
บทท่ี 4 
 

กฎหมายสําคัญ ๆ เก่ียวกับครอบครัวและชีวิตประจําวัน 
กฎหมายครอบครัวเปนกฎหมายท่ีสืบเน่ืองมาจากการอาศัยจารีตประเพณีบังคับ 

และเร่ิมมีการตราเปนกฎหมายเมื่อป พ.ศ. 1904 ในรัฐสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีศรีบรม
จักรพรรดิ์ (พระเจาอูทอง) โดยบทกฎหมายดังกลาวมีเน้ือหาเปนเร่ืองความสัมพันธ
ระหวางสามีภริยาเปนหลักใหญ คร้ังในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก
มหาราชใหชําระกฎหมายเกาท่ีมีมาแตโบราณ แลวรวมไวดวยกันท้ังหมดเมื่อป 2347 
เรียกวากฎหมายตราสามดวง ตอมาเม่ือวันที่ 1 ตุลาคม 2478 มีการใชบังคับกฎหมาย
ครอบครัวมรดก อันเปนบทบัญญัติบรรพ 5 และ บรรพ 6 แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย และมีการแกไขเพ่ิมเติมคร้ังใหญ 2 คร้ัง เม่ือป 2519 และป 2533 แตเคาโครง
บทบัญญัติแหงกฎหมายก็ยังยึดรูปแบบเดิมเม่ือป พ.ศ.2478 (พลประสิทธิ์  ฤทธิ์รักษา 
2543, 11) 

 
กฎหมายเกีย่วกับครอบครัว 
 

ในสังคมประเพณีของไทย เม่ือชายหญิงจะอยูกินเปนสามีภริยากันน้ัน มักจะหม้ัน
กันกอนท่ีจะสมรสกัน ซ่ึงสาระสําคัญรวบรวมจากหลักกฎหมายครอบครัวของ   พล
ประสิทธิ์  ฤทธิ์รักษา (2543, 20) ดังนี้ 

 
1. การหมั้น  

 การหม้ันจะทําไดตอเม่ือชายและหญิงมีอายุสิบเจ็ดปบริบูรณ ถาท้ังชายและ
หญิงหรือฝายใดฝายหน่ึงมีอายุไมครบสิบเจ็ดปบริบูรณจะเปนโมฆะตามกฎหมาย การ
หม้ันเปนเพียงการปฏิบัติตามประเพณีท่ีปฏิบัติกันมาต้ังแตรุนบรรพบุรุษจนถึงปจจุบัน
เทาน้ัน เปนทํานองคลายกับวาเปนการจับจองหรือการมัดจํา เพ่ือเปนหลักฐานและเปน
หลักประกัน ผูเยาว จะทําการหม้ันกันได ก็ตองไดรับความยินยอมจาก บิดาและมารดา 
กรณีท่ีมีท้ังบิดาและมารดา บิดาหรือมารดา กรณีท่ีบิดาหรือมารดาตายหรือถูกถอนอํานาจ
ปกครองหรืออยูในสภาพท่ีไมอาจใหความยินยอมได ผูรับบุตรบุญธรรม กรณีผูเยาวเปน
บุตรบุญธรรม ผูปกครอง กรณีท่ีไมมีท้ังบิดา มารดา หรือผูรับบุตรบุญธรรม หรือมีแตถูก
ถอนอํานาจปกครอง การหม้ันที่ไมไดรับความยินยอมดังกลาวเปนโมฆียะ   

มีบทกฎหมายเกี่ยวกับการหม้ันท่ีนารูอยูหลายเรื่อง ซ่ึงพลประสิทธิ์  ฤทธิ์
รักษา (2543, 20-21) สรุปไดส้ัน ๆ ดังน้ี 



1.1 เกณฑอายุท่ีชายหญิงจะหม้ันกันได ชายหญิงจะหม้ันกันไดท้ังคูตองมีอายุ
ครบ 17 ปบริบูรณ  

1.2 ความยินยอมของผูใหญใหชายหญิงหม้ันกันในกรณีท่ีชายหญิงยังเปน
ผูเยาวฝายท่ียังเปนผูเยาวตองไดรับความยินยอมจากผูมีอํานาจ เชน บิดามารดา 

1.3 ของหม้ัน ในการหม้ันกันกฎหมายไดบังคับวาฝายชายตองไดสงมอบของ
หม้ัน เม่ือหม้ันกันแลวของหม้ันยอมตกเปนสิทธิแกหญิงคูหม้ัน เม่ือสมรสแลวของหม้ันจะ
เปนสินสวนตัวของหญิงไป 

1.4 สินสอด เปนกรณีท่ีฝายชายตกลงใหทรัพยสินแกบิดามารดา ผูรับบุตร
บุญธรรมหรือผูปกครองของฝายหญิงเพื่อตอบแทนการที่หญิงยอมสมรส 

1.5 คาทดแทนเม่ือผิดสัญญาหม้ัน การหม้ันไมเปนเหตุท่ีจะรองขอใหศาล
บังคับใหสมรสกันได เพียงแตถาฝายใดผิดสัญญาหม้ัน อีกฝายมีสิทธิเรียกรองใหรับผิดใช
คาทดแทนได และคาทดแทนก็ยังกําหนดไววาใหเรียกไดเฉพาะกรณีท่ีกําหนดไวเทาน้ัน 

 



สรุปเรื่องการหมั้น 
 
 

→ ผูกพันจะสมรส 
→ บังคับใหสมรสไมได 
→ บังคับเบี้ยปรับไมได 
→ ผลเก่ียวกับของหมั้นและสินสอด 
→ การคุมครองศักด์ิศรีชายคูหมั้น 
→ ผลเมื่อผิดสัญญาหมั้น 

→ คาทดแทน 
→ ของหมั้น 
→ สินสอด 

ความหมาย 
และขอบขาย
ของการหม้ัน 

ผลของ 
การหมั้น 

การส้ินสุดแหงการ
หม้ันและเรียกคา

ทดแทน 

อายุความที่
เกี่ยวกับการหมั้น 

ขอคิดจากคดี
เกี่ยวกับการหมั้น เง่ือนไขของการหมั้น 

อายุ ความยินยอม ตองมีการหมั้น ไมขัดตอเง่ือนไข
การสมรส 

ทรัพยสินที่เกี่ยวของ 

ของหมั้น 

แผนภูมิที่ 1 สรุปเรื่องการหมั้น 

สินสอด 

มาจาก: หลักกฎหมายครอบครัว พลประสิทธิ์  ฤทธิ์รักษา หนา 27 



   2.  การสมรส  
   สรุปเน้ือหาเกี่ยวกับการสมรสของพลประสิทธิ  ฤทธิ์รักษา (2543, 34-36)ดังนี้ 
 2.1  การสมรส คือ การที่ชายและหญิงยินยอมเปนสามีภริยากันและตองแสดง
ความยินยอมนั้นใหปรากฏโดยเปดเผยและจดทะเบียนตอหนานายทะเบียน โดยแบงเปน
กรณีดังนี้  
           1)  การสมรสในตางประเทศ ถาฝายใดฝายหน่ึงเปนคนไทยใหจด
ทะเบียนตามกฎหมายแหงประเทศนั้นๆ หรือกฎหมายไทยก็ได (มาตรา ๑๔๕๙) 
           2)  การสมรสกรณีพิเศษท่ีไมอาจจดทะเบียนตอหนานายทะเบียนได 
เพราะชายหรือหญิงตกอยูในอันตรายใกลความตาย สามารถแสดงเจตนาตอบุคคลซ่ึงบรรลุ
นิติภาวะใหจดแจงการแสดงเจตนาไว แลวนําหลักฐานการจดแจงน้ัน ไปยื่นตอนาย
ทะเบียนภายหลังได (มาตรา ๑๔๖๐) 
           2.2  เง่ือนไขและขอยกเวนของการสมรส มีดังนี้ 
            1)  การสมรสจะทําไดตอเมื่อชายและหญิงมีอายุ 17 ปบริบูรณแลว เวน
แตมีเหตุสมควรศาลอาจอนุญาตใหสมรสกอนได (มาตรา ๑๔๔๘) 
            2)  ชายและหญิงซ่ึงเปนญาติสืบสายโลหิตโดยตรงข้ึนไปหรือลงมา เปนพ่ี
นองรวมบิดามารดา หรือรวมแตบิดาหรือมารดา สมรสกันไมไดไมวาเปนญาติโดยชอบ
ดวยกฎหมายหรือไม (มาตรา ๑๔๕๐) 
           3)  ผูรับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมสมรสกันไมได (มาตรา ๑๔๕๑) 
ถาสมรสกันการรับบุตรบุญธรรมเปนอันยกเลิก (มาตรา ๑๕๙๘/๓๒) 
            4)  หญิงท่ีสามีตายหรือการสมรสส้ินสุดลงดวยประการอื่น จะสมรสใหม
ไดตอเม่ือการส้ินสุดแหงการสมรสนั้นผานพนไปแลวไมนอยกวา 310 วัน เวนแต (1) 
คลอดบุตรแลวในระหวางน้ัน (2) สมรสกับคูสมรสเดิม (3) มีใบรับรองแพทยตามกฎหมาย
วามิไดมีครรภ หรือ (4) มีคําส่ังศาลใหสมรสได 
           



2.3  ผลของการสมรส มีดังน้ี 
1) การสมรสมีผลสมบูรณ ตอเม่ือชายและหญิงจดทะเบียนตอหนานาย

ทะเบียนเรียบรอยแลว (มาตรา ๑๔๕๗ มาตรา ๑๔๕๘ มาตรา ๑๔๕๙ และมาตรา 
๑๔๖๐) 
          2)  ผูเยาวทําการสมรสไดตอเม่ือไดรับความยินยอมจากผูมีอํานาจใหความ
ยินยอม (มาตรา ๑๔๕๔ มาตรา ๑๔๕๕ และมาตรา ๑๔๕๖) 
          3)  การสมรสเปนโมฆะเมื่อมีการฝาฝนบทบัญญัติของกฎหมาย (มาตรา 
๑๔๙๔ มาตรา ๑๔๙๕ มาตรา ๑๔๙๖ มาตรา ๑๔๙๗ มาตรา ๑๔๙๘ มาตรา ๑๔๙๙ 
และมาตรา ๑๕๐๐) 
          4)  การสมรสเปนโมฆียะเมื่อมีการฝาฝนบทบัญญัติของกฎหมาย (มาตรา 
๑๕๐๕ มาตรา ๑๕๐๖ มาตรา ๑๕๐๗ มาตรา ๑๕๐๘ มาตรา ๑๕๐๙ มาตรา ๑๕๑๐ 
มาตรา ๑๕๑๑ มาตรา ๑๕๑๒ และมาตรา ๑๕๑๓) 
          5)  การสมรสส้ินสุดลงดวยความตาย การหยาหรือศาลพิพากษาใหเพิกถอน 
(มาตรา ๑๕๐๑ มาตรา ๑๕๐๒ และมาตรา ๑๕๐๓) 

 
 

 



การสมรสที่เปนโมฆียะ 
 

กรณีท่ีการสมรส
เปนโมฆียะ 

ตองเพิกถอนโดยรอง
ตอศาล 

ผูท่ีจะรอง
ขอไดคือ
บุคคลท่ี
กฎหมาย
กําหนด 

ผลภายหลัง
จากศาล
พิพากษาให
เพิกถอนแลว 

สมรสกอนอายุครอบ17 ปบริบูรณ 
(ม.1448 และ 1503) 

ผูเยาวสมรสโดยไมไดรับความยินยอม 
(ม. 1454, 1503 และ1509) 

สมรสโดยสําคัญเผิดตัวคูสมรส 
(ม. 1503 และ 1505) 

สมรสโดยถูกกลฉอฉลอันถึงขนาด 
(ม. 1503 และ 1506) 

สมรสโดยถูกขมขูอันถึงขนาด 
(ม. 1503 และ 1507) 

ผลการสมรส
ที่ยังไมถูก
เพิกถอน 

ถือวาเปนการ
สมรสโดยชอบ
ดวยกฎหมาย
เชนการสมรส
ตามปกติ

มีหลักเกณฑ
เฉพาะและนํา
เรื่องการหยา
โดยคําพิพากษา
มาใชบังคับโดย
อนุโลม(ม. 1500 

ถึง 1513) 

กรณีอายุผูรองขอไดแก
ผูมีสวนไดเสีย เวนแตผู
ที่ใหความยินยอม รอง
ขอไมได (ม. 1504) 

กรณีความยินยอมผูรอง
ขอคือ บุคคลที่อาจให
ความยินยอมได (ม. 
1510) 

กรณีอื่นอีก 3 กรณีคู
สมรสที่ไดรับ
ผลกระทบโดยตรง (ม. 
1508) 

แผนภูมิท่ี 2 การสมรสที่เปนโมฆียะ 
มาจาก: หลักกฎหมายครอบครัว พลประสิทธิ์  ฤทธิ์รักษา หนา 47 



การสมรสที่เปนโมฆะ 

กรณีทั่วไป กรณีสมรสซอน 

กรณีผูมีสิทธิรอง
ของตอศาล 
(ม.1494-1496) 

ผล 

(ม.1494-1500) 

กรณีที่เปนโมฆะ 
ผูมีสิทธ ิ

ผล 

(ม.1494-1500) 

กรณีที่เปนโมฆะ 

สมรสซอน 

(ม.1452และ1495) 

ผูมีสวนไดเสีย มีแนวทางศึกษา
เชนเดียวกันกับ

กรณีทั่วไปมีความ
แตกตางบางบาง

กรณี 

→ วิกลจริต(ม.1449) 
→ สายโลหิต (ม.1450) 
→ ยิมยอม (ม.1458) 

ผูดําเนินการ 

(ม.1497) 

→ สิทธิที่ไดมาโดย
สุจริต 

→ ความสัมพันธ
สวนตัว 

→ ความสัมพันธทาง
ทรัพยสิน 

→ การเปนทายาท 
→ คาทดแทน 
→ คาเลี้ยงชีพ 
→ บุตร 
→ บุคคลภายนอก 

กลาวอาง รองขอตอศาล 

มาจาก: หลักกฎหมายครอบครัว พลประสิทธิ์  ฤทธิ์รักษา หนา 44 
แผนภูมิท่ี 3 การสมรสที่เปนโมฆะ 



   3.  ความสัมพันธระหวางสามีและภรรยา   
 ความสัมพันธระหวางสามีและภรรยาจะเกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือมีการสมรสกัน อาจ
แบงเปน ความสัมพันธในทางสวนตัว หรือความสัมพันธในทางทรัพยสินก็ได  ในดาน
ความสัมพันธสวนตัวนับวามีความสําคัญเร่ืองหน่ึงท่ีแสดงใหเห็นวาการเปนสามีภริยากัน
น้ัน ตองมีหนาท่ีอยูกินหลับนอนดวยกัน อุปการะเลี้ยงดูกัน ยกยองใหเกียรติโดยเสมอกัน 
และตองซ่ือสัตยตอกัน ฝายใดเปนผูไรความสามารถ อีกฝายตองอนุบาล ฝายใดเปนผู
เสมือนไรความสามารถ อีกฝายตองพิทักษ เม่ือคูสมรสวิกลจริต ฝายปกติตองอุปการะ
เลี้ยงดูและปกปองภัยตาง ๆ  สวนในดานความสัมพันธทางทรัพยสิน กฎหมายไดกําหนด
ไวดังนี้ (วิระดา  สมสวัสด์ิ 2546, 87-101) 

    3.1  สินสวนตัว หมายถึงทรัพยสินที่คูสมรสครอบครองกอนทําการสมรส 
ไดแกทรัพยสิน 

 1)   ท่ีฝายใดฝายหน่ึงมีอยูกอนสมรส 
 2)   ท่ีเปนเคร่ืองใชสอยสวนตัว เคร่ืองแตงกาย หรือเคร่ืองประดับกายตาม

ควรแกฐานะ หรือเคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ีจําเปนในการประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพของคูสมรส 
ฝายใดฝายหนึ่ง 

 3)   ท่ีฝายใดฝายหน่ึงไดมาระหวางสมรส โดยการรับมรดกหรือการใหโดย
เสนหา 

 4)   ท่ีเปนของหม้ัน 
3.2  สินสมรส ไดแกทรัพยสินท่ีคูสมรสทํามาหาไดระหวางที่อยูกินเปนสามี

ภรรยากันหรือฝายใดฝายหน่ึงไดมาระหวางสมรสโดยพินัยกรรม หรือโดยการยกใหเปน
หนังสือโดยระบุวาเปนสินสมรสและรวมทั้งทรัพยสินที่เปนดอกผลของสินสวนตัว ถากรณี
เปนท่ีสงสัยวาทรัพยสินอยางหน่ึงเปนสินสมรสหรือมิใช ใหสันนิษฐานไวกอนวาเปน
สินสมรส 

 
 
 



ประเภทของสิน
สวนตัว 

ผูมีอํานาจ
จัดการ 

สินสวนตัว สินสมรส 

ประเภทของสิน
สวนตัว 

ผูมีอํานาจ
จัดการ 

เจาของสินสวนตัว ตางจัดการไดโดยลําพัง
ยกเวนทรัพยสิน 8 

ประเภท ตองไดรับความ
ยินยอมจากอีกฝายหน่ึง
หรือจัดการรวมกัน 

→  1.  ______ 

→  2.  ______ 
→  3.  ______ 
→ 4.  ______ 

→  1.  ______ 

→  2.  ______ 
→  3.  ______ 
→ 4.  ______ 

ทรัพยสินระหวางสามีภริยา 



4.  การหยา  
การหยาไมวาดวยความยินยอมของคูสมรสทั้งสองฝายหรือศาลพิพากษาให

หยาก็ตาม ตางทําใหการสมรสส้ินสุดลง ไมมีความสัมพันธฉันทสามีภริยากันตอไปอีก 
ทรัพยสินท่ีมีอยูตองจัดการแบงกัน มีหน้ีตองรับผิดรวมกัน มีบุตรตองจัดการเร่ืองอํานาจ
ปกครองและคาอุปการะเลี้ยงดู การหยาทําได 2 วิธี คือ หยาท่ีอําเภอในกรณีท่ีคูสมรส
ยินยอมจดทะเบียนหยาตอนายทะเบียนพรอมใจกัน  และหยาโดยคําพิพากษาของศาล 
กฎหมายกําหนดเหตุฟองหยาไวหลายกรณี (มาตรา ๑๕๑๖)  กลาวคือ เม่ือคูสมรสฝาย
หน่ึงนอกใจ ประพฤติไมดีจนอีกฝายหน่ึงไดรับความอับอาย ถูกเกลียดชัง หรือเดือดรอน
เสียหาย ทํารายรางกายหรือจิตใจอีกฝายหน่ึง จงใจทิ้งรางอีกฝายหน่ึงไป สมัครใจแยกกัน
อยูเพราะอยูดวยกันไมไดอยางปกติสุข ถูกจําคุกเกิน 1 ป สาบสูญ ไมอุปการะเลี้ยงดูอีก
ฝายหน่ึง วิกลจริต ผิดทัณฑบน เปนโรคติดตออยางรายแรง และเสียสมรรถภาพทางเพศ 
กรณีเหลาน้ีคูกรณีอีกฝายหน่ึงยกข้ึนเปนเหตุฟองตอศาล (คดีฟองหยาถือเปนคดีครอบครัว 
จึงตองฟองตอศาลเยาวชนและครอบครัว) ใหศาลพิพากษาใหหยาขาดจากกันได 

เม่ือหยากันแลว ตองจัดการเร่ืองทรัพยสินและบุตร หากตกลงกันไดก็เปนไป
ตามนั้น แตถาตกลงกันไมได กฎหมายกําหนดใหแบงสินสมรสกันคนละครึ่ง สําหรับบุตร 
ศาลจะเปนผูช้ีขาดวาสมควรใหฝายใดมีอํานาจปกครอง ฝายใดจายคาอุปการะเลี้ยงดูบุตร   

 

 



กฎหมายเกีย่วกับมรดก 
 

มรดก คือทรัพยสินทุกชนิดของผูตาย ตลอดจนสิทธิและหนาท่ีความรับผิดชอบ
ตาง ๆ มีสาระสําคัญดังน้ี (สุกัญญา  รัตนนาคินทร 2544, http://www.elib-online.com 
/laws/laws_family) 

1.  ทายาทผูมีสิทธิรับมรดก กฎหมายไดกําหนดไว 2 ประเภท ดังน้ี 
1.1  ทายาทผูรับพินัยกรรม คือบุคคลผูมีสิทธิรับมรดกตามขอกําหนดแหง

พินัยกรรม 
1.2  ทายาทโดยธรรม คือ บุคคลผูมีสิทธิรับมรดกตามกฎหมาย ในกรณีท่ี

เจาของถึงแกความตายโดยมิไดทําพินัยกรรมเอาไว ทายาทโดยธรรม ไดแก คูสมรสของ
ผูตายท่ียังมีชีวิตอยู ผูสืบสันดานของผูตาย บิดามารดาของผูตาย เปนตน 

1.3  การเสียสิทธิในกองมรดก ซ่ึงมาจากสาเหตุตาง ๆ ดังน้ี 
1.3.1  กฎหมายจํากัดมิใหรับมรดก  
1.3.2  ถูกตัดมิใหรับมรดก โดยเจาของมรดกตองกระทํา โดยแสดงเจตนา

ชัดแจงระบุไวในขอกําหนดแหงพินัยกรรม หรือโดยเปนหนังสือมอบไวแกนายอําเภอ 
1.3.3 โดยการสละมรดกโดยสมัครใจของทายาทโดยทําหนังสือมอบไวแก

นายอําเภอ 
2.  วิธีการแบงมรดก  
  กรณีท่ีบุคคลใดบุคคลหน่ึงถึงแกกรรม ถาคนนั้นมีทรัพยมรดก มรดกก็ยอมตก

แกทายาท ถามีทายาทคนเดียวก็ไมตองมีการแบงมรดก แตถามีทายาทหลายคนเพื่อมิให
เกิดปญหา กฎหมาย จึงไดกําหนดวิธีการแบงมรดกไว อยางไรก็ดี กอนท่ีจะมีการแบง
มรดกกฎหมายกําหนดไววา ถามีทายาทหลายคน ทายาทเหลาน้ันมีสิทธิและหนาท่ี
เกี่ยวกับทรัพยมรดกรวมกันจนกวาจะไดแบงมรดกกันเสร็จแลว และใหถือเสมอวา ทายาท
ทุกคนเปนเจาของรวมในกองมรดก เม่ือถือวาทายาททุกคนเปนเจาของรวมทายาท ซ่ึง
เปนเจาของรวมมีสิทธิฟองเรียกมรดกสวน ของตนได กฎหมายยังไดกําหนดตอไปอีกวา 
ถาไมมีกฎหมายกําหนดเปนอยางอื่นหรือไมมี ขอความในพินัยกรรมกําหนดไวให
สันนิษฐานไวกอนวา ผูเปนทายาทดวยกันมีสวนเทากันในกองมรดกที่ยังไมไดแบง  
 โดยท่ี วินัย  พุมกุมาร ( http:dufe5.5fe.go.th2ilp) ไดจําแนกการแบงมรดกไวดังน้ี  

2.1  ทายาทเขาครอบครองทรัพยมรดกเปนสัดสวน วิธีการนี้ คือ ทายาท
ตางสมัครใจแบงเปนทรัพยมรดกและทายาทตางเขาครอบครองมรดก ท่ีไดรับแบงน้ัน โดย
การสมัครใจแบงปนไมตองทําหลักฐานเปนหนังสือก็ใชบังคับได การตกลงแบงตามขอน้ีไม
ตองมีหลักฐานเปนหนังสือก็บังคับกันได  

2.2  ขายทรัพยมรดกที่ไดนําเงินมาแบงปนกัน วิธีน้ีอาจเกิดข้ึนไดเม่ือ
ทรัพยมรดกไมอาจแยกเปนสัดสวนได เชน มีที่ดิน 100 ตารางวา แตมีทายาท 21 คน จึง

http://www.elib-online/


จําเปนตองนําทรัพยมรดกออกขาย นําเงินมาแบงกันจะเปนวิธีการท่ีงาย การขายก็ทําได
หลายวิธี เชน ประมูลระหวางทายาท วาทายาทคนใดใหราคาสูงสุดก็ไดท่ีไป หรือประกาศ
ขายหรือขายทอดตลาดก็ได อยางไรก็ตามหากเปนการประมูลอสังหาริมทรัพยหรือท่ีดิน 
การประมูลน้ันจะสมบูรณก็ตอเม่ือไดมีการจดทะเบียนรับโอนอสังหาริมทรัพย  

2.3 ทําสัญญาแบงมรดก การทําสัญญาแบงปนมรดกน้ี สัญญาน้ันตองมี
หลักฐานเปนหนังสือลงลายมือช่ือฝายท่ีตองรับผิดหรือตัวแทนของฝายน้ันเปนสําคัญ 
มิฉะน้ันจะฟองรองใหบังคับคดีไมได เม่ือไดทําสัญญาแลว ก็ยอมผูกพันผูท่ีทําตอมาจะกลับ
เปลี่ยนใจขอแบงกันใหมอีกไมได สัญญาแบงปนมรดกน้ีตามกฎหมายใหนําเร่ือง
ประนีประนอมยอมความมาใชบังคับโดยถือวาเปนการประนีประนอมยอมความนั่นเอง ถา
ทายาทเปนผูเยาวผูใชอํานาจปกครอง (บิดา,มารดา) จะทําสัญญาแบงปนมรดก ขางตน 
โดยไมไดรับอนุญาตจากศาลไมได หากทําลงไปสัญญาไมผูกพันผูเยาว  

3.  ผูจัดการมรดก 
 ผูจัดการมรดกโดยทั่วไปจะมี 2 ประเภท คือ ผูจัดการมรดกท่ีต้ังข้ึนโดยคําส่ัง

ศาล และผูจัดการมรดกท่ีจัดต้ังข้ึนโดยพินัยกรรม และสําหรับผูจัดการมรดกตามพินัยกรรม
น้ัน ในทางปฏิบัติ ก็ตองรองขอจัดต้ังผูจัดการมรดกแบบมีพินัยกรรม โดยศาลต้ังอีก
ช้ันหน่ึงดวย เพราะเราไมอาจจะทราบไดวา พินัยกรรมฉบับท่ีแตงต้ังไวน้ันไดทําถูกตอง
สมบูรณใชบังคับไดหรือไม  

ผูจัดการมรดกท่ีต้ังข้ึนตามคําส่ังศาล ผูท่ีเปนผูจัดการมรดกอาจจะไมใชทายาท
ท่ีมีสิทธิรับมรดกของผูตายก็ได กฎหมายกําหนดไวแตเพียงวา ถาผูตายไมไดต้ังผูจัดการ
มรดกไว ผูท่ีจะมารองขอใหจัดการมรดกไดมีบุคคลเพียง 3 ประเภท คือ ทายาทผูมีสวนได
เสียและพนักงานอัยการ   

ดังน้ันเม่ือมีบุคคลประเภทใดประเภทหนึ่งใน 3 ประเภท รองขอใหต้ังผูจัดการ
มรดกเขามา เขาอาจจะรองขอใหต้ังตัวเขาเอง หรือขอใหต้ังบุคคลอื่นเปนผูจัดการมรดก
เขามา หรือศาลอาจจะใชดุลพินิจแตงต้ังบุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือต้ังหลายคนใหเปน
ผู จัดการมรดกรวมกันก็ได หรือแตงต้ังผู จัดการมรดกสําหรับกิจการใดกิจการหน่ึง
โดยเฉพาะก็ได กฎหมายกําหนดคุณสมบัติของ ผูท่ีจะเปนผูจัดการมรดกไววา จะตองเปน
บุคคลบรรลุนิติภาวะแลว จะตองไมเปนบุคคลวิกลจริต หรือบุคคลท่ีศาลส่ังใหเปนผูเสมือน
ไรความสามารถ หรือบุคคลซ่ึงศาลส่ังใหเปนคนลมละลาย  

4.  การรวบรวมทรัพยมรดก  
 การจัดการมรดก ผูจัดการมรดกตองไดรับความรวมมือจากบรรดาทายาท

ท้ังหลาย เพ่ือ ใหการจัดการมรดกเสร็จส้ินไปโดยเร็วและเรียบรอย ดังน้ันกฎหมายจึง
กําหนดใหทายาท จําตองบอกทรัพยมรดกและหน้ีสินของผูตายตามที่ตนรูท้ังหมดแก
ผูจัดการมรดก นอกจากน้ี ผูจัดการมรดกสามารถเรียกใหทายาทสงมอบทรัพยมรดกท่ี



ครอบครองอยู มาเพื่อการจัดการไดดวย ถาทายาทไมยอมสงมอบผูจัดการมรดกอาจฟอง
บังคับได 

5.  การสิ้นสุดของผูจัดการมรดก  
 การเปนผูจัดการมรดก น้ันจะส้ินสุดดวยสาเหตุประการตาง ๆ ดังน้ี  
 5.1  การจัดการมรดกส้ินสุดลง ผูจัดการมรดกไดต้ังข้ึน เพ่ือดําเนินการ

จัดการมรดกแบงปนใหแกทายาทท้ังหลาย ดังน้ันเม่ือไดจัดการทรัพยมรดกเสร็จส้ินแลว 
อํานาจหนาท่ีของผูจัดการมรดกยอมเสร็จส้ินยกเลิกไปโดยปริยาย กรณีท่ีจะถือวาการ
จัดการมรดกหรือแบงปนมรดกไดเสร็จส้ินลงก็คือ เม่ือผูจัดการมรดกไดรวบ รวมทรัพยสิน 
เรียกทวงหนี้สินจัดการชําระหนี้เปนกองมรดก และจัดสรรสวนไดตามพินัยกรรม 

 5.2 ผูจัดการมรดกลาออกโดยไดรับอนุญาตจากศาล เม่ือผูจัดการมรดกเขา
รับตําแหนงจะลาออกจากตําแหนงก็ได ถามีเหตุอันสมควรแตการลาออก น้ีตองไดรับ
อนุญาตจากศาลไมวาจะเปนผูจัดการมรดกท่ีศาลต้ังหรือผูจัดการมรดกน้ีต้ังโดยพินัยกรรม 
ท่ีเขารับหนาท่ีแลวดวย  

 5.3 ศาลมีคําสั่งถอนผูจัดการมรดก ถาผูมีสวนไดเสียคนหน่ึงคนใดจะรอง
ขอใหศาลส่ังถอนผูจัดการมรดกเพราะเหตุผูจัดการ มรดกละเลยไมทําการตามหนาท่ีหรือ
เพราะเหตุอยางอื่นท่ีสมควรก็ได แตตองรองขอกอนท่ีการ ปนมรดกเสร็จส้ินลง เหตุท่ีจะ
รองขอใหศาลถอนผูจัดการมรดกก็คือ ละเลยไมกระทําตามหนาท่ี หรือเพราะเหตุ สมควร
อยางอื่น  

 5.4 สิ้นสุดในกรณีอื่น ๆ ผูจัดการมรดกเปนหนาท่ีและคุณสมบัติเฉพาะตัว
บุคคลน้ัน ๆ ดังน้ัน ถาผูจัดการมรดกตาย ความเปนผูจัดการมรดกก็ส้ินสุดลง จะใหผูอื่น
มาเปนแทนตอไปเลยในทันทีไมได 
 6. พินัยกรรม 

เม่ือบุคคลใดตายถาทําพินัยกรรมไวมรดกก็จะตกทอดแกบุคคลท่ีผูตายไดระบุ
ไวในพินัยกรรม หากไมไดทําพินัยกรรมไวมรดกก็จะตกทอดแกบุคคลที่เปนญาติและคู
สมรสของผูตาย ดังน้ัน ทายาทท่ีมีสิทธิในการรับมรดกจึงมีอยู 2 กรณี คือ  

1) สิทธิตามกฎหมาย ผูรับมรดก เรียกวา ทายาทโดยธรรม  

2)  สิทธิตามพินัยกรรม ผูรับมรดก เรียกวา ผูรับพินัยกรรม  
 
 หลักทั่วไปในการทําพินัยกรรม  
 โดยปกติแลวเม่ือผูใดเสียชีวิตลง มรดกของบุคคลนั้นยอมจะตกแกทายาท เชน 
บิดา มารดา บุตร สามีหรือภรรยาเปนตน แตถากอนท่ีบุคคลนั้นจะเสียชีวิตลงเขาอาจจะทํา
พินัยกรรมยกทรัพยสินของเขาใหแกผูใดก็ได ไมจําเปนวาบุคคลที่มีสิทธิรับพินัยกรรม
จะตอง เปนทายาทเสมอไป  



 การทําพินัยกรรม เปนเร่ืองท่ีเราประสงคจะใหทรัพยสินของเราตกแกใครเม่ือเรา
ตายไปแลว แตกตางจากการที่เราจะยกทรัพยสินใหแกผูอื่นในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู หาก
วา เราประสงคท่ีจะยกทรัพยสินของเราใหแกผูใด เม่ือเราตายไปแลวเราเรียกวา 
“พินัยกรรม” ซ่ึงตองทําตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายเรากําหนด  
 1) ลักษณะของพินัยกรรม  
     พินัยกรรม คือการแสดงเจตนากําหนดการเผื่อตายในเร่ืองทรัพยสินของตน 
หรือในเร่ืองตาง ๆ ท่ีจะเปนผลใชบังคับไดตามกฎหมายเมื่อตนตาย พินัยกรรมเปนการ
แสดงเจตนาท่ีประสงคใหมีผลเมื่อตนเองตายไปแลว ซ่ึงจะยก ทรัพยสินใหแกใครก็ได หรือ
ใหผูใดเขามาจัดการทรัพยสินอยางหน่ึงอยางใดของตนก็ได แต จะทําใหพินัยกรรมนั้น มี
ผลบังคับไปถึงทรัพยสินของผูอื่น ท่ีมิใชของตนนั้นยอมทําไมได  
 

 2) ขอพิจารณาในการทําพินัยกรรม  
 ผูท่ีทําพินัยกรรมไดตองมีอายุครบ 15 ปบริบูรณ จึงมีสิทธิตามกฎหมายใน

การทําพินัยกรรม หากอายุตํ่ากวา 15 ปทําพินัยกรรม ถือวา พินัยกรรมนั้นใชไมได 
(พินัยกรรมน้ันไมมีผล) หรือ ตาม กฎหมายเรียกวา เปนโมฆะนั่นเอง นอกจากน้ันบุคคลใด
ท่ีศาลไดมีคําส่ังใหเปนบุคคลไรความ สามารถแลว ก็ไมสามารถทําพินัยกรรมไดเชนกัน 
หากฝาฝนทําพินัยกรรมข้ึนมาผลก็คือพินัยกรรม น้ันใชไมไดหรือตามกฎหมายเรียกวาเปน
โมฆะเชนกัน  

3) แบบพินัยกรรม  
   การทําพินัยกรรมนั้น ตองทําตามแบบที่กฎหมายกําหนด มิฉะน้ันไมถือวา

เปนพินัยกรรม พินัยกรรมน้ันมีอยู 6 แบบดวยกันคือ (สุกัญญา  รัตนนาคินทร 2542, 16) 
3.1)  พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ  
3.2)  พินัยกรรมแบบธรรมดา  
3.3)  พินัยกรรมแบบเอกสารฝายเมือง  
3.4)  พินัยกรรมแบบเอกสารลับ ซ่ึงจะตองไปทําตอหนานายอําเภอ 
3.5)  พินัยกรรมแบบทําดวยวาจา ซ่ึงจะทําพินัยกรรมแบบนี้ไดน้ันตองมี

พฤติการณพิเศษ ท่ีไมสามารถทําพินัยกรรมแบบอ่ืนๆ ได เชน ตกอยูในอันตรายใกลความ
ตาย มีโรคระบาด หรือ มีการทําสงครามกันอยู  

3.6)  พินัยกรรมทําในตางประเทศ และพินัยกรรมทําในภาวะการรบหรือ
ส ง ค ร า ม  
 พินัยกรรมแตละแบบมีลักษณะแตกตางกัน ผูทําพินัยกรรมสามารถ
เลือกทําตามแบบใดก็ไดแลวแตความพอใจ แตตองไมลืมวาขอความในพินัยกรรมตองเปน
เร่ืองกําหนดการเผื่อตาย เอาไว มีขอความเปนพินัยกรรม และตองคํานึงถึงความสามารถ
ของผูทําพินัยกรรมดวย และตองมีพยาน  



 ความสําคัญของพยาน พยานในพินัยกรรมมีความสําคัญสําหรับการทํา
พินัยกรรมซ่ึงตองมีพยาน พยานใน พินัยกรรม ตองลงลายมือช่ือเทาน้ัน จะพิมพ
ลายน้ิวมือไมได ถือวาไมไดเปนพยาน ในสวนทายของพินัยกรรม จะตองมีผูลงช่ือ
ดังตอไปน้ี  

ลงช่ือ เหลือง พระจันทร ผูทําพินัยกรรม  
ลงช่ือ แดง พระอาทิตย พยาน  
ลงช่ือ มวง เสารหา (เปนลายพิมพน้ิวมือ)  
ลงช่ือ ฟา วันศุกร พยานและผูเขียน  

 
 ถานายมวงไดพิมพลายน้ิวมือไวไมถือวานายมวงเปนพยาน เพราะไมไดลง
ลายมือช่ือแตหาก พินัยกรรมนี้เปนพยานแบบธรรมดาก็ถือวาสามารถใชได เพราะ
กฎหมายกําหนดใหตองมีพยาน อยางนอยสองคน เม่ือมีพยานสองคน คือนายแดง พระ
อาทิตย และนายฟา วันศุกรแลว ก็เปนอันวา ครบสองคน ก็สามารถใชได เปนพินัยกรรม
สมบูรณ แตถาหากนายฟา วันศุกร ระบุลงไปในพินัยกรรมเพียงเปนผูเขียนอยางเดียว
พินัยกรรมแบบธรรมดาฉบับดังกลาวน้ีจะมีผลคือไมสมบูรณ เพราะไมถือวานายฟา    วัน
ศุกร เปนพยานดวย พินัยกรรมนี้จึงมีพยานแตคนเดียว ดังน้ันจึงไมสมบูรณ ไมถือเปน
พินัยกรรม  
  คุณสมบัติของผูเปนพยานในพินัยกรรม ผูท่ีจะเปนพยานในพินัยกรรม
ได ตองมีคุณสมบัติตามกฎหมายกําหนด ท้ังน้ี เพื่อใหเปนไป ตามเจตนาของกฎหมายที่
ตองการใหมีผูรูเห็นในการทําพินัยกรรมจริง ๆ เขาใจสาระสําคัญในการทําพินัยกรรม 
ดังน้ัน บุคคลท่ีจะกลาวตอไปน้ี จะมาเปนพยานในการทําพินัยกรรมไมได หากมีการลง
ลายมือช่ือเปนพยานก็ถือวาไมไดเปนพยาน คือ  

1) ผูยังไมบรรลุนิติภาวะ คือผูท่ีอายุยังไมครบ 20 ปบริบูรณ ถาหากเปน
พยานในพินัยกรรม และตอมาอายุครบ 20 ปแลวก็ตาม ถือวาพินัยกรรมฉบับน้ันไม
สมบูรณ  

2) บุคคลวิกลจริต หรือบุคคลซ่ึงศาลส่ังใหเปนคนผูเสมือนไรความสามารถ 
ซ่ึงเปนผูไมเขาใจการกระทําของตน  

3) บุคคลท่ีหูหนวก เปนใบ หรือตาบอดทั้งสองขาง ที่กฎหมายหามเพราะ
ไมมีความสามารถเต็มท่ีท่ีจะรับรูเร่ืองใด ๆ ได ถาบุคคลประเภทนี้เปนพยานในการทํา
พินัยกรรม ไมไดทําใหพินัยกรรมเสียไปทั้งฉบับ แตเสียไปเฉพาะตัวผูท่ีเปนพยานเทาน้ัน 
หากพินัยกรรม น้ันยังไดมีพยานอื่นอีก และครบตามจํานวนที่กฎหมายกําหนด เชน ยังมี
พยานอื่นอีก 2 คน ก็ถือ วาพินัยกรรมน้ีสมบูรณ การพิจารณาวาบุคคลใดตองหามเปน
พยาน พิจารณาในเวลาที่บุคคลน้ันเปนพยาน หากวา ขณะเปนพยานยังไมเปนบุคคล



ตองหาม แตตอมาเกิดหูหนวก ตาบอดทั้งสองขาง หรือตอมาวิกลจริต ก็ไมทําใหการเปน
พยานหรือพินัยกรรมตองเสียไป  
 

 
 
สรุป 

ครอบครัวเร่ิมจากการท่ีชายหญิงไดสมรสกันแลวรวมอยูกินเปนสามีภรรยากันจะ
มีบุตรหรือไมมีบุตรก็ตองถือวาเปนครอบครัวแลว แตถามีบุตรดวยกันก็ถือวาเปน
ครอบครัวท่ีสมบูรณแบบ  กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันในระดับครอบครัวมีข้ึน
เพื่อคุมครองปองกัน วางระเบียบความสัมพันธ เร่ิมต้ังแตการหม้ันซ่ึงจะกระทําไดเม่ือชาย
หญิงอายุ 17 ปบริบูรณ การสมรสซึ่งจะทําไดเม่ือชายหญิงอายุครบ 17 ปบริบูรณ สําหรับ
หญิงท่ีเคยสมรสแลวแตสามีตายหรือหยาราง จะสมรสใหมไดเม่ือการสมรสคร้ังกอนส้ินสุด
ไปแลวไมนอยกวา 310 วัน เวนแตจะสมรสกับคูสมรสเดิม, เงือนไขการสมรสเปนกฎหมายท่ีคู
สมรสจะตองปฏิบัติใหถูกตอง มิฉะน้ันการสมรสนั้นก็อาจถูกเพิกถอนได กฎหมายเกี่ยวกับ
ทรัพยสินระหวางสามีภรรยาจะมีผลข้ึนตามลักษณะทรัพยสินน้ันๆ ไดแก สินสวนตัว และ
สินสมรส การหยา ทําได 2 วิธี คือ หยาท่ีอําเภอในกรณีท่ีคูสมรสยินยอมพรอมใจกันแตถา
ตกลงกันไมไดก็ฟองหยาตอศาลเพื่อใหศาลพิพากษาหยาได  

มรดก คือทรัพยสินทุกชนิดของผูตาย ตลอดจนสิทธิและหนาท่ีความรับผิดชอบ
ตาง ๆ ทายาทผูมีสิทธิรับมรดก กฎหมายไดกําหนดไว 2 ประเภท ดังน้ี 1. ทายาทผูรับ
พินัยกรรม คือบุคคลผูมีสิทธิรับมรดกตามขอกําหนดแหงพินัยกรรม  2. ทายาทโดยธรรม 
คือ บุคคลผูมีสิทธิรับมรดกตามกฎหมาย  

หากไมมีกฎหมายครอบครัว สมาชิกของครอบครัวก็อาจไมไดรับการคุมครอง
ปองกันเต็มท่ี หรือไมไดรับสิทธิท่ีตนควรได และจะไมมีส่ิงใดสําหรับจะยึดถือเปนเกณฑท่ี
สมาชิกในครอบครัวพึงปฏิบัติ เพ่ือใหการอยูรวมกันราบร่ืน ผาสุก เปนครอบครัวท่ีม่ันคง 
 



กิจกรรมเสนอแนะ 
 

1. จงอธิบายถึงลักษณะการสมรสที่เปนโมฆะ และโมฆียะ ตามความเขาใจ 
2. จงอธิบายถึงความสัมพันธระหวางชายหญิงท่ีเกิดจากการสมรสและการจัดประเภท

ทรัพยสิน  
3. การรับมรดกของทายาทเมื่อไมมีพินัยกรรม จะแบงกันอยางไร อธิบายพรอม

ยกตัวอยาง 
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