิให้ฟ้องเกินหนึ่ง
ปีนับแต่วันสิทธิเก็บกินส้ินสุดลง (ป.พ.พ. มาตรา 1417-1428) 

    2.7.  ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์ หมายถึง การท่ีเจ้าของอสังหาริมทรัพย์มีความ
ผูกพันท่ีต้องช าระหนี้จากอสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นคราวๆ ให้แก่ผู้รับประโยชน์ หรือต้องยอมให้ผู้อื่นได้
ใช้หรือถือเอาประโยชน์ จากอสังหาริมทรัพย์นั้น เช่น นาย ก. เจ้าของบ้านเช่ามีความผูกพันท่ีจะต้อง
แบ่งค่าเช่าให้นาย ข. เป็นรายเดือนมีก าหนด 5 ปี เป็นต้น (บัญญัติ สุชีวะ, 2515: 263) การก่อให้เกิด
สิทธิภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์อาจมีก าหนดระยะเวลา โดยให้น าบทบัญญัติมาตรา 1403 วรรค 3 

มาใช้โดยอนุโลมหรือถ้าไม่มีการก าหนดระยะเวลา ก็ให้ถือว่ามีอยู่ตลอดชีวิตผู้รับประโยชน์ นอกจากนี้ 
ถ้ามิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น สิทธิภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์จะโอนกันไม่ได้แม้แต่ทางมรดก ถ้า
ผู้รับประโยชน์ละเลยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขอันเป็นสาระส าคัญซึ่งระบุไว้ในนิติกรรมก่อต้ังภาระติดพัน
นั้น คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งจะบอกเลิกสิทธิของผู้รับประโยชน์ก็ได้และถ้าเจ้าของทรัพย์สินมิได้ช าระหนี้ตาม
ภาระติดพัน ผู้รับประโยชน์อาจขอให้ศาลต้ังผู้รักษาทรัพย์เพื่อจัดการทรัพย์สินและช าระหนี้แทน
เจ้าของ หรือส่ังให้เอาทรัพย์สินออกขายทอดตลาดและเอาเงินท่ีขายได้จ่ายให้ผู้รับประโยชน์ตาม
จ านวนท่ีควรได้ 
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ผู้ทรงสิทธิ 
  

 ผู้ทรงสิทธิในมิติกฎหมาย คือ บุคคลนั่นเอง โดยบุคคลจ าแนกออกเป็น 2 ประเภท ซึ่งได้แก่ 
บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล 

 บุคคลธรรมดา คือ มนุษย์เป็นผู้มีเนื้อตัวรูปร่างอย่างคนปกติท่ีเกิดมาจากครรภ์มารดาท่ี
เรียกว่าคลอดออกมามีชีวิตรอดอยู่ เมื่อผู้ใดคลอดออกมาจากครรภ์มารดาและมีชีวิตรอดอยู่ กฎหมาย
คือผู้นั้นมีสภาพบุคคล มีสิทธิแลหน้าท่ีตามกฎหมาย การศึกษากฎหมายในเรื่องบุคคลธรรมดาจึง
เริ่มต้นต้ังแต่การมีสภาพบุคคล การส้ินสภาพบุคคล โดยศึกษาถึงการตายและการสาบสูญเมื่อมีสภาพ
บุคคลก็ย่อมต้องมีส่วนประกอบแสดงฐานะของบุคคลนั้นๆ ว่ามีอยู่อย่างไร อันได้แก่ สัญชาติ ช่ือ 
ภูมิล าเนา สถานะของมนุษย์ย่อมแสดงให้เห็นสิทธิและหน้าท่ีตามกฎหมายว่าจะมีมากน้อยเพียงไรการ
มีสถานะเช่นไรย่อมแสดงถึงความสามารถในการมีสิทธิหรือใช้สิทธิของผู้นั้น บุคคลจึงมีความสามารถ
ไม่เท่าเทียมกันตามแต่สถานะ เช่น การท่ีมีสถานะเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้
ความสามารถ ผู้บรรลุนิติภาวะย่อมมีความสามารถในการมีสิทธิและไร้สิทธิแตกต่างกัน 

นิติบุคคล เป็นบุคคลตามกฎหมายไม่มีชีวิตจิตใจเหมือนบุคคลธรรมดาแต่เป็น บุคคลท่ี
กฎหมายสมมุติขึ้น ซึ่งกฎหมายเล็งเห็นความส าคัญในแง่ท่ีสมควรให้มีสิทธิและหน้าท่ีต่างๆได้อย่างเช่น
บุคคลธรรมดาท่ัวไป เว้นแต่สิทธิและหน้าท่ีซึ่งว่าโดยสภาพแล้วจะพึงมีได้เฉพาะบุคคลธรรมดา เช่น 
สิทธิในครอบครัว เป็นต้น การศึกษาเรื่องนิติบุคคลจึงเริ่มต้ังแต่นิติบุคคลตามกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ว่ามีประเภทใดบ้าง สิทธิและหน้าท่ีของนิติบุคคล การแสดงเจตนาของนิติบุคคล และ
ท้ายท่ีสุดคือการส้ินสุดสภาพของนิติบุคคล อนึ่ง นิติบุคคลนอกจากจะจัดต้ังขึ้นตามกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์แล้ว ยังมีนิติบุคคลท่ีจัดต้ังขึ้นตามกฎหมายอื่นด้วย เช่น นิติบุคคลมหาชน ท่ีจัดต้ังขึ้นตาม
กฎหมายมหาชน เป็นต้น 

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

15 บัญญัติว่า “สภาพบุคคลย่อมเริ่มแต่เมื่อคลอดแล้วอยู่รอกเป็นทารกและส้ินสุดลงเมื่อตาย” 

         ตามประมวลตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 15 ย่อมพิเคราะห์ได้ว่า ก่อน
คลอดยังไม่มีสภาพบุคคล หากผู้ใดท าให้ทารกในครรภ์มารดาตาย กฎหมายเอาผิดฐานท าให้แท้งลูก 
ในทางตรงกันข้าม หากมีการคลอดแล้วรอดอยู่ แม้จะช่ัวขณะเวลาหนึ่งก็ตาม หากผู้ใดท าให้ทารกนั้น
ถึงแก่ความตายย่อม มีความผิดฐานฆ่าผู้อื่น ซึ่งมีโทษทางอาญาแตกต่างกันมาก การเริ่มต้นแห่งสภาพ
บุคคลย่อมขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ 2 ประการ คือ การคลอด และการอยู่รอดเป็นทารก 

         1.1.1 คลอด (Full Completion of Birth)      

        การคลอดเป็นอาการทางธรรมชาติอันข้อเท็จจริง สมัยโบราณการคลอดใช้หมอ
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ต าแยเป็นผู้ท าคลอด ในปัจจุบันการคลอดกระท าโดยแพทย์แผนปัจจุบันซึ่งมีความเช่ียวชาญในทางสูติ
กรรม การคลอด ในปัจจุบันจึงกระท าหลายแบบตามความเจริญทางสังคม เช่น อาจให้มารดาคลอดเอง
ตามธรรมชาติโดยแพทย์ควบคุมช่วยเหลือ อาจใช้วิธีแพทย์ผ่าคลอด ปัญหาท่ีนักนิติศาสตร์ถกเถียงกันมา
นานอยู่ท่ีว่าอย่างไรเป็นการคลอดท่ีสมบูรณ์ เช่น ต้องมีการท่ีเด็กคลอดออกมาหมดตัวแล้วหรือไม่ มีการ
ตัดรกแล้วหรือไม่ ต้องมีการตัดสะดือแล้วหรือไม่ อย่างไรก็ดี ความเห็นของนักนิติศาสตร์ในปัจจุบันเห็น
ว่า การคลอดน่าจะหมายถึง การท่ีทารกพ้นออกมาจากครรภ์ของมารดาโดยหมดตัวแล้วไม่มีส่วนหนึ่ง
ส่วนใดของร่างกายติดอยู่ในช่องคลอด   มีชีวิตอิสระจากมารดา กล่าวคือ สามารถหายใจได้เอง การตัด
สะดือก็ดี การตัดรกก็ดีไม่ใช่สาระของการมีสภาพบุคคลเป็นแต่เพียงการแยกส่วนโดยเด็ดขาดจากมาร
ดารเท่านั้นเอง   

 1.1.2 อยู่รอดเป็นทารก  (Living  Child) 
         ทารกเมื่อคลอดแล้วต้องมีการรอดอยู่ กล่าวคือ การคลอดโดยมีลมหายใจหรือ

สามารถหายใจได้โดยอิสระ การหายใจจะเป็นเพียงระยะเวลาเล็กน้อยก็ถือว่าทารกมีสภาพบุคคลแล้ว 
อย่างไรก็ตามความท่ีกล่าวมาแล้วเป็นความเห็นในทางสมบูรณ์เด็ดขาดท่ีสามารถพิสูจน์ได้ในทาง
การแพทย์อย่างชัดเจน โดยสามารถพิสูจน์ได้จากปอดของทารกนั้นเอง แต่ท้ังนี้และท้ังนั้นแนวคิดในทาง
การแพทย์มีความเห็นว่า การหายใจไม่ได้แสดงถึงการมีชีวิตอยู่เพียงอย่างเดียว มีพฤติการณ์อีกหลายๆ 
อย่างท่ีแสดงว่าทารกนั้นมีชีวิตอยู่ เช่น การเต้นของหัวใจ การเต้นของสายสะดือ การเคล่ือนไหวของ
กล้ามเนื้อและร่างกายท่ีอยู่ในอ านาจของจิตใจ ซึ่งอาการเหล่านี้ในทางการแพทย์แสดงถึงการเริ่มต้นของ
การมีชีวิตเป็นอิสระของทารกเอง (Sign of  Separate Existence) อย่างไรก็ตาม อาการเหล่านั้นแม้จะ
เป็นอาการเริ่มต้นแห่งการมีชีวิต ในทางการแพทย์  กรณีอาจมีปัญหาตามมาได้อีกว่าหากปรากฏต่อมาว่า 
ได้มีการเต้นของหัวใจ การเต้นของกล้ามเนื้อ แต่ทารกไม่หายใจ แพทย์ได้ช่วยหายใจ แต่ทารกก็ไม่หายใจ
และในท่ีสุดหัวใจก็หยุดเต้น จะถือว่าทารกตายก่อนคลอดหรือหลังคลอด มีสภาพบุคคลแล้วหรือไม่ 
ความเห็นส่วนใหญ่ของแพทย์และนักนิติศาสตร์จึงเห็นว่า การมีชีวิตอยู่จึงน่าจะพิสูจน์จากการหายใจของ
เด็กเพียงเท่านั้นเพราะถ้าเด็กไม่หายใจหรือไม่อาจหายใจได้หลังจากได้ช่วยเหลืออย่างเต็มก าลังแล้วก็เป็น
ท่ีแน่นอนว่าทารกนั้นไม่อาจมีชีวิตอยู่รอดได้แน่ การหายใจจึงควรถือเป็นสาระส าคัญเพียงประการเดียว
ในการแสดงความมีชีวิตอยู่รอดอยู่  ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า เมื่อทารกคลอดออกมาแล้วมีการหายใจไม่ว่าจะ
เป็นช่วงระยะเวลายาวนานเท่าไร ก็ถือว่าทารกนั้นมีสภาพบุคคลแล้วการท่ีทารกตายก่อนคลอดหรือ
ในขณะคลอดย่อมไม่อาจถือว่ามีสภาพบุคคลตามกฎหมายเพราะการไม่มีชีวิตอยู่รอด 

         ทารกซึ่งอยู่ในครรภ์มารดาย่อมยังไม่มีสภาพบุคคล โดยผลของประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 15 ดังกล่าวข้างต้น เมื่อทารกในครรภ์มารดายังไม่มีสภาพบุคคล ใน
หลักท่ัวไปจึงยังไม่อาจ มีสิทธิและหน้าท่ีต่างๆได้อย่างเช่นบุคคลธรรมดาท่ัวไป อย่างไรก็ตาม พึงเห็น
ได้ว่าในบางกรณีการถือหลักสภาพบุคคลเคร่งครัดเช่นนั้นอาจมีผลเสียหายต่อเด็กหรือทารกในครรภ์
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มารดาได้หากภายหลังต่อมาเกิด มามีชีวิตรอดอยู่ เช่น กรณีบิดาของเด็กตายขณะท่ีเด็กอยู่ในครรภ์
มารดา หากจะถือว่าเด็กยังไม่มีสภาพบุคคล ยังไม่มีสิทธิต่างๆได้แล้ว ย่อมถือว่าเด็กในครรภ์มารดานั้น
ย่อมไม่อาจใช้สิทธิในการเป็นทายาทในการรับมรดกของบิดาผู้วายชนม์ได้หากเด็กคลอดออกมามีชีวิต
รอดอยู่ในภายหลังจึงไม่อาจรับมรดกใดๆของบิดาในฐานะทายาทโดยธรรมได้ท้ังๆท่ีในความเป็นจริงแล้ว
ทารกนั้นเป็นบุตรท่ีแท้จริงของบิดาผู้ตาย ด้วยเหตุนี้กฎหมาย จึงเล็งเห็นความส าคัญโดยค านึงถึง
เหตุการณ์ในอนาคตเกี่ยวกับทารกในครรภ์มารดาว่าควรได้รับสิทธิหรือประโยชน์ใดๆ ได้บ้างในบางกรณี
อย่างเช่นตัวอย่างข้างต้นน่าท่ีจะให้เด็กนั้นมีสิทธิได้รับประโยชน์จากกองมรดกของบิดา แม้บิดาตายทารก
จะยังไม่คลอดก็ตาม การท่ีทารกไม่คลอดไม่น่าท่ีจะเป็นส่ิงท่ีกั้นสิทธิและประโยชน์ของทารกได้ ดังนั้น 
ประมวลตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 15 วรรคสอง จึงบัญญัติว่า“ทารกในครรภ์มารดาก็
สามารถจะมีสิทธิต่างๆ ได้ถ้าหากว่าภายหลังเกิดมารอดอยู ่

         ผลของมาตรา 15 วรรคสองมีอยู่เฉพาะการมีสิทธิกล่าวคือ ได้รับประโยชน์ 
เช่น ได้รับประโยชน์ จากกองมรดก อย่างกรณีตัวอย่างข้างต้นทารกนั้นย่อมมีสิทธิได้รับมรดกในฐานะ
ทายาทโดยธรรมในบทบัญญัติมาตรา 15 วรรคสองจึงไม่หมายรวมถึงหน้าท่ี หรือความรับผิดอันเป็น
ผลเสียหายเสียประโยชน์ต่อเด็กนั้นเอง 

         ประมวลตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1604 บัญญัติว่า “บุคคล
ธรรมดาจะเป็นทายาทได้ก็ต่อเมื่อมีสภาพบุคคลหรือสามารถมีสิทธิได้ตามมาตรา 15 แห่งประมวลตาม
กฎหมายนี้ในเวลาท่ีเจ้ามรดกถึงแก่ความตาย” 

         เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ ให้ถือว่าเด็กท่ีเกิดมารอดอยู่ภายใน 310 วัน นับ
แต่วันท่ีเจ้ามรดกถึงแก่ความตาย เป็นทารกอยู่ในครรภ์มารดาอยู่ในเวลาท่ีเจ้ามรดกถึงแก่ความตาย 

         นอกจากนั้น ประมวลตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1536 บัญญัติว่า 
“เด็กเกิดแต่หญิงขณะเป็นภรรยาชายหรือภายใน 310 วัน นับแต่การสมรสส้ินสุดลง ให้สันนิษฐานไว้
ก่อนว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของชายผู้เป็นสามีหรือเคยเป็นสามีแล้วแต่กรณี” 

         ผลของประมวลตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1536 และมาตรา 
1604 ย่อมหมายความว่า ทารกท่ีคลอดออกมาภายใน 310 วัน นับแต่บิดาตายหรือนับแต่ขาดจาก
การสมรส เช่น กรณีอย่าขาด จากกัน ถือว่าทารกนั้นเป็นบุตรของบิดาท่ีตายหรือเป็นบุตรของชายผู้ซึ่ง
เคยเป็นสามี การท่ีผู้ใดจะอ้างข้อเท็จจริงเป็นอย่างอื่นต้องมีหน้าท่ีพิสูจน์ เช่น บิดาของเด็กไม่อาจมี
บุตรได้ หรือหากต้องพิสูจน์กันในทางการแพทย์ก็มีวิธีการพิสูจน์  เช่นการพิสูจน์กรุ๊ปเลือด เป็นต้น 

         นอกจากมีสิทธิได้นับมรดกตามมาตรา1604 แล้ว มาตรา 15 วรรค 2 ยังรับรอง
สิทธิต่างๆ ของทารก ในครรภ์มารดา หากว่าภายหลังเกิดมาแล้วเป็นทารก ซึ่งเป็นการขยายหลักแห่งการ
รับรองสิทธิของบุคคล(ประสิทธิ์ โควิไลกูล, 2540 :1-5) ท่ีว่าบุคคลย่อมเป็นผู้ทรงสิทธิ (subject of rights) 

และเป็นผู้ผูกพันกับหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว้ ด้ังนั้น ทารกน่าจะมีสิทธิในกรณีอื่นๆ ด้วย เช่น 
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         1. ทารกในครรภ์มารดาหากภายหลังเกิดมาอยู่รอดอยู่ มีสิทธิฟ้องผู้กระท าละ
เมิลต่อทารกจนเป็นเหตุท าไห้ทารกนั้นพิการเพราะประทุษร้ายต่อร่างกายมารดาตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 420 แต่ถ้าหากขณะท าการประทุษร้ายต่อมารดา ทารกอยู่ในครรภ์
มารดาจะถือว่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งของร่างกายมารดาแล้วก็ไม่น่าท าไห้ทารกท่ีคลอดแล้วอยู่รอดเป็น
ทารกมีสิทธิฟ้องผู้กระท าละเมิดได้ จะท าไห้ผู้กระท าละเมิดต้องยกฟ้องและลงโทษสองครั้ง เพราะ
โจทก์ต่างกันเมื่อไม่ถือฟ้องซ้ า นอกจากผู้กระละเมิดจะจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง มุ่งร้าย
ต่อทารากในครรภ์ ไม่ใช่มุ่งร้ายต่อมารดา ทารกจึงมีสิทธิฟ้องได้แต่เป็นการยากท่ีจะพิสูจน์จิตใจของ
ผู้กระท าละเมิดได้เช่นเดียวกับกรณีท่ีเป็นคดีอาญา ผู้กระท าประทุษร้ายกระท าต่อมารดามิได้กระท า
ต่อทารกโดยตรง  แม้จะประทุษร้ายจนท าไห้ทารกคลอดออกมาแล้วพิการ ก็จะถือว่าทารกเป็นเพียง
ส่วนหนึ่งของมารดาทารกไม่เป็นผู้เสียหายในคดีอาญา เพราะผู้กระท ามิได้ประทุษร้ายต่อทารก
โดยตรงผู้กระท าความผิดจะต้องรับผิดฐานท าร้านร่างกายมารดาเท่านั้น 

            อย่างไรก็ตามมีผู้ไห้ความเห็นว่าทารกในครรภ์มารดาน่าจะมีสิทธิฟ้องผู้ท่ีท า
ละ เมิดต่อทารกขณะท่ีอยู่ครรภ์มารดาและเมื่อทารกคลอดมาแล้วปรากฏว่าได้รับความเสียหายหรือ
พิการจากการกระท านั้น ผู้กระท าละเมิดจึงต้องรับผิดชอบในการกระท าดังกล่าว ตัวอย่างคดีท่ีโจทก์
ถูกละเมิดต้ังแต่ยังอยู่ในครรภ์มารดาขณะมารดาโจทก์โดยสารรถไฟของจ าเลย รถไฟได้เกิดอุบัติเหตุ 
โจทก์คลอดมาพิการ จึงฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากจ าเลย ปรากฏว่าศาลไอริชอ้างว่าจ าเลยไม่มี
หน้าท่ีต่อบุคคลซึ่งจ าเลยไม่รู้ว่ามีอยู่ และบุคคลท่ียังเกิดไม่มีสิทธิตามกฎหมายในหลักประกันแห่ง
บุคคล (วงษ์ วีระพงษ์, 2518: 47-48) ซึ่งเน้นให้เห็นว่าสภาพบุคคลเป็นเครื่องก าหนดสิทธิและหน้าท่ี
ของบุคคลตามกฎหมาย ส่วนศาลในสหรัฐอเมริกาแต่เดิมถือว่า ทารกในครรภ์มารดาเป็นส่วนหนึ่งของ
มารดาไม่มีสิทธิฟ้อง แต่ภายหลังก็ยอมให้ฟ้องได้ 

         2. ทารกในครรภ์มารดาภายหลังคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารก น่าจะมีสิทธิ
ได้รับค่าอุปการะเล้ียงดูจากผู้กระท าละเมิดต่อบิดาหรือมารดาของตนตาม ป.พ.พ. มาตรา 443 วรรค 
3 ซึ่งบัญญัติว่า“ถ้าว่าเหตุท่ีตายลงนั้นท าให้บุคคลหนึ่งคนใดต้องขาดไร้อุปการะตามกฎหมายไปด้วย
ไซร้ท่านว่าบุคคลนั้นชอบท่ีจะได้รับค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น”ดังนั้น เมื่อบิดามารดาถูกท าละเมิด
ตายในขณะท่ีบุคคลเป็นผู้เยาว์ ผู้เยาว์นั้นมีสิทธิเรียกสินไหมทดแทนเป็นค่าอุปการะเล้ียงดูจากผู้ 
กระท าละเมิดได้ เช่นเดียวกัน ถ้าบิดาถูกท าละเมิดตายลงนั้น  มีบุตรท่ียังอยู่ในครรภ์มารดาก็ถือว่า 
บุตรในครรภ์มารดานั้นต้องขาดอุปการะเพราะการละเมิดนั้นด้วย แต่ท้ังนี้ จะฟ้องได้ต่อเมื่อทารกได้
คลอดแล้วอยู่รอดมีสภาพบุคคลเพราะเมื่อไม่มีบิดาท่ีอุปการะเล้ียงดูผู้ท่ีท าให้บิดาของทารกในครรภ์
ตายก็ต้องรับผิดในการท าให้ทารกท่ีคลอดแล้วอยู่รอดนั้นต้องขาดไร้อุปการะไม่น่าขัดกับหลักความรับ
ผิดในทางละเมิดเพราะผู้ละเมิดไม่จ าต้องรู้อยู่ก่อนว่า ผู้ถูกท าละเมิดมีหน้าท่ีต้องอุปการะเล้ียงดูใคร
บ้าง แต่ผู้กระท าละเมิดต้องรับผิดเพราะเกิดจากการกระท าของตน 
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  นอกจากนี้ สิทธิอื่นๆ ท่ีทารกในครรภ์มารดาท่ีคลอดแล้วรอดอยู่ได้รับ
ประโยชน์ยังหมายรวมถึงสิทธิท่ีจะใช้นามสกุลของผู้ท่ีเป็นบิดา สิทธิท่ีจะถือสัญชาติตามบิดา ตลอดจน
ในกรณีท่ีชายผู้ให้ก าเนิดมิได้จดทะเบียนสมรสกับมารดา ทารกก็มีสิทธิฟ้องคดีขอให้รับเป็นบุตรได้ 
(ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1556) แม้ชายจะตายก่อนทารกคลอดก็ตาม สิทธิฟ้องคดี
ขอให้รับเด็กเป็นบุตรก็ไม่ระงับ 

  ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1053/2480 การฟ้องรับรองบุตรนั้น จะฟ้องได้ต่อเมื่อ
เด็กนั้นได้คลอดจากครรภ์มารดาแล้ว และมีชีวิตรอดอยู่เป็นสภาพบุคคล จะฟ้องในขณะท่ีทารกยังอยู่
ในครรภ์มารดาได้ 

  ค าพิพากษาฎีกาท่ี  341/2502 บุตรนอกกฎหมายท่ีบิดารับรองตาม
ความหมายแห่ง มาตรา 1627 นั้น หมายความถึงทารกซึ่งยังอยู่ในครรภ์มารดาด้วย ถ้าหากภายหลัง
ได้เกิดมารอดอยู่ 

  ค าพิพากษาฎีกาท่ี 489/2506 ทารกท่ีอยู่ในครรภ์มารดาขณะท่ีบิดาตาย มี
สิทธิเป็นทายาทได้ ถ้าหากภายหลังได้เกิดมารอดอยู่ และโดยมีพฤติกรรมท่ีบิดารับรองทารกในครรภ์
ว่าเป็นบุตรของตน 

  อนึ่ง ความสามารถในการใช้สิทธิของทารกนี้ถูกจ ากัดให้สามารถใช้สิทธิ
ต่างๆ ได้โดยผ่านทางผู้แทนโดยชอบธรรม อันได้แก่ ผู้ใช้อ านาจปกครอง คือ บิดามารดาหรือ
ผู้ปกครองแล้วแต่กรณีกล่าวคือ ถ้าจะมีการฟ้องร้องกัน ผู้แทนโดยชอบธรรมต้องเป็นผู้ด าเนินการแทน 
กรณีท่ีทารกผู้เป็นทายาทเกิดภายหลังท่ีบิดาตายแล้ว อายุความฟ้องคดีมรดกจะเริ่มต้ังแต่เด็กนั้น
คลอดแล้วอยู่รอดเป็นต้นไป ท้ังนี้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1754 วรรคแรก บัญญัติว่า “ห้ามมิให้ฟ้องคดี
มรดกเมื่อพ้นก าหนด 1 ปี นับแต่เจ้ามรดกตายหรือแต่เมื่อทายาทโดยธรรมได้รู้หรือควรได้รู้ถึงความ
ตายของเจ้ามรดก” (มานิตย์ จุมปา ,2553: 159) 

    1.2  ส่วนประกอบของสภาพบุคคล เมื่อเกิดมารอดอยู่มีสภาพบุคคลแล้ว ย่อมจะต้องมี
ส่ิงประกอบท้ังหลายอันเป็นลักษณะเฉพาะตัวของบุคคลเหล่านั้น เพื่อให้รู้ว่าบุคคลนั้นเป็นใคร มีถิ่น
ฐานท่ีอยู่แห่งใด มีความสามารถตามกฎหมายหรือไม่เพียงใดเป็นเพศหญิงหรือเพศชาย บรรลุนิติภาวะ
หรือเป็นผู้เยาว์เป็นสามีภรรยา หรือเป็นโสด ส่ิงต่างๆ เหล่านี้เป็นส่วนประกอบของสภาพบุคคล ท าให้
หยั่งทราบลักษณะประจ าตัวของแต่ละบุคคล เพื่อประโยชน์ในการจ าแนกความแตกต่างจากบุคคล
อื่นๆได้ นอกเหนือจาก ข้อแตกต่างโดยธรรมชาติสภาพ โดยสามรถแยกอธิบายส่วนประกอบของ
สภาพบุคคล ได้ดังนี้ 

 1.2.1 ช่ือ (Name) 
         เป็นถ้อยค าท่ีต้ังขึ้นเพื่อเรียกบุคคล กล่าวคือ ช่ือเป็นเครื่องจ าแนกตัวบุคคล 

เพื่อบ่งบอกถึงตัวบุคคลใด เช่น อัครเดช พรประภา สมหวัง เป็นต้น ตามพระราชบัญญัติช่ือบุคคล 
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พ.ศ. 2505 บัญญัติว่า “ผู้เป็นสัญชาติไทยต้องมีช่ือตัวช่ือสกุลและจะมีช่ือรองก็ได้” แสดงว่ากฎหมาย
บังคับในเรื่องช่ือตัวและช่ือสกุลเพราะเป็นส่ิงท่ีมีความส าคัญในการจ าแนกบุคคล ส่วนช่ือรองนั้น
กฎหมายไม่ได้บังคับ ซึ่งช่ือบุคคลประกอบด้วย 

         1.2.1.1 ช่ือตัว (First Name) ช่ือตัวเป็นช่ือประจ าตัวของบุคคล (ตามพระ 
ราชบัญญัติช่ือบุคคล พ.ศ. 2505 มาตรา 4) เป็นช่ือจ าแนกบุคคลในแต่ละครอบครัวซึ่งได้รับการต้ัง
จากบิดามารดาหรือบุคคลอื่นท่ีบิดามารดาให้ความเห็นชอบการต้ังช่ือตั วนั้นปกติก็มักจะถือเอา
ความหมาย ลักษณะท่ีมุ่งหมายให้เป็นมีความหมายในทางท่ีเป็นมงคล ช่ือตัวต้องไม่พ้องหรือมุ่งหมาย
ให้คล้ายกับพระปรมาภิไธย พระนามของพระราชินี หรือราชทินนาม ต้องไม่มีค าหรือความหมาย
หยาบคาย 

         1.2.1.2 ช่ือสกุล (Family Name) ช่ือสกุล ได้แก่ ช่ือประจ าวงศ์สกุลหรือท่ี
เรียกว่า นามสกุล ช่ือสกุลปกติจึงเป็นช่ือท่ีสืบทอดกันมาต้ังแต่บรรพบุรุษ เมื่อผู้ใดเกิดมีสภาพบุคคล
ย่อมมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะใช้นามสกุลของบิดา ในกรณีท่ีไม่ปรากฏตัวบิดา ให้บุตรใช้นามสกุลของ
มารดาได้ เพราะถือว่าบุตรเป็นบุตรท่ีชอบด้วยกฎหมายของมารดาเสมอ ช่ือสกุลต้องไม่พ้องหรือมุ่ง
หมายให้คล้ายกับพระปรมาภิไธย พระนามของพระราชินี ไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายคลึงกับราชทิน
นามเว้นแต่จะเป็นราชทินนามของตนหรือของบุพการีหรือของผู้สืบสันดาน ไม่ซ้ ากับช่ือสุกลท่ีได้รับ
พระราชทานจากพระมหากษัตริย์หรือไม่ซ้ ากับช่ือสกุลของบุคคลอื่นท่ี ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ไม่มีค า
หรือความหมายหยาบคาย และมีพยัญชนะไม่เกินสิบพยัญชนะ เว้นแต่การใช้ราชทินนามเป็นช่ือสกุล 

         1.2.1.3 ช่ือรอง ช่ือรองเป็นช่ือประกอบถัดไปจากช่ือตัว(ตามพระราชบัญญัติ
ช่ือบุคคล พ.ศ. 2505 มาตรา 4) มุ่งหมายให้บ่งลักษณะหรือตัวบุคคลให้ชัดเจนยิ่งขึ้นและเพื่อป้องกันมิ
ให้เกิดความสบสนในกรณีบุคคลใช้ช่ือซ้ ากัน การใช้ช่ือรองจึงท าให้แยกตัวบุคคลได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเป็นท่ี
น่าสังเกตว่าคู่สมรสอาจใช้ช่ือสกุลของอีกฝ่ายหนึ่งเป็นช่ือรองได้เมื่อได้รับความยินยอมจากฝ่ายนั้นแล้ว 

         1.2.1.4 การคุ้มครองช่ือบุคคล ด้วยช่ือบุคคลเป็นส่ิงท่ีมีความส าคัญเกี่ยวข้อง
อยู่กับบุคคลทุกๆ คน ด้วยเหตุนี้ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 18 จึงบัญญัติว่า “สิทธิ
ของบุคคลในการท่ีจะใช้นามโดยชอบท่ีจะใช้ได้ ถ้ามีบุคคลอื่นโต้แย้งก็ดี ถ้าบุคคลผู้เป็นเจ้าของนามนั้น
ต้องเส่ือมเสียประโยชน์เพราะการท่ีมีผู้อื่นมาใช้นามเดียวกันโดยมิได้รับอ านาจให้ใช้ได้ก็ดีท่านว่าบุคคล
ผู้เป็นเจ้าของนามจะเรียกให้บุคคลอื่นนั้นระงับความเสียหายก็ได้ และถ้าเป็นท่ีพึงวิตกว่าจะต้อง
เสียหายอยู่สืบไป จะร้องขอต่อศาลให้ส่ังห้ามก็ได้” 

         บทบัญญัติในมาตรา 18 คุ้มครองการใช้ช่ือบุคคลโดยเฉพาะช่ือสกุล
ซึ่งอาจแบ่งได้ 2 กรณี ด้วยกัน กล่าวคือ 

         1. กรณีมีผู้โต้แย้งการใช้ช่ือสกุลของเรา เช่น กรณีมีผู้โต้แย้งว่าเราไม่
อาจใช้นามสกุลนั้นได้เพราะไม่ใช่บุตรท่ีชอบด้วยกฎหมาย บิดาได้จดทะเบียนรับเป็นบุตร เป็นต้น 
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         2. กรณีเราเป็นฝ่ายโต้แย้งการใช้ช่ือของบุคคลอื่น เพราะผู้อื่นใช้ช่ือ
เราโดยไม่มีอ านาจ เช่น อ่านพบผู้กระท าผิดทางหน้าหนังสือพิมพ์ ปรากฏว่านามสกุลตรงกันกับเรา 
กรณีอาจท าให้ผู้อื่นเข้าใจว่าเป็นญาติพี่น้องเรา ท าให้เราเส่ือมเสีย กรณีเช่นนี้เราอาจใช้สิทธิมาตรา 18 
ให้เขาระงับใช้นามสกุลหากจ าเป็น ก็ต้องฟ้องร้องต่อศาล อย่างไรก็ตามเขาก็มีสิทธิพิสูจน์สิทธิการใช้
นามของเขาได้ตามข้อ 1 เช่นกัน 

 1.2.2 ภูมิล าเนา (Domicile) 
         ภูมิล าเนาเป็นท่ีอยู่ตามกฎหมายของบุคคล บุคคลจะต้องมีท่ีอยู่เป็นส่วน 

ประกอบ ใช้ติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่น การก าหนดภูมิล าเนาจึงเป็นกรณีท่ีกฎหมายก าหนด ถือเอาว่าผู้นั้นมี
ภูมิล าเนาอยู่แห่งหนต าบลใด 

            โดยเหตุนี้ การก าหนดภูมิล าเนาจึงเป็นเรื่องท่ีกฎหมายถือเป็นความส าคัญ 
นอกจากจะเป็นการก าหนดเพื่อถือเอาเป็นท่ีอยู่ตามกฎหมายของบุคคลแล้ว ภูมิล าเนายังเป็น
ประโยชน์ต่อรัฐในการตรวจสอบแผนการพัฒนาควบคุมจ านวนประชากร โดยถือเอาทะเบียนบ้านเป็น
เอกสารทางราชการท่ีสามารถตรวจสอบถ่ินท่ีอยู่ของบุคคล ซึ่งแยกอธิบายได้ดังนี้ 

         1.2.2.1 ประโยชน์ภูมิล าเนา เนื่องจากภูมิล าเนาเป็นท่ีอยู่ตามกฎหมายของ
บุคคลการก าหนดภูมิล าเนาของบุคคลว่าอยู่แห่งใด จึงมีประโยชน์ในการติดต่อทางนิติสัมพันธ์ หรือในทางอัน
เป็นประโยชน์แก่ตัวบุคคล ดังนี้ 

            1. เพื่อประโยชน์ในการฟ้องจ าเลยทางแพ่ง ต้องฟ้องยังศาลแห่งท้อง 
ท่ีจ าเลยมีภูมิล าเนา 

          2. เพื่อประโยชน์การส่งค าคู่ความ (ค าฟ้อง, ค าให้การ) การส่งหมาย 
เรียกให้ส่ง ณ ภูมิล าเนาของบุคคลนั้น (ดูประมวลกฎหมายพิธีพิจารณาความแพ่ง  มาตรา  74, 81) 

          3. การก าหนดสิทธิทางการเมือง เช่น สิทธิเลือกต้ังก าหนดตามภูมิ 
ล าเนาของบุคคลเหล่านั้น 

          4. การช าระหนี้ โดยปกติหากเป็นทรัพย์เฉพาะส่ิงและคู่กรณีไม่ได้ตก
ลงกันไว้เป็นประการอื่น ย่อมช าระหนี้ ณ ท่ีๆตัวทรัพย์นั้นได้อยู่ในเวลาท่ีก่อให้เกิดหนี้ ส่วนการช าระ
หนี้โดยประการอื่นๆให้ช าระ ณ ภูมิล าเนาของเจ้าหนี้  

         1.2.2.2 การก าหนดภูมิล าเนาตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
37“ภูมิล าเนา ของบุคคลธรรมดาได้แก่ ถิ่นอันท่ีบุคคลนั้นมีสถานท่ีอยู่เป็นแหล่งท่ีส 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. เป็นสถานท่ีอยู่  (Residence) หมายถึง ท่ีซึ่งบุคคลพักอาศัย
หลับนอนเป็นท่ีอยู่อาศัยอาจเป็นบ้าน ตึกแถว พระราชวัง หรือแม้แต่กระท่อม การพักอาศัยมีท่ีอยู่
หลับนอนจึงเป็นข้อเท็จจริงของแต่ละบุคคล 

   2. เป็นสถานท่ีอยู่เป็นแหล่งส าคัญ (Principal residence) นอก 
จากจะเป็นสถานท่ีอยู่แล้ว สถานท่ีอยู่นั้นจะต้องเป็นแหล่งส าคัญ คือสถานท่ีบุคคลนั้นต้ังใจจะอยู่เป็น
หลักเป็นฐานมิใช่เพียงพักอาศัยช่ัวคราวหรือเพียงธุระบางส่ิงบางอย่างเท่านั้น สถานท่ีอยู่จะถือเป็น
แหล่งส าคัญจึงต้องดูท่ีเจตนาเป็นหลัก โดยอาศัยพฤติการณ์ต่างๆ เป็นเครื่องช้ีวัดเจตนาของผู้นั้น ท่ีถือ 
เอาแหล่งส าคัญก็เพื่อป้องกันข้อโต้แย้งกรณี ท่ีบุคคลอาจมีท่ีอยู่อาศัยหลายแห่ง เช่น นาย ก. มีท่ีอยู่
อาศัยท่ีกรุงเทพฯ ขณะเดียวกันมีบ้านตากอากาศ ท่ีหัวหินโดยจะพาครอบครัวไปไปพักอาศัยทุกๆวัน 
หยุดสุดสัปดาห์ ดังกรณีนี้ต้องถือเอาท่ีพักอาศยท่ีกรุงเทพฯ เป็นภูมิล าเนา เพราะเป็นสถานท่ีอันเป็น
แหล่งส าคัญ 

         1.2.2.3 บทบัญญัติพิเศษกรณีก าหนดภูมิล าเนา ภูมิล าเนาคือถิ่นท่ีอยู่อันเป็น
แหล่งส าคัญดังกล่าวมาแล้วข้างต้น อย่างไรก็ตาม กรณีอาจมีพฤติการณ์นอกเหนือไปจาก มาตรา 37 
ก าหนดไว้ เช่น มีท่ีอยู่เป็นแหล่งส าคัญหลายแห่ง หรือบุคคลอาจไม่มีท่ีอยู่เป็นหลักแหล่ง ดังนี้ อาจมี
ปัญหาในเรื่องการก าหนดภูมิล าเนา ประมวลกฎหมายแพ่งของเราได้ก าหนดเรื่องต่างๆ เหล่านี้ไว้เป็น
กรณีพิเศษหลายกรณี อันได้แก่ 

         1. มีถิ่นท่ีอยู่หลายแห่ง ถ้าบุคคลธรรมดามีถิ่นท่ีอยู่หลายแห่งสับ เปล่ียน
กันไปก็ดีหรือมีหลักแหล่งท่ีท าการเป็นปกติต่างแห่งหลายแห่งก็ดี ให้ถือเอาแห่งใดแห่งหนึ่งดังกล่าวมา
ก่อนและหลังนั้นว่าเป็นภูมิล าเนาของบุคคลนั้น(ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 38) 

   กรณีมาตรา 38 หมายถึง มีถิ่นท่ีอยู่หรือท่ีท าการเป็นแหล่งส าคัญ
หลายแห่งแต่ละแห่งเป็นแหล่งส าคัญเท่าเทียมกัน เช่น มีบ้านอยู่หลัง 2 หลัง หลังหนึ่งอยู่กรุงเทพฯ อีก
หลังหนึ่งอยู่เชียงใหม่ โดยผลัดเปล่ียนหมุนเวียนอยู่อาศัยท้ังสองแห่งเท่าเทียมกัน หรือกรณีมีร้านค้าท้ัง
สองแห่งผลัดเปล่ียนหมุนเวียนไปดูแลกิจการ ท้ังสองแห่ง ดังนี้ ท้ังสองแห่งต่างเป็นภูมิล าเนาของ
บุคคลนั้น 

         2. กรณีภูมิล าเนาไม่ปรากฏ ถ้าภูมิล าเนาไม่ปรากฏท่านให้ถือว่าถิ่นท่ี
เป็นภูมิล าเนา (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 39) กรณีเช่นนี้เป็นเรื่องไม่มีถิ่นที่อยู่ใดเป็น
แหล่งส าคัญ เช่น กรณีกรรมกรรับก่อสร้างไปตามจังหวัดต่างๆ เสร็จงานจากท่ีหนึ่งก็ไปท่ีอื่นๆดังนี้ 
กฎหมายถือเอาถิ่นท่ีอยู่ในขณะนั้นเป็นภูมิล าเนา เช่น ในขณะจะฟ้องจ าเลยปรากฏว่าจ าเลยรับจ้าง
ก่อสร้างอยู่ท่ีกรุงเทพฯ ถือว่าผู้นั้นมีภูมิล าเนาท่ีกรุงเทพฯ เป็นต้น 

         3. ไม่มีท่ีอยู่เป็นหลักแหล่ง บุคคลธรรมดาท่ีไม่มีท่ีอยู่เป็นหลักแหล่ง 
หรือเป็นผู้ครองชีพในการเดินทางไปมาปราศจากหลักแหล่งท่ีท าการงานก็ดี พบตัวในถิ่นไหนท่านให้
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ถือว่าถิ่นนั้นเป็นภูมิล าเนาของบุคคลนั้น (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 40) กรณีของ
มาตรา 40 ส่วนมากเป็นเรื่องของคนจรจัดหรือคนขอทาน ไม่มีท่ีพักอาศัย พวกพ่อค้าเร่ กฎหมาย
ถือเอาท่ีท่ีพบตัวบุคคลนั้นเป็นภูมิล าเนา 

         4. ภูมิล าเนาเฉพาะ (Special domicile) ถ้าได้เลือกเอาถิ่นใดเป็น
ภูมิล าเนาแต่เฉพาะกาล เพื่อจะกระท าการอันใดอันหนึ่ง ท่านให้ถือว่าถิ่นนั้นเป็นภูมิล าเนาในการอัน
นั้น (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 42) ภูมิล าเนาเฉพาะกาลก าหนดเพื่อกระท าการอันใด
อันหนึ่ง เฉพาะการอันนั้นกฎหมายถือว่าผู้นั้นมีภูมิล าเนา เช่น กรณีบริษัทรับเหมาก่อสร้างได้รับการ
ประมูลสร้างถนนจากจังหวัดหนึ่งไปจังหวัดอื่นๆ ก าหนดสัญญาก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน 10 เดือน 
และจ าต้องพ านักต้ังสถานท่ีในจังหวัดนั้น ดังนั้น ท่ีเฉพาะกิจการก่อสร้างเช่นนั้นถือเป็นภูมิล าเนา
เฉพาะกาลได้ 

         1.2.2.4 ภูมิล าเนาของบุคคลบางประเภท กฎหมายได้ก าหนดภูมิล าเนาไว้เป็น
กรณีพิเศษ ดังนี้ 

         1. ผู้เยาว์และผู้ไร้ความสามารถ กฎหมายให้ถือตามภูมิล าเนาของ
ผู้แทนโดยชอบธรรม  (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 44 และ 45) 

   ผู้แทนโดยชอบธรรมคือ ผู้ใช้อ านาจปกครอง คือ บิดามารดาหรือ
ผู้ใช้อ านาจปกครองดังนั้น ภูมิล าเนาของนายสมหวัง อายุ 16 ปี นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ ต้องถือตามบิดา คือ นายสมคิด ซึ่งมีภูมิล าเนาอยู่จังหวัดเชียงใหม่ แม้
ขณะเรียนหนังสือนายประกอบจะพักอาศัยอยู่ท่ีหอพักในจังหวัดบึงกาฬก็ตาม 

         2. ข้าราชการ มีภูมิล าเนาตามถิ่นท่ีท าการตามต าแหน่งหน้าท่ี หาก
มิใช่ต าแหน่งหน้าท่ี ช่ัวระยะเวลา หรือเป็นเพียงแต่งต้ังไปเฉพาะการครั้งหนึ่งคราวเดียว (ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 46) 

         1.2.2.5 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 41 “ภูมิล าเนาย่อม
เปล่ียนไปด้วยการย้ายท่ีอยู่ พร้อมด้วยเจตนาปรากฏว่าจงใจจะเปล่ียนภูมิล าเนา” 

          จะเห็นได้ว่าภูมิล าเนาของบุคคลอาจเปล่ียนแปลงไปได้ โดยเหตุ 2 
ประการ ดังนี้ 

          1. การย้ายท่ีอยู่ หมายถึง การเปล่ียนท่ีอยู่โดยมีการโยกย้ายส่ิงของ
จากท่ีอยู่เดิมไปอยู่ ท่ีใหม ่หรือย้ายครอบครัวจากท่ีอยู่เดิมไปอยู่ท่ีอยู่ใหม่ ซึ่งเป็นข้อเท็จจริง 

          2. เจตนาจะเปล่ียนแปลงภูมิล าเนา กรณีนี้ ต้องดูจากพฤติการณ์ใน
การกระท าของเขาท่ีแสดงออกมาให้ปรากฏ อันเป็นท่ีเห็นได้ว่าเขามีเจตนาหรือความต้ังใจท่ีจะเปล่ียน
ภูมิล าเนา เช่น เมื่อย้ายไปอยู่ท่ีใหม่แล้ว ได้แจ้งการย้ายออกจากนายทะเบียนท่ีอยู่เดิม และแจ้งย้ายไป
อยู่ท่ีใหม่ต่อเจ้าพนักงานนายทะเบียนราษฎร์ประจ าท้องถิ่นนั้น หรือได้ขายบ้านหลังเดิมแล้วซื้อบ้าน
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หลังใหม่อยู่ หรือได้ยื่นรายการเสียภาษีเงินได้ ณ ท่ีว่าการอ าเภอท้องท่ีท่ีตนมีท่ีอยู่ใหม่ หรือยอมรับ
หมายเรียกในฐานะเป็นจ าเลยไปให้แก้คดีท่ีศาล ท่ีตน  มีท่ีอยู่ใหม่ในเขตศาลนี้โดยไม่คัดค้าน หรือได้มี
การแจ้งท่ีอยู่ใหม่ในหนังสือใดๆท่ีเห็นได้ชัดว่าเขามีเจตนาจะเปล่ียนภูมิล าเนา เป็นต้น 

 1.2.3 สถานะ (Status) 
         สถานะของบุคคล คือสถานะทางกฎหมายของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อบ่งบอก

ให้ทราบว่าผู้นั้น มีฐานะในทางสังคมหรือทางครอบครัวอย่างไร เช่น เป็นเพศชายหรือเพศหญิง เป็น
เด็กหรือผู้ใหญ่ เป็นโสดหรือสมรสแล้ว เป็นคนไทยหรือคนต่างด้าว หรือเป็นผู้ไร้ความสามารถ 

         สถานะของบุคคลยังเป็นเครื่องช้ีความสามารถและบ่งบอกถึงการมีมีสิทธิและ
หน้าท่ีตามกฎหมาย เช่น การท่ีทราบว่าบุคคลใดมีสถานะเป็นผู้เยาว์ท าให้ทราบว่าผู้นั้นไร้ความสามารถไม่
อาจท านิติกรรมใดๆ ได้หากมิได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบ เนื่องจากสถานะของบุคคลเป็นส่ิง
ส าคัญดังกล่าวมาแล้ว โดยหลักท่ัวไปจึงถือว่าเป็นอ านาจหน้าท่ีของรัฐท่ีต้องเข้ามาดูแลควบคุม ซึ่งกระท า
ได้โดยการจดทะเบียนแสดงสถานะของบุคคลไว้ต่อเจ้าหน้าท่ีหรือหน่วยงานของรัฐ เป็นประโยชน์ในการ
ควบคุม ดูแลและตรวจสอบ หากมีปัญหาก็จะได้มีเอกสารต้นเรื่องอ้างอิงได้ 

         1.2.3.1 การจดทะเบียนสถานะของบุคคล การจดทะเบียนสถานะของบุคคลนี้ 
มีกฎหมายบัญญัติให้มีการจดทะเบียนไว้ตั้งแต่เกิดจนกระท่ังตาย เพราะเมื่อมีการจดทะเบียนแล้วผล
ทางกฎหมายก็ก่อเกิดขึ้น เช่น จดทะเบียนคนเกิด ท าให้หยั่งทราบว่าเกิดเมื่อใด อันเป็นผลต่อไปใน
อนาคตเกี่ยวกับเรื่องบรรลุนิติภาวะหรือการจดทะเบียนสมรสก่อให้เกิดสิทธิและทรัพย์สินระหว่างสามี
ภริยา การจดทะเบียนสถานะของบุคคลมีกฎหมายบัญญัติให้มีการจดทะเบียน ดังต่อไปนี้ 

        1. การเกิด ในกรณีท่ีมีการเกิด มาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติการ
ทะเบียนราษฎร์ พ.ศ. 2534 บัญญัติเกี่ยวกับเรื่องการแจ้งเกิดว่า “เมื่อมีคนเกิดให้แจ้งเกิดดังต่อไปนี้ 

           1.1 คนเกิดในบ้าน ให้เจ้าบ้านหรือบิดาหรือมารดาแจ้งต่อนายทะ 
เบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องท่ีท่ีเกิดภายในสิบห้าวันต้ังแต่วันเกิด 

           1.2 คนเกิดนอกบ้าน ให้บิดาหรือมารดาแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับ
แจ้งแห่งท้องท่ีท่ี ภายในสิบห้าวันนับแต่วันเกิด ในกรณีจ าเป็นไม่อาจแจ้งได้ตามก าหนดให้แจ้ง
ภายหลังได้แต่ต้องไม่เกิน 15 วันนับแต่วันท่ีอาจแจ้งได้ 

        2. การสมรส ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1514 
บัญญัติว่า “การสมรสตามกฎหมายนี้จะมีได้เฉพาะเมื่อได้จดทะเบียนแล้วเท่านั้น” ซึ่งก็หมายความว่า
ถ้ายังไม่จดทะเบียนกฎหมายไม่ถือว่ามีการสมรสเกิดขึ้น 

        3. การหย่า การสมรสจะส้ินสุดลงด้วยเหตุ 3 ประการ คือ การตาย 
การหย่าและศาลพิพากษา  ให้เพิกถอน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1514 บัญญัติ
ว่า “การหย่านั้นจะท าได้แต่โดยความยินยอมท้ังสองฝ่ายหรือโดยค าพิพากษาของศาล” ซึ่งการหย่า
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โดยความยินยอมของท้ังสองฝ่ายนั้นจะมีผลนับแต่เวลาจดทะเบียนเป็นต้นไป (ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์มาตรา 1531 วรรค 1) และการหย่า ตามค าพิพากษาของศาลจะมีผลนับแต่แต่เวลาท่ีค า
พิพากษาถึงท่ีสุด แต่จะอ้างเป็นเหตุเส่ือมสิทธิของบุคคลภายนอกผู้ท าการโดยสุจริตไม่ได้เว้นแต่จะได้
จดทะเบียนการหย่าแล้ว (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1531 วรรค 2)  

           การหย่าตามค าพิพากษาของศาลนั้น ย่อมยกเหตุอ้างเพื่อการฟ้อง
อย่าได้หลายประการ ยกตัวอย่างเช่น สามีอุปการะเล้ียงดูหรือยกย่องหญิงอื่นฉันภริยา หรือภริยามีชู้ 
สามีประพฤติช่ัวไม่ว่าจะเป็นความผิดอาญาหรือไม่ หรือได้รับความอับอายขายหน้าอย่างรุนแรง หรือ
ได้รับความเสียหายหรือเดือดร้อนเกินควรเมื่อเอาสภาพฐานะความเป็นอยู่ในการอยู่ร่วมกันฉันสามี
ภรรยา เป็นต้น 

        4. ความเป็นโมฆะของการสมรสและการส้ินสุดแห่งการสมรส ค า
พิพาก ษาศาลเท่านั้นจะแสดงว่าการสมรสได้เป็นโมฆะ (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
1496) การสมรสท่ีเป็นโมฆะ ไม่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ทางทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา (ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1498) หมายความว่า ศาลพิพากษาว่าการสมรสใดเป็นโมฆะมีผล
ย้อนมาเสียเปล่าต้ังแต่เริ่มแรกแต่คุ้มครองฝ่ายสุจริตไม่เส่ือมสิทธิได้มาเพราะการสมรส (ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1499)  

           อนึ่ง การสมรสท่ีเป็นโมฆะ เนื่องจากสมรสโดยเป็นญาติสืบสายโลหิต 
ไม่ยอมเป็นสามีภริยากันการเป็นคนวิกลจริต หรือการสมรสซ้อนนั้น จะขอให้ศาลพิพากษาว่าเป็นโมฆะ
เมื่อใดก็ได้ไม่จ ากัดระยะเวลาแต่การสมรสท่ีเป็นโมฆียะเนื่องจากยังเป็นผู้เยาว์ สมรสโดยส าคัญผิดตัว
บุคคล ถูกฉ้อฉลให้สมรสหรือสมรสโดยปราศจากความยินยอมของบิดามารดานั้นต้องร้องขอให้ศาลส่ังเพิก
ถอนในระยะเวลาท่ีก าหนดตามมาตรา 1504-1510 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หากพ้นก าหนด
ระยะดังกล่าวแล้ว สิทธิขอเพิกถอนเป็นอันระงับส้ินไป ขอเพิกถอนมิได้    

       5. การรับบุตรบุญธรรม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
1598/27 บัญญัติว่า “การรับบุตรบุญธรรมจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้จดทะเบียนตามกฎหมาย” 

         การรับบุตรบุญธรรมจะมีผลบริบูรณ์ตามกฎหมายจะต้องมีหลักเกณฑ์ 
3 ประการ คือ 

         5.1 ผู้รับบุตรบุญธรรมต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 25 ปีและต้องแก่กว่าผู้จะ
เป็นบุตรผู้จะเป็นบุตรบุญธรรมอย่างน้อย 15 ปี ตามมาตรา15892/19 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ 

         5.2 การรับบุตรบุญธรรมต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลท้ัง 3 ฝ่าย 
ได้แก่ 
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     5.2.1 ผู้ท่ีจะเป็นบุตรบุญธรรม ถ้าผู้นั้นอายุไม่ต่ ากว่า 15 ปี ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1589/20 

     5.2.2 บิดามารดาผู้ท่ีจะเป็นบุตรบุญธรรม ถ้าผู้นั้นยังไม่บรรลุนิติ
ภาวะในกรณีท่ีบิดา หรือมารดาคนใดคนหนึ่งตาย หรือถูกถอนอ านาจปกครองได้รับความยินยอมของ
มารดาหรือบิดาซึ่งยังมีอ านาจปกครอง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา1589/21 ถ้า
เป็นเด็กท่ีถูกทอดท้ิงอยู่ในการดูแลของสถานสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยการสงเคราะห์และ
คุ้มครองเด็กให้สถานสงเคราะห์เป็นผู้ให้ความยินยอมแต่ในกรณีท่ีผู้เยาว์มิได้ถูกทอดท้ิงอยู่ในความ
อุปการะเลียงดูของสถานสงเคราะห์บิดาและมารดา หรือบิดา หรือมารดาแล้วแต่กรณี จะท าหนังสือ
มอบอ านาจให้สถานสงเคราะห์เด็กเป็นผู้มีอ านาจให้ความยินยอมก็ได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 1598/22 

     5.2.3 คู่สมรสของผู้รับบุตรบุญธรรมและของผู้ท่ีจะต้องให้ความ
ยินยอมในกรณีท่ีคูสมรสไม่อาจให้ความยินยอมได้หรือไปเสียจากภูมิล าเนาหรือถิ่นท่ีอยู่หรือหาตัวไม่
พบเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีต้องร้องขอต่อศาลให้มีค าส่ังอนุญาตแทนการให้ความยินยอมของคู่
สมรสนั้น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา1598/25 

    การรับบุตรบุญธรรมจะสมบูรณ์เมื่อจดทะเบียนแต่ถ้าผู้จะ
เป็นบุตรบูรณ์ธรรมนั้นเป็นผู้เยาว์ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการรับเด็กเป็นบุตรบูรณ์ธรรมก่อน 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 1598/27 

    เมื่อจดทะเบียนรับบุตรบูรณ์ธรรมแล้วเด็กมีฐานะอย่าง
เดียวกับบุตรชอบด้วยกฎหมาย ของผู้รับบุตรบูรณ์ธรรมนั้น มีสิทธิใช้นามสกุลและรับมรดกได้ อ านาจ
ปกครองเด็กเปล่ียนมือจากบิดามารดา ผู้ไห้ก าเนิด แต่เด็กยังมีสิทธิรับมรดกและใช้นามสกุลเดิมของ
ผู้ให้ก าเนิดได้ ท้ังนี้ เป็นไปตามข้อตกลงของผู้รับบุตรบุญธรรมกับบิดามารดาผู้ให้ก าเนิด ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มารตรา 1598/28 ถ้าบุตรบุญธรรมตายก่อนผู้รับบุตรบุญธรรม ผู้รับบุตร
บุญธรรมไม่มีสิทธิรับมรดกของบุตรบุญธรรมในฐานะทายาท โดยธรรม ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์มาตรา1598/29 ทรัพย์มรดกของบุตรบุญธรรมจะตกทอด   ไปยังบิดามารดาผู้ให้ก าเนิด
หรือทายาทอื่น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1629 

    ในกรณีท่ีบุตรบุญธรรมซึ่งไม่มีคู่สมรสหรือสืบสันดาน ตาย
ก่อนผู้รับบุตรบุญธรรม ผู้รับบุตรบุญธรรม มีสิทธิเรียกร้องเอาทรัพย์สินนั้นยังคงเหลืออยู่ภายหลังท่ี
ช าระหนี้ของกองมรดกเสร็จส้ินแล้ว และห้ามมิให้ฟ้องคดีเรียกร้องสิทธิขอคืนทรัพย์นี้ เมื่อพ้นก าหนด 
1 ปี นับแต่เวลาท่ีผู้รับบุตรบุญธรรมได้รู้หรือควรได้รู้ถึงความตายของบุตรบุญธรรม หรือเมื่อพ้น
ก าหนด 1 ปีนับแต่เวลาท่ีผู้รับบุตรบุญธรรมได้รู้หรือควรได้รู้ถึงความตายของบุตรบุญธรรมหรือเมื่อพ้น
ก าหนด 10 ปีนับแต่วันท่ีบุตรบุญธรรมตาย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์1598/30 
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      6. การเลิกรับบุตรบุญธรรม อาจเลิกได้โดยการตกลงกันในระหว่างผู้รับ
บุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรมเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องจดทะเบียนจึงสมบูรณ์ (ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 1598/31 วรรคแรกและวรรคท้าย) การรับบุตรบุญธรรมย่อมเป็นอันยกเลิกเมื่อผู้รับ
บุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรมสมรสกัน (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1598/32 และ 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1451) หรือโดยค าพิพากษาของศาลซึ่งการเลิกรับบุตรบุญ
ธรรมโดยค าพิพากษาของศาล ย่อมมีผลแต่เวลาท่ีค าพิพากษาถึงท่ีสุด แต่จะอ้างเป็นเหตุให้เส่ือมสิทธิ
บุคคลภายนอกผู้ท าการโดยสุจริตไม่ได้ เว้นแต่จะได้จดทะเบียนแล้ว (ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์มาตรา 1598/36)  

      7. การรับรองบุตร บุตรท่ีเกิดจากหญิงท่ีไม่ได้สมรสกันถูกต้องตาม
กฎหมาย ย่อมเป็นบุตรนอกกฎหมายของชาย ไม่มีสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดในฐานะเป็นบุตรของชายผู้
เป็นบิดาอันแท้จริง เพื่อประโยชน์ในทางศีลธรรม กฎหมายยอมให้ชายรับรองบุตรของตนได้ ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1547 บัญญัติว่า “เด็กเกิดจากบิดามารดาท่ีมิได้สมรสกันจะ
เป็นบุตรท่ีชอบด้วยกฎหมายก็ต่อเมื่อบิดามารดารดาได้สมรสกันในภายหลัง หรือบิดาได้จดทะเบียนว่า
เป็นบุตร หรือศาลพิพากษาว่าเป็นบุตร” และการรับรองบุตรนั้นมีผลท่ีชอบโดยกฎหมายต่อเมื่อ บิดา
มารดาสมรสกันโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเมื่อบิดาจดทะเบียนเด็กเป็นบุตร ให้มีผลนับแต่วันจด
ทะเบียนหรือถ้ารับรองโดยการพิพากษาให้นับแต่วันท่ี  ค าพิพากษาถึงท่ีสุด แต่จะอ้างเป็นเหตุเส่ือม
สิทธิส่วนบุคคลภายนอกผู้ท าการสุจริตไม่ได้เว้นแต่จะได้จดทะเบียนเด็กเป็นบุตรตามค าพิพากษาแล้ว 
(ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1557)  

 1.2.4 สัญชาติ  (Nationality) 
        สัญชาติเป็นเครื่องบ่งบอกความเป็นพลเมืองของประเทศนั้นๆ และเป็นส่ิงท่ีท า

ให้เกิดสิทธิและหน้าท่ีควบคู่กันจะกล่าวว่าสัญชาติเป็นเครื่องผูกมัดบุคคลไว้กับประเทศในทาง
กฎหมายก็เห็นจะไม่ผิดการได้สัญชาติและเสียสัญชาติย่อมเป็นไปตามกฎหมาย และการได้มาซึ่ง
สัญชาตินั้นได้มา 2 ทาง คือ 

         1. การได้สัญชาติโดยหลักดินแดน ถือว่าบุคคลใดเกิดในอาณาเขตประเทศใด 
ไม่ว่าบิดามารดาจะถือสัญชาติใดก็ตาม บุคคลนั้นย่อมได้สัญชาติของประเทศนั้นๆตามหลักการได้
สัญชาติโดยหลักดินแดน 

         2. การได้สัญชาติโดยหลักสายโลหิต ถือว่าบุคคลใดมีบิดามารดาเป็นคน
สัญชาติใด ไม่ว่าจะเกิด ท่ีใดก็ตามบุคคลนั้นย่อมได้สัญชาติไทยตามหลักการได้สัญชาติโดยหลัก
สายโลหิต 

    1.3 การสิ้นสุดสภาพบุคคล ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 15 วรรคแรกใน
ตอนท้ายได้ บัญญัติว่า “สภาพบุคคลส้ินสุดลงเมื่อตาย” โดยท่ีการตายของบุคคลนั้นมีท้ังการตาม
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ธรรมชาติและตายโดยผลของกฎหมาย คือ การสาบสูญ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่ง
สรุปสาระส าคัญ ดังนี้  

 1.3.1 ตายธรรมชาติ   
        เป็นการส้ินสภาพบุคคลทางธรรมชาติ ซึ่งในทางการแพทย์อธิบายการเกิดการ

ตายว่า คนตายหรือส้ินชีวิตเมื่อใดนั้นต้องพิจารณากลไกของร่างกาย ซึ่งมีระบบส าคัญเพื่อการด ารงชีพ
อยู่ได้ 3 ระบบด้วยกันคือ   

        1. ระบบส่วนกลาง อันได้แก่สมอง 
        2. ระบบไหลเวียน อันได้แก่ หัวใจและหลอดเลือด 

        3. ระบบหายใจ อันได้แก่ หลอดลมและปอด 

         การท างานของท้ัง 3 ระบบนี้ มีความสัมพันธ์กันอย่างมาก ซึ่งสมองเป็น
อวัยวะควบคุมการท างานของปอด หัวใจ ในการหายใจและการเต้นของหัวใจ การหายใจเป็นการรับ
ออกซิเจนเข้าในกระแสโลหิตการเต้นของหัวใจเป็นการล าเลียงออกซิเจนไปเล้ียงร่างกาย สมอง หัวใจ 
และปอด ให้มีชีวิตมีพลังงานอยู่ได้ ดังนั้น หากระบบใดระบบหนึ่งเกิดขัดข้อง จะท าให้ระบบอื่นอีก 2 

ระบบมีผลกระทบไปด้วย ถ้าศูนย์ควบคุมการหายใจในสมองถูกท าลาย การหายใจจะหยุด เกิด
ภาวะการขาดออกซิเจนท้ังร่างกาย หัวใจท่ีขาดออกซิเจนก็หยุดเต้น การท างานของสมองนับว่าส าคัญ
ท่ีสุด จึงได้มีการพิจารณาการตายจากการท างานของท้ัง 3 ระบบนี้ 

         ฉะนั้น จะเห็นได้ว่าการท างานของระบบท้ังสามท่ีกล่าวมาจึงมีความสัมพันธ์
กันอย่างใกล้ชิด แต่การท างานของสมองนั้น คนท่ัวไปมองไม่เห็นเหมือนการหายใจและการเต้นของ
หัวใจ ดังนั้น การวินิจฉัยคนตายจึงอาศัยการหยุดท างานของหัวใจและการหายใจเป็นส าคัญ แต่ใน
ปัจจุบันแพทย์ได้เจริญก้าวหน้ามาก มีเครื่องมือท่ีสามารถตรวจสอบการท างานของสมองมีเครื่องมอท่ี
ช่วยหายใจท่ีหยุดแล้วให้ด าเนินต่อไปได้ มีเครื่องมือท่ีใช้สูบฉีดโลหิตแทนการเต้นของหัวใจได้ ดังนั้น 
การวินิจฉัยการตายเปล่ียนแปลงไปจากเดิม ๆ โดยพิจารณาว่าคนตายก็ต่อเมื่อระบบการท างานของ
ระบบท้ังสามหยุดนั่นเอง สมองหยุดท างาน ด้วยการตรวจคล่ืนสมองด้วยไฟฟ้า หัวใจหยุดเต้นและ
หายใจเองไม่ได้ ท้ังสามประกอบกันจึงถือว่าตาย 

         ต่อมาได้เกิดแนวคิดใหม่ในการตัดสินการตายอีกแบบหนึ่ง โดยใช้สมองตาย
เป็นเกณฑ์ แม้ว่าแพทย์จะสามารถช่วยผู้ป่วยให้มีชีวิตอยู่ได้เป็นจ านวนมากด้วยเครื่องช่วยหายใจและ
เครื่องกระตุ้นหัวใจก็ตาม ยังมีกรณีท่ีสมองได้รับความเสียหายอย่างมาก จนไม่สามารถคืนกลับมา
ท างานได้ คนๆ นั้นจะอยู่ในสภาพซึ่งไม่รู้สึกตัว ไม่หายใจตามธรรมชาติ หัวใจก็จะหยุดเต้น แต่แพทย์ก็
ยังสามารถท าให้หัวใจเต้นต่อไปโดยฝืนธรรมชาติอาศัยเครื่องช่วยหายใจ ออกซิเจนจึงเข้าไปเล้ียง
กล้ามเนื้อหัวใจ ให้หัวใจเต้นต่อไปได้ ภาวะเช่นนี้ทางแพทย์เรียกว่า “สมองตาย” (Brain Death) 
หมายความว่า ตัวก้านสมองเสียหมดอย่างถาวร บุคคลท่ีแพทย์วินิจฉัยว่าสมองตายในท่ีสุดจะต้องตาย
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ในเวลาไม่ช้า แม้จะมีเครื่องช่วยก็จะตายภายในระหว่าง 12-210 ช่ัวโมง    ส าหรับประเทศไทยยังไม่มี
กฎหมายรับรองว่า สมองตาย คือ ตาย แต่ทางแพทย์ไทยได้รับรองและแพทย์สภา   ได้ประกาศ
ก าหนดเกณฑ์การวินิจฉัยให้ถือปฏิบัติก าหนดให้สมองตาย คือ แพทย์เจ้าของคนไข้และแพทย์อื่นอย่าง
น้อย 1 คน ซึ่งไม่มีหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับการปลูกถ่ายอวัยวะ แต่ต้องเป็นศัลยกรรมแพทย์หรืออายุ ร
แพทย์ทางระบบประสาทอย่างน้อย 1 คน ร่วมกันท าการวินิจฉัยสมองตายแล้วให้ผู้อ านวยการหรือ
ผู้แทน  เป็นผู้ประกาศการตาย (declare death) เมื่อประกาศการตายแล้วก็สามารถหยุดเครื่องช่วย
หายใจได้ นอกจากกรณีท่ีจะมีการเอาอวัยวะจากผู้ตายไปปลูกถ่าย จึงคงใช้เครื่องช่วยหายใจไว้ได้
จนกระท่ังตัดอวัยวะออกไปแล้ว 

 1.3.2 การตายโดยผลของกฎหมาย 

         สาบสูญ คือ การตายโดยผลของกฎหมาย บุคคลใดท่ีศาลส่ังให้เป็นคนสาบสูญ
แล้ว กฎหมายถือว่าบุคคลนั้นตายแล้ว ท้ัง ๆ ท่ีความจริงแล้วเขายังอาจยังมีชีวิตอยู่ก็ได้ ธรรมดาเมื่อบุคคล
ใดตายลงสภาพบุคคล ก็ส้ินสุดไป แต่ก็ยังมีกรณีท่ีเรายังไม่แน่ใจว่าบุคคลนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือตายแล้ว เช่น 
มีบุคคลหนึ่งไปเสียจากภูมิล าเนาหรือถิ่นท่ีอยู่ของตนและไม่ได้ส่งข่าวคราวให้ใครทราบและไม่มีผู้ใดพบเห็น
เลย ไม่มีใครทราบว่าเขา ท าอะไรอยู่ท่ีไหน ยังมีชีวิตอยู่หรือตายไปแล้ว ท าให้ผลตามกฎหมายเกี่ยวกับ
บุคคลนั้นเปล่ียนแปลงไป ปัญหาคือว่า ใครจะเป็นคนจัดการทรัพย์สินของเขา สถานภาพทางครอบครัว
ของเขาเป็นอย่างไร กฎหมายได้บัญญัติก าหนดวิธีการเป็นขั้น ๆ เพื่อให้กิจการต่าง ๆ เกี่ยวกับบุคคลนั้น
ด าเนินการไปได้ไม่ค้างไว้โดยไม่มีใคร มีสิทธิจัดการใดๆ แบ่งได้เป็น 2 ระยะ ดังนี้ 

         ระยะแรก  เป็นระยะท่ีบุคคลหายไปจากภูมิล าเนาหรือถิ่นท่ีอยู่โดยไม่ ส่งข่าว
คราวและไม่มีผู้ใดพบเห็น เลยสันนิษฐานว่ายังมีชีวิตอยู่ยังไม่ตาย เขาอาจกลับมาเพียงไม่ทราบแน่นอน
เท่านั้น ดังนั้น จึงสันนิษฐานว่าผู้หายไปนั้นเป็นเพียงผู้ไม่อยู่ 

         ระยะท่ีสอง เป็นระยะท่ีบุคคลหายไปจากภูมิล าเนาหรือถิ่นท่ีอยู่เป็นระยะเวลา 
นานพ้นจากระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนดไว้ ในกรณีหายไปโดยไม่รู้ว่าบุคคลนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือไม่
ตลอดเวลา 5 ปี และในกรณีท่ีการรบหรือสงครามส้ินสุด และบุคคลนั้นยังอยู่ในการรบหรือสงคราม แล้ว
หายไปในการรบหรือสงคราม หรือนับแต่วันท่ียานพาหนะท่ีบุคคลนั้นเดินทางอับปางลงถูกท าลายหรือสูญ
หายไป หรือนับแต่วันท่ีเหตุอันตรายแก่ชีวิต ท่ีระบุไว้ในตอนต้นนั้นได้ผ่านพ้นไป บุคคลนั้นตกอยู่ใน
อันตรายเช่นว่านั้น โดยไม่มีใครรู้แน่ว่าบุคคลนั้นมีชีวิตอยู่หรือไม่ตลอดระยะเวลา 2 ปี ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หรือพนักงานอัยการร้องขอศาลส่ังให้บุคคลนั้นเป็นบุคคลสาบสูญก็ได้ และเมื่อศาลมีค าส่ังให้เป็นคน
สาบสูญ ให้ถือว่าบุคคลนั้นถึงแก่ความตาย โดยต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

         เมื่อศาลได้มีค าส่ังให้บุคคลใดเป็นคนสาบสูญ มีผลเท่ากับบุคคลนั้นได้ถึงแก่
ความตาย ถือว่าหมดสภาพบุคคลเช่นเดียวกับกรณีธรรมดา เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่าง
อื่น ดังต่อไปนี้ 
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         1. ฐานะทางครอบครัว ถ้าผู้สาบสูญนั้นเป็นบิดาหรือมารดาเป็นผู้ใช้อ านาจปก 
ครองอ านาจปกครองผู้เยาว์ย่อมส้ินสุดลง และอ านาจปกครองนั้นย่อมตกอยู่แก่บิดาหรือมารดาอีกฝ่าย
หนึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1566 วรรค 2 

         2. ในกรณีท่ีมีคู่สมรส การสาบสูญนั้นไม่เป็นเหตุให้ขาดจากการสมรส แต่อีกฝ่าย
หนึ่งเอาหลักฐานค าส่ังศาลให้เป็นคนสาบสูญไปใช้เป็นเหตุในการฟ้องหย่าได้ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์มาตรา 1516 (5) 

         3. ในเรื่องมรดก เมื่อศาลส่ังให้บุคคลใดเป็นคนสาบสูญ มรดกย่อมตกทอด
ตามตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1602 แต่ในกรณีนี้ ผู้รับมรดกอาจตกคืนทรัพย์
มรดกท่ีได้รับมาหากภายหลังพิสูจน์ได้ว่าผู้สาบสูญนั้นยังมีชีวิตอยู่หรืตายในเวลาอื่น 

  อนึ่ง บุคคลท่ีศาลส่ังให้เป็นคนสาบสูญไปกระท าผิดทางอาญา ณ ท่ีใด ต ารวจ
สามารถจับกุมมาด าเนินคดีได้ ท้ังนี้ เพราะการท่ีศาลส่ังให้เป็นคนสาบสูญไม่ท าให้คดีอาญาระงับนอกจาก
จะหลบหนีจนพ้นอายุความอาญานั้น 

  กรณีการถอนค าส่ังแสดงความสาบสูญ การท่ีศาลมีค าส่ังให้บุคคลใดเป็นคน
สาบสูญนั้นเป็นเพียงข้อสันนิษฐานของกฎหมายว่าบุคคลนั้นถึงแก่ความตายแล้ว หากปรากฏว่าคน
สาบสูญนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือตายเวลาอื่นผิดไปจากเวลาท่ีกฎหมายสันนิษฐานไว้ คือ 5 ปี ในกรณี
ธรรมดา และ 2 ปี ในกรณีพิเศษ กฎหมายจึงให้มีการเพิกถอนค าส่ังศาลท่ีให้บุคคลนั้นเป็นคนสาบสูญ 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 63 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “เมื่อบุคคลผู้ถูกศาลส่ังให้เป็นคน
สาบสูญนั้นเอง หรือผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอัยการร้องขอต่อศาล และพิสูจน์ได้ว่า บุคคลผู้ถูกศาล
ส่ังให้เป็นคนสาบสูญนั้นยังคงมีชีวิตอยู่ดี หรือว่าตายในเวลาอื่นผิดไปจากเวลาดังระบุไว้ในมาตรา 62 

ให้ศาลส่ังถอนค าส่ังเป็นคนสาบสูญนั้น” 

  ดังนั้น ผู้มีสิทธิร้องขอให้ศาลเพิกถอนค าส่ังแสดงความสาบสูญ ได้แก่ ผู้
สาบสูญเองในกรณีท่ีเขายังมีชีวิตอยู่ หรือผู้มีส่วนได้เสีย คือ บุคคลท่ีมีสิทธิร้องขอต่อศาลให้ผู้ไม่อยู่เป็น
คนสาบสูญ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 61 นั้นเอง หรือพนักงานอัยการ และศาลจะถอนค าส่ังแสดงความ
สาบสูญให้ได้ใน 2 กรณี ดังนี้  

  1. บุคคลท่ีสาบสูญนั้นยังมีชีวิตอยู่ 
  2. บุคคลท่ีสาบสูญนั้นได้ถือแก่ความตายผิดไปจากระยะเวลาท่ีกฎหมาย

ก าหนด ท้ังนี้ในการ เพิกถอนค าส่ังแสดงความสาบสูญนั้น ศาลต้ังท าการไต่สวนให้ได้ความจริงแล้วจึง
ใช้ดุลพินิจให้เพิกถอนได้ ค าส่ังศาลท่ีให้เพิกถอนนี้ต้องโฆษณาในราชกิจจานุเบกษา  

  จะเห็นได้ว่า ผลของการเพิกถอนค าส่ังแสดงความสาบสูญ การเพิกถอน
ค าส่ังสาบสูญมีผลกระทบกระเทือนต่อกิจการต่างๆท่ีได้กระท าลงไป เนื่องจากการมีค าส่ังแสดงการ
สาบสูญ ทรัพย์มรดกท่ีตกทอดไปยังทายาทผู้สาบสูญจะต้องกลับคืนสู่กองทรัพย์สินของผู้สาบสูญ
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ตามเดิม ด้วยเหตุดังกล่าวจึงมีบทบัญญัติของกฎหมายคุ้มครองผู้ท าการโดยสุจริต แต่ต้องเสียหาย
เพราะการเพิกถอนค าส่ังแสดงสาบสูญ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 63 วรรคแรก
ว่า “แต่ถอดค าส่ังนี้ย่อมไม่กระทบกระท่ังถือความสมบูรณ์แห่งการท้ังหลายอันได้ท าไปโดยสุจริตใน
ระหว่างเวลาต้ังแต่ศาลมีค าส่ังแสดงความสาบสูญ จนถึงเวลา ถอนค าส่ังนั้น ดังนั้น การกระท าใดๆใน
ระหว่างท่ีศาลมีค าส่ังแสดงสาบสูญจนถึงเวลาท่ีศาลเพิกถอนค าส่ังนั้น  หากเป็นการกระท าโดยสุจริตท่ี
กระท าลงไปโดยไม่ทราบว่าผู้สาบสูญยังมีชีวิตอยู่หรือตายผิดไปจากเวลาท่ีกฎหมายก าหนดไว้ แต่ถ้า
เป็นการกระท าท่ีท าภายหลังเมื่อศาลได้มีค าส่ังเพิกถอนการสาบสูญแล้ว ถือแม้จะกระท าโดยสุจริต
ไม่ได้รับการคุ้มครอง จะต้องคืนทรัพย์ตามบทบัญญัติว่าด้วยลาภมิควรได้ในประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ 

    1.4  ความสามารถของบุคคล 

 ความสามารถของบุคคล คือ การท่ีบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีสิทธิและหน้าท่ี และ
สามารถใช้สิทธิหน้าท่ีนั้นๆได้ตามกฎหมาย แม้บุคคลทุกคนท่ีสภาพบุคคลจะมีสิทธิแลหน้าท่ีได้ แต่
ความสามารถในการใช้สิทธิอาจมีไม่เท่าเทียมกัน กล่าวคือ อาจใช้สิทธิของตนได้ในวงจ ากัดภายใต้
เงื่อนไขบางประการกฎหมาย ซึ่งทางกฎหมายเรียกว่าเป็น“ผู้หย่อนความสามารถ” 

 บุคคลผู้หย่อนความสามารถจ าแนกได้ 3 ประเภทคือ 

 1.  ผู้เยาว์  
 2.  คนไร้ความสามารถ  
 3.  คนเสมือนไร้ความสามารถ 

 1.4.1 ผู้เยาว์  
        คือ ผู้ท่ีมีอายุยังไม่บรรลุนิติภาวะ กฎหมายถือว่าเป็นผู้ท่ี ยังด้อยในทาง

สติปัญญาและร่างกาย ผู้เยาว์จะบรรลุนิติภาวะได้ต่อเมื่อมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์แล้ว แต่ท้ังนี้ 
กฎหมายยังบัญญัติไว้ว่า “ผู้เยาว์ย่อมบรรลุนิติภาวะเมื่อท าการสมรส หากการสมรสนั้นได้ท าเมื่อฝ่าย
ชายและฝ่ายหญิงมีอายุ 17 ปีบริบูรณ์แล้ว แต่ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควรศาลจะอนุญาตให้ท าการสมรส
ก่อนนั้นได้” 

         ผู้เยาว์เป็นผู้หย่อนความสามารถในการใช้สิทธิปฏิบัติหน้าท่ีส่วนความสามารถ
ในการมีสิทธิหรือได้รับประโยชน์ย่อมมีได้ตามกฎหมายดังได้กล่าวมาแล้วในประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 15 ท้ังยังมีสิทธิได้ต้ังแต่อยู่ในครรภ์มารดา หากว่าภายหลังเกิดมารอดอยู่ กฎหมาย
ประสงค์จะคุ้มครองผู้เยาว์ซึ่ง หย่อนความรู้สึกผิดชอบมิให้เสียเปรียบผู้อื่น จึงบัญญัติไว้ในประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 21 ว่า “อันผู้เยาว์จะท านิติกรรมใดๆ ต้องได้รับค ายินยอมจาก
ผู้แทนโดยชอบธรรมก่อนบรรดาการใด ๆ อันผู้เยาว์ได้ท าลงปราศจากความยินยอมเช่นว่านั้น ท่านว่า
เป็นโมฆียะ” 
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         โดยผลของมาตรา 21 แสดงให้เห็นว่ากฎหมายต้องการจะคุ้มครองผู้เยาว์ใน
การท าติดต่อนิติสัมพันธ์ กับบุคคลภายนอก เพื่อมิให้ตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบ เพราะความยังเป็นผู้เยาว์
ด้อยสติปัญญาและประสบการณ์  โดยเหตุ นี้กฎหมายจึงให้ผู้แทนโดยชอบธรรมคอยดูแลช่วยเหลือใน
การใช้สิทธิและความสามารถของผู้เยาว์  และผู้แทนโดยชอบธรรมคอยดูแลช่วยเหลือในการใช้สิทธิ
และความสามารถ มีดังนี้ 

         1.4.1.1 ผู้ใช้อ านาจปกครอง   
          ผู้ใช้อ านาจ คือ บิดาและมารดาร่วมกัน  (ประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ มาตรา 1566)  หมายความว่า ท้ังบิดามารดาต่างเป็นผู้ใช้อ านาจปกครองจึงต่างเป็นผู้แทน
โดยชอบธรรมของผู้เยาว์ด้วยกัน 

          กรณีมีเพียงบิดาหรือมารดาอ านาจการปกครองอยู่กับบิดาหรือ
มารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ในกรณีดังนี้ 

 1. บิดาหรือมารดาตาย 

 2. ไม่แน่นอนว่าบิดาหรือมารดมีชีวิตอยู่ 
 3.  บิดาหรือมารดาถูกศาลส่ังให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือน

ไร้ความสามารถ 

 4. มารดาหรือบิดาต้องเข้ารักษาตัวอยู่ในสถานพยาบาลเพราะจิต
ฟั่นเฟือน  

 5. ศาลส่ังให้อ านาจการปกครองอยู่กับบิดาหรือมารดา 
  นอกจากนั้นอ านาจอยู่กับมารดาเดียวฝ่ายเดียว  ในกรณีท่ีบุตรเกิด

จากหญิงมีได้สมรสกับชาย  
         1.4.1.2 ผู้ปกครอง ผู้ปกครองของผู้เยาว์มีได้ในกรณีตามประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1585 กล่าวคือ 

         1. ผู้เยาว์ไม่มีบิดามารดา (กรณีตายหรือไม่ปรากฏบิดามารดา) 
         2. บิดามารดาถูกถอนอ านาจปกครอง 
   ผู้ใช้อ านาจปกครองหรือผู้ปกครองจึงเป็นจึงเป็นผู้แทนโดยชอบ

ธรรมของผู้เยาว์ มีอ านาจท าการแทนผู้เยาว์ หรือให้ความยินยอมในการท่ีผู้เยาว์จะท านิติกรรม
ดังกล่าวมาแล้ว การใดท่ีผู้แทนโดยชอบธรรมกระท าลงย่อมผูกพันผู้เยาว์ แต่ถึงกระนั้นแล้ว มีกิจการท่ี
เกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้เยาว์บางประการท่ีกฎหมายถือว่ามีความส าคัญ ผู้แทนโดยชอบธรรมจะกระท า
มิได้ เว้นแต่ศาลจะอนุญาต ได้แก่ กิจการตามท่ีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1574 
ก าหนดไว้คือ 
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   1. ขาย แลกเปล่ียน ขายฝาก จ านอง ปลดจ านองให้แก่ผู้จ านอง
หรือโอนสิทธิจ านองอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ท่ีอาจจ านองได้ 

   2. ก่อต้ัง หรือกระท าให้ส้ินสุดลงท้ังหมดหรือบางส่วน ซึ่งทรัพย์สิน
อันเกีย่วกับอสังหาริมทรัพย์ 

   3. ก่อต้ังภาระจ ายอม สิทธิอาศัย สิทธิเหนือพื้นดิน สิทธิเก็บกิน 
ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นใดในอสังหาริมทรัพย์ 

   4. ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เกิน 3 ปี หรือให้เช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ 
   5.  จ าหน่ายไปท้ังหมดหรือแต่บางส่วนซึ่งสิทธิเรียกร้องท่ีจะได้มา

ซึ่งทรัพยสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์ท่ีอาจจ านองได้ สิทธิเรียกร้องท่ีจะให้ทรัพย์สิน
เช่นว่านั้นของผู้เยาว์ปลอดจากทรัพยสิทธิที่มีอยู่ของทรัพย์สิน 

   6.  ให้กู้ยืมเงิน 

   7.  น าทรัพย์สินไปแสวงหาผลประโยชน์ นอกจกกรณีท่ีบัญญัติไว้
ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1598/4 (1) (2) หรือ (3) 

   8.  ประนีประนอมยอมความ 

   9.  ให้โดยเสน่หาเว้นแต่เอาทรัพย์สินของผู้เยาว์ให้แทนผู้เยาว์เพื่อ
การกุศล สาธารณะหรือการสังคมพอสมควรแก่ฐานานุรูปของผู้เยาว์ 

   10.  ประกันโดยประการใดๆอันอาจมีผลให้ผู้เยาว์ถูกบังคับช าระ
หนี้ 

   11. มอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย 

   12.  มอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย 

         แม้กฎหมายก าหนดให้ผู้แทนโดยชอบธรรมควบคุมดูแลการ
กระท าของผู้เยาว์ แต่กิจการบางอย่างท่ีกฎหมายอนุญาตให้ผู้เยาว์มีความสามารถเหมือนคนบรรลุนิติ
ภาวะท่ัวไป กล่าวคือ สามารถกระท ากระท าการดังจะกล่าวดังต่อไปนี้ได้ล าพังตนเอง ไม่จ าเป็นต้อง
ได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมเสียก่อน ได้แก่ 

         1. ผู้เยาว์อาจท าการใดๆได้ท้ังส้ินหากเป็นการเพื่อได้ไปซึ่ง
สิทธิอันใดอันหนึ่งหรือเป็นการเพื่อให้หลุดพ้นจากหน้าท่ีอันใดอันหนึ่ง (ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 22) เรียกว่า เป็นนิติกรรมท่ีผู้เยาว์มีแต่ได้ฝ่ายเดียว ไม่เสียประโยชน์อันใดเลย
กฎหมายจึงให้ผู้เยาว์ท าได้เองเสมอ 

    ค าว่า“ได้ไปซึ่งสิทธิ” เช่นการรับการให้โดยเสน่หาโดยไม่
มีภาระผูกพันใดๆ เช่น กรณีมีผู้ให้เงิน  หรือทรัพย์สินอื่นๆโดยปราศจากเงื่อนไข 
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    ค าว่า“หลุดพ้นจากหน้าท่ี” เช่น เจ้าหน้าท่ีท านิติกรรม
ปลดหนี้ให้การบอกล้างโมฆียกรรม 

         2. ผู้เยาว์อาจท าการใดๆได้ท้ังส้ินซึ่งเป็นการต้องท าเอง
เฉพาะตัว (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 23)  เนื่องจากเป็นกิจการเฉพาะตัว จึงไม่
สมควรให้ผู้แทนโดยชอบธรรมเข้ามายุ่งเกี่ยว เช่น การมี่ผู้เยาว์ท าการรับรองบุตรนอกสมรสอันเป็น
เรื่องเฉพาะตัว การท าพินัยกรรม เป็นต้น 

         3. ผู้เยาว์อาจท าการใดๆได้ท้ังส้ินเป็นการสมแก่ฐานานุรูป
แห่งตนและเป็นการอันจ าเป็นเพื่อเล้ียงชีพตามสมควร (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
24) นิติกรรมท่ีจ าเป็นในการเล้ียงชีพตามสมควรหมายถึง กิจการท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ เช่น
การซื้ออาหารกิน ซื้อสมุด ดินสอ เครื่องเรียนขึ้นรถเมล์ประจ าทาง ฯลฯ ความส าคัญต้องสมแก่บานานุ
รูปคือการพิจารณาถึงฐานะความเป็นอยู่ของบุคคลเป็นการเฉพาะราย 

         4. ผู้เยาว์อาจท าพินัยกรรมผู้เยาว์ได้เมื่ออายุสิบห้าปีบริบูรณ์ 
(ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 25)  

 1.4.2 คนไร้ความสามารถ  
         คนไร้ความสามารถ คือ คนวิกลจริตท่ีถูกศาลส่ังให้เป็นคนไร้ความสามารถ 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 28 บัญญัติว่า “บุคคลวิกลจริตผู้ใด ถ้าคู่สมรสก็ดี ผู้บุพการี 
กล่าวคือ บิดามารดา ปู่ย่า ตา ยาย ทวดก็ดี ผู้สืบสันดานกล่าวคือ ลูก หลาน เหลน ล้ือก็ดี ผู้ปกครอง
หรือหรือผู้พิทักษ์ก็ดี ผู้ซึ่งปกครองดูแลบุคคลนั้นอยู่ก็ดี หรือพนักงานอัยการก็ดี ร้องขอต่อศาลให้ส่ังผู้
นั้นเป็นคนไร้ความสามารถ.” 

         วรรคท้าย “ค าส่ังศาลนี้เป็นโฆษณาในราชกิจจานุเบกษา” 

         ดังนั้น การท่ีจะเป็นคนไร้ความสามารถต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์  คือ 

         1. คนวิกลจริต คือ คนบ้าตามความเข้าใจของวิญญูชนคนท่ัวๆไป ความ
วิกลจริตอาจเกิดจากโรคจิต หรือจิตฟั่นเฟือน หรือมีจิตบกพร่องไม่สมประกอบ โดยปกติแล้วการ
พิจารณาเรื่องคนวิกลจริตนี้ย่อมเป็นเรื่องท่ีจะต้องวินิจฉัยในทางการแพทย์ และการวิกลจริตของ
บุคคลย่อมจริตวิกลอย่างมากและต้องเป็นอยู่เป็นประจ า ไม่รู้ผิดชอบ จนไม่สามารถประกอบกิจการ
ของตนหรือกิจการส่วนตัวของตนเองได้ 

         2. ศาลส่ังให้เป็นคนไร้ความสามารถ การท่ีจะส่ังโฆษณาในราชกิจจานุเบกษา
ต้องมีการร้องขอต่อศาลโดยผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 28 

เมือศาลได้รับค าร้องแล้ว หากเห็นว่าผู้นั้นเป็นผู้วิกลจริตจริง ก็จะส่ังให้เป็นคนไร้ความสามารถ 
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         3. โฆษณาในค าส่ังราชกิจจานุเบกษา เนื่องจากการเป็นคนไร้ความสามารถ
ย่อมท าให้ผู้นั้นเป็นผู้ไม่อาจท านิติกรรมใดๆได้ ย่อมมีผลต่อบุคคลภายนอกจึงต้องโฆษณาในหนังสือ
ราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้โฆษณาในราชกิจจานุเบกษาได้มีโอกาสรับรู้รับทราบด้วย 

  เมื่อศาลส่ังให้เป็นคนไร้ความสามารถและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 
ผลทางกฎหมายของการเป็นคนไร้ความสามารถ มีดังนี้   

  1. บุคคลท่ีศาลส่ังให้เป็นคนไร้ความสามารถนั้น ต้องจัดอยู่ในความอนุบาล 
กล่าวคือ ศาลจะส่ังให้ในความอนุบาล ซึ่งหมายถึง จะต้องมีผู้อนุบาลเพื่อดูแลจัดการทรัพย์สินของคน
ไร้ความสามารถ 

      หากบุคคลไร้ความสามารถยังมิได้ท าการสมรส ไม่ว่าจะบรรลุนิติภาวะ
แล้วหรือไม่ ให้บิดามารดาเป็นผู้อนุบาล เว้นแต่ศาลจะส่ังเป็นอย่างอื่น   

      ถ้าบุคคลไร้ความสามารถท าการสมรสแล้ว ให้ภรรยาหรือสามีเป็นผู้อนุ- 
บาล เว้นแต่ศาลเห็นสมควรจะส่ังให้บิดาหรือมารดาหรือบุคคลภายนอกเป็นผู้อนุบาลก็ได้  

  2. การใดๆ อันคนไร้ความสามารถได้ท าลงเป็นโมฆียะ นั่นหมายความว่า 
บุคคลไร้ความสามารถไม่อาจกระท าการใดๆได้เลยต้องให้ผู้อนุบาลเป็นผู้ท าแทน กรณีจึงต่างกับผู้เยาว์
ท่ีอาจให้ผู้แทนโดยชอบธรรมยินยอมก็ได้โดยผู้เยาว์เป็นผู้กระท าเอง ดังนั้น แม้ผู้อนุบาลจะยินยอม
อนุญาตให้คนไร้ความสามารถกระท านิติกรรมก็ไม่สมบูรณ์เป็นโมฆียะ แม้ขณะท านิติกรรมนั้นคนไร้
ความสามารถนั้นอาจมีสติอย่างคนเป็นปกติก็ถือว่านิติกรรมเป็นโมฆียะ  

      การส้ินสุดแห่งการเป็นคนไร้ความสามารถ 

      1. เมื่อคนไร้ความสามารถ ถึงแก่ความตาย 

      2. ศาลมีค าส่ังเพิกถอนค าส่ังให้เป็นคนไร้ความสามารถ  ได้แก่  ในกรณี
ท่ีคนไร้ความสามารถนั้นหารเป็นปกติแล้ว บุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 28 
หรือคนไร้ความสามารถเองอาจร้องขอให้เพิกถอนค าส่ังดังกล่าวเสียได้    

 1.4.3 บุคคลวิกลจริต   
        ดังท่ีได้กล่าวมาแล้ว บุคคลวิกลจริตนั้นอาจเกิดอาการจากโรคจิต หรือจิตฟั่น

เฟือน สติวิปลาสขาดการรู้ส านึก หรือมีจิตบกพร่องไม่สมประกอบ จนไม่สามารถประกอบกิจการของ
ตนหรือกิจการส่วนตัวของตนเองได้ บุคคลวิกลจริตท่ีศาลยังไม่ส่ังให้เป็นคนไร้ความสามารถย่อมอยู่ใน
ฐานะเป็นผู้มีความสามารถเหมือนดังบุคคลธรรมดาท่ัวไป เพราะยังมิได้มีการร้องขอมาตรา 28 อย่าง 
ไรก็ตาม บุคคลวิกลจริต แม้ศาลยังมิได้ส่ังให้เป็นคนไร้ความสามารถ แต่บุคคลวิกลจริตจัดอยู่ใน
ลักษณะของผู้ท่ีไม่สามารถรู้สึกรับผิดชอบไม่อาจบังคับการกระท าของตนเองได้เฉกเช่นคนธรรมดา
ท่ัวไป ดังนั้น กฎหมายจึงคุ้มครองการกระท าบางประการของบุคคลวิกลจริตนี้ด้วย มิฉะนั้นแล้วอาจ 
จะเป็นช่องทางให้ผู้ท่ีไม่สุจริตท้ังหลายหลอกลวงหาประโยชน์อันมิชอบจากบุคคลวิกลจริตได้ 
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        ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 30 จึงบัญญัติว่า “การใดๆอัน
บุคคลวิกลจริตซึ่งศาลยังมิได้ส่ังให้เป็นคนไร้ความสามารถได้กระท าลง การนั้นจะเป็นโมฆียะต่อเมื่อได้
กระท าในขณะบุคคลนั้นวิกลจริตอยู่ และคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้รู้แล้วด้วยว่าผู้กระท าเป็นคนวิกลจริต” 

         จากมาตรา 30 หมายความว่า การใดๆหรือนิติกรรมใดๆท่ีคนวิกลจริตได้ท า
ลงย่อมบริบูรณ์มีผลผูกพันธุ์ตามกฎหมาย และจะเป็นโมฆียะก็ต่อเมื่อสามารถพิสูจน์ได้ว่า 

         1. นิติกรรมท่ีได้ท าขึ้นนั้นกระท าในขณะผู้นั้นวิกลจริตอยู่ กล่าวคือ ในขณะ
กระท านิติกรรมผู้นั้นได้ท านิติกรรมโดยไม่รู้สึกผิดชอบหรือบังคับตนเองได้ และ 

         2. คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้รู้อยู่ว่าผู้นั้นเป็นคนวิกลจริต  ดังนั้น  ต้องคุ้มครอง
บุคคลภายนอกด้วย  เพราะบุคคลภายนอกอาจไม่ทราบก็ได้ว่าผู้ใดเป็นคนวิกลจริตหรือไม่ ด้วยเหตุนี้ 
ถ้าเขาไม่รู้เช่นนั้นนิติกรรมย่อมบริบูรณ์ 

 1.4.4 คนเสมือนไร้ความสามารถ  
         คนเสมือนไร้ความสามารถนั้น เป็นบุคคลหย่อนความสามรถท่ีไม่ถึงกับว่าเป็น

บุคคลวิกลจริตไม่รู้ผิดชอบ เป็นแต่เพียงมีเหตุบกพร่องบางส่ิงบางอย่าง ท าให้ไม่อาจจัดการงานของ
ตนเองได้ หรือจัดการงานได้ก็คงจะเสียเปรียบเสียประโยชน์ กายพิการ จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ 
ติดสุรายาเมา ประพฤติสุรุ่ยสุร่ายเสพล เป็นอาจิณ ดังนั้น กฎหมายจึงให้ความคุ้มครองโดยถือว่าเป็นผู้
หย่อนความสามารถก าหนดให้มีผู้พิทักษ์เพื่อเข้ามาดูแลก ากับการในการจัดทรัพย์สิน ดังค านิยามใน
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 32 โดยสรุปว่า บุคคลผู้ใดไม่สามารถจัดการงานของตนได้ 
เพราะการพิการ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบก เพราะความประพฤติสุรุ่ยสุร่าย เสเพลเป็นอาจิณก็
ดี เพราะเป็นคนติดสุรายาเมาก็ดี เมื่อบุคคลผู้หนึ่งผู้ใดดังระบุไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 28 ร้องขอต่อศาล  ศาลจะส่ังให้บุคคลผู้นั้นเป็นคนเสมือบุคคลไร้ความสามารถและส่ังให้ผู้นั้น
อยู่ในความพิทักษ์ก็ได้ ค าส่ังนี้ให้เป็นโฆษณาในราชกิจจานุเบกษา 

         ตามมาตรา 32 นี้จะเห็นได้ว่า บุคคลท่ีเป็นเสมือบุคคลไร้ความสามารถนั้น
ต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ 3 ประการคือ 

         1. มีเหตุบกพร่องบางอย่างท่ีกฎหมายก าหนดไว้ 
         2. ไม่สามารถจัดการงานของตนเองได้ เพราะเหตุบกพร่อง 
         3.  ศาลส่ังให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ   
        1.4.4.1 มีเหตุบกพร่องบางอย่างท่ีกฎหมายก าหนดไว้ ซึ่งมี 4 ประการ คือ 

         1.4.4.1.1 กายพิการ หมายถึง ร่างกายไม่สมประกอบ เช่น ตาบอด หู
หนวก เป็นใบ้ ขาขาด แขนขาด หรืออัมพาต ไม่ค านึงว่าเป็นคนพิการนี้จะเป็นมาแต่ก าเนิด หรือเป็น
ภายหลัง เพราะป่วยไข้ เพราะอุบัติเหตุเพราะสงคราม หรือเพราะชราภาพก็ได้  
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         1.4.4.1.2 จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หมายถึง คนท่ีมีสติฟั่นเฟือนเป็น
โรคจิตหรือสมองพิการ แต่ยังไม่เข้าขั้นวิกงจริต คนมีสตีฟั่นเฟือนนี้เป็นคนสติรู้ผิดชอบอยู่ในเรื่องท่ัวไป  

         1.4.4.1.3 ประพฤติสุรุ่ยสุร่าย เสเพลเป็นอาจิณ หมายถึง คนท่ีใช้จ่าย
ทรัพย์สินให้ส้ินเปลืองโดยเปล่าประโยชน์เกินรายได้ท่ีรับโดยมีพฤติกรรมท่ีขาดการยับยั้งช่ังใจในการ
ด าเนินชีวิตและเป็นพฤติกรรมท่ีกระท าอยู่ทุกเมื่อเช่ือวัน  

         1.4.4.1.4 ติดสุรายาเมา หมายถึงคนท่ีเสพสุราหรือพวกมืนเมาต่างๆ 
เช่น กัญชา เฮโรอิน หรือฝ่ินหรือส่ิงเสพติดอื่น และจะละเว้นไม่เสพเสียมิได้ 

        1.4.4.2 ไม่สามารถจัดการงานของตนเองได้ เพราะเหตุบกพร่อง หมายความ
ว่า เมื่อบุคคลใดมีเหตุบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่งใน 4 ประการท่ีกล่าวมาแล้ว ท าให้บุคคลนั้นไม่
สามารถจัดการงานของตนเองได้  แต่ถ้าบุคคลนั้นแม้จะมีเหตุบกพร่อง แต่ยังสามารถจัดการงานของ
ตนเองได้ เช่นแม้ตาบอดแต่ขายลอตเตอรี่เล้ียงตนเองได้ จะไปร้องขอให้เสมือนไร้ความสามารถไม่ได้ 

ต้องพิจารณาเป็นรายกรณีไป 

        1.4.4.3 เมื่อมีการร้องขอต่อศาลโดยระบุผู้มีส่วนได้เสีย  ศาลก็จะส่ังให้เป็นคน
เสมือนไร้ความสามารถ และต้องโฆษณาค าส่ังนั้นในราชกิจจานุเบกษา  

         เมื่อศาลมีค าส่ังให้เป็นบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ ผลทางกฎหมาย
ของการเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ มีดังนี้ 

         1.4.4.3.1 บุคคลท่ีศาลส่ังให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถนั้นท่านว่า
ต้องจัดอยู่ในการดูแล ของผู้พิทักษ์เพื่อดูแลการจัดทรัพย์สินของคนเสมือนไร้ความสามารถ 

         1.4.4.3.2 หากบุคคลเสมือนไร้ความสามารถยังมิได้ท าการสมรส ไม่
ว่าจะบรรลุนิติภาวะหรือไม่ ให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองเป็นผู้พิทักษ์เว้นแต่ศาลจะส่ังเป็นอย่างอื่น 

         1.4.4.3.3ถ้าบุคคลเสมือนไร้ความสามารถท าการสมรสแล้ว ให้ภรรยา
หรือสามีเป็นผู้พิทักษ์ เว้นแต่ศาลเห็นสมควรจะส่ังให้บิดาหรือมารดาหรือบุคคลภายนอกเป็นผู้พิทักษ์ก็ได้  

         1.4.4.3.4โดยท่ัวไปแล้วคนเสมือนไร้ความสามารถนั้น ท านิติกรรม
ใดๆได้ตามปกติ และมีผลสมบูรณ์เนื่องจากคนเสมือนไร้ความสามารถกระท าการใดๆ หรือท าพินัย 
กรรมได้โดยล าพังเพราะไม่มีกฎหมายห้ามไว้ 

          เว้นแต่นิติกรรมท่ีกฎหมายห้ามไว้ใน ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 34 เนื่องจากนิติกรรมเหล่านี้มีความส าคัญ กฎหมายจึงก าหนดให้คนเสมือนไร้
ความสามารถ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์เสียก่อน ถ้ากระท าไปโดยไม่ได้รับความยินยอม นิติ
กรรมนั้นย่อมตกเป็นโมฆียะ ดังนี้ 

          1. น าทรัพย์สินท่ีไปลงทุนหรือรับคืนทรัพย์สินท่ีไปลงทุน 

          2. กู้ยืมเงิน หรือให้กู้ยืมเงิน 
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          3. ให้โดยเสน่หา เว้นแต่การให้นั้นพอควรแก่ฐานานุรูป บริจาค
เพื่อกรกุศล การสังคม หรือรับการให้โดยเสน่หาท่ีมีเงื่อนไขบังคับผูกพันหรือไม่รับการให้โดยเสน่หา 

          4. การรับประกันอันมีผลให้ถูกบังคับช าระหนี้ 
          5. การเสนอคดีต่อศาลหรือด าเนินกระบวนพิจารณาใดๆ 

          6. การประนีประนอมยอมความ 

          7. การเช่าหรือให้เช่าสังหาริมทรัพย์มีก าหนดระยะเวลา 6 
เดือน หรืออสังหาริมทรัพย์ มีก าหนดระยะเวลาเกินว่า 3 ปี 

    เหตุแห่งการส้ินสุดการเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ มี
ดังนี้  

    1. คนเสมือนไร้ความสามารถถึงแก่ความตาย 

    2. ศาลส่ังให้เป็นคนไร้ความสามารถ   
    3. เมื่อศาลได้ถอนค าส่ังให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ  
        เมื่อพิจารณาถึงความแตกต่าง ต่างระหว่างคนไร้

ความสามารถ กับคนเสมือนไร้ความสามารถแล้วมีข้อสรุปดังนี้  
        1. คนไร้ความสามารถ ถูกจ ากัดความสามารถโดย

ส้ินเชิง ท านิติกรรมใดๆ ย่อมตกเป็นผลโมฆียะท้ังหมด ส่วนคนเสมือนไร้ความสามารถ ท านิติกรรมใดๆ
ได้ตามปกติ มีผลสมบูรณ์ เว้นแต่นิติกรรมท่ีได้ก าหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
34 ซึ่งจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์เสียก่อน   

        2. คนไร้ความสามารถเป็นผู้มีสภาพจิตใจผิดปกติบ้า
คล่ังเป็นโรคจิต ไม่รู้ผิดชอบช่ัวดี บังคับการกระท าของตนเองไม่ได้ เรียกว่าวิกลจริต ส่วนคนเสมือนไร้
ความสามารถมีสภาพจิตใจฟั่นเฟือนเป็นโรคจิต หรือสมองพิการ แต่ยังไม่ถึงขั้นวิกลจริต ยังมีสติรู้สึก
ผิดชอบช่ัวดี 
 2. นิติบุคคล 
     นิติบุคคล คือบุคคลตามกฎหมายท่ีสมมุติขึ้นมาและรับรองให้มีสิทธิหน้าท่ีเฉกเช่นเดียว
ดับบุคคลธรรมดายก เว้นสิทธิและหน้าท่ีบางอย่างท่ีว่าโดยสภาพแล้วไม่อาจมีได้เหมือบุคคลธรรมดา 
เช่น สิทธิทางการเมือง สิทธิในทางครอบครัว สามารถเป็นเจ้าของมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินได้ จ าหน่าย
จ่ายโอนทรัพย์สินเป็นโจทก์เป็นจ าเลย เป็นลูกหนี้เจ้าหนี้ได้ เป็นต้น    

   2.1 ประเภทของนิติบุคคล เกิดขึน้ได้โดยอาศัยกฎหมายให้อ านาจดังท่ีประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 65 บัญญัติไว้ว่า “นิติบุคคลจะมีขึ้นได้ก็แต่ด้วยอาศัยอ านาจแห่งประมวล
กฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น” ดังนั้น ประเภทของนิติบุคคลจะเกิดขึ้นตามกฎหมายได้ 2 กรณี คือ 
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      2.1.1 ตามท่ีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้แก่ สมาคม มูลนิธิ 
ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจ ากัด เป็นต้น 

      2.1.2  ตามกฎหมายอื่น เช่น นิติบุคคลมหาชน ซึ่งเป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังขึ้นตาม
กฎหมายมหาชน ซึ่งได้แก่ นิติบุคคลท่ีเป็นราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  หรือนิติบุคคลท่ีต้ังขึ้นตามกฎหมายเฉพาะ เช่น รัฐวิสากกิจ หรือองค์การ
มหาชน หรือวัดวาอารามท่ีได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เป็นต้น 

      2.2 สิทธิและหน้าที่ของนิติบุคคล นิติบุคคลจะมีสิทธิหน้าท่ีใดๆนั้นขึ้นอยู่กับการระบุไว้
ในข้อบังคับหรือตราสารจัดต้ังหรือตามกฎหมายจัดต้ังนิติบุคคลนั้นๆ จะกระท าการอื่นใดนอกจาก
วัตถุประสงค์ท่ีระบุไว้ ในกฎหมายจัดต้ังนิติบุคคลนั้นๆไม่ได้ เช่น บริษัทจ ากัดมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหา
ก าไร จะท าหน้าท่ีเกี่ยวกับการบันเทิงกีฬา ศาสนาหรือการเมืองไม่ได้ หรือสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศ
ไทยมีหน้าท่ีและวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมกีฬาฟุตบอล จะท าหน้าท่ีทางด้านดนตรีหรือการละคร
ไม่ได้ สิทธิและหน้าท่ีของนิติบุคคลก็เหมือนกับบุคคลธรรมดา เว้นแต่สิทธิและหน้าท่ีโดยสภาพแล้ว
เป็นสิทธิเฉพาะตัวแก่บุคคลธรรมดา เช่น นิติบุคคลไม่อาจมีสิทธิในการสมรส หรือไม่อาจมีสิทธิ
ครอบครัว หรือสิทธิในการรับบุตรบุญธรรม เป็นต้น 

      2.3 การจัดการนิติบุคคล ด้วยนิติบุคคลเป็นบุคคลท่ีกฎหมายสมมติขึ้นไม่แสดงเจตนา
หรือกระท าการใดๆด้วยตนเองได้จึงจ าเป็นต้องให้มีบุคคลธรรมดาเป็นผู้แทน โดยให้อ านาจในการ
ด าเนินการและมีความรับผิดชอบต่อนิติบุคคลหรือต่อบุคคลอื่น 

  ส าหรับผู้แทนนิติบุคคลนั้น ก็จะแตกต่างออกไปตามแต่ประเภทของการจัดต้ังนิติ
บุคคล ซึ่งอาจมีคนเดียวหรือเป็นคณะก็ได้ เช่น รัฐมนตรีกระทรวงต่างๆ ถือว่าเป็นผู้แทนกระทรวง 
อธิบดีเป็นผู้แทนกรม อธิการบดีเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย เจ้าอาวาสเป็นผู้แทนวัดวาอาราม กรรมการ
เป็นผู้แทนของบริษัท ผู้จัดการเป็นผู้แทนของห้างหุ้นส่วน ฯลฯ ผู้แทนเหล่านี้จะเป็นผู้แสดงเจตนาหรือ
ความประสงค์ของนิติบุคคลอันอยู่ในขอบวัตถุประสงค์และรับผิดแห่งผลของการกระท า เพราะผู้แทน
เหล่านั้นกระท าในนามนิติบุคคล ถ้าผู้แทนกระท าการใดๆในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์แล้ว  ได้
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น นิติบุคคลก็ต้องรับผิดชอบในผลของการกระท านั้นด้วย 

       2.4 อ านาจของผู้แทนนิติบุคคล อ านาจของผู้แทนนิติบุคคล จะมีมากน้อยเพียงใด
มักจะก าหนดไว้ในข้อบัลคับหรือตราสารจัดต้ังตามแต่ประเภทของการจัดต้ังนิติบุคคลนั้น แต่ส าหรับ
นิติบุคคลท่ีมีผู้แทนเป็นผู้จัดการหลายคน และมิได้ก าหนดไว้เป็นประการอื่นในข้อบังคับหรือตราสาร
จัดต้ัง การกระท าการตกลงต่างๆ ในทางอ านวยการของนิติบุคคลนั้น จะต้องเป็นไปตามเสียงข้างมาก
ในหมู่ผู้จัดการตั้งท้ังหลายด้วยกัน 

  ในกรณีอ านาจต่างๆของผู้จัดการในการด าเนินกิจการของนิติบุคคลนั้น ในท่ีอาจถูก
จ ากัดแก้ไขเปล่ียนแปลงไปแล้ว ถ้าผู้จัดการของนิติบุคคลทุจริตกระท าการตามอ านาจเดิมท่ีก าหนดไว้
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ต้ังแต่ตอนต้นจัดต้ังนิ ติบุคคลและเกิดความเสียหายขึ้น นิ ติบุคคลนั้นจะปฏิ เสธความรับผิดต่อ
บุคคลภายนอกผู้กระท าการ โดยสุจริตมิได้ ในเมื่อบุคคลภายนอกไม่ได้ทราบเรื่องข้อจ ากัดหรือ
เปล่ียนแปลงอ านาจของผู้จัดการนั้น  แต่หากบุคคลภายนอกได้ทราบถึงการจ ากัดหรือแก้ไขเปล่ียนแปลง
อ านาจนั้นแล้ว ยังเข้ามามีนิติสัมพันธ์ด้วย และเมื่อเกิดความเสียหายขึ้น บุคคลภายนอกนั้นจะเรียกร้อง
เอาค่าเสียหายจากนิติบุคคลย่อมไม่ได้เช่นกัน ด้วยเพราะเหตุท่ีบุคคลภายนอกก็ไม่สุจริตด้วย 

      2.5 ความรับผิดชอบของนิติบุคคล  กิจการใดๆท่ีผู้แทนได้กระท าลง ถ้าเป็นการกระท า
ไปตามอ านาจหน้าท่ีและการกระท าอันนั้นอยู่ในเขตแห่งวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลแล้ว นิติบุคคล
จ าต้องผูกพันกับบุคคลภายนอกในการท่ีจะปฏิบัติตามข้อผูกพันท่ีผู้แทนได้กระท าไปและใน
ขณะเดียวกันถ้าเกิดความเสียหายขึ้นแก่บุคคลภายนอก เพราะผู้แทนได้ก่อให้เกิดขึ้นในการปฏิบัติ
หน้าท่ี นิติบุคคลก็ต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกด้วย แต่ถ้ากิจการท่ีผู้แทนได้กระท าไปนั้น อยู่
นอกเหนือวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลก็ย่อมไม่ต้องรับผิดในการกระท าอันนอกเหนือวัตถุประสงค์นั้น 
กรณีนี้หากมีบรรดาผู้แทนหรือกรรมการท่ีได้ออกเสียงลงมติให้กระท าท่ีนอกวัตถุประสงค์ บรรดาผู้
แทนท่ีได้มีส่วนในการลงมตินั้นย่อมต้องรับผิดด้วย ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนท่ีท าการค้านอก
วัตถุประสงค์ของห้าง เมื่อปรากฏว่าไม่ได้กระท าไปในฐานะเป็นตัวแทนของห้างหุ้นส่วนอื่น หรือผู้เป็น
หุ้น ส่วนอื่นมิ ได้มี ส่วนได้ ส่วนเสียด้วยในกิจการค้านั้น  ผู้เป็นหุ้น ส่วนอื่นก็ ไ ม่ ต้องรับผิดต่อ
บุคคลภายนอกด้วย ผู้ท่ีต้องรับผิดก็คือผู้จัดการท่ีกระท านอกวัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วน เป็นต้ 

      2.6 ภูมิล าเนาของนิติบุคคล ภูมิล าเนาของนิติบุคคลตามกฎหมายได้แก่ ถิ่นอันเป็นท่ีต้ัง
ของส านักงานใหญ่ หรือถิ่นอันเป็นท่ีต้ังท่ีท าการ หรือถิ่นท่ีได้เลือกเอาเป็นภูมิล าเนาเฉพาะการตาม
ข้อบังคับหรือตราสารจัดต้ังและในกรณีท่ีนิติบุคคลมีท่ีต้ังท่ีท าการหลายแห่งหรือมีส านักงานสาขา ให้
ถือว่าถิ่นอันเป็นท่ีต้ังของท่ีท าการหรือของส านักงานสาขาเป็นภูมิล าเนาในส่วนกิจการอันได้กระท า ณ 
ท่ีนั้นด้วย ดังนั้น ภูมิล าเนาของนิติบุคคลจึงมีอยู่ 3 แห่ง คือ 

  2.6.1 ถิ่นท่ีส านักงานใหญ่ต้ังอยู่ท่ีท าการตั้งอยู่ หมายถึง ภูมิล าเนาของนิติบุคคลก็คือ 
ถิ่นท่ีส านักงานต้ังอยู่ หรือท่ีต้ังท่ีท าการต้ังอยู่ เป็นถิ่นซึ่งเป็นศูนย์รวมอ านาจจัดการนิติบุคคล เช่น 
กระทรวง กรม ก็มีภูมิล าเนาอยู่ท่ีถิ่นเป็นท่ีต้ังของ กระทรวง กรม ภูมิล าเนาของวัดคือถิ่นท่ีเป็นท่ีต้ัง
ของวัด ภูมิล าเนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คือถิ่นท่ีเป็นท่ีต้ังของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
หรือภูมิล าเนาของสมาคม คือถิ่นที่เป็นที่ต้ังของสมาคม เป็นต้น 

  2.6.2 ถิ่นท่ีเลือกเอาเป็นภูมิล าเนาเฉพาะการตามข้อบังคับหรือตราสารจัดต้ัง
ภูมิล าเนาของนิติบุคคล นอกจากจะถือเอาถิ่นส านักงานใหญ่ต้ังอยู่หรือท่ีต้ังท่ีท าการแล้ว กฎหมายยัง
ก าหนดให้นิติบุคคลมีภูมิล าเนาเฉพาะการได้ด้วย ถ้าในข้อบังคับหรือตราสารจัดต้ังได้เลือกเอาได้ 

  2.6.3 ถิ่นท่ีมีสาขาอันควรเป็นภูมิล าเนาเฉพาะส่วนกิจการอันท า ณ ท่ีนั้น หมายถึง
ภูมิล าเนาของนิติบุคคลอาจถือเอาถิ่นที่มีสาขา หากกิจการท่ีท าในสาขานั้นมีลักษณะท่ีด าเนินกิจการท่ี
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สมบูรณ์ตัวอย่าง เช่น บริษัทมีส านักงานใหญ่ในต่างประเทศ แต่มาเปิดสาขาท าการค้าในประเทศไทย 
ดังนั้น ภูมิล าเนา ของบริษัทสาขาคือท่ีต้ังของสาขาในประเทศไทย 

      2.7 การสิ้นสภาพของนิติบุคคล การส้ินสภาพของนิติบุคคลมีเหตุแห่งการส้ินสภาพ 4 ประการ ดังนี้ 
  2.7.1 เมื่อครบก าหนดท่ีระบุไว้ในข้อบังคับหรือตราสารจัดต้ัง เมื่อพ้นระยะเวลาท่ี
ก าหนดนั้นแล้ว นิติบุคคลก็ส้ินสภาพไป เช่น มูลนิธิ ก ก าหนดไว้ในตราสารจัดต้ังว่าจะด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์จนกว่าจะครบ 20 ปี ดังนี้ เมื่อครบ 20 ปี มูลนิธิก็ส้ินสภาพไป 

  2.7.2 เมื่อวัตถุประสงค์ส าเร็จสมบูรณ์ตามท่ีระบุไว้ในข้อบังคับหรือตราสารจัดต้ัง นิติ
บุคคลก็ส้ินสภาพไป 

  2.7.3 เมื่อนิติบุคคลล้มละลาย ซึ่งเป็นการเลิกโดยผลของกฎหมาย เมื่อนิติบุคคลมี
หนี้สินล้นพ้นตัวและศาลพิพากษาให้ล้มละลาย นิติบุคคลก็ส้ินสภาพไป 

  2.7.4 เมื่อศาลมีค าส่ังให้เลิกโดยผู้มีส่วนได้เสียหริพนักงานอัยการร้องขอเนื่องจากนิติ
บุคคลก่อต้ังขึ้นโดยขัดกับหลักกฎหมาย หรือฝ่าฝืนเงื่อนไขของรัฐบาล หรือกระท าการโดยฝ่าฝืน
วัตถุประสงค์ข้อบังคับหรือตราสารจัดต้ัง 
 

สรุป 

 

 สิทธินั้นเป็นประโยชน์ท่ีกฎหมายรับรองคุ้มครองให้แก่บุคคล แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าบุคคล
ผู้ทรงสิทธินั้นจะกระท าการใดๆตามสิทธิได้อย่างไร้ขีดจ ากัด เพราะเหตุท่ีว่าตนเองมีหน้าท่ี ท่ีต้อง
เคารพต่อสิทธิของบุคคลอื่นด้วย โดยสิทธิดังกล่าวนี้มีพื้นฐานตามหลักกฎหมายธรรมชาติ ท้ังยังรับรอง
โดยกฎหมายบ้านเมือง ดังปรากฏการรับรองคุ้มครองสิทธิของบุคคลไว้ในกฎหมายสูงสุดของแต่ละรัฐ 
เช่น บุคคลย่อมมีสิทธิในชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน สิทธิในการแสดงความคิดเห็น หรือสิทธิอื่นๆอัน
เป็นไปตามเงื่อนไขข้อจ ากัดในการใช้สิทธิ โดยเฉพาะบุคคลผู้หย่อนความสามารถ ซึ่งกฎหมายก าหนด
เงื่อนไขเอาในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยเริ่มรับรองคุ้มครองต้ังแต่มีการปฏิสนธิเป็นทารก
ในครรภ์มารดา คลอดอยู่รอดมีสภาพบุคคลและจนกระท่ังส้ินสุดลงเมื่อตาย ดังนั้น เพื่อความสงบสุข
ของสังคมส่วนรวมแล้ว ผู้ทรงสิทธิ ท้ังบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลต้องพึงระลึกเสมอว่า แม้ตนมีสิทธิ
และสามารถใช้สิทธิท่ีกฎหมายรับรองคุ้มครองให้ กฎหมายเองก็ย่อมก าหนดหน้าท่ีให้ในการเคารพ
สิทธิของบุคคลอื่นเช่นกัน 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 
 

1. จงอธิบายถึงความหมายสิทธิมาโดยละเอียด 

2. จงจ าแนกประเภทและอธิบายสิทธิในสภาพบุคคล 

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

7. การส้ินสุดของสภาพบุคคลมีกี่กรณี และกรณีดังกล่าวมีหลักเกณฑ์ว่าอย่างไร 

8. บุคคลหย่อนความสามรถมีกี่ประเภท และมีความสามรถในการใช้สิทธิอย่างไร 

9. จงอธิบายถึงความหมายและประเภทของนิติบุคคลมาโดยละเอียด 

10. จงยกตัวอย่างเรื่องการใช้สิทธิและข้อจ ากัดในการใช้สิทธิของนักศึกษาในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันมาพอสังเขป 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 5 

การเคลื่อนไหวแห่งสิทธ ิข้อจ ากดัในการใช้สิทธิ 
 

หัวข้อเนื้อหา 

 การเคล่ือนไหวแห่งสิทธิ 
     นิติเหตุ 
     นิติการณ์ 
     นิติกรรม 
     โมฆกรรม 
     โมฆียกรรม 
     อายุความ 
 สรุป 
 แบบฝึกหัดท้ายบท 

 เอกสารอ้างอิง 
 

วัตถุเชิงพฤติกรรม 

 เมื่อนักศึกษาเรียนจบบทเรียนนี้แล้วสามารถ   
1. สามารถบอกถึงความหมาย ท่ีมา และผลของนิติเหตุได้ 

2. สามารถอธิบายถึงความหมาย ท่ีมา และผลของนิติการณ์ได้ 

3. สามารถอธิบายถึงความหมาย แบบ และวิเคราะห์ถึงความสมบูรณ์ของนิติกรรมได้ 

4. สามารถอภิปรายถึงโมฆะกรรมและโมฆียกรรมได้ 

5. สามารถตอบค าถามและช้ีแจงข้อจ ากัดในการใช้สิทธิโดยอายุความได้ 

5. สามารถวิเคราะห์ถึงโครงสร้างเบ้ืองต้นในเนื้อหาจากบทเรียนและสามรถถ่ายทอด องค์
ความรู้ให้กับผู้อื่นได้ 

 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. ผู้สอนน าเข้าสู่บทเรียนโดยอธิบายสาระส าคัญตามประเด็นเนื้อหาตามแผนการสอน 

2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษาค้นคว้ากรณีศึกษา อภิปรายประเด็นเนื้อหาท่ีได้รับมอบหมาย
แล้วสรุปเป็นใบความรู้ 

3. ผู้สอนและผู้เรียนสรุปเนื้อหาในบทท่ี 5 และตอบขอ้ซักถามเมื่อมีประเด็นเพิ่มเติมในเนื้อหา 
4. มอบหมายให้นักศึกษาท าแบบฝึกท้ายบทท่ี 5 
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สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนบทท่ี 5 

2. Power Point สรุปบรรยายบทท่ี 5 

3. แบบฝึกหัดท้ายบท 

 

การวัดผลและประเมินผล 

1. ตรวจใบงานท่ีมอบหมาย 

2. ตรวจแบบฝึกหัดท้ายบท 

3. การตอบค าถามในช้ันเรียน 

4. สังเกตการร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
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บทที่ 5 

การเคลื่อนไหวแห่งสิทธ ิข้อจ ากดัในการใช้สิทธิ 
 

เมื่อบุคคลมีสิทธิอันได้รับรองคุ้มครองตามกฎหมายแล้ว ก็อาจมีการใช้สิทธิและการบังคับให้
เป็นไปตามสิทธิซึ่งได้รับรองคุ้มครองตามกฎหมายให้เป็นไปตามเจตนาของผู้ทรงสิทธิการใช้สิทธิตามท่ี
กฎหมายรับครองคุ้มครองดังกล่าวท าให้เกิดการเคล่ือนไหวแห่งสิทธิขึ้นโดยอาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจาก
เกิดเหตุการณ์ต่างๆในการด าเนินชีวิตประจ าวันหรือเหตุการณ์ต่างๆโดยไม่ได้คาดการณ์ล่วงหน้ามา
ก่อนและเหตุการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดผลทางกฎหมายอันกระทบถึงสิทธิของบุคคล หรืออันเนื่องจาก
ผู้อื่นท่ีมาเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอันมีเจตนาหรือไม่ก็ตาม แล้วท าให้เกิดการโต้แย้ง
แห่งสิทธิขึ้นและการเคล่ือนไหวแห่งสิทธิท่ีกล่าวถึงสามารถอธิบายได้เป็น 3 ลักษณะ คือ 1. นิติเหตุ 2. 
นิติการณ์ และ 3. นิติกรรม การเคล่ือนไวแห่งสิทธิท้ัง 3 ประการข้างต้นนั้น มีหลักเกณฑ์ สาระส าคัญ 
และผลท่ีแตกต่างกันออกไป เช่น เหตุการณ์ หรือการกระท าบางอย่าง ท่ีเป็นการเคล่ือนไหวแห่งสิทธิ 
อาจมีผลทางกฎหมาย ท่ีต่างกัน กล่าวคือ การกระท านั้นอาจมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายหรืออาจตก
เป็นโมฆะหรือโมฆียะแล้วแต่กรณี แม้ผลทางกฎหมายจะปรากฏเช่นใด บุคคลผู้มีสิทธิอันได้รับรอง
คุ้มครองตามกฎหมาย หรือท่ีเรียกว่า ผู้ทรงสิทธิ ต้องตระหนักถึงข้อจ ากัดของการใช้สิทธิบางประการ
เช่น สิทธิเรียกร้องในการใช้สิทธิ หรือท่ีเรียกว่า อายุความ ดังท่ีจะได้อธิบายต่อไป 

 

การเคลื่อนไหวแห่งสิทธิ 
 

1. นิติเหตุ  
     นิติเหตุ เป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดจากการกระท าของบุคคลหรือไม่ก็ตามท่ีกฎหมายบัญญัติว่า
เมื่อเกิดข้ึนแล้วจะก่อให้เกิดผลในทางกฎหมายแม้มิได้เจตนามุ่งให้เกิดผลในทางกฎหมายอย่างเดียวกับ
นิติกรรม หากเข้าหลักเกณฑ์ตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว้ก็ถือว่าเป็นนิติเหตุ เหตุการณ์ธรรมดาท่ีเกิดขึ้น
แล้วมิได้กระทบสิทธิของบุคคลเป็นเพียงการกระท าท่ีบุคคลได้ท าตามปกติในชีวิตประจ าวันและไม่ได้
ท าให้สิทธิของบุคคลใดเปล่ียนแปลงไปจากเดิมก็ไม่นับว่าเป็นนิติเหตุ เช่น การท ากิจกรรมปกติ
ประจ าวัน การท างาน เขียน พูด พบปะพูดคุยกับผู้คน เป็นต้น  
     1.1 ที่มาของนิติเหตุ 

          ดังท่ีได้กล่าวมาแล้วว่า นิติเหตุมีท่ีมาจากการกระท าของบุคคลอันเป็นเหตุในกฎหมาย
ซึ่งได้ก่อให้เกิดการเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงสิทธิของบุคคล การกระท าท่ีว่านั้นอาจจะเป็นการกระท าท่ี
ชอบด้วยกฎหมายหรืออาจขัดต่อกฎหมายก็ได้โดยมีท่ีมา 4 ประการ ดังนี้ 
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          1. ลาภมิควร 

         2. จัดการงานนอกส่ัง 
         3. ละเมิด 

         4. บทบัญญัติอื่น 

        1.1.1 ลาภมิควรได้ 

      ลาภมิควรได้ เป็นหลักกฎหมายท่ีให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ช าระหนี้โดยส าคัญผิด
มูลหนี้หรือให้ทรัพย์ส่ิงใดแก่บุคคลหรือรับสภาพหนี้ท่ีไม่มีอยู่จริง เป็นนิติเหตุอย่างหนึ่งเนื่องจากผู้ช าระ
หนี้และผู้รับไม่มีความผูกพันในการเป็นหนี้ต่อกันมาก่อน แต่กระท าการช าระหนี้โดยส าคัญผิดนั้นท า
ให้ผู้ท่ีช าระหนี้นั้นเสียเปรียบกฎหมาจึงบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 406 
วรรคหนึ่ง ให้ผู้รับทรัพย์ไว้โดยไม่มีสาเหตุหรือสิทธิในอันท่ีจะได้ทรัพย์ไว้จะต้องคืนทรัพย์นั้น 

        1.1.2 จัดการงานนอกส่ัง 
      จัดการงานนอกส่ัง ถือเป็นนิติเหตุอย่างหนึ่งท่ีอาจเกิดขึ้นได้โดยบุคคลท่ีเรียกว่า

ผู้จัดการซึ่งไม่มี นิติสัมพันธ์กันตัวการ แต่เข้าท าการแทนตัวการโดยเขามิได้จ้างขานวานใช้ให้ท า หรือ
โดยมิได้ทีสิทธิที่จะท าการงานนั้นแทนผู้อื่นด้วยประการใด กฎหมายจึงก าหนดให้ถ้าท าการไปในทางท่ี
สมประโยชน์ของตัวการหรือตามท่ีจะพึงสันนิษฐานได้ว่าเป็นความประสงค์ของตัวการดังท่ีบัญญัติไว้
ใน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 395 แต่หากว่าการเข้าจัดการงานนั้นเป็นการขัดต่อ
ความประสงค์อันแท้จริงของตัวการหรือขัดความประสงค์อันพึงสันนิษฐานได้หรือ ผู้จัดการก็ควรจะ
รู้สึกได้ หากเกิดการเสียหายผู้จัดการจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน แก่ตัวการถึงแม้ผู้จัดการมิได้มี
ความผิด และถ้าการเข้าจัดการงานนั้นเป็นการสมประโยชน์ของตัวการ  ผู้จัดการก็มีสิทธิเรียกให้
ตัวการชดใช้เงินท่ีตนได้ออกไปคืนแก่ตนเช่นอย่างตัวแทนก็ได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 396 และมาตรา 401 

         1.1.3 ละเมิด 

       ละเมิดเป็นการกระท าโดยมิชอบด้วยกฎหมายท่ีกระท าโดยมีเจนตาหรือประ มาท
เลินเล่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นโดยให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย เสรีภาพ 
ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างใดถือว่าเป็นการกระท าละเมิดผู้กระท าจะต้องใช้ค่าสินไหมทนแทน ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 ดังนั้น ละเมิดถือเป็นนิติเหตุอย่างหนึ่งเพราะผู้กระท าละเมิดมิได้
มีนิติสัมพันธ์กับผู้ถูกกระท าแต่เกิดเหตุการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดขึ้นโดยมีเจตนาหรือไม่ก็ตาม หากเกิด
ความเสียหายกับบุคคลอื่นก็ถือเป็นเหตุต้องรับผิดตามท่ีกฎหมายก าหนดในฐานละเมิด 

         1.1.4 บทบัญญัติอื่น 

       นอกจากกรณีท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้นยังมีบทบัญญัติอื่นท่ีเป็นเหตุในกฎหมายซึ่ง
อาจก่อให้เกิดการเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงสิทธิของบุคคล เช่น กรณีผู้เยาว์ท่ีอายุ 17 ปีบริบูรณ์อาจ
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บรรลุนิติภาวะโดยการสมรส ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 20 หรือการครอบครอง
ปรปักษ์ตามซึ่งเป็นการก าหนดให้สิทธิแก่บุคคลผู้ครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นโดยไม่มีนิติสัมพันธ์ใดๆ 
ต่อกันเป็นการกระท าฝ่ายเดียวท่ีมีองค์ประกอบของการกระท าท่ีผู้ครอบครองปรปักษ์จะต้องเข้า
ครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นโดยสงบและเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ต้อง
ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลาสิบปี ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ต้องครอบครองติดต่อกันเป็นเวลาห้าปีผู้
ครอบครองสามารถมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นโดยผลของกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 1382 

2. นิติการณ์ 

     นิติการณ์ถือเป็นนิติเหตุอย่างหนึ่ง เป็นเหตุการณ์ธรรมดาท่ีมิได้เกิดจากการกระท าของ
บุคคลแต่เกิดเนื่องจากเหตุธรรมชาติและท าให้เกิดผลในทางกฎหมายเช่นเดียวกับนิติเหตุนักกฎหมาย
บางท่านจึงได้แยกเหตุธรรมชาติออกเป็น“นิติการณ์”อันหมายถึงนิติเหตุในความหมายอย่างแคบ (ไชย
ยศ เหมะรัชตะ, 2535: 6) 
      2.1 ที่มาของนิติการณ์ 

  นิติการณ์มี ท่ีมาจากเหตุธรรมชาติโดยสภาพ ท่ีมีการเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงอยู่
ตลอดเวลา เช่น เวลาย่อมเคล่ือนท่ีไปเรื่อยๆ จากช่ัวโมงเป็นวันจากวันเป็นสัปดาห์เป็นเดือนและเป็นปี 
หรือการท่ีพระอาทิตย์ขึ้นและตก ฤดูกาล เป็นต้น ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นอาจส่งผลให้สิทธิของบุคคลมีการ
เคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงอาจแบ่งกรณีของนิติการณ์อาจเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวกับบุคคล เวลาและทรัพย์สิน 
ดังนี้ 
  2.1.1 บุคคล 

          เมื่อทารกคลอดจากครรภ์มารดาแล้วรอดมีชีวิตอยู่ การสภาพบุคคลตาการ
สภาพบุคคลมีผลก่อให้เกิดสิทธิท่ีกฎหมายรับรอง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 15 

บัญญัติว่า“สภาพบุคคลย่อมเริ่มต้ังแต่เมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกและส้ินสุดลงเมื่อตาย ทารกใน
ครรภ์ มารดาก็สามารถมีสิทธิต่าง ๆได้ หากว่าภายหลังคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารก” เมื่อมีสภาพ
บุคคลจากการคลอดแล้วอยู่รอดจากครรภ์มารดา บุคคลมีสิทธิ์ในการรับการเล้ียงดูจากพ่อแม่ มีสิทธิ์
ในการศึกษาเล่าเรียนตามท่ีรัฐจัดให้มีสิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ มีสิทธิรับมรดก เป็นต้น 

         เมื่อคนมีอายุมากขึ้นจากเด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่มีวุฒิภาวะมากขึ้นประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 19 บัญญัติว่า“บุคคลย่อมพ้นจากภาวะผู้เยาว์และบรรลุนิติภาวะเมื่อ
มีอายุยี่สิบปีบริบูรณ์”และมาตรา 25 บัญญัติว่า“ผู้เยาว์อาจท าพินัยกรรมได้เมื่อมีอายุสิบห้าปี
บริบูรณ์”จะเห็นได้ว่าเหตุธรรมชาติตามตัวอย่างเหล่านี้เป็นเหตุท่ีก่อให้เกิดสิทธิต่างๆ ตามกฎหมายแก่
บุคคล 
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 2.1.2 ระยะเวลา 
          ในทางกฎหมายระยะเวลานั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับการนับอายุความท่ีเป็นได้ท้ัง
อายุความได้สิทธิและอายุความเสียสิทธิ เช่น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/9 บัญญัติว่า 
“สิทธิเรียกร้องใด ๆ  ถ้ามิได้บังคับภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนดสิทธิเรียกร้องนั้นเป็นอันขาดอายุความ 
ลูกหนี้มีสิทธิที่จะปฏิเสธการช าระหนี้ตามสิทธิเรียกร้องนั้นได้”  
  2.1.3 ทรัพย์สิน 

          เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติท่ีเกิดแก่ทรัพย์สินอันจะมีผลท าให้บุคคล
ได้รับหรือเสียสิทธิไปอาจเป็นกรณีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1308 บัญญัติว่า
“ท่ีดินแปลงใดเกิดท่ีงอกริมตล่ิงท่ีงอกย่อมเป็นทรัพย์สินของเจ้าของท่ีดินแปลงนั้น”ซึ่งหมายถึงเจ้าของ
ท่ีดินท่ีมีท่ีงอกริมตล่ิงซึ่งเกิดจากการทับถมของตะกอนหรือโดยสภาพธรรมชาติอย่างใดๆ ก็ตามท่ีงอก
นั้นก็จะตกเป็นของเจ้าของท่ีดินแปลงนั้นท าให้ได้ท่ีดินเพิ่มเติมมาจากท่ีครอบครองอยู่เดิม เป็นต้น 

          ในบางกรณีสิทธิในทรัพย์สินของเจ้าของท่ีดินอาจลดน้อยลงไปเนื่องจากเหตุ
ธรรมชาติได้ เช่น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1339 บัญญัติว่า “เจ้าของท่ีดิน
จ าต้องรับน้ าซึ่งไหลตามธรรมดาจากท่ีดินสูงมาในท่ีดินของตน 

         น้ าไหลธรรมดามายังท่ีดินต่ าและจ าเป็นแก่ท่ีดินนั้นไซร้ ท่านว่าเจ้าของท่ีดิน
ซึ่งสูงกว่าจะกันเอาไว้ได้เพียงท่ีจ าเป็นแก่ท่ีดินของตน” 

         หรืออีกกรณีดังท่ีปรากฏตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1340 

บัญญัติว่า“เจ้าของท่ีดินจ าต้องรับน้ าท่ีไหลเพราะระบายจากท่ีดินสูงมาในท่ีดินของตนถ้าก่อนท่ีระบาย
นั้นน้ าได้ไหลเข้ามาท่ีดินของตนตามธรรมดาอยู่แล้ว 

         ถ้าได้รับความเสียหายเพราะการระบายน้ าท่านว่าเจ้าของท่ีดินต่ าอาจเรียก 
ร้องให้เจ้าของท่ีดินสูงท าทางระบายน้ าและออกค่าใช้จ่ายในการนั้นเพราะระบายน้ าไปให้ตลอดท่ีท่ีดิน
ต่ าจนถึงทางน้ าหรือท่อน้ าสาธารณะ ท้ังนี้ ไม่ลบล้างสิทธิแห่งเจ้าของท่ีดินต่ าในอันจะเรียกเอาค่า
ทดแทน” เป็นต้น 

          จะเห็นได้ว่าท่ีมาของนิ ติการณ์ ท้ัง 3 ประการข้างต้นล้วนก่อให้เกิดการ
เคล่ือนไหวแห่งสิทธิท้ังส้ินแม้ว่านิติการณ์เป็นเหตุจากธรรมชาติโดยสภาพท่ีบุคคลไม่ได้เจตนาให้
เกิดขึ้น แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วกฎหมายรับรองให้นิติการณ์มีผลในกฎหมายดังท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น ดังนั้น 
ผลของนิติการณ์จึงเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนดให้บุคคลได้รับหรือเสียสิทธิได้เช่นเดียวกัน 
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3. นิติกรรม 

    3.1  ความหมายและลักษณะของนิติกรรม 

  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 149 บัญญัติว่า“นิติกรรม หมายความว่า
การใดๆ อันท าลงโดยชอบได้ด้วยกฎหมายและด้วยความสมัครใจ มุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้น
ระหว่างบุคคล เพื่อจะก่อ เปล่ียนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ้งสิทธิ” 
  จากบทบัญญัติดังกล่าวได้มีการอธิบายกฎหมายของนิติกรรมไว้ว่านิติกรรมคือการ
กระท าท่ีชอบด้วยกฎหมายของบุคคลท่ีได้มีการแสดงเจตนาออกมาโดยมุ่งให้เกิดผลผูกพันตามกฎหมายขึ้น
ระหว่างบุคคลส่วนผลในกฎหมายคือการเคล่ือนไหวในสิทธินั้นได้แก่การก่อสิทธิเปล่ียนแปลงสิทธิ โอนสิทธิ 
สงวนสิทธิหรือระงับสิทธินั้นเอง (ประกอบ หุตะสิงห์, 2518: 9) โดยแยกอธิบายลักษณะของนิติกรรม
โดยท่ัวไปได้ ดังนี้ 
  1. มีการแสดงเจตนา 

 2. เป็นการกระท าท่ีชอบด้วยกฎหมาย 

 3. เป็นการกระท าด้วยความสมัครใจ 

  4. มุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ 
 5. ก่อให้เกิดการเคล่ือนไหวแห่งสิทธิ (ก่อ เปล่ียนแปลง โอน สงวนสิทธิหรือระงับสิทธิ) 

3.1.1 มีการแสดงเจตนา 

         การแสดงเจตนาของบุคคลผู้ท านิติกรรมเป็นสาระส าคัญของการท านิติกรรม
เพื่อให้คนท่ัวไปทราบว่าบุคคลนั้นมีวัตถุประสงค์จะผูกนิติสัมพันธ์ซึ่งการแสดงเจตนาอาจแบ่งแยก
พิจารณาได้ 3 กรณี ดังนี้ 

         1. การแสดงเจตนาโดยแจ้งชัด กระท าโดยการพูด การเขียนหรือการแสดงกริยา
ท่าทางท่ีผู้รับการแสดงเจตนาเป็นท่ีเข้าใจได้อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น การส่ังอาหารในร้าน การท าสัญญาซื้อ
ขายท่ีดินการพยักหน้ารับค าเสนอขายสินค้าหรือการโบกมือ ส่ายศีรษะเป็นการปฏิเสธ เป็นต้น 

         2. การแสดงเจตนาโดยปริยาย เป็นการแสดงเจตนาโดยไม่แจ้งชัดแต่เป็นการ
แสดงเจตนาอีกแบบหนึ่งท่ีแตกต่างออกไปคือผู้แสดงเจตนาจะไม่แสดงออกว่ารับหรือปฏิเสธการผูกนิติ
สัมพันธ์แจ้งชัดแต่จะกระท าการอื่นท่ีเป็นท่ีเข้าใจโดยปริยาย เช่น เจ้าหนี้คืนหรือท าลายสัญญาอันเป็น
หลักฐานในการกู้ยืมเงินของลูกหนี้เป็นการแสดงออกโดยปริยายว่าได้ยกหนี้ให้ลูกหนี้แล้วหรือการท่ีทายาท
ผู้ตายย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านของเจ้าของมรดกจัดการเรียกร้องทวงหนี้ ท่ีกองมรดกเป็นเจ้าหนี้และช าระ
หนี้สินของกองมรดกท าให้เป็นท่ีเข้าใจได้ว่าทายาทผู้นั้นมีเจตนารับมรดก เป็นต้น 

         3. การแสดงเจตนาโดยการนิ่ง โดยหลักแล้วการนิ่งไม่ถือว่าเป็นการแสดงเจตนา
เพราะไม่ได้แสดงออกว่ายอมรับหรือปฏิเสธมีข้อยกเว้นบางประการท่ีถือว่าการนิ่งเป็นการแสดงเจตนาคือ
กรณีมีกฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะว่าเป็นการแสดงเจตนา เช่น การเช่ามีก าหนดระยะเวลาแน่นอน หาก
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ครบระยะเวลาท่ีก าหนดแล้วผู้ให้เช่ายังนิ่งเฉยให้ผู้เช่าอยู่ในท่ีเช่าต่อไปกฎหมายถือว่าผู้ให้เช่าแบบไม่มี
ก าหนดเวลาต่อไปหรือมีประเพณีถือว่าเป็นการแสดงเจตนา เช่น การส่ังอาหารตามร้านค้าผู้ค้าอาจไม่ต้อง
สนองรับค าส่ังแต่ก็ประกอบอาหารน ามาให้ถือว่าแสดเจตนาตามประเพณีทางการค้าแล้ว เป็นต้น 

          การแสดงเจตนาเป็นองค์ประกอบของความสมบูรณ์แห่งนิติกรรมท่ีส าคัญ
เพราะ เป็นจุดเริ่มต้น ของความต้ังใจในการผูกนิติสัมพันธ์ ซึ่งได้กล่าวมาในตอนต้นแล้วว่า การแสดง
เจตนาอาจท าได้โดยแจ้งชัดด้วยการพูด การเขียน หรือการแสดงกิริยาท่าทางท่ีเป็นท่ีเข้าใจได้ หรือ
การแสดงเจตนาโดยปริยายและการแสดงเจตนาโดยการนิ่ง ซึ่งไม่ว่าผู้กระท าจะแสดงเจตนามาด้วยวิธี
ใดต้องกระท าด้วยความสมัครใจนิติกรรมท่ีท านั้นจึงจะสมบูรณ์ อย่างไรก็ตามการแสดงเจตนาก็มีการ
กระท าหลายแบบซึ่งสามารถมองเห็นหรือบางครั้งเป็นส่ิงท่ีอยู่ภายในจิตใจซึ่งคนท่ัวไปไม่สามารถหยั่งรู้
เจตนาท่ีแท้จริงท่ีเป็นปัญหาคือการแสดงเจตนาท่ีไม่ตรงกับการแสดงออกท าให้มีผลต่อความสมบูรณ์
ของนิติกรรมจ าเป็นต้องใช้ข้อสันนิฐานทางกฎหมายและข้อเท็จจริงเพื่อพิสูจน์เจตนาและคุ้มครองผู้
บริสุทธิ์ที่ท านิติกรรมให้ได้รับความยุติธรรมในกรณีต่อไปนี้ 
          3.1.1.1 เจตนาซ่อนเร้น 

          เจตนาซ่อนเร้นคือการท านิติกรรมท่ีผู้ท านิติกรรมท าไปโดยไม่ตรงกับ
เจตนาท่ีมีอยู่ในใจเมื่อส่ิงแสดงออกไม่ตรงกับเจตนาท่ีแท้จริงผลทางกฎหมายจะเป็นอย่างไรนั้นประ 
มวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 154 บัญญัติว่า “การแสดงเจตนาใดแม้ในใจจริงผู้แสดงจะมิได้
เจตนาให้ตนต้องผูกพันตามท่ีได้แสดงออกมาก็ตามหาเป็นมูลเหตุในการแสดงเจตนานั้นเป็นโมฆะไม่ 
เว้นแต่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งจะได้รู้ถึงเจตนาอันซ่อนเร้นในใจของผู้แสดงนั้น” 
          จากมาตราข้างต้น การแสดงเจตนาซึ่งไม่ตรงกับเจตนาท่ีแท้จริงในใจ
ของผู้แสดง เรียกว่า การแสดงเจตนาซ่อนเร้น เป็นเครื่องท่ีผู้แสดงเจตนารู้ส านึกในการกระท าและไม่
ประสงค์ให้ตนเองผูกพันกับนิติกรรมท่ีท าขึ้นแต่กฎหมายให้นิติกรรมนั้น มีผลบังคับใช้บังคับได้เพื่อเป็น
การคุ้มครองคู่กรณีท่ีกระท าการโดยสุจริตมิให้ได้รับความเสียหายนิติกรรมจะเป็นโมฆะต่อเมื่อผู้ท านิติ
กรรมกับฝ่ายท่ีแสดงเจตนาซ่อนเร้นได้รู้ถึงเจตนานั้นด้วย 

          3.1.1.2 เจตนาลวง 
          เจตนาลวง บัญญัติไว้ใน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
155 วรรคหนึ่ง ความว่า“การแสดงเจตนาลวงโดยสมรู้กับคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งเป็นโมฆะแต่จะยกขึ้นเป็น
ข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้กระท าการโดยสุจริตและต้องเสียหายจากการแสดงเจตนาลวงมิได้” 

          จากมาตราข้างต้นการแสดงเจตนาลวงจึงหมายถึงการท่ีผู้แสดงเจตนา
ได้สมรู้สมคบกับคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งท่ีเป็นผู้รับการแสดงเจตนาท่ีแท้จริงเพื่อให้เกิดนิติกรรมโดยท่ีไม่มี
ความประสงค์จะให้เกิดเป็นนิติกรรมนั้นแต่อย่างใดเพียงแต่จุดประสงค์ท่ีแท้จริงนั้นก็คือการท าเป็นนิติ
กรรมหลอกขึ้นเพื่อลวงบุคคลภายนอกให้เข้าใจผิดว่ามีนิติกรรมนั้นซึ่งโดยแท้จริงแล้วนิติกรรมท่ีคู่กรณี



133 

ท้ังสองฝ่ายท าขึ้นนั้นไม่มีอยู่เลยเป็นท่ีน่าสังเกตว่าการแสดงเจตนาลวงเป็นเรื่องท่ีแตกต่างจากเจตนา
ช่อนเร้นเนื่องจากเจตนาช่อนเร้นเป็นเรื่องท่ีผู้แสดงเจตนาได้แสดงเจตนาท่ีไม่ตรงกันกับเจตนาท่ีแท้จริง
ท่ีอยู่ในใจกับผู้รับเจตนาเพื่อให้ผู้รับเจตนาเข้าใจผิดแต่เจตนาลวงเป็นการร่วมมือกันระหว่างผู้แสดง
เจตนาและผู้รับเจตนาท าให้เกิดนิติกรรมท่ีไม่จริงเพื่อหลอกลวงบุคคลภายนอกกฎหมายจึงบัญญัติคุ้ง
ครองบุคคลภายนอกท่ีกระท าการโดยสุจริตและต้องเสียหายจากกการแสดงเจตนาลวงโดยให้นิติกรรม
นั้นเป็นโมฆะ 

          3.1.1.3 นิติกรรมอ าพราง 
          นิติกรรมอ าพรางบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 155 วรรค 2 ความว่า“ถ้าการแสดงเจตนาลวงตามวรรคหนึ่งท าขึ้นเพื่ออ าพรางนิติกรรมอื่นให้
น าบทบัญญัติบทของกฎหมายอันเกี่ยวกับนิติกรรมอ าพรางมาใช้บังคับ” 
          จากมาตราข้างต้น นิติกรรมอ าพราง จึงหมายความว่า ผู้แสดงเตนาได้
สมรู้หรือสมคบกับคู่กรณีอีกฝ่ายท่ีเป็นผู้รับการแสดงเจตนาท านิติกรรมขึ้นให้เป็นท่ีเข้าใจโดยท่ัวไปว่า
เป็นการท านิติกรรมแบบหนึ่งเพื่อปกปิดนิติกรรมอีกแบบท่ีคู่กรณีตกลงท าด้วยกันโดยไม่ต้องการให้มีผู้
ล่วงรู้ ดังนั้น นิติกรรมอ าพราง จึงประกอบด้วยนิติกรรมสองฉบับ นิติกรรมฉบับแรก เป็นนิติกรรมท่ีท า
ขึ้นโดยท่ีคู่กรณีไม่ประสงค์จะให้มีผลใช้บังคับได้จริง หากแต่ท าขึ้นไว้ซ้อนกันเพื่อปกปิดนิติกรรมอีก
ฉบับหนึ่งท่ีคู่กรณีประสงค์จะให้มีผลใช้บังคับและอันเป็นท่ีรู้กันระหว่างคู่กรณีเท่านั้น กฎหมายมาตรา
นี้จึงบัญญัติให้การแสดงเจตนาลวงท่ีเป็นนิติกรรมอ าพรางตกเป็นโมฆะจะต้องบังคับกับนิติกรรมท่ี
คู่กรณีเจตนาจะให้มีผลบังคับได้จริง คือ นิติกรรมท่ีถูกอ าพรางเท่านั้น 

          แต่อย่างไรก็ตามนิติกรรมอ าพรางนั้นหากมีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคล 
ภายนอกและก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นจะต้องน าหลักกฎหมายในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 155 วรรคหนึ่ง มาใช้เช่นเดียวกับเจตนาลวงโดยคุ้มครองบุคคลภายนอกท่ีกระท าการโดย
สุจริตและต้องเสียหายจากการนั้นคู่กรณีไม่อาจยกนิติกรรมท่ี ถูกอ าพรางขึ้นต่อบุคคล ภายนอกได้ 

         3.1.1.4 การแสดงเจตนาโดยวิปริต 

          หลักของการแสดงเจตนา บุคคลผู้ท านิติกรรมจะต้องกระท าด้วยใจ
สมัครจึงจะมีผลผูกพันตามกฎหมาย หากผิดไปจากหลักเจตนาและเข้าข่ายท่ีเป็นนิติกรรมซึ่งท าขึ้นจาก
เจตนาซ่อนเร้น เจตนาลวง หรือเป็นนิติกรรมอ าพราง ก็อาจท าให้นิติกรรมนั้นตกเป็นโมฆะดังกล่าวมา
แล้วแต่หากนิติกรรมนั้นท าขึ้นโดยเจตนาบกพร่อง กล่าวคือ มิได้เป็นไปโดยใจสมัครอย่างแท้จริงหรือไร้
อิสระในการแสดงเจตนา เป็นการแสดงเจตนาท่ีบกพร่อง เป็นเหตุให้นิติกรรมท่ีท านั้นต้องตกเป็นโมฆะ
หรือโมฆียะ การแสดงเจตนาโดยวิปริตอาจ มีสาเหตุมาจากความส าคัญผิด กลฉ้อฉล หรือการถูกข่มขู่ 
ดังต่อไปนี้ 
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          3.1.1.4.1 ส าคัญผิด 

             การแสดงเจตนาส าคัญผิด เป็นค าท่ีใช้กับการแสดงเจตนาท่ี
ได้รับข้อมูลข่าวสารและเช่ือในส่ิงนั้นซึ่งไม่ตรงกับข้อความจริงท่ีเป็นอยู่หรือท่ีเรียกว่าเข้าในผิดนั่นเอง 
การแสดงเจตนา โดยส าคัญผิดนั้นหากเกี่ยวกับสาระส าคัญแห่งนิติกรรม กฎหมายก าหนดให้นิติกรรม
นั้นเป็นโมฆะ (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 156) ได้แก่  
             1. ความส าคัญผิดในลักษณะของนิติกรรม หมายถึง ผู้ท า
นิติกรรมมีเจตนาจะท านิติกรรมอย่างหนึ่งแต่กลับเป็นการท านิติกรรมอีกอย่างหนึ่ง เช่น เจตนาซื้อขาย
แต่กลายเป็นการฝากทรัพย์ เป็นต้น 

             2. ความส าคัญผิดในตัวบุคคลซึ่งเป็นคู่กรณีแห่งนิติกรรม
หมายถึงผู้ท านิติกรรมมีเจตนาจะท านิติกรรมกับบุคคลหนึ่งแต่กลับเป็นการท านิติกรรมกับบุคคลอีกคน
หนึ่ง เช่น เอ. ต้องการจ้าง บี. ให้ท างานช้ินหนึ่ง แต่ท าสัญญากับ ซี. โดยเข้าใจว่า ซ.ี คือ บี. เป็นต้น 

             3. ความส าคัญผิดในทรัพย์สินซึ่งเป็นวัตถุแห่งนิติกรรม 
หมายถึงผู้ท านิติกรรมมีเจตนาจะท านิติกรรมกับบุคคลหนึ่งแต่กลับเป็นการท านิติกรรมเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินอีกอย่างหนึ่ง เช่น นาย เอ. มีรถยนต์ 2 คัน สภาพใหม่คันหนึ่ง และสภาพเก่าคันหนึ่ง นาย 
เอ. บอกขายรถยนต์คันสภาพเก่ากับ นาย บี. ซึ่งต่อมามีการท าสัญญาซื้อขายกันโดย นาย บี. เข้าใจว่า
เป็นรถยนต์คันสภาพใหม่ เป็นต้น 

       จะเห็นได้ว่า หากเป็นการแสดงเจตนาโดยส าคัญผิดใน
คุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพย์สินกฎหมายบัญญัติให้นิติกรรมท่ีกระท าขึ้นดังกล่าวเป็น โมฆียะ 
คุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพย์สินท่ีว่านั้นจะต้องเป็นสาระส าคัญ ซึ่งหากมิได้มีความส าคัญผิด จะไม่มี
การท านิติกรรมดังกล่าว (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 157) เช่น กรณีการจ้างท างาน
ต้องการวุฒิทางนิติศาสตร์ ก. เข้าใจว่า ข. มีวุฒิทางนิติศาสตร์ จึงได้ท าสัญญาจ้างท างาน ถือว่าเป็น
ความส าคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลหรือกรณีท่ีซื้อเครื่องมืออุปกรณ์เพื่อใช้ในโรงงานโดยเข้าใจว่า
เครื่องมืออุปกรณ์ดังกล่าวทนสารเคมีได้แต่เมื่อน ามาใช้ท าให้เกิดความเสียหายเป็นความส าคัญผิดใน
คุณสมบัติของทรัพย์สินแต่ถ้าความส าคัญผิดไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตามเกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรงของบุคคลผู้แสดงเจตนาเองบุคคลนั้นจะถือความส าคัญผิดนั้นมาใช้เป็นประโยชน์แต่ตน
ไม่ได้ (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 158) เหตุท่ีกฎหมายบัญญัติเช่นนี้เพราะบุคคลผู้
แสดงเจตนาน่าจะต้องมีส่วนรับผิดชอบในการใช้ความระมัดระวังก่อนจะท านิติกรรมใด ๆ ตามสมควร
ของวิญญูชนการท่ีไม่ใช้ความระมัดระวังเช่นนั้น ถ้าถึงขั้นประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงกฎหมายก็ไม่
คุ้มครองใหไ้ด้ 
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          3.1.1.4.2 กลฉ้อฉล 

             กลฉ้อฉลหมายความถึงการท่ีคู่กรณีฝ่ายหนึ่งหรือบุคคล 
ภายนอกใช้อุบายหลอกลวงด้วยการกล่าวข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดความจริงซึ่งควรต้องบอกให้
แจ้ง เพื่อให้คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งท านิติกรรมด้วย การแสดงเจตนาเพราะต้องกลฉ้อฉลนั้นไม่ร้ายแรงถึง
ขนาดท่ีจะให้ท านิติกรรมท่ีท าขึ้นนั้นเสียเปล่าไปท้ังหมด กฎหมายจึงก าหนดให้เป็นโมฆียะ การถูกกล
ฉ้อฉลจะถือว่าเป็นโมฆียะต่อเมื่อต้องถึงขนาดท่ีถ้ามิได้  มีกลฉ้อฉล ก็จะไม่มีการท านิติกรรมเกิดขึ้น 
(ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 159 วรรค 1 และวรรค 2) การบอกล้างโมฆียกรรมเพราะ
ต้องฉ้อฉลนั้น ยังมีข้อจ ากัดอีกว่า ห้ามมิให้ยกเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้กระท าการโดยสุจริต 
(ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 160) เพราะบุคคลภายนอกมิได้มีส่วนรู้เห็นกับกลฉ้อฉล 
จึงไม่ควรมาได้รับผลร้ายด้วย 

             ถ้ากลฉ้อฉลนั้นกระท าโดยบุคคลภายนอก เพื่อให้คู่กรณี
ฝ่ายหนึ่งท านิติกรรมการแสดงเจตนานั้นจะเป็นโมฆียะก็ต่อเมื่อให้คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้รู้หรือควรจะได้
รู้ถึงกลฉ้อฉลนั้น (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 159 วรรค 3) แต่ถ้ากลฉ้อฉลเป็นเพียง
เหตุจูงใจให้คู่กรณีฝ่ายหนึ่งยอมรับข้อก าหนดอันหนักยิ่งกว่าท่ีคู่กรณีฝ่ายนั้นจะยอมรับโดยปกติ คู่กรณี
ฝ่ายนั้นจะบอกล้างการนั้นไม่ได้ แต่ถ้าสามารถจะเรียกค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายท่ีเกิดจาก
กลฉ้อฉลนั้น (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 161) 

             อนึ่ง ในกรณีท่ีท้ังสองฝ่ายต่างได้กระท าการโดยกลฉ้อฉล
ด้วยกัน คือ ต่างฝ่ายต่างหลอกลวงอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อท านิติกรรมฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะกล่าวอ้างกลฉ้อฉล
ของอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อบอกล้างนิติกรรมนั้นหรือเรียกค่าสินไหมทดแทนไม่ได้ (ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 167) 

          3.1.1.4.3 ข่มขู่ 

             ขมขู่หมายถึงการท าให้เกิดความกลัวภัยอันตรายอย่างใด
อย่างหนึ่งจนต้องท าตามจนเป็นเหตุท าให้ผู้ถูกข่มขู่ต้องท านิติกรรม อันถือว่าเป็นการแสดงเจตนาโดย
วิปริตกฎหมายจึงก าหนดให้การแสดงเจตนาท านิติกรรมท่ีเกิดขึ้นเนื่องจากการขมขู่เป็นโมฆียะ 
(ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 164 วรรค 1) 

     การกระท าท่ีถือว่าเป็นการขมขู่นั้นมีสาระส าคัญดังนี้ (จ๊ิด 
เศรษธบุตร, 2528: 150) 
     1.  ผู้ขมขู่จะต้องมีเจตนาทุจริต 

     2.  การขมขู่ต้องถึงขนาดมีมูลให้ต้องกลัวภัย 

     3.  ภัยท่ีถูกข่มขู่ต้องหมายถึงตนเอง สกุลแห่งตน หรือ
ทรัพย์สินของตน 
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     4.  ภัยท่ีถูกขมขู่ต้องเป็นภัยอันใกล้จะถึงละอย่างน้อยร้าย 
แรงเท่ากับท่ีจะพึงกลัวต่อการอันถูกข่มขู่ให้กระท า 
     5.  การขมขู่หากกระท าโดยบุคคลภายนอกก็ท าให้นิติ
กรรมเป็นโมฆียะเช่นกัน 

          เมื่อพิจารณาจากสาระส าคัญข้างต้นแล้วการกระท าท่ี
ถือว่าเป็นการข่มขู่เบ้ืองต้นต้องพิจารณาจากเจตนาของผู้ข่มขู่ว่ามีเหตุเจตนาทุจริตหรือไม่เพราะในบาง
กรณีเป็นการกระท าตามปกติซึ่งไม่ถือว่าเป็นการข่มขู่ เช่น การพูดเสียงดังเป็นปกติการมีร่างสูงใหญ่ 
ท าให้ผู้ท านิติกรรมนึกกลัวไปเองไม่ใช่การข่มขู่ การข่มขู่ยังต่างจากการใช้ก าลังบังคับเพราะเหตุการณ์
ท านิติกรรมโดยการข่มขู่นั้นผู้กระท านิติกรรมจะกระท าไปโดยรู้ส านึกด้วยตัวเองแต่การบังคับโดยใช้
ก าลังให้พิมพ์ลายนิ้วมือหรือจับมือให้ลงลายมอช่ือโดยผู้ถูกบังคับไม่ยินยอมไม่ว่าเป็นการท านิติกรรม
โดยถูกขมขู่อันเป็นโมฆียะเพราะมิได้เป็นการแสดงเจตนาของผู้กระท านิติกรรมต้ังแต่ต้นนิติกรรมนั้น
เป็นโมฆียะ 

          อนึ่ง การขู่ว่าจะใช้สิทธิตามปกตินิยมกฎหมายไม่ถือ
ว่าเป็นการขมขู่ (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา  165 วรรค1 ) สิทธิท่ีว่านี้คือสิทธิท่ีชอบ
ด้วยกฎหมายโดยบัญญัติไว้ให้แก่ผู้ท่ีสามารถใช้สิทธินั้นโดยชอบ เช่น เจ้าหนี้ขู่ว่าจะฟ้องร้องหรือผู้
ว่าจ้างขู่ว่าจะบอกเลิกสัญญาตามสิทธิที่มีอยู่  
          ตัวอย่าง ค าพิพากษาฎีกาท่ี 647/2515 จ าเลยท า
สัญญาประนีประนอมยอมความกับโจทก์เพราะกลัวโทษทัณฑ์จากคดีอาญาท่ีโจทก์ฟ้องหาว่าบุกรุก 
ความกลัวเช่นนี้ไม่ท าให้สัญญาท่ีท าไว้ตกเป็นโมฆียะหรือเสียไป เพราะโจทก์ได้ด าเนินการฟ้องร้องต่อ
ศาลยุติธรรมโดยสุจริตตรงไปตรงมา 
          การใดท่ีกระท าไปเพราะนับถือย าเกรงไม่ถือว่ากระท า
เพราะถูกขมขู่ (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 165 วรรค 2) เพราะผู้กระท านิติกรรมท า
ไปเนื่องจากความเกรงใจพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่ ครูอาจารย์ โดยเขาเหล่านั้นมิได้บังคับแต่อาจแนะน าด้วย
ความหวังดีให้กระท า ผู้กระท านิติกรรมจะอ้างเหตุดังกล่าวให้นิติกรรมเป็นโมฆียะไม่ได้ โดยพฤติกรรม
ของการข่มขู่ท่ีท านิติกรรมเป็นโมฆียะจะต้องถึงขนาด มีมูลให้ต้องกลัวภยันตรายอันใกล้จะถึงและ
ร้ายแรงถึงขนาดท่ีจูงใจให้ผู้ถูกข่มขู่มีมูลต้องกลัวซึ่งถ้าไม่มีการขมขู่ เช่นนั้น การนั้นก็คงจะมิได้กระท า
ขึ้น (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 164 วรรค 2) เช่น ข่มขู่ให้ท านิติกรรมขายท่ีดินให้ใน
ราคาถูกหากไม่ยินยอมจะท าร้ายร่างโดยใช้อาวุธและขณะนั้นผู้ข่มขู่ถืออาวุธอยู่ในมือ เป็นต้น และการ
ข่มขู่แบบใดจะถึงขนาดท่ีต้องเกรงกลัวภัยนั้นจะต้องพิจารณาเป็นรายกรณี 

          นอกจากกรณีข้างต้นแล้วภัยจาการข่มขู่ ยังไม่จ ากัด
เฉพาะตัวผู้ข่มขู่เกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย อนามัย เสรีภาพหรือช่ือเสียงเท่านั้นหากแต่รวมถึงภัยอันเกิดกับ
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สกุล ซึ่งหมายถึงพ่อ แม่ สามีหรืออภริยาและบุตร หรือทรัพย์สินของผู้ถูกข่มขู่ด้วยการข่มขู่นั้นอาจ
เกิดขึ้นโดยคู่กรณีหรือบุคคลภายนอกเป็นผู้ข่มขู่ก็ได้ (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 166) 

คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งจะล่วงรู้ถึงการข่มขู่หรือไม่ก็ตาม มีผลท าให้นิติกรรมเป็นโมฆียะเนื่องจากมิได้เกิด
จากความสมัครใจของผู้ท าต่างกับกลฉ้อฉลท่ีนิติกรรมจะเป็นโมฆียะต่อเมื่อกรณีอีกฝ่ายหนึ่งรู้หรือควร
จะได้รู้ฉ้อฉลนั้น 

          อย่างไรก็ตาม กฎหมายก าหนดให้การวินิจฉัยคดีเกี่ยว 
กับการท านิติกรรมโดยส าคัญผิดกลฉ้อหรือการขมขู่จะต้องพิเคราะห์ถึงปัจจัยหลายประการประกอบ
กัน เช่น เพศ อายุ ฐานะ สุขภาพอนามัยและภาวะแห่งจิตของผู้แสดงเจตนาตลอดจนพฤติการณ์และ
สภาพแวดล้อมอื่นๆ อันเกี่ยวกับการนั้นด้วย (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 167) เป็น
การให้ความเป็นธรรมกับคนซึ่งโดยพื้นฐานของร่างกาย ฐานะ ไม่เหมือนกัน เช่น โดยท่ัวไปเพศหญิงจะ
ตกใจกลัวได้ง่ายกว่าเพศชายแต่จะมีความรอบคอบมากกว่า ผู้ท่ีอ่อนวัยกว่าจะมีประสบการณ์น้อยและ
เกรงใจผู้ท่ีอาวุโสกว่าผู้มีฐานะร่ ารวยมีทรัพย์สินอันอาจกลัวการสูญเสียทรัพย์สินมากกว่าคนยากจนท่ี
ไม่มีทรัพย์สินอะไร เป็นต้น การตัดสินใจขณะท่ีผู้ท านิติกรรมทีสุขภาพร่างกายหรือจิตใจท่ีไม่ปกติก็อาจ
แตกต่างจากในภาวะท่ีสมบูรณ์ดี ดังนั้น ส่ิงเหล่านี้จึงควรน ามาเป็นส่วนประกอบในการพิจารณา 

 3.1.2 เป็นการกระท าที่ชอบด้วยกฎหมาย 

         นิติกรรมใดโดยท่ีท าขึ้นโดยขัดต่อกฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชนเป็นนิติกรรมท่ีไม่สมบูรณ์เนื่องจากมิได้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมายรับรองท่ีจะผูกนิติสัมพันธ์อันเกิดขึ้นโดยชอบ หากนิติสัมพันธ์มีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้าม
ชัดแจ้งโดยกฎหมายเป็นการพ้นวิสัยหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 150 หรือมิได้ท าให้ถูกต้องตามกฎหมายท่ีบังคับไว้จะ
ตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 152 เช่น การตลกท าสัญญาเพื่อระงับคดี
ปล้นทรัพย์อันเป็นความผิดทางอาญาไม่สามารถกระท าได้ หากท าเป็นก็เป็นโมฆะเนื่องจากเป็น
ความผิดต่อแผ่นดินไม่สามารถยอมความกันได้ 

         อนึ่ง นิติกรรมบางอย่างท าขึ้นโดยถูกต้องตามกฎหมายแต่ท าโดยบุคคลผู้
หย่อนความสามารถจึงมีผลให้นิติกรรมดังกล่าวเป็นโมฆียะ มีผลใช้ได้จนกว่าจะถูกบอกล้าง ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 153 

 3.1.3 เป็นการท าด้วยใจสมัคร 
         นิติกรรมเป็นผลของความมุ่งหมายในการผูกนิติสัมพันธ์ของผู้กระท า ดังนั้น 

นิติกรรมจึงต้องเกิดด้วยความสมัครใจท่ีแท้จริงของผู้ท านิติกรรมนั้น หากขาดซึ่งเจตนาหรือกระท าโดย
ไม่สมัครใจอันเนื่องมาจากการส าคัญผิด กลฉ้อฉล หรือถูกข่มขู่ นิติกรรมนั้นจะไม่สมบูรณ์ อาจตกเป็น
โมฆะหรือโมฆียะ เช่น กฎหมายบัญญัติให้แสดงเจตนาโดยส าคัญผิดในส่ิงท่ีเป็นสาระส าคัญแห่งนิติ
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กรรมเป็นโมฆะ ได้แก่ ความส าคัญผิดในทรัพย์สินซึ่งเป็นวัตถุแห่งนิติกรรม เป็นต้น (ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 156 ) ส่วนการแสดงเจตนาโดยส าคัญผิดในคุณสมบัติของ ส่วนนิติ
กรรมท่ีเป็นโมฆียะอาจเกิดจากกลฉ้อฉลซึ่งจะต้องถึงขนาดท่ีถ้ามิได้มีกลฉ้อฉลดังกล่าวการอันเป็น
โมฆียะนั้นคงมิได้กระท าขึ้น (ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 159) นิติกรรมท่ีเกิดจาก
การถูกข่มขู่ท่ีเป็นโมฆียะเช่นกัน การข่มขู่จะต้องเป็นภัยอันใกล้จะถึงและร้ายแรงถึงขนาดท่ีจะจูงใจให้
ผู้ถูกข่มขู่มีมูลต้องกลัวซึ่งถ้ามิได้มีการข่มขู่เช่นนั้นการนั้นก็คงจะมิได้กระท าขึ้น (ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 164 )  

 3.1.4 มุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคล 

         นิติกรรมท่ีกฎหมายยอมรับบังคับให้นั้นจะต้องมีจุดมุ่งหมายท่ีจะท าให้เกิดความ
เคล่ือนไหวแห่งสิทธิในระหว่างบุคคล ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลด้วย ดังนั้น จึงต้องมีผู้ท่ีสามารถสนองรับการ
แสดงเจตนานั้นได้ เช่น การซื้อขายจะมีบุคคลสองฝ่าย คือ การท านิติกรรมระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายการเช่า
อสังหาริมทรัพย์เป็นนิติกรรมระหว่างผู้เช่าและผู้ให้เช่า แม้การท าพินัยกรรม ซึ่งโดยปกติผู้รับมรดกตาม
พินัยกรรมจะไม่ทราบมาก่อนจนกว่าจะมีการเปิดพินัยกรรม ก็เป็นนิติกรรมอย่างหนึ่งเพราะมีนิติสัมพันธ์
ระหว่างผู้ท าพินัยกรรมกับผู้รับมรดกตามท่ีระบุในพินัยกรรม เป็นต้น แต่ในบางกรณีการกระท าของ
บุคคลแม้จะมุ่งประสงค์ต่อผลทางกฎหมายก็อาจไม่เป็นพินัยกรรม เช่น การครอบครองปรปักษ์ในท่ีดิน
ของผู้อื่นจนครบเงื่อนไขของกฎหมายท าให้ได้กรรมสิทธิ์ในท่ีดินไม่เป็นนิติกรรมเพราะมิได้มุ่งต่อการผูก
นิติสัมพันธ์หากแต่เป็นผลทางกฎหมายท่ีกฎหมายรับรองซึ่งถือเป็นเหตุอย่างหนึ่งเท่านั้น 

 3.1.5 ก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวแห่งสิทธิ 
         การก่อให้เกิดการเคล่ือนไหวแห่งสิทธิ หมายความถึง การก่อ เปล่ียนแปลง

โอน สงวนหรือระงับ ซึ่งสิทธิอันเป็นสิทธิท่ีบุคคลฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับนิติกรรม มีสิทธิเรียกร้องอีกฝ่าย
หนึ่งให้ปฏิบัติตามนิติกรรมท่ีท าขึ้น 

         การก่อสิทธิ เป็นการก่อต้ังสิทธิขึ้นใหม่จากเอกเทศสัญญาต่างๆ เช่น สัญญา
ซื้อขายแลกเปล่ียน 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 

         การเปล่ียนแปลงสิทธิ เป็นการตกลงเปล่ียนแปลงสิทธิเรียกร้องโดยท้ังสอง
ฝ่ายยินยอมเช่น การแปลงหนี้จากหนี้เงินเป็นการส่งมอบส่ิงของให้แทน เป็นต้น 

         การโอนสิทธิ เป็นการตกลงส่งมอบการครองครองทรัพย์สินจากฝ่ายหนึ่งไปยัง
อีกฝ่ายหนึ่งหรือเป็นการโอนสิทธิเรียกร้องในหนี้สินท่ีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอยู่กับบุคคลอื่นให้กับอีกฝ่าย
หนึ่ง เช่น นาย ก. เป็นเจ้าหนี้ นาย ข. ต่อมา นาย ก. ตกลงโอนสิทธิในหนี้ดังกล่าวให้กับ นาย ค. เพื่อ
เรียกร้องหนี้สินทดแทน 
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         การสงวนสิทธิ เป็นนิติกรรมท่ีท าให้สิทธิเรียกร้องท่ีมีอยู่หมดไป เช่น การบอก
ล้างโมฆียกรรม การช าระหนี้ การปลดหนี้ให้กับลูกหนี้ การหักกลบลบหนี้ การบอกเลิกสัญญา เป็นต้น 

     3.2  แบบของนิติกรรม 

  นิติกรรมจะมีความสมบูรณ์เมื่อมีการแสดงเจตนาให้การผูกนิติสัมพันธ์เพื่อก่อ
เปล่ียนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิ โดยปกติหากเป็นไปตามหลักครบถ้วนแล้ว กฎหมายก็ไม่ได้
ก าหนดว่านิติกรรมท่ัวไปจะต้อง มีแบบนอกจากนิติกรรมบางประเภท ท่ีกฎหมายเห็นว่าจ าเป็นจะต้องท า
ตามแบบ เนื่องจากเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก ซึ่งอาจได้รับความเสียหายหากไม่ทราบว่านิติ
กรรมนั้นมีอยู่และไม่สามารถตรวจสอบได้หรือจ าเป็นจะต้องมีหลักฐานระหว่างผู้ท านิติกรรมท่ีใช้ในการ
อ้างอิงสิทธิหรือโอนสิทธิไปยังบุคคลภายนอก 

 การก าหนดให้มีแบบของนิติกรรมนั้น มีความส าคัญในแง่ของรัฐ คือ ใช้เป็นหลักฐานใน
การพิจารณาคดีความในศาลหากมีการโต้แย้งสิทธิเกิดขึ้น กฎหมายท่ีก าหนดให้นิติกรรมต้องท าแบบ 
จะต้องบัญญัติไว้ อย่างชัดแจ้งโดยท่ัวไปแล้วการก าหนดแบบหรือประเภทของนิติกรรมนั้น ขึ้นอยู่กับการ
จัดกลุ่มนิติกรรม ของนักกฎหมายแต่ละท่านซึ่งโดยสรุปแล้วจ าแนกนิติกรรมได้ออกเป็น 5 แบบ ดังนี้ 
  1. ต้องท าเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี 

 2. ต้องจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี 

 3. ต้องท าเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี 

 4. ต้องท าเป็นหนังสือ 

 5. ต้องมีการส่งมอบทรัพย์ 
 3.2.1 นิติกรรมที่ต้องท าเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 
         นิติกรรมท่ีต้องท าเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี ได้แก่ การ

ท าเป็นหนังสือและการจดทะเบียนกับพนักงานเจ้าหน้าท่ีท่ีจะรับผิดชอบต่อนิติกรรมประเภทนั้น เช่น 
การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 456 วรรคหนึ่ง การให้
ทรัพย์สินซึ่งถ้าจะซื้อขายจะต้องท าเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 525 การจ านอง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 714 

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

 3.2.2 นิติกรรมที่ต้องจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 
         นิติกรรมท่ีต้องจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี ได้แก่ นิติกรรมท่ีกฎหมาย

ก าหนดให้จดทะเบียน โดยไม่ได้ก าหนดให้ท าเป็นหนังสือ เช่น การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1064 การจดทะเบียนบริษัทจ ากัด ตามประมวลกฎหมาย
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แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1111 การจดทะเบียนสมรส ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
1457 การจดทะเบียนหย่า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1515 บิดาจดทะเบียนรับ
เด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1548 การรับบุตรบุญ
ธรรม นิติกรรมท่ีต้องจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
1598/27 เป็นต้น 

 3.2.3 นิติกรรมที่ต้องท าเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 
         นิติกรรมท่ีต้องท าเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี ได้แก่ นิติกรรมท่ีกฎหมาย

ก าหนดให้ท า ต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี เพื่อรับรองความน่าเช่ือถือของเอกสารโดยไม่ต้องจดทะเบียน เช่น 
การท าค าคัดค้านต๋ัวแลกเงินขาดการรับรองหรือขาดใช้เงิน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 961 การท าพินัยกรรมเอกสารฝ่ายเมืองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1658 

การท าพินัยกรรมเอกสารลับ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา 1660 หรือการท า
พินัยกรรมด้วยวาจา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 1663 เป็นต้น 

 3.2.4 นิติกรรมที่ต้องท าเป็นหนังสือ 

         นิติกรรมท่ีต้องท าเป็นหนังสือ ได้แก่ นิติกรรมท่ีกฎหมายเห็นว่าจ าเป็นท่ีจะต้อง
บันทึกการแสดงเจตนาของผู้ท าไว้เป็นหลักฐานเพื่อใช้อ้างอิงในภายหลัง เช่น หนังสือรับสภาพหนี้ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/16 การโอนหนี้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 306 สัญญาเช่าซื้อตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 572 วรรคสอง การต้ังตัวแทน
ในกิจการท่ีกฎหมายบังคับว่าจะต้องท าเป็นหนังสือหรือต้องมีหลักฐานเป็นในหนังสือ ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สัญญาก่อนสมรส ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1466 การ
หย่าโดยความยินยอม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 1514 วรรคสอง เป็นต้น 

         การท านิติกรรมเป็นหนังสือนี้ โดยหลักแล้วในประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 9 “บัญญัติว่าบุคคลผู้จะต้องท าเป็นหนังสือไม่จ าเป็นต้องเขียนเอง แต่หนังสือนั้น
จะต้องลงลายมือช่ือของบุคคลนั้นหรือถ้าไม่สามารถลงลายมือช่ือก็อาจใช้ลงลายพิมพ์นิ้วมือ แกงได 
ตราประทับหรือเครื่องหมายอื่นในเอกสารและมีพยานลงลายมือช่ือรับรองไว้ด้วยสองคน หรือถ้า
กระท าต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าท่ีไม่จ าเป็นต้องมีพยานรับรอง” (แกงได คือ รอยกากบาทหรือรอยขีด
เขียนซึ่งบุคคลท าไว้เป็นส าคัญในทางกฎหมาย ถ้าท าลงในเอกสารโดยมีพยานลงลายมือช่ือรับรอง 2 
คน หรือท าต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าท่ีถือเสมอกับลงลายมือช่ือ) 

 3.2.5 นิติกรรมที่ต้องมีการส่งมองทรัพย์ 
         นิติกรรมท่ีต้องมีการส่งมองทรัพย์ ได้แก่ นิติกรรมท่ีกฎหมายมิได้ก าหนดว่า

จะต้องท าเป็นหนังสือ หากแต่ก าหนดให้การส่งมอบทรัพย์ซึ่งเป็นวัตถุแห่งสัญญาเป็นส่วนท่ีท าให้นิติ
กรรมนั้นสมบูรณ์ มิฉะนั้นนิติกรรรมจะเป็นโมฆะ เช่น สัญญาให้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 



141 

มาตรา 523 การยืมใช้คงรูป ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 641 การยืมใช้ส้ินเปลือง 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 650 วรรคสอง ฝากทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 657 จ าน า  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา747 เป็นต้น  

 3.2.6 ความสมบูรณ์แห่งนิติกรรม  
         หลักความส าคัญของการท านิติกรรมนอกเหนือจากองค์ประกอบในประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 149 แล้วจะต้องประกอบด้วยส่ิงต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงท่ีจะท าให้
นิติกรรมนั้นสมบูรณ์เหตุท่ีเป็นแบบนี้เพราะกฎหมายต้องการคุ้มครองผู้ท านิติกรรมและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
ตลอดจนประชาชนท่ัวไป ให้สามารถใช้สิทธ์ได้อย่างปลอดภัย เป็นธรรม และเป็นไปตามแบบท่ีกฎหมาย
ก าหนด และวัตถุประสงค์ท่ีไม่ขัดต่อกฎหมาย พ้นวิสัย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน หรือแตกต่างจากบทบัญญัติของกฎหมายท่ีเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน และความบกพร่องเกี่ยวกับแบบของนิติกรรม ตลอดจนการแสดงเจตนาของผู้ท านิติกรรม  

         การท านิติกรรมใดๆ นั้นย่อมมีผลผูกพันต่อสิทธิของผู้ท าตามกฎหมาย เมื่อท าไป
โดยถูกต้องครบถ้วนแล้วจะอ้างว่าไม่ได้เจตนาให้เกิดผลดังกล่าวนั้นไม่ได้ ดังนั้น กฎหมายจึงให้
ความส าคัญ กับความสามารถในการท านิติกรรมของบุคล หากเป็นคนปกติท่ีบรรลุนิติภาวะแล้วถือว่ามี
วุฒิภาวะ เพียงพอท่ีจะตัดสินใจท าอะไรได้ด้วยตนเอง ก็จะให้ความส าคัญท่ีความสมัครใจการท านิติกรรม 
เพื่อมุ่งหมายจะผูกนิติสัมพันธ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายและน าไปสู่การเคล่ือนไหวแห่งสิทธิเท่านั้น แต่หาก
เป็นบุคคลซึ่งด้อยวุฒิภาวะหรือขาดซึ่งความสามารถ กฎหมายจ าเป็นต้องให้ความคุ้มครองตมสมควรเพื่อ
มิให้บุคคลท่ีว่านั้น ถูกเอาเปรียบหรือต้องเสียหายเนื่องจากท านิติกรรมโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือขาด
สติสัมปชัญญะท่ีสมบูรณ์เช่นคนปกติ 

         ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้บัญญัติไว้ใน มาตรา 153 ว่า “การใดมิได้
เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยความสามารถของบุคคล การนั้นเป็นโมฆียะ” ซึ่งหมายความว่า 
หากบุคคลท่ีกฎหมายเห็นว่าด้อยความสามารถและให้ความคุ้มครองท านิติกรรมใด ๆ นิติกรรมนั้นมีผล
ผูกพันตามกฎหมาย แต่ก็อาจถูกล้างได้ ถ้ามิได้บอกล้างภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนดก็เป็นอันหมด
สิทธิท่ีจะบอกล้าง แต่เมื่อบอกล้างแล้ว โมฆียกรรมนั้นจะตกเป็นโมฆะ คู่กรณีจะกลับสู่สถานะเดิม หรือ
ถ้ามีการให้สัตยาบันยืนยันท่ีจะผูกพันตามโมฆียกรรมนั้นก็เท่ากับเป็นการสละสิทธิในอันท่ีจะบอกล้างนิติ
กรรมท่ีได้กระท าขึ้นนิติกรรมนั้นก็จะมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย 

         บุคคลท่ีกฎหมายจ ากัดความสามารถในการท านิติกรรมได้แก่ ผู้เยาว์ คนไร้
ความสามารถและคนเสมือนไร้ความสามารถ  

         3.2.6.1 ผู้เยาว์ 
         ผู้เยาว์ คือ ผู้ท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะเนื่องจากมีอายุไม่ถึงยี่สิบปีบริบูรณ์ 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 19 บัญญัติว่า“บุคคลย่อมพ้นจากภาวะผู้เยาว์และบรรลุนิติ
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ภาวะเมื่อมีอายุยี่สิบปีบริบูรณ์” การท่ีกฎหมายก าหนดภาวะผู้เยาว์ส าหรับคนท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะก็
เพื่อให้ผู้เยาว์ได้รับความคุ้มครองดูแลในเรื่องต่าง ๆ จากผู้แทนโดยชอบธรรมตามสมควรรวมทั้งการท า
นิติกรรมแต่มีข้อยกเว้นให้ผู้เยาว์อาจบรรลุนิติภาวะได้แม้จะมีอายุไม่ถึงยี่สิบปีบริบูรณ์เมื่อท าการสมรส 
หากการสมรสได้ท าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1448 ซึ่งต้องได้รับอนุญาต จาก
ศาล 

         อนึ่ง ผู้ใช้อ านาจปกครอง หมายถึง บิดามารดาใช้อ านาจปกครองบุ
ตรงท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะร่วมกัน หรืออ านาจปกครองอาจตกอยู่กับบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง  ใน
กรณีท่ีบิดาหรือมารดาถึงแก่ความตาย หรือยังไม่แน่นอนว่าบิดาหรือมารดามีชีวิตอยู่หรือตาย หรือ
บิดาหรือมารดาถูกศาลส่ังให้เป็นคนไร้ความสามรถ หรือเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจิตฟั่นเฟือน หรือมี
ค าส่ังศาลให้อ านาจปกครองอยู่กับบิดาหรือมารดาหมายได้บัญญัติไว้ให้ตกลงกันได้ (ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1566) 

         ในกรณีท่ีเป็นบุตรท่ีเกิดจากหญิงท่ีมิได้จดทะเบียนสมรสกับบิดา ยัง
มิได้จดทะเบียนว่าเป็นบุตรหรือศาลยังมิได้พิพากษาว่าเป็นอ านาจปกครองจะอยู่กับหญิงนั้นเพราะถือ
ว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของหญิงนั้น(ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1546)หรือ
ในกรณีใดมีบุตรติดมาได้สมรสกับบุคลอื่นอ านาจปกครองท่ีมีต่อบุตรอยู่ผู้ท่ีบุตรนั้นติดมา(ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1568) 

         ผู้ปกครองหมายถึงผู้ท่ีมิใช่บิดามารดาของผู้เยาว์ปกครองผู้เยาว์
เนื่องจากไม่มีบิดามารดาหรือบิดามารดาถูกถอนอ านาจปกครองศาลมีค าส่ังเมื่อมีการร้องขอของญาติ
ของผู้เยาว์อัยการหรือโดยพินัยกรรมของบิดาหรือมารดาท่ีตายท่ีก าหนดไว้(ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 1586) ผู้ปกครองเป็นใครก็ได้ท่ีบรรลุนิติภาวะ เว้นแต่ 

         1. ผู้ซึ่งศาลส่ังว่าเป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามรถ 

         2. ผู้ซึ่งเป็นบุคคลล้มละลาย 

         3. ผู้ซึ่งไม่เหมาะสมท่ีจะปกครองผู้เยาว์หรือทรัพย์สินของผู้เยาว์ 
         4. ผู้ซึ่งมีหรือเคยมีคดีศาลกับผู้เยาว์ ผู้บุพการีหรือพี่น้องร่วมบิดา

มารดาหรือร่วมแต่บิดาหรือมารดากับผู้เยาว์ 
         5. ผู้ซึ่งบิดาหรือมารดาท่ีตายดาท าหนังสือระบุช่ือห้ามไว้มิให้เป็น

ผู้ปกครองกฎหมายบัญญัติไว้ว่า ผู้เยาว์จะท านิติกรรมใดๆ ต้องได้รับความยินยอมของผู้แทนโดยชอบ
ท าก่อนการใดๆท่ีผู้เยาว์ได้ท าลงโดยปราศจากความยินยอมเช่นว่านั้นเป็นโมฆียะ เว้นแต่ จะบัญญัติไว้
เป็นอย่างอื่น (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 21) การท่ีมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น 
เป็นกรณียกเว้นให้ผู้เยาว์สามารถท าการบางอย่างได้โดยล าพังตนเองไม้ต้องรับความยินยอมจากผู้แทน
โดยชอบธรรม อันเป็นกรณีดังต่อไปนี้ 
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   1. ผู้เยาว์อาจท านิติกรรมท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้เยาว์ฝ่ายเดียว ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 22 ซึ่งบัญญัติว่าผู้เยาว์อาจท าการใดๆได้ท้ังส้ินหากเป็น
เพียงเพื่อจะท าได้ ไปซึ่งสิทธิอันใดอันหนึ่ง หรือ เป็นการเพื่อให้หลุดพ้นจากหน้าท่ีอันใดอันหนึ่ง ดังนั้น 
ถ้าการท่ีผู้เยาว์ท าลงไปท าให้ได้สิทธิใด ๆ มาโดยไม่มีเงื่อนไขหรือภาระผูกพันอันจะมีแต่ประโยชน์ เช่น 
การรับทรัพย์สินท่ีเขาให้โดยเสน่หาหรือการคืนทรัพย์ท่ีรับฝากโดยไม่มีบ าเหน็จ หรือหนี้ท่ีบังคับผู้เยาว์
มาจากนิติกรรมท่ีเป็นโมฆะผู้เยาว์ก็สามารถบอกล้างได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดย
ชอบธรรมก่อน 

   2. ผู้เยาว์สามารถท าการใดๆได้ท้ังส้ินซึ่งเป็นการท าเองเฉพาะตัว 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 23 ซึ่งบัญญัติไว้เป็นการเปิดให้ผู้เยาว์สามารถท านิติ
กรรมบางอย่างท่ีตนเองสมัครใจจะท าด้วยตนเอง โดยไม่ตองรับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม
เพื่อมิให้มีการแทรกแซงในการตัดสินใจ กิจการท่ีผู้เยาว์สามารถท าได้ด้วยตัวเองและไม่ต้องได้นับ
ความยินยอม เช่น การจดทะเบียนรับรองบุตรของผู้เยาว์ท่ีเกิดจากหญิงท่ีมิได้จดทะเบียนสมรส ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1547 เป็นต้น 

   3. ผู้เยาว์อาจท าการใด ๆ ได้ทังส้ินซึ่งเป็นการสมแก่ฐานานุรูปของ
ตนและเป็นการอันเป็นในการด ารงชีวิตตามสมควร (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 24) 
หมายความถึงการท่ีผู้เยาว์อาจท านิติกรรมใดๆ ท่ีสมกับฐานะความเป็นอยู่ของตนได้เพื่อการด ารงชีพท่ี
จ าเป็น อันได้แก่ การจัดหาปัจจัยด้านอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ท่ีอยู่อาศัยและยารักษาโรค ส าหรับผู้เยาว์ท่ี
มีฐานะร่ ารวยอาจรวมถึงส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ท่ีโดยปกติคนในวัยนั้นอาจมีได้ท่ัวไป ซึ่งจะต้อง
พิจารณาเป็นกรณีไป เช่น โทรศัพท์มือถือ หรือรถยนต์เพื่อความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางแต่
การซื้อเครื่องประดับราคาแพงอาจเกินความจ าเป็นส าหรับผู้เยาว์ถึงแม้จะมีฐานะร่ ารวย เป็นต้น 

   4. ผู้เยาว์อาจท าพินัยกรรมได้เมื่อมีอายุสิบห้าปีบริบูรณ์ (ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 25) โดยกฎหมายพิจารณาเห็นว่าผู้ท่ีมีอายุสิบห้าปีบริบูรณ์เป็นผู้ท่ี
รู้สึกผิดชอบตามสมควรแล้ว น่าจะให้สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินของตนเองเผ่ือตายได้ 
แต่ถ้าผู้ท าพินัยกรรมอายุต่ ากว่า 15 ปีท าให้พินัยกรรมนั้นเป็นโมฆะ (ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 1703) 

   5. ผู้เยาว์อาจจ าหน่ายสินทรัพย์หรือประกอบธุรกิจทางการค้า 
หรือธุรกิจอื่นหรือในการท าสัญญาเป็นลูกจ้างในสัญญาจ้างแรงงานท่ีผู้แทนโดยชอบธรรมได้อนุญาต
หรือให้ความยินยอมไว้แล้ว (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 26 และ 27) ในการจ าหน่าย
ทรัพย์สินของผู้เยาว์ หากผู้แทนโดยธรรมได้อนุญาตไว้เพียงใดก็ย่อมท าได้ตามนั้น เช่น ให้เงินผู้เยาว์ไว้
ใช้จ่ายเป็นประจ ารายเดือนโดยไม่ระบุรายการ ผู้เยาว์จะสามารถจะน าเงินไปใช้จ่ายซื้อส่ิงของจ าเป็น
ของตนอย่างไรก็ได้เป็นต้น 
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      ในกรณียินยอมผู้เยาว์ประกอบธุรกิจทางการค้าหรือธรกิจอื่น
หรือในการท าสัญญาเป็นลูกจ้างแรงงานโดยผลของกฎหมายจะท าให้ผู้เยาว์มีฐานะเสมือนผู้ท่ีบรรลุนิติ
ภาวะแล้ว เพราะจ าเป็น จะต้องติดต่อสัมพันธ์ท านิติกรรมกับบุคคลภายนอก แต่ถ้าด าเนินธุรกิจการค้า
หรือกิจการใดท่ีผู้แทนโดยชอบธรรมให้ความยินยอมไปแล้วก่อให้เกิดความเสียหายหรือเส่ือมเสียแก่
ผู้เยาว์ ผู้แทนโดยชอบธรรมอาจบอกเลิกความยินยอมหรือในกรณีท่ีศาลอนุญาตก็อาจร้องขอต่อศาล
ให้เพิกถอนการอนุญาตนั้นได้ 

      ผู้เยาว์ก็มีสิทธิท่ีจะคัดค้านถ้าการเพิกถอนการอนุญาตนั้นไม่มี
เหตุอันสมควรการบอกเลิกความยินยอมหรือการเพิกถอนการอนุญาตจะมีผลท าให้ฐานะเสมือนบรรลุ
นิติภาวะของผู้เยาว์ส้ินสุดลงแต่จะไม่กระทบกระเทือนการใดๆ ท่ีผู้เยาว์ได้กระท าไว้ก่อนหน้านั้น 

      กฎหมายบัญญัติให้ความคุ้มครองทรัพย์สินของผู้เยาว์โดยนิติ
กรรมใดๆท่ีเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้เยาว์ดังต่อไปนี้ ผู้ใช้อ านาจปกครองต้องได้รับอนุญาตจากศาลจึงจะ
ท าได้ (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1574) 

      1. ขาย แลกเปล่ียน ขายฝาก ให้เช่าซื้อ จ านอง ปลดจ านองหรือ
โอนสิทธิจ านองซึ่ง อสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ท่ีอาจจ านองไว้ 

      2. กระท าให้ ส้ินสุดลงท้ังหมดหรือบางส่วนซึ่งทรัพย์สินของ
ผู้เยาว์อันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 

      3. ก่อต้ังภาวะจ ายอม สิทธิอาศัย สิทธิเหนือพื้นดิน สิทธิเก็บกิน 
ภาระติดพัน ในอสังหาริมทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นใดในอสังหาริมทรัพย์ 

      4. จ าหน่ายไปท้ังหมดหรือบางส่วนซึ่งสิทธิเรียกร้องท่ีจะให้ได้มา
ซึ่งทรัพย์สินในอสังหาริมทรัพย์ หรือในอสังหาริมทรัพย์ ท่ีอาจจ านองได้ หรือสิทธิเรียกร้องท่ีจะให้
ทรัพย์สินเช่นว่านั้นของผู้เยาว์ปลอดจากทรัพย์สินท่ีมีอยู่เหนือทรัพย์สินนั้น 

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

      8. ให้โดยเสน่หาเว้นแต่จะเอาเงินได้ของผู้เยาว์ให้แทนผู้เยาว์เพื่อ
การกุศล สาธารณะ เพื่อการสังคม หรือตามหน้าท่ีตามธรรมจรรยา ท้ังนี้ พอสมควรแก่ฐานานุรูปขอ
ผู้เยาว์ 

      9. รับการให้โดยเสน่หาท่ีมีเงื่อนไชหรือค่าภาระติดพันหรือไม่รับ
การให้โดยเสน่หา 

      10. ประกันโดยประการใดๆ อันอาจมีผลให้ ผู้เยาว์ถูกบังคับ
ช าระหนี้หรือท านิติกรรมอื่นท่ีมีผลให้ผู้เยาว์ต้องรับช าระหนี้ของบุคคลหรือแทนบุคคลอื่น 
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      11. น าทรัพย์สินไปแสวงหาผลประโยชน์นอกจากในกรณีท่ี
บัญญัติไว้ในมาตรา 1598/4 (1) (2) หรือ (3) 

      12. ประนีประนอมยอมความ 

      13. มอบข้อพิพาทให้อนุญาตโตตุลาการวินิจฉัย 

           นอกจากนี้ กฎหมายยังก าหนดว่าถ้าในกิจการใดท่ีประโยชน์
ของผู้ใช้อ านาจปกครองเอง หรือของคู่สมรสหรือบุตรของผู้ใช้อ านาจปกครองขัดกับประโยชน์ของ
ผู้เยาว์ ผู้ใช้อ านาจปกครองต้องได้รับอนุญาตจากศาลก่อนจึงจะท ากับกิจการนั้นได้ มิฉะนั้นเป็นโมฆะ 
(ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1575) 

         3.2.6.2 คนไร้ความสามารถ  
          คนไร้ความสามารถ คือ บุคคลวิกลจริตท่ีคู่สมรส หรือบุพการี ซึ่งได้แก่ 

บิดา มารดา ปู่ย่า ตายาย ทวด หรือผู้สืบสันดาน ได้แก่ ลูก หลาน เหลน ล้ือ หรือผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ผู้ซึ่ง
ปกครองดูแลบุคคล นั้นอยู่ หรือพนักงานอัยการร้องขอต่อศาลและศาลได้มีค าส่ังให้บุคคลวิกลจริตผู้นั้น
เป็นคนไร้ความสามารถเนื่องจากกฎหมายเห็นว่าคนท่ีวิกลจริตมีความบกพร่องทางใจขาดความรู้สึกผิด
ชอบเป็นตัวของตัวเองถึงแม้ว่าบางคนอาการวิกลจริตอาจไม่ปรากฏชัดเจนหรือมีอากาเป็นครั้งคราวก็
ตามไม่น่าจะมีความสามรถในการท าพินัยกรรมเพราะอาจท าให้ตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบผู้อื่นได้ง่ายจึงมี
บทบัญญัติคุ้มครองโดยผู้เกี่ยวข้องข้างต้นสามารถร้องขอต่อศาลให้มีค าส่ังได้ 

          บุคคลซึ่งมีค าส่ังให้เป็นคนไร้ความสามารถจะต้องมี ผู้อนุบาลซึ่ง
กฎหมายก าหนดให้ การแต่งต้ังและความส้ินสุดของความเป็นอนุบาล อ านาจหน้าท่ีของผู้อนุบาล
เป็นไปตามบทบัญญัติ บรรพ 5 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งใน มาตรา 1598/15 

เกี่ยวกับการท่ีศาลมีค าส่ังให้คู้สมรสคนใด  คนหนึ่งเป็นคนไร้ความสามารถและสามีหรือภรรยาเป็นผู้
อนุบาล ให้ใช้บทบัญญัติว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผู้ใช้อ านาจปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่
สิทธิตามมาตรา 1567 (2) และ (3) และ มาตรา 1598/18 เป็นกรณีท่ีบิดามารดาเป็นผู้อนุบาลบุตรท่ี
ยังไม่บรรลุนิติภาวะให้ใช้บทบัญญัติว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีขงผู้ใช้อ านาจปกครองมาใช้บังคับโดย
อนุโลม 

          ในกรณีท่ีบิดามารดาเป็นผู้อนุบาลท่ีบรรลุนิติภาวะแล้วและตามวรรค
สองเป็นกรณีบุคคลอื่นท่ีมิใช่บิดามารดาหรือมิใช่คู่สมรสเป็นผู้อนุบาลให้ใช้บทบัญญัติว่าด้วยสิทธิและ
หน้าท่ีของผู้ใช้อ านาจปกครองใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่ สิทธิตามมาตรา 1567 (2) และ (3)  

          ค าส่ังของศาลท่ีส่ังให้เป็นคนไร้ความสามารถจะต้องประกาศในราช
กิจจานุเบกษา  (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 28 วรรค 3) เพื่อให้บุคคลท่ัวไปรับทราบ
และไม่ท านิติกรรมใดๆ กับผู้ไร้ความสามารถเพราะกฎหมายบัญญัติไว้ว่าการใดๆ ท่ีบุคคลซึ่งศาลส่ังให้
เป็นคนไร้ความสามารถได้กระท าลงไปเป็นโมฆียะ (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 29) 
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และผลของการเป็นคนไร้ความสามารถนั้นยังมีข้อห้ามในกฎหมายมิให้บุคลวิกลจริตหรือบุคคลท่ีศาล
ส่ังให้เป็นคนไร้ความสามารถท าการสมรส (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1449 ) หรือ
ท าพินัยกรรมหาฝ่าฝืนการสมรสนั้นจะเป็นโมฆะ (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1495) 
พินัยกรรมก็เป็นโมฆะเช่นเดียวกัน (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1704) 

          มีบางกรณีท่ีบุคคลวิกลจริตไม่ได้ถูกศาลส่ังให้เป็นคนไร้ความสามารถ
เนื่องจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร้องขอต่อศาลด้วยเห็นว่าเป็นเรื่องท่ีอับอาย หรืออาจไม่ทราบข้อ
กฎหมายและบุคลวิกลจริตนั้นไปท านิติกรรมใดๆ กับบุคคลภายนอก กฎหมายได้ให้ความคุ้มครองท้ัง
สองฝ่าย โดยบัญญัติให้นิกรรมใดๆ ท่ีบุคลวิกลจริตซึ่งศาลยังมิได้ส่ังให้เป็นคนไร้ความสามารถได้
กระท าลง จะเป็นโมฆียะเมื่อได้กระท าลงในขณะ ท่ีบุคคลนั้นวิกลจริตอยู่และคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้รู้
แล้วด้วยว่าผู้กระท าได้ท าลงไปในขณะวิกลจริตและผู้ทีเข้ามาท านิติกรรมด้วยได้รู้อยู่แล้วท าให้บุคคล
วิกลจริตเสียเปรียบ จึงใช้สิทธิบอกล้างหรือให้สัตยาบันได้ 

         3.2.6.3 คนเสมือนไร้ความสามารถ 

          คนเสมือนไร้ความสามารถ คือ บุคคลท่ีมีกายพิการจิตฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบ หรือประพฤติสุร่ายสุร่ายเสเพลเป็นอาจิณ หรือติดสุรายาเมาหรือมีเหตุอื่นได้ท านอง
เดียวกันนั้นจนไม่สามารถจะจัดท าการงานโดยตนเองได้ หรือจัดกิจการไปในทางท่ีอาจจะเส่ือมเสียแก่
ทรัพย์สินของตนเองหรือครอบครัว เมื่อคู่สมรส หรือบุพการีซึ่งได้แก่ บิดา มารดา ปู่ย่า ตายาย ทวด 
หรือผู้สืบสันดาน ได้แก่ ลูก หลาน เหลน ล้ือ หรือผู้พิทักษ์ผู้ซึ่งปกครองดูแลบุคคลนั้นอยู่ หรือพนักงาน
อัยการร้องขอต่อศาล และศาลจะส่ังให้บุคคลผู้นั้นเป็นคนเสมือนไร้ความสามารก็ได้ (ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 32 วรรค 1) 

          บุคคลเหล่านี้เป็นอีกกลุ่มหนึ่งท่ีกฎหมายพิจารณาเห็นว่ามีความ
บกพร่องทางร่างกายหรือทางจิตหากไม่คุ้มครองก็อาจท านิติกรรมใดๆ ท่ีท าให้เสียสิทธิหรือทรัพย์สิน
ไปโดยรู้ไม่ถึงการณ์เช่นคนปกติจึงให้ ผู้ท่ีเกี่ยวข้องสามารถร้องขอให้ศาลส่ังให้เป็นคนเสมือนไร้
ความสามารถค าส่ังของศาลท่ีส่ังให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

           บุคคลซึ่งศาลได้ส่ังให้เป็นคนเสมือนรึความสามารถจะต้องจัดให้อยู่
ในความพิทักษ์ การแต่งต้ังผู้พิทักษ์กฎหมายก าหนดให้เป็นไปตามบทบัญญัติ บรรพ 5 (ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1643, มาตรา 1569, 1569/1) ซึ่งแตกต่างจากผู้อนุบาล ซึ่งศาลมี
ค าส่ังให้เป็นคนไร้ความสามารถเพราะผู้อนุบาลจะเป็นผู้จัดการทรัพย์สินแทนคนไร้ความสามารถทุก
อย่างและดูแลคนไร้ความสามารถ ในท านองเดียวกันกับผู้อยู่ ใต้ปกครอง ส่วนคนเสมือนไร้
ความสามารถโดยหลักแล้วสามารถท ากิจกรรมต่างๆได้ด้วยตนเองยกเว้นกิจการบางอย่างจะต้องได้รับ
ความยินยอมจากผู้พิทักษ์ ดังต่อไปนี้ (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 34 วรรค 1) 

 



147 

1. น าทรัพย์สินไปลงทุน 

2. รับคืนทรัพย์สินท่ีไปลงทุน ต้นเงินหรือทุนอย่างอื่น 

3. กู้ยืมหรือให้กู้ยืมเงิน ยืมหรือให้ยืมสังหาริมทรัพย์อันมีค่า 

4. รับประกันโดยประกันใดๆ อันมีผลให้ตนต้องถูกบังคับช าระหนี้ 
5. เช่าหรือให้เช่าสังหาริมทรัพย์มีก าหนดระยะเวลาเกินกว่าหก

เดือนหรือสังหาริมทรัพย์มีก าหนดระยะเวลาเกินกว่าสามปี 
6. ให้โดยเสน่หา เว้นแต่การให้ท่ีพอควรแก่ฐานานุรูปเพื่อการกุศล 

การสังคม หรือตามหน้าท่ีธรรมจรรยา 
7. รับการให้โดยเสน่หา ท่ีมีเงื่อนไขหรือค่าภาระติดพัน หรือไม่รับ

การให้โดยเสน่หา 
8. ท าการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจะได้มาหรือปล่อยไปซึ่งสิทธิใน

อสังหาริมทรัพย์หรือในสังหาริมทรัพย์อันมีค่า 

9. ก่อสร้างหรือดัดแปลงโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอย่างอื่น หรือ
ซ่อมแซมอย่างใหญ่ 

10. เสนอคดีต่อศาลหรือด าเนินกระบวนพิจารณาใดๆ เว้นแต่ การ
ร้องขอตาม  มาตรา35 หรือการร้องขอถอนผู้พิทักษ์ 

11. ประนีประนอมยอมความหรือมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการ 

ท้ังนี้ ยังมีกรณีอื่นท่ีกล่าวนอกจากข้างต้นซึ่งคนเสมือนไร้วาม
สามารถจักการไปในทางเส่ือมเสียแก่สินทรัพย์ของตนเองหรือครอบครัว ผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้พิทักษ์
อาจร้องขอไปในคราวเดียวกับการขอให้ศาลมีค าส่ังให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือข้อให้ส่ัง
เพิ่มเติมในภายหลังคนเสมือนไร้ความสามารถต้องได้รับความยินยอมของผู้พิทักษ์ก่อนได้ (ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 34 วรรค 2) 

4.โมฆกรรม  

   โมฆกรรม หมายความว่า การท านิติกรรมใดๆ ท่ีผลของนิติกรรมท่ีได้ท าขึ้นนั้นเสียเปล่าไม่มีผล
ผูกพันท่ีจะใช้บังคับได้กฎหมาย การเสียเปล่าของนิติกรรมนั้นมีมาต้ังแต่เริ่มต้นของการท านิติกรรม จึงถือ
เสมือนหนึ่งว่าผู้ท่ีท านิติกรรมท่ีเป็นโมฆะมิได้ท านิติกรรมนั้นขึ้นเลย 

   4.1 สาเหตุของโมฆกรรม 

         สาเหตุท่ีก่อให้เกิดนิติกรรมเป็นโมฆะอาจสรุปได้ว่ามีท่ีมา 5 ประการ ดังต่อไปนี้ 
        4.1.1 นิติกรรมนั้นมีวัตถุประสงค์ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือ

ศีลธรรมอันดีของประชาชน เช่น การจดทะเบียนสมรสซ้อนท้ังๆ ท่ีมีภรรยาอยู่แล้วเป็นโมฆะ (ประ 
มวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1452, 1495 และมาตรา 1497) เป็นต้น  
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        4.1.2 นิติกรรมมีวัตถุประสงค์เป็นการพ้นพิสัย ไม่สามารถกระท าตามความประสงค์
ของผู้แสดงเจตนาไว้ได้ 

        4.1.3 นิติกรรมนั้นท าผิดแบบท่ีกฎหมายก าหนดไว้ นิติกรรมบางอย่างต้องท าเป็น
หนังสือเป็นรายละเอียดตามแบบท่ีกฎหมายก าหนดไว้หรือนิติกรรมบางอย่างต้องท าเป็นหนังสือตา
แบบท่ีกฎหมายก าหนดและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี เป็นต้น 

        4.1.4 ขาดเจตนาเนื่องจากส าคัญผิดในสาระส าคัญแห่งนิติกรรม เจตนาลวงนิติกรรม
อ าพราง 

        4.1.5 มีกฎหมายบัญญัติว่าการนั้นๆ เป็นโมฆะ เช่น ผู้เยาว์ท าพินัยกรรม การสมรสผิด
เงื่อนไขเพราะเป็นญาติสืบสายโลหิต หรือมีคู่สมรสอยู่แล้วจดทะเบียนซ้อน หรือชายหญิงไม่สมัครใจ
สมรสกัน เป็นต้น 

      การเป็นโมฆะท าให้นิติกรรมท่ีท าขึ้นไม่มีผลผูกพันตามกฎหมายกับผู้ท านิติกรรม
ต้ังแต่ต้น และไม่สามารถจะให้สัตยาบันแก่นิติกรรมท่ีเป็นโมฆะเพื่อให้นิติกรรมนั้นกลับมามีผลใช้ได้อีก 

 (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา172 วรรค 1) ต่างกับนิติกรรมท่ีเป็นโมฆียะซึ่งจะได้
อธิบายในหัวข้อต่อไป 

   4.2 การยกความเสียเปล่าแห่งโมฆกรรมขึ้นกล่าวอ้าง 
        กฎหมายก าหนดให้ผู้มีส่วนได้เสียคนหนึ่งคนใดสามรถยกความเสียเปล่าแห่งโมฆกรรม

ขึ้นกล่าวอ้างก็ได้ เนื่องจากความไม่สมบูรณ์แห่งการแสดงเจตนาอันเป็นโมฆะกรรมเป็นผลของ
กฎหมาย ผู้ท่ีมีส่วนได้เสียในท่ีนี้น่าจะหมายถึงผู้ใดก็ตามท่ีเกี่ยวข้องกับนิติกรรมในทางท่ีได้รับ
ประโยชน์หรืออาจได้รับผลกระทบแห่งนิติกรรมนั้น การกล่าวอ้างจะกระท าเมื่อใดก็ได้ไม่มีอายุความ 
ถ้านิติกรรมท่ีเป็นโมฆะนั้นท าให้มีการ คืนทรัพย์กันบทบัญญัติเกี่ยวกับลาภมิควรได้ในประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับ (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 172 วรรค 2) 

เพราะเป็นการได้ทรัพย์ไปโดยไม่มีมูลเหตุทางกฎหมายและท าให้บุคคลอีกคนหนึ่งเสียเปรียบ ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 406 การคืนลาภมิควรได้ โดยมีหลักดังนี้ 

         4.2.1 การคืนลาภมิควรได้เป็นเงินต้องคืนเต็มจ านวน เว้นแต่บุคคลท่ีรับไว้โดยสุจริตก็
ให้คืนเงินเฉพาะส่วนท่ียังมีอยู่ในขณะเรียกคืน ( ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 412 )  

         4.2.2 การคืนลาภมิควรได้ท่ีเป็นทรัพย์สิน บุคคลท่ีรับไว้โดยสุจริต ต้องคืนทรัพย์สิน
ตามสภาพท่ีเป็นอยู่ในขณะเรียกคืน และไม่ต้องรับผิดชอบในความสูญหายหรือบุบสลายไปด้วยแต่
หากเป็นการรับทรัพย์สินไว้โดยไม่สุรจิต ผู้รับจะต้องผิดชอบในความสูญหายหรือบุบสลายของ
ทรัพย์สินนั้นแม้จะเป็นเหตุสุดวิสัย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าถึงอย่างไรทรัพย์สินนั้นจะต้องสูญหาย 

         4.2.3 การคืนดอกผลของทรัพย์สิน กฎหมายให้ผู้รับทรัพย์สินไว้โดยสุจริตมีสิทธิท่ีจะ
ได้รับดอกผลตลอดเวลาท่ีสุจริตแล้วต่อเมื่อต้องคืนทรัพย์ก็ต้องคืนดอกผลนับแต่ถูกเรียกคืนทรัพย์ โดย
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ปกติแล้วนิติกรรมท่ีเป็นโมฆะแม้จะเป็นเพียงส่วนหนึ่งส่วนใดก็จะสูญเปล่าไปท้ังหมด แต่มีข้อยกเว้นให้
นิติกรรมบางส่วนไม่เป็นโมฆะ หากสันนิษฐานโดยพฤติการณ์แห่งกรณีว่าคู่กรณีเจตนาจะให้ส่วนท่ีไม่
เป็นโมฆะนั้นแยกออกจากส่วนท่ีเป็นโมฆะได้ (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 413) เช่น กรณี
การให้กู้ยืมเงินโดยเรียกดอกเบ้ียเกินกว่าอัตราท่ีกฎหมายก าหนดมีค าพิพากษากาเป็นบรรทัดฐานว่า
การให้กู้ยืมเงินโดยเรียกดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราท่ีกฎหมายก าหนดไว้  (พระราชบัญญัติห้ามเรียก
ดอกเบี้ยเกินอัตราพ.ศ.2475 ) ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายท่ีเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชนจึงมีผลท าให้ดอกเบ้ียท่ีเรียกเกินอัตรานั้นตกเป็นโมฆะแต่ความเป็นโมฆะของดอกเบี้ยไม่
กระทบกระเทือนถึงต้นเงินกู้  ถือว่าการกู้ยืมเงินในส่วนต้นเงินท่ีผู้กู้ได้รับไปจากผู้ให้กู้ยืมจริงย่อม
สมบูรณ์จะเห็นได้ว่ากฎหมายให้ถือตามนิติกรรมซึ่งไม่เป็นโมฆะ ถ้าสันนิษฐานได้จากพฤติการณ์แห่ง
กรณีหากคู่กรณีได้รู้ว่า การนั้นเป็นโมฆะแล้วก็คงจะได้ต้ังใจมาต้ังแต่แรกที่จะน านิติกรรมอย่างอื่นซึ่งไม่
เป็นโมฆะนั้น (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา มาตรา 174) กรณีเช่นนี้เกิดจากนิติกรรมท่ี
เป็นโมฆะท่ีเจตนาจะท านิติกรรมอย่างหนึ่ง กฎหมายจึงช่วยให้ศาลสามารถใช้ข้อสันนิษฐานปรับให้นิติ
กรรมเป็นไปตามความประสงค์ของคู่กรณีมากท่ีสุด เช่นกรณีตายท าพินัยกรรมแบบพินัยกรรมธรรมดา
ศาลจึงวินิจฉัยว่าพินัยกรรมมีผลตามกฎหมาย ฐานเป็นพินัยกรรม   

5. โมฆียกรรม 

    โมฆียกรรม หมายความว่า นิติกรรมท่ีมีผลผูกพันตามกฎหมาย แต่อาจถูกบอกล้างหรือให้
สัตยาบันถ้ามิได้บอกล้างภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนดก็เป็นอันหมดสิทธิท่ีจะบอกล้างแต่เมื่อ
บอกล้างแล้วโมฆียกรรมนั้นจะตกเป็นโมฆะ คู่กรณีกลับสู่ฐานะเดิมหรือถ้ามีการให้สัตยาบันยืนยันท่ีจะ
ผูกพันตามโมฆียกรรมนั้นก็เท่ากับสละสิทธิ์ในอันท่ีจะบอกล้างนิติท่ีได้กระท าขึ้น 

    5.1  สาเหตุของโมฆียกรรม  
 สาเหตุท่ีก่อให้เกิดโมฆียกรรม สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
   5.1.1 ผู้ท านิติกรรมฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ถูกจ ากัดความสามรถเนื่องจากเป็นผู้เยาว์

คนไร้ความความสามารถ และคนเสมือนไร้ความสามารถ 

   5.1.2 เจตนาในการท านิติกรรมนั้นบกพร่องเนื่องจากส าคัญผิดในคุณสมบัติของ
บุคคลหรือทรัพย์สินหรือถูกกลฉ้อฉล หรือถูกข่มขู่  

   5.1.3 มีกฎหมายบญัญัติให้การนั้นเป็นโมฆียะ 

    5.2  การบอกล้างโมฆียกรรม 

 ผู้มีสิทธิบอกล้างโมฆียกรรม ได้แก่ (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 175) 

 5.2.1 ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้เยาว์ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว แต่ผู้เยาว์จะสามารถ บอกล้าง
ก่อนท่ีตนบรรลุนิติภาวะก็ได้ ถ้าได้รับความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม 
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 5. 2. 2 บุคคลซึ่งศาลส่ังให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ เมื่อบุคคลนั้น
พ้นจาก การเป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถแล้วหรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์แล้วแต่กรณี แต่
คนเสมือนไร้ ความสามรถจะบอกล้างก่อนท่ีตนจะพ้นจากการเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถก็ได้ ถ้าได้รับความ 

 5.2.3 บุคคลผู้แสดงเจตนาเพราะส าคัญผิดหรือถูกกลฉ้อฉลหรือถูกข่มขู่ 

 5.2.4  บุคคลวิกลจริตผู้กระท านิติกรรมอันเป็นโมฆียะ ตามมาตรา 30 ในขณะท่ีจริต 
ของบุคคลนั้นไม่วิกลแล้ว 

          ถ้าบุคคลผู้กระท านิติกรรมอันเป็นโมหียะถึงแก่ความตายก่อนมีการบอกล้าง
โมฆียกรรมทายาทของบุคคลดังกล่าวอาจบอกล้างโมฆียกรรมนั้นได้ 

    5.3  วิธีการบอกล้างโมฆียกรรม 

 กฎหมายมิได้ก าหนดวิธีบอกล้างนิติกรรมท่ีเป็นโมฆียะได้โดยเฉพาะดังนั้นวิธีการบอก
ล้างโมฆียกรรมจึงไม่ต้องท าตามแบบเพียงแสดงเจตนาให้ปรากฏชัดเจนเป็นการเพียงพอแล้วถ้าคู่กรณี
อีกฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งแห่งโมฆียกรรมเป็นบุคคลมีตัวก าหนดแน่นอนการบอกล้างก็ท าได้โดยการแสดง
เจตนากับบุคคลนั้น เช่นสัญญาซื้อขายรถยนต์ท่ีผู้เยาว์ได้ท าโดยไม่ได้รับความยินยอมผู้แทนโดยชอบ
ธรรมอาจบอกล้างไปยังผู้ขายด้วยวาจากหรือท าเป็นหนังสือ เป็นต้น โมฆียกรรมนั้นจะบอกล้างมิได้
เมื่อพ้นเวลาหนึ่งปีนับต้ังแต่เวลาท่ีอาจให้สัตยาบันได้ หรือเมื่อพ้นเวลาสิปีนับแต่ได้ท านิติกรรมอันเป็น
โมฆียะนั้น 

    5.4  การให้สัตยาบันแก่โมฆียกรรม 

 ในกรณีท่ีผู้ท านิติกรรมอันเป็นโมฆียะจะเป็นผู้ให้สัตยาบันด้วยตัวเองเพื่อนิติกรรมนั้น
มีผลสมบูรณ์ ผู้นั้นจะต้องกระท าภายหลังเวลาท่ีมูลเหตุให้เป็นเป็นโมฆียกรรมนั้นหมดส้ินไปแล้ว เช่น 
ผู้เยาว์อายุ 15 ปี ท านิติกรรมอันเป็นโมฆียะ หากไม่มีการบอกล้างนิติกรรมนี้ เมื่อผู้เยาว์บรรลุนิติภาวะ
ก็อาจให้สัตยาบันด้วยตัวเองได้ 

 บุคคลซึ่งศาลส่ังให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถหรือบุคคล
วิกลจริตผู้กระท านิติกรรมอันเป็นโมฆียะ ตามมาตรา 30 จะให้สัตยาบันแก่โมฆียกรรมได้ต่อเมื่อได้รู้
เห็นซึ่งโมฆียกรรมนั้นภายหลังท่ีบุคคลพ้นจากการเป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ 
หรือในขณะท่ีจริตของบุคคลนั้นไม่วิกลแล้วแต่กรณี 

 ทายาทของบุคคลผู้ท านิติกรรมอันเป็นโมฆียะจะให้สัตยาบันแก่โมฆียกรรมได้นับแต่
เวลา ท่ีผู้ท านิติกรรมนั้นถึงแก่ความตาย เว้นแต่ สิทธิที่บอกล้างโมฆียกรรมของผู้ตายนัน้ได้ส้ินสุดลงแล้ว 

    5.5  ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ให้สัตยาบัน 

 ถ้าการให้สัตยาบันแก่โมฆียกรรมกระท าโดยผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาลหรือผู้
พิทักษ์ ก็ไม่จ าเป็นต้องรอระยะเวลาเพื่อให้มูลเหตุท่ีเป็นโมฆียกรรมนั้นหมดส้ินไป หรือจนกว่าบุคคล
นั้นจะพ้นจากการเป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือในขณะท่ีจริตของของ
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บุคคลนั้นไม่วิกลเพราะผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ไม่เกี่ยวในมูลเหตุท่ีท าให้นิติกรรม
เป็นโมฆียะ สามารถให้สัตยาบันเมื่อใดก็ได้ 

    5.6  การให้สัตยาบันโดยปริยาย 

 ภายหลังเวลาอันพึงให้สัตยาบันได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
179 ถ้ามีพฤติการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้เกิดขึ้นเกี่ยวด้วยโมฆียกรรม โดยการกระท าของ
บุคคลซึ่งมีสิทธิบอกล้างโมฆียกรรมตาม มาตรา175  ถ้ามิได้สงวนสิทธิไว้แจ้งชัดประการใดถือว่าเป็น
การให้สัตยาบัน 

 1. ได้ปฏิบัติการช าระหนี้แล้วทั้งหมดหรือแต่บางส่วน 

 2. ได้มีการเรียกให้ช าระหนี้นั้นแล้ว 

 3.ได้มีการแปลงหนี้ใหม่ 
 4. ได้มีการให้ประกันเพื่อหนี้นั้น 

 5. ได้มีการดอนสิทธิหรือความรับผิดท้ังหมดหรือแต่บางส่วน 

 6. ได้มีการกระท าอย่างอื่นอันแสดงได้ว่าเป็นการให้สัตยาบัน 

6. อายุความ 

    6.1 ความหมายของอายุความ 

 อายุความ หมายถึง ระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนดเพื่อให้ใช้สิทธิเรียกร้องในหนี้สิน
หรอสิทธิใดๆ ซึ่งหากมิได้ใช้บังคับในเวลาท่ีกฎหมายก าหนด ก็ขาดอายุความในการท่ีจะเรียกร้องตาม
สิทธินั้นๆ การท่ีกฎหมายก าหนดอายุความข้ึนนั้น ก็เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและความสงบเรียบร้อย
ในสังคม ท้ังนี้เพื่อให้ไม่มีคดีความท่ีท้ิงไว้นานเกินควรมาฟ้องร้องให้เกิดความยุ่งยาก ท้ังในเรื่องของ
จ านวนคดีในศาลพยานหลักฐานท่ีลบเลือนสูญหายไม่อาจตัดสินอย่างเป็นธรรมแท้จริง ฝ่ายลูกหนี้หรือ
ผู้อาจถูกเรียกร้องก็จะได้ทราบก าหนดระยะเวลาแห่งการใช้สิทธิฟ้องร้องของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ
เรียกร้องเพื่อจะได้เก็บรวบรวมหลักฐานหรือใช้เป็นข้อต่อสู้ในช่วงเวลาของอายุความ ท าให้ไม่ต้องกลัว
กังวลว่าวันหนึ่งอาจถูกฟ้องท าให้ต้องเก็บเอกสารท้ังปวงนานเกินไป และเป็นการบังคับเจ้าหนี้หรือผู้มี
สิทธิ เรียกร้องให้ใช้สิทธิของต้นในเวลาท่ีก าหนดด้วย ผลของสิทธิเรียกร้องท่ีขาดอายุความจะท าให้
เจ้าหนี้ไม่อาจบังคับตามสิทธิดังกล่าวได้อีกต่อไป เพราะลูกหนี้มีสิทธิจะปฏิเสธการช าระหนี้ตามสิทธิ
เรียกร้องนั้นได้ (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/10) 

    6.2. ชนิดของอายุความ 

 อายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ (มานิต 
จุมปา, 2553: 281) 

 6.2.1 อายุความได้สิทธิ หมายถึง ระยะเวลาท่ีก าหนดในกฎหมายให้ผู้ประสงค์จะได้
สิทธิและปฏิบัติตามเงื่อนไขจนครบระยะเวลาดังกล่าวได้ซึ่งสิทธินั้น เช่น ผู้เก็บได้ซึ่งทรัพย์สินหายไม่
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ทราบเจ้าของน าส่งทรัพย์สินนั้นแก่ต ารวจหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ี หากเจ้าของมิได้ติดตามเอาคืน
ภายใน 1 ปี กรรมสิทธิ์จะเป็นของผู้เก็บได้ (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1325) หรือ
บุคคลครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นโดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ ถ้าเป็น
อสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลา  10 ปี ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกัน
เป็นเวลา 5 ปี บุคคลผู้นั้นได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์ (ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 1382) เป็นต้น 

 6.2.2 อายุความเสียสิทธิหมายถึงระยะเวลาท่ีก าหนดในกฎหมายให้ผู้มีสิทธิเรียกร้อง
ในหนี้สินหรือสิทธิใดๆใช้สิทธินั้นในเวลาท่ีก าหนดหากพ้นระยะเวลาดังกล่าวก็จะไม่สามารถฟ้อง
เรียกร้องสิทธิของต้นได้หากฟ้องก็จะเป็นคดีขาดอายุความ 

         ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ทุกบรรพได้มีการก าหนดอายุความสิทธิ
เรียกร้องในเรื่องต่างๆ ไว้มีระยะเวลาแตกต่างกันไป หากสิทธิเรียกร้องเรื่องใดก็ตามท่ีมิได้ก าหนดอายุ
ความในกฎหมายเฉพาะเรื่องก็ให้ใช้ก าหนดอายุความท่ัวไป 10 (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 193/30) เช่น สิทธิเรียกร้องของรัฐท่ีจะเรียกเอาค่าภาษีอากรสิทธิเรียกร้องท่ีเกิดขึ้นโดยค า
พิพากษาของศาลท่ีถึงท่ีสุดหรือโดยสัญญาประนีประนอมยอมความมีก าหนดอายุความสิบปี (ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/1 และ 193/32) 

         ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้ก าหนดในเรื่องสิทธิเรียกร้อง มีก าหนด
อายุความ 5 ปี (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 193/33) ดังนี้ 

        1. ดอกเบ้ียค้างช าระ 

        2. เงินท่ีต้องช าระผ่อนทุนคืนเป็นงวดๆ 

        3. ค่าเช่าทรัพย์สินค้างช าระเว้นแต่ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา 193/34 (6) 
        4. เงินค้างจ่าย คือ เงินเดือน เงินปี เงินบ านาญ ค่าอุปการะเล้ียงดู และเงิน

อื่นๆ ในลักษณะท านองเดียวกับท่ีมีการก าหนดจ่ายเป็นระยะเวลา 

  สิทธิเรียกร้องดังต่อไปนี้ให้ก าหนดอายุความ 2 ปี (กฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 193/34) 

  1. ผู้ประกอบการค้าหรืออุตสาหกรรมผู้ประกอบหัตถกรรม ผู้ประกอบศิลปะ
อุตสาหกรรมหรือช่างฝีมือเรียกเอาค่าของท่ีได้ส่งมอบค่าการงานท่ีได้ท าหรือค่าดูแลกิจการของผู้อื่น
รวมท้ังเงินท่ีได้ออกทดรองไป เว้นแต่เป็นการท่ีได้ท าเพื่อกิจการของฝ่ายลูกหนี้นั้นเอง 

  2. ผู้ประกอบเกษตรกรรมหรือป่าไม้ เรียกเอาค่าของท่ีได้ส่งมอบอันเป็น
ผลิตผลทางเกษตรหรือป่าไม้ เฉพาะท่ีใช้สอยในบ้านเรือนของลูกหนี้นั้นเอง 

  3. ผู้ขนส่งคนโดยสารหรือส่ิงของหรือผู้รับส่งข่าวสาร เรียกเอาคืนโดยสาร 
ค่าระวาง ค่าเช่า ค่าธรรมเนียม รวมท้ังเงินท่ีได้ออกทดรองไป 
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  4. ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมหรือหอพัก ผู้ประกอบการธุรกิจการจ าหน่าย
อาหารและเครื่องด่ืมหรือ  ผู้ประกอบธุรกิจสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการเรียกเอาค่าท่ี
พักอาหารหรือเครื่องมือ ค่าบริการหรือค่าการงานท่ีได้ท าให้แก่ผู้มาพักหรือใช้บริการ รวมท้ังเงินท่ีได้ออก
ทดรองไป 

  5. ผู้ขายสลากกินแบ่ง สลากกินรวบ หรือสลากท่ีคล้ายคลึงกัน เรียกเอาค่า
ขายสลาก เว้นแต่เป็นการ เพื่อการขายต่อ 

  6. ผู้ประกอบธุรกิจในการให้เช่าสังหาริมทรัพย์เรียกเอาค่าเช่า 

  7. บุคคลซึ่งมิได้เข้าอยู่ในประเภทท่ีระบุไว้ใน 1. แต่เป็นผู้ประกอบธุรกิจใน
การดูแลกิจการของผู้อื่น หรือรับท าการงานต่าง ๆ เรียกเอาสินจ้างอันจะพึ่งได้รับในการนั้น รวมท้ัง
เงินท่ีได้ออกทดรองไป 

  8. ลูกจ้างซึ่งรับใช้การงานส่วนบุคคล เรียกเอาค่าจ้างหรือสินจ้างอย่างอื่น
เพื่อการท างานท่ีท ารวมท้ังเงิน  ท่ีได้ออกทดรองไป หรือนายจ้างเรียกเอาคืนซึ่งเงินเช่นว่านั้นท่ีตนได้
จ่ายล่วงหน้าไป 

  9. ลูกจ้างไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างประจ า ลูกจ้างช่ัวคราว หรือลูกจ้างรายวันรวม 
ท้ังผู้ฝึกหัดงานเรียกเอาค่าจ้างหรือสินจ้างอย่างอื่น รวมทั่งเงินท่ีได้ออกทดรองไป หรือนายจ้างเรียกเอา
คืนซึ่งเงินเช่นว่านั้นท่ีต้นได้จ่ายล่วงหน้าไป 

  10. ครูสอนผู้ฝึกหัดงาน เรียกเอาค่าฝึกสอนและค่าใช่จ่ายอย่างอื่น ตามท่ี
ตกลงกันไว้รวมทั่งเงินท่ีได้ออกทดรองไป 

  11. เจ้าของสถานศึกษาหรือสถานพยาบาลเรียกเอาค่าธรรมเนียมการเรียน
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ หรือค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอย่างอื่นรวมทั้งเงินท่ีได้ออกทดรองไป 

  12. ผู้รับคนไว้เพื่อการบ ารุงเล้ียงดูหรือฝึกสอน เรียกเอาค่าการงานท่ีท าให้ 
รวมทั้งเงินท่ีได้ออกทดรองไป 

  13. ผู้รับเล้ียงหรือผู้ฝึกสอนสัตว์เรียกเอาค่าการงานท่ีท าให้รวมท้ังเงินท่ีได้
ออกทดรองไป 

  14 ครูหรืออาจารย์ เรียกเอาค่าสอน 

  15. ผู้ประกอบการวิชาชีพเวชกรรม ทันตกรรม การพยาบาล การผดุงครรภ์ 
ผู้ประกอบการการบ าบัดโลกสัตว์ หรือผู้ประกอบการโรคศิลปะสาขาอื่น เรียกเอาค่าการงานท่ีท าให้
รวมทั้งเงินท่ีได้ทดรองไป 

  16. ทนายความหรือผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายรวมท้ังพยานผู้เช่ียว 
ชาญเรียกเอาค่าการงานท่ีท าให้รวมท้ังเงินท่ีได้ออกทดรองไป หรือคู่ความเรียกเอาคืนซึ่งเงินเช่นว่านั้น
ท่ีต้องได้จ่ายล่วงหน้าไป 
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  17. ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สถาปัตยกรรม ผู้สอบบัญชี หรือผู้ประกอบ
วิชาชีพอิสระอื่นๆ เรียกเอาค่าการงานท่ีท าให้ รวมทั้งเงินท่ีได้ออกทดรองไป หรือผู้ว่าจ้าวงให้ประกอบ 
การงานดังกล่าวเรียกเอาคืนซึ่งเงินเช่นว่านั้นท่ีตนได้จ่ายล่วงหน้าไป 

        อนึ่ง อายุความท่ีกฎหมายก าหนดไว้นั้น มีระยะเวลาท่ีแตกต่างกันเพื่อให้
เหมาะสมกับเหตุท่ีจะใช้สิทธิเรียกร้องในแต่ละเรื่องท่ีคู่กรณีอาจน าคดีขึ้นสู่ศาลภายในเวลาท่ีก าหนด หาก
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และตกลงกันเพื่องดใช้ ขยายออก หรือย่นเข้าอาจเป็นทางให้ลูกหนี้ ต้อง
เสียเปรียบรับภาระเกินกว่าท่ีควรจะเป็น โดยไม่มีทางหลีกเล่ียงได้ เพราะเจ้าหนี้  ย่อมมีข้อต่อรองท่ี
เหนือกว่า จึงถือว่าเกี่ยวข้องกับ ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ดังนั้น อายุความท่ีกฎหมายก าหนดไว้ 
คู่กรณีจึงจะตกลงกันให้งดใช้หรือขยายออก หรือย่นเข้าไม่ได้ (กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
193/11) เช่น การท าสัญญากู้ยืมเงิน ซึ่งตามปกติจะมีอายุความ 10 ปี คู่สัญญาจะตกลงในสัญญากู้ยืมว่า
จะไม่น าเอาอายุความมาจ ากัดสิทธิเจ้าหนี้มาใช้บังคับ โดยจะให้ เจ้าหนี้สามารถฟ้องเรียกหนี้ตลอดไป
ไม่ได้หรือจะตกลงกันให้สิทธิในการเรียกร้องหนี้ ครั้งนี้มีอายุความ 15 ปี หรือตกลงกันให้เจ้าหนี้ใช้สิทธิ
เรียกร้องหนี้ได้เพยง 1 ปี เช่นนี้กระท าไม่ได้เช่นกัน หากท าเป็นนิติกรรมดังกล่าวจะตกเป็นโมฆะ 

ตัวอย่างเช่น 

        ค าพิพากษาฎีกาท่ี 473/2509 ผู้ท่ีถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลมีสิทธิ
เรียกร้องเงินรางวัลได้ภายใน 10 ปี ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะก าหนดสิทธิเรียกร้องให้มารับ
ภายในเวลา 3 เดือนมิได้ ต้องห้ามตาม (มาตรา 193/11)  

    6.3 การนับอายุความ 

 เมื่อก าหนดระยะเวลาของอายุความในแต่ละเรื่องแล้ว ส่ิงท่ีส าคัญประการหนึ่งท่ีต้อง
พิจารณา คือ จะเริ่มต้นนับอายุความได้ต่ังแต่เมื่อใด เพราะมีผลต่อสิทธิเรียกร้องว่าจะยืดยาวไปนาน
เท่าใด กฎหมาย จึงบัญญัติให้เริ่มนับอายุความได้ต้ังแต่ขณะท่ีอาจบังคับสิทธิเรียกร้องได้เป็นต้นไป ถ้า
เป็นสิทธิเรียกร้องให้งดเว้นกระท าการอย่างใด ให้เริ่มนับแต่เวลาแรกท่ีฝ่าฝืนการท าการนั้น (ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/12) 

 ควรพึงพิจารณาว่าสิทธิเรียกร้องท่ีอาจบังคับได้นั้นจะต้องเป็นสิทธิท่ีถึงก าหนดหรือ
หนี้ท่ีถึงก าหนดช าระนั้นเอง ซึ่งจะต้องพิจารณาเป็นรายการนี้ว่าสิทธิใดบางท่ีถึงก าหนดเวลาช าระหนี้ 
อายุความจะเริ่มนับต่ังแต่เวลาท่ีมีผลเหล่านั้นเกิดขึ้น หรือกรณีของสิทธิเรียกร้องท่ีเกิดติดต่อกันไป จะ
เริ่มนับอายุความต่อเมื่อเหตุการณ์ท่ีท าให้เกิดสิทธิเรียกร้องนั้นส้ินสุดลง 

 เมื่ออายุความครบก าหนดแล้วให้มีผลย้อนหลังขึ้นไปถึงวันเริ่มอายุความ(ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา193/25) หมายความว่า การนับอายุความหากไม่มีเหตุการณ์ท่ีท าให้
หยุดชะงักก็จะท าให้อายุความครบก าหนด ผลในทางกฎหมายส าหรับสิทธิใดๆ ท่ีเกิดจากอายุความถึง
ก าหนดให้มีผลย้อนหลังขึ้นไปถึงวันท่ีเริ่มนับอายุความ 
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 ในการนับอายุความในหนี้ท่ีต้องบอกกล่าวก่อน สิทธิเรียกร้องบางอย่างยังไม่มีสภาพ
บังคับเนื่องจากตกลงไว้ว่าเจ้าหนี้จะต้องมีการทวงถามก่อน กฎหมายจึงก าหนดว่าสิทธิเรียกร้องท่ี
เจ้าหนี้ยังไม่อาจบังคับได้จนกว่าจะได้ทวงถามให้ลูกหนี้ช าระก่อนให้เริ่มนับอายุความต้ังแต่ระยะเวลา
แรกท่ีอาจทวงถามได้ เป็นต้น แต่ถ้าลูกหนี้ยังไม่ต้องช าระหนี้จนกว่าระยะเวลาหนึ่งจะได้ล่วงพ้นไป
แล้วนับแต่เวลาท่ีได้ทวงถามนั้น ให้เริ่มนับอายุความต้ังแต่เวลานั้นได้ส้ินสุดไปแล้ว (ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/13) เช่น นาย ก. กู้ยืมเงินโดยตกลงกันว่า นาย ข.จะต้องคืนเงินให้ นาย 
ก. ภายใน 1 เดือน นับต้ังแต่ได้รับการทวงถาม ดังนั้น อายุความจะเริ่มนับเมื่อพ้น 1 เดือน หลังจาก 
นาย ก. ได้ทวงถามหนี้จาก นาย ข. แล้ว เป็นต้น 

    6.4 อายุความสะดุดหยุดลง 
 อายุความสะดุดหยุดลง เป็นผลทางกฎหมายประการหนึ่งซึ่งเมื่อมีพฤติการณ์อย่างใด

อย่างหนึ่งขึ้น ในระหว่างการนับอายุความ โดยเป็นเหตุให้การนับอายุความหยุดลง การท่ีอายุความ
หยุดลงเป็นผลดีต่อ ผู้มีสิทธิเรียกร้องท าให้คดีไม่ขาดอายุความท่ีจะน าคดีขึ้นสู่ศาล 

 ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/14 ก าหนดให้กรณีต่อไปนี้  
 1. ลูกหนี้รับสภาพหนี้ต่อเจ้าหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง โดยท าเป็นหนังสือรับสภาพหนี้ให้

ช าระหนี้ในบางส่วน ช าระดอกเบ้ีย ให้ประกัน หรือกระท าการใดๆ อันปราศจากข้อสงสัยแสดงให้เห็น
เป็นปริยายว่ายอมรับสภาพหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง 

 2. เจ้าหนี้ได้ฟ้องคดีเพื่อตั้งหลักฐานสิทธิเรียกร้องหรือเพื่อให้ช าระหนี้ 
 3. เจ้าหนี้ได้ยื่นค าขอรับช าระหนี้ในคดีล้มละลาย 

 4. เจ้าหนี้ได้มอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณา 

 5. เจ้าหนี้ได้กระท าการอื่นใดอันมีผลเป็นอย่างเดียวกันกับการฟ้องคดี 

     กรณีการรับสภาพหนี้ของฝ่ายลูกหนี้ท าให้อายุความสะดุดหยุดลง เพราะถือว่า
ลูกหนี้ยอมรับว่าเป็นหนี้จริงและมีการแสดงเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่ง ท่ีท าให้สิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้
ไม่ขาดตอน เช่น การท าหนังสือรับสภาพหนี้ว่าเป็นหนี้อยู่จริงจ านวนเท่าใด หรือเสนอช าระหนี้ให้ส่วน
หนึ่ง อีกส่วนหนึ่งขอช าระภายหลังหรือช าระดอกเบี้ย หรือน าส่ิงของหรือบุคคลมาประกันหนี้หรือ
กระท าการท่ีปราศจากข้อสงสัยแสดงให้เห็นเป็นปริยายว่า ยอมรับสภาพหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง ส่วนใน
ฝ่ายของเจ้าหนี้ กฎหมายก าหนดให้อายุความสะดุดหยุดลงจากการท่ีเจ้าหนี้ได้ฟ้องคดีต่อลูกหนี้  เพื่อ
ต้ังหลักฐานสิทธิเรียกร้องหรือเพื่อให้ช าระหนี้ หรือเจ้าหนี้ได้ยื่นค าขอรับช าระหนี้ในคดีล้มละลาย หรือ
เจ้าหนี้ได้มอบข้อพิพาทให้อนุญาตโดตุลาการพิจารณา หรือเจ้าหนี้ได้กระท าการอื่นใดอันมีผลเป็น
อย่างเดียวกันกับการฟ้องคดี เช่น การแจ้งให้ช าระภาษี การบังคับยึดทรัพย์ เป็นต้น ซึ่งเป็นการแสดง
ให้เห็นว่าเจ้าหนี้เอาใจใส่ในสิทธิเรียกร้องของตน มีการติดตามทวงถามหนี้สิน ในช่องทางท่ีกฎหมาย
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เปิดช่องให้กระท าเพื่อลูกหนี้ช าระหนี้ เมื่อสิทธิเรียกร้องมีการใช้อย่างต่อเนื่องอายุความจึงสะดุดหยุด
ลง ดังตัวอย่างค าพิพากษาฎีกา ต่อไปนี้ 

     ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1330/2522 เจ้าพนักงานประเมินภาษีเงินได้ส่ังให้โจทก์เสีย
ภาษีให้ถูกต้องเป็นการส่ังบังคับตามประมวลรัษฎากรกร มาตรา 12 โดยไม่ต้องฟ้อง จึงมีผลเป็นอย่าง
เดียวกับการฟ้องคดี อายุความจึงสะดุดหยุดลง 

     ค าพิพากษาฎีกาท่ี 929/2524 ศาลส่ังจ าหน่ายคดีแพ่งเพราะมีค าส่ังพิทักษ์ทรัพย์
จ าเลยเด็ดขาด เจ้าหนี้น าเช็คในคดีนั้นมาขอพิสูจน์หนี้ในคดีล้มละลาย ถือเป็นการต้ังหลักฐานสิทธิ
เรียกร้องทางศาลต่อเนื่องเกี่ยวโยงกัน อายุความสะดุดหยุดลง 

     ค าพิพากษาฎีกาท่ี 2278/2526 การท่ีโจทก์ด าเนินการบังคับคดียึดทรัพย์ของ
จ าเลยออกขายทอดตลาดเพื่อช าระหนี้ตามค าพิพากษา ถือได้ว่าเป็นการท าการอื่นใดอันมีผลเป็นอย่าง
เดียวกับการฟ้องคดี อายุความสะดุดหยุดลง 

     เมื่ออายุความสะดุดหยุดลงตามกรณีท่ีกล่าวมาข้างต้นแล้ว ระยะเวลาท่ีล่วงไป
ก่อนนั้นจะไม่น ามานับรวมเข้าอายุความ (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/15 วรรค 
1) ความในวรรคนี้เป็นการยกเลิกการนับอายุความ ท่ีด าเนินมาเนื่องจากมีการใช้สิทธิเรียกร้องของ
เจ้าหนี้ ถือว่ายังมีประสงค์จะใช้สิทธิของตนในเวลาท่ีกฎหมายก าหนด จึงยังมิให้นับอายุความส่วนท่ี
นับมาแล้วก็ไม่มีผลอีกต่อไป การนับอายุความจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งเมื่อเหตุท่ีท าให้อายุความสะดุด
หยุดลงส้ินลง โดยกฎหมายบัญญัติว่า เมื่อเหตุท่ีท าให้อายุความสะดุดหยุดลงส้ินลงเวลาใด ให้เริ่มนับ
อายุความใหม่ต้ังแต่เวลานั้น (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/15 วรรค 2) เช่น 
ลูกหนี้มีหนังสือรับสภาพหนี้ ท าให้อายุความสะดุดหยุดลง ต่อมาลูกหนี้แจ้งกับเจ้าหนี้ว่าไม่สามารถ
ช าระหนี้ได้ เพราะประสบปัญหากิจการขาดทุน เหตุท่ีท าให้อายุความสะดุดหยุดลงจึงส้ินสุด การนับ
อายุความจึงเริ่มต้นนับใหม่ต้ังแต่มีการแจ้ต่อเจ้าหนี้ เป็นต้น ส่วนในกรณีท่ีอายุความสะดุดหยุดลง
เพราะเจ้าหนี้ได้ฟ้องคดีเพื่อต้ังหลักฐานสิทธิเรียกร้องหรือเพื่อให้ช าระหนี้ ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 193/14 (2) หากคดีนั้นได้มีค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้ยกฟ้องหรือคดีเสร็จไปโดยการ
จ าหน่ายคดีเพราะเหตุถอนฟ้องหรือท้ิงฟ้อง กฎหมายให้ถือว่าอายุความไม่เคยสะดุดหยุดลง (ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/7 วรรค 1) เพราะค าพิพากษายกฟ้อง หรือการถอนฟ้องหรือ
ท้ิงฟ้องจนต้องมีการจ าหน่ายคดีแสดงให้เห็นว่าเจ้าหนี้ไม่อาจบังคับลูกหนี้ช าระหนี้ได้ หรือเจ้าหนี้ไม่ได้
ติดใจหรือเอาใจใส่สิทธิของตนอีกต่อไป จึงมิให้อายุความสะดุดหยุดลง ในกรณีท่ีคดีนั้นศาลไม่รับหรือ
ยกฟ้องเพราะคดีไม่อยู่ในอ านาจศาล หรือศาลให้ยกฟ้องโดยไม่ตัดสิทธิโจทก์ท่ีจะฟ้องใหม่ และปรากฏ
ว่าอายุความครบก าหนดไปแล้ว ในระหว่างการพิจารณา หรือจะครบก าหนดภายในหกสิบวัน นับแต่
วันท่ีค าพิพากษาหรือค าส่ังนั้นถึงท่ีสุด เจ้าหนี้ยังมีสิทธิฟ้องคดีเพื่อตั้งหลักฐานสิทธิเรียกร้องหรือเพื่อใช้
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ช าระหนี้ภายในหกสิบวันนับตังแต่วันท่ีค าพิพากษาหรือค าส่ังนั้นถึงท่ีสุด (ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์) มาตรา 1993/17 วรรค 2) 

     ในกรณีหนี้ซึ่งเจ้าหนี้จะได้รับช าระหนี้เป็นคราวๆ เช่น การผ่อนช าระค่าเช่าซื้อ
บ้าน เจ้าหนี้มีสิทธิเรียกให้ลูกหนี้ท าหนังสือรับสภาพหนี้ให้ในเวลาใดเวลาหนึ่งก่อนอายุความครบ
บริบูรณ์ เพื่อเป็นหลักฐานว่าอายุความสะดุดหยุดลง (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
193/16) 

     ในกรณีท่ีขณะท่ีอายุความจะครบก าหนดนั้น ถ้ามีเหตุสุดวิสัยมาขัดขวางมิให้
เจ้าหนี้กระท าการตามมาตรา 193/14 การฟ้องคดีเพื่อตั้งหลักฐานสิทธิเรียกร้องหรือเพื่อให้ช าระหนี้ 
หรือการยื่นค าขอรับช าระหนี้ ในคดีล้มละลาย หรือมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณา หรือ
กระท าการอื่นใดอันมีผลเป็นอย่างเดียวกันกับการฟ้องคดี กฎหมายให้อายุความนั้นยังไม่ครบก าหนด
จนกว่าจะพ้นสามสิบวันนับแต่วันท่ีเหตุสุดวิสัยนั้นได้ส้ินสุดลง (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 193/19) 

     ในกรณีอายุความสิทธิเรียกร้องของผู้เยาว์ หรือของบุคคลวิกลจริตอันศาลจะส่ัง
ให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือไม่ก็ตาม ถ้าจะครบก าหนดลงในขณะท่ีบุคคลดังกล่าวไม่สามารถใช้
ความสามรถได้อย่างบริบูรณ์ หรือในระหว่างหนึ่งปี นับแต่วันท่ีบุคคลดังกล่าวไม่มีผู้แทนโดยชอบธรรม
หรือผู้อนุบาลกฎหมายบัญญัติ ให้อายุความนั้นยังไม่ครบก าหนดจนกว่าจะครบหนึ่งปีนับแต่วันท่ีบุคคล
นั้นสามารถใช้ความสามรถได้อย่างบริบูรณ์ หรือได้มีผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อนุบาลแล้วแต่กรณี 
แต่ถ้าอายุความสิทธิเรียกร้องนั้นมีระยะเวลาน้อยกว่าหนึ่งปีก็ให้น าก าหนดระยะเวลาท่ีส้ันกว่านั้นมาใช้
แทนก าหนดระยะเวลาหนึ่งปีดังกล่าว(ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/20) 

     ในกรณีอายุความสิทธิเรียกร้องของผู้เยาว์หรือของคนไร้ความสามารถหรือของ
คนเสมือนคนไร้ความสามารถ ท่ีจะฟ้องร้องผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ของตนนั้น 
ถ้าจะครบก าหนด ลงในขณะท่ีบุคคลดังกล่าวยังไม่สามารถใช้ความสามรถได้อย่างบริบูรณ์ หรือใน
ระยะหนึ่งปีนับแต่วันท่ีบุคคลดังกล่าวไม่มีผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ อายุความนั้น
ยังไม่ครบก าหนดจนกว่าจะครบ หนึ่งปีนับแต่วันท่ีบุคลนั้นได้สามารถใช้ความสามรถได้อย่างบริบูรณ์ 
ถึงสามารถใช้ความสามรถได้อย่างบริบูรณ์หรือได้ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์
แล้วแต่กรณี แต่ถ้าอายุความสิทธิเรียกร้องนั้น มีระยะเวลาน้อยกว่าหนึ่งปี ก็ให้น าก าหนดระยะเวลาท่ี
ส้ันกว่านั้นมาใช้แทนก าหนดระยะเวลาหนึ่งปีดังกล่าว (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
193/21) 

     ในกรณีอายุความสิทธิเรียกร้องระหว่างสามีภริยา ถ้าจะครบก าหนดก่อนหรือ
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันท่ี  การสมรสส้ันสุดลงอายุความนั้นไม่ครบก าหนดจนกว่าจะครบหนึ่งปีนับแต่
วันท่ีการสมรสส้ันสุดลง (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 193/22) 
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     ในกรณีเมื่ออายุความครบก าหนด ลูกหนี้จะสละประโยชน์แห่งอายุความนั้นเสียก็
ได้ แต่การสละประโยชน์เช่นว่านี้ไม่มีผลกระทบกระเทือนสิทธิของบุคคลภายนอกหรือผู้ค้ าประกัน 
(ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/24) 

     ในกรณีเมื่อสิทธิเรียกร้องส่วนท่ีเป็นประธานขาดอายุความให้สิทธิเรียกร้องส่วนท่ี
เป็นอุปกรณ์นั้นขาดอายุความ  แม้ว่าความจริงของสิทธิเรียกร้องส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์นั้นจะยังไม่ครบ
ก าหนดก็ตาม  (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/26) 

     ในกรณีผู้รับจ านอง ผู้รับจ าน า ผู้ทรงสิทธิยึดหน่วงหรือผู้ทรงบุริมสิทธิเหนือ
ทรัพย์สินของลูกหนี้อันตน ได้ยึดถือเอาไว้ ยังคงมีสิทธิบังคับช าระหนี้จากทรัพย์สินท่ีจ านอง จ าน า 
หรือท่ีได้ยึดถือไว้แม้ว่าสิทธิเรียกร้องส่วนท่ีเป็นประธานจะขาดอายุความแล้วก็ตาม แต่จะใช้สิทธินั้นใน
การบังคับช าระดอกเบี้ยท่ีค้างย้อนหลังเกินห้าปีขึ้นไปไม่ได้ (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา  193/27) 

     ในกรณีการช าระหนี้ตามสิทธิเรียกร้องซึ่งขาดอายุความแล้วนั้นกฎหมายบัญญัติ
ว่า ไม่ว่ามูลค่าของหนี้  จะมากเพียงใดก็ตาม จะเรียกคืนไม่ได้ แม้ว่าผู้ช าระหนี้จะไม่รู้ว่าสิทธิเรียกร้อง
ขาดอายุความแล้วก็ตาม(ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/28 วรรค 1) 

     ในกรณีการน าเอาประเด็นเรื่องอายุความขึ้นมาต่อสู้คดีในศาล นั้นจะต้องเป็น
เรื่องของคู่ความในคดีท่ีจะต้องโต้แย้งกันเอง หากคดีขาดอายุความก็เป็นเหตุให้ไม่สามารถฟ้องร้องได้ 
เมื่อฝ่ายท่ีถูกฟ้องไม่ได้ยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้ ศาลจะอ้างเอาอายุความมาเป็นเหตุยกฟ้องไม่ได้ 
(ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/29) 

 

สรุป 

 

 การเคล่ือนไหวแห่งสิทธินั้น เป็นการเปล่ียนแปลงไปซึ่งสิทธิของบุคคลตามเจตนารมณ์ของผู้
ทรงสิทธิท่ีสามารถใช้สิทธิได้โดยตรงหรืออาจเปล่ียนแปลงไปด้วยเหตุการณ์ตามธรรมชาติในการ
ด ารงชีวิตปกติ หรืออาจเปล่ียนแปลงโดยบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องกับผู้ทรงสิทธิ ซึ่งการเปล่ียนแปลง
ดังกล่าวอาจเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีได้มาหรือเสียไปซึ่งสิทธิก็ได้ เช่น การท านิติกรรมต่างๆท่ีได้ก่อนิติ
สัมพันธ์ขึ้น หรือเพราะนิติเหตุ หรือนิติการณ์ เป็นต้น การเคล่ือนไหวแห่งสิทธิของบุคคลบางประการ 
ยังต้องค านึงถึงความสมบูรณ์ของ การเคล่ือนไหวแห่งสิทธิ เช่นในเรื่องการแสดงเจตนาของผู้ทรงสิทธิ 
รูปแบบ วัตถุประสงค์ ความสามารถของ ผู้ทรงสิทธิ ซึ่งจะส่งผลทางกฎหมายว่าการท านิติกรรมท่ี
ก่อให้เกิดการเคล่ือนไหวแห่งสิทธินั้นลงนั้นมีผลทางกฎหมายเป็นโมฆกรรมหรือโมฆียกรรม ท้ังนี้ การ
เคล่ือนไหวแห่งสิทธิอันเป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้ทรงสิทธินั้นยังต้องค านึงถึงข้อจ ากัดในการใช้สิทธิ
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บางประการ เช่น สิทธิในการเรียกร้องท่ีจะได้มาหรือเสียไปซึ่งสิทธิอันมีระยะเวลาตามกฎหมาย
ก าหนดท่ีเรียกว่าอายุความได้สิทธิหรืออายุความเสียสิทธิ  

 

แบบฝึกหัดท้ายบท 

 

1. ท่านเข้าใจนิติเหตุอย่างไร 
2. จงอธิบายถึงความหมายและลักษณะของนิติกรรมมาโดยละเอียด 

3. จงอธิบายถึงการใช้สิทธิของบุคคลหย่อนความสามารถมาโดยละเอียด  
4. โมฆกรรมคืออะไร และจงยกตัวอย่างนิติกรรมท่ีเป็นโมฆะ 

5. โมฆียกรรมคืออะไร และจงยกตัวอย่าง นิติกรรมท่ีเป็นโมฆียะ 

6. จงอธิบายถึงอายุความได้สิทธิและอายุความเสียสิทธิ 
7. จงวิเคราะห์ถึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่านิติกรรมท่ีกระท าลงนั้นสมบูรณ์หรือไม่ 
8. จงอธิบายและยกตัวอย่างนิติการณ์ท่ีท าให้เกิดการเคล่ือนไหวแห่งสิทธิมาโดยละเอียด 

9. จงยกตัวอย่างในการเคล่ือนไหวแห่งสิทธิ ในการด าเนินชีวิตประจ าวันของท่าน และท่าน
สามารถน า หลักการเคล่ือนไหวแห่งสิทธิมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างไร 

10. อายุความจะสะดุดหยุดลงได้ มีกรณีใดบ้าง 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 6 

สาระส าคัญเบื้องต้นกฎหมายอาญา 

 

 

หัวข้อเนื้อหา 

ความหมายของกฎหมายอาญา 

การใช้กฎหมายอาญา 

สาระส าคัญของความผิด 

สรุป 

แบบฝึกหัดท้ายบท  

 เอกสารอ้างอิง 
 

วัตถุเชิงพฤติกรรม 

 เมื่อนักศึกษาเรียนบทเรียนนี้แล้วสามารถ   
1. อธิบายถึงความหมายของกฎหมายอาญาได้ 

2. บอกถึงข้อพิจารณาในการใช้กฎหมายอาญาได้ 

3. อธิบายถึงหลักความรับผิดทางอาญาได้ 

4. อภิปรายกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวกับการกร าท าความผิดทางอาญาได้ 

5. วินิจฉัยเท็จจริงปรับเข้ากับบทบัญญัติของกฎหมายอาญาได้ 

6. ตระหนักถึงรับผิดชอบในการปฏิบัติตนตามกฎหมายอาญา 

 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ผู้สอนน าเข้าสู่บทเรียนโดยยกกรณีศึกษาและอธิบายสาระส าคัญตามประเด็นเนื้อหา 

2.  ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มและแต่ละกลุ่มค้นคว้ากรณีศึกษาเพื่ออภิปรายประเด็นเนื้อหาตาม
แผนการเรียนการสอน แล้วสรุปเป็นใบความรู้ 
3. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมสรุปเนื้อหาในบทท่ี 6 และตอบข้อซักถามเม่ือมีประเด็นเพิ่มเติมใน
เนื้อหา 
 4. มอบหมายให้นักศึกษาท าแบบฝึกท้ายบทท่ี 6  
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สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนบทท่ี 6 

2. Power Point สรุปบรรยายบทท่ี 6   
3. แบบฝึกหัดท้ายบท 

 

การวัดผลและประเมินผล 

1. ตรวจใบความรู้ท่ีมอบหมาย 

2. ตรวจแบบฝึกหัดท้ายบท 

3. การตอบค าถามในช้ันเรียน 

4. สังเกตการร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
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บทที่ 6 

สาระส าคัญกฎหมายอาญาเบื้องต้น 

 

 ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีใช้ระบบประมวลกฎหมายซึ่งค าว่าประมวลกฎหมายนั้นคือการจัด
รวบรวมกฎหมายท่ีมีเนื้อหาลักษณะเดียวกัน ไว้ในกฎหมายเล่มเดียวกันเล่มเดียวกันอย่างเป็นระบบ 
ส าหรับประมวลกฎหมายอาญานั้นประเทศไทยได้มีประมวลกฎหมายอาญาเมื่อ พ.ศ. 2500 โดย
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 มาตรา 3 บัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมาย
อาญา ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2500 เป็นต้นไป และมาตรา 4 ก็ได้บัญญัติให้ยกเลิกกฎหมาย
ลักษณะอาญา ท่ีเคยบังคับใช้ เพราะเหตุว่า กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 นั้นได้มีการบังคับใช้มา
นาน และมีการช าระแก้ไขอยู่หลายครั้ง เป็นเหตุให้เนื้อหากระจัดกระจายกันอยู่ไม่เป็นระบบ ประกอบ
กับภาวะท่ีสังคมเกิดการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว  จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขหลักการของกฎหมาย
บางอย่าง และโดยเฉพาะเรื่องวิธีการลงโทษให้เหมาะสม กับภาวะของสังคมปัจจุบัน โดยมีความมุ่ง
หมายท่ีจะควบคุมความประพฤติของบุคคลและคุ้มครอง ความปลอดภัยของสังคมส่วนรวม ดังนั้นจึง
กล่าวได้ว่า รัฐบัญญัติกฎหมายอาญาโดยมีจุดประสงค์ส าคัญเพื่อมุ่งรักษาความสงบสุขในสังคม เมื่อ
สังคมสงบ รัฐย่อมสามารถปกครองประชาชนได้อย่างราบรื่น (สุทธิชัย หล่อตระกูล, 2552: 1) ในบทนี้
จึงได้อธิบายสาระส าคัญของกฎหมายอาญาในส่วนท่ีเป็นความรู้เบ้ืองต้น เพื่อความเข้าใจอันจะน าไปสู่
การปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง และเพื่อน าไปใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษากฎหมายอาญาใน
เรื่องอื่น ๆ ต่อไป 

 

ความหมายของกฎหมายอาญา 

 

 กฎหมายอาญา คือ บรรดากฎหมายท่ีบัญญัติถึงความผิดและก าหนดโทษไว้ กล่าวคือ เป็น
กฎหมายท่ีบัญญัติว่าการกระท าหรือไม่กระท าการอย่างใดเป็นความผิดและก าหนดโทษท่ีจะลงแก่
ผู้กระท าความผิดไว้ด้วยหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือเป็นกฎหมายท่ีบัญญัติห้ามมิให้กระท าการอย่างหนึ่ง
อย่างใดหรือบังคับให้มีการกระท าอย่างหนึ่งอย่างใดโดยผู้ท่ีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะต้องได้รับโทษ 
(เกียรติขจร วัจนะสวัสด์ิ, 2551: 1) อันได้แก่ ประมวลกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติอื่นท่ีบัญญัติ
ถึงการกระท าท่ีเป็นความผิดและโทษทางอาญา เช่น ความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกฯ 
พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษฯ พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิด
จากการ ใช้เช็คฯ พระราชบัญญัติศุลกากรฯ พระราชบัญญัติการพนันฯ พระราชบัญญัติป่าสงวนฯ 
เป็นต้น 
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 จากความหมายของกฎหมายอาญา จึงสามารถแยกความส าคัญตามความหมายดังกล่าวได้ 2 
ประการ คือ 1. กฎหมายอาญาเป็นกฎหมายท่ีบัญญัติถึงความผิด และ 2. กฎหมายอาญาจะต้อง
ก าหนดโทษส าหรับการกระท าความผิดไว้ด้วย 

1. กฎหมายอาญาเป็นกฎหมายที่บัญญัติถึงความผิด ค าว่าความผิด คือ การกระท าอย่างใด
อย่างหนึ่งซึ่งกฎหมายบัญญัติห้ามไว้ อันหมายความว่า กฎหมายห้ามมิให้กระท า เช่น ห้ามผู้ใดฆ่าผู้อื่น 
ดังนั้น การฆ่าผู้อื่นตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 จึงเป็นความผิดและการท่ีต้องกระท าการ
อย่างใดอย่างหนึ่งตามท่ีกฎหมายบัญญัติ อันหมายความว่า กฎหมายบังคับให้กระท า เช่น กฎหมาย
บังคับให้ผู้ใดก็ตามท่ีอยู่ในสถานการณ์ท่ีสามารถช่วยเหลือผู้อื่นซึ่งตกอยู่ในภยันตรายอันอาจถึงแก่ชีวิต 
ต้องช่วยผู้อื่นซึ่งตกอยู่ในภยันตรายอันอาจถึงแก่ชีวิตเช่นว่านั้น หากไม่ช่วยผู้ซึ่งตกอยู่ในภยันตรายแห่ง
ชีวิต ก็จะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 374 เป็นต้น 

2. กฎหมายอาญาจะต้องก าหนดโทษส าหรับการกระท าความผิดไว้ด้วย  ค าว่าโทษ คือ 
การตอบแทนผู้กระท าความผิด ด้วยการทรมานกายหรือจิตใจเพื่อป้องปรามมิให้ผู้กระท าความผิดคิด
จะกระท าความผิดนั้นซ้ าอีกหรือท่ีเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า สภาพบังคับทางอาญาซึ่งการก าหนดโทษทาง
อาญานั้น มี 5 สถาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 18 ได้แก่ 

    1. ประหารชีวิต 

    2. จ าคุก 

    3. กักขัง 
    4. ปรับ 

    5. ริบทรัพย์สิน 

ดังนั้น กฎหมายใดท่ีบังคับใช้กับประชาชนจะเป็นกฎหมายอาญา ก็ต่อเมื่อกฎหมายนั้น
บัญญัติถึงการกระความผิดและก าหนดโทษท่ีจะลงแก่ผู้กระท าความผิดนั้นเช่นประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 288 บัญญัติว่า “ผู้ใดฆ่าผู้อื่นต้องระวางโทษ ประหารชีวิต จ าคุกตลอดชีวิต หรือจ าคุกต้ังแต่
สิบห้าปีถึงยี่สิบปี” เป็นต้น 

 

การบังคับใช้กฎหมายอาญา   
 

โดยหลักแล้ว กฎหมายอาญาต้องมีบทบัญญัติความผิดและบทลงโทษไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
อย่างชัดแจ้งและแน่นอนโดยเฉพาะกฎหมายอาญาไทยย่อมใช้บังคับลงโทษแก่ผู้กระท าความผิด
ท้ังหมดท่ีเกิดขึ้นในดินแดนของไทยโดยไม่ต้องค านึงถึงสัญชาติของผู้กระท าและสัญชาติของผู้เสียหาย 
ดังจะเห็นได้จากบทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 2 ท่ีบัญญัติถึงความรับผิดทางอาญาของ
ผู้กระท าความผิดว่า “บุคคลจักต้องรับโทษในทางอาญาต่อเมื่อได้กระท าการอันกฎหมายท่ีใช้ขณะ
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กระท าการนั้นบัญญัติเป็นความผิดและก าหนดโทษไว้และโทษท่ีจะลงแก่ผู้กระท าผิดนั้นต้องเป็นโทษท่ี
ก าหนดไว้ในกฎหมาย” นั่นหมายความว่าเมื่อไม่มีกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดไว้ในขณะกระท าจึงใช้
บังคับกฎหมายท่ีบัญญัติในภายหลังย้อนหลังกลับไปให้ถือว่าการกระท านั้นเป็นความผิด และลงโทษ
บุคคลผู้กระท านั้นมิได้หรือกรณีในขณะกระท ามีกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดและก าหนดโทษไว้ต่อมา
มีกฎหมายใหม่บัญญัติเพิ่มโทษการกระท าดังกล่าวนั้นให้หนักขึ้นหรือเพิ่มอายุความแห่งโทษหรืออายุ
ความแห่งการฟ้องร้องคดีผู้ให้ยาวยิ่งขึ้นจะน ากฎหมายใหม่ดังกล่าวมาใช้บังคับแก่ผู้กระท ามิได้ในกรณี
เช่นนี้จะต้องน ากฎหมายท่ีมีอยู่เดิมใช้บังคับแก่ผู้กระท าผิด 

กฎหมายอาญานั้น นอกจากจะต้องมีบทบัญญัติความผิดและบทลงโทษไว้เป็นลายลักษณ์
อักษรอย่างชัดแจ้งและแน่นอนแล้วหลักการส าคัญในการบังคับใช้ก าหมายอาญาประการส าคัญอีก
ประการคือการตีความกล่าวคือกฎหมายอาญาจะต้องตีความตามตัวอักษรอย่างเคร่งครัดซึ่ง
หมายความว่า กฎหมายบัญญัติให้การกระท าใดเป็นความผิดและต้องรับโทษในทางอาญาแล้ว ต้องถือ
ว่าการกระท านั้นๆ เท่านั้นท่ีเป็นความผิดและจะรวมถึงการกระท าอื่นๆ ด้วยไม่ได้ อย่างไรก็ดีในบาง
กรณีการตีความตามตัวอักษรแต่เพียงอย่างเดียวยังไม่อาจท าให้เข้าใจความหมายท่ีแท้จริงของ
บทบัญญัติแห่งกฎหมายได้ด้วยเหตุนี้จึงต้องค านึงถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายด้วย ท้ังนี้ การตีความ
ตามตัวอักษรอย่างเคร่งครัดดังกล่าวมีความหมายเฉพาะการเคร่งครัดในด้านท่ีเป็นคุณแก่ผู้กระท า
เท่านั้นมิใช่ในทางท่ีจะเป็นโทษแก่ผู้กระท าความผิด 

ในการกระท าอันเป็นความผิดตามกฎหมายอาญาไทยนั้น มีข้อพิจารณาท่ีต้องค านึงถึงการ
ลงโทษผู้กระท าความผิด ดังนี้ (เกียรติขจร วัจนะสวัสด์ิ, 2551: 49) 

1. สถานท่ีซึ่งการกระท าความผิดได้เกิดขึ้น ( หลักดินแดน ) 
2. ลักษณะพิเศษของความผิดบางประเภท ( หลักอ านาจลงโทษสากล )   
3. สัญชาติของผู้กระท าความผิด หรือสัญชาติของผู้เสียหาย หรือคุณสมบัติพิเศษโดยเฉพาะ

ของผู้กระท าความผิดและลักษณะของความผิด ( หลักบุคคล )  
1. หลักดินแดน 

    เมื่อมีการกระท าความผิดเกิดขึ้นในดินแดนของประเทศใดผู้กระท าย่อมต้องรับผิดตามท่ี
กฎหมายของดินแดนนั้นๆ ได้ก าหนดโทษไว้ส าหรับในประเทศไทยหลักการนี้ปรากฏในประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 4 มาตรา 5 และมาตรา 6 โดยสรุปได้ดังนี้   

    1.1 การกระท าความผิดดังต่อไปนี้เป็นกระกระท าผิดในราชอาณาจักร “ราชอาณาจักร” 
หมายความรวมถึง   

 1.1.1 พื้นดินในประเทศไทย รวมถึงแม่น้ าล าคลองในประเทศไทยด้วย 

 1.1.2 ทะเลอันเป็นอ่าวไทย ตามพระราชบัญญัติก าหนดเขตในอ่าวไทย พ.ศ. 2502 

 1.1.3 ทะเลอันห่างจากฝ่ังท่ีเป็นดินแดนของประเทศไทยไม่เกิน 12 ไมล์ทะเล 
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 1.1.4 พื้นอากาศเหนือพื้นท่ีตามข้อ 1.1 1.2 และ 1.3 

 1.1.5 เรือไทยและอากาศยานไทย  
 นอกจากนี้ ยังมีการกระท าความผิดท่ีกฎหมายถือว่าเป็นการกระท าความผิดใน

ราชอาณาจักรดังท่ีบัญญัติไว้ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 4 วรรค 2 บัญญัติไว้ว่า “การกระท า
ความผิดในเรือไทยหรือในอากาศยานไทยไม่ว่าอยู่ ณ ท่ีใดให้ถือว่ากระท าความผิดในราชอาณาจักร” 

    1.2 การกระท าผิดบางส่วนในราชอาณาจักรและบางส่วนนอกราชอาณาจักร เช่น นาย
ทอมมี่ คนลาว ยืนอยู่ฝ่ังลาวใช้ปืนยิงมาท่ีนายฮุง คนเวียดนาม ซึ่งยืนอยู่ฝ่ังไทย กระสุนถูกนายฮุงตาย 
(มาตรา 5 วรรคแรก ) 

    1.3 ผลแห่งการกระท าเกิดในราชอาณาจักรโดยผู้กระท าประสงค์ให้ผิดนั้นเกิดในราชอาณา 
จักร เช่น นายทอมมี่คนลาว ใช้ปืนยิงนายเอ ซึ่งเป็นคนไทยท่ีอาศัยอยู่ฝ่ังลาวโดยนายทอมมี่ประสงค์ให้
นายเอมาตายท่ีฝ่ังไทย โดยรู้ดีว่านายเอ ต้องข้ามฝ่ังมารักษาบาดแผลท่ีฝ่ังไทยและตายท่ีฝ่ังไทยแน่นอน
หากนายทอมมี่ยิงถูกนายเอแล้วและนายเอข้ามฝ่ังเข้ามารักษาตัวท่ีโรงพยาบาลจังหวัดบึงกาฬฝ่ังไทยและ
ตายในฝ่ังไทย (มาตรา 5 วรรคแรก ) หากนายเอ ไม่ตายเพราะแพทย์ช่วยชีวิตไว้ได้ทัน ไม่ถือว่าผลท่ี
ประสงค์ต่อชีวิตได้เกิดขึ้นในราชอาณาจักร แต่จะถือว่าผลของการกระ ท าเกิดข้ึนจากการตระเตรียมหรือ
การพยายามกระท าความผิดนอกราชอาณาจักร ตามมาตรา 5 วรรคสอง 

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

2. หลักอ านาจลงโทษสากล 

   หลักการนี้บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 7 ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 
    2.1 กรณีเกี่ยวกับสภาพความผิดท่ีสมควรประเทศไทยจะลงโทษแก่ผู้กระท าความผิดซึ่งได้ 

แก่ 
 2.1.1 ความผิดต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร เช่น ความผิดต่อองค์พระมหา 

กษัตริย์ (มาตรา 107 ถึงมาตรา 129) 
 2.1.2 ความผิดต่อการปลอมและการแปลงบางมาตรา เช่น ปลอมเงินตรา (มาตรา 

240 ถึงมาตรา 249 มาตรา 254 มาตรา 256 มาตรา 257 มาตรา 266 (3)และ(4) และความเกี่ยวกับ
เพศ (มาตรา 282และมาตรา 283 

 2.1.3 ความผิดฐานชิงทรัพย์และฐานปล้นทรัพย์ ซึ่งได้กระท าในทะเลหลวง 
3. หลักบุคคล 

    หลักการนี้บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 8 และ มาตรา 9 ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 
    3.1 ผู้กระท าความผิดเป็นคนไทย ท าผิดนอกราชอาณาจักรโดยท่ีเข้าเงื่อนไข ดังนี้ 
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 3.1.1 การกระท าความผิดเป็นความผิดตามมาตราต่างๆ ท่ีมาตรา 8 แห่งประมวล
กฎหมายอาญา ซึ่งก าหนดไว้ 13 ประเภท เช่น ความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาหรือโดยมิได้มีเจตนา 
ความผิดฐานท าร้ายร่างกาย ความผิดฐานลักทรัพย์และวิ่งราวทรัพย์ ความผิดฐานกรรโชกรีดเอาทรัพย์ 
ชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์  ความผิดฐานฉ้อโกง ความผิดฐานยักยอก ความผิดฐานรับของโจร เป็นต้น 

 3.1.2 รัฐบาลแห่งประเทศท่ีความผิดได้เกิดขึ้นหรือผู้เสียหายได้ร้องขอให้ลงโทษ 

 3.1.3 ยังไม่มีค าพิพากษาของศาลในต่างประเทศอันถึงท่ีสุดให้ปล่อยตัวผู้นั้น หรือ
เป็นกรณีท่ีศาลในต่างประเทศพิพากษาให้ลงโทษแล้วแต่ผู้นั้นยังไม่ได้พ้นโทษ 

    3.2  เมื่อคนต่างด้าวไปกระท าความผิดนอกราชอาณาจักรและรัฐบาลไทยหรือคนไทยเป็น
ผู้เสียหาย และเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

 3.2.1 การกระท าความผิดนั้นเป็นความผิดมาตราต่างๆ ท่ีระบุในมาตรา 8 แห่ง
ประมวลกฎหมายอาญา 

 3.2.2 รัฐบาลไทยหรือคนไทยเป็นผู้เสียหายและผู้เสียหายได้ร้องขอให้ลงโทษ 

 3.2.3 ยังไม่มีค าพิพากษาของศาลในต่างประเทศอันถึงท่ีสุดให้ปล่อยตัวผู้นั้น หรือ
เป็นกรณีท่ีศาลในต่างประเทศพิพากษาได้ลงโทษแล้ว แต่ผู้นั้นยังไม่ได้พ้นโทษ 

 3.3 เจ้าพนักงานของรัฐบาลไทยกระท าผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีราชการนอกราชอาณา 
จักรเฉพาะบางความผิดตามท่ีบัญญัติไว้ใน มาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 

 

สาระส าคัญความผิดทางอาญา  
 

แม้มีกฎหมายบัญญัติว่า การกระท านั้นเป็นความผิดแล้วบุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาก็
ต่อเมื่อได้กระท าโดยเจตนา ตามมาตรา 59 ถ้ากระท าโดยไม่เจตนาผู้นั้นย่อมไม่มีความผิดและไม่ต้อง
รับโทษเว้นแต่จะได้กระท าโดยประมาทซึ่งจะต้องมีกฎหมายบัญญัติฐานความผิดท่ีกระท าโดยประมาท
ไว้ชัดแจ้ง จึงจะลงโทษการกระท าโดยประมาทได้ 

จึงมีข้อพิจารณาว่าการกระท าอย่างใดจะมีผลให้ผู้กระท ามีความผิดและรับโทษทางอาญาได้
นั้น ต้องประกอบด้วยสาระส าคัญ 3 ประการ ได้แก่ 

1. ต้องมีกฎหมายบัญญัติว่าการกระท าอย่างใดเป็นความผิด 

2. ต้องมีการกระท าตามท่ีกฎหมายบัญญัตินั้น 

3. การกระท านั้นต้องประกอบด้วยสภาพทางจิตใจ 

ดังนั้น การท่ีจะวินิจฉัยว่าผู้ใดจะต้องรับผิดทางอาญา จึงต้องประกอบด้วยสาระส าคัญท้ัง 3 
ประการดังท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้น เช่น นาย ก หยิบทรัพย์ของ นาย ข ไปโดยไม่ได้รับอนุญาต การท่ี
จะวินิจฉัยว่าการกระท าของ นาย ก เป็นความผิดอาญาหรือไม่นั้น ต้องพิจารณาว่ามีกฎหมายบัญญัติ
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ว่าการกระท าของ นาย ก เป็นความผิดหรือไม่ ถ้าในขณะท่ี นาย ก กระท า มีกฎหมายบัญญัติว่าเป็น
ความผิด ก็ต้องพิจารณาต่อไปว่า การกระท าของ นาย ก (การหยิบทรัพย์ของผู้อื่นไป) เป็นการกระท า
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติหรือไม่หากพิจารณาแล้วว่าเป็นการกระท าตามท่ีกฎหมายบัญญัติและ
ประกอบด้วยสภาพทางจิตใจ (เจตนา) การกระท าของ นาย ก ก็เป็นความผิดทางอาญา  

1. ขั้นตอนในการกระท าความผิด 

    ด้วยกฎหมายอาญาเป็นกฎหมายท่ีบัญญัติควบคุมความประพฤติหรือการกระท าท่ีแสดง 
ออกภายนอกของบุคคล ดังนั้น การกระท า ตามความหมายของประมวลกฎหมายอาญา หมายถึง 
การเคล่ือนไหวส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายโดยรู้ส านึก กล่าวคือ การแสดงออกโดยการเคล่ือนไหว
หรือไม่เคล่ือนไหวนั้นจะต้องอยู่ภายใต้จิตใจบังคับ (วินัย เลิศล้ า, 2554: 88)  ดังนั้น การท่ีบุคคลจะ
เริ่มลงมือกระท าการใด จะต้องมีข้ันตอนของการกระท า ดังนี้ 

     1.1  ขั้นตอนท่ี 1 ผู้กระท าต้องคิดท่ีจะกระท าความผิด บุคคลยังไม่มีความผิดเพราะเป็น
เพียงความในใจของผู้นั้น ยังไม่มีการแสดงออกมาภายนอก และยังไม่เป็นภัยต่อผู้ใด เป็นเพียง
ความคิดอันช่ัวร้ายสังคมหรือผู้อื่น 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 ข้ันตอนท่ี 2 ผู้กระท าต้องตกลงใจท่ีจะกระท าความผิดตามท่ีคิดไว้ บุคคลยังไม่มีความ 
ผิดเพราะเป็นเพียงความในใจของผู้นั้น ยังไม่แสดงออกภายนอก การตัดสินใจยังเป็นอ านาจทางจิตใจ
ของผู้กระท าท่ียังอยู่ภายใน เช่น นาย ก ตัดสินใจท าร้าย นาย ข เพราะมีความขัดแย้งกันมาก่อน หรือ 
นาย ก ตัดสินใจจะลักทรัพย์ นาย ข เพราะอยากได้ทรัพย์นั้น หรือ นาย ก ตัดสินใจจะกระท าช าเรา 
นางสาว ค เพราะแอบชอบมานานแล้วจะเห็นได้ว่าเป็นเพียงขั้นตอนตกลงใจท่ีจะกระท า ยังไม่ได้ลง
มือกระท า ดังนั้น ขั้นตอนนี้จึง ยังไม่เป็นความผิด  

    1.3 ขั้นตอนท่ี 3 ผู้กระท าต้องตระเตรียมการท่ีจะกระท าความผิด บุคคลยังไม่มีความผิด 
ยกเว้นความผิดบางฐาน แม้อยู่ในขั้นตอนเตรียมการก็มีความผิด ดังนั้น จะต้องพิจารณาหลักกฎหมาย
แต่ละเรื่องว่ามีหลักกฎหมายและบทลงโทษ ในการตระเตรียมการท่ีจะกระท าความผิดหรือไม่ เช่น 
นาย ก จะท าร้ายร่างกาย นาย ข จึงจัดหาท่อนไม้มาเตรียมไว้ หรือจัดหามีดมาเตรียมไว้  หรือ นาย ก 
จะลักทรัพย์ นาย ขจึงจัดหากระเป๋าส าหรับใส่ทรัพย์ท่ีจะลักไว้ กรณีเช่นนี้ นาย ก ยังไม่มีความผิด
เพราะไม่มีหลักกฎหมายบัญญัติไว้ในเรื่องตระเตรียมการท าร้ายร่างกาย หรือตระเตรียมการลักทรัพย์ 
แต่ความผิดท้ัง 3 ฐานดังต่อไปนี้ ผู้ตระเตรียมการมีความผิด เพราะเป็นความผิดอันร้ายแรงและเป็น
ภัยต่อสังคม เช่น ความผิดฐานเตรียมการปลงพระชนม์พระมหากษัตริย์ ความผิดฐานกบฏ ความผิด
ฐานวางเพลิง เป็นต้น 
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    1.4 ขั้นตอนท่ี 4 ผู้กระท าได้ลงมือกระท าไป (โดยการเคล่ือนไหวร่างกายหรือไม่เคล่ือน 
ไหวร่างกาย) บุคคลจะต้องรับผิดเมื่อได้ลงมือกระท าความ การลงมือกระท าความผิดนั้นต้องผ่าน 

    ขั้นตอนท้ัง 3 ขั้นตอนท่ีกล่าวมาข้างต้นแล้ว และขั้นตอนสุดท้ายคือการเคล่ือนไหวหรือไม่
เคล่ือนไหวร่างกายภายใต้บังคับจิตใจผิดโดยการเคล่ือนไหวหรือไม่เคล่ือนไหวร่างกายภายใต้บังคับ
จิตใจดังกล่าว เป็นความผิดตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

    จากขั้นตอนในการกระท าความผิดข้างต้น จึงสรุปได้ว่า การคิดท่ีจะกระท าและการตกลง
ใจท่ีจะกระท า เป็นการรู้ส านึก ของผู้ท่ีจะกระท าความผิดและเมื่อได้กระท าไปตามท่ีตกลงใจ อันเป็น
การตกลงใจท่ีมีมูลเหตุสืบเนื่องมาจากความคิด จึงถือเป็นการแสดงออกทางด้านกายภาพท่ีอยู่ภายใต้
บังคับจิตใจ เช่น  

    ตัวอย่างท่ี 1 เป็นกรณีกระท าการโดยเคล่ือนไหวร่างกายโดยรู้ส านึก นาย ก มีความ
ขัดแย้งโกรธแค้น นาย ข ท่ีเคยบุกรุกเข้ามาตัดไม้ในบ้าน นาย ก นาย ก จึงต้องการฆ่า นาย ข  จึงไป
จัดซื้อปืนมาเพื่อยิง นาย ข วันเกิดเหตุตอนกลางคืน นาย ก ไปท่ีบ้าน นาย ข และใช้ปืนยิง นาย ข ท่ี
นอนอยู่ในบ้าน นาย ข ถึงแก่ความตาย กรณีเช่นนี้ถือว่า นาย ก รู้ส านึก เพราะ 

    1. นาย ก คิดจะฆ่า นาย ข โดยใช้ปืนยิง 
    2. นาย ก ตกลงใจท่ีจะฆ่า นาย ข โดยใช้ปืนยิง 
    3. นาย ก จึงจัดหาซื้อปืนมาเพื่อฆ่า นาย ข 

    4. นาย ก ได้ใช้ปืนยิง นาย ข ถึงแก่ความตาย  
    ตัวอย่างท่ี 2 เป็นกรณีกระท าการโดยไม่เคล่ือนไหวร่างกายโดยรู้ส านึก นาง ค มีบุตรอายุ 2 

ปี ไม่มีท่ีอยู่เป็นหลักแหล่ง เก็บถุงพลาสติกตามขายเพื่อหารายได้เล้ียงตนเองและบุตร นาง ค คิดว่าบุตร
เป็นภาระท่ีต้องเล้ียงดูและท าให้ชีวิตล าบาก จึงอยากให้บุตรตาย จึงจะไม่เป็นภาระแก่ตนเอง วันเกิดเหตุ 
นาง ค ได้แกล้งไม่ให้ข้าวและไม่ให้บุตรได้ด่ืมน้ า บุตรอดข้าว อดน้ า จนถึงแก่ความตาย กรณีเช่นนี้ถือว่า 
นาง ค กระท าโดย รู้ส านึก เพราะ 

    1. นาง ค คิดจะฆ่าบุตร ด้วยการแกล้งไม่ให้ข้าวให้น้ าแก่บุตร 
    2. นาง ค ตกลงใจท่ีจะฆ่าบุตร ด้วยการแกล้งไม่ให้ข้าวและไม่ให้น้ าแก่บุตรได้ด่ืม 

    3. นาง ค นิ่งเฉยไม่น าข้าให้บุตรรับประทานและไม่น าน้ าไปให้บุตรได้ด่ืม ปล่อยให้บุตรอดข้า
วอดน้ าตาย 

2. หลักเกณฑ์ความรับผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 
   ดังท่ีได้กล่าวมาแล้วว่า การกระท าความผิดอาญานั้น นอกจากต้องมีการกระท าตามท่ีกฎหมายบัญญัติ

แล้ว ต้องประกอบด้วยสภาพทางจิตใจ ซึ่งโดยท่ัวไปแล้วได้แก่ การกระท าโดยเจตนา เว้นแต่บางกรณีท่ีบัญญัติไว้เป็น
อย่าง ๆ โดยเฉพาะ เช่น การกระท าโดยประมาท หรือกระท าโดยไม่มีเจตนา ดังนั้น เจตนา จึงเป็นสาระส าคัญท่ีต้อง
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ปรากฏในองค์ประกอบความผิดทางอาญา ท้ังนี้ เพราะถ้าหากบุคคลไม่มีเจตนาจะกระท าความผิด ศาลจะลงโทษให้
บุคคลนั้น ต้องรับผิดทางอาญาก็จะไม่เป็นธรรม  

   2.1 การกระท าโดยเจตนา มาตรา 59 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายอาญา บัญญัติว่า 
“การกระท าโดยเจตนาได้แก่ การกระท าโดยรู้ส านึกในการท่ีกระท า และในขณะเดียวกันผู้กระท าประ 
สงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระท านั้น” จากบทบัญญัติดังกล่าว การกระท าโดยเจตนา 
ได้แก่ กระท าโดยรู้ส านึกในท่ีกระท าและผู้กระท าประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระท า 
ดังนั้น จึงแยกการกระท าโดยเจตนาเป็น 2 ชนิด คือ 

         2.1.1 กระท าโดยเจตนาโดยประสงค์ต่อผล หมายถึง ผู้กระท าได้กระท าโดยรู้ส านึก รู้
ถึงการเคล่ือนไหวหรือไม่เคล่ือนไหวร่างกายและจะต้องประสงค์ต่อผลตามความมุ่งหมายของการ
เคล่ือนไหวหรือไม่เคล่ือนไหวร่างกายนั้นด้วย เช่น นาย ก ต้องการ ท าร้าย นาย ข จึงเคล่ือนไหวร่าง 
กายโดยต่อยไปท่ีใบหน้าของ นาย ข ท าให้ นาย ข มีแผลแตกท่ีค้ิวซ้าย จะเห็นได้ว่า แผลแตกท่ีค้ิวซ้าย 
เป็นความประสงค์ตามท่ีผู้กระท ามุ่งหมายท าร้าย เป็นต้น  

         2.1.2 กระท าโดยเจตนาโดยย่อมเล็งเห็นผล  หมายถึง ผู้กระท าได้กระท าโดยรู้ส านึกรู้
ถึงการเคล่ือนไหวหรือไม่เคล่ือนไหวร่างกาย และขณะเดียวกันผู้กระท าย่องเล็งเห็นผลของการกระท า
นั้นด้วยการกระท าโดยเจตนาโดยย่อมเล็งเห็นผลนั้น เป็นการกระท าโดยเจตนาท่ีผู้กระท ามิได้ประสงค์
ต่อผลเพียงแต่ผู้กระท าไม่ไยดีกับผลท่ีเกิดขึ้น ท้ัง ๆ ท่ีผู้กระท าเห็นล่วงหน้าว่าผลอาจเกิดขึ้นได้ (หยุด 
แสงอุทัย, 2554: 69) เช่น การท่ี นาย ก ใช้ปืนซึ่งเป็นอาวุธท่ีร้ายแรงยิง นาย ข ในร้านอาหาร ซึ่งมี
ลูกค้าคนอื่น นั่งรับประทานอาหารอยู่ในร้านนั้นด้วย การท่ี นาย ก ยิง นาย ข ก็อาจเล็งเห็นผลได้ว่าผู้
ถูกยิงอาจถึงแก่ ความตายได้ เมื่อกระสุนท่ียิงพลาดไปถูก นาย ค ได้รับบาดเจ็บ นาย ก ก็ต้องมี
ความผิดฐานพยายามฆ่าคน โดยเจตนาโดยย่อมเล็งเห็นผล 

   2.2 การกระท าโดยประมาท มาตรา 59 วรรคส่ี แห่งประมวลกฎหมายอาญา บัญญัติว่า 
“กระท าโดยประมาท ได้แก่ความผิดมิใช่โดยเจตนา แต่กระท าโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคล
ในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ และผู้กระท าอาจใช้ความระวัดระวังเช่นว่านั้นได้ แต่
หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่” จากบทบัญญัติดังกล่าว กรณีท่ีจะเป็นการกระท าโดยประมาทนั้น ต้องเข้า
องค์ประกอบ ดังนี้ 

      1. เป็นการกระท าความผิดท่ีมิใช่โดยเจตนา  
      2. ได้กระท าไปโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตาม

วิสัยและพฤติการณ์ 

      3. ผู้กระท าอาจใช้ความระวัดระวังเช่นว่านั้นได้แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่  
        ตัวอย่างเช่น ขับรถยนต์ในเขตชุมชนด้วยความเร็วเกินกว่าท่ีกฎหมายก าหนด 

ปราศจากความระมัดระวังเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บหรือถึงแก่ความตายหรือแพทย์ท าการผ่าตัด
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คนไข้ แล้วลืมเศษผ้าหรือส าลีไว้ในแผลหรือในร่างกายคนไข้แพทย์ใช้เข็มฉีดยาไม่สะอาดเป็นเหตุให้
คนไข้ติดเช้ือบาดทะยัก เป็นต้น 

      การกระท าโดยประมาท ผู้กระท าจะต้องรับผิดในการกระท าต่อเมื่อ ได้กระท าโดย
ประมาทเฉพาะในกรณีท่ีมีกฎหมายบัญญัติไว้ให้ต้องรับผิดเท่านั้น เช่น  ความผิดฐานท าให้คนตายโดย
ประมาทหรือประมาทท าให้คนบาดเจ็บสาหัสหรือท าให้เพลิงไหม้โดยประมาทเป็นต้น 

      ส่วนการกระท าโดยไม่เจตนาผู้กระท าไม่มีความรับผิดทางอาญา เว้นแต่กรณีท่ีมีกฎ 
หมายบัญญัติว่าให้ต้องรับผิดแม้กระท าโดยไม่เจตนา เช่น ความผิดลหุโทษบางฐานแต่ในทางแพ่ง
ผู้กระท าต้องรับผิดแม้กระท าโดยไม่เจตนา เช่น กรณีความรับผิดทางละเมิด เป็นต้น 

2.3 การกระท าโดยพลาด  
     การกระท าโดยพลาด ได้แก่ การกระท าท่ีผู้กระท าเจตนาท่ีจะกระท าต่อบุคคลหนึ่ง แต่ผล

ของการกระท านั้นได้เกิดแก่อีกบุคคลหนึ่งโดยพลาดไป และให้ถือว่าผู้นั้นกระท าโดยเจตนาแก่บุคคลซึ่ง
ได้รับผลร้ายจากการกระท านั้น จะเห็นได้ว่า การกระท าโดยพลาดนั้นต้องมีบุคคล 3 ฝ่าย คือ 1. ผู้กระท า 
2. ผู้ท่ีผู้กระท า เจตนากระท าต่อแต่พลาดไป 3. ผู้ท่ีได้รับผลร้ายจากการกระท านั้น ประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 60 ถือว่าบุคคลได้กระท าโดยเจตนาแก่บุคคลซึ่งได้รับผลร้ายนั้น แม้มิได้มีเจตนาก็ตาม 
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 เป็นเจ้าพนักงาน
ซึ่งกระท าการตามหน้าท่ี หรือเพราะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลซึ่งได้รับผลร้ายกับผู้กระท า มิให้น า
กฎหมายนั้นมาใช้บังคับเพื่อลงโทษผู้กระท าให้หนักขึ้น เช่น นาย ก ยิง นาย ข ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา แต่
พลาดไปถูก นาย ค ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานต ารวจซึ่งได้กระท าการตามหน้าท่ี หรือกระสุนพลาดไปถูก นาย ง 
ซึ่งเป็นบุพการีของ นาย ก เอง นาย ก ต้องรับโทษฐานฆ่าคนธรรมดาตายเท่านั้น มิต้องรับโทษฐานฆ่าเจ้า
พนักงาน หรือฆ่าบุพการี  

   2.4 การกระท าโดยส าคัญผิด  
        การท่ีบุคคลหนึ่งได้กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง และการกระท านั้นได้กระท าโดย

ความเข้าใจผิดซึ่งในประมวลกฎหมายอาญา เรียกว่า ความส าคัญผิด และความส าคัญผิด มี 2 
ประการ คือ 

         2.4.1 ความส าคัญผิดในข้อกฎหมาย ได้แก่ กรณีท่ีบุคคลไม่ทราบว่าการกระท าของ
ตนเป็นความผิดต่อกฎหมาย ซึ่งในประมวลกฎหมายอาญาบัญญัติไว้ใน มาตรา 64 ว่า “ บุคคลจะแก้
ตัวว่าไม่รู้กฎหมายเพื่อให้พ้นความรับผิดในทางอาญาไม่ได้ แต่ถ้าศาลเห็นว่าและพฤติการณ์ผู้กระท า
อาจจะไม่รู้ว่ากฎหมายบัญญัติว่าการกระท านั้นเป็นความผิด ศาลอาจอนุญาตให้แสดงหลักฐานต่อศาล 
และถ้าศาลเช่ือว่าผู้กระท าไม่รู้กฎหมายบัญญัติไว้เป็นเช่นนั้น ศาลจะลงโทษน้อยกว่าท่ีกฎหมาย
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ก าหนดไว้ส าหรับความผิดเพียงใดก็ได้” จากบทบัญญัติดังกล่าว แม้หลักกฎหมายจะไม่ยอมให้บุคคลแก้
ตัวว่าไม่รู้กฎหมาย เพื่อให้พ้นความรับผิด ทางอาญา แต่กฎหมายก็ผ่อนผันให้เป็นบางกรณีไป โดยศาลมี
อ านาจลงโทษย้อยกว่าท่ีกฎหมายก าหนดไว้เพียงใดก็ได้ หากเข้าองค์ประกอบกฎหมาย ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 64 เช่น นาย ก ไปท างาน ต่างประเทศ กลับมาก็เลยน าสินค้าไปขายท่ีตลาด แต่
ปรากฏว่าได้ขายสินค้าเกินราคาท่ีกฎหมายก าหนด เมื่อมีกฎหมายห้าม สภาพของการกระท าของ นาย ก 
ถือว่าเป็นความผิด แต่ นาย ก ไม่ทราบว่ามีกฎหมายห้าม หากศาลอนุญาตให้แสดงพยานหลักฐานพร้อม
อ้างเหตุผลว่าไม่รู้กฎหมาย และศาลเช่ือว่า นาย ก ไม่รู้ว่ากฎหมายบัญญัติเช่นนั้นจริง ศาลจะลงโทษน้อย
กว่าท่ีกฎหมายก าหนดเพียงใดก็ได้ แต่จะไม่ลงโทษเลยไม่ได้ 

         2.4.2  ความส าคัญผิดในข้อเท็จจริง หรือผู้กระท าไม่รู้ข้อเท็จจริง มาตรา 59 วรรคสาม 
บัญญัติว่า “ถ้าผู้กระท ามิได้รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบของความผิด จะถือว่าผู้กระท าประสงค์ต่อ
ผลหรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระท านั้นมิได้” เช่น นาย ก ออกไปล่าสัตว์กับ นาย ข เห็นพุ่มไม้ไหวๆนึก
ว่าหมูป่าอยู่หลังพุ่มไม้ จึงยิงไปท่ีพุ่มไม้นั้น แต่ความจริงไม่ใช่หมูป่า กลับเป็น นาย ข ท่ีนั่งอยู่หลังพุ่มไม้ 
กระสุนถูก นาย ข ถึงแก่ความตาย จะเห็นได้ว่า นาย ก ไม่รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบของความผิด 
ฐานฆ่าคนตาย ซึ่งต้องมีองค์ประกอบ คือ 1. การฆ่า 2. ผู้อื่น แต่เมื่อ นาย ก ไม่รู้ว่าหลังพุ่มไม้เป็นผู้อื่น 
เข้าใจผิดว่าเป็นหมูป่า ย่อมถือว่า นาย ก ไม่รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบของความผิด ดังนั้นจะถือว่า 
นาย ก ประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลในการฆ่า นาย ข ไม่ได้ เป็นต้น 

         กรณีส าคัญผิดในตัวบุคคล ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 61 บัญญัติว่า “ผู้ใดเจตนา
กระท าต้อบุคคลหนึ่ง แต่ได้กระท าต่ออีกบุคคลหนึ่งโดยส าคัญผิด ผู้นั้นจะยกเอาความส าคัญผิดเป็นข้อแก้
ตัวว่ามิได้กระท าโดยเจตนาหาได้ไม่” เช่น นาย ก เจตนาจะยิง นาย ข เห็น นาย ค เดินมา ส าคัญผิดคิดว่า 
นาย ข จึงเล็งปืนยิงไปท่ี นาย ค ถึงแก่ความตาย กรณีนี้ แม้ นาย ก ไม่มีเจตนาฆ่า นาย ค นาย ก จะยกเอา
ความส าคัญผิดนั้นขึ้นอ้างว่าหากรู้ว่าเป็น นาย ค จะไม่ยิง ไม่ได้ ถือว่า นาย ก มีเจตนาฆ่า นาย ค เป็นต้น 

         กรณีส าคัญผิดตามาตรา 62 วรรคแรก ซึ่งบัญญัติว่า “ข้อเท็จจริงใด ถ้ามีอยู่จริงจะท า
ให้การกระท าไม่เป็นความผิด หือผู้กระท าไม่ต้องรับโทษ หรือได้รับโทษน้อยลง แม้ข้อเท็จจริงนั้นจะไม่
มีอยู่จริง แต่ผู้กระท าส าคัญผิดว่ามีอยู่จริง ผู้กระท าย่อมไม่มีความผิดหรือได้รับยกเว้นโทษ หรือได้รับ
โทษน้อยลง แล้วแต่กรณี  เช่น นาย ก อยู่บ้านตอนกลางคืน ซึ่ งช่วงเวลานั้นมีข่าวโจรปล้นบ้านใน
ละแวกใกล้เคียงเป็นประจ า ตอนกลางคืน นาย ก ได้ยินเสียงคนอยู่ในบ้าน มองไปเห็นเป็นเงาคนถือ
ปืนอยู่ จึงส าคัญผิดคิดว่าเป็นโจรเข้ามาปล้นบ้านตัวเอง จึงได้ยิงปืนไปหนึ่งนัด ปรากฏว่าแท้จริงแล้ว
เป็นน้องชายตนเองท่ีเพิ่งกลับเข้าบ้าน กรณีเช่นนี้ นาย ก ไม่มีความผิด เพราะถ้าเป็นจริงดัง นาย ก 
ส าคัญผิด คือโจรถือปืนเข้ามาปล้นบ้าน และก าลังยกปืนเล็งมาท่ี นาย ก การกระท าของ นาย ก ท่ียิง
ไปท่ีโจร เป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย นาย ก จึงไม่มีความผิด (มาตรา 68) ตามข้อเท็จจริง
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เดิมหากความส าคัญผิดของ นาย ก ได้เกิดขึ้นเพราะความประมาท นาย ก ย่อมต้องรับผิดฐานกระท า
โดยประมาทท าให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ตามมาตรา 62 วรรคสอง  

   2.5 ความสัมพันธ์ระหว่างการกระท าผิดกับผลที่เกิด 

        ผลของการกระท าท่ีบุคคลผู้กระท าจะต้องรับโทษ (มาตรา 63) ผู้กระท าจะต้องรับผิด
ในการกระท าเฉพาะผลธรรมดาหรือผลโดยตรงท่ีเกิดขึ้นจากการกระท าของตนเท่านั้น ถ้าผลท่ีเกิดขึ้นมิใช่
เกิดขึ้นจากการกระท าของตน เป็นผลท่ีห่างไกลหรือห่างไกลกว่าเหตุ ผู้กระท าไม่ต้องรับผิด ท้ังนี้ ต้อง
พิจารณาเป็น กรณีไป เช่น นาย ก ใช้ไม้ตี นาย ข แขนหัก นาย ข เสียใจมากเลยตัดสินใจกินยาฆ่าตัวตาย
ตาย เช่นนี้ นาย ก ไม่ต้องรับผิดในการตายของ นาย ข เพราะเป็นผลไกลกว่าเหตุ การตายของ นาย ข 
มิใช่เป็นผลโดยตรง จากการใช้ไม้ตีของ นาย ก นาย ก คงรับผิดเฉพาะท่ีท าให้ นาย ข แขนหักเท่านั้น 

   2.6 การกระท าความผิดขณะไม่รู้ผิดชอบ 

         การกระท าความผิดขณะไม่รู้ผิดชอบ ไม่สามารถบังคับตนเองได้เพราะมีจิตบกพร่อง 
วิกลจริตจิตฟั่นเฟือนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 65 นั้น สามารถแยกพิจารณาเป็น 2 กรณี ดังนี้ 

         2.6.1 กรณี ท่ี 1 การวิกลจริตท่ีเป็นเหตุยกเว้นโทษ คือ ขณะกระท าความผิด ผู้นั้น
วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนถึงขั้นไม่รู้สึกผิดชอบ หรือไม่สามารถบังคับตนเองได้ ผู้นั้นมีความผิด แต่ไม่ต้อง
รับโทษ เช่น นาย ก ฆ่านาย ข ถึงแก่ความตาย ขณะท่ี นาย ก วิกลจริตไม่รู้ผิดชอบ นาย ก มีความผิด แต่
ไม่ต้องรับโทษ 

         2.6.2 กรณีท่ี 2 การวิกลจริตท่ีเป็นเหตุลดหย่อนโทษ คือ ขณะกระท าความผิด ผู้นั้น
วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน แต่ยังสามารถรู้สึกผิดชอบหรือยังสามารถบังคับตนเองได้บ้างผู้กระท ามีความผิด 
และต้องรับโทษ  แต่ศาลจะลงโทษน้อยกว่าท่ีกฎหมายก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ เช่น นาย 
ก ฆ่า นาย ข ถ้าขณะท่ีกระท า นาย ก ยังมีความรู้สึกผิดชอบอยู่บ้าง นาย ก มีความผิด แต่ได้รับลดหย่อน
โทษ 

   2.7 การกระท าความผิดด้วยความมึนเมาเพราะเสพสุราหรือสิ่งเมาอื่น   
         การกระท าความผิดขณะมึนเมาเพราะเสพสุราหรือส่ิงเมาอื่น ตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 66 นั้น สามารถแยกพิจารณาเป็น 2 กรณี ดังนี้  
         2.7.1 กรณีสมัครใจเสพสุราหรือส่ิงเมาอื่น เมื่อผู้เสพสุราหรือส่ิงเมาอื่นสมัครใจ มิได้มีผู้ใด

มาบังคับ  แล้วได้กระท าความผิด ผู้นั้นจะอ้างความมึนเมาเพื่อไม่ต้องรับผิดไม่ได้ ไม่เป็นเหตุยกเว้นโทษ 
หรือลดหย่อนโทษ เช่น นาย ก ด่ืมสุราจนเมา แล้วยิง นาย ข ถึงแก่ความตาย นาย ก จะอ้างว่าท าไปเพราะ 
มึนเมาสุราไม่ได้ นาย ก ต้องรับโทษ 

         2.7.2 กรณีความมืนเมาเป็นเหตุยกเว้นโทษ มี 2 กรณี คือ 

          1.  ผู้เสพไม่รู้ว่าส่ิงนั้นจะท าให้มึนเมา เช่น โดนหลอกให้ด่ืมยาชูก าลัง แต่แท้จริงแล้ว
เป็นสุรา  
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         2.  ถูกขืนใจให้เสพ แต่หากผู้กระท าผิดได้ทราบว่าส่ิงนั้นจะท าให้มึนเมาหรือถูก
ขืนใจ ให้เสพ ถ้าผู้นั้นยังสามารถรู้สึกผิดชอบอยู่บ้างหรือยังสามารถบังคับตนเองได้บ้าง ศาลจะลงโทษ
น้อยกว่ากฎหมายก าหนดไว้ก็ได้  

   2.8  การกระท าความผิดด้วยความจ าเป็น   
         การกระท าความผิดด้วยความจ าเป็น ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 67 นั้น 

สามารถแยกพิจารณาได้ 2 กรณี คือ 

         2.8.1 เพราะอยู่ในท่ีบังคับหรือภายใต้อ านาจท่ีไม่สามารถหลีกเล่ียงหรือขัดขืนได้ เช่น 
นาย ก ใช้ปืนจ้ีขู่บังคับ นาย ข ให้ใช้ไม้ตี นาย ค เช่นนี้ถือว่า นาย ข กระท าความผิดด้วยความจ าเป็น 
เพราะอยู่ในท่ีบังคับ หรือไม่อาจเหลียกเล่ียงขัดขืนได้ ถ้าการกระท าของนาย ข ไม่เกินสมควรแก่เหตุ 
นาย ข มีความผิด แต่ไม่ต้องรับโทษ  

         2.8.2 เพราะเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นพ้นภยันตรายท่ีใกล้จะถึงไม่สามารถหลีกเล่ียงให้
พ้นโดยวิธีอื่นใดได้  เมื่อภยันตรายนั้นตนไม่ได้ก่อให้เกิดขึ้นเพราะความผิดของตน  เช่น นาย ก ไล่ยิง 
นาย ข นาย ข ใช้มือผลัก นาย ค ท่ียืนขวางหน้าขณะท่ี นาย ข วิ่ง นาย ค ล้มลงบาดเจ็บ เช่นนี้ถือว่า 
นาย ข กระท าความผิดด้วยความจ าเป็น  

         การกระท าความผิดด้วยความจ าเป็น ผู้กระท ามีความผิด แต่ได้รับการยกเว้นโทษ คือ 
ไม่ต้องรับโทษตามท่ีกฎหมายก าหนด ถ้ากรกระท านั้นเป็นการกระท าพอสมควรแก่เหตุ ซึ่งต้อง
พิจารณาเป็นกรณีไป  แต่ถ้าเป็นการกระท าท่ีเกินสมควรแก่เหตุ ผู้กระท าจะไม่ได้รับการยกเว้นโทษ 
แต่ศาลจะลงโทษเพียงใดก็ได้และหากการกระท านั้น เกิดขึ้นจากความต่ืนเต้นความตกใจหรือความ
กลัว ศาลจะไม่ลงโทษผู้กระท าก็ได้  (มาตร 69) 

   2.9 การกระท าเพื่อป้องกันสิทธิของตนเองหรือผู้อื่นโดยชอบด้วยกฎหมาย   
        การกระท าเพื่อป้องกันสิทธิของตนเองหรือผู้อื่นโดยชอบด้วยกฎหมาย สามารถ

พิจารณาได้ดังนี้ คือ 

        2.9.1  มีภยันตรายท่ีละเมิดต่อกฎหมาย หรือภยันตรายท่ีผิดกฎหมาย 

        2.9.2  เป็นภยันตรายนั้นใกล้จะถึง 
        2.9.3  ผู้กระท าจะต้องกระท าเพื่อป้องกันสิทธิของตนหรือของผู้อื่นให้พ้นภยันตราย

นั้น 

        2.9.4  ได้กระท าพอสมควรแก่เหตุ 

        การป้องกันสิทธิของตนเองหรือผู้อื่นโดยชอบด้วยกฎหมาย ผู้กระท าไม่มีความผิด เช่น นาย 
ก จะใช้ไม้ท าร้าย นาย ข นาย ข จึงใช้มือชกไปท่ีใบหน้า นาย ก เพื่อมิให้ นาย ข ได้รับบาดเจ็บเช่นนี้ถือว่า
เป็นการป้องกันพอสมควรแก่เหตุ ผู้กระท าไม่มีความผิดหรือชายผู้เป็นสามีใช้ไม้ตีผู้ท่ีก าลังกอดปล้ าข่มขืน
ภรรยาท่ีชอบด้วยกฎหมายของตน เช่นนี้เป็นการป้องกันด้วยชอบทางกฎหมายตามมาตรา 68 
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        แต่หากเป็นกรณีการป้องกันเกินสมควรแก่เหตุ เป็นเหตุลดหย่อนโทษ  ศาลจะลงโทษ
น้อยกว่ากฎหมายก าหนดไว้เพียงใดก็ได้ เช่น นาง ก ใช้มีดแทง นาย ข ท่ีด าน้ ามาจับหน้าอก จับเอว
และจับอวัยวะเพศบุตรสาวของ นาง ก ขณะอาบน้ าอยู่ในแม่น้ า นาย ข มีบาดแผล 6 แผล  จึงจมน้ า
ถึงแก่ความตาย เช่นนี้ถือว่าเป็นการโดยป้องกันเกินสมควรแก่เหตุ   

        หากเป็นกรณีกระท าเพื่อป้องกัน อันเป็นการกระท าท่ีเกินสมควรแก่เหตุเนื่องจากความ
ต่ืนเต้น ความตกใจ ความกลัว ศาลจะไม่ลงโทษผู้กระท าก็ได้ (มาตรา 69) 

   2.10  การกระท าตามค าสั่งของเจ้าพนักงาน   
 การกระท าท่ีผิดกฎหมายบางกรณี ผู้กระท าความผิดอาจได้รับการยกเว้นโทษ 

ดังเช่น กรณีการกระท าตามค าส่ังของเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 70 ซึ่งมี
องค์ประกอบ ดังนี้ 

 2.10.1 ผู้ให้ค าส่ังจะต้องเป็นเจ้าพนักงาน 

 2.10.2 ผู้รับค าส่ังเช่ือโดยสุจริตว่ามีหน้าท่ีต้องปฏิบัติตามค าส่ังนั้น 

 2.10.3 ค าส่ังนั้นเป็นค าส่ังท่ีชอบด้วยกฎหมาย หรือแม้เป็นค าส่ังท่ีมิชอบด้วย
กฎหมาย แต่ผู้รับค าส่ังไม่รู้ว่าค าส่ังนั้นเป็นค าส่ังท่ีมิชอบด้วยกฎหมาย  

 ตัวอย่างเช่น มีเหตุเพลิงไม้ เจ้าพนักงานดับเพลิง ส่ังให้ นาย ก ช่วยเจ้าหน้าดับเพลิง
รื้อบ้าน นาย ข ท่ีก าลังถูกไฟไหม้ เพื่อป้องกันมิให้ไฟลามไปบ้านข้างเคียง เช่นนี้ ถือว่า นาย ก ได้
กระท าตามค าส่ังเจ้าพนักงาน ไม่ต้องรับโทษ เป็นต้น 

   2.11 การกระท าต่อสามีภรรยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน พี่หรือน้องร่วมบิดามารดา
เดียวกัน 

 การกระท าความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ เช่น ลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ท่ีไม่เป็นเหตุให้ผู้อื่น
ได้รับอันตรายถึงแก่กายหรือจิตใจ ฉ้อโกง โกงเจ้าหนี้ ยักยอกรับของโจร ท าให้เสียทรัพย์ บุกรุก  ถ้า
ผู้กระท าและผู้ถูกกระท า มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันเป็นบุคคลดังต่อไปนี้ 

 1.  สามีกระท าต่อภรรยา 
 2.  ภรรยากระท าต่อสามี 
 3.  ผู้บุพการีกระท าต่อผู้สืบสันดาน เช่น บิดามารดา ปู่ย่า ตายาย ทวด กระท าต่อ 

บุตร หลาน เหลน ล้ือ 

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

 5.  พี่หรือน้องร่วมบิดามารดาเดียวกันกระท าต่อกัน  ถ้าพี่หรือน้องร่วมบิดาหรือ
มารดาไม่เข้ากรณีเช่นว่านี้ 
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 ผลทางกฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 71 มีดังนี้  
 1. ได้รับยกเว้นโทษเมื่อสามีกระท าต่อภรรยาหรือภรรยากระท าต่อสามี เช่นสามีลัก

ทรัพย์ภรรยา ภรรยาลักทรัพย์สามีเช่นนี้ถือเป็นการกระท าท่ีมีความผิดแต่ได้รับการยกเว้น 

 2. สามารถยอมความได้แม้ความผิดนั้นตามกฎหมายเป็นความผิดอันยอมความไม่ได้
เพราะ เป็นคดีอาญาแผ่นดินแต่ถ้าเป็นการกระท าท่ีบุพการีกระท าต่อผู้สืบสันดานหรือผู้สืบสันดาน
กระท าต่อบุพการีหรือพี่หรือน้องร่วมบิดามารดาเดียวกันกระท าต่อกัน ก็ให้เป็นความผิดอันยอมความ
ได้ เช่น บิดาลักทรัพย์ของบุตร บุตรลักทรัพย์บิดา พี่ลักทรัพย์น้อง น้องลักทรัพย์พี่ น้องลักทรัพย์พี่ร่วม
บิดเดียวกันจะเห็นได้ว่าแม้ความผิดฐานลักทรัพย์เป็นคดีอาญาแผ่นดินยอมความไม่ได้แต่กฎหมายก็
ผ่อนคลายให้ยอมความกันได้ เป็นต้น 

 3. ลดโทษ เมื่อกระท าความผิดในคดีดังกล่าวมาข้างต้น แต่หากไม่ยอมความกัน ศาล
ในฐานะ ผู้พิจารณาพิพากษาคดี จะใช้ดุลพินิจตามกฎหมายลงโทษผู้กระท าความผิดน้อยกว่าท่ี
กฎหมายก าหนดไว้เพียงใดก็ได้   

   2.12  การกระท าโดยบันดาลโทสะ   
  การกระท าโดยบันดาลโทสะคือการกระท าท่ีเกิดขึ้นเพราะผู้กระท าถูกกดขี่ข่มเหง

อย่างด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมในขณะนั้นดังท่ีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 72 ว่า “ผู้ใด
บันดาลโทสะโดยถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมจึงกระท าร้ายแรง ความผิดต่อผู้ถูกข่ม
เหงในขณะนั้น ศาลจะลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าท่ีกฎหมายก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้” 

  การกระท าโดยบันดาลโทสะเป็นเหตุลดโทษไม่ใช่เหตุยกเว้นโทษ เช่น นาย ก  ถูก
นาย ข แกล้งเขกศีรษะนาย ก โกรธจึงใช้ไม้ตี นาย ข เป็นเหตุให้นาย ข ถึงแก่ความตาย ดังนี้ การ
กระท าของ นาย ก เป็นการกระท าโดยบันดาลโทสะ นาย ก ต้องรับผิดทางอาญาแต่อาจได้รับการลด
โทษเพราะศาลจะลงโทษ นาย ก น้อยกว่าท่ีกฎหมายก าหนดไว้ส าหรับความผิดท่ี นาย ก ก็ได้แต่หาก
เป็นกรณีท่ีสมัครใจวิวาทท าร้ายร่างกายซึ่งกันและกันฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะอ้างว่าการกระท าโดยบันดาล
โทสะไม่ได้ 

   2.13 เด็กกระท าความผิด   
 ประมวลกฎหมายอาญาได้บัญญัติเกี่ยวกับเด็กกระท าความผิดไว้โดยแยกพิจารณา

ตามอายุของเด็กได้เป็น 4 กรณีดังนี้คือ 

 2.13.1 เด็กท่ีมีอายุยังไม่เกิน 10 ปี หากเด็กนั้นได้กระท าความผิดเด็กไม่ต้องรับโทษ 
เช่น เด็กชาย ก อายุ 5 ปี กระท าความผิดฐานลักทรัพย์ เด็กชาย ก มีความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษท้ังนี้
เพราะกฎหมายถือว่าเด็กอายุยังน้อยไร้เดียงสายังขาดความรู้สึกผิดชอบช่ัวดียังไม่ถือว่ามีเจตนาจะท า
ความผิด 
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 2.13.2  เด็กท่ีมีอายุเกินกว่า 10 ปี แต่ยังไม่เกิน 15 ปี หากเด็กนั้นได้กระท าความผิด
เด็กนั้นไม่ต้องรับโทษแต่มีวิธีการท่ีศาลจะน ามาใช้กับเด็กนั้น เช่น ว่ากล่าวตักเตือนแล้วปล่อยตัวไป
หรือตักเตือนบิดามารดาหรือผู้ปกครองโดยวางข้อก าหนดให้ปฏิบัติ หรือมอบเด็กให้บุคคลหรือองค์กร
ท่ีเหมาะสมดูแล หรือส่งเด็กไปยังโรงเรียนหรือสถานฝึกอบรม เป็นต้น 

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

 2.13.4  ผู้ท่ีมีอายุเกิน 18 ปี แต่ยังไม่เกิน 20 ปี กระท าความผิด ผู้นั้นต้องได้รับโทษ
ส าหรับความผิดนั้น ถ้าศาลพิจารณาเห็นสมควร จะลดมาตราส่วนโทษท่ีก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น
ให้ 1 ใน 3 หรือกึ่งหนึ่งก็ได้ 

   2.14  เหตุบรรเทาโทษ   
  เหตุบรรเทาโทษ คือ เหตุบางประการอันเป็นมูลให้ศาลมีอ านาจในการลดโทษให้แก่

ผู้กระท าความผิด อันได้แก่ ผู้กระท าความผิดเป็นผู้โฉดเขลาเบาปัญญา ตกอยู่ในความทุกข์อย่างสาหัส 
รู้สึกผิด มีคุณความดีมาก่อนและพยายามบรรเทาผลร้ายแห่งความผิดนั้น ลุแก่โทษเจ้าพนักงาน ให้
ความรู้แก่ศาลเป็นประโยชน์ในการพิจารณา หรือเป็นเหตุอื่นท่ีศาลเห็นว่ามีลักษณะพฤติการณ์ท านอง
เดียวกัน เมื่อมีเหตุดังกล่าวนี้ ศาลมีอ านาจลดโทษให้แก่ผู้กระท าความผิดได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษท่ีจะ
ลงแก่ผู้กระท าความผิดก็ได้ 

   2.15  การพยายามกระท าความผิด   
  การพยายามกระท าความผิดได้แก่ การกระท าท่ีกระท าไปไม่ตลอดหรือกระท า

ตลอดแล้วแต่การกระท านั้น ยังไม่ทันบรรลุผล 

  2.15.1 กระท ายังไม่ตลอดหมายความว่าผู้กระท าได้ลงมือกระท าแล้วแต่ยังไม่ได้
กระท าได้โดยตลอดหรือได้กระท าความผิดส าเร็จตามความต้ังใจผลแห่งการกระท าจึงยังไม่เกิดขึ้นตาม
ความประสงค์ของผู้กระท า เช่น นาย ก ต้ังใจจะฆ่า นาย ข โดยใช้ปืนจะยิง นาย  ข ขณะยกปืนขึ้นจะ
ยิงนั้น นาย ข ได้ใช้มือปัดปืนหลุดมือ นาย ก เสีย ดังนี้ นาย ก ได้ลงมือกระท าแล้ว แต่กระท าไปได้ไม่
ตลอดผลของการกระท าจึงไม่เกิดตามความต้ังใจของผู้กระท า นาย ก มีความผิดฐานพยายามกระท า
ความผิด  

  2.15.2  กระท าตลอดแล้วแต่ไม่บรรลุผลหมายความว่าผู้กระท าได้ลงมือ
กระท าความผิดตลอดตามท่ีผู้นั้นต้ังใจแล้ว แต่ผลไม่เกิดขึ้นตามความประสงค์ของผู้กระท า เช่น นาย 
ก ต้องการฆ่า นาย ข จึงใช้ปืนยิงไปท่ี นาย ข นาย ก ยกปืนขึ้นยิงเล็งและล่ันไกปืนแล้วแต่กระสุนไม่
ถูก นาย ข หรือ กระสุนปืน ถูกนาย ข แต่ปรากฏว่า นาย ข ไม่ตายตามความประสงค์ของ นาย ก 
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  2.15.3  อัตราโทษของการพยายามกระท าความผิด ผู้ท่ีพยายามกระท า
ความผิดต้องได้รับโทษ 2 ใน 3 ส่วนของโทษท่ีบัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้น เช่น ความผิดฐานลัก
ทรัพย์มีโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี ความผิดฐานพยายามลักทรัพย์จะต้องได้รับโทษ 2 ปี เป็นต้น 

  2.15.4  การพยายามกระท าความผิดท่ีเป็นไปไม่ได้อย่างแน่แท้หมายความ
ว่าเมื่อมีการกระท าความผิดแล้วและการกระท านั้นไม่สามารถบรรลุผลตามความประสงค์ของผู้กระท า
อย่างแน่แท้เพราะด้วยปัจจัยท่ีใช้ในการกระท าความผิดหรือวิธีการท่ีกระท าหรือวัตถุท่ีกระท าต่อ เช่น 
นาย ก ใช้ปืนท่ีมีก าลังของกระสุนอ่อนยิง นาย ข กระสุนปืนนั้นไม่สามารถท าให้ นาย ข ตายได้ ดังนี้ 
ถือว่าการกระท าไม่สามารถบรรลุผลได้อย่างแน่แท้หรือ นาย ก ต้องการฆ่านาย ข จึงท าพิธีการ
สาปแช่งให้นาย ข ท่ีเป็นคู่อริตายกรณีนี้ย่อมเป็นไปไม่ได้อย่างแน่แท้ท่ี นาย ข จะตาย ตามความ
ประสงค์ของ นาย ก และ นาย ก ย่อมมีความผิดฐานพยายามกระท าความผิดท่ีเป็นไปไม่ได้อย่างแน่
แท้ ต้องได้รับโทษไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษ ท่ีก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น 

  2.15.5  การพยายามกระท าความผิดแล้วยับย้ัง ได้แก่ ผลกระท าท่ีผู้กระท า
ได้ลงมือกระท าความผิดแล้วแต่การกระท ายังไม่ตลอดผลของการกระท าจึงไม่เกิดขึ้นตามเจตนาของ
ผู้กระท าเพราะผู้กระท าสมัครใจยับยั้งเสียเองไม่กระท าให้ตลอดตามความต้ังใจ เช่น นาย ก ต้องการ
ฆ่า นาย ข จึงยกปืนขึ้นเล็งจะยิง นาย ข แต่เมื่อเห็นหน้า นาย ข แล้วสงสารลูกและภรรยา นาย ข 
นาย ก จึงไม่ยิง หรือ นาย ก ต้องการลักทรัพย์ นาย ข จึงเข้าไปในบ้าน นาย ข เพื่อลักทรัพย์แต่กลับ
ใจออกมาจากบ้าน นาย ข เสียเองกรณีดังกล่าวเป็นกรณีท่ีถือได้ว่าถือว่า นาย ก พยายามกระท า
ความผิดแล้วเพราะได้ลงมือกระท าความผิดแต่เป็นการท่ีนาย ก ยับยั้งเสียด้วยความสมัครใจของ นาย 
ก เอง ดังนี้ นาย ก มีความผิดแต่ไม่ได้รับโทษส าหรับการพยายามกระท าความผิดนั้น 

   2.16 การกระท าความผิดฐานเป็นตัวการ   
 การกระท าความผิดฐานเป็นตัวการหมายถึงการกระท าความผิดท่ีมีผู้ท่ีได้ร่วมกระท า

ความผิดด้วยกัน ต้ังแต่ 2 คนขึ้นไป และผู้ท่ีได้ร่วมกระท าความผิดถือว่าเป็นตัวการร่วมกันในการ
กระท า เช่น นาย ก และนาย ข คิดจะลักทรัพย์ นาย ค จึงตกลงร่วมกันลักทรัพย์โดยได้วางแผนและ
แบ่งหน้าท่ีกันท าดังนี้ ถือว่า นาย ก และ นาย ข เป็นตัวการในการกระท าความผิดฐานลักทรัพย์ เป็น
ต้น 

   2.17 การกระท าความผิดฐานเป็นผู้ใช้หรือผู้ก่อให้ผู้อื่นกระท าความผิด  
 ผู้ใดก่อให้ผู้อื่นกระท าความผิดไม่ว่าด้วยการใช้บังคับขู่เข็ญจ้างวานหรือยุยงส่งเสริม

หรือด้วยวิธีอื่นใดถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ใช้หรือผู้ก่อให้ผู้อื่นกระท าความผิดหากผู้ถูกใช้ได้กระท าความผิดผู้ใช้
ต้องรับโทษเสมือนเป็นตัวการหรือเสมือนเป็นผู้ได้กระท าความผิดด้วยตนเอง ถ้าผู้ถูกใช้ยังไม่ได้กระท า
ความผิดเพราะไม่ยอมกระท าความผิด หรือยังไม่ได้กระท าเพราะเหตุอื่นผู้ใช้มีความผิดทางอาญาและ
ต้องรับโทษผู้ใช้ก็มีความผิดต้องได้รับโทษ 1 ใน 3 ของโทษส าหรับความผิดนั้น เช่น นาย ก ใช้ให้นาย 
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ข ไปฆ่านาย ค ถ้านาย ข ไปฆ่านาย ค นาย ก เป็นผู้ใช้หรือผู้ก่อให้ผู้อื่นกระท าความผิด นาย ก ต้อง
รับโทษเสมือนเป็นตัวการในความผิดฐานผู้อื่นแต่ถ้า นาย ข ไม่ยอมฆ่า นาย ค เพราะสงสาร ดังนี้ นาย 
ก ก็ยังคงมีความผิดและต้องรับโทษ 1 ใน 3 ของความผิดฐานฆ่าผู้อื่น ส่วนผู้ถูกใช้จะมีความผิดก็
ต่อเมื่อได้ลงมือกระท าความผิดเท่านั้น  

 ในกรณีทีมีผู้ท่ีโฆษณาหรือประกาศให้ผู้อื่นกระท าความผิด ถ้ามีการกระท าความผิด
ขึ้น ผู้ประกาศโฆษณาจะต้องได้รับโทษเสมือนเป็นตัวการหรือเสมือนได้กระท าความผิดด้วยตนเอง 

   2.18 การกระท าความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนให้กระท าความผิด  
 ผู้กระท าความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนคือผู้ท่ีให้ความช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกใน

การท่ีผู้อื่นกระท าความผิดก่อนหรือขณะกระท าความผิดแม้ว่าผู้กระท าความผิดจะไม่รู้ถึงการ
ช่วยเหลือหรือให้การสนับสนุนนั้นก็ตาม เพราะการเป็นผู้สนับสนุนนี้ถือเอาเจตนาของผู้สนับสนุนเป็น
ส าคัญหากการสนับสนุนนั้นเป็นการสนับสนุนภายหลังท่ีการกระท าความผิดได้เกิดขึ้นแล้วกรณีไม่ถือ
ว่าเป็นผู้สนับสนุนแต่มีความผิดฐานช่วยผู้อื่นให้พ้นความผิดอาญาหรือความผิดอื่นต่างหากก็ได้ นาย ก 
ให้ปืนแก่ นาย ข เพื่อไปฆ่า นาย ค นาย ข ใช้ปืนนั้นฆ่า นาย  ค  ถือได้ว่า นาย ก เป็นผู้สนับสนุนใน
ความผิดท่ี นาย ข  ได้กระท า เป็นต้น 

 ส่วนโทษของผู้สนับสนุนในการกระท าความผิดนั้น ผู้สนับสนุนจะต้องได้รับโทษ 2 ใน 3 
ของโทษท่ีก าหนดไว้ส าหรับความผิดท่ีสนับสนุนนั้น เช่น นาย ก สนับสนุนให้ลักทรัพย์ นาย ข ย่อมมี
ความผิดฐานลักทรัพย์ ได้รับโทษตามก าหนดท่ีบัญญัติไว้ส าหรับความผิดฐานลักทรัพย์ เช่น โทษจ าคุกไม่
เกิน 3 ปี นาย ก เป็นผู้สนับสนุนให้ผู้อื่นกระท าความผิด นาย ก ต้องได้รับโทษจ าคุก 2 ปี เป็นต้น 

 ผู้สนับสนุนไม่ได้ร่วมการกระท าความผิดด้วย  จึงต่างกับการท่ีต้องร่วมในการกระท า
ความผิดด้วยกัน 

   2.19 การกระท าความผิดหลายบท หรือหลายกระทง 
 เมื่อการกระท าใด เป็นการกระท าครั้งเดียวคราเดียว แต่เป็นความผิดต่อกฎหมายหลาย

บท ให้ใช้กฎหมายบทท่ีมีโทษหนักสุดลงโทษผู้กระท าความผิด ในกรณีเป็นการกระท าความผิดหลายบท
นี้ ได้แก่ การกระท าครั้งเดียว กรรมเดียวแต่ผิดกฎหมายหลายบท หลายมาตรา หลายฐาน เช่น กรณีขับ
ด้วยความเร็วสูงโดยประมาท ปราศจากความระมัดระวังชนผู้อื่นถึงแก่ความตาย กรณีนี้ ถือว่ากระท า
ความผิดกรรมเดียวแต่ผิดกฎหมายหลายบท คือ มีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก ฯ และผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญา ส่วนการลงโทษผู้กระท านั้น การกระท าความผิดกรรมเดียวที่เป็นการผิด
กฎหมายหลายบทหรือหลายฐานนี้ ให้ลงโทษบทหนักหรือฐานท่ีหนักท่ีสุดแก่ผู้กระท า ดังกรณีท่ี นาย ก 
ขับรถเร็วชนผู้อื่นเสียชีวิต เป็นความผิดฐานท าให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายโดยประมาท หนักว่าความผิดฐาน
ขับรถเร็วตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกจึงให้ลงโทษบทหนักสุด คือ ฐานท าให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
โดยประมาทเพียงบทเดียว เป็นต้น 
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 เมื่อปรากฏว่าผู้ใดได้กระท าความผิดหลายกระทงหรือกรรมต่างกัน อันได้แก่ การ
กระท าต่างกรรมต่างวาระกัน และจะเป็นความผิดฐานเดียวกันหรือต่างกันก็ได้ โดยศาลจะลงโทษ
ผู้กระท าความผิดนั้นทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป  นาย ก หลอกลวง นางสาว ข ไปขุมขืนกระท า
ช าเรา และขังไว้ในห้องของตนเอง ดังนี้การกระท าของ นาย ก ถือว่าเป็นความผิดหลายกรรมหรือ
หลายกระทงต่างกัน คือ ฐานข่มขืนกระท าช าเรา และ กักขังหน่วงเหนี่ยว ดังนั้น ศาลจะต้องลงโทษ 
นาย ก เป็นกระทงความผิดแยกต่างหากจากกันไปทุกกระทงความผิด แต่เมื่อรวมโทษจ าคุกทุกกระทง
เข้าด้วยกันแล้ว โทษจ าคุกท้ังส้ินต้องไม่เกิน 10 ปี ส าหรับความผิดกระทงท่ีหนักสุดท่ีมีอัตราโทษอย่าง
สูงไม่เกิน 3 ปี หรือ 20 ปี ส าหรับความผิดกระทงท่ีหนักสุดท่ีมีอัตราโทษอย่างสูงเกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 
10 ปี หรือ 50 ปี ส าหรับความผิดกระทงท่ีหนักสุดท่ีมีอัตราโทษอย่างสูงเกิน 50 ปี ขึ้นไป เว้นแต่กรณี
ท่ีศาลลงโทษจ าคุกตลอดชีวิต 

   2.20 การกระท าความผิดอีก   
 การกระท าความผิดอีก คือ กรณีท่ีผู้ใดกระท าความผิดและต้องค าพิพากษาถึงท่ีสุด

ให้จ าคุก ถ้าและได้กระท าผิดใด ๆ ข้ึนอีกในระหว่างท่ีก าลังรับโทษจ าคุกอยู่ก็ดีหรือเมื่อพ้นโทษแล้ว มา
กระท าความผิดในก าหนดเวลา 5 ปีก็ดีนับแต่วันพ้นโทษ หากศาลจะพิพากษาลงโทษครั้งหลังถึงจ าคุก 
ก็ให้เพิ่มโทษในคดีหลัง 1 ใน 3 ของโทษท่ีศาลก าหนดส าหรับความผิดครั้งหลัง 

 ในกรณีการเพิ่มโทษนั้นกฎหมายได้ก าหนดความผิดท่ีเพิ่มโทษไม่ได้เอาไว้ อันได้แก่ 
1. ความผิดท่ีกระท าโดยประมาท 2. ความผิดลหุโทษ 3. ความผิดซึ่งผู้กระท าได้กระท าในขณะอายุต่ า
กว่า 18 ดังนั้น เหตุท่ีกล่าวมาดังกล่าวไม่ว่าจะได้กระท าในครั้งก่อนหรือครั้งหลังไม่ถือว่าเป็นความผิด
เพื่อการเพิ่มโทษ 

   2.21 อายุความ 

 เมื่อปรากฏว่ามีผู้กระท าความผิดในคดีอาญาถ้ามิได้ฟ้องและน าตัวผู้กระท าความผิด
มายังศาล เพื่อฟ้องคดี หากพ้นก าหนดระยะเวลาตามท่ีกฎหมายก าหนดเป็นอันขาดอายุความ ดังนั้น 
อายุความ ได้แก่ ระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนดไว้เพื่อด าเนินคดีแก่ผู้กระท าผิด ให้ได้รับโทษตามท่ีได้
กระท าความผิดนั้น โดยระยะเวลาท่ีก าหนดหรืออายุความนี้ มีระยะเวลาท่ีแตกต่างกันตามลักษณะ
ความผิดและความร้ายแรงของโทษ เช่น 

 20 ปี ส าหรับความผิดต้องระวางโทษประหารชีวิตจ 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 าคุกต้ังแต่ 1 เดือนลงมาหรือต้องระวางโทษ
อย่างอื่น 
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 ถ้าได้ฟ้องหรือได้ตัวผู้กระท าความผิดมายังศาลแล้ว ผู้กระท าความผิดหลบหนีหรือ
วิกลจริตและศาลส่ังงดการพิจารณาไว้จนเกินก าหนดดังกล่าวแล้วนับแต่วันท่ีหลบหนีหรือวันท่ีศาลส่ัง
งดการพิจารณาก็ให้ถือว่าเป็นอันขาดอายุความเช่นเดียวกัน 

   2.22 ความผิดอันยอมความได้   
 ความผิดอันยอมความได้ ได้แก่ ความผิดอาญาท่ีผู้กระท าความผิดกับผู้เสียหาย

สามารถไกล่เกล่ีย ท าความตกลงเลิกคดี อันมีผลท าให้คดีอาญาระงับ ซึ่งนับเป็นข้อยกเว้นของความผิด
ทางอาญาท่ัวไป ความผิดฐานใดจะเป็นความผิดอันยอมความกันได้นั้น จะต้องมีกฎหมายบัญญัติไว้
โดยชัดแจ้ง โดยความผิดอาญาท่ีผู้เสียหายและผู้กระท าความผิดสามารถยอมความกันได้ เช่น 
ความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเรา กระกระท าอนาจาร ความผิดต่อเสรีภาพ หน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่น 
ความผิดฐานเปิดเผยความลับ ความผิดฐานหมิ่นประมาท ความผิดฐานฉ้อโกงเจ้าหนี้ ยกเว้นฉ้อโกง
ประชาชน ความผิดฐานท าให้เสียทรัพย์ ความผิดฐานยักยอกทรัพย์ ความผิดฐานบุกรุก เป็นต้น 

 ในความผิดอันยอมความได้นั้นได้ก าหนดระยะเวลาร้องทุกข์ไว้ เนื่องจากคดีความผิด
อันยอมความได้เป็นเรื่องท่ีกระทบกระเทือนความเสียหายส่วนตัวของบุคคลกฎหมายจึงเปิดโอกาสให้
ตกลงยอมความกันได้ ดังนั้น ถ้าไม่สามรถไกล่เกล่ียตกลงกันได้ ก็สามารถด าเนินคดีแก่ผู้กระท า
ความผิดภายในอายุความแต่จะต้องร้องทุกข์กล่าวโทษไว้เสียก่อน กล่าวคือ ผู้เสียหายจะต้องร้องทุกข์
ภายใน 3 เดือน นับแต่วันท่ีรู้เรื่องความผิด 

 นาย ก ยักยอกเงิน นาย ข 2,000 บาท นาย ข เป็นผู้เสียหายต้องร้องทุกข์ โดยไป
แจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี เพื่อให้ด าเนินคดีแก่ นาย ก คือ ต้องแจ้งต่อต ารวจหรือพนักงาน
สอบสวนภายใน 3 เดือน นับแต่วันท่ีรู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระท าผิด มิฉะนั้นคดีขาดอายุความ 
นาย ก จะไม่ต้องรับโทษ แต่เมื่อแจ้งความหรือร้องทุกข์แล้ว อายุความในคดียักยอกทรัพย์มีเวลานาน
ถึง 10 ปี เป็นต้น 

   2.23 ความผิดลหุโทษ 

 ความผิดลหุโทษ คือ ความผิดเล็กน้อยซึ่งต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับ
ไม่เกิน 10,000บาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ เช่น เมาสุราครองสติไม่ได้ในถนนสาธารณะหรือสาธารณสถาน 
ความผิดฐานไม่บอกช่ือหรือท่ีอยู่แก่เจ้าพนักงานขัดค าส่ังเจ้าพนักงาน ส่งเสียงอื้ออึงโดยไม่มี เหตุอัน
สมควร ท าให้เกิดปฏิกูลในบ่อสระส าหรับประชาชนใช้สอยทารุณสัตว์ เปลือยกายกระท าลามก กีด
ขวางทางสาธารณะวางของเกะกะในทางสาธารณะ รังแกข่มเหงผู้อื่น ดูหมิ่นผู้อื่น ทารุณเด็ก ปล่อยสัตว์ 
รังแกข่มเหงผู้อื่น พกอาวุธเข้าไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ เป็นต้น  

 โดยความรับผิดของความผิดลหุโทษนี้ หากผู้กระท าความผิดลหุโทษ แม้กระท าโดย
ไม่เจตนา ก็มีความผิด ซึ่งแตกต่างจากความผิดทางอาญาโดยท่ัวไป กล่าวคือ บุคคลจะรับผิดทาง
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อาญาก็ต่อเมื่อกระท าโดยเจตนา เช่นเดียวกันกับการพยายามกระท าความผิดลหุโทษ และผู้สนับสนุน
ในความผิดลหุโทษ ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ  

   2.24 วิธีการเพื่อความปลอดภัย  
 ดังท่ีได้กล่าวมาแล้วในเรื่องโทษท่ีจะลงแก่ผู้กระท าความผิดอาญา ซึ่งมี 5 สถาน อัน

ได้แก่ ประหารชีวิต จ าคุก กักขัง ปรับ และริบทรัพย์สิน แต่นอกเหนือจากโทษท่ีผู้กระท าความผิดจะ
ได้รับแล้ว ประมวลกฎหมายอาญายังมีมาตรการท่ีบัญญัติไว้เพื่อให้สังคมได้รับความปลอดภัยจากการ
กระท าความผิดด้วย  ซึ่งเรียกวิธีการดังกล่าวนี้ว่า วิธีการเพื่อความปลอดภัย ซึ่งมีอยู่ 5 ประการ ได้แก่ 
1. กักกัน 2. ห้ามเข้าเขตก าหนด 3. เรียกประกันทัณฑ์บน 4. คุมตัวไว้ในสถานพยาบาล 5. ห้ามการ
ประกอบอาชีพบางอย่าง  

 2.24.1 กักกัน คือ การควบคุมผู้กระท าความผิดติดนิสัยไว้ภายในเขตก าหนด เพื่อ
ป้องกันการกระท าความผิด เพื่อดัดนิสัย และเพื่อให้ฝึกอาชีพ เช่น ผู้กระท าความผิดซ้ าฐาน หรือ
ผู้กระท าความผิดขึน้อีกในเวลาท่ีก าหนด เป็นต้น 

 2.24.2 ห้ามเข้าเขตก าหนด คือ การห้ามมิให้เข้าไปในท้องท่ีหรือสถานท่ีก าหนดไว้ใน
ค าพิพากษา   

 2.24.3 เรียกประกันทัณฑ์บน คือ การท่ีให้ผู้ท่ีจะก่อเหตุร้ายอันจะเกิดภยันตรายต่อ
บุคคล หรือทรัพย์สินของผู้อื่นท าทัณฑ์บนโดยก าหนดเงินไม่เกินกว่า 50,000 บาท ว่าผู้นั้นจะไม่ก่อ
เหตุร้ายหรือไม่กระท าความผิดภายในเวลาท่ีก าหนด แต่ไม่เกิน 2 ปี 

 2.24.4. คุมตัวไว้ในสถานพยาบาลถ้าผู้กระท าความผิดท่ีมีจิตบกพร่องทางจิตหรือจิต
ฟั่นเฟือนนั้นเมื่อกระท าความผิดอาจได้รับยกเว้นโทษหรือได้รับลดโทษและหากปล่อยตัวไปอาจจะท า
ใหผู้้นั้นไปก่อความไม่สงบหรือกระท าความผิดอีกได้ ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการคุมตัวไว้ในสถาน 
พยาบาล   

 2.24.5. ห้ามการประกอบอาชีพบางอย่าง คือ การห้ามมิให้ประกอบอาชีพ หรือวิชา 
ชีพ เมื่อผู้นั้นกระท าความผิดโดยอาศัยโอกาสจากการประกอบอาชีพหรือเนื่องจากการประกอบอาชีพ
หรือวิชาชีพเช่น แพทย์ท าแท้งหรือเปิดสถานพยาบาลเพื่อท าแท้ง ทนายความทุจริตต่อลูกความ 
วิศวกรออกแบบควบคุมอาการก่อสร้างท่ีไม่ได้มาตรฐานท าให้อาคารทรุดหรือพังทลาย  นักหนังสือ 
พิมพ์ ข่าวซึ่งเป็นเขียนข้อความหมิ่นประมาท เป็นต้น 

   2.25 รอการลงโทษ  
 ในกรณีท่ีผู้ใดกระท าผิดและศาลจะลงโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี ถ้าปรากฏว่าผู้นั้นไม่เคย

ได้รับโทษจ าคุกมาก่อนหรือได้รับโทษมาก่อนแต่เป็นความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือเป็นความผิด
ลหุโทษเมื่อศาลได้พิจารณาถึง อายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะ
แห่งจิต นิสัย อาชีพ ส่ิงแวดล้อมของผู้นั้น สภาพความผิด หรือเหตุอื่นอันควรปราณีแล้ว ศาลจะพิพากษา
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ว่าผู้นั้นมีความผิดแต่รอการก าหนดโทษไว้ หรือรอการลงโทษไว้แล้วปล่อยตัวไป หรือท่ีเรียกว่ารอการลง
อาญา เพื่อให้โอกาสผู้นั้นกลับตัวกลับใจเป็นคนดีในสังคมต่อไป ภายในระยะเวลาท่ีศาลก าหนดแต่ท้ังนี้
ต้องไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันท่ีศาลพิพากษาซึ่งมีผลท าให้ผู้นั้นยังไม่ต้องรับโทษจ าคุก และเมื่อปล่อยผู้นั้น
แล้ว ในระหว่างรอการก าหนดโทษหรือรอการลงโทษ ศาลก็อาจจะก าหนดเงื่อนไขเพื่อคุมประพฤติของผู้
นั้นด้วยก็ได้ให้ผู้นั้นมารายงานตัวต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี เช่น พนักงานคุมประพฤติเป็นครั้งคราวหรือให้
ประกอบอาชีพเป็นกิจะลักษณะละเว้นการคบหาสมาคมหรือการประพฤติอันน าไปสู่การกระท าความผิด
อีกแต่ถ้าผู้นั้นได้กระท าความผิดซ้ าอีกภายในระยะเวลาท่ีศาลก าหนดก็อาจถูกน าตัวมาจ าคุกตามโทษท่ี
ศาลก าหนดได้ 

 

สรุป 

 

กฎหมายอาญา เป็นกฎหมายท่ีบัญญัติถึงความผิดและการก าหนดโทษท่ีจะลงแก่ผู้กระท า
ความผิดอาญาหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือเป็นกฎหมายท่ีบัญญัติห้ามมิให้กระท าการอย่างหนึ่งอย่างใด
หรือบังคับให้มีการกระท าอย่างหนึ่งอย่างใดโดยผู้ท่ีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะต้องได้รับโทษ ท้ังนี้ เพื่อ
จุดประสงค์ท่ีส าคัญคือการรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคมโดยการควบคุมความประพฤติของ
สมาชิกในสังคม ดังนั้น กฎหมายอาญาจึงเป็นกฎหมายท่ีจ ากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลเมื่อเป็น
กฎหมายจ ากัดสิทธิการบังคับใช้กฎหมายอาญานั้นต้องบังคับใช้และตีความอย่างเคร่งครัดโดยค านึงถึง
หลักความสัมพันธ์ระหว่างการกระท าและผลซึ่งเป็นหลักการส าคัญท่ีมีผลต่อความรับผิดทางอาญาของ
ผู้กระท าภายใต้เงื่อนไขและสาระส าคัญของความรับผิดทางอาญา เช่น การกระท าโดยเจตนา การ
กระท าโดยประมาท การกระท าโดยพลาด การกระท าโดยส าคัญผิด การป้องการโดยชอบด้วย
กฎหมาย การพยายามกระท าความผิด ตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน เหตุยกเว้นโทษและเหตุลดหย่อนโทษ 
การกระท าความผิดหลายกระทง วิธีการเพื่อความปลอดภัย การรอการลงโทษ อายุความ เป็นต้น  
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แบบฝึกหัดท้ายบท 

 

1. จงอธิบายถึงความหมายและลักษณะของกฎหมายอาญา 

2. จงอธิบายถึงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการบังคับใช้กฎหมายอาญามาโดยละเอียด 

3. จงอธิบายข้ันตอนของการกระท าความผิด และอย่างไรเป็นการกระท าโดยเจตนา 

4. วันเกิดเหตุ นาย ก กับ นาย ข ไปล่าหมูป่า นาย ข เหนื่อยจึงนั่งพักอยู่หลังพุ่มไม้ นาย ก 
เห็นพุ่มไม้ไหวๆนึกว่าหมูป่า ใช้ปืนยิงไปท่ีพุ่มไม้ 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 นั่ง

หยอกล้อกันอยู่บนบ้าน นาย ก โมโหจึงใช้มีดแทง นาย ข จงวินิจฉัยว่า นาย ก ต้องรับผิดทางอาญา
หรือไม่ เพราะเหตุใด 

7. จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่างในกรณีท่ีต้องรับผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนการกระท าผิด 

8. วิธีการเพื่อความปลอดภัย คืออะไร และถือว่าเป็นโทษท่ีจะลงแก่ผู้กระท าความผิดอาญา
หรือไม่ เพราะเหตุใด 

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

10. โทษทางอาญา มีกี่สถาน อะไรบ้าง 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 7 

สาระส าคัญเบื้องต้นกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 

หัวข้อเนื้อหา 

หลักท่ัวไป 

สาระส าคัญเบ้ืองต้นของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 เอกเทศสัญญา 

สาระส าคัญเบ้ืองต้นของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ครอบครัว 

สาระส าคัญเบ้ืองต้นของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 มรดก 

สรุป 

แบบฝึกหัดท้ายบท  

 เอกสารอ้างอิง 
 

วัตถุเชิงพฤติกรรม 

 เมื่อนักศึกษาเรียนบทเรียนนี้แล้วสามารถ   
1. อธิบายถึงหลักท่ัวไปของกฎหมายแพ่งได้ 

2. บอกถึงลักษณะและความรับผิดตามสัญญาซื้อขาย จ านอง จ าน า ค้ าประกันได้ 

3. อภิปรายถึงสาระส าคัญเบ้ืองต้นของกฎหมายครอบครัวได้ 

4. อธิบายถึงสาระส าคัญเบ้ืองต้นและช้ีแจงสิทธิในการรับมรดกและเขียนพินัยกรรมได้ 

5. วิเคราะห์ถึงโครงสร้างเบ้ืองต้นในเนื้อหาจากบทเรียนและสามรถถ่ายทอด องค์ความรู้
ให้กับผู้อื่นได้ 

 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

 

1. ผู้สอนน าเข้าสู่บทเรียนโดยใช้กรณีศึกษาและอธิบายสาระส าคัญตามประเด็นเนื้อหา 

2.  ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มและแต่ละกลุ่มค้นคว้ากรณีศึกษาเพื่ออภิปรายประเด็นเนื้อหาตาม
แผนการเรียนการสอน แล้วสรุปเป็นใบความรู้ 
3. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมสรุปเนื้อหาในบทท่ี 6 และตอบข้อซักถามเม่ือมีประเด็นเพิ่มเติมใน
เนื้อหา 
 4. มอบหมายให้นักศึกษาท าแบบฝึกท้ายบทท่ี 6  
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สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนบทท่ี 6 

2. Power Point สรุปบรรยายบทท่ี 6   
3. แบบฝึกหัดท้ายบท 

การวัดผลและประเมินผล 

1. ตรวจใบความรู้ท่ีมอบหมาย 

2. ตรวจแบบฝึกหัดท้ายบท 

3. การตอบค าถามในช้ันเรียน 

4. สังเกตการร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
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บทที่ 7 

สาระส าคัญเบื้องต้นกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 

กฎหมายเป็นส่ิงท่ีใกล้ชิดกับสังคม เศรษฐกิจ การเมืองมาทุกยุคทุกสมัย เพราะเหตุท่ีว่า 
กฎหมายมีความสัมพันธ์กับชีวิตมนุษย์ต้ังแต่ก่อนเกิดจนกระท่ังหลังการเสียชีวิต ซึ่งจะเห็นได้จาก
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทย ได้บัญญัติถึงสิทธิหน้าท่ีระหว่างบุคคล ซึ่งก าหนด
ถึงสิทธิของบุคคลต้ังแต่ปฏิสนธิในครรภ์มารดา คลอออกมามีสภาพบุคคล กฎหมายก าหนดภูมิเลาน า 
เจริญเติบโตได้รับการศึกษา เริ่มคิดท่ีจะประกอบอาชีพ มีการท าเอกเทศสัญญาต่าง ๆ มีทรัพย์สินมี
หนี้สิน พอมีฐานะทางการเงินมั่นคง ก็อยากมีจะแต่งงานมีครอบครัว มีความสุขกับครอบครัวไประยะ
ใดระยะหนึ่งชีวิตก็ส้ินสุดลงด้วยความตาย ทรัพย์สิน หนี้สิน ท่ีตลอดจนสิทธิหน้าท่ีท้ังหมดเว้นสิทธิท่ี
เป็นการเฉพาะตัวก็กลายเป็นมรดก ซึ่งจะต้องตกทอดแก่ทายาท จากท่ีกล่าวมาข้างต้น  จะเห็นได้ว่า
กฎหมายบัญญัติถึงสิทธิหน้าท่ีความรับผิดของบุคคลเอาไว้ต้ังแต่เกิด จนกระท่ังหลังการเสียชีวิต ในบท
นี้จึงจะได้อธิบายสาระส าคัญเบื้องต้นของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานใน
การศึกษากฎหมายในโอกาสต่อไป 

 

หลักท่ัวไป 

 

เมื่ออิทพลประเทศยุโรปแผ่ขยาย มีผลท าให้ประเทศต่าง ๆ มีการปรับเปล่ียนระบบการ
ปกครอง ตลอดจนกฎหมายท่ียังล้าสมัย ประเทศไทยก็เช่นกัน โดยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ของไทยนั้น เริ่มมีการช าระจัดต้ังเมื่อสมัยพระบาทสมเด็จสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกลท่ี 5 

(พิชัย นิลทองค า, 2550: 8) โดยแต่งต้ังคณะกรรมการขึ้นหนึ่งคณะเพื่อช าระและจัดท าประมวล
กฎหมายนี้ คณะกรรมการชุดนี้ได้ริเริ่มช าระต้ังแต่ พุทธศักราช 2451 และได้รวบรวมเป็นกฎหมายข้ึน
จนส าเร็จเมื่อปี พุทธศักราช 2459 ซึ่งอยู่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 
6 พระองค์ทรงโปรดเกล้าแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อตรวจแก้ร่างขั้นต้นนี้ ต่อมาเมื่อ พุทธศักราช 2462 
ทรงแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบภาษาไทย ในร่างประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 
บรรพ 2 จนส าเร็จ แล้วจึงได้น าขึ้นทูลเกล้า ฯ ต่อมาจึงได้ทรงต้ังคณะกรรมการตรวจช าระแก้ไขอีก
คณะหนึ่ง เพื่อพิจารณาแก้ไขอีกช้ันหนึ่ง แล้วจึงได้น าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาออก
ประกาศใช้เมื่อปี พุทธศักราช 2466 โดยเริ่มใช้บังคับเมื่อวันท่ี 1 มกราคม พุทธศักราช 2467 แต่ก็
ต้องเล่ือนไปบังคับใช้เมื่อวันท่ี 1 มกราคม พุทธศักราช 2468 แล้วก็เล่ือนไปประกาศใช้พร้อม บรรพ 3 
ในวันท่ี 1 เมษายน  พุทธศักราช 2472 
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1. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 เป็นบทท่ัวไปของกฎหมายเริ่มต้ังแต่มาตรา 1 
จนถึงมาตรา 193/35 ซึ่งกล่าวถึงบทเบ็ดเสร็จท่ัวไป บุคคลธรรมดา ทรัพย์ นิติกรรม  ระยะเวลาและ
อายุความ 

2. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 เป็นบทบัญัติท่ีว่าด้วย หนี้ ซึ่งเป็นหลักท่ัวไป
ในกรณีเกิดความผูกพันขึ้นในทางแพ่งซึ่งกล่าวถึงบทเบ็ดเสร็จท่ัวไป สัญญา การจัดการงานนอกส่ังลาภ
มิควรได้ และละเมิด ซึ่งท้ังหมดนี้เป็นบ่อเกิดแห่งหนี้ โดยเริ่มต้นต้ังแต่มาตรา 194 ถึง มาตรา 452 

3.  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 เป็นบทบัญัติท่ีว่าด้วย เอกเทศสัญญา ซึ่ง
กล่าวถึงสัญญาเฉพาะเรื่อง โดยมีท้ังหมด 23 ลักษณะ ดังนี้ 

ลักษณะ  1  ซื้อขาย                           มาตรา  453-517 

ลักษณะ  2  แลกเปล่ียน                      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  ต๋ัวเงิน                            มาตรา   898-1011 

ลักษณะ   22  หุ้นส่วนและบริษัท              มาตรา   1012-1273/4 

ลักษณะ   23  สมาคม                           มาตรา   1274-1297 
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4. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 4 เป็นบทบัญัติท่ีว่าด้วย ทรัพย์สิน ซึ่งบัญญัติถึง
เรื่องกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง ภาวะจ ายอม สิทธิอาศัย สิทธิเหนือพื้นดิน สิทธิเก็บกิน ภาระติดพัน
ในอสังหาริมทรัพย์ โดยเริ่มต้ังแต่ มาตรา 1298 ถึง มาตรา 1434 

5. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 เป็นบทบัญญัติว่าด้วย ครอบครัว ซึ่งบัญญัติ
เริ่มต้ังแต่การหมั้น เงื่อนไขในการสมรส ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยา 
ความเป็นโมฆะของการสมรส การส้ินสุดแห่งการสมรส บิดามารดากับบุตร บุตรบุญธรรม  ค่าอุปการะ
เล้ียงดู โดยเริ่มต้ังแต่ มาตรา 1435 ถึง มาตรา 1589/41 

6. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 เป็นบทบัญัติท่ีว่าด้วย มรดก ซึ่งบัญญัติถึงบท
เบ็ดเสร็จท่ัวไปในการรับมรดก การตกทอดแห่งทรัพย์มรดก การเป็นทายาท การตัดมิให้รับมรดก การ
สละมดกและอื่น ๆ สิทธิโดยชอบธรรมในการรับมรดก วิธีการแบ่งทรัพย์มรดกระหว่างทายาทโดย
ธรรมในล าดับช้ันต่าง ๆ การรับมรดกแทนท่ี พินับกรรม จนถึงมรดกไม่มีผู้รับ และอายุความเกี่ยวกับ
การฟ้องร้องเกี่ยวกับมรดก 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้น ข้อพิจารณาในสาระส าคัญของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มี
เรื่องท่ีน่าจะพิจารณาต่าง ๆ เช่น หลักในการใช้กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หลักท่ัวไปเกี่ยวกับสิทธิการ
ใช้สิทธิ และหลักเกณฑ์การปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนี้ 

1. มาตรา 4 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ วางหลักไว้ว่า กฎหมายนั้น ต้องใช้ใน
บรรดากรณีซึ่งต้องบทบัญญัติใด ๆ แห่งกฎหมายของบทบัญญัตินั้นๆ เมื่อไม่มีกฎหมายท่ีจะยกมาปรับ
คดีได้ ให้วินิจฉัยคดีนั้นตามจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่น ถ้าไม่มีจารีตประเพณีเช่นว่านั้น ให้วินิจฉัยคดี
อาศัยเทียบบทกฎหมายท่ีใกล้เคียงอย่างยิ่ง และถ้าบทบัญญัติกฎหมายเช่นนั้นไม่มีด้วย ให้วินิจฉัยตาม
หลักกฎหมายท่ัวไป 

2. ในการใช้สิทธิแห่งตน หรือในการช าระหนี้ บุคคลทุกคนต้องกระท าโดยสุจริต 

3. ในการกู้ยืมเงิน หากมีการเสียดอกเบ้ียแก่กัน และดอกเบ้ียในเงินกู้นั้นมิได้ก าหนดอัตราไว้
โดยนิติกรรมหรือโดยบทบัญญัติอันใดอันหนึ่งชัดแจ้ง กฎหมายก าหนดให้ใช้อัตราร้อยละ7.5ต่อปี 

4. ในกรณีได้ท านิติกรรมหรือมีกิจการใด ซึ่งกฎหมายบังคับให้ท าเป็นหนังสือ บุคคลท่ีต้องท า
เป็นหนังสือไม่จ าเป็นต้องเขียนเอง แต่หนังสือต้องลงลายมือช่ือของบุคคลนั้น บุคคลผู้ใช้ตราประทับ
แทนการลงลายมือช่ืออยู่เป็นปกติการประทับตรานั้นเสมือรายช่ือ หรือกรณีลายพิมพ์นิ้วมือ แกงได 
หรือเครื่องหมายอื่นท านองเช่นว่านี้ก็ดี ท่ีท าลงในเอกสารแทนลายมือช่ือ หากมีพยาน ลงลายมือช่ือ
รับรองไว้ด้วยสองคนแล้วให้ถือเสมอกับว่าลงมือช่ือ แต่การลงลายพิมพ์นิ้วมือแกงได ตราประทับ หรือ
เครื่องหมายอื่นท านองท่ีว่านั้น ถ้าลงในเอกสารท่ีท าต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าท่ีจะกระท าไม่ได้ 

5. หากปรากฏว่าข้อความในเอกสารใด ตีความได้เป็นสองนัย  ให้ถือเอกสารท่ีจะท าให้มีผล
บังคับได้ใช้ได้ตามกฎหมาย 
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6. เมื่อปรากฏว่ามีข้อสงสัยในการท าสัญญาหรือนิติกรรมใด ให้ตีความไปในทางท่ีเป็นคุณแก่
คู่กรณีฝ่ายซึ่งจะต้องเป็นผู้ท่ีเสียหายในมูลหนี้นั้น 

7. ในกรณีท่ีมีการลงจ านวนเงินหรือปริมาณในเอกสารใด ด้วยตัวอักษรและตัวเลข ถ้าตัวเลข
และตัวอักษรไม่ตรงกันและไม่อาจหยั่งทราบเจตนาท่ีแท้จริงได้ ให้ถือเอาจ านวนเงิน หรือเอาปริมาณท่ี
เป็นตัวอักษรเป็นส าคัญ 

8. ในกรณีท่ีเอกสารท าขึ้นเป็นหลายภาษา ไม่ว่าจะเป็นฉบับเดียวกันหรือหลายฉบับ ก็ตาม 
โดยมีภาษาไทยด้วย และเมื่อปรากฏว่าข้อความหลายภาษานั้นมีความหมายท่ีแตกต่างกัน และไม่อาจ
หยั่งทราบเจตนาของคู่กรณีได้ว่าใช้ภาษาใดบังคับ ให้ถือตามภาษาไทยเป็นส าคัญ 

จากหลักท่ัวไปท่ีกล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าทุกหลักการต้องต้ังอยู่บนพื้นฐานอันส าคัญท่ีสุด
คือ หลักสุจริต หรือ หลักสุจริตธรรม กล่าวคือ ในการมีนิติสัมพันธ์กันระหว่างคู่สัญญาไม่ว่าจะเกิดด้วย
ความสมัครใจ เช่น การซื้อขาย เช่าทรัพย์ แลกเปล่ียน หรือโดยนิติสัมพันธ์ท่ีไม่ต้ังใจ  เช่น ละเมิด 
จัดการงานนอกส่ัง ลาภมิควรได้ คู่กรณีจะต้องมีความสุจริตจริงใจต่อกัน กฎหมายจึงจะรับรอง
คุ้มครองให้ หากปราศจากความสุจริต ก็ไม่ควรท่ีจะได้รับประโยชน์อันชอบธรรมในนิติสัมพันธ์นั้น ๆ 
เช่น มาตรา 413 บัญญัติไว้ว่าถ้า “บุคคลได้รับทรัพย์สินไว้โดยสุจริต.จ าต้องคืนทรัพย์สินเพียงตาม
สภาพท่ีเป็นอยู่และมิต้องรับผิดชอบในการท่ีทรัพย์สินนั้นสูญหายหรือบุบสลาย” เป็นต้น 

โดย“หลักสุจริต” นี้ ได้บัญญัติไว้ใน มาตรา 5 ว่า “ในการใช้สิทธิแห่งตนก็ดีในการช าระหนี้ก็
ดี บุคคลทุกคนต้องท าโดยสุจริต” ซึ่งจะเห็นได้ว่า เป็นการก าหนดพื้นฐานในการใช้กฎหมายท่ัวไป 

 

สาระส าคัญเบื้องต้นของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 เอกเทศสัญญา 

 

ค าว่า “เอกเทศสัญญา” คือ สัญญาเฉพาะแบบซึ่งมี ลักษณะเป็นของตนเองเป็นเอกเทศ 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้แยก เอกเทศสัญญาออกเป็นลักษณะ โดยมีท้ังหมด 23 ลักษณะ 
และหลายลักษณะได้แยกออกเป็นหมวด ๆ ซึ่งเริ่มบทบัญญัติต้ังแต่ มาตรา 453  จนถึง มาตรา 1297 

บทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้บัญญัติลักษณะเอกเทศออกเป็น 23 
ลักษณะ แต่มิได้หมายความว่า สัญญาตามกฏหมายมี 23 ลักษณะ หากแต่ยังมีเอกเทศบัญญัติอย่าง
อื่น ๆ ซึ่งเป็นแบบสัญญาไม่มีช่ืออีกมากมาย โดยท่ีว่าถ้ามีการละเมิดสิทธิหรือเกิดกรณีพิพาท ขึ้นใน
ศาล ศาลไทยย่อมพิจารณาและบังคับให้ได้เช่นเดียวกับสัญญาโดยท่ัวไป เช่น สัญญาการเล่นแชร์  ซึ่ง
นิยมเล่นกันในปัจจุบัน ซึ่งนายวงแชร์จะเป็นผู้เก็บรวบรวมเงินจกลูกวง เพื่อหมุนไปท าประโยชน์ก่อน 
ส่วนลูกวงก็ค่อยผลัดเปล่ียนเปียเอาเงินนั้นไปตามล าดับ จะเห็นได้ว่าลักษณะสัญญาชนิดนี้ไม่ได้บัญญัติ
ใน บรรพ 3 แต่สัญญานี้มีลักษณะผสมของสัญญากู้ยืมเงินกับสัญญาตัวแทน ซึ่งศาลไทยไม่ได้ช้ีขาดลง
ไปว่าเป็นสัญญาอะไร แต่ศาลก็ยอมบังคับคดีให้ หากมีการน าคดีมาฟ้องร้องมาต่อศาล 
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ดังนั้นนอกจากบัญญัติของกฎหมายจ านวนหลายมาตราแล้ว ลักษณะประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ ยังมีส่วนท าให้การใช้กฎหมายต้องระมัดระวังมากขึ้นเพราะบทบัญญัติเกี่ยวกับเอกเทศสัญญา ใน
บรรพ 3 นี้ เป็นบทกฎหมายเฉพาะเจาะจงของสัญญาแต่ละลักษณะเท่านั้น เมื่อจะพิจารณาปัญหาท่ีพิพาท
แต่ละเรื่อง ผู้ใช้กฎหมายจะต้องไม่ลืมท่ีจะตระหนักถึงหลักกฎหมายท่ัวไป ท่ีบัญญัติอยู่ใน บรรพ 1 และ
บรรพ 2 เสมอ เช่น ในกรณีท่ีกล่าวถึงสัญญาซื้อขายนั้น ประการแรกทีจะต้องค านึงถึง คือความสามารถ
ของบุคคลท่ีท่ีเป็นคู่สัญญาว่าจะต้องไม่เป็นผู้เยาว์ หรืไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หือผู้เข้าท าสัญญาซื้อขาย
นั้นต้องไม่ถูกข่มขู่หรือถูกหลอกลวง หรือไม่มีความส าคัญผิดเกี่ยวกับการซื้อขาย เป็นต้น  

ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 เอกเทศสัญญา 23 ลักษณะนี้ จะขอกล่าวเฉพาะ
เรื่องท่ีเป็นเบื้องต้นและใกล้ชิดกับการด าเนินชีวิตประจ าวันของนักศึกษาและบุคคลท่ัวไป ดังจะอธิบาย
ต่อไปนี้ 

1. การซ้ือขาย 

    ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 453 ได้วางหลักกฎหมายว่าด้วยการซื้อขายไว้ว่า 
การซื้อขาย คือสัญญาซึ่งบุคคลฝ่ายหนึ่ง เรียกว่าผู้ขาย โอนกรรมสิทธ์แห่งทรัพย์สินให้แก่บุคคลอีกฝ่าย
หนึ่ง เรียกว่าผู้ซื้อ และผู้ซื้อตกลงว่าจะใช้ราคาทรัพย์สินให้แก่ผู้ขาย จากบทบัญญัติของกฎหมายมาตรานี้ 
จะเห็นได้ว่าผู้ขายต้องมีหน้าท่ี อันได้แก่ 1. โอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินท่ีขายให้แก่ผู้ซื้อ 2. รับราคาทรัพย์ 3. 
ทรัพย์สินต้องสมบูรณ์ตามสภาพของทรัพย์สินนั้น และต้องไม่มีการรอนสิทธิ ในทรัพย์สินนั้นด้วย 4. หาก
ทรัพย์สินช ารุดบกพร่อง ผู้ขายต้องรับผิดต่อผู้ซื้อ ขณะเดียวกันนั้น ผู้ซื้อก็ต้องมีหน้าท่ีเช่นกัน อันได้แก่ 1. 
รับโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินจากผู้ขาย 2. ตกลงจะใช้ราคาทรัพย์สินนั้น (จุฑามาศ นิศารัตน์, 2552: 17) 
ท้ังนี้ สัญญาซื้อขายข้อพิจารณาบางประการ อันได้แก่ 

    1.1 กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินท่ีขายนั้น จะต้องโอนทันท่ีในขณะท่ีท าสัญญาซื้อขายกัน แม้จะยัง
ไม่ส่งมอบทรัพย์สินก็ตาม 

    1.2 การซื้อขายในทรัพย์สินท่ัวไปไม่ต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ก็มีข้อยกเว้น ใน
การซื้อขายต่อไปนี้ 

         1.2.1 การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ต้องท าเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงาน
เจ้าหน้าท่ี 

         1.2.2 การซื้อขายสังหาริมทรัพย์ราคาเกินกว่า 20,000 บาท จะต้องมีหลักฐานเป็น
ตัวหนังสือ ลงลายมือช่ือฝ่ายท่ีต้องรับผิด หรือได้วางประจ าไว้หรือได้ช าระหนี้บางส่วนแล้ว ถึงจะฟ้องร้อง
บังคับคดีได้ 

         1.2.3 การซื้อขายสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษ อันได้แก่ เรือก าปั่นหรือเรือท่ีมีระวาง
ต้ังแต่  6 ตันขึ้นไป เรือกลไฟ เรือยนต์มีระวางต้ังแต่ 5 ตันขึ้นไป แพ และสัตว์พาหนะต้องท าเป็น
หนังสือ และจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
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2. เช่าทรัพย์ 
    ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 537 ได้วางหลักไว้ว่า การเช่าทรัพย์ คือสัญ 

ญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่าผู้ให้เช่า ตกลงให้บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่า ผู้เช่า ได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ 
ในทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่ง ช่ัวระยะเวลาท่ีมีจ ากัด และผู้เช่าตกลงจะให้ค่าเช่าเพื่อการนั้น 

    สาระส าคัญในการเช่าทรัพย์นั้น ประมวลกฎหมายแพ่งแพ่งและพาณิชย์ ได้ก าหนดไว้ 
ดังนี้ 

    2.1 สัญญาเช่าต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ และลงลายมือช่ือของฝ่ายท่ีรับผิดเป็นส าคัญ ซึ่ง
หมายความว่า นอกจากจะตกลงเป็นสัญญาระหว่างกันแล้ว จะต้องท าสัญญานั้นให้มีหลักฐาน เป็น
หนังสือ การท าหนังสือดังกล่าว คู่สัญญาพียงเขียนลงไปในกระดาษให้ปรากฏเป็นข้อความว่า ใครเป็น
ผู้เช่า ใครเป็นผู้ให้เช่า ทรัพย์สินซึ่งให้เช่าคืออะไร มีระยะเวลาเช่านานเพียงใด และมีการ ลงลายมือช่ือ
ฝ่ายท่ีต้องรับผิดเป็นส าคัญ  กล่าวคือ  ถ้าผู้เช่าลงลายมือช่ือในหนังสือนั้น ถือว่าผู้เช่าจะต้องรับผิดตาม
สัญญาเช่านั้น ในกรณีเกิดข้อโต้แย้งหรือมีการกระท าผิดในสัญญาเช่า ผู้เช่าจะต้อง รับผิด แต่ผู้ให้เช่า
ไม่ได้ลงลายมือช่ือในหนังสือนั้น ไม่ต้องรับผิดตามสัญญาเช่า ถ้าผู้ให้เช่าให้ซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ท่ี
ให้เช่า หรือมีการรอนสิทธิ คู่สัญญาไม่อาจฟ้องร้องให้ศาลบังคับแก่ผู้ให้เช่าได้ เพราะผู้ให้เช่า ไม่ได้ลง
ลายมือช่ือในหนังสือสัญญานั้น สัญญาเช่าไม่ท าหลักฐานและลงลายมือช่ือ ของฝ่ายท่ีต้องรับผิดก็ไม่
ต้องฟ้องร้องให้ศาลบังคับได้ แต่สัญญาดังกล่าวไม่เป็นโมฆะหรือโมฆียะ แต่อย่างใด เพียงแต่ไม่อาจจะ
ฟ้องร้องต่อศาลได้ 

    2.2 สัญญาเช่าต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ ลงลายมือช่ือฝ่ายท่ีรับผิดและต้องจดทะเบียน
ต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี ในกรณีท่ีสัญญาเช่านั้นมีก าหนดเกินสามปี หรือก าหนดตลอดอายุของผู้เช่า 
หรือผู้ให้เช่า กรณีนี้นอกจากจะครบองค์ประกอบท่ีต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือและลงลายมือช่ือ ฝ่ายท่ี
ต้องรับผิดแล้ว ยังจะต้องจดทะเบียนอีกด้วย เฉพาะกรณีการเช่าท่ีมีก าหนดเวลาเกิน 3 ปี หากไม่
ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว อาจก่อให้เกิดผลทางกฎหมาย ดังนี้ 

 2.2.1 สัญญาเช่าหากไม่ท าหลักฐานเป็นหนังสือและไม่ลงลายมือช่ือฝ่ายท่ีต้องรับผิด
เป็นสัญญาแล้ว ก็ไม่อาจฟ้องร้องบังคับคดีทางศาลได้ 

 2.2.2 สัญญาเช่าหากท าเป็นหนังสือ และลงลายมือช่ือฝ่ายท่ีต้องรับผิดเป็นส าคัญแต่
ไม่จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี ก็ฟ้องร้องต่อศาลได้ แต่บังคับคดีได้เพียง 3 ปีเท่านั้น 

         จะเห็นได้ว่าการท าสัญญาเช่าทรัพย์สินนั้น สามารถท าสัญญาเช่าได้มีก าหนด
ตลอดอายุของผู้เช่าหรือผู้ให้เช่าได้ แต่จะท าสัญญาเช่าเกินกว่า 30 ปีไม่ได้ หากท าสัญญาเช่าเกิน 30 
ปี กฎหมายจะบังคับให้ลดลงมาเหลือแค่ 30 ปี เท่านั้น  การเช่านี้ผู้เช่าสามารถน าทรัพย์ ท่ีเช่าออกให้
ผู้อื่นเช่าได้อีกทอดหนึ่งซึ่งเรียกว่า “เช่าช่วง” แต่ผู้ให้เช่าจะก าหนดข้อบังคับไว้ในสัญญาว่าห้ามไม่ให้
เช่าช่วงก็ได้  
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 2.2.3 หน้าท่ีของผู้เช่า เมื่อเกิดสัญญาเช่าแล้ว ผู้ให้เช่าต้องส่งมอบทรัพย์สินซึ่งให้เช่า
นั้นเป็นลักษณะท่ีซ่อมแซมดีแล้วเหมาะกับการใช้ประโยชน์แก่ผู้เช่า หากปรกกฏกรณีท่ีมีการช ารุด
บกพร่องในทรัพย์สินท่ีเช่าเพียงเล็กน้อย ผู้ให้เช่าสามารถแจ้งให้ผู้เช่าเป็นผู้ซ่อมแซมได้ แต่หากความ
ช ารุดดังกล่าวมีความร้ายแรงจนผู้เช่าไม่อาจใช้เป็นประโยชน์ได้ตามปกติ ผู้ให้เช่ามีหน้าท่ีซ่อมแซม 

 2.2.4 หน้าท่ีของผู้เช่า  ผู้เช่าต้องใช้สอยทรัพย์สินท่ีเช่าตามประเพณีนิยมหรือท่ี
ก าหนดไว้ในสัญญา และผู้เช่าต้องสงวนทรัพย์สินท่ีเช่านั้นเสมือนกับวิญญูชนคนท่ัวไปจะพึงสงวน
ทรัพย์สินของตนเอง และจะต้องบ ารุงรักษาท้ังท าการซ่อมแซมเล็กน้อยด้วย ผู้เช่าจะดัดแปลง
ทรัพย์สินให้แตกต่างไปจากสภาพเดิมของทรัพย์นั้นไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ให้เช่า 

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

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

 ส าหรับกรณีเช่าอสังหาริมทรัพย์  ถ้าผู้ให้เช่าได้โอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์
ให้แก่ผู้อื่นไปก็ตาม ก็ไม่ท าให้สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ระงับไป และผู้รับโอนย่อมรับไปท้ังสิทธิและ
หน้าท่ีของผู้โอนท่ีมีต่อผู้เช่านั้นด้วย แต่หากทรัพย์สินท่ีเช่าเกิดสูญหายไปส้ินเชิง หรือหายไปท้ังหมด
สัญญาเช่าก็ระงับไปด้วย เพราะหัวใจของสัญญาเช่าอย่างหนึ่งคือ การได้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินท่ีเช่า 
หากทรัพย์สินท่ีเช่านั้นสูญหาย สัญญาเช่าเป็นอันระงับ 

3. เช่าซ้ือ   
    ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 572 ได้วางหลักไว้ว่า การเช่าซื้อ คือ สัญญา

ซึ่งเจ้าของเอาทรัพย์สินออกให้เช่า และให้ค ามั่นว่าจะขายทรัพย์สินนั้นหรือว่าจะให้ทรัพย์สินนั้นตก
เป็นสิทธิแก่ผู้เช่า โดยเงื่อนไขท่ีผู้เช่าได้ใช้เงินเท่านั้นเท่านี้คราวและสัญญาเช่าซื้อนั้น   

    สัญญาเช่าซื้อนั้นถ้าไม่ท าหนังสือ สัญญาเช่าซื้อนั้นเป็นโมฆะ 

    จากหลักกฎหมายข้างต้น จะเห็นได้ว่า สัญญาเช่าซื้อเป็นสัญญา2 อย่างในสัญญาคราว
เดียวกัน คือสัญญาเช่า และสัญญาจะซื้อขาย ซึ่งหมายความว่า เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้ให้เช่าซื้อ เอา
ทรัพย์สินให้ผู้เช่าไปใช้และไปครอบครองได้ โดยมีข้อตกลงว่าผู้เช่าซื้อจะต้องจ่ายเงินให้แก่ผู้เช่าซื้อเป็น
งวด ๆ และเมื่อครบก าหนดแล้ว ทรัพย์สินก็ตกเป็นของผู้เช่าซื้อทันที สัญญาเช่าซื้อจะต้องท าเป็น
หนังสือลงลายมือช่ือผู้รับผิด หากไม่ปฏิบัติตามนี้สัญญาเช่าซื้อเป็นโมฆะ ใช้บังคับไม่ได้ 
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    ในสัญญาเช่าซื้อนั้น มักเกิดกรณีมีปัญหาซึ่งเกิดจากผู้เช่าซื้อผิดนัดไม่ใช้เงิน 2 คราวติด ๆ  
กัน หรือกระท าผิดสัญญาในข้อท่ีเป็นส่วนส าคัญ ผู้ให้เช่าซื้อท่ีรับเงินค่างวดท่ีเช่าซื้อได้ช าระไปแล้ว
ท้ังหมด สามารถเข้าครอบครองหรือยึดทรัพย์สินท่ีเช่าซื้อทันที ในทางกลับกัน ผู้ให้เช่าซื้อจะไม่มีสิทธิ
เรียกร้องเงินค่างวดท่ีเหลือจากผู้เช่าซื้อได้อีก เช่น ผู้เช่าซื้อตกลงช าระ 72 งวด ผู้เช่าซื้อผิดนัดไม่ส่ง
ช าระเงินงวดท่ี 69 และงวดท่ี 70 ซึ่งเป็นการไม่ช าระ 2 คราวติดต่อกันเช่นนี้ บรรดางวดท่ีส่งไปแล้ว
ตกเป็นของผู้ให้เช่าหรือเข้าครอบตรองทรัพย์สินท่ีเช่าซื้อทันที แต่จะไปเรียกร้องค่างวดอีกไม่ได้ 

    หากเกิดกรณีท่ีท าผิดสัญญาเพราะผิดนัดไม่ใช้เงินซึ่งเป็นคราวที่สุดนั้น เจ้าของทรัพย์สิน ก็
ชอบท่ีจะริบบรรดาเงินท่ีได้ใช้มาแล้วแต่ก่อน และเข้าครอบครองทรัพย์สินได้ ต่อเมื่อระยะเวลาใช้เงิน
ได้พ้นก าหนดไปอีกงวดหนึ่ง ตัวอย่างเช่น  ผู้เช่าผิดนัดในงวดท่ี 20 บรรดาเงินท่ีส่งใช้ค่าเช่าซื้อต้ังแต่
งวดท่ี 1 ถึงงวดท่ี 19 ผู้ให้เช่าซื้อริบได้ท้ังหมด แต่เรียกร้องให้ผู้เช่าซื้อช าระค่าเช่าซื้อต้ังแต่งวดท่ี  20 
ถึงงวดท่ี 60 ไม่ได้ แต่สามารถเรียกเอาทรัพย์สินท่ีเช่าซื้อกลับไปและถือว่าสัญญาท่ีเช่าซื้อเป็นอันเลิก
กัน เป็นต้น 

4. ยืม  
    ยืมเป็นเอกเทศสัญญาอีกประเทภหนึ่ง ซึ่งมี 2 ลักษณะ คือ 

    4.1 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 640 ได้วางหลักไว้ว่า การยืมใช้คงรูป คือ 
สัญญาท่ีบุคคลหนึ่งเรียกว่าผู้ยืม ใช้สอยทรัพย์ส่ิงหนึ่งซึ่งได้เปล่าและผู้ยืมตกลงว่าจะคืนทรัพย์สินนั้น
เมื่อใช้สอยเสร็จแล้ว 

         สัญญายืมใช้คงรูปนั้น ไม่จ าเป็นต้องท าเป็นหนังสือ เพียงตกลงด้วยวาจาก็เป็นอัน
บังคับใช้ได้แล้ว การยืมใช้คงรูปจะบริบูรณ์หรือครบถ้วนตามสัญญาก็ต่อเมื่อผู้ให้ยืมได้ส่งมอบทรัพย์สิน
ท่ีได้ยืมแล้ว  และผู้ยืมจะต้องใช้ทรัพย์สินท่ียืมเอาไปใช้ปกติตามหน้าท่ีของทรัพย์สินนั้น เช่น ยืม
รถยนต์นั่งของเพื่อนไปใช้ ก็หมายถึงเอาไปใช้ตามหน้าท่ี เช่นขอยืมไปใช้ขับส่งบุตรภรรยา แล้วก็ต้อง
น ารถท่ียืมนั้นไปขับเพื่อรับส่งบุตรภรรยา ไม่ใช่น ารถยนต์ไปท าเป็นรถแท็กซี่ และต้องใช้สอยคนเดียว 
ไม่ควรอย่างยิ่งท่ีจะให้คนอื่นไปใช้ต่อ การยืมใช้คงรูปนี้ ถ้าหากระยะเวลาท่ีน าไปใช้ เกิดมีกรณีอย่างอื่น 
เช่น ผู้อื่นมาท าละเมิดต่อทรัพย์ท าให้ทรัพย์เสียหาย โดยมิได้เกิดจากผู้อื่นเป็นเหตุ ผู้ยืมไม่ต้องช าระ
ค่าเสียหายแก่ผู้ให้ยืมแต่ผู้ละเมิดต้องรับผิดต่อผู้ให้ยืม 

    4.2 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 650 ได้วางหลักไว้ว่า การยืม ใช้ส้ินเปลือง 
คือ สัญญาท่ีผู้ให้ยืมโอนกรรมสิทธิ์ผู้ยืม และผู้ยืมตกลงว่าจะคืนทรัพย์สินเป็นประเภท ชนิด และ
ปริมาณ เช่นเดียวกันให้แทนทรัพย์สินซึ่งให้ยืนนั้น  

         สัญญานี้ย่อมบริบูรณ์ต่อเมื่อส่งมอบทรัพย์สินท่ียืมแล้ว ซึ่งหมายถึงว่า การยื ม
ทรัพย์สินบางชนิดและเมื่อใช้ทรัพย์สินนั้นแล้ว ทรัพย์สินนั้นก็หมดไป เช่นยืมน้ ามาให้ลูกด่ืม ยืมน้ ามัน
เช้ือเพลิงเติมรถยนต์ ยืมน้ าตาลมาชงกาแฟ ยืมเงินมาใช้ซื้อของ เป็นต้น เมื่อยืมแล้วเวลาใช้ทรัพย์สิน
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เหล่านั้นคืน ก็ต้องเป็นทรัพย์สินประเภท เช่น ปริมาณของทรัพย์สินท่ียืมมา เช่นยืมขาวหอมมะลิ 1 ถัง
เวลาคืนก็คืนข้าวหอมมะลิ 1  ถัง เช่นกัน การกู้ยืมเงินก็ถือว่าเป็นการกู้ยืมใช้ส้ินเปลืองเช่นกัน 
เพราะว่าเงินท่ีเขาให้ยืมไม่วาจะเป็นธนบัตร เหรียญ เมื่อผู้ยืมใช้สอยไปแล้ว  เวลาคืนเงินก็จะต้องเป็น
เงินในจ านวนเดียวกันแต่ไม่จ าเป็นต้องเป็นธนบัตรหรือเหรียญอันเดิมท่ียืมไปใช้ 

       ในการกู้กู้ยืมนั้น กฎหมายได้ก าหนดเงื่อนไขไว้แตกต่างจากการกู้ยืมทรัพย์สินอย่างอื่น
เช่น 

       4.2.1 กู้ยืมต้ังแต่ 2,000 บาทลงมา ไม่ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือเพียงตกลงกันด้วย
วาจาก็บังคับได้ หากผู้ยืมไม่คืนเงิน ผู้ให้ยืมก็ฟ้องร้องศาลได้ แต่กรณีกู้ยืมต้ังแต่ 2,000 บาท ขึ้นไป 
ต้องมีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสือ และลงลายมือช่ือผู้ยืมเป็นส าคัญ มิเช่นนั้นก็จะฟ้องร้องบังคับ
คดีไม่ได้ แต่สัญญากู้ยืมเงินเช่นนี้ไม่เป็นโมฆะหรือโมฆียะ สัญญายังคงเดิมและมูลหนี้สมบูรณ์ เพียงแต่
ฟ้องร้องไม่ได้เท่านั้น ปัจจุบันเพียงข้อความท่ีปรากฏในการสนทนาบนส่ือออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค 
และไลน์ หากมีข้อความอันส่ือได้ว่าเป็นการกู้ยืมเงินระหว่างกัน ก็สามารถใช้เป็นหลักฐานในการ
ฟ้องร้องบังคับคดีได้ 

        4.2.2 กรณีท่ีใช้เงินท่ีกู้ยืมคืน ถ้าเงินท่ีกู้ยืม ไม่ท าเป็นหนังสือและลงลายมือช่ือผู้กู้ยืมไว้  
เพียงแต่ส่งเงินท่ีกู้ยืมคืนแก่ผู้ให้กู้ก็สมบูรณ์บังคับได้ ส่วนการคิดดอกเบี้ยในการกู้ยืมเงินแต่ละครั้งนั้น  
ผู้ให้ยืมย่อมคิดดอกเบ้ียจากผู้ยืมได้ไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี  

5. ค้ าประกัน 

    ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 680 ได้วางหลักไว้ว่า ค้ าประกัน คือ สัญญาท่ี
บุคคลภายนอกคนหนึ่ง เรียกว่าผู้ค้ าประกัน  ผูกพันตนกับเจ้าหนี้คนหนึ่งเพื่อช าระหนี้ในเมื่อลูกหนี้ ไม่
ช าระหนี้นั้น 

    สัญญาค้ าประกันต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือช่ือผู้ค้ าประกัน มิฉะนั้นจะฟ้องร้อง
บังคับคดีไม่ได้ 

    สัญญาค้ าประกัน เป็นสัญญาอุปกรณ์ ซึ่งหมายความว่า ต้องมีเจ้าหนี้และลูกหนี้เกิดขึ้น
ก่อน ผู้ค้ าประกันจะต้องรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ และหากลูกหนี้คนนั้นไม่ช าระหนี้แก่เจ้าหนี้ ผู้ค้ าประกัน
ต้องช าระหนี้แทนลูกหนี้ อนึ่งหนี้ระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้นั้นจะต้องเป็นหนังสือท่ีสมบูรณ์ หมายถึงหนี้
ท่ีสามารถบังคับได้ตามกฎหมายและอาจเป็นหนี้ในอนาคตหรือเป็นหนี้ท่ีมีเงื่อนไข ก็ใช้บังคับได้เช่นกัน 

    ในสัญญาประกันนั้น ภาระผูกพันท่ีผู้ค้ าประกันจะเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้ผิดนัดในการช าระหนี้ 
และถ้าผู้ค้ าประกันได้ช าระหนี้แก่เจ้าหนี้แล้ว ผู้ค้ าประกันย่อมเรียกลูกหนี้ให้ช าระหนี้แก่ตนได้ ความ
รับผิดของผู้ค้ าประกันจะหลุดพ้นก็ต่อเมื่อหนี้ของลูกหนี้ได้ระงับส้ินไป ซึ่งหมายถึงลูกหนี้ได้ช าระหนี้แก่
เจ้าหนี้หมดส้ินแล้ว หรือเจ้าหนี้ปลดหนี้ให้แก่ลูกหนี้ เจ้าหนี้ได้หกลบกลบหนี้กับลูกหนี้หมดส้ิน มีการ
เปล่ียนแปลงหนี้ใหม่ หรือหนี้ดังกล่าวเกล่ือนกลืนกัน 
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6. จ านอง 
    ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 702 ได้วางหลักไว้ว่า จ านอง คือ สัญญาท่ีบุค 

คลหนึ่งเรียกว่า ผู้จ านอง เอาทรัพย์สินตราไว้แก่บุคคลอีกบุคคลหนึ่งรียกว่า ผู้รับจ านอง เป็นประกัน 
การช าระหนี้ โดยไม่ส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้รับจ านอง  

    ผู้รับจอนองชอบท่ีจะได้รับประโยชน์จากทรัพย์สินท่ีจ านองกอ่นเจ้าหนี้สามัญ มิพักต้องพิ
เพคราะห์ว่ากรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะได้โอนไม่ยังบุคคลภายนอกแล้วหรือหาไม่ 

    ในเงื่อนไขของการจ านองนั้น ทรัพย์ท่ีจะท าจ านองได้ ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด และ
สังหาริมทรัพย์ท่ีมีการจดทะเบียน อันได้แก่ เรือก าปั่นที่มีระวางต้ังแต่ 6 ตันขึ้นไป เรือกลไฟ เรือยนต์ท่ี
มีระวางต้ังแต่ 5 ตันขึ้นไป แพ และสัตว์พาหนะ สังหาริมทรัพย์ท่ีกฎหมายบัญญัติไว้ให้จดทะเบียนได้ 
เช่น เครื่องจักร เป็นต้น ผู้จ านองทรัพย์สินต้องเป็นเจ้าของทรัพย์สินและเมื่อจ านองแล้ว ยังสามารถ
ครอบครองใช้ทรัพย์สินจ านองได้ตามปกติ ไม่ต้องส่งทรัพย์สินให้แก่ผู้รับจ านอง แต่การท าสัญญา
จ านองจะต้องท าเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี ไม่เช่นนั้นสัญญาจะตกเป็นโมฆะ
เพราะไม่ปฏิบัติตามแบบท่ีกฎหมายก าหนด 

    จะเห็นได้ว่าการจ านองนั้นเป็นการน าทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์
ท่ีต้องจดทะเบียนจ านองต่อผู้รับจ านองเพื่อเป็นการประกันช าระหนี้ ซึ่งลูกหนี้นั้นอาจเป็นผู้จ านองต่อ
ผู้รับจ านองเพื่อเป็นการประกันการช าระหนี้ ซึ่งลูกหนี้นั้นอาจเป็นผู้จ านองหรือบุคคลอื่นก็ได้และถ้า
ลูกหนี้ผิดนัดไม่ช าระหนี้ ผู้รับจ านองก็ชอบท่ีจะฟ้องร้องขอให้บังคับกับทรัพย์สินท่ีจ านองได้ โดยการเอา
ทรัพย์สินท่ีจ านองนั้นไปขายทอดตลาด น าเงินมาช าระหนี้แก่เจ้าหนี้ได้หนี้จ านองนี้ถือว่าเป็นหนี้บุริมสิทธิ 
หมายถึงว่าเป็นหนี้ท่ีเจ้าหนี้จ านองจะได้จะได้ช าระหนี้ก่อนเจ้าหนี้รายอื่นๆ 

    กรณีสัญญาจ านองจะระงับส้ินไป มีดังนี้ 
1. เมื่อหนี้ท่ีประกันระงับส้ินไปด้วยประการอื่น โดยมิใช่เหตุอายุความ 

2. เมื่อเจ้าหนี้ปลดจ านองให้แก่ผู้จ านองด้วยหนังสือเป็นส าคัญ 

3. มีการถอนจ านอง 
4. เมื่อผู้จ านองหลุดพ้นหรือเอาทรัพย์สินท่ีจ านองหลุด 

5. มีการขายทอดตลาดทรัพย์สินท่ีจ านองตามค าส่ังศาลอันเนื่องมาจากการบังคับจ านอง 

ส าหรับกรณีนี้ถ้าน าเงินจากการขายทอดตลาดมาช าระหนี้ไม่พอกับหนี้สิน ลูกหนี้ไม่ต้อง
รับผิดในหนี้สินท่ีขาดอยู่ เช่น เป็นหนี้ 10,000 บาท เมื่อขายทอดตลาดเพื่อน าเงินมาช าระหนี้แก่
เจ้าหนี้ ได้เงินเพียง 9,000 บาท ลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดในหนี้สินท่ีขาดอยู่ เป็นต้น 
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7. จ าน า 
    ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 747 ได้วางหลักไว้ว่า การจ าน า เป็นสัญญาท่ีผู้

หนึ่งเรียกว่า ผู้จ าน า ส่งมอบสังหาริมทรัพย์ส่ิงหนึ่งให้แก่บุคคลอีกบุคคลหนึ่ง เรียกว่า ผู้รับจ าน าเพื่อ 
เป็นการแระกันการช าระหนี้ 

    จากหลักกฎหมายข้างต้น จะเห็นได้ว่าสัญญาจ าน า เป็นสัญญาอุกรณ์ โดยการจ าน าเป็น
การท่ี ผู้จ าน า น าทรัพย์สินท่ีเป็นสังหาริมทรัพย์ส่งมอบแก่ผู้รับจ าน า เพื่อเป็นการประกันการช าระหนี้ 
ซึ่งผู้ส่งมอบให้แก่ผู้จ าน าหรือบุคคลอื่นอาจเป็นลูกหนี้ก็ได้ เพราะการจ าน าไม่ต้องท าเป็นหนังสือ เพียง
ส่งมอบทรัพย์ เพราะถือว่าสมบูรณ์แล้ว และการจ าน าจะส้ินสุดทันทีท่ีผู้รับจ าน าคืนทรัพย์ท่ีรับจ าน า
คืนให้กับผู้จ าน า ส่วนกรบังคับจ าน านั้นก็โดยการน าทรัพย์สินไปขายทอดตลาด หากได้เงินจากการ
ขายทอดตลาดไม่พอช าระหนี้ ลูกหนี้ก็คงรับผิดในส่วนท่ีขาด 

    กรณีสัญญาจ าน าจะระงับส้ินไป มีดังนี้ 
    1. เมื่อหนี้ซึ่งจ าน าเป็นประกันอยู่นั้นระงับส้ินไป  เพราะเหตุประการหนึ่งมิใช่อายุความ 

    2. เมื่อผู้รับจ าน ายอมให้ทรัพย์สินจ าน ากลับคืนไปสู่ครอบครองของผู้จ าน า 
 

สาระส าคัญเบื้องต้นของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ครอบครัว 

 

ประมวลแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัว ได้บัญญัติเริ่มด้วยเรื่องการสมรสของหญิงและ
ชาย  ซึ่งก่อนการท่ีจะมีการสมรสกันนั้นต้องมีการหมั้น ซึ่งการหมั้น คือ การท่ีฝ่ายชายกับฝ่ายหญิงอัน
ได้แก่บิดามารดาของชายและบิดามารดาของหญิง หรือตัวชายและตัวหญิง ได้ตกลงให้ชายหญิงสมรส
กันในอนาคต (วารี นาสกุล , 2548: 10) และเมื่อพิจารณาสาระส าคัญท่ีควรพิจารณาเกี่ยวกับ
ความหมายของการหมั้น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้แก่ 

1. การหมั้นนั้น ชายไม่จ าเป็นท่ีต้องไปหมั้น อาจกระท าโดยผู้ใหญ่ฝ่ายชายไปท าการหมั้นกับ
ผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงก็ได้ 

2. อายุท่ีหญิงชายจะท าการหมั้นกันได้นั้นต้องมีอายุ 17 ปีบริบูรณ์แล้ว 

3. ผู้เยาว์จะท าการหมั้นได้ ต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดา บิดามารดาท่ีรับบุตรบุญ
ธรรมหรือผู้ปกครอง 

4. กฎหมายไม่ได้บังคับว่าการสมรสกันต้องมีการหมั้นเสมอไป อาจตกลงสมรสกันโดยไม่มี
การหมั้นก็ย่อมกระท าได้  

5. การหมั้นต้องมีของหมั้น เพราะของหมั้นเป็นสาระส าคัญของการหมั้น และเป็นหลักฐาน
การหมั้นและเป็นการประกันว่าจะสมรส 
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1. การสมรส 

   ส่วนการสมรส การสมรสบางกรณีต้องมีสินสอดด้วย ซึ่งหมายถึงทรัพย์สินฝ่ายชายให้บิดา
มารดา หรือผู้รับบุตรบุญธรรมหรือผู้ปกครองฝ่ายหญิง เพื่อตอบแทนการท่ีหญิงสมรส ถ้าไม่มีกรสมรส
โดยมีเหตุส าคัญอันเกิดแก่หญิง โดยพฤติการณ์ซึ่งฝ่ายหญิงต้องรับผิดชอบ ท าให้ฝ่ายชายไม่สมควร
หรือไม่อาจสมรสกับหญิงนั้น ฝ่ายชายเรียกคืนสินสอดได้ 

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

         1.1.1 ชายหรือหญิงเป็นบุคคลวิกลจริตหรือเป็นบุคคลซึ่ งศาลส่ังให้ เป็นคนไร้
ความสามารถ 

         1.1.2 ชายหญิงซึ่งเป็นญาติสืบสายโลหิตโดยตรงหรือขึ้นไปลงมา เป็นพี่น้องร่วมบิดา
มารดา  หรือร่วมบิดาหรือมารดา 

         1.1.3 เป็นผู้รับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรม 

         1.1.4 ชายหรือหญิงมีคู่สมรสอยู่แล้ว 

2. ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยา 

    ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้วางหลักถึงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยา
ว่า สามีภรรยาต้องอยู่กินกันฉันสามีภรรยา และสามีภรรยาต้องช่วยเหลืออุปการะเล้ียงดูกัน ตาม
ความสามารถและฐานะของตน แต่ถ้าการอยู่ร่วมกันจะเป็นอันตรายแก่กายหรือจิตใจหรือท าลาย
ความผาสุกอย่างมากของสามีและภรรยา เช่น สามีหรือภรรยาเป็นวัณโรคหรือโรคร้ายแรง หรือสามี
หรือภรรยาด่ืมสุรายาเมา เสเพลเป็นอาจิณ ทุบตี ด่าทอบุพการีหรือญาติอีกฝ่าย หรือพาหญิงโสเภณี
มานอนในบ้านเดียวกับภรรยาเป็นประจ า ดังนี้ ฝ่ายท่ีต้องได้รับอันตรายหรือความเสียหายอาจร้องขอ
ต่อศาลขอให้ศาลส่ังอนุญาตให้ตนอยู่ต่างหากในระหว่างท่ีเหตุนั้น ๆ ยังปรากฏอยู่ก็ได้ 

    ในกรณีท่ีศาลส่ังให้สามีหรือภรรยาเป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ  
ภริยาหรือสามีย่อมเป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ของกันและกัน แต่เมื่อมีผู้ส่วนได้เสียหรืออัยการร้องขอ
และถ้ามีเหตุส าคัญ ศาลจะต้ังผู้อื่นเป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ก็ได้ 

3. ทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยา 

    ทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยานั้น มี 2 ประเภท คือ  สินส่วนตัว และสินสมรส 

    3.1 สินส่วนตัว ได้แก่ทรัพย์สินดังต่อไปนี้ 
         3.1.1 ท่ีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอยู่ก่อนสมรส 
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         3.1.2  ทรัพย์สินท่ีเป็นเครื่องใช้สอยส่วนตัวเครื่องแต่งกายหรือเครื่องประดับตัวตาม
ควรแก่ฐานะ หรือเครื่องมือเครื่องใช้ท่ีจ าเป็นในการประกอบอาชีพของคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 

         3.1.3 ทรัพย์สินท่ีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาระหว่างสมรสโดยการรับมรดกหรือการให้โดย
เสน่หา 

         3.1.4 ทรัพย์สินท่ีเป็นของหมั้น 

    3.2 สินสมรส ได้แก่ทรัพย์สินดังต่อไปนี้ 
         3.2.1 ทรัพย์สินท่ีคู่สมรสได้มาระหว่างสมรส 

         3.2.2 ท่ีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาระหว่างสมรสโดยพินัยกรรมหรือให้โดยหนังสือ เมื่อ
พินัยกรรม หรือหนังสือท่ียกให้ระบุว่าเป็นสินสมรส 

         3.2.3 ท่ีเป็นดอกผลของสินส่วนตัว 

         ในกรณีท่ีสงสัยว่าทรัพย์อย่างหนึ่งเป็นสินสมรสหรือสินส่วนตัวให้สันนิษฐานว่าเป็น
สินสมรส 

4. อ านาจการจัดการทรัพย์สิน 

    หากเป็นสินส่วนตัว ของคู่สมรสฝ่ายใดให้ฝ่ายนั้นเป็นผู้จัดการ ส่วนสินสมรสนั้น มีหลักว่า 
นอกจากสัญญาก่อนสมรสจะได้ก าหนดไว้ว่าเป็นอย่างอื่น สามีและภรรยาเป็นผู้จัดการสินสมรส
ร่วมกัน อ านาจการจัดการสินสมรสนั้น รวมถึงอ านาจการจ าหน่าย จ านอง จ าน าหรือก่อให้เกิดการติด
พันซึ่งสินสมรสและอ านาจฟ้องและต่อสู้คดีเกี่ยวกับสินสมรสนั้นด้วย แต่การจัดการสินสมรสส่วน
ร่วมกันนี้จะมีปัญหาอยู่บ้างในทางปฏิบัติบางประการ อันได้แก่ 

    4.1 ในกรจัดการสินสมรส ถ้าคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ท านิติกรรมไป โดยปราศจากความ
ยินยอมของอีกฝ่ายหนึ่ง นิติกรรมนั้นจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งได้ให้สัตยาบัน 

    4.2 ในกรณีท่ีคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ท านิติกรรมไป โดยปราศจากความยินยอมตาม 
4.1 คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งอาจขอให้ศาลเพิกถอนนิติกรรมนั้นได้แต่ความข้อนี้มิให้ใช่บังคับถ้าปรากฏว่า
ในขณะท่ีท านิติกรรมนั้น บุคคลภายนอกได้กระท าโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทน เว้นแต่การให้โดย
เสน่หา อันมิได้เป็นไปตามสมควรในทางศีลธรรมอันดี หรือในทางสมาคม แม้ผู้รับการให้จะท าโดย
สุจริต คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งย่อมขอให้ศาลเพิกถอนได้ 

    4.3 การฟ้องขอให้เพิกถอน ต้องฟ้องภายใน 1 ปีนับแต่คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้รู้ต้นเหตุ
อันเป็นมูลให้เพิกถอน หรือเมื่อพ้น 10 ท่ีได้ท านิติกรรมนั้น 

    4.4 เมื่อฝ่ายใดต้องให้ค ายินยอมหรือลงมือช่ือกับอีกฝ่ายหนึ่งในเรื่องจัดการทรัพย์สิน แต่
ไม่ให้ความยินยอมหรือไม่ลงช่ือโดยปราศจากเหตุผล หรือไม่อยู่ในสภาพท่ีอาจยินยอมได้  อีกฝ่ายหนึ่ง
ต้องร้องขอต่อศาลให้ส่ังอนุญาตแทนได้ 
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5. การสิ้นสุดของการสมรส 

    การสมรสย่อมส้ินสุดลงโดยคู่สมรสฝ่ายหนึ่ ตาย การหย่า และศาลพิพากษาเพิกถอน การ
สมรส ส่วนการสมรสท่ีเป็นโมฆียะก็เช่นกัน จะส้ินสุดลงเมื่อศาลพิพากษาเพิกถอน แต่การสมรส ท่ีเป็น
โมฆียะ เพราะฝ่าฝืนมาตรา 1448 นั้น คือการสมรสท่ีฝ่ายชายและฝ่ายหญิงอายุไม่ครบสิบ 17 ปี
บริบูรณ์ ผู้มีส่วนได้เสียขอให้เพิกถอนการสมรสได้ แต่บิดามารดาหรือผู้ปกครองท่ีให้ความยินยอมแล้ว  
จะขอเพิกถอนการสมรสไม่ได้ 

    กรณีการหย่านั้น จะกระท าได้แต่โดยความยินยอมท้ังสองฝ่าย หรือโดยค าพิพากษาของ
ศาล การหย่าโดยความยินยอมต้องท าเป็นหนังสือและมีพยานลงลายมือช่ืออย่างน้อยสองคน การหย่า 
จะสมบูรณ์เมื่อสามีภรรยาได้จดทะเบียนการหย่าแล้วเท่านั้น 

6. บิดามารดากับบุตร   
    ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้วางหลักถึงเรื่องบิดามารดากับบุตร ไว้ว่า ในกรณีท่ี

มิได้จดทะเบียนสมรส บุตรท่ีเกิดมาให้ถือว่าเป็นบุตรท่ีชอบด้วยกฎหมายของหญิงนั้น และเด็กท่ีเกิด
จากบิดามารดาท่ีมิได้สมรสกัน จะเป็นบุตรท่ีชอบด้วยกฎหมาย ก็ต่อเมื่อบิดามารดาได้จดทะเบียน
สมรสกัน หรือบิดาได้จดทะเบียนว่าเป็นบุตร หรือศาลพิพากษาว่าเป็นบุตร 

    6.1 สิทธิและหน้าท่ีของบิดาและบุตร สิทธิและหน้าท่ีของบิดามารดาท่ีมีต่อบุตรตาม
กฎหมาย เช่น 

         6.1.1 บิดามารดาจ าเป็นต้องอุปการะเล้ียงดูและให้การศึกษาสมควรแก่บุตรใน
ระหว่างท่ีเป็นผู้เยาว์ 

         6.1.2 บิดามารดาจ าเป็นต้องอุปการะเล้ียงดูบุตรซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วแต่เฉพาะผู้
ทุพพลภาพและหาเล้ียงตนเองไม่ได้ 

         6.1.3 ผู้ใดจะฟ้องบุพพการีของตนเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาไม่ได้ ยกเว้นผู้นั้นหรือ
ญาติสนิทของผู้นั้นร้องขอ อัยการจะยกคดีขึ้นว่ากล่าวก็ได้ 

         6.1.4  บุตรจ าต้องเล้ียงดูบิดามารดา 
    6.2 บุตรบุญธรรม บุคคลใดจะมีสิทธิรับบุคคลอื่นมาเป็นบุตรบุญธรรมได้ บุคคลนั้นต้อง มี

อายุไม่ต่ ากว่า 25 ปีบริบูรณ์ และผู้นั้นต้องมีอายุแก่กว่าผู้ท่ีจะมาเป็นบุตรบุญธรรมอย่างน้อย 15 ปี 
และการรับบุตรบุญธรรมนั้น ถ้าผู้ท่ีจะเป็นบุตรบุญธรรมมีอายุไม่ต่ ากว่า 15 ปี ผู้นั้นจะต้องได้รับความ
ยินยอมด้วย ส่วนการรับผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรมได้เมื่อได้รับความยินยอมจากบิดามารดาของผู้ท่ีจะ
เป็นบุตรบุญธรรม ในกรณีท่ีบิดาหรือมารดาบุคคลใดบุคคลหนึ่งตาย หรือถูกถอนอ านาจการปกครอง
ต้องได้รับความยินยอมของบิดาหรือมารดาซึ่งยังมีอ านาจการปกครองอยู่ แต่ถ้าไม่มีผู้มีอ านาจให้ความ
ยินยอมหรือมีแต่บิดามารดาคนใดคนหนึ่ง หรือท้ังสองคนไม่สามารถแสดงเจตนายินยอมได้ หรือไม่ให้
ความยินยอม โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร และยังเป็นปฏิปักษ์ต่อสุขภาพความเจริญ หรือสวัสดิ
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ภาพของผู้เยาว์ มารดาหรือบิดา หรือผู้มีความประสงค์จะขอรับบุตรบุญธรรมหรืออัยการ จะร้องขอต่อ
ศาล ให้ศาลอนุญาตแทนการให้ความยินยอมก็ได้ 

    6.3 ค่าอุปการะเล้ียงดู  ค่าอุปการะเล้ียงดูระหว่างสามีภรรยาหรือระหว่างบิดามารดากับ
บุตรนั้น ย่อมเรียกจากกันได้ในเมื่อฝ่ายท่ีควรได้อุปการะเล้ียงดูไม่ได้รับการเล้ียงดู หรือได้รับ การ
อุปการะเล้ียงดูไม่เพียงพอต่อฐานานุรูป ค่าอุปการะเล้ียงดูนั้น ศาลอาจให้เพียงใดหรือไม่ให้ก็ได้  โดย
ค านึงความสามารถของผู้มีหน้าท่ีท่ีต้องให้  และฐานะของผู้รับแล้วแต่พฤติการณ์แห่งกรณี 

         โดยค่าอุปการะเล้ียงดูนั้น  ให้ช าระด้วยเงินโดยวิธีช าระเป็นครั้งคราวตามก าหนด เว้น
แต่ คู่กรณีจะตกลงกันให้ช าระเป็นอย่างอื่นหรือโดยวิธีอื่น ถ้าไม่มีการตกลงกันและเหตุพิเศษ เมื่อฝ่าย
ใดฝ่ายหนึ่งร้องขอ และศาลเห็นสมควรจะก าหนดให้ค่าอุปการะเล้ียงดูเป็นอย่างอื่น หรือโดยวิธีอื่นโดย
จะให้ช าระเป็นเงินด้วยหรือไม่ก็ได้   

 

สาระส าคัญเบื้องต้นของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 มรดก 

 

ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้นได้ด าหนดประเภทของบุคคลไว้ 2 ประเภท ได้แก่ 1. 
บุคคลธรรมดา 2. นิติบุคคล เมื่อจะกล่วถึง บุคคลธรรมดาแล้ว กฎหมายก าหนดให้บุคคล เริ่มมีสภาพ
บุคคลตามกฎหมายต้ังแต่เมื่อคลอด แล้วอยู่รอดเป็นทารก และมีสิทธิหน้าท่ี นิติสัมพันธ์กับเหตุการณ์
ต่างๆ มีครอบครัว มีทรัพย์สิน มีหนี้สิน ตลอดจนความรับผิดต่าง ๆ ซึ่งมีอยู่ก่อนตาย บรรดาทรัพย์สิน 
สิทธิ หน้าท่ีความรับผิดต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ก่อนตายนั้น เรียกว่ากองมรดก (สุภาพ สารีพิมพ์, 2556: 7) 

การตกทอดมรดกนั้น เมื่อบุคคลใดตาย มรดกของบุคคลนั้นตกทอดแก่ทายาท ค าว่า มรดก 
ในท่ีนี้หมายถึง กองมรดก อันได้แก่ ทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตาย ตลอดจนสิทธิหน้าท่ีความรับผิดชอบ
ต่าง ๆ เว้นแต่ตามกฎหมายหรือว่าโดยสภาพแล้วเป็นการเฉพาะตัวของผู้ตายโดยแท้จริง 

ดังนั้น เมื่อปรากฏว่าเจ้ามรดกได้ตายลง หรือส้ินสุดการมีสภาพบุคคล ทรัพย์สิน หนี้สิน 
ตลอดจนสิทธิหน้าท่ี อันนั้นก็ตกทอดไปยังทายาททันที ข้อพิจารณาอีกประการ คือใครเป็นทายาทผู้มี
สิทธิรับมรดก ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้แบ่งทายาทออกเป็น 2 ประเภท ประเภทแรก คือ 
ทายาทอาศัยโดยสิทธิตามกฎหมาย ซึ่งเป็นกรณีท่ีผู้ตายไม่ได้ท าพินัยกรรมไว้ ทายาทท่ีว่านี้ คือ ทายาท
โดยธรรม  อีกประเภทหนึ่งเป็นทายาทเพราะได้สิทธิโดยพินัยกรรม  ในกรณีนี้กฎหมายเคารพเจตนา
ของผู้ตายซึ่งเป็นเจ้าของในทรัพย์สินกองมรดกก่อนตาย  ผู้ตายได้ท าพินัยกรรมไว้ แสดงเจตนาท่ีจะให้
กองมรดกตกทอดแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน ทายาทพวกนี้เรียกว่า ผู้รับพินัยกรรม และถ้า
ผู้ตายไม่มีทายาทโดยธรรม หรือไม่มีผู้รับพินัยกรรม มรดกของผู้นั้นก็ตกทอดเป็นของแผ่นดิน 

1. สิทธิโดยชอบธรรมในการรับมรดก  ถ้าผู้ใดตายลงโดยไม่ได้ท าพินัยกรรมไว้หรือได้ท า
พินัยกรรมไว้ แต่ไม่มีผลบังคับได้ กฎหมายก าหนดให้ปันทรัพย์มรดกท้ังหมดแก่ทายาทโดนธรรมของ
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ผู้ตายนั้นตามกฎหมาย หรือกรณีผู้ตายได้ท าพินัยกรรมไว้ แต่พินัยกรรมนั้นจ าหน่ายทรัพย์หรือมีผล
บังคับได้แต่เพียงบางส่วนแห่งทรัพย์มรดก ให้ปันส่วนท่ีมิได้จ าหน่ายโดยพินัยกรรมหรือส่วนท่ี
พินัยกรรมไม่มีผลบังคับให้แก่ทายาทโดยธรรมตามกฎหมาย 

    1.1  ทายาทโดยธรรมในล าดับและช้ันต่าง ๆ ทายาทโดยธรรมมี 6 ล าดับเท่านั้น แต่ละ
ล าดับมีสิทธิได้รัยมรดกก่อนหลัง ดังต่อไปนี้ (มาตรา 1629) 

1.1.1 ผู้สืบสันดาน 

1.2.2 บิดามารดา 

1.1.3 พี่น้องรว่มบิดาเดียวกัน 

1.1.4 พี่น้องรว่มบิดาหรือมารดาเดียวกัน 

1.1.5 ปู่  ย่า  ตา  ยาย 

1.1.6 ลุง  ป้า  น้า  อา 

 ส่วนคู่สมรสท่ียังมีชีวิตอยู่นั้น ก็เป็นทายาทโดยชอบธรรมภายใต้บทบัญญัติพิเศษ 
มาตรา 1635 ก็มีสิทธิรับมรดกร่วมกับทายาท 6 ล าดับ โดยการจัดล าดับทายาท หมายถึงว่า ถ้ายังมี
ทายาทผู้สืบสันดาน มีชีวิตอยู่หรือมีผู้รับมรดกแทนท่ียังไม่ขาดสายแล้วแต่กรณี ในล าดับหนึ่ง ๆ ดังท่ี
ระบุไว้ ในมาตรา 1629 ทายาทผู้ท่ีอยู่ในล าดับถัดลงไปไม่มีสิทธิในทรัพย์มรดกของผู้ตายเลย แต่กรณี
ท่ีกล่าวมาข้าต้นนี้มีข้อยกเว้น คือ มิให้ใช้กรณีเฉพาะมีผู้สืบสันดานคนใดยังมีชีวิตอยู่หรือมีผู้รบมรดก
แทนท่ีกันแล้แต่กรณีและมีบิดามารดายังมีชีวิต ในกรณีเช่นนั้นให้บิดามารดาซึ่งอยู่ในล าดับ 2 ได้ส่วน
แบ่งได้เสมือนว่าเป็นทายาช้ันบุตร 

    1.2  มรดกตกทอดทางพินัยกรรม บุคคลใดจะแสดงเจตนาโดยพินัยกรรมก าหนดการ เผ่ือ
ตาย ในเรื่องทรัพย์สินของตนเองหรือในการต่าง ๆ ท่ีจะท าให้เกิดเป็นผลบังคับได้ตามกฎหมาย เมื่อตน
ได้ถึงแก่ความตายก็ได้ เพราะฉะนั้นพินัยกรรม จึงได้แก่ แบบของการแสดงเจตนาของผู้ตายต่อการ
แบ่งทรัพย์มรดก โดยแบบของพินัยกรรม มีดังนี้ 

 1.2.1 พินัยกรรมท าเป็นหนังสือ ลงวัน เดือน ปี และผู้ท าพินัยกรรมลงลายมือช่ือต่อ
หน้าพยานสองคน 

 1.2.2 พินัยกรรมท่ีเป็นเอกสารท่ีผู้ท าพินัยกรรมเขียนเองท้ังฉบับ 

 1.2.3 เป็นพินัยกรรมฝ่ายเมือง เจ้าพนักงานเจ้าหน้าท่ีจะเป็นผู้จัดท าท้ังฉบับ และ
ผู้ท าพินัยกรรมจะลงช่ือไว้พร้อมพยาน 

 ในกรณีท่ีต้องมีผู้จัดการมรดก เพื่อรวบรวมทรัพย์มรดกและแบ่งปันทรัพย์มรดกหรือ
ต้องใช้อ านาจศาลในการแต่งต้ังผู้จัดการมรดก ซึ่งผู้จัดกรมรดกจะเป็นทายาท  หรือผู้มีส่วนได้เสียใน
ทรัพย์มรดกก็ได้ ส่วนในกรณีท่ีเจ้ามรดกเป็นหนี้บุคคลอื่น ทายาทผู้รับมรดกก็ต้องรับผิดแทนเจ้ามรดก 
แต่ต้องไม่เกินกว่าทรัพย์มรดกท่ีตนได้รับ 
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สรุป 

 

กฎหมายแพ่งและพาณิชนั้น มีความใกล้ชิดกับบุคคลและสังคมอย่างแน่นแฟ้น ซึ่งจะเห็นได้
จากการบัญญัติหลักไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการด ารงชีวิตของ
มนุษย์ ต้ังแต่ก่อนเกิด จนกระท่ังหลังตาย ดังนั้น การบังคับใช้และการตีความกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ ต้องค านึงถึงเจตนารมณ์และเหตุผลของกฎหมายในแต่ละเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสามารถ
ของบุคคล การท าสัญญาต่าง ๆ โดยมุ่งถึงหน้าท่ีและความรับผิดของคู่สัญญา ตลอดจนกระท้ังเรื่อง
ครอบครัว ท่ีมุ่งถึงเรื่องการสมรส สิทธิหน้าท่ีสามีภรรยา บิดามาดากับบุตร ทรัพย์สินการจัดการ
ทรัพย์สินของคู่สมรส ตลอดจหลักการพื้นฐานในเรื่องมรดก ท่ีกล่าวถึงสิทธิในการรับมรดกของทายาท 
ดังนั้น ในบทนี้จึงมุ่งสร้างความเข้าใจพื้นฐานในสาระส าคัญเบ้ืองต้นของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เพื่อ
ผู้เรียนจะได้น ามาเป็นความรู้พื้นฐานในการศึกษากฎหมายเฉพาะในแต่ละเรื่องต่อไป 

 

แบบฝึกหัดท้ายบท 

 

1. จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่างว่ากฎหมายแพ่งและพาณิชย์มีความเกี่ยวข้องกับนักศึกษา
อย่างไร  

2. จงอธิบายลักษณะของสัญญาซื้อขาย และสัญญาเช่าซื้อ พร้อมเปรัยบเทียบความแตกต่าง 

3. สัญญาจ านอง มีลักษณะอย่างไร 
4. สัญญาจ านองและสัญญาจ าน า มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร 

5. เมื่อปรากฏว่า การขายทอดตลาดทรัพย์ซึ่งจ านองแล้ว แต่ไม่สามารถช าระหนี้เจ้าหนี้จ า 
นองได้ครบ ลูกหนี้ยังต้องรับผิดชอบชดใช้หนี้ดังกล่าวอีกหรือไม่ เพราะเหตุใด 

6. นาย ก กับ นางสาว ข รักกัน ต้องการท่ีจะสมรสกันอย่างถูกต้องตามกฎหมาย นาย ก 
และนางสาว ข ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขกฎหมายอย่างไรบ้าง 

7. จงอธิบายถึงสาระส าคัญของทรัพย์สินของคู่สมรสมาพอเข้าใจ  
8. มีเหตุใดบ้างท่ีท าให้สิทธิระหว่างสามีภรรยาส้ินสุดลง 
9. ทายาทท่ีมีสิทธิในการรับมรดกมีกี่ประเภท อะไรบ้างและมีหลักเกณฑ์ในการรับมรดก

อย่างไร 

10. นาย ก มีเงินสดอยู่ 30,000 บาท ได้ถึงแก่ความตายลง โดยมีบุตร 2 คน ภรรยาท่ีชอบ
ด้วยกฎหมาย 1 คน ดังนี้ จงแบ่งทรัพย์มรดกของ นาย ก  
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 8 

สาระส าคัญเบื้องต้นกระบวนการยตุิธรรมทางอาญาและสาระส าคัญเบื้องต้น
กระบวนการยตุิธรรมทางแพ่ง 

 

หัวข้อเนื้อหา 
สาระส าคัญเบ้ืองต้นกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

สาระส าคัญเบ้ืองต้นกระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง 
สรุป 

แบบฝึกหัดท้ายบท  

 เอกสารอ้างอิง 
 

วัตถุเชิงพฤติกรรม 

 เมื่อนักศึกษาเรียนบทเรียนนี้แล้วสามารถ  
1. อธิบายถึงขอบเขตและกระบวนยุติธรรมทางอาญาและทางแพ่งได้ 

2. อธิบายถึงระบบและการด าเนินคดีอาญาและแพ่งได้ 

3. อภิปรายช้ีแจงถึงการน าคดีขึ้นสู่ศาลได้ 

4. อภิปรายกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวกับการด าเนินคดีในศาลอาญาและศาลแพ่งได้ 

5. วินิจฉัยเท็จจริงปรับเข้ากับบทบัญญัติของกฎหมายอาญาได้ 

 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

1.  ผู้สอนน าเข้าสู่บทเรียนโดยใช้กรณีศึกษาและอธิบายสาระส าคัญตามประเด็นเนื้อหา 
2.  ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มและแต่ละกลุ่มค้นคว้ากรณีศึกษาเพื่ออภิปรายประเด็นเนื้อหาตาม

แผนการเรียนการสอน แล้วสรุปเป็นใบความรู้ 
3. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมสรุปเนื้อหาในบทท่ี 8 และตอบข้อซักถามเมื่อมีประเด็นเพิ่มเติมใน

เนื้อหา 
 4. มอบหมายให้นักศึกษาท าแบบฝึกท้ายบทท่ี 8  
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สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนบทท่ี 8 

1. Power Point สรุปบรรยายบทท่ี 8   
2. แบบฝึกหัดท้ายบท 

 

การวัดผลและประเมินผล 

 

1. ตรวจใบความรู้ท่ีมอบหมาย 

2. ตรวจแบบฝึกหัดท้ายบท 

3. การตอบค าถามในช้ันเรียน 

4. สังเกตการร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
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บทที่ 8 

สาระส าคัญเบื้องต้นกระบวนการยตุิธรรมทางอาญาและสาระส าคัญเบื้องต้น
กระบวนการยตุิธรรมทางแพ่ง 

 

ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งนั้น การด าเนินกระบวน
วิธีต่าง ๆ ต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตการบังคับใช้ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และ 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง โดยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานั้น เป็นหลัก
กฎหมายท่ีบัญญัติถึงวิธีการจับกุม สอบสวนและพิจารณาความทางอาญา หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งเป็น
วิธีการท่ีจะน าตัวเอาผู้กระท าความผิดมาพิจารณาทางศาล ตลอดจนมีการลงโทษหรือปล่อยตัวไปตาม
กฎหมาย (รชฏ เจริญฉ่ า, 2553: 1) ดังนั้น จึงถือได้ว่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจึงมี
ความส าคัญกับความสงบเรียบร้อยของสังคม โดยมีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองป้องกันส่วนได้เสีย
ร่วมกันของสังคมซึ่งรัฐในฐานะผู้รับผิดชอบต่อสังคม จึงต้องมีการป้องกันการกระท าผิดอาญามิให้
เกิดขึ้น แต่หากมีการกระท าผิดอาญาเกิดขึ้น รัฐเองจะต้องด าเนินการน าตัวผู้กระท าผิดมาลงโทษ
ตามท่ีกฎหมายก าหนด  ส่วนประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เป็นหลักกฎหมายท่ีบัญญัติถึง
กระบวนการในการข้อข้อยุติหรือเยียาวยาในกรณีเกิดการละเมิดกฎหมายแพ่ง ท้ังนี้ก็เพื่อประสาน
สมดุลของคู่กรณี ท่ีเกิดข้อพิพาททางแพ่งขึ้น เพื่อความเข้าในพื้นฐานในกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาและทางแพ่ง ในบทนี้จะกล่าวถึงสาระส าคัญเบ้ืองต้นของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความ
อาญา ดังท่ีจะได้อธิบายต่อไป 

 

สาระส าคัญเบื้องต้นกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

 

การแบ่งแยกประเภทกฎหมายโดยใช้เกณฑ์ลักษณะการใช้กฎหมาย ก็จะได้กฎหมาย สาร
บัญญัติกับกฎหมายวิธีสบัญญัติ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง จึงจัดอยู่ในประเภทกฎหมายวิธีสบัญญัติ ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา ซึ่งกล่าวถึงวิธีด าเนินคดีแก้ผู้กระท าความผิดอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายอื่น
ท่ีมีโทษทางอาญา โดยมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรในกระบวนการยุติธรรมในขั้นตอนของอ านาจหน้าท่ี
ขององค์กรเหล่านั้น คือพนักงานฝ่ายปกครอง ต ารวจ พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ และ
ราชทัณฑ์ เป็นต้น 
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1. บุคคลหรือองค์กรที่กระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

    กระบวนการยุติธรรม หมายถึง วิธีการด าเนินการแก่ผู้ท่ีประพฤติฝ่าฝืนกฎหมาย ดังนั้น 
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา จึงหมายความว่า กระบวนการส าหรับด าเนินคดีอาญา กล่าวคือเมื่อมี
การกระท าความผิดทางอาญาแล้ว ต้องน าตัวผู้กระท าความผิดมาลงโทษตามท่ีได้บัญญัติไว้ตามท่ี
กฎหมายก าหนด โดยมีองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 4 องค์กร ดังนี้ 

    1.  ต ารวจ 

    2.  อัยการ 

    3.  ศาล 

    4. ราชทัณฑ์ 
    นอกจากองค์กรท้ัง 4 องค์กรข้างต้นแล้ว ในแนวความคิดสมัยใหม่ถือว่าองค์กร

ทนายความ เป็นอีกองค์กรหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมด้วย 

    1.1 ต ารวจ มีหน้าท่ีจับกุมผู้กระท าผิด โดยจับตามค าร้องทุกข์ของผู้เสียหายหรือจับ ตาม
ค ากล่าวโทษของผู้หนึ่งผู้ใด ตามค ากล่าวโทษหรือแจ้งให้จับหรือจับตามอ านาจของต ารวจเองก็ได้ 

         นอกจากนี้ต ารวจยังมีหน้าท่ีในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมเพื่อให้สังคม
ได้รับความปลอดภัยด้วย 

         พนักงานสอบสวน มีอ านาจและหน้าท่ีในการสอบสวนคดีอาญา ซึ่งได้แก่นายต ารวจ 
สัญญบัตร ท่ีมียศร้อยต ารวจตรีขึ้นไปท่ีมีความรู้ทางกฎหมาย พนักงานสอบสวนถือเป็นกระบวนการ
ยุติธรรมต้นน้ า  

    1.2 อัยการ เป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ปัจจุบันสังกัดส านักงานอัยการสูงสุด เป็นส่วน
ราชการท่ีขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เดิมมีช่ือว่ากรมอัยการสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

         ในการปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าว พนักงานอัยการของส านักอัยการสูงสุดมีอ านาจหน้าท่ี
โดยเฉพาะเช่น 

         ในคดีอาญา มีอ านาจหน้าท่ีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และตาม
กฎหมายอื่นซึ่งบัญญัติว่าเป็นอ านาจและหน้าท่ีของส านักอัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการ 

         คดีแพ่ง มีอ านาจและหน้าท่ีด าเนินการแทนรัฐบาลในศาลท้ังปวงดังท่ีเรียกกันว่าทนาย
แผ่นดิน 

         ในคดีแพ่งหรือคดีอาญาท่ีเจ้าพนักงานถูกฟ้องในเรื่องการท่ีได้กระท าไปตามต าแหน่ง
หน้าท่ี หรือคดีแพ่งหรือคดีอาญาท่ีราษฎรถูกผู้หนึ่งผู้ใดฟ้องในเรื่องการท่ีได้กระท าตามค าส่ังของเจ้า
พนักงานเมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการจะรับแก้ต่างก็ได้  คือพนักงานอัยการเป็นทนายความให้ 

         ในคดีท่ีราษฎรผู้หนึ่งผู้ใดฟ้องเองไม่ได้ เช่นคดีท่ีผู้สืบสันดานฟ้องผู้บุพพการี เรียกว่าคดี
อุทลุม คือ ลูกหลานฟ้องบิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการมีอ านาจเป็นโจทก์ได้ 
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         รวมท้ังในคดีแพ่งหรือคดีอาญาท่ีมีกฎหมายให้พนักงานอัยการเข้ามามาในคดีได้ เช่น 
คดีต้ังผู้ปกครองผู้เยาว์ คดีต้ังผู้จัดการทรัพย์สินของผู้ไม่อยู่ คดีขอให้ศาลต้ังอยู่ช าระบัญชีห้างหุ้นส่วน
หรือบริษัทจ ากัดหรือคดีอื่นอีก 

         ในกรณีท่ีมีการผิดสัญญาประกันจ าเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
พนักงานอัยการมีอ านาจด าเนินคดีเพื่อบังคับให้เป็นไปตามสัญญานั้นได้ 

         การด าเนินการเพื่อส่งผู้ร้ายข้ามแดน  ก็เป็นอ านาจหน้าท่ีของพนักงานอัยการด้วย 

    1.3 ศาล ศาลยุติธรรมไทยมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีท้ังปวง ท่ีไม่ได้อยู่ในอ านาจของ
ศาลอื่น 

    1.4 กรมราชทัณฑ์ สังกัดกระทรวงยุติธรรม มีอ านาจหน้าท่ีในการควบคุม ขัง จ าคุก
ผู้ต้องหาหรือ จ าเลยและผู้ท่ีถูกศาลพิพากษาให้ลงโทษจ าคุก เพื่อให้เกิดสภาพบังคับตามกฎหมาย 
และเพื่อให้กฎหมายศักด์ิสิทธิ์ ท าให้ให้เกิดความกลัว ไม่กล้ากระท าผิดกฎหมาย เพื่อป้องกันสังคม ให้
ปลอดภัยเป็นกรรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง โดยเปิดโอกาสให้ผู้กระท าความผิดกลับตน
เป็นคนดี กลับไปอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยภายหลังได้รับการปล่อยตัวไปแล้ว 

2. ระบบการแสวงหาข้อเท็จจริง 
    ระบบการด าเนินคดีอาญาท่ีใช้อยู่ในประเทศต่าง ๆ มี 2 ระบบคือ ระบบไต่สวน และกล่าวหา 
    2.1 ระบบไต่สวน ระบบวิธีพิจารณาคดีอาญาในมิติของระบบไต่สวน มีหลักการส าคัญคือ การ

สืบสวน ไต่สวนสอบสวนหาข้อมูลเกี่ยวกับการกระท าความผิดไม่ว่าจะมีผู้กล่าวหาฟ้องร้องหรือไม่ โดยถือ
ว่าเป็นหน้าท่ีของรัฐท่ีจะด าเนินต่อผู้กระท าความผิดเสียเองโดยให้พนักงานอัยการหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ี
เฉพาะเป็นผู้มีอ านาจฟ้องคดีอาญา  

    2.2 ระบบกล่าวหา ระบบวิธีพิจารณาคดีอาญาในมิติของระบบกล่าวหา อันได้แก่การ เปิด
โอกาสให้มีกรกล่าวหาฟ้องร้องกันต่อศาลและท่ีส าคัญท่ีสุดคือการแยกหน้าท่ีการสอบสวนและการฟ้องร้อง
ออกจากหน้าท่ีพิจารณาพิพากษาคดีและเปิดโอกาสให้ผู้กล่าวหา คือ โจทก์ต้องหาพยานหลักฐานมาพิสูจน์
ยืนยันการกระท าความผิดของผู้ท่ีตนกบ่าวหา และในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาหรือจ าเลย
มีโอกาสน าพยานมาสืบหักล้างในการต่อสู้คดีได้เช่นกัน 

         ประเทศไทยของเราใช้ระบบกล่าวหานี้ในการด าเนินคดีแก่ผู้กระท าความผิดแต่ก็ให้เอกชน
ซึ่งเป็นผู้เสียหายฟ้องคดีได้เช่นเดียวกับพนักงานอัยการ 

3. การด าเนินคดีอาญา 
    ในความผิดท่ีรัฐเป็นผู้เสียหาย รัฐมีอ านาจด าเนินคดีแก่ผู้กระท าผิดได้โดยล าพัง โดยไม่ต้องรอ

ให้ผู้เสียหายหรือผู้ใดมาร้องทุกข์หรือกล่าวโทษว่ามีการกระท าความผิดเกิดขึ้นก็ได้ เว้นแต่ คดีความผิดต่อ
ส่วนตัว ผู้เสียหายจะต้องร้องทุกข์เสียก่อน พนักงานสอบสวนจึงจะมีอ านาจสอบสวนเพื่อด าเนินคดี
ต่อไป 
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    3.1 ผู้เสียหายคือผู้ได้รับความเสียหายจากการกระท าความผิดในฐานหนึ่ง เช่น นาย ก  
ท าร้าย นาย ข นาย ข เป็นผู้เสียหาย หรือ นาย ก ลักทรัพย์ นาย ข นาย ข เป็นผู้เสียหายและมีสิทธิ
ร้องทุกข์ด าเนินคดีและฟ้องคดีได้ 

    3.2 โจทก์คือผู้ฟ้องคดีต่อศาล ซึ่งได้แก่ พนักงานอัยการหรือผู้เสียหาย 

    3.3 ผู้ต้องหาคือผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระท าความผิดแต่ยังมิได้ถูกฟ้องต่อศาล โดยปกติคือผู้
ถูกจับตามหมายจับ 

    3.4 จ าเลยคือผู้ถูกฟ้องยังศาลแล้วโดยข้อหาว่าได้กระท าความผิด เมื่อพิพากษาว่าผู้นั้นมี
ความผิดต้องรับโทษจ าคุกผู้นั้นก็ถูกส่งตัวเข้าไปรับโทษจ าคุกในเรือนจ า ผู้นั้นเป็นนักโทษหรือผู้ต้องขัง 

    3.5 ค าร้องทุกข์คือการท่ีผู้เสียหายได้กล่าวหาต่อเจ้าหน้าท่ีเพื่อให้ผู้กระท าความผิดได้รับ
โทษ 

    3.6 ค ากล่าวโทษคือการท่ีผู้อื่นซึ่งมิใช่ผู้เสียหาย ได้กล่าวหาต่อเจ้าหน้าท่ีว่ามีบุคคล รู้ตัว
หรือไม่ก็ดี ได้กระท าความผิดขึ้น 

    3.7 การสอบสวน คือ การรวบรวมพยานหลักฐานและการด าเนินการโดยพนักงานสอบสวน
ซึ่งปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่ได้แก่นายต ารวจช้ันสัญญาบัตรอันได้แก่ นายต ารวจยศร้อยต ารวจตรีขึ้นไป ท่ีได้รับ
การแต่งต้ังให้เป็นพนักงานสอบสวน และได้มีความพยายามก าหนดวุฒิพื้นความรู้ว่าต้องส าเร็จปริญญา
ตรีทางนิติศาสตร์ และประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตไทย 

          เหตุท่ีต้องมีพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระท าความผิด
ก่อนก็เพื่อเป็นหลักประกันในสิทธิเสรีภาพของประชาชนว่า บุคคลจะไม่ถูกพนักงานอัยการฟ้องศาลว่า
ได้กระท าความผิดจนกว่าจะได้ผ่านขั้นตอนการสอบสวนมาก่อน 

    3.8 ผู้มีอ านาจฟ้องคดีอาญา  1. พนักงานอัยการ  2. ผู้เสียหาย 

         พนักงานอัยการจะฟ้องผู้ตองหาโดยไม่มีการสอบสวนไม่ได้  ศาลจะไม่รับฟ้องคดีนั้น 

        ถ้าเอกชนหรือผู้เสียหายฟ้องคดีเองโดยไม่ต้องมีการสอบสวนโดยพนักงานสอบสวน
เสียก่อน  เอกชนหรือผู้เสียหายฟ้องคดีได้ตามล าพัง และฟ้องได้โดยไม่จ าเป็นต้องไปร้องทุกข์เสียก่อน 

    3.9 การไต่สวนมูลฟ้อง คือ กระบวนการไต่สวนของศาล เพื่อวินิจฉัยถึงมูลคดีท่ีจ าเลยถูก
กล่าวหาในเบ้ืองต้น โดยปกติเมื่อเอกชนหรือผู้เสียหายฟ้องคดีต่อศาล ก่อนศาลประทับรบฟ้องคดีไว้
พิจารณา ศาลจะส่ังให้ไต่สวนมูลฟ้องเสียก่อน ส่วนในกรณีท่ีพนักงานอัยการฟ้องคดี ศาลไม่จ าเป็นต้อง
ไต่สวนมูลฟ้อง เพราะคดีนั้นมีการสอบสวนโดยพนักงานสอบสวนมาแล้ว 

    3.9 คดีแพ่งท่ีเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา เนื่องจากการกระท าความผิดทางอาญาบางฐานนั้นท า
ให้เกิดความเสียหายต่อผู้เสียหายท าให้เกิดสิทธิแก่ผู้เสียหายท่ีจะเรียกร้องให้ผู้กระท าชดใช้ราคาทรัพย์สิน
หรือชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายด้วย เช่น คดีลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ 
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กรรโชก ฉ้อโกง ท าร้ายร่างกาย ท าให้เกิดเพลิงไหม้ หมิ่นประมาท คดีดังกล่าวนี้ ถือว่าเป็นคดีแพ่งท่ี
เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา 

    3.10 หมายเรียก หมายอาญา 
 3.10.1 หมายเรียก ได้แก่ หมายท่ีออกโดยพนักงานสอบสวน พนักงานฝ่ายปกครอง

หรือศาล พื่อประโยชน์ในการสอบสวนการไต่สวนมูลฟ้องการพิจารณาคดีหรือการอย่างอื่นแล้วแต่กรณี 

 3.10.2 หมายอาญา ได้แก่ หมายจับ ขัง จ าคุก ค้น ปล่อย 

3.10.2.1 หมายจับ หมายจับต้องออกหมายจับโดยศาลและหมายจับเมื่อออก
แล้วใช้ได้ท่ัวราชอาณาจักรเหตุท่ีศาลจะออกหมายจับได้ เช่น เมื่อมีหลักฐานตามสมควรว่าบุคคลใดน่าจะ
ได้กระท าความผิดทางอาญาซึ่งมีอัตราโทษจ าคุกอย่างสูงเกิน 3 ปี หรือ เมื่อมีหลักฐานตามสมควรว่า
บุคคลใดน่าจะได้กระท าความผิดอาญาและมีเหตุอันควรเช่ือได้ว่าจะหลบหนีหรือจะไปยุ่งเหยิงกั บ
พยานหลักฐานหรือก่อเหตุอันตรายประการอื่น ในกรณีท่ีบุคคลนั้นไม่มีท่ีอยู่เป็นหลักแหล่งหรือไม่มาตาม
หมายเรียกหรือตามนัดโดยไม่มีข้อแก้ตัวอันควรให้สันนิษฐานว่าบุคคลนั้นจะหลบหนีเป็นต้น 

3.10.2.2 หมายค้น เหตุท่ีออกหมายค้นได้ก็เช่นเพื่อพบและยึดส่ิงของท่ีจะ
ใช้เป็นพยานหลักฐานประกอบการสอบสวน ไต่สวนมูลฟ้องหรือการพิจารณาเพื่อพบและยึดส่ิงของท่ีมี
ไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยผิดกฎหมาย หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าได้ใช้หรือตั้งใจจะใช้ในการกระท า
ผิด เพื่อช่วยและพบบุคคลได้ถูกหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อพบบุคคลซึ่งมี
หมายจับ เพื่อพบและยึดส่ิงของตามค าพิพากษาหรือตามค าส่ังศาล เป็นต้น 

3.10.2.3 หมายขัง ออกโดยศาล กล่าวคือ เมื่อจับผู้ต้องหามาแล้วต ารวจหรือ
พนักงานสอบสวนมีอ านาจด าเนินการสอบสวนและขังผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหานั้นไว้ท่ีสถานีต ารวจไม่เกิน 
48 ช่ัวโมงเท่านั้น เมื่อครบก าหนดนี้แล้วถ้าการสอบสวนยังไม่แล้วเสร็จและมีความจ าเป็นต้องขังผู้ต้องหา
ต่อไป พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการจะต้องน าผู้ต้องหามาขอให้ศาลส่ังขังผู้ต้องหานั้น คราวละ
ไม่เกิน 12 วัน แล้วผู้ต้องหาจะส่งไปขังหรือควบคุมตัวในเรือนจ า 

3.10.2.4 ระยะเวลาการสอบสวนคดีของพนักงานสอบสวนการสอบสวน
ของพนักงานสอบสวนจะต้องท าให้เสร็จภายในเวลาท่ีกฎหมายก าหนดซึ่งมีระยะเวลาท่ีไม่เท่ากัน
แล้วแต่คดีท่ีต้องหานั้นว่าเป็นคดีท่ีอัตราโทษต่ าสูงเพียงใดคดีมีโทษสูงย่อมขอให้ศาลขังได้นานกว่าคดีมี
โทษเบา 

   ผู้ต้องหาจะขอประกันตัวช้ันสถานีต ารวจหรือพนักงานสอบสวนพนัก 
งานอัยการก็ได้เมื่อถูกมายังศาลก็จะขอประกันตัวต่อศาลได้และไม่ต้องเข้าเรือนจ าในระหว่างรอการฟ้อง
หรือระหว่างพิจารณาคดีจนกว่าศาลจะพิพากษาว่าจ าเลยมีความผิดหรือยกฟ้องปล่อยตัวไป 

   ถ้าศาลพิพากษาว่าจ าเลยมีความผิดต้องค าพิพากษาว่าจ าคุกศาลก็
จะออกหมายจ าคุก ถ้าศาลพิพากษาว่ายกฟ้องก็จะออกหมายปล่อยหมายขังก็จะถูกเพิกถอนไป 
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3.10.2.5 การจับโดยไม่มีหมายจับ พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจจะจับ
ผู้ใดโดยไม่มีหมายจับไม่ได้ เว้นแต่ บุคคลนั้นได้กระท าความผิดซึ่งหน้า ซึ่งได้แก่ ความผิดท่ีท่ีเห็น ณ 
ขณะกระท าความผิดหรือพบในอาการใดๆท่ีไม่สงสัยเลยว่าบุคคลนั้นได้กระท าผิดมาแล้วสด ๆ หรือมี
พฤติการณ์อันควรสงสัย ว่าผู้นั้นน่าจะก่อร้ายให้เกิดภยันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นโดยมี
เครื่องมืออาวุธหรือวัตถุอย่างอื่นอันสามารถใช้ในการกระท าความผิดหรือเมื่อมีเหตุท่ีจะออกหมายจับ
นั้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 66 (2) อันได้แก่ กรณี ผู้ถูกจับจะหลบหนี 
แต่มีเหตุความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีไม่ต้องขอให้ศาลออกหมายจับบุคคลนั้นได้ หรือเป็นการจับกุมผู้ต้องหา 
หรือจ าเลยท่ีหนี หรือจะหลบหนีในระหว่างถูกปล่อยตัวช่ัวคราว 

3.10.2.6 การค้นโดยไม่มีหมายค้น หลักในการค้นตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญานั้น ห้ามมิให้ค้นในท่ีรโหฐานโดยไม่มีหมายค้น เว้นแต่ พนักงานฝ่ายปกครองหรือ
ต ารวจผู้ใหญ่เป็นผู้ค้น และในกรณีต่อไปนี้ เช่น เมื่อมีเสียงร้องให้ช่วยมาจากในท่ีรโหฐาน เมื่อปรากฏ
ความผิดซึ่งหน้าก าลังกระท าลงในท่ีรโหฐาน เมื่อบุคคลท่ีได้กระท าความผิดซึ่งหน้าขณะท่ีถูกไล่จับหลบ
ไป หรือมีเหตุอันแน่นแฟ้นควรสงสัยว่าได้เข้าไปซุกซ่อนตัวอยู่ในท่ีรโหฐานนั้น เมื่อมีความสงสัย ตาม
สมควรว่ามีส่ิงของท่ีได้มาโดยการกระท าผิด ได้ซ่อนหรืออยู่ในนั้น ประกอบกับต้องมีเหตุอันควรอันเช่ือ
ได้ว่า หากเนิ่นช้ากว่า รอหมายค้น ส่ิงของนั้นจะถูกโยกย้ายเสียก่อน เป็นต้น 

3.10.2.7 การจับในพระราชวัง หรือในท่ีซึ่งพระมหากษัตริย์ พระมเหสี หรือ
ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ประทับต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก่อนไม่
ว่าจะมีหมายจับหรือไม่ก็ตามการค้นในพระราชวังก็ต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับการจับ 

3.10.2.8 การปล่อยช่ัวคราวหรือการประกันตัวระหว่างคดี เมื่อผู้ใดถูกจับ
เป็นผู้ต้องหาหรือถูกฟ้องเป็นจ าเลย และคดียังอยู่ในระหว่างการสอบสวนหรือพิจารณานั้น ตามหลัก
กฎหมายแล้วยังถือว่าผู้นั้นยังเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีค าพิพากษาถึงท่ีสุด ผู้นั้นจึงมีสิทธิ์ยื่นขอประกัน
ตัวเพื่อออกจากการควบคุมหรือคุมขังของพนักงานสอบสวน หรือพนักงานอัยการหรือศาลได้ จนกว่า
ศาลจะมีค าพิพากษา 

3.10.2.9 การประกันตัวต่อพนักงานอัยการ เป็นกรณีท่ีคดียังอยู่ระหว่าง
สอบสวนและภายในอ านาจส่ังคดีของพนักงานอัยการ โดยพนักงานอัยการได้รับผู้ต้องหาและส านวน
การการสอบสวนจากพนักงานสอบสวน ถ้าผู้ต้องหาต้องการประกันตัวก็ยื่นค าร้องต่อพนักงานอัยการ 
แต่ถ้าผู้ต้องหาถูกส่ังฟ้องแล้วก็ต้องขอประกันตัวต่อศาล ซึ่งในการประกันตัวต่อศาลนั้น เมื่อพนักงาน
สอบสวนได้ควบคุมผู้ต้องหาครบ 48 ช่ัวโมงแล้ว หรือเมื่อพนักงานอัยการไม่มีอ านาจควบคุมผู้ต้องหา 
และได้ควบคุมผู้ต้องหายังศาลแล้ว ในระหว่างสอบสวนหรือการฟ้องคดีต่อศาลนั้น ถ้าผู้ต้องหาหรือ
จ าเลยต้องการประกันตัวระหว่างสอบสวนหรือระหว่างการพิจารณาคดีก็ให้ยื่นค าร้องต่อศาล 
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 หากศาลช้ันต้นพิจารณาจ าคุกแล้วระหว่างอุทธรณ์หรือฎีกาจ าเลย
จะขอประกันตัว ต่อศาลช้ันต้นท่ีพิพากษาคดี หรือขอประกันตัวต่อศาลอุทธรณ์หรือฎีกาก็ได้ ศาล
ช้ันต้นจะส่ังให้ปล่อยตัวช่ัวคราวหรือให้ศาลอุทธรณ์หรือฎีกาส่ังก็ได้  

 ส่วนหลักประกันนั้น ในการยื่นค าร้องขอประกันตัวหรือขอให้
ปล่อยช่ัวคราวส่วนใหญ่ต้องมีหลักประกันด้วยเพื่อประกันความเสียหายในกรณีท่ีผู้ต้องหาหรือจ าเลย
หลบหนี โดยหลักประกันมี 3 ชนิด คือ 1. มีเงินสดมาวาง 2. มีหลักทรัพย์อื่นมาวาง 3. มีบุคคลมาเป็น
หลักประกันโดยแสดงหลักทรัพย์ท้ังนี้แล้วแต่กรณีซึ่งอยู่ในดุลยพินิจและอ านาจหน้าท่ีของพนักงาน
สอบสวนพนักงานอัยการหรือศาลนอกจากหลักประกันท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้ท่ีเป็นข้าราชการ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น อาจใช้ต าแหน่งของตน ประกันตัว
ผู้ต้องหาหรือจ าเลยได้ โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์มาวางประกัน  

3.10.2.10 ความสัมพันธ์ระหว่างการสอบสวนและการฟ้องคดีประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ได้วางหลักการด าเนินคดีอาญาไว้ โดยสรุปได้ดังนี้ เมื่อปรากฏว่าผู้ใด
ใดตกเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาแล้ว พนักงานสอบสวนมีอ านาจหน้าท่ีในการรวบรวมพยานหลักฐานใน
การกระท าความผิด เพื่อให้เห็นว่าผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาได้กระท าความผิดอันมีมูลพอเพื่อให้พนักงาน
อัยการยื่นฟ้องผู้ต้องหานั้นต่อศาลได้ 

     เมื่อพนักงานอัยการ ได้รับส านวนการสอบสวนจากพนักงาน
สอบสวนแล้ว ถ้าเห็นด้วยพ้องด้วยกับความเห็นของพนักงานสอบสวน ก็เห็นควรส่ังฟ้องคดีต่อศาลถ้า
ไม่เห็นด้วยก็ส่ังไม่ฟ้องรวมท้ังส่ังให้สอบสวนเพิ่มเติมได้และยังมีหลักกฎหมายว่า ห้ามมิให้พนักงาน
อัยการฟ้องคดีโดยท่ียังไม่มีการสอบสวน 

     หลักในการสอบสวนนั้น ห้ามมิให้พนักงานสอบสวนท าหรือจัด
ให้ท าการใด ๆ ซึ่งเป็นการให้ค ามั่นสัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวง ทรมาน ให้ก าลังบังคับ หรือกระท าโดยมิ
ชอบด้วยประการใด ๆ เพื่อจูงใจให้เขาให้การอย่างใด ๆ ในเรื่องท่ีต้องหานั้นท่ีส าคัญคือห้ามท าร้าย
หรือซ้อมผู้ต้องหาให้รับสารภาพ และกฎหมายได้ก าหนดถึงสิทธิของผู้ต้องหาไว้โดยมีสิทธิพบและ
ปรึกษาทนาย เป็นการเฉพาะตัวให้ทนายความหรือผู้ท่ีตนให้ความไว้วางใจ เข้าฟังการสอบปากค าของ
ตนได้ในช้ันสอบสวน ได้รับการเยี่ยมหรือติดต่อกับญาติตามสมควร ได้รับการรักษาพยาบาลโดยเร็ว
เมื่อเกิดการเจ็บป่วย นอกจากนี้ผู้ต้องหายังมีสิทธิท่ีจะให้การหรือไม่ก็ได้ถึงผู้ต้องหาให้การถ้อยค าท่ี
ผู้ต้องหาให้การนั้น อาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีช้ันศาลได้ 

     เมื่อปรากฏว่ามีผู้ใดถูกจับ ผู้ถูกจับจะต้องได้รับการแจ้งข้อกล่าวหา
และรายละเอียดแห่งการจับโดยไม่ชักช้า และต้องรับโอกาสท่ีจะแจ้งให้ญาติหรือผู้ซึ่งผู้ถูกจับไว้วางใจทราบ
ในโอกาสแรกและผู้ถูกจับซึ่งยังถูกควบคุมอยู่นั้น ต้องน าตัวไปศาลภายใน 48 ช่ัวโมง นับแต่เวลาท่ีผู้ถูกจับ
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ถูกน าตัวไปถึงท่ีท าการของพนักงานสอบสวน เพื่อศาลพิจารณาว่ามีเหตุท่ีจะขังผู้ถูกจับได้ตามกฎหมาย
หรือไม่ เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย หรือมีเหตุจ าเป็นอย่างอื่นตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

     ในกรณีผู้ต้องหารับสารภาพ แม้ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพต่อ
พนักงานสอบสวนแล้ว เมื่อถูกฟ้องเป็นจ าเลยต่อศาลผู้ นั้นก็มีสิทธิให้การปฏิเสธต่อศาลว่ามิได้กระท า
ความผิดได้อีกและไม่ถือว่าเป็นข้อพิรุธอันจะท าให้ผู้ต้องหาหรือจ าเลยเสียเปรียบในคดีแต่อย่างใด เพราะ
การรับสารภาพในช้ันสอบสวน มีผลเพียงท าให้คดีมีเหตุท่ีพนักงานสอบสวนจะเสนอความเห็นต่อ
พนักงานอัยการให้ฟ้องผู้ต้องหาต่อศาลเท่านั้น เมื่อผู้นั้นถูกฟ้องยังศาลจ าเลยมีสิทธิให้การปฏิเสธว่ามิได้
กระท าความผิดได้แต่การรับสารภาพต่อพนักงานสอบสวนจะเป็นผลดีต่อจ าเลย อาจเป็นเหตุให้ศาล
พิพากษาลดโทษให้ผู้นั้นได้เพราะมีเหตุบรรเทาโทษตามประมวลกฎหมายอาญาได้ 

     ส่วนในกรณีจ าเลยรับสารภาพในช้ันศาลก่อนศาลพิพากษานั้น
จ าเลยท่ีถูกฟ้องอาจขอให้การรับสารภาพต่อศาลได้แม้ว่าจ าเลยจะเคยให้การปฏิเสธมาแล้วในช้ัน
สอบสวน ถ้าจ าเลยให้การ รับสารภาพต่อศาลในการพิจารณาคดี ถ้าเป็นคดีท่ีมีโทษไม่สูงหรือมิใช่คดีอุ
ฉกรรจ์ ศาลก็พิพากษาลงโทษจ าเลยได้ทันท่ีไม่ต้องมีการสืบพยานโจทก์จ าเลยในคดีนั้น แต่ถ้าเป็นคดีท่ีมี
อัตราโทษสูงศาลจะพิพากษาลงโทษจ าเลยทันทีไม่ได้ ต้องสืบพยานโจทก์ให้เห็นว่าจ าเลยได้กระท า
ความผิดจริงศาลจึงจะพิพากษาลงโทษจ าเลยตามค าสารภาพได้ 

     ถ้าปรากฏว่าการสืบพยานโจทก์ประกอบกับค าสารภาพของ
จ าเลยว่าจ าเลยมิได้กระท าความผิดศาลก็พิพากษายกฟ้องจะลงโทษจ าเลยตามค าสารภาพมิได้ 

3.10.2.10 การชันสูตรพลิกศพการชันสูตรพลิกศพนั้นจะกระท าเมื่อปรากฏ
แน่ชัดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลใดตายโดยผิดธรรมชาติหรือตายในระหว่างถูกความควบคุมของ
เจ้าพนักงานเว้นแต่กรณีประหารชีวิตตามกฎหมาย 

     การตายโดยผิดธรรมชาติ ได้แก่ 
   1. ฆ่าตัวตาย  
   2. ถูกผู้อื่นท าให้ตาย 

   3. ถูกสัตว์ท าร้ายตาย 

   4. ตายโดยอุบัติเหตุ 

   5. ตายโดยมิปรากฏเหตุ 

   3.10.2.11 การต้ังทนายให้แก่ผู้ต้องหาหรือจ าเลยในคดีท่ีมีอัตราโทษสูงถ้า
จ าเลยยากจนและคดีท่ีจ าเลยมีอายุไม่เกิน 18 ปี ในวันท่ีถูกฟ้องต่อศาล ศาลจะถามจ าเลยว่ามี
ทนายความหรือไม่ ถ้าไม่มีหรือต้องการทนายความช่วยเหลือในการต่อสู้คดี ศาลก็จะต้ังทนายความให้
จ าเลย โดยให้ทนายความได้รับเงินรางวัลตามระเบียบท่ีกระทรวงยุติธรรมก าหนด 
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   3.10.2.12 การอุทธรณ์ฎีกา เมื่อศาลช้ันต้นพิจารณาแล้วหากคู่ความ คือ 

โจทก์และจ าเลยเห็นว่าไม่ได้รับความยุติธรรมก็สามารถย่ืนอุทธรณ์หรือฎีกาต่อศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา
ต่อไปได้อีกภายในก าหนด 1 เดือน นับแต่วันท่ีได้อ่านค าพิพากษาของศาลช้ันต้นหรือศาลอุทธรณ์ให้ฝ่าย
ท่ีอุทธรณ์หรือฎีกาฟังแต่มีข้อจ ากัดในการอุทธรณ์หรือฎีกาซึ่งในคดีบางประเภทก็ไม่สามารถอุทธรณ์หรือ
ฎีกาได้ 

 

สาระส าคัญเบื้องต้นกระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง 
 

 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เป็นกฎหมายวิธีสบัญญัติ อันเป็นกฎหมายท่ีบัญญัติถึงวิธีการ
ต่าง ๆ ในอันท่ีบุคคลท้ังหลายพึงปฏิบัติเพื่อให้ได้รับการรับรองคุ้มครองและบังคับตามสิทธิและหน้าท่ี
ซึ่งมีอยู่ตามกฎหมายสารบัญญัติในทางศาลกฎหมายวิธีสบัญญัติจึงเป็นกฎหมายท่ีเป็นส่วนประกอบ
หรือช่วยเสริมกฎหมายสารบัญญัติเมื่อได้น าคดีขึ้นสู่ศาล ซึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
นั้น หลักการเริ่มต้นท่ีเมื่อคู่กรณีมีข้อพิพาท คู่ความฝ่ายหนึ่งจะริเริ่มท าการฟ้องหรือยื่นค าร้องต่อศาลท่ี
มีอ านาจพิจารณาคดีแพ่งนั้นแล้วจึงจะมีการจัดส่งค าฟ้องให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง คู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง
ต้องรีบจัดการท าค าให้การยื่นต่อศาลภายในก าหนดเวลามิฉนั้นอาจตกเป็นฝ่ายแพ้คดี โดยขาดนัดยื่น
ค าให้การ 

1. ขั้นตอนการน าคดีสู่ศาล 

    บุคคลน าคดีมาสู่ศาลได้ 2 กรณี คือ 

    1.1 มีข้อโต้แย้งสิทธิและหน้าท่ีของบุคคลในทางแพ่ง กรณีท่ีมีการโต้แย้งสิทธิเป็นคดีมีข้อ
พิพาท หมายถึง กรณีท่ีบุคคลฝ่ายหนึ่ง อ้างสิทธิเหนือบุคคลอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งบุคคฝ่ายหลังปฏิเสธสิทธิ
ของบุคคลฝ่ายแรกและการอ้างสิทธิหรือหน้าท่ีดังกล่าว 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
กรณีท่ี นาย ก ปฏิเสธช าระเงิน จากตัวอย่างข้างต้นประกอบด้วยคู่ความ 2 ฝ่าย ฝ่ายหนึ่งถูกโต้แย้ง
เกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าท่ีของตนตามกฎหมายแพ่ง ซึ่งเรียกฝ่ายท่ีถูกโต้แย้งสิทธิหน้าท่ีนี้ว่า โจทก์อีกฝ่าย
นั้นเป็นผู้มาโต้แย้งเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้า ซึ่งเรียกว่า จ าเลย ดังนี้ ฝ่ายโจทก็จึงเป็นฝ่ายฟ้องคดีต่อศาล
เพื่อปลดเปล้ืองการโต้แย้งสิทธินั้น ฝ่ายจ าเลยเองก็สามารถแถลงว่าตนมิได้โต้แย้งสิทธิหรือหน้าท่ีของ
โจทก์ ซึ่งเรียกกรณีนี้ว่า คดีมีข้อพิพาท (วินัย ล้ าเลิศ, 2554: 446) 

    1.2 เมื่อมีกรณีท่ีบุคคลจะต้องใช้สิทธิทางศาลตามกฎหมายก าหนดไว้หมายความว่าบุคคล
นั้นมีสิทธิอยู่แล้วตามกฎหมายและจ าเป็นต้องใช้สิทธิทางศาลเพื่อขอความรับรองค้มครองหรือบังคับ
ตามสิทธิของตนท่ีมีอยู่หรือจะกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งได้ต่อเมื่อบุคคลนั้นได้ขออนุญาตหรือศาล



218 

ได้แสดงหรือรับรองสิทธินั้นก่อนซึ่งเรียกคดีนี้ว่า คดีไม่มีข้อพิพาท (จักรพงษ์ เล็กสกุลชัย , 2551: 9) 
เช่น การร้องขอจัดต้ังผู้จัดการมรดกการร้องขอให้ศาลรับรองกรรมสิทธิ์ในท่ีดินครอบครองปรปักษ์ 
เป็นต้น 

2. วิธีพิจารณาในศาลเบื้องต้น 

    การยื่นฟ้องคดีต่อศาลนั้น ต้องท าเป็นหนังสือยื่นต่อศาลช้ันต้นเว้นแต่กฎหมายจะบัญญัติ
ไว้เป็นอย่างอื่นเมื่อยื่นฟ้องแล้วย่อมท าให้เกิดคดีขึ้นในศาลทันทีและถือว่าคดีนั้นอยู่ในระหว่างพิจารณา
ของศาลหากฝ่ายโจก์ท่ีเป็นฝ่ายฟ้องคดียื่นค าฟ้องแล้ว 

    เมื่อจ าเลยได้รับส าเนาค าฟ้องพร้อมหมายเรียกแล้วจ าเลยต้องต้องยื่นค าให้การภายใน 15 
วัน โดยต้องระบุว่าจะรับหรือปฏิเสธหรือจะฟ้องแย้งมาในค าให้การก็ได้และเมื่อศาลตรวจค าฟ้อง
ค าให้การแล้ว ศาลจะช้ีว่าคดีมีข้อพิพาทและต้องสืบพยานหรือไม่ ซึ่งเรียกว่า การช้ีสองสถาน และเมื่อ
ก าหนดประเด็นข้อพิพาทและก าหนดหน้าท่ีน าสืบแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาในศาลช้ันต้นต่อไป 

    แต่เมื่อปรากฏว่า คู่กรณีท่ีพิพาทกันนั้นตกลงระงับข้อพิพาทกันเองโดยการท าเป็นสัญญา 
ประนีประนอมยอมความผ่อนผันกันซึ่งการประนีประนอมยอมความนี้มี 2 กรณี คือ 1. ประนีประนอม
ยอมความกันนอกศาล ซึ่งหมายถึง กรณีท่ีคู่พิพาทมิให้น าคดีขึ้นสู่ศาล ท าสัญญาตกลงกันเอง ลงลายมือ
ช่ือท้ังสองฝ่าย และ 2. ประนีประนอมยอมความกันในศาล ซึ่งหมายถึง การประนีประนอมยอมความกัน
เพื่อระงับคดีในศาล ศาลก็จะพิพากษาตามยอม และถือว่าคดีส้ินสุด จะฟ้องร้องกันอีกไม่ได้ และจะ
อุทธรณ์ฎีกาไม่ได้ เว้นแต่ เมื่อมีข้อกล่าวอ้างว่าอีกฝ่ายฉ้อฉล หรือเมื่อค าพิพากษาถูกอ้างว่าขัดต่อความ
สงบเรียบร้อยของประชาชน หรือถูกอ้างว่าค าพิพากษามิได้เป็นไปตามข้อตกลง 

3. การอุทธรณ์และฎีกา 

    การอุทธรณ์ คือ การฟ้องให้พิจารณาใหม่ เพราะเหตุไม่เห็นด้วยกับค าพิพากษาหรือค าส่ัง
ของศาลช้ันต้น ถ้าคู่ความหรือผู้มีส่วนได้เสียไม่พอใจในค าพิพากษาหรือค าส่ังของศาลช้ันต้นก็มีสิทธิท่ี
จะอุทธรณ์ได้ แต่ต้องอุทธรณ์ภายใน 1 เดือน นับแต่วันท่ีศาลมีค าพิพากษาหรือค าส่ัง เว้นแต่จะเป็น
กรณีต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาควาอาญา 

    การฎีกา คือ การโต้แย้งค าพิพากษาหรือค าส่ังของศาลอุทธรณ์ เมื่อคู่ความหรือผู้มีส่วนได้
เสียไม่พอใจในค าพิพากษาหรือค าส่ังของศาลอุทธรณ์ และต้องฎีกาภายในก าหนดเวลา 1 เดือน นับ
แต่วันท่ีศาลอุทธรณ์มีค าพิพากษาหรือค าส่ัง 

4. การบังคับคดี 

    เมื่อศาลมีค าพิพากษาให้จ าเลยช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์แล้ว ถ้าเป็นการพิพากษา 
ให้ช าระหนี้เป็ยเงินจ านวนหนึ่งลูกหนี้จะต้องช าระหนี้ตามค าพิพากษานั้น แต่ถ้าเพิกเฉยไม่ช าระหนี้
เจ้าหนี้ขอให้ศาลใช้มาตรการช้ันบังคับคดีเพื่อให้ได้ช าระหนี้ คือ ศาลจะต้ังเจ้าพนักงานบังคับคดีซึ่ง
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เป็นเจ้าพนักงานของศาล ท าการยึดทรัพย์ของลูกหนี้ แล้วน ามาขายทอดตลาดรวบรวมเงินช าระหนี้
ให้แก่เจ้าหนี้ต่อไป 

    ถ้าเป็นค าพิพากษาของศาลท่ีให้ลูกหนี้ท าการส่ิงใดส่ิงหนึ่งบางกรณีก็ให้ถือว่าเอาค าพิพากษา
ของศาลแทนการแสดงเจตนาของจ าเลยเพื่อด าเนินการต่อไป ให้ค าพิพากษาของศาลเกิดผลให้ผู้ชนะคดี
ได้รับสิทธิประโยชน์ตามท่ีต้องการ เช่นกรณีท่ี นาย ก ท าสัญญาขายท่ีดินให้ นาย ข แล้วเพิกเฉย ไม่ไป
จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้ เมื่อ นาย ข ชนะคดี ศาลจะพิพากษาให้ นาย ก ไปท าการจดทะเบียน
โอนกรรมสิทธิ์ท่ีดินให้แก่ นาย ข ยังส านักงานท่ีดิน ถ้านาย ก ฝ่าฝืนหรือเพิกเฉยก็ให้ถือเอาค าพิพากษา
ของศาลแทนการแสดงเจตนาของจ าเลย กล่าวคือ นาย ข โจทก์เจ้าหนี้ผู้ชนะคดีมีสิทธิน าค าพิพากษาของ
ศาลท่ีพิพากษาให้ตนชนะคดีไปยังส านักงานท่ีดิน เพื่อให้เจ้าพนักงานท่ีดินโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่ตนได้
แม้ นาย ก ลูกหนี้จะไม่ได้มายังส านักงานท่ีดินด้วยก็ตาม 

    การจับและขังลูกหนี้ตามค าพิพากษาถ้าศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ หรือจ าเลยกระท าการ
อย่างใดอย่างหนึ่งและลูกหนี้อาจท าได้แต่ขัดขืน ลูกหนี้ตามค าพิพากษาอาจถูกจับและน ามาขังไว้
จนกว่าจะปฏิบัติตามค าพิพากษาได้ เช่น คดีฟ้องขับไล่ให้จ าเลยออกจากท่ีพิพาท จ าเลยไม่ปฏิบัติตาม
ค าพิพากษา ไม่ยอมอพยพขนย้ายออกจากท่ีดินตามค าพิพากษาของศาล หรือท่ีเรียกว่า ด้ือแพ่ง ศาล
ออกหมายจับจ าเลยและขังไว้ได้ จนกว่าจ าเลยจะอพยพขนย้ายออกจากท่ีพิพาท เพราะการอพยพขน
ย้ายเป็นกรณีท่ีจ าเลยอาจปฏิบัติได้ 

    ถ้าเป็นกรณีท่ีศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ช าระหนี้ให้เจ้าหนี้เป็นเงินจ านวนหนึ่งแต่ลูกหนี้ยาก 
จนไม่มีเงินพอจะช าระหนี้ศาลจะขังและจ าคุกลูกหนี้ไม่ได้  
 

สรุป 

 

ในกระบวนการยุติธรรมท้ังทางแพ่งและกระบวนยุติธรรมทางอาญานั้นเปรียบเสมือนเป็น
กระบวนการท่ีรับรองและคุ้มครองสิทธิของบุคคล ซึ่งถือว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญในโลก
เสรีประชาธิปไตย โดยวัตถุประสงค์ของวิธีพิจารณา ท้ังในกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งและกระบวน
ยุติธรรมทางอาญา เพื่อหาข้อยุติและระงับข้อพิพาท ท้ังนี้ เพื่อรักษาความสงบรียบร้อยของประชาชน
ในรัฐ ซึ่งต้องค านึงถึงหลักความยุติธรรม โดยยึดหลักปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในบทนี้จึงได้สรุปกระบวนการยุติธรรมเบื้อต้น ซึ่ง
มีเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนวิธีพิจารณาทางอาญา เช่น บุคคลท่ีมีหน้าท่ีในกระบวนการยุติธรรม การ
สอบสวน หมายอาญา การจับ การค้น ความสัมพันธ์ระหว่างการสอบสวนกับการฟ้องคดี เป็นต้น ส่วน
ในกระบวนวิธีทางแพ่ง ก็ได้กล่าวถึงขั้นตอนในการน าคดีขึ้นสู่ศาล วิธีการในศาลช้ันต้น และการ
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อุทธรณ์ ฎีกา ซึ่งเป็นส่วนท่ีเป็นความรู้พื้นฐานในการท่ีจะศึกษากระบวนการยุติธรรมในระดับสูงขึ้น
ต่อไป 

 

แบบฝึกหัดท้ายบท 

 

1. จงอธิบายถึง การจับบุคคล ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

2. จงอธิบายว่า อย่างไรเป็นความผิดซึ่งหน้า 

3. เหตุให้ออกหมายค้น มีเหตุใดบ้าง 
4. ท่านเข้าใจกรณีการฝากขังผู้ต้องหาของเจ้าพนักงานต าราจอย่างไร 

5. จงอธิบายถึงเหตุท่ีต้องมีการชันสูตรพลิกศพ 

6. ท่านเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างการสอบสวนกับการฟ้องคดีต่อศาลในกระบวนการ
ยุติธรรมอย่างไร 

7. นายแดงถึงแก่ความตาย มีท่ีดิน 1 ไร่ นายด า ทายาทต้องการกรรมสิทธิ์ในท่ีดินดังกล่าว 
จึงมาปรึกษานักศึกษา จงให้ค าปรึกษานายด า 

8. การช้ีสองสถาน คืออะไร และเมื่อช้ีสองสถานแล้ว คู่ความต้องด าเนินการอย่างไร 

9. จงอธิบายถึงลักษณะของคดีมีข้อพิพาท และคดีไม่มีข้อพิพาท  
10. ให้นักศึกษาเขียนโครงสร้างของกระบวนการยุติธรรมเบ้ืองต้นท้ังทางแพ่งและทางอาญา 
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