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ภาคท่ี 2 

กฎหมายแพ่งและพาณิชยล์กัษณะบคุคล  
 

 

 มนุษยทุ์กคนยอ่มมสีทิธแิละหน้าทีต่ามทีก่ฎหมายซึง่บุคคลนัน้มสีญัชาตไิดก้ําหนด

ไวเ้สมอ นอกจากนัน้แล้วกฎหมายของแต่ละประเทศก็จะต้องวางกฎเกณฑ์และกําหนด

ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลกบับุคคลไวด้ว้ย เพยีงแต่วา่อาจจะแตกต่างกนัในรายละเอยีด

ซึง่ขึน้อยูก่บัความเป็นมา ประวตัศิาสตร ์และแนวคดิของแต่ละประเทศ 

 ประเทศไทยเป็นประเทศทีใ่ชก้ฎหมายระบบประมวลกฎหมาย (Civil Law) จงึเป็น

ประเทศหน่ึงทีไ่ดม้กีารประกาศใชป้ระมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์เพือ่บงัคบัใชแ้ละวาง

กฎเกณฑ ์สาํหรบัคนไทยจงึหมายถงึคนทีม่สีญัชาตไิทย ในสว่นทีเ่กีย่วกบัสทิธแิละหน้าที ่

และมกีารกําหนดหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัความสมัพนัธร์ะหว่างเอกชนคนไทยดว้ยกนัไวถ้งึ 6 

บรรพ ดว้ยมุง่หวงัใหส้งัคมไทยไดม้แีนวปฏบิตัแิละประพฤตไิปในทศิทางเดยีวกนั และเมือ่

ทุกคนได้ประพฤตปิฏบิตัติามกฎหมายที่ได้กําหนดขึน้แล้ว ก็เป็นที่แน่นอนว่า ประเทศ

ไทยก็มีสงัคมที่มีความสงบสุขและมีกฎระเบียบแบบแผนของกฎหมายแพ่งเฉกเช่น

อารยประเทศทัง้หลาย 

 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยไดม้กีารบญัญตัไิวค้รัง้แรกในรชัสมยั

พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั (รชักาลที ่6) และเน่ืองจากสงัคมไทยไดม้กีาร

เปลี่ยนแปลงและเพื่อใหท้นักนักบัความเปลี่ยนแปลงของสงัคมโลก จงึไดม้กีารปรบัปรุง

แกไ้ขเพือ่ใหท้นัสมยัและทนัต่อความเปลีย่นแปลงตลอดมาแมใ้นเวลาปจัจุบนัน้ี 

 สําหรบัประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ทัง้ 6 บรรพนัน้ มรีายละเอยีดดงัน้ีคอื 

บรรพ 1 บญัญตัเิกีย่วกบัหลกัทัว่ไปวา่ดว้ยการใชก้ารตคีวามกฎหมายแพง่ การอุดชอ่งวา่ง

กฎหมาย หลกัในการใชส้ทิธขิองบุคคล นอกจากนัน้ยงับญัญตัเิกีย่วกบับุคคล ทรพัยแ์ละ

นิติกรรมด้วย ซึ่งหลกักฎหมายในบรรพ 1 ถือว่าเป็นพื้นฐานของการใช้กฎหมายแพ่งที่

สําคญัมาก ส่วนบรรพ 2 บญัญตัเิกี่ยวกบัหน้ี ส่วนบรรพ 3 บญัญตัเิกี่ยวกบัเอกเทศสญัญา 

เช่น ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าซื้อ เช่าทรพัย์ เป็นต้น ซึ่งในบรรพ 3 น้ีถือว่าเป็นการ

พยายามวางกฎเกณฑข์องสงัคมเมือ่เอกชนจะทาํนิตกิรรมระหวา่งกนัขึน้ นอกจากนัน้แลว้
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ยงัมบีรรพ 4 บญัญตัเิกีย่วกบัเรื่องทรพัยส์นิโดยวางหลกัเดยีวกบัการครอบครองทรพัย์สนิ 

ไมว่า่จะเป็นเรือ่งกรรมสทิธิ ์การครอบครอง หรอืภาระจาํยอม และในบรรพ 5 กม็กีารวางหลกั

เกีย่วกบัความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลในครอบครวัไว ้ไม่ว่าจะเป็นระหว่างสาม ีภรยิา บดิา 

มารดา และบุตร การหมัน้ การสมรส และการหย่าด้วย สําหรบับรรพ 6 ซึ่งเป็นบรรพ

สุดท้ายของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นการวางหลกัเกี่ยวกบัมรดกซึ่งเป็น

ทรพัยส์นิของผูต้ายว่าจะจดัการอย่างไร จะแบ่งโดยพนิัยกรรมหรอืโดยกฎหมายมรดกไว้

เพือ่ป้องกนัปญัหาการแบง่ทรพัยส์นิภายหลงัการตายของบุคคล 

 เน่ืองจากหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตของมหาวิทยาลยัรามคําแหง ต้องการให้

นักศึกษามคีวามรู้ทางด้านกฎหมายอย่างถูกต้องและชดัเจน จนสามารถนําไปใช้เพื่อ

ประกอบวชิาชพี และเป็นนกักฎหมายทีด่ต่ีอไปในอนาคต จงึไดม้กีารแบ่งการศกึษาแต่ละ

รายวชิาอย่างค่อนขา้งละเอยีด ดงันัน้ วชิาหลกักฎหมายเอกชน (LA 102 หรอื LW 102)  

ไดถู้กกาํหนดใหเ้ป็นวชิาแรกของการศกึษาประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์นอกจากจะ

ไดศ้กึษาในภาค 1 เกีย่วกบัความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัหลกักฎหมายเอกชนมาศกึษาแลว้ ยงันํา

บทกฎหมายที่บญัญตัิไว้ในบรรพ 1 ลกัษณะ 2 ทัง้หมวด 1 ว่าด้วยบุคคลและหมวด 2    

ว่าด้วยนิติบุคคลมาศึกษาเพื่อเป็นการวางพื้นฐานทางด้านกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

สาํหรบันกัศกึษาคณะนิตศิาสตรต่์อไป 
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บทท่ี 1 

 บคุคลธรรมดา  
 

 

การทีบุ่คคลใดจะมสีทิธหิรอืตอ้งทําหน้าทีใ่ด ๆ นัน้ไดม้กีารกําหนดไวใ้นกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย ์โดยตอ้งมสีภาพบุคคลแลว้เท่านัน้ ดงันัน้ การเริม่มสีภาพบุคคลจงึเป็น

เรื่องสําคญัเพราะจะสามารถบอกไดว้่าบุคคลนัน้จะตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายหรอืจะไดร้บั

การคุม้ครองจากกฎหมายตัง้แต่เมือ่ใดและอยา่งไรบา้ง 

 แต่เน่ืองจากตามธรรมชาตขิองมนุษย์นัน้ เมื่อเกดิมาแล้วต้องตายทุกคน จงึได้มี

การกําหนดไวเ้ช่นเดยีวกนัในกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์วา่สภาพบุคคลนัน้จะสิน้สดุลงเมือ่ตาย 

ซึง่หมายความวา่สภาพบุคคลนัน้เองเมือ่มกีารเริม่กย็อ่มมวีนัสิน้สดุลงไปพรอ้มกบัสทิธแิละ

หน้าทีท่ ัง้หลายที่กฎหมายไดก้ําหนดไว้เช่นกนั แต่การสิน้สภาพบุคคลนัน้ไม่ไดม้เีฉพาะ

การตายธรรมดาเท่านัน้ ในกฎหมายยงัไดม้กีารบญัญตัถิงึการสิน้สภาพบุคคลโดยผลของ

กฎหมาย ซึง่เรยีกว่า การสาบสูญไวด้ว้ย เพราะเมื่อมนุษยเ์ป็นสตัวส์งัคม ต้องไปมาหาสู ่ 

มกีารเดนิทาง ไม่ว่าจะเป็นไปเพื่อการทํางานธุรกจิหรอืท่องเที่ยว ในบางกรณีบุคคลนัน้

อาจจะไมส่ามารถกลบัมาไดต้ามกําหนด หรอือาจไมก่ลบัมากไ็ด ้โดยไมม่ใีครทราบสาเหตุ 

ซึ่งในกรณีเช่นน้ีย่อมเป็นการยากที่จะทราบว่าบุคคลนัน้มชีวีติอยู่หรอืไม่ เพราะไม่มใีคร

พบหรอืไดข้า่วคราวของบุคคลนัน้อกีเลยเป็นเวลานาน  เชน่ 1 ปี หรอื 5 ปี เป็นตน้ 

ดงันัน้การหายไปของบุคคลเช่นน้ีอาจสร้างความกังวลให้กับคนใกล้ชิด เช่น         

คู่สมรส บุตร พี่น้อง หรอืแม้แต่หุ้นส่วน ปญัหาน้ีผู้บญัญตัิกฎหมายได้คํานึงถึงเช่นกนั 

เพราะหากสมมติว่าบุคคลที่หายไปมีธุรกิจการงานที่มีมูลค่ามหาศาล แล้วใครจะเป็น

ผูบ้รหิารดูแลกจิการให้เมื่อเขาไม่อยู่ สถานะในครอบครวัจะเป็นอย่างไร อย่างน้ีเป็นต้น 

กฎหมายแพ่งและพาณิชยจ์งึไดก้ําหนดใหบุ้คคลดงักล่าวเป็นคนสาบสญู ถอืวา่บุคคลนัน้ตาย 

โดยผลของกฎหมาย และแน่นอนตอ้งมคีําสัง่ศาลสัง่ใหเ้ป็นคนสาบสญูตามคํารอ้งของผูม้ ี

สิทธิร้องขอเท่านัน้ ซึ่งแน่นอนว่า หลักเกณฑ์หรือผลในกฎหมายของบุคคลที่ตาย

ธรรมชาตกิบัตายโดยผลของกฎหมาย ย่อมแตกต่างกนัไปด้วย ซึ่งในเรื่องน้ีจะได้นํามา

ศกึษาต่อไปตามลาํดบั 
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1.1  การเร่ิมสภาพบคุคล 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 15 วรรคหน่ึง บญัญติัว่า “สภาพ

บคุคลย่อมเร่ิมแต่เมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารก และส้ินสดุลงเมื่อตาย 

ทารกในครรภม์ารดา กส็ามารถมีสิทธิต่าง ๆ ได้ หากว่าภายหลงัคลอดแล้ว

อยู่รอดเป็นทารก” 

เมื่อพจิารณาจากถ้อยคําในกฎหมายมาตรา 15 วรรคหน่ึง จะเห็นได้ว่าบุคคล

ธรรมดานัน้จะสามารถมสีทิธติามกฎหมายแพ่งและพาณิชยไ์ดก้ต่็อเมื่อบุคคลนัน้มสีภาพ

บุคคลตามกฎหมายแล้วเท่านัน้ ซึ่งสภาพบุคคลที่ชอบด้วยกฎหมายจะต้องประกอบไป

ดว้ย 2 เงือ่นไข คอื 

1.1.1  การคลอด    

  ตามกฎหมายนัน้การคลอดโดยสมบูรณ์เริม่นับตัง้แต่เมื่อเดก็ออกมาหมด 

ทัง้ตวัจากมารดา ไมว่า่จะคลอดโดยธรรมชาตหิรอืการผา่ตดั และไมค่าํนึงวา่จะตดัสายสะดอื

สายรกหรอืไม่อกีดว้ย และโดยเฉพาะอย่างยิง่กฎหมายไม่ไดก้ําหนดว่าร่างกายของทารก

นัน้จะตอ้งคลอดมาสมบรูณ์ครบ 32 ประการหรอืไม ่นัน้แสดงวา่ทารกทีค่ลอดออกมาไมว่า่

จะพกิารหรอืไม ่กม็สีภาพบุคคลอยูน่ัน่เอง  

 ดงันัน้ สภาพบุคคลจะเริม่ต้นด้วย การคลอดโดยสมบูรณ์จากมารดาแล้ว

เป็นองคป์ระกอบทีห่น่ึง 

1.1.2 การอยู่รอดเป็นทารก 

  สภาพบุคคลของทารกนอกจากจะต้องมีการคลอดแล้ว ก็จะต้องมีการ

หายใจไม่ว่าจะดว้ยตวัเอง หรอืโดยเครื่องมอืแพทยก์ต็ามอกีดว้ย และไม่ว่าการหายใจนัน้

จะมเีวลายาวนานหรอืสัน้เพยีงใดกต็าม กถ็อืว่าทารกมชีวีติรอดอยู่และมสีภาพบุคคลโดย

สมบรูณ์ตามกฎหมายแลว้ 

  และเมื่อทารกได้มกีารคลอดโดยสมบูรณ์และมกีารแสดงใหเ้หน็ถงึการอยู่

รอดแลว้ ทารกกจ็ะมสีภาพบุคคลและมสีทิธแิละหน้าทีต่ามกฎหมาย ตามทีม่าตรา 15 วรรค

หน่ึง ไดบ้ญัญตัไิว ้ดงันัน้เมือ่ทารกมสีภาพบุคคลกจ็ะมผีลในทางกฎหมายโดยสงัเขป ดงัน้ี 

คอื 

  สทิธใินทางกฎหมายอาญา เช่น ในการทีป่ระมวลกฎหมายอาญา มาตรา 

288 ซ่ึงบญัญติัว่า “ผู้ใดฆ่าผู้อ่ืน ต้องระวางโทษประหารชีวิต จาํคกุตลอดชีวิต หรือ
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จาํคกุตัง้แต่สิบห้าปีถึงย่ีสิบปี” จะถูกนํามาบงัคบัใชก้บัใครกต็ามทีฆ่่าเดก็หลงัคลอดและ

ทีม่ชีวีติรอดแลว้ ในฐานฆา่คนตายโดยเจตนา และมาตรา 301 ถงึมาตรา 305 กม็กีารบญัญตัิ

ไวล้งโทษผูใ้ดกต็ามทีท่ําใหท้ารกตายก่อนคลอดหรอืขณะคลอดดว้ย นัน้คอืความผดิฐาน

ทําแทง้แต่ไม่มคีวามผดิฐานฆ่าคนตายโดยเจตนา ตามมาตรา 288 แต่ประการใด เพราะ

ทารกเหล่าน้ียงัไม่มสีภาพบุคคลตามกฎหมาย ทีก่ล่าวมาน้ีเป็นการแสดงใหเ้หน็ว่าบุคคล

ใดที่มสีภาพบุคคล ก็ย่อมจะได้รบัการคุม้ครองสทิธใินชวีติและร่างกายแล้ว แต่หากเป็น

เพยีงทารกในครรภม์ารดากจ็ะไดร้บัรองและคุม้ครองสทิธเิชน่กนั แต่คนละกรณกีนั 

  สทิธใินทางกฎหมายแพ่ง เช่น สทิธทิี่เกี่ยวกบัเรื่องมรดก ซึ่งบญัญตัไิวใ้น

บรรพ 6 นัน่เอง โดยเฉพาะในมาตรา 1603 ซ่ึงบญัญติัไว้ว่า “กองมรดกย่อมตกทอด

แก่ทายาทโดยสิทธิตามกฎหมาย หรือโดยพินัยกรรม 

  ทายาทมีสิทธิตามกฎหมาย เรียกว่า “ทายาทโดยธรรม” 

  ทายาทท่ีมีสิทธิตามพินัยกรรม เรียกว่า “ผูร้บัพินัยกรรม” 

และในมาตรา 1629 ได้บญัญติัไว้สอดคล้องกนัว่า “ทายาทโดยธรรมมีหกลาํดบั

เท่านัน้ และภายใต้บงัคบัแห่งมาตรา 1630 วรรคสอง แต่ละลาํดบั มีสิทธิได้รบั

มรดกก่อนหลงั ดัง่ต่อไปน้ี คือ 

(1) ผูสื้บสนัดาน 

(2) บิดามารดา 

(3) พ่ีน้องร่วมบิดามารดาเดียวกนั 

(4) พ่ีน้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกนั 

(5) ปู่  ย่า ตา ยาย 

(6) ลงุ ป้า น้า อา 

 คู่สมรสท่ียงัมีชีวิตอยู่นัน้ กเ็ป็น ทายาทโดยธรรม ภายใต้บงัคบัของ 

บทบญัญติัพิเศษแห่ง มาตรา 1635” 

 เมื่อพิจารณาจากบทบญัญัติของ 2 มาตราที่ยกมาจะเห็นว่าเมื่อทารกมี

สภาพบุคคลแลว้ เดก็คนนัน้ย่อมมสีทิธติามทีป่ระมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บรรพ 6 

กําหนดไว้ แต่หากในกรณีโชคร้ายเด็กอาจเสียชีวิตในเวลาต่อมา เด็กก็จะกลายเป็น      

เจา้มรดกซึง่ทรพัยส์นิทีเ่ขาไดม้าในฐานะทายาทโดยธรรมหรอืโดยพนิยักรรม กจ็ะตกแก่ทายาท

โดยธรรมของเดก็ทนัท ีไมว่า่จะเป็นมารดาหรอืญาตพิีน้่องตามหลกัในการรบัมรดกต่อไป 

http://www.ams.cmu.ac.th/pub/law/civil/section/section1603.htm�
http://www.ams.cmu.ac.th/pub/law/civil/section/section1630.htm�
http://www.ams.cmu.ac.th/pub/law/civil/section/section1457.htm�
http://www.ams.cmu.ac.th/pub/law/civil/section/section1603.htm�
http://www.ams.cmu.ac.th/pub/law/civil/section/section1635.htm�
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 แต่อย่างไรกด็กีฎหมายแพ่งและพาณิชยไ์ดถู้กบญัญตัขิึน้เพื่อดูแลคุม้ครอง

สทิธขิองบุคคล ดงันัน้จงึไดม้กีารบญัญตัไิวใ้นมาตรา 15 วรรคสอง ว่า “ทารกในครรภ์

มารดาก็สามารถมีสิทธิต่าง ๆ ได้ หากว่าภายหลงัคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารก”  

เราจะเหน็ไดว้่าผูบ้ญัญตักิฎหมายมาตรา 15 วรรคสอง ตอ้งการจะคุม้ครองสทิธขิองทารก

ในครรภ์มารดาซึ่งได้อธบิายไปแล้วในเรื่องผลในทางกฎหมายแพ่งของการเริม่มสีภาพ

บุคคล และเพื่อยืนยันสิทธิของทารกในครรภ์มารดาในเรื่องครอบครัว ก็คงต้องไป          

ดบูทบญัญตัมิาตรา 1536 ของบรรพ 5 วา่ดว้ยครอบครวั ซึง่เป็นสทิธใินการเป็นบุตรโดย

ชอบดว้ยกฎหมาย ทีไ่ดบ้ญัญตัไิวว้่า “เดก็เกิดแต่หญิงขณะเป็นภริยาชายหรือภายใน

สามร้อยสิบวนันับแต่วนัท่ีการสมรสส้ินสดุลง ให้สนันิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นบตุรชอบ

ด้วยกฎหมายของชายผูเ้ป็นสามี หรือเคยเป็นสามี แล้วแต่กรณี 

 ให้นําความในวรรคหน่ึงมาใช้บงัคบัแก่บตุรท่ีเกิดจากหญิงก่อนท่ีได้มี

คาํ พิพากษาถึงท่ีสุดของศาลแสดงว่าการสมรสเป็นโมฆะ หรือภายในระยะเวลา

สามร้อยสิบวนันับแต่วนันัน้”          

 และมาตรา 1604 ของบรรพ 6 วา่ดว้ยครอบครวั ซึง่เป็นการบญัญตัใิหส้ทิธิ

ในการรบัมรดกของทารกในครรภ์มารดาไว้โดยได้บญัญตัวิ่า “บุคคลธรรมดาจะเป็น

ทายาทได้ก็ต่อเมื่อมีสภาพบุคคล หรือสามารถมีสิทธิได้ตามมาตรา 15 แห่ง

ประมวลกฎหมายน้ีในเวลาท่ีเจ้ามรดกถึงแก่ความตาย 

 เพ่ือประโยชน์แห่ง มาตราน้ี ให้ถือว่าเดก็ท่ีเกิดมารอดอยู่ภายใน   

สามร้อยสิบวนันับแต่เวลาท่ีเจ้ามรดกถึงแก่ความตายนัน้ เป็นทารกในครรภ์

มารดาอยู่ในเวลาท่ีเจ้ามรดกถึงแก่ความตาย”  

 จาก 2 มาตราน้ี พอจะยืนยนัได้ว่า ทารกในครรภ์มารดานัน้ย่อมมีสทิธ ิ 

ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ทัง้ในบรรพ 5 เรื่องครอบครวั และบรรพ 6 เรื่องมรดก 

เช่นเดยีวกบัผูท้ี่มสีภาพบุคคลมาตรา 15 วรรคหน่ึง แมว้่าทารกในครรภ์มารดานัน้จะยงั 

ไม่มสีภาพบุคคลกต็ามท ีและหากกฎหมายไม่ได้บญัญตัมิาตรา 15 วรรคสอง ไวเ้พื่อให้

สทิธแิก่ทารกในครรภม์ารดาซึง่อาจคลอดและอยู่รอดเป็นทารก และมสีภาพบุคคลในเวลา 

310 วนัหลงัจากทีบ่ดิาเสยีชวีติหรอืบดิาหย่ากบัมารดา เดก็เหล่าน้ีคงเกดิมาโดยไมไดร้บั

ความยุตธิรรม เพราะจะไมม่กีารรบัรองสทิธขิองเดก็เหล่าน้ีในขณะทีย่งัปฏสินธอิยู่ในครรภ์

มารดา  

http://www.kodmhai.com/m2/m2-4/m4-15-18.html#15�
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 ดงันัน้เพื่อใหท้ารกซึ่งยงัมไิด้คลอดและอยู่รอดเป็นทารก ตามกรณีมาตรา 

1536 หรอืมาตรา 1604 ก็ด ีย่อมสามารถมสีทิธแิละได้รบัประโยชน์เสมอืนทารกทีไ่ด้มี

สภาพบุคคลแลว้ ตามมาตรา 15 วรรคหน่ึง เพราะไมว่า่สิง่ทีเ่ป็นประโยชน์แก่ทารกจะเป็น

อะไรกต็าม กฎหมายกใ็หต้กเป็นสทิธแิก่ทารกในครรภ์มารดา ตามมาตรา 15 วรรคสอง 

ทัง้สิน้ โดยพจิารณาไดจ้ากคําพพิากษาฎกีาที ่124/2487 ทีไ่ดว้นิิจฉัยเกี่ยวกบัสทิธไิวว้่า

“ประโยชน์อนับุคคลมอียู่ แต่ประโยชน์จะเป็นสทิธหิรอืไม ่กต็อ้งแลว้แต่บุคคลมหีน้าทีต่อ้ง

เคารพหรอืไม่ ถา้บุคคลอื่นมหีน้าทีต่อ้งเคารพประโยชน์นัน้กเ็ป็นสทิธ ิกล่าวคอืไดร้บัการ

รบัรองและคุม้ครองของกฎหมาย” ซึ่งอาจพอจะสรุปไดว้่าสทิธหิรอืประโยชน์ทีก่ฎหมาย

มาตรา 15 วรรคสอง ตอ้งการจะใหต้กเป็นของทารกในครรภม์ารดาเหล่าน้ี คงจะหมายถงึ

ทัง้สทิธิเด็ดขาด เช่น สทิธิในชีวิต ร่างกาย รวมทัง้สทิธิในทางแพ่ง เช่น สทิธิในเรื่อง

ครอบครวัและมรดกดว้ย ตามทีไ่ดม้กีารตดัสนิไวเ้ป็นบรรทดัฐานแลว้ตามฎกีาขา้งตน้ 

 ดงันัน้อาจกลา่วไดว้า่ เมือ่ผูใ้ดมสีภาพบุคคลแลว้ กเ็ป็นเรือ่งทีก่ฎหมายแพง่

และพาณิชยจ์ะตอ้งใหก้ารคุม้ครองและมกีารกําหนดสทิธแิละหน้าทีไ่วด้ว้ย ในขณะเดยีวกนั

เพื่อให้สงัคมได้ดําเนินไปด้วยความสงบและเรยีบรอ้ยและโดยไม่กลายเป็นปญัหาที่ไม่มี

ทางแก ้ สว่นทารกในครรภม์ารดา กเ็ป็นเรือ่งทีก่ฎหมายขยายเวลาใหท้ารกมสีทิธกิ่อนเริม่

มสีภาพบุคคล โดยมเีงือ่นไขว่าในเวลาต่อมาทารกนัน้ตอ้งมกีารคลอดและอยู่รอดเป็นทารก 

แม้ทารกนัน้จะเพียงเริ่มปฏิสนธิในครรภ์มารดาเพียงวนัเดียว แต่หากเด็กถูกทําแท้ง 

มารดาตายก่อนคลอดหรอืทารกคลอดแล้วตาย สทิธทิี่ได้มกีารคุ้มครองไวใ้นมาตรา 15 

วรรคสอง กจ็ะหมดไปทนัท ี

 

1.2  การเร่ิมนับอายบุคุคล   

 มาตรา 16 ได้บญัญัติว่า “การนับอายุของบุคคล ให้เร่ิมนับแต่วันเกิด        

ในกรณีท่ีรู้ว่าเกิดในเดือนใดแต่ไม่รู้วนัเกิด ให้นับวนัท่ีหน่ึงแห่งเดือนนัน้เป็นวนัเกิด 

แต่ถ้าพ้นวิสยัท่ีจะหยัง่รู้เดือนและวนัเกิดของบุคคลใดให้นับอายุบุคคลนัน้ตัง้แต่ 

วนัต้นปีปฏิทิน ซ่ึงเป็นปีท่ีบคุคลนัน้เกิด” จากมาตรา 16 การนบัอายุของบุคคลจงึแยก

ไดเ้ป็น 2 กรณ ี

 กรณีท่ี 1 กรณีทีไ่ม่ทราบว่าบุคคลนัน้เกดิวนัทีเ่ท่าไหร่ แต่ทราบว่าเกดิเดอืนอะไร 

ใหถ้อืว่าบุคคลนัน้เกดิวนัทีห่น่ึงแห่งเดอืนนัน้เป็นวนัเกดิ เช่น นาย ก. เกดิเดอืนมกราคม 
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พ.ศ. 2494 ไม่รูว้่า นาย ก. เกดิวนัที่เท่าใด ให้ถอืว่านาย ก. เกดิวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 

2494 และเป็นวนัเกดิ 

 กรณีท่ี 2  กรณีทีน่อกจากไม่ทราบว่าบุคคลนัน้เกดิวนัทีเ่ท่าไหร่ แลว้ยงัไม่ทราบ

วา่เกดิเดอืนอะไร และปีอะไรดว้ย กรณีน้ี คาํพพิากษาฎกีาที ่489-490/2464 วนิิจฉยัวา่ให้

พจิารณาจาก รปูร่าง หน้าตา ลกัษณะสณัฐานของบุคคลนัน้ ว่าควรมอีายุประมาณเท่าใด 

ซึ่งก็คงต้องกระทําโดยการสอบสวนจากคนอื่นที่อยู่ใกล้ชดิหรอืคํานวณโดยใช้หลกัวชิา

แพทยช์่วย ดงันัน้ เมื่อทราบว่าบุคคลนัน้เกดิปีใดกถ็อืว่าบุคคลนัน้เกดิวนัตน้แห่งปีปฏทินิ

ของปีทีบุ่คคลผูน้ัน้เกดิตามมาตรา 16 

 วนัต้นปีแห่งปฏิทินไทย ม ี2 ระยะ คอื 

1. ก่อนวนัที ่18 ตุลาคม พ.ศ. 2483 คอืวนัที ่1 เมษายน 

2. ตัง้แต่วนัที ่18 ตุลาคม พ.ศ. 2483 คอืวนัที ่1 มกราคม 

เช่น นาย ก. รูว้่าเกดิปี พ.ศ. 2470 วนัเกดิกต็อ้งเป็นวนัที ่1 เมษายน พ.ศ. 2470 

แต่  นาย ข. รูว้า่เกดิปี พ.ศ. 2494 วนัเกดิกต็อ้งเป็นวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2494 

 พระราชบญัญตัิทะเบียนราษฎร์ พ.ศ. 2534 ได้กําหนดไว้ให้บุคคลไปแจ้งเกิด

ภายใน 15 วนันับแต่เกิด ยกเว้นในกรณีจําเป็นไม่อาจแจ้งได้ตามที่กําหนด ให้แจ้ง

ภายหลงัไดแ้ต่ตอ้งไม่เกนิ 15 วนันับแต่วนัทีอ่าจแจง้ได ้ทัง้น้ีกเ็พราะว่าวนัเกดิของบุคคล

ย่อมเป็นตวับ่งบอกอายุของบุคคลได้ว่ามอีายุเท่าไร ซึ่งย่อมมผีลทัง้ในทางแพ่งและทาง

อาญา เพราะมหีลายกรณีทีต่อ้งนําอายุมาเกีย่วขอ้งดว้ย เชน่ เรือ่งการบรรลุนิตภิาวะ ตาม

มาตรา 19 ซึง่ตอ้งมอีายุครบ 20 ปีบรบิรูณ์ เป็นตน้ สว่นในทางกฎหมายอาญานัน้เดก็ทีม่ ี

อายุไม่เกนิ 10 ปี กระทําความผดิ เดก็ไม่ตอ้งรบัโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 

73 เป็นตน้ 

 

1.3  การส้ินสภาพบคุคล 

         นอกจากการเริม่สภาพบุคคลซึ่งมคีวามสําคญักบับุคคลธรรมดาตามที่ได้ศกึษา

มาแล้ว การสิ้นสภาพบุคคลก็มีความสําคัญเช่นกัน เพราะการสิ้นสภาพบุคคลเป็น

ตวักําหนดวนัสิน้สุดการมสีทิธแิละหมดหน้าทีข่องบุคคล ดงันัน้ประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ มาตรา 15 จงึไดบ้ญัญตัถิงึทัง้ 2 กรณีไวใ้นวรรคหน่ึง ว่า “สภาพบุคคลย่อมเริม่

แต่เมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกและสิน้สุดลงเมื่อตาย” ซึ่งกฎหมายต้องการให้บุคคล  



LA 102 (LW 102)   69 

ซึง่มกีารเริม่สภาพบุคคลตามกฎหมายแลว้ย่อมมวีนัสิน้สุดสภาพบุคคลลงเชน่กนั และการ

สิน้สภาพบุคคลกย็่อมทําใหส้ทิธแิละหน้าทีท่ ัง้ปวงของบุคคลตามทีป่รากฏอยู่ในประมวล

กฎหมายแพง่และพาณชิยห์มดลงไปดว้ย 

 ดงันัน้การสิ้นสภาพบุคคลก็มปีระเด็นที่จะต้องศึกษาเช่นเดียวกบักรณีการเริ่ม

สภาพบุคคล การสิน้สภาพบุคคลหรอืการตายของบุคคลธรรมดา อาจแยกออกไดเ้ป็น 2 

กรณคีอื การตายธรรมดา และการตายโดยผลของกฎหมาย ซึง่เรยีกวา่การสาบสญู ตามที่

ไดก้ลา่วไปแลว้ซึง่รายละเอยีดจะไดนํ้าไปศกึษาใน ภาค 2 บทที ่4 ต่อไป 

 1.3.1  การตายธรรมดา  (Death) 

  การตายของมนุษยถ์อืวา่เป็นการสิน้สภาพบุคคลโดยธรรมชาต ิซึง่ในเรือ่งน้ี

ใชห้ลกัการตายแบบดัง้เดมิ คอืการหยุดหายใจหรอืหวัใจหยุดเต้น ซึง่แสดงว่าสมองหยุด

ทํางานเป็นสําคญั แต่ในปจัจุบนัแพทยสมาคมโลกได้ประกาศยดึหลกัสมองตาย (Brain 

Death) เป็นสําคญั และในปี พ.ศ. 2539 ได้มกีารประกาศเกณฑ์วนิิจฉัยสมองตายของ

แพทยสภาไทยไวโ้ดยยอ่ดงัน้ีคอื 

  1.  การตายเป็นปญัหาขอ้เทจ็จรงิทางการแพทย์ มใิช่ปญัหาขอ้กฎหมาย 

ความหมายของการตายในกฎหมายไทยสามารถตคีวามใหเ้หมาะสมแก่ยุคสมยัไดอ้ยู่แลว้ 

ไมจ่าํเป็นตอ้งมกีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิอกี 

  2.  การวนิิจฉยัวา่สมองตายเป็นการวนิิจฉยัวา่บุคคลผูน้ัน้ถงึแก่ความตาย 

  3.  สมองตาย หมายถงึ การทีแ่กนสมองถูกทาํลายจนสิน้สดุการทาํงานโดย

สิน้เชงิตลอดไป 

  4.  แพทย์เป็นผูม้หีน้าทีพ่จิารณาและตดัสนิการตายของสมองตามเกณฑ์

ทางวชิาชพี 

 1.3.2  การตายพร้อมกนั 

  นอกจากการตายธรรมดาของบุคคลแล้ว ยงัมอีกีกรณีหน่ึงที่อาจเกดิเป็น

ปญัหาต่อไปได้ คือกรณีที่มีบุคคลตายหลายคนโดยไม่ทราบว่าใครตายก่อนตายหลงั     

เมื่อพจิารณาผวิเผนิอาจเหมอืนไม่มปีญัหาอะไร แต่เมื่อพจิารณาต่อไปในเรื่องการรบั

มรดกของผูต้าย กจ็ะกลายเป็นปญัหาขึน้มาทนัท ีเพราะหลกัเบือ้งตน้ของการรบัมรดกนัน้

ทายาทจะต้องตายหลงัเจา้มรดกเท่านัน้ แต่เน่ืองจากในบางเหตุการณ์ เช่นเครื่องบนิตก         

เรอือบัปาง รถตกเหว อาจมบีุคคลหลายคนตายในเหตุการณ์เดยีวกนั เมื่อไม่ทราบว่าใคร



  LA 102 (LW 102) 70 

ตายก่อนตายหลงั โดยเฉพาะในกรณีทีเ่ป็นผูม้สีทิธริบัมรดกของกนัและกนัอยู่ในเหตุนัน้

ดว้ย กเ็ป็นปญัหาวุ่นวายถงึขัน้ฟ้องรอ้งกนัได ้ดงันัน้ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์

มาตรา 17 จงึไดบ้ญัญตัเิพือ่แกไ้ขปญัหาเหลา่น้ีไวว้า่ 

  “ในกรณีบุคคลหลายคนตายในเหตภุยนัตรายร่วมกนั ถ้าเป็นการพ้น

วิสยัท่ีจะกาํหนดได้ว่าคนไหนตายก่อนหลงั ให้ถือว่าตายพร้อมกนั” 

  จากบทบญัญตัขิา้งตน้น้ี เป็นการกําหนดหลกัเกณฑส์าํหรบักรณีทีม่คีนตาย

หลายคนโดยไม่ทราบวา่ใครตายก่อนหลงัไวว้า่ ใหถ้อืวา่ทุกคนตายพรอ้มกนัโดยมเีงือ่นไข

บงัคบัไว ้2 ขอ้ คอื 

  1.  บุคคลหลายคนต้องตายในเหตุอนัตรายเดียวกนั เช่น เครื่องบินตก     

เรอือบัปาง โคลนถลม่ เป็นตน้ 

  2.  เป็นการพน้วสิยัทีจ่ะทราบไดว้า่ใครตายก่อนตายหลงั ซึง่การทีจ่ะถอืวา่

เป็นพน้วสิยันัน้ตอ้งเป็นการทีไ่ม่มใีครบอกหรอืไม่มเีหตุบ่งชีใ้ด ๆ ทีจ่ะแสดงใหเ้หน็ว่าใคร

ตายก่อนตายหลงั เช่นเครื่องบนิตก เมื่อมหีน่วยงานหรอืมผีูเ้ขา้ไปช่วยเหลอืก็จะพบว่า

ผูโ้ดยสารตายหมดแลว้ 

  เมือ่กฎหมายไทยมขีอ้สนันิษฐานเชน่น้ี ปญัหาจะตอ้งฟ้องรอ้งกนัโดยเฉพาะ

เรื่องการรบัมรดกกจ็ะหมดไป เพราะเมือ่เจา้มรดกและทายาทกองมรดกเสยีชวีติพรอ้มกนั 

ผลในกฎหมายคือไม่มใีครรบัมรดกของกนัและกนัได้ ดงันัน้ การจดัสรรมรดกที่เหลือ       

กเ็ป็นไปตามกฎหมายมรดกต่อไประหวา่งผูม้สีทิธริบัมรดก 

  สําหรบัประเทศอื่น ๆ ก็อาจใช้ขอ้สนันิษฐานที่แตกต่างกนัไปตามแนวคดิ 

วถิชีวีติและแนวปฏบิตัขิองแต่ละประเทศ ซึ่งขอ้สนันิฐานเหล่านัน้อาจจะเป็นการนําอายุ

และเพศมาเป็นตวักาํหนดดว้ย เชน่ 

  1.  ในกรณทีีม่อีายุ 15 ปีขึน้ไป ผูน้ี้มอีายุน้อยทีส่ดุยอ่มอยูไ่ดน้านกวา่ 

  2.  ในกรณทีีม่อีายุตํ่ากวา่ 15 ปี ถอืวา่ผูม้อีายุมากทีส่ดุยอ่มอยูไ่ดน้านกวา่ 

  3.  ในกรณีระหว่างผูม้อีายุตํ่ากว่า 15 ปี กบับุคคลอายุเกนิ 60 ปี ถอืว่า

บุคคลอายุตํ่ากวา่ 15 ปี ยอ่มอยูไ่ดน้านกวา่ 
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