
LA 102 (LW 102)   71 

 

บทท่ี 2 

ความสามารถบคุคล  
 

 

 เมื่อบุคคลรวมทัง้ทารกในครรภ์มารดาได้มีสภาพบุคคลตามหลักเกณฑ์ของ

กฎหมาย มาตรา 15 ตามที่ได้ศึกษาไปแล้วในบทที่ 1 นัน้ ปญัหาก็ยงัคงมีอยู่เพราะ

กฎหมายไม่ไดแ้บ่งแยกหรอืกําหนดว่าบุคคลตามมาตรา 15 จะตอ้งเป็นเพศใด มรี่างกาย

สมบูรณ์เพยีงใด รวมทัง้ไม่ไดก้ําหนดวา่สภาพจติใจของบุคคลจะตอ้งมอีาการปกตหิรอืไม่

อกีด้วย ดงันัน้จงึทําให้เกิดปญัหาต่อไปได้ว่า แล้วบุคคลเหล่าน้ีจะสามารถใช้สทิธิตาม

กฎหมายทีไ่ดม้กีารรบัรองไวโ้ดยสมบูรณ์ไดห้รอืไม่ และจะใชอ้ย่างไรโดยไม่ใหส้ทิธขิองเขา

ถูกรบกวนหรอืถูกเอาเปรยีบจากบุคคลอื่น เช่น บุคคลทีม่สีภาพร่างกายหรอืจติใจไม่ปกติ

หรอืทีเ่รยีกวา่คนบา้ และโดยเฉพาะอย่างยิง่เดก็ทารก ดงันัน้กฎหมายจงึตอ้งกําหนดหลกั

กฎหมายเกี่ยวกับความสามารถของบุคคลเหล่าน้ีไว้ในบรรพ 1 ลกัษณะ 2 ส่วนที่ 2      

ในมาตรา 19 จนถึงมาตรา 64 เพื่อเป็นการดูแลและคุ้มครองสทิธิและการใช้สทิธิของ

บุคคลเหล่าน้ีซึ่งไม่สามารถจะใชส้ทิธทิี่เขามอีย่างบุคคลทัว่ไปได้ โดยได้แบ่งกลุ่มบุคคล

เหล่าน้ีไว้เป็น 4 กลุ่ม คือ ผู้เยาว์ คนวิกลจริต คนไร้ความสามารถ และคนเสมือน          

ไรค้วามสามารถ ซึง่จะไดท้าํการศกึษาทลีะกลุม่ในลาํดบัต่อไป 

 

2.1  ผูเ้ยาว ์ (Minor) 

 เมื่อบุคคลใดมสีภาพบุคคลแล้ว ด้วยกฎแห่งธรรมชาตทุิกคนต้องผ่านจากภาวะ

ของเดก็ทารกและเจรญิเตบิโตเป็นผูใ้หญ่ตามวนัและเวลาที่ผ่านไป แต่กว่าทารกจะได้มี

การเจรญิเตบิโตจนสามารถดูแลตวัเองได้โดยสมบูรณ์หรอืไม่นัน้ ย่อมขึน้อยู่กบัสภาวะ

แวดลอ้มของสงัคม ซึง่แตกต่างกนัไปในแต่ละประเทศ ในกฎหมายแพ่งและพาณิชยข์อง

ไทยไดม้บีทบญัญตัศิพัท ์“ผูเ้ยาว”์ และ “ผูบ้รรลุนิตภิาวะ” ขึน้มา เพื่อตอ้งการแสดงความ

แตกต่างระหว่างความสามารถของบุคคลทีเ่ป็นผูเ้ยาวแ์ละผูบ้รรลุนิตภิาวะ โดยมกีารวาง

หลกัตัง้แต่ผูเ้ยาวจ์ะกลายเป็นผูบ้รรลุนิตภิาวะเมือ่ใด ในเงือ่นไขอย่างไร รวมทัง้ไดคุ้ม้ครอง

การใช้สทิธขิองบุคคลที่เป็นผู้เยาว์ไว้อย่างดวี่าใครจะเป็นผู้ดูแลหรอืใช้อํานาจปกครอง 
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รวมทัง้ยงัลงลกึไปอกีวา่มอีะไรบา้งทีผู่เ้ยาวส์ามารถทาํเองไดโ้ดยไมต่อ้งใหใ้ครมาตดัสนิใจ

หรอืควบคุมดว้ย เพราะเชื่อว่าเดก็บางคนมวีุฒภิาวะทีส่ามารถจะตดัสนิใจในบางเรื่องได้

เองบา้งแลว้ เชน่การลงทะเบยีนเรยีนของนกัศกึษา หรอืการเลอืกซือ้สนิคา้ เป็นตน้ 

 ดงันัน้ ในเรือ่งผูเ้ยาวจ์งึขอแบง่ศกึษาดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี 

2.1.1  การบรรลนิุติภาวะของผูเ้ยาว ์

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 19 ได้บญัญติัไว้ว่า “บุคคล

ย่อมพ้นจากภาวะผู้เยาวแ์ละบรรลุนิติภาวะเม่ือมีอายุย่ีสิบปีบริบูรณ์” ประกอบกบั

มาตรา 20 ซ่ึงได้บญัญติัไว้อีกว่า “ผู้เยาว์ย่อมบรรลุนิติภาวะเมื่อทําการสมรส     

หากการสมรสนัน้ได้ทาํตามบทบญัญติัมาตรา 1448” 

จากหลกักฎหมาย 2 มาตราน้ี ทําให้สามารถทราบได้ว่า ผูเ้ยาว์หมายถึง

บุคคลที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ และบุคคลจะบรรลุนิติภาวะได้ใน 2 กรณีเท่านัน้ คือต้อง

เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องมาตรา 19 และมาตรา 20 โดยมหีลกัเกณฑด์งัน้ี 

1.  การบรรลุนิตภิาวะโดยอายุ  

    ตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 19 ได้บญัญตัไิว้ว่า 

“บุคคลย่อมพน้จากภาวะผูเ้ยาวแ์ละบรรลุนิตภิาวะ เมื่อมอีายุยีส่บิปีบรบิูรณ์” นัน้ เป็นการ

ทีก่ฎหมายไทยไดก้ําหนดใหบุ้คคลทีม่อีายุครบ 20 ปีบรบิรูณ์เป็นผูบ้รรลุนิตภิาวะ และพน้

จากภาวะการเป็นผูเ้ยาวห์รอืเดก็นัน้กเ็น่ืองดว้ยสงัคมไทยเชื่อวา่เมือ่เดก็ทารกไดเ้ตบิใหญ่ 

ไดม้โีอกาสไดร้บัการอบรมจากบดิามารดา และไดร้บัการศกึษาในระดบัหน่ึงแลว้ เดก็กจ็ะ

กลายเป็นบุคคลทีส่ามารถดูแลและรบัผดิชอบชวีติของตนสามารถจะทําทุกอย่างไดท้ีถู่ก

กฎหมายไดด้ว้ยตนเอง รวมทัง้ปฏบิตัติามกฎหมายและรบัผดิชอบต่อสงัคม เดก็นัน้กค็วร

จะมสีถานะทางกฎหมายเป็นผูบ้รรลุนิตภิาวะตามกฎหมายแพง่และพาณชิยข์องไทย  

 ในเรื่องการบรรลุนิตภิาวะน้ีนักกฎหมายแต่ละประเทศจะนําอายุมาเป็น

ตวักําหนดนับระยะเวลาใหน้ับวนัเกดิเป็นวนัเริม่ต้นนับอายุตามทีไ่ด้บญัญตัไิวใ้นมาตรา 

16 ดงันัน้ ใครเกดิวนัใดก็นําวนันัน้มาเริม่ต้นนับได้เลย โดยไม่ต้องนําหลกัเกณฑ์ทัว่ไป

ตามทีก่ําหนดไวใ้นมาตรา 193/1 ในเรื่องการนับระยะเวลามาใชใ้นกรณีนบัอายุบุคคลแต่ 

อย่างใด เพราะฉะนัน้หาก นาย ก. เกดิวนัที ่19 มกราคม พ.ศ. 2532 นาย ก. กจ็ะมอีายุ

ครบ 20 ปีบรบิูรณ์ในวนัที ่19 มกราคม พ.ศ. 2552 และเป็นผูบ้รรลุนิตภิาวะตามมาตรา 

19 ในวนัที ่19 มกราคม พ.ศ. 2552 นัน่เอง 



LA 102 (LW 102)   73 

2.  การบรรลุนิตภิาวะโดยการสมรส  

    ตามทีป่ระมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 20 ซ่ึงบญัญติัไว้ว่า 

“ผู้เยาวย์่อมบรรลุนิติภาวะเมื่อทาํการสมรส หากการสมรสนัน้ได้ทาํตามบทบญัญติั 

มาตรา 1448” และมาตรา 1448 ซึง่เป็นหลกักฎหมายแพ่งทีอ่ยู่ในบรรพ 5 เรื่องครอบครวั

และบญัญตัไิวว้า่ “การสมรสจะทาํไดต่้อเมือ่ชายและหญงิมอีายุสบิเจด็ปีบรบิรูณ์แลว้ แต่ใน

กรณทีีม่เีหตุอนัสมควร ศาลอาจอนุญาตใหท้าํการสมรสก่อนนัน้ได”้ 

   ดงันัน้ เมื่อพจิารณาจากเน้ือหากฎหมายของทัง้ 2 มาตราแล้ว ก็อธบิาย  

ไดว้่า เมื่อชายและหญงิทีม่อีายุครบ 17 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งการจะสมรส ซึง่หมายความถงึการ

จดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมายมาตรา 1457 และมาตรา 1458 ในเรื่องเกี่ยวกับ

ครอบครวันัน้ ก็ย่อมจะกระทําได้ และเมื่อได้สมรสกนั และทําตามเงื่อนไขของมาตรา 

1448 แลว้ ชายและหญงิคู่น้ีกบ็รรลุนิตภิาวะโดยการสมรสตามมาตรา 19 ทนัท ีแต่ตอ้งไม่

ลมืวา่ชายหญงิคูน้ี่ยงัเป็นผูเ้ยาวอ์ยูก่่อนสมรส ดงันัน้การจะสมรสจงึตอ้งไดร้บัความยนิยอม

จากบิดามารดาหรอืผู้ปกครองแล้วแต่กรณีอีกด้วย ทัง้น้ีเป็นไปตามมาตรา 1436 และ

มาตรา 1454 ในเรื่องเกี่ยวกบัครอบครวัเช่นเดยีวกนัด้วย มฉิะนัน้แล้วการสมรสจะมผีล

เป็นโมฆยีะ 

   แต่อยา่งไรกต็าม มาตรา 1448 ไดบ้ญัญตัไิวใ้นลกัษณะเป็นขอ้ยกเวน้ไว้

ดว้ยว่า “แต่ในกรณีทีม่เีหตุอนัสมควร ศาลอาจอนุญาตใหท้ําการสมรสก่อนนัน้ได”้ ซึ่งคําว่า 

“ก่อนนัน้ได้” ก็คงจะหมายถงึก่อนอายุครบ 17 ปีบรบิูรณ์นัน่เอง เพราะในบางกรณีชาย

หรอืหญงิทีม่อีายุตํ่ากวา่ 17 ปีบรบิรูณ์ อาจตอ้งการจะสมรสและบดิามารดาของทัง้ 2 ฝา่ย

ไมข่ดัขอ้งดว้ยแลว้ กฎหมายกย็กใหเ้ป็นดุลพนิิจของศาลทีจ่ะพจิารณาดวูา่ม ี“เหตุอนัควร” 

หรอืในภาษาไทยง่าย ๆ ก็คอื มเีหตุผลที่สมควรจะอนุญาตหรอืไม่ หากมเีหตุอนัจําเป็น

และสมควรแล้ว ศาลก็สามารถอนุญาตให้สมรสกนัได้ เช่นกรณีฝ่ายหญิงที่มอีายุ 15 ปี 

เกดิตัง้ครรภ ์กอ็าจยกเอาเหตุทีต่ ัง้ครรภม์ายื่นคํารอ้งต่อศาลเพื่อใหศ้าลสัง่ใหท้ําการสมรส

ก่อนอายุครบ 17 ปีบรบิูรณ์ได ้และเมื่อศาลมคีําสัง่ชายและหญงิคู่น้ีจงึจะทําการสมรสได ้

และการสมรสรายน้ีกจ็ะเป็นการสมรสทีช่อบดว้ยกฎหมาย เพราะเขา้เงื่อนไขของมาตรา 

1448 แลว้ ซึง่มผีลใหช้ายและหญงิคู่น้ีบรรลุนิตภิาวะโดยการสมรสตามมาตรา 20 เช่นกนั 

แต่ยงัคงต้องได้รบัคํายินยอมของบิดามารดาหรอืผู้ปกครองด้วยจึงจะครบเงื่อนไขอยู่

เหมอืนกรณชีายและหญงิอายุ 17 ปีบรบิรูณ์สมรสกนั 

http://www.kodmhai.com/m2/m2-4/m4-1448-1460.html#1448�
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   ในเรือ่งการบรรลุนิตภิาวะโดยการสมรสยงัมปีระเดน็ทีค่วรจะทราบไวอ้กี เชน่ 

   หากชายอายุ 17 ปีบรบิูรณ์ สมรสกบัหญงิอายุ 15 ปีบรบิูรณ์ โดยไม่ได้

รบัอนุญาตจากศาลแมบ้ดิามารดายนิยอม การสมรสกไ็มท่าํใหช้ายและหญงิคู่น้ีเป็นผูบ้รรลุ

นิตภิาวะแต่อยา่งใด เพราะไมเ่ขา้เงือ่นไขของมาตรา 1448 นัน่เอง 

   กรณีชายและหญิงที่สมรสกนัตามเงื่อนไขของมาตรา 20 และมาตรา 

1448 แต่ต่อมาไดม้กีารหย่าขาดจากกนัก่อนจะมอีายุความ 20 ปีบรบิูรณ์ กฎหมายยงัคง

ถอืวา่ชายและหญงิคูน้ี่เป็นผูบ้รรลุนิตภิาวะโดยการสมรสเชน่เดมิ 

   และกรณสีดุทา้ยหากชายและหญงิทีอ่ยูก่นิฉนัสามภีรยิาโดยมอีายุ 17 ปี

บรบิูรณ์ทัง้คู่ แมบ้ดิามารดาจะยนิยอมหากมไิดไ้ปจดทะเบยีนสมรสใหถู้กตอ้งตามมาตรา 

1457 แลว้ ชายและหญงิคูน้ี่กย็งัเป็นผูเ้ยาวอ์ยู ่ซึง่ในกรณน้ีีไมว่า่จะมบีุตรหรอืไมก่ต็าม 

         2.1.2  ความสามารถในการทาํนิติกรรมของผูเ้ยาว ์

ปญัหาในเรื่องความสามารถของผูเ้ยาว ์เป็นปญัหาทีล่ะเอยีดอ่อนอย่างยิง่

เพราะเดก็ทีม่อีายุตํ่ากว่า 20 ปีบรบิูรณ์ ยงัเป็นผูเ้ยาวอ์ยู่ แต่ในความเป็นจรงิในช่วงชวีติ

ของเดก็แรกเกดิจนถงึอายุ 20 ปีบรบิูรณ์นัน้ มชี่วงระยะเวลาทีย่าวมาก และเดก็แต่ละคน 

ก็ย่อมมคีวามรู้สกึนึกคดิ ความรบัผดิชอบ การใช้เหตุผลแตกต่างกนัไปตามสภาพของ

ครอบครวัสิง่แวดล้อมของสงัคม ดงันัน้หลายประเทศมกัจะยึดหลกัที่คล้ายคลึงกนัคือ   

หากเป็นเดก็ทีอ่ายุ 1-10 ปี ยงัเป็นวยัทีไ่รเ้ดยีงสา อ่อนดว้ยวยัและความรบัผดิชอบ ดงันัน้ 

หากเด็กอายุไม่เกิน 10 ปี ทําปืนลัน่ใส่ผู้อื่นจนทําให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ในกรณีเช่นน้ี

ประเทศไทยกเ็ป็นตวัอย่างทีด่เีพราะในประมวลกฎหมายอาญาของไทย มาตรา 73 ได้บญัญติั

ไว้ว่า “เดก็อายุยงัไม่เกินสิบปี กระทาํการอนักฎหมายบญัญติัเป็นความผิด เดก็นัน้  

ไม่ต้องรบัโทษ” แต่ในมาตรา 288 บญัญติัว่า “ผู้ใดฆ่าผู้อ่ืน ต้องระวางโทษประหารชีวิต 

จาํคกุตลอดชีวิต หรือจาํคกุตัง้แต่สิบห้าปีถึงย่ีสิบปี” ดงันัน้ จงึเท่ากบัว่าเดก็ทีอ่ายุตํ่า

กว่า 10 ปีบรบิูรณ์ จงึได้รบัการยกเวน้ไม่ต้องรบัโทษแต่ประการใด แมจ้ะมคีวามผดิฐานฆ่า

ผูอ้ื่นกต็ามท ี

แต่สาํหรบัเดก็ทีม่อีายุมากกวา่ 10 ปีขึน้ไป ซึง่แน่นอนว่าเดก็เหล่าน้ีย่อมมี

ความคดิและรูผ้ดิชอบชัว่ด ีและอาจสามารถแยกแยะไดว้า่ถูกเอาเปรยีบจากผูอ้ื่นหรอืไมไ่ด้

ดกีว่าเดก็อายุตํ่ากว่า 10 ปีก็ตาม แต่ชวีติของเดก็ในช่วงอายุ 10 ปี จนถงึ 20 ปีบรบิูรณ์     

เป็นวยัทีต่อ้งศกึษาหาความรูแ้ต่รูจ้กัรบัผดิชอบแลว้ จงึอาจสามารถดาํเนินชวีติดว้ยตวัเอง
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โดยลําพงัได ้เช่น ซื้ออาหาร เสือ้ผา้ ลงทะเบยีนเรยีน เบกิ-ฝากเงนิในธนาคาร ซึง่กจิวตัร

เหล่าน้ีสาํหรบัเดก็บางคนอาจทําไดโ้ดยไม่มปีญัหาเรื่องถูกหลอกลวงหรอืฉ้อโกง แต่เดก็

บางคนอาจเพลี่ยงพลํ้าจนกลายเป็นเหยื่อของการหลอกลวง หรืออาจทําไปเพราะ

รู้เท่าไม่ถึงการณ์จนกลายเป็นความเสียหายหรือสูญเสียทรพัย์สินเงินทองได้ ดังนัน้     

เพื่อมใิห้เกดิปญัหาเหล่าน้ีขึน้ มาตรา 21 จงึได้บญัญตัไิวว้่า “ผูเ้ยาว์จะทํานิตกิรรมใด ๆ 

ต้องได้รบัความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรมก่อน การใด ๆ ที่ผู้เยาว์ได้ทําลงโดย

ปราศจากความยนิยอมเชน่วา่นัน้เป็นโมฆยีะ เวน้แต่จะบญัญตัไิวเ้ป็นอยา่งอื่น” 

มาตรา 21 น้ีถือเป็นมาตราที่วางหลักและข้อยกเว้นเกี่ยวกับเรื่อง

ความสามารถของผูเ้ยาวไ์ว ้และเพือ่ใหส้ะดวกต่อการศกึษา จงึขออธบิายทลีะประเดน็ดงัน้ี 

1.  การใด ๆ ทีก่ฎหมายกําหนดใหผู้เ้ยาวต์อ้งไดร้บัคํายนิยอมจากผูแ้ทน

โดยชอบธรรม หมายถงึ นิตกิรรมเท่านัน้ สาํหรบัปญัหาวา่นิตกิรรมคอือะไรกต็อ้งไปศกึษา

จากมาตรา 149 ซ่ึงได้บญัญติัไว้ว่า “นิติกรรมหมายความว่าการใด ๆ อนัทาํลงโดย

ชอบด้วยกฎหมายและด้วยใจสมคัร มุ่งโดยตรงต่อการผกูนิติสมัพนัธ์ขึ้นระหว่าง

บุคคล เพ่ือจะก่อ เปล่ียนแปลง โอน สงวน หรือระงบัซ่ึงสิทธิ” ดงันัน้นิตกิรรมจงึเป็น

เรือ่งทีบุ่คคลไดก้ระทาํขึน้ เชน่ การซือ้ขาย ให ้เชา่ซือ้ จาํนอง จาํนํา เป็นตน้ ซึง่รายละเอยีด

ในเรือ่งน้ีจะตอ้งไปศกึษาในวชิานิตกิรรมต่อไป 

 ส่วนการกระทําทีเ่รยีกว่านิตเิหตุ เช่น การทําละเมดิโดยผูเ้ยาวต์ามที่

ไดบ้ญัญตัไิวใ้นมาตรา 420 และมาตรา 429 นัน้ ผูเ้ยาวก์ย็งัคงตอ้งรบัผดิชอบอยู่ หรอืแม ้

แต่การจดัการงานนอกสัง่ ตามมาตรา 395 นัน้กเ็ป็นสิง่ทีผู่เ้ยาวส์ามารถใชส้ทิธเิรยีกรอ้ง

คา่ชดเชยหรอืตอ้งรบัชดใชค้า่สนิไหมทดแทน แลว้แต่กรณ ีเพราะทัง้การทาํละเมดิและการ

จดัการงานนอกสัง่ ไม่ไดเ้ป็นนิตกิรรม ตามมาตรา 149 แต่ประการใด ซึง่คงจะตอ้งไป

ศกึษาในวชิาละเมดิ จดัการงานนอกสัง่และลาภมคิวรได ้ต่อไป 

2. ผูแ้ทนโดยชอบธรรม เป็นผูม้อีํานาจตามกฎหมายในการใหค้วามยนิยอม

แก่ผูเ้ยาวใ์นการทาํนิตกิรรม ซึง่ในเรือ่งผูแ้ทนโดยชอบธรรมน้ีมปีระเดน็ทีต่อ้งศกึษาดงัน้ีคอื 

 2.1 ผู้แทนโดยชอบธรรม มี 2 ประเภทคือ ผู้ใช้อํานาจปกครอง        

ซึง่ไดแ้ก่บดิามารดาของผูเ้ยาว ์ตามมาตรา 1569 และผูป้กครองซึ่งเป็นบุคคลใดกต็ามที่

ศาลแต่งตัง้ขึน้มาเพือ่ดแูลผูเ้ยาวแ์ทนบดิามารดา เชน่ ปู ่ยา่ ลุง เป็นตน้ 
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 2.2 การใหค้วามยนิยอมของผูแ้ทนโดยชอบธรรม สาํหรบัในเรือ่งความ

ยนิยอมน้ีมปีระเดน็ทีต่อ้งศกึษาหลายประเดน็ เชน่ 

    กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 28 และมาตรา 30 ได้มกีาร

บญัญัติถึงบุคคลที่เป็นคนวิกลจริตไว้โดยมาตรา 28 จะเป็นมาตราที่บญัญัติเกี่ยวกับ

ความสามารถของบุคคลวกิลจรติทีถู่กศาลสัง่ใหเ้ป็นคนไรค้วามสามารถ ซึง่เรยีกกนัว่าคน

ไรค้วามสามารถ สว่นมาตรา 30 เป็นการบญัญตัเิกีย่วกบัความสามารถของบุคคลวกิลจรติ

ทีย่งัไม่ไดถู้กศาลสัง่ใหเ้ป็นคนไรค้วามสามารถ ซึง่เรยีกกนัวา่คนวกิลจรติ แต่ตอ้งยงัไมล่มื

ว่าบุคคลวกิลจรติทัง้ 2 ประเภทน้ียงัมสีภาพบุคคลที่มสีทิธติามมาตรา 15 อยู่ เพยีงแต่

ความสามารถจะถูกจํากดัด้วยเหตุบางประการและการจํากดัความสามารถน้ีก็เพราะ

ต้องการคุ้มครองบุคคลวกิลจรติทัง้ 2 ประเภทน้ี และบุคคลภายนอกโดยเฉพาะในกรณี

ของบุคคลวกิลจรติซึ่งศาลยงัไม่ไดส้ ัง่ใหเ้ป็นคนไรค้วามสามารถนัน้ซึ่งยงัสามารถมสีทิธิ

และหน้าทีต่ามกฎหมายเหมอืนบุคคลธรรมดาอยูเ่สมอ  

      แบบของการใหค้วามยนิยอม เน่ืองจากกฎหมายมาตรา 21 มไิด้

กําหนดไวว้า่ตอ้งทาํอย่างไร เพยีงแต่กําหนดไวว้า่ “ตอ้งไดร้บัความยนิยอมของผูแ้ทนโดย

ชอบธรรมก่อน” ประกอบกบัคาํพพิากษาฎกีาที ่1319/2521 ไดว้นิิจฉยัไวว้่า “การทีผู่แ้ทน

โดยชอบธรรมไดร้่วมลงลายพมิพน้ิ์วมอืเป็นพยานในสญัญาทีผู่เ้ยาวท์ํากบับุคคลภายนอก

นัน้ ถอืว่าผูแ้ทนโดยชอบธรรมไดใ้หค้วามยนิยอมแลว้โดยปรยิาย” ดงันัน้ ผูแ้ทนโดยชอบ

ธรรมจงึอาจใหค้วามยนิยอมไม่ว่าจะโดยวาจาหรอืลายลกัษณ์อกัษรกไ็ด ้และไม่ว่าจะโดย

ชดัแจง้หรอืปรยิาย กย็อ่มถอืวา่เป็นการใหค้วามยนิยอมไดท้ัง้สิน้  

  แต่ที่สําคญัคอืการให้คํายนิยอมนัน้ต้องให้ก่อนที่ผู้เยาว์จะไปทํา 

นิตกิรรมหรอืขณะกระทํานิตกิรรมเท่านัน้ เพราะหากผูแ้ทนโดยชอบธรรมให้คํายนิยอม

ภายหลงัจากทีผู่เ้ยาวไ์ดท้ํานิตกิรรมแลว้ กจ็ะกลายเป็นการใหส้ตัยาบนัแก่นิตกิรรมทีเ่ป็น

โมฆยีะของผูเ้ยาวไ์ป ซึง่แน่นอนว่าการใหส้ตัยาบนักม็ผีลทําใหนิ้ตกิรรมทีเ่ป็นโมฆยีะของ

ผู้เยาว์เป็นนิติกรรมที่สมบูรณ์ขึ้นมาได้ในภายหลัง ตามมาตรา 179 วรรคหน่ึง             

ซ่ึงบญัญัติไว้ว่า “การให้สัตยาบนัแก่โมฆียกรรมนั้น จะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้กระทํา

ภายหลงัเวลาท่ีมูลเหตใุห้เป็นโมฆียกรรมนัน้หมดส้ินไป” แต่กไ็ม่ใช่เรื่องการใหค้วาม

ยนิยอมของผูแ้ทนโดยชอบธรรมทีเ่ป็นไปตามหลกักฎหมายมาตรา 21 แต่ประการใด 
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 2.3 ผลของนิตกิรรมทีผู่เ้ยาวท์ําโดยปราศจากความยนิยอมของผูแ้ทน

โดยชอบธรรม ยอ่มเป็นโมฆยีะ 

     นิตกิรรมของผูเ้ยาวท์ีท่ําโดยปราศจากความยนิยอมของผูแ้ทนโดย

ชอบธรรมกจ็ะมผีลเป็นโมฆยีะ ถอืว่าเป็นนิตกิรรมทีฝ่่าฝืนมาตรา 21 กต้็องมีผลตามท่ี

ได้บญัญติัไว้ “การใด ๆ ท่ีผูเ้ยาวไ์ด้ทาํลงโดยปราศจากความยินยอมของผู้แทนโดย

ชอบธรรม นิติกรรมเป็นโมฆียะ”    

    ในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นิติกรรมจะมีผลในกฎหมายอยู ่      

3 กรณีเท่านัน้ คอื สมบูรณ์ โมฆยีะ และโมฆะ ซึง่ขึน้อยู่กบัว่านิตกิรรมเหล่านัน้ไดท้ําขึน้

โดยชอบดว้ยกฎหมายหรอืฝา่ฝืนกฎหมาย หากไดท้ําถูกตอ้งตามกฎหมายกม็ผีลสมบูรณ์ 

เช่น ผู้เยาว์อาจทําพนิัยกรรมได้เมื่อมอีายุความ 15 ปีบรบิูรณ์ ตามมาตรา 25 แต่หาก   

นิตกิรรมใดไดท้าํลงโดยมเีหตุบกพรอ่งบางประการกม็ผีลเป็นโมฆยีะ เชน่ กรณีมาตรา 21 

ทีผู่เ้ยาวท์ํานิตกิรรมโดยปราศจากความยนิยอมของผูแ้ทนโดยชอบธรรมหรอืเป็นการทํา

นิตกิรรมทีฝ่่าฝืนกฎหมายกม็ผีลเป็นโมฆะ เช่น กรณีผูเ้ยาวท์ําพนิัยกรรมในขณะทีม่อีายุ

ยงัไมค่รบ 15 ปีบรบิรูณ์ จะมผีลเป็นโมฆะ เพราะเป็นการฝา่ฝืนบทบญัญตัมิาตรา 25 นัน่เอง 

    ดงันัน้ ในวชิานิติกรรมจะมกีารศกึษาถึงหลกัในการทํานิติกรรม 

สญัญา รวมทัง้หลกักฎหมายที่เกี่ยวกบันิติกรรมที่เป็นโมฆยีกรรมและโมฆะกรรมด้วย   

ซึ่งในที่น้ีขอยกเฉพาะมาตราที่ได้บญัญตัเิกี่ยวกบัเรื่องเหล่าน้ีมาไว้ให้นักศกึษาได้นํามา

ประกอบการศกึษามาตรา 21 น้ีดว้ย ซึง่มดีงัน้ีคอื 

    มาตรา 175 บญัญติัว่า “โมฆียกรรมนัน้ บคุคลต่อไปน้ีจะบอกล้าง

เสียกไ็ด้ 

    (1) ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้เยาวซ่ึ์งบรรลุนิติภาวะแล้ว แต่

ผู้เยาว ์จะบอกล้างก่อนท่ีตนบรรลุนิติภาวะก็ได้ถ้าได้รบัความยินยอมของผู้แทน

โดยชอบธรรม 

     (2) บุคคล ซ่ึงศาลสัง่ ใ ห้ เ ป็นคนไร้ความสามารถ หรือ           

คนเสมือนไร้ความสามารถ เมื่อบคุคลนัน้พ้นจากการเป็นคนไร้ความสามารถหรือ 

คนเสมือนไร้ความสามารถแล้ว หรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ แล้วแต่กรณี              

แต่คนเสมือนไร้ความสามารถจะบอกล้างก่อนท่ีตนจะพ้นจากการเป็นคนเสมือนไร้

ความสามารถกไ็ด้ถ้าได้รบัความยินยอมของผูพิ้ทกัษ์ 
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    (3) บุคคลผู้แสดงเจตนาเพราะสาํคญัผิด หรือถกูกลฉ้อฉล 

หรือถกูข่มขู่ 

    (4) บุคคลวิกลจริตผู้กระทํานิติกรรมอนัเป็นโมฆียะตาม 

มาตรา 30 ในขณะท่ีจริตของบคุคลนัน้ไม่วิกลแล้ว 

    ถ้าบุคคลผู้ทาํนิติกรรมอนัเป็นโมฆียะถึงแก่ความตาย ก่อนมี

การบอกล้างโมฆียกรรม ทายาทของบคุคลดงักล่าวอาจบอกล้างโมฆียกรรมนัน้ได้”  

    มาตรา 176 บญัญติัว่า “โมฆียกรรมเมื่อบอกล้างแล้ว ให้ถือ

ว่าเป็นโมฆะมาแต่เร่ิมแรก และให้เป็นคู่กรณีกลบัคืนสู่ฐานะเดิม ถ้าเป็นการพ้น

วิสยัจะให้กลบัคืนเช่นนัน้ได้ กใ็ห้ได้รบัค่าเสียหายชดใช้ให้แทน 

    ถ้าบคุคลใดได้รู้หรือควรจะได้รู้ว่าการใดเป็นโมฆียะ เมื่อบอกล้าง

แล้วให้ถือว่าบุคคลนัน้ได้รู้ว่าการนัน้เป็นโมฆะ นับแต่วนัท่ีได้รู้หรือควรจะได้รู้ว่า

เป็นโมฆียะ 

    ห้ามมิให้ใช้สิทธิเรียกร้องอนัเกิดแต่การกลบัคืนสู่ฐานะเดิม

ตามวรรคหน่ึงเมื่อพ้นหน่ึงปีนับแต่วนับอกล้างโมฆียกรรม”  

    มาตรา 177 บญัญติัว่า “ถ้าบคุคลผู้มีสิทธิบอกล้างโมฆียกรรม

ตาม มาตรา 175 ผู้หน่ึงผู้ใด ได้ให้สตัยาบนัแก่โมฆียกรรม ให้ถือว่าการนัน้เป็นอนั

สมบรูณ์มาแต่เร่ิมแรก แต่ทัง้น้ีย่อมไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของบคุคลภายนอก”  

    มาตรา 178 บญัญติัว่า “การบอกล้างหรือให้สตัยาบนัแก่

โมฆียกรรม ย่อมกระทาํได้โดยการแสดงเจตนาแก่คู่กรณีอีกฝ่ายหน่ึงซ่ึงเป็นบุคคล

ท่ีมีตวักาํหนดได้แน่นอน”  

    มาตรา 179 บญัญติัว่า “การให้สตัยาบนัแก่โมฆียกรรมนัน้จะ

สมบรูณ์ต่อเม่ือได้กระทาํภายหลงัเวลาท่ีมลูเหตใุห้เป็นโมฆียกรรมนัน้หมดส้ินไปแล้ว 

    บุคคลซ่ึงศาลได้สัง่ให้เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้

ความสามารถหรือบุคคลวิกลจริต ผู้กระทาํนิติกรรมอนัเป็นโมฆียะตามมาตรา 30 

จะให้สตัยาบนัแก่โมฆียกรรมได้ ต่อเมื่อได้รู้เหน็ซ่ึง โมฆียกรรมนัน้ภายหลงัท่ีบคุคล

นัน้พ้นจากการเป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถหรือในขณะท่ี

จริตของบคุคลนัน้ไม่วิกล แล้วแต่กรณี 
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    ทายาทของบคุคลผูท้าํนิติกรรมอนัเป็นโมฆียะ จะให้สตัยาบนั

แก่ โมฆียกรรมได้นับแต่เวลาท่ีผู้ทาํนิติกรรมนัน้ถึงแก่ความตาย เว้นแต่ สิทธิท่ีจะ

บอกล้างโมฆียกรรมของผูต้ายนัน้ได้ส้ินสดุลงแล้ว 

    บทบญัญัติวรรคหน่ึงและวรรคสองมิให้ใช้บงัคับ ถ้าการให้

สตัยาบนัแก่โมฆียกรรมกระทาํโดยผูแ้ทนโดยชอบธรรม ผูอ้นุบาลหรือผูพิ้ทกัษ์”  

    มาตรา 180 บญัญติัว่า “ภายหลงัเวลาอนัพึงให้สตัยาบนัได้

ตามมาตรา 179 ถ้ามีพฤติการณ์อย่างหน่ึงอย่างใดดงัต่อไปน้ีเกิดขึ้นเก่ียวด้วย 

โมฆียกรรม โดยการกระทาํของบุคคลซ่ึงมีสิทธิบอกล้างโมฆียกรรม ตามมาตรา 175 

ถ้ามิได้สงวนสิทธิไว้แจ้งชดัประการใด ให้ถือว่าเป็นการให้สตัยาบนั 

    (1) ได้ปฏิบติัการชาํระหน้ีแล้วทัง้หมดหรือแต่บางส่วน 

    (2) ได้มีการเรียกให้ชาํระหน้ีนัน้แล้ว 

    (3) ได้มีการแปลงหน้ีใหม่ 

    (4) ได้มีการให้ประกนัเพ่ือหน้ีนัน้ 

    (5) ได้มีการโอนสิทธิหรือความรบัผิดทัง้หมดหรือแต่บางส่วน 

   (6) ได้มีการกระทาํอย่างอ่ืนอนัแสดงได้ว่าเป็นการให้สตัยาบนั  

    มาตรา 181 บญัญติัว่า “โมฆียกรรมนัน้จะบอกล้างมิได้เมื่อ

พ้นเวลาหน่ึงปี นับแต่เวลาท่ีอาจให้สตัยาบนัได้ หรือเมื่อพ้นเวลาสิบปีนับแต่ได้ทาํ

นิติกรรมอนัเป็นโมฆียะนัน้” 

    จากบทบญัญตัทิีย่กมาขา้งตน้น้ีกอ็าจจะพอสรุปไดว้่า นิตกิรรมที่

เป็นโมฆยีะหรอืมผีลเป็นโมฆยีกรรมนัน้ ในกฎหมายถอืว่าเป็นนิตกิรรมทีไ่ม่สมบูรณ์ และ

จะมผีลบงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมายทุกประการจนกว่าจะมกีารบอกลา้ง หากมกีารบอกลา้ง

โดยผูแ้ทนโดยชอบธรรมเพราะเหน็ว่าผูเ้ยาวเ์สยีประโยชน์ภายใน 1 ปี นิตกิรรมนัน้กจ็ะมี

ผลเป็นโมฆะมาตัง้แต่เริม่ทาํ และคู่กรณีกจ็ะกลบัสูฐ่านะเดมิ และหากกลบัสูฐ่านะเดมิไมไ่ด้

ก็สามารถเรียกค่าเสยีหายเป็นการชดใช้ได้ แต่อย่างไรก็ตาม สําหรบันิติกรรมที่เป็น

โมฆยีะน้ี หากไม่ทําการบอกลา้งภายใน 10 ปีนับแต่ไดท้ํานิตกิรรมขึน้มา นิตกิรรมนัน้จะ

บอกลา้งอกีไมไ่ดแ้ละจะกลายเป็นนิตกิรรมทีส่มบรูณ์ขึน้มาทนัท ีและเชน่เดยีวกนั การให ้
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ความยนิยอมเมื่อกฎหมายไมไ่ดก้ําหนดรปูแบบหรอืวธิกีารไว ้การบอกลา้งของผูแ้ทนโดย

ชอบธรรมกส็ามารถทาํไดท้ัง้โดยลายลกัษณ์อกัษรหรอืวาจา แลว้แต่กรณ ี

    และในกรณีน้ีนิติกรรมที่มีผลเป็นโมฆียะน้ีหากผู้แทนโดยชอบ

ธรรมเหน็วา่ผูเ้ยาวไ์ดเ้ปรยีบหรอืเหน็ดว้ยกบัสิง่ทีผู่เ้ยาวไ์ปทาํไว ้เชน่ ผูเ้ยาวไ์ปซือ้รถยนต์

ราคา 1 ลา้นบาท โดยปราศจากความยนิยอมของผูแ้ทนโดยชอบธรรม แต่เมื่อไดพู้ดคุย

กบัผู้เยาว์และเห็นด้วย ก็สามารถให้สตัยาบนัรบัรองนิติกรรมที่เป็นโมฆียะคือการซื้อ

รถยนต์นัน้โดยการจ่ายเงนิค่ารถให ้นิตกิรรมทีเ่ป็นโมฆยีะนัน้กจ็ะเป็นนิตกิรรมทีส่มบูรณ์

ขึน้มาไดเ้ช่นกนั เป็นตน้ และเมื่อมกีารใหส้ตัยาบนัแลว้ นิตกิรรมนัน้จะบอกลา้งอกีไม่ไดเ้ลย 

ทัง้น้ีการใหส้ตัยาบนักต็อ้งเป็นไปตามทีก่ฎหมายมาตรา 180 ไดบ้ญัญตัไิว ้ 

    ดงันัน้สําหรบัหลกัเกณฑ์ในการทํานิตกิรรมของผู้เยาว์หรอืผู้ที่มี

อายุยงัไม่ครบ 20 ปีบรบิูรณ์นัน้ จะเหน็ไดว้่าเป็นเจตนารมณ์ของกฎหมายแพ่งทีต่อ้งการ

ใหค้วามคุม้ครองผูเ้ยาวโ์ดยอาศยัการดูแลเอาใจใส ่และทาํหน้าทีป่กป้องผลประโยชน์ของ

ผูเ้ยาวโ์ดยผา่นทางผูแ้ทนโดยชอบธรรม การตดัสนิใจบอกลา้งหรอืใหส้ตัยาบนัแก่นิตกิรรม

ที่ฝ่าฝืนมาตรา 21 ก็ขึน้อยู่กบัการพจิารณาไตร่ตรองและใชดุ้ลพนิิจของผูแ้ทนโดยชอบ

ธรรมโดยแทว้่าการทํานิตกิรรมของผูเ้ยาวน์ัน้ทําใหเ้กดิการไดเ้ปรยีบหรอืเสยีเปรยีบหรอื

สมประโยชน์แก่ผูเ้ยาวห์รอืไม่อย่างไร ดว้ยเชื่อว่าเดก็หรอืผูเ้ยาวย์งัไม่สามารถจะใชส้ทิธิ

หรอืดแูลประโยชน์สว่นไดเ้สยีของตนไดเ้ตม็ทีน่ัน่เอง 

    อน่ึง ตามที่ได้กล่าวไวแ้ล้วว่า ช่วงอายุจากเดก็ทารกจนอายุครบ 

20 ปีบรบิูรณ์นัน้ มรีะยะยาวมาก และผูเ้ยาวเ์องกย็่อมมคีวามสามารถในการดูแลและใช้

สทิธขิองตนไดเ้ชน่กนั เพยีงแต่กฎหมายไดก้ําหนดหลกัในการทาํนิตกิรรมของผูเ้ยาวไ์วใ้น

มาตรา 21 ใหท้ําได้เมื่อได้รบัความยนิยอมจากผูแ้ทนโดยชอบธรรมมฉิะนัน้เป็นโมฆยีะ

เพราะเหน็วา่ผูเ้ยาวน์ัน้ความสามารถถูกจาํกดัเพราะอายุเท่านัน้ มใิชเ่พราะความอ่อนดอ้ย

ในเรื่องอื่นใด ดงันัน้ในทา้ยมาตรา 21 จงึปรากฏคําว่า “เว้นแต่จะบญัญติัไว้เป็นอย่างอ่ืน” 

ซึ่งทําให้มาตรา 21 จงึเป็นทัง้มาตราหลกัและขอ้ยกเว้นในเวลาเดยีวกนั ซึ่งจะได้นํามา

ศกึษาในหวัขอ้ต่อไป 

   2.4 นิตกิรรมทีผู่เ้ยาวส์ามารถทาํไดโ้ดยลาํพงั 

        อันเ น่ืองมาจากคําว่ า  “เว้นแต่จะบัญญัติไว้ เ ป็นอย่างอื่ น ”           

ในตอนทา้ยของมาตรา 21 ทําใหผู้เ้ยาวก์ลายเป็นบุคคลทีส่ามารถมอีสิระในการทํานิตกิรรม 
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ไดด้ว้ยตนเอง โดยไม่ตอ้งขอความยนิยอมจากผูแ้ทนโดยชอบธรรมทนัท ีและเป็นขอ้ยกเวน้

ของหลกัที่ว่า ผู้เยาว์จะทํานิตกิรรมใด ๆ ต้องขอความยนิยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม

ก่อน หากไปทําลงโดยผูแ้ทนโดยชอบธรรมไม่ทราบหรอืไม่ยนิยอม นิตกิรรมนัน้ก็จะมผีล

เป็นโมฆยีะ  

    ทัง้น้ีเน่ืองจากผูเ้ยาวน์ัน้เป็นบุคคลทีก่ฎหมายจํากดัความสามารถ

ไว้ให้อยู่ในความดูแลของผู้แทนโดยชอบธรรมด้วยเหตุผลเดียวคืออายุเท่านัน้ ดงันัน้      

ในบางนิตกิรรมทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการศกึษา การดําเนินชวีติ หรอืเป็นสิง่ทีผู่เ้ยาวต์อ้ง

ทาํเองโดยลาํพงั เชน่การทาํพนิยักรรม การลงทะเบยีนเรยีนกฎหมาย จงึอนุญาตใหผู้เ้ยาว์

ทําได้โดยไม่ต้องไปขอความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม ซึ่งจะเห็นได้จากการที่

กฎหมายแพ่งได้บัญญัติให้ผู้เยาว์สามารถทํานิติกรรมด้วยตนเองได้อยู่หลายกรณ ี

ดงัต่อไปน้ี 

    1.  นิตกิรรมทีเ่ป็นคุณประโยชน์แก่ผูเ้ยาวฝ์า่ยเดยีว ตามทีม่าตรา 

22 ซ่ึงบญัญติัไว้ว่า “ผู้เยาวอ์าจทาํการใด ๆ ได้ทัง้ส้ิน หากเป็นเพียงเพ่ือ จะได้ไปซ่ึง

สิทธิอนัใดอนัหน่ึง หรือเป็นการเพ่ือให้หลดุพ้นจากหน้าท่ี อนัใดอนัหน่ึง” 

            จากบทบญัญตัมิาตรา 22 จะเหน็ว่า ผูเ้ยาว์อาจทํานิตกิรรมที่

หากทําแล้วจะให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เยาว์แต่ฝ่ายเดียว หรือเป็นนิติกรรมที่ทําแล้ว          

ไมก่่อใหเ้กดิหน้าทีแ่ละเงือ่นไขแก่ผูเ้ยาว ์ดงัน้ีคอื 

         ก.  นิตกิรรมทีไ่ดม้าซึง่สทิธอินัใดอนัหน่ึง เชน่ การไดร้บัแหวน

เพชรเป็นของขวญัในวนัเกดิของผูเ้ยาวจ์ากคุณปู ่หากเป็นการใหโ้ดยไม่มเีงือ่นไขกร็บัได้

เลยโดยไม่ต้องขอความยนิยอมจากบดิามารดาซึ่งเป็นผูแ้ทนโดยชอบธรรม แต่หากการ

ไดร้บัแหวนเพชรนัน้ตอ้งแลกกบัการใหไ้ปอยู่ทีบ่า้นคุณปู่เป็นเวลา 5 ปี อย่างน้ีถอืว่าเป็น

เงื่อนไขซึง่อาจทําใหผู้เ้ยาวเ์กดิหน้าทีแ่ละเสยีประโยชน์ได ้กต็อ้งไปขอความยนิยอมจาก

บดิามารดาก่อนจงึสมบูรณ์ หากผู้เยาว์รบัแหวนแพชรและตกลงไปโดยปราศจากความ

ยนิยอมการรบัแหวนเพชร จะมผีลเป็นโมฆยีะทนัท ี

     ข.  นิติกรรมที่ทําให้หลุดพ้นจากหน้าที่อันใดอันหน่ึง ย่อม

หมายถึงนิติกรรมที่หากผู้เยาว์ทําลงไปแล้วทําให้เขาหลุดจากภาระหน้าที่ที่มอียู่ เช่น 

ผู้เยาว์เป็นหน้ีนาย ก. อยู่ 500 บาท พอถึงวนัเกิดของผู้เยาว์ นาย ก. ยกหน้ีให้เป็น

ของขวญัวนัเกดิ ดงัน้ีถอืไดว้า่เป็นนิตกิรรมทีท่าํใหผู้เ้ยาวห์ลุดพน้จากหน้าที ่ตามมาตรา 22 
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              ดังนัน้ นิติกรรมเหล่าน้ีผู้เยาว์สามารถทําได้เลยโดย      

ไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม และทําให้นิติกรรมมีผลสมบูรณ์ตาม

กฎหมายทุกประการ 

    2. นิติกรรมที่ผู้เยาว์ต้องทําเองเฉพาะตวั ตามที่มาตรา 23 ได้

บญัญติัไว้ว่า “ผูเ้ยาวอ์าจทาํการใด ๆ ได้ทัง้ส้ิน ซ่ึงเป็นการต้องทาํเองเฉพาะตวั”     

     จากบทบัญญัติมาตรา 23 น้ี กฎหมายต้องการให้ผู้เยาว์

สามารถทาํนิตกิรรมทีผู่อ้ ื่นไมส่ามารถทาํแทนได ้หรอืไมค่วรใหใ้ครมาทาํแทนหรอืใหค้วาม

ยนิยอม ซึง่ในชวีติของผูเ้ยาวย์อ่มมบีางนิตกิรรมทีจ่าํเป็นตอ้งทาํดว้ยตวัเอง เชน่  

     ก .   การรับรองบุตร ตามมาตรา 1547 ซ่ึงบัญญัติ ว่า      

“เดก็เกิดจากบิดามารดาท่ีมิได้สมรสกนั จะเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายต่อเมื่อบิดา

มารดาได้สมรสกันในภายหลัง หรือบิดาได้จดทะเบียนว่าเป็นบุตรหรือศาล

พิพากษาว่าเป็นบุตร” เน่ืองด้วยกฎหมายเลง็เหน็ว่าการรบัรองบุตรของบุคคลไม่ว่า

บุคคลนัน้จะเป็นผูเ้ยาว ์หรอืเดก็กค็วรจะเป็นไปดว้ยอสิระและสมคัรใจ จงึกําหนดใหไ้มต่อ้ง

ขอความยนิยอมจากผูใ้ด 

     ข.  การเพกิถอนการสมรส ตามมาตรา 1508 ซ่ึงบญัญติัว่า     

“การสมรสท่ีเป็นโมฆียะเพราะคู่สมรสสาํคญัผิดตวัหรือถกู กลฉ้อฉล หรือถกูข่มขู่ 

เฉพาะแต่คู่สมรสท่ีสาํคญัผิดตวัหรือถกูกลฉ้อฉลหรือ ถกูข่มขู่เท่านัน้ขอเพิกถอน

การสมรสได้ 

             ในกรณีท่ีผู้มีสิทธิขอเพิกถอนการสมรสเป็นบุคคลท่ี

ถกูศาลสัง่ให้เป็นคนไร้ความสามารถ ให้บคุคลซ่ึงอาจร้องขอต่อศาลให้สัง่ให้บคุคล

วิกลจริตเป็นคนไร้ ความสามารถตามมาตรา 29 ขอเพิกถอนการสมรสได้ด้วย แต่

ถ้าผู้มีสิทธิขอเพิกถอนการสมรสเป็นคนวิกลจริตท่ีศาลยงัไม่ได้สัง่ให้เป็นคนไร้

ความสามารถ บคุคลดงักล่าวจะร้องขอเพิกถอนการสมรสกไ็ด้ แต่ต้องขอให้ศาล

สัง่ให้คนวิกลจริตเป็นคนไร้ความสามารถพร้อมกนัด้วย ในกรณีท่ีศาลมีคาํสัง่ให้ยก

คาํขอให้ศาลสัง่เป็นคนไร้ความสามารถกใ็ห้ศาลมีคาํสัง่ยกคาํขอการเพิกถอนการ

สมรสของบคุคลดงักล่าวนัน้เสียด้วย 

http://www.kodmhai.com/m2/m2-4/m4-19-36.html#29�
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      คาํสัง่ศาลให้ยกคาํขอเพิกถอนการสมรสของบุคคล

ตามวรรคสอง ไม่กระทบกระเทือนสิทธิการขอเพิกถอนการสมรสของคู่สมรส แต่ 

คู่สมรสจะต้องใช้สิทธินัน้ภายในกาํหนดระยะเวลาท่ีคู่สมรสมีอยู่ ถ้าระยะเวลาดงักล่าว

เหลืออยู่ไม่ถึงหกเดือนนับแต่วนัท่ีศาลมีคาํสัง่ให้ยกคาํขอเพิกถอนการสมรสของ

บุคคลดงักล่าว หรือไม่มีเหลืออยู่เลยกใ็ห้ขยายระยะเวลานัน้ออกไปได้ให้ครบ     

หกเดือน หรืออีกหกเดือนนับแต่วนัท่ีศาลมีคาํสัง่ให้ยกคาํขอเพิกถอนการสมรส

ของบคุคลดงักล่าวแล้วแต่กรณี”   

      สําหรบัเรื่องการเพกิถอนการสมรสน้ี เน่ืองจากกฎหมาย

กําหนดใชเ้ฉพาะ “แต่คู่สมรส” เท่านัน้ทีจ่ะขอเพกิถอนการสมรสได ้บุคคลอื่นจงึไม่มสีทิธิ

เขา้มาจดัการหรอืทาํแทนหรอืแมแ้ต่ใหค้วามยนิยอม 

     ค.  การทําพนิัยกรรม ตามมาตรา 25 ซ่ึงบญัญติัว่า “ผู้เยาว์

อาจทาํพินัยกรรมได้เม่ืออายสิุบห้าปีบริบรูณ์” สว่นกรณีน้ีเป็นเรื่องของพนิยักรรมซึง่

เป็นการจดัสรรทรพัย์สนิของผู้เยาว์และจะมผีลเมื่อผู้เยาว์สิ้นชวีติ ดงันัน้จึงเป็นเรื่องที่

จะตอ้งกระทําดว้ยตนเองและมอิาจไม่ใหใ้ครมาอนุญาตหรอืใหค้วามยนิยอมได ้แมจ้ะเป็น

บดิามารดาของผูเ้ยาวก์ต็าม แต่กฎหมายไดต้ัง้เงือ่นไขทีส่าํคญัไวค้อืตอ้งมอีายุครบ 15 ปี

บรบิูรณ์เท่านัน้ และกฎหมายใชค้ําว่า “อาจทําพนิัยกรรมได”้ แสดงว่าไม่ได้บงัคบัว่าใคร

อายุ 15 ปีบรบิรูณ์จะตอ้งทาํพนิยักรรมแต่อยา่งใด แสดงวา่กฎหมายตอ้งการใหผู้เ้ยาวซ์ึง่มี

อายุครบ 15 ปี ไดต้ดัสนิใจดว้ยตวัเองว่าจะยกทรพัยส์นิของเขาใหใ้ครโดยอสิระ และอายุ 

15 ปีบรบิูรณ์กเ็ป็นเครื่องมอืควบคุมความสามารถของผูเ้ยาวไ์ปดว้ย เพราะมาตรา 1702 

ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บรรพ 6 ไดบ้ญัญตัไิวว้่า “พนิยักรรมซึง่บุคคลทีม่ี

อายุยงัไม่ครบ 15 ปีบรบิูรณ์ทําขึน้นัน้เป็นโมฆะ” ซึง่หมายความว่าหากผูเ้ยาวท์ีอ่ายุยงัไม่

ครบ 15 ปีบรบิูรณ์ ไปทําพนิัยกรรมย่อมทําให้พนิัยกรรมนัน้มผีลเป็นโมฆะและไม่มผีล

บงัคบัตามกฎหมายแต่ประการใด 

    3.  นิตกิรรมทีจ่ําเป็นเพื่อการดํารงชวีติของผูเ้ยาว ์ตามทีม่าตรา 

24 ได้บญัญติัไว้ว่า “ผู้เยาวอ์าจทาํการใด ๆ ได้ทัง้ส้ิน ซ่ึงเป็นการสมแก่ฐานานุรปู

แห่งตน และเป็นการอนัจาํเป็นในการดาํรงชีพตามสมควร”     
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     การที่จะถือว่าเป็นนิติกรรมที่จําเป็นเพื่อการดํารงชีพของ

ผูเ้ยาวน์ัน้มเีงื่อนไขอยู่ 2 ประการคอื ตอ้งเป็นนิตกิรรมทีจ่ําเป็นในการดํารงชพี และเป็น

นิตกิรรมทีส่มแก่ฐานานุรปูของผูเ้ยาวด์ว้ย 

     ดงันัน้หากผู้เยาว์ซึ่งโดยวสิยัต้องศึกษาเล่าเรยีน แต่บงัเอิญ

บ้านกับโรงเรียนไกลกันมาก ก็อาจไปซื้อจักรยานด้วยเงินที่เก็บไว้เองโดยลําพัง          

นิตกิรรมการซือ้รถจกัรยานถอืว่าสมบูรณ์ เพราะการซือ้จกัรยานกเ็ป็นไปเพื่อประโยชน์ใน

การไปโรงเรยีนเพือ่ศกึษาเลา่เรยีน ซึง่สมประโยชน์และสมฐานะของผูเ้ยาว ์แต่ตรงกนัขา้ม

แทนทีจ่ะซื้อจกัรยานกลบัไปซื้อรถยนต์ยีห่อ้ BMW ราคา 5 ลา้นบาท โดยไม่ไดร้บัความ

ยนิยอมจากผูแ้ทนโดยชอบธรรม ดงัน้ีกถ็อืว่าการทํานิตกิรรมน้ี แมจ้ะจําเป็นแก่การดํารง

ชพีเพราะต้องการใชข้บัขีไ่ปเรยีนหนังสอื แต่ต้องถอืว่าเกนิฐานะของนักเรยีนอยู่ด ีก็จะ

กลายเป็นนิตกิรรมทีม่ผีลเป็นโมฆยีะตามมาตรา 21 ไป 

     นอกจากทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ ยงัมหีลกักฎหมายเกี่ยวกบัการทํา

นิตกิรรมของผูเ้ยาวอ์ยูอ่กี 2 กรณคีอื 

     1. กรณีตามมาตรา 26  ได้บญัญติัว่า “ถ้าผู้แทนโดยชอบ

ธรรมอนุญาตให้ผู้เยาวจ์าํหน่ายทรพัยสิ์นเพ่ือการอนัใดอนัหน่ึงอนัได้ระบไุว้ ผู้เยาว์

จะจาํหน่ายทรพัย์สินนัน้เป็นประการใดภายในขอบของการท่ีระบุไว้นัน้ก็ทําได้

ตามใจสมคัร อน่ึงถ้าได้รบัอนุญาตให้จาํหน่ายทรพัยสิ์นโดยมิได้ระบวุ่าเพ่ือการอนั

ใด ผู้เยาวก์จ็าํหน่ายได้ตามใจสมคัร” เป็นการขยายความวา่แมผู้แ้ทนโดยชอบธรรมจะ

ใหค้วามยนิยอมในกรณีของมาตรา 26 แลว้ ผูเ้ยาวก์ย็งัมขีอ้จาํกดัในเรือ่งความสามารถใน

การทํานิตกิรรมเสมอเพราะมกีารระบุไวว้่าให้ไปทําอะไร เช่น ให้เงนิ 1 หมื่นบาทไปซื้อ 

T.V. กต็อ้งไปซือ้ T.V. แต่หากใหเ้งนิโดยไม่กําหนดว่าใหซ้ือ้ T.V. แต่ใหไ้ปซือ้เครื่องเสยีง

อะไรก็ได้ ดงัน้ีผูเ้ยาวย์่อมใชเ้งนิ 1 หมื่นบาทนัน้ไปซื้อ T.V. วทิยุ หรอืเครื่องเสยีงอื่น ๆ 

ตามชอบได ้

     2. กรณีตามมาตรา 27 ไดบ้ญัญตัไิวว้่า “ผูแ้ทนโดยชอบธรรม

อาจใหค้วามยนิยอมแก่ผูเ้ยาว ์ ในการประกอบธุรกจิทางการคา้หรอืธุรกจิอื่น หรอืในการ

ทาํสญัญาเป็นลูกจา้งในสญัญาจา้งแรงงานได ้ในกรณีทีผู่แ้ทนโดยชอบธรรม ไม่ใหค้วาม

ยนิยอมโดยไมม่เีหตุอนัสมควร ผูเ้ยาวอ์าจรอ้งขอต่อศาล ใหส้ ัง่อนุญาตได ้
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      ในความเกีย่วพนักบัการประกอบธุรกจิ หรอืการจา้งแรงงาน

ตามวรรคหน่ึงใหผู้เ้ยาวม์ฐีานะเสมอืนดงับุคคลซึง่บรรลุนิตภิาวะแลว้ ถา้การประกอบธุรกจิ 

หรอืการทํางานทีไ่ดร้บัความยนิยอมหรอืทีไ่ดร้บัอนุญาตตามวรรคหน่ึง ก่อใหเ้กดิความ

เสยีหายถงึขนาดหรอื เสือ่มเสยีแก่ผูเ้ยาว ์ ผูแ้ทนโดยชอบธรรมอาจบอกเลกิความยนิยอม

ทีไ่ดใ้หแ้ก่ผูเ้ยาวเ์สยีไดห้รอืในกรณีทีศ่าลอนุญาต ผูแ้ทนโดยชอบธรรม อาจรอ้งขอต่อศาล

ใหเ้พกิถอนการอนุญาตทีไ่ดใ้หแ้ก่ผูเ้ยาวน์ัน้เสยีได ้

      ในกรณีที่ผู้แทนโดยชอบธรรมบอกเลกิความยนิยอมโดยไม่มเีหตุ      

อนัสมควรผูเ้ยาวอ์าจรอ้งขอต่อศาล ใหเ้พกิถอนการบอกเลกิความ ยนิยอมของผูแ้ทนโดย

ชอบธรรมได ้

      การบอกเลกิความยินยอมโดยผู้แทนโดยชอบธรรม หรอื

การเพกิถอนการอนุญาตโดยศาล ย่อมทําใหฐ้านะเสมอืนดงับุคคลซึง่บรรลุนิตภิาวะแลว้

ของผูเ้ยาวส์ิน้สดุลง แต่ไมก่ระทบกระเทอืนการใด ๆ ทีผู่เ้ยาวไ์ดก้ระทาํไปแลว้ก่อนมกีาร

บอกเลกิความยนิยอมหรอืเพกิถอนการอนุญาต”   

      ในเรื่องของมาตรา 27 น้ี เป็นเรื่องทีห่ากผูเ้ยาวม์คีวามสามารถ

ในการทําการคา้หรอืตอ้งทํางานเป็นลูกจา้งโดยมสีญัญาจา้งแรงงานแลว้ละก ็หากผูแ้ทน

โดยชอบธรรมไดใ้หค้วามยนิยอมใหท้าํการคา้ หรอืทาํสญัญาเป็นลูกจา้ง ผูเ้ยาวก์ส็ามารถ

ทาํนิตกิรรมใด ๆ ทีเ่กีย่วกบัการคา้หรอืสญัญาจา้งแรงงานทีไ่ดร้บัความยนิยอมจากผูแ้ทน

โดยชอบธรรมเสมอืนเป็นบุคคลทีบ่รรลุนิตภิาวะไดเ้ลย แต่นิตกิรรมในเรื่องอื่น ๆ ทีไ่ม่เขา้

มาตรา 27 ผู้เยาว์ก็ยังคงต้องขอความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมเช่นเดิม        

เพราะยงัคงเป็นผูเ้ยาวอ์ยูต่ามกฎหมาย 

 

2.2  คนไร้ความสามารถ 

 ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 28 ได้บญัญติัไว้ว่า “บคุคลวิกลจริตผู้ใด 

ถ้าคู่สมรสกดี็ ผู้บุพการี กล่าวคือ บิดามารดา ปู่ ย่า ตายาย ทวดกดี็ ผู้สืบสนัดาน 

กล่าวคือ ลูก หลาน เหลน ล่ือกดี็ ผู้ปกครองหรือผู้พิทกัษ์กดี็ ผู้ซ่ึงปกครองดแูล

บุคคลนัน้อยู่กดี็ หรือพนักงานอยัการกดี็ ร้องขอต่อศาลให้สัง่ให้บุคคลวิกลจริต     

ผู้นัน้เป็นคนไร้ความสามารถศาลจะสัง่ให้บุคคลวิกลจริตผู้นัน้เป็นคนไร้ความ 

สามารถกไ็ด้ 
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 บุคคลซ่ึงศาลได้สัง่ให้เป็นคนไร้ความสามารถตามวรรคหน่ึง ต้องจดัให้อยู่

ในความอนุบาล การแต่งตัง้ผู้อนุบาล อาํนาจหน้าท่ีของผู้อนุบาลและการส้ินสุด

ของความเป็นผูอ้นุบาล ให้เป็นไปตามบทบญัญติับรรพ 5 แห่งประมวลกฎหมายน้ี 

 คาํสัง่ของศาลตามมาตราน้ี ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา” 

 ดงันัน้ เมื่อพิจารณาจากบทบญัญัติของมาตรา 28 แล้วก็สามารถแยกศึกษาได ้         

5 กรณคีอื 

1. หลกัเกณฑใ์นการเป็นคนไรค้วามสามารถ 

2. บุคคลทีม่สีทิธริอ้งขอใหศ้าลสัง่ใหค้นวกิลจรติเป็นคนไรค้วามสามารถ 

3. ผูอ้นุบาล 

4. ผลของการเป็นคนไรค้วามสามารถ 

5. ความสิน้สดุของการเป็นคนไรค้วามสามารถ 

 ซึง่จะไดนํ้ามาศกึษาตามลาํดบัดงัน้ีคอื 

 2.2.1 หลกัเกณฑใ์นการเป็นคนไร้ความสามารถ ม ี2 องคป์ระกอบ คอืตอ้ง

เป็นคนวกิลจรติและตอ้งมคีาํสัง่ศาลสัง่ใหเ้ป็นคนไรค้วามสามารถ 

คนวกิลจรติ หมายถงึคนทีม่จีติไม่ปกต ิไม่มสีตสิมัปชญัญะหรอืสมองพกิาร 

ซึ่งคนทัว่ไปมกัจะเรยีกว่า “คนบ้า” นัน่เอง และเมื่อไปดูคําพพิากษาฎีกาที่ 490/2509 และ

พพิากษาฎีกาที่ 74/2527 คนวกิลจรตินัน้จงึหมายถงึบุคคลที่มอีาการผดิปกต ิเช่น ขาด

ความราํลกึ ขาดความรูส้กึ ขาดความรบัผดิชอบถงึขนาด ไม่สามารถประกอบกจิการงาน

ไดเ้ลย นอกจากนัน้ยงัรวมถงึคนชราทีม่อีาการไม่รูต้วั พูดจาไม่รูเ้รื่อง เดนิทางไปไหนมา

ไหนไม่ได้ ซึ่งปจัจุบนัผู้ที่มอีาการสมองพกิาร หรอืป่วยเป็นโรคอลัไซเมอร์ ก็อาจมกีาร  

รอ้งขอใหเ้ป็นคนไรค้วามสามารถได ้

จากคําอธิบายถึงอาการวิกลจริตข้างต้นน้ี ก็อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่าคน

วกิลจรตินัน้อาจเป็นอาการทางจิตหรอืเป็นอาการป่วยที่ทําให้มอีาการผดิปกติไปก็ได ้

ดงันัน้แมใ้นมาตรา 28 จะไม่ได้ให้คําอธบิายไวว้่า คนวกิลจรติคอืใคร ก็พอจะทําให้มอง

ภาพออกว่าการจะเขา้องคป์ระกอบแรกของคนไรค้วามสามารถทีเ่รยีกว่าคนวกิลจรตินัน้

เป็นอยา่งไรได ้

นอกจากนัน้แลว้อาการทัง้หมดทีก่ล่าวไปนัน้จะตอ้งมอีาการทีเ่ป็นอย่างมาก 

และตอ้งเป็นประจําดว้ย จงึจะเขา้หลกัเกณฑท์ีย่อมรบักนัว่าอยู่ในเกณฑท์ีจ่ะขอใหศ้าลมี
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คาํสัง่ใหเ้ป็นคนไรค้วามสามารถได ้ซึง่แน่นอนวา่ความเหน็ของแพทยย์่อมจะเป็นหลกัฐาน

พยานทีด่ทีีจ่ะแสดงต่อศาลได ้เพราะฉะนัน้อาการหลงลมืบางครัง้บางคราวหรอืมอีาการ

ไมไ่ดส้ตเิพราะการเจบ็ไขห้รอืเสพของมนึเมาย่อมไมใ่ชเ่รือ่งของอาการวกิลจรติตามความ

มาตรา 28 แต่อย่างใด และสําหรบักรณีต้องเป็นประจํานัน้ก็คงเป็นกรณีที่ต้องมอีาการ 

บ่อย ๆ จนถงึขัน้มอีาการวกิลจรติตลอดเวลา ไม่ใช่มอีาการคลุม้คลัง่หรอืหลงลมืเดอืนละครัง้ 

อยา่งน้ีกไ็มใ่ชอ่าการทีจ่ะเรยีกไดว้า่ “ประจาํ” แต่อยา่งใด 

สว่นองคป์ระกอบทีส่าํคญัทีจ่ะทําใหเ้ป็นคนไรค้วามสามารถอกีประการหน่ึง

คอืต้องมคีําสัง่ศาลสัง่ให้เป็นคนไร้ความสามารถ เพราะหากไม่มคีําสัง่ศาลให้เป็นคนไร้

ความสามารถ บุคคลนัน้กจ็ะเป็นเพยีงบุคคลทีเ่รยีกว่า “คนวกิลจรติ” และอยู่ภายใตห้ลกัเกณฑ์

ของมาตรา 30 ต่อไป และเมื่อมคีําสัง่ของศาลใหเ้ป็นคนไรค้วามสามารถแลว้ การเป็นคน

ไร้ความสามารถจะเริ่มต้นนับแต่วนัที่ศาลมีคําสัง่นัน่เอง และคําสัง่ศาลให้เป็นคนไร้

ความสามารถจะตอ้งประกาศในราชกจิจานุเบกษาดว้ย ทัง้น้ี เพื่อเป็นการคุม้ครองบุคคล 

ภายนอกทีจ่ะไดท้ราบสถานะของบุคคลไรค้วามสามารถ และคุม้ครองคนไรค้วามสามารถ

ดว้ยในเวลาเดยีวกนั 

2.2.2 บุคคลท่ีมีสิทธิร้องขอให้ศาลสัง่ให้เป็นคนวิกลจริตเป็นคนไร้ความ 

สามารถ 

  ในเรือ่งน้ีมาตรา 28 ไดก้าํหนดไวด้งัน้ี 

  1. คู่สมรสของคนวกิลจรติ ซึง่จะตอ้งเป็นสามหีรอืภรรยาทีช่อบดว้ยกฎหมาย 

คอืจดทะเบยีนสมรสกนันัน่เอง 

  2. บุพพการขีองคนวกิลจรติ หมายถงึ บดิา มารดา ปู ่ย่า ตา ยาย และทวด 

เป็นตน้ 

  3. ผูส้บืสนัดานของคนวกิลจรติ หมายถงึ ลูก หลาน เหลน ลื่อ และรวมถงึ

บุตรบุญธรรมทีไ่ดม้กีารจดทะเบยีนรบับุตรบุญธรรมแลว้ดว้ย 

  4. ผูป้กครอง หมายถงึ บุคคลทีศ่าลได้ตัง้ขึน้มาเพื่อดูแลปกครองผูเ้ยาว์ที่

เป็นคนวกิลจรติ 

  5. ผูพ้ทิกัษ์ หมายถงึ ในกรณีทีค่นวกิลจรติไดถู้กศาลสัง่ใหเ้ป็นคนเสมอืนไร้

ความสามารถ ตามมาตรา 32 มาก่อน และต่อมาเมื่อมีอาการมากขึ้น และผู้พิทักษ์
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เหน็สมควรจะรอ้งขอให้ศาลมคีําสัง่ใหค้นเสมอืนไรค้วามสามารถจงึมอีาการวกิลจรตินัน้

เป็นคนไรค้วามสามารถไดด้ว้ย 

 6. ผูซ้ึง่ปกครองดูแลคนวกิลจรติ หมายถงึ บุคคลทีดู่แลคนวกิลจรติในความ

เป็นจริงและเป็นการดูแลทัง้ความเป็นอยู่และทรัพย์สินด้วยในขณะเดียวกัน ทัง้ น้ี          

ไม่จําเป็นต้องเป็นญาตกินัก็ได ้เพราะกฎหมายต้องการใหค้นทีดู่แลเพราะเมตตาสงสาร 

แต่มใิชญ่าต ิหรอืดแูลเพราะเป็นเครอืญาต ิกค็วรจะใชส้ทิธไิดเ้ชน่กนั 

 7. พนกังานอยัการ ในฐานะทีเ่ป็นทนายของแผ่นดนิและเป็นผูดู้แลคุม้ครอง

ประโยชน์ของประชาชน กฎหมายจงึใหส้ทิธน้ีิแก่พนกังานอยัการดว้ย 

  การทีม่าตรา 28 ไดก้ําหนดตวับุคคลทีจ่ะมสีทิธริอ้งขอต่อศาลเพื่อสัง่ให้

เป็นคนไร้ความสามารถไว้ เพราะต้องการให้การใช้สทิธเิป็นไปด้วยความถูกต้องสุจรติ 

มใิช่เพราะมเีรื่องกลัน่แกลง้หรอืผลประโยชน์มาเกีย่วขอ้ง ดงันัน้หากบุคคลอื่นทีไ่ม่อยู่ใน   

6 ประเภททีก่ล่าวมาน้ีตอ้งการจะใชส้ทิธริอ้งขอต่อศาลกต็้องไปใชส้ทิธผิ่านทางพนักงาน

อยัการใหด้ําเนินการแทนได ้ทัง้น้ี ตวัผูว้กิลจรติเองกไ็ม่สามารถใชส้ทิธน้ีิได ้เพราะกฎหมาย

ไมไ่ดใ้หส้ทิธไิวน้ัน่เอง 

 และจากถ้อยคําในมาตรา 28 ซึ่งบญัญตัไิวว้่า “...ศาลจะสัง่ให้บุคคลนัน้

เป็นคนไรค้วามสามารถกไ็ด้” เป็นการแสดงใหเ้หน็ว่ากฎหมายต้องการใหเ้ป็นดุลยพนิิจ

ของศาลที่จะพิจารณาคําร้องและพยานหลกัฐานว่าจะสัง่หรือไม่ส ัง่ให้เป็นคนไร้ความ 

สามารถตามคาํรอ้งขอกไ็ด ้เพราะเมือ่มคีาํสัง่ไปแลว้ผลของการเป็นคนไรค้วามสามารถจะ

เป็นไปตามมาตรา 28 วรรคสอง และมาตรา 29 ทนัท ีซึง่จะไดศ้กึษาในเรือ่งน้ีในหวัขอ้ต่อไป 

 2.2.3 ผูอ้นุบาล 

     ตามทีม่าตรา 28 วรรคสอง ไดบ้ญัญตัไิวว้่า “บุคคลซึง่ศาลไดส้ ัง่ใหเ้ป็นคนไร้

ความสามารถตามวรรคหน่ึง ต้องจดัให้อยู่ในความอนุบาล การแต่งตัง้ผูอ้นุบาล อํานาจ

หน้าทีข่องผูอ้นุบาลและการสิน้สุดของความเป็นผูอ้นุบาล ใหเ้ป็นไปตามบทบญัญตับิรรพ 5 

แห่งประมวลกฎหมายน้ี” นัน้เป็นการกําหนดใหค้นไรค้วามสามารถต้องอยู่ในความดูแล

และคุม้ครองของผูอ้นุบาลโดยสิน้เชงิ เพราะคนไรค้วามสามารถไดถู้กตดัความสามารถใน

การใชส้ทิธแิละหน้าทีไ่ปแลว้นบัแต่มคีาํสัง่ศาลใหเ้ป็นคนไรค้วามสามารถ ซึง่การเป็นคนไร้

ความสามารถนัน้จะเป็นผูเ้ยาว ์คนชรา หรอืผูท้ีอ่าจมคีู่สมรสหรอืไม่มคีู่สมรสกไ็ด ้ดงันัน้  
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ผูอ้นุบาลของคนไรค้วามสามารถจงึต้องเป็นไปตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 

เรือ่งครอบครวั ซึง่ไดแ้บง่ออกเป็น 3 กรณคีอื 

   1. กรณีคนไรค้วามสามารถเป็นผูเ้ยาว ์การตัง้ผูอ้นุบาลกต็้องเป็นไปตามที่

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยม์าตรา 1569 และมาตรา 1569/1 ไดก้ําหนดไวค้อืศาล

อาจตัง้บดิามารดาซึ่งเป็นผูแ้ทนโดยชอบธรรมและเป็นผูใ้ชอ้ํานาจปกครองเป็นผูอ้นุบาล 

และในบางกรณศีาลอาจตัง้ผูป้กครองเป็นผูอ้นุบาลกไ็ด ้

   2.  กรณีคนไร้ความสามารถเป็นผู้มคีู่สมรส การตัง้ผู้อนุบาลก็ต้องเป็นไป

ตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1463 ได้กําหนดไว้คอืไม่ตัง้สามหีรอื

ภรรยาเป็นผูอ้นุบาล 

   3.  กรณีคนไร้ความสามารถเป็นผู้บรรลุนิติภาวะแต่ไม่มีคู่สมรส การตัง้      

ผูอ้นุบาลกต็อ้งเป็นไปตามทีป่ระมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยม์าตรา 1569/1 วรรคสอง 

ไดก้าํหนดไวค้อืใหต้ัง้บดิา มารดา หรอืบดิาหรอืมารดาเป็นผูอ้นุบาล แต่อย่างไรกต็ามหาก

มกีารคา้นศาลอาจตัง้ผูอ้ื่นเป็นผูอ้นุบาลได ้

   ในเรื่องผูอ้นุบาลนอกจากเรือ่งการแต่งตัง้ผูอ้นุบาลแลว้ เรื่องเกีย่วกบัอํานาจ

หน้าที ่และการสิน้สุดของความเป็นผูอ้นุบาลกเ็ป็นเรื่องสาํคญัเช่นกนั ซึง่ในเรื่องน้ีจะไดม้ี

การศกึษาในรายละเอยีดในวชิากฎหมายเกีย่วกบัครอบครวัต่อไป 

 2.2.4 ผลของการเป็นคนไร้ความสามารถ 

   ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 29 ได้บญัญติัไว้ว่า “การใด ๆ 

อนับคุคลซ่ึงศาลสัง่ให้เป็นคนไร้ความสามารถได้กระทาํลง การนัน้เป็นโมฆียะ”  

   ตามทีม่าตรา 29 ไดใ้ชค้าํว่า “การใด ๆ” นัน้ กย็่อมหมายถงึนิตกิรรมเท่านัน้ 

ดงันัน้ผลของนิตกิรรมทุกชนิดที่ทําลงโดยคนไรค้วามสามารถก็จะมผีลเป็นโมฆยีะทนัท ี 

ไม่ว่าจะไดร้บัความยนิยอมจากผูอ้นุบาลหรอืไม่กต็าม ทัง้น้ีโดยไม่ใหห้มายความรวมถงึ 

นิตเิหตุแต่อย่างใดโดยพจิารณาไดจ้ากเจตนารมณ์ของผูบ้ญัญตักิฎหมายแพง่และพาณิชย ์

มาตรา 429 ท่ีบญัญติัว่า “บุคคลใดแม้ไร้ความ สามารถเพราะเหตุเป็นผู้เยาวห์รือ

วิกลจริต ก็ยงัต้องรบัผิดในผลท่ีตนทําละเมิด...” ดงันัน้ การทําละเมิดของคนไร้

ความสามารถ เช่น ใชไ้มต้กีระจกรา้นคา้แตกเสยีหาย กต็อ้งยงัคงรบัผดิชดใชค้่าเสยีหาย

ต่อเจา้ของรา้นคา้ จะมาอา้งวา่เป็นโมฆยีะไมไ่ด ้
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   และเน่ืองจากเจตนารมณ์ของกฎหมายแพ่งในการจํากดัความสามารถของ

คนไรค้วามสามารถนัน้ เป็นการเน้นที่จะคุ้มครองคนไรค้วามสามารถเป็นสําคญั ดงันัน้  

ผลของการเป็นคนไรค้วามสามารถจงึอาจสรปุไดด้งัน้ี 

   1. นิตกิรรมใด ๆ ทีค่นไรค้วามสามารถไดท้าํลงไดย้่อมมผีลเป็นโมฆยีะเสมอ 

ไมว่า่จะไดร้บัความยนิยอมจากผูอ้นุบาลหรอืไมก่ต็าม 

   2. ผูอ้นุบาลตอ้งเป็นผูท้าํนิตกิรรมแทนเทา่นัน้ 

   3. กรณีเป็นเรื่องของการทํานิติกรรมที่ต้องทําเองเฉพาะตัวโดยคนไร้

ความสามารถ แต่เน่ืองจากคนไรค้วามสามารถไม่สามารถทํานิตกิรรมใด ๆ ไดเ้ลย ตาม

มาตรา 29 และนิตกิรรมนัน้กเ็ป็นนิตกิรรมทีผู่อ้นุบาลกท็ําแทนไม่ไดด้ว้ย เช่น การสมรส

หรอืการทําพนิัยกรรมนัน้ต้องไปดูประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครวั 

มรดก ซึง่ไดบ้ญัญตัไิวเ้ป็นการเฉพาะ เช่น ในเรื่องการสมรส มาตรา 1449 ได้บญัญติัไว้

ว่า “การสมรสจะกระทาํมิได้ถ้าชายหรือหญิงเป็นบุคคลวิกลจริตหรือเป็นบคุคลซ่ึง

ศาลสัง่ให้เป็นคนไร้ความสามารถ” และมาตรา 1495 ได้บญัญติัไว้ว่า “การสมรสท่ี

ฝ่าฝืนมาตรา 1449 มาตรา 1450 มาตรา 1452 และมาตรา 1458 เป็นโมฆะ” ดงันัน้ 

การสมรสของคนวกิลจรติหรอืคนไรค้วามสามารถจงึมผีลเป็นโมฆะมใิชโ่มฆยีะ 

 2.2.5 ความส้ินสดุการเป็นคนไร้ความสามารถ 

  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 31 ได้บญัญติัไว้ว่า “ถ้าเหตท่ีุ

ทาํให้เป็นคนไร้ความสามารถได้ส้ินสุดไปแล้ว และเมื่อบุคคลผู้นัน้เองหรือบุคคล

ใด ๆ ดงักล่าวมาในมาตรา 28 ร้องขอต่อศาลกใ็ห้ศาลสัง่เพิกถอนคาํสัง่ท่ีให้เป็น 

คนไร้ความสามารถนัน้ 

  คาํสัง่ของศาลตามมาตราน้ี ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา” 

  การทีม่าตรา 31 ตอ้งกําหนดไวเ้ช่นน้ีกเ็พราะอาการวกิลจรตินัน้ในบางกรณี

อาจรกัษาจนหายขาดหรอืมอีาการดขีึน้ได ้และเมือ่ใดกต็ามทีม่เีหตุอนัทาํใหก้ารเป็นคนไร้

ความสามารถสิน้สุดลง ไมว่า่จะโดยการรกัษาพยาบาลจากแพทยห์รอืคนไรค้วามสามารถ

กลบัมามอีาการรูส้ตสิมัปชญัญะ มคีวามรบัผดิชอบชัว่ดไีดแ้ลว้ บุคคลตามมาตรา 28 ทีม่ี

สทิธริอ้งขอใหศ้าลสัง่ใหค้นวกิลจรติเป็นคนไรค้วามสามารถนัน่เอง กส็ามารถใชส้ทิธริอ้งขอ

ต่อศาลให้เพกิถอนคําสัง่การเป็นคนไร้ความสามารถได้ ซึ่งรวมทัง้คนไร้ความสามารถเอง
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เพราะเมื่อบุคคลนัน้ไม่มอีาการวกิลจรติเขาก็ย่อมกลบัมาใช้สทิธิและหน้าที่ของเขาได้

ตามปกตต่ิอไปได ้

   และเมื่อศาลได้มีคําสัง่เพกิถอนการเป็นคนไร้ความสามารถ ก็ต้องมีการ

ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เพือ่ประกาศใหบุ้คคลทัว่ไปไดท้ราบวา่ไดม้กีารเปลีย่นแปลง

สถานะของบุคคลผูซ้ึ่งเคยถูกศาลสัง่ใหเ้ป็นคนไรค้วามสามารถแล้วนัน่เอง และเป็นการ

รบัรองวา่เป็นบุคคลทีส่ามารถใชส้ทิธแิละหน้าทีต่ามกฎหมายไดทุ้กประการเชน่เดมิ 

 

2.3  คนวิกลจริต  

  ในการคุ้มครองคนวกิลจรตินัน้ กฎหมายแพ่งได้แยกออกได้เป็น 2 กรณี ซึ่งใน

กรณีทีไ่ดศ้กึษาไปในขอ้ 2.2 นัน้เป็นเรื่องของคนวกิลจรติทีถู่กศาลสัง่ใหเ้ป็นคนไรค้วาม 

สามารถหรอืทีเ่รยีกวา่คนไรค้วามสามารถตามมาตรา 30 แลว้ และเมื่อบุคคลใดกลายเป็น

คนไรค้วามสามารถแลว้ ก็จะถูกจํากดัความสามารถในการใชส้ทิธทุิกกรณี ไม่ว่าจะเป็น

เรื่องที่ผู้ไร้ความสามารถต้องทําเองเฉพาะตวั เช่น การสมรส การทําพนิัยกรรม ทัง้น้ี

เพราะถอืว่าเป็นบุคคลทีไ่ม่สามารถจะคุม้ครองดูแลทัง้สทิธหิรอืประโยชน์ของตนเองและ

ครอบครวัได ้รวมทัง้ยงัไมส่ามารถปฏบิตัหิน้าทีใ่ด ๆ ตามกฎหมายดว้ย 

 สว่นในขอ้ 2.3 ทีจ่ะศกึษาต่อไปน้ี เป็นเรือ่งของคนวกิลจรติทีศ่าลยงัไมไ่ดส้ ัง่ใหเ้ป็น

คนไรค้วามสามารถ หรอืทีเ่รยีกวา่คนวกิลจรตินัน่เอง ซึง่หมายถงึคนทีม่อีาการวกิลจรติใน

ขัน้น้อยอยู ่ไมถ่งึข ัน้อาละวาด ทาํรา้ยรา่งกายผูอ้ื่น ทีม่อีาการวกิลจรติถงึขัน้ไมรู่ส้ตสิมัปชญัญะ 

ไม่รูส้กึรบัผดิชอบชัว่ด ีและอาการเป็นประจํา ซึง่เป็นอาการวกิลจรติทีอ่าจนําไปสูก่ารเป็น

คนไรค้วามสามารถได ้ดงันัน้ บุคคลเหล่าน้ีอาจมอีาการเหมอืนคนปกตอิยู่ค่อนขา้งมาก 

จนแทบแยกไมอ่อก และอาการวกิลจรติกจ็ะเป็นน้อยมาก และมเีวลาห่างถงึขัน้ไมส่ามารถ

เรยีกไดว้า่เป็นประจํา จนบางครัง้เหมอืนเป็นคนปกตทิาํใหบุ้คคลเหล่าน้ีจงึยงัใชช้วีติอยู่ใน

สงัคมทัว่ไป ญาตพิีน้่องกด็แูลเอาใจใสไ่มม่ากเหมอืนกรณีบุคคลตามขอ้ 2.2 แต่ประการใด 

รวมทัง้บางครัง้แม้จะมอีาการน่าเป็นห่วงก็ปล่อยปละละเลยเพราะไม่อยากเปิดเผยให้

สงัคมทราบ รวมทัง้ไม่อยากไปใชส้ทิธทิางศาลในการไปรอ้งขอใหเ้ป็นคนไรค้วามสามารถ 

อกีดว้ย แมว้า่จะมอีาการมากแลว้กต็าม 

 แต่อย่างไรกต็าม นกักฎหมายกต็อ้งป้องกนัเหตุไวล้่วงหน้าในมาตรา 30 เพื่อเป็น

การดูแลและคุม้ครองคนวกิลจรติและบุคคลภายนอกไวด้ว้ย เพราะไม่มใีครรูแ้น่ว่าบุคคล
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วกิลจรติทีย่งัมอีาการไมม่าก หรอืนาน ๆ มอีาการทีจ่ะไมไ่ปก่ออนัตรายต่อบุคคลภายนอก 

หรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ไปทํานิติกรรมใด ๆ กบับุคคลภายนอกขึ้นมา ซึ่งนิติกรรม

เหล่าน้ีย่อมมผีลในกฎหมายแน่นอน เพราะไม่ได้เป็นนิติกรรมของคนไร้ความสามารถ    

ซึง่จะมผีลเป็นโมฆยีะแน่นอนอยูแ่ลว้ ตามกฎหมายมาตรา 29 

 2.3.1 ความสามารถในการทาํนิติกรรมของคนวิกลจริต  

   ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 30 ได้บญัญติัหลกัเกณฑ์

เก่ียวกบัเรื่องนิติกรรมของคนวิกลจริตไว้ดงัน้ีคือ “การใด ๆ อนับุคคลวิกลจริตซ่ึง

ศาลยงัมิได้สัง่ให้เป็นคนไร้ความสามารถได้กระทาํลง การนัน้จะเป็นโมฆียะต่อเมื่อ

ได้กระทาํ ในขณะท่ีบุคคลนัน้จริตวิกลอยู่ และคู่กรณีอีกฝ่ายหน่ึงได้รู้แล้วด้วยว่า

ผูก้ระทาํเป็นคนวิกลจริต” 

   เมื่อพจิารณาดูจากถ้อยคําในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 30 ขา้งต้นน้ี   

กจ็ะทราบไดว้า่หลกัเกณฑใ์นการทาํนิตกิรรมของคนวกิลจรติทีศ่าลยงัไมไ่ดส้ ัง่ใหเ้ป็นคนไร้

ความสามารถ แตกต่างจากหลกัเกณฑ์ของการทํานิติกรรมของคนไร้ความสามารถ 

มาตรา 28 โดยสิน้เชงิ เพราะนิตกิรรมของคนไรค้วามสามารถจะมผีลเป็นโมฆยีะทุกกรณ ี

ตามมาตรา 29 ยกเว้นการสมรสและการทําพนิัยกรรมน้ีจะมผีลเป็นโมฆะ ตามมาตรา 

1495 และมาตรา 1704 วรรคหน่ึง ตามลําดบั แต่นิติกรรมของคนวกิลจรตินัน้ยงัมผีล

สมบูรณ์ เพราะกฎหมายยงัถอืว่าเป็นบุคคลธรรมดาอยู่นัน้เอง เวน้แต่จะมผีลเป็นโมฆยีะ   

กต่็อเมือ่เป็นนิตกิรรมทีเ่ขา้องคป์ระกอบหรอืหลกัเกณฑ ์2 ขอ้ต่อไปน้ีเทา่นัน้คอื 

   1. ต้องเป็นนิติกรรมท่ีบุคคลวิกลจริตได้กระทําในขณะท่ีมีอาการ

วิกลจริต 

   สาํหรบัหลกัเกณฑแ์รกน้ี เป็นการแสดงใหเ้หน็วา่เน่ืองจากคนวกิลจรตินัน้

ย่อมมอีาการทีไ่ม่เป็นประจํานัน่เอง ดงันัน้หากขณะทํานิตกิรรมบุคคลวกิลจรติมอีาการที่

เรยีกว่า “จรติวกิล” อยู่ เช่นมอีาการเบลอ ๆ ไม่พูดไม่จา ไม่รูส้กึผดิชอบชัว่ด ีหรอืแมแ้ต่

อาการเพอ้เจอ้ คลุม้คลัง่ เป็นตน้ และรวมทัง้การทํานิตกิรรมทีไ่ม่มเีหตุผลหรอืมเีงือ่นไขทีผ่ดิ 

ปกตเิชน่วญิ�ชูนจะพงึกระทาํ เชน่ หากคนวกิลจรติตกลงจะใหเ้งนิกบันาย ข. หน่ึงหมืน่บาท

หากนาย ข. ยอมใหน้าย ก. ไดข้ีจ่กัรยานยนตข์องนาย ข. เป็นเวลา 10 นาท ีเป็นตน้ 

   ในกรณีที่จะพสิูจน์หรอืบอกได้ว่ามอีาการจรติวกิลในขณะทํานิติกรรม

หรือไม่นัน้ กฎหมายให้เป็นหน้าที่ของผู้ที่ต้องการจะบอกล้างนิติกรรมให้เป็นผู้นําสบื
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ขอ้เทจ็จรงิ ซึ่งแน่นอนว่าเป็นเรื่องค่อนขา้งอยากเพราะอาการจรติวกิลไม่ไดม้อียู่ตลอดเวลา

เหมอืนอาการของคนทีเ่ป็นคนไรค้วามสามารถ ซึง่กฎหมายใหบ้อกลา้งไดโ้ดยไม่ตอ้งนํา

สบืแต่อยา่งใด   

  2.  คู่กรณีต้องรู้อยู่แล้วด้วยว่าเป็นคนวิกลจริต 

    สําหรบัหลกัเกณฑ์น้ีเป็นการคุ้มครองสทิธิของบุคคลภายนอก เพราะ

แมว้่าขณะทํานิตกิรรมกนันัน้ บุคคลวกิลจรติแมจ้ะมอีาการทีเ่รยีกไดว้่าจรติวกิลอยู่กต็าม      

หากบุคคลภายนอกหรือคู่กรณีไม่ทราบว่าบุคคลที่ได้ทํานิติกรรมด้วยนัน้เป็นบุคคล

วกิลจรติมาก่อน นิตกิรรมนัน้กย็งัสมบูรณ์อยู่ตามทีม่าตรา 30 ไดก้ําหนดไวว้่านิตกิรรมที่

คนวกิลจรติไดท้าํลงจะมผีลสมบรูณ์และจะมผีลเป็นโมฆยีะกต่็อเมื่อเขา้องคป์ระกอบ 2 ขอ้

ทีก่ลา่วมาแลว้เทา่นัน้ 

   การทีก่ฎหมายกําหนดหลกัเกณฑเ์รื่องความสามารถในการทํานิตกิรรม

ของคนวกิลจรติไวเ้ช่นน้ี กเ็พราะบุคคลภายนอกทีสุ่จรติซึ่งหมายถงึบุคคลภายนอกทีไ่ม่

ทราบว่าบุคคลทีไ่ดท้ํานิตกิรรมดว้ยนัน้เป็นคนวกิลจรติสมควรจะไดร้บัความคุม้ครองจาก

กฎหมาย แต่หากบุคคลภายนอกนัน้ทราบว่าบุคคลทีท่ํานิตกิรรมดว้ยเป็นคนวกิลจรติและ

บุคคลนัน้กม็อีาการจรติวกิลดว้ยแลว้ กฎหมายจงึจะใหนิ้ตกิรรมนัน้มผีลเป็นโมฆยีะ เพื่อ

คุม้ครองคนวกิลจรติในทางกลบักนั และเหตุผลอกีอย่างหน่ึงคอืคนวกิลจรติน้ีไมไ่ดม้คีําสัง่

ศาลให้เป็นคนไร้ความสามารถนัน้ ย่อมเป็นขอ้จํากดัที่ทําให้คนภายนอกไม่สามารถจะ

ทราบสถานะของคนวกิลจรติไดเ้ชน่เดยีวกบัคนไรค้วามสามารถซึง่ไดก้ําหนดใหต้อ้งมกีาร

ประกาศคําสัง่การเป็นคนไรค้วามสามารถเพื่อใหบุ้คคลภายนอกทราบ ดงันัน้บุคคลภายนอก

จงึไมอ่าจอา้งความไมรู่ส้ถานะของคนไรค้วามสามารถมาต่อสูใ้นศาลไดอ้กีในราชกจิจานุเบกษา 

 2.3.2 นิติกรรมท่ีต้องทาํเองเฉพาะตวั 

   ในเรื่องนิตกิรรมที่ต้องทําเองเฉพาะตวั เช่น การสมรสของคนวกิลจรตินัน้ 

มาตรา 1449 ได้บญัญติัว่า “การสมรสจะทาํได้ต่อเมื่อชายและหญิงมีอายุสิบเจด็ปี

บริบูรณ์แล้ว แต่ในกรณีท่ีมีเหตุอนัสมควร ศาลอาจอนุญาตให้ทาํการสมรสก่อน

นัน้ได้”    

   และมาตรา 1495 และมาตรา 1496 ไดบ้ญัญตัไิวต้ามลาํดบัดงัน้ีคอื 

   มาตรา 1495 บญัญติัว่า “การสมรสท่ีฝ่าฝืนมาตรา 1449 มาตรา 1450 

มาตรา 1452 และมาตรา 1458 เป็นโมฆะ” 



  LA 102 (LW 102) 94 

   มาตรา 1496 บญัญติัว่า “คาํพิพากษาของศาลเท่านัน้ท่ีจะแสดงว่าการ

สมรสท่ีฝ่าฝืนมาตรา 1449 มาตรา 1450 และมาตรา 1458 เป็นโมฆะ 

  คู่สมรส บิดามารดา หรือผู้สืบสนัดานของคู่สมรสอาจร้องขอให้ศาล

พิพากษาว่าการสมรสเป็นโมฆะได้ ถ้าไม่มีบุคคลดังกล่าวผู้มีส่วนได้เสียจะ          

ร้องขอให้อยัการเป็นผูร้้องขอต่อศาลกไ็ด้” 

  ส่วนพนิัยกรรมนัน้ มาตรา 1704 วรรคสอง ได้บญัญตัิว่า “พนิัยกรรมซึ่ง

บุคคลผูถู้กอา้งว่าเป็นคนวกิลจรติ แต่ศาลยงัไม่ไดส้ ัง่ใหเ้ป็นคนไรค้วามสามารถทําขึน้นัน้ 

จะเป็นอนัเสยีเปลา่กแ็ต่เมือ่พสิจูน์ไดว้า่ในเวลาทีท่าํพนิยักรรมนัน้ผูท้าํจรติวกิลอยู”่     

  ดงันัน้จะเหน็ว่าการสมรสย่อมเป็นเรื่องทีห่า้มทําดว้ยเหตุผลทางการแพทย ์

แต่เรื่องพนิัยกรรมนัน้กฎหมายยงัคงใหส้ทิธคินวกิลจรติทําได ้เพราะฉะนัน้หากจะมกีาร

บอกลา้งพนิัยกรรมของคนวกิลจรติกจ็ะต้องมกีารพสิูจน์ให้ศาลเหน็ว่าในขณะทําพนิัยกรรม

นัน้ ผูซ้ึง่มกีารกลา่วอา้งวา่เป็นคนวกิลจรติมอีาการจรติวกิลจรงิ ๆ เทา่นัน้ 

   ตามทีไ่ดศ้กึษาหลกักฎหมายเกีย่วกบัคนวกิลจรติหรอืคนไรค้วามสามารถไป

แลว้นัน้ ย่อมเหน็ไดช้ดัเจนว่ากฎหมายแพ่งและพาณิชย์นอกจากจะต้องการคุม้ครองคน

วิกลจริตและคนไร้ความสามารถแล้ว ก็ยงัต้องคุ้มครองประโยชน์และสทิธิของบุคคล 

ภายนอกทีส่จุรติดว้ยในเวลาเดยีวกนั 

 

2.4  คนเสมือนไร้ความสามารถ (Quasi Incompetent) 

 สําหรบัคนเสมอืนไร้ความสามารถ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยได้มกีาร

กําหนดหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัความสามารถไว้เช่นกนั แต่ด้วยเหตุผลที่ต่างกนักบักรณี

ผูเ้ยาวซ์ึง่ความสามารถถูกจาํกดัดว้ยอายุ หรอืกรณีของคนวกิลจรติหรอืคนไรค้วามสามารถที่

ความสามารถถูกจํากดัด้วยเหตุผลของสภาพจิตใจที่ผดิปกติหรอืสมองที่พกิาร เพราะ

บุคคลที่เรยีกว่าคนเสมอืนไร้ความสามารถนัน้จะถูกจํากดัความสามารถด้วยเงื่อนไขที่

ขึ้นอยู่กับหลายสาเหตุซึ่งเรียกกันว่าเหตุบกพร่องบางประการจนทําให้มีปญัหาเรื่อง

ความสามารถในการประกอบอาชพี การทํางาน จนทําใหก้ารบรหิารจดัการทรพัยส์นิเงนิ

ทองของตนเองหรอืครอบครวัเสยีหายในทีสุ่ด และทีข่าดเสยีมไิดค้อืจะตอ้งมคีําสัง่ศาลให้

เป็นคนไรค้วามสามารถดว้ย ตามทีไ่ดม้กีารบญัญตัไิวใ้นมาตรา 32 บญัญติัไว้ว่า “บคุคลใด 

มีกายพิการหรือมีจิตฟัน่เฟือนไม่สมประกอบหรือประพฤติสุรุ่ยสุร่ายเสเพลเป็น
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อาจิณ หรือติดสุรายาเมา หรือมีเหตุอ่ืนใดทํานองเดียวกนันัน้ จนไม่สามารถจะ

จดัการงานโดยตนเองได้ หรือจดักิจการไปในทางท่ีอาจจะเส่ือมเสียแก่ทรพัยสิ์น

ของตนเองหรือครอบครวั เมื่อบุคคลตามท่ีระบุไว้ในมาตรา 28 ร้องขอต่อศาล   

ศาลจะสัง่ให้บคุคลนัน้เป็นคนเสมือนไร้ความ สามารถกไ็ด้ 

 บคุคลซ่ึงศาลได้สัง่ให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถตามวรรคหน่ึง ต้องจดั

ให้อยู่ในความพิทกัษ์ การแต่งตัง้ผู้พิทกัษ์ ให้เป็นไปตามบทบญัญติับรรพ 5 แห่ง

ประมวลกฎหมายน้ี 

 ให้นําบทบญัญติัว่าด้วยการส้ินสุดของความเป็นผู้ปกครองในบรรพ 5 แห่ง

ประมวลกฎหมายน้ี มาใช้บงัคบัแก่การส้ินสดุของการเป็นผูพิ้ทกัษ์โดยอนุโลม 

 คาํสัง่ของศาลตามมาตราน้ี ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา” 

 จากมาตรา 32 สามารถแยกพจิารณาไดด้งัน้ี 

 2.4.1  หลกัเกณฑใ์นการเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ จะตอ้งประกอบไปดว้ย 

    1. ตอ้งมเีหตุบกพรอ่ง 5 ประการ ดงัต่อไปน้ีคอื 

   1.1  กายพกิาร  หมายถงึ อาการไม่สมประกอบ หรอืพกิารทางร่างกาย 

เช่น ตาบอด หูหนวก ขาแขนขาด อมัพาต หรอืเป็นง่อยจนเดนิไม่ได้ ซึ่งอาการเหล่าน้ี    

ไมว่า่จะเป็นมาโดยกาํเนิดหรอืโดยอุบตัเิหตุหรอืจากการเจบ็ปว่ยกต็ามท ี

        1.2  มีจิตฟ ัน่เฟือนไม่สมประกอบ หมายถึง อาการทางจิตที่ไม่ปกต ิ    

แต่ไม่ถงึข ัน้วกิลจรติเพราะยงัสามารถมคีวามรูส้กึผดิชอบชัว่ดไีดม้ากกว่าอาการฟ ัน่เฟือน

ของคนวกิลจรติ 

        1.3  มคีวามประพฤตสิุรุ่ยสุร่าย เสเพลเป็นอาจณิ หมายถงึ การใช้จ่าย

ทรพัยส์นิเงนิทองโดยไมย่ัง้คดิ ไรป้ระโยชน์ หรอืเป็นไปในทางทีไ่มค่วร จนบางครัง้อาจถงึ

ขัน้เกนิตวัจนกลายเป็นหน้ีเป็นสนิ และการใชจ้่ายแบบน้ีตอ้งเป็นเรือ่งทีท่ําเป็นประจาํ เช่น 

ไปอาบอบนวดทุกวนั หรอืไปเลน่การพนนั 2-3 ครัง้ต่ออาทติย ์เป็นตน้ 

   1.4  เป็นคนติดสุรายาเมา หมายถึง การเป็นบุคคลที่ดื่มสุราหรอืเสพ

ยาเสพยต์ดิ จนไมส่ามารถจะหยุดหรอืเลกิได ้

   1.5  มเีหตุอื่นใดทํานองเดียวกนั สําหรบัเหตุบกพร่องในขอ้สุดท้ายน้ี

ไม่ได้ระบุชดัเจนว่าเป็นอะไร เพราะเป็นการบญัญัติกฎหมายไว้ล่วงหน้า ให้หมายถึง    

ทุกเหตุบกพรอ่งไวก้่อน เน่ืองดว้ยผูบ้ญัญตัไิมอ่าจทราบไดว้า่ในอนาคตหลงัจากไดบ้ญัญตัิ
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กฎหมายมาตรา 32 ไปแลว้ ดว้ยความเปลีย่นแปลงของสงัคมและความประพฤตขิองมนุษยท์ี่

มกีารปรบัเปลีย่นไดเ้ช่นกนั อาจมเีหตุบกพร่องอื่น ๆ นอกจากทีบ่ญัญตัไิวแ้ลว้เกดิขึน้มา

ใหม่ในอนาคต และเหน็เหตุบกพร่องทีท่ําใหเ้กดิผลออกมาเช่นเดยีวกนั เหตุบกพร่องใน  

4 ขอ้ขา้งตน้ดว้ย เชน่ อาการตดิคาราโอเกะหรอือาการตดิเน็ต (Internet) เป็นตน้ 

   2. เหตุบกพร่องนัน้ต้องทําใหบุ้คคลนัน้ไม่สามารถจะจดัทําการงานไดห้รอื

จดักจิการไปในทางทีอ่าจจะเสือ่มเสยีแก่ทรพัยส์นิของตนเองหรอืครอบครวั 

        สาํหรบัหลกัเกณฑใ์นขอ้สองน้ีเป็นการกําหนดเงือ่นไขว่าสาเหตุบกพร่อง 

5 ประการนัน้ ต้องเป็นสาเหตุที่ทําให้บุคคลนัน้ไม่สามารถจะประกอบกิจการงานใดที่

รบัผดิชอบอยู่ตามปกตไิด้ หรอืหากทํากจิการต่อไปกม็แีต่จะก่อความเสยีหายหรอืเสื่อม

เสยีแก่ทรพัย์สนิของตนและ/หรอืของครอบครวัได้ เช่น คนที่มอีาการตดิสุราเรือ้รงั หรอื

เกดิอุบตัเิหตุจนกลายเป็นคนพกิาร อาการเหล่าน้ีถอืไดว้่าเป็นเหตุบกพรอ่งตามขอ้ 1 และ

เขา้องค์ประกอบขอ้ 2 ทีไ่ม่สามารถประกอบกจิการงานหรอืประกอบกจิการ กอ็าจไปทําให้

เสยีหายแก่ทรพัยส์นิของตนเองหรอืครอบครวัได ้

   3. เมือ่ศาลมคีาํสัง่ใหเ้ป็นคนเสมอืนไรค้วามสามารถ นบัเป็นองคป์ระกอบที่

สําคญั เพราะไม่ว่าบุคคลใดจะเขา้องค์ประกอบในขอ้ 1 และขอ้ 2 แล้ว แต่ยงัไม่มคีําสัง่

ศาลให้เป็นคนเสมอืนไร้ความสามารถ ก็ยงัเป็นบุคคลธรรมดาที่มสีทิธิและหน้าที่ตาม

กฎหมาย และคําสัง่ศาลน้ีจะต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วย แต่อย่างไรก็ตาม  

ความเป็นคนเสมอืนไรค้วามสามารถจะเริม่มผีลนบัแต่วนัทีศ่าลสัง่แลว้ 

 2.4.2  ผู้มีสิทธิร้องขอให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ สาํหรบัปญัหาวา่ใคร

จะเป็นผูม้สีทิธริอ้งขอใหศ้าลสัง่ใหเ้ป็นคนเสมอืนไรค้วามสามารถนัน้ตอ้งกลบัไปนําประมวล

กฎหมายแพง่และพาณิชยม์าตรา 28 มาใชบ้งัคบัในเรือ่งน้ีโดยปรยิาย ซึง่มาตรา 28 ไดม้ี

การกําหนดใหบุ้คคลดงัต่อไปน้ีมสีทิธริอ้งขอ คอื คู่สมรส บุพการ ีผูส้บืสนัดาน ผูป้กครอง 

หรอืผูพ้ทิกัษ ์ผูซ้ึง่ปกครองดแูลบุคคลนัน้อยู ่หรอืพนกังานอยัการ 

   และในมาตรา 32 วรรคสอง กไ็ดบ้ญัญตัไิวอ้กีดว้ยว่า “บุคคลซึ่งศาลไดส้ ัง่

ใหเ้ป็นคนเสมอืนไรค้วามสามารถตามวรรคหน่ึง ตอ้งจดัใหอ้ยู่ในความพทิกัษ์ การแต่งตัง้      

ผูพ้ทิกัษ์ใหเ้ป็นไปตามบทบญัญตับิรรพ 5 แห่งประมวลกฎหมายน้ี” ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่า      

ผูพ้ทิกัษ์ทีม่สีทิธริอ้งขอใหเ้ป็นคนเสมอืนไรค้วามสามารถนัน้ หมายถงึ ผูพ้ทิกัษ์ในความเป็นจรงิ

ทีไ่ดด้แูลบุคคลทีม่เีหตุบกพรอ่งอยู ่เหมอืนกรณผีูซ้ึง่ปกครองดแูลบุคคลผูม้เีหตุบกพรอ่งอยู ่ 
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   สว่นผูพ้ทิกัษ์ในมาตรา 32 วรรคสอง นัน้หมายถงึผูพ้ทิกัษ์ทีไ่ดม้กีารแต่งตัง้

โดยคาํสัง่ศาลใหม้อีํานาจพทิกัษ์ดแูลคนเสมอืนไรค้วามสามารถเท่านัน้ ซึง่ในเรือ่งน้ีไดเ้คย

มคีําพพิากษาฎีกาที่ 964/2504 ได้วนิิจฉัยไว้แล้วว่า อย่างไรก็ตามผู้พทิกัษ์มสีทิธิร้อง

ขอให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถนัน้ ย่อมหมายถึงผู้พิทกัษ์ในความเป็นจริงและ        

ผูพ้ทิกัษ์ตามกฎหมายดว้ย และความชดัเจนในเรื่องน้ีสามารถจะพบไดอ้กีในมาตรา 33 

ของประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ท่ีบญัญติัไว้ว่า “ในคดีท่ีมีการร้องขอให้ศาลสัง่

ให้บุคคลใดเป็นคนไร้ความสามารถเพราะวิกลจริต ถ้าทางพิจารณาได้ความว่า

บุคคลนัน้ไม่วิกลจริต แต่มีจิตฟัน่เฟือน ไม่สมประกอบ เมื่อศาลเห็นสมควรหรือ

เม่ือมีคาํขอของคู่ความหรือของบุคคลตามท่ีระบุไว้ในมาตรา 28 ศาลอาจสัง่ให้

บุคคลนัน้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถกไ็ด้ หรือในคดีท่ีมีการร้องขอให้ศาลสัง่

ให้บุคคลใดเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถเพราะมีจิตฟัน่เฟือนไม่สมประกอบ    

ถ้าทางพิจารณาได้ความว่าบุคคลนัน้วิกลจริต เมื่อมี คาํขอของคู่ความหรือของ

บุคคลตามท่ีระบุไว้ในมาตรา 28 ศาลอาจสัง่ให้บุคคลนัน้เป็นคนไร้ความสามารถ  

ก็ได้”  จะเห็นว่าเป็นการที่กําหนดให้ศาลมอีํานาจสัง่ตามที่เห็นสมควร เพราะแม้ว่าม ี   

คาํรอ้งขอใหศ้าลสัง่เป็นคนไรค้วามสามารถ ศาลอาจสัง่ใหเ้ป็นคนเสมอืนไรค้วามสามารถกไ็ด ้

หรอืแมจ้ะมคีํารอ้งขอใหศ้าลสัง่เป็นคนเสมอืนไรค้วามสามารถ ศาลอาจสัง่ใหเ้ป็นคนไรค้วาม 

สามารถกไ็ด ้ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัขอ้เทจ็จรงิและพยานหลกัฐานทีแ่สดงใหศ้าลเหน็วา่บุคคลนัน้มี

อาการตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นมาตรา 28 หรอืมอีาการตามมาตรา 32 แลว้แต่กรณนีัน่เอง 

 2.4.3 ผลของการเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ 

   1. ตอ้งอยู่ในความพทิกัษ์ของผูพ้ทิกัษ์ซึง่ศาลแต่งตัง้ตามทีป่ระมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 32 วรรคสอง ได้บญัญตัิไว้ว่า “บุคคลซึ่งศาลได้ส ัง่ให้เป็นคน

เสมอืนไร้ความสามารถตามวรรคหน่ึง ต้องจดัให้อยู่ในความพทิกัษ์ การแต่งตัง้ผู้พทิกัษ ์    

ใหเ้ป็นไปตามบทบญัญตับิรรพ 5 แห่งประมวลกฎหมายน้ี” ตามนัยของมาตรา 32 วรรคสอง 

ขา้งตน้น้ี แสดงใหเ้หน็ว่ากฎหมายตอ้งการใหม้คีนดูแลคนเสมอืนไรค้วามสามารถในเรื่อง

เกีย่วกบัทรพัยส์นิเป็นสาํคญั จงึใหศ้าลหลงัจากทีม่คีาํส ัง่ใหเ้ป็นคนเสมอืนไรค้วามสามารถ

แลว้ จะตอ้งมคีําสัง่แต่งตัง้ผูพ้ทิกัษ์ใหด้ว้ยโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดยีวกบัการแต่งตัง้ผูอ้นุบาล

เพื่อดูแลคนไรค้วามสามารถทีบ่ญัญตัไิวแ้ลว้ในบรรพ 5 ลกัษณะครอบครวั มาตรา 1463 

และมาตรา 1569 นัน่เอง 
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   2. อํานาจหน้าทีข่องผูพ้ทิกัษ์ ในเรื่องน้ีตอ้งไปพจิารณาจากประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย ์มาตรา 34 วรรคหน่ึง ซ่ึงบญัญติัไว้ว่า “คนเสมือนไร้ความสามารถ

นัน้ ต้องได้รบัความยินยอมของผู้พิทกัษ์ก่อนแล้วจึงจะทาํการอย่างหน่ึงอย่างใด

ดงัต่อไปน้ีได้ 

      (1) นําทรพัยสิ์นไปลงทนุ 

      (2) รบัคืนทรพัยสิ์นท่ีไปลงทนุ ต้นเงินหรือทนุอย่างอ่ืน 

      (3) กู้ยืมหรือให้กู้ยืมเงิน ยืมหรือให้ยืมสงัหาริมทรพัยอ์นัมีค่า 

      (4) รบัประกนัโดยประการใด ๆ อนัมีผลให้ตนต้องถกูบงัคบัชาํระหน้ี 

      (5) เช่าหรือให้เช่าสงัหาริมทรพัยมี์กาํหนดระยะเวลาเกินกว่าหกเดือน  

หรืออสงัหาริมทรพัยมี์กาํหนดระยะเวลาเกินกว่าสามปี 

      (6) ให้โดยเสน่หา เว้นแต่การให้ท่ีพอควรแก่ฐานานุรปูเพ่ือการกศุล   

การสงัคม หรือตามหน้าท่ีธรรมจรรยา 

             (7) รบัการให้โดยเสน่หาท่ีมีเงื่อนไขหรือค่าภาระติดพนัหรือไม่รบั

การให้โดยเสน่หา 

      (8) ทําการอย่างหน่ึงอย่างใดเพ่ือจะได้มาหรือปล่อยไปซ่ึงสิทธิใน

อสงัหาริมทรพัยห์รือในสงัหาริมทรพัยอ์นัมีค่า 

      (9) ก่อสร้างหรือดดัแปลงโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอย่างอ่ืน หรือ

ซ่อมแซมอย่างใหญ่ 

      (10) เสนอคดีต่อศาลหรือดาํเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ เว้นแต่การ

ร้องขอตามมาตรา 35 หรือการร้องขอถอนผูพิ้ทกัษ์ 

      (11) ประนีประนอมยอมความหรือมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการ

วินิจฉัย” 

      และในมาตรา 34 วรรคท้าย  ได้บญัญติัไว้ว่า “การใดกระทาํลงโดย

ฝ่าฝืนบทบญัญติัมาตราน้ี การนัน้เป็นโมฆียะ” 

    จากบทบญัญตัมิาตรา 34 วรรคหน่ึงและวรรคท้าย จะเหน็ว่ากฎหมาย

พจิารณาใหผู้พ้ทิกัษ์เขา้มาทาํหน้าทีค่วบคุมดแูลและคุม้ครองในเรือ่งทีก่ําหนดไวใ้นมาตรา 

34 เท่านัน้ โดยใช ้“การใหค้วามยนิยอมของผูพ้ทิกัษ์” เป็นเครือ่งมอืแต่ไมใ่หอ้ํานาจทาํการ
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แทนเหมอืนผู้อนุบาลของคนไร้ความสามารถ ดงันัน้ จงึได้กําหนดให้นิตกิรรมที่ระบุไว้ใน

มาตรา 34 วรรคหน่ึง ของคนเสมอืนไรค้วามสามารถทีท่ําลงโดยปราศจากความยนิยอม

ของผูพ้ทิกัษม์ผีลเป็นโมฆยีะทัง้สิน้ 

    การกําหนดประเภทของนิตกิรรมซึง่บุคคลทีถู่กศาลสัง่ใหเ้ป็นคนเสมอืน

ไรค้วามสามารถไมส่ามารถทาํไดห้ากปราศจากความยนิยอมของผูพ้ทิกัษ์ เพราะนิตกิรรม

อื่น ๆ ทีไ่มไ่ดบ้ญัญตัไิวใ้นมาตรา 34 วรรคหน่ึง คนเสมอืนไรค้วามสามารถยงัคงมสีทิธทิํา

ได้ตามปกตินัน่เอง แต่หากมกีารฝ่าฝืนผลของนิติกรรมก็จะเป็นโมฆยีะ ทําให้ผู้พทิกัษ ์    

มสีทิธิบอกล้างหรอืให้สตัยาบนัต่อไปหลงัจากไปพเิคราะห์แล้วเห็นว่าเสยีเปรียบหรือ

ไดเ้ปรยีบ แลว้แต่กรณ ี

    ประเภทของนิติกรรมที่คนเสมอืนไร้ความสามารถจะกระทํามไิด้หาก

ปราศจากความยนิยอมของผูพ้ทิกัษ ์มฉิะนัน้จะมผีลเป็นโมฆยีะ มดีงัน้ีคอื 

    1. การนําทรพัยส์นิไปลงทุน ทรพัยส์นิน้ีไมว่า่จะเป็นอสงัหารมิทรพัยห์รอื

สงัหารมิทรพัย ์กไ็มอ่าจนําไปลงทุนไดห้ากผูพ้ทิกัษไ์มย่นิยอม 

    2. การรบัคนืทรพัยส์นิทีไ่ปลงทุน รวมทัง้รบัคนืตน้เงนิและทุนอยา่งอื่นดว้ย 

    3.  การกู้ยืมหรือให้กู้ยืมเงนิ การยืมหรือให้ยืมสงัหาริมทรพัย์อนัมีค่า  

การบญัญตัไิวเ้ชน่น้ีเพราะเมือ่เป็นเรือ่งเงนิ ๆ ทอง ๆ บุคคลทีม่เีหตุบกพรอ่งในเรือ่งใชจ้่าย

ฟุม่เฟือย สรุุย่สรุา่ยโดยไมย่ัง้คดิ อาจทาํไปโดยไมไ่ดข้อความยนิยอมไดง้า่ยกวา่เรือ่งอื่น ๆ 

จงึห้ามทําเองโดยเด็ดขาด ไม่ว่าจะเป็นลูกหน้ีหรอืเจ้าหน้ี และยงัรวมไปถึงการยมืหรอื

ให้ยืมสงัหาริมทรพัย์อนัมีค่า ซึ่งในกรณีน้ีต้องไปดูว่าสงัหาริมทรพัย์อันมีค่าหมายถึง

อะไรบา้ง ในมาตรา 456 วรรคหน่ึง และมาตรา 703 ซึง่ไดบ้ญัญตัไิวต้ามลาํดบัดงัน้ี 

    มาตรา 456 วรรคหน่ึง บญัญติัว่า “การซ้ือขายอสงัหาริมทรพัย ์    

ถ้ามิได้ทาํเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีไซร้ ท่านว่าเป็นโมฆะ 

วิธีน้ีให้ใช้ถึงซ้ือขายเรือกาํปัน่หรือเรือมีระวางตัง้แต่หกตนัขึ้นไป เรือกลไฟหรือเรือยนต์

มีระวางตัง้แต่ห้าตนัขึ้นไป ทัง้ซ้ือขายแพและสตัว์พาหนะด้วย” และมาตรา 703 

บญัญติัว่า “อนัอสงัหาริมทรพัยนั์น้อาจจาํนองได้ไม่ว่าประเภทใด ๆ  

    สงัหาริมทรพัยอ์นัจะกล่าวต่อไปน้ีกอ็าจจาํนองได้ดจุกนั หากว่า

ได้จดทะเบียนไว้แล้วตามกฎหมาย คือ 
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         (1) เรือกาํปัน่ หรือเรือมีระวางตัง้แต่หกตนัขึน้ไป เรือกลไฟ หรือ

เรือยนตมี์ระวางตัง้แต่ห้าตนัขึน้ไป 

    (2) แพ 

    (3) สตัวพ์าหนะ 

                          (4) สังหาริมทรัพย์อ่ืน ๆ ซ่ึงกฎหมายหากบัญญัติไว้ให้จด

ทะเบียนเฉพาะการ” 

    ดงันัน้ สงัหารมิทรพัย์อนัมคี่าจงึเป็นสิง่ที่คนเสมอืนไรค้วามสามารถ

อาจนําไปสรา้งความสญูเสยีหรอืเสยีหายได ้ไมว่า่จะเป็นการยมืหรอืใหย้มืเพราะเป็นสิง่ทีม่ ี

ราคาทัง้นัน้ 

    4. การรบัประกนัโดยประการใด ๆ อนัมผีลใหค้นตอ้งถูกบงัคบัชําระหน้ี 

การเขา้คํ้าประกนับุคคลอื่นทีไ่มอ่าจชาํระหน้ีไดน้ัน้ เจา้หน้ีสามารถบงัคบัชาํระหน้ีจากผูค้ํ้า

ประกนัได้ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยคํ้าประกนั ซึ่งหากผู้เสมือนไร้ความ 

สามารถเป็นผูค้ํ้าประกนั ย่อมมแีต่เรื่องเสยีเปรยีบแน่นอน จงึไม่มผีลเป็นโมฆยีะ หากได้

ทาํลงไปโดยปราศจากความยนิยอมของผูพ้ทิกัษ ์

    5. การเช่าหรอืใหเ้ช่าสงัหารมิทรพัย ์มกีําหนดระยะเวลาเกนิกว่า 6 เดอืน 

หรอือสงัหารมิทรพัย์มกีําหนดระยะเวลาเกนิกว่า 3 ปี การห้ามไม่ให้คนเสมอืนไร้ความ 

สามารถนําอสงัหารมิทรพัย ์เชน่ บา้น ทีด่นิ หรอืสงัหารมิทรพัย ์เช่น รถยนต ์ไปใหค้นอื่น

เช่าหรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถเป็นผูเ้ช่าก็ด ีเพราะอาจก่อให้เกดิทัง้สทิธแิละหน้าที่

ตามกฎหมายในฐานะคู่ผูส้ญัญาตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลกัษณะเช่าซื้อ หรอืเช่า

ทรพัย ์ทัง้นัน้ จงึเป็นอกีกรณหีน่ึงทีต่อ้งไดร้บัความยนิยอมจากผูพ้ทิกัษก์่อนจงึทาํได ้

    6. การใหโ้ดยเสน่หา เวน้แต่การใหท้ีพ่อควรแก่ฐานานุรปูเพื่อการกุศล 

การสงัคมหรอืตามหน้าทีธ่รรมจรรยา หรอืใหโ้ดยเสน่หา การทีก่ําหนดใหนิ้ตกิรรมในขอ้น้ี

ต้องได้รบัความยนิยอมจากผู้พทิกัษ์น้ีด้วย เพื่อเป็นการป้องกนัไม่ให้คนเสมอืนไรค้วาม 

สามารถใชจ้า่ยฟุม่เฟือย เพราะเป็นคนใจอ่อน จงึแจกจ่ายเงนิทองโดยไมค่ดิหน้าคดิหลงั จนทาํ

ใหห้มดเน้ือหมดตวัหรอืมใีจกุศลทําบุญบรจิาคเงนิโดยไม่ยัง้คดิ ยกเวน้จะเป็นการบรจิาค

เงนิเพื่อการกุศลที่สมกบัฐานะและสมควรแก่เหตุเท่านัน้ที่สามารถทําได้โดยไม่ต้องขอ

ความยนิยอมจากผูพ้ทิกัษ ์ 
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                         การจะรู้ว่าสมกบัฐานานุรูปหรอืไม่ก็ต้องดูฐานะและการบรจิาคเป็น

กรณีไป ดงันัน้ผู้พทิกัษ์จงึต้องไปตรวจสอบพจิารณาว่าเป็นการให้จนเกินความจําเป็น 

หรอืเป็นการบรจิาคจนเกนิไปหรอืเปล่า หากเป็นการใหท้ีท่ําใหเ้สยีหายแก่กองทรพัย์สนิ

ของครอบครวัหรอืของคนเสมอืนไรค้วามสามารถ ผูพ้ทิกัษ์กบ็อกลา้งได ้เช่น ใหเ้งนิเพือ่น

ยมืทลีะหมื่นบาทโดยไม่เคยทวงคนืบ่อย ๆ หากเป็นเรื่องสมเหตุสมผลก็ให้สตัยาบนัได้

เช่นกนั ยกเวน้เป็นเรื่องการบรจิาคซึง่หากสมเหตุสมผลกท็ําไดเ้ลยโดยไม่ตอ้งขออนุญาต 

จงึสามารถทําเองได้โดยลําพงั และมผีลสมบูรณ์ ไม่เป็นโมฆยีะแต่ประการใด เช่น       

การบรจิาคสรา้งศาลาการเปรยีญปีละ 500 บาท เป็นตน้ 

    7.  การรบัการใหโ้ดยเสน่หาทีม่เีงือ่นไขหรอืค่าภารตดิพนั หรอืไมร่บัการ

ให้โดยเสน่หา ในเรื่องการรบัการให้โดยเสน่หา มเีงื่อนไขหรอืค่าภารติดพนั และการ

ปฏเิสธไม่รบัการให้โดยเสน่หาของคนเสมอืนไร้ความสามารถ เป็นเรื่องที่อาจก่อความ

เสยีหายหรอือาจก่อประโยชน์ไดพ้อ ๆ กนั จงึควรใหผู้พ้ทิกัษ์เป็นผูเ้ขา้มาดแูลควบคุมโดย

การใหค้วามยนิยอมหรอืไม่ยนิยอม แลว้แต่กรณี รวมทัง้สามารถบอกลา้งหรอืใหส้ตัยาบนั

ได้ตามที่เห็นสมควรเพราะนิติกรรมเหล่าน้ีหากทําลงโดยปราศจากความยินยอมของ      

ผูพ้ทิกัษ์กม็ผีลเป็นโมฆยีะ เพราะการรบัการใหโ้ดยเสน่หาทีม่เีงื่อนไขหรอืค่าภารตดิพนั

บางกรณอีาจไดป้ระโยชน์มากกวา่เสยีประโยชน์ เชน่ การรบัการใหท้ีด่นิทีต่ดิภาระจาํยอม

ซึง่เป็นทีด่นิทีม่รีาคาแพงมาก ๆ เป็นตน้ และในกรณีปฏเิสธไมร่บัการใหโ้ดยเสน่หาทีไ่ม่มี

เงือ่นไขหรอืคา่ภารตดิพนั กเ็ชน่เดยีวกนั ย่อมเป็นประโยชน์แก่คนเสมอืนไรค้วามสามารถ

อยู่แล้ว แต่กลับไปปฏิเสธเสีย ย่อมส่งผลกระทบต่อกองทรัพย์สินของคนเสมือนไร้

ความสามารถเชน่กนั เพราะแทนทีจ่ะงอกเงยกลบัเทา่เดมิ 

    8. การทําการอย่างหน่ึงอย่างใดเพื่อจะได้มาหรอืปล่อยไปซึ่งสทิธิใน

อสงัหารมิทรพัย์หรอืในสงัหารมิทรพัย์◌์อนัมคี่า หมายถึงการทํานิตกิรรมใด ๆ เพื่อให้

ได้มาหรอืปล่อยไปซึ่งอสงัหารมิทรพัย์หรอืสงัหารมิทรพัย์อนัมคี่า เช่น การซื้อหรอืขาย

บ้าน ที่ดิน แพ หรือสัตว์พาหนะ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการซื้อหรือขาย จําหน่าย จ่ายโอน 

อสงัหารมิทรพัย ์หรอืสงัหารมิทรพัยพ์เิศษของคนเสมอืนไรค้วามสามารถตามลาํพงั กล็ว้น

แต่เสีย่งต่อการเสยีเปรยีบและเสยีหายแก่กองทรพัยส์นิไดท้ัง้นัน้ จงึควรใหผู้พ้ทิกัษ์เขา้ไป

ควบคุมประโยชน์ของคนเสมอืนไรค้วามสามารถดว้ย 
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    9.  การก่อสร้างหรอืดดัแปลงโรงเรอืนหรอืสิง่ปลูกสร้างอย่างอื่น หรอื

ซ่อมแซมอย่างใหญ่ สําหรบัเรื่องน้ีคงเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายที่จะต้องหมดไปกับการ

ก่อสรา้งหรอืดดัแปลงหรอืซ่อมแซมใหญ่ ซึง่โรงเรอืน สิง่ปลกูสรา้งใด ๆ กต็าม จงึเป็นเรือ่ง

ทีต่อ้งใหผู้พ้ทิกัษเ์ขา้มามสีว่นดแูลกลัน่กรองดว้ย 

    10. การเสนอคดต่ีอศาลหรอืดําเนินกระบวนพจิารณาใด ๆ เวน้แต่การ

รอ้งขอตามมาตรา 35 หรอืการรอ้งขอถอนผูพ้ทิกัษ์ การกําหนดไวเ้ช่นน้ีเพราะกฎหมาย 

ไม่ต้องการใหค้นเสมอืนไรค้วามสามารถต้องเสีย่งกบัการเสยีเปรยีบไม่ว่าเป็นโจทก์หรอื

จาํเลยเพยีงลาํพงัในการดาํเนินคดต่ีอศาลหรอืการพจิารณาอื่น ๆ ทัง้สิน้ นอกจากน้ีปญัหา

เรื่องค่าใช้จ่ายและการรบัผลจากการดําเนินคดี เช่น ค่าธรรมเนียมศาลหรอืการชดใช้

ค่าเสยีหาย หากแพค้ดยี่อมสง่ผลต่อกองทรพัยส์นิของตนเองหรอืของครอบครวัได ้ดงันัน้

ไม่ว่าจะเป็นโจทก์หรอืเป็นจําเลยต้องได้รบัความยินยอมจากผู้พทิกัษ์ก่อน และความ

ยนิยอมในเรือ่งน้ีตอ้งทาํเป็นหนงัสอืเพือ่ยืน่ต่อศาลดว้ย 

      แต่อย่างไรก็ตามได้มีข้อยกเว้นไว้ให้คนเสมือนไร้ความสามารถ 

สามารถทาํไดโ้ดยลาํพงั 2 กรณคีอื 

      1.  กรณีคนเสมอืนไร้ความสามารถร้องขอต่อศาลเพื่อขอเพกิถอน

การเป็นผูพ้ทิกัษ ์และ 

      2. กรณีตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์

มาตรา 35 ซ่ึงบญัญติัไว้ว่า “ในกรณีท่ีผู้พิทักษ์ไม่ยินยอมให้คนเสมือนไร้ความ 

สามารถกระทําการอย่างหน่ึงอย่างใดตามมาตรา 34 โดยปราศจากเหตุผลอนั

สมควร เมื่อคนเสมือนไร้ความสามารถร้องขอ ศาลจะมีคาํสัง่อนุญาตให้กระทาํการ

นัน้โดยไม่ต้องรบัความยินยอมจากผู้พิทกัษ์กไ็ด้ ถ้าการนัน้จะเป็นคณุประโยชน์แก่

คนเสมือนไร้ความสามารถ”  ซึง่เป็นการคุม้ครองคนเสมอืนไรค้วามสามารถทีอ่าจถูก

กลัน่แกลง้จากผูพ้ทิกัษ์หรอืเป็นกรณีผูพ้ทิกัษ์ปฏเิสธไมใ่หค้วามยนิยอมโดยไมม่เีหตุผลอนั

สมควร หากเป็นเชน่น้ีคนเสมอืนไรค้วามสามารถ สามารถรอ้งขอใหศ้าลมคีาํสัง่อนุญาตให้

ทํานิตกิรรมนัน้ ๆ ไดโ้ดยไม่ตอ้งไปขอความยนิยอมจากผูพ้ทิกัษ์อกี โดยมขีอ้แมเ้พยีงว่า

นิตกิรรมดงักลา่วตอ้งเป็นประโยชน์แก่คนเสมอืนไรค้วามสามารถเทา่นัน้ 

    11. การประนีประนอมยอมความหรอืมอบขอ้พพิาทให้อนุญาโตตุลาการ

วินิจฉัย ไม่ว่าการประนีประนอมยอมความหรือมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการ
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พิจารณา ล้วนเป็นกระบวนการตัดสนิข้อพิพาทนอกศาลโดยคู่กรณีที่มีข้อพิพาทตกลง

ร่วมกนัจะใชก้ารประนีประนอมยอมความหรอืการให้อนุญาโตตุลาการ หมายถงึ การตัง้   

คนกลางซึ่งจะเป็นใครที่ไม่ต้องเป็นผู้พพิากษาก็ได้มาทําหน้าที่ตดัสนิขอ้พพิาท ดงันัน้  

การยอมความกนัก็ด ีหรอืการให้คนกลางตดัสนิคดใีห้ก็ด ีอาจทําให้คนเสมอืนไร้ความ 

สามารถเสยีเปรยีบหรอืเกดิความเสยีหายแก่กองทรพัยส์นิของคนเสมอืนไรค้วามสามารถ

ก็ได้ จึงควรให้ผู้พิทกัษ์ดูแลและหากเห็นสมควรก็ให้ความยินยอมคนเสมือนไร้ความ 

สามารถจงึไปทาํได ้

      อน่ึงนิตกิรรมในขอ้ 1 จนถงึขอ้ 11 เป็นนิตกิรรมทีค่นเสมอืนไรค้วาม 

สามารถตอ้งขอความยนิยอมจากผูพ้ทิกัษ์ก่อน นิตกิรรมจงึจะมผีลสมบูรณ์ หากไม่ไดร้บั

ความยินยอม นิติกรรมก็จะมีผลเป็นโมฆียะ แต่อย่างไรก็ดี เน่ืองจากคนเสมือนไร้

ความสามารถยงัคงมคีวามสามารถทํานิตกิรรมอื่น ๆ นอกจากนิตกิรรมทีก่ําหนดไว ้11 

ประการไดอ้ยู่ และเมื่อคนเสมอืนไรค้วามสามารถไปทํานิตกิรรมเช่นนัน้เขา้ อาจก่อความ

เสยีหายแก่กองทรพัยส์นิของครอบครวัหรอืของตนเองกไ็ด ้ดงันัน้ ประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย ์มาตรา 34 วรรคสอง จงึไดบ้ญัญตัไิวว้่า “ถ้ามกีรณีอื่นใดนอกจากทีก่ล่าวใน

วรรคหน่ึง ซึ่งคนเสมอืนไรค้วามสามารถอาจจดัการไปในทางเสื่อมเสยีแก่ทรพัย์สนิของ

ตนเองหรอืครอบครวัในการสัง่ใหบุ้คคลใดเป็นคนเสมอืนไรค้วามสามารถหรอืเมือ่ผูพ้ทิกัษ์

รอ้งขอในภายหลงั ศาลมอีํานาจสัง่ใหค้นเสมอืนไรค้วามสามารถนัน้ต้องไดร้บัความยนิยอม

ของผูพ้ทิกัษ์ก่อนจงึจะทําการนัน้ได”้  การบญัญตัไิวเ้ช่นน้ีเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของคน

เสมือนไร้ความสามารถมิให้ต้องเสยีหาย แต่ต้องเป็นการร้องขอต่อศาลโดยผู้พิทกัษ ์

เพื่อให้ศาลมคีําสัง่ให้การทํานิตกิรรมอย่างอื่นที่เสี่ยงต่อการเสยีเปรยีบหรอืเสยีหายแก่

ทรพัย์สนิของคนเสมอืนไร้ความสามารถต้องได้รบัความยนิยอมจากผู้พทิกัษ์ก่อนด้วย

เชน่กนั 

    และเน่ืองจากการเป็นคนเสมอืนไร้ความสามารถอาจมสีาเหตุมาจาก

เรื่องของกายพกิารหรอืจติฟ ัน่เฟือนไม่สมประกอบจนทําใหค้นเสมอืนไรค้วามสามารถไม่

สามารถจะทํานิตกิรรมทีไ่ดร้บัความยนิยอมจากผูพ้ทิกัษ์หรอืนิตกิรรมทีส่ามารถทําเองได้

โดยลําพงัได้ด้วยตนเอง เพราะเหตุดงักล่าวมาตรา 34 วรรคท้าย จงึได้บญัญตัิไว้เพื่อ

แก้ปญัหาน้ีไว้ว่า  “ในกรณีที่คนเสมอืนไร้ความสามารถไม่สามารถจะทําการอย่างหน่ึง

อย่างใดที่กล่าวมาในวรรคหน่ึงหรือวรรคสองได้ด้วยตนเอง เพราะเหตุมีกายพิการหรือ      
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จติฟ ัน่เฟือนไมส่มประกอบ ศาลจะสัง่ใหผู้พ้ทิกัษ์เป็นผูม้อีํานาจกระทาํการนัน้แทนคนเสมอืน      

ไร้ความสามารถก็ได้ ในกรณีเช่นน้ี ให้นําบทบญัญตัทิี่เกี่ยวกบัผู้อนุบาลมาใช้บงัคบัแก่       

ผูพ้ทิกัษโ์ดยอนุโลม 

 2.4.4  ความส้ินสดุของการเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ กฎหมายแพง่และ

พาณิชย์ มาตรา 36 ได้บญัญติัว่า “ถ้าเหตุท่ีศาลได้สัง่ให้เป็นคนเสมือนไร้ความ 

สามารถได้ส้ินสุดลงไปแล้ว ให้นําบทบญัญติัมาตรา 31 มาใช้บงัคบัโดยอนุโลม”  

ซึง่เป็นเจตนารมณ์ของกฎหมายทีต่อ้งการคนืสภาพบุคคลใหก้บับุคคลทีม่คีาํส ัง่ศาลใหเ้ป็น

คนเสมอืนไรค้วามสามารถ หากในเวลาต่อมาไดร้บัการรกัษาจนอาการทีเ่ป็นเหตุบกพรอ่ง

หมดไป หรอืในกรณกีลบักนัคนเสมอืนไรค้วามสามารถอาจจะมอีาการทางสมองทีห่นกัขึน้ 

กอ็าจจะตอ้งมกีารรอ้งขอใหเ้ป็นคนไรค้วามสามารถกไ็ด ้ดงันัน้ จงึมกีารกําหนดไวว้า่ไมว่า่

จะเป็นกรณีใดหากเหตุแห่งการเป็นคนเสมอืนไรค้วามสามารถไดส้ิน้สุดลง กใ็หนํ้าบทบญัญตัิ

ในมาตรา 31 ซึง่เป็นเรือ่งของการสิน้สดุความเป็นคนไรค้วามสามารถมาใชไ้ดต้ามแต่กรณ ี

และคาํสัง่เพกิถอนการเป็นคนเสมอืนไรค้วามสามารถจะตอ้งมกีารประกาศในราชกจิจานุเบกษา

ดว้ย 
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