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บทคัดยอ 
 

 จากขอมูลสถิติการจดทะเบียนครอบครัว จําแนกเปนรายป ของกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย พบวาปจจุบันนี้อัตราการจดทะเบียนสมรสลดลง ในขณะที่อัตราการ 
จดทะเบียนหยาเพิ่มสูงขึ้น ซ่ึงสาเหตุสําคัญมาจากปญหาทางกฎหมาย เชน ปญหาเรื่องทรัพยสินและ
หนี้สินระหวางสามีภริยา และปญหาเรื่องภาระภาษีของคูสมรส เปนตน ซ่ึงหากปลอยใหปญหานี้
ยังคงมีอยูในสังคมไทยตอไป จะทําใหสถาบันครอบครัวขาดความมั่นคง ซ่ึงจะสงผลกระทบตอ
ความมั่นคงของประเทศชาติ 
 วิทยานิพนธนี้จึงไดทําการศึกษาถึงปญหาของกฎหมายที่มีผลกระทบตอมูลเหตุจูงใจใน
การจดทะเบียนสมรสของชายหญิงดวยวิธีวิจัยเอกสาร โดยศึกษาขอมูลจากตํารา บทความ 
วิทยานิพนธ ขอมูลทางอิเลคทรอนิกส รวมทั้งนํากฎหมายของประเทศอังกฤษ ฝร่ังเศส และ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ในสวนที่เกี่ยวของกับการสมรสมาศึกษาวิเคราะหดวย 
 จากการศึกษาพบวา การที่กฎหมายครอบครัวของไทยไดแยกทรัพยสินระหวางสามี
ภริยาออกเปนสินสวนตัว และสินสมรส กลาวคือ ทรัพยสินที่ไดมาภายหลังการสมรส ถือเปน 
สินสมรสนั้น กอใหเกิดปญหาแกคูสมรสที่ฝายใดฝายหนึ่งเปนฝายทํามาหาไดฝายเดียว อีกฝายไมได
ชวยหารายไดเลย ซํ้ารายบางรายยังไดกอหนี้สินขึ้นอีกดวย เมื่อมีปญหาตองหยารางกัน กฎหมายให
แบงสินสมรสนั้นฝายละครึ่งหนึ่ง ทําใหฝายที่ทํามาหาไดเกิดความรูสึกไมยุติธรรม จึงไมนิยมที่จะ
จดทะเบียนสมรส นอกจากนี้ยังมีปญหาเรื่องหนี้รวมระหวางสามีภริยา ซ่ึงหนี้รวมบางอยางที่สามี
กอข้ึนภริยาไมไดมีสวนรวมเลย แตไดลงชื่อเปนพยานในสัญญากูดังกลาว หนี้นั้นจึงถือเปนหนี้รวม
ระหวางสามีภริยา และตามกฎหมายของไทยเจาหนี้มีสิทธิบังคับชําระหนี้รวมนั้นจากสินสวนตัว
ของฝายใดฝายหนึ่งจนสิ้นเชิงก็ได จากปญหานี้ทําใหชายหญิงไมนิยมจดะทะเบียนสมรสกันเพิ่ม
มากขึ้น 
 นอกจากปญหาเรื่องทรัพยสินและหนี้สินระหวางสามีภริยาแลว ยังมีปญหาเรื่องภาระ
ภาษีของคูสมรส เนื่องจากตามประมวลรัษฎากรมาตรา 57 ตรี กําหนดใหนําเงินไดพึงประเมินของ
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ภริยาเปนเงินไดของสามี และใหสามีมีหนาที่และความรับผิดชอบในการยื่นรายการและเสียภาษี 
การถือเอาเงินไดของภริยาเปนเงินไดของสามียอมทําใหเสียภาษีมากกวา เพราะอัตราภาษีเงินได
บุคคลธรรมดาเปนอัตรากาวหนา (Progressive Rate) เงินไดยิ่งมากยิ่งจะตองเสียภาษีในอัตราสูง 
หากไมประสงคใหถือเอาเงินไดของภริยาเปนเงินไดของสามี ชายหญิงหลายคูจึงตัดสินใจอยูรวมกนั
โดยไมจดทะเบียนสมรส หรือสามีภริยาบางคูจดทะเบียนหยาในปที่มีเงินไดมาก เพื่อที่เงินไดของ
ภริยาจะไมถือเปนเงินไดของสามี ทําใหเสียภาษีนอย แลวตอมาก็จดทะเบียนสมรสกันใหม ซ่ึงการ
กระทําเชนนี้ถือเปนการหนีภาษี ซ่ึงสรางความเสียหายใหแกประเทศชาติ 
 ดังนั้น เพื่อแกไขปญหาเรื่องของทรัพยสินระหวางสามีภริยา จึงไดเสนอใหมีการแกไข
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เรื่องสินสวนตัว และสินสมรสบางประการ กลาวคือ ให
เงินเดือน คาจาง รายไดจากการประกอบธุรกิจการคา ที่ฝายใดฝายหนึ่งไดมาระหวางสมรสเปนสิน
สวนตัว และทรัพยสินที่คูสมรสไดมาระหวางสมรสนอกเหนือจากทรัพยสินที่เปนสินสวนตัวตาม
มาตรา 1471 ใหเปนสินสมรส  นอกจากนี้ยังไดเสนอใหมีการแกไขปญหาเรื่องภาระภาษีของ 
คูสมรส กลาวคือ ใหนําหลักการแยกเงินไดมาใชแทนหลักการรวมเงินไดตามประมวลรัษฎากร
มาตรา 57 ตรี นาจะชวยแกปญหาเรื่องภาระภาษีของคูสมรสได ซ่ึงหลักการแยกเงินไดนั้นได
กําหนดใหสามีและภริยา ตางฝายตางนําเงินไดของตนมาคํานวณและเสียภาษีไดในนามของตนเอง 
ผลก็คือทําใหเสียภาษีรวมกันแลวนอยกวาหลักการรวมเงินไดในปจจุบัน ซ่ึงผูเขียนเห็นวาหากเราได
มีการแกไขปญหากฎหมายดังกลาวขางตนแลว นาจะทําใหเพิ่มมูลเหตุจูงใจใหชายหญิงนิยมจด
ทะเบียนสมรสกันเพิ่มมากขึ้น 
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ABSTRACT 
 

 From the yearly statistical record of family registration of the Department of 
Provincial Administration, Ministry of Interior, it shows that presently, the rate of marriage 
registration has been decreased while the rate of divorce registration has been increased. This is 
mainly resulted from certain legal problems e.g. assets and liabilities between husband and wife 
or tax liabilities of the spouse etc. It is possible that if these problems continually exist, Thai 
family institution may be vulnerable which can lead to adversely affecting national security. 
 This thesis has therefore examined legal problems affecting motives on marriage 
registration by the method of documentary research focusing on information from textbooks, 
articles, theses, electronic data including comparative study of English, French and Chinese 
legislations relating to marriage. 
 From the study, it appears that as Thai family laws provide that properties relating to 
marriage are differentiated into personal properties and matrimonial properties which includes 
any properties gained after marriage, this seems to be burdensome to any party to the marriage 
who solely earn for the family where the other party has not involved in raising the family’s 
income and on the contrary, for some case, has made a debt which may be a problem when it is to 
get a divorce as the law merely said matrimonial properties shall be equally divided between the 
party to the marriage. Such has made the former felt unfair and led to the trend of non-registered 
marriage. Situations are also worsened by the problem of joint obligation where it is made solely 
by any party and where the other party has involved merely in subscribing his/her name as a 
witness in such transaction. Such obligation is then lawfully seen as a joint debt between the 
spouse and, under the Thai laws, it may be fully enforced by the Creditor from personal properties 
of either party. All the above mentioned has significantly led to the trend that women and men 
desire not to register their marriage. 
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 In addition to the problems of properties and joint obligations, the problem of tax 
liability between the spouses is also found as with respect to the Revenue Code Section 57 Tri 
provide that wife’s assessable income shall be included in husband’s assessable income and thus 
the husband shall be responsible for submitting tax form and paying tax. To include wife’s 
income as part of husband’s income for the purpose of tax payment will cause the husband having 
to pay more taxes as personal income tax is calculated on Progressive Rate basis which means 
that the more income earned the higher tax rate will be applied for tax payment. In order to avoid 
the said tax burden, many couples intend to live together without having their marriage registered 
or even decide to divorce in the year they have earned high income in order that wife’s income 
will not be added to husband’s income and benefit from lowered taxes amount and then register 
their marriage in the following year. This is arguably seen as tax avoidance to the detriment of the 
country. 
 Therefore, in order to solve problems relating properties between husband and wife, 
this study has proposed to amend the Civil and Commercial Code relating to some provisions of 
personal and matrimonial properties. It is suggested that salary, wage, income from business 
undertaking gained by either party during marriage shall be personal properties of such party and 
any property gained by the spouse during their marriage in addition to personal properties with 
respect to Section 1471 shall be matrimonial properties.  Moreover, it is recommended to solve 
the problems relating to tax liability between husband and wife by applying the principle of 
income segregation instead of income inclusion as provided in Section 57 Tri of the Revenue 
Code. By applying such principle, husband and wife are individually responsible for tax payment 
on behalf of his/her self which will result in decreasing the amount of assessable income and the 
net amount of tax payment. The author is of the opinion that such amendments proposed to be 
made to the existing provisions may enhance the motive for marriage registration. 
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วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยความกรุณาจากหลายฝาย ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณ 
ทานศาสตราจารย (พิเศษ) ประสพสุข บุญเดช และทานรองศาสตราจารยนุชทิพย ป.บรรจงศิลป 
ที่กรุณาใหเกียติรับเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ทานไดสละเวลาอันมีคาของทาน ใหคําปรึกษา
แนะนํา ช้ีแนะแนวทางในการเขียนวิทยานิพนธฉบับนี้ และไดใหความเมตตาและกําลังใจ 
จนวิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี 

ขอกราบขอบพระคุณทานศาสตราจารย ดร.ธีระ ศรีธรรมรักษ ที่กรุณาใหเกียรติรับเปน
ประธานกรรมการวิทยานิพนธ ทานไดใหคําแนะนําอันมีประโยชน และไดใหความเมตตากับ 
ผูเขียนนับตั้งแตเร่ิมเขามาเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรุกิจบัณฑิตย จวบจนกระทั่งสําเร็จ
การศึกษา 

ขอกราบขอบพระคุณทานศาสตราจารย ดร.วารี นาสกุล และทานรองศาสตราจารย 
พินิจ ทิพยมณี ที่กรุณาใหเกียรติรวมเปนคณะกรรมการสอบวิทยานพินธ ทานไดกรุณาชวยช้ีแนะ
ขอมูล วิธีการเรียบเรียง วิธีการเขียนใหวิทยานิพนธฉบับนี้มีความสมบรูณมากยิ่งขึน้ 

ขอขอบคุณเพื่อนๆ และนองๆทุกคน ที่ชวยหาขอมูล ชวยแปลเอกสาร ชวยจัดรูปเลม 
และใหกําลังใจ จนวิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวง 

และสุดทายนี้ขอขอบคุณบิดามารดา สามี และทุกคนในครอบครัว ที่ใหความชวยเหลือ
สนับสนุน และใหกําลังใจแกผูเขียนนับตั้งแตเร่ิมศึกษาปริญญาโท จนกระทั่งไดสําเร็จการศึกษา 
สมตามที่ไดตั้งใจไว 

วิทยานิพนธฉบับนี้ หากมีขอดีและคุณประโยชน ก็ขอใหเปนผลแกบิดามารดา 
ครูบาอาจารย แตหากมีขอบกพรองใดๆ ผูเขียนขอยอมรับขอบกพรองทุกประการ 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

เนื่องจากในปจจุบันนี้อัตราการจดทะเบียนสมรสลดลง ในขณะที่อัตราการจดทะเบียน
หยาเพิ่มสูงขึ้น ดังจะเห็นไดจากขอมูลสถิติการจดทะเบียนครอบครัว จําแนกเปนรายป ของกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย ดังนี้1 

ป พ.ศ. 2547 มีการจดทะเบียนสมรส 365,721 ราย จดทะเบียนหยา 86,982 ราย 
ป พ.ศ. 2548 มีการจดทะเบียนสมรส 345,234 ราย จดทะเบียนหยา 90,688 ราย 
ป พ.ศ. 2549 มีการจดทะเบียนสมรส 347,913 ราย จดทะเบียนหยา 91,155 ราย 
ป พ.ศ. 2550 มีการจดทะเบียนสมรส 307,910 ราย จดทะเบียนหยา 100,420 ราย 
ปญหาสังคมไทยในปจจุบันชายหญิงอยูรวมกันโดยจดทะเบียนสมรสนอยลง เกิดกับ

สังคมทุกระดับ ไมวาจะรวย จะจน เรียนสูง เรียนต่ํา ยุคนี้ชายหญิงนิยมอยูรวมกันโดยไมจดทะเบียน
สมรส มีทั้งแบบอยูกินแบบไมจดทะเบียนสมรสเลย และแบบเคยจดทะเบียนสมรสแลวมา 
จดทะเบียนหยาภายหลังแตก็ยังอยูกินดวยกัน อันเนื่องมาจากการทําธุรกิจ มีความเสี่ยงเกิดปญหา
ขาดทุน มีหนี้สิน หรือลมละลาย การไมจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย ทําใหอีกฝายไมตองมา
รับภาระปญหาที่อีกฝายกอไว เมื่อเปนเชนนี้ทําใหเมื่อเกิดปญหาหนี้สิน ชายหญิงที่อยูรวมกันโดย 
ไมจดทะเบียนสมรสจึงโอนยายทรัพยสินไปใหอีกฝายหนึ่ง ทําใหเจาหนี้ไมสามารถบังคับชําระหนี้
ได เปนการเอาเปรียบผูอ่ืน สรางความเสียหายใหแกเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 

นอกจากนี้ในเรื่องการเสียภาษี กฎหมายภาษีของไทยไมเอื้ออํานวยใหชายหญิงอยู
รวมกันโดยจดทะเบียนสมรส เนื่องจากการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของสามีและภริยานั้นมี
ขอจํากัดและมีความแตกตางจากหลักเกณฑทั่วไปในฐานะของผูกอใหเกิดเงินได ถึงแมวาภริยาจะ
เปนผูกระทํากิจกรรมอันกอใหเกิดเงินไดพึงประเมินที่ตองเสียภาษีดวยตนเองลําพังแตเพียงผูเดียว
โดยที่สามีมิไดมีสวนเกี่ยวของในกิจกรรมนั้นแตอยางใด กลับตองนําเงินไดที่ไดรับนั้นไปถือเปน
เงินไดของสามี ซ่ึงทําใหสามีตองเสียภาษีเพิ่มขึ้นเมื่อนําเงินไดดังกลาวมารวมกับเงินไดของตน 
เนื่องจากภาษีเงินไดบุคคลธรรมดานั้นใชอัตรากาวหนา (Progressive Rate) ในการคํานวณเพื่อ 

                                                 
1  งานทะเบียนครอบครัว กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย.  (2550). ประมวลสถิติงานทะเบียน ป 

2550.  สืบคนเมื่อ 25 สิงหาคม 2551,  http://www.dopa.go.th/web.pages/m03093000/pagenews 2550.html.    
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เสียภาษี กรณีที่เจาพนักงานประเมินเรียกเก็บภาษีจากสามีในฐานะผูมีหนาที่และความรับผิดในการ 
ยื่นรายการและเสียภาษีถามิไดชําระหรือชําระไวแตไมถูกตองครบถวน ถึงแมประเด็นของการ
ประเมินจะเกิดจากเงินไดในสวนของภริยาที่นํามารวมคํานวณก็ตาม หากสามีมิไดใชสิทธิอุทธรณ
การประเมิน ภริยาก็ไมมีสิทธิที่จะอุทธรณการประเมินได ทั้งนี้เนื่องจากหนาที่ในการเสียภาษีเปน
ของสามีและทําใหไมมีสิทธินําคดีขึ้นสูศาลดวยตนเองโดยปริยาย จะเห็นไดวาหากสถานะของ
บุคคลเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการจดทะเบียนสมรสก็จะถูกจํากัดสิทธิในการเสียภาษีใหกับรัฐทั้ง
ในดานของสามีและภริยา หากพิจารณาจากหลักเกณฑดังกลาวในเบื้องตนอาจมองดูไมเครงครัดนัก
เพราะภริยาก็ยังสามารถแยกยื่นรายการไดตามประมวลรัษฎากร มาตรา 57 ตรีวรรคสอง แตเมื่อได
พิจารณาถึงผลในทายที่สุดก็คงไมแตกตางจากการนําเงินไดไปถือเปนของสามีเนื่องจากเงื่อนไขของ
การแยกยื่นรายการที่ตองไมทําใหภาษีที่ตองเสียเปล่ียนแปลงนั่นเองและไมวาจะไดเสียภาษีดวย
วิธีการเชนใดหากมีภาษีอากรคางชําระภริยาก็ตองรวมรับผิดในภาษีอากรคางนั้นโดยตรงดวย 
ยกเวนเฉพาะเงินไดจากการจางแรงงานหรือเงินเดือนตามมาตรา 40(1) เทานั้น ที่ใหสิทธิกับภริยาใน
การแยกยื่นรายการเสียภาษีตางหากจากสามีไดตามมาตรา 57 เบญจ สวนเงินไดพึงประเมินประเภท
อ่ืนยังคงอยูภายใตบังคับของมาตรา 57 ตรี จากหลักเกณฑในการชําระภาษีดังกลาวเปนอีกปญหา
หนึ่งซ่ึงสงผลกระทบใหชายหญิงตัดสินใจที่จะอยูรวมกันโดยไมจดทะเบียนสมรส มากกวา 
จดทะเบียนสมรส 

อีกปจจัยหนึ่งที่สงผลใหชายหญิงไมนิยมจดทะเบียนสมรส เนื่องจากในอดีตเมื่อหญิง
ไดสมรสแลว ตองเปลี่ยนคํานําหนานามเปน“นาง”  ทําใหหญิงที่จดทะเบียนสมรสไดรับโอกาสใน
การทํางานนอยกวาหญิงที่ยังใชคํานําหนานามวา “นางสาว” ซ่ึงคานิยมในการรับคนเขาทํางานของ
นายจางในปจจุบัน ยังนิยมรับหญิงที่เปนโสด มากกวาหญิงที่สมรสแลว อันอาจจะมาจากเห็นวา
หญิงโสดสามารถมีเวลาอุทิศตนใหกับงานไดมากกวาหญิงที่สมรสแลว อีกทั้งหญิงที่สมรสแลว
ตอมาอาจจะลาคลอดไดตามกฎหมาย ทําใหนายจางเห็นวาหญิงที่สมรสแลวมีเวลาทํางานไดนอย
กวาหญิงที่ยังไมสมรส ทั้งๆที่ความจริงหญิงที่เปน “นางสาว” อาจจะอยูกินกับชายฉันทสามีภริยา
โดยไมจดทะเบียนสมรสแลวก็ได แตสถานะตามกฎหมายของเขายังคงเปน “นางสาว”  ซ่ึง 
ไมสามารถตรวจสอบไดวาหญิงคนนี้ความจริงไดมีชีวิตครอบครัวเหมือนอยางเชนหญิงที่สมรสแลว 
เมื่อเปนเชนนี้ทําใหหญิงที่สมรสแลวเสียเปรียบหญิงที่ยังไมจดทะเบียนสมรส ทําใหเปนอีกปจจัย
หนึ่งที่ชายหญิงเลือกที่จะอยูกินรวมกันโดยไมจดทะเบียนสมรส 

ถึงแมในปจจุบันจะไดมีพระราชบัญญัติคํานําหนานามหญิง พ.ศ. 2551 กําหนดใหหญิง
ที่จดทะเบียนสมรสแลว จะใชคํานําหนานามวา “นาง” หรือ “นางสาว” ก็ได รวมทั้งหญิงที่ 
จดทะเบียนสมรสแลว ตอมาการสมรสสิ้นสุดลง จะใชคํานําหนานามวา “นาง” หรือ “นางสาว” ก็ได 
ก็ตาม แตคานิยมของนายจาง ก็ยังคงนิยมรับหญิงที่ยังไมสมรสมากกวาหญิงที่จดทะเบียนสมรสแลว 
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เพราะจะมีผลทางกฎหมายตางๆตามมามากมาย ซ่ึงนายจางอาจคิดวาเปนอุปสรรคในการทํางาน ถา
รับหญิงที่จดทะเบียนสมรสเขาทํางาน 

จากตัวอยางปญหาขางตน เปนมูลเหตุจูงใจใหชายหญิงอยูรวมกันโดยไมจดทะเบียน
สมรสเพิ่มมากขึ้น ทําใหความสัมพันธของชีวิตคูกลายเปนแบบฉาบฉวย คบกัน อยูดวยกันเพื่อ
สนองความตองการของอารมณ หาความสุขใหตัวเองไปวันๆ ถูกใจก็อยูกัน ไมถูกใจกันก็เลิกกันไป
ไดอยางงายดาย ทําใหสถาบันครอบครัวขาดความมั่นคง ซ่ึงทุกประเทศรวมทั้งประเทศไทยเองก็
ตาม ก็ยังคงใหความสําคัญกับการสมรสมากกวาการอยูรวมกันโดยมิไดสมรส เพราะทุกประเทศ
คาดหวังที่จะเห็นการสรางครอบครัวที่เปนปกแผนและมั่นคง เพื่อเปนรากฐานในการสรางความ
มั่นคงของประเทศชาติสืบตอไป ดังนั้นจากปญหาตางๆขางตน หากเราแกไขกฎหมายใหเปน
ประโยชน ขจัดจุดดอย และเพิ่มจุดเดนเพื่อเปนมูลเหตุจูงใจใหคนหันมาจดทะเบียนสมรสกันเพิ่ม
มากขึ้น ผูเขียนเห็นวาสถาบันครอบครัวเปนจุดเล็กๆที่สรางความมั่นคงใหกับประเทศชาติ หาก
สถาบันครอบครัวมีความมั่นคงเปนปกแผน ยอมสงผลถึงความมั่นคงของประเทศชาติอยางแนนอน 

 
1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา 
 1.2.1 ศึกษาแนวคิดและความเปนมาของการอยูรวมกันของชายหญิงตั้งแตอดีตจนถึง        
ปจจุบัน 
 1.2.2  ศึกษาเหตุปจจัย และปญหาที่เปนมูลเหตุจูงใจใหชายหญิงในปจจุบันนิยมอยูรวมกันโดย
มิไดจดทะเบียนสมรสมากกวาการจดทะเบียนสมรส 
 1.2.3  ศึกษาผลทางกฎหมายของการอยูรวมกันโดยจดทะเบียนสมรส เปรียบเทียบผลทาง
กฎหมายของการอยูรวมกันโดยมิไดจดทะเบียนสมรส 
 1.2.4   ศึกษาหลักการการสมรสของกฎหมายตางประเทศ เพื่อนําขอดีมาปรับใชแกไขกฎหมาย
ของไทย เพื่อเสรางมูลเหตุจูงใจใหชายหญิงอยูรวมกันโดยจดทะเบียนสมรสเพิ่มมากขึ้น 
 
1.3 สมมุติฐานของการศึกษา 

ในปจจุบันนี้ชายหญิงนิยมอยูรวมกันโดยไมจดทะเบียนสมรสกันมากขึ้น สาเหตุสําคัญ
มาจากปญหาที่เกี่ยวของกับกฎหมาย เชน ปญหาในเรื่องทรัพยสินระหวางสามีภริยา หนี้สินที่คู
สมรสฝายใดฝายหนึ่งกอขึ้นแตอีกฝายตองมารับภาระดวย หรือการแบงสินสมรสกันคนละครึ่ง ทํา
ใหฝายที่เปนคนทํามาหาไดฝายเดียว รูสึกไมยุติธรรม จึงไมอยากที่จะจดทะเบียนสมรส ดังนั้นหาก
ไดมีการแกไขประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เร่ืองสินสวนตัว และสินสมรสบางประการ 
กลาวคือ ใหเงินเดือน คาจาง รายไดจากการประกอบธุรกิจการคา ที่ฝายใดฝายหนึ่งไดมาระหวาง
สมรสเปนสินสวนตัว และทรัพยสินที่คูสมรสไดมาระหวางสมรสนอกเหนือจากทรัพยสินที่เปนสิน
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สวนตัวตามมาตรา 1471 ใหเปนสินสมรส  เชื่อวานาจะชวยลดปญหาของการไมนิยมจดทะเบียน
สมรสได 

นอกจากนี้ยังมีปญหาในเรื่องของภาษีอากร ที่ตามประมวลรัษฎากรมาตรา 57 ตรี ให
นําเงินไดของภริยามารวมเปนเงินไดของสามี และใหสามีมีหนาที่และความรับผิดชอบในการ 
ยื่นรายการและเสียภาษี ทําใหคูสามีภริยานี้ตองเสียภาษีมากกวาตอนที่เปนโสด เนื่องจากอัตราภาษี
เงินไดบุคคลธรรมดาเปนอัตรากาวหนา เงินไดยิ่งมากยิ่งตองเสียภาษีในอัตราสูง ปญหานี้มีสวน 
ทําใหคนไมนิยมจดทะเบียนสมรส ดังนั้นหากนําหลักการแยกเงินไดมาใชบังคับแทน ซ่ึงหลักการ
แยกเงินไดนั้นไดกําหนดใหสามีและภริยาตางฝายตางนําเงินไดของตนมาคํานวณและเสียภาษีไดใน
นามของตนเอง ผลก็คือทําใหเสียภาษีรวมกันแลวนอยกวาหลักการรวมเงินไดในปจจุบัน โดยหาก
ไดมีการแกไขกฎหมาย ยอมเปนแรงจูงใจใหชายหญิงอยากสรางครอบครัวใหมั่นคงโดยจดทะเบียน
สมรสเพิ่มขึ้น  

 
1.4  ขอบเขตของการศึกษา 

การศึกษาวิทยานิพนธฉบับนี้เปนการศึกษาเฉพาะขอเท็จจริงที่ทําใหชายหญิงนิยมอยู
รวมกันโดยไมจดทะเบียนสมรส ศึกษาผลทางกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของกับเหตุที่ทําใหชายหญิงอยู
รวมกันโดยไมจดทะเบียนสมรส แลวหาแนวทางแกไขปรับปรุงกฎหมายตางๆ เหลานั้น เพื่อเพิ่ม
มูลเหตุจูงใจใหชายหญิงอยูรวมกันโดยจดทะเบียนสมรส 

 
1.5  วิธีดําเนินการศึกษา 

การศึกษาวิทยานิพนธฉบับนี้เปนการศึกษาโดยการคนควาจากประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย ประมวลรัษฎากร ระเบียบขอบังคับ ตําราและคําอธิบายทางกฎหมาย  บทความ 
ทางวิชาการ คําพิพากษาศาลฎีกา ตํารา และบทความวิชาการตางประเทศ ขอมูลทางอิเลคทรอนิกส 
และวิทยานิพนธในเรื่องที่เกี่ยวของ แลวนําขอมูลนั้นมาวิเคราะหปญหา เพื่อหาแนวทางแกไขปญหา  

 
1.6  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.6.1  ทําใหทราบถึงปญหาตางๆในปจจุบัน ที่เปนเหตุปจจัยใหชายหญิงนิยมอยูรวมกันโดย
มิไดจดทะเบียนสมรส 
 1.6.2   ทําใหทราบถึงผลทางกฎหมายในปจจุบันของการอยูรวมกันของชายหญิงโดยจด
ทะเบียนสมรส เปรียบเทียบกับการไมจดทะเบียนสมรส  
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 1.6.3  ผลของการศึกษาจะเปนประโยชนตอสังคมสวนรวม ทําใหผูที่เกี่ยวของไดนําปญหา
ดังกลาวมาพิจารณา โดยอาจนําความคิดและขอเสนอแนะจากวิทยานิพนธเปนแนวทางในการแกไข
ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของ เพื่อสรางเหตุจูงใจใหชายหญิงหันมาอยูรวมกันโดยจดทะเบียนสมรส
กันเพิ่มมากขึ้น อันจะสงผลดีตอความมั่นคงของประเทศโดยรวม 
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บทที่ 2 

ประวัติความเปนมาของการอยูรวมกันของชายหญิง 
 
2.1  ความเปนมาและหลักเกณฑท่ัวไปของการสมรส  

2.1.1  ความเปนมาของการสมรส 
  มนุษยทุกผูทุกคนตางมีสัญชาตญาณในการสืบพันธุเพื่อใหบังเกิดบุตรหลานสืบแทนตน

ตอไปในภายภาคหนา ในสังคมยุคแรกเริ่มมนุษยอยูรวมกันเปนเผา (clan) การสมสูกระทําโดย
อิสรเสรีระหวางบุคคลในเผาโดยถือวาทุกคนเปนของกันและกัน ไมมีการแยกคูตางหากจากกัน 
ตอมาในระยะหลังจึงคอยๆ วิวัฒนาการมาเปนการอยูกินเปนคูโดยเฉพาะเจาะจงขึ้นเพื่อไมใหเกิด
การทะเลาะเบาะแวงในการแยงคูครองและเพื่อกําหนดการแยกสายตระกูลตางหากออกจากกันจึง
เกิดเปนการสมรสขึ้น การสมรสมีความเกี่ยวของอยางแนนแฟนกับขนบธรรมเนียมประเพณีตาม
ธรรมชาติแหงทองถ่ินที่การสมรสนั้นไดกระทําขึ้นโดยถือเปนธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติกอนแลว
จึงพัฒนาทีละเล็กทีละนอยจึงคอยกลายมาเปนสิ่งที่กฎหมายรับรองในที่สุด1 

 การแตงงาน (Marriage) สืบยอนหลังไปไดถึงเมื่อครั้งยุคหินหรือกวา 5 หมื่นปมาแลว 
อาจเปนยุคเดียวกันกับครั้งที่มนุษยเร่ิมมีความคิดในเรื่องจิตวิญญาณความเปนอมตะ มีพิธีฝงศพคน
ตาย พิธีบวงสรวง มีเครื่องเซนบูชา ฯลฯ โดยเชื่อกันวาในตอนแรกนาจะเปนวิธีลักพาตัว คือผูชายใน
สมัยดึกดําบรรพใชวิธีลักพาหรือฉุดคราเอาผูหญิงที่ตนพอใจไปเปนคูครอง ตอมาจึงเปลี่ยนมาใชวิธี
นําของมีคาไปแลกเอาผูหญิงมา เปนการซื้อผูหญิงนั่นเอง แลวในที่สุดก็เปนการคลุมถุงชน (Blind 
Marriage) มีพอส่ือแมส่ือชักนํา (Matchmaker) การสูขอหรือรวมหอลงโรงกันดวยใจสมัคร ดวย
ความมักคุนกัน หรือมีความรักตอกันนั่นเอง2 

 การสมรสมีมาตั้งแตสมัยโรมัน ซ่ึงในสมัยนั้น การสมรสมี 2 รูปแบบคือ การสมรสแบบ
ภริยาอยูภายใตอํานาจของสามี และการสมรสแบบภริยาไมไดอยูภายใตอํานาจของสามี ซ่ึงแบบหลัง
นี้เปนที่นิยมกันอยางกวางขวางของประชาชนชาวโรมัน3 และไดกอใหเกิดคํานิยามความหมายของ

                                                 
1  ประสพสุข บุญเดช.  (2552).  คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว.  

หนา 115. 
2  ทศพร วงศรัตน ราชบัณฑิต.  (2545, กุมภาพันธ).  “ทําไมถึงตองแตงงาน.”  สารคดี, 17, 204.  หนา 

162. 
3  สันทัด ศะศิวณิช.  (2523).  ความเปนโมฆะของการสมรส.  หนา 21. 
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การสมรสตามกฎหมายโรมัน ดังนี้ การสมรส คือ การอยูรวมกันของสามีภริยา เปนคูครองกันไป
ตลอดชีวิต โดยอยูภายใตบทบัญญัติแหงพระผูเปนเจาและกฎหมายบานเมืองรวมกัน4 

ในประเทศไทย การสมรสในอดีตตางจากการสมรสในปจจุบัน เชน ปจจุบันการสมรส
เปนแบบผัวเดียวเมียเดียว แตในสมัยกฎหมายลักษณะผัวเมีย การสมรสไมไดเปนแบบผัวเดียวเมีย
เดียว แตสามีสามารถที่จะมีภริยาไดคร้ังละหลายๆคน โดยที่ไมเปนการผิดกฎหมาย ซ่ึงตรงนี้ถือวา
เปนไปตามสภาพของสังคมในขณะนั้น ที่ชายไทยนิยมการมีภริยาหลายคนเปนการเสริมสรางบารมี
ของสามีเพื่อเปนการนับหนาถือตาของชายในสมัยกอน 

ในสมัยสุโขทัย การปกครองเปนแบบพอปกครองลูก เปนการดูแลกันในสังคมเล็กๆ 
ชายในสมัยนั้นมีอํานาจหรืออาวุโสที่สุดในบาน ดูแลและปกครองทุกอยางภายในบาน มีสิทธิใน
ทรัพยสินและภริยา หญิงผูเปนภริยาไมมีบทบาทใดๆนอกจากการดูแลบานเรือน ผูสืบทอดตําแหนง
หัวหนาครอบครัวคือเฉพาะบุตรชาย ดังนั้นบุตรจึงตองเลี้ยงดูมารดาดวย5 

ในสมัยกรุงศรีอยุธยา สังคมเปนระบบศักดินา ครอบครัวในสมัยนี้ไมมีลักษณะแตกตาง
ไปจากครอบครัวในสมัยสุโขทัย คือ ชายยังคงมีอํานาจเบ็ดเสร็จทุกอยางภายในบาน ยังคงมีสิทธิใน
ทรัพยสินตางๆ และภริยาเหมือนดังเดิม 

ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่ 1 ทรงรวบรวมกฎหมายและตราไว เรียกวากฎหมาย
ตราสามดวง ซ่ึงมีกฎหมายลักษณะผัวเมียรวมอยูดวย การปกครองในสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน
ยังคงเปนแบบกรุงศรีอยุธยา คือเปนระบบศักดินา กฎหมายใหชายสามารถมีภริยาไดหลายคน อีกทั้ง
กฎหมายลักษณะผัวเมีย ยังแบงประเภทของภริยาออกเปน 3 ประเภท6 คือ 
 1. เมียกลางเมือง หมายถึง หญิงอันบิดามารดากุมมือใหเปนเมียชาย 
 2. เมียกลางนอก หมายถึง ชายขอหญิงมาเลี้ยงเปนอนุภรรยา หล่ันเมียหลวงลงมา 
 3. เมียกลางทาสี หมายถึง หญิงไดทุกขยาก ชายชวยไถไดมาเลี้ยงไวเปนเมีย 

ภริยาทั้ง 3 ประเภท ในสมัยกอนถือเปนภริยาที่ชอบดวยกฎหมายทุกคน แตสิทธิของ
ภริยาแตละชั้นแตกตางและลดหลั่นลงไปตามลําดับ 

ตามกฎหมายลักษณะผัวเมีย การสมรส คือ การที่ชายหญิงมาอยูกินรวมกันโดยชาย
สามารถที่จะมีภริยาไดหลายคน และในสมัยนั้นไมมีระบบทะเบียนสมรส ดังนั้น จึงถือเอาการเลี้ยง
ดูออกหนาออกตา หรือการเปดเผยเปนสําคัญ 

                                                 
4  แหลงเดิม.  หนา 54. 
5  สินชัย กระบวนแสง.  (2520).  ประวัติศาสตรสมัยสุโขทัย.  หนา 81-82. 
6  หลุยส ดูปลาตร.  (2533).  สถานะของหญิงมีสามีในประเทศสยาม แปลโดยไพโรจน  กัมพูสิริ.  

หนา 16-21. 
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เมื่อถึงสมัยปจจุบันที่ใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มีหลักกฎหมายวาดวย
ครอบครัว อยูในบรรพ 5 กําหนดใหการสมรสโดยชอบดวยกฎหมายตองทําการจดทะเบียนสมรส
ตามมาตรา 14577 และชายจะมีภริยาโดยชอบดวยกฎหมายไดเพียง 1 คนเทานั้น (ยกเวนตามหลัก
กฎหมายอิสลาม ที่ใหมีภริยาไดถึง 4 คน) และเมื่อจดทะเบียนสมรสแลว ก็จะเกิดผล คือ เปนสามี
ภริยากันตามกฎหมายทันทีโดยไมตองคํานึงถึงพิธีการใดๆ การเชิญแขกมางาน หรือการรดน้ําสังข 
แมกระทั่งงานเลี้ยงตอนค่ํา หรือการสงตัวเขาหอ ลวนแลวแตเปนเพียงพิธีการตามประเพณีของไทย
เทานั้น ถือไดวาไมมีความสําคัญในทางกฎหมาย แมวาจะจัดพิธีฉลองการสมรสอยางใหญโต แตถา
ยังไมไดจดทะเบียนสมรสกัน ทั้งคูก็ไมมีฐานะเปนสามีภริยากันตามกฎหมาย และในทางตรงกัน
ขาม ถาไดมีการจดทะเบียนสมรสกันแลว แมวาจะไมไดจัดพิธีแตงงานกันตามประเพณีหรือไมเคย
ไดอยูรวมกันเลย ก็ถือไดวาทั้งคูเปนสามีภริยาที่ถูกตองตามกฎหมายแลว 

2.1.2 ความหมายของการสมรส 
 นับตั้งแตมนุษยเร่ิมมาอยูรวมกันเปนสังคม ส่ิงหนึ่งที่ตองเกิดขึ้นก็คือการสืบทอดเผาพันธุ

เพื่อใหสามารถดํารงพันธุอยูไดซ่ึงเปนลักษณะเชนเดียวกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ สําหรับในมนุษยอาจมี 
ขอพิเศษขึ้นก็คือ การสืบทอดเผาพันธุจะมีกฎเกณฑบังคับใหเปนไปตามระเบียบของสังคมเพื่อมิให
เกิดความยุงยากในดานกฎหมายในภายหลัง กฎเกณฑเหลานี้ก็คือการที่ชายหญิงตองมีการสมรส
หรือการแตงงานนั่นเอง ดังนั้นในประเทศตางๆ จึงถือวาการสมรสหรือการแตงงานก็คือการสืบ
ทอดเผาพันธุของมนุษยนั่นเอง 

 ในปจจุบันนี้การสมรสสวนใหญที่มีอยูในประเทศตางๆ ในโลกเปนการสมรสแบบมีคู
สมรสเพียงคนเดียว (monogamous) แตก็ยังมีบางแหงที่เปนการสมรสแบบมีคูสมรสหลายคน 
(polygamous) อยูบาง โดยอาจแยกรูปแบบของการสมรสได 4 รูปแบบ คือ 

 1)  การสมรสระหวางชายหลายคนกับหญิงหลายคน การสมรสเชนวานี้ยังคงมีอยูในหมู
ชุมชนเล็กๆ  ในแควนแมลละบา  (Malabar) ทางตอนใตของอินเดียซ่ึงประชาชนยังยึดถือ
แนวความคิดความสัมพันธทางเพศรวมกันอยู 

 2)  การสมรสระหวางชายหลายคนกับหญิงคนเดียว การสมรสดังกลาวเปนไปตามลัทธิมี
สามีหลายคนในเวลาเดียวกัน (polyandry) ซ่ึงยังมีผูถือปฏิบัติจํานวนนอยในธิเบตและศรีลังกา 

 3)  การสมรสระหวางชายคนเดียวกับหญิงหลายคน การสมรสชนิดนี้เรียกกันทั่วไปวา
การสมรสแบบมีภริยาหลายคน (polygamy) ซ่ึงมีอยูในประเทศที่ประชาชนนับถือศาสนาอิสลาม 
และฮินดู 

                                                 
7  มาตรา 1457 การสมรสตามประมวลกฎหมายนี้จะมีไดเฉพาะเมื่อไดจดทะเบียนแลวเทานั้น. 
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 4 )  การสมรสระหวางชายคนเดียวกับหญิงคนเดียว การสมรสเชนวานี้เรียกกันวาการ
สมรสแบบผัวเดียวเมียเดียว (monogamy) ซ่ึงมีอยูในประเทศที่ประชาชนนับถือศาสนาคริสตและ
ศาสนาพุทธ8 

  สําหรับสังคมไทย กอนที่จะมีการใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 
ครอบครัว (วันที่ 1 ตุลาคม 2478) การสมรสไมจําเปนตองมีการจดทะเบียน และชายอาจมีภริยาได
หลายคน โดยภริยาจะมีฐานะเปนเมียหลวง เมียนอยลดหล่ันกันลงไป แตตั้งแตป พ.ศ. 2478 เปนตน
มา การสมรสจะมีพิธีหรือไมมีพิธีแตงงานก็ตาม ความสําคัญและสมบูรณของการสมรสอยูที่จะตอง
มีการจดทะเบียนสมรสตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 1457 และจะตองมีคูสมรส
ถูกตองตามกฎหมายไดเพียงคนเดียว ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 14529 

  สวนกฎหมายของตางประเทศสวนใหญก็มิไดมีบทวิเคราะหศัพทคําวาการสมรสไว 
มีแตกฎหมายโรมันสมัยพระเจาจักรพรรดิจัสติเนียนที่กําหนดวา “การสมรสตามกฎหมายแพงเปน
สัญญาขึ้นเมื่อประชาชนชาวโรมันมาอยูรวมกันตามกฎหมายโดยชายมีอายุถึงปรุนหนุม หญิงมีอายุ
ที่จะสมรสได ทั้งนี้ไมคํานึงวาบุคคลเหลานั้นจะบรรลุนิติภาวะหรือยังอยูในอํานาจ ถาหากเด็กที่ยัง
อยูในอํานาจนั้นจะตองไดรับความยินยอมของญาติฝายบิดาแลว” หรือประมวลกฎหมายแพงมลรัฐ
แคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกา ใหคําจํากัดความการสมรสไวในมาตรา 4100 วา “การสมรสเปน
ความสัมพันธทางสวนตัวที่เกิดจากสัญญาในทางแพงระหวางชายหนึ่งและหญิงหนึ่ง ซ่ึงจําเปนตอง
มีความยินยอมของคูสัญญาที่มีความสามารถในการทําสัญญานั้นดวย ความยินยอมแตเพียงอยาง
เดียวจะไมกอใหเกิดการสมรสขึ้นได แตจะตองมีการออกใบอนุญาตและการทําพิธีตามที่ประมวล
กฎหมายนี้ใหอํานาจไวติดตามมาดวย เวนแตตามที่บัญญัติไวในมาตรา 4213” ฉะนั้นในปจจบุนันีถ้า
หากจะใหความหมายในทางกฎหมายแลว การสมรสหมายถึง การที่ชายและหญิงสมัครใจเขามาอยู
กินฉันสามีภริยากันชั่วชีวิตโดยจะไมเกี่ยวของทางชูสาวกับบุคคลอื่นใดอีก10 

2.1.3  การสมรสตามกฎหมายอิสลาม 
 ในประเทศไทยมีพัฒนาการของการใช “กฎหมายอิสลาม” โดยศาลชารีอะฮฺ11 ในการ

ตัดสินคดีความไมวาจะเปนคดีความที่เกี่ยวกับทางแพงหรือคดีอาญาของมุสลิมมาตั้งแตสมัยกรุงศรี
                                                 

8  ประสพสุข บุญเดช.  เลมเดิม.  หนา 115-116. 
9  มาตรา 1452 ชายหรือหญิงจะทําการสมรสในขณะที่ตนมีคูสมรสอยูไมได 
10  ประสพสุข บุญเดช.  เลมเดิม.  หนา 116. 
11  ชารีอะฮฺ หรือกฎหมายอิสลามเปนกฎหมายที่มุสลิมยึดถือปฏิบัติไมวาจะไดรับการรับรองจากรัฐใดๆ

หรือไมก็ตาม ยิ่งไปกวานั้น เมื่อใดก็ตามที่มีความขัดแยงตางๆเกิดขึ้นในสังคมหรือชุมชนของมุสลิม การคัดสินช้ึ
ขาดขอขัดแยงเหลานั้นยังตองคํานึงถึงหลักชารีอะฮฺเปนสําคัญโดยมี “คนกลาง” หรือ “ศาลชารีอะฮฺ” ทําหนาที่ใน
การตัดสิน 
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อยุธยาเรื่อยมา โดยในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนั้นไดมีการตั้งหนวยงานเพื่อทําหนาที่ใน
การติดตอประสานงานกับชาวตางชาติที่เขามาทําการคาขายเรียกวากรมทา ซ่ึงมีดวยกัน 3 กรม คือ 
กรมทากลางทําการติดตอกับชาวตางชาติทั่วไป กรมทาซายติดตอกับชาวจีน และกรมทาขวาติดตอ
กับชาวอาหรับ อินเดีย มลายู ชวา อิหราน เปนตน ซ่ึงชาวตางชาติกลุมนี้นับถือศาสนาอิสลาม
เหมือนกัน เพื่อความสะดวกในการเรียกในสมัยนั้นจึงใชคําวา “แขก” แตละกรมทานอกจากการทํา
หนาที่ติดตอคาขายกับชาวตางชาติแลวก็ยังมีการจัดตั้งศาลขึ้นมาเปนการเฉพาะ โดยศาลกรมทา
กลางทําหนาที่พิจารณาคดีของชาวตางชาติทั่วไปและคดีของคนไทย ศาลกรมทาซายจะพิจารณาคดี
ของชนชาติจีน และศาลกรมทาขวาทําการพิจารณาคดีของชนชาติแขกหรือคดีที่มีมุสลิมเปนคดี
ความกัน โดยการพิจารณาตัดสินคดีของศาลกรมทาซายและกรมทาขวาไดใชกฎหมายและประเพณี
ของชนชาตินั้นๆเปนหลัก จะเห็นวาบทบันทึกที่แสดงถึงพัฒนาการของศาลชารีอะฮฺมีช่ือเรียก
แตกตางกันไป เชน “ศาลกรมทาขวา”ในสมัยกรุงศรีอยุธยา “ศาลโตะกาลี”ในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5) เปนตน โดยเฉพาะในรัชสมัยรัชกาลที่ 5 ไดมีประกาศพระ
บรมราชโองการใหตรากฎหมายอิสลามวาดวยครอบครัวและมรดกเปนลายลักษณอักษรเปนครั้ง
แรกในประเทศไทย เรียกวา “กฎขอบังคับสําหรับปกครองบริเวณ 7 หัวเมือง ร.ศ. 120” ซ่ึงมีการใช
เร่ือยมาจนกระทั่งยุคสมัยรัฐบาลชาตินิยมไดมีพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติใหใช
บทบัญญัติ บรรพ 5 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติใหใชบทบัญญัติ บรรพ 6 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย พ.ศ. 2477 พ.ศ. 
2486 ซ่ึงเปนอันยกเลิกกฎหมายอิสลามที่ประกาศใชในชุมชนมุสลิมไปโดยปริยาย ตอมาในป พ.ศ. 
2489 รัฐบาลไดตราพระราชบัญญัติวาดวยการใชกฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปตตานี นราธิวาส 
ยะลา และสตูล พ.ศ. 2489 ขึ้นมาใหม เนื่องจากตองการผสานรอยราวที่เกิดขึ้นในสังคมขณะนั้น12 

ตามพระราชบัญญัตินี้ในมาตรา 3 และมาตรา 4 การวินิจฉัยชี้ขาดคดีแพงเกี่ยวดวยเรื่อง
ครอบครัวและมรดกอิสลามศาสนิกของศาลชั้นตนในสี่จังหวัดซึ่งอิสลามศาสนิกเปนทั้งโจทกจําเลย 
หรือเปนผูเสนอคําขอในคดีไมมีขอพิพาทตองใชกฎหมายอิสลามวาดวยครอบครัวและมรดกบังคับ
แทนบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เวนแตบทบัญญัติวาดวยอายุความมรดก ใน
การพิจารณาคดีใหดะโตะยุติธรรมหนึ่งนายนั่งพิจารณาพรอมดวยผูพิพากษา ดะโตะยุติธรรมมี
อํานาจวินิจฉัยช้ีขาดขอกฎหมายอิสลามและลงลายมือช่ือในคําพิพากษา สวนปญหาขอเท็จจริงหรือ
ปญหาขอกฎหมายอื่นเปนอํานาจของผูพิพากษา คําวินิจฉัยของดะโตะยุติธรรมในขอกฎหมาย
อิสลามเปนอันเด็ดขาด จะอุทธรณฎีกาปญหาดังกลาวไมได 

                                                 
12 มูฮัมหมัดรอฟอี มูซอ, ผศ. ดร. จุฑารัตน เอื้ออํานวย. (2549, พฤษภาคม-สิงหาคม). “ชารีอะฮฺ กับการ

อํานวยความยุติธรรมคดีครอบครัวและมรดก ตามวิถีมุสลิมในสังคมไทย.”  ดุลพาห, 53, 2. หนา 119-120. 
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ฉะนั้นในปจจุบันนี้เมื่อมีคดีพิพาทกันเรื่องครอบครัวหรือมรดกในศาลชั้นตนในจังหวัด
ปตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล ระหวางคนนับถือศาสนาอิสลามดวยกัน หรือมีคดีไมมีขอพิพาท
ซ่ึงผูนับถือศาสนาอิสลามเปนผูรองขอในเรื่องครอบครัวหรือมรดกตองใชกฎหมายอิสลามบังคับ 
ไมใชบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 และบรรพ 6 เหมือนเชนปกติ แต
ทั้งนี้คูความทั้งหมดหรือเจามรดกจะตองเปนคนนับถือศาสนาอิสลาม ถาหากคูความแมแตคนเดียว
ไมใชคนนับถือศาสนาอิสลาม หรือเจามรดกไมใชคนนับถือศาสนาอิสลาม ถึงแมโจทก จําเลยหรือผู
รองขอจะเปนคนนับถือศาสนาอิสลามก็ใชกฎหมายอิสลามบังคับไมได เชน โจทกมิใชอิสลามศา
สนิก จะบังคับคดีตามพระราชบัญญัติวาดวยการใชกฎหมายอิสลามในเขตจังหวัด ปตตานี 
นราธิวาส ยะลา และสตูล พ.ศ. 2489 มาตรา 3 มิได ตองบังคับคดีตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย เปนตน นอกจากนี้หากเปนคดีที่เกิดขึ้นในจังหวัดอ่ืนนอกจากสี่จังหวัดดังกลาว แมคูความ
ทุกฝายจะเปนคนนับถือศาสนาอิสลามก็ใชกฎหมายอิสลามบังคับไมได ตองบังคับตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 และบรรพ 6 เชนเดียวกัน ตัวอยางเชน ชายที่นับถือศาสนาพุทธมี
ภูมิลําเนาอยูในจังหวัดปตตานีจะอางกฎหมายอิสลามเพื่อใหมีภริยาเกินหนึ่งคนไมได หรือสามีภริยา
ที่นับถือศาสนาอิสลามมีภูมิลําเนาอยู ณ กรุงเทพมหานคร จะหยาขาดจากการเปนสามีภริยากันโดย
ใชเหตุหยาตามกฎหมายอิสลามไมได ตองใชเหตุหยาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 
5 หรือชายนับถือศาสนาอิสลาม สมรสกับหญิงที่นับถือศาสนาคริสต ณ จังหวัดนราธิวาส และมี
ภูมิลําเนาที่จังหวัดนี้ จะหยาขาดจากกันก็ตองใชเหตุหยาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
บรรพ 5 จะใชเหตุหยาตามกฎหมายอิสลามไมได เปนตน13 

 2.1.4 เงื่อนไขแหงการสมรส 
  สําหรับกฎหมายครอบครัวไทยนั้น ไดกําหนดเงื่อนไขแหงการสมรสไวในหมวด 2 ของ
ลักษณะ 1 ตอจากการหมั้นในหมวด 1 เรียกไดวาในสวนที่เกี่ยวกับการสมรสนั้น เร่ืองแรกที่บัญญัติ
ไวก็คือ เงื่อนไขการสมรสนั่นเอง โดยไดเขียนรวมกันไวในแหงเดียวกันทั้งที่เปนเงื่อนไขจริงๆ ที่มี
บทลงโทษ อันหมายถึงหากมีการฝาฝนแลวจะมีผลทําใหการสมรสนั้นตกเปนโมฆะหรือโมฆียะ
แลวแตกรณี มีการกําหนดขอหามมิใหนายทะเบียนทําการจดทะเบียนสมรสใหชายหญิงที่มี
คุณสมบัติตองหามบางประการ แตขอหามหรือเงื่อนไขประเภทนี้หากมีการฝาฝนและนายทะเบียน
ไดจดทะเบียนสมรสใหโดยไมทราบขอเท็จจริง ก็ไมมีผลกระทบตอความสมบูรณของการสมรสนัน้ 
จากนั้นก็มีแบบของการสมรส อันไดแก การจดทะเบียนสมรสซึ่งหากไมดําเนินการยอมจะไมมีการ
สมรสเกิดขึ้นเลยเรียกไดวาเปนแบบแหงความมีอยูของการสมรสประเภทนี้เลยทีเดียว การแตงงานที่
ไมไดจดทะเบียนสมรสไมไดตกเปนโมฆะ เพราะการที่จะพิจารณาวาการสมรสใดเปนโมฆะ หรือ

                                                 
13 ประสพสุข บุญเดช.  เลมเดิม.  หนา 21-22. 
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โมฆียะ จะตองพิจารณาจากการแตงงานที่มีการจดทะเบียนสมรสเทานั้น หากไมมีการจดทะเบียน
สมรสเลยก็ไมเปนการสมรส ชายหญิงที่อยูกินดวยกันโดยไมจดทะเบียนสมรส ยอมไมใชสามีภริยา
กันตามกฎหมาย14  เนื่องจากการไมจดทะเบียนสมรสมีผลใหการสมรสไมเคยเกิดมากอนเลย จงึไมมี
ขอจะตองไปพิจารณาวาชายหญิงนั้นผานเงื่อนไขการสมรสหรือไม 

ชายหญิงที่ตกลงใจที่จะอยูรวมกันโดยจดทะเบียนสมรสใหถูกตองตามกฎหมาย จําเปน
จะตองทราบวากฎหมายกําหนดเงื่อนไขแหงการสมรสไวอยางไรบาง เพื่อจะไดตรวจสอบวาตนเอง
มีคุณสมบัติครบถวนตามที่กฎหมายกําหนดหรือไม เพื่อทําใหการสมรสนั้นสมบูรณไมเปนโมฆะ 
หรือเปนโมฆียะทําใหอาจถูกเพิกถอนการสมรสในภายหลังได กฎหมายกําหนดเงื่อนไขแหงการ
สมรสไวดังตอไปนี้ 

1)  ชายและหญิงตองมีอายุ 17 ปบริบูรณแลวทั้งสองคน 
 มาตรา 1448 บัญญัติวา การสมรสจะทําไดตอเมื่อชายและหญิงมีอายุสิบเจ็ดป

บริบูรณแลว แตในกรณีที่มีเหตุอันสมควร ศาลอาจอนุญาตใหทําการสมรสกอนนั้นได 
โดยทางสรีระวิทยาชายหญิงที่มีอายุต่ํากวา 17 ป มักจะยังไมมีความเจริญเติบโต

ในทางรางกาย จิตใจ และสมองอยางเต็มที่ (immature) ยังไมคอยมีความรูสึกนึกคิดในการครอง
เรือน การชวยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกันและการจัดการทรัพยสิน กฎหมายจึงกําหนดอายุขั้นต่ํา 
(minimum age) ของคูสมรสไววาจะตองมีอายุครบ 17 ปบริบูรณ เพื่อใหโตพอที่จะรับผิดชอบใน
เร่ืองการสมรสได (mature and sensible to take on the responsibilities of marriage) หากชายหญิง
ฝายใดฝายหนึ่งหรือทั้งสองฝายฝาฝนเงื่อนไขไปทําการสมรสโดยที่อายุยังไมครบ 17 ปบริบูรณ การ
สมรสนั้นเปนโมฆียะตามมาตรา 1503 ผูมีสวนไดเสียคือบิดามารดาและตัวชายหญิงนั้นเองมีสิทธินํา
คดีขึ้นสูศาลขอใหพิพากษาเพิกถอนการสมรสนั้นไดตามมาตรา 1504 หากมิไดเพิกถอนการสมรส
จนชายหญิงมีอายุครบ 17 ปบริบูรณ หรือหญิงเกิดมีครรภขึ้นมากอนหญิงอายุครบ 17 ปบริบูรณ 
กฎหมายถือวาการสมรสที่เปนโมฆียะนั้นสมบูรณมาตั้งแตเวลาสมรส จะขอใหศาลพิพากษา 
เพิกถอนไมไดอีกตอไป อยางไรก็ดีหลักการที่ชายและหญิงจะทําการสมรสกันไดตอเมื่อท้ังสองฝาย
มีอายุครบ 17 ปบริบูรณแลวนี้ มีขอยกเวนวาศาลอาจอนุญาตใหทําการสมรสกอนนั้นไดหากมีเหตุ
อันสมควร ซ่ึงเปนการใหดุลพินิจแกศาลที่จะมีคําสั่งโดยคํานึงถึงประโยชนของบุคคลที่ยื่นคําขอ
และความมั่นคงของการสมรส15 

                                                 
14  ไพโรจน กัมพูสิริ.  (2548).  คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 ครอบครัว.   

หนา 93. 
15  ประสพสุข บุญเดช.  เลมเดิม.  หนา 122-123. 
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การที่กฎหมายกําหนดอายุขั้นต่ําของคูสมรสไวนี้เปนหลักสากล กฎหมายประเทศ
ฝร่ังเศส วางหลักเรื่องอายุไวใน The French Civil Code มาตรา 144 วาการสมรสจะทําไดตอเมื่อชาย
อายุ 18 ปบริบูรณ หญิงอายุ 15 ปบริบูรณ16 การสมรสที่ฝาฝนเงื่อนไขเรื่องอายุ จะทําใหการสมรส
ดังกลาวเปนโมฆะ17 ไมมีผลตามกฎหมาย 

กฎหมายประเทศอังกฤษ มีบทบัญญัติกําหนดหลักเรื่องอายุวา ทั้งคูตองมีอายุไมต่ํา
กวา 16 ป (ตามกฎหมาย The Marriage Act 1949) ถาอายุต่ํากวานั้น การสมรสดังกลาวเปนโมฆะ18 
และถาคูสมรสอายุต่ํากวา 18 ป การสมรสดังกลาวตองไดรับความยินยอมจากบิดา มารดา หรือ
ผูปกครอง หรือผูมีอํานาจปกครองตามที่ศาลสั่งดวย 

2) ชายหรือหญิงตองไมเปนคนวิกลจริต หรือเปนบุคคลซึ่งศาลสั่งใหเปนคนไร
ความสามารถ 

มาตรา 1449 บัญญัติวา การสมรสจะกระทํามิไดถาชายหรือหญิงเปนบุคคลวิกลจริต
หรือเปนบุคคลซึ่งศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถ 

บุคคลวิกลจริตที่ศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถก็ดี หรือศาลยังไมส่ังใหเปนคนไร
ความสามารถก็ดีจะทําการสมรสไมได เพราะคนวิกลจริตเปนคนที่ไมมีความรูสึกผิดชอบในการ
เปนคูครองของกันและกัน ไมสามารถใชสิทธิและปฏิบัติหนาที่ของสามีภริยาได (incapable of 
carrying on a normal married life)19 การฝาฝนเงื่อนไขขอนี้ทําใหการสมรสเปนโมฆะตามมาตรา 
1495 ผูมีสวนไดเสียมีสิทธินําคดีขึ้นสูศาลขอใหศาลพิพากษาวาการสมรสเปนโมฆะ ซ่ึงมีผลใหการ
สมรสนั้นเสียเปลามาตั้งแตเร่ิมแรก 

กรณีตามกฎหมายอังกฤษ คูสมรสตองเขาใจในสาระสําคัญของการสมรส ถาฝายใด
ฝายหนึ่งมีความบกพรองทางจิตใจ การสมรสที่เกิดจากการดังกลาวเปนโมฆียะ ซ่ึงการสมรสจะ
สมบูรณอยูจนกวาจะถูกบอกลาง และเมื่อมีการบอกลางแลวก็ถือวาไมมีการสมรสมาตั้งแตตน20 

                                                 
16  Art. 144  A man cannot a marriage before he has completed his eighteenth year, and a woman until 

she has completed her fifteenth year. 
17  Art. 201  A marriage which has been declared null has, if contracted is good faith, the civil 

consequences of a marriage so far as the parties there to are concerned and the children. 
18  Section 2  A marriage solemnized between persons gather of whom is under the age of sixteen shall 

be void. 
19  ประสพสุข บุญเดช.  เลมเดิม.  หนา 125. 
20  ลาวัณย เขมะพันธุมนัส. (2533, มิถุนายน). “การศึกษาเปรียบเทียบบางลักษณะของกฎหมาย

ครอบครัวอังกฤษและกฎหมายครอบครัวไทย เรื่องการสมรส”  วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช, 2, 1.  หนา 
125. 
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3)  ชายและหญิงมิไดเปนญาติสืบสายโลหิตตอกันหรือเปนพี่นองรวมบิดามารดา หรือ
รวมแตบิดา หรือมารดา 

มาตรา 1450 บัญญัติวา ชายหญิงซึ่งเปนญาติสืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไปหรือลงมาก็
ดี เปนพี่นองรวมบิดามารดาหรือรวมแตบิดาหรือมารดาก็ดี จะทําการสมรสไมได ความเปนญาติ
ดังกลาวมานี้ใหถือตามสายโลหิต โดยไมคํานึงวาจะเปนญาติโดยชอบดวยกฎหมายหรือไม 

การที่กฎหมายกําหนดเงื่อนไขนี้ก็ดวยมีเหตุผลในทางแพทยที่จะทําใหบุตรที่เกิดมา
จากการสมรสดังกลาวเปนโรคปญญาออนหรือมีสุขภาพไมแข็งแรง เพราะบุคคลเหลานี้มีมีจีนส 
“genes” ที่เหมือนกันมากเกินไป นอกจากนี้ยังมีเหตุผลในทางศีลธรรมประกอบดวย เพราะการที่
ญาติสืบสายโลหิตหรือพี่นองรวมบิดามารดาสมรสกันยอมจะกระทบกระเทือนความรูสึกของสังคม
ในทางศีลธรรม เปนขอหามทางสังคม (social taboos) ที่เปนสากลซึ่งยอมรับกันทั่วโลก ตาม
กฎหมายโบราณถือวาเปนการอุบาทวจรรไร น้ําฟาน้ําฝนจะไมตกเปนประโยชนแกคนทั้งหลาย 
กฎหมายลักษณะผัวเมีย บทที่ 36 ถึงกับบัญญัติวา “พอแมพี่นองยายหลาน ลุงนาหลานทําชูกันไซร 
ทานวาละเมิดใหลงโทษตามโทษานุโทษ” 21 

หากญาติทางสายโลหิตดังกลาวฝาฝนทําการสมรสกัน การสมรสดังกลาวเปนโมฆะ
ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 1495 ผูมีสวนไดเสีย คือ คูสมรส บิดามารดาหรือผูสืบสันดานของคูสมรส
มีสิทธินําคดีมาฟองศาลขอใหศาลพิพากษาวาการสมรสนั้นเปนโมฆะได 

ตามกฎหมายอังกฤษ บุคคลที่ เกี่ยวของทางการสมรสก็ถือวาเปนญาติกัน โดย
กฎหมายอังกฤษถือวาสามีภริยาไดหลอหลอมรวมเปนหนึ่งเดียวและเปนเนื้อเดียวกัน ดังนั้น ญาติ
ของทั้งสองฝายจึงเปนญาติกัน ถาชายจะสมรสกับนองสาวภริยาหลังจากการเสียชีวิตของภริยาแลว
ถือไดวาเปนการสมรสกับนองสาวของตัวเองดวย22 แตปจจุบันขอจํากัดหามการสมรสระหวางญาติ
ก็ไมไดเครงครัดเหมือนเมื่อกอน 

ในกฎหมายแพงฝรั่งเศส ก็ไดมีการบัญญัติถึงขอหามการสมรสระหวางญาติซ่ึง
เปนไปอยางเครงครัด ดังนี้ 

(1) หามระหวางบุพการี ผูสืบสันดานโดยตรงขึ้นไปหรือลงมา รวมถึงญาติที่เกิดจาก
การสมรสทางตรง23 เชนระหวางพอสามีกับลูกสะใภ หรือระหวางแมภริยากับลูกเขย 

 
 

                                                 
21  ประสพสุข บุญเดช.  เลมเดิม.  หนา 127-128. 
22  ลาวัลย เขมะพันธุมนัส.  เลมเดิม.  หนา 119 
23  Art. 161 Marriage is prohibited between all legitimate ascendants and descendants in the direct 

line(s) , between persons connected by marriage in the line aforesaid. 

DPU



 

 

15 

(2)  หามระหวางพี่นองโดยสายโลหิต หรือพี่นองโดยการสมรส24 
(3)  หามระหวางลุง ปา นา อา กับหลาน25 

4)  ผูรับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมจะสมรสกันไมได 
 มาตรา 1451 บัญญัติวา ผูรับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมจะสมรสกันไมได 

แทที่จริงแลวความเปนผูรับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรมเปนเรื่องที่กฎหมายกอตั้งสถานะขึ้น
เทานั้น มิไดมีผลผูกพันในทางสายโลหิตอันเปนเหตุผลเกี่ยวกับทางแพทยแตอยางใด ถึงกระนั้น 
ก็ตาม สิทธิและหนาที่ในความสัมพันธระหวางผูรับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรมก็มีลักษณะ
เดียวกับบิดามารดากับบุตร จึงไมเปนการสมควรที่จะใหมีการสมรสกัน เพราะจะเปนการขัดตอ
ความรูสึกนึกคิดในทางสังคมและประเพณี26 ฉะนั้นกฎหมายจึงมิไดบัญญัติใหการสมรสที่ฝาฝน
เงื่อนไขขอนี้เปนโมฆะหรือโมฆียะ หรือเสี่ยมเสียแตประการใด แตมีมาตรา 1598/32 บัญญัติวาการ
รับบุตรบุญธรรมยอมเปนอันยกเลิกเมื่อมีการสมรสฝาฝนมาตรา 1451 ดวยเหตุนี้จึงนาจะถือวาการ
สมรสระหวางบุตรบุญธรรมและผูรับบุตรบุญธรรมเชนวานี้เปนอันสมบูรณทุกประการ มีผล
เพียงแตวาการรับบุตรบุญธรรมเปนอันยกเลิกไปโดยบทบัญญัติของกฎหมาย ชายหญิงจึงมีฐานะ
เพียงอยางเดียวคือเปนสามีภริยากันเทานั้น หลักการที่วาบุตรบุญธรรมกับผูรับบุตรบุญธรรมสมรส
กันไมไดนี้เปนหลักสากล ในตางประเทศเชนประเทศออสเตรเลียก็ถือหลักการนี้ และหากบุตรบุญ
ธรรมฝาฝนทําการสมรสกับผูรับบุตรบุญธรรมการสมรสดังกลาวเปนโมฆะ27 

5)  ชายหรือหญิงมิไดเปนคูสมรสของบุคคลอื่นอยู 
 มาตรา 1452 บัญญัติวา ชายหรือหญิงจะทําการสมรสในขณะที่ตนมีคูสมรสอยูไมได 
 เหตุผลที่หามไวเพราะเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของ

ประชาชนมีผลเปนการแยงคูสมรสของคนอื่น ทําใหความสัมพันธที่มีอยูในครอบครัวเดิมแตกราว
ได ดวยเหตุนี้การสมรสที่ขัดตอเงื่อนไขตามมาตรานี้จึงมีผลเปนโมฆะตามมาตรา 149528 

ในสมัยโบราณชายอาจมีภริยาไดหลายคน แตหลังจากมีการใชประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัวแลว กฎหมายไดเปลี่ยนหลักการไปเปนวาใหชายมีภริยาได
เพียงคนเดียว (monogamous union) จึงตองบัญญัติเปนเงื่อนไขไวในมาตรา 1452 วาชายหญิงจะทํา

                                                 
24  Art. 162 Marriage is prohibited in the collateral line(s) between legitimate or illegitimate brothers 

and sisters, and between persons who are connected by marriage and related in the same degree(s). 
25  Art. 163 Marriage is also prohibited between uncle and niece and aunt and nephew. 
26  ชาติชาย อัครวิบูลย. (2544).  คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวย  

ครอบครัว.  หนา 142. 
27  ประสพสุข บุญเดช.  เลมเดิม.  หนา 130. 
28  ชาติชาย อัครวิบูลย.  เลมเดิม.  หนา 143 
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การสมรสไดตอเมื่อไมมีภริยาหรือสามีอยูกอน และเพื่อใหหลักการนี้มีประสิทธิภาพ กฎหมายจึง
ตองบัญญัติไวดวยวาการสมรสจะตองจดทะเบียนจึงจะสมบูรณ ทั้งนี้เพื่อใหนายทะเบียนสมรสไดมี
โอกาสสอบถามวามีภริยาหรือสามีอยูกอนแลวหรือไม หากมีภริยาหรือสามีอยูกอนแลวนาย
ทะเบียนก็จะไมจดทะเบียนสมรสให และบุคคลนั้นถามีคูสมรสอยูแลวแตกลับไปแจงกับ 
นายทะเบียนวายังเปนโสดไมมีคูสมรส บุคคลที่แจงก็มีความผิดทางอาญาฐานแจงความเท็จตอ 
เจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 

การสมรสซอนอันเปนเหตุใหการสมรสครั้งที่สองเปนโมฆะนั้น ขอสําคัญอยูที่
จะตองมีการสมรสที่สมบูรณอยูแลวจึงจะตองหามมิใหทําการสมรสซอนเขามาอีก ฉะนั้นหากชาย
และหญิงมาอยูกินดวยกันฉันสามีภริยาโดยไมไดจดทะเบียนสมรสแลว ชายหญิงคูนี้ก็มิไดเปนสามี
ภริยากันตามกฎหมาย จึงไมตองหามที่ชายหรือหญิงจะไปจดทะเบียนสมรสกับบุคคลอื่นอีก 
อยางไรก็ดีในกรณีที่ชายหญิงเปนสามีภริยากันกอนใชบรรพ 5 แมจะมิไดจดทะเบียนสมรสกัน 
ก็นับวาเปนคูสมรสกันตามกฎหมาย ชายจึงยอมไมมีสิทธิที่จะทําการสมรสกับหญิงอื่นไดอีกเพราะเปน
การตองหามตามมาตรา 145229 

ในตางประเทศ เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา มีบทบัญญัติวาการสมรสซอนเปน
ความผิดทางอาญา มีการลงโทษและปรับเงิน ซ่ึงก็แลวแตสถานการณ เพราะถือวาการสมรสซอน
เปนความผิดตอสาธารณชนและกระทบกระเทือนตอหลักศีลธรรม จึงไดกําหนดฐานความผิดทาง
กฎหมายขึ้นเพื่อความคงอยูของการสมรสแบบผัวเดียวเมียเดียว30 

6) ชายหญิงยินยอมเปนสามีภริยากัน 
 มาตรา 1458 บัญญัติวา การสมรสจะทําไดตอเมื่อชายหญิงยินยอมเปนสามีภริยากัน 

และตองแสดงการยินยอมนั้นใหปรากฏโดยเปดเผยตอหนานายทะเบียนและใหนายทะเบียนบันทึก
ความยินยอมนั้นไวดวย 

การสมรสเปนการทําสัญญาที่ เปนเรื่องเฉพาะตัวของชายหญิงโดยสมัครใจจึง
จําเปนตองไดรับความยินยอมของชายและหญิงนั้นไมวาจะเปนผูบรรลุนิติภาวะแลวหรือไม และจะ
ใหความยินยอมแทนกันไมได การสมรสที่ชายและหญิงมิไดยินยอมเปนสามีภริยากันเปนโมฆะตาม
มาตรา 1495 เพราะการที่ชายและหญิงไดทําการสมรสเทียมขึ้นอันเนื่องมาจากการเลนตลกคะนอง 
ลอเลน หรือโดยวัตถุประสงคอ่ืนโดยไมมีเจตนาที่จะผูกพันเปนสามีภริยากันอยางแทจริงนั้นไมมีผล
ตอสาธารณประโยชนที่จะบีบบังคับใหบุคคลทั้งสองจําตองยอมรับผลทางกฎหมายของการกระทํา
ที่ไมฉลาดของตนนั้นแตอยางใด ในการที่ชายและหญิงแสดงความยินยอมเปนสามีภริยากันนั้น 

                                                 
29  ประสพสุข  บุญเดช.  เลมเดิม.  หนา 131. 
30  ณนุช  คําทอง.  (2546).  การสมรสของพวกรักรวมเพศ.  หนา 21. 
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กฎหมายกําหนดใหตองแสดงความยินยอมใหปรากฏโดยเปดเผยตอหนานายทะเบียน และนาย
ทะเบียนจะตองบันทึกความยินยอมนั้นไวดวย31 

ในตางประเทศ เชน รัฐธรรมนูญแหงประเทศญี่ปุน ค.ศ. 1946 มาตรา 24 ไดบัญญัติ
วา “การสมรสจะตองมาจากความยินยอมสมัครใจของทั้งสองฝาย และจะตองดํารงอยูโดยการ
ชวยเหลือรวมมือกันบนพื้นฐานของความเทาเทียมกันระหวางสามีและภรรยา...” นอกจากนี้ ขอ 16 
แหงปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ ค.ศ. 1948 ไดบัญญัติวา “การสมรสจะมี
ไดตอเมื่อชายและหญิงสมัครใจยินยอมที่จะทําการสมรส”32 

7)  หญิงหมายจะสมรสใหมไดตอเมื่อขาดจากการสมรสเดิมแลวไมนอยกวา 310 วัน 
 มาตรา 1453 บัญญัติวา หญิงที่สามีตายหรือท่ีการสมรสสิ้นสุดลงดวยประการอื่นจะ

ทําการสมรสใหมไดตอเมื่อการสิ้นสุดแหงการสมรสไดผานพนไปแลวไมนอยกวาสามรอยสิบวัน 
เวนแต 

(1)  คลอดบุตรแลวในระหวางนั้น 
(2)  สมรสกับคูสมรสเดิม 
(3)  มีใบรับรองแพทยประกาศนียบัตรหรือปริญญาซึ่งเปนผูประกอบการรักษาโรค

ในสาขาเวชกรรมไดตามกฎหมายวามิไดมีครรภ หรือ 
(4)  มีคําส่ังศาลใหสมรสได 
หลักกฎหมายมาตรานี้เปนบทบัญญัติที่คลายกับกฎหมายลักษณะผัวเมีย บทที่ 30 ที่

เรียกกันวา “ทําชูเหนือผี” ซ่ึงหญิงมีความผิดถึงปรับไหมลงโทษ แตมาตรา 1453 ไดกําหนด
ระยะเวลา 310 วันไวเปนเกณฑวาหญิงที่สามีตาย หรือขาดจากการสมรสกับสามีตองรอใหพน
ระยะเวลาดังกลาวเสียกอน ที่เปนเชนนี้เพื่อไมตองการใหเกิดปญหาหากเกิดบุตรติดคางอยูในครรภ
มารดา แตก็มีขอยกเวนไววาหากหญิงคลอดบุตรแลวหรือสมรสกับคูสมรสเดิม หรือมีใบรับรอง
แพทยวามิไดมีครรภ หรือมีคําสั่งศาลใหสมรสได อยางไรก็ตามการสมรสของหญิงหมายที่ขัดกับ
เงื่อนไข มาตรา 1453 นี้ กฎหมายมิไดบัญญัติใหตกเปนโมฆะหรือโมฆียะ จึงตองถือเปนการสมรส
ที่สมบูรณ33 

 
 

                                                 
31  ประสพสุข บุญเดช.  เลมเดิม.  หนา 134-135. 
32  ไพโรจน กัมพูสิริ.  เลมเดิม.  หนา 115. 
33  นุชทิพย ป.บรรจงศิลป.  (2532).  คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 ครอบครัว.   

หนา 42. 
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ในตางประเทศ เชน ประเทศฟลิปปนสมีบทบัญญัติหามมิใหหญิงหมายรีบทําการ
สมรสใหมทํานองเดียวกับมาตรา 1453 แตถือระยะเวลานอยกวาคือหามมิใหหญิงหมาย ทําการ
สมรสภายในระยะเวลาสามรอยวันนับแตวันที่สามีตาย เวนแตจะไดคลอดบุตรแลวระหวางนั้น 
หญิงหมายที่ทําการฝาฝนทําการสมรสไปมีความผิดทางอาญา ตองระวางโทษปรับไมเกิน 300 เปโซ  

ประเทศอินโดนีเซียหามหญิงหมายทําการสมรสกอนครบกําหนด “ระยะเวลาพักรอ 
(waiting period)” โดยกําหนดไววาถาหญิงหมายที่สามีตายจะตองรอจนครบกําหนดหนึ่งรอย
สามสิบวันนับแตวันที่สามีตาย ถาหญิงหมายโดยการหยาหากหญิงนั้นยังมีประจําเดือนจะตองรอจน
มีประจําเดือนครบ 3 คร้ังในระยะเวลาอยางนอย 90 วัน นับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหหยา
เสียกอน และสําหรับหญิงที่หมดประจําเดือนแลวจะตองรอจนครบกําหนด 90 วัน ในกรณีหญิง
หมายที่มีครรภจะตองรอใหคลอดบุตรเสียกอนจึงจะทําการสมรสใหมได34 

8)  ผูเยาวจะทําการสมรสไดตอเมื่อไดรับความยินยอมของบิดามารดาหรือผูปกครอง 
 มาตรา 1454 บัญญัติวา ผูเยาวจะทําการสมรสใหนําความในมาตรา 143635 มาใช

บังคับโดยอนุโลม 
มาตรา 1455 บัญญัติวา การใหความยินยอมใหทําการสมรสจะกระทําไดแตโดย 
 (1)  ลงลายมือช่ือในทะเบียนขณะจดทะเบียนสมรส 
 (2)  ทําเปนหนังสือแสดงความยินยอม โดยระบุช่ือผูจะสมรสทั้งสองฝายและลง

ลายมือช่ือของผูใหความยินยอม 
 (3)  ถามีเหตุจําเปน จะใหความยินยอมดวยวาจาตอหนาพยานอยางนอยสองคนก็ได 
 ความยินยอมนั้น เมื่อใหแลวถอนไมได 
 มาตรา 1456 บัญญัติวา ถาไมมีผูมีอํานาจใหความยินยอมตามมาตรา 1454 หรือมีแต

ไมใหความยินยอมหรือไมอยูในสภาพที่อาจใหความยินยอม หรือโดยพฤติการณผูเยาวไมอาจขอ
ความยินยอมได ผูเยาวอาจรองขอตอศาลเพื่ออนุญาตใหทําการสมรส 

                                                 
34  ประสพสุข บุญเดช.  เลมเดิม.  หนา 140. 
35  มาตรา 1436 ผูเยาวจะทําการหมั้นไดตองไดรับความยินยอมของบุคคลดังตอไปน้ี 
  (1) บิดาและมารดา ในกรณีที่มีทั้งบิดามารดา 

  (2) บิดาหรือมารดา ในกรณีที่มารดาหรือบิดาตายหรือถูกถอนอํานาจปกครองหรือไมอยูในสภาพ
หรือฐานะที่อาจใหความยินยอม หรือโดยพฤติการณผูเยาวไมอาจขอความยินยอมจากมารดาหรือบิดาได 

  (3) ผูรับบุตรบุญธรรม ในกรณีที่ผูเยาวเปนบุตรบุญธรรม 
  (4) ผูปกครอง ในกรณีที่ไมมีบุคคลซึ่งอาจใหความยินยอมตาม (1) (2) และ (3) หรือมีแตบุคคล
ดังกลาวถูกถอนอํานาจปกครอง การหมั้นที่ผูเยาวทําโดยปราศจากความยินยอมดังกลาวเปนโมฆียะ 
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 ผูเยาวหรือบุคคลที่มีอายุยังไมครบ 20 ปบริบูรณ ยังอยูใตอํานาจปกครองของบิดา
มารดา บิดามารดาหรือผูปกครองอยูในฐานะที่จะตัดสินใจในการเลือกคูครองใหแกบุตรที่ยังออน
อายุไดดีกวาตัวบุตรเอง นอกจากนี้โดยสวนใหญบิดามารดามักจะตองใหความชวยเหลือดานการเงนิ
เกี่ยวกับการสมรสของบุตรจึงสมควรที่จะตองรับรูในเรื่องนี้ และทั้งยังเปนการใหเกียรติแกบิดา
มารดาหรือผูปกครองดวย มาตรา 1454 จึงกําหนดใหผูเยาวจะทําการสมรสไดตอเมื่อไดรับความ
ยินยอมจากบิดามารดาหรือผูปกครองกอน ตามกฎหมายเดิมในกฎหมายลักษณะผัวเมีย บทที่ 79 นั้น 
หญิงมีอายุตั้งแต 12 ปขึ้นไป แตมีอายุต่ํากวา 20 ปลงมา ถาหญิงนั้นอยูในอิสระของบิดามารดาตอง
ใหบิดามารดายินยอมดวย หญิงจึงจะทําการสมรสได และตามประกาศพระราชบัญญัติลักพา รัชกาล
ที่ 4 จุลศักราช 1230 แมหญิงมีอายุครบ 20 ปแลว แตหญิงนั้นมีบิดามารดาที่มีบรรดาศักดิ์สูงกวา 400 
ไร หากหญิงจะทําการสมรสกับชายที่มีตระกูลต่ํากวาตนก็จะตองใหบิดามารดายินยอมเชนเดียวกัน 
ทั้งนี้เพื่อใหสิทธิบิดามารดาในอันที่จะรักษาตระกูลไว36 

ในปจจุบัน ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1454 บัญญัติใหนําความใน
มาตรา 1436 มาใชบังคับโดยอนุโลม คือ ผูเยาวจะทําการสมรสไดตองไดรับความยินยอมจากบิดา 
มารดา หรือผูรับบุตรบุญธรรม หรือผูปกครองใหทําการสมรส เมื่อใหความยินยอมแลวจะถอน
ความยินยอมนั้นไมได แตหากผูเยาวฝาฝนเงื่อนไขนี้ กลาวคือสมรสโดยไมไดรับความยินยอมจาก
บิดา มารดา หรือผูรับบุตรบุญธรรม หรือผูปกครอง การสมรสนั้นเปนโมฆียะตามมาตรา 150937 

ในตางประเทศ เชน ตามกฎหมายอังกฤษ การสมรสจะตองไดรับความยินยอมจาก
บิดามารดาก็ตอเมื่อบุคคลที่จะทําการสมรสมีอายุต่ํากวา 18 ป และถาเกิดกรณีจําเปนศาลอาจให
ความยินยอมได เชน เด็กไมมีบิดามารดา ถามีการฝาฝนดังกลาว กฎหมายถือวาการสมรสเปน
โมฆียะ38      

 2.1.5 แบบแหงการสมรส 
  มาตรา  1457 บัญญัติวา  การสมรสตามประมวลกฎหมายนี้จะมีไดเฉพาะเมื่อได 
จดทะเบียนแลวเทานั้น 
  การที่ชายหญิงสมรสกันตามกฎหมายลักษณะผัวเมียกอนวันที่ 1 ตุลาคม 2478 โดยไมได
จดทะเบียนสมรสกันนั้น การสมรสดังกลาวเปนอันสมบูรณตามกฎหมายลักษณะผัวเมียและเปนอัน

                                                 
36  ประสพสุข บุญเดช.  เลมเดิม.  หนา 141. 
37  มาตรา 1509 การสมรสที่มิไดรับความยินยอมของบุคคลดังกลาวในมาตรา 1454 การสมรสนั้นเปน

โมฆียะ 
38  พัชนี หาญเทพินทร.  (2548).  สิทธิของชายหญิงที่อยูรวมกันโดยมิไดสมรส.  หนา 15. 
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สมบูรณในปจจุบันนี้ดวย โดยไมจําเปนตองมาจดทะเบียนสมรสกันใหมอีกแตอยางใด39 สําหรับ
ชายหญิงที่ทําการสมรสกันตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2478 อันเปนวันที่ประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย บรรพ 5 ออกใชบังคับเปนตนมาจนกระทั่งปจจุบันนี้จะตองสมรสกันโดยการจดทะเบียน
สมรส (registration of marriage) เมื่อไดจดทะเบียนสมรสกันแลวก็เกิดผลเปนสามีภริยากันตาม
กฎหมายทันที โดยไมตองมีพิธีอยางอื่นอีก สวนพิธีการอื่นๆ เชน การหลั่งน้ําพระพุทธมนต การกิน
เล้ียง การสงตัวเจาสาวตอเจาบาว เหลานี้เปนเรื่องปฏิบัติตามประเพณีนิยม ไมมีความสําคัญใน
กฎหมายแตอยางใด ถึงแมจะมีการประกอบพิธีแตงงานกันใหญโตเพียงใด และมีการสงมอบเจาสาว
ใหอยูกินฉันสามีภริยากับเจาบาวแลว หากยังมิไดมีการจดทะเบียนสมรสชายหญิงคูนี้ก็ยังไมมีฐานะ
เปนสามีภริยากันตามกฎหมายถือไดแตเพียงวาเปนสัญญาจะสมรสหรือหมั้นเทานั้น40 ตรงกันขาม
หากไดจดทะเบียนสมรสกันแลวแมจะไมมีพิธีแตงงานกันตามประเพณี หรือชายหญิงยังไมเคยอยู
กินดวยกันเลย ชายหญิงก็มีฐานะเปนสามีภริยากันตามกฎหมาย  

วัตถุประสงคของการที่กฎหมายกําหนดแบบแหงการสมรส (form of marriage) ใหตอง
มีการจดทะเบียนสมรสก็เพื่อใหการสมรสนั้นเปนที่รูกันทั่วไป โดยใหมีทะเบียนสมรสที่เปน
เอกสารมหาชนอันมีผลทางกฎหมายตอคูสมรส ตอบุคคลภายนอก และตอรัฐ คูสมรสไดประโยชน
ในแงที่ตนไดมีหลักฐานทางราชการเกี่ยวกับการสมรสซึ่งสามารถนําออกแสดงตอบุคคลภายนอก
ได สวนบุคคลภายนอกไดประโยชนที่ไดรูถึงฐานะของการสมรสเพื่อจะไดปฏิบัติตนไดถูกตองหาก
จําเปนตองติดตอสัมพันธกัน สําหรับรัฐก็ไดประโยชนในการที่มีขอมูลของประชาชนอยางถูกตอง
เพื่อที่จะจัดเก็บภาษีและจัดบริการทางสังคมใหอยางเพียงพอ สําหรับนายทะเบียนผูมีอํานาจหนาที่
ในการจดทะเบียนสมรสนั้น พระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2478 และกฎกระทรวง 
ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้กําหนดใหนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนากิ่งอําเภอเปน 
นายทะเบียน ในตางประเทศ เชน ประเทศเยอรมันก็ไดกําหนดใหการสมรสจะตองมีการจดทะเบียน
สมรสเชนเดียวกับของเราเหมือนกัน41 

สําหรับการสมรสหากไดกระทําในตางประเทศ ก็ไมจําตองจดทะเบียนหากประเทศนั้น
กําหนดแบบของการสมรสไวเปนประการอื่น แตถาผูที่จะสมรสฝายใดฝายหนึ่งหรือทั้งสองฝายมี
สัญชาติไทย จะทําตามแบบที่กําหนดไวตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายแหงประเทศที่ทําการสมรส
นั้นก็ได หากคูสมรสประสงคจะจดทะเบียนตามกฎหมายไทยก็ใหพนักงานทูตหรือกงสุลไทยเปน

                                                 
39  มาตรา 4 (1) พระราชบัญญัติใหใชบทบัญญัติบรรพ 5 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย พ.ศ. 

2477. 
40  คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 496/2483 (พลางกูรธรรมพิจัย วิเศษธรรมธาดา นิติศาสตรไพศาลย) ระหวาง 

นายเปยม ทองเรือง โจทก นางตั้ง สั่นซาย กับพวก จําเลย. 
41  ประสพสุข บุญเดช.  เลมเดิม.  หนา 147-148. 
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นายทะเบียนผูรับจดทะเบียนตามมาตรา 145942 สําหรับการจดทะเบียนสมรสระหวางคนไทยกับคน
ตางประเทศ หรือคนตางประเทศดวยกันในประเทศไทย ป.พ.พ. บรรพ 5 มิไดกําหนดเงื่อนไขของ
การสมรสวาจะตองเปนไปตามกฎหมายใด ดังนั้นจึงตองนําบทบัญญัติของ พ.ร.บ. วาดวยการขัดกัน
แหงกฎหมาย พ.ศ. 2481 มาตรา 19 มาใชบังคับ คือ เงื่อนไขของการสมรสใหเปนไปตามกฎหมาย
สัญชาติของคูกรณีแตละฝายในขณะทําการสมรส และถึงแมคนไทยดวยกันจะทําการสมรสใน
ตางประเทศ ถาหากประเทศนั้นไมมีความสัมพันธกับประเทศไทย คือ ไมมีสถานทูตก็ไมอาจจด
ทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทยได43 
 
2.2 ความเปนมาของการอยูรวมกันของชายหญิงโดยมิไดสมรส44 

การอยูรวมกันโดยไมสมรส เปนความสัมพันธอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งกอใหเกิดความผูกพัน
กันในสถานะของความเปนสามีภริยาตามความเปนจริง ซ่ึงในแตละประเทศก็มีรูปแบบของ
ความสัมพันธดังกลาวที่ยาวนานเพียงพอกับการสมรส แตการจะยอมรับพฤติกรรมดังกลาวของคู 
ที่เขามาอยูรวมกันใหมีสถานะเทาเทียมกับคูสมรสหรือไมนั้น ก็ขึ้นอยูกับการยอมรับโดยกฎหมาย
ของแตละประเทศนั้นๆ บางประเทศไมใหสิทธิชายหญิงที่อยูรวมกันโดยมิไดสมรสมีสิทธิใดๆ เลย
ตามกฎหมายลักษณะครอบครัว บางประเทศใหสิทธิในเรื่องบางประการที่นํากฎหมายลักษณะ
ครอบครัวมาใชกับชายหญิงดังกลาวได และบางประเทศก็ไดบัญญัติกฎหมายขึ้นมารับรองการอยู
รวมกันดังกลาว แตสําหรับประเทศไทยไมมีกฎหมายลักษณะใดใหการรับรองชายหญิงดังกลาวเลย 
มีเพียงการแบงทรัพยสินที่ทํามาหาไดรวมกันในรูปแบบของกรรมสิทธิ์รวมเทานั้น ซ่ึงจะมีสิทธิหรือ
หนาที่ใดๆ ตามกฎหมายมากกวานี้หรือไม จะไดกลาวถึงในลําดับตอไป 

ในปจจุบัน กฎหมายแตละประเทศใหความสนใจในเรื่องของการศึกษาจํานวนสถิติของ
ประชากร มีการใหความสําคัญกับเรื่องการสํารวจประชากร ซ่ึงสํานักงานสถิติในแตละประเทศเริ่ม
สนใจและใหความสําคัญกับเรื่องครอบครัวมากขึ้น ทั้งดานสถานะในครอบครัวของคูสามีภริยา การ
สมรสและการอยูรวมกันโดยมิไดสมรส ซ่ึงจากการศึกษาพบวามีอัตราการเพิ่มขึ้นของคูที่อยูรวมกัน
โดยมิไดสมรสเปนจํานวนเปอรเซ็นตที่สูงขึ้น ในประเทศสหรัฐอเมริกา จากการสํารวจของ
สํานักงานสํามะโนประชากร U.S. Bureau of The Census ในป ค.ศ. 1970 มีคูที่อยูรวมกันโดยมิได

                                                 
42  มาตรา 1459 การสมรสในตางประเทศระหวางคนที่มีสัญชาติไทยดวยกัน หรือฝายใดฝายหนึ่งมี

สัญชาติไทย จะทําตามแบบที่กําหนดไวตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายแหงประเทศนั้นก็ได 
  ในกรณีที่คูสมรสประสงคจะจดทะเบียนตามกฎหมายไทย ใหพนักงานทูตหรือกงสุลไทยเปนผูรับ 

จดทะเบียน 
43  ชาติชาย อัครวิบูลย.  เลมเดิม.  หนา 161-162. 
44  พัชนี หาญเทพินทร.  เลมเดิม.  หนา 16-19. 
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สมรสจํานวนทั้งหมด 523,000 คู แตตอมาในป ค.ศ. 1995 ผานมา 25 ป มีคูที่มิไดสมรสเพิ่มขึ้นเปน 
3,668,000 คู ซ่ึงแสดงใหเห็นไดวา มีคูที่อยูรวมกันโดยมิไดสมรสเพิ่มขึ้นสูงมาก จนอาจกลาวไดวา
การเพิ่มขึ้นดังกลาวเปนการขึ้นแบบจรวด หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา Skyrocketed เปรียบเหมือนกับ
การเดินทางของจรวด เปนการพุงสูงขึ้นไปบนทองฟา ดังนั้นเมื่อนํามาเปรียบเทียบกับการเพิ่มขึ้น
ของคูที่อยูรวมกันโดยมิไดสมรส ซ่ึงก็เปนการเพิ่มจํานวนขึ้นแบบพุงสูงขึ้นไปเหมือนกับจรวด
เชนกัน จะเห็นไดวารูปแบบของความสัมพันธในเรื่องการสมรสที่ไดปฏิบัติกันมาอยางชานาน 
จนกลายมาเปนประเพณีของการสมรสในประเทศแถบตะวันตก ไดถูกเปลี่ยนแปลงมาเปนเวลานาน
แลว จึงทําใหหลักในเรื่องการสมรสที่ถูกตองตามกฎหมายไมมีความจําเปนอีกตอไป เพราะความ
ตางกันของวิธีปฏิบัติในเรื่องการสมรส ทําใหการอยูรวมกันเปนที่แพรหลายมากกวาในมุมมองของ
ความสะดวกสบายและความเปนอิสระในการดํารงชีวิต 

ในประเทศอังกฤษ ชายหญิงที่เขามาใชชีวิตอยูรวมกันมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น แตบุคคล
ดังกลาวมักจะปกปดสถานการณใชชีวิตคู สาเหตุเพราะการไมยอมรับของสังคมตอบุคคลที่ไมได
ผานพิธีกรรมการสมรสที่ศักดิ์สิทธิ์ และรัฐบาลสมัยกอนก็ไมไดมีการสงเสริมใหมีการอยูกินกันโดย
ไมจดทะเบียนสมรส ซ่ึงเห็นวาการไมจดทะเบียนสมรสของหญิงทําใหวิถีชีวิตไมตางไปจากการ
เปนโสเภณี ซ่ึงเปนส่ิงที่ ผิดศีลธรรมอันดีและขัดตอความสงบเรียบรอยในยุคนั้น  เพราะมี
ความสัมพันธทางเพศโดยมีคาตอบแทนเปนเงินไมใชความตองการที่จะมีครอบครัวอยางจริงจงั การ
สรางครอบครัวตองเกิดขึ้นมาจากความรักและความศรัทธาของทั้ง 2 ฝาย เชนเดียวกับประเทศ
สหรัฐอเมริกาซึ่งก็เปนประเทศที่ใหความสําคัญกับการสมรสที่ถูกตองตามประเพณีเชนกัน ความ
ศักดิ์สิทธิ์ของโบสถ พิธีกรรม มีความสําคัญตอการเริ่มตนชีวิตคู แตปจจุบันอัตราการเพิ่มของสถิติ
การอยูรวมกันของชายหญิงที่อยูรวมกันโดยมิไดสมรสมีมากขึ้นตามลําดับ ทําใหสะทอนใหเห็นถึง
สัญญาณของการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมซึ่งเกิดความสัมพันธรูปแบบใหมขึ้นมา  เปน
ความสัมพันธระหวางกันเองโดยปราศจากขอกําหนดทางกฎหมายหรือบทลงโทษทางศาสนา และ
ผลที่ไดจากการอยูรวมกันก็คืออิสระในเรื่องเพศสัมพันธ การชวยกันออกคาใชจายภายในที่พักอาศัย 
ชวยเหลือเกื้อกูลกันในทุกดาน และสามารถมองไปถึงเหตุผลอีกประการหนึ่ง ซ่ึงทําใหจํานวนชาย
หญิงที่อยูรวมกันในประเทศสหรัฐอเมริกาไมมีทีทาวาจะลดถอยลง ซ่ึงก็คือหลีกเลี่ยงความดางพรอย
อันเกิดจากการหยารางนั่นเอง ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวาระบบกฎหมายตางประเทศถือวาการสมรส
เปนพิธีการอันศักดิ์สิทธิ์ เปนการหลอหลอมรวมกันของบุคคลทั้งสองฝายในการที่จะเขามาอยู
รวมกันภายใตหลักการที่เกิดจากจารีตประเพณีอันดีงามซึ่งไดพัฒนาสืบเนื่องมาจนถึงปจจุบัน 

สวนในประเทศออสเตรเลีย และประเทศแคนาดา ก็มีความเปนมาของการอยูรวมกัน 
ที่ยาวนานเชนเดียวกับประเทศอังกฤษ และประเทศสหรัฐอเมริกา คือในประเทศออสเตรเลียมีความ
พยายามที่จะผลักดันการอยูรวมกันตามความเปนจริง (De facto relationship) ใหมีผลไปในทิศทาง
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เดียวกับการสมรส สาเหตุเพราะอัตราการเพิ่มขึ้นของชายหญิงที่อยูรวมกันตามความเปนจริงมี
มากกวาการเพิ่มขึ้นของคูสมรสตามกฎหมาย สวนในประเทศแคนาดามีการบัญญัติกฎหมายในเรื่อง
ของความสัมพันธภายในครอบครัวใหครอบคลุมไปถึงการอยูรวมกันโดยไมสมรส ซ่ึงแสดงใหเห็น
ถึงการยอมรับในเรื่องดังกลาว 

การอยูรวมกันโดยมิไดสมรสตามกฎหมายตางประเทศทั้งสองระบบ อาจจะมีคําที่ใช
เรียกความสัมพันธดังกลาวแตกตางกันออกไป เชน Cohabitation, Common-law ralationships, 
Unmarried ralationships, De facto relationship, Concubinage, Non-marital cohabitation, Living 
together เปนตน ซ่ึงก็มีหลักเกณฑและเหตุผลที่แตกตางกันออกไปในแตละประเทศ แตทายที่สุด
แลวความหมายโดยรวมของการอยูรวมกันโดยมิไดสมรส ก็หมายความถึง การเขามาสราง
ความสัมพันธฉันสามีภริยา (Marriage-like relationship) โดยปราศจากการสมรส เพื่อกอใหเกดิสิทธิ
และหนาที่ระหวางกัน แมสิทธิหนาที่นั้นจะไมเทาเทียมกับสิทธิของคูสมรสตามกฎหมาย แตในบาง
ประเทศก็ไดใหการรับรองถึงสิทธิดังกลาวนั้น โดยไดมีการออกกฎหมายมารองรับความสัมพันธ 
หรือนําหลักกฎหมายที่เกี่ยวของมาปรับใช แตในบางประเทศก็ไมไดใหการรับรองหรือยอมรับสิทธิ
ตางๆ เหลานั้นเลย ดังนั้นการอยูรวมกันโดยมิไดสมรสจึงกอใหเกิดผลของความสัมพันธในประเด็น
ของสิทธิและหนาที่ของชายหญิงเหลานั้นแตกตางกันออกไปในแตละประเทศ ซ่ึงจะไดกลาวถึงใน
ลําดับตอไป 

ในประเทศไทยก็เชนเดียวกันกับประเทศตางๆขางตน ปจจุบันอัตราการอยูรวมกันโดย
มิไดสมรสมีเพิ่มมากขึ้น จากความกาวหนาทางสังคมและการรับอารยธรรมตะวันตกเขามา ทําให
การสมรสที่มีมาแตเดิมไดถูกมองขามไป อยางไรก็ตามการสมรสก็ยังคงถือไดวาอยูคูกับวัฒนธรรม
และประเพณีโบราณตามแบบฉบับของไทย โดยถือเปนสถานะหนึ่งภายใตการยอมรับของสังคม
ควบคูไปกับสถานะของสามีภริยาตามความเปนจริง หรือสามีภริยาโดยพฤตินัย แตไทยก็ไมมี
กฎหมายรับรองความสัมพันธดังกลาวมากไปกวาการแบงทรัพยสินในรูปแบบของกรรมสิทธิ์รวม
กรณีมีการแยกทางกันเกิดขึ้น จึงทําใหเกิดความคิดที่วาการอยูรวมกันไมไดกอใหเกิดสิทธิและ
หนาที่ใดๆ ระหวางคูชายหญิงที่เขามาอยูกินฉันสามีภริยาโดยมิไดทําการสมรสกันใหถูกตองตาม
กฎหมาย ซ่ึงอาจจะเปนเพราะเหตุผลใดก็ตาม และจากสภาวะสังคมในยุคปจจุบันความเจริญทาง
วัตถุเขามาควบคูกับความเจริญทางจิตใจ การเปลี่ยนแปลงความคิดในเรื่องการสมรสมาเปนการอยู
รวมกันโดยมิไดสมรสอาจจะเกิดจากการรับอิทธิพลหรือแนวความคิดจากตะวันตก ซ่ึงเมื่อนํามา
เปรียบเทียบกับสังคมไทยถึงผลที่จะไดรับ อาจจะไมมากเทากับประเทศที่ใหการยอมรับถึงเรื่อง
ดังกลาว 

ในสังคมไทยมีปญหาถึงการกลาวถึงชายหญิงที่อยูกินดวยกันฉันสามีภริยาโดยไมได 
จดทะเบียนสมรสกันนั้น การจะเรียกฐานะของบุคคลดังกลาวใหเหมาะสมและสอดคลองกับ
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กฎหมายทั่วไปคือกฎหมายครอบครัวนั้นคงตองใชความรอบคอบมากทีเดียว เพราะอาจมีผลกระทบ
ดานอื่นๆ เชน ดานสังคม ดานจิตวิทยา และความรูสึกนึกคิดของประชาชนตอชายหญิงนั้นและ
บุคคลที่เกี่ยวของ เชน บุตร บิดามารดาของชายหญิงนั้น เนื่องจากเปนเรื่องสถาบันครอบครัว จารีต
ประเพณี จริยธรรม และความเลื่อมใสศรัทธาตัวบุคคลนั้นดวย ทั้งนี้ไมวาจะใชขอความดังที่ปรากฏ
ตามสื่อตางๆ ที่เรียกกันวาสามีนอกสมรสหรือภริยานอกสมรส ซ่ึงฝายหลังนี้มีการกลาวอางกันมาก 
ออกจะไมเปนธรรมแกหญิง สวนที่ใกลเคียงตามที่เทียบเคียงกับกฎหมายครอบครัวมรดกก็คือสามี
ไมชอบดวยกฎหมายของภริยา หรือภริยาไมชอบดวยกฎหมายของสามี ซ่ึงฟงแลวก็มีผลกระทบตอ
ความรูสึกอยูเชนเดียวกัน ความจริงแลวความมุงหมายของผูที่คิดคํานาจะหมายถึงชายหญิงที่เขาอยู
กินดวยกันฉันสามีภริยาจริงๆ ทํานองเดียวกันกับชายหญิงที่จดทะเบียนสมรสกัน หากแตเขาไมได
จดทะเบียนสมรสกันมาตั้งแตแรกไมวาจะมีเจตนาอื่นซอนเรนอยูในใจเพราะเหตุใดก็ตามซึ่งชาย
หญิงนั้นเขายอมรูกันดี แตประการสําคัญก็คือเขามีความประสงคหรือเจตนาเปนสามีภริยากันจริงๆ 
เชน อยูกินดวยกันที่บานเดียวกัน มีบุตรดวยกัน โดยชายหญิงมิไดไปจดทะเบียนสมรสกับหญิงหรือ
ชายอ่ืน การเปนสามีภริยาที่ไมชอบดวยกฎหมายนั้น ยอมไมใชสามีภริยาตามกฎหมายวาดวย
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแนนอน45 
         
 
 
 

                                                 
45  พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา.  (2544, กรกฎาคม).  “ขอคิดทางกฎหมายของสามีภริยาที่ชอบดวยกฎหมาย

กับที่ไมชอบดวยกฎหมาย.”  เอกสารภาษีอากร,  20, 238. หนา 76. 
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บทที่ 3 

การสมรสตามกฎหมายตางประเทศเปรียบเทียบกับประเทศไทย 
 
 แตละประเทศมีที่มาของกฎหมายครอบครัวแตกตางกันออกไปในแตละระบบกฎหมาย 
ระบบกฎหมายคอมมอนลอว (Common Law) เปนระบบที่ไมใชประมวลกฎหมาย ในที่นี้จะขอ
กลาวถึงประเทศที่ใชระบบกฎหมายคอมมอนลอว (Common Law ) คือ ประเทศอังกฤษ การสมรส
ในประเทศอังกฤษมีการกระทําพิธีทางศาสนาในโบสถ ซ่ึงตองทําตอหนาพยาน 2 คน และจะตองมี
การจดทะเบียนสมรสโดยพนักงานเจาหนาที่ผูมีอํานาจ ซ่ึงถาเปนการสมรสแบบ Church of 
England การสมรสจะสมบูรณตอเมื่อมีการประกาศการสมรสและมีใบอนุญาตการสมรสจาก
หัวหนาบาทหลวง1 

ในสวนของประเทศที่ใชระบบกฎหมายซีวิลลอว (Civil Law)  นั้น ในที่นี้จะขอกลาวถึง 
2 ประเทศ คือ ประเทศฝรั่งเศส และประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน การสมรสในประเทศฝรั่งเศส 
ตองมีพิธีการประกาศการสมรส โดยเจาหนาที่ในทางทะเบียนราษฎร และมีพยานอยางนอย 2 คน 
จากนั้นตองมีการจดทะเบียนสมรส การสมรสจึงจะสมบูรณมีผลบังคับไดตามกฎหมาย2 

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เปนประเทศทางซีกโลกตะวันออก เปนประเทศที่ใช
ระบบกฎหมายซีวิลลอว (Civil Law)  และมีวัฒนธรรมคลายคลึงกับประเทศไทยของเรา การสมรส
ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนจะเปนการสมรสที่ชอบดวยกฎหมาย ก็ตอเมื่อมีการจด
ทะเบียนสมรสตอนายทะเบียนเหมือนกัน 

ในที่นี้จะศึกษาถึงผลทางกฎหมายของการอยูรวมกันของชายหญิงโดยจดทะเบียน
สมรส และไมจดทะเบียนสมรส ของประเทศอังกฤษ ฝร่ังเศส สาธารณรัฐประชาชนจีน และ
ประเทศไทย โดยศึกษาเปรียบเทียบถึงขอดี ขอเสียของการอยูรวมกันของชายหญิงโดยจดทะเบียน
สมรสและไมจดทะเบียนสมรส เพื่อนํามาปรับปรุงแกไขขอเสีย และช้ีใหเห็นขอดีของการ 
จดทะเบียนสมรสของไทย 
 
 
 

                                                 
1  Philip S.James.  (1976).  Introduction to English Law.  P. 501-502. 
2  Amos and Walton’s.  (1967).  Introduction to French Law 3rd edition.  P. 61. 
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3.1  ผลทางกฎหมายของการอยูรวมกันของชายหญิงโดยจดทะเบียนสมรสและไมจดทะเบียนสมรส    
ตามกฎหมายตางประเทศ 

3.1.1 ผลทางกฎหมายของการอยูรวมกันของชายหญิงโดยจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย
ฝร่ังเศส3 

 ตามระบบกฎหมายฝรั่งเศส การสมรส (Le Mariage) เปนนิติกรรมชนิดหนึ่งซึ่งเกี่ยวของ
กับสถาบันครอบครัวอันเปนสถาบันหลักที่สําคัญทางสังคมและทําใหสถานะของบุคคลจากชาย
หญิงกลายสภาพเปนนิติฐานะของคูสมรสโดยผลของกฎหมาย การสมรสตามกฎหมายของประเทศ
ฝร่ังเศสจึงกอใหเกิดสิทธิของคูสมรสทั้งสองฝายตามที่บัญญัติในประมวลกฎหมายแพง (“Droit 
Civil”)4 ในหัวขอที่ 5 วาดวยเรื่องการสมรส (“Du mariage”) และในหัวขอท่ี 6 วาดวยเรื่องการหยา 
(“Du divorce”) ซ่ึงในทีนี้จะขอแบงพิจารณาเปนสวนดังตอไปนี้ 

 1) เร่ืองความซื่อสัตยสุจริตและการชวยเหลืออุปการะเลี้ยงดู 
   ตามกฎหมายของประเทศฝรั่งเศสเมื่อชายหญิงไดทําการสมรสกันแลว โดยผลของ

กฎหมายถือเสมือนวา คูสมรสทั้งสองนั้นเปนครอบครัวเดียวกันแลว ซ่ึงในมาตรา 212 ของประมวล
กฎหมายแพงไดระบุไวอยางชัดเจนวา เมื่อชายหญิงไดทําการสมรสกันแลว คูสมรสทั้งสองมีหนาที่
ตองใหความเคารพซึ่งกันและกัน ตองมีความซื่อสัตยตอกันและกัน และมีหนาที่ชวยเหลือเกื้อกูลกัน
และกันตามสมควรแกฐานะและสภาพความเปนอยูดวย5 

 2) สิทธิในการทํานิติกรรม 
   เมื่อชายหญิงไดทําการสมรสกันแลว กฎหมายฝรั่งเศสถือวาสถานะของชายหญิง

ดังกลาวนั้นไดเปลี่ยนเปนสถานะของคูสมรสแลว ซ่ึงทําใหสิทธิในการทํานิติกรรมบางอยาง 
ที่เกี่ยวของกับทรัพยที่ไดมาในระหวางสมรส เชน สัญญาซื้อขายทรัพยอันเปนสินสมรส หรือ 
นิติกรรมสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวของกับทรัพยดังกลาวนั้นคูสมรสฝายใดฝายหนึ่งจะทํานิติกรรมโดย
มิไดรับความยินยอมจากคูสมรสอีกฝายหนึ่งไมได แตบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวนี้ไดกําหนด
หลักขอยกเวนไว คือ หากคูสมรสทั้งสองฝายไดมีการตกลงกันเปนอยางอื่นโดยทําเปนขอตกลงใน
สัญญากอนแตงงาน หรือโดยบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายลักษณะแพงนี้6 คูสมรสนั้นก็สามารถ
ทํานิติกรรมตามขอตกลงดังกลาวไดโดยลําพัง  อยางไรก็ดี คูสมรสฝายหนึ่งสามารถที่จะรองขอตอ

                                                 
3  “Le Mariage”,  Retrieved  February 18, 2009,  from  http://danc.free.fr/famille/index.htm 
4  “Civil Code”,  Retrieved  February 14, 2009 , from  http://legifrance.gouv.fr   
5  Article 212 “Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance.” 
6  Article 216 “Chaque époux a la pleine capacité de droit ; mais ses droits et pouvoirs peuvent être 

limités par l'effet du régime matrimonial et des dispositions du présent chapitre.” 
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ศาลในเขตอํานาจใหมีคําส่ังอนุญาตใหตนเขาทํานิติกรรมบางอยางไดโดยลําพัง หากเขาเงื่อนไขวา 
นิติกรรมดังกลาวมีวัตถุประสงคเปนประโยชนตอครอบครัว และคูสมรสอีกฝายไดปฎิเสธที่จะให
ความยินยอมโดยไมคํานึงถึงผลประโยชนของครอบครัว (the interest of the family)7 ดังกลาวนี้  
นอกจากนี้ในกรณีที่คูสมรสฝายหนึ่งจะเขาทํานิติกรรมใดๆอันเกี่ยวของกับครอบครัว  หรือ
การศึกษาเลาเรียนของบุตร กฎหมายอนุญาตใหคูสมรสฝายนั้นสามารถดําเนินการไดโดยลําพัง และ
ใหถือวา ภาระหนี้สินใดๆอันเกิดจากนิติกรรมดังกลาวนี้เปนหนี้รวมของคูสมรสอีกฝายหนึ่งดวย
โดยผลของกฎหมาย8  

 3)  สิทธิในการใชช่ือสกุล 
   สิทธิในการใชช่ือสกุลของคูสมรสนี้ ประมวลกฎหมายแพงในสวนที่วาดวยการ

สมรส มิไดบัญญัติไวโดยตรง จึงจําเปนตองนําบทบัญญัติของกฎหมายในเรื่องการหยาตามมาตรา 
264 วรรคแรก9 มาวิเคราะห ซ่ึงสรุปไดวา เมื่อสามีภรรยาหยาขาดจากกันสิทธิในการใชนามสกุล
ของคูสมรสแตละฝายจะสิ้นสุดลงทันทีโดยผลของกฎหมาย ในทางประเพณีปฏิบัติเมื่อหญิงทําการ
สมรสแลวก็มักจะเปลี่ยนนามสกุลเดิมจากนามสกุลของตนเปนนามสกุลของคูสมรส แตกฎหมาย
มิไดบัญญัติวา เมื่อหญิงทําการสมรสแลวตองเปลี่ยนนามสกุลเดิมจากนามสกุลของตนเปนนามสกุล
ของคูสมรสดวย กฎหมายเพียงแตบัญญัติวา เมื่อการสมรสสิ้นสุดลงโดยการหยา คูสมรสแตละฝาย
ตองกลับมาใชนามสกุลเดิมของตนเทานั้น ดังนั้นสิทธิในการใชช่ือสกุล จึงเปนเพียงสิทธิของฝาย
หญิงเทานั้นที่จะเลือกวา จะใชนามสกุลของฝายชายหรือไม  สิทธิดังกลาวนี้จึงมิไดเปนหนาที่ตามที่

                                                 
7 Article 217 “Un époux peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou 

le consentement de son conjoint serait nécessaire, si celui-ci est hors d'état de manifester sa volonté ou si son 
refus n'est pas justifié par l'intérêt de la famille.” “L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de 
justice est opposable à l'époux dont le concours ou le consentement a fait défaut, sans qu'il en résulte à sa 
charge aucune obligation personnelle.” 

8 Article 220 “Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien 
du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.” “La 
solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du 
ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.” “Elle n'a pas 
lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les 
emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie 
courante.”  

9 Article 264 “A la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint.” 
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กฎหมายบังคับใหปฏิบัติแตประการใด ดังนั้น แมหญิงจะไดทําการสมรสแลวก็ตาม หญิงนั้นก็ยังคง
มีสิทธิที่จะใชนามสกุลของเดิมของตนไดอยู  

 4)  สิทธิในการดูแลและปกครองบุตร 
   การสมรสตามกฎหมายกอใหคูสมรสเกิดสิทธิและหนาที่รวมกันในการปกครองดูแล

บุตรในทุกๆ เร่ืองเชน เร่ืองของความเปนอยู เชน คาใชจายเล้ียงดูบุตร คาเดินทาง คากินอยู เปนตน 
เร่ืองของการอบรมศีลธรรม เรื่องของการศึกษาเลาเรียนของบุตรและในเรื่องอนาคตของบุตร10 
อยางไรก็ดี คูสมรสฝายใดฝายหนึ่งสามารถที่จะดูแลจัดการหรือเขาทํานิติกรรมใดๆ อันเกี่ยวเนื่อง
กับการใหการศึกษาแกบุตรโดยลําพังได และใหมีผลผูกพันคูสมรสอีกฝายหนึ่งโดยผลของกฎหมาย
ดวย11 

 5) สิทธิในเรื่องทรัพยสิน 
   ในกรณีที่คูสมรสไดทําขอตกลงกันไวเปนสัญญากอนสมรส ก็ใหถือปฏิบัติกันตามที่

ไดตกลงกันไว แตในกรณีที่คูสมรสมิไดทําเปนขอตกลงกันไว กฎหมายกําหนดใหรายไดทั่วไป เชน 
เงินเดือน หรือคาจาง ถือเปนสินสวนตัวของใครของมัน สําหรับทรัพยสินอยางอื่นนอกเหนือจากนี้
เวนแตจะไดรับมาทางมรดก ใหถือเปนสินสมรสของคูสมรส12  

 6)  ความรับผิดในหนี้สิน 
   ความสัมพันธในกรณีเกิดความรับผิดในหนี้สินขึ้น กฎหมายกําหนดใหตางฝายตาง

ตองรับผิดในหนี้ที่ตนกอขึ้น เวนแตเปนกรณีที่คูสมรสฝายใดฝายหนึ่งไดกอหนี้สินขึ้นโดยมี 
 

 
 

                                                 
10  Article 213 “Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils 

pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir.” 
11  Article 220 “Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien 

du ménage ou l'éducation des enfants: toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.”  “La 
solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du 
ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.” “Elle n'a pas 
lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les 
emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie 
courante.” 

12  “Le Mariage”,  Retrieved  February 18, 2009, from  http://danc.free.fr/famille/index.htm 
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วัตถุประสงคเกี่ยวของกับครอบครัว  หรือการศึกษาเลาเรียนของบุตร  กฎหมายบังคับใหคูสมรสอีก
ฝายตองรับผิดชอบในหนี้สินดังกลาวในฐานะลูกหนี้รวมโดยผลของกฎหมายดวย13 

 7)  สิทธิในการรับมรดก 
   เมื่อคูสมรสฝายหนึ่งไดเสียชีวิตลง คูสมรสที่เหลืออยูและทายาทตามที่ระบุไวใน

กฎหมายแพงยอมมีสิทธิตามกฎหมายในการรับมรดกของคูสมรสฝายที่เสียชีวิตลงได14  โดยในกรณี
ที่มี 

    (1) ทายาทเปนบุตรและคูสมรส คูสมรสที่เหลืออยูมีสิทธิที่จะเลือกระหวางการได
สิทธิเก็บกิน หรือการไดกรรมสิทธิ์ในทรัพยมรดก ซ่ึงหากคูสมรสดังกลาวไดเลือกการไดสิทธิเก็บ
กิน กฎหมายกําหนดใหคูสมรสนั้นไดสิทธิถือครองทรัพยสินในกองมรดกทั้งหมด แตหากคูสมรส
ดังกลาวตัดสินใจเลือกที่จะไดกรรมสิทธิ์ กฎหมายกําหนดใหแบงทรัพยมรดกใหแกคูสมรสหนึ่ง
สวน และใหแกบุตรที่เกิดจากคูสมรสนั้นอีกหนึ่งสวน และหากเจามรดกมีบุตรซึ่งมิไดเกิดกับคู
สมรสที่เหลืออยู กฎหมายกําหนดใหแบงทรัพยมรดกใหแกบุตรนั้นอีกหนึ่งสวนดวย15 

   (2) ในกรณีที่เจามรดกไมมีบุตรแตมีบิดามารดาที่ยังมีชีวิตอยู กฎหมายกําหนดให
แบงทรัพยมรดกใหแกบิดามารดาครึ่งหนึ่ง และอีกครึ่งหนึ่งใหแบงแกคูสมรสที่ยังมีชีวิตอยู16 

                                                 
13  Article 220 “Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien 

du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.” 
“La olidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du 
ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.” “Elle n'a pas 
lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les 
emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie 
courante.” 

14  Article 731 “La succession est dévolue par la loi aux parents et au conjoint successibles du défunt 
dans les conditions définies ci-après.” 

15  Article 757 “Si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, 
à son choix, l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants 
sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des 
deux époux.” 

16  Article 757-1 “Si, à défaut d'enfants ou de descendants, le défunt laisse ses père et mère, le conjoint 
survivant recueille la moitié des biens. L'autre moitié est dévolue pour un quart au père et pour un quart à la 
mère.”“Quand le père ou la mère est prédécédé, la part qui lui serait revenue échoit au conjoint survivant.” 
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    (3) ในกรณีที่เจามรดกไมมีบุตรหรือบิดามารดา กฎหมายกําหนดใหทรัพยมรดก
ทั้งหมดตกแกคูสมรส17 อยางไรก็ดี หากคูสมรสไมยอมใชสิทธิเลือกวา จะใชสิทธิใดภายในสาม
เดือนหลังจากเจามรดกเสียชีวิต ใหถือวาคูสมรสเลือกถือสิทธิเก็บกินโดยปริยาย18 

 8) สิทธิในการเชา 
   ในกรณีที่ผูใหเชาเสียชีวิต คูสมรสที่เหลืออยูสามารถเขาสืบสิทธิในการเชาตามขอ

สัญญาเดิมที่ผูเชาและผูใหเชามีตอกันตามเดิมตอไปอีก 1 ปนับแตวันที่ผูใหเชาถึงแกความตาย19 
 9)  การสิ้นสุดของการสมรส 
   การสิ้นสุดของการสมรสตามกฎหมายเกิดขึ้นไดโดย 2 กรณี กรณีแรกเกิดขึ้นโดยการ

ตายของคูสมรส สวนกรณีที่สองเกิดขึ้นโดยการหยาตามกฎหมาย20 ซ่ึงการสิ้นสุดของการสมรสทํา
ใหสถานะของคูสมรสสิ้นสุดลงดวย  อยางไรก็ดี กฎหมายกําหนดไวโดยชัดเจนวา เมื่อมีการหยากัน
เกิดขึ้น หากมิไดมีขอตกลงกันไวเปนอยางอื่น ศาลมีหนาที่ตองกําหนดใหฝายใดฝายหนึ่งมีหนาที่
ดูแลปกครองบุตรตอไปโดยพิจารณาจากความเหมาะสมและสภาพแวดลอมที่ดีที่สุดสําหรับเด็ก21 

3.1.2  ผลทางกฎหมายของการอยูรวมกันของชายหญิงโดยไมจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย
ฝร่ังเศส 

 ในประเทศฝรั่งเศส การอยูกินกันฉันสามีภริยา (Concubinage) โดยไมจดทะเบียนสมรส
มีหลักเกณฑของการอยูกินกันฉันสามีภริยา ดังนี้ 

 
                                                 

17  Article 757-2 “En l'absence d'enfants ou de descendants du défunt et de ses père et mère, le 
conjoint survivant recueille toute la succession.” 

18  Article 758-3 “Tout héritier peut inviter par écrit le conjoint à exercer son option. Faute d'avoir pris 
parti par écrit dans les trois mois, le conjoint est réputé avoir opté pour l'usufruit. ” 

19  Article 763 “Si, à l'époque du décès, le conjoint successible occupe effectivement, à titre 
d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il a de 
plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la 
succession, qui le garnit.” “Si son habitation était assurée au moyen d'un bail à loyer ou d'un logement 
appartenant pour partie indivise au défunt, les loyers ou l'indemnité d'occupation lui en seront remboursés par la 
succession pendant l'année, au fur et à mesure de leur acquittement.” “Les droits prévus au présent article sont 
réputés effets directs du mariage et non droits successoraux.”  “Le présent article est d'ordre public.”    

20  Article 227 “Le mariage se dissout :  
  1° Par la mort de l'un des époux ;  
  2° Par le divorce légalement prononcé. ” 

21  “Le Mariage” ,  Retrieved  February 18, 2009 , from http://danc.free.fr/famille/index.htm. 

DPU



 31 

  1) การมีความสัมพันธทางเพศในฐานะสามีภริยา 
  2) อนุญาตสําหรับบุคคลตางเพศ หรือเพศเดียวกันก็ได 
  3)  มีความมั่นคงของชีวิตคูและระยะเวลาของความสัมพันธ 
  4) มีการเปดเผยสถานการณอยูรวมกันตอสาธารณชน 
   สําหรับการพิสูจนความสัมพันธของชายหญิงวาอยูรวมกันฉันสามีภริยาหรือไม ได

มีแนวคิดในการนําวิธีการสรางพยานหลักฐานมาใชพิสูจน เชน พยานหลักฐานที่เปนลายลักษณ
อักษร ไดแก ใบรับรองการอยูรวมกันฉันสามีภริยาโดยมิไดสมรส เอกสารเปดเผยการอยูรวมกัน 
ใบเสร็จคาใชจายที่แสดงใหเห็นวามีการอยูรวมกัน เปนตน ซ่ึงพยานหลักฐานดังกลาวอาจทําขึ้นโดย
บุคคลภายนอก เชน ผูใกลชิดกับชายหญิงนั้น ซ่ึงก็คือสมาชิกในครอบครัวของทั้งคู หรือเจาหนาที่
ฝายปกครอง แตการกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งพยานหลักฐานดังกลาวตองระวังเรื่องการละเมิดสิทธิ
สวนบุคคลดวย22 สวนอีกกรณีหนึ่งก็คือ พยานเอกสารที่นํามาโดยชายหญิงเอง เชน หลักฐานในการ
อาศัยอยูที่เดียวกัน ซ่ึงอาจดูไดจากใบเสร็จคาเชา หรือคาไฟฟาซึ่งเปนชื่อรวมกัน รวมไปถึงการมีบุตร
ซ่ึงก็นํามาเปนพยานหลักฐานในความสัมพันธดังกลาวไดเชนกัน23 

   ในสวนผลของการอยูกินกันฉันสามีภริยา มีดังนี้ 
   (1) เร่ืองความซื่อสัตยสุจริต และการชวยเหลืออุปการะซึ่งกันและกัน 

 ชายหญิงที่อยูรวมกันโดยไมไดสมรส ไมมีหนาที่ตามกฎหมายที่จะตองซื่อสัตย
สุจริตตอกัน และไมมีหนาที่ที่จะตองชวยเหลืออุปการะเลี้ยงดูซ่ึงกันและกัน ดังนั้นไมวาจะอยูกนิกนั
นานเทาใด ก็ไมเกิดสิทธิหนาที่ทางกฎหมายแตอยางใด 

   (2) สิทธิในการเรียกคาอุปการะเลี้ยงดู 
    ชายหญิงที่อยูกินกันฉันสามีภริยาไมเกิดสิทธิในการเรียกคาอุปการะเลี้ยงดูจาก

อีกฝายหนึ่ง กรณีที่มีการแยกทางกัน รวมถึงกรณีอีกฝายหนึ่งมีชู เพราะการอยูกินกันไมมีหนาที่ 
ที่จะตองซื่อสัตยตอกันแตอยางใด 

 
 

                                                 
22  Jacqueline , RUBELLIN DEVICHI.  (2001).  Droit de la famille.  P. 384.  
23 นับต้ังแต 8 มกราคม ค.ศ. 1993 รัฐสภาฝรั่งเศสไดดําหนดใหมีการออกเอกสารแสดงสถานการณใช

ชีวิตอยูรวมกันฉันสามีภริยา เชน บิดามารดาไดใหกําเนิดบุตรและตกลงยอมรับบุตรรวมกัน การกระทําดังกลาว
นํามาเปนเหตุผลประกอบในการใชชีวิตอยูรวมกันได การยอมรับที่จะใชอํานาจปกครองบุตรของทั้งสองฝาย 
แสดงใหเห็นวายังคงมีการใชชีวิตอยูรวมกัน ดังนั้นทั้งคูจึงมีสิทธิที่จะไดรับเอกสารแสดงสถานการณใชชีวิตอยู
รวมกัน และการที่จะไดมาซึ่งเอกสารดังกลาว ชายหญิงที่อยูรวมกันโดยไมไดสมรสสามารถที่จะยื่นเรื่องไปยังผู
พิพากษาคดีครอบครัว ซึ่งจะเปนผูมีอํานาจในการพิจารณาออกเอกสารนั้น 
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   (3) สิทธิในการใชช่ือสกุล 
    หญิงที่อยูกินกับชายโดยไมไดจดทะเบียนสมรส ไมมีสิทธิใชช่ือสกุลของชาย 

ถือวาการอยูกินกันไมไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอสถานะของบุคคล 
   (4) สิทธิในเรื่องบุตร 
    การอยูกินกันฉันสามีภริยากอใหเกิดสิทธิรวมกันในการดูแลบุตร เชน การให

การศึกษา การอบรมดูแล แตไมมีสิทธิในการรับบุตรบุญธรรมรวมกัน แตก็สามารถที่จะรับบุตรบุญ
ธรรมฝายเดียวในฐานะคนโสดได 

   (5) เร่ืองทรัพยสิน 
    การอยูกินกันฉันสามีภริยาไมกอใหเกิดระบบสินสมรส เหมือนเชนการ 

จดทะเบียนสมรส ทรัพยสินของฝายใดก็ยังคงเปนของฝายนั้น เจาหนี้ของอีกฝายหนึ่งจะมาบังคบัเอา
กับทรัพยสินของอีกฝายหนึ่งไมได เวนแตเปนหนี้รวมกัน 

   (6) กรณีหนี้สิน 
    ตางฝายตางตองรับผิดในหนี้สินและคาใชจายในชีวิตประจําวันของตนเอง ไมมี

กฎหมายใดกําหนดใหตองรวมรับผิดในหนี้สินของอีกฝาย24 ถามีการชวยเหลือกัน ก็เปนการ
ชวยเหลือโดยสมัครใจ อีกฝายจะฟองเรียกรองใหชวยเหลือไมได 

   (7) เร่ืองภาษี 
    ถือวาคูที่อยูกินกันโดยมิไดสมรส แจงรายไดของตนแยกออกจากกัน ตางฝาย

ตางเสียภาษีในสถานะของคนโสด ดังนั้นถาฝายใดฝายหนึ่งไมมีรายได ก็จะไมถูกพิจารณาเพื่อ
กําหนดใหเสียภาษีครอบครัวรวมกับคูของตน คูที่อยูกินกันโดยมิไดสมรสจะเสียภาษีเฉพาะ
ทรัพยสินที่มีอยูเทานั้น ซ่ึงก็เปนภาษีที่คูสมรสตามกฎหมายจะตองจายดวยเชนกัน25 

   (8) สิทธิในการรับมรดก 
    ชายหญิงที่อยูกินกันฉันสามีภริยา ไมมีความผูกพันทางกฎหมาย ไมเปนทายาท

โดยธรรมของกันและกัน ดังนั้นหากฝายใดฝายหนึ่งเสียชีวิต อีกฝายหนึ่งไมมีสิทธิไดรับมรดกของ
ผูเสียชีวิตในฐานะทายาทโดยธรรม อีกทั้งยังไมสามารถถือเอากรรมสิทธิ์ในเงินเก็บของฝายที่
เสียชีวิตได 

   (9) สิทธิเร่ืองการเชา 
    สิทธิในการเขาดูแลรักษาสถานที่เชากรณีผูใหเชาเสียชีวิต กฎหมายกําหนดให

สิทธิดังกลาวแกชายหญิงที่อยูกินกันอยางเปดเผยกับผูใหเชาเปนระยะเวลา 1 ปขึ้นไป สามารถที่จะ

                                                 
24  Ibid.  p. 391. 
25  พัชนี หาญเทพินทร.  เลมเดิม.  หนา 26. 
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เขามาดูแลรักษาบานเรือนดังกลาวแทนผูใหเชาได สาเหตุก็เพื่อความตอเนื่องของสัญญาเชามิให
สัญญาตองระงับไปเพราะการเสียชีวิตของผูใหเชา26 

   10) สิทธิทางสวัสดิการสังคม 
    ไดรับการประกันสุขภาพการตั้งครรภ แตฝายชายตองจัดหาเอกสารที่แสดงวา

หญิงอยูในความรับผิดชอบของตน เพื่อนําเอกสารดังกลาวไปยื่นในการขอรับสิทธินั้น นอกจากนั้น
ยังมีการประกันการวางงาน ประกันสุขภาพ ที่รัฐบาลมอบใหกับประชาชนในประเทศโดยไมคํานึง
วาจะทําการสมรสกันตามกฎหมายหรือไม แตก็ตองขึ้นอยูกับคุณสมบัติที่หนวยงานนั้นๆ กําหนด
เอาไวดวย27 

   11) การสิ้นสุดการอยูกินกันฉันสามีภริยา 
    ชายหญิงที่อยูกินกันฉันสามีภริยา ไมมีขอผูกพันทางกฎหมาย การอยูรวมกัน

เกิดจากความสมัครใจของทั้งสองฝาย เมื่อไมประสงคที่จะอยูกินกันตอไป ก็สามารถแยกทางกันได
โดยอิสระ และการแยกทางกันก็ไมถือวาเปนความผิดในอันที่จะทําใหสามารถเรียกคาสินไหม
ทดแทนจากกันได แตมีแนวคําวินิจฉัยของศาลในการยอมรับความเสียหายของฝายที่ถูกทอดทิ้งและ
ใชเปนเหตุผลประกอบในการจายคาสินไหมทดแทนในกรณีที่มีการแยกทางกันเกิดขึ้น ซ่ึงฝายที่ถูก
ทอดทิ้งจะไดรับการจายเงินดังกลาวก็ตอเมื่อ มีสภาพการณอันแสดงใหเห็นถึงความผิดของ 
ผูทอดทิ้ง28 เชน เมื่อถูกทอดทิ้งทําใหไรที่อยูอาศัย เปนตน และฝายที่ถูกทอดทิ้งตองแสดงใหศาล
เห็นวาการแยกทางกันเปนความผิดของอีกฝายหนึ่ง 

    กรณีการสิ้นสุดการอยูรวมกัน โดยฝายใดฝายหนึ่งเสียชีวิต ฝายที่มีชีวิตอยูไม
เกิดสิทธิในการรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรม แตศาลก็ไดยอมรับสิทธิในการไดรับคาชดเชย
กรณีที่อีกฝายที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ซ่ึงการชดใชคาเสียหายกรณีนี้ใหไดทั้งกรณีเกิดความเสียหาย
ตอรางกายและความเสียหายตอจิตใจ 

3.1.3 ผลทางกฎหมายของการอยูรวมกันของชายหญิงโดยจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย
อังกฤษ 

 ตามระบบกฎหมายคอมมอนลอว (Common Law) และกฎหมายอังกฤษ การสมรสทําให
ชายหญิงเปน “หนึ่งเดียว” ที่จะครองคูอยูกินรวมกันตลอดไปและมีผลถึงนิติฐานะของคูสมรส 

                                                 
26  แหลงเดิม.  หนา 27.  
27  Jacqueline, RUBELLIN DEVICHI.  Op.cit.  p. 396-397. 
28  Ibid.  p. 343. 
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ไมเพียงแตระหวางคูสมรสกันเองแตมีผลถึงความสัมพันธระหวางคูสมรสกับมหาชนโดยทั่วไปดวย 
ซ่ึงในที่นี้เราจะพิจารณาลักษณะที่สําคัญๆ 5 ประการ คือ 29  

  1)  การดําเนินคดีในศาล 
   พระราชบัญญัติการปฏิรูปกฎหมาย (วาดวยสามีภริยา) ป ค.ศ. 1989 (The Law 

Reform (Husband and Wife) Act 1989)ใหอํานาจศาลที่จะมีดุลยพินิจยับยั้งการดําเนินคดีในศาล
กรณีสามีหรือภริยาฟองรองกันเองในความผิดเกี่ยวกับละเมิดหรือสัญญา ถาศาลเห็นวาไมมี
ประโยชนไมวาตอฝายใด หรือเปนปญหาที่สามารถยุติไดโดยการประนีประนอมตกลงกันตามมาตรา 
17 พระราชบัญญัติวาดวยทรัพยสินของหญิงมีสามี ป ค.ศ. 1964 (The Married Woman’s Property Act 
1964) 

  2) หนาที่รวมระหวางสามีภริยา 
   โดยปกติสามีมีหนาที่บํารุงเลี้ยงดูภริยาและบุตรตามฐานะและอัตตภาพ หรือหากอยู

ในสถานการณใดสถานการณหนึ่งที่จําเปนศาลอาจมีคําสั่งใหคูสมรสฝายใดฝายหนึ่งปฏิบัติหนาที่
ดังกลาว ตามมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติวาดวยการสมรส ภริยาสามารถฟองรองสามีที่ละเลย
หนาที่ไมเล้ียงดูภริยาและบุตร และในทางกลับกันหากสามีชรา เจ็บปวย หรือไรความสามารถ 
ก็อาจจะฟองรองภริยาใหทําหนาที่เล้ียงดูตนและบุตรได โดยคํานึงถึงสถานะ อาชีพ และความ 
สามารถของภริยาประกอบดวย 

   พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความของศาลวาดวยเร่ืองครอบครัว ป ค.ศ. 1978 (The 
Domestic Proceedings and Magistrates’ Court Act 1978)ใหอํานาจผูพิพากษาที่จะมีคําสั่งใหคู
สมรสฝายใดฝายหนึ่งใหความชวยเหลือทางการเงินแกคูสมรสอีกฝายและบุตร ไมวาจะเปนการจาย
เปนคราวๆ หรือจายทั้งจํานวนเพียงครั้งเดียว คําสั่งดังกลาวมีไดเมื่อคูสมรสมีคําขอมายังศาลโดย
อาศัยเหตุดังตอไปนี้ 

   (1)  คูสมรสฝายที่มีหนาที่เล้ียงดูไมจายเงินเลี้ยงดูแกบุตรและคูสมรสที่รองขอตอ
ศาล 

   (2)  มีพฤติการณที่แสดงวาผูรองขอไมสามารถที่จะทนใชชีวิตคูรวมกับอีกฝายหนึ่ง
ไดโดยฝายนั้นยังคงมีหนาที่ตองเลี้ยงดูตนอยู 

   (3)  อีกฝายหนึ่งละทิ้งผูรองขอตอศาล 
    สําหรับจํานวนเงินคาเล้ียงดูที่ศาลจะกําหนดใหคูสมรสฝายที่มีหนาที่ตองจาย

ใหแกผูรองขอนั้นศาลจะพิจารณาตามสภาพ ฐานะ ความสามารถ และอัตตภาพของฝายนั้น 
 

                                                 
29  ลาวัณย เขมะพันธุมนัส.  เลมเดิม.  หนา 126-128. 
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  3) ผลของการสมรสที่มีตอทรัพยสินของคูสมรส 
   ระบบกฎหมายคอมมอนลอว (Common Law) และกฎหมายอังกฤษ แตดั้งเดิม 

ก็เชนเดียวกับกฎหมายโรมันโบราณ กลาวคือ ถาไมมีขอตกลงโดยชัดแจงเปนอยางอื่นแลว กฎหมาย
ใหอํานาจสามีในการจัดการดูแลทรัพยสินทั้งปวงของภริยา แตในปจจุบันนี้ทรัพยสินของภริยา 
ก็ยังคงเปนของภริยา การแบงแยกทรัพยสินดังกลาวในระหวางสมรสดูจะเปนเรื่องที่กําหนดกันใน
กฎหมายมากกวาในทางปฏิบัติกันจริงๆ ในทางกฎหมายอาจจะมีการกลาวถึงเรื่องที่สามีมิใชผูดูแล
จัดการทรัพยสินแตเพียงผูเดียวหรือมีการแบงแยกทรัพยสินระหวางกัน แตในสถานการณที่เปนจริง
ทรัพยสินของคูสมรสเปน “ทรัพยสวนกลาง” ในพระราชบัญญัติทรัพยสินของหญิงมีสามี ป ค.ศ. 
1964  (The Married Woman’s Property Act 1964)ไดกําหนดบทบัญญัติพิเศษเกี่ยวกับเงินและ
ทรัพยสินอื่นๆ ซ่ึงแยกจากเงินสวนที่เปนคาใชจายในครอบครัว ซ่ึงสามีมอบใหแกภริยาวาใน
เบื้องตนถือวาเงินสวนอื่นเปนของสามีและภริยาโดยสวนเทาๆกัน และทรัพยสินที่ไดมารวมกันเปน
ของคูสมรสตามสวนที่แตละฝายทํามาหาได 

   ยิ่งกวานั้นตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความวาดวยทรัพยสินของคูสมรส ป ค.ศ. 
1981 (The Matrimonial Proceedings and Property Act 1981) มาตรา 37 กําหนดวาหากคูสมรสฝาย
หนึ่งเปนฝายที่ทําใหทรัพยสินงอกเงยเพิ่มขึ้นเปนประโยชนแกคูสมรส คูสมรสฝายนั้นยอมมีสิทธิ
ในทรัพยสินสวนนั้นตามจํานวนที่ทําใหเพิ่มพูนขึ้น ทั้งนี้อาจจะเปนไปตามที่ทั้งสองฝายตกลงกัน
หรือตามที่ศาลจะไดตัดสิน 

   พระราชบัญญัติวาดวยที่อยูอาศัย (เรือนหอ) ของคูสมรส ป ค.ศ. 1983 (The 
Matrimonial Homes Act 1983) มาตรา 1 (1) บัญญัติวา “ถาคูสมรสฝายหนึ่งเปนเจาของหรือผูมีสิทธิ
ในเรือนหอนั้น ไมวาโดยสัญญา หรือโดยไดสิทธิเก็บกินในทรัพยนั้น คูสมรสฝายนั้นเปนผู
ครอบครองหรือเจาของ แตอีกฝายหนึ่งจะได “สิทธิอาศัย” ในเรือนหอนั้น สิทธิดังกลาวรวมไปถึง
สิทธิที่จะไมถูกขับไลจากเรือนหอโดยปราศจากคําส่ังของศาล สิทธินี้มีความสําคัญอยางยิ่ง
โดยเฉพาะในกรณีที่หญิงถูกทิ้งรางไปก็ยังมีสิทธิอาศัยอยูในเรือนหอนั้น ในกรณีนี้ “สิทธิอาศัย” 
ดังกลาวเปนสิทธิที่บุคคลภายนอกพึงตองรับรูโดยทางทะเบียนหากบุคคลภายนอกจะซื้อเรือนหอ
ดังกลาวตองตรวจสอบถึงสิทธิอาศัยของคูสมรสในเรื่องนั้นดวยหรือในกรณีที่เจาของลมละลาย 
อยางไรก็ตามสิทธิอาศัย ไมครอบคลุมไปถึงเครื่องตกแตงและเฟอรนิเจอรทั้งหลาย 

   ในกรณีที่คูสมรสเลิกรางกันโดยการหยาก็จะมีการแบงแยกทรัพยสินระหวาง 
คูสมรสตามกฎหมาย รวมตลอดถึงการขายทรัพยสินเพื่อนําเงินมาแบงแยกกัน แตไมรวมถึงกรณี 
ที่คูสมรสถึงแกกรรมซึ่งตองวากลาวกันตามกฎหมายมรดกตอไป 
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  4) การใชกําลังหรือการกระทํารุนแรงตอคูสมรสและครอบครัว 
   พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความเกี่ยวกับการใชกําลังในคูสมรสและครอบครัว 

ป ค.ศ. 1976 (The Domestic Violence Act and Matrimonial Proceeding 1976) และพระราชบัญญัติ
วิธีพิจารณาความของศาลวาดวยเรื่องครอบครัว ป ค.ศ. 1978 (The Domestic Proceedings and 
Magistrates’ Court Act 1978)ไดบัญญัติเกี่ยวกับเรื่อง “ภริยาที่ถูกใชกําลังทุบตี” พระราชบัญญัติ
ดังกลาวใหอํานาจศาลชั้นตนหรือศาลประจําถ่ินที่จะสั่งหามคูสมรสฝายหนึ่งฝายใดที่กระทําการขม
เหงรังแกหรือถูกทําราย หรือใหแยกคูสมรสที่ทํารายคูสมรสอีกฝายหนึ่งออกไปอยูตางหาก หรือใน
กรณีที่ผูรองขอถูกขับไลออกจากบาน ศาลก็มีคําส่ังใหเขามาอยูในบานได และศาลยังมีอํานาจที่จะมี
คําสั่งมิใหคูสมรสที่ทํารายหรือขับไลคูสมรสอีกฝายหยุดการกระทําดังกลาวตอไปอีกดวย หากฝา
ฝนอาจจะถูกจับขังหรือคุมขังผูฝาฝนไดโดยหามการปลอยตัว 24 ช่ัวโมงหลังจากนั้น และจะถูกนํา
ตัวไปพิจารณาในศาล แตอํานาจการจับกุมคุมขังจะตองอยูภายใตสถานการณหรือกรณีพิเศษ ศาลสูง
ไดพิพากษาวาในกรณีที่มีการขับไลหรือแยกคูสมรสที่ทํารายคูสมรสอีกฝายออกจากบานนั้น ศาลมี
อํานาจที่จะกระทําไดแมกระทั่งฝายนั้นเปนเจาของบานหรือเปนเจาของรวมในบานนั้น 

  5)   การทําแทง 
   พระราชบัญญัติการทําแทง ป ค.ศ. 1967 (The Abortion Act 1967) บัญญัติไววา การ

ทําแทงโดยชอบดวยกฎหมายจะตองกระทําโดยแพทยและมีแพทยรับรองอยางนอย 2 ทานยืนยันวา
จําเปนตองมีการทําแทงเพื่อสุขภาพของหญิงผูเปนมารดา ในกรณีนี้ชายผูเปนสามีไมมีสิทธิที่จะ
ระยับยับยั้งหรือหามการทําแทง 

  6) การสิ้นสุดแหงการสมรส 
   ตามพระราชบัญญัติวาดวยการสมรส ป ค.ศ. 1973 (The Matrimonial Cause Act 

1973) มาตรา 1 บัญญัติวา “เหตุผลประการเดียวที่คูสมรสจะกลาวอางเพื่อรองขอใหศาลมีคําสั่งให
หยารางกันคือ ชีวิตสมรสไดแตกหักและลมเหลวโดยไมอาจจะเยียวยาไดหรือคืนดีดังเดิม” มาตรา 1 
(2) ของพระราชบัญญัติดังกลาว บัญญัติถึงเหตุแหงการฟองหยาไวดังนี้คือ 

   (1) สามีหรือภริยามีชูและอีกฝายหนึ่งไมสามารถที่จะทนใชชีวิตคูรวมกันไดตอไป 
   (2) สามีหรือภริยาประพฤติตนหรือมีความประพฤติอยางใดๆ ที่ทําใหอีกฝายหนึ่ง

ไมสามารถจะทนอยูดวยไดอีกตอไป ในกรณีนี้จะตองแสดงใหศาลไดเห็นวา ความประพฤติ
ดังกลาวเปนปฏิปกษตอการใชชีวิตคูอยางแทจริง 

   (3) สามีหรือภริยาทิ้งรางอีกฝายหนึ่งเปนเวลาอยางนอยที่สุด 2 ปตอเนื่องกัน 
   (4) สามีและภริยาไดแยกกันอยูเปนระยะเวลาตอเนื่องกันอยางนอย 2 ป และ 

คูสมรสทั้งสองฝายตกลงยินยอมที่จะหยารางกันโดยสมัครใจ 
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   (5) สามีภริยาไดแยกกันอยูเปนระยะเวลาตอเนื่องกันอยางนอย 5 ป ในกรณีนี้ 
คูสมรสฝายหนึ่งรองขอใหหยารางกันไดโดยไมจําเปนตองไดรับความยินยอมจากอีกฝายหนึ่ง 

    กอนนี้คูสมรสไมอาจจะฟองหยาไดภายใน 3 ปแรกของการสมรส แตปจจุบันนี้
กฎหมายไดลดหยอนเวลาลงเหลือเพียง 1 ป และตองใหพนระยะเวลา 6 สัปดาห (waiting period) 
เพื่อใหโอกาสในการตัดสินใจ กอนการฟองหยา 

    เมื่อศาลพิจารณาตัดสินใหหยาขาดจากกันแลวศาลจะมีคําสั่งเกี่ยวกับเรื่อง
ทรัพยสินของชายและหญิงตลอดจนอํานาจปกครองและการเลี้ยงดูบุตรดวย30 

3.1.4  ผลทางกฎหมายของการอยูรวมกันของชายหญิงโดยไมจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย
อังกฤษ 

 ในประเทศอังกฤษ อัตราการเพิ่มขึ้นของชายหญิงที่อยูรวมกันโดยไมไดจดทะเบียน
สมรสมีมากขึ้น และตามหลักกฎหมายอังกฤษ ไดใหคํานิยามของการอยูรวมกันไวดังนี้ 

 Social Trends 21 (1991) “การอยูรวมกันเปนการอยูในฐานะสามีภริยา โดยปราศจากการ
สมรสที่ถูกตองตามกฎหมาย และความสัมพันธดังกลาว เปนความสัมพันธแบบดานเดียว โดยจะ
หมายความถึงคูที่อยูรวมกันมากกวาที่จะหมายถึงความสัมพันธกับบุคคลอื่นๆ”31 

 การอยูรวมกันโดยไมไดสมรสตามกฎหมายอังกฤษ กอใหเกิดผลทางกฎหมายระหวาง
กัน ดังตอไปนี้ 

 1)  สิทธิในทรัพยสิน 
   เมื่อความสัมพันธส้ินสุดลง ทรัพยสินสวนตัวของฝายใดก็เปนของฝายนั้น สวน

ทรัพยสินที่ไดมาระหวางที่อยูรวมกันก็นําหลักกฎหมายเรื่องทรัพยสินและสัญญามาใช สวนสิทธิใน
บัญชีเงินฝากกรณีอีกฝายเสียชีวิต ถาเปนการเปดบัญชีในนามของฝายใดฝายหนึ่งแลวฝายนั้น
เสียชีวิต ยอดเงินฝากในบัญชีถือวาเปนทรัพยสินในกองมรดกของผูเสียชีวิต ไมตกแกฝายที่มีชีวิตอยู 
แตถาชื่อบัญชีเปนชื่อรวม เงินในบัญชีนั้นก็ตกแกฝายที่มชีีวิตอยูทันทีโดยอัตโนมัติ 

 2)  สิทธิเกี่ยวกับหนี้สิน 
   ถาเปนหนี้สวนตัว ตางฝายตางรับผิดในหนี้ของตนเอง แตถาเปนหนี้รวมหรือฝายใด

ไปค้ําประกันอีกฝาย ทั้งคูตองรับผิดรวมกันในหนี้นั้นจนกวาจะชําระเสร็จสิ้น 
 3)  สิทธิในการรับชวงสิทธิการเชา 
   ถาผูเชาหรือผูถือครองอสังหาริมทรัพยเสียชีวิตลง อีกฝายหนึ่งก็รับชวงสิทธิในการ

เชาไดตามกฎหมาย The Housing Act 2004 ซ่ึงจะตองมีการพิสูจนใหศาลเห็นวาไดมีการอยูรวมกัน

                                                 
30  ลาวัณย เขมะพันธุมนัส.  เลมเดิม.  หนา  130-131. 
31  Brenda M Hoggett, David S Pearl.  (1991).  The Family Law and Society Case and Materials.  p. 320 
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ฉันสามีภริยากับอีกฝายหนึ่งดวย32 และทั้งคูยังสามารถที่จะทําขอตกลงเกี่ยวกับการเชาหรือเรียกอีก
อยางหนึ่งวา Tenancy Agreement อีกดวย ซ่ึงเปนขอตกลงที่ใหสิทธิในเรื่องการเขาครอบครอง
อสังหาริมทรัพยและคาเชาภายใตขอตกลงที่ทํา แตขอตกลงดังกลาวตองไมขัดตอความสงบ
เรียบรอยของกฎหมาย33 

 4) สิทธิในการเรียกรองคาทดแทนกรณีอีกฝายเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 
   ตามกฎหมาย The Fatal Accident 1976 กําหนดใหชายหญิงที่อยูรวมกันโดยไมได

สมรสฝายที่มีชีวิตอยูสามารถที่จะเรียกรองคาทดแทนจากผูที่ทําใหอีกฝายเสียชีวิตได แตตองทําการ
พิสูจนใหเห็นวาไดอยูรวมกันฉันสามีภริยาเปนเวลามากกวา 2 ปขึ้นไป และคาทดแทนดังกลาวเรียก
ไดทั้งคาทดแทนทางดานรางกายและทางดานจิตใจของผูที่ยังมีชีวิตอยูดวย34 

 5)  สิทธิทางดานประกันสังคม 
   เปนสวัสดิการตางๆ ที่รัฐมอบใหแกประชาชน เชน เร่ืองการศึกษา สุขภาพ ซ่ึงชาย

หญิงที่อยูรวมกันโดยไมไดสมรสก็มีสิทธิในสวัสดิการดังกลาวเชนเดียวกับคูที่สมรส แตก็ตองอยูที่
ขอกําหนดของแตละโครงการดวย 

 6)  สิทธิในเรื่องเงินบํานาญ 
   ชายหญิงที่อยูรวมกันโดยไมไดสมรส ไมมีสิทธิในการเรียกรองเงินบํานาญจากการ

เกษียณอายุของอีกฝาย และไมมีสิทธิในเงินชวยเหลือความเปนมาย เพราะเรื่องดังกลาวสงวนไว
สําหรับคูสมรสตามกฎหมายเทานั้น35 

 7) หนาที่ในการอุปการะเลี้ยงดู 
   ชายหญิงที่อยูรวมกันโดยไมไดสมรส ไมมีหนาที่ในการอุปการะเลี้ยงดูซ่ึงกันและกัน 

การอุปการะเลี้ยงดูกันเกิดจากความสมัครใจของทั้งสองฝาย ดังนั้นหากฝายใดฝายหนึ่งเลิกเล้ียงดูอีก
ฝาย ฝายนั้นไมมีสิทธิที่จะฟองศาลใหอีกฝายเลี้ยงดูตนได นอกจากนี้สิทธิในการเรียกรองคาเลี้ยงชีพ
ก็ไมสามารถทําได เพราะทั้งคูไมมีหนาที่ในการอุปการะเลี้ยงดูซ่ึงกันและกัน 

 8) หนาที่ในการอุปการะเลี้ยงดูบุตร 
   ชายหญิงไมวาจะจดทะเบียนสมรสหรือไมก็ตาม ตองมีหนาที่ในการอุปการะเลี้ยงดู

บุตร ตามกฎหมาย The Child Support Act 1995 

                                                 
32  Cohabitation and unmarriage : lagal differences, Retrieved January 15, 2008,  from 

http://www.adviceguide.org.uk/index/family_parent/family/cohabitation_and_marriage_legal_differences.htm. 
33  “UK Fatal Accident Compensation Claim” , Retrieved January 15, 2008,  from http:www.accident-

compensation-information-co.uk/html/fatal_accident.html. 
34  Ibid. 
35  Cohabitation and unmarriage : lagal differences.  Loc.cit. 

DPU



 39 

 9)  ความรับผิดชอบในฐานะบิดามารดา (Parental Responsibility) 
   ตามกฎหมาย The Children Act 2004 บิดามารดาที่สมรสกันตามกฎหมายจะเกิด

ความรับผิดชอบดังกลาว36 แตบิดามารดาที่อยูรวมกันโดยไมไดสมรส เฉพาะแตมารดาเทานั้นที่จะ
ไดรับหนาที่ดังกลาวโดยอัตโนมัติ สวนบิดาก็ตองยื่นคํารองตอศาลหรือจดทะเบียนรับเด็กเปนบุตร
บุญธรรม หรือสมรสกับมารดาเด็ก37 เปนตน 

 10)  สิทธิในการรับบุตรบุญธรรม 
   ชายหญิงที่อยูรวมกันโดยไมไดสมรสไมมีสิทธิรับบุตรบุญธรรมรวมกัน เพราะ

กฎหมายใหสิทธิในการรับบุตรบุญธรรมรวมกันเฉพาะคูสมรสเทานั้น ดังนั้นถาตองการรับบุตรบุญ
ธรรมตองรับในฐานะคนโสด คือ รับเพียงฝายเดียวเทานั้น 

 11)  สิทธิในการรับมรดก 
   ถาฝายใดฝายหนึ่งเสียชีวิต อีกฝายจะไมไดรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมโดย

อัตโนมัติ แตทรัพยมรดกดังกลาวจะตกไดแกบุตร หรือครอบครัวของผูเสียชีวิตกรณีไมมีบุตร ชาย
หญิงที่อยูรวมกันโดยไมไดสมรสจะไดรับทรัพยมรดกของอีกฝายก็แตโดยการแสดงเจตนาเปน
พินัยกรรมเทานั้น 

 12)  สิทธิในการขอระงับความรุนแรงภายในครอบครัว 
   ตามกฎหมาย The Domestic Violence and Matrimonial Proceedings Act 1976 ซ่ึง

นํามาปรับใชกับการอยูรวมกันโดยมิไดสมรส ไดกําหนดใหชายหญิงที่อยูรวมกันโดยไมไดสมรสมี
อํานาจในการไปรองขอตอศาลใหปกปองตนเองจากความรุนแรงของอีกฝายได ซ่ึงศาลสามารถที่จะ
ส่ังหามไมใหกระทําการดังกลาว และส่ังใหฝายที่กระทํารุนแรงออกจากบานไปอยูตางหากได ถาฝา
ฝนศาลก็จะทําการกักขังหรือจับกุม โดยการหามปลอยตัว 24 ช่ัวโมงหลังจากเหตุการณความรุนแรง
ไดเกิดขึ้น และนอกจากนั้นยังถูกนําตัวไปพิจารณาคดีในศาลดวย38 

 
 

                                                 
36  Section 2(1) “Where a child’s father and mother were married to each other at the time of his birth, 

they shall each have parental responsibility for the child. 
37  Section 2(2) “Where a child’s father and mother were not married to each other at the time of his 

birth 
  (a)  the mother shall have parental responsibility for the child ; 
 (b)  the father shall not have parental responsibility for the child, unless he acquires it in accordance 
with the provisions of this act. 

38  พัชนี หาญเทพินทร.  เลมเดิม.  หนา 53. 
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 13) การสิ้นสุดการอยูรวมกันโดยไมไดสมรส 
   ชายหญิงที่อยูรวมกันโดยไมไดสมรส ทั้งคูสมัครใจในการที่จะอยูรวมกัน ดังนั้นเมื่อ

ความสัมพันธส้ินสุดลง ก็ไมมีหลักเกณฑใดในการกําหนดความสัมพันธในการสิ้นสุดการอยู
รวมกันดังกลาว ไมมีการแทรกแซงของศาล เวนแตหากไดรองขอใหศาลชวยพิจารณามีคําสั่งใน
เร่ืองการดูแลบุตร 

   นอกจากนี้ กฎหมายอังกฤษยังเปดโอกาสใหชายหญิงที่อยูรวมกันโดยไมไดสมรส 
สามารถทําขอตกลงในการอยูรวมกัน หรือ Cohabitation Agreement ได ซ่ึงจะทําใหความสัมพันธ
ระหวางชายหญิงที่อยูรวมกันโดยไมไดจดทะเบียนสมรส ในเรื่องการจัดการทรัพยสิน หรือ
ความสัมพันธภายในครอบครัว สามารถใชบังคับไดในระหวางคูของตน 

   ขอตกลงในการอยูรวมกัน เปนขอตกลงที่ทําขึ้นระหวางชายหญิงที่ตองการใชชีวิต
อยูรวมกันโดยไมทําการสมรสใหถูกตองตามที่กฎหมายกําหนด เปนอิสระจากการบังคับของขอ
กฎหมาย ทั้งยังเปนการกําหนดความสัมพันธในเรื่องการจัดการภายในและเรื่องการจัดการเกี่ยวกับ
ทรัพยสินในขณะที่อยูรวมกันและหลังจากที่ความสัมพันธนั้นไดส้ินสุดลง39 

3.1.5  ผลทางกฎหมายของการอยูรวมกันของชายหญิงโดยจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย
ครอบครัวสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมีกฎหมายการสมรสตราออกมาใชบังคับครั้งแรกใน 
ค.ศ. 1950 กฎหมายการสมรสแหงประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ค.ศ. 1950 (The Marriage Law 
of the People’s Republic of China 1950) ฉบับแรกนี้มีวัตถุประสงคเพื่อยกเลิกการสมรสแบบคลุม
ถุงชน โดยใหชายหญิงสามารถเลือกคูครองไดโดยสมัครใจ และกําหนดใหการสมรสเปนแบบ 
ผัวเดียวเมียเดียว หามการหมั้นโดยที่คูหมั้นยังเปนเด็ก การสมรสกําหนดอายุขั้นต่ําไว ชายตองมีอายุ
อยางต่ํา 20 ป หญิงตองมีอายุอยางต่ํา 18 ป หามชายหญิงที่เปนญาติสืบสายโลหิตโดยตรงตอกัน 
หรือเปนพี่นองรวมแตบิดาหรือมารดาเดียวกันทําการสมรสกัน และกฎหมายกําหนดใหการสมรส
ตองมีการจดทะเบียนสมรสตอนายทะเบียนดวย กฎหมายฉบับนี้ไดรับการแกไขเพิ่มเติมบางสวนใน 
ค.ศ. 1980 และใชบังคับตอมาจนถึงวันที่ 28 เมษายน 2001 จึงถูกยกเลิกโดยสภาผูแทนประชาชน
แหงชาติในการประชุมวาระที่ 9 และกรรมาธิการสามัญประจําสภาในการประชุมครั้งที่ 21 และให
ใชกฎหมายการสมรสแหงประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ค.ศ. 2001 บังคับแทน40 

                                                 
39  พัชนี หาญเทพินทร.  เลมเดิม.  หนา 54-55. 
40  ประสพสุข บุญเดช.  (2546, กันยายน).  “กฎหมายครอบครัวสาธารณรัฐประชาชนจีน.”  วารสาร

นิติศาสตร 33,3.  หนา 490-491. 
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ในที่นี้จะขอกลาวเฉพาะสาระสําคัญถึงผลทางกฎหมายของชายหญิงที่สมรสกันตาม
กฎหมายการสมรสแหงประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ค.ศ. 2001 (The Marriage Law of the 
People’s Republic of China 2001) กฎหมายกําหนดใหการสมรสตองมีการจดทะเบียนสมรส โดย
ชายและหญิงตองไปดําเนินการขอจดทะเบียนสมรสที่สํานักงานทะเบียนดวยตนเองทั้งสองคน41 
และนับตั้งแตจดทะเบียนสมรสเปนตนไป ทั้งคูอาจตกลงกันใหหญิงกลายมาเปนสมาชิกใน
ครอบครัวของชาย หรือชายกลายมาเปนสมาชิกในครอบครัวของหญิงก็ได42 

1)   ความสัมพันธในครอบครัว 
 (1)  สามีและภริยามีฐานะในครอบครัวเทาเทียมกัน43  
 (2)  สามีและภริยาตางมีสิทธิที่จะใชช่ือตัว และชื่อสกุลของตนเอง44 
 (3)  สามีและภริยาตางมีเสรีภาพในการการทํางาน การศึกษาเลาเรียน และกิจกรรม

ทางสังคม โดยปราศจากการแทรกแซงจากอีกฝายหนึ่ง45 
 (4)  สามีและภริยาตางมีหนาที่ที่จะตองปฏิบัติตามนโยบายการคุมกําเนิดของรัฐ46 
 (5)  สามีและภริยาตองชวยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกัน47 
 
 

                                                 
41  Article 8  The  man and woman who apply for marriage shall go to the marriage registration 

authority in person to get registered.  If they meet the requirements of this law, they shall be registered and  
be given  a certificate of marriage. The obtaining of  a certificate of marriage means the establishment of the 
relationship of husband and wife. Those who live as husband and wife without registration shall go through 
remedial registration procedures. 

42  Article 9  Having gone through the registration procedures  the woman may become a member  
of the family of the man and the man may also become a member of the family of the woman, whatever  is 
agreed upon by both parties. 

43  Article 13  Both husband and wife shall be equal in familial status. 
44  Article 14  Both husband and wife are entitled to have his or her own name. 
45  Article 15 Both husband and wife have the liberty to participate in production, work, study and 

social activities. Either party may not confine or interfere with the activities of the other party. 
46  Article 16  Both husband and wife shall be under the obligation of following the policy of birth 

control. 
47  Article 20  Husband and wife shall be under the obligation of supporting each other. Where either 

party fails to perform the obligation of supporting the other party, the party that needs support shall be entitled 
to ask the other party to pay aliments. 
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2)  ความสัมพันธเกี่ยวกับทรัพยสิน 
 ทรัพยสินระหวางสามีภริยา แบงเปน สินสวนตัว คือ ทรัพยสินที่สามีหรือภริยาเปน

เจาของเพียงผูเดียว และสินสมรส คือ ทรัพยสินที่ทั้งสามีและภริยาเปนเจาของรวมกัน 
  สินสมรส ไดแก ทรัพยสินที่สามีและภริยาไดมาระหวางสมรส ดังนี้48 

 (1)  เงินเดือน และบําเหน็จรางวัล 
 (2)  รายไดอันเปนผลผลิตหรือประโยชนที่ไดรับจากกิจการ 
 (3)  รายไดที่ไดรับประโยชนจากทรัพยสินทางปญญา 
 (4)  ทรัพยสินที่ไดมาจากการรับมรดกหรือการใหโดยเสนหาที่ไมมีการระบุวาเปน

ทรัพยสินของสามีหรือภริยาแตเพียงผูเดียว 
 (5)  ทรัพยสินอื่นๆ ที่สมควรเปนทรัพยสินรวมกันระหวางสามีและภริยา สามีและ

ภริยาตางมีสิทธิเทาเทียมกันในการจัดการสินสมรส 
 สินสวนตัว มีดังนี้49 
 (1)  ทรัพยสินที่ฝายใดฝายหนึ่งมีอยูกอนสมรส 
 (2)  ทรัพยสินที่ฝายใดฝายหนึ่งไดมาเปนคารักษาพยาบาลจากการถูกประทุษรายตอ

กาย คาชวยเหลือหรือคาใชจายเพื่อการครองชีพแกผูบาดเจ็บ 
 

                                                 
48  Article 17  The following properties incurred during the existence of marriage shall be jointly 

owned by both husband and wife: 
 a. wages and bonuses; 
 b. any income incurred from production or management; 
 c. any income incurred from intellectual property; 
 d. and  property inherited or bestowed, with the exception of those as mentioned in Article 18 (c) 

of this law; 
 e. other property that shall be jointly owned. Both husband and wife shall have equal rights in the 

disposal of  jointly owned property. 
49  Article 18 The following property shall be owned by either the husband or the wife: 

 a.  the pre –marital property that is owned by one party; 
  b. the payment for medical treatment or living subsidies for the disabled arising from bodily injury 
on either party; 
  c.  the articles of living specially used by either party; 
  d.  other property that shall be used by either party; 
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 (3)  ทรัพยสินที่เปนเครื่องใชสอยสวนตัวของฝายใดฝายหนึ่ง 
 (4) ทรัพยสินอื่นๆ ที่สมควรเปนของฝายใดฝายหนึ่ง 
  นอกจากที่กฎหมายกําหนดแยกทรัพยสินระหวางสามีภริยาเปนสินสวนตัว และ

สินสมรสดังกลาว กฎหมายยังไดใหสิทธิคูสมรสอาจทําสัญญากอนสมรสเปนหนังสือ กําหนดให
ทรัพยสินใดที่ไดมากอนสมรส หรือไดมาระหวางสมรส เปนสินสวนตัวของคูสมรสฝายใดฝายหนึ่ง
หรือสินสมรสก็ได นอกเหนือจากที่ไดทําสัญญาตกลงกันไว หรือหากสัญญาไมสามารถบังคับได 
ก็ใหถือหลักเกณฑการแบงแยกทรัพยสินออกเปนสินสวนตัว และสินสมรสตามที่บัญญัติไวใน
มาตรา 17 และมาตรา 18 ดังกลาว แตสัญญากอนสมรสนี้ไมกระทบถึงสิทธิของเจาหนี้ผูที่ไมทราบ
ถึงขอตกลงในสัญญากอนสมรสนั้น50 
 3) ความสัมพันธระหวางบิดามารดากับบุตร 

 (1)  บิดามารดามีหนาที่ตองอุปการะเลี้ยงดู และใหการศึกษาแกบุตรในระหวางที่ยัง
เปนผูเยาวหรือไมอาจหาเลี้ยงตัวเองได และบุตรมีหนาที่ตองอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาดวย51 

 (2)  บุตรมีสิทธิที่จะเลือกใชนามสกุลของบิดาหรือมารดาก็ได52 ทั้งนี้เห็นวามาตรานี้
ชวยแกปญหาเรื่องครอบครัวจีนรังเกียจลูกสาว เพราะตั้งแตนี้ไปลูกสาวก็สามารถสืบสกุลได 

 
 
 
 
 

                                                 
50  Article 19 Husband and wife may come to an agreement whether the property incurred during the 

existence of marriage or prior to marriage to be owned by each party, to be jointly owned or partially owned by 
each party and partially owned by both parties. The agreement shall be made in written form. Where there is no 
such agreement or  it is not explicitly agreed upon, the provisions of articles 17 and 18 shall apply. The 
agreement concerning the property obtained during the existence of marriage and premarital property shall be 
binding upon either party.Where husband and wife agree to individually own their property, the debt of either 
the husband or the wife shall be cleared off by the individual property of the debtor  if the creditor has the 
knowledge of the said agreement.  

51  Article 21  Parents shall be under the obligation of upbringing and educating their children, and the 
children shall also be under the obligation of supporting their parents. Where the parents fail to perform their 
obligations, the underage children and the children without the ability to live an independent life shall be 
entitled to ask their parents to pay aliments. 

52  Article 22 A child may take the surname of either the father or mother. 
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 (3)  บิดามารดามีสิทธิและหนาที่ที่จะปกปองและใหการศึกษาแกบุตร แตหากบุตร
ผูเยาวกอใหเกิดความเสียหายตอประเทศชาติ หรือตอสวนรวม หรือตอบุคคลอื่น บิดามารดาตองรับ
ผิดในทางแพงตอการกระทําของบุตร53 

 (4) ระหวางสามีและภริยามีสิทธิที่จะไดรับมรดกของอีกฝาย และระหวางบิดา
มารดากับบุตรก็มีสิทธิที่จะไดรับมรดกของอีกฝายหนึ่งเชนกัน54 

 (5) บุตรนอกสมรสมีสิทธิและหนาที่ เชนเดียวกับบุตรโดยชอบดวยกฎหมาย 
กลาวคือบิดามารดามีหนาที่อุปการะเลี้ยงดูและใหการศึกษาแกบุตร จนกวาบุตรจะบรรลุนิติภาวะ55 

 (6) บุตรบุญธรรมมีสิทธิและหนาที่ตอผูรับบุตรบุญธรรมเชนเดียวกับบุตรที่ชอบ
ดวยกฎหมายมีตอบิดามารดา และตองเสียสิทธิและหนาที่ในครอบครัวที่ไดกําเนิดมา56 

 (7) นอกจากบิดามารดากับบุตรมีสิทธิและหนาที่ในการอุปการะเลี้ยงดูซ่ึงกันและ
กันแลว กฎหมายยังกําหนดใหปูยาตายายกับหลาน พี่ชายพี่สาวกับนองชายนองสาว และบิดามารดา
เล้ียงกับบุตรเล้ียง ตางมีสิทธิและหนาที่ในการอุปการะเลี้ยงดูซ่ึงกันและกันดวย 
 4)   การสิ้นสุดการสมรสดวยการหยา 
  ชายหญิงที่จดทะเบียนสมรสกันถูกตองตามกฎหมาย  การสมรสจะสิ้นสุดลง 
นอกจากการตายจากกันแลว จะตองดําเนินการหยาขาดจากกันตามกฎหมาย ซ่ึงการหยามี 2 วิธี คือ 
หยาโดยความยินยอมของคูสมรสทั้งสองฝาย และหยาโดยคําพิพากษาของศาล 
  (1) เมื่อสามีภริยาตกลงใจที่จะหยาขาดจากกัน ทั้งคูตองไปที่สํานักงานทะเบียน
สมรสดวยตนเองเพื่อขอทําการหยา เมื่อเจาหนาที่ตรวจสอบแนชัดวาทั้งสองฝายสมัครใจที่จะหยา 
 

                                                 
53  Article 23  Parents shall have the rights and obligations of protecting and educating their children. 

Where the underage child causes any damage to the state, collective or other person, the parents  thereof shall 
take civil liabilities. 

54  Article 24 Both husband and wife  shall be entitled to inherit the property of each other. Both 
parent and child shall be entitled to inherit the property of each other. 

55  Article 25  A natural child shall have the equal rights of  a legitimate child, and shall not be harmed 
or discriminated against by any person. The natural father or mother that does not directly upbring his or her 
natural child shall undertake the expenses for the living and education of the natural child until the child is able 
to live an independent life. 

56  Article 26 The state defends lawful adoptions. The relevant provisions in this law concerning the 
relationship between parents and children shall be applicable to foster parents and foster children. 
The rights and obligations between the foster children and natural parents are eliminated by the establishment of 
the adoption 
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ขาดจากกัน และจัดการปญหาเกี่ยวกับบุตรและทรัพยสินระหวางสามีภริยาแลว ก็จะออกใบสําคัญ
การหยาให57 
  (2)  การหยาโดยคําพิพากษาของศาล 
   กฎหมายวางหลักเกณฑเหตุฟองหยาไวดังนี้58 
   1) จดทะเบียนสมรสซอน หรือมีคูสมรสแลวไปอยูรวมกับผูอ่ืน 
   2)  ทําทารุณกรรม ใชกําลังประทุษราย หรือทอดทิ้งสมาชิกคนใดในครอบครัว 
   3)  เลนการพนัน หรือเสพสิ่งเสพติดใหโทษจนเปนนิสัยและไมอาจกลับตัวได 
   4)  แยกกันอยูเกินกวา 2 ปขึ้นไป 
   5)  มีพฤติการณที่ทําใหความสัมพันธระหวางสามีภริยาไมอาจดํารงอยูได 
   6)  ถูกศาลสั่งใหเปนคนสาบสูญ 
    ทางฝายสามีถึงแมมีเหตุที่จะฟองหยาภริยาได แตในระหวางที่ภริยาตั้งครรภ 
หรือภายในหนึ่งปหลังคลอด หรือภายในหกเดือนนับแตการตั้งครรภยุติกลางคัน สามีจะฟองหยา

                                                 
57  Article 31 Divorce shall be allowed if both husband wife are willing to divorce .Both parties shall 

apply to the marriage registration authority for divorce. The marriage registration authority issues a certificate 
of divorce after confirming that both parties are indeed willing to divorce and have made proper arrangements 
for their children and have properly disposed of their property. 

58  Article 32  Where either the husband or wife applies to get divorced, the departments concerned 
may make mediations, or he or she may file a suit at the peoples court for divorce. The peoples court shall make 
mediations in the process of hearing a divorce suit; divorce shall be granted if mediation fails because mutual 
affection no longer exists. Divorce shall be granted if any of the following circumstances occurs and mediation 
fails: 

  a. either party is a bigamist or a person who has a spouse but co-habits with another person; 
  b. there is family violence or maltreatment or desertion of any family member; 

  c. either party is indulged in gambling , drug-abuse or has other vicious habits and refuses to mend 
his or her ways despite of repeated admonition; 
  d. both parties have lived separately due to lack of mutual affection for up to two years; 

  e. other circumstances that have led to the nonexistence of mutual affection as husband and wife. 
If either party has been declared by court as to be missing and the other party applies to be divorced, divorce 
shall be granted. 
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ไมได เวนแตมีเหตุจําเปน แตทางฝายภริยาฟองหยาไดทุกเมื่อมีเหตุหยาเกิดขึ้นโดยไมมีขอจํากัด
ใดๆ59 
    ในกรณีคูสมรสของทหารประจําการจะฟองหยาทหารนั้น ตองไดรับความ
ยินยอมจากทหารผูนั้นกอน เวนแตวาทหารผูนั้นมีความผิดรายแรงก็ไมตองขออนุญาตกอน60 
    ถึงแมมีเหตุที่จะฟองหยาเกิดขึ้น แตศาลจะพิพากษาใหหยาขาดจากกันได 
ตองปรากฏขอเท็จจริงวาการสมรสนั้นไดแตกสลายลงไปแลว และไมสามารถไกลเกล่ียใหกลับมา
คืนดีกันได  
  (3) ผลหลังจากการหยา 
     การหยาทําใหการสมรสสิ้นสุดลง และเกิดผลตอความสัมพันธในครอบครัว ดังนี้ 
    (1) หากชายและหญิงตองการกลับมาเปนสามีภริยาโดยชอบดวยกฎหมายกัน
ใหม ตองไปดําเนินการจดทะเบียนสมรสใหม61 
    (2)  ความสัมพันธระหวางบิดามารดากับบุตรไมส้ินสุดลง บุตรยังคงเปนบุตร
ของบิดาและมารดา แมศาลจะสั่งใหบิดาหรือมารดาแตผูเดียวเปนผูใชอํานาจปกครองบุตรก็ตาม ใน
การที่ศาลจะมีคําสั่งใหฝายใดเปนผูใชอํานาจปกครองบุตรนั้น ศาลจะคํานึงถึงประโยชนของบุตร
และฐานานุรูปของสามีภริยาทั้งสองฝายเปนสําคัญ หากบุตรยังเล็กอยูในชวงใหนม ใหบุตรอยูใน
อํานาจปกครองของมารดาเปนหลัก62 

                                                 
59  Article 34  The husband may not apply for divorce when his wife is pregnant or within one year 

after giving birth to a child or within six months after terminating gestation. This restriction shall not apply to 
the case where the wife applies for divorce or the peoples court deems it necessary to accept the application of 
the husband for divorce. 

60  Article 33  The application of the spouse of a soldier in active service for divorce shall be granted 
by the soldier unless the soldier is in grave fault. 

61  Article 35  If, after divorce, both parties desire to resume their husband-and- wife relationship, they 
shall go through the registration procedures at the marriage registration authority. 

62  Article 36  The relationship between parents and children does not terminate due to the divorce of 
parents. After the divorce of the parents, the children remain the children of both parties no matter they are 
supported directly by either the father or mother.Both father and mother shall, after divorce, have the right and 
the obligation of upbringing their children.It is the principle that the children during lactation shall be brought 
up by their mother after the divorce of the parents. If any dispute arises concerning which party shall bring up 
the children beyond lactation,  such dispute shall be settled by the peoples court according to the specific 
conditions of both parties and in light of protecting the rights and interests of the children. 
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    (3)  ถึงแมจะไดหยาขาดจากกันแลว บิดามารดายังมีหนาที่ที่จะตองอุปการะ
เล้ียงดู และใหการศึกษาแกบุตรตอไป ในสวนขอตกลงวาฝายใดจะเปนผูออกคาใชจายเทาใดนั้น ให
ทั้งสองฝายตกลงกันเอง หากตกลงกันไมไดศาลจะเปนผูกําหนด63 
   (4)  หากบิดาหรือมารดาฝายใดที่มิไดมีอํานาจปกครองหรือเล้ียงดูบุตร ก็ยังมี
สิทธิมาเยี่ยมเยือนบุตรได เวนแตการเยี่ยมเยือนนั้นไมสงผลดีตอสุขภาพกาย หรือสุขภาพจิตของ
บุตร ศาลอาจสั่งใหยุติการเยี่ยมเยือนได64 
   (5)  นับตั้งแตเวลาที่ไดมีการหยา สามีและภริยาอาจตกลงแบงทรัพยสินที่เปน
สินสมรสรวมกัน แตหากตกลงกันไมไดศาลจะชี้ขาดตามสภาพแหงทรัพยสิน โดยคํานึงถึงการดูแล
บุตรและผลประโยชนของภริยาเปนหลัก65 นอกจากนี้คูสมรสฝายหนึ่งอาจตองชดใชสินสมรสที่คู
สมรสอีกฝายหนึ่งจายเกินไปกวาหนาที่ของตนดวย66 

                                                 
63 Article 37  If,  after the divorce of parents, the children are to be brought up by either party, the 

other party shall undertake a part or all of the necessary living and education expenses. The amount and term of 
payment shall be agreed upon by both parties; if no agreement is achieved, the amount and term shall be 
decided by the peoples court. No agreement or judgment concerning the expenses for the living and education 
of the  children may in no way prevent the children from making  reasonable requests, where necessary, to 
either parent for an amount beyond the amount as determined in the said agreement or judgment. 

64 Article 38  After divorce,  the parent that does not directly bring up the children has the right to visit 
the children, and the other party has the obligation to give assistance. The way and time for exercising the right 
of visiting children shall be agreed upon by the parties concerned. In case no agreement is achieved,  they shall 
be decided by the peoples court.If  the  visit of either the father or mother is harmful to the soundness of the 
body and mind of the children, the said right shall be terminated by the people’s court. When the reasons for 
terminating the said right disappear,  the right shall be resumed. 

65 Article 39  At the time of divorce, both husband and wife shall agree upon the disposal of the jointly 
owned property; if they fail to come to any agreement,  the people’s court shall decide the disposal thereof,   
taking into consideration the actual circumstances of the property and following the principle of favoring the 
children and the wife.The rights and interests that both husband and wife enjoy in the contracted management 
of land shall be protected by law.    

66 Article 40 In the case both husband and wife agree to separately own the property they respectively 
obtain during the existence of their marriage and either of them  has spent considerably more effort on 
supporting children, taking care of the old or assisting the other party in work,  etc,  this party shall be  entitled 
to demand the other party to make compensations at the time of divorce,  and the requested party shall make 
compensations. 
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   (6)  ในสวนของหนี้สินที่เกิดขึ้น ณ วันที่มีการหยา หนี้สินที่เปนหนี้รวมที่
เกิดขึ้นจากการอยูกินรวมกันฉันสามีภริยา ใหชําระหนี้สินนั้นดวยสินสมรสกอน หากไมพอจึงให
ชําระดวยสินสวนตัวของแตละฝายตามที่ไดตกลงกัน แตหากตกลงกันไมไดศาลจะเปนผูช้ีขาด67 
   (7)  หากหลังจากการหยาขาดจากกัน ทําใหคูหยาฝายใดฝายหนึ่งจะตองมีความ
ยากลําบากมากขึ้นในการดํารงชีวิต อีกฝายหนึ่งจะตองแบงสินสวนตัวของตนมาชวยเหลือฝายที่
ยากลําบากดวย แตหากตกลงกันไมได ศาลจะเปนผูช้ีขาด68 
   (8)  หากมีการฟองหยาเพราะเหตุมีการสมรสซอน หรือไปอยูรวมกับชายหรือ
หญิงอื่น หรือใชกําลังประทุษรายทําทารุณกรรม หรือทอดทิ้งสมาชิกในครอบครัว คูสมรสฝายที่
มิไดกระทําผิดมีสิทธิฟองเรียกคาทดแทนจากอีกฝายหนึ่ง69 
   (9)  หากปรากฏวาในขณะหยาหรือในขณะแบงสินสมรส คูสมรสฝายหนึ่งได
ซอนเรน ยักยาย จําหนาย ทําลายสินสมรส หรือแกลงเปนลูกหนี้อันเปนเท็จทําใหสวนแบงทรัพยสิน
ที่คูสมรสอีกฝายหนึ่งควรจะไดรับลดลง คูสมรสฝายนั้นมีสิทธิฟองขอแบงสินสมรสกันใหม70 
 
                                                 

67 Article41 At the time of divorce, the debts jointly incurred by both husband and wife for the 
common life shall be  paid out of the jointly owned property. If the jointly owned property is not enough to pay 
the debts or  if the property is individually owned, both parties shall agree upon the payment of the debts. If 
both parties fail to reach any agreement,  the people’s court shall decide on the payment of the debts. 

68 Article 42 If, at the time of divorce, either party has difficulties in life, the other party shall render 
appropriate assistance from his or her personal property like house,  etc. Specific arrangements shall be agreed 
upon by  both parties. In case no agreement is agreed upon, the people’s court shall make a decision. 

69 Article 46 In any of the following circumstances which has led to the divorce of husband and wife, 
the innocent party shall be entitled to claim damages: 

 a. bigamy; 
 b. cohabitation between a person who has a spouse  but co-habitats with a third person; 
 c. familial violence; 
 d. ltreating or deserting any family member. 
70  Article 47 If, at the time divorce, any party conceals, transfers, sells or destroys the property jointly 

owned by both husband and wife, or fabricates  any debt in an effort to seize the property of the other  party, the 
person who conseals, transfers,  sells or destroys the jointly owned property or fabricates the  debt may, in the 
partition of jointly owned property, have a smaller or even no share. If any party discovers any of the afore-
mentioned acts after divorce, he or she may file a suit at the peoples court to apply for repartitioning the jointly 
owned property. The people’s  court concerned may punish any of the acts that hampers the civil litigation 
concerning the afore-mentioned acts according to the civil procedure law. 
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 5)   การชวยเหลือฟนฟูและความรับผิดชอบทางกฎหมาย 
  ชายหญิงที่สมรสกันถูกตองตามกฎหมาย รัฐไดมีมาตรการในการใหความชวยเหลือ
แกครอบครัว ดังนี้ 
  (1) ในกรณีที่มีการใชกําลังประทุษราย หรือทําทารุณกรรมสมาชิกในครอบครัว 
ผูที่ไดรับความเสียหายมีสิทธิรองขอตอคณะกรรมการผูอยูอาศัย คณะกรรมการหมูบาน หรือ
หนวยงานตนสังกัดใหทําการตักเตือนและไกลเกลี่ย หรือรองขอตอหนวยงานรักษาความสงบให
ลงโทษตามอํานาจฝายบริหารได71 
  (2) สมาชิกในครอบครัวหากถูกทอดทิ้ง มีสิทธิรองขอใหตักเตือนและไกลเกลี่ย 
หรือรองขอตอหนวยงานรักษาความสงบใหลงโทษตามอํานาจฝายบริหารได72 
  (3) หากมีการสมรสซอน ใชกําลังประทุษราย ทําทารุณกรรม หรือทอดทิ้งสมาชิก
ในครอบครัวอันเปนความผิดทางอาญา ใหมีการฟองคดีอาญาตอศาลไดดวยตนเองหรือจะขอให
อัยการฟองคดีใหก็ได73 

                                                 
71 Article 43  In case of familial violence or maltreatment of any family member, the victim thereof 

shall be entitled to make petitions, and the villagers’ committees, the relevant urban residents’ committee,  
villagers’ committee or the entity where the victim is a staff member shall make dissuasions or mediations. The 
victim shall be entitled to make petitions concerning the familial violence that is happening, and the relevant 
urban residents committee or villagers’ committee shall make dissuasions, and the public security organs shall 
stop such acts. Where the victim of family violence or maltreatment makes a petition, the public security organ 
concerned shall give administrative punishment to the actor according to the provisions on the administration of 
public security.  

72 Article 44 Any member deserted by his or her family shall be entitled to make petitions,  and the 
relevant urban residents’ committee, villagers’ committee or the entity where the victim is a staff member shall 
make dissuasions or mediations. 

 Where any person deserted by his or her family makes a petition,  the people’s court  shall make a 
judgment concerning the payment of expenses for upbringing, supporting and maintenance. 

73 Article 45  Criminal liabilities shall be meted out to bigamists and those who has committed 
familial violence or maltreated or deserted any family member so seriously as to have constituted a crime. The 
victim may file a private prosecution at the people’s court according to the provisions of the criminal procedure 
law; the relevant public security organ shall make investigations and the people’s procuratorate concerned shall 
make a public prosecution according to the provisions of law. 
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  (4)  กฎหมายกําหนดใหศาลตองบังคับใหมีการชําระคาอุปการะเลี้ยงดู คาเลี้ยงชีพ 
การแบงทรัพยสินระหวางสามีภริยาหลังการหยา และการเยี่ยมเยือนบุตรตามที่ไดรับคํารองขอ และ
ใหเอกชนและหนวยงานที่เกี่ยวของสนับสนุนการดําเนินการนี้ดวย74 

 
3.2  ผลทางกฎหมายของการอยูรวมกันของชายหญิงโดยจดทะเบียนสมรสและไมจดทะเบียนสมรส

ตามกฎหมายไทย 

3.2.1 ผลทางกฎหมายของการอยูรวมกันของชายหญิงโดยจดทะเบียนสมรส 
 สามีภริยาโดยชอบดวยกฎหมาย คือ สามีภริยาที่ไดทําการสมรสกันตั้งแตกอนวันที่ 1 

ตุลาคม 2478  แตตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2478 ซ่ึงเปนเวลาหลังจากที่ไดใชประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย บรรพ 5 แลว การจะเปนสามีภริยาโดยชอบดวยกฎหมาย จะตองจดทะเบียนสมรส เพราะ
มาตรา 1457 บัญญัติไวโดยชัดแจงวา การสมรสจะมีไดเฉพาะเมื่อไดจดทะเบียนสมรสแลวเทานั้น 
ดังนั้นผลทางกฎหมายของการเปนสามีภริยาโดยชอบดวยกฎหมาย มีดังตอไปนี้ 

 1) ตองอยูกินดวยกันฉันสามีภริยา 
   มาตรา 1461 บัญญัติวา สามีภริยาตองอยูกินดวยกันฉันสามีภริยา 
   ชายหญิงเมื่อจดทะเบียนสมรส ตกลงเปนสามีภริยาโดยชอบดวยกฎหมายแลว 

กฎหมายกําหนดใหตองอยูกินดวยกันฉันสามีภริยา กลาวคือ ตองอยูรวมบานเดียวกัน รวมชีวิตใน
การครองเรือน รวมทั้งรวมประเวณีตอกันดวย หากอยูรวมบานเดียวกัน แตไมไดรวมประเวณีดวยก็
ไมถือวาอยูกินดวยกันฉันสามีภริยา อยางไรก็ดีสามีภริยาจะบังคับใหอีกฝายอยูกินดวยกันฉันสามี
ภริยากับตนไมได แตผลในทางกฎหมายทางออมมีอยูหลายประการ คือ ประการที่หนึ่ง การที่ภริยา
ปฏิเสธไมยอมใหสามีรวมประเวณีดวยอาจเปนการกระทําอันเปนปฏิปกษตอการเปนสามีภริยากัน
อยางรายแรง ซ่ึงเปนเหตุใหสามีฟองหยาไดตามมาตรา 1516 (6) 75 และประการที่สอง ถาฝายใดฝาย
หนึ่งไมยอมอยูกินดวยกันฉันสามีภริยา โดยจงใจละทิ้งรางอีกฝายหนึ่งไปเกินหนึ่งป หรือไมไดอยู
กินดวยกันดวยเหตุสามีหรือภริยาตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกและไดถูกจําคุกเกินหนึ่งปใน

                                                 
74  Article 48  In case any person refuses to execute the judgment or decision on the payment of 

expenses for upbringing, supporting or maintenance, the partitioning or inheritance of property or visiting the 
children,  the execution may be enforced by the people’s court in accordance with the law. Relevant persons 
and entities shall be responsible for giving assistance to the enforcement. 

75  มาตรา 1516 เหตุฟองหยามีดังตอไปนี้... 
  (6)  สามีหรือภริยาไมใหความชวยเหลืออุปการะเลี้ยงดูอีกฝายหนึ่งตามสมควร หรือทําการเปน

ปฏิปกษตอการที่เปนสามีภริยากันอยางรายแรง ทั้งนี้ ถาการกระทํานั้นถึงขนาดที่อีกฝายหนึ่งเดือดรอนเกินควร 
ในเมื่อเอาสภาพ ฐานะและความเปนอยูรวมกันฉันสามีภริยามาคํานึงประกอบอีกฝายหนึ่งนั้นฟองหยาได 
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ความผิดที่อีกฝายหนึ่งมิไดมีสวนกอใหเกิดการกระทําความผิดหรือยินยอมหรือรูเห็นเปนใจในการ
กระทําความผิดนั้นดวย และการเปนสามีภริยากันตอไปจะเปนเหตุใหอีกฝายหนึ่งไดรับความ
เสียหายหรือเดือดรอนเกินควร หรือสามีหรือภริยาสมัครใจแยกกันอยูเพราะเหตุที่ไมอาจอยูรวมกัน
ฉันสามีภริยาไดโดยปกติสุขตลอดมาเกินสามป หรือแยกกันอยูตามคําส่ังศาลเปนเวลาเกินสามป ก็
เปนเหตุใหฝายใดฝายหนึ่งฟองหยาตามมาตรา 1516 (4) ได 
 2)   ตองอุปการะเลี้ยงดูกัน 
   มาตรา 1461 วรรคสอง บัญญัติวา สามีภริยาตองชวยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกันตาม
ความสามารถและฐานะของตน 
   คูสามีภริยาโดยชอบดวยกฎหมาย มีหนาที่ตามกฎหมายที่จะตองอุปการะเลี้ยงดูกัน
ตามความสามารถและฐานะของตน ในอดีตประเพณีไทยถือวาสามีเปนชางเทาหนา ภริยาเปนชาง
เทาหลัง สามีมีหนาที่ทํางานหาเงินเลี้ยงครอบครัว สวนภริยามีหนาที่ดูแลบาน ทํางานบาน คอย
ปรนนิบัติดูแลสามี  เ ล้ียงลูก  แตยุคสมัยปจจุบันสามีภริยามีสิทธิ เทาเทียมกัน  ตางมีความรู
ความสามารถ ตางฝายตางมีรายได ทํางานดวยกันทั้งคู ดังนั้นตางฝายตางตองชวยเหลือและอุปการะ
เล้ียงดูซึ่งกันและกัน การชวยเหลือจัดเปนหนาที่ที่ตองกระทํา เชน ภริยาเจ็บปวยสามีก็ตองชวยเหลือ
พยาบาล แตการอุปการะเลี้ยงดูเปนเรื่องการจัดหาเงินทอง เครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเปนใน
ครัวเรือน เชน จัดหาเสื้อผาเครื่องนุงหม ยารักษาโรค เปนตน การชวยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกฎหมาย
ใชคําวา “ตามความสามารถและฐานะของตน” จึงจําเปนตองคํานึงถึงอายุ สุขภาพ รายได และ
ทรัพยสินของคูสมรสดวยวาสามารถใหความชวยเหลือกันไดมากนอยเพียงไร76 หากสามีหรือภริยา
ไมชวยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกันตามสมควร อีกฝายหนึ่งยอมฟองเรียกคาอุปการะเลี้ยงดูไดตาม
มาตรา 1598/3877 หรือถือเปนเหตุฟองหยาไดตามมาตรา 1516 (6) สิทธิที่จะไดคาอุปการะเลี้ยงดูนี้
จะสละหรือโอนมิได และไมอยูในขายแหงการบังคับคดี ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 1598/41 เชน 
ภริยาทะเลาะกับสามีแลวทําสัญญาแยกกันอยูตางหากโดยระบุวาจะไมเรียกรองเงินทองหรือ
ทรัพยสินที่มีตอกันแตอยางใดทั้งสิ้น ภริยาก็ยังมีสิทธิฟองเรียกคาอุปการะเลี้ยงดูจากสามีได เพราะ
การสละสิทธิที่จะไดรับคาอุปการะเลี้ยงดูจากสามีนี้ไมมีผลบังคับ78 อยางไรก็ดีการที่สามีภริยามี 
 

                                                 
76  นุชทิพย ป. บรรจงศิลป.  เลมเดิม.  หนา 46. 
77  มาตรา 1598/38 คาอุปการะเลี้ยงดูระหวางสามีภริยา หรือระหวางบิดามารดากับบุตรนั้น ยอมเรียกจาก

กันได  ในเมื่อฝายที่ควรไดรับอุปการะเลี้ยงดูไมไดรับการอุปการะเลี้ยงดูหรือไดรับการอุปการะเลี้ยงดูไมเพียงพอ
แกอัตภาพ คาอุปการะเลี้ยงดูนี้ศาลอาจใหเพียงใดหรือไมใหก็ได  โดยคํานึงถึงความสามารถของผูมีหนาที่ตองให 
ฐานะของผูรับและพฤติการณแหงกรณี 

78  ประสพสุข บุญเดช.  เลมเดิม.  หนา 161. 
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หนาที่ตองอุปการะเลี้ยงดูซ่ึงกันและกันนั้น ตองเปนกรณีที่สามีและภริยามิไดทําผิดหนาที่ในฐานะ 
ที่เปนสามีภริยากันแตอยางใด ฉะนั้นหากภริยาจงใจละทิ้งสามี เชน ภริยาไมพอใจที่จะอยูกับสามีจึง
ออกจากบานเสียเองโดยไมมีเหตุอันสมควร ภริยาก็หามีสิทธิเรียกคาอุปการะเลี้ยงดูจากสามีไม79 
   จากการที่กฎหมายใหสามีภริยาชวยเหลืออุปการะเลี้ยงดูซ่ึงกันและกันนั้น กอใหเกิด
ความสัมพันธในทางกฎหมายกับบุคคลภายนอกที่มากระทําละเมิดตอสามีหรือภริยาทําใหไดรับ
บาดเจ็บหรือถึงแกความตาย คูสมรสอีกฝายหนึ่งมีสิทธิที่จะไดรับคาสินไหมทดแทน ดังนี้ 
   (1) คาสินไหมทดแทนเพื่อการขาดแรงงาน ในกรณีกระทําละเมิดทําใหคูสมรสถึง
แกความตาย หรือเสียหายแกรางกาย หรืออนามัย หรือเสียเสรีภาพ ทําใหคูสมรสอีกฝายหนึ่งขาด
แรงงานในครัวเรือน ผูกระทําละเมิดจําตองชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกคูสมรสเพื่อท่ีเขาตองขาด
แรงงานอันนั้นไปดวย ตามมาตรา 44580 
   (2) คาสินไหมทดแทนเพื่อการขาดไรอุปการะตามกฎหมาย ในกรณีกระทําละเมิด
ใหคูสมรสถึงแกความตาย ทําใหคูสมรสอีกฝายหนึ่งตองขาดไรอุปการะตามกฎหมาย ผูกระทํา
ละเมิดจําตองใชคาสินไหมทดแทนใหแกคูสมรสที่ตองขาดไรอุปการะนั้น ตามมาตรา 443 วรรค
ทาย81 ซ่ึงการเรียกคาสินไหมทดแทนการขาดไรอุปการะตามกฎหมายในกรณีบุคคลภายนอกมา
กระทําละเมิดเปนเหตุใหภริยาหรือสามีของตนถึงแกความตายนั้นไมคํานึงวาภริยาหรือสามีที่ถึงแก
ความตายจะมีรายไดหรือไมก็ตาม82  
 3) เปนผูอนุบาลหรือผูพิทักษของคูสมรสอีกฝายหนึ่ง 
   มาตรา 1463 บัญญัติวา “ในกรณีที่ศาลสั่งใหสามีหรือภริยาเปนคนไรความสามารถ
หรือเสมือนไรความสามารถ ภริยาหรือสามียอมเปนผูอนุบาลหรือผูพิทักษ แตเมื่อมีผูมีสวนไดเสีย
หรืออัยการรองขอ และถามีเหตุสําคัญ ศาลจะตั้งผูอ่ืนเปนผูอนุบาลหรือผูพิทักษก็ได” 
   เมื่อสามีหรือภริยาโดยชอบดวยกฎหมายฝายใดฝายหนึ่งศาลไดมีคําสั่งใหเปนคนไร
ความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ สามีหรือภริยาอีกฝายหนึ่งยอมเปนผูอนุบาลหรือผูพิทักษ 
เพราะสามีหรือภริยามีความใกลชิดและมีหนาที่ชวยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกันตามมาตรา 1461 จึงอยู

                                                 
79  คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 313/2479  ระหวาง นางจัน  อมาตยกุล โจทก  พระยาสารกิจพิศาล  จําเลย 
80  มาตรา 445 ในกรณีทําใหเขาถึงตาย หรือใหเสียหายแกรางกาย  หรืออนามัยก็ดี ในกรณีทําใหเขา 

เสียเสรีภาพก็ดี  ถาผูตองเสียหายมีความผูกพันตามกฎหมายจะตองทําการงานใหเปนคุณแกบุคคลภายนอกใน
ครัวเรือน หรืออุตสาหกรรมของบุคคลภายนอกนั้นไซร ทานวาบุคคลผูจําตองใชคาสินไหมทดแทนนั้นจะตอง 
ใชคาสินไหมทดแทนใหแกบุคคลภายนอกเพื่อที่เขาตองขาดแรงงานอันนั้นไปดวย 

81  มาตรา 443 วรรคทาย ถาวาเหตุที่ตายลงนั้นทําใหบุคคลคนหนึ่งคนใดตองขาดไรอุปการะตาม
กฎหมายไปดวยไซร ทานวาบุคคลนั้นชอบที่จะไดรับคาสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น 

82  ประสพสุข บุญเดช.  เลมเดิม.  หนา 163. 
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ในฐานะที่จะคุมครองประโยชนของคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถไดดีกวา
บุคคลอื่น แตอยางไรก็ดีถามีเหตุสําคัญ เมื่อผูมีสวนไดเสียหรืออัยการรองขอ ศาลจะตั้งผูอ่ืนเปน 
ผูอนุบาลหรือผูพิทักษก็ได เหตุสําคัญ เชน คูสมรสอีกฝายหนึ่งเปนคนวิกลจริตเหมือนกัน หรือมี
เร่ืองทะเลาะเบาะแวงกันเปนประจํา หรือติดสุรา ติดการพนัน หรือประพฤติตนไมดีคบชู เปนตน 
   ในกรณีที่ศาลสั่งใหสามีหรือภริยาเปนคนไรความสามารถและภริยาหรือสามีเปน 
ผูอนุบาล ภริยาหรือสามีที่เปนผูอนุบาลนี้มีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับผูใชอํานาจปกครอง ตามมาตรา 
1598/1583 แตจะทําโทษหรือใชใหทําการงานไมได นอกจากนี้ยังมีอํานาจจัดการสินสวนตัวของ 
คูสมรสอีกฝายหนึ่ง และมีอํานาจจัดการสินสมรสแตเพียงผูเดียว แตการจัดการสินสวนตัวและ
สินสมรสที่สําคัญ เชน การขาย แลกเปลี่ยน จํานอง ใหเชาซื้ออสังหาริมทรัพยหรือสังหาริมทรัพยที่
อาจจํานองได ใหกูยืมเงิน เปนตน คูสมรสที่เปนผูอนุบาลจะจัดการไมได เวนแตจะไดรับอนุญาต
จากศาล ตามมาตรา 1598/1684 
 4) การดูแลคูสมรสที่วิกลจริต 
   มาตรา 1464 บัญญัติวา “ในกรณีที่คูสมรสฝายใดฝายหนึ่งเปนคนวิกลจริต ไมวาศาล
จะไดส่ังใหเปนคนไรความสามารถหรือไม ถาคูสมรสอีกฝายหนึ่งไมอุปการะเลี้ยงดูฝายที่วิกลจริต
ตามมาตรา 1461 วรรคสอง หรือกระทําการหรือไมกระทําการอยางใด อันเปนเหตุใหฝายที่วิกลจริต
ตกอยูในภาวะอันนาจะเกิดอันตรายแกกายหรือจิตใจ หรือตกอยูในภาวะอันนาจะเกิดความเสียหาย
ทางทรัพยสินถึงขนาดบุคคลตามที่ระบุไวในมาตรา 28 หรือผูอนุบาลอาจฟองคูสมรสอีกฝายหนึ่ง
เรียกคาอุปการะเลี้ยงดูใหแกฝายที่วิกลจริต หรือขอใหศาลมีคําสั่งใดๆ เพื่อคุมครองฝายที่วิกลจริต
นั้นได 
   ในกรณีฟองเรียกคาอุปการะเลี้ยงดูตามวรรคหนึ่ง ถายังมิไดมีคําสั่งของศาลวา 
คูสมรสซึ่งวิกลจริตเปนคนไรความสามารถ ก็ใหขอตอศาลในคดีเดียวกันใหศาลมีคําส่ังวาคูสมรส
ซ่ึงวิกลจริตนั้นเปนคนไรความสามารถ โดยขอใหตั้งตนเองหรือผูอ่ืนที่ศาลเห็นสมควรเปนผูอนุบาล 
หรือถาไดมีคําส่ังของศาลแสดงวาคูสมรสซึ่งวิกลจริตเปนคนไรความสามารถอยูแลว จะขอใหถอด
ถอนผูอนุบาลคนเดิมและแตงตั้งผูอนุบาลคนใหมก็ได 

                                                 
83  มาตรา 1598/15 ในกรณีที่ศาลสั่งใหสามีหรือภริยาเปนคนไรความสามารถและภริยาหรือสามีเปนผู

อนุบาล ใหนําบทบัญญัติวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูใชอํานาจปกครองมาใชบังคับโดยอนุโลม เวนแตสิทธิตาม
มาตรา 1567 (2) และ (3) 

84  มาตรา 1598/16 คูสมรสซึ่งเปนผูอนุบาลของคูสมรสที่ถูกศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถมีอํานาจ
จัดการสินสวนตัวของคูสมรสอีกฝายหน่ึง และมีอํานาจจัดการสินสมรสแตผูเดียว แตการจัดการสินสวนตัวและ
สินสมรสตามกรณีที่ระบุไวในมาตรา 1476 วรรคหนึ่ง คูสมรสนั้นจะจัดการไมได เวนแตจะไดรับอนุญาตจากศาล 
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   ในการขอใหศาลมีคําส่ังใดๆ เพื่อคุมครองคูสมรสฝายที่วิกลจริตโดยมิไดเรียก 
คาอุปการะเลี้ยงดูดวยนั้น  จะไมขอใหศาลมีคําส่ังใหคูสมรสฝายที่วิกลจริตนั้นเปนคนไร
ความสามารถ หรือจะไมขอเปลี่ยนผูอนุบาลก็ได แตถาศาลเห็นวาวิธีการคุมครองที่ขอนั้นจําตองมี 
ผูอนุบาลหรือเปลี่ยนผูอนุบาลใหศาลมีคําสั่งใหจัดการทํานองเดียวกับที่บัญญัติไวในวรรคสอง แลว
จึงมีคําส่ังคุมครองตามที่เห็นสมควร” 
   ในระหวางที่เปนสามีภริยาโดยชอบดวยกฎหมาย หากฝายใดฝายหนึ่งวิกลจริต ไมวา
ศาลจะสั่งใหเปนคนไรความสามารถหรือไมก็ตาม กฎหมายกําหนดใหคูสมรสอีกฝายหนึ่งที่ไม
วิกลจริตดูแลคูสมรสฝายที่วิกลจริตโดยการชวยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกันตามความสามารถและฐานะ
ของตน เพื่อใหฝายที่วิกลจริตอยูในภาวะปลอดภัยทางทรัพยสิน ทางกาย และทางจิตใจ เชน พาคู
สมรสที่วิกลจริตไปหาหมอรักษา ดูแลไมใหเกิดอันตรายใดๆ หรือดูแลไมใหกระทําการใดๆ เปนที่
เสียหายแกทรัพยสิน หากไมกระทําการดังกลาว บิดา มารดา ปู ยา ตา ยาย ทวด ลูก หลาน เหลน 
ผูอนุบาล ผูพิทักษ หรือพนักงานอัยการ มีอํานาจฟองคูสมรสฝายที่ไมอุปการะเลี้ยงดูใหชําระคา
อุปการะเลี้ยงดู และขอใหศาลมีคําส่ังใดๆ เพื่อคุมครองคูสมรสฝายที่วิกลจริตนั้นไดตามที่บัญญัติไว
ในมาตรา 1464 
   การเปนบุคคลวิกลจริตมิไดหมายความเฉพาะบุคคลผูมีจิตผิดปกติ หรือตามที่เขาใจ
กันทั่วๆไปวาเปนบาเทานั้น แตหมายรวมถึงบุคคลที่มีกริยาอาการผิดปกติเพราะสติวิปลาส คือ ขาด
ความรําลึก ขาดความรูสึก หรือขาดความรับผิดชอบดวย เพราะบุคคลดังกลาวไมสามารถประกอบ
กิจการของตน หรือประกอบกิจการสวนตัวของตนไดทีเดียว เชน บุคคลอายุ 92 ปไมรูสึกตนเอง 
ไมรูจักสถานที่และเวลา พูดจารูเร่ืองบางไมรูเร่ืองบาง พอถือไดวาเปนบุคคลวิกลจริตที่ศาลจะสั่งให
เปนคนไรความสามารถไดแลว และลูกหลานของบุคคลดังกลาวก็อาจจะฟองขอใหศาลมีคําส่ัง
คุมครองตามมาตรา 1464 นี้ได85 
 5)   การใชคํานําหนานาม และชื่อสกุลของหญิงมีสามี 
   คํานําหนานามของหญิงมีสามี แตเดิมมีกําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาใหใชคํานํา
นามสตรี พ.ศ. 2460 และแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2464 มีสาระสําคัญ กลาวคือ หญิงที่ยังไมมีสามี ใหใช
คํานําหนานามวา “นางสาว” และนามสกุลของตนเอง แตถาเปนหญิงที่มีสามีแลว ใหใชคําวา “นาง” 
เปนคํานํานาม แลวเอานามสกุลของสามีเขาประกอบ 
    การสมรสที่เปนโมฆะแมไมกอใหเกิดความสัมพันธในทางทรัพยสิน แตความ 
สัมพันธในทางสวนตัวไดเกิดขึ้นแลว ดังนั้นแมหากตอมาศาลพิพากษาใหการสมรสตกเปนโมฆะ 
หรือพิพากษาใหเพิกถอนการสมรสที่เปนโมฆียะก็ตาม หญิงมีสามีนั้นก็ตองใชคํานําหนานามวา 

                                                 
85  ประสพสุข บุญเดช.  เลมเดิม.  หนา 176. 
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“นาง”  หรือแมมีการหยาขาดจากการเปนสามีภริยา หญิงนั้นก็ตองใชคํานําหนานามวา “นาง” 
ตลอดไป จะกลับมาใชคํานําหนานามวา “นางสาว” ไมได 
   จากการที่หญิงที่จดทะเบียนสมรสตองใชคํานําหนานามวา “นาง” หรือถึงแมวาสามี
จะเสียชีวิต หรือหยาขาดจากสามีแลว ก็ยังตองใชคํานําหนานามวา “นาง” เปนอีกปจจัยหนึ่งที่ทําให
หญิงไมอยากที่จะจดทะเบียนสมรส เนื่องจากเกิดผลกระทบกับหญิงในการดํารงชีวิตประจําวัน เชน 
การประกอบอาชีพ หรือการทํานิติกรรมตางๆ ดังนั้นในปจจุบันนี้จึงไดมีการแกไขกฎหมายดังกลาว
ขางตน โดยไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติคํานําหนานามหญิง พ.ศ. 2551 มีสาระสําคัญ คือ 
หญิงซึ่งจดทะเบียนสมรสแลวจะใชคํานําหนานามวา “นาง” หรือ “นางสาว” ก็ได และหากตอมา
การสมรสสิ้นสุดลง จะใชคํานําหนานามวา “นาง” หรือ “นางสาว” ก็ได ซ่ึงทําใหหญิงมีทางเลือกใน
การใชคํานําหนานามตามความสมัครใจ ซ่ึงเปนการสอดคลองกับการเลือกใชนามสกุลตามกฎหมาย
วาดวยช่ือบุคคล 
   ในสวนของชื่อสกุลของหญิงมีสามีนั้น ในปจจุบันไดมีพระราชบัญญัติช่ือบุคคล 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548  ซ่ึงมาตรา 6 ของพระราชบัญญัติดังกลาวบัญญัติวา ใหยกเลิกความในมาตรา 
12 และมาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติช่ือบุคคล พ.ศ. 2505 และใหใชความตอไปนี้แทน 
   “มาตรา 12 คูสมรสมีสิทธิใชช่ือสกุลของฝายใดฝายหนึ่งตามที่ตกลงกัน หรือตางฝาย
ตางใชช่ือสกุลเดิมของตน 
   การตกลงกันตามวรรคหนึ่ง จะกระทําเมื่อมีการสมรสหรือในระหวางสมรสก็ได 
   ขอตกลงตามวรรคหนึ่ง คูสมรสจะตกลงเปลี่ยนแปลงภายหลังก็ได” 
   “มาตรา 13 เมื่อการสมรสสิ้นสุดลงดวยการหยาหรือศาลพิพากษาใหเพิกถอนการ
สมรส ใหฝายซึ่งใชช่ือสกุลของอีกฝายหนึ่งกลับไปใชช่ือสกุลเดิมของตน 

เมื่อการสมรสสิ้นสุดลงดวยความตาย ใหฝายซ่ึงยังมีชีวิตอยูและใชช่ือสกุลของอีก
ฝายหนึ่งมีสิทธิใชช่ือสกุลนั้นไดตอไป แตเมื่อจะสมรสใหม ใหกลับไปใชช่ือสกุลเดิมของตน” 

สรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 
เดิมพระราชบัญญัติช่ือบุคคล พ.ศ. 2505 กําหนดใหหญิงมีสามีใชช่ือสกุลของสามี 

แตปจจุบันไดมีพระราชบัญญัติช่ือบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 บัญญัติใหยกเลิกขอความดังกลาว 
แลวบัญญัติใหคูสมรสสามารถเลือกที่จะใชช่ือสกุลของฝายใดฝายหนึ่ง หรือตางฝายตางใชช่ือสกุล
เดิมของตนเองก็ได เหตุผลก็คือ โดยที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยที่ 21/2546 วาพระราชบัญญัติช่ือ
บุคคล พ.ศ. 2505 มาตรา 12 ที่บัญญัติใหหญิงมีสามี ใชช่ือสกุลของสามี ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ 
เนื่องจากรัฐธรรมนูญบัญญัติไววาชายหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน ดังนั้นหญิงมีสามีจึงมีสิทธิที่จะ
เลือกใชนามสกุลเดิมของตน หรือจะใชนามสกุลของสามีก็ได แตตอมาเมื่อการสมรสสิ้นสุดลงดวย
การหยา หรือศาลพิพากษาใหเพิกถอนการสมรส ใหฝายซึ่งใชช่ือสกุลของอีกฝาย กลับไปใชช่ือสกุล
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ของตนเอง แตถาการสมรสสิ้นสุดลงดวยความตาย ใหฝายที่มีชีวิตอยูใชช่ือสกุลของฝายที่ตายไป
แลวได แตถาจะสมรสใหมใหกลับไปใชช่ือสกุลเดิมของตนเอง 

นอกจากนี้ในเรื่องของชื่อรอง มาตรา 6 ของพระราชบัญญัติช่ือบุคคล (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2548 บัญญัติไวมีใจความสําคัญสรุปวา คูสมรสจะใชช่ือสกุลของอีกฝายหนึ่งเปนชื่อรองไดเมือ่
ไดรับความยินยอมของฝายนั้นแลว หรือบุตรจะใชช่ือสกุลเดิมของบิดาหรือมารดาเปนชื่อรองของ
ตนก็ได แตมีขอสังเกตคือ พระราชบัญญัติดังกลาวไมไดกลาวถึงกรณีหญิงมีสามีจะใชช่ือสกุลเดิม
ของตนเปนชื่อรอง การตั้งชื่อรองปกติตองกระทําขณะจดทะเบียนเกิด ฉะนั้นหากหญิงประสงคจะ
ใชนามสกุลของตนมาเปนชื่อรองก็อาจยื่นคํารองขอมีช่ือรองใหมตอนายทะเบียนทองที่ จะใชช่ือ
สกุลของตนมาเปนชื่อรองเองโดยลําพังไมได เพราะถือเปนการใชโดยไมถูกตองตามพระราชบัญญัติ
ช่ือบุคคล พ.ศ. 2505 แตก็ไมมีบทบัญญัติวาหญิงมีสามีที่ฝาฝนดังกลาวผลจะเปนเชนไร86 
 6)   สัญชาติของสามีภริยา 

การสมรสไมทําใหสัญชาติของสามีภริยาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม แตอยางไรก็ตาม
หญิงซึ่งเปนคนตางดาวสมรสกับชายสัญชาติไทย หากประสงคจะไดสัญชาติไทยก็สามารถทําได
โดยการยื่นคําขอตอพนักงานเจาหนาที่ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 มาตรา 9 

การที่หญิงตางชาติไดสัญชาติไทยตามสามีแลว แมภายหลังหยาขาดจากสามี หรือ
สามีตาย หญิงนั้นก็ยังคงมีสัญชาติไทยตอไป เวนแตหญิงนั้นจะสละสัญชาติไทยกลับไปถือสัญชาติ
เดิมของตน นอกจากนี้แมสามีจะแปลงสัญชาติไทยไปถือสัญชาติอ่ืน หญิงนั้นก็ยังคงมีสัญชาติไทย
อยูตามเดิมไมเสียสัญชาติไทยไปแตอยางใดเพราะไดสัญชาติไทยมาโดยเด็ดขาดแลว87 
 7)  การจัดการทรัพยสินระหวางสามีภริยา 

กฎหมายแยกทรัพยสินระหวางสามีภริยาโดยชอบดวยกฎหมายออกเปน 2 ประเภท 
คือ สินสวนตัวและสินสมรส 

1) สินสวนตัว 
 มาตรา 1471 “สินสวนตัว ไดแก ทรัพยสิน 
 (1) ที่ฝายใดฝายหนึ่งมีอยูกอนสมรส 
 (2)  ที่เปนเครื่องใชสอยสวนตัว เครื่องแตงกาย หรือเครื่องประดับกายตามควร

แกฐานะ หรือเครื่องมือเครื่องใชที่จําเปนในการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพของคูสมรสฝายใดฝาย
หนึ่ง 

                                                 
86  นุชทิพย ป.บรรจงศิลป.  เลมเดิม.  หนา 53. 
87  ประสพสุข บุญเดช.  เลมเดิม.  หนา 181. 
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 (3)  ที่ฝายใดฝายหนึ่งไดมาระหวางสมรสโดยการรับมรดก หรือโดยการใหโดย
เสนหา 

 (4)  ที่เปนของหมั้น” 
  นอกจากนี้ในระหวางสมรสอาจมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนทรัพยที่เปนสิน

สวนตัว ทรัพยสินหรือเงินที่ไดมาก็ยังคงเปนสินสวนตัวของฝายนั้น หรือหากทรัพยสินสวนตัวนั้น
ถูกทําลายไป เชน ไฟไหม แลวไดเงินประกันมา เงินประกันนั้นก็ยังคงเปนสินสวนตัวของฝายนั้น
อยู ทั้งนี้ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 147288 

  ในการจัดการสินสวนตัว กฎหมายกําหนดใหอํานาจในการจัดการสิน
สวนตัว ไมวาจะจําหนาย จํานํา จํานอง หรือกอใหเกิดภาระติดพันใดๆ ตกอยูแกคูสมรสฝายที่เปน
เจาของสินสวนตัวนั้น ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 147389 

2)  สินสมรส 
 มาตรา 1474 “สินสมรสไดแกทรัพยสิน 
 (1) ที่คูสมรสไดมาระหวางสมรส 
 (2)  ที่ฝายใดฝายหนึ่งไดมาระหวางสมรสโดยพินัยกรรม หรือการใหเปน

หนังสือเมื่อพินัยกรรม หรือหนังสือยกใหระบุวาเปนสินสมรส 
 (3)  ที่เปนดอกผลของสินสวนตัว 
  ถากรณีเปนที่สงสัยวาทรัพยสินอยางหนึ่งเปนสินสมรสหรือมิใช ให

สันนิษฐานไวกอนวาเปนสินสมรส” 
  ทรัพยสินที่ถือวาเปนสินสมรส มี 3 ชนิด ไดแก 
  1.  ทรัพยสินที่คูสมรสไดมาระหวางสมรส นอกจากโดยการรับมรดกหรือ

โดยการใหโดยเสนหาถือวาเปนสินสมรสทั้งส้ิน เชน สามีรับราชการไดเงินเดือนๆละ 15,000 บาท 
ภริยาถูกสลากกินแบงรัฐบาลเปนเงิน 2,000,000 บาท หรือสามีเปนกรรมกรถูกปลดออกจากงาน
ไดรับเงินคาชดเชย 40,000 บาท เงินเหลานี้เปนสินสมรส 

  2.  ทรัพยสินที่ไดมาระหวางสมรสโดยพินัยกรรมหรือหนังสือยกใหระบุวา
เปนสินสมรส เชน บิดาของสามีถึงแกความตายและทําพินัยกรรมยกเงิน 1,000,000 บาท ใหสามี

                                                 
88  มาตรา 1472 “สินสวนตัวนั้นถาไดแลกเปลี่ยนเปนทรัพยสินอื่นก็ดี ซื้อทรัพยสินอื่นมาก็ดี หรือขายได

เปนเงินมาก็ดี ทรัพยสินอื่นหรือเงินที่ไดมานั้นเปนสินสวนตัว 
  สินสวนตัวที่ถูกทําลายไปทั้งหมด หรือแตบางสวน แตไดทรัพยสินอื่น หรือเงินมาทดแทนทรัพยสิน
อื่น หรือเงินที่ไดมานั้นเปนสินสวนตัว” 

89  มาตรา 1473 “สินสวนตัวของคูสมรสฝายใดใหฝายนั้นเปนผูจัดการ” 
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โดยระบุวาใหเปนสินสมรส เงินจํานวนนี้เปนสินสมรส แตถาไมไดระบุวาใหเปนสินสมรส เงิน
จํานวนดังกลาวเปนสินสวนตัวของสามี 

  3. ทรัพยสินที่เปนดอกผลของสินสวนตัว ดอกผลธรรมดาหรือดอกผล 
นิตินัยของสินสวนตัวเปนสินสมรสทั้งส้ิน เชน กอนสมรสภริยามีโคนม 10 ตัว หลังจากสมรสแลว
แมโคตกลูก 5 ตัว แมโคทั้งสิบตัวเปนสินสวนตัวของภริยา แตลูกโคทั้งหาตัวเปนสินสมรส หรือ
กอนการสมรสสามีมีเงินฝากธนาคาร 100,000 บาท หลังจากสมรสแลวธนาคารคิดดอกเบี้ยให 
6,000 บาท เงินดอกเบี้ย 6,000 บาทนี้เปนดอกผลนิตินัยของตนเงินจึงเปนสินสมรส สําหรับราคา
ทรัพยสินที่เพิ่มขึ้นโดยตัวเองมิใชดอกผลของทรัพยสินจึงมิใชสินสมรส เชน ที่ดินสินสวนตัวของ
ภริยาราคา 500,000 บาท หลังจากสมรสแลวราคาที่ดินเพิ่มขึ้นเปน 700,000 บาท ภริยาจึงขายที่ดิน
ไป เงินที่ขายไดทั้งหมดเปนสินสวนตัวของภริยา90 

  ในสวนของการจัดการสินสมรส กฎหมายบัญญัติใหสามีและภริยาเปน
ผูจัดการสินสมรสรวมกัน เวนแตจะมีสัญญากอนสมรสระบุไวเปนอยางอื่น กลาวคือ สัญญากอน
สมรสอาจระบุใหสามีหรือภริยาเปนผูจัดการสินสมรสแตเพียงผูเดียว91 นอกจากนี้อํานาจจัดการ
สินสมรส ยังรวมถึงอํานาจจําหนาย จํานํา จํานอง หรือกอใหเกิดภารติดพันซึ่งสินสมรส และอํานาจ
ฟอง และตอสูคดีเกี่ยวกับสินสมรสนั้นดวย ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1477 

  อนึ่ง ในกรณีที่คูสมรสฝายหนึ่งไดทํานิติกรรมไปโดยปราศจากความยินยอม 
ตามป.พ.พ.มาตรา 1480 นิติกรรมนั้นจะสมบูรณตอเมื่ออีกฝายหนึ่งไดใหสัตยาบัน หรือถาหาก
ไมใหสัตยาบัน คูสมรสอีกฝายหนึ่งขอใหศาลเพิกถอนนิติกรรมนั้นได แตความขอนี้มิใหใชบงัคบัถา
ปรากฏวาในขณะที่ทํานิติกรรมนั้นบุคคลภายนอกไดกระทําการโดยสุจริต แตการใหโดยเสนหาอัน
มิไดเปนไปตามสมควรในทางศีลธรรมอันดีหรือในทางสมาคม คูสมรสอีกฝายหนึ่งนั้นยอมขอให
ศาลเพิกถอนไดเสมอ โดยใหนํามาตรา 240 มาใชบังคับโดยอนุโลม ตัวอยางเชน ภริยายินยอมให
สามีสวมแหวนทองซึ่งเปนสินสมรสอยูเปนประจํา ตอมาสามีนําแหวนทองไปขาย บุคคลภายนอก
รับซ้ือไวโดยสุจริตคิดวาเปนสินสวนตัวของสามีเชนนี้ ภริยาจะมาขอใหศาลเพิกถอนสัญญาซื้อขาย
ดังกลาวไมได แตอยางไรก็ดีถานิติกรรมในการจัดการสินสมรสที่คูสมรสฝายหนึ่งทําไปโดยลําพัง
นั้น เปนการทําสัญญาใหโดยเสนหาแลว คูสมรสฝายที่ไมไดใหความยินยอมมีสิทธิขอใหศาล 
เพิกถอนสัญญาใหโดยเสนหานี้ไดเสมอ แมผูรับซึ่งเปนบุคคลภายนอกจะไดกระทําการโดยสุจริต 
เวนแตการใหโดยเสนหานั้นจะเปนการใหตามควรในทางศีลธรรมอันดี หรือในทางสมาคมจึงจะ

                                                 
90  ประสพสุข บุญเดช.  (2550).  หลักกฎหมายครอบครัว.  หนา 53-54. 
91  มาตรา 1476 “นอกจากสัญญากอนสมรสจะกําหนดไวเปนอยางอื่น สามีและภริยาเปนผูจัดการ
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เพิกถอนไมได เชน ภริยาเอาเงินสินสมรสใหนายดําไป 200 บาท เพื่อรวมทําบุญเนื่องจากนายดําลา
อุปสมบท เชนนี้เปนการใหในทางศีลธรรมอันดีหรือในทางสมาคม สามีจะขอเพิกถอนไมได92 

  นอกจากนี้ หากสามีภริยาโดยชอบดวยกฎหมายตองการทําพินัยกรรม 
กฎหมายมาตรา 1481 บัญญัติวา “สามีหรือภริยาไมมีอํานาจทําพินัยกรรมยกสินสมรสที่เกินกวาสวน
ของตนใหแกบุคคลใดได” กลาวคือ หากสามีหรือภริยาจะทําพินัยกรรมยกทรัพยสินใหแกบุคคลใด 
ทําไดเพียงแคทรัพยสินสวนของตนเอง คือ สินสวนตัวและสินสมรสเฉพาะสวนของตนเทานั้น หาก
ขืนทําพินัยกรรมยกสินสมรสเกินสวนของตนใหแกบุคคลอื่น พินัยกรรมนั้นไมมีผลบังคับถึง
สินสมรสที่เกินสวนนั้นคงมีเฉพาะสินสมรสที่เปนสวนของผูทําพินัยกรรม93 

  จะเห็นไดวาเมื่อชายหญิงจดทะเบียนสมรสกัน ทรัพยสินที่ไดมาหลังจากนั้น
เปนสินสมรส ทั้งสองฝายมีสิทธิในทรัพยสินนั้นคนละกึ่งหนึ่ง แมวาสามีจะเปนผูทํามาหาไดแต 
ผูเดียว ภริยาเปนแมบานอยูบาน แตภริยาก็มีสิทธิในทรัพยสินที่สามีหาไดกึ่งหนึ่ง ซ่ึงตางกับชาย
หญิงที่อยูกินดวยกันโดยไมไดจดทะเบียนสมรส ทรัพยสินที่ฝายใดทํามาหาได ก็ยังคงเปนของฝาย
นั้นแตเพียงผูเดียว อีกฝายไมมีสิทธิในทรัพยสินดังกลาวแตอยางใด 

  โดยปกติแลวสามีภริยาเปนผูจัดการสินสมรสรวมกัน เวนแตสามีภริยาจะทํา
สัญญากอนสมรสหรือสัญญาระหวางสมรสกําหนดไวเปนอยางอื่น หรือมีคําสั่งศาลอนุญาตใหสามี
หรือภริยาเปนผูจัดการสินสมรสแตเพียงผูเดียว กรณีดังกลาวหากฝายที่มีอํานาจจัดการสินสมรส 
กอความเสียหาย กฎหมายไดบัญญัติใหคูสมรสอีกฝายหนึ่งอาจรองขอตอศาลใหส่ังอนุญาตใหตน
เปนผูจัดการสินสมรสแตเพียงผูเดียว หรือรองขอแยกสินสมรส ตลอดจนกําหนดวิธีการคุมครอง
ช่ัวคราวเพื่อจัดการสินสมรสตามควร เหตุที่อาจรองขอตอศาลมี 5 ประการ คือ 

  1.  จัดการสินสมรสเปนที่เสียหายถึงขนาด 
  2.  ไมอุปการะเลี้ยงดูอีกฝายหนึ่ง 
  3.  มีหนี้สินลนพนตัว หรือทําหนี้เกินกึ่งหนึ่งของสินสมรส 
  4.  ขัดขวางการจัดการสินสมรสของอีกฝายหนึ่งโดยไมมีเหตุอันสมควร 
  5.  มีพฤติการณปรากฏวาจะทําความหายนะใหแกสินสมรส 
   ความสัมพันธระหวางสามีภริยาในเรื่องทรัพยสิน นอกจากที่กฎหมายได

กําหนดไวดังกลาวขางตนแลว กฎหมายยังยินยอมใหคูสมรสทําสัญญากําหนดความสัมพันธในเรื่อง
ทรัพยสินได คือ สัญญากอนสมรส และสัญญาระหวางสมรส 

 

                                                 
92  นุชทิพย ป.บรรจงศิลป.  เลมเดิม.  หนา 67. 
93  แหลงเดิม.  หนา 71. 
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   ก. สัญญากอนสมรส 
    ในการทําสัญญากอนสมรสกฎหมายไดกําหนดสาระสําคัญในเรื่อง

สัญญากอนสมรสไวดังนี้ 
    ประการที่หนึ่ง  จะตองทําสัญญากันกอนสมรส หรืออยางชาที่สุด

ในขณะจดทะเบียนสมรส 
    ประการที่สอง  เปนสัญญาเกี่ยวกับเรื่องทรัพยสิน หรือการจัดการ

ทรัพยสินในระหวางสามีภริยา ตามที่กฎหมายบัญญัติไวในบรรพ 5 หมวด 4 วาดวยทรัพยสิน
ระหวางสามีภริยา กฎหมายไมเปดชองใหทําสัญญากันในเรื่องอื่นๆนอกเหนือจากในเรื่องทรัพยสิน 
นอกจากนี้สามีภริยายังไมอาจทําสัญญากอนสมรสในเรื่องหนี้สินระหวางสามีภริยาได ถึงแมวา
บทบัญญัติในเรื่องหนี้สินระหวางสามีภริยาจะอยูในหมวด 4 แหงบรรพ 5 ก็ตาม หนี้รวมหรือหนี้
สวนตัวของคูสมรสยังคงเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 

    ประการที่สาม ขอความในสัญญาจะตองไมขัดตอความสงบเรียบรอย 
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และจะตองไมระบุใหใชกฎหมายประเทศอื่นบังคับในเรื่อง
ทรัพยสิน มิฉะนั้นขอความในสัญญากอนสมรสดังกลาวเปนโมฆะ (ป.พ.พ. มาตรา 1465) ปญหามี
วาสามีภริยาสามารถทําสัญญากอนสมรสใหแตกตางจากที่กฎหมายบัญญัติไวไดเพียงไร ผูเขียนเห็น
วา หากเรื่องใดเปนเรื่องที่เกี่ยวกับสวนไดสวนเสียของคูสมรสโดยเฉพาะ และไมกอใหเกิดความ
แตกแยกในครอบครัว ไมกระทบกระเทือนถึงบุคคลภายนอกอันจะสงผลกระทบตอสังคมสวนรวม
แลว คูสมรสก็สามารถทําสัญญากอนสมรสใหแตกตางจากที่กฎหมายบัญญัติไวได 

    สวนในประเด็นของการตองหามมิใหระบุใหใชกฎหมายประเทศอื่น
บังคับในเรื่องทรัพยสินนั้น ผูเขียนเห็นวา หากเปนการลอกเอาบทบัญญัติกฎหมายตางประเทศมา
เปนขอสัญญา และบทบัญญัติดังกลาวไมขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
นาจะทําได เพราะไมไดเปนการระบุใหใชในฐานะนํากฎหมายตางประเทศมาบังคับในเรื่อง
ทรัพยสิน เชน ทําสัญญากอนสมรสกันไววา กรณีที่สามีภริยาแยกกันอยู ทรัพยสินที่ฝายใดฝายหนึ่ง
ไดมาในระหวางนั้นใหเปนสินสวนตัวของฝายนั้น  ซ่ึงแมวาขอสัญญานี้จะเปนบทบัญญัติแหง
กฎหมายแพงมลรัฐแคลิฟอรเนียก็ตาม ขอสัญญาเชนวานี้ใชบังคับได 

    ในเรื่องแบบของสัญญากอนสมรส ป.พ.พ. มาตรา 1466 บัญญัติใหตก
เปนโมฆะ หากมิไดทําตามแบบอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

    1. จดแจงขอตกลงเปนสัญญากอนสมรสไวในทะเบียนสมรสตอ 
เจาพนักงาน พรอมกับการจดทะเบียนสมรส 
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    2.  ทําเปนหนังสือลงลายมือช่ือคูสมรส และพยานอยางนอยสองคน
แนบหนังสือสัญญากอนสมรสไวทายทะเบียนสมรส และไดจดไวในทะเบียนสมรสพรอมกับการ
จดทะเบียนสมรสวาไดมีสัญญานั้นแนบไว 

     สัญญากอนสมรสเมื่อไดทําขึ้นแลว หากตองการเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิกถอนกอนสมรส ชายหญิงสามารถตกลงทําไดเอง แตหากเปนการเปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอน
ภายหลังสมรส จะตองไดรับอนุญาตจากศาลกอน ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1467 อยางไรก็ดีขอความใน
สัญญากอนสมรสไมวาจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนสัญญาดังกลาวหรือไมก็ตาม ไมมี
ผลกระทบกระเทือนสิทธิของบุคคลภายนอกผูกระทําการโดยสุจริต ซ่ึงไดแกบุคคลภายนอกที่ไมรู
วาคูสมรสมีการทําสัญญากอนสมรสไว รวมทั้งไมรูวามีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนสัญญากอน
สมรสนั้น 

   ข.  สัญญาระหวางสมรส 
    สัญญาระหวางสมรส กฎหมายมิไดกําหนดวาจะมีไดแตเพียงเรื่อง

เกี่ยวกับทรัพยสินระหวางสามีภริยาเทานั้น ดังนั้นสัญญาระหวางสมรสจึงอาจจะตกลงเกี่ยวกับ
ความสัมพันธสวนตัว หรือตกลงเกี่ยวกับความสัมพันธในทางทรัพยสินก็ได 

     นอกจากนี้กฎหมายยังมิไดกําหนดแบบของสัญญาระหวางสมรสไว 
แตถาสัญญานั้นมีลักษณะเปนนิติกรรมสัญญาประเภทใดประเภทหนึ่งที่กฎหมายกําหนดแบบไว 
ก็จะตองทําตามแบบของนิติกรรมประเภทนั้นดวย เชน สัญญาใหอสังหาริมทรัพย ตองทําเปน
หนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ เปนตน 

    สัญญาระหวางสมรส มีขอจํากัดในการทําสัญญา คือ ขอตกลงใน
สัญญาจะตองไมขัดตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน นอกจากนี้สัญญา
ระหวางสมรสจะตองไมขัดตอสัญญากอนสมรสและไมมีเนื้อหาเปนการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือ
ยกเลิกสัญญากอนสมรส เพราะตามกฎหมายไทยการแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกสัญญากอนสมรส 
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จะตองไดรับอนุญาตจากศาล และเนื่องจากตาม ป.พ.พ. มาตรา 147694 ไดกําหนดใหสามีและภริยา
ตองจัดการสินสมรสรวมกัน หรือไดรับความยินยอมจากอีกฝายหนึ่ง ดังนั้นขอตกลงระหวางสมรส
จึงมีขอจํากัดไมสามารถทําเพื่อตกลงเกี่ยวกับความสัมพันธทางทรัพยสินขัดหรือแยงกับมาตรา 1476 
ได แตกฎหมายก็ไดเปดชองใหสามีภริยาสามารถจัดการสินสมรสใหแตกตางไปจากมาตรา 1476 
ได โดยการทําสัญญากอนสมรส 

    ในสวนของการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนสัญญาระหวางสมรส
นั้น สามารถทําไดดวยการตกลงรวมกันตามหลักความศักดิ์สิทธิ์ของการแสดงเจตนา แตกรณีของ
สัญญาระหวางสมรสเกี่ยวกับทรัพยสิน ป.พ.พ. มาตรา 1469 กําหนดวิธีการไวเปนพิเศษใหสามี
ภริยาสามารถบอกลางสัญญาระหวางสมรสในเวลาใดระหวางที่ยังเปนสามีภริยากันอยู หรือภายใน
กําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ขาดจากการเปนสามีภริยากัน แตทั้งนี้การแกไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก
ขอตกลงนั้นจะไมกระทบตอสิทธิของบุคคลภายนอกผูกระทําการโดยสุจริต เชน บุคคลภายนอกซื้อ
ที่ดินจากภริยาโดยไมทราบมากอนวาสามีทําสัญญายกที่ดินสินสวนตัวใหแกภริยา และตอมาสามีได
บอกลางสัญญาระหวางสมรสดังกลาว บุคคลภายนอกยอมไดกรรมสิทธิ์ในที่ดินแมวาจะมีการบอก
ลางสัญญาไปแลวก็ตาม 

 
 
 

                                                 
94

  มาตรา 1476 สามีและภริยาตองจัดการสินสมรสรวมกัน หรือไดรับความยินยอมจากอีกฝายหนึ่งใน

กรณีดังตอไปน้ี 
 (1) ขาย แลกเปลี่ยน ขายฝาก ใหเชาซื้อ จํานอง ปลดจํานอง หรือโอนสิทธิจํานอง ซึ่งอสังหาริมทรัพย

หรือสังหาริมทรัพยที่อาจจํานองได 
 (2) กอต้ังหรือกระทําใหสุดสิ้นลงทั้งหมดหรือบางสวนซึ่งภาระจํายอม สิทธิอาศัย สิทธิเหนือพ้ืนดิน 

สิทธิเก็บกินหรือภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย 
 (3) ใหเชาอสังหาริมทรัพยเกินสามป 
 (4) ใหกูยืมเงิน 

 (5) ใหโดยเสนหา เวนแตการใหที่พอควรแกฐานานุรูปของครอบครัว เพื่อการกุศล เพื่อการสังคม หรือ
ตามหนาที่ธรรมจรรยา 
 (6) ประนีประนอมยอมความ 
 (7) มอบขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการวินิจฉัย 
 (8) นําทรัพยสินไปเปนประกันหรือหลักประกันตอเจาพนักงานหรือศาล 
 การจัดการสินสมรสนอกจากกรณีที่บัญญัติไวในวรรคหนึ่ง สามีหรือภริยาจัดการไดโดยมิตองไดรับ
ความยินยอมจากอีกฝายหนึ่ง 
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    จะเห็นไดวานอกจากที่กฎหมายกําหนดความสัมพันธในเรื่อง
ทรัพยสินระหวางสามีภริยาไว สามีภริยายังสามารถกําหนดความสัมพันธในเรื่องทรัพยสินใหตาง
ไปจากที่กฎหมายบัญญัติไวได โดยการทําสัญญากอนสมรส หรือทําสัญญาระหวางสมรสดังกลาว
ขางตน 
  8) หนี้สินและความรับผิดในหนี้สินของสามีภริยา 
   หนี้สินของสามีภริยาอาจมีมากอนสมรส หรือเกิดขึ้นระหวางสมรส และอาจเปนหนี้
สวนตัวของฝายใดฝายหนึ่ง หรือเปนหนี้รวมที่สามีภริยาเปนลูกหนี้รวมกันก็ได 

หนี้รวมระหวางสามีภริยา บัญญัติไวในมาตรา 1490 ดังนี้ 
“หนี้ที่สามีภริยาเปนลูกหนี้รวมกันนั้นใหรวมถึงหนี้ที่สามีหรือภริยากอใหเกิดขึ้นใน

ระหวางสมรสดังตอไปนี้ 
(1)  หนี้เกี่ยวแกการจัดการบานเรือนและจัดหาส่ิงจําเปนสําหรับครอบครัว การ

อุปการะเลี้ยงดู ตลอดถึงการรักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัวและการศึกษาของบุตรตามสมควรแก
อัตภาพ 

(2)  หนี้ที่เกี่ยวของกับสินสมรส 
(3)  หนี้ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการงานซึ่งสามีภริยาทําดวยกัน 
(4)  หนี้ที่สามีหรือภริยากอขึ้นเพื่อประโยชนตนฝายเดียว แตอีกฝายหนึ่งไดให

สัตยาบัน” 
 หนี้รวมระหวางสามีภริยาโดยชอบดวยกฎหมาย ตองเปนหนี้ที่กอใหเกิดขึ้นใน

ระหวางสมรส และตองเปนหนี้ตามที่ระบุไวในมาตรา 1490 (1)-(4) เทานั้นถึงจะเปนหนี้รวม
ระหวางสามีภริยา หนี้อยางอื่นที่มิใชระบุไวในมาตรา 1490 มิใชหนี้รวม คูสมรสฝายใดเปนคนกอ
หนี้ขึ้น ก็ตองรับผิดชอบเปนการสวนตัว เวนแตสามีและภริยาจะเปนลูกหนี้รวมกันตามบทบัญญัติ
ในเรื่องหนี้รวมตามธรรมดา95 

 หนี้รวมระหวางสามีภริยาที่จะตองรับผิดชอบรวมกันมีอยู 4 ชนิด คือ 
 1.  หนี้เกี่ยวกับการจัดกิจการอันจําเปนในครอบครัว การอุปการะเลี้ยงดูบุคคลใน

ครอบครัว คารักษาพยาบาล คาเลาเรียนบุตร แตทั้งนี้ตองพอสมควรแกอัตภาพของครอบครัวนั้น 
หากเปนจํานวนเกินสมควรสวนที่เกินยอมไมถือวาเปนหนี้รวม ฝายที่กอหนี้ตองรับผิดในสวนที่เกิน

                                                 
95  ประสพสุข บุญเดช.  (2552).  คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวย

ครอบครัว. หนา 249. 
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นั้นตอเจาหนี้แตผู เดียว เชน ครอบครัวยากจนอยูในสลัม บิดาไปกู เงินเพื่อสงบุตรไปเรียน
ตางประเทศถือวาเปนการเกินสมควร เปนตน96 

 2.  หนี้ที่เกี่ยวของกับสินสมรส เชน หนี้คาซอมแซมบานที่เปนสินสมรส เปนตน 
 3.  หนี้ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการงานซึ่งสามีภริยาทําดวยกัน เชน สามีภริยาทําธุรกิจ

ขายบานดวยกัน เงินที่สามีกู เพื่อนํามาเปนทุนในการทําธุรกิจ ก็เปนหนี้รวมที่สามีภริยาตอง
รับผิดชอบรวมกัน 

 4.  หนี้ที่สามีภริยากอข้ึนเพื่อประโยชนตนฝายเดียว แตอีกฝายหนึ่งไดให
สัตยาบัน เชน สามีกูเงินซื้อรถยนตใชสวนตัว ภริยาไดใหสัตยาบันก็ถือเปนหนี้รวม การใหสัตยาบัน
อาจกระทําดวยวาจา หรือทําเปนหนังสือก็ได นอกจากนี้การที่คูสมรสฝายหนึ่งลงลายมือช่ือในฐานะ
เปนพยานในสัญญาที่คูสมรสอีกฝายหนึ่งทําขึ้นก็ถือวาเปนการใหสัตยาบันในสัญญานั้นโดยปริยาย 
เชน สามีลงลายมือช่ือเปนพยานในหนังสือรับสภาพหนี้ที่ภริยาทําขึ้น97 แตถาเปนกรณีเปนหนี้ที่
เกิดขึ้นกอนสมรส แมตอมาภายหลังสมรสแลวคูสมรสอีกฝายหนึ่งไดใหสัตยาบันก็ตาม ก็ถือวายัง
เปนหนี้สวนตัวของฝายที่กอหนี้ขึ้นดังเดิมนั่นเอง ไมกลายเปนหนี้รวมไปได98 

 ในสวนของการบังคับชําระหนี้จากทรัพยสินระหวางสามีภริยา มีกฎหมายบัญญัติ
ไว ดังนี้ 

 มาตรา 1488 “ถาสามีหรือภริยาตองรับผิดสวนตัวเพื่อชําระหนี้ที่กอไวกอนหรือ
ระหวางสมรส ใหชําระหนี้นั้นดวยสินสวนตัวของฝายนั้นกอน เมื่อไมพอจึงใหชําระดวยสินสมรสที่
เปนสวนของฝายนั้น”  

มาตรา 1489 “ถาสามีภริยาเปนลูกหนี้รวมกัน ใหชําระหนี้นั้นจากสินสมรส และ
สินสวนตัวของทั้งสองฝาย” 

ในกรณีหนี้สวนตัวที่สามีหรือภริยากอไวกอนสมรสหรือระหวางสมรส เจาหนี้
ตองบังคับชําระหนี้จากสินสวนตัวของฝายที่กอหนี้นั้นกอน หากไมพอจึงจะบังคับชําระหนี้จาก
สินสมรสสวนของฝายนั้น แตหากเปนหนี้รวมระหวางสามีภริยาตามมาตรา 1490  เจาหนี้มีสิทธทิีจ่ะ
บังคับชําระหนี้จากสินสมรสและสินสวนตัวของทั้งสองฝาย โดยไมตองคํานึงวาจะตองบังคับชําระ
หนี้เอาจากทรัพยประเภทใดกอนหลัง และจะบังคับชําระหนี้จากทรัพยที่เปนของคูสมรสฝายใดฝาย
หนึ่งจนครบจํานวนหนี้ก็ได นอกจากนี้หนี้รวมซ่ึงสามีภริยาตองรับผิดดวยกันนั้นแมจะไดหยาและ

                                                 
96  แหลงเดิม.  หนา 251. 
97  คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1364/2495 ระหวาง นายธงไชย สาริกะวณิช โจทก นางไขศรี กลันทกานนท 

กับพวก จําเลย 
98  คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2618/2524 ระหวาง นางนิลพัตร สมงาม โจทก นางทิ้ง หงสเวียงจันทร จําเลย 

นายสู หงสเวียงจันทร ผูรอง 
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แบงทรัพยแบงความรับผิดในหนี้สินตอกันแลวก็ไมมีผลกระทบกระเทือนถึงสิทธิของเจาหนี้ในอัน
ที่จะบังคับชําระหนี้เอาจากสามีหรือภริยาหรือทั้งสองคน ทั้งนี้เพราะเจาหนี้มีสิทธิตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 219 ที่จะบังคับชําระหนี้เอาจากสามีหรือภริยาฝายใดฝายหนึ่งโดย
ส้ินเชิง หรือเอาจากทั้งสามีและภริยาทั้งสองฝายก็ได อยางไรก็ตามเมื่อสามีภริยาเปนลูกหนี้รวมกัน
แลว เจาหนี้มีสิทธิบังคับชําระหนี้จากสินสมรสและสินสวนตัวของทั้งสองฝายโดยจะยึดสินสวนตัว
กอนสินสมรสก็ได ไมวาสินสวนตัวนั้นจะเปนของฝายใด แตหากเจาหนี้ไมไดฟองคูสมรสอีกฝาย
หนึ่งเปนคูความในคดี ก็จะนํายึดสินสวนตัวของฝายนั้นไมได แมจะเปนลูกหนี้รวมก็ตามเพราะคํา
พิพากษาดังกลาวไมผูกพันคูสมรสที่ไมไดถูกฟองคดี ทั้งนี้ตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง มาตรา 145 วรรคสอง99 
 9)  การแยกสินสมรส 

ในระหวางที่เปนสามีภริยากัน อาจมีการแยกสินสมรสโดยคําสั่งศาลหรือโดยผลของ
กฎหมาย ทําใหสามีภริยาไมมีสินสมรสอีกตอไป คงมีแตสินสวนตัวของแตละฝาย ซ่ึงมีอยู 3 กรณี คือ 

(1)  สามีหรือภริยาถูกศาลมีคําสั่งใหแยกสินสมรสเมื่อมีการจัดการสินสมรสเปนที่
เสียหายถึงขนาด หรือไมอุปการะเลี้ยงดูอีกฝายหนึ่ง หรือมีหนี้สินลนพนตัวหรือทําหนี้เกินกึ่งหนึ่ง
ของสินสมรส หรือขัดขวางการจัดการสินสมรสของอีกฝายหนึ่งโดยไมมีเหตุอันควร หรือจะทํา
ความเสียหายใหแกสินสมรส ตามมาตรา 1484 วรรคสอง 

(2) สามีหรือภริยาตองคําพิพากษาใหลมละลาย สินสมรสยอมแยกจากกันโดย
อํานาจกฎหมายนับแตวันที่ศาลพิพากษาใหลมละลาย ตามมาตรา 1491 

(3)  ศาลมีคําส่ังใหแยกสินสมรสในกรณีที่สามีหรือภริยาเปนคนไรความสามารถ 
และมีการตั้งบิดา มารดา หรือบุคคลภายนอกเปนผูอนุบาลตามมาตรา 1598/17 วรรคสอง 

เมื่อมีการแยกสินสมรสระหวางสามีภริยาออกจากกัน ใหสวนที่แยกออกตกเปนสิน
สวนตัวของสามีหรือภริยา และบรรดาทรัพยสินที่ฝายใดไดมาภายหลังจากการแยกสินสมรส ให
เปนสินสวนตัวของฝายนั้น และสินสมรสที่คูสมรสไดมาโดยพินัยกรรม หรือโดยการใหเปน
หนังสือตามมาตรา 1474 (2) ในภายหลังจากการแยกสินสมรส ใหตกเปนสินสวนตัวของสามีและ
ภริยาฝายละครึ่ง และในสวนของดอกผลของสินสวนตัวที่ไดมาหลังจากที่ไดแยกสินสมรสแลวให
เปนสินสวนตัว ทั้งนี้ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 1492 

เมื่อมีการแยกสินสมรสออกจากกันแลว เนื่องจากคูสมรสทั้งสองฝายตางยังคงเปน
สามีภริยากันอยู จึงอาจมีความประสงคที่จะใหมีการรวมสินสมรสกันใหมก็ได จึงไดมีบทบญัญตัใิน
มาตรา 1492/1 ใหมีการยกเลิกการแยกสินสมรสได กลาวคือ ในกรณีที่มีการแยกสินสมรสโดยคําสั่ง

                                                 
99  ประสพสุข บุญเดช.  เลมเดิม.  หนา 265. 
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ศาล การยกเลิกการแยกสินสมรสใหกระทําไดเมื่อสามีหรือภริยารองขอตอศาล และศาลไดมีคําส่ัง
ใหยกเลิก แตถามีฝายใดฝายหนึ่งคัดคาน ศาลจะมีคําส่ังยกเลิกการแยกสินสมรสไดตอเมื่อเหตุแหง
การแยกสินสมรสไดส้ินสุดลงแลว 

เมื่อมีการยกเลิกการแยกสินสมรส หรือการแยกสินสมรสสิ้นสุดลงเพราะสามีหรือ
ภริยาพนจากการเปนบุคคลลมละลาย ใหทรัพยสินที่เปนสินสวนตัวอยูในวันที่ศาลมีคําสั่งใหยกเลิก
การแยกสินสมรส หรือในวันที่พนจากการเปนบุคคลลมละลาย ยังคงเปนสินสวนตัวตอไปตามเดิม 
ไมเปลี่ยนกลับไปเปนสินสมรสอีก สินสมรสจะมีขึ้นใหมเร่ิมตนตั้งแตวันที่ศาลมีคําสั่งใหยกเลิกการ
แยกสินสมรส หรือวันที่พนจากการเปนบุคคลลมละลายเทานั้น 
 10) การสิ้นสุดการสมรส 
   สามีภริยาโดยชอบดวยกฎหมาย หากตองการสิ้นสุดการสมรส ป.พ.พ. มาตรา 1501 
บัญญัติไววาการสมรสยอมสิ้นสุดลงดวยเหตุ 3 ประการ คือ ความตาย การหยา และศาลพิพากษาให
เพิกถอน 
   (1)  การสมรสสิ้นสุดลงดวยความตาย 
    นับตั้งแตวันที่สามีหรือภริยาตาย การสมรสสิ้นสุดลงทันที แตทั้งนี้ไมรวมถึง
ความตายโดยผลของกฎหมาย คือ สาบสูญ หากสามีหรือภริยาฝายใดฝายหนึ่งสาบสูญ อีกฝายหนึ่ง
ตองการใหการสมรสสิ้นสุดลงจะตองฟองหยาฝายที่สาบสูญตอศาลเสียกอน เมื่อศาลพิพากษาให
หยาแลว การสมรสจึงส้ินสุดลงดวยการหยา 
   (2) การสมรสสิ้นสุดลงดวยการหยา 
    สามีภริยาโดยชอบดวยกฎหมาย หากไมประสงคที่จะใชชีวิตรวมกัน ตองการ
ส้ินสุดการสมรสดวยการหยาขาดจากกัน ทําไดโดยความยินยอมของทั้งสองฝาย โดยป.พ.พ. มาตรา 
1514 กําหนดวาการหยาดวยความยินยอมตองทําเปนหนังสือ และมีพยานลงลายมือช่ืออยางนอย
สองคน และมาตรา 1515 ยังกําหนดอีกวา การสมรสที่ไดจดทะเบียนสมรสตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย  การหยาโดยความยินยอมจะสมบูรณตอเมื่อสามีและภริยาไดจดทะเบียนหยาแลว
เทานั้น สวนการหยาที่สามีภริยาแกลงจดทะเบียนหยากันหลอกๆ แตทั้งคูยังคงอยูรวมกัน ใชชีวิต
รวมกัน อยูบานหลังเดียวกันตามปกติ การจดทะเบียนหยาที่คูสมรสรูกันหลอกลวงผูอ่ืน นับเปนการ
ใชสิทธิโดยไมสุจริต การหยานั้นไมมีผลในทางกฎหมาย และไมเปนเหตุทําใหการสมรสสิ้นสุด
ลง100 

                                                 
100  นุชทิพย ป.บรรจงศิลป.  เลมเดิม.  หนา 93. 
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    หากกรณีคูสมรสตกลงหยากันเองไมได ตองฟองคดีตอศาล ใหศาลมีคํา
พิพากษาใหหยาขาดจากกัน การหยาประเภทนี้ตองมีเหตุฟองหยา โดยมาตรา 1516 กําหนดเหตุฟอง
หยาไวดังตอไปนี้ 
    (1) สามีหรือภริยาอุปการะเลี้ยงดูหรือยกยองผูอ่ืนฉันภริยาหรือสามี เปนชูหรือ
มีชูหรือรวมประเวณีกับผูอ่ืนเปนอาจิณ อีกฝายหนึ่งฟองหยาได 
    (2)  สามีหรือภริยาประพฤติช่ัว ไมวาความประพฤติช่ัวนั้นจะเปนความผิด
อาญาหรือไม ถาเปนเหตุใหอีกฝายหนึ่ง 
     (ก) ไดรับความอับอายขายหนาอยางรายแรง 
     (ข) ไดรับความดูถูกเกลียดชังเพราะเหตุที่คงเปนสามีหรือภริยาของฝายที่
ประพฤติช่ัวอยูตอไป หรือ 
     (ค) ไดรับความเสียหายหรือเดือดรอนเกินควร ในเมื่อเอาสภาพฐานะและ
ความเปนอยูรวมกันฉันสามีภริยามาคํานึงประกอบ อีกฝายหนึ่งนั้นฟองหยาได 
    (3)  สามีหรือภริยาทําราย หรือทรมานรางกายหรือจิตใจ หรือหมิ่นประมาท
หรือเหยียดหยามอีกฝายหนึ่งหรือบุพการีของอีกฝายหนึ่ง ทั้งนี้ถาเปนการรายแรง อีกฝายหนึ่งนั้น
ฟองหยาได 
    (4)  สามีหรือภริยาจงใจละทิ้งรางอีกฝายหนึ่งไปเกินหนึ่งป อีกฝายหนึ่งนั้น
ฟองหยาได 
     (4/1)  สามีหรือภริยาตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกและไดถูกจําคุกเกิน
หนึ่งปในความผิดที่อีกฝายหนึ่งมิไดมีสวนกอใหเกิดการกระทําความผิดหรือยินยอมหรือรูเห็นเปน
ใจในการกระทําความผิดนั้นดวย และการเปนสามีภริยากันตอไปจะเปนเหตุใหอีกฝายหนึ่งไดรับ
ความเสียหายหรือเดือดรอนเกินควร อีกฝายหนึ่งนั้นฟองหยาได 
     (4/2)  สามีหรือภริยาสมัครใจแยกกันอยูเพราะเหตุที่ไมอาจอยูรวมกันฉัน
สามีภริยาไดโดยปกติสุขตลอดมาเกินสามป หรือแยกกันอยูตามคําสั่งของศาลเปนเวลาเกินสามป 
ฝายใดฝายหนึ่งฟองหยาได 
    (5)  สามีหรือภริยาถูกศาลสั่งใหเปนคนสาบสูญ หรือไปจากภูมิลําเนาหรือถ่ิน
ที่อยูเปนเวลาเกินสามปโดยไมมีใครทราบแนวาเปนตายรายดีอยางไร อีกฝายหนึ่งฟองหยาได 
    (6)  สามีหรือภริยาไมใหความชวยเหลืออุปการะเลี้ยงดูอีกฝายหนึ่งตาม
สมควรหรือทําการเปนปฏิปกษตอการที่เปนสามีหรือภริยากันอยางรายแรง ทั้งนี้ ถาการกระทํานั้น
ถึงขนาดที่อีกฝายหนึ่งเดือดรอนเกินควรในเมื่อเอาสภาพ ฐานะและความเปนอยูรวมกันฉันสามี
ภริยามาคํานึงประกอบ อีกฝายหนึ่งนั้นฟองหยาได 
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    (7)  สามีหรือภริยาวิกลจริตตลอดมาเกินสามป และความวิกลจริตนั้นมี
ลักษณะยากจะหายได กับทั้งความวิกลจริตถึงขนาดที่จะทนอยูรวมกันฉันสามีภริยาตอไปไมได อีก
ฝายหนึ่งฟองหยาได 
    (8)  สามีหรือภริยาผิดทัณฑบนที่ทําใหไวเปนหนังสือในเรื่องความประพฤติ 
อีกฝายหนึ่งฟองหยาได 
    (9)  สามีหรือภริยาเปนโรคติดตออยางรายแรงอันอาจเปนภัยแกอีกฝายหนึ่ง
และโรคมีลักษณะเรื้อรัง ไมมีทางที่จะหายได อีกฝายหนึ่งนั้นฟองหยาได 
    (10)   สามีหรือภริยามีสภาพแหงกาย ทําใหสามีหรือภริยานั้นไมอาจรวม
ประเวณีไดตลอดกาล อีกฝายหนึ่งฟองหยาได 
     เมื่อทั้งสองฝายไดหยาขาดจากกันแลว ผลของการหยามีดังนี้ 
     1.  เร่ืองอํานาจปกครองบุตร 
      ในกรณีหยาโดยความยินยอมใหสามีภริยาทําหนังสือตกลงกันวาฝาย
ใดจะเปนผูใชอํานาจปกครองบุตรคนใด แตถาตกลงกันไมไดใหศาลเปนผูช้ีขาด และใหทําความตก
ลงไวในสัญญาหยาวาฝายใดจะเปนผูออกเงินคาอุปการะเลี้ยงดูบุตรเปนจํานวนเงินเทาใด ในสวน
กรณีหยาโดยคําพิพากษาของศาล ใหศาลเปนผูช้ีขาดวาฝายใดจะเปนผูใชอํานาจปกครองบุตรคนใด 
หรือถาปรากฎวาผูใชอํานาจปกครองประพฤติตนไมสมควร ศาลจะสั่งเปลี่ยนผูใชอํานาจปกครอง 
และส่ังใหบุคคลภายนอกเปนผูปกครองก็ได โดยคํานึงถึงความผาสุกและประโยชนของบุตรเปน
สําคัญ ในสวนของคาอุปการะเลี้ยงดู ใหศาลเปนผูกําหนด ทั้งนี้ตามที่บัญญัติไวใน ป.พ.พ. มาตรา 
1520, 1521 และ 1522  
     2.  เร่ืองคาทดแทน 
      เมื่อศาลพิพากษาใหหยาเพราะเหตุสามีอุปการะเลี้ยงดูหรือยกยองหญิง
อ่ืนฉันภริยา หรือภริยามีชู ภริยาหรือสามีมีสิทธิไดรับคาทดแทนจากสามีหรือภริยา และจากผูซ่ึง
ไดรับการอุปการะเลี้ยงดูหรือยกยอง หรือผูซ่ึงเปนเหตุแหงการหยานั้น 
       ถึงแมไมมีการฟองหยาแตหากมีผูลวงเกินภริยาไปในทํานองชูสาว 
สามีจะเรียกคาทดแทนจากผูนั้นก็ได และภริยาจะเรียกคาทดแทนจากหญิงอ่ืนที่แสดงตนโดยเปดเผย
เพื่อแสดงวาตนมีความสัมพันธกับสามีในทํานองชูสาวก็ได แตมีขอสังเกตวากรณีนี้จะเรียก 
คาทดแทนจากคูสมรสดวยกันไมได 
      แตในเรื่องคาทดแทนกรณีนี้มีขอยกเวนไววา ถาสามีหรือภริยายินยอม
หรือรูเห็นเปนใจใหอีกฝายหนึ่งมีชู หรือใหผูอ่ืนกระทําการลวงเกินไปในทํานองชูสาว สามีหรือ
ภริยานั้นจะเรียกคาทดแทนไมได ทั้งนี้ตามที่บัญญัติไวใน ป.พ.พ. มาตรา 1523 
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     นอกจากนี้ยังมีคาทดแทนในกรณีที่ตองฟองหยา เพราะเหตุ 
     1)  ทํารายหรือทรมานรางกายจิตใจ หรือหมิ่นประมาทเหยียดหยามอีกฝาย
หนึ่ง หรือบุพการีอีกฝายหนึ่งอยางรายแรง (มาตรา 1516 (3) ) 
     2)  จงใจละทิ้งรางอีกฝายหนึ่งไปเกินหนึ่งป ( มาตรา 1516 (4) ) 
     3)  ไมใหความชวยเหลืออุปการะเลี้ยงดูอีกฝายตามสมควร หรือทําการ
เปนปฏิปกษตอการเปนสามีภริยาอยางรายแรง ( มาตรา 1516 (6) ) 
     เมื่อมีเหตุที่ตองฟองหยาเหตุใดเหตุหนึ่งในสามเหตุขางตนเกิดขึ้น และที่
สําคัญฝายที่จะตองรับผิดจะตองเปนผูกอเหตุหยา โดยมุงประสงคใหอีกฝายหนึ่งไมอาจทนไดจึง
ตองฟองหยา อีกฝายหนึ่งมีสิทธิไดรับคาทดแทนจากฝายที่ตองรับผิด ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1524 
     3.  เร่ืองคาเลี้ยงชีพ  
      ในคดีหยา ถาเหตุแหงการหยาเปนความผิดของคูสมรสฝายใดฝายหนึ่ง
แตฝายเดียว และการหยาทําใหคูสมรสอีกฝายยากจนลง เพราะขาดรายไดจากทรัพยสิน หรือจากการ
งานที่เคยทําอยูระหวางสมรส ฝายนั้นจะขอใหฝายที่ตองรับผิดจายคาเลี้ยงชีพใหก็ได นอกจากนี้หาก
หยาขาดจากกันเพราะเหตุวิกลจริตตามมาตรา 1516 (7) หรือเพราะเหตุเปนโรคติดตอยางรายแรงตา
มาตรา 1516 (9) คูสมรสอีกฝายหนึ่งตองออกคาเลี้ยงชีพใหแกฝายที่วิกลจริต หรือฝายที่เปน
โรคติดตอนั้นดวย ทั้งนี้ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1526 และมาตรา 1527 
      สิทธิที่จะไดรับคาเล้ียงชีพนี้ยอมหมดไป เมื่อฝายที่ไดรับคาเล้ียงชีพ
สมรสใหม ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1528 
     4.  เร่ืองเกี่ยวกับทรัพยสิน 
      เมื่อหยาขาดจากกันแลว กฎหมายไดกําหนดการจัดการแบงทรัพยสิน
ระหวางสามีภริยาไวใน ป.พ.พ. มาตรา 1532 และมาตรา 1533 ดังนี้ 
      (ก)  ถาเปนการหยาโดยความยินยอมของทั้งสองฝาย ใหแบงทรัพยสิน
ของสามีภริยาตามที่มีอยูในเวลาจดทะเบียนการหยา กลาวคือ ณ วันเวลาที่จดทะเบียนการหยามี
สินสมรสอยูเทาใด ใหแบงสินสมรสใหชายหญิงไดสวนเทากัน 
      (ข)  ถาเปนการหยาโดยคําพิพากษาของศาล คําพิพากษาสวนที่บังคับ
เกี่ยวกับทรัพยสินระหวางสามีภริยาใหมีผลยอนหลังไปถึงวันฟองหยา กลาวคือจะตองแบง
ทรัพยสินของสามีภริยาตามที่มีอยูในวันฟองหยา คือ แบงสินสมรสที่มีอยูในวันฟองหยาฝายละกึ่ง
หนึ่ง ฉะนั้นหากมีทรัพยสินที่ฝายใดไดมาในระหวางการพิจารณาคดีฟองหยาของศาลก็ตกเปนของ
ฝายนั้นไมตองนํามาแบง 
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นอกจากนี้หากคูสมรสฝายใดฝายหนึ่งกอใหเกิดความเสียหายแกสินสมรส จึง
มีบทบัญญัติเพื่อใหเกิดความเปนธรรมในการแบงสินสมรส กรณีสินสมรสหมดไปเพราะเหตุใดเหตุ
หนึ่ง ดังนี้ 

1)  จําหนายไปเพื่อประโยชนตนฝายเดียว 
2)  จําหนายไปโดยมีเจตนาทําใหคูสมรสอีกฝายหนึ่งเสียหาย 
3)  จําหนายไปโดยไมไดรับความยินยอมของคูสมรสอีกฝายหนึ่ง ในกรณีที่

กฎหมายบังคับวาการจําหนายนั้นจะตองไดรับความยินยอมของอีกฝายหนึ่งดวย 
4)  จงใจทําลายใหสูญหายไป 
 ดังนั้น กฎหมายจึงถือเสมือนวาสินสมรสนั้นยังคงมีอยูเพื่อจัดแบง และถาคู

สมรสอีกฝายหนึ่งไดรับสวนแบงสินสมรสไมครบตามจํานวนที่ควรจะได ก็ใหคูสมรสฝายที่ได
จําหนาย หรือจงใจทําลายสินสมรสนั้นชดใชจากสินสมรสสวนของตนหรือจากสินสวนตัวจน
ครบถวน ตามที่บัญญัติไวใน ป.พ.พ. มาตรา 1534 

 ในสวนของหนี้สิน มาตรา 1535 บัญญัติวา “เมื่อการสมรสสิ้นสุดลง ให
แบงความรับผิดในหนี้ที่จะตองรับผิดดวยกันตามสวนเทากัน” คําวา “หนี้ที่ตองรับผิดดวยกัน” มี
ความหมายถึง  “หนี้รวม” นั่นเอง ฉะนั้นเมื่อหยากันหากมีหนี้รวมกันเทาไร ตองหารเฉลี่ยความรับ
ผิดกันคนละครึ่ง เชน หนี้คารักษาพยาบาลบุตร คาใชจายในครัวเรือนที่ตองรับผิดรวมกัน เปนตน101 
   (3) การสมรสสิ้นสุดลงเพราะศาลพิพากษาเพิกถอน 
    มาตรา 1502 บัญญัติวา “การสมรสที่เปนโมฆียะสิ้นสุดลงเมื่อศาลพิพากษาให
เพิกถอน” 
    มาตรา 1503 บัญญัติวา “เหตุที่จะขอใหศาลพิพากษาเพิกถอนการสมรส เพราะ
เหตุวาเปนโมฆียะ มีเฉพาะในกรณีที่คูสมรสทําการฝาฝนมาตรา 1448 มาตรา 1505 มาตรา 1506 
มาตรา 1507 และมาตรา 1509” 
    ดังนั้น การสมรสจะสิ้นสุดลงเพราะศาลพิพากษาเพิกถอน จึงตองมาจากการ
สมรสที่เปนโมฆียะ ซ่ึงเหตุที่ทําใหการสมรสเปนโมฆียะ มีดังนี้ 

1.  การสมรสที่ชายหญิงอายุยังไมครบสิบเจ็ดปบริบูรณ ตามมาตรา 1448 
2.  การสมรสที่ไดกระทําไปโดยคูสมรสฝายหนึ่งสําคัญผิดตัวคูสมรส แตหาก

เวลาไดผานพนไปแลวเกาสิบวันนับแตวันสมรส สิทธิขอเพิกถอนการสมรสเปนอันระงับลง ตาม
มาตรา 1505 

                                                 
101  นุชทิพย ป.บรรจงศิลป.  เลมเดิม.  หนา 119. 
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3.  การสมรสโดยถูกกลฉอฉลอันถึงขนาดซึ่งถามิไดมีการฉอฉลนั้นจะไมทํา
การสมรส แตถากลฉอฉลนั้นเกิดขึ้นจากบุคคลที่สาม โดยคูสมรสอีกฝายหนึ่งมิไดรูเห็นดวย การ
สมรสนั้นก็ไมเปนโมฆียะ  

 นอกจากนี้สิทธิขอเพิกถอนกลฉอฉลเปนอันระงับ เมื่อพนเกาสิบวันนับแต
วันที่รูหรือควรรูถึงกลฉอฉล หรือเมื่อพนหนึ่งปนับแตวันสมรส ทั้งนี้ตามมาตรา 1506 

4.  การสมรสโดยถูกขมขู ซ่ึงถาหากไมมีการขมขูนั้นจะไมทําการสมรส และ
สิทธิขอเพิกถอนการสมรสระงับเมื่อพนหนึ่งปนับแตวันที่พนจากการขมขู ตามมาตรา 1507 

5.  การสมรสของผูเยาวที่มิไดรับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผูปกครอง 
ตามมาตรา 1509 

 การสมรสที่เปนโมฆียะนั้น จะสิ้นสุดลงในวันที่ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุด
ใหเพิกถอนการสมรส ตามมาตรา 1511 

 ในสวนผลของการพิพากษาเพิกถอนการสมรส กฎหมายใหนําผลของการ
หยาโดยคําพิพากษามาใชบังคับโดยอนุโลม ซ่ึงไดแกเรื่องทรัพยสินระหวางสามีภริยาตองแบงกัน
คนละครึ่ง และการกําหนดวาฝายใดจะเปนผูปกครองบุตรรวมทั้งคาอุปการะเลี้ยงดู ตามมาตรา 1512 

 แตหากปรากฎวาคูสมรสที่ถูกฟองเพิกถอนการสมรสไดรูเห็นเปนใจใน
เหตุแหงโมฆียะกรรม คูสมรสนั้นจะตองรับผิดใชคาทดแทนความเสียหายที่คูสมรสอีกฝายหนึ่ง
ไดรับตอกาย ช่ือเสียง หรือทรัพยสินเนื่องจากการสมรสนั้น ทั้งยังอาจตองรับผิดในคาเล้ียงชีพดวย 
ตามมาตรา 1513 
 11)  ผลเกี่ยวกับบุตร 
   บุตรที่เกิดจากบิดามารดาที่สมรสโดยชอบดวยกฎหมาย ยอมเปนบุตรโดยชอบดวย
กฎหมายของทั้งบิดาและมารดา แตหากบุตรที่เกิดจากบิดามารดาที่มิไดสมรสกันตามกฎหมาย บุตร
ดังกลาวก็เปนบุตรนอกสมรส หรือบุตรมิชอบดวยกฎหมายของบิดา แตเปนบุตรชอบดวยกฎหมาย
ของมารดา เนื่องจาก ป.พ.พ. มาตรา 1546 บัญญัติวา “เด็กเกิดจากหญิงที่มิไดมีการสมรสกับชาย ให
ถือวาเปนบุตรชอบดวยกฎหมายของหญิงนั้น เวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติไวเปนอยางอื่น” 
   ในสวนของบุตรนอกสมรส หรือบุตรมิชอบดวยกฎหมายของบิดา จะกลายเปนบุตร
ชอบดวยกฎหมายของบิดาตอเมื่อบิดามารดาไดสมรสกันในภายหลัง หรือบิดาไดจดทะเบียนวาเปน
บุตร หรือศาลพิพากษาวาเปนบุตร ตามที่บัญญัติไวใน ป.พ.พ. มาตรา 1547 
   ผลของการเปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมายของทั้งบิดาและมารดา 
   1.  สิทธิที่จะใชช่ือสกุล 
    บุตรที่มีสิทธิใชช่ือสกุลของบิดาตองเปนบุตรชอบดวยกฎหมาย (ทั้งนี้รวมถึง
บุตรบุญธรรมมีสิทธิใชช่ือสกุลของผูรับบุตรบุญธรรมไดดวย) หากเปนบุตรนอกสมรสก็ไมมี
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ความสัมพันธอันใดกับบิดา แตหากบุตรนอกสมรสมีฐานะเปนบุตรชอบดวยกฎหมายในภายหลัง 
เชน ศาลพิพากษาวาเด็กเปนบุตรของชายตามฟองของมารดา  บิดาสมรสกับมารดา บิดาจดทะเบียน
รับเปนบุตร เด็กก็ใชช่ือสกุลของชายได อยางไรก็ดี หากเปนบุตรนอกสมรสเมื่อบิดาไดยอมใหใช
ชื่อสกุลก็เปนแตเหตุใหฟองคดีขอใหรับเด็กเปนบุตรชอบดวยกฎหมายตามมาตรา 1555 (7)102 
   2.  หามบุตรมิใหฟองบุพการี 
    มาตรา 1562 บัญญัติวา “ผูใดจะฟองบุพการีของตนเปนคดีแพงหรือคดีอาญา
มิได แตเมื่อผูนั้นหรือญาติสนิทของผูนั้นรองขอ อัยการจะยกคดีขึ้นวากลาวก็ได” 

บุตรที่ถูกหามมิใหฟองบุพการีของตน ตองเปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมาย หาก
เปนบุตรที่ไมชอบดวยกฎหมายไมตองหามฟองได103 แตหากเปนบุตรที่ไมชอบดวยกฎหมายแตบิดา
ไดรับรองโดยพฤติการณ เชน ใหใชนามสกุลของบิดา ก็ฟองไมได104 
   3.  หนาที่ในการอุปการะเลี้ยงดู 

มาตรา 1563 บัญญัติวา “บุตรจําตองอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา” 
บุตรที่มีหนาที่ในการอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา ตองเปนบุตรโดยชอบดวย

กฎหมาย ดังนั้นหากเปนบุตรที่ไมชอบดวยกฎหมาย ก็ไมมีหนาที่ตองอุปการะเลี้ยงดูบิดาแตอยางใด 
สงผลใหกรณีที่มีบุคคลภายนอกทําละเมิดเปนผลใหบุตรตายก็ถือไดวาเปนการทําละเมิดตอสิทธิ
ของบิดามารดาได บิดามารดาโดยชอบดวยกฎหมายจึงไดรับความคุมครองสิทธิใหเรียกคาสินไหม
ทดแทนในการที่ตองขาดไรอุปการะตามกฎหมายได ทั้งนี้ไมวาในขณะที่บุตรตายนั้นบุตรจะได
อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาตามความเปนจริงหรือไม105 แตหากผูตายมิใชบุตรโดยชอบดวยกฎหมาย
ของบิดา บิดาก็ไมมีสิทธิเรียกคาขาดไรอุปการะจากผูกระทําละเมิด 
    นอกจากบุตรมีหนาที่ตองอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา บิดามารดาก็มีหนาที่ตอง
อุปการะเลี้ยงดูและใหการศึกษาแกบุตร ตามมาตรา 1564 บัญญัติวา “บิดามารดาจําตองอุปการะ
เล้ียงดู และใหการศึกษาตามสมควรแกบุตรในระหวางที่เปนผูเยาว 

บิดามารดาจําตองอุปการะเลี้ยงดูบุตรซ่ึงบรรลุนิติภาวะแลวแตเฉพาะผูทุพพล
ภาพและหาเลี้ยงตนเองมิได” 

บุตรที่มีสิทธิไดรับการอุปการะเลี้ยงดูและใหการศึกษาจากบิดามารดาจะตอง
เปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมาย ดังนั้นหากมีผูใดมาทําละเมิดเปนเหตุใหบิดามารดาถึงแกความตาย 
บุตรโดยชอบดวยกฎหมายจึงมีสิทธิฟองเรียกคาขาดไรอุปการะจากผูกระทําละเมิดได แตตอง
                                                 

102  ชาติชาย อัครวิบูลย.  เลมเดิม.  หนา 530. 
103  คําพิพากษาฎีกาที่ 1320/2506 
104  คําพิพากษาฎีกาที่ 288/2506 
105  คําพิพากษาฎีกาที่ 1648/2509, คําพิพากษาฎีกาที่ 1943/2520 
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ปรากฎวามีฐานะเปนบุตรชอบดวยกฎหมายในขณะที่มีการทําละเมิด จึงจะมีอํานาจฟอง106 และชอบ
ที่จะไดรับคาอุปการะทั้งในปจจุบันและอนาคต โดยไมตองพิจารณาวาขณะเกิดเหตุผูตายกับผูขาด
ไรอุปการะจะอุปการะกันจริงหรือไม 
   4.  อํานาจปกครองบุตร 

มาตรา 1566 บัญญัติวา “บุตรซึ่งยังไมบรรลุนิติภาวะตองอยูใตอํานาจปกครอง
ของบิดามารดา 

อํานาจปกครองอยูกับบิดาหรือมารดา ในกรณีตอไปนี้ 
(1)  มารดาหรือบิดาตาย 
(2)  ไมแนนอนวามารดาหรือบิดามีชีวิตอยูหรือตาย 
(3) มารดาหรือบิดาถูกศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไร

ความสามารถ 
(4)  มารดาหรือบิดาตองเขารักษาตัวในโรงพยาบาลเพราะจิตฟนเฟอน 
(5)  ศาลสั่งใหอํานาจปกครองอยูกับบิดาหรือมารดา 
(6)  บิดาและมารดาตกลงกันตามที่มีกฎหมายบัญญัติไวใหตกลงกันได” 
 ตามปกติอํานาจปกครองบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตองอยูใตอํานาจ

ปกครองของทั้งบิดาและมารดา ในที่นี้หมายถึงบุตรโดยชอบดวยกฎหมาย หากเปนบุตรไมชอบดวย
กฎหมายอํานาจปกครองตกแกมารดาฝายเดียว การใชอํานาจปกครองเกี่ยวกับบุตรไมวาในทาง
สวนตัว หรือการปกครองในทางทรัพยสินนั้นบิดามารดาจะตองใชรวมกัน การใชอํานาจปกครอง
รวมกันนี้ ไมจําเปนวาจะตองรวมทํานิติกรรรมแทนบุตร เพียงใหความเห็นชอบที่อีกฝายไดทําลงก็
ถือวาเปนการรวมกันได107 แตมีบางกรณีที่อํานาจปกครองตกอยูกับบิดาหรือมารดาฝายใดฝายหนึ่ง 
ดังกรณีตามมาตรา 1566 อนุ (1) ถึง (6) ขางตน 

 ผูใชอํานาจปกครองบุตรมีสิทธิตามที่ ป.พ.พ. มาตรา 1567 บัญญัติไว ดังนี้ 
 (1)  กําหนดที่อยูของบุตร 
 (2)  ทําโทษบุตรตามสมควรเพื่อวากลาวสั่งสอน 
 (3)  ใหบุตรทําการงานตามสมควรแกความสามารถและฐานานุรูป 
 (4)  เรียกบุตรคืนจากบุคคลอื่นซึ่งกักบุตรไวโดยมิชอบดวยกฎหมาย 
 

  

                                                 
106  คําพิพากษาฎีกาที่ 477/2514 
107  ชาติชาย อัครวิบูลย.  เลมเดิม.  หนา 551. 
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 12) สิทธิในการรับมรดก 
   สามีภริยาโดยชอบดวยกฎหมายเทานั้นที่เปนทายาทโดยธรรม มีสิทธิไดรับมรดก
จากคูสมรสฝายที่เสียชีวิต ดังที่ ป.พ.พ. มาตรา 1629 วรรคทาย บัญญัติวา “คูสมรสที่ยังมีชีวิตอยูนั้น
ก็เปนทายาทโดยธรรม ภายใตบังคับของบทบัญญัติพิเศษแหงมาตรา 1635” 
   ในสวนของบุตร บุตรโดยชอบดวยกฎหมายมีสิทธิไดรับมรดกจากทั้งบิดาและ
มารดา กลาวคือเปนผูสืบสันดาน เปนทายาทโดยธรรมลําดับที่ 1 ตามมาตรา 1629 (1)  
   นอกจากนี้บุตรโดยชอบดวยกฎหมายเทานั้นที่มีสิทธิรับมรดกแทนที่กัน ตามที่
มาตรา 1642 บัญญัติวา “การรับมรดกแทนที่กันนั้น ใหใชบังคับแตในระหวางทายาทโดยธรรม”  
การรับมรดกแทนที่กัน ตัวอยางเชน บิดาซึ่งมีสิทธิรับมรดกจากปูหรือยาถึงแกความตาย หรือถูก
กําจัดมิใหรับมรดกกอนปูหรือยาตาย บุตรโดยชอบดวยกฎหมายของบิดานั้น มีสิทธิรับมรดกของปู
หรือยาแทนที่บิดาของตน ตามที่บัญญัติไวใน ป.พ.พ. มาตรา 1639108 
 13) การเสียภาษีอากร 
   ประมวลรัษฎากร วางหลักกฎหมายในการเสียภาษีอากรของสามีภริยาโดยชอบดวย
กฎหมาย ไวดังนี้ 
   มาตรา 57 ตรี บัญญัติวา “ในการเรียกเก็บภาษีเงินไดจากสามีและภริยานั้น ถาสามี
และภริยาอยูรวมกันตลอดปภาษีที่ลวงมาแลว ใหถือเอาเงินไดพึงประเมินของภริยาเปนเงินไดของ
สามีและใหสามีมีหนาที่และความรับผิดชอบในการยื่นรายการและเสียภาษี แตถาภาษีคางชําระและ
ภริยาไดรับแจงลวงหนาไมนอยกวา 7 วันแลว ใหภริยารวมรับผิดในการเสียภาษีที่คางชําระนั้นดวย 
   ถาสามีหรือภริยามีความประสงคจะยื่นรายการแยกกัน  ก็ใหทําโดยแจงให 
เจาพนักงานประเมินทราบภายในเวลาซึ่งกําหนดใหยื่นรายการ แตการแยกกันยื่นรายการนั้น ไมทํา
ใหภาษีที่ตองเสียเปลี่ยนแปลงแตอยางใด 
   ถาเห็นสมควร เจาพนักงานประเมินอาจแบงภาษีออกตามสวนของเงินไดพึง
ประเมินที่สามีและภริยาแตละฝายไดรับและแจงใหสามีและภริยาเสียภาษีเปนคนละสวนก็ได แตถา
ภาษีสวนของฝายใดคางชําระและอีกฝายหนึ่งไดรับแจงลวงหนาไมนอยกวา 7 วันแลว ใหอีกฝาย
หนึ่งนั้นรวมรับผิดในการเสียภาษีที่คางชําระนั้นดวย 

                                                 
108 มาตรา 1639 ถาบุคคลใดซึ่งจะเปนทายาทตามมาตรา 1629(1) (3) (4) หรือ (6) ถึงแกความตาย หรือถูก

กําจัดมิใหรับมรดกกอนเจามรดกตาย ถาบุคคลนั้นมีผูสืบสันดานก็ใหผูสืบสันดานรับมรดกแทนที่ ถาผูสืบสันดาน
คนใดของบุคคลนั้นถึงแกความตายหรือถูกกําจัดมิใหรับมรดกเชนเดียวกัน ก็ใหผูสืบสันดานของผูสืบสันดานนั้น
รับมรดกแทนที่ และใหมีการรับมรดกแทนที่กันเฉพาะสวนแบงของบุคคลเปนรายๆ สืบตอกันเชนนี้ไปจนหมด
สาย 
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   การที่สามีภริยาอยูตางทองที่กันหรือตางคนตางอยูเปนครั้งคราวยังคงถือวาอยู
รวมกัน” 
   มาตรา 57 เบญจ บัญญัติวา “ถาภริยามีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1) ในปภาษี
ที่ลวงมาแลว ไมวาจะมีเงินไดพึงประเมินอื่นดวยหรือไม ภริยาจะแยกยื่นรายการ และเสียภาษี
ตางหากจากสามีเฉพาะสวนที่เปนเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(1) โดยมิใหถือวาเปนเงินไดของ
สามีตามมาตรา 57 ตรี ได 
   ในกรณีที่ภริยาแยกยื่นรายการตามวรรคหนึ่ง ใหสามีและภริยาตางฝายตางหัก
ลดหยอนไดดังนี้ 
   (1) สําหรับผูมีเงินไดตามมาตรา 47(1)(ก) 
   (2)  สําหรับบุตรที่หักลดหยอนไดตามอัตราที่กําหนดไวในมาตรา 47(1)(ค) และ (ฉ) 
คนละกึ่งหนึ่ง 
   (3)  สําหรับเบี้ยประกันภัยตามมาตรา 47(1)(ง) วรรคหนึ่ง 
   (4)  สําหรับเงินสมทบที่ผูประกันตนจายเขากองทุนประกันสังคมมาตรา 47(1)(ฌ) 
   (5)  สําหรับเงินสะสมที่จายเขากองทุนสํารองเล้ียงชีพตามมาตรา 47(1)(ช) 
   (6)  สําหรับดอกเบี้ยเงินกูยืมตามมาตรา 47(1)(ซ) กึ่งหนึ่ง 
   (7)  สําหรับเงินบริจาคสวนของตนตามมาตรา 47(7) 
    ในกรณีผูมีเงินไดมิไดอยูในประเทศไทย การหักลดหยอนตาม (2) ใหหักได
เฉพาะบุตรที่อยูในประเทศไทย 
    ถาสามีและภริยามีเงินไดพึงประเมินในปภาษีที่ลวงมาแลว เฉพาะตามมาตรา 
40(1) ประเภทเดียวรวมกันไมเกินจํานวนตามมาตรา 50(4) ไมวาแตละฝายจะมีเงินไดเปนจํานวน
เทาใด สามีและภริยาไมตองยื่นรายการเงินไดพึงประเมิน” 
    จากหลักกฎหมายดังกลาวขางตน พอที่จะสรุปไดวาในการยื่นแบบแสดง
รายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา กรณีสามีภริยาโดยชอบดวยกฎหมายตางฝายตางมีเงินได และได
อยูรวมกันตลอดปภาษี ใหถือเอาเงินไดพึงประเมินของภริยาเปนเงินไดของสามี และใหสามีมีหนาที่
และความรับผิดชอบในการยื่นรายการและเสียภาษี เวนแตภริยามีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 
40(1) แหงประมวลรัษฎากร ซ่ึงโดยทั่วไปก็คือเงินเดือน คาจาง ก็ใหภริยาแยกยื่นรายการและเสีย
ภาษีตางหากจากสามี โดยมิใหถือวาเปนเงินไดของสามีตามมาตรา 57 ตรี แหงประมวลรัษฎากรได 
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3.2.2 ผลทางกฎหมายของการอยูรวมกันของชายหญิงโดยไมจดทะเบียนสมรส 
 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2478 ซ่ึงเปนเวลาภายหลังที่ไดใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

บรรพ 5 แลว ชายหญิงที่อยูรวมกันโดยไมไดจดทะเบียนสมรส ไมถือวาเปนสามีภริยากันโดยชอบ
ดวยกฎหมาย เพราะมาตรา 1457 บัญญัติไวโดยชัดแจงวาการสมรสจะมีไดเฉพาะเมื่อไดจดทะเบียน
สมรสแลวเทานั้น ซ่ึงมีผลทางกฎหมายตางๆ ดังนี้ 

 1)  หนาที่ในการอุปการะเลี้ยงดูซ่ึงกันและกัน 
   การอยูรวมกันโดยไมไดจดทะเบียนสมรสไมกอใหเกิดหนาที่ในการอุปการะเลี้ยงดู

ซ่ึงกันและกัน ไมมีหนาที่ตองดูแลคูสมรสที่วิกลจริต ไมจําเปนที่จะตองซื่อสัตยตอกัน ดังเชนคูที่จด
ทะเบียนสมรสเปนสามีภริยากันโดยชอบดวยกฎหมาย สงผลใหเมื่อมีบุคคลใดมาทําละเมิดกับคูของ
ตนทําใหไดรับบาดเจ็บหรือถึงแตความตาย ก็ไมมีสิทธิเรียกคาสินไหมทดแทนเพื่อการขาดแรงงาน 
หรือเพื่อการขาดไรอุปการะจากผูกระทําละเมิด และเมื่อตนเองกลายเปนคนวิกลจริต ก็ไมมีอํานาจ
ฟองเรียกคาอุปการะเลี้ยงดูจากคูของตนได 

 2)  สิทธิในเรื่องทรัพยสินและหนี้สิน 
   ชายหญิงที่อยูรวมกันโดยไมไดจดทะเบียนสมรสกัน ไมมีการแบงทรัพยสินเปนสิน

สวนตัวและสินสมรส แตอยางไรก็ตามทรัพยสินที่ชายหญิงคูนี้ไดลงทุนรวมแรงทํามาหาไดรวมกัน
ระหวางที่อยูกินกันนั้น ถือวาเปนเจาของรวมกันและมีสวนในทรัพยสินเหลานั้นคนละครึ่งเทากัน 
ทั้งนี้เพื่อความเปนธรรมเพราะการที่ชายหญิงแตงงานกันโดยไมไดจดทะเบียนสมรส แมทาง
กฎหมายจะไมถือวาเปนสามีภริยากันโดยชอบดวยกฎหมาย แตก็หากระทบกระเทือนถึงสิทธิใน
ทรัพยสินที่ชายหญิงจะพึงมีพึงไดตามกฎหมายทั่วไปไม แตสําหรับทรัพยสินที่ตางคนตางทํามาหา
ไดแยกกันนั้นเปนสิทธิของฝายนั้นแตผูเดียว อีกฝายหนึ่งไมมีสวนแบงดวยเพราะไมถือวาเปน
สินสมรสตามมาตรา 1474 (1) ฉะนั้น สามีภริยาที่ไมไดจดทะเบียนสมรสกันสามีจึงไมมีสิทธิฟอง
ขอแบงทรัพยจากภริยาในสวนทรัพยที่สามีมิไดรวมแรงรวมทุนทํามาหาไดกับภริยาแตอยางใด109 

   ในเรื่องหนี้สิน ฝายใดกอหนี้ขึ้นฝายนั้นตองรับผิดสวนตัว อีกฝายหนึ่งไมตองรับผิด
ตอเจาหนี้แตอยางใด เวนแตเปนหนี้รวมทั้งสองฝายตองรวมกันรับผิดในหนี้รวมจนหมดภาระ
หนี้สิน 

 3)  การสิ้นสุดการอยูรวมกันโดยไมไดสมรส 
   ชายหญิงที่อยูรวมกันโดยไมไดสมรส หากตกลงใจที่จะเลิกรางกัน ก็ทําไดโดย

งายดาย แคแยกทางกันก็เปนการสิ้นสุดการอยูรวมกันแลว ไมตองไปจดทะเบียนหยา หรือตองฟอง

                                                 
109  ประสพสุข บุญเดช.  เลมเดิม.  หนา 274. 
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หยาอยางเชนคูที่จดทะเบียนสมรสกัน ทําใหเลิกรากันไดงาย สถาบันครอบครัวไมมั่นคง ในสวน
ของทรัพยสินที่ทํามาหาไดรวมกันก็แบงกันตามหลักกรรมสิทธิ์รวม 

 4)  ผลเกี่ยวกับบุตร 
   บุตรที่เกิดจากบิดามารดาที่ไมไดจดทะเบียนสมรสกัน เปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมาย

ของมารดาเทานั้น แตเปนบุตรนอกกฎหมายของบิดา ซ่ึงจะกลายเปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมายของ
บิดาตอเมื่อ บิดามารดาไดสมรสกันในภายหลัง หรือบิดาไดจดทะเบียนรับรองบุตร หรือศาล
พิพากษาวาเปนบุตร ตามที่บัญญัติไวใน ป.พ.พ. มาตรา 1547 โดยผลของการเปนบุตรที่ไมชอบดวย
กฎหมายของบิดาทําใหบุตรไมมีหนาที่ตองเล้ียงดูบิดา และบิดาไมมีหนาที่ตองอุปการะเลี้ยงดูบุตร 
สงผลใหกรณีมีบุคคลภายนอกมาทําละเมิดใหบิดาหรือบุตรตาย หรือบาดเจ็บ ก็ไมสามารถเรียกคา
สินไหมทดแทนการที่ตองขาดไรอุปการะจากผูกระทําละเมิด นอกจากนี้บิดาที่ไมชอบดวยกฎหมาย
ก็ไมมีอํานาจปกครองบุตร อํานาจปกครองบุตรตกแกมารดาแตผูเดียว 

 5)  สิทธิในการรับมรดก 
   ชายหญิงที่อยูรวมกันโดยไมไดจดทะเบียนสมรสไมกอใหเกิดสิทธิในการรับมรดกใน

ฐานะทายาทโดยธรรมจากฝายที่เสียชีวิต 
   สวนบุตรนอกกฎหมาย มาตรา 1627 บัญญัติวา “บุตรนอกกฎหมายที่บิดาไดรับรอง

แลวและบุตรบุญธรรมนั้น ใหถือวาเปนผูสืบสันดาน เหมือนกับบุตรที่ชอบดวยกฎหมายตาม
ความหมายแหงประมวลกฎหมายนี้” 

   บุตรนอกกฎหมาย คือ บุตรที่เกิดจากบิดามารดามิไดสมรสกัน บุตรจึงเปนบุตรที่ชอบ
ดวยกฎหมายเฉพาะมารดาเทานั้น แตตามมาตรา 1627 ใหสิทธิบุตรที่บิดารับรองแลวมีสิทธิไดรับ
มรดกของบิดาได โดยถือวาเปนทายาทชั้นผูสืบสันดานตาม ป.พ.พ. มาตรา 1629 (1) 

   พฤติการณตางๆ ที่ถือวาเปนการรับรองบุตรแลว เชน บิดาใหการศึกษา ใหใช
นามสกุล ใหการอุปการะเลี้ยงดู ลงทะเบียนบานวาเปนบุตร บิดาไปแจงทะเบียนคนเกิดวาเปนบุตร 
หรือบิดายอมใหบุตรเรียกวาบิดา เปนตน 

   อยางไรก็ดี บุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแลว ตามมาตรา 1627 นั้น ใหถือวาเปน
ผูสืบสันดานเหมือนกับบุตรที่ชอบดวยกฎหมาย มีสิทธิเกี่ยวกับการรับมรดกเทานั้น ไมทําใหเปน
บุตรที่ชอบดวยกฎหมายขึ้นมา จึงไมมีสิทธิเรียกคาอุปการะเลี้ยงดูจากผูทําใหบิดาตาย110 สําหรับคา
ปลงศพนั้นตามมาตรา 1649 ทายาทมีหนาที่จัดการทําศพผูตาย ดังนั้นบุตรนอกกฎหมายที่บิดา
รับรองแลวจึงมีสิทธิเรียกจากผูกระทําละเมิดได สวนคาสินไหมทดแทนอยางอื่นอันเกิดจากการ

                                                 
110  คําพิพากษาฎีกาที่ 508/2519, 1146/2513 
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กระทําละเมิด เปนสิทธิของเจามรดกตกทอดแกทายาทได บุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแลวจึง
เรียกไดเชนกัน111 เชน เรียกคาสินไหมทดแทนจากผูทําละเมิดที่ทํารถยนตของเจามรดกเสียหายได 

  นอกจากนี้บุตรนอกกฎหมายไมมีสิทธิในการรับมรดกแทนที่กัน เนื่องจากกฎหมาย
กําหนดใหสิทธิในการรับมรดกแทนที่กันนั้น ใหใชบังคับแกทายาทโดยธรรมเทานั้น 
 
 

                                                 
111  คําพิพากษาฎีกาที่ 2603/2518, 3208/2538 
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บทที่ 4 

วิเคราะหเปรียบเทียบผลทางกฎหมายของการจดทะเบียนสมรสของ
ตางประเทศกับประเทศไทย และปญหากฎหมายของ 

การจดทะเบียนสมรสของประเทศไทย 
 

จากที่ไดศึกษาถึงผลทางกฎหมายของการจดทะเบียนสมรส และไมจดทะเบียนสมรส
ของประเทศฝรั่งเศส อังกฤษ สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศไทย ในบทที่ 3 แลว พบวาผล
ทางกฎหมายของการจดทะเบียนสมรส และไมจดทะเบียนสมรสของตางประเทศนั้น มีทั้งขอที่
เหมือนและแตกตางกับประเทศไทย ซ่ึงจะไดนํามาวิเคราะหในบทนี้ การศึกษาเปรียบเทียบกฎหมาย
ของตางประเทศ ก็เพื่อที่จะนําขอดีของเขามาปรับใชกับกฎหมายของไทยเรา ซ่ึงอาจจะกอใหเกิด
ประโยชนในการขจัดจุดดอยของกฎหมายไทย ซ่ึงเปนปญหาที่ทําใหคนไมนิยมจดทะเบียนสมรส
ในปจจุบัน 

นอกจากนี้ ในบทนี้จะไดศึกษาวิเคราะหถึงปญหากฎหมายของการจดทะเบียนสมรส
ของประเทศไทย เนื่องจากในปจจุบันนี้ปญหาคนไมนิยมจดทะเบียนสมรสมีเพิ่มมากขึ้น ดังจะเห็น
ไดจากขอมูลสถิติการจดทะเบียนครอบครัว  จํ าแนกเปนรายป  ของกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย ดังที่กลาวไวแลวในบทที่ 1 จะเห็นวาอัตราการจดทะเบียนสมรสลดลง ในขณะ
ที่อัตราการจดทะเบียนหยาเพิ่มสูงขึ้น ซ่ึงมีทั้งคูที่อยูรวมกันฉันทสามีภริยาแตไมจดทะเบียนสมรส
ตามกฎหมาย และคูที่เคยจดทะเบียนสมรสกันมากอน แตตอมาไดจดทะเบียนหยา ทั้งๆที่ยังอยูกิน
รวมกันเชนเดิม อันมาจากสาเหตุของปญหากฎหมายของไทยเราในปจจุบัน เชน ปญหาเรื่องของ
ทรัพยสินระหวางสามีภริยา หรือปญหาเรื่องภาระภาษีของคูสมรส เปนตน 

ปญหาตางๆที่เกิดขึ้น หากเรานิ่งเฉยไมหาทางแกไข นับวันจะยิ่งทําใหสถิติการจด
ทะเบียนสมรสลดลง และอัตราการหยาเพิ่มขึ้น ผูเขียนจึงไดนําปญหาตางๆของปญหากฎหมายของ
การจดทะเบียนสมรสของไทยมาวิเคราะห เพื่อจะไดหาแนวทางแกไขปญหาเหลานี้ตอไป 
 
4.1  วิเคราะหเปรียบเทียบผลทางกฎหมายของการจดทะเบียนสมรสของตางประเทศกับประเทศไทย 
 4.1.1  ผลทางกฎหมายของการสมรสระหวางประเทศฝรั่งเศสและประเทศไทย 

 ประเทศไทยและประเทศฝรั่งเศสตางก็ใชระบบกฎหมายซีวิลลอว (Civil Law)เหมือนกัน 
ดังนั้นจากที่ไดศึกษาผลทางกฎหมายของการจดทะเบียนสมรสของประเทศฝรั่งเศส เมื่อเปรียบเทียบ
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กับประเทศไทยแลว พบวามีหลักการสําคัญๆคลายคลึงกัน แตขอที่แตกตางจากประเทศไทยที่สําคัญ
มีอยู 2 ประการ คือ 

ประการที่หนึ่ง เร่ืองสิทธิในทรัพยสิน กลาวคือ กฎหมายแพงฝร่ังเศสกําหนดใหรายได
ทั่วไปของคูสมรส เชน เงินเดือน หรือคาจาง ถือเปนสินสวนตัวของใครของมัน คือ ใครทํามาหาได
เทาไรก็เปนสินสวนตัวของคนนั้นไป เงินที่ทํามาหาไดไมตกเปนสินสมรส สําหรับทรัพยสินอยาง
อ่ืนนอกเหนือจากเงินเดือน หรือคาจาง ก็ใหถือเปนสินสมรส เวนแตจะไดรับมาทางมรดก มรดก
ของฝายใดก็เปนสินสวนตัวของฝายนั้น ในเรื่องสิทธิในทรัพยสินนี้แตกตางจากกฎหมายไทย คือ 
ทรัพยสินที่คูสมรสไดมาระหวางสมรส ถือเปนสินสมรสทั้งส้ิน ดังนั้น เงินเดือน หรือคาจางที่ฝายใด
ฝายหนึ่งทํามาหาได หรือทั้งสองฝายตางทํามาหาได ไมวาฝายใดจะหาไดมากหรือไดนอย เงินเดือน 
หรือคาจางเหลานั้นก็ตกเปนสินสมรส ตรงจุดนี้เองที่เปนปญหาในเรื่องทรัพยสินระหวางสามีภริยา 
ยกตัวอยางเชน สามีภริยาคูหนึ่ง สามีไมไดชวยทํามาหากินอะไรเลย ภริยาเปนฝายหารายไดเล้ียง
ครอบครัวฝายเดียว ซํ้ารายสามียังกอหนี้สินขึ้นอีก คราวนี้เจาหนี้ก็จะมาบังคับชําระหนี้จากสนิสมรส 
ซ่ึงความเปนจริงแลวเปนทรัพยสินที่ภริยาเปนฝายหามาไดดวยน้ําพักน้ําแรงของตนฝายเดียว ตอมา
พอทนอยูรวมกันไมได ตองหยาขาดจากกัน กฎหมายใหแบงสินสมรสกันคนละกึ่งหนึ่ง เมื่อเปน
เชนนี้ภริยาจึงมีความรูสึกวาไมยุติธรรมสําหรับเธอ และปญหานี้ยังเกิดกับคูสมรสที่มีฐานะแตกตาง
กันอยางมาก ทําใหเกิดปญหาในปจจุบันอัตราการจดทะเบียนสมรสลดลง 

ดังนั้นผูเขียนจึงเห็นดวยกับระบบกฎหมายแพงของฝรั่งเศส ในเร่ืองที่กําหนดใหรายได
ทั่วไปของคูสมรส เชน เงินเดือน หรือคาจาง ถือเปนสินสวนตัวของใครของมัน เพราะทําใหเกิด
ความยุติธรรมแกคูสมรสทั้งสองฝาย ใครเปนฝายทํามาหาไดเงินนั้นก็ควรเปนสินสวนตัวของฝาย
นั้น แตอยางไรก็ตามกฎหมายฝรั่งเศสกําหนดวาทรัพยสินอื่นที่ไดมาระหวางสมรสนอกเหนือจาก
เงินเดือน หรือคาจางนี้ ก็ยังใหถือเปนสินสมรสของคูสมรสอยู ซ่ึงทําใหระบบสินสมรสยังคงมีอยู 
เพราะระบบสินสมรสยังคงเปนเรื่องจําเปนสําหรับครอบครัว เพราะเมื่อสรางครอบครัวอยูรวมกัน 
ยอมตองมีคาใชจายที่จําเปนสําหรับครอบครัวในการอุปการะเลี้ยงดูซ่ึงกันและกัน เล้ียงดูและให
การศึกษาแกบุตร เปนตน ผูเขียนจึงเห็นวาหากเรานํากฎหมายฝรั่งเศสในเรื่องนี้ มาปรับใชกับ
กฎหมายครอบครัวของไทยเรา เชื่อวานาจะเปนประโยชนในการชวยลดปญหาอัตราการจดทะเบียน
สมรสที่ลดลงไดไมมากก็นอย 

ประการที่สอง เร่ืองสิทธิในการรับมรดก ที่พบวาแตกตางจากกฎหมายไทย คือ กรณี
เมื่อเจามรดกเสียชีวิตลง และในกรณีที่มีทายาทเปนบุตรและคูสมรส คูสมรสมีสิทธิที่จะเลือก
ระหวางการไดสิทธิเก็บกิน หรือการไดกรรมสิทธิ์ในทรัพยมรดก ซ่ึงกฎหมายของไทยไมไดใหสิทธิ
ในการเลือกเชนนั้นแกคูสมรส ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย กําหนดใหคูสมรสที่ยังมีชีวิต
อยูเปนทายาทโดยธรรม มีสิทธิไดรับสวนแบงของกองมรดกรวมกับทายาทอื่นๆของเจามรดก 
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ผูเขียนเห็นวาในประเด็นนี้กฎหมายของไทยเราในเรื่องมรดกที่ใชบังคับอยูเหมาะสมดี
แลว ไมจําเปนตองแกไขใหเหมือนของฝรั่งเศส เพราะการใหสิทธิในการเลือกแกคูสมรส ผูเขียน
เห็นวาไมไดกอใหเกิดประโยชนอะไร และกฎหมายเรื่องมรดกก็เปนขอดีของคนที่จดทะเบียน
สมรส ที่จะมีสิทธิไดรับมรดกจากเจามรดก ซ่ึงในทางตรงกันขามคนที่อยูรวมกันโดยไมไดสมรส 
กลับตองเสียประโยชนจากกฎหมายในสวนนี้ เพราะเมื่อคูของตนเสียชีวิตลง ตนก็ไมมีสิทธิใดๆใน
กองมรดกของเจามรดกเลย  

4.1.2  ผลทางกฎหมายของการสมรสระหวางประเทศอังกฤษและประเทศไทย 
 ประเทศอังกฤษใชระบบกฎหมายคอมมอนลอว (Common Law) ซ่ึงตางจากประเทศไทย

ที่ใชระบบกฎหมายซีวิลลอว (Civil Law) แตถึงจะใชระบบกฎหมายตางกัน ประเทศอังกฤษกย็งัเปน
ประเทศที่นานํามาศึกษาถึงระบบกฎหมายของเขา เนื่องจากมีการปกครองประเทศที่ใกลเคียงกับ
ไทยเรา คือ ปกครองดวยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข และจากการที่ได
ศึกษาถึงผลทางกฎหมายของการจดทะเบียนสมรสของประเทศอังกฤษ พบวามีหลักการสําคัญๆ
ใกลเคียงกับกฎหมายครอบครัวของไทยเรา ที่พบวามีขอแตกตางที่สําคัญที่นานํามาศึกษาวิเคราะห 
คือ 

  เร่ืองผลของการสมรสที่มีตอทรัพยสินของคูสมรส ตาม The Married Woman’s Property 
Act 1964 ไดกําหนดวาทรัพยสินอ่ืนๆ ซ่ึงแยกจากเงินสวนที่เปนคาใชจายในครอบครัว ซ่ึงสามีมอบ
ใหแกภริยา ในเบื้องตนถือวาเงินสวนอื่นนั้นเปนของสามีและภริยาโดยสวนเทาๆกัน และทรัพยสินที่
ไดมาในระหวางสมรสเปนของคูสมรสตามสวนที่แตละฝายทํามาหาได นอกจากนี้ตาม The 
Matrimonial Proceedings and Property Act 1981 มาตรา 37 กําหนดวาหากคูสมรสฝายหนึ่งเปนฝาย
ที่ทําใหทรัพยสินงอกเงยเพิ่มขึ้นเปนประโยชนแกคูสมรส คูสมรสฝายนั้นยอมมีสิทธิในทรัพยสิน
สวนนั้นตามจํานวนที่ทําใหเพิ่มพูนขึ้น ทั้งนี้อาจจะเปนไปตามที่ทั้งสองฝายตกลงกันหรือตามที่ศาล
จะไดตัดสิน 

 หลักการของระบบทรัพยสินของคูสมรสของประเทศอังกฤษ คลายคลึงกับของประเทศ
ฝร่ังเศสตามที่ไดกลาวมาแลว คือ ทรัพยสินที่ไดมาในระหวางสมรสที่คูสมรสฝายใดเปนฝายหามา
ได หรือเปนฝายทําใหทรัพยสินงอกเงยเพิ่มขึ้น คูสมรสฝายนั้นมีสิทธิในทรัพยสินสวนนั้นตาม
จํานวนที่หามาได หรือตามจํานวนที่ทําใหเพิ่มพูนขึ้น หรือถือเปนสินสวนตัวของคูสมรสฝายนั้น
นั่นเอง เพราะฉะนั้นทรัพยสินอื่นๆนอกเหนือจากนี้ที่ไดมาในระหวางสมรสก็ยังคงเปนสินสมรสอยู 

 ผูเขียนเห็นวา หากประเทศไทยเรา ไดนําระบบทรัพยสินของคูสมรสของประเทศอังกฤษ
มาปรับใชกับกฎหมายครอบครัวของเรา นาจะเปนประโยชน และชวยลดปญหาเรื่องของทรัพยสิน
ระหวางสามีภริยาของไทยเราได เมื่อแกไขปญหาเรื่องของทรัพยสินระหวางสามีภริยาได ยอมชวย
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ลดปญหาของอัตราการจดทะเบียนสมรสที่ลดลงได ซ่ึงจะนํากฎหมายของอังกฤษมาปรับใชอยางไร 
ผูเขียนจะไดนําเสนอในบทของขอเสนอแนะตอไป 

4.1.3  ผลทางกฎหมายของการสมรสระหวางประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศ
ไทย 

 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนใชระบบกฎหมายซีวิลลอว (Civil Law) เหมือนกับ
ประเทศไทย และมีวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีคลายกับประเทศไทย เพราะปจจุบันนี้
คนไทยสวนใหญก็มีบรรพบุรุษเชื้อสายจีน ดังนั้นการศึกษาถึงผลทางกฎหมายของการสมรสของ
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน นาจะเปนประโยชนในการนําขอดีของจีนมาปรับใชกับกฏหมาย
ไทยเราได จากที่ไดศึกษาถึงผลทางกฎหมายของการสมรสของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
พบวาหลักการสําคัญสวนใหญคลายกับกฎหมายครอบครัวของไทย จะมีที่แตกตางกันในประเด็น
ปลีกยอย ดังนี้ 

 ประการที่หนึ่ง กฎหมายไทยเรากําหนดใหบิดามารดา และบุตรโดยชอบดวยกฎหมาย
เทานั้นมีหนาที่อุปการะเลี้ยงดูซ่ึงกันและกัน แตกฎหมายครอบครัวของประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนยังกําหนดใหปูยาตายายกับหลาน พี่ชายพ่ีสาวกับนองชายนองสาว และบิดามารดา
เล้ียงกับบุตรเล้ียง ตางมีสิทธิและหนาที่ในการอุปการะเลี้ยงดูซ่ึงกันและกันดวย 

 ประการที่สอง กฎหมายไทยเราบิดาไมมีหนาที่ตองอุปการะเลี้ยงดูและใหการศึกษาแก
บุตรนอกสมรส แตกฎหมายครอบครัวของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนไดกําหนดใหบุตรนอก
สมรสมีสิทธิและหนาที่เชนเดียวกับบุตรโดยชอบดวยกฎหมาย กลาวคือ บิดามารดามีหนาที่อุปการะ
เล้ียงดูและใหการศึกษาแกบุตร จนกวาบุตรจะบรรลุนิติภาวะ 

 ประการที่สาม เนื่องจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมีประชากรมาก กฎหมาย
ครอบครัวของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนจึงมีการกําหนดใหคูสมรสตองปฏิบัติตามนโยบาย
คุมกําเนิดของรัฐ ซ่ึงในสวนนี้กฎหมายไทยไมมี 

 ประการที่ส่ี ถึงแมจะมีเหตุฟองหยาภริยาได แตในระหวางที่ภริยาตั้งครรภ หรือภายใน
หนึ่งปหลังคลอด หรือภายในหกเดือนนับแตการตั้งครรภยุติกลางคัน สามีจะฟองหยาไมได เวนแต
มีเหตุจําเปน แตทางฝายภริยาฟองหยาไดทุกเมื่อเมื่อมีเหตุหยาเกิดขึ้น ในเรื่องนี้เปนขอดีของ
กฎหมายประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในการคุมครองหญิงที่ตั้งครรภ ซ่ึงกฎหมายครอบครัว
ของไทยเราไมไดมีบทบัญญัติในเรื่องนี้ 

 ประการที่หา เรื่องการแบงทรัพยสินของคูสมรสภายหลังการหยา นอกจากการแบง
ทรัพยสินที่เปนสินสมรสรวมกันแลว คูสมรสฝายหนึ่งอาจตองชดใชสินสมรสที่คูสมรสอีกฝายหนึ่ง
จายเกินไปกวาหนาที่ของตนดวย นอกจากนี้ในสวนของหนี้สินที่เกิดขึ้น ณ วันที่มีการหยา หนี้สินที่
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เปนหนี้รวมใหชําระหนี้สินนั้นดวยสินสมรสกอน หากไมพอจึงใหชําระดวยสินสวนตัวของแตละ
ฝายตามที่ไดตกลงกัน ในเรื่องหนี้กฎหมายไทยเราไมมีบทบัญญัติคุมครองเรื่องการตองชดใช
สินสมรส นอกจากนี้หนี้รวมของสามีภริยา เจาหนี้สามารถบังคับชําระหนี้นั้นจากสินสวนตัวของ
ฝายใดฝายหนึ่งจนสิ้นเชิงกอนก็ได ไมจําเปนตองบังคับชําระหนี้จากสินสมรสกอน 

 ผูเขียนเห็นวา ตามกฎหมายครอบครัวประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ใหมีการชดใช
สินสมรสที่คูสมรสอีกฝายจายเกินไปกวาหนาที่ของตนนั้นเปนเรื่องดี ทําใหเกิดความยุติธรรมใน
การแบงสินสมรส ซ่ึงกฎหมายไทยเรานาที่จะนํามาปรับใช นอกจากนี้ในการใหเจาหนี้บังคับชําระ
หนี้รวมของสามีภริยาจากสินสมรสกอนนั้น ผูเขียนเห็นวาในเรื่องนี้ก็นาที่จะนํามาปรับใชกับ
กฎหมายไทยเรา ซ่ึงตรงจุดนี้จะชวยลดปญหาเรื่องหนี้สินของสามีภริยา เนื่องจากหนี้รวมบางอยาง
อาจเกิดจากการกอหนี้ของสามีฝายเดียว แตภริยาอาจถูกบังคับใหลงนามใหความยินยอม หรือลง
นามเปนพยานในสัญญากูเงิน ทําใหถือวาเปนการใหสัตยาบัน หนี้นั้นจึงกลายเปนหนี้รวม ซ่ึงหาก
ตามกฎหมายไทยเราในปจจุบันเจาหนี้สามารถบังคับชําระหนี้จากสินสวนตัวของลูกหนี้รวมกอนก็
ได ซ่ึงกรณีนี้เจาหนี้อาจบังคับชําระหนี้จากสินสวนตัวของภริยากอนจนสามารถชําระหนี้ไดโดย
ส้ินเชิง ซ่ึงเปนการไมยุติธรรมกับภริยาเลย แตหากไดนําหลักการของกฎหมายประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนมาปรับใช ในกรณีนี้เจาหนี้ตองบังคับชําระหนี้จากสินสมรสกอน อยางนอยสินสมรส
นั้นก็เปนสวนของสามีคร่ึงหนึ่ง ซ่ึงจะเกิดความยุติธรรมตอภริยามากกวา 

4.1.4  ผลทางกฎหมายของการอยูรวมกันโดยไมจดทะเบียนสมรสของตางประเทศกับประเทศไทย 
 จากที่ไดศึกษาถึงผลทางกฎหมายของการอยูรวมกันของชายหญิงโดยไมจดทะเบียน

สมรสในประเทศฝรั่งเศส และประเทศอังกฤษ พบวาในตางประเทศโดยเฉพาะในประเทศแถบ
ยุโรปใหการยอมรับ และรัฐมีมาตรการในการชวยเหลือใหผลประโยชนแกคูที่อยูรวมกันโดยไมได
สมรสตามกฎหมาย มากกวาประเทศไทย อาจจะเปนเพราะวัฒนธรรมและสภาพทางสังคมของ
ประเทศแถบยุโรปนั้นใหการยอมรับการอยูรวมกันโดยไมไดสมรสวาเปนเรื่องปกติธรรมดา ไมมี
ผลกระทบตอสังคมสวนรวม แตตรงขามกับประเทศไทย ซ่ึงถึงแมในปจจุบันเราจะรับวัฒนธรรม
ทางตะวันตกเขามาในสังคมไทยมากขึ้น มีการอยูรวมกันโดยไมจดทะเบียนสมรสกันมากขึ้น แต
โดยรวมเราก็ยังคงรักษาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีแบบไทยๆกันไว และเชื่อวารัฐ 
ก็ตองการใหมีการอยูรวมกันโดยการสมรสถูกตองตามกฎหมายมากกวาการอยูรวมกันโดยไมสมรส 
ดังจะเห็นไดจากกฎหมายของไทยเรา จะมีมาตรการในการชวยเหลือสนับสนุนคูที่อยูรวมกันโดยจด
ทะเบียนสมรส มากกวาคูที่อยูรวมกันโดยไมสมรส 
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ในประเทศฝรั่งเศส การอยูรวมกันฉันทสามีภริยา ( Concubinage ) โดยไมจดทะเบียน
สมรส มีผลทางกฎหมายที่แตกตางกับผลทางกฎหมายของการอยูรวมกันโดยไมจดทะเบียนสมรส
ของไทย ดังนี้ 

ประการที่หนึ่ง การอยูรวมกันฉันทสามีภริยากอใหเกิดสิทธิรวมกันในการดูแลบุตร เชน 
การใหการศึกษา การอบรมดูแล แตของไทยบิดาและบุตรนอกกฎหมาย ไมมีหนาที่ตามกฎหมายที่
จะตองอุปการะเลี้ยงดูซ่ึงกันและกัน 

ประการที่สอง ชายหญิงที่อยูรวมกัน เมื่อแยกทางกัน มีคําวินิจฉัยของศาลในการยอมรับ
ความเสียหายของฝายที่ถูกทอดทิ้งและใชเปนเหตุผลประกอบในการจายคาสินไหมทดแทนในกรณี
ที่มีการแยกทางกันเกิดขึ้น ซ่ึงฝายที่ถูกทอดทิ้งจะไดรับเงินก็ตอเมื่อมีสภาพการณอันแสดงใหเห็นถึง
ความผิดของผูทอดทิ้ง เชน เมื่อถูกทอดทิ้งทําใหไรที่อยูอาศัย เปนตน และฝายที่ถูกทอดทิ้งตอง
แสดงใหศาลเห็นวาการแยกทางกันเปนความผิดของอีกฝายหนึ่ง ซ่ึงในเรื่องนี้กฎหมายไทยไมมีการ
ใหความชวยเหลือฝายที่ถูกทอดทิ้ง คูที่อยูรวมกันโดยไมไดสมรสไมกอใหเกิดสิทธิและหนาที่ใดๆ
ตามกฎหมายตอกัน เมื่อแยกทางกันก็ตางคนตางไป กฎหมายไมไดมีมาตรการใหความชวยเหลือ
ใดๆแมจะถูกทอดทิ้ง ตองตกอยูในสภาพยากลําบากก็ตาม 

ประการที่สาม กรณีฝายใดฝายหนึ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ศาลก็ไดยอมรับสิทธิในการที่
ใหอีกฝายหนึ่งไดรับคาชดเชย ซ่ึงการชดใชคาเสียหายในกรณีนี้ใหไดทั้งกรณีเกิดความเสียหายตอ
รางกายและความเสียหายตอจิตใจ ซ่ึงตามกฎหมายไทยไมมีบทบัญญัติใหไดรับสิทธิดังกลาว 

ในประเทศอังกฤษ การอยูรวมกันโดยไมไดสมรสตามกฎหมายอังกฤษ กอใหเกิดผล
ทางกฎหมายที่แตกตางจากการอยูรวมกันโดยไมไดสมรสตามกฎหมายไทย ดังนี้ 

ประการที่หนึ่ง ชายหญิงที่อยูรวมกันโดยไมไดสมรสฝายที่มีชีวิตอยูสามารถที่จะ
เรียกรองคาทดแทนจากผูที่ทําใหอีกฝายเสียชีวิตได แตตองทําการพิสูจนใหเห็นวาไดอยูรวมกัน
ฉันทสามีภริยาเปนเวลามากกวา 2 ปขึ้นไป และคาทดแทนดังกลาวเรียกไดทั้งคาทดแทนทางดาน
รางกายและทางดานจิตใจของผูที่ยังมีชีวิตอยูดวย ซ่ึงตรงขอนี้ตามกฎหมายไทยไมสามารถเรียกรอง
คาสินไหมทดแทนใดๆไดเลย 

ประการที่สอง ชายหญิงที่อยูรวมกันโดยไมไดสมรส มีหนาที่ในการอุปการะเลี้ยงดูบุตร 
แตตามกฎหมายไทยบิดาไมมีหนาที่ในการอุปการะเลี้ยงดูบุตรนอกกฎหมายของตน 

ประการที่สาม กฎหมายอังกฤษเปดโอกาสใหชายหญิงที่อยูรวมกันโดยไมไดสมรส 
สามารถทําขอตกลงในการอยูรวมกัน หรือ Cohabitation Agreement ได ซ่ึงจะทําใหความสัมพันธ
ระหวางชายหญิงที่อยูรวมกันโดยไมไดสมรส ในเรื่องการจัดการทรัพยสินหรือความสัมพันธภายใน
ครอบครัวสามารถใชบังคับไดในระหวางคูของตน 
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ถึงแมวากฎหมายไทยจะไมไดใหความคุมครอง หรือใหสิทธิประโยชนแกคูที่อยู
รวมกันโดยไมไดสมรส เมื่อเทียบกับที่กฎหมายตางประเทศไดให แตผู เขียนเห็นวา เราไม
จําเปนตองแกไขกฎหมายเราใหเหมือนอยางตางประเทศ เพราะเนื่องจากขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมที่แตกตางกัน ประเทศไทยเรายังคงตองการเห็นสถาบันครอบครัวใหมีความมั่นคง 
เปนปกแผน ซ่ึงการสงเสริมใหชายหญิงอยูรวมกันโดยจดทะเบียนสมรสนั้น เปนส่ิงที่ทําใหสถาบัน
ครอบครัวม่ันคง แข็งแรง สงผลดีทั้งตอตนเอง ตอบุตร และตอสังคมโดยรวมของประเทศ ซึ่ง
สอดคลองกับเจตนารมยในการทําวิทยานิพนธฉบับนี้ ที่ตองการสงเสริมใหชายหญิงนิยมจด
ทะเบียนสมรสกันเพิ่มมากขึ้น 
 
4.2 วิเคราะหเปรียบเทียบขอดีขอเสียของการอยูรวมกันของชายหญิงโดยจดทะเบียนสมรส และไม

จดทะเบียนสมรสของประเทศไทย 
จากที่ไดศกึษาผลทางกฎหมายของการอยูรวมกันของชายหญิงโดยจดทะเบียนสมรส

และไมจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทยในบทที่ 3 จึงเห็นไดวาการที่ชายหญิงอยูรวมกันโดยจด
ทะเบียนสมรสมีผลดีมากกวาการที่ไมไดจดทะเบียนสมรส ถึงแมวาในปจจุบันนี้จะมีกฎหมายบาง
เร่ืองที่ไมเอื้ออํานวยใหชายหญิงอยากที่จะจดทะเบยีนสมรสก็ตาม ซ่ึงสอดคลองกับเจตนารมณใน
การทําวิทยานพินธฉบับนี้เพือ่ช้ีใหเหน็ถึงขอดีตางๆที่มากมายของการจดทะเบยีนสมรส สงผลจูงใจ
ใหชายหญิงอยากที่จะจดทะเบียนสมรสกนัมากขึ้น 

ขอดีตางๆของการจดทะเบียนสมรส มีดังนี้ 
ขอ 1.  เร่ืองการอุปการะเลี้ยงดูซ่ึงกันและกนั 
หากสามีภริยาฝายใดฝายหนึง่ไมอุปการะเลี้ยงดูอีกฝายตามความสามารถและฐานะของ

ตน อีกฝายเรยีกคาอุปการะเลี้ยงดูได หรือถือเปนเหตุฟองหยาไดตามมาตรา 1516 (6) จากการที่
กฎหมายใหสามีภริยาอุปการะเลี้ยงดูซ่ึงกนัและกัน สงผลใหเกิดความสมัพันธในทางกฎหมายกับ
บุคคลภายนอกที่มากระทําละเมิดตอสามีหรือภริยาทําใหไดรับบาดเจ็บหรือถึงแกความตาย คูสมรส
อีกฝายมีสิทธิไดรับคาสินไหมทดแทน ดงันี้ 

1.  คาสินไหมทดแทนเพื่อการขาดแรงงาน กรณีมีผูกระทําละเมิดใหคูสมรสถึงแกความ
ตาย หรือเสียหายแกรางกาย อนามัย หรือเสรีภาพ ทําใหอีกฝายหนึ่งขาดแรงงานในครัวเรือน 

2.  คาสินไหมทดแทนเพื่อการขาดไรอุปการะ ในกรณีกระทาํละเมิดใหคูสมรสถึงแก
ความตาย ทําใหคูสมรสอีกฝายหนึ่งตองขาดไรอุปการะตามกฎหมาย โดยในการเรียกคาสินไหม
ทดแทนเพื่อการขาดไรอุปการะจากผูกระทําละเมิดนี้ ไมคํานึงวาภริยาหรือสามีที่ถึงแกความตายจะมี
รายไดหรือไมก็ตาม 
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กรณีนีห้ากคูทีไ่มไดจดทะเบยีนสมรสก็ไมไดรับสิทธิดังกลาว หากคูของตนไมเล้ียงดู
ตน ก็ไมสามารถเรียกรองอะไรได หรือหากมีบุคคลอื่นมากระทําละเมดิใหคูของตนไดรับบาดเจ็บ
หรือถึงแกความตายก็ไมสามารถเรียกคาสินไหมทดแทนจากผูกระทําละเมิดได 

ขอ 2.  เร่ืองทรัพยสิน 
เมื่อชายหญิงจดทะเบยีนสมรสกัน ทรัพยสินที่ไดมาระหวางสมรส เชน เงินเดือน หรือ

ไดมาโดยพินัยกรรม หรือการใหเปนหนังสือเมื่อพินัยกรรมหรือหนังสือยกใหระบวุาเปนสินสมรส 
หรือที่เปนดอกผลของสินสวนตวั เชน เงนิฝากในธนาคารกอนสมรส เมื่อมีดอกเบีย้เกิดขึ้นระหวาง
สมรส ดอกเบี้ยนั้นก็เปนสินสมรส  

ทรัพยสินที่เปนสินสมรส ทั้งสองฝายมีสิทธิในทรัพยสินนั้นคนละกึ่งหนึ่ง แมวาสามีจะ
เปนผูทํามาหาไดแตผูเดียว ภริยาเปนแมบานอยูบาน แตภริยาก็มีสิทธิในทรัพยสินที่สามีหาไดกึ่ง
หนึ่ง ตรงจุดนี้เปนขอดีของการจดทะเบียนสมรสขอหนึ่ง ทําใหคูสามีภริยามีความรูสึกมั่นคงใน
ฐานะ ไมตองกังวลวาจะไมรับการอุปการะเลี้ยงดูจากอีกฝาย หรือเมื่อมีเหตุตองหยารางกัน 
ทรัพยสินที่ไดมาในระหวางสมรสก็หารสอง ไมตองทําการพิสูจนใหยุงยาก ตางกับคูที่ไมไดจด
ทะเบียนสมรสกัน ทรัพยสินที่ฝายใดหาไดก็เปนของฝายนั้นแตเพียงผูเดียว หรือคูที่ชวยกันทําธุรกิจ 
ทรัพยสินที่ไดมาถือเปนกรรมสิทธิ์รวม เมื่อมีเหตุที่ตองเลิกรากันก็อาจเกิดปญหาความไมยุติธรรม
ในการแบงทรัพยสินที่ทํามาหาไดรวมกัน 

ขอ 3.  เร่ืองคาทดแทนกรณีมีชู 
 เมื่อศาลพิพากษาใหหยาเพราะเหตุสามีหรือภริยาอุปการะเลี้ยงดูหรือยกยองผูอ่ืนเปน

ภริยาหรือสามี เปนชูหรือมีชู หรือรวมประเวณีกับผูอ่ืนเปนอาจิณ ภริยาหรือสามีมีสิทธิไดรับคา
ทดแทนจากสามีหรือภริยา และจากผูซ่ึงไดรับการอุปการะเลี้ยงดูหรือยกยองหรือผูซ่ึงเปนเหตุแหง
การหยานั้น 

ถึงแมไมมีการฟองหยาแตหากมีผูลวงเกินภริยาไปในทํานองชูสาว สามีจะเรียกคา
ทดแทนจากผูนั้นก็ได และภริยาจะเรียกคาทดแทนจากหญิงอ่ืนที่แสดงตนโดยเปดเผยเพื่อแสดงวา
ตนมีความสัมพันธกับสามีในทํานองชูสาวก็ได แตมีขอสังเกตวากรณีที่ไมมีการฟองหยานี้จะเรียก
คาทดแทนจากคูสมรสดวยกันไมได 

แตในเรื่องคาทดแทนกรณีนี้มีขอยกเวนไววา ถาสามีหรือภริยายินยอมหรือรูเห็นเปนใจ
ใหอีกฝายหนึ่งมีชู หรือใหผูอ่ืนกระทําการลวงเกินไปในทํานองชูสาว สามีหรือภริยานั้นจะเรียกคา
ทดแทนไมได 
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นอกจากนี้ยังสามารถเรียกคาทดแทนจากคูสมรสในกรณีที่ตองฟองหยาเพราะเหตุ 
1)  ทํารายหรือทรมานรางกายจิตใจ หรือหมิ่นประมาทเหยียดหยามอีกฝายหนึ่ง หรือ

บุพการีอีกฝายหนึ่งอยางรายแรง 
2)  จงใจละทิ้งรางอีกฝายหนึ่งไปเกินหนึ่งป 
3)  ไมใหความชวยเหลืออุปการะเลี้ยงดูอีกฝายตามสมควร หรือทําการเปนปฏิปกษตอ

การเปนสามีภริยาอยางรายแรง 
เมื่อมีเหตุที่ตองฟองหยาเหตุใดเหตุหนึ่งในสามเหตุขางตนเกิดขึ้น และที่สําคัญฝายที่

จะตองรับผิดจะตองเปนผูกอเหตุหยา โดยมุงประสงคใหอีกฝายหนึ่งไมอาจทนไดจึงตองฟองหยา 
อีกฝายหนึ่งมีสิทธิไดรับคาทดแทนจากฝายที่ตองรับผิด 

ในเรื่องคาทดแทนนี้เปนขอดีอีกขอหนึ่งของการจดทะเบียนสมรส ตางกับคูที่ไมไดจด
ทะเบียนสมรส หากฝายใดฝายหนึ่งนอกใจมีชูก็ไมสามารถเรียกคาทดแทนจากคูของตน หรือจากชู
ได หากทนอยูดวยกันไมได ก็ไดแตแยกทางจากกันไปโดยที่ไมไดอะไรเลย 

ขอ 4.  เร่ืองไดรับคาเลี้ยงชีพจากการหยา 
ชายหญิงที่จดทะเบียนสมรสกัน หากตอมาไมสามารถอยูรวมกันตอไปได จนถึงขั้นมี

การฟองหยาเกิดขึ้น การจดทะเบียนสมรสก็ยังมีผลดี คือ ยังไดรับคาเล้ียงชีพจากฝายที่ตองรับผิด 
หากในคดีหยานั้น เหตุแหงการหยาเปนความผิดของคูสมรสฝายใดฝายหนึ่งแตเพียงฝายเดียว และ
การหยาทําใหคูสมรสอีกฝายตองยากจนลง เพราะขาดรายไดจากทรัพยสิน หรือจากการงานที่เคยทํา
อยูระหวางสมรส 

นอกจากนี้หากหยาขาดจากกัน เพราะเหตุฝายใดฝายหนึ่งวิกลจริต หรือเพราะเหตฝุายใด
ฝายหนึ่งเปนโรคติดตออยางรายแรงอันอาจเปนภัยกับอีกฝายหนึ่ง และมีลักษณะเรื้อรังไมมีทาง
รักษาหายได คูสมรสอีกฝายหนึ่งตองออกคาเลี้ยงชีพใหแกฝายที่วิกลจริต หรือฝายที่เปนโรคติดตอ
นั้นดวย 

ขอดีในเรื่องคาเลี้ยงชีพนี้ เปนขอดีอีกขอหนึ่งของการจดทะเบียนสมรส ซ่ึงคูที่ไมไดจด
ทะเบียนสมรสจะไมไดรับสิทธิดังกลาว หากตองเลิกรางกันไป ไมวาจะดวยความผิดของอีกฝาย 
หรือเพราะเหตุที่ตนวิกลจริต หรือเปนโรคติดตออยางรายแรง หากอีกฝายหนึ่งไมชวยเหลือเล้ียงดู ก็
ไมสามารถเรียกรองคาเลี้ยงชีพจากอีกฝายหนึ่งได 

ขอ 5.  เร่ืองบุตร 
การที่ชายหญิงอยูรวมกันโดยจดทะเบียนสมรส นอกจากมีผลดีตอตนเองแลว ยังสงผลดี

ตอบุตรดวย กลาวคือ บุตรที่เกิดจากบิดามารดาที่จดทะเบียนสมรสกัน จะเปนบุตรโดยชอบดวย
กฎหมายของทั้งบิดาและมารดา แตหากบุตรที่เกิดจากบิดามารดาไมไดจดทะเบียนสมรสกัน จะเปน

DPU



 88 

บุตรโดยชอบดวยกฎหมายของมารดาฝายเดียว แตเปนบุตรมิชอบดวยกฎหมายของบิดา ทําใหบุตร
ดังกลาวเสียสิทธิตางๆที่จะไดรับจากบิดามากมาย ทั้งๆที่ก็เปนเลือดเนื้อเชื้อไขของบิดา 

ในสวนผลดีของการเปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมายของทั้งบิดาและมารดา มีดังนี้ 
1.  บุตรโดยชอบดวยกฎหมายมีสิทธิที่จะใชช่ือสกุลของบิดา แตอยางไรก็ดี หากเปน

บุตรนอกสมรสเมื่อบิดาไดยอมใหใชช่ือสกุลก็เปนแตเหตุใหฟองคดีขอใหรับเด็กเปนบุตรโดยชอบ
ดวยกฎหมายตามมาตรา 1555 (7) แตไมไดทําใหมีฐานะเปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมายขึ้นมาได 

2.  บิดามารดามีหนาที่ตามกฎหมายตองอุปการะเลี้ยงดูและใหการศึกษาแกบุตรโดย
ชอบดวยกฎหมาย และบุตรโดยชอบดวยกฎหมายมีหนาที่ตามกฎหมายที่ตองอุปการะเลี้ยงดูบิดา
มารดา ดังนั้นหากมีผูใดมาทําละเมิดใหบุตรหรือบิดามารดาตาย บิดามารดาและบุตรโดยชอบดวย
กฎหมายจึงไดรับความคุมครองสิทธิใหเรียกคาสินไหมทดแทนในการที่ตองขาดไรอุปการะจาก
ผูทําละเมิดได ทั้งนี้ไมวาในความเปนจริงบิดามารดาจะไดอุปการะเลี้ยงดูบุตรหรือไม หรือบุตรจะ
ไดเล้ียงดูบิดามารดาจริงหรือไมก็ตาม 

ดังนั้น หากมีผูใดกระทําละเมิดใหบิดาที่ไมชอบดวยกฎหมาย หรือบุตรที่ไมชอบดวย
กฎหมายตาย ทั้งบิดาและบุตรที่ไมชอบดวยกฎหมายนั้น ก็ไมมีสิทธิไดรับคาขาดไรอุปการะตาม
กฎหมายจากผูกระทําละเมิด ทั้งๆที่ความเปนจริงตนอาจจะเดือดรอนขาดไรอุปการะจากการตาย
ของบิดาหรือของบุตรของตนก็ได 

ขอ 6.  เร่ืองมรดก 
 ขอดีอีกขอหนึ่งของการจดทะเบียนสมรสก็คือ การมีสิทธิในการรับมรดกจากคูสมรส

ฝายที่เสียชีวิต เพราะสามีภริยาโดยชอบดวยกฎหมายเทานั้นที่เปนทายาทโดยธรรม มีสิทธิไดรับ
มรดกจากคูสมรสฝายที่เสียชีวิต ดังที่ ป.พ.พ. มาตรา 1629 วรรคทาย บัญญัติวา “คูสมรสที่ยังมีชีวิต
อยูนั้นก็เปนทายาทโดยธรรม ภายใตบังคับของบทบัญญัติพิเศษแหงมาตรา 1635” กลาวคือ คูสมรส
ที่ยังมีชีวิตอยูมีสิทธิในสวนแบงในทรัพยมรดกเทากับทายาทชั้นบุตร 

ในสวนของชายหญิงที่อยูรวมกันโดยไมไดสมรส ไมมีความเกี่ยวของกันในทาง
กฎหมายแตอยางใด ดังนั้นหากฝายใดฝายหนึ่งเสียชีวิต ฝายที่มีชีวิตอยูจึงไมใชทายาทโดยธรรม ไม
มีสิทธิในกองมรดกของผูเสียชีวิต 

แตในสวนของบุตร บุตรโดยชอบดวยกฎหมาย และบุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรอง
แลวมีสิทธิไดรับมรดกจากทั้งบิดาและมารดา ถือเปนผูสืบสันดาน เปนทายาทโดยธรรมลําดับที่ 1 
ตามมาตรา 1629 (1) บุตรนอกกฎหมาย คือ บุตรที่เกิดจากบิดามารดาไมไดจดทะเบียนสมรสกัน 
การที่บุตรนอกกฎหมายจะมีสิทธิไดรับมรดกจากบิดา จะตองเปนบุตรที่บิดาตามความเปนจริง
รับรองแลว พฤติการณตางๆที่ถือวาเปนการรับรองบุตรแลว เชน บิดาใหการศึกษา ใหใชนามสกุล 
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ใหการอุปการะเลี้ยงดู ลงทะเบียนบานวาเปนบุตร บิดาไปแจงทะเบียนคนเกิดวาเปนบุตร หรือบิดา
ยอมใหบุตรเรียกวาบิดา เปนตน  

มีขอสังเกตวา บิดากับบุตรที่ไมชอบดวยกฎหมายนั้น ตามปกติไมมีสิทธิและหนาที่ตาม
กฎหมายตอกันอยางใดเลย และไมมีสิทธิไดรับมรดกซึ่งกันและกันดวย ป.พ.พ. มาตรา 1627 เปน
บทบัญญัติวางขอยกเวนใหบุตรที่ไมชอบดวยกฎหมายแตบิดารับรองแลวใหมีสิทธิไดรับมรดกของ
บิดา จึงตองตีความโดยเครงครัด กฎหมายบทนี้บัญญัติไวแตวาใหถือวาเปนผูสืบสันดานเหมือนกับ
บุตรที่ชอบดวยกฎหมายตามประมวลกฎหมายนี้ มิไดบัญญัติใหถือวาเปนบิดาโดยชอบดวยกฎหมาย
ดวย1 ดังนั้นบิดาจึงจะอางมาตรา 1627 นี้ เพื่อรับมรดกของบุตรที่ตนรับรองไมได 

ในเรื่องการรับมรดกแทนที่ เฉพาะบุตรโดยชอบดวยกฎหมายเทานั้นที่มีสิทธิรับมรดก
แทนที่กัน ตามที่มาตรา 1642 บัญญัติวา “การรับมรดกแทนที่กันนั้น ใหใชบังคับแตในระหวาง
ทายาทโดยธรรม” การรับมรดกแทนที่กัน ตัวอยางเชน บิดาซึ่งมีสิทธิรับมรดกจากปูหรือยาถึงแก
ความตาย หรือถูกกําจัดมิใหรับมรดกกอนที่ปูหรือยาจะตาย บุตรโดยชอบดวยกฎหมายของบิดานั้น 
มีสิทธิรับมรดกของปูหรือยาแทนที่บิดาของตน ตรงจุดนี้เปนขอดีของการเปนบุตรที่เกิดจากบิดา
มารดาจดทะเบียนสมรสกันถูกตองตามกฎหมาย ถึงแมวาบุตรนอกสมรสจะมีสิทธิรับมรดกจากบิดา
ที่แทจริงของตน แตก็ไมมีสิทธิรับมรดกแทนที่บิดาของตนได 

ขอ 7.  เร่ืองประโยชนทดแทนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม 
ขอดีอีกขอหนึ่งของการจดทะเบียนสมรส  คือ ไดรับประโยชนทดแทนในกรณี

สงเคราะหบุตร ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 เนื่องจากมาตรา 75 ตรี วรรคหนึ่ง 
บัญญัติไววา “ใหผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีสงเคราะหบุตรสําหรับบุตร
ชอบดวยกฎหมายซึ่งมีอายุตามที่กําหนดในกฎกระทรวงแตตองไมเกินสิบหาปบริบูรณจํานวนคราว
ละไมเกินสองคน บุตรชอบดวยกฎหมายดังกลาวไมรวมถึงบุตรบุญธรรม หรือบุตรซึ่งไดยกใหเปน
บุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น” 

จะเห็นไดวากฎหมายใหสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีสงเคราะหบุตร เฉพาะ
บุตรชอบดวยกฎหมายเทานั้น ดังนั้นชายที่ไมไดจดทะเบียนสมรสกับหญิงแลวมีบุตรดวยกัน บุตร
นั้นจึงไมใชบุตรโดยชอบดวยกฎหมายของชาย ชายผูนั้นจึงไมมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนใน
กรณีสงเคราะหบุตรดังกลาว 

ประโยชนทดแทนในกรณีสงเคราะห ตามมาตรา 75 ไดแก 
(1)  คาสงเคราะหความเปนอยูของบุตร 
(2)  คาเลาเรียนบุตร 

                                                 
1  คําพิพากษาฎีกาที่ 525/2510. 

DPU



 90 

(3)  คารักษาพยาบาลบุตร 
(4)  คาสงเคราะหอ่ืนที่จําเปน 
ขอ 8.  เร่ืองเงินสงเคราะหจาก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. 
ขอดีของการจดทะเบียนสมรสอีกเรื่องหนึ่ง คือ เร่ืองของ ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. 
ช.พ.ค. ยอมาจาก การฌาปนกิจสงเคราะหชวยเหลือเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ช.พ.ส. ยอมาจาก การฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน

กรณีคูสมรสถึงแกกรรม 
วัตถุประสงคในการจัดตั้งเพื่อใหครูและบุคลากรทางการศึกษาและคูสมรสที่เปน

สมาชิกไดชวยเหลือกันในการสงเคราะหครอบครัวเมื่อถึงแกกรรม โดยมีความมุงหมายเปนการกุศล 
คุณสมบัติของผูสมัคร ช.พ.ค. 
1.  ผูสมัครตองไมเคยเปนสมาชิกมากอน 
2.  มีอายุไมเกิน 35 ปบริบูรณในวันยื่นใบสมัคร 
3.  เปนผูปฏิบัติงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือ

องคกรในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ และตองเปนผูดํารงตําแหนง หรือผูปฏิบัติหนาที่ 
ดังตอไปนี้ 

 3.1  คณาจารย 
 3.2  ครู 
 3.3  ผูบริหารสถานศึกษา 
 3.4  ผูบริหารการศึกษา 
 3.5  บุคลากรทางการศึกษาอื่น 
 3.6  ผูปฏิบัติงานดานการศึกษา ผูชวยครู ครูชวยสอน ครูสอนปริยัติธรรม ครูพี่เล้ียง 

ครูชายแดน ลูกจางประจําของรัฐและเอกชนที่ไดรับเงินเดือนประจําและดํารงตําแหนงมาแลวไม
นอยกวาหนึ่งป 

 คุณสมบัติของผูสมัคร ช.พ.ส. 
 ตองเปนคูสมรสโดยชอบดวยกฎหมายของผูปฏิบัติงานในสังกัดกระทรวง 

ศึกษาธิการ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือองคกรในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ และคูสมรส
ของผูสมัครตองเปนผูดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่เชนเดียวกับ ช.พ.ค. สวนคุณสมบัติอ่ืนๆ
เหมือน ช.พ.ค. 

 ผูมีสิทธิรับเงินสงเคราะหจาก ช.พ.ค. 
 ผูที่มีสิทธิรับเงินสงเคราะห ช.พ.ค. ตองเปนบุคคลในครอบครัวของสมาชิกที่ถึงแก

กรรมตามลําดับกอนหลัง ดังนี้ 
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 1.  คูสมรส บุตรชอบดวยกฎหมาย รวมถึงบุตรนอกสมรสที่บิดารับรองแลว และบิดา
มารดาของสมาชิก ช.พ.ค. 

 2.  ผูอยูในอุปการะอยางบุตรของสมาชิก ช.พ.ค. 
 3.  ผูอุปการะสมาชิก ช.พ.ค. 
 4.  มูลนิธิที่มีวัตถุประสงคเพื่อการสงเคราะหครูเพื่อเปนทุนการศึกษา 
  ผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหจาก ช.พ.ส. 
  ผูมีสิทธิรับเงินสงเคราะห ช.พ.ส. ไดแก บุคคลในครอบครัวของสมาชิกที่ถึงแก

กรรมตามลําดับกอนหลัง ดังนี้ 
  1.  สมาชิกคุรุสภาซึ่งเปนคูสมรสของสมาชิก ช.พ.ส. ที่ถึงแกกรรม 
  2.  บุตรของสมาชิก ช.พ.ส. และบุตรของสมาชิกคุรุสภาซึ่งเปนคูสมรสของ

สมาชิก ช.พ.ส. 
  3.  บิดามารดาของสมาชิก ช.พ.ส. และบิดามารดาของสมาชิกคุรุสภาซึ่งเปนคู

สมรสของสมาชิก ช.พ.ส. 
  4.  มูลนิธิที่มีวัตถุประสงคเพื่อการสงเคราะหครูหรือเพื่อใหเปนทุนการศึกษา 
 จะเห็นไดวาผูที่มีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหกรณีสมาชิก ช.พ.ค. หรือสมาชิก ช.พ.ส. 

เสียชีวิต ตองเปนคูสมรสโดยชอบดวยกฎหมายของสมาชิกเทานั้น และผูที่มีสิทธิสมัครเปนสมาชิก 
ช.พ.ส. ก็ตองเปนคูสมรสโดยชอบดวยกฎหมายของผูปฏิบัติงานในสังกัดกระทรวง ศึกษาธิการ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือองคกรในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ และคูสมรสของผูสมัคร
ตองเปนผูดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่เชนเดียวกับ ช.พ.ค.  

 ในเรื่อง ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. นี้ เปนขอดีของการจดทะเบียนสมรส ทําใหคูสมรสของ
สมาชิก ช.พ.ค. และ/หรือ ช.พ.ส. ไดรับเงินชวยเหลือกรณีสมาชิก ช.พ.ค. และ/หรือ ช.พ.ส. ถึงแก
กรรม ในทางตรงกันขามคูที่ไมไดจดทะเบียนสมรส ก็ไมมีสิทธิไดรับการชวยเหลือในเรื่องนี้ 

ขอ 9.  เร่ืองเหตุยกเวนโทษตามประมวลกฎหมายอาญา 
ความเปนสามีภริยาโดยชอบดวยกฎหมาย ไดรับสิทธิพิเศษทางกฎหมายอาญา ตาม

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 71 วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “ความผิดตามที่บัญญัติไวในมาตรา 334 ถึง
มาตรา 336 วรรคแรก และมาตรา 341 ถึงมาตรา 364 นั้น ถาเปนการกระทําที่สามีกระทําตอภริยา 
หรือภริยากระทําตอสามี ผูกระทําไมตองรับโทษ” 

ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ที่หากเปนการกระทําที่สามีกระทําตอภริยาหรือ
ภริยากระทําตอสามี ผูกระทําไมตองรับโทษ (แตยังคงถือวามีความผิดอยู) ไดแก ความผิดฐานลัก
ทรัพย วิ่งราวทรัพย ฉอโกง โกงเจาหนี้ ยักยอก รับของโจร ทําใหเสียทรัพย บุกรุก ตัวอยางเชน หาก
สามีโดยชอบดวยกฎหมายไดลักสรอยทองของภริยาไป สามีมีความผิดฐานลักทรัพย แตไมตองรับ
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โทษในความผิดดังกลาว และถึงแมวาสามีจะลักสรอยทองไป โดยที่ไมรูวาสรอยเสนนั้นเปนของ
ภริยาตนเอง สามีก็ไดรับผลตามมาตรา 71 คือ ไมตองรับโทษในความผิดฐานลักทรัพย2 

นอกจากนี้ในปจจุบันนี้ความเปนสามีภริยาโดยชอบดวยกฎหมายยังไดรับความ
คุมครองตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 276 กลาวคือ คูสมรสจะขมขืนกระทําชําเราคูสมรสของ
ตนโดยขูเข็ญดวยประการใดๆ โดยใชกําลังประทุษราย โดยคูสมรสนั้นอยูในภาวะที่ไมสามารถขัด
ขืนได หรือโดยทําใหคูสมรสนั้นเขาใจผิดวาตนเปนบุคคลอื่นไมได แตหากคูสมรสฝายใดฝายหนึ่ง
ไดกระทําการขมขืนคูสมรสของตน และคูสมรสนั้นยังประสงคจะอยูกินดวยกันฉันสามีภริยา ศาล
อาจจะลงโทษนอยกวาที่กฎหมายกําหนดไว หรืออาจจะกําหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติแทน
การลงโทษก็ได หรือในกรณีที่ศาลไดมีคําพิพากษาใหลงโทษจําคุก และคูสมรสฝายใดฝายหนึ่งไม
ประสงคจะอยูกินดวยกันฉันสามีภริยาตอไป คูสมรสฝายนั้นมีสิทธิแจงใหศาลทราบ เพื่อที่ศาล
จะแจงใหเจาพนักงานอัยการดําเนินการฟองหยาให 

จะเห็นไดวาการเปนสามีภริยาโดยชอบดวยกฎหมายไดรับผลดีตางๆมากมาย ไดรับ
ความคุมครองตามประมวลกฎหมายอาญา คือ คูสมรสของตนจะขมขืนกระทําชําเราตนไมได และ
ไดรับเหตุยกเวนโทษในการกระทําความผิดอาญาตามที่กฎหมายกําหนดไว หากการกระทํานั้นได
กระทําตอคูสมรสของตน ผูกระทําไมตองรับโทษทางอาญา ตางจากคูชายหญิงที่อยูรวมกันโดย
ไมไดจดทะเบียนสมรส หากกระทําความผิดทางอาญาตอคูของตน กฎหมายไมไดใหความคุมครอง 
ตองรับโทษตามกฎหมายตอไป 

ขอ 10.  เร่ืองเหตุฟองหยา 
 การที่ชายหญิงตกลงอยูรวมกันโดยไมจดทะเบียนสมรส บางคูอาจคิดวาหากมีเหตุที่ไม

สามารถอยูรวมกันได การจดทะเบียนสมรสทําใหยากตอการเลิกรากัน ซ่ึงความเปนจริงมิไดเปน
เชนนั้นเลย หากทั้งคูสมัครใจที่จะหยาขาดจากกันก็เพียงแตทําเปนหนังสือ และมีพยานลงลายมือช่ือ
อยางนอยสองคน และไปจดทะเบียนหยาที่วาการอําเภอ หรือหากกรณีคูสมรสตกลงหยากันเอง
ไมได ตองฟองคดีหยาตอศาลใหศาลมีคําพิพากษาใหหยาขาดจากกัน ประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา 1516 ก็ไดกําหนดเหตุฟองหยาไวมากมาย ดังนี้ 

(1)  สามีหรือภริยาอุปการะเลี้ยงดูหรือยกยองผูอ่ืนฉันภริยาหรือสามี เปนชู หรือมีชู หรือ
รวมประเวณีกับผูอ่ืนเปนอาจิณ 

(2)  สามีหรือภริยาประพฤติช่ัว และเปนเหตุใหอีกฝายหนึ่ง ไดรับความอับอายขายหนา
อยางรายแรง หรือไดรับความดูถูกเกลียดชังเพราะเหตุที่ยังคงเปนสามีหรือภริยาของฝายที่ประพฤติ
ช่ัวนั้น หรือไดรับความเสียหายหรือเดือดรอนเกินควร 

                                                 
2  คําพิพากษาฎีกาที่ 94/2488. 
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(3)  สามีหรือภริยาทํารายหรือทรมานรางกายหรือจิตใจ หรือหมิ่นประมาท หรือเหยียด
หยามอีกฝายหนึ่ง หรือบุพการีของอีกฝายหนึ่งอยางรายแรง 

(4)  สามีหรือภริยาจงใจละทิ้งรางอีกฝายหนึ่งไปเกินหนึ่งป 
(5)  สามีหรือภริยาตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกและไดถูกจําคุกเกินหนึ่งปใน

ความผิดที่อีกฝายมิไดมีสวนกอใหเกิดการกระทําความผิดหรือยินยอมหรือรูเห็นเปนใจในการ
กระทําความผิดนั้น และการเปนสามีภริยากันตอไปจะทําใหอีกฝายหนึ่งไดรับความเสียหายหรือ
เดือดรอนเกินควร 

(6)  สามีหรือภริยาสมัครใจแยกกันอยูเพราะเหตุที่ไมอาจอยูรวมกันฉันสามีภริยาไดโดย
ปกติสุขตลอดมาเกินสามป หรือแยกกันอยูตามคําส่ังศาลเปนเวลาเกินสามป 

(7)  สามีหรือภริยาถูกศาลสั่งใหเปนคนสาบสูญ หรือไปจากภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยูเปน
เวลาเกินสามป โดยไมมีใครทราบวาเปนตายรายดีอยางไร 

(8)  สามีหรือภริยาไมใหความชวยเหลืออุปการะเลี้ยงดูอีกฝายหนึ่งตามสมควร หรือทํา
การเปนปฏิปกษตอการเปนสามีภริยากันอยางรายแรง ทั้งนี้ถาการกระทํานั้นถึงขนาดที่อีกฝายหนึ่ง
เดือดรอนเกินควรในเมื่อเอาสภาพ ฐานะ และความเปนอยูรวมกันฉันสามีภริยามาคํานึงประกอบ 

(9)  สามีหรือภริยาวิกลจริตตลอดมาเกินสามป และความวิกลจริตนั้นมีลักษณะยากจะ
หายได กับทั้งความวิกลจริตถึงขนาดที่จะทนอยูรวมกันฉันสามีภริยาตอไปไมได 

(10)  สามีหรือภริยาผิดทัณฑบนที่ทําใหไวเปนหนังสือในเรื่องความประพฤติ 
(11)  สามีหรือภริยาเปนโรคติดตออยางรายแรงอันอาจเปนภัยแกอีกฝายหนึ่งและโรคมี

ลักษณะเรื้อรังไมมีทางที่จะหายได 
(12)  สามีหรือภริยามีสภาพแหงกาย ทําใหสามีหรือภริยานั้นไมอาจรวมประเวณีได

ตลอดกาล 
จะเห็นไดวาถึงแมวาจะจดทะเบียนสมรส หากมีเหตุที่จะตองเลิกรากัน ก็สามารถหยา

ขาดจากกันไดงาย เพราะมีเหตุใหฟองหยาถึงสิบสองเหตุ ทําใหคูสมรสไมตองกังวลวาทะเบียน
สมรสจะเปนเครื่องผูกมัดกันไปตลอดชีวิต จะตองทนอยูดวยกันไปแมจะไมมีความสุขอยูดวยกัน
ไมไดเพราะการจดทะเบียนสมรส 

ฉะนั้น จากขอดีตางๆมากมายที่กลาวมาทั้งหมดขางตน นาจะเปนมูลเหตุจูงใจใหชาย
หญิงนิยมจดทะเบียนสมรสกันมากขึ้น ทะเบียนสมรสไมใชส่ิงที่จะตองผูกมัดคูสมรสใหตองทนอยู
กันไปแมจะอยูรวมกันไมได ถึงแมจะจดทะเบียนสมรส หากมีเหตุที่ประสงคจะหยาขาดจากกัน 
กฎหมายก็กําหนดเหตุฟองหยาไวมากมาย การจดทะเบียนสมรสจึงมีขอดีมากกวาขอเสียมายมาย คู
ที่จดทะเบียนสมรสไดรับความคุมครองตามกฎหมายมากกวาคูที่อยูรวมกันโดยไมไดจดทะเบียน
สมรส  
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4.3  ปญหากฎหมายของการจดทะเบียนสมรสของประเทศไทย  
4.3.1  ปญหาของทรัพยสินระหวางสามีภริยา 
 ในปจจุบันนี้ชายหญิงนิยมอยูรวมกันฉันทสามีภริยาโดยไมจดทะเบียนสมรสกันเพิ่มมาก

ขึ้น สาเหตุของปญหาสวนหนึ่งมาจากเรื่องทรัพยสินระหวางสามีภริยา กลาวคือ ชายหญิงที่สมรส
กันถูกตองตามกฎหมาย จะมีการแยกทรัพยสินออกเปนสินสวนตัว และสินสมรส ดังที่กลาวไวแลว
ในบทที่ 3 ประเด็นปญหาใหญๆ ในเรื่องทรัพยสินระหวางสามีภริยา วิเคราะหแลวเห็นวามีปญหา
อยู 2 ประเด็น คือ 

 1)  เร่ืองหนี้สินระหวางสามีภริยา 
 2) เร่ืองทรัพยสินที่ไดมาระหวางสมรส 
 1)  เร่ืองหนี้สินระหวางสามีภริยา แยกพิจารณาไดดังนี้ 
  (1) หนี้สินที่กอข้ึนกอนสมรส 
   เปนหนี้สวนตัวของฝายที่กอหนี้จะตองรับผิดชดใชเอง โดยในการบังคับชําระหนี้ 

เจาหนี้จะตองบังคับชําระหนี้กับสินสวนตัวของฝายที่กอหนี้เสียกอน หากยังไมเพียงพอจึงจะ
สามารถบังคับกับสินสมรสสวนของฝายที่กอหนี้ตามลําดับ เจาหนี้จะบังคับชําระหนี้กับสินสวนตัว
หรือสินสมรสสวนที่เปนของอีกฝายหนึ่งไมได เพราะหนี้ดังกลาวไมใชหนี้ที่อีกฝายหนึ่งตอง
รับผิดชอบดวย สําหรับกรณีนี้จึงไมเปนปญหาในการตัดสินใจจดทะเบียนสมรสของชายหญิง แตที่
เปนปญหาคือ กรณีหนี้ที่กอขึ้นในระหวางสมรส 

  (2) หนี้ที่กอขึ้นในระหวางสมรส 
   โดยทั่วไปหนี้ที่คูสมรสฝายใดกอข้ึน ก็เปนหนี้สวนตัวที่ผูนั้นตองรับผิดตามลําพัง 

แตหากเปนหนี้ที่มีลักษณะที่กฎหมายถือวาเปนหนี้รวมระหวางสามีภริยา ทั้งสองฝายตองรับผิด
รวมกัน ไมวาฝายใดเปนผูกอข้ึนก็ตาม หนี้รวมดังกลาว เจาหนี้มีสิทธิบังคับชําระไดจากทั้งสิน
สวนตัวและสินสมรสของคูสมรสทั้งสองฝาย โดยจะบังคับจากทรัพยสินกองไหนกอนก็ได หรือจะ
บังคับกับทรัพยสินของคูสมรสฝายใดฝายหนึ่งแตฝายเดียวโดยส้ินเชิงก็สามารถทําได 

   นอกจากนี้ หนี้รวมซึ่งสามีภริยาตองรับผิดดวยกันนั้น แมจะไดหยาและแบง
ทรัพย แบงความรับผิดในหนี้สินตอกันแลว ก็ไมมีผลกระทบกระเทือนถึงสิทธิของเจาหนี้ในอันที่
จะบังคับชําระหนี้เอาจากสามีหรือภริยาหรือทั้งสองคน 

   กรณีหนี้รวมระหวางสามีภริยานี้ เปนปญหาซ่ึงทําใหชายหญิงหลายคูนิยมอยู
รวมกันโดยไมจดทะเบียนสมรส เพื่อหลีกเลี่ยงในเรื่องหนี้สินที่จะตองรับผิดชอบ มีทั้งกรณีหนี้ที่
ตนเองมีสวนตองรับผิดชอบ เชน หนี้ที่เกิดจากสามีกูเงินมาเพื่อใชจายในธุรกิจ เพื่อนําเงินนั้นมา
เล้ียงดูครอบครัว ซ่ึงถือเปนหนี้เกี่ยวกับการจัดการบานเรือนและจัดหาสิ่งจําเปนสําหรับครอบครัว 
ตาม ป.พ.พ. มาตรา  1490 (1) หรือหนี้ที่ตนเองและคูสมรสไดทําธุรกิจรวมกัน ตาม ป.พ.พ. มาตรา 
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1490 (3) และกรณีหนี้ที่ตนเองไมไดกอข้ึนแตตองรวมรับผิดชอบ ไดแกหนี้ที่สามีหรือภริยากอขึ้น
เพื่อประโยชนตนฝายเดียวแตอีกฝายใหสัตยาบัน ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1490 (4) เชน สามีกูเงินเพือ่ซ้ือ
บานใหกับพี่ชายของตน แตในทางปฏิบัติ เจาหนี้โดยเฉพาะธนาคารพาณิชยมักจะบังคับใหภริยา
ตองมาลงลายมือช่ือเปนพยานในสัญญากูก็ถือเปนการใหสัตยาบันโดยปริยาย 

   จากปญหาดังกลาว ทําใหชายหญิงไมนิยมจดทะเบียนสมรสกันเพิ่มมากขึ้น 
นอกจากนี้ยังมีปญหากรณีคูสมรสสมคบกันแกลงจดทะเบียนหยา ทั้งๆที่ยังอยูกินรวมกันฉันทสามี
ภริยา เพื่อหลีกเลี่ยงไมใหทรัพยสินของตนถูกบังคับชําระหนี้ อาจเพราะคูสมรสบางคูเกรงวาสิทธิ
ในสินสวนตัวและสินสมรสสวนของตนจะถูกกระทบกระเทือนเมื่อมีกรณีที่เจาหนี้บังคับชําระหนี้
รวมระหวางสามีภริยา ประกอบกับความเขาใจที่วาการหยาจะชวยใหทรัพยสินสวนของตนพนจาก
การถูกเจาหนี้บังคับชําระหนี้ เนื่องจากเมื่อหยาขาดจากกันกฎหมายกําหนดวาตองมีการจัดแบง
ทรัพยสินของคูสมรส โดยแตละฝายตางไดสินสวนตัวของตนเอง และสินสมรสตองแบงกันไปคน
ละครึ่ง ในปจจุบันจึงมีกรณีที่คูสมรสไมสุจริตแสดงเจตนาลวงแกลงจดทะเบียนหยาเพื่อหลอกลวง
บุคคลภายนอก โดยไมมีเจตนาจะสิ้นสุดชีวิตสมรสกันจริงๆ แตหยากันเพียงเพราะไมตองการให
ทรัพยสินสวนของตนตองถูกบังคับชําระหนี้ของครอบครัว กรณีเชนนี้กฎหมายถือวาการหยานั้นตก
เปนโมฆะเสียเปลาใชบังคับไมได3 คูสมรสยังคงมีฐานะเปนสามีภริยากันโดยชอบดวยกฎหมาย มี
ระบบสินสวนตัวและสินสมรสเหมือนเดิมทุกประการ เจาหนี้จึงยังสามารถบังคับชําระหนี้กับกอง
ทรัพยสินของคูสมรสทั้งสองฝายตามกฎหมายไดเหมือนเชนกรณีปกติ การแกลงหยาขาดจากกันจึง
ไมไดชวยแกปญหาในเรื่องทรัพยสินใหกับคูสมรสแตอยางใด 
 2)  เร่ืองทรัพยสินที่ไดมาระหวางสมรส 
  สามีภริยาเมื่อจดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมาย ทรัพยสินอะไรก็ตามที่ไดมาใน
ระหวางสมรส ไมวาคูสมรสฝายใดจะเปนผูทํามาหาไดมาเอง หรือทั้งสองฝายทํามาหาไดรวมกัน 
รวมทั้งดอกผลของสินสวนตัวที่ไดมาในระหวางสมรสก็ถือเปนสินสมรส เชน กอนสมรสมีเงินฝาก
ธนาคารอยูจํานวนหนึ่ง หลังจากสมรสแลวดอกเบี้ยของเงินฝากกอนนั้นก็ถือเปนสินสมรส หรือ
กอนสมรสภริยาซื้อสลากกินแบงรัฐบาลหนึ่งคู หลังจากสมรสแลวสลากกินแบงรัฐบาลถูกรางวัล 
เงินรางวัลที่ไดมาเปนสินสมรสเชนเดียวกัน 
  ปญหาของกรณีสินสมรสนี้มีวา สามีภริยาบางคู สามีไมไดชวยทํามาหากินอะไรเลย 
ซํ้ารายบางคนอาจกอหนี้สินเพิ่มขึ้นอีกดวย และตอมาหากหยาขาดจากกันกฎหมายกําหนดวาตองมี
การแบงสินสมรสไปคนละครึ่ง ปญหานี้จึงทําใหฝายที่เปนคนทํามาหากิน สินสมรสสวนใหญมา
จากน้ําพักน้ําแรงของเขาเอง แตพอมีปญหาที่ไมอาจทนอยูกับคูสมรสของตนที่ไมชวยทํามาหากิน 

                                                 
3  คําพิพากษาฎีกาที่ 3698/2524 และคําพิพากษาฎีกาที่ 2898/2525. 

DPU



 96 

และยังมีความประพฤติไมดี จนตองหยาขาดจากกัน กฎหมายยังจะใหตองแบงทรัพยสินที่ตนทํามา
หาไดในระหวางสมรส ใหกับอีกฝายครึ่งหนึ่งดวย ปญหานี้ทําใหเกิดความรูสึกไมยุติธรรมขึ้น จึง
เปนเหตุจูงใจใหชายหญิงบางคู โดยเฉพาะคูที่มีฐานะแตกตางกันอยางมาก ไมนิยมจดทะเบียนสมรสกัน 
  นอกจากนี้ปญหาที่มักพบเกี่ยวกับสินสมรสเสมอๆ คือ สินสมรสที่มีเอกสารแสดง
สิทธิความเปนเจาของ กรณีที่พบไดบอยๆก็คือ การเรียกรองขอลงชื่อรวมในเอกสารแสดงสิทธิ
ความเปนเจาของสินสมรส ตามกฎหมายนั้น สามีหรือภริยาที่ไมมีช่ือในเอกสารแสดงสิทธิ
สินสมรส มีสิทธิขอใหลงชื่อรวมในเอกสารที่แสดงสิทธินั้น แตจํากัดเฉพาะสินสมรสที่มีเอกสาร
สําคัญเท านั้น  สินสมรสที่คูสามีภ ริยาสามารถรองขอลงชื่ อ เปน เจ าของรวมกัน  ไดแก 
อสังหาริมทรัพย เรือที่มีระวางตั้งแตหาตันขึ้นไป แพ สัตวพาหนะ และทรัพยสินที่มีเอกสารเปน
สําคัญเทานั้น  
  ในกรณีที่เปนรถยนตนั้น ในอดีตบางคนอาจคิดวามีช่ือของสามีอยูในทะเบียนรถยนต 
ฝายภริยาจึงอยากรองขอลงชื่อรวมก็ไมสามารถทําได เนื่องจากทะเบียนรถยนตมิใชเอกสารอันเปน
ที่ตั้งแหงกรรมสิทธิ์ ดังนั้นทะเบียนรถยนตจึงไมใชเอกสารสําคัญ แตในปจจุบันนี้มีพระราชบัญญัติ
รถยนต (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2551 แกไขเพิ่มเติม มาตรา 17 โดยเพิ่มขอความเปนมาตรา 17/1 วา 
  “รถยนตที่จดทะเบียนแลว รถพวง รถบดถนน และรถแทรกเตอรที่จดทะเบียนแลวให
เปนทรัพยสินประเภทที่จํานองเปนประกันหนี้ไดตามกฎหมาย 
  ใหสันนิษฐานไวกอนวาผูมีช่ือเปนเจาของในทะเบียนรถยนตเปนเจาของกรรมสิทธิ์ 
ฯลฯ”  ฉะนั้นเมื่อกฎหมายกําหนดใหผูมีช่ือเปนเจาของในทะเบียนรถยนตเปนเจาของกรรมสิทธ์ิ
รถยนต เชนนี้ตองถือวาในปจจุบันสามีหรือภริยาจะรองขอใหลงชื่อตนเปนเจาของรวมกันใน
ทะเบียนรถยนตได4 
  บานและที่ดินก็เปนสินสมรสอีกประเภทหนึ่งที่มักเกิดปญหาในการแบงทรัพยสิน ซ่ึง
ก็ตองดูกันเปนกรณีๆไป ในกรณีที่มักจะเปนปญหา คือ บานหรือที่ดินที่ยกใหเปนของขวัญแกคู
แตงงาน ซ่ึงแมวาจะมีการจดทะเบียนเปนเจาของเพียงฝายใดฝายหนึ่ง และแมวาจะยกใหกอน
แตงงาน ก็ยังถือวาบานและที่ดินผืนนั้นเปนสินสมรสเชนเดิม เพราะไดมีการระบุไววาใหเปน
สินสมรส   
   อีกกรณีหนึ่งที่มักเกิดปญหาคือ การไดเอกสาร น.ส.3 หลังจากการสมรส ซ่ึงในที่นี้ 
หากวาผูเปนเจาของไดกรรมสิทธิ์กอนจดทะเบียนสมรส ไมวาจะไดมาโดยการซื้อ การครอบครอง
ปรปกษ หรือการครอบครองที่ดินมือเปลา ก็ยังถือวาเปนสินสวนตัวอยูเชนเดิม 

                                                 
4  ประสพสุข บุญเดช.  เลมเดิม.  หนา 230-231. 
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  ปญหาเรื่องสินสมรสนี้เปนปญหาที่ทําใหชายหญิงหลายคูไมนิยมจดทะเบียนสมรส
กัน หรือบางคูก็แกปญหาดวยการแกลงจดทะเบียนหยาทั้งๆที่ยังใชชีวิตอยูรวมกันฉันทสามีภริยา ซ่ึง
ปญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากปญหาทางกฎหมายในเรื่องสินสมรส และเรื่องการบังคับชําระหนี้รวม
ระหวางสามีภริยา หากเรายังคงใหปญหานี้มีในสังคมไทยตอไปเรื่อยๆ ขาพเจาคิดวาจะไมเปนผลดี
ตอสภาพสังคม และความมั่นคงโดยรวมของประเทศ ดังนั้นในบทตอไปจะไดเสนอแนะแนว
ทางแกไขปญหาเพื่อใหชายหญิงนิยมอยูรวมกันโดยจดทะเบียนสมรสกันเพิ่มมากขึ้น 

4.3.2 ปญหาดานภาระภาษีของคูสมรส 
 เมื่อพิจารณาจากหลักกฎหมายตามประมวลรัษฎากร ที่กอใหเกิดปญหาดานภาระภาษี

ของคูสมรส ไดแก มาตรา 57 ตรี และมาตรา 57 เบญจ ดังนี้ 
 มาตรา 57 ตรี “ในการเรียกเก็บภาษีเงินไดจากสามีและภริยานั้น ถาสามีและภริยาอยู

รวมกันตลอดปภาษีที่ลวงมาแลว ใหถือเอาเงินไดพึงประเมินของภริยาเปนเงินไดของสามี และให
สามีมีหนาที่และความรับผิดชอบในการยื่นรายการและเสียภาษี แตถาภาษีคางชําระและภริยาไดรับ
แจงลวงหนาไมนอยกวา 7 วันแลว ใหภริยารวมรับผิดในการเสียภาษีที่คางชําระนั้นดวย 

 ถาสามีหรือภริยามีความประสงคจะยื่นรายการแยกกัน ก็ใหทําไดโดยแจงใหเจาพนักงาน
ประเมินทราบภายในเวลาซึ่งกําหนดใหยื่นรายการ แตการแยกกันยื่นรายการนั้น ไมทําใหภาษีที่ตอง
เสียเปลี่ยนแปลงแตอยางใด 

 ถาเห็นสมควร เจาพนักงานประเมินอาจแบงภาษีออกตามสวนของเงินไดพึงประเมินที่
สามีและภริยาแตละฝายไดรับและแจงใหสามีและภริยาเสียภาษีเปนคนละสวนก็ได แตถาภาษีสวน
ของฝายใดคางชําระและอีกฝายหนึ่งไดรับแจงลวงหนาไมนอยกวา 7 วันแลว ใหอีกฝายหนึ่งนั้นรวม
รับผิดในการเสียภาษีที่คางชําระนั้นดวย 

 การที่สามีภริยาอยูตางทองที่กันหรือตางคนตางอยูเปนครั้งคราวยังคงถือวาอยูรวมกัน” 
 มาตรา 57 เบญจ วรรคหนึ่ง “ถาภริยามีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1) ในปภาษีที่

ลวงมาแลว ไมวาจะมีเงินไดพึงประเมินอื่นดวยหรือไม ภริยาจะแยกยื่นรายการ และเสียภาษีตางหาก
จากสามีเฉพาะสวนที่เปนเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(1) โดยมิใหถือวาเปนเงินไดของสามีตาม
มาตรา 57 ตรี ได” 

 จากหลักกฎหมายดังกลาวขางตน พอที่จะสรุปไดวาในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงิน
ไดบุคคลธรรมดา กรณีสามีภริยาตางฝายตางมีเงินได และไดอยูรวมกันตลอดปภาษี ใหถือเอาเงินได
พึงประเมินของภริยาเปนเงินไดของสามี และใหสามีมีหนาที่และความรับผิดชอบในการยื่นรายการ
และเสียภาษี เวนแตภริยามีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(1) แหงประมวลรัษฎากร ซ่ึงโดยทั่วไปก็
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คือเงินเดือน คาจาง ก็ใหภริยาแยกยื่นรายการและเสียภาษีตางหากจากสามี โดยมิใหถือวาเปนเงินได
ของสามีตามมาตรา 57 ตรี แหงประมวลรัษฎากรได 

การถือเอาเงินไดของภริยาเปนเงินไดของสามียอมทําใหเสียภาษีมากกวา เพราะอัตรา
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเปนอัตรากาวหนา (Progressive Rate) เงินไดยิ่งมากยิ่งจะตองเสียภาษีใน
อัตราสูง หากไมประสงคใหถือเอาเงินไดของภริยาเปนเงินไดของสามี ชายหญิงหลายคูจึงตัดสินใจ
อยูรวมกันโดยไมจดทะเบียนสมรส หรือสามีภริยาบางคูจดทะเบียนหยาในปที่มีเงินไดมาก เพื่อที่
เงินไดของภริยาจะไมถือเปนเงินไดของสามี ทําใหเสียภาษีนอย แลวตอมาก็จดทะเบียนสมรสกัน
ใหม การกระทําเชนนี้ไมถือเปนการวางแผนภาษี (Tax Planning) แตถือเปนการหนีภาษี (Tax 
Evasion) เพราะสามีภริยาไมมีเจตนาที่จะหยาขาดจากกันอยางแทจริง กรณีนี้เงินไดของภริยายังคง
ถือเปนเงินไดของสามีและสามีมีหนาที่และความรับผิดในการยื่นรายการและเสียภาษี เจาพนักงาน
ประเมินมีอํานาจนําเงินไดของภริยามารวมกับเงินไดของสามีและประเมินใหสามีเสียภาษีเพิ่มเติม
พรอมเบี้ยปรับและเงินเพิ่มได5 

หลักการรวมเงินไดของคูสมรสดังกลาว มาจากสภาพสังคมในอดีตที่เปนระบบที่ชาย
เปนใหญ ผูหญิงจะตองอยูภายใตการปกครองดูแลของชาย และในอดีตผูหญิงมักจะเปนแมบานดูแล
ครอบครัว ไมมีรายได หรือถามีรายไดก็มีรายไดนอยกวาสามี แตในสภาพสังคมปจจุบันไดมีแนวคดิ
เร่ืองความเสมอภาคระหวางชายและหญิง สงผลใหในหลายๆประเทศมีการแกไขกฎหมายเพื่อให
หญิงมีสิทธิหนาที่เทาเทียมกับชาย ดังจะเห็นไดจากหลังป ค.ศ. 1970 เปนตนมา หลายประเทศไดมี
การเปลี่ยนแปลงระบบการจัดเก็บภาษีเงินไดจากคูสมรสจากระบบการรวมเงินไดซ่ึงถือวาคูสมรส
เปนหนวยภาษีเดียวกันมาเปนระบบแยกเงินได เชน ประเทศสวีเดน ออสเตรีย เดนมารก ฟนแลนด 
อิตาลี เนเธอรแลนด สหราชอาณาจักร ไดเปลี่ยนจากระบบการรวมเงินไดของคูสมรสมาใชระบบ
การแยกเงินไดของคูสมรสโดยถือวาคูสมรสเปนหนวยภาษีแยกตางหากจากกัน6 

แตสําหรับประเทศไทย แมวาในปจจุบันสภาพสังคมจะใหการยอมรับวาสถานะ
ระหวางชายหญิงมีความเทาเทียมกัน มีการรับรองความเสมอภาคระหวางชายและหญิงไวใน
รัฐธรรมนูญ แตการที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 57 ตรี ยังคงกําหนดใหถือเอาเงินไดพึงประเมินของ
ภริยาเปนเงินไดของสามี จึงเปนการละเมิดสถานะของภริยาที่ถือวาเปนอิสระแยกตางหากจากสามี 
ทําใหมาตรา 57 ตรี เปนบทบัญญัติที่ไมสอดคลองกับกฎหมายอื่นๆ ซ่ึงไดมีการปรับปรุงแกไข
เพื่อใหสถานะของหญิงมีความเทาเทียมกับชาย และไมสอดคลองกับแนวนโยบายทางดานสังคม

                                                 
5  ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.  (2545, เมษายน). “การวางแผนภาษีของสามีภริยา” เอกสารภาษีอากร,  21, 247.  

หนา 102. 
6  ณัฐพล จันทรศิริภาส.  (2551).  “การจัดเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาจากคูสมรส”.  หนา 148. 
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ของประเทศที่ตองการใหชายและหญิงมีความเสมอภาคและเทาเทียมกันอยางแทจริง ดังนั้นจึงควร
แกไขปรับปรุงปญหาการจัดเก็บภาษีเงินไดของคูสมรส เพื่อใหการจัดเก็บภาษีเงินไดของคูสมรสมี
ความสอดคลองกับสถานะระหวางคูสมรสตามสภาพสังคมในปจจุบัน และเพื่อใหเกิดการปฏิบัติที่
เทาเทียมกันระหวางสามีภริยา ซ่ึงอาจจะจูงใจใหชายหญิงนิยมจดทะเบียนสมรสกันเพิ่มมากขึ้น 

นอกจากนี้การที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 57 ตรี กําหนดใหถือวาเงินไดพึงประเมินของ
ภริยาเปนเงินไดของสามี ทําใหฐานภาษีของคูสมรสตองสูงขึ้นและตองเสียภาษีในอัตราที่สูงขึ้น 
ดังนั้นหากสามีภริยาทั้งสองฝายตางมีเงินยอมทําใหภาระภาษีรวมของคูสมรสสูงขึ้นกวาภาระภาษี
กอนที่จะทําการสมรส กอใหเกิดการลงโทษทางภาษีโดยผลของการสมรส (marriage penalty) แม
ประมวลรัษฎากรมาตรา 57 เบญจ จะกําหนดใหภริยาสามารถยื่นแบบแสดงรายการและเสียภาษี
ตางหากจากสามีได ก็เปนเพียงเฉพาะกรณีเงินไดเนื่องจากการจางแรงงานตามมาตรา 40 (1) เทานั้น 
แตภริยาอาจมีเงินไดอ่ืนๆ นอกเหนือจากเงินไดเนื่องจากการจางแรงงานก็ได ซ่ึงเงินไดดังกลาวยังคง
ตองนําไปรวมกับสามี แตเมื่อไดพิจารณาถึงหลักเกณฑที่มาตรา 57 ตรี วรรคสอง กําหนดวา การ
แยกกันยื่นรายการนั้น ตองไมทําใหภาษีที่ตองเสียเปลี่ยนแปลงแตอยางใด ผลในทายที่สุดก็คงไม
แตกตางจากการนําเงินไดไปถือเปนเงินไดของสามีเนื่องจากเงื่อนไขของการแยกยื่นรายการที่ตอง
ไมทําใหภาษีที่ตองเสียเปลี่ยนแปลงนั่นเอง และไมวาจะไดเสียภาษีดวยวิธีการเชนใดหากมีภาษี
อากรคางชําระภริยาก็ตองรวมรับผิดในภาษีอากรคางนั้นโดยตรงดวย ดังนั้น ก็ยังคงมีสภาวะการ
ลงโทษทางภาษีอากรโดยผลของการสมรสเกิดขึ้นอยู7 จึงทําใหการจัดเก็บภาษีเงินไดจากคูสมรส
ตามประมวลรัษฎากรมีผลกระทบตอการตัดสินใจของบุคคลที่ทําการสมรส กลาวคือ บุคคลที่จะทํา
การสมรสกันก็อาจเลือกที่จะทําการสมรสกันตามประเพณีหรืออยูกินกันโดยไมจดทะเบียนสมรส
ตามกฎหมาย หรือบุคคลที่ทําการสมรสกันตามกฎหมายแลวก็อาจทําการจดทะเบียนหยาโดยที่ทั้งคู
ยังคงใชชีวิตรวมกันตามเดิม ทั้งนี้เพื่อมิใหมีฐานะเปนสามีภริยากันตามกฎหมาย  และไมตองอยู
ภายใตบังคับมาตรา 57 ตรี ซ่ึงจะทําใหคูสมรสไมตองรับภาระภาษีสูงขึ้นภายหลังการสมรส หรือ
เปนการลดภาระภาษีที่สูงขึ้นอันเนื่องมาจากการสมรส 

อาจกลาวไดวาวิธีการจัดเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาจากสามีภริยาตามประมวล
รัษฎากร เปนบทลงโทษกับผูมีเงินไดที่มาทําการสมรสกัน ไมเปนการสงเสริมใหมีการจดทะเบียน
สมรสกันตามกฎหมายรวมทั้งการอยูรวมกันฉันทสามีภริยา ทั้งนี้เนื่องมาจากหากสามีภริยาตองการ
ที่จะแยกเสียภาษีตางหากจากกันโดยมิตองปฏิบัติตามมาตรา 57 ตรี ก็ทําไดโดยหยาขาดจากความ
เปนสามีภริยาตามกฎหมาย หรือแยกกันอยูโดยเด็ดขาดเพื่อมิใหความเปนสามีภริยามีอยูเต็มปภาษี
นั่นเอง ซ่ึงการกระทําดังกลาวก็อาจกอใหเกิดปญหาในทางกฎหมายทั้งในสวนที่เกี่ยวกับฐานะของ

                                                 
7  กัลยา เกียรติถาวรชัย.  (2546). สิทธิในการกอต้ังครอบครัวของคนไรสัญชาติในประเทศไทย.  หนา 12. 
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สามีภริยา และในสวนที่เกี่ยวกับทรัพยสินระหวางสามีภริยาในชวงระหวางที่ขาดจากการสมรส 
นอกจากนี้ยังกอใหเกิดปญหาสังคม ปญหาครอบครัวและบุตร จึงขัดขวางตอการเสริมสรางและ
พัฒนาความเปนปกแผนของครอบครัว 

4.3.3 ปญหากฎหมายคํานําหนานามของหญิงที่จดทะเบียนสมรส 
 เดิมปญหาเรื่องคํานําหนานามของหญิงที่จดทะเบียนสมรสแลว ที่ตองเปลี่ยนคํานําหนา

นามเปน “นาง” นั้น สรางปญหาใหแกหญิงเหลานั้นเปนอยางมาก โดยเฉพาะปญหาในการสมัครเขา
ทํางาน เนื่องจากทัศนคติของนายจางในการรับคนเขาทํางาน ยังนิยมรับหญิงที่เปนโสดมากกวา
หญิงที่สมรสแลว เพราะเห็นวาหญิงที่สมรสแลวอาจไมสามารถอุทิศเวลาใหกับการทํางานไดเต็มที่
เทากับหญิงที่ยังไมไดสมรส อีกทั้งหญิงที่สมรสแลวตอมาเมื่อตั้งครรภ สามารถลาคลอดไดตาม
กฎหมาย ทําใหนายจางเห็นวาหญิงที่สมรสแลวมีเวลาทํางานนอยกวาหญิงที่ยังไมสมรส ปญหานี้จึง
ทําใหหญิงหลายคนที่อยูกินกับชายฉันทสามีภริยานิยมที่จะไมจดทะเบียนสมรสดวยเหตุผลที่กลาว
มาขางตน 

 แตในปจจุบันนี้ไดมีพระราชบัญญัติคํานําหนานามหญิง พ.ศ. 2551 ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ 2551 และตามมาตรา 2 ของพระราชบัญญัติดังกลาว บัญญัติวา 
“พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจา
นุ เบกษาเปนตนไป” ดังนั้นพระราชบัญญัตินี้จึงมีผลใชบังคับในวันที่  5 มิ ถุนายน  2551 
พระราชบัญญัติดังกลาวมีสาระสําคัญ ดังนี้ 

 หญิงที่จดทะเบียนสมรสแลว จะใชคํานําหนานามวา “นาง” หรือ “นางสาว” ไดตามความ
สมัครใจ นอกจากนี้หญิงซึ่งจดทะเบียนสมรสแลว หากตอมาการสมรสไดส้ินสุดลงจะใชคํานําหนา
นามวา “นาง” หรือ “นางสาว” ไดตามความสมัครใจ 

 เมื่อกฎหมายไดมีการแกไขแลว นาจะทําใหปญหาของหญิงที่ไมนิยมจดทะเบียนสมรส
เนื่องจากตองใชคํานําหนานามวา “นาง” นั้นทุเลาลงได แตถึงอยางไรก็ดี การแกไขกฎหมายดังกลาว 
ก็ยังไมสามารถแกไขปญหาอคติของนายจางที่มีตอหญิงที่สมรสแลว ถึงแมจะใชคํานําหนานามวา 
“นางสาว” แตเมื่อสัมภาษณเขาทํางานหากนายจางไดทราบวาหญิงนั้นจดทะเบียนสมรสแลว ยอมจะ
มีพันธะตามกฎหมายตางๆตามมา ทําใหนายจางยังคงนิยมที่จะเลือกหญิงที่ยังเปนโสดมากกวาอยู
นั่นเอง 

4.3.4  ปญหาเรื่องมรดก 
 สามีภริยาโดยชอบดวยกฎหมายเทานั้นที่เปนทายาทโดยธรรม มีสิทธิไดรับมรดกจาก 

คูสมรสฝายที่เสียชีวิต แตชายหญิงที่อยูรวมกันโดยไมไดสมรสไมกอใหเกิดสิทธิในการรับมรดกใน
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ฐานะทายาทโดยธรรม กลาวคือ หากฝายใดฝายหนึ่งเสียชีวิต อีกฝายหนึ่งก็ไมมีสิทธิในทรัพยสินใน
กองมรดกเลย เวนแตฝายที่เสียชีวิตจะแสดงเจตนาทําพินัยกรรมยกทรัพยสินใหเทานั้น  

นอกจากนี้ชายหญิงที่ไมไดจดทะเบียนสมรสกันไมกอใหเกิดความสัมพันธในทาง
กฎหมายกับบุคคลภายนอกที่มากระทําละเมิดตอคูของตนทําใหไดรับบาดเจ็บหรือถึงแกความตาย 
ทําใหฝายที่มีชีวิตอยูไมมีสิทธิเรียกคาสินไหมทดแทนเพื่อการขาดแรงงาน หรือคาสินไหมทดแทน
เพื่อการขาดไรอุปการะตามกฎหมาย ตรงจุดนี้ที่กอใหเกิดปญหากรณีในขอเท็จจริงชายหญิงที่อยู
รวมกันโดยไมไดสมรส อีกฝายหนึ่งเปนฝายมีรายไดเล้ียงดูอีกฝาย แตหากฝายนั้นถูกกระทําละเมิด
ถึงแกความตาย ฝายที่เคยไดรับการเลี้ยงดู ก็ไมสามารถฟองเรียกคาขาดไรอุปการะจากผูกระทํา
ละเมิดได 

ในเรื่องสิทธิในการรับมรดกของบุตรนั้น บุตรที่เกิดจากบิดามารดาสมรสกันตาม
กฎหมาย ก็เปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมาย เปนทายาทโดยธรรมมีสิทธิไดรับมรดกจากทั้งบิดาและ
มารดา สวนบุตรที่เกิดจากบิดามารดาไมไดจดทะเบียนสมรสกัน เปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมายของ
มารดาเทานั้น แตเปนบุตรนอกกฎหมายของบิดา จะมีสิทธิไดรับมรดกตอเมื่อบิดาไดรับรองแลว แต
หากไมไดรับการรับรองจากบิดาของตน บุตรนั้นก็ไมมีสิทธิไดรับทรัพยมรดกจากบิดา ถึงแมใน
ความเปนจริงชายนั้นจะเปนบิดาแทๆ ของตนก็ตาม 

อยางไรก็ดี บุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแลว กฎหมายใหถือวาเปนผูสืบสันดาน
เหมือนกับบุตรที่ชอบดวยกฎหมาย มีสิทธิไดรับมรดกเทานั้น ไมทําใหกลายเปนบุตรโดยชอบดวย
กฎหมาย จึงไมมีสิทธิเรียกคาอุปการะเลี้ยงดูจากผูที่ทําใหบิดาของตนตาย ถึงแมความเปนจริงตน
ไดรับความยากลําบากจากการจากไปของบิดาก็ตาม ตรงจุดนี้เองจึงเกิดปญหาแกบุตรที่เกิดจากบิดา
มารดาไมไดจดทะเบียนสมรสกัน 

4.3.5 ปญหาเรื่องบุตร 
 บุตรที่เกิดจากบิดามารดาไมไดสมรสกันตามกฎหมาย กฎหมายถือวาเปนบุตรโดยชอบ

ดวยกฎหมายของมารดาเทานั้น แตเปนบุตรนอกกฎหมายของบิดา จะเปนบุตรโดยชอบดวย
กฎหมายของบิดาตอเมื่อ บิดามารดาไดสมรสกันในภายหลัง หรือบิดาไดจดทะเบียนวาเปนบุตร 
หรือศาลพิพากษาวาเปนบุตร ในสวนกรณีการรับรองบุตรโดยพฤตินัย เชน ใหใชช่ือสกุล พาไปเขา
โรงเรียน หรือแจงในใบเกิดวาเปนบิดา ถือวาเปนบุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแลวโดยพฤตินัย 
ทําใหเด็กมีสิทธิไดรับมรดกของบิดาได แตก็มีเพียงสิทธิรับมรดกเทานั้น เพราะฐานะทางกฎหมาย 
ก็ยังถือเปนบุตรนอกกฎหมายของบิดาอยู การเปนบุตรนอกกฎหมายทําใหบิดาไมมีหนาที่ตาม
กฎหมายที่จะตองอุปการะเลี้ยงดูและใหการศึกษาแกบุตร ดังนั้นหากมีผูใดทําละเมิดใหบิดาถึง 
แกความตาย บุตรนอกกฎหมายก็ไมมีสิทธิฟองเรียกคาขาดไรอุปการะจากผูกระทําละเมิดได 
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จากที่กลาวมาขางตน ลวนเปนปญหาที่เกิดกับบุตรที่มีบิดามารดาไมไดจดทะเบียน
สมรสกัน นอกจากผลที่เกิดขึ้นตามกฎหมาย ยังสงผลกระทบตอจิตใจของบุตร ที่ไดช่ือวาเปนบุตร
นอกสมรส หรือบุตรนอกกฎหมายของบิดา บุตรเปนผูบริสุทธิ์ ไรเดียงสา กลับตองมารับผลกระทบ
จากการที่บิดามารดาของตนเอง ไมยอมจดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมาย 
  
 
 
 DPU



 
บทที่ 5 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 
5.1  บทสรุป 
 ในปจจุบันนี้ปญหาอัตราการจดทะเบียนสมรสลดลง ในขณะที่อัตราการจดทะเบียน
หยาเพิ่มสูงขึ้น ดังจะเห็นไดจากขอมูลสถิติการจดทะเบียนครอบครัว จําแนกเปนรายป ของกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย ดังที่กลาวไวแลวในบทที่ 1 

ปญหาชายหญิงนิยมอยูรวมกันโดยไมจดทะเบียนสมรสนับวันจะเพิ่มมากขึ้น และเกิด
กับสังคมทุกระดับ ไมวาจะยากดีมีจน การศึกษาสูง หรือการศึกษาต่ํา หรือบางคูเคยจดทะเบียน
สมรสกัน แตตอมาไดจดทะเบียนหยาในภายหลังแตก็ยังคงอยูกินรวมกันฉันทสามีภริยา สาเหตุ
ปจจัยที่ทําใหเกิดปญหาดังกลาว สรุปไดดังนี้ 

 5.1.1 ปญหาของทรัพยสินระหวางสามีภริยา 
  ชายหญิงที่จดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมาย จะมีการแยกทรัพยสินออกเปนสินสวนตัว
และสินสมรส ปญหาที่เกิดขึ้นมักจะเกิดขึ้นกับสินสมรส กลาวคือ สามีภริยาเมื่อจดทะเบียนสมรส
กันตามกฎหมาย ทรัพยสินอะไรก็ตามที่ไดมาหลังจากนั้น จะเปนสินสมรส ไมวาฝายใดจะเปนฝาย
หามาไดก็ตาม รวมทั้งดอกผลของสินสวนตัวที่ไดมาในระหวางสมรสก็ถือเปนสินสมรส เชน กอน
สมรสภริยามีเงินฝากธนาคารอยู 10,000,000 บาท หลังจากสมรสแลวดอกเบี้ยของเงินฝากจํานวน
ดังกลาวก็ถือเปนสินสมรส 
  ปญหาของสินสมรสนี้คือ อะไรก็ตามไมวาฝายใดจะเปนฝายหามาไดโดยน้ําพักน้ําแรง
ของตน แตอีกฝายหนึ่งก็จะมีสิทธิในทรัพยสินนั้นครึ่งหนึ่ง  และตอมาหากหยาขาดจากกันกฎหมาย
กําหนดวาตองมีการแบงสินสมรสไปคนละครึ่ง จึงทําใหฝายที่เปนคนทํามาหาได สินสมรสสวน
ใหญมาจากน้ําพักน้ําแรงของตน แตพอมีปญหาที่ไมอาจอยูกับอีกฝายที่ไมไดชวยทํามาหากิน ซํ้าราย
บางรายอาจกอหนี้สินเพิ่มขึ้นดวย และยังมีความประพฤติไมดี ทําใหไมสามารถทนอยูรวมกันได 
ตองหยาขาดจากกัน กฎหมายยังจะตองใหแบงทรัพยสินที่ตนเปนฝายหามาไดแตเพียงผูเดียวใหกับ
อีกฝายหนึ่งดวย ปญหานี้ทําใหเกิดความรูสึกไมยุติธรรมขึ้น จึงเปนเหตุใหชายหญิงหลายคูไมนิยม
จดทะเบียนสมรสกัน โดยเฉพาะคูที่มีฐานะแตกตางกันอยางมาก 
  นอกจากปญหาเรื่องสินสมรสแลว ยังมีปญหาเรื่องหนี้สินที่กอข้ึนในระหวางสมรส ซ่ึง
หากเปนหนี้ที่มีลักษณะที่กฎหมายถือวาเปนหนี้รวมระหวางสามีภริยา ทั้งสองฝายตองรับผิดรวมกัน
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ไมวาฝายใดจะเปนผูกอหนี้ขึ้นก็ตาม หนี้รวมดังกลาวเจาหนี้มีสิทธิบังคับชําระหนี้ไดจากทั้งสิน
สวนตัวและสินสมรสของทั้งสองฝาย โดยจะบังคับจากทรัพยสินกองไหนกอนก็ได หรือจะบังคับ
กับทรัพยสินของคูสมรสฝายใดฝายหนึ่งแตฝายเดียวโดยสิ้นเชิงก็ได แมกระทั่งสามีภริยาคูนี้ไดหยา
ขาดจากกัน มีการแบงทรัพยสิน แบงความรับผิดในหนี้สินตอกันแลว เจาหนี้ก็ยังมีสิทธิบังคับชําระ
หนี้จากสามีหรือภริยาหรือทั้งสองคน 

กรณีหนี้รวมระหวางสามีภริยานี้ เปนปญหาที่ทําใหหลายคูไมนิยมจดทะเบียนสมรสกัน 
เพื่อหลีกเลี่ยงในเรื่องหนี้สินที่จะตองรับผิดชอบ โดยเฉพาะคูที่ทําธุรกิจ อาจจะทําธุรกิจรวมกัน หรือ
สามีทําธุรกิจฝายเดียว แตหนี้สินที่เกิดขึ้นก็เพื่อนําเงินมาเลี้ยงครอบครัว ก็ถือเปนหนี้รวมที่ทั้งสอง
ฝายตองรับผิดรวมกัน เมื่อมีความเสี่ยงเกิดปญหาขาดทุน มีหนี้สิน หรือลมละลาย การไมจด
ทะเบียนสมรสตามกฎหมาย ทําใหอีกฝายไมตองมารับภาระปญหาที่อีกฝายกอไว เมื่อเปนเชนนี้ทํา
ใหเมื่อเกิดปญหาหนี้สิน ชายหญิงที่อยูรวมกันโดยไมจดทะเบียนสมรสจึงโอนยายทรัพยสินไปให
อีกฝายหนึ่ง ทําใหเจาหนี้ไมสามารถบังคับชําระหนี้ได เปนการเอาเปรียบผูอ่ืน สรางความเสียหาย
ใหกับเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 

นอกจากการไมจดทะเบียนสมรสกัน ยังมีบางคูที่เดิมจดทะเบียนสมรสกัน แตพอเร่ิมมี
ปญหาหนี้สิน ก็แกลงจดทะเบียนหยากันทั้งๆที่ยังใชชีวิตอยูรวมกันฉันทสามีภริยา เพื่อหลีกเลี่ยง
ไมใหทรัพยสินของตนถูกบังคับชําระหนี้ อาจเพราะคูสมรสบางคูเกรงวาสิทธิในสินสวนตัวและ
สินสมรสสวนของตนจะถูกกระทบกระเทือนเมื่อมีกรณีที่เจาหนี้บังคับชําระหนี้รวมระหวางสามี
ภริยา ประกอบกับความเขาใจที่วาการหยาทําใหทรัพยสินของตนรอดพนจากการถูกเจาหนี้บังคับ
ชําระหนี้ เพราะเมื่อหยาขาดจากกันกฎหมายใหแบงสินสมรสกันไปคนละครึ่ง จึงมีคูสมรสที่ไม
สุจริตแสดงเจตนาลวงแกลงจดทะเบียนหยาเพื่อหลอกลวงบุคคลภายนอก โดยไมมีเจตนาที่จะ
ส้ินสุดชีวิตสมรสกันจริงๆ แตหยากันเพียงเพราะไมตองการใหทรัพยสินสวนของตนตองถูกบังคับ
ชําระหนี้ของครอบครัว กรณีเชนนี้กฎหมายถือวาการหยานั้นตกเปนโมฆะเสียเปลาใชบังคับไมได 
คูสมรสยังคงมีฐานะเปนสามีภริยากันโดยชอบดวยกฎหมาย มีระบบสินสวนตัวและสินสมรส
เหมือนเดิมทุกประการ เจาหนี้จึงยังสามารถบังคับชําระหนี้กับกองทรัพยสินของคูสมรสทั้งสองฝาย
ได การแกลงหยากันจึงไมไดชวยแกปญหาในเรื่องทรัพยสินใหกับคูสมรสแตอยางใด 

 5.1.2 ปญหาดานภาระภาษีของคูสมรส 
  จากหลักเกณฑของประมวลรัษฎากรมาตรา 57 ตรี และมาตรา 57 เบญจ พอที่จะสรุปได
วาในการยืน่แบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา กรณีสามีภริยาตางฝายตางมเีงินได และได
อยูรวมกนัตลอดปภาษี ใหถือเอาเงินไดพึงประเมินของภริยาเปนเงนิไดของสามี และใหสามีมีหนาที่
และความรับผิดชอบในการยืน่รายการและเสียภาษี เวนแตภริยามีเงนิไดพึงประเมนิตามมาตรา 40 

DPU



 105 

(1) แหงประมวลรัษฎากร ซ่ึงโดยทั่วไปก็คอื เงินเดือน คาจาง ก็ใหภริยาแยกยื่นรายการและเสียภาษี
ตางหากจากสามี โดยมิใหถือวาเปนเงนิไดของสามีได 

หลักเกณฑของประมวลรัษฎากรดังกลาว ที่ใหถือเอาเงินไดของภริยาเปนเงินไดของ
สามี ยอมทําใหคนที่สมรสกันถูกตองตามกฎหมาย เสียภาษีมากกวาคนโสดหรือคนที่อยูรวมกันโดย
ไมไดจดทะเบียนสมรส  เพราะอัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเปนอัตรากาวหนา (Progressive Rate) 
เงินไดยิ่งมากยิ่งตองเสียภาษีในอัตราสูง  ดังนั้นหากสามีภริยาทั้งสองฝายตางมีเงินยอมทําใหภาระ
ภาษีรวมของคูสมรสสูงขึ้นกวาภาระภาษีกอนที่จะทําการสมรส กอใหเกิดการลงโทษทางภาษีโดย
ผลของการสมรส (marriage penalty) แมประมวลรัษฎากรมาตรา 57 เบญจ จะกําหนดใหภริยา
สามารถยื่นแบบแสดงรายการและเสียภาษีตางหากจากสามีได ก็เปนเพียงเฉพาะกรณีเงินได
เนื่องจากการจางแรงงานตามมาตรา 40 (1) เทานั้น แตภริยาอาจมีเงินไดอ่ืนๆ นอกเหนือจากเงินได
เนื่องจากการจางแรงงานก็ได ซ่ึงเงินไดดังกลาวยังคงตองนําไปรวมกับสามี แตเมื่อไดพิจารณาถึง
หลักเกณฑที่มาตรา 57 ตรี วรรคสอง กําหนดวา การแยกกันยื่นรายการนั้น ตองไมทําใหภาษีที่ตอง
เสียเปลี่ยนแปลงแตอยางใด ผลในทายที่สุดก็คงไมแตกตางจากการนําเงินไดไปถือเปนเงินไดของ
สามีเนื่องจากเงื่อนไขของการแยกยื่นรายการที่ตองไมทําใหภาษีที่ตองเสียเปลี่ยนแปลงนั่นเอง และ
ไมวาจะไดเสียภาษีดวยวิธีการเชนใดหากมีภาษีอากรคางชําระภริยาก็ตองรวมรับผิดในภาษีอากร
คางนั้นโดยตรงดวย ดังนั้น ก็ยังคงมีสภาวะการลงโทษทางภาษีอากรโดยผลของการสมรสเกิดขึ้นอยู 
จึงทําใหการจัดเก็บภาษีเงินไดจากคูสมรสตามประมวลรัษฎากรมีผลกระทบตอการตัดสินใจของ
บุคคลที่ทําการสมรส กลาวคือ บุคคลที่จะทําการสมรสกันก็อาจเลือกที่จะทําการสมรสกันตาม
ประเพณีหรืออยูกินกันโดยไมจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย หรือบุคคลที่ทําการสมรสกันตาม
กฎหมายแลวก็อาจทําการจดทะเบียนหยาโดยที่ทั้งคูยังคงใชชีวิตรวมกันตามเดิม ทั้งนี้เพื่อมิใหมี
ฐานะเปนสามีภริยากันตามกฎหมาย  และไมตองอยูภายใตบังคับมาตรา 57 ตรี ซ่ึงจะทําใหคูสมรส
ไมตองรับภาระภาษีสูงขึ้นภายหลังการสมรส หรือเปนการลดภาระภาษีที่สูงขึ้นอันเนื่องมาจากการ
สมรส 

จากปญหาดังกลาวขางตนของวิธีการจัดเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาจากสามีภริยาตาม
ประมวลรัษฎากร จึงทําใหชายหญิงหลายคูไมนิยมจดทะเบียนสมรสกัน หรือบางคูหากตองการที่จะ
แยกเสียภาษีตางหากจากกันโดยมิตองปฏิบัติตามมาตรา 57 ตรี ก็จะจดทะเบียนหยาขาดจากความ
เปนสามีภริยาตามกฎหมาย หรือแยกกันอยูโดยเด็ดขาดเพื่อมิใหความเปนสามีภริยามีอยูเต็มปภาษี
นั่นเอง ซ่ึงการกระทําดังกลาวอาจกอใหเกิดปญหาในทางกฎหมายทั้งในสวนที่เกี่ยวกับฐานะของ
สามีภริยา และในสวนที่เกี่ยวกับทรัพยสินระหวางสามีภริยาในชวงระหวางที่ขาดจากการสมรส 
นอกจากนี้ยังกอใหเกิดปญหาสังคม ปญหาครอบครัวและบุตร ปญหาของประมวลรัษฎากรดังกลาว
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จึงสมควรที่จะไดรับการแกไขปรับปรุงกฎหมายเสียใหม เพื่อพัฒนาความเปนปกแผนของ
ครอบครัว 

 5.1.3  ปญหากฎหมายคํานําหนานามของหญิงที่จดทะเบียนสมรส 
  เดิมปญหาเรื่องคํานําหนานามของหญิงที่จดทะเบียนสมรส ที่ตองเปลี่ยนคํานําหนานาม
เปน “นาง” นั้น สรางปญหาใหแกหญิงเหลานั้นเปนอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งเวลาสมัครเขา
ทํางาน นายจางนิยมที่จะเลือกหญิงที่เปน “นางสาว” มากวาที่เปน “นาง”  เพราะเห็นวาหญิงที่เปน
โสดมีเวลาอุทิศใหแกการทํางานไดมากกวา ทั้งๆที่ความเปนจริง “นางสาว” บางคนอาจจะอยูกินกับ
ชายฉันทสามีภริยาแตมิไดจดทะเบียนสมรสก็ได ซ่ึงสภาพชีวิตครอบครัวก็ไมตางจากคนที่เปน 
“นาง” แตเพราะกฎหมายกําหนดใหคนที่จดทะเบียนสมรสตองใชคํานําหนานามวา “นาง” จุดนี้
หญิงหลายคนจึงไมนิยมจดทะเบียนสมรส 
  แตในปจจุบันนี้ไดมีการแกไขปญหาดังกลาว โดยมีการออกพระราชบัญญัติคํานําหนา
นามหญิง พ.ศ. 2551 ซ่ึงมีผลบังคับใชในวันที่ 5 มิถุนายน 2551 กําหนดใหหญิงที่จดทะเบียนสมรส
แลว จะใชคํานําหนานามวา “นาง” หรือจะใช “นางสาว” ตามเดิมก็ได และหากตอมาการสมรสได
ส้ินสุดลงจะใชคํานําหนานามวา “นาง” หรือ “นางสาว” ก็ไดตามความสมัครใจ 
  การแกไขกฎหมายดังกลาว นาจะทําใหปญหาของหญิงที่ไมนิยมจดทะเบียนสมรส เพราะ
ไมอยากตองใชคํานําหนานามวา “นาง” นั้น ทุเลาลงได แตอยางไรก็ดี นายจางสวนใหญก็ยังมีอคติ
ตอหญิงที่สมรสแลว ถึงแมจะใชคํานําหนานามวา “นางสาว” แตเมื่อทราบวาจดทะเบียนสมรสแลว 
ยอมจะมีพันธะตามกฎหมายตางๆตามมา ทําใหนายจางยังคงนิยมที่จะเลือกหญิงที่ยังเปนโสด
มากกวาอยูนั่นเอง 

 5.1.4 ปญหาเรื่องมรดก 
  สามีภริยาที่จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายเทานั้นที่เปนทายาทโดยธรรม มีสิทธิไดรับ
มรดกจากคูสมรสฝายที่เสียชีวิต แตชายหญิงที่อยูรวมกันโดยไมไดจดทะเบียนสมรสไมมีสิทธิใน
กองมรดกของฝายที่เสียชีวิต จะมีสิทธิไดรับมรดกตอเมื่ออีกฝายไดแสดงเจตนาทําพินัยกรรมยก
ทรัพยสมบัติใหเทานั้น 
  นอกจากนี้ปญหาของคูที่ไมไดจดทะเบียนสมรส หากมีบุคคลภายนอกมากระทําละเมิด
ใหคูของตนไดรับบาดเจ็บหรือถึงแกความตาย ฝายที่มีชีวิตอยูไมมีสิทธิเรียกคาสินไหมทดแทนเพื่อ
การขาดแรงงาน หรือคาสินไหมทดแทนเพื่อการขาดไรอุปการะ ทั้งๆที่ในความเปนจริงฝายที่มีชีวิต
อยูอาจไดรับความเดือดรอนจากการเสียชีวิตของอีกฝาย ซึ่งเปนฝายหารายไดหลักของครอบครัวก็
เปนได 
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ในสวนของบุตร บุตรที่เกิดจากบิดามารดาไมไดจดทะเบียนสมรสกัน เปนบุตรโดยชอบ
ดวยกฎหมายของมารดาฝายเดียว จะมีสิทธิไดรับมรดกจากบิดาตอเมื่อบิดาไดรับรองแลว หากบิดา
ไมไดรับรอง บุตรคนนั้นก็ไมมีสิทธิไดรับมรดกจากบิดาของตนเลย ทั้งๆที่ความเปนจริงชายคนนั้น
จะเปนบิดาแทๆของตนก็ตาม บุตรที่บิดารับรองแลว กฎหมายใหถือวาเปนผูสืบสันดาน มีสิทธิ
ไดรับมรดกเทานั้น ไมไดทําใหกลายเปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมาย จึงไมมีสิทธิเรียกคาอุปการะ
เล้ียงดูจากผูที่ทําใหบิดาของตนเสียชีวิต ถึงแมความเปนจริงบุตรนั้นจะไดรับความยากลําบากจาก
การจากไปของบิดาของตนก็ตาม ตรงจุดนี้ทําใหเกิดปญหาแกบุตรที่เกิดจากบิดามารดาไมไดจด
ทะเบียนสมรสกัน 

 5.1.5 ปญหาเรื่องบุตร 
  บุตรที่เกิดจากบิดามารดาไมไดจดทะเบียนสมรสกัน เปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมายของ
มารดาเทานั้น แตไดชื่อวาเปนบุตรนอกกฎหมายของบิดา การที่เปนบุตรที่ไมชอบดวยกฎหมายของ
บิดาทําใหบุตรไมมีหนาที่ตองอุปการะเลี้ยงดูบิดา และบิดาไมมีหนาที่ตองอุปการะเลี้ยงดูบุตร สงผล
ใหกรณีมีบุคคลภายนอกมาทําละเมิดใหบิดาหรือบุตรเสียชีวิต หรือบาดเจ็บ ก็ไมสามารถเรียก 
คาสินไหมทดแทนการที่ตองขาดไรอุปการะจากผูกระทําละเมิด นอกจากนี้บิดาที่ไมชอบดวย
กฎหมายก็ไมมีอํานาจปกครองบุตรดวย 
  การเปนบุตรนอกกฎหมายของบิดา จะกลายเปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมายของบิดา
ตอเมื่อ บิดามารดาไดสมรสกันในภายหลัง หรือบิดาไดจดทะเบียนวาเปนบุตร หรือศาลพิพากษาวา
เปนบุตร ในสวนกรณีการรับรองบุตรโดยพฤตินัย เชน ใหใชช่ือสกุล พาไปเขาโรงเรียน หรือแจงใน
ใบเกิดวาเปนบิดา ถือวาเปนบุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแลวโดยพฤตินัย ทําใหมีสิทธิไดรับ
มรดกจากบิดา แตก็มีเพียงสิทธิในการับมรดกเทานั้น เพราะฐานะทางกฎหมายก็ยังถือเปนบุตรนอก
กฎหมายของบิดาอยู 
  ที่กลาวมาเปนผลทางกฎหมายที่เกิดกับบุตรที่บิดามารดาไมไดจดทะเบียนสมรสกัน 
นอกจากนี้ยังมีผลทางจิตใจที่เกิดกับเด็กที่บิดามารดาไมยอมสมรสกันตามกฎหมาย ทําใหเขาไดช่ือ
วาเปนบุตรนอกกฎหมายของบิดา ทั้งๆที่ความเปนจริงเขานั้นเปนลูกแทๆของชายท่ีไมยอม 
จดทะเบียนสมรสกันหญิงนั่นเอง 
  จากปญหาที่กลาวมาทั้งหมดขางตน เปนปจจัยสวนหนึ่งที่ทําใหชายหญิงหลายคูไมนิยม
จดทะเบียนสมรสกัน ซ่ึงจะไดเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาดังกลาวตอไป และนอกจากนั้นยังได
ช้ีใหเห็นถึงปญหาที่ตามมาจากการไมจดทะเบียนสมรส เชน ปญหาในเรื่องมรดก และปญหาใน
เร่ืองบุตร ซ่ึงอาจจะจูงใจใหชายหญิงหลายคูกลับมานิยมจดทะเบียนสมรสกันเพิ่มมากขึ้น 
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นอกจากนี้จะไดสรุปขอดีตางๆของการจดทะเบียนสมรส และขอเสียของการไมจดทะเบียนสมรส 
เพื่อเพิ่มมูลเหตุจูงใจใหคนจดทะเบียนสมรสกันมากขึ้น 

ขอดีตางๆ ของการจดทะเบียนสมรส และขอเสียของการไมจดทะเบียนสมรส มีดังนี้ 
ขอ 1.  เร่ืองการอุปการะเลี้ยงดู 
หากสามีภริยาฝายใดฝายหนึ่งไมอุปการะเลี้ยงดูอีกฝายหนึ่งตามความสามารถและฐานะ

ของตน อีกฝายเรียกคาอุปการะเลี้ยงดูได หรือถือเปนเหตุฟองหยาไดตาม ป.พ.พ. มาตรา 1516 (6) 
และหากมีบุคคลภายนอกมากระทําละเมิดตอสามีหรือภริยาทําใหไดรับบาดเจ็บหรือถึงแกความตาย 
คูสมรสอีกฝายมีสิทธิไดรับคาสินไหมทดแทนเพื่อการขาดแรงงาน หรือไดรับคาสินไหมทดแทน
เพื่อการขาดไรอุปการะ โดยในการเรียกคาสินไหมทดแทนเพื่อการขาดไรอุปการะจากผูกระทํา
ละเมิดนี้ ไมคํานึงวาสามีหรือภริยาที่ถึงแกความตายจะมีรายไดหรือไมก็ตาม 

กรณีคูที่ไมไดจดทะเบียนสมรสก็ไมไดรับสิทธิเรื่องการอุปการะเลี้ยงดู หากคูของตน 
ไมเล้ียงดูตน ก็ไมสามารถเรียกรองอะไรได หรือหากมีบุคคลอื่นมากระทําละเมิดใหคูของตนไดรับ
บาดเจ็บหรือถึงแกความตายก็ไมสามารถเรียกคาสินไหมทดแทนจากผูกระทําละเมิดได 

ขอ 2.  เร่ืองทรัพยสิน 
ทรัพยสินตางๆที่ไดมาในระหวางสมรส หรือท่ีเปนดอกผลของสินสวนตัว เชน เงินฝาก

ในธนาคารกอนสมรส เมื่อมีดอกเบี้ยเกิดขึ้นในระหวางสมรส ดอกเบี้ยนั้นก็เปนสินสมรส ทรัพยสิน
ที่เปนสินสมรส ทั้งสามีและภริยามีสิทธิในทรัพยสินนั้นคนละครึ่งหนึ่ง แมวาฝายใดฝายหนึ่งจะเปน
ผูหาทรัพยสินเหลานั้นมาเพียงผูเดียว ตรงจุดนี้เปนขอดีของการจดทะเบียนสมรส ทําใหคูสามีภริยา
มีความรูสึกมั่นคงในฐานะ ไมตองกังวลวาจะไมไดรับการอุปการะเลี้ยงดูจากอีกฝาย หรือเมื่อมีเหตุ
ตองหยารางกัน ทรัพยสินที่ไดมาในระหวางสมรสก็หารสอง ไมตองทําการพิสูจนใหยุงยาก 

ตรงกันขามกับคูที่ไมไดจดทะเบียนสมรส ทรัพยสินที่ฝายใดหามาไดก็เปนของฝายนั้น
ฝายเดียว อีกฝายไมมีสิทธิในทรัพยสินนั้นแตอยางใด หรือคูที่ชวยกันทําธุรกิจ ทรัพยสินที่ไดมาถือ
เปนกรรมสิทธิ์รวมของทั้งสองคน เมื่อมีเหตุที่ตองเลิกรากันก็อาจเกิดปญหาความไมยุติธรรมในการ
แบงทรัพยสินที่ทํามาหาไดรวมกัน และอาจมีปญหาในการพิสูจนวาทรัพยสินใดเปนของใคร 

ขอ 3.  เร่ืองคาทดแทนกรณีมีชู 
เมื่อศาลพิพากษาใหหยาเพราะเหตุสามีหรือภริยาอุปการะเลี้ยงดูหรือยกยองผูอ่ืนเปน

ภริยาหรือสามี เปนชูหรือมีชู หรือรวมประเวณีกับผูอ่ืนเปนอาจิณ ภริยาหรือสามีมีสิทธิไดรับ 
คาทดแทนจากสามีหรือภริยา และจากผูซ่ึงไดรับการอุปการะเลี้ยงดูหรือยกยองหรือผูซ่ึงเปนเหตุ
แหงการหยานั้น แตถึงแมไมมีการฟองหยาแตหากมีผูลวงเกินภริยาไปในทํานองชูสาว สามีจะเรียก
คาทดแทนจากผูนั้นก็ได และภริยาก็สามารถเรียกคาทดแทนจากหญิงอื่นที่แสดงตนโดยเปดเผยเพื่อ
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แสดงวาตนมีความสัมพันธกับสามีในทํานองชูสาวก็ได แตกรณีที่ไมมีการฟองหยานี้จะเรียกคา
ทดแทนจากคูสมรสดวยกันไมได 

นอกจากนี้ยังสามารถเรียกคาทดแทนจากคูสมรสในกรณีที่ตองฟองหยาเพราะเหตุ 
1)  ทํารายหรือทรมานรางกายจิตใจ หรือหมิ่นประมาทเหยียดหยามอีกฝายหนึ่ง หรือ 

บุพพการีอีกฝายหนึ่งอยางรายแรง 
2)  จงใจละทิ้งรางอีกฝายหนึ่งไปเกินหนึ่งป 
3)  ไมใหความชวยเหลืออุปการะเลี้ยงดูอีกฝายตามสมควร หรือทําการเปนปฏิปกษตอ

การเปนสามีภริยาอยางรายแรง 
ขอเสียของคูที่ไมไดจดทะเบียนสมรส หากฝายใดฝายหนึ่งนอกใจมีชูก็ไมสามารถเรียก

คาทดแทนจากคูของตน หรือจากชูได หากทนอยูดวยกันไมได ก็ไดแตแยกทางกันไปโดยที่ไมได
อะไรเลย 

ขอ 4.  เร่ืองไดรับคาเลี้ยงชีพจากการหยา 
คูที่จดทะเบียนสมรสกัน หากตอมามีการฟองหยาเกิดขึ้น และเหตุแหงการหยาเปน

ความผิดของคูสมรสฝายใดฝายหนึ่งแตเพียงฝายเดียว และการหยานั้นทําใหคูสมรสอีกฝายตอง
ยากจนลง เพราะขาดรายไดจากทรัพยสิน หรือจากการงานที่เคยทําอยูระหวางสมรส คูสมรสฝายที่
เสียหายมีสิทธิไดรับคาเลี้ยงชีพจากฝายที่ตองรับผิด 

นอกจากนี้หากหยาขาดจากกัน เพราะเหตุฝายใดฝายหนึ่งวิกลจริต หรือเพราะเหตฝุายใด
ฝายหนึ่งเปนโรคติดตออยางรายแรงอันอาจเปนภัยกับอีกฝายหนึ่ง และมีลักษณะเรื้อรังไมมีทาง
รักษาหายได คูสมรสอีกฝายหนึ่งตองออกคาเลี้ยงชีพใหแกฝายที่วิกลจริต หรือฝายที่เปนโรคติดตอ
นั้นดวย 

จะเห็นวาการจดทะเบียนสมรสกัน เมื่อมีเหตุที่ตองหยาขาดจากกันดังกลาวขางตน ฝาย
ที่เสียหายยังมีสิทธิไดรับคาเลี้ยงชีพอีกดวย ซ่ึงเปนขอดีขอหนึ่งของการจดทะเบียนสมรส  

แตในกรณีคูที่ไมไดจดทะเบียนสมรสจะไมไดรับสิทธิดังกลาว หากตองเลิกรางกันไป 
ไมวาจะดวยความผิดของอีกฝาย หรือเพราะเหตุที่ตนวิกลจริต หรือเปนโรคติดตออยางรายแรง หาก
อีกฝายหนึ่งไมชวยเหลือเล้ียงดู ก็ไมสามารถเรียกรองคาเลี้ยงชีพจากอีกฝายหนึ่งได 

ขอ 5.  เร่ืองบุตร 
บุตรที่เกิดจากชายหญิงที่จดทะเบียนสมรสกัน เปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมายของทั้ง

บิดาและมารดา การเปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมายของทั้งบิดาและมารดานี้ มีขอดีดังนี้ 
1)  บุตรโดยชอบดวยกฎหมายมีสิทธิที่จะใชช่ือสกุลของบิดา 
2)   บิดามารดามีหนาที่ตามกฎหมายตองอุปการะเลี้ยงดูและใหการศึกษาแกบุตรโดย

ชอบดวยกฎหมาย และบุตรโดยชอบดวยกฎหมายมีหนาที่ตามกฎหมายที่ตองอุปการะเลี้ยงดูบิดา
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มารดา ดังนั้นหากมีผูใดมาทําละเมิดใหบุตรหรือบิดามารดาตาย บิดามารดาและบุตรโดยชอบดวย
กฎหมายจึงไดรับความคุมครองสิทธิใหเรียกคาสินไหมทดแทนในการที่ตองขาดไรอุปการะจาก
ผูทําละเมิดได ไมวาในความเปนจริงบิดามารดาหรือบุตรนั้นจะไดอุปการะเลี้ยงดูกันจริงหรือไมก็ตาม 

ขอเสียของการไมจดทะเบียนสมรส นอกจากสงผลถึงตัวชายหญิงนั้นเอง ยังสงผลถึง
บุตรที่ไรเดียงสาดวย บุตรที่เกิดจากชายหญิงที่ไมไดจดทะเบียนสมรสกัน เปนบุตรนอกกฎหมาย
ของบิดา ไมไดรับสิทธิตางๆขางตนที่บุตรที่ชอบดวยกฎหมายไดรับ และหากมีผูใดกระทําละเมิดให
บิดาที่ไมชอบดวยกฎหมาย หรือบุตรที่ไมชอบดวยกฎหมายตาย ทั้งบิดาและบุตรที่ไมชอบดวย
กฎหมายนั้น ก็ไมมีสิทธิไดรับคาขาดไรอุปการะตามกฎหมายจากผูกระทําละเมิด ทั้งๆที่ความเปน
จริงตนอาจจะเดือดรอนขาดไรอุปการะจากการตายของบิดาหรือของบุตรของตนก็ได นอกจากเสีย
สิทธิตามกฎหมายดังกลาวแลว บุตรนอกกฎหมายยังไดรับความกระทบกระเทือนทางจิตใจ จากการ
ไดช่ือวาเปนบุตรนอกกฎหมายของบิดาแทๆของตนอีกดวย 

ขอ 6.  เร่ืองมรดก 
ชายหญิงที่จดทะเบียนสมรสกันเทานั้น ที่มีสิทธิไดรับมรดกจากคูสมรสฝายที่เสียชีวิต 

และในสวนของบุตร บุตรที่เกิดจากบิดามารดาที่จดทะเบียนสมรสกัน เปนบุตรโดยชอบดวย
กฎหมาย เปนทายาทโดยธรรมลําดับที่ 1 มีสิทธิไดรับมรดกจากทั้งบิดาและมารดา สวนบุตรที่เกิด
จากบิดามารดาที่ไมไดจดทะเบียนสมรสกัน เปนบุตรนอกกฎหมายของบิดา จะมีสิทธิไดรับมรดก
ของบิดาตอเมื่อบิดาไดรับรองแลว พฤติการณตางๆที่ถือวาเปนการรับรองบุตรแลว เชน บิดาให
การศึกษา ใหใชนามสกุล ใหการอุปการะเลี้ยงดู ลงทะเบียนบานวาเปนบุตร บิดาไปแจงทะเบียนคน
เกิดวาเปนบุตร หรือบิดายอมใหบุตรเรียกวาบิดา เปนตน แตบุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแลว มี
สิทธิเพียงรับมรดกของบิดาเทานั้น ไมทําใหกลายเปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมายได และบิดาก็ไมมี
สิทธิรับมรดกของบุตรนอกสมรสที่ตนรับรองแลวเชนกัน 

ในเรื่องของการรับมรดกแทนที่ เฉพาะบุตรโดยชอบดวยกฎหมายเทานั้นที่มีสิทธิรับ
มรดกแทนที่กัน การรับมรดกแทนที่กัน ตัวอยางเชน บิดาซึ่งมีสิทธิรับมรดกจากปูหรือยาถึงแกความ
ตาย หรือถูกกําจัดมิใหรับมรดกกอนที่ปูหรือยาจะตาย บุตรโดยชอบดวยกฎหมายของบิดานั้นมีสิทธิ
รับมรดกของปูหรือยาแทนที่บิดาของตน ตรงจุดนี้เปนขอดีของบุตรที่เกิดจากบิดามารดาจดทะเบียน
สมรสกัน  

ในสวนของชายหญิงที่อยูรวมกันโดยไมไดสมรส ไมมีความเกี่ยวของกันในทาง
กฎหมายแตอยางใด ดังนั้นหากฝายใดฝายหนึ่งเสียชีวิต ฝายที่มีชีวิตอยูจึงไมใชทายาทโดยธรรม ไม
มีสิทธิในกองมรดกของผูเสียชีวิต สวนบุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแลวถึงแมวาจะมีสิทธิไดรับ
มรดกของบิดา แตก็ไมมีสิทธิไดรับมรดกแทนที่บิดาของตน 
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ขอ 7.  เร่ืองประโยชนทดแทนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม 
พระราชบัญญัติประกันสังคม ใหผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณี

สงเคราะหบุตร เฉพาะบุตรชอบดวยกฎหมายเทานั้น ประโยชนทดแทนในกรณีสงเคราะหบุตร 
ไดแก  

(1)  คาสงเคราะหความเปนอยูของบุตร 
(2)  คาเลาเรียนบุตร 
(3)  คารักษาพยาบาลบุตร 
(4)  คาสงเคราะหอ่ืนที่จาํเปน 
 จะเห็นไดวาประโยชนทดแทนนี้ ใหแกบุตรของสามีภริยาที่จดทะเบียนสมรส

ถูกตองตามกฎหมายเทานั้น ซ่ึงก็เปนขอดีอีกขอหนึ่งของการจดทะเบียนสมรส 
 ในทางตรงกันขามชายที่ไมไดจดทะเบียนสมรสกับหญิงแลวมีบุตรดวยกัน บุตรนั้น

จึงไมใชบุตรชอบดวยกฎหมายของชาย ชายผูนั้นจึงไมมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณี
สงเคราะหบุตรดังกลาว 

ขอ 8.  เร่ืองเงินสงเคราะหจาก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. 
ขอดีของการจดทะเบียนสมรสอีกขอหนึ่ง คือ การไดรับเงินสงเคราะหจาก ช.พ.ค. และ 

ช.พ.ส. 
ช.พ.ค. ยอมาจาก การฌาปนกิจสงเคราะหชวยเหลือเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ช.พ.ส. ยอมาจาก การฌาปนกิจสงเคราะหชวยเหลือเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ในกรณีคูสมรสถึงแกกรรม 
วัตถุประสงคในการจัดตั้งเพื่อใหครูและบุคลากรทางการศึกษาและคูสมรสที่เปน

สมาชิกไดชวยเหลือกันในการสงเคราะหครอบครัวเมื่อถึงแกกรรม โดยมีความมุงหมายเปนการกุศล 
ผูที่มีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหกรณีสมาชิก ช.พ.ค. หรือสมาชิก ช.พ.ส. เสียชีวิต ตอง

เปนคูสมรสโดยชอบดวยกฎหมายของสมาชิกเทานั้น และผูที่มีสิทธิสมัครเปนสมาชิก ช.พ.ส. ก็ตอง
เปนคูสมรสโดยชอบดวยกฎหมายของผูปฏิบัติงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน หรือองคกรในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ และคูสมรสของผูสมัครตองเปนผูดํารง
ตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่เชนเดียวกับ ช.พ.ค. 

ดังนั้น คูที่อยูรวมกันโดยไมไดจดทะเบียนสมรส จึงไมมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหจาก 
ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. ดังกลาวขางตน 

ขอ 9.  เร่ืองเหตุยกเวนโทษตามประมวลกฎหมายอาญา 
ความเปนสามีภริยาโดยชอบดวยกฎหมาย ไดรับเหตุยกเวนโทษทางกฎหมายอาญา 

กลาวคือ ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ที่หากเปนการกระทําที่สามีกระทําตอภริยาหรือภริยา
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กระทําตอสามี ผูกระทําไมตองรับโทษ (แตยังคงถือวามีความผิดอยู) ไดแก ความผิดฐานลักทรัพย 
วิ่งราวทรัพย ฉอโกง โกงเจาหนี้ ยักยอก รับของโจร ทําใหเสียทรัพย บุกรุก ตัวอยางเชน หากสามี
โดยชอบดวยกฎหมายไดลักสรอยทองของภริยาไป สามีมีความผิดฐานลักทรัพย แตไมตองรับโทษ
ในความผิดดังกลาว และถึงแมวาสามีจะลักสรอยทองไป โดยท่ีไมรูวาสรอยเสนนั้นเปนของภริยา
ตนเอง สามีก็ไดรับผลตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 71 คือ ไมตองรับโทษในความผิดฐานลัก
ทรัพย 

นอกจากนี้ในปจจุบันนี้ความเปนสามีภริยาโดยชอบดวยกฎหมายยังไดรับความ
คุมครองตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 276 กลาวคือ คูสมรสจะขมขืนกระทําชําเราคูสมรสของ
ตนโดยขูเข็ญดวยประการใดๆ โดยใชกําลังประทุษราย โดยคูสมรสนั้นอยูในภาวะที่ไมสามารถขัด
ขืนได หรือโดยทําใหคูสมรสนั้นเขาใจผิดวาตนเปนบุคคลอื่นไมได แตหากคูสมรสฝายใดฝายหนึ่ง
ไดกระทําการขมขืนคูสมรสของตน และคูสมรสนั้นยังประสงคจะอยูกินดวยกันฉันสามีภริยา ศาล
อาจจะลงโทษนอยกวาที่กฎหมายกําหนดไว หรืออาจจะกําหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติแทน
การลงโทษก็ได หรือในกรณีที่ศาลไดมีคําพิพากษาใหลงโทษจําคุก และคูสมรสฝายใดฝายหนึ่งไม
ประสงคจะอยูกินดวยกันฉันสามีภริยาตอไป คูสมรสฝายนั้นมีสิทธิแจงใหศาลทราบ เพื่อที่ศาล
จะแจงใหเจาพนักงานอัยการดําเนินการฟองหยาให 

เหตุยกเวนโทษดังกลาวขางตน คูที่ไมไดจดทะเบียนสมรสจะไมไดรับสิทธิดังกลาว 
ดังนั้นหากกระทําความผิดทางอาญาตอคูของตน กฎหมายไมไดใหความคุมครอง ตองรับโทษตาม
กฎหมายตอไป 

ขอ 10.  เร่ืองเหตุฟองหยา 
การที่ชายหญิงตกลงอยูรวมกันโดยไมจดทะเบียนสมรส บางคูอาจคิดวาหากมีเหตุที่ไม

สามารถอยูรวมกันได การจดทะเบียนสมรสทําใหยากตอการเลิกรากัน ซ่ึงความเปนจริงมิไดเปน
เชนนั้นเลย หากทั้งคูสมัครใจที่จะหยาขาดจากกันก็เพียงแตทําเปนหนังสือ และมีพยานลงลายมือช่ือ
อยางนอยสองคน และไปจดทะเบียนหยาที่วาการอําเภอ หรือหากกรณีคูสมรสตกลงหยากันเอง
ไมได ตองฟองคดีหยาตอศาลใหศาลมีคําพิพากษาใหหยาขาดจากกัน ประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา 1516 ก็ไดกําหนดเหตุฟองหยาไวมากมาย ดังนี้ 

(1)  สามีหรือภริยาอุปการะเลี้ยงดูหรือยกยองผูอ่ืนฉันภริยาหรือสามี เปนชู หรือมีชู หรือ
รวมประเวณีกับผูอ่ืนเปนอาจิณ 

(2)  สามีหรือภริยาประพฤติช่ัว และเปนเหตุใหอีกฝายหนึ่ง ไดรับความอับอายขายหนา
อยางรายแรง หรือไดรับความดูถูกเกลียดชังเพราะเหตุที่ยังคงเปนสามีหรือภริยาของฝายที่ประพฤติ
ช่ัวนั้น หรือไดรับความเสียหายหรือเดือดรอนเกินควร 
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(3)  สามีหรือภริยาทํารายหรือทรมานรางกายหรือจิตใจ หรือหมิ่นประมาท หรือเหยียด
หยามอีกฝายหนึ่ง หรือบุพการีของอีกฝายหนึ่งอยางรายแรง 

(4)  สามีหรือภริยาจงใจละทิ้งรางอีกฝายหนึ่งไปเกินหนึ่งป 
(5) สามีหรือภริยาตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกและไดถูกจําคุกเกินหนึ่งปใน

ความผิดที่อีกฝายมิไดมีสวนกอใหเกิดการกระทําความผิดหรือยินยอมหรือรูเห็นเปนใจในการ
กระทําความผิดนั้น และการเปนสามีภริยากันตอไปจะทําใหอีกฝายหนึ่งไดรับความเสียหายหรือ
เดือดรอนเกินควร 

(6)  สามีหรือภริยาสมัครใจแยกกันอยูเพราะเหตุที่ไมอาจอยูรวมกันฉันสามีภริยาไดโดย
ปกติสุขตลอดมาเกินสามป หรือแยกกันอยูตามคําส่ังศาลเปนเวลาเกินสามป 

(7)  สามีหรือภริยาถูกศาลสั่งใหเปนคนสาบสูญ หรือไปจากภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยูเปน
เวลาเกินสามป โดยไมมีใครทราบวาเปนตายรายดีอยางไร 

(8)  สามีหรือภริยาไมใหความชวยเหลืออุปการะเลี้ยงดูอีกฝายหนึ่งตามสมควร หรือทํา
การเปนปฏิปกษตอการเปนสามีภริยากันอยางรายแรง ทั้งนี้ถาการกระทํานั้นถึงขนาดที่อีกฝายหนึ่ง
เดือดรอนเกินควรในเมื่อเอาสภาพ ฐานะ และความเปนอยูรวมกันฉันสามีภริยามาคํานึงประกอบ 

(9)  สามีหรือภริยาวิกลจริตตลอดมาเกินสามป และความวิกลจริตนั้นมีลักษณะยากจะ
หายได กับทั้งความวิกลจริตถึงขนาดที่จะทนอยูรวมกันฉันสามีภริยาตอไปไมได 

(10)  สามีหรือภริยาผิดทัณฑบนที่ทําใหไวเปนหนังสือในเรื่องความประพฤติ 
(11)  สามีหรือภริยาเปนโรคติดตออยางรายแรงอันอาจเปนภัยแกอีกฝายหนึ่งและโรคมี

ลักษณะเรื้อรังไมมีทางที่จะหายได 
(12)  สามีหรือภริยามีสภาพแหงกาย ทําใหสามีหรือภริยานั้นไมอาจรวมประเวณีได

ตลอดกาล 
 จะเห็นไดวาถึงแมวาจะจดทะเบียนสมรส หากมีเหตุที่จะตองเลิกรากัน ก็สามารถ

หยาขาดจากกันไดงาย เพราะมีเหตุใหฟองหยาถึงสิบสองเหตุ ทําใหคูสมรสไมตองกังวลวาทะเบียน
สมรสจะเปนเครื่องผูกมัดกันไปตลอดชีวิต จะตองทนอยูดวยกันไปแมจะไมมีความสุขอยูดวยกัน
ไมไดเพราะการจดทะเบียนสมรส 

 จากบทสรุปดังกลาวขางตนจะเห็นไดวาการจดทะเบียนสมรสมีขอดีตางๆมากมาย 
ตรงกันขามหากไมไดจดทะเบียนสมรสจะเสียสิทธิประโยชนทางกฎหมายตางๆมากมายเชนกัน เมื่อ
เทียบกับปญหาของการจดทะเบียนสมรส ที่ เปนปญหาใหญๆในปจจุบัน เห็นวามีเพียงเรื่อง
ทรัพยสินระหวางสามีภริยา และเร่ืองภาระภาษีของคูสมรส ซ่ึงปญหาดังกลาวพอที่จะมีแนว
ทางแกไขปญหาได ซ่ึงจะไดเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาตอไป 
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5.2 ขอเสนอแนะ 
จากขอมูลสถิติการจดทะเบียนครอบครัว จําแนกเปนรายป ของกรมการปกครอง 

กระทรวงมหาดไทย  ดังที่ไดกลาวมาขางตน จะเห็นวาในปจจุบันนี้อัตราการจดทะเบียนสมรส
ลดลง ในขณะที่อัตราการจดทะเบียนหยาเพิ่มสูงขึ้น จากที่ไดศึกษาปญหาตางๆของการจดทะเบียน
สมรส พบวาปญหาสําคัญใหญๆ ที่ทําใหคนไมนิยมอยูรวมกันโดยจดทะเบียนสมรส มาจากปญหา
เร่ืองทรัพยสินระหวางสามีภริยา รวมทั้งเรื่องหนี้สินที่เปนหนี้รวมระหวางสามีภริยา และปญหาเรื่อง
ภาระภาษีของคูสมรส ผูเขียนเห็นวาเราควรตองหาแนวทางแกไขปญหาดังกลาว เพราะหากปลอย
ใหปญหานี้ลุกลามขึ้น จะสงผลทําใหชายหญิงไมนิยมจดทะเบียนสมรสกันเพิ่มมากขึ้น ทําให
สถาบันครอบครัวไมมีความมั่นคง กอใหเกิดปญหาตางๆตามมา โดยเฉพาะปญหาเรื่องมรดก และ
เร่ืองบุตร 

จากที่ไดศึกษาคนควาขอมูลทางกฎหมายทั้งในประเทศและตางประเทศ ผูเขียนจึงมี
ขอเสนอแนะที่จะแกไขปญหาที่สําคัญที่ทําใหคนไมนิยมจดทะเบียนสมรสกัน นั่นคือ ปญหาเรื่อง
ทรัพยสินและหนี้สินระหวางสามีภริยา และปญหาเรื่องของภาระภาษีของคูสมรส เพื่อที่จะทําให
ชายหญิงนิยมจดทะเบียนสมรสกันเพิ่มมากขึ้น 

5.2.1 แนวทางแกไขปญหาเรื่องทรัพยสินและหนี้สินระหวางสามีภริยา 
 โดยทั่วไปความสัมพันธทางทรัพยสินระหวางสามีภริยายอมเปนไปตามที่กฎหมาย

ครอบครัวบัญญัติวางหลักเกณฑไว แตอยางไรก็ดี กฎหมายทั้งในระบบคอมมอนลอว (Common 
Law) และระบบซีวิลลอว (Civil Law) ตางก็มีบทบัญญัติที่ยอมรับรองใหชายหญิงทําสัญญากําหนด
ความสัมพันธทางทรัพยสินใหแตกตางจากที่กฎหมายบัญญัติไวได โดยอาศัยหลักความศักดิ์สิทธิ์
แหงการแสดงเจตนาทํานิติกรรมผูกพันตนเอง โดยอาจทําสัญญากอนที่จะสมรส เรียกวา “สัญญา
กอนสมรส” หรือทําสัญญาหลังจากที่สมรสกันไปแลว เรียกวา “สัญญาระหวางสมรส” แตทั้งสัญญา
กอนสมรสและสัญญาระหวางสมรสก็ตองอยูภายใตขอจํากัดในการทําสัญญาตามที่กฎหมายแตละ
ประเทศกําหนดไว เพื่อควบคุมการแสดงเจตนาของคูสัญญาไมใหกาวลวงไปสงผลกระทบที่เปน
ผลรายตอสังคมสวนรวม 

 เร่ืองของสัญญากอนสมรสและสัญญาระหวางสมรสนี้เปนแนวทางหนึ่งที่ชวยแกปญหา
เร่ืองทรัพยสินระหวางสามีภริยาได ตัวอยางเชน หากเห็นวาฝายใดฝายหนึ่งมีแนวโนมที่จะจัดการ
สินสมรสใหเปนที่เสียหายได  หรือทําธุรกิจซ่ึงมีแนวโนมที่จะขาดทุนมีหนี้สินลนพนตัว ก็อาจทํา
สัญญากอนสมรสระบุใหสามีหรือภริยาฝายใดฝายหนึ่งเปนผูจัดการสินสมรสแตเพียงฝายเดียว ซ่ึง
ในกรณีนี้อีกฝายหนึ่งก็ยังคงมีอํานาจในการจัดการบานเรือน หรือจัดหาสิ่งจําเปนสําหรับครอบครัว
ได แตหากภริยาหรือสามีใชอํานาจจัดการบานเรือนหรือจัดหาสิ่งจําเปนสําหรับครอบครัวเปนที่

DPU



 115 

เสียหายมาก อีกฝายอาจรองขอตอศาลสั่งหาม หรือจํากัดอํานาจมิใหกระทําการอีกได หรือหากกรณี
ที่สามีหรือภริยาซึ่งมีอํานาจจัดการทรัพยสินสมรสนั้น จะกระทําหรือกําลังกระทําการจัดการ
สินสมรสใหเกิดความเสียหายอยางมาก อีกฝายหนึ่งอาจขอใหศาลสั่งหามมิใหกระทําการนั้นได 
หรือในกรณีที่สามีหรือภริยาที่มีอํานาจจัดการสินสมรสไดจัดการสินสมรสไปในลักษณะจัดการ
ทรัพยสินเปนที่เสียหายมาก ไมอุปการะเลี้ยงดูอีกฝายหนึ่ง มีหนี้สินลนพนตัว หรือกอหนี้เกินกึ่ง
หนึ่งของสินสมรส ขัดขวางการจัดการสินสมรสของอีกฝายหนึ่งโดยไมมีเหตุอันสมควร และมี
พฤติการณที่สอจะกอหายนะใหกับสินสมรส อีกฝายหนึ่งอาจรองขอตอศาลสั่งอนุญาตใหตนเปน
ผูจัดการทรัพยสินแตผูเดียว หรือรองขอใหแยกสินสมรสได 

ในกรณีที่ไดสมรสกันไปแลว หากภริยาเห็นความประพฤติของสามีวาอาจทําให
ทรัพยสินสวนตัวของสามี และสินสมรสจะไดหมดเปลืองไปแลว ก็สามารถทําขอตกลงกับสามีทํา
สัญญาระหวางสมรส ใหสามียกสินสวนตัวสวนของสามี หรือสินสมรสสวนของสามีใหแกภริยาได  

นอกจากนี้ผูเขียนยังมีความเห็นวาควรตีความสัญญาระหวางสมรสใหครอบคลุมไปถึง
การตกลงลวงหนาในระหวางสมรสถึงการจัดการทรัพยสินภายหลังการสมรสสิ้นสุดลง ซ่ึงจะเปน
ประโยชนอยางมากสําหรับคูสามีภริยาที่จดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมาย ใหมีความรูสึกมั่นคง
ปลอดภัยในสถานภาพทางทรัพยสินของตนภายหลังสิ้นสุดการสมรส เพื่อเพิ่มมูลเหตุจูงใจใหคน
เห็นขอดีของการจดทะเบียนสมรสมากขึ้น ตัวอยางเชน สามีทําสัญญาระหวางสมรสกับภริยาวา 
หากตอไปจะตองมีเหตุหยารางกันขึ้น สามีจะใหเงินอุปการะเลี้ยงดูภริยาตลอดไปจนกวาภริยาจะ
สมรสใหมหรือถึงแกความตาย หรือในระหวางสมรสมีที่ดินสินสมรสอยู 10 แปลง ก็ไดทําสัญญา
ระหวางสมรสวา หากตอไปการสมรสสิ้นสุดลงไมวาดวยเหตุใดๆ ใหที่ดินสินสมรสจํานวน 8 
แปลงเปนกรรมสิทธิ์ของภริยาแตเพียงผูเดียว และใหที่ดินที่เหลือ 2 แปลงเปนของสามี เปนตน 

จากที่ไดศึกษากฎหมายตางประเทศถึงระบบทรัพยสินระหวางคูสมรส พบวาระบบแยก
ทรัพยสิน (separate property) ซ่ึงเปนระบบที่เปนหลักประกันความเสมอภาคระหวางชายหญิงได
โดยสมบูรณ เพราะไมมีการรวมกันของทรัพยสินระหวางสามีภริยา ทรัพยสินของคูสมรสแตละฝาย
แยกออกจากกันโดยเด็ดขาด ทรัพยสินที่ไดมาไมวากอนสมรสหรือในระหวางสมรสใหเปนสิน
สวนตัวของคูสมรสแตละฝาย และคูสมรสแตละฝายมีสิทธิบริหารจัดการและใชสอยทรัพยสินของ
ตนไดอยางอิสระ นอกจากนี้ระบบแยกทรัพยสินยังมีประโยชนในกรณีที่คูสมรสเปนผูประกอบ
ธุรกิจที่ตองบริหารจัดการทรัพยสินเอง โดยเฉพาะในกรณีที่ทรัพยสินนั้นตองการความชํานาญใน
การบริหารจัดการเปนพิเศษ ระบบนี้ยังสงผลในการจัดการทรัพยสินของคูสมรสไมใหตองปะปน
กันหรือตองรวมรับผิดในกรณีที่คูสมรสฝายหนึ่งเปนบุคคลที่มีหนี้สินมาก หรือเปนบุคคลลมละลาย 
อยางไรก็ตามคูสมรสยังคงตองมีหนาที่รวมกันเฉลี่ยคาใชจายในครอบครัวดวย เพื่อใหครอบครัว
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ดํารงอยูไดในภาวะที่ระบบทรัพยสินระหวางสามีภริยามีเพียงสินสวนตัวที่เปนกรรมสิทธิ์ของแตละ
ฝาย โดยไมมีทรัพยสินกองกลางของครอบครัวหรือสินสมรส 

ตัวอยางของประเทศที่ใชระบบแยกทรัพยสิน (separate property) เชน ประเทศอังกฤษ 
ในพระราชบัญญัติทรัพยสินของหญิงมีสามี ป ค.ศ. 1964 (The Married Woman’s Property Act 1964)
ไดกําหนดบทบัญญัติพิเศษเกี่ยวกับเงินและทรัพยสินอื่นๆซึ่งแยกจากเงินสวนที่เปนคาใชจายใน
ครอบครัว ซ่ึงสามีมอบใหแกภริยาวาในเบื้องตนถือวาเงินสวนอ่ืนเปนของสามีและภริยาโดยสวน
เทาๆกัน และทรัพยสินที่ไดมารวมกันเปนของคูสมรสตามสวนที่แตละฝายทํามาหาได ยิ่งกวานั้น
ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความวาดวยทรัพยสินของคูสมรส ป ค.ศ. 1970 (The Matrimonial 
Proceedings and Property Act 1970) มาตรา 37 กําหนดวาหากคูสมรสฝายหนึ่งเปนฝายที่ทําให
ทรัพยสินงอกเงยเพิ่มขึ้นเปนประโยชนแกคูสมรส คูสมรสฝายนั้นยอมมีสิทธิในทรัพยสินสวนนั้น
ตามจํานวนที่ทําใหเพิ่มพูนขึ้น ทั้งนี้อาจจะเปนไปตามที่ทั้งสองฝายตกลงกันหรือตามที่ศาลจะได
ตัดสิน 

นอกจากประเทศอังกฤษซึ่งเปนระบบคอมมอนลอว (Common Law) ที่ใชระบบแยก
ทรัพยสินแลว เมื่อพิจารณาระบบทรัพยสินของสามีภริยาตามกฎหมายตางประเทศในระบบซี
วิลลอว (Civil Law) เชนเดียวกับประเทศไทย เชน ประเทศฝรั่งเศส พบวากฎหมายแพงฝร่ังเศส
กําหนดใหรายไดทั่วไปของคูสมรส เชน เงินเดือน หรือคาจาง ถือเปนสินสวนตัวของใครของมัน 
คือ ใครทํามาหาไดเทาไรก็เปนสินสวนตัวของคนนั้นไป เงินที่ทํามาหาไดไมตกเปนสินสมรส 
สําหรับทรัพยสินอยางอื่นนอกเหนือจากเงินเดือน หรือคาจาง ก็ใหถือเปนสินสมรส เวนแตจะได
รับมาทางมรดก มรดกของฝายใดก็เปนสินสวนตัวของฝายนั้น 

จะเห็นไดวาโดยหลักการของระบบแยกทรัพยสิน (separate property) ที่ไมมีการ
รวมกันของทรัพยสินระหวางสามีภริยา ทรัพยสินของคูสมรสแตละฝายแยกออกจากกันโดยเด็ดขาด 
ทรัพยสินที่ไดมาไมวากอนสมรสหรือในระหวางสมรสใหเปนสินสวนตัวของคูสมรสแตละฝาย 
และคูสมรสแตละฝายมีสิทธิบริหารจัดการและใชสอยทรัพยสินของตนไดอยางอิสระนั้นสามารถ
ชวยแกปญหาเรื่องของทรัพยสินระหวางสามีภริยาตามกฎหมายไทยได แตผูเขียนมีความเห็นวาหาก
เรานําระบบแยกทรัพยสิน (separate property) ทั้งหมดมาใชในประเทศไทย นาจะไมเหมาะสมกับ
สภาพสังคมของไทยเรา เนื่องจากจะทําใหสินสมรสไมมีอีกตอไป ระหวางสามีภริยาจะมีแตสิน
สวนตัวเทานั้น ซ่ึงในสังคมของไทยเราสถาบันครอบครัวจําเปนจะตองมีสินสมรสเพื่อเปนคาใชจาย
ในครอบครัว ในการอุปการะเลี้ยงดูบุตรและคนอื่นๆในครอบครัว ทั้งยังเปนหลักประกันทําใหคู
สามีภริยามีความรูสึกมั่นคงในฐานะ ไมตองกังวลวาจะไมไดรับการอุปการะเลี้ยงดูจากอีกฝาย ซ่ึง
เปนขอดีขอหนึ่งของคูที่จดทะเบียนสมรสกัน 
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ดังนั้น ผูเขียนจึงไดเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาเรื่องของทรัพยสินระหวางสามีภริยา 
โดยเทียบเคียงกับระบบแยกทรัพยสิน (separate property) ดังกลาวขางตน จึงเสนอใหแกไข
บทบัญญัติเรื่องสินสวนตัว และสินสมรสบางประการ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา 1471 และมาตรา 1474  ดังนี้  

“มาตรา 1471 สินสวนตัวไดแกทรัพยสินที่ฝายใดฝายหนึ่งมีอยูกอนสมรส 
(1)  ที่เปนเครื่องใชสอยสวนตัว เครื่องแตงกาย หรือเครื่องประดับกายตามควรแกฐานะ 

หรือเครื่องมือเครื่องใชที่จําเปนในการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพของคูสมรสฝายใดฝายหนึ่ง 
(2)  ที่ฝายใดฝายหนึ่งไดมาระหวางสมรสโดยการรับมรดก หรือโดยการใหโดยเสนหา 
(3)  ที่เปนของหมั้น 
(4)  เงินเดือน คาจาง รายไดจากการประกอบธุรกิจการคา ที่ฝายใดฝายหนึ่งไดมา

ระหวางสมรส” 
“มาตรา 1474 สินสมรสไดแกทรัพยสิน 
(1)  ที่คูสมรสไดมาระหวางสมรส นอกเหนือจากทรัพยสินที่เปนสินสวนตัวตามมาตรา 1471 
(2)  ที่ฝายใดฝายหนึ่งไดมาระหวางสมรสโดยพินัยกรรม หรือโดยการใหเปนหนังสือ 

เมื่อพินัยกรรมหรือหนังสือยกใหระบุวาเปนสินสมรส 
(3)  ที่เปนดอกผลของสินสวนตัว 
ถากรณีเปนที่สงสัยวาทรัพยสินอยางหนึ่งเปนสินสมรสหรือมิใชใหสันนิษฐานไวกอน

วาเปนสินสมรส” 
ตัวอยางของทรัพยสินที่เปนสินสมรส เชน ภริยาถูกรางวัลสลากกินแบงรัฐบาลระหวาง

สมรส เงินรางวัลนั้นถือเปนสินสมรส หรือสามีไดรับคาสินไหมทดแทนจากผูกระทําละเมิดให
ไดรับบาดเจ็บระหวางสมรส เงินคาสินไหมทดแทนนั้นก็ถือเปนสินสมรส เปนตน 

ในสวนปญหาเรื่องหนี้สินระหวางสามีภริยานั้น จากที่ไดศึกษากฎหมายตางประเทศ 
พบวากฎหมายการสมรสแหงประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ค.ศ. 2001 มีบทบัญญัติใหหนี้สินที่
เปนหนี้รวมที่เกิดขึ้นจากการอยูกินรวมกันฉันทสามีภริยา ใหชําระหนี้สินนั้นดวยสินสมรสกอน 
หากไมพอจึงใหชําระดวยสินสวนตัวของแตละฝายตามที่ไดตกลงกัน แตหากตกลงกันไมไดศาลจะ
เปนผูช้ีขาด  แตตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของไทย หนี้รวมของสามีภริยา เจาหนี้
สามารถบังคับชําระหนี้นั้นจากสินสวนตัวของฝายใดฝายหนึ่งจนสิ้นเชิงกอนก็ได ไมจําเปนตอง
บังคับชําระหนี้จากสินสมรสกอน ทําใหเกิดปญหาเรื่องของหนี้สินระหวางสามีภริยาตามที่ได
วิเคราะหไวแลว ปญหานี้เปนปญหาหนึ่งที่สงผลใหชายหญิงนิยมจดทะเบียนสมรสลดลง ดังนั้น
หากเราแกไขกฎหมายของไทยเรา ใหเจาหนี้ตองบังคับชําระหนี้จากสินสมรสกอน นาจะสามารถ
แกไขปญหาดังกลาวไดไมมากก็นอย 
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ดังนั้นจึงเห็นควรใหมีการแกไขประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1489 ดังนี้ 
“มาตรา 1489 ถาสามีภริยาเปนลูกหนี้รวมกัน ใหชําระหนี้นั้นจากสินสมรสกอน หากไม

พอจึงใหชําระหนี้นั้นจากสินสวนตัวของทั้งสองฝาย” 
นอกจากแนวทางแกไขปญหาเรื่องทรัพยสินระหวางสามีภริยาตามที่กลาวมาขางตน คือ 

การทําสัญญากอนสมรส การทําสัญญาระหวางสมรส และการแกไขบทบัญญัติเร่ืองสินสวนตัว และ
สินสมรสบางประการแลว  กฎหมายยังมีมาตรการคุมครองกองสินสมรสไมใหไดรับความเสียหาย
หรือหมดเปลืองไปอยางไรประโยชนเพราะการบริหารจัดการที่ไมเหมาะสม กฎหมายครอบครัว
กําหนดมาตรการในการคุมครองสินสมรสที่คูสมรสควรทราบ กลาวคือ 

ประการที่หนึ่ง กรณีสินสมรสเปนทรัพยสินที่ตองอาศัยความรูความชํานาญเปนพิเศษ
หรือเฉพาะดานในการจัดการดูแล คูสมรสฝายหนึ่งอาจรองขอตอศาลเพื่อเขาเปนผูจัดการสินสมรส
ชนิดนั้นแตผูเดียว หรือเขารวมจัดการสินสมรสกับอีกฝายไดถาการนั้นจะเปนประโยชนยิ่งกวา (ป.
พ.พ. มาตรา 1485) ตัวอยางเชน สินสมรสเปนฟารมโคนม สามีเปนทนายความ แตภริยาเปนสัตว
แพทย ดังนี้ ภริยาอาจรองขอตอศาลเพื่อขออนุญาตเปนผูบริหารจัดการฟารมโคนมสินสมรสแตผู
เดียวก็ได 

ประการที่สอง กรณีที่คูสมรสขัดขวางการจัดการสินสมรสของอีกฝายหนึ่งโดยไมมี
เหตุผลสมควร หรือจะกระทําความหายนะใหแกสินสมรส หรือไมอุปการะเลี้ยงดูคูสมรสอีกฝาย
หนึ่ง กอหนี้สินลนพนตัวหรือกอหนี้เกินครึ่งหนึ่งของสินสมรส คูสมรสอีกฝายสามารถรองขอตอ
ศาลใหแยกสินสมรสสวนของตนเองออกจากสวนของคูสมรสอีกฝายได (ป.พ.พ. มาตรา 1484) การ
แยกสินสมรสมีผลใหกองสินสมรสแยกออกเปนสินสวนตัวของทั้งสองฝาย ฝายละครึ่ง หลังจากนั้น
หากคูสมรสไดทรัพยสินอะไรมาอีกทรัพยสินที่ไดมาไมเปนสินสมรสอีกตอไปแตเปนสินสวนตัว
ของสามีหรือภริยาฝายที่ทํามาหาได เปนอีกมาตรการทางกฎหมายไมใหสินสมรสของคูสมรสอีก
ฝายไมตองเสียหายหรือถูกกระทบกระเทือนเพราะการบริหารจัดการที่ไมเหมาะสมของคูสมรสฝาย
ที่มีอํานาจจัดการสินสมรส 

ประการที่สาม กรณีคูสมรสฝายหนึ่งถูกศาลพิพากษาใหเปนคนลมละลาย มีผลให
สินสมรสของทั้งสองฝายแยกออกจากกันทันทีตามกฎหมาย (ป.พ.พ. มาตรา 1491) และกลายเปน
สินสวนตัวของคูสมรสทั้งสองฝายคนละครึ่ง และเปนหนาที่ของเจาพนักงานพิทักษทรัพยในการ
รวบรวมทรัพยสินสวนของคูสมรสฝายที่เปนลูกหนี้ไปชําระหนี้แกเจาหนี้ตอไป เพื่อไมใหไป
กระทบสิทธิในทรัพยสินของคูสมรสอีกฝายหนึ่งซ่ึงไมไดเกี่ยวของเปนลูกหนี้ดวย 

จากขอเสนอแนะในการแกไขปญหาเรื่องทรัพยสินระหวางสามีภริยาดังที่กลาวมา
ทั้งหมดขางตน ผูเขียนคิดวานาจะเปนทางออกและเปนประโยชนในการแกไขปญหาเรื่องทรัพยสิน
ระหวางสามีภริยา ทําใหชายหญิงที่อยูรวมกันโดยไมไดสมรส จะไดจดทะเบียนสมรสใหถูกตอง
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ตามกฎหมาย เพราะปญหาก็มีทางออกและแนวทางแกไข ประกอบกับขอดีมากมายของการจด
ทะเบียนสมรส เชื่อวานาจะเปนมูลเหตุจูงใจใหคนนิยมจดทะเบียนสมรสกันมากขึ้น 

5.2.2 แนวทางแกไขปญหาเรื่องภาระภาษีของคูสมรส 
 จากปญหาของประมวลรัษฎากรมาตรา 57 ตรี และมาตรา 57 เบญจ ที่ใหถือเอาเงินไดพึง

ประเมินของภริยาเปนเงินไดของสามี และใหสามีมีหนาที่และความรับผิดชอบในการยื่นรายการ
และเสียภาษี เวนแตภริยามีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แหงประมวลรัษฎากร ก็ใหภริยาแยก
ยื่นรายการและเสียภาษีตางหากจากสามีได ทําใหคนที่จดทะเบียนสมรสถูกตองตามกฎหมาย เสีย
ภาษีมากกวาคนโสดหรือคนที่อยูรวมกันโดยที่ไมไดจดทะเบียนสมรส เพราะอัตราภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาเปนอัตรากาวหนา (Progressive Rate) เงินไดยิ่งมากยิ่งเสียภาษีในอัตราสูง ทําใหคนไมนิยม
จดทะเบียนสมรส หรือเคยจดทะเบียนสมรสตอมาไดจดทะเบียนหยาทั้งๆที่ยังคงอยูรวมกันฉันท
สามีภริยา 

 ปญหาของประมวลรัษฎากรดังกลาว ซ่ึงปจจุบันนี้ยังไมมีการแกไขกฎหมายเพื่อลด
ปญหาที่เกิดขึ้น ดังนั้นผูเขียนจึงไดเสนอแนะแนวทางแกไขปญหานี้ในเบื้องตน กลาวคือ การแยก
หนวยภาษี ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

 กรณีที่เงินไดของภริยาถือเปนเงินไดของสามีนั้น หากสามีไมประสงคจะใหเปนเชนนั้น 
ก็อาจแนะนําใหภริยามีเงินไดรวมกับผูอ่ืน ในรูปของหางหุนสวนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช 
นิติบุคคล ซ่ึงจะเปนหนวยภาษี (Tax Entity) หนวยใหมแยกตางหากออกไป เงินไดของภริยาก็ไมถือ
เปนเงินไดของสามี ฐานภาษีของสามีก็ต่ํา ภาษีที่จะตองเสียก็พลอยต่ําไปดวย 

 ตัวอยาง ภริยามีเงินไดจากกิจการเสริมสวยปละ 4 ลาน สวนสามีเปนลูกจางบริษัทเอกชน
มีเงินไดปละ 2 ลานบาท ถาตามมาตรา 57 ตรี ที่ใหเอาเงินไดของภริยาเปนเงินไดของสามี ทําให
สามีตองเสียภาษีมาก เพราะอัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเปนอัตรากาวหนา เงินไดยิ่งมากยิ่งตอง
เสียภาษีในอัตราสูง หากภริยาไมประกอบกิจการคนเดียว แตหาบุคคลอื่นมาเปนหุนสวน เงินไดของ
ภริยาก็ไมถือเปนเงินไดของสามี แตถือเปนเงินไดของหางหุนสวนสามัญที่ไมใชนิติบุคคลซึ่งเปน
หนวยภาษีหนวยใหมแยกตางหากจากภริยา อัตราภาษีทั้งของสามีและหนวยภาษีหนวยใหมก็ต่ํา ทํา
ใหเสียภาษีนอยกวาเดิม และเงินสวนแบงกําไรที่ภริยาและผูเปนหุนสวนไดรับก็ไดรับยกเวนไมตอง
เสียภาษีตามมาตรา 42 (14) แหงประมวลรัษฎากร 

 การกระทําดังกลาวเปนการหลบหลีกภาษี (Tax Avoidance) มิใชการหนีภาษี (Tax 
Evasion) จึงไมผิดกฎหมาย อยางไรก็ดี ถาไมมีการเขาหุนสวนกันจริง เพียงแตนําชื่อบุคคลอื่นมาอํา
พราง ยอมถือเปนการหนีภาษี (Tax Evasion) อันเปนการกระทําที่ผิดกฎหมาย มีโทษทั้งทางแพง
และอาญา 
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ดังนั้นการวางแผนภาษีโดยการแยกยื่นรายการหรือคํานวณภาษีตางหากจากสามีจึงมี
ประโยชนมาก คือนอกจากจะทําใหสามีไมตองเสียภาษีในอัตราสูงแลว ยังทําใหภริยาไมตองรวมรบั
ผิดในหนี้ภาษีที่สามีคางชําระดวย อยางไรก็ดี กรณีที่ภริยาแยกยื่นรายการหรือแยกคํานวณภาษี
ตางหากจากสามีนั้น สามีภริยาจะตองหักคาใชจายและคาลดหยอนใหถูกตอง คาลดหยอนประเภท
ใดกฎหมายกําหนดใหหักคนละครึ่งก็ตองหักคนละครึ่ง ฝายใดฝายหนึ่งจะนําไปหักเต็มจํานวน
ไมได 

จากปญหาของระบบการจัดเก็บภาษีของคูสมรสของไทย เมื่อไดศึกษาเปรียบเทียบกับ
กฎหมายตางประเทศ เชน ประเทศอังกฤษพบวา ปจจุบันประเทศอังกฤษจัดเก็บภาษีเงินไดจากคู
สมรสตามหลักการแยกเงินได กลาวคือ กําหนดใหสามีและภริยาเสียภาษีจากเงินไดของแตละฝาย
แยกตางหากจากกันไมวาจะเปนเงินไดประเภทใดก็ตาม และในกรณีที่บุตรมีเงินไดก็จะตองเสียภาษี
ในนามของบุตรเองแยกตางหากจากบิดามารดา เวนแต กรณีที่บุตรมีเงินไดจากทรัพยสินและ
ทรัพยสินดังกลาว (รวมถึงเงินสด) เปนทรัพยสินที่บิดาหรือมารดาโอนใหบุตร กรณีเชนวานี้จะถือ
วาเงินไดจากทรัพยสินที่บุตรไดรับเปนของบิดาหรือมารดาผูที่โอนทรัพยสินดังกลาวใหบุตร 
กลาวคือ ตองนําไปรวมคํานวณกับเงินไดของบิดาหรือมารดาผูซ่ึงโอนทรัพยสินใหบุตร แตหาก
ทรัพยสินที่กอใหเกิดเงินไดเปนทรัพยสินที่บุตรไดรับโอนมาจากบุคคลอื่น เงินไดจากทรัพยสินนั้น
ไมตองนําไปรวมคํานวณกับเงินไดของบิดาหรือมารดา 

นอกจากนี้ ในปจจุบันประเทศที่คํานวณภาษีเงินไดของคูสมรสโดยใชหลักการรวมเงิน
ไดดังเชนประเทศไทยนั้นมีแนวโนมลดลงตลอดเวลา ในสวนของประเทศสมาชิกองคการเพื่อความ
รวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) สวนใหญจะใชหนวยภาษีบุคคลและคํานวณภาษีตาม
หลักการแยกเงินได เชน ออสเตรเลีย ออสเตรีย แคนาดา สาธารณรัฐเชค เดนมารก ฟนแลนด ฮังการี 
อิตาลี ญี่ปุน สาธารณรัฐเกาหลี แมกซิโก เนเธอรแลนด นิวซีแลนด สาธารณรัฐสโลวาเกีย สวีเดน 
ตุรกี และอังกฤษ เปนตน1 

ดังนั้น ผูเขียนจึงขอเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาเรื่องภาระภาษีของคูสมรสของไทย 
โดยเห็นวาการนําหลักการแยกเงินไดมาใชแทนหลักการรวมเงินไดตามประมวลรัษฎากรมาตรา 57 
ตรี นาจะชวยแกปญหาเรื่องภาระภาษีของคูสมรสได เนื่องจากเห็นวาหลักการดังกลาวมีความ
เหมาะสมกับสภาพสังคมไทยในปจจุบัน ซ่ึงผูหญิงสวนใหญทํางานมีรายได บางครอบครัวภริยาอาจ
มีรายไดมากกวาสามีดวย และยังสอดคลองกับกระแสเรียกรองใหดานความเสมอภาคระหวางชาย
และหญิงซ่ึงหลักการแยกเงินไดนั้นไดกําหนดใหสามีและภริยาตางฝายตางนําเงินไดของตนมา
คํานวณและเสียภาษีไดในนามของตนเอง ผลก็คือทําใหเสียภาษีรวมกันแลวนอยกวาหลักการรวม

                                                 
1  ณัฐพล จันทรศิริภาส.  เลมเดิม.  หนา 232. 
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เงินไดในปจจุบัน ซ่ึงหลักการแยกเงินไดยังเกิดประโยชนในดานตางๆ และแกไขปญหาเรื่องภาระ
ภาษีของคูสมรสที่ไดวิเคราะหแลวในบทที่ 4 ดังตอไปนี้ 

ประการที่หนึ่ง เกิดความเปนธรรมและเสมอภาค 
เนื่องจากผูมีเงินไดทุกคนไมวาจะสมรสแลวหรือไมก็ตาม จะตองมีหลักเกณฑในการ

เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาที่เหมือนกัน และยังกอใหเกิดความเทาเทียมกันระหวางชายและหญิง
ที่มาทําการสมรสใหตางฝายตางมีสิทธิในการคํานวณและเสียภาษีไดในนามของตนเอง ทําใหเร่ือง
ของภาษีไมมีสวนในการตัดสินใจในการที่จะสมรสกัน หรืออยูดวยกันโดยที่ไมไดสมรส เพราะมี
ผลไมแตกตางกันระหวางคนที่จดทะเบียนสมรส กับคนที่ไมไดจดทะเบียนสมรส ทําใหชวยลด
ปญหาเรื่องภาระภาษีของคูสมรส ทําใหเพิ่มมูลเหตุจูงใจใหคนตัดสินใจจดทะเบียนสมรสกันเพิ่ม
มากขึ้น 

นอกจากนั้นหลักการแยกเงินได จะทําใหมีความสอดคลองกับหลักภาษีอากรที่ดี ดังนี้ 
1.  หลักความยุติธรรมหรือหลักความเปนธรรม คือ ผูมีเงินไดจะไดรับการแบงภาระ

ทางดานภาษีใหอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน ไมทําใหการเปลี่ยนสถานะของผูมีเงินไดจากโสด
เปนสมรสตองรับภาระดานภาษีเพิ่มขึ้น 

2.  หลักความแนนอน กลาวคือ สามีภริยาจะไดรับความชัดเจนทั้งทางดานการคํานวณ
ภาษี จํานวนเงินภาษี สวนรัฐเองก็จะไดรับความชัดเจนในการจัดเก็บภาษีอากรดวย 

3.  หลักความเปนกลาง ชวยรักษาความเปนกลางในทางเศรษฐกิจของครอบครัว 
เนื่องมาจากจํานวนเงินภาษีที่ตองเสียลดลงเทาเทียมกับผูมีเงินไดอ่ืน 

4.  หลักอํานวยรายได แมจะมีผลทําใหจํานวนภาษีที่จะเก็บไดจากคูสมรสนอยลง แต
หากมองอีกดานหนึ่งวาถาสามารถลดความยุงยากในการเสียภาษีใหกับคูสมรสไดจากที่เปนอยูใน
ปจจุบัน ก็อาจทําใหเกิดความสมัครใจในการเสียภาษีใหกับรัฐและมีผลทําใหรัฐสามารถจัดเก็บภาษี
เงินไดบุคคลธรรมดาจากสามีและภริยาไดมากขึ้นกวาเดิมได 

5.  หลักความยืดหยุน เมื่อสถาบันครอบครัวนั้นถือเปนโครงสรางพื้นฐานของสังคม 
และภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันก็มีสวนในการพัฒนาสถาบันครอบครัวที่สามีและภริยาตองดิ้นรนทํา
มาหาเล้ียงครอบครัว หลักการแยกเงินไดจึงสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในทางเศรษฐกิจไดอยาง
เหมาะสม และจะมีสวนชวยใหรักษาเสถียรภาพในทางเศรษฐกิจในภาพรวมได 

6.  หลักประสิทธิภาพในการบริหาร โดยจะทําใหลดวิธีการและหลักเกณฑตางๆ ที่มี
ความยุงยากสลับซับซอนในปจจุบัน ชวยใหรัฐบริหารงานการจัดเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาจาก
สามีไดอยางมีประสิทธิภาพและเสียคาใชจายในการจัดเก็บลดลง 
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ประการที่สอง ความสะดวกในการยื่นแบบแสดงรายการ 
การกําหนดหลักเกณฑใหสามีภริยาตางฝายตางมีสิทธิในการคํานวณและเสียภาษีไดใน

นามของตนตามหลักการแยกเงินได ในดานของการยื่นแบบแสดงรายการนั้นก็ควรใหเลือกที่จะยื่น
แบบฉบับเดียวกันแตแยกคํานวณภาษี หรือแยกยื่นแบบแสดงรายการคนละฉบับเลยก็ได ซ่ึงจะทํา
ใหคูสมรสไดรับความสะดวก โดยสามารถยื่นแบบแสดงรายการไดเมื่อหลักฐานประกอบการยื่น
แบบแสดงรายการของตนเองพรอมไมตองรอหลักฐานของอีกฝายหนึ่งแตอยางใด 

ประการที่สาม ลดภาระความยุงยากในการคํานวณภาษี 
ทั้งนี้เนื่องจากภริยาไมตองนําเงินไดของตนไปถือเปนเงินไดของสามีตามมาตรา 57 ตรี 

แหงประมวลรัษฎากร ซ่ึงมีวิธีการคํานวณที่ยุงยาก ซับซอนเกินกวาที่ผูเสียภาษีจะทําความเขาใจได 
และยังกอใหเกิดความสมัครใจในการเสียภาษี ทําใหคูสมรสเกิดความพึงพอใจที่จะยื่นแบบแสดง
รายการและเสียภาษีอันจะนําไปสูการจัดเก็บภาษีอากรใหกับรัฐไดตามเปาหมายที่กําหนดไว 

ประการที่ส่ี ลดภาระภาษีของคูสมรส 
ถาหากตองนํารายไดของภริยามารวมคํานวณเปนรายไดของสามี จะทําใหครอบครัวนี้

ตองเสียภาษีมากขึ้น เนื่องจากอัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเปนอัตรากาวหนา (Progressive Rate) 
เงินไดยิ่งมากยิ่งตองเสียภาษีในอัตราสูง แตหากนําหลักการแยกเงินไดมาใชบังคับก็จะทําใหตางฝาย
ตางนําเงินไดของตนไปคํานวณภาษีเหมือนกับกรณีคนโสด ผลจะทําใหครอบครัวนี้มีเงินภาษีที่
จะตองเสียรวมกันนอยกวาการรวมเงินได ซ่ึงถือเปนมาตรการทางภาษีอากรที่ชวยสงเสริมสถาบัน
ครอบครัวไดทางหนึ่ง 

ประการที่หา สิทธิในการอุทธรณการประเมินภาษีอากร 
จากการที่เสนอใหตางฝายตางคํานวณภาษีจากเงินไดของตนเอง ดังนั้น ถาเกิดความ

ผิดพลาดของคูสมรสฝายใดเจาพนักงานจะตองทําการประเมินเรียกเก็บภาษีจากคูสมรสฝายนั้น
โดยตรง เมื่อถูกประเมินแลวไมวาฝายใดก็สามารถที่จะอุทธรณภาษีไดดวยตนเอง ตางจากปจจุบันที่
หากสามีภริยามีเงินไดและไดยื่นแบบตามมาตรา 57 ตรี แหงประมวลรัษฎากร แลวเจาพนักงาน
ประเมินภาษีในนามของสามีเทานั้น ทําใหภริยาไมสามารถอุทธรณภาษีไดดวยตนเอง 

ดังนั้น จากที่ไดวิเคราะหถึงปญหาภาระภาษีของคูสมรส และไดเสนอแนะถึงขอดีของ
การนําหลักการแยกเงินไดมาใชบังคับแทนหลักการรวมเงินไดซ่ึงใชบังคับอยูในปจจุบัน ผูเขียนจึง
ขอเสนอแนะใหนําหลักการจัดเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาจากสามีและภริยาตามหลักการแยกเงิน
ได มาใชบังคับ โดยแกไขหลักเกณฑมาตรา 57 ตรี และยกเลิกมาตรา 57 เบญจ แหงประมวล
รัษฎากร ดังนี้ 
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“มาตรา 57 ตรี ในการจัดเก็บภาษีเงินไดจากสามีและภริยานั้นใหตางฝายตางมีหนาที่
และความรับผิดชอบในการยื่นรายการและเสียภาษีเงินไดในนามของตน โดยใหสามีและภริยาตาง
ฝายตางหักลดหยอนไดดังนี้ 

สําหรับผูมีเงินไดตามมาตรา 57 (1)(ก) 
สําหรับบุตรที่หักลดหยอนไดตามอัตราที่กําหนดไวในมาตรา 47(1)(ค) และ (ฉ) คนละ

กึ่งหนึ่ง 
สําหรับเบี้ยประกันตามมาตรา 47(1)(ง) วรรคหนึ่ง 
สําหรับเงินสมทบที่ผูประกันตนจายเขากองทุนประกันสังคมตามมาตรา 47(1)(ฌ) 
สําหรับเงินสะสมที่จายเขากองทุนสํารองเล้ียงชีพตามมาตรา 47(1)(ช) 
(1) สําหรับดอกเบี้ยเงินกูยืมตามมาตรา 47(1)(ซ) กึ่งหนึ่ง 
(2) สําหรับเงินบริจาคสวนของตนตามมาตรา 47(7) 
ในกรณีผูมีเงินไดมิไดเปนผูอยูในประเทศไทย การหักลดหยอนตาม (2) ใหหักได

เฉพาะบุตรที่อยูในประเทศไทย 
ถาสามีและภริยามีเงินไดพึงประเมินในปภาษีที่ลวงมาแลวเฉพาะตามมาตรา 40(1) 

ประเภทเดียวรวมกันไมเกินจํานวนตามมาตรา 56(4) ไมวาแตละฝายจะมีเงินไดเปนจํานวนเทาใด 
สามีและภริยาไมตองยื่นรายการเงินไดพึงประเมิน” 

การที่ผูเขียนไดเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาเรื่องภาระภาษีของคูสมรส โดย
ในเบื้องตนไดเสนอใหมีการแยกหนวยภาษี และในอนาคตหากมีการแกไขกฎหมายโดยนําหลักการ
แยกเงินไดมาใชแทนหลักการรวมเงินไดซ่ึงใชอยูในปจจุบัน เชื่อวานาจะชวยลดปญหาเรื่องภาระ
ภาษีของคูสมรสใหหมดไป เมื่อไมมีปญหาเรื่องภาระภาษี ยอมสงผลใหเพิ่มมูลเหตุจูงใจใหชายหญงิ
นิยมอยูรวมกันโดยจดทะเบียนสมรสใหถูกตองตามกฎหมายมากยิ่งขึ้น 

จากการศึกษาและขอเสนอแนะในวิทยานิพนธฉบับนี้เปนการศึกษาและนําเสนอในดาน
กฎหมาย โดยผูเขียนหวังเปนอยางยิ่งวาจะเปนประโยชนในการศึกษาของผูที่สนใจไมมากก็นอย 
และหวังวาขอมูลการศึกษานี้คงจะเปนสวนหนึ่งที่ทําใหหนวยงานและผูที่เกี่ยวของไดนําไป
ประกอบการพิจารณาแกไขปรับปรุงปญหาทั้งในเรื่องทรัพยสินระหวางสามีภริยา และปญหาเรื่อง
ภาระภาษีของคูสมรส  เพื่อลดปญหาเรื่องอัตราการจดทะเบียนสมรสที่ลดลง และอัตราการจด
ทะเบียนหยาที่เพิ่มสูงขึ้น เพื่อใหสถาบันครอบครัวของไทยมีความมั่นคง เปนปกแผน เมื่อสถาบัน
ครอบครัวเขมแข็ง ยอมสงผลตอความมั่นคง และการพัฒนาประเทศของเราใหเจริญกาวหนา
ยิ่งขึ้นไป 
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บทคัดยอ 
 

 จากขอมูลสถิติการจดทะเบียนครอบครัว จําแนกเปนรายป ของกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย พบวาปจจุบันนี้อัตราการจดทะเบียนสมรสลดลง ในขณะที่อัตราการ 
จดทะเบียนหยาเพิ่มสูงขึ้น ซ่ึงสาเหตุสําคัญมาจากปญหาทางกฎหมาย เชน ปญหาเรื่องทรัพยสินและ
หนี้สินระหวางสามีภริยา และปญหาเรื่องภาระภาษีของคูสมรส เปนตน ซ่ึงหากปลอยใหปญหานี้
ยังคงมีอยูในสังคมไทยตอไป จะทําใหสถาบันครอบครัวขาดความมั่นคง ซ่ึงจะสงผลกระทบตอ
ความมั่นคงของประเทศชาติ 
 วิทยานิพนธนี้จึงไดทําการศึกษาถึงปญหาของกฎหมายที่มีผลกระทบตอมูลเหตุจูงใจใน
การจดทะเบียนสมรสของชายหญิงดวยวิธีวิจัยเอกสาร โดยศึกษาขอมูลจากตํารา บทความ 
วิทยานิพนธ ขอมูลทางอิเลคทรอนิกส รวมทั้งนํากฎหมายของประเทศอังกฤษ ฝร่ังเศส และ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ในสวนที่เกี่ยวของกับการสมรสมาศึกษาวิเคราะหดวย 
 จากการศึกษาพบวา การที่กฎหมายครอบครัวของไทยไดแยกทรัพยสินระหวางสามี
ภริยาออกเปนสินสวนตัว และสินสมรส กลาวคือ ทรัพยสินที่ไดมาภายหลังการสมรส ถือเปน 
สินสมรสนั้น กอใหเกิดปญหาแกคูสมรสที่ฝายใดฝายหนึ่งเปนฝายทํามาหาไดฝายเดียว อีกฝายไมได
ชวยหารายไดเลย ซํ้ารายบางรายยังไดกอหนี้สินขึ้นอีกดวย เมื่อมีปญหาตองหยารางกัน กฎหมายให
แบงสินสมรสนั้นฝายละครึ่งหนึ่ง ทําใหฝายที่ทํามาหาไดเกิดความรูสึกไมยุติธรรม จึงไมนิยมที่จะ
จดทะเบียนสมรส นอกจากนี้ยังมีปญหาเรื่องหนี้รวมระหวางสามีภริยา ซ่ึงหนี้รวมบางอยางที่สามี
กอข้ึนภริยาไมไดมีสวนรวมเลย แตไดลงชื่อเปนพยานในสัญญากูดังกลาว หนี้นั้นจึงถือเปนหนี้รวม
ระหวางสามีภริยา และตามกฎหมายของไทยเจาหนี้มีสิทธิบังคับชําระหนี้รวมนั้นจากสินสวนตัว
ของฝายใดฝายหนึ่งจนสิ้นเชิงก็ได จากปญหานี้ทําใหชายหญิงไมนิยมจดะทะเบียนสมรสกันเพิ่ม
มากขึ้น 
 นอกจากปญหาเรื่องทรัพยสินและหนี้สินระหวางสามีภริยาแลว ยังมีปญหาเรื่องภาระ
ภาษีของคูสมรส เนื่องจากตามประมวลรัษฎากรมาตรา 57 ตรี กําหนดใหนําเงินไดพึงประเมินของ
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ภริยาเปนเงินไดของสามี และใหสามีมีหนาที่และความรับผิดชอบในการยื่นรายการและเสียภาษี 
การถือเอาเงินไดของภริยาเปนเงินไดของสามียอมทําใหเสียภาษีมากกวา เพราะอัตราภาษีเงินได
บุคคลธรรมดาเปนอัตรากาวหนา (Progressive Rate) เงินไดยิ่งมากยิ่งจะตองเสียภาษีในอัตราสูง 
หากไมประสงคใหถือเอาเงินไดของภริยาเปนเงินไดของสามี ชายหญิงหลายคูจึงตัดสินใจอยูรวมกนั
โดยไมจดทะเบียนสมรส หรือสามีภริยาบางคูจดทะเบียนหยาในปที่มีเงินไดมาก เพื่อที่เงินไดของ
ภริยาจะไมถือเปนเงินไดของสามี ทําใหเสียภาษีนอย แลวตอมาก็จดทะเบียนสมรสกันใหม ซ่ึงการ
กระทําเชนนี้ถือเปนการหนีภาษี ซ่ึงสรางความเสียหายใหแกประเทศชาติ 
 ดังนั้น เพื่อแกไขปญหาเรื่องของทรัพยสินระหวางสามีภริยา จึงไดเสนอใหมีการแกไข
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เรื่องสินสวนตัว และสินสมรสบางประการ กลาวคือ ให
เงินเดือน คาจาง รายไดจากการประกอบธุรกิจการคา ที่ฝายใดฝายหนึ่งไดมาระหวางสมรสเปนสิน
สวนตัว และทรัพยสินที่คูสมรสไดมาระหวางสมรสนอกเหนือจากทรัพยสินที่เปนสินสวนตัวตาม
มาตรา 1471 ใหเปนสินสมรส  นอกจากนี้ยังไดเสนอใหมีการแกไขปญหาเรื่องภาระภาษีของ 
คูสมรส กลาวคือ ใหนําหลักการแยกเงินไดมาใชแทนหลักการรวมเงินไดตามประมวลรัษฎากร
มาตรา 57 ตรี นาจะชวยแกปญหาเรื่องภาระภาษีของคูสมรสได ซ่ึงหลักการแยกเงินไดนั้นได
กําหนดใหสามีและภริยา ตางฝายตางนําเงินไดของตนมาคํานวณและเสียภาษีไดในนามของตนเอง 
ผลก็คือทําใหเสียภาษีรวมกันแลวนอยกวาหลักการรวมเงินไดในปจจุบัน ซ่ึงผูเขียนเห็นวาหากเราได
มีการแกไขปญหากฎหมายดังกลาวขางตนแลว นาจะทําใหเพิ่มมูลเหตุจูงใจใหชายหญิงนิยมจด
ทะเบียนสมรสกันเพิ่มมากขึ้น 
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ABSTRACT 
 

 From the yearly statistical record of family registration of the Department of 
Provincial Administration, Ministry of Interior, it shows that presently, the rate of marriage 
registration has been decreased while the rate of divorce registration has been increased. This is 
mainly resulted from certain legal problems e.g. assets and liabilities between husband and wife 
or tax liabilities of the spouse etc. It is possible that if these problems continually exist, Thai 
family institution may be vulnerable which can lead to adversely affecting national security. 
 This thesis has therefore examined legal problems affecting motives on marriage 
registration by the method of documentary research focusing on information from textbooks, 
articles, theses, electronic data including comparative study of English, French and Chinese 
legislations relating to marriage. 
 From the study, it appears that as Thai family laws provide that properties relating to 
marriage are differentiated into personal properties and matrimonial properties which includes 
any properties gained after marriage, this seems to be burdensome to any party to the marriage 
who solely earn for the family where the other party has not involved in raising the family’s 
income and on the contrary, for some case, has made a debt which may be a problem when it is to 
get a divorce as the law merely said matrimonial properties shall be equally divided between the 
party to the marriage. Such has made the former felt unfair and led to the trend of non-registered 
marriage. Situations are also worsened by the problem of joint obligation where it is made solely 
by any party and where the other party has involved merely in subscribing his/her name as a 
witness in such transaction. Such obligation is then lawfully seen as a joint debt between the 
spouse and, under the Thai laws, it may be fully enforced by the Creditor from personal properties 
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of either party. All the above mentioned has significantly led to the trend that women and men 
desire not to register their marriage. 
 In addition to the problems of properties and joint obligations, the problem of tax 
liability between the spouses is also found as with respect to the Revenue Code Section 57 Tri 
provide that wife’s assessable income shall be included in husband’s assessable income and thus 
the husband shall be responsible for submitting tax form and paying tax. To include wife’s 
income as part of husband’s income for the purpose of tax payment will cause the husband having 
to pay more taxes as personal income tax is calculated on Progressive Rate basis which means 
that the more income earned the higher tax rate will be applied for tax payment. In order to avoid 
the said tax burden, many couples intend to live together without having their marriage registered 
or even decide to divorce in the year they have earned high income in order that wife’s income 
will not be added to husband’s income and benefit from lowered taxes amount and then register 
their marriage in the following year. This is arguably seen as tax avoidance to the detriment of the 
country. 
 Therefore, in order to solve problems relating properties between husband and wife, 
this study has proposed to amend the Civil and Commercial Code relating to some provisions of 
personal and matrimonial properties. It is suggested that salary, wage, income from business 
undertaking gained by either party during marriage shall be personal properties of such party and 
any property gained by the spouse during their marriage in addition to personal properties with 
respect to Section 1471 shall be matrimonial properties.  Moreover, it is recommended to solve 
the problems relating to tax liability between husband and wife by applying the principle of 
income segregation instead of income inclusion as provided in Section 57 Tri of the Revenue 
Code. By applying such principle, husband and wife are individually responsible for tax payment 
on behalf of his/her self which will result in decreasing the amount of assessable income and the 
net amount of tax payment. The author is of the opinion that such amendments proposed to be 
made to the existing provisions may enhance the motive for marriage registration. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

เนื่องจากในปจจุบันนี้อัตราการจดทะเบียนสมรสลดลง ในขณะที่อัตราการจดทะเบียน
หยาเพิ่มสูงขึ้น ดังจะเห็นไดจากขอมูลสถิติการจดทะเบียนครอบครัว จําแนกเปนรายป ของกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย ดังนี้1 

ป พ.ศ. 2547 มีการจดทะเบียนสมรส 365,721 ราย จดทะเบียนหยา 86,982 ราย 
ป พ.ศ. 2548 มีการจดทะเบียนสมรส 345,234 ราย จดทะเบียนหยา 90,688 ราย 
ป พ.ศ. 2549 มีการจดทะเบียนสมรส 347,913 ราย จดทะเบียนหยา 91,155 ราย 
ป พ.ศ. 2550 มีการจดทะเบียนสมรส 307,910 ราย จดทะเบียนหยา 100,420 ราย 
ปญหาสังคมไทยในปจจุบันชายหญิงอยูรวมกันโดยจดทะเบียนสมรสนอยลง เกิดกับ

สังคมทุกระดับ ไมวาจะรวย จะจน เรียนสูง เรียนต่ํา ยุคนี้ชายหญิงนิยมอยูรวมกันโดยไมจดทะเบียน
สมรส มีทั้งแบบอยูกินแบบไมจดทะเบียนสมรสเลย และแบบเคยจดทะเบียนสมรสแลวมา 
จดทะเบียนหยาภายหลังแตก็ยังอยูกินดวยกัน อันเนื่องมาจากการทําธุรกิจ มีความเสี่ยงเกิดปญหา
ขาดทุน มีหนี้สิน หรือลมละลาย การไมจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย ทําใหอีกฝายไมตองมา
รับภาระปญหาที่อีกฝายกอไว เมื่อเปนเชนนี้ทําใหเมื่อเกิดปญหาหนี้สิน ชายหญิงที่อยูรวมกันโดย 
ไมจดทะเบียนสมรสจึงโอนยายทรัพยสินไปใหอีกฝายหนึ่ง ทําใหเจาหนี้ไมสามารถบังคับชําระหนี้
ได เปนการเอาเปรียบผูอ่ืน สรางความเสียหายใหแกเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 

นอกจากนี้ในเรื่องการเสียภาษี กฎหมายภาษีของไทยไมเอื้ออํานวยใหชายหญิงอยู
รวมกันโดยจดทะเบียนสมรส เนื่องจากการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของสามีและภริยานั้นมี
ขอจํากัดและมีความแตกตางจากหลักเกณฑทั่วไปในฐานะของผูกอใหเกิดเงินได ถึงแมวาภริยาจะ
เปนผูกระทํากิจกรรมอันกอใหเกิดเงินไดพึงประเมินที่ตองเสียภาษีดวยตนเองลําพังแตเพียงผูเดียว
โดยที่สามีมิไดมีสวนเกี่ยวของในกิจกรรมนั้นแตอยางใด กลับตองนําเงินไดที่ไดรับนั้นไปถือเปน
เงินไดของสามี ซ่ึงทําใหสามีตองเสียภาษีเพิ่มขึ้นเมื่อนําเงินไดดังกลาวมารวมกับเงินไดของตน 
เนื่องจากภาษีเงินไดบุคคลธรรมดานั้นใชอัตรากาวหนา (Progressive Rate) ในการคํานวณเพื่อ 

                                                 
1  งานทะเบียนครอบครัว กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย.  (2550). ประมวลสถิติงานทะเบียน ป 

2550.  สืบคนเมื่อ 25 สิงหาคม 2551,  http://www.dopa.go.th/web.pages/m03093000/pagenews 2550.html.    

DPU



 2 

เสียภาษี กรณีที่เจาพนักงานประเมินเรียกเก็บภาษีจากสามีในฐานะผูมีหนาที่และความรับผิดในการ 
ยื่นรายการและเสียภาษีถามิไดชําระหรือชําระไวแตไมถูกตองครบถวน ถึงแมประเด็นของการ
ประเมินจะเกิดจากเงินไดในสวนของภริยาที่นํามารวมคํานวณก็ตาม หากสามีมิไดใชสิทธิอุทธรณ
การประเมิน ภริยาก็ไมมีสิทธิที่จะอุทธรณการประเมินได ทั้งนี้เนื่องจากหนาที่ในการเสียภาษีเปน
ของสามีและทําใหไมมีสิทธินําคดีขึ้นสูศาลดวยตนเองโดยปริยาย จะเห็นไดวาหากสถานะของ
บุคคลเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการจดทะเบียนสมรสก็จะถูกจํากัดสิทธิในการเสียภาษีใหกับรัฐทั้ง
ในดานของสามีและภริยา หากพิจารณาจากหลักเกณฑดังกลาวในเบื้องตนอาจมองดูไมเครงครัดนัก
เพราะภริยาก็ยังสามารถแยกยื่นรายการไดตามประมวลรัษฎากร มาตรา 57 ตรีวรรคสอง แตเมื่อได
พิจารณาถึงผลในทายที่สุดก็คงไมแตกตางจากการนําเงินไดไปถือเปนของสามีเนื่องจากเงื่อนไขของ
การแยกยื่นรายการที่ตองไมทําใหภาษีที่ตองเสียเปล่ียนแปลงนั่นเองและไมวาจะไดเสียภาษีดวย
วิธีการเชนใดหากมีภาษีอากรคางชําระภริยาก็ตองรวมรับผิดในภาษีอากรคางนั้นโดยตรงดวย 
ยกเวนเฉพาะเงินไดจากการจางแรงงานหรือเงินเดือนตามมาตรา 40(1) เทานั้น ที่ใหสิทธิกับภริยาใน
การแยกยื่นรายการเสียภาษีตางหากจากสามีไดตามมาตรา 57 เบญจ สวนเงินไดพึงประเมินประเภท
อ่ืนยังคงอยูภายใตบังคับของมาตรา 57 ตรี จากหลักเกณฑในการชําระภาษีดังกลาวเปนอีกปญหา
หนึ่งซ่ึงสงผลกระทบใหชายหญิงตัดสินใจที่จะอยูรวมกันโดยไมจดทะเบียนสมรส มากกวา 
จดทะเบียนสมรส 

อีกปจจัยหนึ่งที่สงผลใหชายหญิงไมนิยมจดทะเบียนสมรส เนื่องจากในอดีตเมื่อหญิง
ไดสมรสแลว ตองเปลี่ยนคํานําหนานามเปน“นาง”  ทําใหหญิงที่จดทะเบียนสมรสไดรับโอกาสใน
การทํางานนอยกวาหญิงที่ยังใชคํานําหนานามวา “นางสาว” ซ่ึงคานิยมในการรับคนเขาทํางานของ
นายจางในปจจุบัน ยังนิยมรับหญิงที่เปนโสด มากกวาหญิงที่สมรสแลว อันอาจจะมาจากเห็นวา
หญิงโสดสามารถมีเวลาอุทิศตนใหกับงานไดมากกวาหญิงที่สมรสแลว อีกทั้งหญิงที่สมรสแลว
ตอมาอาจจะลาคลอดไดตามกฎหมาย ทําใหนายจางเห็นวาหญิงที่สมรสแลวมีเวลาทํางานไดนอย
กวาหญิงที่ยังไมสมรส ทั้งๆที่ความจริงหญิงที่เปน “นางสาว” อาจจะอยูกินกับชายฉันทสามีภริยา
โดยไมจดทะเบียนสมรสแลวก็ได แตสถานะตามกฎหมายของเขายังคงเปน “นางสาว”  ซ่ึง 
ไมสามารถตรวจสอบไดวาหญิงคนนี้ความจริงไดมีชีวิตครอบครัวเหมือนอยางเชนหญิงที่สมรสแลว 
เมื่อเปนเชนนี้ทําใหหญิงที่สมรสแลวเสียเปรียบหญิงที่ยังไมจดทะเบียนสมรส ทําใหเปนอีกปจจัย
หนึ่งที่ชายหญิงเลือกที่จะอยูกินรวมกันโดยไมจดทะเบียนสมรส 

ถึงแมในปจจุบันจะไดมีพระราชบัญญัติคํานําหนานามหญิง พ.ศ. 2551 กําหนดใหหญิง
ที่จดทะเบียนสมรสแลว จะใชคํานําหนานามวา “นาง” หรือ “นางสาว” ก็ได รวมทั้งหญิงที่ 
จดทะเบียนสมรสแลว ตอมาการสมรสสิ้นสุดลง จะใชคํานําหนานามวา “นาง” หรือ “นางสาว” ก็ได 
ก็ตาม แตคานิยมของนายจาง ก็ยังคงนิยมรับหญิงที่ยังไมสมรสมากกวาหญิงที่จดทะเบียนสมรสแลว 
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เพราะจะมีผลทางกฎหมายตางๆตามมามากมาย ซ่ึงนายจางอาจคิดวาเปนอุปสรรคในการทํางาน ถา
รับหญิงที่จดทะเบียนสมรสเขาทํางาน 

จากตัวอยางปญหาขางตน เปนมูลเหตุจูงใจใหชายหญิงอยูรวมกันโดยไมจดทะเบียน
สมรสเพิ่มมากขึ้น ทําใหความสัมพันธของชีวิตคูกลายเปนแบบฉาบฉวย คบกัน อยูดวยกันเพื่อ
สนองความตองการของอารมณ หาความสุขใหตัวเองไปวันๆ ถูกใจก็อยูกัน ไมถูกใจกันก็เลิกกันไป
ไดอยางงายดาย ทําใหสถาบันครอบครัวขาดความมั่นคง ซ่ึงทุกประเทศรวมทั้งประเทศไทยเองก็
ตาม ก็ยังคงใหความสําคัญกับการสมรสมากกวาการอยูรวมกันโดยมิไดสมรส เพราะทุกประเทศ
คาดหวังที่จะเห็นการสรางครอบครัวที่เปนปกแผนและมั่นคง เพื่อเปนรากฐานในการสรางความ
มั่นคงของประเทศชาติสืบตอไป ดังนั้นจากปญหาตางๆขางตน หากเราแกไขกฎหมายใหเปน
ประโยชน ขจัดจุดดอย และเพิ่มจุดเดนเพื่อเปนมูลเหตุจูงใจใหคนหันมาจดทะเบียนสมรสกันเพิ่ม
มากขึ้น ผูเขียนเห็นวาสถาบันครอบครัวเปนจุดเล็กๆที่สรางความมั่นคงใหกับประเทศชาติ หาก
สถาบันครอบครัวมีความมั่นคงเปนปกแผน ยอมสงผลถึงความมั่นคงของประเทศชาติอยางแนนอน 

 
1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา 
 1.2.1 ศึกษาแนวคิดและความเปนมาของการอยูรวมกันของชายหญิงตั้งแตอดีตจนถึง        
ปจจุบัน 
 1.2.2  ศึกษาเหตุปจจัย และปญหาที่เปนมูลเหตุจูงใจใหชายหญิงในปจจุบันนิยมอยูรวมกันโดย
มิไดจดทะเบียนสมรสมากกวาการจดทะเบียนสมรส 
 1.2.3  ศึกษาผลทางกฎหมายของการอยูรวมกันโดยจดทะเบียนสมรส เปรียบเทียบผลทาง
กฎหมายของการอยูรวมกันโดยมิไดจดทะเบียนสมรส 
 1.2.4   ศึกษาหลักการการสมรสของกฎหมายตางประเทศ เพื่อนําขอดีมาปรับใชแกไขกฎหมาย
ของไทย เพื่อเสรางมูลเหตุจูงใจใหชายหญิงอยูรวมกันโดยจดทะเบียนสมรสเพิ่มมากขึ้น 
 
1.3 สมมุติฐานของการศึกษา 

ในปจจุบันนี้ชายหญิงนิยมอยูรวมกันโดยไมจดทะเบียนสมรสกันมากขึ้น สาเหตุสําคัญ
มาจากปญหาที่เกี่ยวของกับกฎหมาย เชน ปญหาในเรื่องทรัพยสินระหวางสามีภริยา หนี้สินที่คู
สมรสฝายใดฝายหนึ่งกอขึ้นแตอีกฝายตองมารับภาระดวย หรือการแบงสินสมรสกันคนละครึ่ง ทํา
ใหฝายที่เปนคนทํามาหาไดฝายเดียว รูสึกไมยุติธรรม จึงไมอยากที่จะจดทะเบียนสมรส ดังนั้นหาก
ไดมีการแกไขประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เร่ืองสินสวนตัว และสินสมรสบางประการ 
กลาวคือ ใหเงินเดือน คาจาง รายไดจากการประกอบธุรกิจการคา ที่ฝายใดฝายหนึ่งไดมาระหวาง
สมรสเปนสินสวนตัว และทรัพยสินที่คูสมรสไดมาระหวางสมรสนอกเหนือจากทรัพยสินที่เปนสิน
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สวนตัวตามมาตรา 1471 ใหเปนสินสมรส  เชื่อวานาจะชวยลดปญหาของการไมนิยมจดทะเบียน
สมรสได 

นอกจากนี้ยังมีปญหาในเรื่องของภาษีอากร ที่ตามประมวลรัษฎากรมาตรา 57 ตรี ให
นําเงินไดของภริยามารวมเปนเงินไดของสามี และใหสามีมีหนาที่และความรับผิดชอบในการ 
ยื่นรายการและเสียภาษี ทําใหคูสามีภริยานี้ตองเสียภาษีมากกวาตอนที่เปนโสด เนื่องจากอัตราภาษี
เงินไดบุคคลธรรมดาเปนอัตรากาวหนา เงินไดยิ่งมากยิ่งตองเสียภาษีในอัตราสูง ปญหานี้มีสวน 
ทําใหคนไมนิยมจดทะเบียนสมรส ดังนั้นหากนําหลักการแยกเงินไดมาใชบังคับแทน ซ่ึงหลักการ
แยกเงินไดนั้นไดกําหนดใหสามีและภริยาตางฝายตางนําเงินไดของตนมาคํานวณและเสียภาษีไดใน
นามของตนเอง ผลก็คือทําใหเสียภาษีรวมกันแลวนอยกวาหลักการรวมเงินไดในปจจุบัน โดยหาก
ไดมีการแกไขกฎหมาย ยอมเปนแรงจูงใจใหชายหญิงอยากสรางครอบครัวใหมั่นคงโดยจดทะเบียน
สมรสเพิ่มขึ้น  

 
1.4  ขอบเขตของการศึกษา 

การศึกษาวิทยานิพนธฉบับนี้เปนการศึกษาเฉพาะขอเท็จจริงที่ทําใหชายหญิงนิยมอยู
รวมกันโดยไมจดทะเบียนสมรส ศึกษาผลทางกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของกับเหตุที่ทําใหชายหญิงอยู
รวมกันโดยไมจดทะเบียนสมรส แลวหาแนวทางแกไขปรับปรุงกฎหมายตางๆ เหลานั้น เพื่อเพิ่ม
มูลเหตุจูงใจใหชายหญิงอยูรวมกันโดยจดทะเบียนสมรส 

 
1.5  วิธีดําเนินการศึกษา 

การศึกษาวิทยานิพนธฉบับนี้เปนการศึกษาโดยการคนควาจากประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย ประมวลรัษฎากร ระเบียบขอบังคับ ตําราและคําอธิบายทางกฎหมาย  บทความ 
ทางวิชาการ คําพิพากษาศาลฎีกา ตํารา และบทความวิชาการตางประเทศ ขอมูลทางอิเลคทรอนิกส 
และวิทยานิพนธในเรื่องที่เกี่ยวของ แลวนําขอมูลนั้นมาวิเคราะหปญหา เพื่อหาแนวทางแกไขปญหา  

 
1.6  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.6.1  ทําใหทราบถึงปญหาตางๆในปจจุบัน ที่เปนเหตุปจจัยใหชายหญิงนิยมอยูรวมกันโดย
มิไดจดทะเบียนสมรส 
 1.6.2   ทําใหทราบถึงผลทางกฎหมายในปจจุบันของการอยูรวมกันของชายหญิงโดยจด
ทะเบียนสมรส เปรียบเทียบกับการไมจดทะเบียนสมรส  
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 1.6.3  ผลของการศึกษาจะเปนประโยชนตอสังคมสวนรวม ทําใหผูที่เกี่ยวของไดนําปญหา
ดังกลาวมาพิจารณา โดยอาจนําความคิดและขอเสนอแนะจากวิทยานิพนธเปนแนวทางในการแกไข
ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของ เพื่อสรางเหตุจูงใจใหชายหญิงหันมาอยูรวมกันโดยจดทะเบียนสมรส
กันเพิ่มมากขึ้น อันจะสงผลดีตอความมั่นคงของประเทศโดยรวม 
 

 
 

 DPU



 
บทที่ 2 

ประวัติความเปนมาของการอยูรวมกันของชายหญิง 
 
2.1  ความเปนมาและหลักเกณฑท่ัวไปของการสมรส  

2.1.1  ความเปนมาของการสมรส 
  มนุษยทุกผูทุกคนตางมีสัญชาตญาณในการสืบพันธุเพื่อใหบังเกิดบุตรหลานสืบแทนตน

ตอไปในภายภาคหนา ในสังคมยุคแรกเริ่มมนุษยอยูรวมกันเปนเผา (clan) การสมสูกระทําโดย
อิสรเสรีระหวางบุคคลในเผาโดยถือวาทุกคนเปนของกันและกัน ไมมีการแยกคูตางหากจากกัน 
ตอมาในระยะหลังจึงคอยๆ วิวัฒนาการมาเปนการอยูกินเปนคูโดยเฉพาะเจาะจงขึ้นเพื่อไมใหเกิด
การทะเลาะเบาะแวงในการแยงคูครองและเพื่อกําหนดการแยกสายตระกูลตางหากออกจากกันจึง
เกิดเปนการสมรสขึ้น การสมรสมีความเกี่ยวของอยางแนนแฟนกับขนบธรรมเนียมประเพณีตาม
ธรรมชาติแหงทองถ่ินที่การสมรสนั้นไดกระทําขึ้นโดยถือเปนธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติกอนแลว
จึงพัฒนาทีละเล็กทีละนอยจึงคอยกลายมาเปนสิ่งที่กฎหมายรับรองในที่สุด1 

 การแตงงาน (Marriage) สืบยอนหลังไปไดถึงเมื่อครั้งยุคหินหรือกวา 5 หมื่นปมาแลว 
อาจเปนยุคเดียวกันกับครั้งที่มนุษยเร่ิมมีความคิดในเรื่องจิตวิญญาณความเปนอมตะ มีพิธีฝงศพคน
ตาย พิธีบวงสรวง มีเครื่องเซนบูชา ฯลฯ โดยเชื่อกันวาในตอนแรกนาจะเปนวิธีลักพาตัว คือผูชายใน
สมัยดึกดําบรรพใชวิธีลักพาหรือฉุดคราเอาผูหญิงที่ตนพอใจไปเปนคูครอง ตอมาจึงเปลี่ยนมาใชวิธี
นําของมีคาไปแลกเอาผูหญิงมา เปนการซื้อผูหญิงนั่นเอง แลวในที่สุดก็เปนการคลุมถุงชน (Blind 
Marriage) มีพอส่ือแมส่ือชักนํา (Matchmaker) การสูขอหรือรวมหอลงโรงกันดวยใจสมัคร ดวย
ความมักคุนกัน หรือมีความรักตอกันนั่นเอง2 

 การสมรสมีมาตั้งแตสมัยโรมัน ซ่ึงในสมัยนั้น การสมรสมี 2 รูปแบบคือ การสมรสแบบ
ภริยาอยูภายใตอํานาจของสามี และการสมรสแบบภริยาไมไดอยูภายใตอํานาจของสามี ซ่ึงแบบหลัง
นี้เปนที่นิยมกันอยางกวางขวางของประชาชนชาวโรมัน3 และไดกอใหเกิดคํานิยามความหมายของ

                                                 
1  ประสพสุข บุญเดช.  (2552).  คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว.  

หนา 115. 
2  ทศพร วงศรัตน ราชบัณฑิต.  (2545, กุมภาพันธ).  “ทําไมถึงตองแตงงาน.”  สารคดี, 17, 204.  หนา 

162. 
3  สันทัด ศะศิวณิช.  (2523).  ความเปนโมฆะของการสมรส.  หนา 21. 
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การสมรสตามกฎหมายโรมัน ดังนี้ การสมรส คือ การอยูรวมกันของสามีภริยา เปนคูครองกันไป
ตลอดชีวิต โดยอยูภายใตบทบัญญัติแหงพระผูเปนเจาและกฎหมายบานเมืองรวมกัน4 

ในประเทศไทย การสมรสในอดีตตางจากการสมรสในปจจุบัน เชน ปจจุบันการสมรส
เปนแบบผัวเดียวเมียเดียว แตในสมัยกฎหมายลักษณะผัวเมีย การสมรสไมไดเปนแบบผัวเดียวเมีย
เดียว แตสามีสามารถที่จะมีภริยาไดคร้ังละหลายๆคน โดยที่ไมเปนการผิดกฎหมาย ซ่ึงตรงนี้ถือวา
เปนไปตามสภาพของสังคมในขณะนั้น ที่ชายไทยนิยมการมีภริยาหลายคนเปนการเสริมสรางบารมี
ของสามีเพื่อเปนการนับหนาถือตาของชายในสมัยกอน 

ในสมัยสุโขทัย การปกครองเปนแบบพอปกครองลูก เปนการดูแลกันในสังคมเล็กๆ 
ชายในสมัยนั้นมีอํานาจหรืออาวุโสที่สุดในบาน ดูแลและปกครองทุกอยางภายในบาน มีสิทธิใน
ทรัพยสินและภริยา หญิงผูเปนภริยาไมมีบทบาทใดๆนอกจากการดูแลบานเรือน ผูสืบทอดตําแหนง
หัวหนาครอบครัวคือเฉพาะบุตรชาย ดังนั้นบุตรจึงตองเลี้ยงดูมารดาดวย5 

ในสมัยกรุงศรีอยุธยา สังคมเปนระบบศักดินา ครอบครัวในสมัยนี้ไมมีลักษณะแตกตาง
ไปจากครอบครัวในสมัยสุโขทัย คือ ชายยังคงมีอํานาจเบ็ดเสร็จทุกอยางภายในบาน ยังคงมีสิทธิใน
ทรัพยสินตางๆ และภริยาเหมือนดังเดิม 

ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่ 1 ทรงรวบรวมกฎหมายและตราไว เรียกวากฎหมาย
ตราสามดวง ซ่ึงมีกฎหมายลักษณะผัวเมียรวมอยูดวย การปกครองในสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน
ยังคงเปนแบบกรุงศรีอยุธยา คือเปนระบบศักดินา กฎหมายใหชายสามารถมีภริยาไดหลายคน อีกทั้ง
กฎหมายลักษณะผัวเมีย ยังแบงประเภทของภริยาออกเปน 3 ประเภท6 คือ 
 1. เมียกลางเมือง หมายถึง หญิงอันบิดามารดากุมมือใหเปนเมียชาย 
 2. เมียกลางนอก หมายถึง ชายขอหญิงมาเลี้ยงเปนอนุภรรยา หล่ันเมียหลวงลงมา 
 3. เมียกลางทาสี หมายถึง หญิงไดทุกขยาก ชายชวยไถไดมาเลี้ยงไวเปนเมีย 

ภริยาทั้ง 3 ประเภท ในสมัยกอนถือเปนภริยาที่ชอบดวยกฎหมายทุกคน แตสิทธิของ
ภริยาแตละชั้นแตกตางและลดหลั่นลงไปตามลําดับ 

ตามกฎหมายลักษณะผัวเมีย การสมรส คือ การที่ชายหญิงมาอยูกินรวมกันโดยชาย
สามารถที่จะมีภริยาไดหลายคน และในสมัยนั้นไมมีระบบทะเบียนสมรส ดังนั้น จึงถือเอาการเลี้ยง
ดูออกหนาออกตา หรือการเปดเผยเปนสําคัญ 

                                                 
4  แหลงเดิม.  หนา 54. 
5  สินชัย กระบวนแสง.  (2520).  ประวัติศาสตรสมัยสุโขทัย.  หนา 81-82. 
6  หลุยส ดูปลาตร.  (2533).  สถานะของหญิงมีสามีในประเทศสยาม แปลโดยไพโรจน  กัมพูสิริ.  

หนา 16-21. 
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เมื่อถึงสมัยปจจุบันที่ใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มีหลักกฎหมายวาดวย
ครอบครัว อยูในบรรพ 5 กําหนดใหการสมรสโดยชอบดวยกฎหมายตองทําการจดทะเบียนสมรส
ตามมาตรา 14577 และชายจะมีภริยาโดยชอบดวยกฎหมายไดเพียง 1 คนเทานั้น (ยกเวนตามหลัก
กฎหมายอิสลาม ที่ใหมีภริยาไดถึง 4 คน) และเมื่อจดทะเบียนสมรสแลว ก็จะเกิดผล คือ เปนสามี
ภริยากันตามกฎหมายทันทีโดยไมตองคํานึงถึงพิธีการใดๆ การเชิญแขกมางาน หรือการรดน้ําสังข 
แมกระทั่งงานเลี้ยงตอนค่ํา หรือการสงตัวเขาหอ ลวนแลวแตเปนเพียงพิธีการตามประเพณีของไทย
เทานั้น ถือไดวาไมมีความสําคัญในทางกฎหมาย แมวาจะจัดพิธีฉลองการสมรสอยางใหญโต แตถา
ยังไมไดจดทะเบียนสมรสกัน ทั้งคูก็ไมมีฐานะเปนสามีภริยากันตามกฎหมาย และในทางตรงกัน
ขาม ถาไดมีการจดทะเบียนสมรสกันแลว แมวาจะไมไดจัดพิธีแตงงานกันตามประเพณีหรือไมเคย
ไดอยูรวมกันเลย ก็ถือไดวาทั้งคูเปนสามีภริยาที่ถูกตองตามกฎหมายแลว 

2.1.2 ความหมายของการสมรส 
 นับตั้งแตมนุษยเร่ิมมาอยูรวมกันเปนสังคม ส่ิงหนึ่งที่ตองเกิดขึ้นก็คือการสืบทอดเผาพันธุ

เพื่อใหสามารถดํารงพันธุอยูไดซ่ึงเปนลักษณะเชนเดียวกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ สําหรับในมนุษยอาจมี 
ขอพิเศษขึ้นก็คือ การสืบทอดเผาพันธุจะมีกฎเกณฑบังคับใหเปนไปตามระเบียบของสังคมเพื่อมิให
เกิดความยุงยากในดานกฎหมายในภายหลัง กฎเกณฑเหลานี้ก็คือการที่ชายหญิงตองมีการสมรส
หรือการแตงงานนั่นเอง ดังนั้นในประเทศตางๆ จึงถือวาการสมรสหรือการแตงงานก็คือการสืบ
ทอดเผาพันธุของมนุษยนั่นเอง 

 ในปจจุบันนี้การสมรสสวนใหญที่มีอยูในประเทศตางๆ ในโลกเปนการสมรสแบบมีคู
สมรสเพียงคนเดียว (monogamous) แตก็ยังมีบางแหงที่เปนการสมรสแบบมีคูสมรสหลายคน 
(polygamous) อยูบาง โดยอาจแยกรูปแบบของการสมรสได 4 รูปแบบ คือ 

 1)  การสมรสระหวางชายหลายคนกับหญิงหลายคน การสมรสเชนวานี้ยังคงมีอยูในหมู
ชุมชนเล็กๆ  ในแควนแมลละบา  (Malabar) ทางตอนใตของอินเดียซ่ึงประชาชนยังยึดถือ
แนวความคิดความสัมพันธทางเพศรวมกันอยู 

 2)  การสมรสระหวางชายหลายคนกับหญิงคนเดียว การสมรสดังกลาวเปนไปตามลัทธิมี
สามีหลายคนในเวลาเดียวกัน (polyandry) ซ่ึงยังมีผูถือปฏิบัติจํานวนนอยในธิเบตและศรีลังกา 

 3)  การสมรสระหวางชายคนเดียวกับหญิงหลายคน การสมรสชนิดนี้เรียกกันทั่วไปวา
การสมรสแบบมีภริยาหลายคน (polygamy) ซ่ึงมีอยูในประเทศที่ประชาชนนับถือศาสนาอิสลาม 
และฮินดู 

                                                 
7  มาตรา 1457 การสมรสตามประมวลกฎหมายนี้จะมีไดเฉพาะเมื่อไดจดทะเบียนแลวเทานั้น. 
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 4 )  การสมรสระหวางชายคนเดียวกับหญิงคนเดียว การสมรสเชนวานี้เรียกกันวาการ
สมรสแบบผัวเดียวเมียเดียว (monogamy) ซ่ึงมีอยูในประเทศที่ประชาชนนับถือศาสนาคริสตและ
ศาสนาพุทธ8 

  สําหรับสังคมไทย กอนที่จะมีการใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 
ครอบครัว (วันที่ 1 ตุลาคม 2478) การสมรสไมจําเปนตองมีการจดทะเบียน และชายอาจมีภริยาได
หลายคน โดยภริยาจะมีฐานะเปนเมียหลวง เมียนอยลดหล่ันกันลงไป แตตั้งแตป พ.ศ. 2478 เปนตน
มา การสมรสจะมีพิธีหรือไมมีพิธีแตงงานก็ตาม ความสําคัญและสมบูรณของการสมรสอยูที่จะตอง
มีการจดทะเบียนสมรสตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 1457 และจะตองมีคูสมรส
ถูกตองตามกฎหมายไดเพียงคนเดียว ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 14529 

  สวนกฎหมายของตางประเทศสวนใหญก็มิไดมีบทวิเคราะหศัพทคําวาการสมรสไว 
มีแตกฎหมายโรมันสมัยพระเจาจักรพรรดิจัสติเนียนที่กําหนดวา “การสมรสตามกฎหมายแพงเปน
สัญญาขึ้นเมื่อประชาชนชาวโรมันมาอยูรวมกันตามกฎหมายโดยชายมีอายุถึงปรุนหนุม หญิงมีอายุ
ที่จะสมรสได ทั้งนี้ไมคํานึงวาบุคคลเหลานั้นจะบรรลุนิติภาวะหรือยังอยูในอํานาจ ถาหากเด็กที่ยัง
อยูในอํานาจนั้นจะตองไดรับความยินยอมของญาติฝายบิดาแลว” หรือประมวลกฎหมายแพงมลรัฐ
แคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกา ใหคําจํากัดความการสมรสไวในมาตรา 4100 วา “การสมรสเปน
ความสัมพันธทางสวนตัวที่เกิดจากสัญญาในทางแพงระหวางชายหนึ่งและหญิงหนึ่ง ซ่ึงจําเปนตอง
มีความยินยอมของคูสัญญาที่มีความสามารถในการทําสัญญานั้นดวย ความยินยอมแตเพียงอยาง
เดียวจะไมกอใหเกิดการสมรสขึ้นได แตจะตองมีการออกใบอนุญาตและการทําพิธีตามที่ประมวล
กฎหมายนี้ใหอํานาจไวติดตามมาดวย เวนแตตามที่บัญญัติไวในมาตรา 4213” ฉะนั้นในปจจบุนันีถ้า
หากจะใหความหมายในทางกฎหมายแลว การสมรสหมายถึง การที่ชายและหญิงสมัครใจเขามาอยู
กินฉันสามีภริยากันชั่วชีวิตโดยจะไมเกี่ยวของทางชูสาวกับบุคคลอื่นใดอีก10 

2.1.3  การสมรสตามกฎหมายอิสลาม 
 ในประเทศไทยมีพัฒนาการของการใช “กฎหมายอิสลาม” โดยศาลชารีอะฮฺ11 ในการ

ตัดสินคดีความไมวาจะเปนคดีความที่เกี่ยวกับทางแพงหรือคดีอาญาของมุสลิมมาตั้งแตสมัยกรุงศรี
                                                 

8  ประสพสุข บุญเดช.  เลมเดิม.  หนา 115-116. 
9  มาตรา 1452 ชายหรือหญิงจะทําการสมรสในขณะที่ตนมีคูสมรสอยูไมได 
10  ประสพสุข บุญเดช.  เลมเดิม.  หนา 116. 
11  ชารีอะฮฺ หรือกฎหมายอิสลามเปนกฎหมายที่มุสลิมยึดถือปฏิบัติไมวาจะไดรับการรับรองจากรัฐใดๆ

หรือไมก็ตาม ยิ่งไปกวานั้น เมื่อใดก็ตามที่มีความขัดแยงตางๆเกิดขึ้นในสังคมหรือชุมชนของมุสลิม การคัดสินช้ึ
ขาดขอขัดแยงเหลานั้นยังตองคํานึงถึงหลักชารีอะฮฺเปนสําคัญโดยมี “คนกลาง” หรือ “ศาลชารีอะฮฺ” ทําหนาที่ใน
การตัดสิน 
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อยุธยาเรื่อยมา โดยในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนั้นไดมีการตั้งหนวยงานเพื่อทําหนาที่ใน
การติดตอประสานงานกับชาวตางชาติที่เขามาทําการคาขายเรียกวากรมทา ซ่ึงมีดวยกัน 3 กรม คือ 
กรมทากลางทําการติดตอกับชาวตางชาติทั่วไป กรมทาซายติดตอกับชาวจีน และกรมทาขวาติดตอ
กับชาวอาหรับ อินเดีย มลายู ชวา อิหราน เปนตน ซ่ึงชาวตางชาติกลุมนี้นับถือศาสนาอิสลาม
เหมือนกัน เพื่อความสะดวกในการเรียกในสมัยนั้นจึงใชคําวา “แขก” แตละกรมทานอกจากการทํา
หนาที่ติดตอคาขายกับชาวตางชาติแลวก็ยังมีการจัดตั้งศาลขึ้นมาเปนการเฉพาะ โดยศาลกรมทา
กลางทําหนาที่พิจารณาคดีของชาวตางชาติทั่วไปและคดีของคนไทย ศาลกรมทาซายจะพิจารณาคดี
ของชนชาติจีน และศาลกรมทาขวาทําการพิจารณาคดีของชนชาติแขกหรือคดีที่มีมุสลิมเปนคดี
ความกัน โดยการพิจารณาตัดสินคดีของศาลกรมทาซายและกรมทาขวาไดใชกฎหมายและประเพณี
ของชนชาตินั้นๆเปนหลัก จะเห็นวาบทบันทึกที่แสดงถึงพัฒนาการของศาลชารีอะฮฺมีช่ือเรียก
แตกตางกันไป เชน “ศาลกรมทาขวา”ในสมัยกรุงศรีอยุธยา “ศาลโตะกาลี”ในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5) เปนตน โดยเฉพาะในรัชสมัยรัชกาลที่ 5 ไดมีประกาศพระ
บรมราชโองการใหตรากฎหมายอิสลามวาดวยครอบครัวและมรดกเปนลายลักษณอักษรเปนครั้ง
แรกในประเทศไทย เรียกวา “กฎขอบังคับสําหรับปกครองบริเวณ 7 หัวเมือง ร.ศ. 120” ซ่ึงมีการใช
เร่ือยมาจนกระทั่งยุคสมัยรัฐบาลชาตินิยมไดมีพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติใหใช
บทบัญญัติ บรรพ 5 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติใหใชบทบัญญัติ บรรพ 6 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย พ.ศ. 2477 พ.ศ. 
2486 ซ่ึงเปนอันยกเลิกกฎหมายอิสลามที่ประกาศใชในชุมชนมุสลิมไปโดยปริยาย ตอมาในป พ.ศ. 
2489 รัฐบาลไดตราพระราชบัญญัติวาดวยการใชกฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปตตานี นราธิวาส 
ยะลา และสตูล พ.ศ. 2489 ขึ้นมาใหม เนื่องจากตองการผสานรอยราวที่เกิดขึ้นในสังคมขณะนั้น12 

ตามพระราชบัญญัตินี้ในมาตรา 3 และมาตรา 4 การวินิจฉัยชี้ขาดคดีแพงเกี่ยวดวยเรื่อง
ครอบครัวและมรดกอิสลามศาสนิกของศาลชั้นตนในสี่จังหวัดซึ่งอิสลามศาสนิกเปนทั้งโจทกจําเลย 
หรือเปนผูเสนอคําขอในคดีไมมีขอพิพาทตองใชกฎหมายอิสลามวาดวยครอบครัวและมรดกบังคับ
แทนบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เวนแตบทบัญญัติวาดวยอายุความมรดก ใน
การพิจารณาคดีใหดะโตะยุติธรรมหนึ่งนายนั่งพิจารณาพรอมดวยผูพิพากษา ดะโตะยุติธรรมมี
อํานาจวินิจฉัยช้ีขาดขอกฎหมายอิสลามและลงลายมือช่ือในคําพิพากษา สวนปญหาขอเท็จจริงหรือ
ปญหาขอกฎหมายอื่นเปนอํานาจของผูพิพากษา คําวินิจฉัยของดะโตะยุติธรรมในขอกฎหมาย
อิสลามเปนอันเด็ดขาด จะอุทธรณฎีกาปญหาดังกลาวไมได 

                                                 
12 มูฮัมหมัดรอฟอี มูซอ, ผศ. ดร. จุฑารัตน เอื้ออํานวย. (2549, พฤษภาคม-สิงหาคม). “ชารีอะฮฺ กับการ

อํานวยความยุติธรรมคดีครอบครัวและมรดก ตามวิถีมุสลิมในสังคมไทย.”  ดุลพาห, 53, 2. หนา 119-120. 
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ฉะนั้นในปจจุบันนี้เมื่อมีคดีพิพาทกันเรื่องครอบครัวหรือมรดกในศาลชั้นตนในจังหวัด
ปตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล ระหวางคนนับถือศาสนาอิสลามดวยกัน หรือมีคดีไมมีขอพิพาท
ซ่ึงผูนับถือศาสนาอิสลามเปนผูรองขอในเรื่องครอบครัวหรือมรดกตองใชกฎหมายอิสลามบังคับ 
ไมใชบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 และบรรพ 6 เหมือนเชนปกติ แต
ทั้งนี้คูความทั้งหมดหรือเจามรดกจะตองเปนคนนับถือศาสนาอิสลาม ถาหากคูความแมแตคนเดียว
ไมใชคนนับถือศาสนาอิสลาม หรือเจามรดกไมใชคนนับถือศาสนาอิสลาม ถึงแมโจทก จําเลยหรือผู
รองขอจะเปนคนนับถือศาสนาอิสลามก็ใชกฎหมายอิสลามบังคับไมได เชน โจทกมิใชอิสลามศา
สนิก จะบังคับคดีตามพระราชบัญญัติวาดวยการใชกฎหมายอิสลามในเขตจังหวัด ปตตานี 
นราธิวาส ยะลา และสตูล พ.ศ. 2489 มาตรา 3 มิได ตองบังคับคดีตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย เปนตน นอกจากนี้หากเปนคดีที่เกิดขึ้นในจังหวัดอ่ืนนอกจากสี่จังหวัดดังกลาว แมคูความ
ทุกฝายจะเปนคนนับถือศาสนาอิสลามก็ใชกฎหมายอิสลามบังคับไมได ตองบังคับตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 และบรรพ 6 เชนเดียวกัน ตัวอยางเชน ชายที่นับถือศาสนาพุทธมี
ภูมิลําเนาอยูในจังหวัดปตตานีจะอางกฎหมายอิสลามเพื่อใหมีภริยาเกินหนึ่งคนไมได หรือสามีภริยา
ที่นับถือศาสนาอิสลามมีภูมิลําเนาอยู ณ กรุงเทพมหานคร จะหยาขาดจากการเปนสามีภริยากันโดย
ใชเหตุหยาตามกฎหมายอิสลามไมได ตองใชเหตุหยาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 
5 หรือชายนับถือศาสนาอิสลาม สมรสกับหญิงที่นับถือศาสนาคริสต ณ จังหวัดนราธิวาส และมี
ภูมิลําเนาที่จังหวัดนี้ จะหยาขาดจากกันก็ตองใชเหตุหยาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
บรรพ 5 จะใชเหตุหยาตามกฎหมายอิสลามไมได เปนตน13 

 2.1.4 เงื่อนไขแหงการสมรส 
  สําหรับกฎหมายครอบครัวไทยนั้น ไดกําหนดเงื่อนไขแหงการสมรสไวในหมวด 2 ของ
ลักษณะ 1 ตอจากการหมั้นในหมวด 1 เรียกไดวาในสวนที่เกี่ยวกับการสมรสนั้น เร่ืองแรกที่บัญญัติ
ไวก็คือ เงื่อนไขการสมรสนั่นเอง โดยไดเขียนรวมกันไวในแหงเดียวกันทั้งที่เปนเงื่อนไขจริงๆ ที่มี
บทลงโทษ อันหมายถึงหากมีการฝาฝนแลวจะมีผลทําใหการสมรสนั้นตกเปนโมฆะหรือโมฆียะ
แลวแตกรณี มีการกําหนดขอหามมิใหนายทะเบียนทําการจดทะเบียนสมรสใหชายหญิงที่มี
คุณสมบัติตองหามบางประการ แตขอหามหรือเงื่อนไขประเภทนี้หากมีการฝาฝนและนายทะเบียน
ไดจดทะเบียนสมรสใหโดยไมทราบขอเท็จจริง ก็ไมมีผลกระทบตอความสมบูรณของการสมรสนัน้ 
จากนั้นก็มีแบบของการสมรส อันไดแก การจดทะเบียนสมรสซึ่งหากไมดําเนินการยอมจะไมมีการ
สมรสเกิดขึ้นเลยเรียกไดวาเปนแบบแหงความมีอยูของการสมรสประเภทนี้เลยทีเดียว การแตงงานที่
ไมไดจดทะเบียนสมรสไมไดตกเปนโมฆะ เพราะการที่จะพิจารณาวาการสมรสใดเปนโมฆะ หรือ

                                                 
13 ประสพสุข บุญเดช.  เลมเดิม.  หนา 21-22. 
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โมฆียะ จะตองพิจารณาจากการแตงงานที่มีการจดทะเบียนสมรสเทานั้น หากไมมีการจดทะเบียน
สมรสเลยก็ไมเปนการสมรส ชายหญิงที่อยูกินดวยกันโดยไมจดทะเบียนสมรส ยอมไมใชสามีภริยา
กันตามกฎหมาย14  เนื่องจากการไมจดทะเบียนสมรสมีผลใหการสมรสไมเคยเกิดมากอนเลย จงึไมมี
ขอจะตองไปพิจารณาวาชายหญิงนั้นผานเงื่อนไขการสมรสหรือไม 

ชายหญิงที่ตกลงใจที่จะอยูรวมกันโดยจดทะเบียนสมรสใหถูกตองตามกฎหมาย จําเปน
จะตองทราบวากฎหมายกําหนดเงื่อนไขแหงการสมรสไวอยางไรบาง เพื่อจะไดตรวจสอบวาตนเอง
มีคุณสมบัติครบถวนตามที่กฎหมายกําหนดหรือไม เพื่อทําใหการสมรสนั้นสมบูรณไมเปนโมฆะ 
หรือเปนโมฆียะทําใหอาจถูกเพิกถอนการสมรสในภายหลังได กฎหมายกําหนดเงื่อนไขแหงการ
สมรสไวดังตอไปนี้ 

1)  ชายและหญิงตองมีอายุ 17 ปบริบูรณแลวทั้งสองคน 
 มาตรา 1448 บัญญัติวา การสมรสจะทําไดตอเมื่อชายและหญิงมีอายุสิบเจ็ดป

บริบูรณแลว แตในกรณีที่มีเหตุอันสมควร ศาลอาจอนุญาตใหทําการสมรสกอนนั้นได 
โดยทางสรีระวิทยาชายหญิงที่มีอายุต่ํากวา 17 ป มักจะยังไมมีความเจริญเติบโต

ในทางรางกาย จิตใจ และสมองอยางเต็มที่ (immature) ยังไมคอยมีความรูสึกนึกคิดในการครอง
เรือน การชวยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกันและการจัดการทรัพยสิน กฎหมายจึงกําหนดอายุขั้นต่ํา 
(minimum age) ของคูสมรสไววาจะตองมีอายุครบ 17 ปบริบูรณ เพื่อใหโตพอที่จะรับผิดชอบใน
เร่ืองการสมรสได (mature and sensible to take on the responsibilities of marriage) หากชายหญิง
ฝายใดฝายหนึ่งหรือทั้งสองฝายฝาฝนเงื่อนไขไปทําการสมรสโดยที่อายุยังไมครบ 17 ปบริบูรณ การ
สมรสนั้นเปนโมฆียะตามมาตรา 1503 ผูมีสวนไดเสียคือบิดามารดาและตัวชายหญิงนั้นเองมีสิทธินํา
คดีขึ้นสูศาลขอใหพิพากษาเพิกถอนการสมรสนั้นไดตามมาตรา 1504 หากมิไดเพิกถอนการสมรส
จนชายหญิงมีอายุครบ 17 ปบริบูรณ หรือหญิงเกิดมีครรภขึ้นมากอนหญิงอายุครบ 17 ปบริบูรณ 
กฎหมายถือวาการสมรสที่เปนโมฆียะนั้นสมบูรณมาตั้งแตเวลาสมรส จะขอใหศาลพิพากษา 
เพิกถอนไมไดอีกตอไป อยางไรก็ดีหลักการที่ชายและหญิงจะทําการสมรสกันไดตอเมื่อท้ังสองฝาย
มีอายุครบ 17 ปบริบูรณแลวนี้ มีขอยกเวนวาศาลอาจอนุญาตใหทําการสมรสกอนนั้นไดหากมีเหตุ
อันสมควร ซ่ึงเปนการใหดุลพินิจแกศาลที่จะมีคําสั่งโดยคํานึงถึงประโยชนของบุคคลที่ยื่นคําขอ
และความมั่นคงของการสมรส15 

                                                 
14  ไพโรจน กัมพูสิริ.  (2548).  คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 ครอบครัว.   

หนา 93. 
15  ประสพสุข บุญเดช.  เลมเดิม.  หนา 122-123. 
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การที่กฎหมายกําหนดอายุขั้นต่ําของคูสมรสไวนี้เปนหลักสากล กฎหมายประเทศ
ฝร่ังเศส วางหลักเรื่องอายุไวใน The French Civil Code มาตรา 144 วาการสมรสจะทําไดตอเมื่อชาย
อายุ 18 ปบริบูรณ หญิงอายุ 15 ปบริบูรณ16 การสมรสที่ฝาฝนเงื่อนไขเรื่องอายุ จะทําใหการสมรส
ดังกลาวเปนโมฆะ17 ไมมีผลตามกฎหมาย 

กฎหมายประเทศอังกฤษ มีบทบัญญัติกําหนดหลักเรื่องอายุวา ทั้งคูตองมีอายุไมต่ํา
กวา 16 ป (ตามกฎหมาย The Marriage Act 1949) ถาอายุต่ํากวานั้น การสมรสดังกลาวเปนโมฆะ18 
และถาคูสมรสอายุต่ํากวา 18 ป การสมรสดังกลาวตองไดรับความยินยอมจากบิดา มารดา หรือ
ผูปกครอง หรือผูมีอํานาจปกครองตามที่ศาลสั่งดวย 

2) ชายหรือหญิงตองไมเปนคนวิกลจริต หรือเปนบุคคลซึ่งศาลสั่งใหเปนคนไร
ความสามารถ 

มาตรา 1449 บัญญัติวา การสมรสจะกระทํามิไดถาชายหรือหญิงเปนบุคคลวิกลจริต
หรือเปนบุคคลซึ่งศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถ 

บุคคลวิกลจริตที่ศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถก็ดี หรือศาลยังไมส่ังใหเปนคนไร
ความสามารถก็ดีจะทําการสมรสไมได เพราะคนวิกลจริตเปนคนที่ไมมีความรูสึกผิดชอบในการ
เปนคูครองของกันและกัน ไมสามารถใชสิทธิและปฏิบัติหนาที่ของสามีภริยาได (incapable of 
carrying on a normal married life)19 การฝาฝนเงื่อนไขขอนี้ทําใหการสมรสเปนโมฆะตามมาตรา 
1495 ผูมีสวนไดเสียมีสิทธินําคดีขึ้นสูศาลขอใหศาลพิพากษาวาการสมรสเปนโมฆะ ซ่ึงมีผลใหการ
สมรสนั้นเสียเปลามาตั้งแตเร่ิมแรก 

กรณีตามกฎหมายอังกฤษ คูสมรสตองเขาใจในสาระสําคัญของการสมรส ถาฝายใด
ฝายหนึ่งมีความบกพรองทางจิตใจ การสมรสที่เกิดจากการดังกลาวเปนโมฆียะ ซ่ึงการสมรสจะ
สมบูรณอยูจนกวาจะถูกบอกลาง และเมื่อมีการบอกลางแลวก็ถือวาไมมีการสมรสมาตั้งแตตน20 

                                                 
16  Art. 144  A man cannot a marriage before he has completed his eighteenth year, and a woman until 

she has completed her fifteenth year. 
17  Art. 201  A marriage which has been declared null has, if contracted is good faith, the civil 

consequences of a marriage so far as the parties there to are concerned and the children. 
18  Section 2  A marriage solemnized between persons gather of whom is under the age of sixteen shall 

be void. 
19  ประสพสุข บุญเดช.  เลมเดิม.  หนา 125. 
20  ลาวัณย เขมะพันธุมนัส. (2533, มิถุนายน). “การศึกษาเปรียบเทียบบางลักษณะของกฎหมาย

ครอบครัวอังกฤษและกฎหมายครอบครัวไทย เรื่องการสมรส”  วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช, 2, 1.  หนา 
125. 
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3)  ชายและหญิงมิไดเปนญาติสืบสายโลหิตตอกันหรือเปนพี่นองรวมบิดามารดา หรือ
รวมแตบิดา หรือมารดา 

มาตรา 1450 บัญญัติวา ชายหญิงซึ่งเปนญาติสืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไปหรือลงมาก็
ดี เปนพี่นองรวมบิดามารดาหรือรวมแตบิดาหรือมารดาก็ดี จะทําการสมรสไมได ความเปนญาติ
ดังกลาวมานี้ใหถือตามสายโลหิต โดยไมคํานึงวาจะเปนญาติโดยชอบดวยกฎหมายหรือไม 

การที่กฎหมายกําหนดเงื่อนไขนี้ก็ดวยมีเหตุผลในทางแพทยที่จะทําใหบุตรที่เกิดมา
จากการสมรสดังกลาวเปนโรคปญญาออนหรือมีสุขภาพไมแข็งแรง เพราะบุคคลเหลานี้มีมีจีนส 
“genes” ที่เหมือนกันมากเกินไป นอกจากนี้ยังมีเหตุผลในทางศีลธรรมประกอบดวย เพราะการที่
ญาติสืบสายโลหิตหรือพี่นองรวมบิดามารดาสมรสกันยอมจะกระทบกระเทือนความรูสึกของสังคม
ในทางศีลธรรม เปนขอหามทางสังคม (social taboos) ที่เปนสากลซึ่งยอมรับกันทั่วโลก ตาม
กฎหมายโบราณถือวาเปนการอุบาทวจรรไร น้ําฟาน้ําฝนจะไมตกเปนประโยชนแกคนทั้งหลาย 
กฎหมายลักษณะผัวเมีย บทที่ 36 ถึงกับบัญญัติวา “พอแมพี่นองยายหลาน ลุงนาหลานทําชูกันไซร 
ทานวาละเมิดใหลงโทษตามโทษานุโทษ” 21 

หากญาติทางสายโลหิตดังกลาวฝาฝนทําการสมรสกัน การสมรสดังกลาวเปนโมฆะ
ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 1495 ผูมีสวนไดเสีย คือ คูสมรส บิดามารดาหรือผูสืบสันดานของคูสมรส
มีสิทธินําคดีมาฟองศาลขอใหศาลพิพากษาวาการสมรสนั้นเปนโมฆะได 

ตามกฎหมายอังกฤษ บุคคลที่ เกี่ยวของทางการสมรสก็ถือวาเปนญาติกัน โดย
กฎหมายอังกฤษถือวาสามีภริยาไดหลอหลอมรวมเปนหนึ่งเดียวและเปนเนื้อเดียวกัน ดังนั้น ญาติ
ของทั้งสองฝายจึงเปนญาติกัน ถาชายจะสมรสกับนองสาวภริยาหลังจากการเสียชีวิตของภริยาแลว
ถือไดวาเปนการสมรสกับนองสาวของตัวเองดวย22 แตปจจุบันขอจํากัดหามการสมรสระหวางญาติ
ก็ไมไดเครงครัดเหมือนเมื่อกอน 

ในกฎหมายแพงฝรั่งเศส ก็ไดมีการบัญญัติถึงขอหามการสมรสระหวางญาติซ่ึง
เปนไปอยางเครงครัด ดังนี้ 

(1) หามระหวางบุพการี ผูสืบสันดานโดยตรงขึ้นไปหรือลงมา รวมถึงญาติที่เกิดจาก
การสมรสทางตรง23 เชนระหวางพอสามีกับลูกสะใภ หรือระหวางแมภริยากับลูกเขย 

 
 

                                                 
21  ประสพสุข บุญเดช.  เลมเดิม.  หนา 127-128. 
22  ลาวัลย เขมะพันธุมนัส.  เลมเดิม.  หนา 119 
23  Art. 161 Marriage is prohibited between all legitimate ascendants and descendants in the direct 

line(s) , between persons connected by marriage in the line aforesaid. 
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(2)  หามระหวางพี่นองโดยสายโลหิต หรือพี่นองโดยการสมรส24 
(3)  หามระหวางลุง ปา นา อา กับหลาน25 

4)  ผูรับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมจะสมรสกันไมได 
 มาตรา 1451 บัญญัติวา ผูรับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมจะสมรสกันไมได 

แทที่จริงแลวความเปนผูรับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรมเปนเรื่องที่กฎหมายกอตั้งสถานะขึ้น
เทานั้น มิไดมีผลผูกพันในทางสายโลหิตอันเปนเหตุผลเกี่ยวกับทางแพทยแตอยางใด ถึงกระนั้น 
ก็ตาม สิทธิและหนาที่ในความสัมพันธระหวางผูรับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรมก็มีลักษณะ
เดียวกับบิดามารดากับบุตร จึงไมเปนการสมควรที่จะใหมีการสมรสกัน เพราะจะเปนการขัดตอ
ความรูสึกนึกคิดในทางสังคมและประเพณี26 ฉะนั้นกฎหมายจึงมิไดบัญญัติใหการสมรสที่ฝาฝน
เงื่อนไขขอนี้เปนโมฆะหรือโมฆียะ หรือเสี่ยมเสียแตประการใด แตมีมาตรา 1598/32 บัญญัติวาการ
รับบุตรบุญธรรมยอมเปนอันยกเลิกเมื่อมีการสมรสฝาฝนมาตรา 1451 ดวยเหตุนี้จึงนาจะถือวาการ
สมรสระหวางบุตรบุญธรรมและผูรับบุตรบุญธรรมเชนวานี้เปนอันสมบูรณทุกประการ มีผล
เพียงแตวาการรับบุตรบุญธรรมเปนอันยกเลิกไปโดยบทบัญญัติของกฎหมาย ชายหญิงจึงมีฐานะ
เพียงอยางเดียวคือเปนสามีภริยากันเทานั้น หลักการที่วาบุตรบุญธรรมกับผูรับบุตรบุญธรรมสมรส
กันไมไดนี้เปนหลักสากล ในตางประเทศเชนประเทศออสเตรเลียก็ถือหลักการนี้ และหากบุตรบุญ
ธรรมฝาฝนทําการสมรสกับผูรับบุตรบุญธรรมการสมรสดังกลาวเปนโมฆะ27 

5)  ชายหรือหญิงมิไดเปนคูสมรสของบุคคลอื่นอยู 
 มาตรา 1452 บัญญัติวา ชายหรือหญิงจะทําการสมรสในขณะที่ตนมีคูสมรสอยูไมได 
 เหตุผลที่หามไวเพราะเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของ

ประชาชนมีผลเปนการแยงคูสมรสของคนอื่น ทําใหความสัมพันธที่มีอยูในครอบครัวเดิมแตกราว
ได ดวยเหตุนี้การสมรสที่ขัดตอเงื่อนไขตามมาตรานี้จึงมีผลเปนโมฆะตามมาตรา 149528 

ในสมัยโบราณชายอาจมีภริยาไดหลายคน แตหลังจากมีการใชประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัวแลว กฎหมายไดเปลี่ยนหลักการไปเปนวาใหชายมีภริยาได
เพียงคนเดียว (monogamous union) จึงตองบัญญัติเปนเงื่อนไขไวในมาตรา 1452 วาชายหญิงจะทํา

                                                 
24  Art. 162 Marriage is prohibited in the collateral line(s) between legitimate or illegitimate brothers 

and sisters, and between persons who are connected by marriage and related in the same degree(s). 
25  Art. 163 Marriage is also prohibited between uncle and niece and aunt and nephew. 
26  ชาติชาย อัครวิบูลย. (2544).  คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวย  

ครอบครัว.  หนา 142. 
27  ประสพสุข บุญเดช.  เลมเดิม.  หนา 130. 
28  ชาติชาย อัครวิบูลย.  เลมเดิม.  หนา 143 
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การสมรสไดตอเมื่อไมมีภริยาหรือสามีอยูกอน และเพื่อใหหลักการนี้มีประสิทธิภาพ กฎหมายจึง
ตองบัญญัติไวดวยวาการสมรสจะตองจดทะเบียนจึงจะสมบูรณ ทั้งนี้เพื่อใหนายทะเบียนสมรสไดมี
โอกาสสอบถามวามีภริยาหรือสามีอยูกอนแลวหรือไม หากมีภริยาหรือสามีอยูกอนแลวนาย
ทะเบียนก็จะไมจดทะเบียนสมรสให และบุคคลนั้นถามีคูสมรสอยูแลวแตกลับไปแจงกับ 
นายทะเบียนวายังเปนโสดไมมีคูสมรส บุคคลที่แจงก็มีความผิดทางอาญาฐานแจงความเท็จตอ 
เจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 

การสมรสซอนอันเปนเหตุใหการสมรสครั้งที่สองเปนโมฆะนั้น ขอสําคัญอยูที่
จะตองมีการสมรสที่สมบูรณอยูแลวจึงจะตองหามมิใหทําการสมรสซอนเขามาอีก ฉะนั้นหากชาย
และหญิงมาอยูกินดวยกันฉันสามีภริยาโดยไมไดจดทะเบียนสมรสแลว ชายหญิงคูนี้ก็มิไดเปนสามี
ภริยากันตามกฎหมาย จึงไมตองหามที่ชายหรือหญิงจะไปจดทะเบียนสมรสกับบุคคลอื่นอีก 
อยางไรก็ดีในกรณีที่ชายหญิงเปนสามีภริยากันกอนใชบรรพ 5 แมจะมิไดจดทะเบียนสมรสกัน 
ก็นับวาเปนคูสมรสกันตามกฎหมาย ชายจึงยอมไมมีสิทธิที่จะทําการสมรสกับหญิงอื่นไดอีกเพราะเปน
การตองหามตามมาตรา 145229 

ในตางประเทศ เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา มีบทบัญญัติวาการสมรสซอนเปน
ความผิดทางอาญา มีการลงโทษและปรับเงิน ซ่ึงก็แลวแตสถานการณ เพราะถือวาการสมรสซอน
เปนความผิดตอสาธารณชนและกระทบกระเทือนตอหลักศีลธรรม จึงไดกําหนดฐานความผิดทาง
กฎหมายขึ้นเพื่อความคงอยูของการสมรสแบบผัวเดียวเมียเดียว30 

6) ชายหญิงยินยอมเปนสามีภริยากัน 
 มาตรา 1458 บัญญัติวา การสมรสจะทําไดตอเมื่อชายหญิงยินยอมเปนสามีภริยากัน 

และตองแสดงการยินยอมนั้นใหปรากฏโดยเปดเผยตอหนานายทะเบียนและใหนายทะเบียนบันทึก
ความยินยอมนั้นไวดวย 

การสมรสเปนการทําสัญญาที่ เปนเรื่องเฉพาะตัวของชายหญิงโดยสมัครใจจึง
จําเปนตองไดรับความยินยอมของชายและหญิงนั้นไมวาจะเปนผูบรรลุนิติภาวะแลวหรือไม และจะ
ใหความยินยอมแทนกันไมได การสมรสที่ชายและหญิงมิไดยินยอมเปนสามีภริยากันเปนโมฆะตาม
มาตรา 1495 เพราะการที่ชายและหญิงไดทําการสมรสเทียมขึ้นอันเนื่องมาจากการเลนตลกคะนอง 
ลอเลน หรือโดยวัตถุประสงคอ่ืนโดยไมมีเจตนาที่จะผูกพันเปนสามีภริยากันอยางแทจริงนั้นไมมีผล
ตอสาธารณประโยชนที่จะบีบบังคับใหบุคคลทั้งสองจําตองยอมรับผลทางกฎหมายของการกระทํา
ที่ไมฉลาดของตนนั้นแตอยางใด ในการที่ชายและหญิงแสดงความยินยอมเปนสามีภริยากันนั้น 

                                                 
29  ประสพสุข  บุญเดช.  เลมเดิม.  หนา 131. 
30  ณนุช  คําทอง.  (2546).  การสมรสของพวกรักรวมเพศ.  หนา 21. 
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กฎหมายกําหนดใหตองแสดงความยินยอมใหปรากฏโดยเปดเผยตอหนานายทะเบียน และนาย
ทะเบียนจะตองบันทึกความยินยอมนั้นไวดวย31 

ในตางประเทศ เชน รัฐธรรมนูญแหงประเทศญี่ปุน ค.ศ. 1946 มาตรา 24 ไดบัญญัติ
วา “การสมรสจะตองมาจากความยินยอมสมัครใจของทั้งสองฝาย และจะตองดํารงอยูโดยการ
ชวยเหลือรวมมือกันบนพื้นฐานของความเทาเทียมกันระหวางสามีและภรรยา...” นอกจากนี้ ขอ 16 
แหงปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ ค.ศ. 1948 ไดบัญญัติวา “การสมรสจะมี
ไดตอเมื่อชายและหญิงสมัครใจยินยอมที่จะทําการสมรส”32 

7)  หญิงหมายจะสมรสใหมไดตอเมื่อขาดจากการสมรสเดิมแลวไมนอยกวา 310 วัน 
 มาตรา 1453 บัญญัติวา หญิงที่สามีตายหรือท่ีการสมรสสิ้นสุดลงดวยประการอื่นจะ

ทําการสมรสใหมไดตอเมื่อการสิ้นสุดแหงการสมรสไดผานพนไปแลวไมนอยกวาสามรอยสิบวัน 
เวนแต 

(1)  คลอดบุตรแลวในระหวางนั้น 
(2)  สมรสกับคูสมรสเดิม 
(3)  มีใบรับรองแพทยประกาศนียบัตรหรือปริญญาซึ่งเปนผูประกอบการรักษาโรค

ในสาขาเวชกรรมไดตามกฎหมายวามิไดมีครรภ หรือ 
(4)  มีคําส่ังศาลใหสมรสได 
หลักกฎหมายมาตรานี้เปนบทบัญญัติที่คลายกับกฎหมายลักษณะผัวเมีย บทที่ 30 ที่

เรียกกันวา “ทําชูเหนือผี” ซ่ึงหญิงมีความผิดถึงปรับไหมลงโทษ แตมาตรา 1453 ไดกําหนด
ระยะเวลา 310 วันไวเปนเกณฑวาหญิงที่สามีตาย หรือขาดจากการสมรสกับสามีตองรอใหพน
ระยะเวลาดังกลาวเสียกอน ที่เปนเชนนี้เพื่อไมตองการใหเกิดปญหาหากเกิดบุตรติดคางอยูในครรภ
มารดา แตก็มีขอยกเวนไววาหากหญิงคลอดบุตรแลวหรือสมรสกับคูสมรสเดิม หรือมีใบรับรอง
แพทยวามิไดมีครรภ หรือมีคําสั่งศาลใหสมรสได อยางไรก็ตามการสมรสของหญิงหมายที่ขัดกับ
เงื่อนไข มาตรา 1453 นี้ กฎหมายมิไดบัญญัติใหตกเปนโมฆะหรือโมฆียะ จึงตองถือเปนการสมรส
ที่สมบูรณ33 

 
 

                                                 
31  ประสพสุข บุญเดช.  เลมเดิม.  หนา 134-135. 
32  ไพโรจน กัมพูสิริ.  เลมเดิม.  หนา 115. 
33  นุชทิพย ป.บรรจงศิลป.  (2532).  คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 ครอบครัว.   

หนา 42. 
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ในตางประเทศ เชน ประเทศฟลิปปนสมีบทบัญญัติหามมิใหหญิงหมายรีบทําการ
สมรสใหมทํานองเดียวกับมาตรา 1453 แตถือระยะเวลานอยกวาคือหามมิใหหญิงหมาย ทําการ
สมรสภายในระยะเวลาสามรอยวันนับแตวันที่สามีตาย เวนแตจะไดคลอดบุตรแลวระหวางนั้น 
หญิงหมายที่ทําการฝาฝนทําการสมรสไปมีความผิดทางอาญา ตองระวางโทษปรับไมเกิน 300 เปโซ  

ประเทศอินโดนีเซียหามหญิงหมายทําการสมรสกอนครบกําหนด “ระยะเวลาพักรอ 
(waiting period)” โดยกําหนดไววาถาหญิงหมายที่สามีตายจะตองรอจนครบกําหนดหนึ่งรอย
สามสิบวันนับแตวันที่สามีตาย ถาหญิงหมายโดยการหยาหากหญิงนั้นยังมีประจําเดือนจะตองรอจน
มีประจําเดือนครบ 3 คร้ังในระยะเวลาอยางนอย 90 วัน นับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหหยา
เสียกอน และสําหรับหญิงที่หมดประจําเดือนแลวจะตองรอจนครบกําหนด 90 วัน ในกรณีหญิง
หมายที่มีครรภจะตองรอใหคลอดบุตรเสียกอนจึงจะทําการสมรสใหมได34 

8)  ผูเยาวจะทําการสมรสไดตอเมื่อไดรับความยินยอมของบิดามารดาหรือผูปกครอง 
 มาตรา 1454 บัญญัติวา ผูเยาวจะทําการสมรสใหนําความในมาตรา 143635 มาใช

บังคับโดยอนุโลม 
มาตรา 1455 บัญญัติวา การใหความยินยอมใหทําการสมรสจะกระทําไดแตโดย 
 (1)  ลงลายมือช่ือในทะเบียนขณะจดทะเบียนสมรส 
 (2)  ทําเปนหนังสือแสดงความยินยอม โดยระบุช่ือผูจะสมรสทั้งสองฝายและลง

ลายมือช่ือของผูใหความยินยอม 
 (3)  ถามีเหตุจําเปน จะใหความยินยอมดวยวาจาตอหนาพยานอยางนอยสองคนก็ได 
 ความยินยอมนั้น เมื่อใหแลวถอนไมได 
 มาตรา 1456 บัญญัติวา ถาไมมีผูมีอํานาจใหความยินยอมตามมาตรา 1454 หรือมีแต

ไมใหความยินยอมหรือไมอยูในสภาพที่อาจใหความยินยอม หรือโดยพฤติการณผูเยาวไมอาจขอ
ความยินยอมได ผูเยาวอาจรองขอตอศาลเพื่ออนุญาตใหทําการสมรส 

                                                 
34  ประสพสุข บุญเดช.  เลมเดิม.  หนา 140. 
35  มาตรา 1436 ผูเยาวจะทําการหมั้นไดตองไดรับความยินยอมของบุคคลดังตอไปน้ี 
  (1) บิดาและมารดา ในกรณีที่มีทั้งบิดามารดา 

  (2) บิดาหรือมารดา ในกรณีที่มารดาหรือบิดาตายหรือถูกถอนอํานาจปกครองหรือไมอยูในสภาพ
หรือฐานะที่อาจใหความยินยอม หรือโดยพฤติการณผูเยาวไมอาจขอความยินยอมจากมารดาหรือบิดาได 

  (3) ผูรับบุตรบุญธรรม ในกรณีที่ผูเยาวเปนบุตรบุญธรรม 
  (4) ผูปกครอง ในกรณีที่ไมมีบุคคลซึ่งอาจใหความยินยอมตาม (1) (2) และ (3) หรือมีแตบุคคล
ดังกลาวถูกถอนอํานาจปกครอง การหมั้นที่ผูเยาวทําโดยปราศจากความยินยอมดังกลาวเปนโมฆียะ 
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 ผูเยาวหรือบุคคลที่มีอายุยังไมครบ 20 ปบริบูรณ ยังอยูใตอํานาจปกครองของบิดา
มารดา บิดามารดาหรือผูปกครองอยูในฐานะที่จะตัดสินใจในการเลือกคูครองใหแกบุตรที่ยังออน
อายุไดดีกวาตัวบุตรเอง นอกจากนี้โดยสวนใหญบิดามารดามักจะตองใหความชวยเหลือดานการเงนิ
เกี่ยวกับการสมรสของบุตรจึงสมควรที่จะตองรับรูในเรื่องนี้ และทั้งยังเปนการใหเกียรติแกบิดา
มารดาหรือผูปกครองดวย มาตรา 1454 จึงกําหนดใหผูเยาวจะทําการสมรสไดตอเมื่อไดรับความ
ยินยอมจากบิดามารดาหรือผูปกครองกอน ตามกฎหมายเดิมในกฎหมายลักษณะผัวเมีย บทที่ 79 นั้น 
หญิงมีอายุตั้งแต 12 ปขึ้นไป แตมีอายุต่ํากวา 20 ปลงมา ถาหญิงนั้นอยูในอิสระของบิดามารดาตอง
ใหบิดามารดายินยอมดวย หญิงจึงจะทําการสมรสได และตามประกาศพระราชบัญญัติลักพา รัชกาล
ที่ 4 จุลศักราช 1230 แมหญิงมีอายุครบ 20 ปแลว แตหญิงนั้นมีบิดามารดาที่มีบรรดาศักดิ์สูงกวา 400 
ไร หากหญิงจะทําการสมรสกับชายที่มีตระกูลต่ํากวาตนก็จะตองใหบิดามารดายินยอมเชนเดียวกัน 
ทั้งนี้เพื่อใหสิทธิบิดามารดาในอันที่จะรักษาตระกูลไว36 

ในปจจุบัน ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1454 บัญญัติใหนําความใน
มาตรา 1436 มาใชบังคับโดยอนุโลม คือ ผูเยาวจะทําการสมรสไดตองไดรับความยินยอมจากบิดา 
มารดา หรือผูรับบุตรบุญธรรม หรือผูปกครองใหทําการสมรส เมื่อใหความยินยอมแลวจะถอน
ความยินยอมนั้นไมได แตหากผูเยาวฝาฝนเงื่อนไขนี้ กลาวคือสมรสโดยไมไดรับความยินยอมจาก
บิดา มารดา หรือผูรับบุตรบุญธรรม หรือผูปกครอง การสมรสนั้นเปนโมฆียะตามมาตรา 150937 

ในตางประเทศ เชน ตามกฎหมายอังกฤษ การสมรสจะตองไดรับความยินยอมจาก
บิดามารดาก็ตอเมื่อบุคคลที่จะทําการสมรสมีอายุต่ํากวา 18 ป และถาเกิดกรณีจําเปนศาลอาจให
ความยินยอมได เชน เด็กไมมีบิดามารดา ถามีการฝาฝนดังกลาว กฎหมายถือวาการสมรสเปน
โมฆียะ38      

 2.1.5 แบบแหงการสมรส 
  มาตรา  1457 บัญญัติวา  การสมรสตามประมวลกฎหมายนี้จะมีไดเฉพาะเมื่อได 
จดทะเบียนแลวเทานั้น 
  การที่ชายหญิงสมรสกันตามกฎหมายลักษณะผัวเมียกอนวันที่ 1 ตุลาคม 2478 โดยไมได
จดทะเบียนสมรสกันนั้น การสมรสดังกลาวเปนอันสมบูรณตามกฎหมายลักษณะผัวเมียและเปนอัน

                                                 
36  ประสพสุข บุญเดช.  เลมเดิม.  หนา 141. 
37  มาตรา 1509 การสมรสที่มิไดรับความยินยอมของบุคคลดังกลาวในมาตรา 1454 การสมรสนั้นเปน

โมฆียะ 
38  พัชนี หาญเทพินทร.  (2548).  สิทธิของชายหญิงที่อยูรวมกันโดยมิไดสมรส.  หนา 15. 
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สมบูรณในปจจุบันนี้ดวย โดยไมจําเปนตองมาจดทะเบียนสมรสกันใหมอีกแตอยางใด39 สําหรับ
ชายหญิงที่ทําการสมรสกันตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2478 อันเปนวันที่ประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย บรรพ 5 ออกใชบังคับเปนตนมาจนกระทั่งปจจุบันนี้จะตองสมรสกันโดยการจดทะเบียน
สมรส (registration of marriage) เมื่อไดจดทะเบียนสมรสกันแลวก็เกิดผลเปนสามีภริยากันตาม
กฎหมายทันที โดยไมตองมีพิธีอยางอื่นอีก สวนพิธีการอื่นๆ เชน การหลั่งน้ําพระพุทธมนต การกิน
เล้ียง การสงตัวเจาสาวตอเจาบาว เหลานี้เปนเรื่องปฏิบัติตามประเพณีนิยม ไมมีความสําคัญใน
กฎหมายแตอยางใด ถึงแมจะมีการประกอบพิธีแตงงานกันใหญโตเพียงใด และมีการสงมอบเจาสาว
ใหอยูกินฉันสามีภริยากับเจาบาวแลว หากยังมิไดมีการจดทะเบียนสมรสชายหญิงคูนี้ก็ยังไมมีฐานะ
เปนสามีภริยากันตามกฎหมายถือไดแตเพียงวาเปนสัญญาจะสมรสหรือหมั้นเทานั้น40 ตรงกันขาม
หากไดจดทะเบียนสมรสกันแลวแมจะไมมีพิธีแตงงานกันตามประเพณี หรือชายหญิงยังไมเคยอยู
กินดวยกันเลย ชายหญิงก็มีฐานะเปนสามีภริยากันตามกฎหมาย  

วัตถุประสงคของการที่กฎหมายกําหนดแบบแหงการสมรส (form of marriage) ใหตอง
มีการจดทะเบียนสมรสก็เพื่อใหการสมรสนั้นเปนที่รูกันทั่วไป โดยใหมีทะเบียนสมรสที่เปน
เอกสารมหาชนอันมีผลทางกฎหมายตอคูสมรส ตอบุคคลภายนอก และตอรัฐ คูสมรสไดประโยชน
ในแงที่ตนไดมีหลักฐานทางราชการเกี่ยวกับการสมรสซึ่งสามารถนําออกแสดงตอบุคคลภายนอก
ได สวนบุคคลภายนอกไดประโยชนที่ไดรูถึงฐานะของการสมรสเพื่อจะไดปฏิบัติตนไดถูกตองหาก
จําเปนตองติดตอสัมพันธกัน สําหรับรัฐก็ไดประโยชนในการที่มีขอมูลของประชาชนอยางถูกตอง
เพื่อที่จะจัดเก็บภาษีและจัดบริการทางสังคมใหอยางเพียงพอ สําหรับนายทะเบียนผูมีอํานาจหนาที่
ในการจดทะเบียนสมรสนั้น พระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2478 และกฎกระทรวง 
ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้กําหนดใหนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนากิ่งอําเภอเปน 
นายทะเบียน ในตางประเทศ เชน ประเทศเยอรมันก็ไดกําหนดใหการสมรสจะตองมีการจดทะเบียน
สมรสเชนเดียวกับของเราเหมือนกัน41 

สําหรับการสมรสหากไดกระทําในตางประเทศ ก็ไมจําตองจดทะเบียนหากประเทศนั้น
กําหนดแบบของการสมรสไวเปนประการอื่น แตถาผูที่จะสมรสฝายใดฝายหนึ่งหรือทั้งสองฝายมี
สัญชาติไทย จะทําตามแบบที่กําหนดไวตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายแหงประเทศที่ทําการสมรส
นั้นก็ได หากคูสมรสประสงคจะจดทะเบียนตามกฎหมายไทยก็ใหพนักงานทูตหรือกงสุลไทยเปน

                                                 
39  มาตรา 4 (1) พระราชบัญญัติใหใชบทบัญญัติบรรพ 5 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย พ.ศ. 

2477. 
40  คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 496/2483 (พลางกูรธรรมพิจัย วิเศษธรรมธาดา นิติศาสตรไพศาลย) ระหวาง 

นายเปยม ทองเรือง โจทก นางตั้ง สั่นซาย กับพวก จําเลย. 
41  ประสพสุข บุญเดช.  เลมเดิม.  หนา 147-148. 
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นายทะเบียนผูรับจดทะเบียนตามมาตรา 145942 สําหรับการจดทะเบียนสมรสระหวางคนไทยกับคน
ตางประเทศ หรือคนตางประเทศดวยกันในประเทศไทย ป.พ.พ. บรรพ 5 มิไดกําหนดเงื่อนไขของ
การสมรสวาจะตองเปนไปตามกฎหมายใด ดังนั้นจึงตองนําบทบัญญัติของ พ.ร.บ. วาดวยการขัดกัน
แหงกฎหมาย พ.ศ. 2481 มาตรา 19 มาใชบังคับ คือ เงื่อนไขของการสมรสใหเปนไปตามกฎหมาย
สัญชาติของคูกรณีแตละฝายในขณะทําการสมรส และถึงแมคนไทยดวยกันจะทําการสมรสใน
ตางประเทศ ถาหากประเทศนั้นไมมีความสัมพันธกับประเทศไทย คือ ไมมีสถานทูตก็ไมอาจจด
ทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทยได43 
 
2.2 ความเปนมาของการอยูรวมกันของชายหญิงโดยมิไดสมรส44 

การอยูรวมกันโดยไมสมรส เปนความสัมพันธอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งกอใหเกิดความผูกพัน
กันในสถานะของความเปนสามีภริยาตามความเปนจริง ซ่ึงในแตละประเทศก็มีรูปแบบของ
ความสัมพันธดังกลาวที่ยาวนานเพียงพอกับการสมรส แตการจะยอมรับพฤติกรรมดังกลาวของคู 
ที่เขามาอยูรวมกันใหมีสถานะเทาเทียมกับคูสมรสหรือไมนั้น ก็ขึ้นอยูกับการยอมรับโดยกฎหมาย
ของแตละประเทศนั้นๆ บางประเทศไมใหสิทธิชายหญิงที่อยูรวมกันโดยมิไดสมรสมีสิทธิใดๆ เลย
ตามกฎหมายลักษณะครอบครัว บางประเทศใหสิทธิในเรื่องบางประการที่นํากฎหมายลักษณะ
ครอบครัวมาใชกับชายหญิงดังกลาวได และบางประเทศก็ไดบัญญัติกฎหมายขึ้นมารับรองการอยู
รวมกันดังกลาว แตสําหรับประเทศไทยไมมีกฎหมายลักษณะใดใหการรับรองชายหญิงดังกลาวเลย 
มีเพียงการแบงทรัพยสินที่ทํามาหาไดรวมกันในรูปแบบของกรรมสิทธิ์รวมเทานั้น ซ่ึงจะมีสิทธิหรือ
หนาที่ใดๆ ตามกฎหมายมากกวานี้หรือไม จะไดกลาวถึงในลําดับตอไป 

ในปจจุบัน กฎหมายแตละประเทศใหความสนใจในเรื่องของการศึกษาจํานวนสถิติของ
ประชากร มีการใหความสําคัญกับเรื่องการสํารวจประชากร ซ่ึงสํานักงานสถิติในแตละประเทศเริ่ม
สนใจและใหความสําคัญกับเรื่องครอบครัวมากขึ้น ทั้งดานสถานะในครอบครัวของคูสามีภริยา การ
สมรสและการอยูรวมกันโดยมิไดสมรส ซ่ึงจากการศึกษาพบวามีอัตราการเพิ่มขึ้นของคูที่อยูรวมกัน
โดยมิไดสมรสเปนจํานวนเปอรเซ็นตที่สูงขึ้น ในประเทศสหรัฐอเมริกา จากการสํารวจของ
สํานักงานสํามะโนประชากร U.S. Bureau of The Census ในป ค.ศ. 1970 มีคูที่อยูรวมกันโดยมิได

                                                 
42  มาตรา 1459 การสมรสในตางประเทศระหวางคนที่มีสัญชาติไทยดวยกัน หรือฝายใดฝายหนึ่งมี

สัญชาติไทย จะทําตามแบบที่กําหนดไวตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายแหงประเทศนั้นก็ได 
  ในกรณีที่คูสมรสประสงคจะจดทะเบียนตามกฎหมายไทย ใหพนักงานทูตหรือกงสุลไทยเปนผูรับ 

จดทะเบียน 
43  ชาติชาย อัครวิบูลย.  เลมเดิม.  หนา 161-162. 
44  พัชนี หาญเทพินทร.  เลมเดิม.  หนา 16-19. 

DPU



 

 

22 

สมรสจํานวนทั้งหมด 523,000 คู แตตอมาในป ค.ศ. 1995 ผานมา 25 ป มีคูที่มิไดสมรสเพิ่มขึ้นเปน 
3,668,000 คู ซ่ึงแสดงใหเห็นไดวา มีคูที่อยูรวมกันโดยมิไดสมรสเพิ่มขึ้นสูงมาก จนอาจกลาวไดวา
การเพิ่มขึ้นดังกลาวเปนการขึ้นแบบจรวด หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา Skyrocketed เปรียบเหมือนกับ
การเดินทางของจรวด เปนการพุงสูงขึ้นไปบนทองฟา ดังนั้นเมื่อนํามาเปรียบเทียบกับการเพิ่มขึ้น
ของคูที่อยูรวมกันโดยมิไดสมรส ซ่ึงก็เปนการเพิ่มจํานวนขึ้นแบบพุงสูงขึ้นไปเหมือนกับจรวด
เชนกัน จะเห็นไดวารูปแบบของความสัมพันธในเรื่องการสมรสที่ไดปฏิบัติกันมาอยางชานาน 
จนกลายมาเปนประเพณีของการสมรสในประเทศแถบตะวันตก ไดถูกเปลี่ยนแปลงมาเปนเวลานาน
แลว จึงทําใหหลักในเรื่องการสมรสที่ถูกตองตามกฎหมายไมมีความจําเปนอีกตอไป เพราะความ
ตางกันของวิธีปฏิบัติในเรื่องการสมรส ทําใหการอยูรวมกันเปนที่แพรหลายมากกวาในมุมมองของ
ความสะดวกสบายและความเปนอิสระในการดํารงชีวิต 

ในประเทศอังกฤษ ชายหญิงที่เขามาใชชีวิตอยูรวมกันมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น แตบุคคล
ดังกลาวมักจะปกปดสถานการณใชชีวิตคู สาเหตุเพราะการไมยอมรับของสังคมตอบุคคลที่ไมได
ผานพิธีกรรมการสมรสที่ศักดิ์สิทธิ์ และรัฐบาลสมัยกอนก็ไมไดมีการสงเสริมใหมีการอยูกินกันโดย
ไมจดทะเบียนสมรส ซ่ึงเห็นวาการไมจดทะเบียนสมรสของหญิงทําใหวิถีชีวิตไมตางไปจากการ
เปนโสเภณี ซ่ึงเปนส่ิงที่ ผิดศีลธรรมอันดีและขัดตอความสงบเรียบรอยในยุคนั้น  เพราะมี
ความสัมพันธทางเพศโดยมีคาตอบแทนเปนเงินไมใชความตองการที่จะมีครอบครัวอยางจริงจงั การ
สรางครอบครัวตองเกิดขึ้นมาจากความรักและความศรัทธาของทั้ง 2 ฝาย เชนเดียวกับประเทศ
สหรัฐอเมริกาซึ่งก็เปนประเทศที่ใหความสําคัญกับการสมรสที่ถูกตองตามประเพณีเชนกัน ความ
ศักดิ์สิทธิ์ของโบสถ พิธีกรรม มีความสําคัญตอการเริ่มตนชีวิตคู แตปจจุบันอัตราการเพิ่มของสถิติ
การอยูรวมกันของชายหญิงที่อยูรวมกันโดยมิไดสมรสมีมากขึ้นตามลําดับ ทําใหสะทอนใหเห็นถึง
สัญญาณของการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมซึ่งเกิดความสัมพันธรูปแบบใหมขึ้นมา  เปน
ความสัมพันธระหวางกันเองโดยปราศจากขอกําหนดทางกฎหมายหรือบทลงโทษทางศาสนา และ
ผลที่ไดจากการอยูรวมกันก็คืออิสระในเรื่องเพศสัมพันธ การชวยกันออกคาใชจายภายในที่พักอาศัย 
ชวยเหลือเกื้อกูลกันในทุกดาน และสามารถมองไปถึงเหตุผลอีกประการหนึ่ง ซ่ึงทําใหจํานวนชาย
หญิงที่อยูรวมกันในประเทศสหรัฐอเมริกาไมมีทีทาวาจะลดถอยลง ซ่ึงก็คือหลีกเลี่ยงความดางพรอย
อันเกิดจากการหยารางนั่นเอง ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวาระบบกฎหมายตางประเทศถือวาการสมรส
เปนพิธีการอันศักดิ์สิทธิ์ เปนการหลอหลอมรวมกันของบุคคลทั้งสองฝายในการที่จะเขามาอยู
รวมกันภายใตหลักการที่เกิดจากจารีตประเพณีอันดีงามซึ่งไดพัฒนาสืบเนื่องมาจนถึงปจจุบัน 

สวนในประเทศออสเตรเลีย และประเทศแคนาดา ก็มีความเปนมาของการอยูรวมกัน 
ที่ยาวนานเชนเดียวกับประเทศอังกฤษ และประเทศสหรัฐอเมริกา คือในประเทศออสเตรเลียมีความ
พยายามที่จะผลักดันการอยูรวมกันตามความเปนจริง (De facto relationship) ใหมีผลไปในทิศทาง
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เดียวกับการสมรส สาเหตุเพราะอัตราการเพิ่มขึ้นของชายหญิงที่อยูรวมกันตามความเปนจริงมี
มากกวาการเพิ่มขึ้นของคูสมรสตามกฎหมาย สวนในประเทศแคนาดามีการบัญญัติกฎหมายในเรื่อง
ของความสัมพันธภายในครอบครัวใหครอบคลุมไปถึงการอยูรวมกันโดยไมสมรส ซ่ึงแสดงใหเห็น
ถึงการยอมรับในเรื่องดังกลาว 

การอยูรวมกันโดยมิไดสมรสตามกฎหมายตางประเทศทั้งสองระบบ อาจจะมีคําที่ใช
เรียกความสัมพันธดังกลาวแตกตางกันออกไป เชน Cohabitation, Common-law ralationships, 
Unmarried ralationships, De facto relationship, Concubinage, Non-marital cohabitation, Living 
together เปนตน ซ่ึงก็มีหลักเกณฑและเหตุผลที่แตกตางกันออกไปในแตละประเทศ แตทายที่สุด
แลวความหมายโดยรวมของการอยูรวมกันโดยมิไดสมรส ก็หมายความถึง การเขามาสราง
ความสัมพันธฉันสามีภริยา (Marriage-like relationship) โดยปราศจากการสมรส เพื่อกอใหเกดิสิทธิ
และหนาที่ระหวางกัน แมสิทธิหนาที่นั้นจะไมเทาเทียมกับสิทธิของคูสมรสตามกฎหมาย แตในบาง
ประเทศก็ไดใหการรับรองถึงสิทธิดังกลาวนั้น โดยไดมีการออกกฎหมายมารองรับความสัมพันธ 
หรือนําหลักกฎหมายที่เกี่ยวของมาปรับใช แตในบางประเทศก็ไมไดใหการรับรองหรือยอมรับสิทธิ
ตางๆ เหลานั้นเลย ดังนั้นการอยูรวมกันโดยมิไดสมรสจึงกอใหเกิดผลของความสัมพันธในประเด็น
ของสิทธิและหนาที่ของชายหญิงเหลานั้นแตกตางกันออกไปในแตละประเทศ ซ่ึงจะไดกลาวถึงใน
ลําดับตอไป 

ในประเทศไทยก็เชนเดียวกันกับประเทศตางๆขางตน ปจจุบันอัตราการอยูรวมกันโดย
มิไดสมรสมีเพิ่มมากขึ้น จากความกาวหนาทางสังคมและการรับอารยธรรมตะวันตกเขามา ทําให
การสมรสที่มีมาแตเดิมไดถูกมองขามไป อยางไรก็ตามการสมรสก็ยังคงถือไดวาอยูคูกับวัฒนธรรม
และประเพณีโบราณตามแบบฉบับของไทย โดยถือเปนสถานะหนึ่งภายใตการยอมรับของสังคม
ควบคูไปกับสถานะของสามีภริยาตามความเปนจริง หรือสามีภริยาโดยพฤตินัย แตไทยก็ไมมี
กฎหมายรับรองความสัมพันธดังกลาวมากไปกวาการแบงทรัพยสินในรูปแบบของกรรมสิทธิ์รวม
กรณีมีการแยกทางกันเกิดขึ้น จึงทําใหเกิดความคิดที่วาการอยูรวมกันไมไดกอใหเกิดสิทธิและ
หนาที่ใดๆ ระหวางคูชายหญิงที่เขามาอยูกินฉันสามีภริยาโดยมิไดทําการสมรสกันใหถูกตองตาม
กฎหมาย ซ่ึงอาจจะเปนเพราะเหตุผลใดก็ตาม และจากสภาวะสังคมในยุคปจจุบันความเจริญทาง
วัตถุเขามาควบคูกับความเจริญทางจิตใจ การเปลี่ยนแปลงความคิดในเรื่องการสมรสมาเปนการอยู
รวมกันโดยมิไดสมรสอาจจะเกิดจากการรับอิทธิพลหรือแนวความคิดจากตะวันตก ซ่ึงเมื่อนํามา
เปรียบเทียบกับสังคมไทยถึงผลที่จะไดรับ อาจจะไมมากเทากับประเทศที่ใหการยอมรับถึงเรื่อง
ดังกลาว 

ในสังคมไทยมีปญหาถึงการกลาวถึงชายหญิงที่อยูกินดวยกันฉันสามีภริยาโดยไมได 
จดทะเบียนสมรสกันนั้น การจะเรียกฐานะของบุคคลดังกลาวใหเหมาะสมและสอดคลองกับ
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กฎหมายทั่วไปคือกฎหมายครอบครัวนั้นคงตองใชความรอบคอบมากทีเดียว เพราะอาจมีผลกระทบ
ดานอื่นๆ เชน ดานสังคม ดานจิตวิทยา และความรูสึกนึกคิดของประชาชนตอชายหญิงนั้นและ
บุคคลที่เกี่ยวของ เชน บุตร บิดามารดาของชายหญิงนั้น เนื่องจากเปนเรื่องสถาบันครอบครัว จารีต
ประเพณี จริยธรรม และความเลื่อมใสศรัทธาตัวบุคคลนั้นดวย ทั้งนี้ไมวาจะใชขอความดังที่ปรากฏ
ตามสื่อตางๆ ที่เรียกกันวาสามีนอกสมรสหรือภริยานอกสมรส ซ่ึงฝายหลังนี้มีการกลาวอางกันมาก 
ออกจะไมเปนธรรมแกหญิง สวนที่ใกลเคียงตามที่เทียบเคียงกับกฎหมายครอบครัวมรดกก็คือสามี
ไมชอบดวยกฎหมายของภริยา หรือภริยาไมชอบดวยกฎหมายของสามี ซ่ึงฟงแลวก็มีผลกระทบตอ
ความรูสึกอยูเชนเดียวกัน ความจริงแลวความมุงหมายของผูที่คิดคํานาจะหมายถึงชายหญิงที่เขาอยู
กินดวยกันฉันสามีภริยาจริงๆ ทํานองเดียวกันกับชายหญิงที่จดทะเบียนสมรสกัน หากแตเขาไมได
จดทะเบียนสมรสกันมาตั้งแตแรกไมวาจะมีเจตนาอื่นซอนเรนอยูในใจเพราะเหตุใดก็ตามซึ่งชาย
หญิงนั้นเขายอมรูกันดี แตประการสําคัญก็คือเขามีความประสงคหรือเจตนาเปนสามีภริยากันจริงๆ 
เชน อยูกินดวยกันที่บานเดียวกัน มีบุตรดวยกัน โดยชายหญิงมิไดไปจดทะเบียนสมรสกับหญิงหรือ
ชายอ่ืน การเปนสามีภริยาที่ไมชอบดวยกฎหมายนั้น ยอมไมใชสามีภริยาตามกฎหมายวาดวย
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแนนอน45 
         
 
 
 

                                                 
45  พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา.  (2544, กรกฎาคม).  “ขอคิดทางกฎหมายของสามีภริยาที่ชอบดวยกฎหมาย

กับที่ไมชอบดวยกฎหมาย.”  เอกสารภาษีอากร,  20, 238. หนา 76. 
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บทที่ 3 

การสมรสตามกฎหมายตางประเทศเปรียบเทียบกับประเทศไทย 
 
 แตละประเทศมีที่มาของกฎหมายครอบครัวแตกตางกันออกไปในแตละระบบกฎหมาย 
ระบบกฎหมายคอมมอนลอว (Common Law) เปนระบบที่ไมใชประมวลกฎหมาย ในที่นี้จะขอ
กลาวถึงประเทศที่ใชระบบกฎหมายคอมมอนลอว (Common Law ) คือ ประเทศอังกฤษ การสมรส
ในประเทศอังกฤษมีการกระทําพิธีทางศาสนาในโบสถ ซ่ึงตองทําตอหนาพยาน 2 คน และจะตองมี
การจดทะเบียนสมรสโดยพนักงานเจาหนาที่ผูมีอํานาจ ซ่ึงถาเปนการสมรสแบบ Church of 
England การสมรสจะสมบูรณตอเมื่อมีการประกาศการสมรสและมีใบอนุญาตการสมรสจาก
หัวหนาบาทหลวง1 

ในสวนของประเทศที่ใชระบบกฎหมายซีวิลลอว (Civil Law)  นั้น ในที่นี้จะขอกลาวถึง 
2 ประเทศ คือ ประเทศฝรั่งเศส และประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน การสมรสในประเทศฝรั่งเศส 
ตองมีพิธีการประกาศการสมรส โดยเจาหนาที่ในทางทะเบียนราษฎร และมีพยานอยางนอย 2 คน 
จากนั้นตองมีการจดทะเบียนสมรส การสมรสจึงจะสมบูรณมีผลบังคับไดตามกฎหมาย2 

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เปนประเทศทางซีกโลกตะวันออก เปนประเทศที่ใช
ระบบกฎหมายซีวิลลอว (Civil Law)  และมีวัฒนธรรมคลายคลึงกับประเทศไทยของเรา การสมรส
ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนจะเปนการสมรสที่ชอบดวยกฎหมาย ก็ตอเมื่อมีการจด
ทะเบียนสมรสตอนายทะเบียนเหมือนกัน 

ในที่นี้จะศึกษาถึงผลทางกฎหมายของการอยูรวมกันของชายหญิงโดยจดทะเบียน
สมรส และไมจดทะเบียนสมรส ของประเทศอังกฤษ ฝร่ังเศส สาธารณรัฐประชาชนจีน และ
ประเทศไทย โดยศึกษาเปรียบเทียบถึงขอดี ขอเสียของการอยูรวมกันของชายหญิงโดยจดทะเบียน
สมรสและไมจดทะเบียนสมรส เพื่อนํามาปรับปรุงแกไขขอเสีย และช้ีใหเห็นขอดีของการ 
จดทะเบียนสมรสของไทย 
 
 
 

                                                 
1  Philip S.James.  (1976).  Introduction to English Law.  P. 501-502. 
2  Amos and Walton’s.  (1967).  Introduction to French Law 3rd edition.  P. 61. 
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3.1  ผลทางกฎหมายของการอยูรวมกันของชายหญิงโดยจดทะเบียนสมรสและไมจดทะเบียนสมรส    
ตามกฎหมายตางประเทศ 

3.1.1 ผลทางกฎหมายของการอยูรวมกันของชายหญิงโดยจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย
ฝร่ังเศส3 

 ตามระบบกฎหมายฝรั่งเศส การสมรส (Le Mariage) เปนนิติกรรมชนิดหนึ่งซึ่งเกี่ยวของ
กับสถาบันครอบครัวอันเปนสถาบันหลักที่สําคัญทางสังคมและทําใหสถานะของบุคคลจากชาย
หญิงกลายสภาพเปนนิติฐานะของคูสมรสโดยผลของกฎหมาย การสมรสตามกฎหมายของประเทศ
ฝร่ังเศสจึงกอใหเกิดสิทธิของคูสมรสทั้งสองฝายตามที่บัญญัติในประมวลกฎหมายแพง (“Droit 
Civil”)4 ในหัวขอที่ 5 วาดวยเรื่องการสมรส (“Du mariage”) และในหัวขอท่ี 6 วาดวยเรื่องการหยา 
(“Du divorce”) ซ่ึงในทีนี้จะขอแบงพิจารณาเปนสวนดังตอไปนี้ 

 1) เร่ืองความซื่อสัตยสุจริตและการชวยเหลืออุปการะเลี้ยงดู 
   ตามกฎหมายของประเทศฝรั่งเศสเมื่อชายหญิงไดทําการสมรสกันแลว โดยผลของ

กฎหมายถือเสมือนวา คูสมรสทั้งสองนั้นเปนครอบครัวเดียวกันแลว ซ่ึงในมาตรา 212 ของประมวล
กฎหมายแพงไดระบุไวอยางชัดเจนวา เมื่อชายหญิงไดทําการสมรสกันแลว คูสมรสทั้งสองมีหนาที่
ตองใหความเคารพซึ่งกันและกัน ตองมีความซื่อสัตยตอกันและกัน และมีหนาที่ชวยเหลือเกื้อกูลกัน
และกันตามสมควรแกฐานะและสภาพความเปนอยูดวย5 

 2) สิทธิในการทํานิติกรรม 
   เมื่อชายหญิงไดทําการสมรสกันแลว กฎหมายฝรั่งเศสถือวาสถานะของชายหญิง

ดังกลาวนั้นไดเปลี่ยนเปนสถานะของคูสมรสแลว ซ่ึงทําใหสิทธิในการทํานิติกรรมบางอยาง 
ที่เกี่ยวของกับทรัพยที่ไดมาในระหวางสมรส เชน สัญญาซื้อขายทรัพยอันเปนสินสมรส หรือ 
นิติกรรมสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวของกับทรัพยดังกลาวนั้นคูสมรสฝายใดฝายหนึ่งจะทํานิติกรรมโดย
มิไดรับความยินยอมจากคูสมรสอีกฝายหนึ่งไมได แตบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวนี้ไดกําหนด
หลักขอยกเวนไว คือ หากคูสมรสทั้งสองฝายไดมีการตกลงกันเปนอยางอื่นโดยทําเปนขอตกลงใน
สัญญากอนแตงงาน หรือโดยบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายลักษณะแพงนี้6 คูสมรสนั้นก็สามารถ
ทํานิติกรรมตามขอตกลงดังกลาวไดโดยลําพัง  อยางไรก็ดี คูสมรสฝายหนึ่งสามารถที่จะรองขอตอ

                                                 
3  “Le Mariage”,  Retrieved  February 18, 2009,  from  http://danc.free.fr/famille/index.htm 
4  “Civil Code”,  Retrieved  February 14, 2009 , from  http://legifrance.gouv.fr   
5  Article 212 “Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance.” 
6  Article 216 “Chaque époux a la pleine capacité de droit ; mais ses droits et pouvoirs peuvent être 

limités par l'effet du régime matrimonial et des dispositions du présent chapitre.” 
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ศาลในเขตอํานาจใหมีคําส่ังอนุญาตใหตนเขาทํานิติกรรมบางอยางไดโดยลําพัง หากเขาเงื่อนไขวา 
นิติกรรมดังกลาวมีวัตถุประสงคเปนประโยชนตอครอบครัว และคูสมรสอีกฝายไดปฎิเสธที่จะให
ความยินยอมโดยไมคํานึงถึงผลประโยชนของครอบครัว (the interest of the family)7 ดังกลาวนี้  
นอกจากนี้ในกรณีที่คูสมรสฝายหนึ่งจะเขาทํานิติกรรมใดๆอันเกี่ยวของกับครอบครัว  หรือ
การศึกษาเลาเรียนของบุตร กฎหมายอนุญาตใหคูสมรสฝายนั้นสามารถดําเนินการไดโดยลําพัง และ
ใหถือวา ภาระหนี้สินใดๆอันเกิดจากนิติกรรมดังกลาวนี้เปนหนี้รวมของคูสมรสอีกฝายหนึ่งดวย
โดยผลของกฎหมาย8  

 3)  สิทธิในการใชช่ือสกุล 
   สิทธิในการใชช่ือสกุลของคูสมรสนี้ ประมวลกฎหมายแพงในสวนที่วาดวยการ

สมรส มิไดบัญญัติไวโดยตรง จึงจําเปนตองนําบทบัญญัติของกฎหมายในเรื่องการหยาตามมาตรา 
264 วรรคแรก9 มาวิเคราะห ซ่ึงสรุปไดวา เมื่อสามีภรรยาหยาขาดจากกันสิทธิในการใชนามสกุล
ของคูสมรสแตละฝายจะสิ้นสุดลงทันทีโดยผลของกฎหมาย ในทางประเพณีปฏิบัติเมื่อหญิงทําการ
สมรสแลวก็มักจะเปลี่ยนนามสกุลเดิมจากนามสกุลของตนเปนนามสกุลของคูสมรส แตกฎหมาย
มิไดบัญญัติวา เมื่อหญิงทําการสมรสแลวตองเปลี่ยนนามสกุลเดิมจากนามสกุลของตนเปนนามสกุล
ของคูสมรสดวย กฎหมายเพียงแตบัญญัติวา เมื่อการสมรสสิ้นสุดลงโดยการหยา คูสมรสแตละฝาย
ตองกลับมาใชนามสกุลเดิมของตนเทานั้น ดังนั้นสิทธิในการใชช่ือสกุล จึงเปนเพียงสิทธิของฝาย
หญิงเทานั้นที่จะเลือกวา จะใชนามสกุลของฝายชายหรือไม  สิทธิดังกลาวนี้จึงมิไดเปนหนาที่ตามที่

                                                 
7 Article 217 “Un époux peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou 

le consentement de son conjoint serait nécessaire, si celui-ci est hors d'état de manifester sa volonté ou si son 
refus n'est pas justifié par l'intérêt de la famille.” “L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de 
justice est opposable à l'époux dont le concours ou le consentement a fait défaut, sans qu'il en résulte à sa 
charge aucune obligation personnelle.” 

8 Article 220 “Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien 
du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.” “La 
solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du 
ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.” “Elle n'a pas 
lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les 
emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie 
courante.”  

9 Article 264 “A la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint.” 
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กฎหมายบังคับใหปฏิบัติแตประการใด ดังนั้น แมหญิงจะไดทําการสมรสแลวก็ตาม หญิงนั้นก็ยังคง
มีสิทธิที่จะใชนามสกุลของเดิมของตนไดอยู  

 4)  สิทธิในการดูแลและปกครองบุตร 
   การสมรสตามกฎหมายกอใหคูสมรสเกิดสิทธิและหนาที่รวมกันในการปกครองดูแล

บุตรในทุกๆ เร่ืองเชน เร่ืองของความเปนอยู เชน คาใชจายเล้ียงดูบุตร คาเดินทาง คากินอยู เปนตน 
เร่ืองของการอบรมศีลธรรม เรื่องของการศึกษาเลาเรียนของบุตรและในเรื่องอนาคตของบุตร10 
อยางไรก็ดี คูสมรสฝายใดฝายหนึ่งสามารถที่จะดูแลจัดการหรือเขาทํานิติกรรมใดๆ อันเกี่ยวเนื่อง
กับการใหการศึกษาแกบุตรโดยลําพังได และใหมีผลผูกพันคูสมรสอีกฝายหนึ่งโดยผลของกฎหมาย
ดวย11 

 5) สิทธิในเรื่องทรัพยสิน 
   ในกรณีที่คูสมรสไดทําขอตกลงกันไวเปนสัญญากอนสมรส ก็ใหถือปฏิบัติกันตามที่

ไดตกลงกันไว แตในกรณีที่คูสมรสมิไดทําเปนขอตกลงกันไว กฎหมายกําหนดใหรายไดทั่วไป เชน 
เงินเดือน หรือคาจาง ถือเปนสินสวนตัวของใครของมัน สําหรับทรัพยสินอยางอื่นนอกเหนือจากนี้
เวนแตจะไดรับมาทางมรดก ใหถือเปนสินสมรสของคูสมรส12  

 6)  ความรับผิดในหนี้สิน 
   ความสัมพันธในกรณีเกิดความรับผิดในหนี้สินขึ้น กฎหมายกําหนดใหตางฝายตาง

ตองรับผิดในหนี้ที่ตนกอขึ้น เวนแตเปนกรณีที่คูสมรสฝายใดฝายหนึ่งไดกอหนี้สินขึ้นโดยมี 
 

 
 

                                                 
10  Article 213 “Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils 

pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir.” 
11  Article 220 “Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien 

du ménage ou l'éducation des enfants: toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.”  “La 
solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du 
ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.” “Elle n'a pas 
lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les 
emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie 
courante.” 

12  “Le Mariage”,  Retrieved  February 18, 2009, from  http://danc.free.fr/famille/index.htm 
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วัตถุประสงคเกี่ยวของกับครอบครัว  หรือการศึกษาเลาเรียนของบุตร  กฎหมายบังคับใหคูสมรสอีก
ฝายตองรับผิดชอบในหนี้สินดังกลาวในฐานะลูกหนี้รวมโดยผลของกฎหมายดวย13 

 7)  สิทธิในการรับมรดก 
   เมื่อคูสมรสฝายหนึ่งไดเสียชีวิตลง คูสมรสที่เหลืออยูและทายาทตามที่ระบุไวใน

กฎหมายแพงยอมมีสิทธิตามกฎหมายในการรับมรดกของคูสมรสฝายที่เสียชีวิตลงได14  โดยในกรณี
ที่มี 

    (1) ทายาทเปนบุตรและคูสมรส คูสมรสที่เหลืออยูมีสิทธิที่จะเลือกระหวางการได
สิทธิเก็บกิน หรือการไดกรรมสิทธิ์ในทรัพยมรดก ซ่ึงหากคูสมรสดังกลาวไดเลือกการไดสิทธิเก็บ
กิน กฎหมายกําหนดใหคูสมรสนั้นไดสิทธิถือครองทรัพยสินในกองมรดกทั้งหมด แตหากคูสมรส
ดังกลาวตัดสินใจเลือกที่จะไดกรรมสิทธิ์ กฎหมายกําหนดใหแบงทรัพยมรดกใหแกคูสมรสหนึ่ง
สวน และใหแกบุตรที่เกิดจากคูสมรสนั้นอีกหนึ่งสวน และหากเจามรดกมีบุตรซึ่งมิไดเกิดกับคู
สมรสที่เหลืออยู กฎหมายกําหนดใหแบงทรัพยมรดกใหแกบุตรนั้นอีกหนึ่งสวนดวย15 

   (2) ในกรณีที่เจามรดกไมมีบุตรแตมีบิดามารดาที่ยังมีชีวิตอยู กฎหมายกําหนดให
แบงทรัพยมรดกใหแกบิดามารดาครึ่งหนึ่ง และอีกครึ่งหนึ่งใหแบงแกคูสมรสที่ยังมีชีวิตอยู16 

                                                 
13  Article 220 “Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien 

du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.” 
“La olidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du 
ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.” “Elle n'a pas 
lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les 
emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie 
courante.” 

14  Article 731 “La succession est dévolue par la loi aux parents et au conjoint successibles du défunt 
dans les conditions définies ci-après.” 

15  Article 757 “Si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, 
à son choix, l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants 
sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des 
deux époux.” 

16  Article 757-1 “Si, à défaut d'enfants ou de descendants, le défunt laisse ses père et mère, le conjoint 
survivant recueille la moitié des biens. L'autre moitié est dévolue pour un quart au père et pour un quart à la 
mère.”“Quand le père ou la mère est prédécédé, la part qui lui serait revenue échoit au conjoint survivant.” 
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    (3) ในกรณีที่เจามรดกไมมีบุตรหรือบิดามารดา กฎหมายกําหนดใหทรัพยมรดก
ทั้งหมดตกแกคูสมรส17 อยางไรก็ดี หากคูสมรสไมยอมใชสิทธิเลือกวา จะใชสิทธิใดภายในสาม
เดือนหลังจากเจามรดกเสียชีวิต ใหถือวาคูสมรสเลือกถือสิทธิเก็บกินโดยปริยาย18 

 8) สิทธิในการเชา 
   ในกรณีที่ผูใหเชาเสียชีวิต คูสมรสที่เหลืออยูสามารถเขาสืบสิทธิในการเชาตามขอ

สัญญาเดิมที่ผูเชาและผูใหเชามีตอกันตามเดิมตอไปอีก 1 ปนับแตวันที่ผูใหเชาถึงแกความตาย19 
 9)  การสิ้นสุดของการสมรส 
   การสิ้นสุดของการสมรสตามกฎหมายเกิดขึ้นไดโดย 2 กรณี กรณีแรกเกิดขึ้นโดยการ

ตายของคูสมรส สวนกรณีที่สองเกิดขึ้นโดยการหยาตามกฎหมาย20 ซ่ึงการสิ้นสุดของการสมรสทํา
ใหสถานะของคูสมรสสิ้นสุดลงดวย  อยางไรก็ดี กฎหมายกําหนดไวโดยชัดเจนวา เมื่อมีการหยากัน
เกิดขึ้น หากมิไดมีขอตกลงกันไวเปนอยางอื่น ศาลมีหนาที่ตองกําหนดใหฝายใดฝายหนึ่งมีหนาที่
ดูแลปกครองบุตรตอไปโดยพิจารณาจากความเหมาะสมและสภาพแวดลอมที่ดีที่สุดสําหรับเด็ก21 

3.1.2  ผลทางกฎหมายของการอยูรวมกันของชายหญิงโดยไมจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย
ฝร่ังเศส 

 ในประเทศฝรั่งเศส การอยูกินกันฉันสามีภริยา (Concubinage) โดยไมจดทะเบียนสมรส
มีหลักเกณฑของการอยูกินกันฉันสามีภริยา ดังนี้ 

 
                                                 

17  Article 757-2 “En l'absence d'enfants ou de descendants du défunt et de ses père et mère, le 
conjoint survivant recueille toute la succession.” 

18  Article 758-3 “Tout héritier peut inviter par écrit le conjoint à exercer son option. Faute d'avoir pris 
parti par écrit dans les trois mois, le conjoint est réputé avoir opté pour l'usufruit. ” 

19  Article 763 “Si, à l'époque du décès, le conjoint successible occupe effectivement, à titre 
d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il a de 
plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la 
succession, qui le garnit.” “Si son habitation était assurée au moyen d'un bail à loyer ou d'un logement 
appartenant pour partie indivise au défunt, les loyers ou l'indemnité d'occupation lui en seront remboursés par la 
succession pendant l'année, au fur et à mesure de leur acquittement.” “Les droits prévus au présent article sont 
réputés effets directs du mariage et non droits successoraux.”  “Le présent article est d'ordre public.”    

20  Article 227 “Le mariage se dissout :  
  1° Par la mort de l'un des époux ;  
  2° Par le divorce légalement prononcé. ” 

21  “Le Mariage” ,  Retrieved  February 18, 2009 , from http://danc.free.fr/famille/index.htm. 
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  1) การมีความสัมพันธทางเพศในฐานะสามีภริยา 
  2) อนุญาตสําหรับบุคคลตางเพศ หรือเพศเดียวกันก็ได 
  3)  มีความมั่นคงของชีวิตคูและระยะเวลาของความสัมพันธ 
  4) มีการเปดเผยสถานการณอยูรวมกันตอสาธารณชน 
   สําหรับการพิสูจนความสัมพันธของชายหญิงวาอยูรวมกันฉันสามีภริยาหรือไม ได

มีแนวคิดในการนําวิธีการสรางพยานหลักฐานมาใชพิสูจน เชน พยานหลักฐานที่เปนลายลักษณ
อักษร ไดแก ใบรับรองการอยูรวมกันฉันสามีภริยาโดยมิไดสมรส เอกสารเปดเผยการอยูรวมกัน 
ใบเสร็จคาใชจายที่แสดงใหเห็นวามีการอยูรวมกัน เปนตน ซ่ึงพยานหลักฐานดังกลาวอาจทําขึ้นโดย
บุคคลภายนอก เชน ผูใกลชิดกับชายหญิงนั้น ซ่ึงก็คือสมาชิกในครอบครัวของทั้งคู หรือเจาหนาที่
ฝายปกครอง แตการกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งพยานหลักฐานดังกลาวตองระวังเรื่องการละเมิดสิทธิ
สวนบุคคลดวย22 สวนอีกกรณีหนึ่งก็คือ พยานเอกสารที่นํามาโดยชายหญิงเอง เชน หลักฐานในการ
อาศัยอยูที่เดียวกัน ซ่ึงอาจดูไดจากใบเสร็จคาเชา หรือคาไฟฟาซึ่งเปนชื่อรวมกัน รวมไปถึงการมีบุตร
ซ่ึงก็นํามาเปนพยานหลักฐานในความสัมพันธดังกลาวไดเชนกัน23 

   ในสวนผลของการอยูกินกันฉันสามีภริยา มีดังนี้ 
   (1) เร่ืองความซื่อสัตยสุจริต และการชวยเหลืออุปการะซึ่งกันและกัน 

 ชายหญิงที่อยูรวมกันโดยไมไดสมรส ไมมีหนาที่ตามกฎหมายที่จะตองซื่อสัตย
สุจริตตอกัน และไมมีหนาที่ที่จะตองชวยเหลืออุปการะเลี้ยงดูซ่ึงกันและกัน ดังนั้นไมวาจะอยูกนิกนั
นานเทาใด ก็ไมเกิดสิทธิหนาที่ทางกฎหมายแตอยางใด 

   (2) สิทธิในการเรียกคาอุปการะเลี้ยงดู 
    ชายหญิงที่อยูกินกันฉันสามีภริยาไมเกิดสิทธิในการเรียกคาอุปการะเลี้ยงดูจาก

อีกฝายหนึ่ง กรณีที่มีการแยกทางกัน รวมถึงกรณีอีกฝายหนึ่งมีชู เพราะการอยูกินกันไมมีหนาที่ 
ที่จะตองซื่อสัตยตอกันแตอยางใด 

 
 

                                                 
22  Jacqueline , RUBELLIN DEVICHI.  (2001).  Droit de la famille.  P. 384.  
23 นับต้ังแต 8 มกราคม ค.ศ. 1993 รัฐสภาฝรั่งเศสไดดําหนดใหมีการออกเอกสารแสดงสถานการณใช

ชีวิตอยูรวมกันฉันสามีภริยา เชน บิดามารดาไดใหกําเนิดบุตรและตกลงยอมรับบุตรรวมกัน การกระทําดังกลาว
นํามาเปนเหตุผลประกอบในการใชชีวิตอยูรวมกันได การยอมรับที่จะใชอํานาจปกครองบุตรของทั้งสองฝาย 
แสดงใหเห็นวายังคงมีการใชชีวิตอยูรวมกัน ดังนั้นทั้งคูจึงมีสิทธิที่จะไดรับเอกสารแสดงสถานการณใชชีวิตอยู
รวมกัน และการที่จะไดมาซึ่งเอกสารดังกลาว ชายหญิงที่อยูรวมกันโดยไมไดสมรสสามารถที่จะยื่นเรื่องไปยังผู
พิพากษาคดีครอบครัว ซึ่งจะเปนผูมีอํานาจในการพิจารณาออกเอกสารนั้น 
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   (3) สิทธิในการใชช่ือสกุล 
    หญิงที่อยูกินกับชายโดยไมไดจดทะเบียนสมรส ไมมีสิทธิใชช่ือสกุลของชาย 

ถือวาการอยูกินกันไมไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอสถานะของบุคคล 
   (4) สิทธิในเรื่องบุตร 
    การอยูกินกันฉันสามีภริยากอใหเกิดสิทธิรวมกันในการดูแลบุตร เชน การให

การศึกษา การอบรมดูแล แตไมมีสิทธิในการรับบุตรบุญธรรมรวมกัน แตก็สามารถที่จะรับบุตรบุญ
ธรรมฝายเดียวในฐานะคนโสดได 

   (5) เร่ืองทรัพยสิน 
    การอยูกินกันฉันสามีภริยาไมกอใหเกิดระบบสินสมรส เหมือนเชนการ 

จดทะเบียนสมรส ทรัพยสินของฝายใดก็ยังคงเปนของฝายนั้น เจาหนี้ของอีกฝายหนึ่งจะมาบังคบัเอา
กับทรัพยสินของอีกฝายหนึ่งไมได เวนแตเปนหนี้รวมกัน 

   (6) กรณีหนี้สิน 
    ตางฝายตางตองรับผิดในหนี้สินและคาใชจายในชีวิตประจําวันของตนเอง ไมมี

กฎหมายใดกําหนดใหตองรวมรับผิดในหนี้สินของอีกฝาย24 ถามีการชวยเหลือกัน ก็เปนการ
ชวยเหลือโดยสมัครใจ อีกฝายจะฟองเรียกรองใหชวยเหลือไมได 

   (7) เร่ืองภาษี 
    ถือวาคูที่อยูกินกันโดยมิไดสมรส แจงรายไดของตนแยกออกจากกัน ตางฝาย

ตางเสียภาษีในสถานะของคนโสด ดังนั้นถาฝายใดฝายหนึ่งไมมีรายได ก็จะไมถูกพิจารณาเพื่อ
กําหนดใหเสียภาษีครอบครัวรวมกับคูของตน คูที่อยูกินกันโดยมิไดสมรสจะเสียภาษีเฉพาะ
ทรัพยสินที่มีอยูเทานั้น ซ่ึงก็เปนภาษีที่คูสมรสตามกฎหมายจะตองจายดวยเชนกัน25 

   (8) สิทธิในการรับมรดก 
    ชายหญิงที่อยูกินกันฉันสามีภริยา ไมมีความผูกพันทางกฎหมาย ไมเปนทายาท

โดยธรรมของกันและกัน ดังนั้นหากฝายใดฝายหนึ่งเสียชีวิต อีกฝายหนึ่งไมมีสิทธิไดรับมรดกของ
ผูเสียชีวิตในฐานะทายาทโดยธรรม อีกทั้งยังไมสามารถถือเอากรรมสิทธิ์ในเงินเก็บของฝายที่
เสียชีวิตได 

   (9) สิทธิเร่ืองการเชา 
    สิทธิในการเขาดูแลรักษาสถานที่เชากรณีผูใหเชาเสียชีวิต กฎหมายกําหนดให

สิทธิดังกลาวแกชายหญิงที่อยูกินกันอยางเปดเผยกับผูใหเชาเปนระยะเวลา 1 ปขึ้นไป สามารถที่จะ

                                                 
24  Ibid.  p. 391. 
25  พัชนี หาญเทพินทร.  เลมเดิม.  หนา 26. 
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เขามาดูแลรักษาบานเรือนดังกลาวแทนผูใหเชาได สาเหตุก็เพื่อความตอเนื่องของสัญญาเชามิให
สัญญาตองระงับไปเพราะการเสียชีวิตของผูใหเชา26 

   10) สิทธิทางสวัสดิการสังคม 
    ไดรับการประกันสุขภาพการตั้งครรภ แตฝายชายตองจัดหาเอกสารที่แสดงวา

หญิงอยูในความรับผิดชอบของตน เพื่อนําเอกสารดังกลาวไปยื่นในการขอรับสิทธินั้น นอกจากนั้น
ยังมีการประกันการวางงาน ประกันสุขภาพ ที่รัฐบาลมอบใหกับประชาชนในประเทศโดยไมคํานึง
วาจะทําการสมรสกันตามกฎหมายหรือไม แตก็ตองขึ้นอยูกับคุณสมบัติที่หนวยงานนั้นๆ กําหนด
เอาไวดวย27 

   11) การสิ้นสุดการอยูกินกันฉันสามีภริยา 
    ชายหญิงที่อยูกินกันฉันสามีภริยา ไมมีขอผูกพันทางกฎหมาย การอยูรวมกัน

เกิดจากความสมัครใจของทั้งสองฝาย เมื่อไมประสงคที่จะอยูกินกันตอไป ก็สามารถแยกทางกันได
โดยอิสระ และการแยกทางกันก็ไมถือวาเปนความผิดในอันที่จะทําใหสามารถเรียกคาสินไหม
ทดแทนจากกันได แตมีแนวคําวินิจฉัยของศาลในการยอมรับความเสียหายของฝายที่ถูกทอดทิ้งและ
ใชเปนเหตุผลประกอบในการจายคาสินไหมทดแทนในกรณีที่มีการแยกทางกันเกิดขึ้น ซ่ึงฝายที่ถูก
ทอดทิ้งจะไดรับการจายเงินดังกลาวก็ตอเมื่อ มีสภาพการณอันแสดงใหเห็นถึงความผิดของ 
ผูทอดทิ้ง28 เชน เมื่อถูกทอดทิ้งทําใหไรที่อยูอาศัย เปนตน และฝายที่ถูกทอดทิ้งตองแสดงใหศาล
เห็นวาการแยกทางกันเปนความผิดของอีกฝายหนึ่ง 

    กรณีการสิ้นสุดการอยูรวมกัน โดยฝายใดฝายหนึ่งเสียชีวิต ฝายที่มีชีวิตอยูไม
เกิดสิทธิในการรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรม แตศาลก็ไดยอมรับสิทธิในการไดรับคาชดเชย
กรณีที่อีกฝายที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ซ่ึงการชดใชคาเสียหายกรณีนี้ใหไดทั้งกรณีเกิดความเสียหาย
ตอรางกายและความเสียหายตอจิตใจ 

3.1.3 ผลทางกฎหมายของการอยูรวมกันของชายหญิงโดยจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย
อังกฤษ 

 ตามระบบกฎหมายคอมมอนลอว (Common Law) และกฎหมายอังกฤษ การสมรสทําให
ชายหญิงเปน “หนึ่งเดียว” ที่จะครองคูอยูกินรวมกันตลอดไปและมีผลถึงนิติฐานะของคูสมรส 

                                                 
26  แหลงเดิม.  หนา 27.  
27  Jacqueline, RUBELLIN DEVICHI.  Op.cit.  p. 396-397. 
28  Ibid.  p. 343. 
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ไมเพียงแตระหวางคูสมรสกันเองแตมีผลถึงความสัมพันธระหวางคูสมรสกับมหาชนโดยทั่วไปดวย 
ซ่ึงในที่นี้เราจะพิจารณาลักษณะที่สําคัญๆ 5 ประการ คือ 29  

  1)  การดําเนินคดีในศาล 
   พระราชบัญญัติการปฏิรูปกฎหมาย (วาดวยสามีภริยา) ป ค.ศ. 1989 (The Law 

Reform (Husband and Wife) Act 1989)ใหอํานาจศาลที่จะมีดุลยพินิจยับยั้งการดําเนินคดีในศาล
กรณีสามีหรือภริยาฟองรองกันเองในความผิดเกี่ยวกับละเมิดหรือสัญญา ถาศาลเห็นวาไมมี
ประโยชนไมวาตอฝายใด หรือเปนปญหาที่สามารถยุติไดโดยการประนีประนอมตกลงกันตามมาตรา 
17 พระราชบัญญัติวาดวยทรัพยสินของหญิงมีสามี ป ค.ศ. 1964 (The Married Woman’s Property Act 
1964) 

  2) หนาที่รวมระหวางสามีภริยา 
   โดยปกติสามีมีหนาที่บํารุงเลี้ยงดูภริยาและบุตรตามฐานะและอัตตภาพ หรือหากอยู

ในสถานการณใดสถานการณหนึ่งที่จําเปนศาลอาจมีคําสั่งใหคูสมรสฝายใดฝายหนึ่งปฏิบัติหนาที่
ดังกลาว ตามมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติวาดวยการสมรส ภริยาสามารถฟองรองสามีที่ละเลย
หนาที่ไมเล้ียงดูภริยาและบุตร และในทางกลับกันหากสามีชรา เจ็บปวย หรือไรความสามารถ 
ก็อาจจะฟองรองภริยาใหทําหนาที่เล้ียงดูตนและบุตรได โดยคํานึงถึงสถานะ อาชีพ และความ 
สามารถของภริยาประกอบดวย 

   พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความของศาลวาดวยเร่ืองครอบครัว ป ค.ศ. 1978 (The 
Domestic Proceedings and Magistrates’ Court Act 1978)ใหอํานาจผูพิพากษาที่จะมีคําสั่งใหคู
สมรสฝายใดฝายหนึ่งใหความชวยเหลือทางการเงินแกคูสมรสอีกฝายและบุตร ไมวาจะเปนการจาย
เปนคราวๆ หรือจายทั้งจํานวนเพียงครั้งเดียว คําสั่งดังกลาวมีไดเมื่อคูสมรสมีคําขอมายังศาลโดย
อาศัยเหตุดังตอไปนี้ 

   (1)  คูสมรสฝายที่มีหนาที่เล้ียงดูไมจายเงินเลี้ยงดูแกบุตรและคูสมรสที่รองขอตอ
ศาล 

   (2)  มีพฤติการณที่แสดงวาผูรองขอไมสามารถที่จะทนใชชีวิตคูรวมกับอีกฝายหนึ่ง
ไดโดยฝายนั้นยังคงมีหนาที่ตองเลี้ยงดูตนอยู 

   (3)  อีกฝายหนึ่งละทิ้งผูรองขอตอศาล 
    สําหรับจํานวนเงินคาเล้ียงดูที่ศาลจะกําหนดใหคูสมรสฝายที่มีหนาที่ตองจาย

ใหแกผูรองขอนั้นศาลจะพิจารณาตามสภาพ ฐานะ ความสามารถ และอัตตภาพของฝายนั้น 
 

                                                 
29  ลาวัณย เขมะพันธุมนัส.  เลมเดิม.  หนา 126-128. 
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  3) ผลของการสมรสที่มีตอทรัพยสินของคูสมรส 
   ระบบกฎหมายคอมมอนลอว (Common Law) และกฎหมายอังกฤษ แตดั้งเดิม 

ก็เชนเดียวกับกฎหมายโรมันโบราณ กลาวคือ ถาไมมีขอตกลงโดยชัดแจงเปนอยางอื่นแลว กฎหมาย
ใหอํานาจสามีในการจัดการดูแลทรัพยสินทั้งปวงของภริยา แตในปจจุบันนี้ทรัพยสินของภริยา 
ก็ยังคงเปนของภริยา การแบงแยกทรัพยสินดังกลาวในระหวางสมรสดูจะเปนเรื่องที่กําหนดกันใน
กฎหมายมากกวาในทางปฏิบัติกันจริงๆ ในทางกฎหมายอาจจะมีการกลาวถึงเรื่องที่สามีมิใชผูดูแล
จัดการทรัพยสินแตเพียงผูเดียวหรือมีการแบงแยกทรัพยสินระหวางกัน แตในสถานการณที่เปนจริง
ทรัพยสินของคูสมรสเปน “ทรัพยสวนกลาง” ในพระราชบัญญัติทรัพยสินของหญิงมีสามี ป ค.ศ. 
1964  (The Married Woman’s Property Act 1964)ไดกําหนดบทบัญญัติพิเศษเกี่ยวกับเงินและ
ทรัพยสินอื่นๆ ซ่ึงแยกจากเงินสวนที่เปนคาใชจายในครอบครัว ซ่ึงสามีมอบใหแกภริยาวาใน
เบื้องตนถือวาเงินสวนอื่นเปนของสามีและภริยาโดยสวนเทาๆกัน และทรัพยสินที่ไดมารวมกันเปน
ของคูสมรสตามสวนที่แตละฝายทํามาหาได 

   ยิ่งกวานั้นตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความวาดวยทรัพยสินของคูสมรส ป ค.ศ. 
1981 (The Matrimonial Proceedings and Property Act 1981) มาตรา 37 กําหนดวาหากคูสมรสฝาย
หนึ่งเปนฝายที่ทําใหทรัพยสินงอกเงยเพิ่มขึ้นเปนประโยชนแกคูสมรส คูสมรสฝายนั้นยอมมีสิทธิ
ในทรัพยสินสวนนั้นตามจํานวนที่ทําใหเพิ่มพูนขึ้น ทั้งนี้อาจจะเปนไปตามที่ทั้งสองฝายตกลงกัน
หรือตามที่ศาลจะไดตัดสิน 

   พระราชบัญญัติวาดวยที่อยูอาศัย (เรือนหอ) ของคูสมรส ป ค.ศ. 1983 (The 
Matrimonial Homes Act 1983) มาตรา 1 (1) บัญญัติวา “ถาคูสมรสฝายหนึ่งเปนเจาของหรือผูมีสิทธิ
ในเรือนหอนั้น ไมวาโดยสัญญา หรือโดยไดสิทธิเก็บกินในทรัพยนั้น คูสมรสฝายนั้นเปนผู
ครอบครองหรือเจาของ แตอีกฝายหนึ่งจะได “สิทธิอาศัย” ในเรือนหอนั้น สิทธิดังกลาวรวมไปถึง
สิทธิที่จะไมถูกขับไลจากเรือนหอโดยปราศจากคําส่ังของศาล สิทธินี้มีความสําคัญอยางยิ่ง
โดยเฉพาะในกรณีที่หญิงถูกทิ้งรางไปก็ยังมีสิทธิอาศัยอยูในเรือนหอนั้น ในกรณีนี้ “สิทธิอาศัย” 
ดังกลาวเปนสิทธิที่บุคคลภายนอกพึงตองรับรูโดยทางทะเบียนหากบุคคลภายนอกจะซื้อเรือนหอ
ดังกลาวตองตรวจสอบถึงสิทธิอาศัยของคูสมรสในเรื่องนั้นดวยหรือในกรณีที่เจาของลมละลาย 
อยางไรก็ตามสิทธิอาศัย ไมครอบคลุมไปถึงเครื่องตกแตงและเฟอรนิเจอรทั้งหลาย 

   ในกรณีที่คูสมรสเลิกรางกันโดยการหยาก็จะมีการแบงแยกทรัพยสินระหวาง 
คูสมรสตามกฎหมาย รวมตลอดถึงการขายทรัพยสินเพื่อนําเงินมาแบงแยกกัน แตไมรวมถึงกรณี 
ที่คูสมรสถึงแกกรรมซึ่งตองวากลาวกันตามกฎหมายมรดกตอไป 
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  4) การใชกําลังหรือการกระทํารุนแรงตอคูสมรสและครอบครัว 
   พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความเกี่ยวกับการใชกําลังในคูสมรสและครอบครัว 

ป ค.ศ. 1976 (The Domestic Violence Act and Matrimonial Proceeding 1976) และพระราชบัญญัติ
วิธีพิจารณาความของศาลวาดวยเรื่องครอบครัว ป ค.ศ. 1978 (The Domestic Proceedings and 
Magistrates’ Court Act 1978)ไดบัญญัติเกี่ยวกับเรื่อง “ภริยาที่ถูกใชกําลังทุบตี” พระราชบัญญัติ
ดังกลาวใหอํานาจศาลชั้นตนหรือศาลประจําถ่ินที่จะสั่งหามคูสมรสฝายหนึ่งฝายใดที่กระทําการขม
เหงรังแกหรือถูกทําราย หรือใหแยกคูสมรสที่ทํารายคูสมรสอีกฝายหนึ่งออกไปอยูตางหาก หรือใน
กรณีที่ผูรองขอถูกขับไลออกจากบาน ศาลก็มีคําส่ังใหเขามาอยูในบานได และศาลยังมีอํานาจที่จะมี
คําสั่งมิใหคูสมรสที่ทํารายหรือขับไลคูสมรสอีกฝายหยุดการกระทําดังกลาวตอไปอีกดวย หากฝา
ฝนอาจจะถูกจับขังหรือคุมขังผูฝาฝนไดโดยหามการปลอยตัว 24 ช่ัวโมงหลังจากนั้น และจะถูกนํา
ตัวไปพิจารณาในศาล แตอํานาจการจับกุมคุมขังจะตองอยูภายใตสถานการณหรือกรณีพิเศษ ศาลสูง
ไดพิพากษาวาในกรณีที่มีการขับไลหรือแยกคูสมรสที่ทํารายคูสมรสอีกฝายออกจากบานนั้น ศาลมี
อํานาจที่จะกระทําไดแมกระทั่งฝายนั้นเปนเจาของบานหรือเปนเจาของรวมในบานนั้น 

  5)   การทําแทง 
   พระราชบัญญัติการทําแทง ป ค.ศ. 1967 (The Abortion Act 1967) บัญญัติไววา การ

ทําแทงโดยชอบดวยกฎหมายจะตองกระทําโดยแพทยและมีแพทยรับรองอยางนอย 2 ทานยืนยันวา
จําเปนตองมีการทําแทงเพื่อสุขภาพของหญิงผูเปนมารดา ในกรณีนี้ชายผูเปนสามีไมมีสิทธิที่จะ
ระยับยับยั้งหรือหามการทําแทง 

  6) การสิ้นสุดแหงการสมรส 
   ตามพระราชบัญญัติวาดวยการสมรส ป ค.ศ. 1973 (The Matrimonial Cause Act 

1973) มาตรา 1 บัญญัติวา “เหตุผลประการเดียวที่คูสมรสจะกลาวอางเพื่อรองขอใหศาลมีคําสั่งให
หยารางกันคือ ชีวิตสมรสไดแตกหักและลมเหลวโดยไมอาจจะเยียวยาไดหรือคืนดีดังเดิม” มาตรา 1 
(2) ของพระราชบัญญัติดังกลาว บัญญัติถึงเหตุแหงการฟองหยาไวดังนี้คือ 

   (1) สามีหรือภริยามีชูและอีกฝายหนึ่งไมสามารถที่จะทนใชชีวิตคูรวมกันไดตอไป 
   (2) สามีหรือภริยาประพฤติตนหรือมีความประพฤติอยางใดๆ ที่ทําใหอีกฝายหนึ่ง

ไมสามารถจะทนอยูดวยไดอีกตอไป ในกรณีนี้จะตองแสดงใหศาลไดเห็นวา ความประพฤติ
ดังกลาวเปนปฏิปกษตอการใชชีวิตคูอยางแทจริง 

   (3) สามีหรือภริยาทิ้งรางอีกฝายหนึ่งเปนเวลาอยางนอยที่สุด 2 ปตอเนื่องกัน 
   (4) สามีและภริยาไดแยกกันอยูเปนระยะเวลาตอเนื่องกันอยางนอย 2 ป และ 

คูสมรสทั้งสองฝายตกลงยินยอมที่จะหยารางกันโดยสมัครใจ 
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   (5) สามีภริยาไดแยกกันอยูเปนระยะเวลาตอเนื่องกันอยางนอย 5 ป ในกรณีนี้ 
คูสมรสฝายหนึ่งรองขอใหหยารางกันไดโดยไมจําเปนตองไดรับความยินยอมจากอีกฝายหนึ่ง 

    กอนนี้คูสมรสไมอาจจะฟองหยาไดภายใน 3 ปแรกของการสมรส แตปจจุบันนี้
กฎหมายไดลดหยอนเวลาลงเหลือเพียง 1 ป และตองใหพนระยะเวลา 6 สัปดาห (waiting period) 
เพื่อใหโอกาสในการตัดสินใจ กอนการฟองหยา 

    เมื่อศาลพิจารณาตัดสินใหหยาขาดจากกันแลวศาลจะมีคําสั่งเกี่ยวกับเรื่อง
ทรัพยสินของชายและหญิงตลอดจนอํานาจปกครองและการเลี้ยงดูบุตรดวย30 

3.1.4  ผลทางกฎหมายของการอยูรวมกันของชายหญิงโดยไมจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย
อังกฤษ 

 ในประเทศอังกฤษ อัตราการเพิ่มขึ้นของชายหญิงที่อยูรวมกันโดยไมไดจดทะเบียน
สมรสมีมากขึ้น และตามหลักกฎหมายอังกฤษ ไดใหคํานิยามของการอยูรวมกันไวดังนี้ 

 Social Trends 21 (1991) “การอยูรวมกันเปนการอยูในฐานะสามีภริยา โดยปราศจากการ
สมรสที่ถูกตองตามกฎหมาย และความสัมพันธดังกลาว เปนความสัมพันธแบบดานเดียว โดยจะ
หมายความถึงคูที่อยูรวมกันมากกวาที่จะหมายถึงความสัมพันธกับบุคคลอื่นๆ”31 

 การอยูรวมกันโดยไมไดสมรสตามกฎหมายอังกฤษ กอใหเกิดผลทางกฎหมายระหวาง
กัน ดังตอไปนี้ 

 1)  สิทธิในทรัพยสิน 
   เมื่อความสัมพันธส้ินสุดลง ทรัพยสินสวนตัวของฝายใดก็เปนของฝายนั้น สวน

ทรัพยสินที่ไดมาระหวางที่อยูรวมกันก็นําหลักกฎหมายเรื่องทรัพยสินและสัญญามาใช สวนสิทธิใน
บัญชีเงินฝากกรณีอีกฝายเสียชีวิต ถาเปนการเปดบัญชีในนามของฝายใดฝายหนึ่งแลวฝายนั้น
เสียชีวิต ยอดเงินฝากในบัญชีถือวาเปนทรัพยสินในกองมรดกของผูเสียชีวิต ไมตกแกฝายที่มีชีวิตอยู 
แตถาชื่อบัญชีเปนชื่อรวม เงินในบัญชีนั้นก็ตกแกฝายที่มชีีวิตอยูทันทีโดยอัตโนมัติ 

 2)  สิทธิเกี่ยวกับหนี้สิน 
   ถาเปนหนี้สวนตัว ตางฝายตางรับผิดในหนี้ของตนเอง แตถาเปนหนี้รวมหรือฝายใด

ไปค้ําประกันอีกฝาย ทั้งคูตองรับผิดรวมกันในหนี้นั้นจนกวาจะชําระเสร็จสิ้น 
 3)  สิทธิในการรับชวงสิทธิการเชา 
   ถาผูเชาหรือผูถือครองอสังหาริมทรัพยเสียชีวิตลง อีกฝายหนึ่งก็รับชวงสิทธิในการ

เชาไดตามกฎหมาย The Housing Act 2004 ซ่ึงจะตองมีการพิสูจนใหศาลเห็นวาไดมีการอยูรวมกัน

                                                 
30  ลาวัณย เขมะพันธุมนัส.  เลมเดิม.  หนา  130-131. 
31  Brenda M Hoggett, David S Pearl.  (1991).  The Family Law and Society Case and Materials.  p. 320 
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ฉันสามีภริยากับอีกฝายหนึ่งดวย32 และทั้งคูยังสามารถที่จะทําขอตกลงเกี่ยวกับการเชาหรือเรียกอีก
อยางหนึ่งวา Tenancy Agreement อีกดวย ซ่ึงเปนขอตกลงที่ใหสิทธิในเรื่องการเขาครอบครอง
อสังหาริมทรัพยและคาเชาภายใตขอตกลงที่ทํา แตขอตกลงดังกลาวตองไมขัดตอความสงบ
เรียบรอยของกฎหมาย33 

 4) สิทธิในการเรียกรองคาทดแทนกรณีอีกฝายเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 
   ตามกฎหมาย The Fatal Accident 1976 กําหนดใหชายหญิงที่อยูรวมกันโดยไมได

สมรสฝายที่มีชีวิตอยูสามารถที่จะเรียกรองคาทดแทนจากผูที่ทําใหอีกฝายเสียชีวิตได แตตองทําการ
พิสูจนใหเห็นวาไดอยูรวมกันฉันสามีภริยาเปนเวลามากกวา 2 ปขึ้นไป และคาทดแทนดังกลาวเรียก
ไดทั้งคาทดแทนทางดานรางกายและทางดานจิตใจของผูที่ยังมีชีวิตอยูดวย34 

 5)  สิทธิทางดานประกันสังคม 
   เปนสวัสดิการตางๆ ที่รัฐมอบใหแกประชาชน เชน เร่ืองการศึกษา สุขภาพ ซ่ึงชาย

หญิงที่อยูรวมกันโดยไมไดสมรสก็มีสิทธิในสวัสดิการดังกลาวเชนเดียวกับคูที่สมรส แตก็ตองอยูที่
ขอกําหนดของแตละโครงการดวย 

 6)  สิทธิในเรื่องเงินบํานาญ 
   ชายหญิงที่อยูรวมกันโดยไมไดสมรส ไมมีสิทธิในการเรียกรองเงินบํานาญจากการ

เกษียณอายุของอีกฝาย และไมมีสิทธิในเงินชวยเหลือความเปนมาย เพราะเรื่องดังกลาวสงวนไว
สําหรับคูสมรสตามกฎหมายเทานั้น35 

 7) หนาที่ในการอุปการะเลี้ยงดู 
   ชายหญิงที่อยูรวมกันโดยไมไดสมรส ไมมีหนาที่ในการอุปการะเลี้ยงดูซ่ึงกันและกัน 

การอุปการะเลี้ยงดูกันเกิดจากความสมัครใจของทั้งสองฝาย ดังนั้นหากฝายใดฝายหนึ่งเลิกเล้ียงดูอีก
ฝาย ฝายนั้นไมมีสิทธิที่จะฟองศาลใหอีกฝายเลี้ยงดูตนได นอกจากนี้สิทธิในการเรียกรองคาเลี้ยงชีพ
ก็ไมสามารถทําได เพราะทั้งคูไมมีหนาที่ในการอุปการะเลี้ยงดูซ่ึงกันและกัน 

 8) หนาที่ในการอุปการะเลี้ยงดูบุตร 
   ชายหญิงไมวาจะจดทะเบียนสมรสหรือไมก็ตาม ตองมีหนาที่ในการอุปการะเลี้ยงดู

บุตร ตามกฎหมาย The Child Support Act 1995 

                                                 
32  Cohabitation and unmarriage : lagal differences, Retrieved January 15, 2008,  from 

http://www.adviceguide.org.uk/index/family_parent/family/cohabitation_and_marriage_legal_differences.htm. 
33  “UK Fatal Accident Compensation Claim” , Retrieved January 15, 2008,  from http:www.accident-

compensation-information-co.uk/html/fatal_accident.html. 
34  Ibid. 
35  Cohabitation and unmarriage : lagal differences.  Loc.cit. 
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 9)  ความรับผิดชอบในฐานะบิดามารดา (Parental Responsibility) 
   ตามกฎหมาย The Children Act 2004 บิดามารดาที่สมรสกันตามกฎหมายจะเกิด

ความรับผิดชอบดังกลาว36 แตบิดามารดาที่อยูรวมกันโดยไมไดสมรส เฉพาะแตมารดาเทานั้นที่จะ
ไดรับหนาที่ดังกลาวโดยอัตโนมัติ สวนบิดาก็ตองยื่นคํารองตอศาลหรือจดทะเบียนรับเด็กเปนบุตร
บุญธรรม หรือสมรสกับมารดาเด็ก37 เปนตน 

 10)  สิทธิในการรับบุตรบุญธรรม 
   ชายหญิงที่อยูรวมกันโดยไมไดสมรสไมมีสิทธิรับบุตรบุญธรรมรวมกัน เพราะ

กฎหมายใหสิทธิในการรับบุตรบุญธรรมรวมกันเฉพาะคูสมรสเทานั้น ดังนั้นถาตองการรับบุตรบุญ
ธรรมตองรับในฐานะคนโสด คือ รับเพียงฝายเดียวเทานั้น 

 11)  สิทธิในการรับมรดก 
   ถาฝายใดฝายหนึ่งเสียชีวิต อีกฝายจะไมไดรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมโดย

อัตโนมัติ แตทรัพยมรดกดังกลาวจะตกไดแกบุตร หรือครอบครัวของผูเสียชีวิตกรณีไมมีบุตร ชาย
หญิงที่อยูรวมกันโดยไมไดสมรสจะไดรับทรัพยมรดกของอีกฝายก็แตโดยการแสดงเจตนาเปน
พินัยกรรมเทานั้น 

 12)  สิทธิในการขอระงับความรุนแรงภายในครอบครัว 
   ตามกฎหมาย The Domestic Violence and Matrimonial Proceedings Act 1976 ซ่ึง

นํามาปรับใชกับการอยูรวมกันโดยมิไดสมรส ไดกําหนดใหชายหญิงที่อยูรวมกันโดยไมไดสมรสมี
อํานาจในการไปรองขอตอศาลใหปกปองตนเองจากความรุนแรงของอีกฝายได ซ่ึงศาลสามารถที่จะ
ส่ังหามไมใหกระทําการดังกลาว และส่ังใหฝายที่กระทํารุนแรงออกจากบานไปอยูตางหากได ถาฝา
ฝนศาลก็จะทําการกักขังหรือจับกุม โดยการหามปลอยตัว 24 ช่ัวโมงหลังจากเหตุการณความรุนแรง
ไดเกิดขึ้น และนอกจากนั้นยังถูกนําตัวไปพิจารณาคดีในศาลดวย38 

 
 

                                                 
36  Section 2(1) “Where a child’s father and mother were married to each other at the time of his birth, 

they shall each have parental responsibility for the child. 
37  Section 2(2) “Where a child’s father and mother were not married to each other at the time of his 

birth 
  (a)  the mother shall have parental responsibility for the child ; 
 (b)  the father shall not have parental responsibility for the child, unless he acquires it in accordance 
with the provisions of this act. 

38  พัชนี หาญเทพินทร.  เลมเดิม.  หนา 53. 
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 13) การสิ้นสุดการอยูรวมกันโดยไมไดสมรส 
   ชายหญิงที่อยูรวมกันโดยไมไดสมรส ทั้งคูสมัครใจในการที่จะอยูรวมกัน ดังนั้นเมื่อ

ความสัมพันธส้ินสุดลง ก็ไมมีหลักเกณฑใดในการกําหนดความสัมพันธในการสิ้นสุดการอยู
รวมกันดังกลาว ไมมีการแทรกแซงของศาล เวนแตหากไดรองขอใหศาลชวยพิจารณามีคําสั่งใน
เร่ืองการดูแลบุตร 

   นอกจากนี้ กฎหมายอังกฤษยังเปดโอกาสใหชายหญิงที่อยูรวมกันโดยไมไดสมรส 
สามารถทําขอตกลงในการอยูรวมกัน หรือ Cohabitation Agreement ได ซ่ึงจะทําใหความสัมพันธ
ระหวางชายหญิงที่อยูรวมกันโดยไมไดจดทะเบียนสมรส ในเรื่องการจัดการทรัพยสิน หรือ
ความสัมพันธภายในครอบครัว สามารถใชบังคับไดในระหวางคูของตน 

   ขอตกลงในการอยูรวมกัน เปนขอตกลงที่ทําขึ้นระหวางชายหญิงที่ตองการใชชีวิต
อยูรวมกันโดยไมทําการสมรสใหถูกตองตามที่กฎหมายกําหนด เปนอิสระจากการบังคับของขอ
กฎหมาย ทั้งยังเปนการกําหนดความสัมพันธในเรื่องการจัดการภายในและเรื่องการจัดการเกี่ยวกับ
ทรัพยสินในขณะที่อยูรวมกันและหลังจากที่ความสัมพันธนั้นไดส้ินสุดลง39 

3.1.5  ผลทางกฎหมายของการอยูรวมกันของชายหญิงโดยจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย
ครอบครัวสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมีกฎหมายการสมรสตราออกมาใชบังคับครั้งแรกใน 
ค.ศ. 1950 กฎหมายการสมรสแหงประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ค.ศ. 1950 (The Marriage Law 
of the People’s Republic of China 1950) ฉบับแรกนี้มีวัตถุประสงคเพื่อยกเลิกการสมรสแบบคลุม
ถุงชน โดยใหชายหญิงสามารถเลือกคูครองไดโดยสมัครใจ และกําหนดใหการสมรสเปนแบบ 
ผัวเดียวเมียเดียว หามการหมั้นโดยที่คูหมั้นยังเปนเด็ก การสมรสกําหนดอายุขั้นต่ําไว ชายตองมีอายุ
อยางต่ํา 20 ป หญิงตองมีอายุอยางต่ํา 18 ป หามชายหญิงที่เปนญาติสืบสายโลหิตโดยตรงตอกัน 
หรือเปนพี่นองรวมแตบิดาหรือมารดาเดียวกันทําการสมรสกัน และกฎหมายกําหนดใหการสมรส
ตองมีการจดทะเบียนสมรสตอนายทะเบียนดวย กฎหมายฉบับนี้ไดรับการแกไขเพิ่มเติมบางสวนใน 
ค.ศ. 1980 และใชบังคับตอมาจนถึงวันที่ 28 เมษายน 2001 จึงถูกยกเลิกโดยสภาผูแทนประชาชน
แหงชาติในการประชุมวาระที่ 9 และกรรมาธิการสามัญประจําสภาในการประชุมครั้งที่ 21 และให
ใชกฎหมายการสมรสแหงประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ค.ศ. 2001 บังคับแทน40 

                                                 
39  พัชนี หาญเทพินทร.  เลมเดิม.  หนา 54-55. 
40  ประสพสุข บุญเดช.  (2546, กันยายน).  “กฎหมายครอบครัวสาธารณรัฐประชาชนจีน.”  วารสาร

นิติศาสตร 33,3.  หนา 490-491. 
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ในที่นี้จะขอกลาวเฉพาะสาระสําคัญถึงผลทางกฎหมายของชายหญิงที่สมรสกันตาม
กฎหมายการสมรสแหงประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ค.ศ. 2001 (The Marriage Law of the 
People’s Republic of China 2001) กฎหมายกําหนดใหการสมรสตองมีการจดทะเบียนสมรส โดย
ชายและหญิงตองไปดําเนินการขอจดทะเบียนสมรสที่สํานักงานทะเบียนดวยตนเองทั้งสองคน41 
และนับตั้งแตจดทะเบียนสมรสเปนตนไป ทั้งคูอาจตกลงกันใหหญิงกลายมาเปนสมาชิกใน
ครอบครัวของชาย หรือชายกลายมาเปนสมาชิกในครอบครัวของหญิงก็ได42 

1)   ความสัมพันธในครอบครัว 
 (1)  สามีและภริยามีฐานะในครอบครัวเทาเทียมกัน43  
 (2)  สามีและภริยาตางมีสิทธิที่จะใชช่ือตัว และชื่อสกุลของตนเอง44 
 (3)  สามีและภริยาตางมีเสรีภาพในการการทํางาน การศึกษาเลาเรียน และกิจกรรม

ทางสังคม โดยปราศจากการแทรกแซงจากอีกฝายหนึ่ง45 
 (4)  สามีและภริยาตางมีหนาที่ที่จะตองปฏิบัติตามนโยบายการคุมกําเนิดของรัฐ46 
 (5)  สามีและภริยาตองชวยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกัน47 
 
 

                                                 
41  Article 8  The  man and woman who apply for marriage shall go to the marriage registration 

authority in person to get registered.  If they meet the requirements of this law, they shall be registered and  
be given  a certificate of marriage. The obtaining of  a certificate of marriage means the establishment of the 
relationship of husband and wife. Those who live as husband and wife without registration shall go through 
remedial registration procedures. 

42  Article 9  Having gone through the registration procedures  the woman may become a member  
of the family of the man and the man may also become a member of the family of the woman, whatever  is 
agreed upon by both parties. 

43  Article 13  Both husband and wife shall be equal in familial status. 
44  Article 14  Both husband and wife are entitled to have his or her own name. 
45  Article 15 Both husband and wife have the liberty to participate in production, work, study and 

social activities. Either party may not confine or interfere with the activities of the other party. 
46  Article 16  Both husband and wife shall be under the obligation of following the policy of birth 

control. 
47  Article 20  Husband and wife shall be under the obligation of supporting each other. Where either 

party fails to perform the obligation of supporting the other party, the party that needs support shall be entitled 
to ask the other party to pay aliments. 
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2)  ความสัมพันธเกี่ยวกับทรัพยสิน 
 ทรัพยสินระหวางสามีภริยา แบงเปน สินสวนตัว คือ ทรัพยสินที่สามีหรือภริยาเปน

เจาของเพียงผูเดียว และสินสมรส คือ ทรัพยสินที่ทั้งสามีและภริยาเปนเจาของรวมกัน 
  สินสมรส ไดแก ทรัพยสินที่สามีและภริยาไดมาระหวางสมรส ดังนี้48 

 (1)  เงินเดือน และบําเหน็จรางวัล 
 (2)  รายไดอันเปนผลผลิตหรือประโยชนที่ไดรับจากกิจการ 
 (3)  รายไดที่ไดรับประโยชนจากทรัพยสินทางปญญา 
 (4)  ทรัพยสินที่ไดมาจากการรับมรดกหรือการใหโดยเสนหาที่ไมมีการระบุวาเปน

ทรัพยสินของสามีหรือภริยาแตเพียงผูเดียว 
 (5)  ทรัพยสินอื่นๆ ที่สมควรเปนทรัพยสินรวมกันระหวางสามีและภริยา สามีและ

ภริยาตางมีสิทธิเทาเทียมกันในการจัดการสินสมรส 
 สินสวนตัว มีดังนี้49 
 (1)  ทรัพยสินที่ฝายใดฝายหนึ่งมีอยูกอนสมรส 
 (2)  ทรัพยสินที่ฝายใดฝายหนึ่งไดมาเปนคารักษาพยาบาลจากการถูกประทุษรายตอ

กาย คาชวยเหลือหรือคาใชจายเพื่อการครองชีพแกผูบาดเจ็บ 
 

                                                 
48  Article 17  The following properties incurred during the existence of marriage shall be jointly 

owned by both husband and wife: 
 a. wages and bonuses; 
 b. any income incurred from production or management; 
 c. any income incurred from intellectual property; 
 d. and  property inherited or bestowed, with the exception of those as mentioned in Article 18 (c) 

of this law; 
 e. other property that shall be jointly owned. Both husband and wife shall have equal rights in the 

disposal of  jointly owned property. 
49  Article 18 The following property shall be owned by either the husband or the wife: 

 a.  the pre –marital property that is owned by one party; 
  b. the payment for medical treatment or living subsidies for the disabled arising from bodily injury 
on either party; 
  c.  the articles of living specially used by either party; 
  d.  other property that shall be used by either party; 
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 (3)  ทรัพยสินที่เปนเครื่องใชสอยสวนตัวของฝายใดฝายหนึ่ง 
 (4) ทรัพยสินอื่นๆ ที่สมควรเปนของฝายใดฝายหนึ่ง 
  นอกจากที่กฎหมายกําหนดแยกทรัพยสินระหวางสามีภริยาเปนสินสวนตัว และ

สินสมรสดังกลาว กฎหมายยังไดใหสิทธิคูสมรสอาจทําสัญญากอนสมรสเปนหนังสือ กําหนดให
ทรัพยสินใดที่ไดมากอนสมรส หรือไดมาระหวางสมรส เปนสินสวนตัวของคูสมรสฝายใดฝายหนึ่ง
หรือสินสมรสก็ได นอกเหนือจากที่ไดทําสัญญาตกลงกันไว หรือหากสัญญาไมสามารถบังคับได 
ก็ใหถือหลักเกณฑการแบงแยกทรัพยสินออกเปนสินสวนตัว และสินสมรสตามที่บัญญัติไวใน
มาตรา 17 และมาตรา 18 ดังกลาว แตสัญญากอนสมรสนี้ไมกระทบถึงสิทธิของเจาหนี้ผูที่ไมทราบ
ถึงขอตกลงในสัญญากอนสมรสนั้น50 
 3) ความสัมพันธระหวางบิดามารดากับบุตร 

 (1)  บิดามารดามีหนาที่ตองอุปการะเลี้ยงดู และใหการศึกษาแกบุตรในระหวางที่ยัง
เปนผูเยาวหรือไมอาจหาเลี้ยงตัวเองได และบุตรมีหนาที่ตองอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาดวย51 

 (2)  บุตรมีสิทธิที่จะเลือกใชนามสกุลของบิดาหรือมารดาก็ได52 ทั้งนี้เห็นวามาตรานี้
ชวยแกปญหาเรื่องครอบครัวจีนรังเกียจลูกสาว เพราะตั้งแตนี้ไปลูกสาวก็สามารถสืบสกุลได 

 
 
 
 
 

                                                 
50  Article 19 Husband and wife may come to an agreement whether the property incurred during the 

existence of marriage or prior to marriage to be owned by each party, to be jointly owned or partially owned by 
each party and partially owned by both parties. The agreement shall be made in written form. Where there is no 
such agreement or  it is not explicitly agreed upon, the provisions of articles 17 and 18 shall apply. The 
agreement concerning the property obtained during the existence of marriage and premarital property shall be 
binding upon either party.Where husband and wife agree to individually own their property, the debt of either 
the husband or the wife shall be cleared off by the individual property of the debtor  if the creditor has the 
knowledge of the said agreement.  

51  Article 21  Parents shall be under the obligation of upbringing and educating their children, and the 
children shall also be under the obligation of supporting their parents. Where the parents fail to perform their 
obligations, the underage children and the children without the ability to live an independent life shall be 
entitled to ask their parents to pay aliments. 

52  Article 22 A child may take the surname of either the father or mother. 
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 (3)  บิดามารดามีสิทธิและหนาที่ที่จะปกปองและใหการศึกษาแกบุตร แตหากบุตร
ผูเยาวกอใหเกิดความเสียหายตอประเทศชาติ หรือตอสวนรวม หรือตอบุคคลอื่น บิดามารดาตองรับ
ผิดในทางแพงตอการกระทําของบุตร53 

 (4) ระหวางสามีและภริยามีสิทธิที่จะไดรับมรดกของอีกฝาย และระหวางบิดา
มารดากับบุตรก็มีสิทธิที่จะไดรับมรดกของอีกฝายหนึ่งเชนกัน54 

 (5) บุตรนอกสมรสมีสิทธิและหนาที่ เชนเดียวกับบุตรโดยชอบดวยกฎหมาย 
กลาวคือบิดามารดามีหนาที่อุปการะเลี้ยงดูและใหการศึกษาแกบุตร จนกวาบุตรจะบรรลุนิติภาวะ55 

 (6) บุตรบุญธรรมมีสิทธิและหนาที่ตอผูรับบุตรบุญธรรมเชนเดียวกับบุตรที่ชอบ
ดวยกฎหมายมีตอบิดามารดา และตองเสียสิทธิและหนาที่ในครอบครัวที่ไดกําเนิดมา56 

 (7) นอกจากบิดามารดากับบุตรมีสิทธิและหนาที่ในการอุปการะเลี้ยงดูซ่ึงกันและ
กันแลว กฎหมายยังกําหนดใหปูยาตายายกับหลาน พี่ชายพี่สาวกับนองชายนองสาว และบิดามารดา
เล้ียงกับบุตรเล้ียง ตางมีสิทธิและหนาที่ในการอุปการะเลี้ยงดูซ่ึงกันและกันดวย 
 4)   การสิ้นสุดการสมรสดวยการหยา 
  ชายหญิงที่จดทะเบียนสมรสกันถูกตองตามกฎหมาย  การสมรสจะสิ้นสุดลง 
นอกจากการตายจากกันแลว จะตองดําเนินการหยาขาดจากกันตามกฎหมาย ซ่ึงการหยามี 2 วิธี คือ 
หยาโดยความยินยอมของคูสมรสทั้งสองฝาย และหยาโดยคําพิพากษาของศาล 
  (1) เมื่อสามีภริยาตกลงใจที่จะหยาขาดจากกัน ทั้งคูตองไปที่สํานักงานทะเบียน
สมรสดวยตนเองเพื่อขอทําการหยา เมื่อเจาหนาที่ตรวจสอบแนชัดวาทั้งสองฝายสมัครใจที่จะหยา 
 

                                                 
53  Article 23  Parents shall have the rights and obligations of protecting and educating their children. 

Where the underage child causes any damage to the state, collective or other person, the parents  thereof shall 
take civil liabilities. 

54  Article 24 Both husband and wife  shall be entitled to inherit the property of each other. Both 
parent and child shall be entitled to inherit the property of each other. 

55  Article 25  A natural child shall have the equal rights of  a legitimate child, and shall not be harmed 
or discriminated against by any person. The natural father or mother that does not directly upbring his or her 
natural child shall undertake the expenses for the living and education of the natural child until the child is able 
to live an independent life. 

56  Article 26 The state defends lawful adoptions. The relevant provisions in this law concerning the 
relationship between parents and children shall be applicable to foster parents and foster children. 
The rights and obligations between the foster children and natural parents are eliminated by the establishment of 
the adoption 
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ขาดจากกัน และจัดการปญหาเกี่ยวกับบุตรและทรัพยสินระหวางสามีภริยาแลว ก็จะออกใบสําคัญ
การหยาให57 
  (2)  การหยาโดยคําพิพากษาของศาล 
   กฎหมายวางหลักเกณฑเหตุฟองหยาไวดังนี้58 
   1) จดทะเบียนสมรสซอน หรือมีคูสมรสแลวไปอยูรวมกับผูอ่ืน 
   2)  ทําทารุณกรรม ใชกําลังประทุษราย หรือทอดทิ้งสมาชิกคนใดในครอบครัว 
   3)  เลนการพนัน หรือเสพสิ่งเสพติดใหโทษจนเปนนิสัยและไมอาจกลับตัวได 
   4)  แยกกันอยูเกินกวา 2 ปขึ้นไป 
   5)  มีพฤติการณที่ทําใหความสัมพันธระหวางสามีภริยาไมอาจดํารงอยูได 
   6)  ถูกศาลสั่งใหเปนคนสาบสูญ 
    ทางฝายสามีถึงแมมีเหตุที่จะฟองหยาภริยาได แตในระหวางที่ภริยาตั้งครรภ 
หรือภายในหนึ่งปหลังคลอด หรือภายในหกเดือนนับแตการตั้งครรภยุติกลางคัน สามีจะฟองหยา

                                                 
57  Article 31 Divorce shall be allowed if both husband wife are willing to divorce .Both parties shall 

apply to the marriage registration authority for divorce. The marriage registration authority issues a certificate 
of divorce after confirming that both parties are indeed willing to divorce and have made proper arrangements 
for their children and have properly disposed of their property. 

58  Article 32  Where either the husband or wife applies to get divorced, the departments concerned 
may make mediations, or he or she may file a suit at the peoples court for divorce. The peoples court shall make 
mediations in the process of hearing a divorce suit; divorce shall be granted if mediation fails because mutual 
affection no longer exists. Divorce shall be granted if any of the following circumstances occurs and mediation 
fails: 

  a. either party is a bigamist or a person who has a spouse but co-habits with another person; 
  b. there is family violence or maltreatment or desertion of any family member; 

  c. either party is indulged in gambling , drug-abuse or has other vicious habits and refuses to mend 
his or her ways despite of repeated admonition; 
  d. both parties have lived separately due to lack of mutual affection for up to two years; 

  e. other circumstances that have led to the nonexistence of mutual affection as husband and wife. 
If either party has been declared by court as to be missing and the other party applies to be divorced, divorce 
shall be granted. 
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ไมได เวนแตมีเหตุจําเปน แตทางฝายภริยาฟองหยาไดทุกเมื่อมีเหตุหยาเกิดขึ้นโดยไมมีขอจํากัด
ใดๆ59 
    ในกรณีคูสมรสของทหารประจําการจะฟองหยาทหารนั้น ตองไดรับความ
ยินยอมจากทหารผูนั้นกอน เวนแตวาทหารผูนั้นมีความผิดรายแรงก็ไมตองขออนุญาตกอน60 
    ถึงแมมีเหตุที่จะฟองหยาเกิดขึ้น แตศาลจะพิพากษาใหหยาขาดจากกันได 
ตองปรากฏขอเท็จจริงวาการสมรสนั้นไดแตกสลายลงไปแลว และไมสามารถไกลเกล่ียใหกลับมา
คืนดีกันได  
  (3) ผลหลังจากการหยา 
     การหยาทําใหการสมรสสิ้นสุดลง และเกิดผลตอความสัมพันธในครอบครัว ดังนี้ 
    (1) หากชายและหญิงตองการกลับมาเปนสามีภริยาโดยชอบดวยกฎหมายกัน
ใหม ตองไปดําเนินการจดทะเบียนสมรสใหม61 
    (2)  ความสัมพันธระหวางบิดามารดากับบุตรไมส้ินสุดลง บุตรยังคงเปนบุตร
ของบิดาและมารดา แมศาลจะสั่งใหบิดาหรือมารดาแตผูเดียวเปนผูใชอํานาจปกครองบุตรก็ตาม ใน
การที่ศาลจะมีคําสั่งใหฝายใดเปนผูใชอํานาจปกครองบุตรนั้น ศาลจะคํานึงถึงประโยชนของบุตร
และฐานานุรูปของสามีภริยาทั้งสองฝายเปนสําคัญ หากบุตรยังเล็กอยูในชวงใหนม ใหบุตรอยูใน
อํานาจปกครองของมารดาเปนหลัก62 

                                                 
59  Article 34  The husband may not apply for divorce when his wife is pregnant or within one year 

after giving birth to a child or within six months after terminating gestation. This restriction shall not apply to 
the case where the wife applies for divorce or the peoples court deems it necessary to accept the application of 
the husband for divorce. 

60  Article 33  The application of the spouse of a soldier in active service for divorce shall be granted 
by the soldier unless the soldier is in grave fault. 

61  Article 35  If, after divorce, both parties desire to resume their husband-and- wife relationship, they 
shall go through the registration procedures at the marriage registration authority. 

62  Article 36  The relationship between parents and children does not terminate due to the divorce of 
parents. After the divorce of the parents, the children remain the children of both parties no matter they are 
supported directly by either the father or mother.Both father and mother shall, after divorce, have the right and 
the obligation of upbringing their children.It is the principle that the children during lactation shall be brought 
up by their mother after the divorce of the parents. If any dispute arises concerning which party shall bring up 
the children beyond lactation,  such dispute shall be settled by the peoples court according to the specific 
conditions of both parties and in light of protecting the rights and interests of the children. 
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    (3)  ถึงแมจะไดหยาขาดจากกันแลว บิดามารดายังมีหนาที่ที่จะตองอุปการะ
เล้ียงดู และใหการศึกษาแกบุตรตอไป ในสวนขอตกลงวาฝายใดจะเปนผูออกคาใชจายเทาใดนั้น ให
ทั้งสองฝายตกลงกันเอง หากตกลงกันไมไดศาลจะเปนผูกําหนด63 
   (4)  หากบิดาหรือมารดาฝายใดที่มิไดมีอํานาจปกครองหรือเล้ียงดูบุตร ก็ยังมี
สิทธิมาเยี่ยมเยือนบุตรได เวนแตการเยี่ยมเยือนนั้นไมสงผลดีตอสุขภาพกาย หรือสุขภาพจิตของ
บุตร ศาลอาจสั่งใหยุติการเยี่ยมเยือนได64 
   (5)  นับตั้งแตเวลาที่ไดมีการหยา สามีและภริยาอาจตกลงแบงทรัพยสินที่เปน
สินสมรสรวมกัน แตหากตกลงกันไมไดศาลจะชี้ขาดตามสภาพแหงทรัพยสิน โดยคํานึงถึงการดูแล
บุตรและผลประโยชนของภริยาเปนหลัก65 นอกจากนี้คูสมรสฝายหนึ่งอาจตองชดใชสินสมรสที่คู
สมรสอีกฝายหนึ่งจายเกินไปกวาหนาที่ของตนดวย66 

                                                 
63 Article 37  If,  after the divorce of parents, the children are to be brought up by either party, the 

other party shall undertake a part or all of the necessary living and education expenses. The amount and term of 
payment shall be agreed upon by both parties; if no agreement is achieved, the amount and term shall be 
decided by the peoples court. No agreement or judgment concerning the expenses for the living and education 
of the  children may in no way prevent the children from making  reasonable requests, where necessary, to 
either parent for an amount beyond the amount as determined in the said agreement or judgment. 

64 Article 38  After divorce,  the parent that does not directly bring up the children has the right to visit 
the children, and the other party has the obligation to give assistance. The way and time for exercising the right 
of visiting children shall be agreed upon by the parties concerned. In case no agreement is achieved,  they shall 
be decided by the peoples court.If  the  visit of either the father or mother is harmful to the soundness of the 
body and mind of the children, the said right shall be terminated by the people’s court. When the reasons for 
terminating the said right disappear,  the right shall be resumed. 

65 Article 39  At the time of divorce, both husband and wife shall agree upon the disposal of the jointly 
owned property; if they fail to come to any agreement,  the people’s court shall decide the disposal thereof,   
taking into consideration the actual circumstances of the property and following the principle of favoring the 
children and the wife.The rights and interests that both husband and wife enjoy in the contracted management 
of land shall be protected by law.    

66 Article 40 In the case both husband and wife agree to separately own the property they respectively 
obtain during the existence of their marriage and either of them  has spent considerably more effort on 
supporting children, taking care of the old or assisting the other party in work,  etc,  this party shall be  entitled 
to demand the other party to make compensations at the time of divorce,  and the requested party shall make 
compensations. 
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   (6)  ในสวนของหนี้สินที่เกิดขึ้น ณ วันที่มีการหยา หนี้สินที่เปนหนี้รวมที่
เกิดขึ้นจากการอยูกินรวมกันฉันสามีภริยา ใหชําระหนี้สินนั้นดวยสินสมรสกอน หากไมพอจึงให
ชําระดวยสินสวนตัวของแตละฝายตามที่ไดตกลงกัน แตหากตกลงกันไมไดศาลจะเปนผูช้ีขาด67 
   (7)  หากหลังจากการหยาขาดจากกัน ทําใหคูหยาฝายใดฝายหนึ่งจะตองมีความ
ยากลําบากมากขึ้นในการดํารงชีวิต อีกฝายหนึ่งจะตองแบงสินสวนตัวของตนมาชวยเหลือฝายที่
ยากลําบากดวย แตหากตกลงกันไมได ศาลจะเปนผูช้ีขาด68 
   (8)  หากมีการฟองหยาเพราะเหตุมีการสมรสซอน หรือไปอยูรวมกับชายหรือ
หญิงอื่น หรือใชกําลังประทุษรายทําทารุณกรรม หรือทอดทิ้งสมาชิกในครอบครัว คูสมรสฝายที่
มิไดกระทําผิดมีสิทธิฟองเรียกคาทดแทนจากอีกฝายหนึ่ง69 
   (9)  หากปรากฏวาในขณะหยาหรือในขณะแบงสินสมรส คูสมรสฝายหนึ่งได
ซอนเรน ยักยาย จําหนาย ทําลายสินสมรส หรือแกลงเปนลูกหนี้อันเปนเท็จทําใหสวนแบงทรัพยสิน
ที่คูสมรสอีกฝายหนึ่งควรจะไดรับลดลง คูสมรสฝายนั้นมีสิทธิฟองขอแบงสินสมรสกันใหม70 
 
                                                 

67 Article41 At the time of divorce, the debts jointly incurred by both husband and wife for the 
common life shall be  paid out of the jointly owned property. If the jointly owned property is not enough to pay 
the debts or  if the property is individually owned, both parties shall agree upon the payment of the debts. If 
both parties fail to reach any agreement,  the people’s court shall decide on the payment of the debts. 

68 Article 42 If, at the time of divorce, either party has difficulties in life, the other party shall render 
appropriate assistance from his or her personal property like house,  etc. Specific arrangements shall be agreed 
upon by  both parties. In case no agreement is agreed upon, the people’s court shall make a decision. 

69 Article 46 In any of the following circumstances which has led to the divorce of husband and wife, 
the innocent party shall be entitled to claim damages: 

 a. bigamy; 
 b. cohabitation between a person who has a spouse  but co-habitats with a third person; 
 c. familial violence; 
 d. ltreating or deserting any family member. 
70  Article 47 If, at the time divorce, any party conceals, transfers, sells or destroys the property jointly 

owned by both husband and wife, or fabricates  any debt in an effort to seize the property of the other  party, the 
person who conseals, transfers,  sells or destroys the jointly owned property or fabricates the  debt may, in the 
partition of jointly owned property, have a smaller or even no share. If any party discovers any of the afore-
mentioned acts after divorce, he or she may file a suit at the peoples court to apply for repartitioning the jointly 
owned property. The people’s  court concerned may punish any of the acts that hampers the civil litigation 
concerning the afore-mentioned acts according to the civil procedure law. 
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 5)   การชวยเหลือฟนฟูและความรับผิดชอบทางกฎหมาย 
  ชายหญิงที่สมรสกันถูกตองตามกฎหมาย รัฐไดมีมาตรการในการใหความชวยเหลือ
แกครอบครัว ดังนี้ 
  (1) ในกรณีที่มีการใชกําลังประทุษราย หรือทําทารุณกรรมสมาชิกในครอบครัว 
ผูที่ไดรับความเสียหายมีสิทธิรองขอตอคณะกรรมการผูอยูอาศัย คณะกรรมการหมูบาน หรือ
หนวยงานตนสังกัดใหทําการตักเตือนและไกลเกลี่ย หรือรองขอตอหนวยงานรักษาความสงบให
ลงโทษตามอํานาจฝายบริหารได71 
  (2) สมาชิกในครอบครัวหากถูกทอดทิ้ง มีสิทธิรองขอใหตักเตือนและไกลเกลี่ย 
หรือรองขอตอหนวยงานรักษาความสงบใหลงโทษตามอํานาจฝายบริหารได72 
  (3) หากมีการสมรสซอน ใชกําลังประทุษราย ทําทารุณกรรม หรือทอดทิ้งสมาชิก
ในครอบครัวอันเปนความผิดทางอาญา ใหมีการฟองคดีอาญาตอศาลไดดวยตนเองหรือจะขอให
อัยการฟองคดีใหก็ได73 

                                                 
71 Article 43  In case of familial violence or maltreatment of any family member, the victim thereof 

shall be entitled to make petitions, and the villagers’ committees, the relevant urban residents’ committee,  
villagers’ committee or the entity where the victim is a staff member shall make dissuasions or mediations. The 
victim shall be entitled to make petitions concerning the familial violence that is happening, and the relevant 
urban residents committee or villagers’ committee shall make dissuasions, and the public security organs shall 
stop such acts. Where the victim of family violence or maltreatment makes a petition, the public security organ 
concerned shall give administrative punishment to the actor according to the provisions on the administration of 
public security.  

72 Article 44 Any member deserted by his or her family shall be entitled to make petitions,  and the 
relevant urban residents’ committee, villagers’ committee or the entity where the victim is a staff member shall 
make dissuasions or mediations. 

 Where any person deserted by his or her family makes a petition,  the people’s court  shall make a 
judgment concerning the payment of expenses for upbringing, supporting and maintenance. 

73 Article 45  Criminal liabilities shall be meted out to bigamists and those who has committed 
familial violence or maltreated or deserted any family member so seriously as to have constituted a crime. The 
victim may file a private prosecution at the people’s court according to the provisions of the criminal procedure 
law; the relevant public security organ shall make investigations and the people’s procuratorate concerned shall 
make a public prosecution according to the provisions of law. 
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  (4)  กฎหมายกําหนดใหศาลตองบังคับใหมีการชําระคาอุปการะเลี้ยงดู คาเลี้ยงชีพ 
การแบงทรัพยสินระหวางสามีภริยาหลังการหยา และการเยี่ยมเยือนบุตรตามที่ไดรับคํารองขอ และ
ใหเอกชนและหนวยงานที่เกี่ยวของสนับสนุนการดําเนินการนี้ดวย74 

 
3.2  ผลทางกฎหมายของการอยูรวมกันของชายหญิงโดยจดทะเบียนสมรสและไมจดทะเบียนสมรส

ตามกฎหมายไทย 

3.2.1 ผลทางกฎหมายของการอยูรวมกันของชายหญิงโดยจดทะเบียนสมรส 
 สามีภริยาโดยชอบดวยกฎหมาย คือ สามีภริยาที่ไดทําการสมรสกันตั้งแตกอนวันที่ 1 

ตุลาคม 2478  แตตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2478 ซ่ึงเปนเวลาหลังจากที่ไดใชประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย บรรพ 5 แลว การจะเปนสามีภริยาโดยชอบดวยกฎหมาย จะตองจดทะเบียนสมรส เพราะ
มาตรา 1457 บัญญัติไวโดยชัดแจงวา การสมรสจะมีไดเฉพาะเมื่อไดจดทะเบียนสมรสแลวเทานั้น 
ดังนั้นผลทางกฎหมายของการเปนสามีภริยาโดยชอบดวยกฎหมาย มีดังตอไปนี้ 

 1) ตองอยูกินดวยกันฉันสามีภริยา 
   มาตรา 1461 บัญญัติวา สามีภริยาตองอยูกินดวยกันฉันสามีภริยา 
   ชายหญิงเมื่อจดทะเบียนสมรส ตกลงเปนสามีภริยาโดยชอบดวยกฎหมายแลว 

กฎหมายกําหนดใหตองอยูกินดวยกันฉันสามีภริยา กลาวคือ ตองอยูรวมบานเดียวกัน รวมชีวิตใน
การครองเรือน รวมทั้งรวมประเวณีตอกันดวย หากอยูรวมบานเดียวกัน แตไมไดรวมประเวณีดวยก็
ไมถือวาอยูกินดวยกันฉันสามีภริยา อยางไรก็ดีสามีภริยาจะบังคับใหอีกฝายอยูกินดวยกันฉันสามี
ภริยากับตนไมได แตผลในทางกฎหมายทางออมมีอยูหลายประการ คือ ประการที่หนึ่ง การที่ภริยา
ปฏิเสธไมยอมใหสามีรวมประเวณีดวยอาจเปนการกระทําอันเปนปฏิปกษตอการเปนสามีภริยากัน
อยางรายแรง ซ่ึงเปนเหตุใหสามีฟองหยาไดตามมาตรา 1516 (6) 75 และประการที่สอง ถาฝายใดฝาย
หนึ่งไมยอมอยูกินดวยกันฉันสามีภริยา โดยจงใจละทิ้งรางอีกฝายหนึ่งไปเกินหนึ่งป หรือไมไดอยู
กินดวยกันดวยเหตุสามีหรือภริยาตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกและไดถูกจําคุกเกินหนึ่งปใน

                                                 
74  Article 48  In case any person refuses to execute the judgment or decision on the payment of 

expenses for upbringing, supporting or maintenance, the partitioning or inheritance of property or visiting the 
children,  the execution may be enforced by the people’s court in accordance with the law. Relevant persons 
and entities shall be responsible for giving assistance to the enforcement. 

75  มาตรา 1516 เหตุฟองหยามีดังตอไปนี้... 
  (6)  สามีหรือภริยาไมใหความชวยเหลืออุปการะเลี้ยงดูอีกฝายหนึ่งตามสมควร หรือทําการเปน

ปฏิปกษตอการที่เปนสามีภริยากันอยางรายแรง ทั้งนี้ ถาการกระทํานั้นถึงขนาดที่อีกฝายหนึ่งเดือดรอนเกินควร 
ในเมื่อเอาสภาพ ฐานะและความเปนอยูรวมกันฉันสามีภริยามาคํานึงประกอบอีกฝายหนึ่งนั้นฟองหยาได 
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ความผิดที่อีกฝายหนึ่งมิไดมีสวนกอใหเกิดการกระทําความผิดหรือยินยอมหรือรูเห็นเปนใจในการ
กระทําความผิดนั้นดวย และการเปนสามีภริยากันตอไปจะเปนเหตุใหอีกฝายหนึ่งไดรับความ
เสียหายหรือเดือดรอนเกินควร หรือสามีหรือภริยาสมัครใจแยกกันอยูเพราะเหตุที่ไมอาจอยูรวมกัน
ฉันสามีภริยาไดโดยปกติสุขตลอดมาเกินสามป หรือแยกกันอยูตามคําส่ังศาลเปนเวลาเกินสามป ก็
เปนเหตุใหฝายใดฝายหนึ่งฟองหยาตามมาตรา 1516 (4) ได 
 2)   ตองอุปการะเลี้ยงดูกัน 
   มาตรา 1461 วรรคสอง บัญญัติวา สามีภริยาตองชวยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกันตาม
ความสามารถและฐานะของตน 
   คูสามีภริยาโดยชอบดวยกฎหมาย มีหนาที่ตามกฎหมายที่จะตองอุปการะเลี้ยงดูกัน
ตามความสามารถและฐานะของตน ในอดีตประเพณีไทยถือวาสามีเปนชางเทาหนา ภริยาเปนชาง
เทาหลัง สามีมีหนาที่ทํางานหาเงินเลี้ยงครอบครัว สวนภริยามีหนาที่ดูแลบาน ทํางานบาน คอย
ปรนนิบัติดูแลสามี  เ ล้ียงลูก  แตยุคสมัยปจจุบันสามีภริยามีสิทธิ เทาเทียมกัน  ตางมีความรู
ความสามารถ ตางฝายตางมีรายได ทํางานดวยกันทั้งคู ดังนั้นตางฝายตางตองชวยเหลือและอุปการะ
เล้ียงดูซึ่งกันและกัน การชวยเหลือจัดเปนหนาที่ที่ตองกระทํา เชน ภริยาเจ็บปวยสามีก็ตองชวยเหลือ
พยาบาล แตการอุปการะเลี้ยงดูเปนเรื่องการจัดหาเงินทอง เครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเปนใน
ครัวเรือน เชน จัดหาเสื้อผาเครื่องนุงหม ยารักษาโรค เปนตน การชวยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกฎหมาย
ใชคําวา “ตามความสามารถและฐานะของตน” จึงจําเปนตองคํานึงถึงอายุ สุขภาพ รายได และ
ทรัพยสินของคูสมรสดวยวาสามารถใหความชวยเหลือกันไดมากนอยเพียงไร76 หากสามีหรือภริยา
ไมชวยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกันตามสมควร อีกฝายหนึ่งยอมฟองเรียกคาอุปการะเลี้ยงดูไดตาม
มาตรา 1598/3877 หรือถือเปนเหตุฟองหยาไดตามมาตรา 1516 (6) สิทธิที่จะไดคาอุปการะเลี้ยงดูนี้
จะสละหรือโอนมิได และไมอยูในขายแหงการบังคับคดี ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 1598/41 เชน 
ภริยาทะเลาะกับสามีแลวทําสัญญาแยกกันอยูตางหากโดยระบุวาจะไมเรียกรองเงินทองหรือ
ทรัพยสินที่มีตอกันแตอยางใดทั้งสิ้น ภริยาก็ยังมีสิทธิฟองเรียกคาอุปการะเลี้ยงดูจากสามีได เพราะ
การสละสิทธิที่จะไดรับคาอุปการะเลี้ยงดูจากสามีนี้ไมมีผลบังคับ78 อยางไรก็ดีการที่สามีภริยามี 
 

                                                 
76  นุชทิพย ป. บรรจงศิลป.  เลมเดิม.  หนา 46. 
77  มาตรา 1598/38 คาอุปการะเลี้ยงดูระหวางสามีภริยา หรือระหวางบิดามารดากับบุตรนั้น ยอมเรียกจาก

กันได  ในเมื่อฝายที่ควรไดรับอุปการะเลี้ยงดูไมไดรับการอุปการะเลี้ยงดูหรือไดรับการอุปการะเลี้ยงดูไมเพียงพอ
แกอัตภาพ คาอุปการะเลี้ยงดูนี้ศาลอาจใหเพียงใดหรือไมใหก็ได  โดยคํานึงถึงความสามารถของผูมีหนาที่ตองให 
ฐานะของผูรับและพฤติการณแหงกรณี 

78  ประสพสุข บุญเดช.  เลมเดิม.  หนา 161. 
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หนาที่ตองอุปการะเลี้ยงดูซ่ึงกันและกันนั้น ตองเปนกรณีที่สามีและภริยามิไดทําผิดหนาที่ในฐานะ 
ที่เปนสามีภริยากันแตอยางใด ฉะนั้นหากภริยาจงใจละทิ้งสามี เชน ภริยาไมพอใจที่จะอยูกับสามีจึง
ออกจากบานเสียเองโดยไมมีเหตุอันสมควร ภริยาก็หามีสิทธิเรียกคาอุปการะเลี้ยงดูจากสามีไม79 
   จากการที่กฎหมายใหสามีภริยาชวยเหลืออุปการะเลี้ยงดูซ่ึงกันและกันนั้น กอใหเกิด
ความสัมพันธในทางกฎหมายกับบุคคลภายนอกที่มากระทําละเมิดตอสามีหรือภริยาทําใหไดรับ
บาดเจ็บหรือถึงแกความตาย คูสมรสอีกฝายหนึ่งมีสิทธิที่จะไดรับคาสินไหมทดแทน ดังนี้ 
   (1) คาสินไหมทดแทนเพื่อการขาดแรงงาน ในกรณีกระทําละเมิดทําใหคูสมรสถึง
แกความตาย หรือเสียหายแกรางกาย หรืออนามัย หรือเสียเสรีภาพ ทําใหคูสมรสอีกฝายหนึ่งขาด
แรงงานในครัวเรือน ผูกระทําละเมิดจําตองชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกคูสมรสเพื่อท่ีเขาตองขาด
แรงงานอันนั้นไปดวย ตามมาตรา 44580 
   (2) คาสินไหมทดแทนเพื่อการขาดไรอุปการะตามกฎหมาย ในกรณีกระทําละเมิด
ใหคูสมรสถึงแกความตาย ทําใหคูสมรสอีกฝายหนึ่งตองขาดไรอุปการะตามกฎหมาย ผูกระทํา
ละเมิดจําตองใชคาสินไหมทดแทนใหแกคูสมรสที่ตองขาดไรอุปการะนั้น ตามมาตรา 443 วรรค
ทาย81 ซ่ึงการเรียกคาสินไหมทดแทนการขาดไรอุปการะตามกฎหมายในกรณีบุคคลภายนอกมา
กระทําละเมิดเปนเหตุใหภริยาหรือสามีของตนถึงแกความตายนั้นไมคํานึงวาภริยาหรือสามีที่ถึงแก
ความตายจะมีรายไดหรือไมก็ตาม82  
 3) เปนผูอนุบาลหรือผูพิทักษของคูสมรสอีกฝายหนึ่ง 
   มาตรา 1463 บัญญัติวา “ในกรณีที่ศาลสั่งใหสามีหรือภริยาเปนคนไรความสามารถ
หรือเสมือนไรความสามารถ ภริยาหรือสามียอมเปนผูอนุบาลหรือผูพิทักษ แตเมื่อมีผูมีสวนไดเสีย
หรืออัยการรองขอ และถามีเหตุสําคัญ ศาลจะตั้งผูอ่ืนเปนผูอนุบาลหรือผูพิทักษก็ได” 
   เมื่อสามีหรือภริยาโดยชอบดวยกฎหมายฝายใดฝายหนึ่งศาลไดมีคําสั่งใหเปนคนไร
ความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ สามีหรือภริยาอีกฝายหนึ่งยอมเปนผูอนุบาลหรือผูพิทักษ 
เพราะสามีหรือภริยามีความใกลชิดและมีหนาที่ชวยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกันตามมาตรา 1461 จึงอยู

                                                 
79  คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 313/2479  ระหวาง นางจัน  อมาตยกุล โจทก  พระยาสารกิจพิศาล  จําเลย 
80  มาตรา 445 ในกรณีทําใหเขาถึงตาย หรือใหเสียหายแกรางกาย  หรืออนามัยก็ดี ในกรณีทําใหเขา 

เสียเสรีภาพก็ดี  ถาผูตองเสียหายมีความผูกพันตามกฎหมายจะตองทําการงานใหเปนคุณแกบุคคลภายนอกใน
ครัวเรือน หรืออุตสาหกรรมของบุคคลภายนอกนั้นไซร ทานวาบุคคลผูจําตองใชคาสินไหมทดแทนนั้นจะตอง 
ใชคาสินไหมทดแทนใหแกบุคคลภายนอกเพื่อที่เขาตองขาดแรงงานอันนั้นไปดวย 

81  มาตรา 443 วรรคทาย ถาวาเหตุที่ตายลงนั้นทําใหบุคคลคนหนึ่งคนใดตองขาดไรอุปการะตาม
กฎหมายไปดวยไซร ทานวาบุคคลนั้นชอบที่จะไดรับคาสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น 

82  ประสพสุข บุญเดช.  เลมเดิม.  หนา 163. 
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ในฐานะที่จะคุมครองประโยชนของคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถไดดีกวา
บุคคลอื่น แตอยางไรก็ดีถามีเหตุสําคัญ เมื่อผูมีสวนไดเสียหรืออัยการรองขอ ศาลจะตั้งผูอ่ืนเปน 
ผูอนุบาลหรือผูพิทักษก็ได เหตุสําคัญ เชน คูสมรสอีกฝายหนึ่งเปนคนวิกลจริตเหมือนกัน หรือมี
เร่ืองทะเลาะเบาะแวงกันเปนประจํา หรือติดสุรา ติดการพนัน หรือประพฤติตนไมดีคบชู เปนตน 
   ในกรณีที่ศาลสั่งใหสามีหรือภริยาเปนคนไรความสามารถและภริยาหรือสามีเปน 
ผูอนุบาล ภริยาหรือสามีที่เปนผูอนุบาลนี้มีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับผูใชอํานาจปกครอง ตามมาตรา 
1598/1583 แตจะทําโทษหรือใชใหทําการงานไมได นอกจากนี้ยังมีอํานาจจัดการสินสวนตัวของ 
คูสมรสอีกฝายหนึ่ง และมีอํานาจจัดการสินสมรสแตเพียงผูเดียว แตการจัดการสินสวนตัวและ
สินสมรสที่สําคัญ เชน การขาย แลกเปลี่ยน จํานอง ใหเชาซื้ออสังหาริมทรัพยหรือสังหาริมทรัพยที่
อาจจํานองได ใหกูยืมเงิน เปนตน คูสมรสที่เปนผูอนุบาลจะจัดการไมได เวนแตจะไดรับอนุญาต
จากศาล ตามมาตรา 1598/1684 
 4) การดูแลคูสมรสที่วิกลจริต 
   มาตรา 1464 บัญญัติวา “ในกรณีที่คูสมรสฝายใดฝายหนึ่งเปนคนวิกลจริต ไมวาศาล
จะไดส่ังใหเปนคนไรความสามารถหรือไม ถาคูสมรสอีกฝายหนึ่งไมอุปการะเลี้ยงดูฝายที่วิกลจริต
ตามมาตรา 1461 วรรคสอง หรือกระทําการหรือไมกระทําการอยางใด อันเปนเหตุใหฝายที่วิกลจริต
ตกอยูในภาวะอันนาจะเกิดอันตรายแกกายหรือจิตใจ หรือตกอยูในภาวะอันนาจะเกิดความเสียหาย
ทางทรัพยสินถึงขนาดบุคคลตามที่ระบุไวในมาตรา 28 หรือผูอนุบาลอาจฟองคูสมรสอีกฝายหนึ่ง
เรียกคาอุปการะเลี้ยงดูใหแกฝายที่วิกลจริต หรือขอใหศาลมีคําสั่งใดๆ เพื่อคุมครองฝายที่วิกลจริต
นั้นได 
   ในกรณีฟองเรียกคาอุปการะเลี้ยงดูตามวรรคหนึ่ง ถายังมิไดมีคําสั่งของศาลวา 
คูสมรสซึ่งวิกลจริตเปนคนไรความสามารถ ก็ใหขอตอศาลในคดีเดียวกันใหศาลมีคําส่ังวาคูสมรส
ซ่ึงวิกลจริตนั้นเปนคนไรความสามารถ โดยขอใหตั้งตนเองหรือผูอ่ืนที่ศาลเห็นสมควรเปนผูอนุบาล 
หรือถาไดมีคําส่ังของศาลแสดงวาคูสมรสซึ่งวิกลจริตเปนคนไรความสามารถอยูแลว จะขอใหถอด
ถอนผูอนุบาลคนเดิมและแตงตั้งผูอนุบาลคนใหมก็ได 

                                                 
83  มาตรา 1598/15 ในกรณีที่ศาลสั่งใหสามีหรือภริยาเปนคนไรความสามารถและภริยาหรือสามีเปนผู

อนุบาล ใหนําบทบัญญัติวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูใชอํานาจปกครองมาใชบังคับโดยอนุโลม เวนแตสิทธิตาม
มาตรา 1567 (2) และ (3) 

84  มาตรา 1598/16 คูสมรสซึ่งเปนผูอนุบาลของคูสมรสที่ถูกศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถมีอํานาจ
จัดการสินสวนตัวของคูสมรสอีกฝายหน่ึง และมีอํานาจจัดการสินสมรสแตผูเดียว แตการจัดการสินสวนตัวและ
สินสมรสตามกรณีที่ระบุไวในมาตรา 1476 วรรคหนึ่ง คูสมรสนั้นจะจัดการไมได เวนแตจะไดรับอนุญาตจากศาล 
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   ในการขอใหศาลมีคําส่ังใดๆ เพื่อคุมครองคูสมรสฝายที่วิกลจริตโดยมิไดเรียก 
คาอุปการะเลี้ยงดูดวยนั้น  จะไมขอใหศาลมีคําส่ังใหคูสมรสฝายที่วิกลจริตนั้นเปนคนไร
ความสามารถ หรือจะไมขอเปลี่ยนผูอนุบาลก็ได แตถาศาลเห็นวาวิธีการคุมครองที่ขอนั้นจําตองมี 
ผูอนุบาลหรือเปลี่ยนผูอนุบาลใหศาลมีคําสั่งใหจัดการทํานองเดียวกับที่บัญญัติไวในวรรคสอง แลว
จึงมีคําส่ังคุมครองตามที่เห็นสมควร” 
   ในระหวางที่เปนสามีภริยาโดยชอบดวยกฎหมาย หากฝายใดฝายหนึ่งวิกลจริต ไมวา
ศาลจะสั่งใหเปนคนไรความสามารถหรือไมก็ตาม กฎหมายกําหนดใหคูสมรสอีกฝายหนึ่งที่ไม
วิกลจริตดูแลคูสมรสฝายที่วิกลจริตโดยการชวยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกันตามความสามารถและฐานะ
ของตน เพื่อใหฝายที่วิกลจริตอยูในภาวะปลอดภัยทางทรัพยสิน ทางกาย และทางจิตใจ เชน พาคู
สมรสที่วิกลจริตไปหาหมอรักษา ดูแลไมใหเกิดอันตรายใดๆ หรือดูแลไมใหกระทําการใดๆ เปนที่
เสียหายแกทรัพยสิน หากไมกระทําการดังกลาว บิดา มารดา ปู ยา ตา ยาย ทวด ลูก หลาน เหลน 
ผูอนุบาล ผูพิทักษ หรือพนักงานอัยการ มีอํานาจฟองคูสมรสฝายที่ไมอุปการะเลี้ยงดูใหชําระคา
อุปการะเลี้ยงดู และขอใหศาลมีคําส่ังใดๆ เพื่อคุมครองคูสมรสฝายที่วิกลจริตนั้นไดตามที่บัญญัติไว
ในมาตรา 1464 
   การเปนบุคคลวิกลจริตมิไดหมายความเฉพาะบุคคลผูมีจิตผิดปกติ หรือตามที่เขาใจ
กันทั่วๆไปวาเปนบาเทานั้น แตหมายรวมถึงบุคคลที่มีกริยาอาการผิดปกติเพราะสติวิปลาส คือ ขาด
ความรําลึก ขาดความรูสึก หรือขาดความรับผิดชอบดวย เพราะบุคคลดังกลาวไมสามารถประกอบ
กิจการของตน หรือประกอบกิจการสวนตัวของตนไดทีเดียว เชน บุคคลอายุ 92 ปไมรูสึกตนเอง 
ไมรูจักสถานที่และเวลา พูดจารูเร่ืองบางไมรูเร่ืองบาง พอถือไดวาเปนบุคคลวิกลจริตที่ศาลจะสั่งให
เปนคนไรความสามารถไดแลว และลูกหลานของบุคคลดังกลาวก็อาจจะฟองขอใหศาลมีคําส่ัง
คุมครองตามมาตรา 1464 นี้ได85 
 5)   การใชคํานําหนานาม และชื่อสกุลของหญิงมีสามี 
   คํานําหนานามของหญิงมีสามี แตเดิมมีกําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาใหใชคํานํา
นามสตรี พ.ศ. 2460 และแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2464 มีสาระสําคัญ กลาวคือ หญิงที่ยังไมมีสามี ใหใช
คํานําหนานามวา “นางสาว” และนามสกุลของตนเอง แตถาเปนหญิงที่มีสามีแลว ใหใชคําวา “นาง” 
เปนคํานํานาม แลวเอานามสกุลของสามีเขาประกอบ 
    การสมรสที่เปนโมฆะแมไมกอใหเกิดความสัมพันธในทางทรัพยสิน แตความ 
สัมพันธในทางสวนตัวไดเกิดขึ้นแลว ดังนั้นแมหากตอมาศาลพิพากษาใหการสมรสตกเปนโมฆะ 
หรือพิพากษาใหเพิกถอนการสมรสที่เปนโมฆียะก็ตาม หญิงมีสามีนั้นก็ตองใชคํานําหนานามวา 

                                                 
85  ประสพสุข บุญเดช.  เลมเดิม.  หนา 176. 
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“นาง”  หรือแมมีการหยาขาดจากการเปนสามีภริยา หญิงนั้นก็ตองใชคํานําหนานามวา “นาง” 
ตลอดไป จะกลับมาใชคํานําหนานามวา “นางสาว” ไมได 
   จากการที่หญิงที่จดทะเบียนสมรสตองใชคํานําหนานามวา “นาง” หรือถึงแมวาสามี
จะเสียชีวิต หรือหยาขาดจากสามีแลว ก็ยังตองใชคํานําหนานามวา “นาง” เปนอีกปจจัยหนึ่งที่ทําให
หญิงไมอยากที่จะจดทะเบียนสมรส เนื่องจากเกิดผลกระทบกับหญิงในการดํารงชีวิตประจําวัน เชน 
การประกอบอาชีพ หรือการทํานิติกรรมตางๆ ดังนั้นในปจจุบันนี้จึงไดมีการแกไขกฎหมายดังกลาว
ขางตน โดยไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติคํานําหนานามหญิง พ.ศ. 2551 มีสาระสําคัญ คือ 
หญิงซึ่งจดทะเบียนสมรสแลวจะใชคํานําหนานามวา “นาง” หรือ “นางสาว” ก็ได และหากตอมา
การสมรสสิ้นสุดลง จะใชคํานําหนานามวา “นาง” หรือ “นางสาว” ก็ได ซ่ึงทําใหหญิงมีทางเลือกใน
การใชคํานําหนานามตามความสมัครใจ ซ่ึงเปนการสอดคลองกับการเลือกใชนามสกุลตามกฎหมาย
วาดวยช่ือบุคคล 
   ในสวนของชื่อสกุลของหญิงมีสามีนั้น ในปจจุบันไดมีพระราชบัญญัติช่ือบุคคล 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548  ซ่ึงมาตรา 6 ของพระราชบัญญัติดังกลาวบัญญัติวา ใหยกเลิกความในมาตรา 
12 และมาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติช่ือบุคคล พ.ศ. 2505 และใหใชความตอไปนี้แทน 
   “มาตรา 12 คูสมรสมีสิทธิใชช่ือสกุลของฝายใดฝายหนึ่งตามที่ตกลงกัน หรือตางฝาย
ตางใชช่ือสกุลเดิมของตน 
   การตกลงกันตามวรรคหนึ่ง จะกระทําเมื่อมีการสมรสหรือในระหวางสมรสก็ได 
   ขอตกลงตามวรรคหนึ่ง คูสมรสจะตกลงเปลี่ยนแปลงภายหลังก็ได” 
   “มาตรา 13 เมื่อการสมรสสิ้นสุดลงดวยการหยาหรือศาลพิพากษาใหเพิกถอนการ
สมรส ใหฝายซึ่งใชช่ือสกุลของอีกฝายหนึ่งกลับไปใชช่ือสกุลเดิมของตน 

เมื่อการสมรสสิ้นสุดลงดวยความตาย ใหฝายซ่ึงยังมีชีวิตอยูและใชช่ือสกุลของอีก
ฝายหนึ่งมีสิทธิใชช่ือสกุลนั้นไดตอไป แตเมื่อจะสมรสใหม ใหกลับไปใชช่ือสกุลเดิมของตน” 

สรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 
เดิมพระราชบัญญัติช่ือบุคคล พ.ศ. 2505 กําหนดใหหญิงมีสามีใชช่ือสกุลของสามี 

แตปจจุบันไดมีพระราชบัญญัติช่ือบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 บัญญัติใหยกเลิกขอความดังกลาว 
แลวบัญญัติใหคูสมรสสามารถเลือกที่จะใชช่ือสกุลของฝายใดฝายหนึ่ง หรือตางฝายตางใชช่ือสกุล
เดิมของตนเองก็ได เหตุผลก็คือ โดยที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยที่ 21/2546 วาพระราชบัญญัติช่ือ
บุคคล พ.ศ. 2505 มาตรา 12 ที่บัญญัติใหหญิงมีสามี ใชช่ือสกุลของสามี ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ 
เนื่องจากรัฐธรรมนูญบัญญัติไววาชายหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน ดังนั้นหญิงมีสามีจึงมีสิทธิที่จะ
เลือกใชนามสกุลเดิมของตน หรือจะใชนามสกุลของสามีก็ได แตตอมาเมื่อการสมรสสิ้นสุดลงดวย
การหยา หรือศาลพิพากษาใหเพิกถอนการสมรส ใหฝายซึ่งใชช่ือสกุลของอีกฝาย กลับไปใชช่ือสกุล
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ของตนเอง แตถาการสมรสสิ้นสุดลงดวยความตาย ใหฝายที่มีชีวิตอยูใชช่ือสกุลของฝายที่ตายไป
แลวได แตถาจะสมรสใหมใหกลับไปใชช่ือสกุลเดิมของตนเอง 

นอกจากนี้ในเรื่องของชื่อรอง มาตรา 6 ของพระราชบัญญัติช่ือบุคคล (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2548 บัญญัติไวมีใจความสําคัญสรุปวา คูสมรสจะใชช่ือสกุลของอีกฝายหนึ่งเปนชื่อรองไดเมือ่
ไดรับความยินยอมของฝายนั้นแลว หรือบุตรจะใชช่ือสกุลเดิมของบิดาหรือมารดาเปนชื่อรองของ
ตนก็ได แตมีขอสังเกตคือ พระราชบัญญัติดังกลาวไมไดกลาวถึงกรณีหญิงมีสามีจะใชช่ือสกุลเดิม
ของตนเปนชื่อรอง การตั้งชื่อรองปกติตองกระทําขณะจดทะเบียนเกิด ฉะนั้นหากหญิงประสงคจะ
ใชนามสกุลของตนมาเปนชื่อรองก็อาจยื่นคํารองขอมีช่ือรองใหมตอนายทะเบียนทองที่ จะใชช่ือ
สกุลของตนมาเปนชื่อรองเองโดยลําพังไมได เพราะถือเปนการใชโดยไมถูกตองตามพระราชบัญญัติ
ช่ือบุคคล พ.ศ. 2505 แตก็ไมมีบทบัญญัติวาหญิงมีสามีที่ฝาฝนดังกลาวผลจะเปนเชนไร86 
 6)   สัญชาติของสามีภริยา 

การสมรสไมทําใหสัญชาติของสามีภริยาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม แตอยางไรก็ตาม
หญิงซึ่งเปนคนตางดาวสมรสกับชายสัญชาติไทย หากประสงคจะไดสัญชาติไทยก็สามารถทําได
โดยการยื่นคําขอตอพนักงานเจาหนาที่ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 มาตรา 9 

การที่หญิงตางชาติไดสัญชาติไทยตามสามีแลว แมภายหลังหยาขาดจากสามี หรือ
สามีตาย หญิงนั้นก็ยังคงมีสัญชาติไทยตอไป เวนแตหญิงนั้นจะสละสัญชาติไทยกลับไปถือสัญชาติ
เดิมของตน นอกจากนี้แมสามีจะแปลงสัญชาติไทยไปถือสัญชาติอ่ืน หญิงนั้นก็ยังคงมีสัญชาติไทย
อยูตามเดิมไมเสียสัญชาติไทยไปแตอยางใดเพราะไดสัญชาติไทยมาโดยเด็ดขาดแลว87 
 7)  การจัดการทรัพยสินระหวางสามีภริยา 

กฎหมายแยกทรัพยสินระหวางสามีภริยาโดยชอบดวยกฎหมายออกเปน 2 ประเภท 
คือ สินสวนตัวและสินสมรส 

1) สินสวนตัว 
 มาตรา 1471 “สินสวนตัว ไดแก ทรัพยสิน 
 (1) ที่ฝายใดฝายหนึ่งมีอยูกอนสมรส 
 (2)  ที่เปนเครื่องใชสอยสวนตัว เครื่องแตงกาย หรือเครื่องประดับกายตามควร

แกฐานะ หรือเครื่องมือเครื่องใชที่จําเปนในการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพของคูสมรสฝายใดฝาย
หนึ่ง 

                                                 
86  นุชทิพย ป.บรรจงศิลป.  เลมเดิม.  หนา 53. 
87  ประสพสุข บุญเดช.  เลมเดิม.  หนา 181. 
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 (3)  ที่ฝายใดฝายหนึ่งไดมาระหวางสมรสโดยการรับมรดก หรือโดยการใหโดย
เสนหา 

 (4)  ที่เปนของหมั้น” 
  นอกจากนี้ในระหวางสมรสอาจมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนทรัพยที่เปนสิน

สวนตัว ทรัพยสินหรือเงินที่ไดมาก็ยังคงเปนสินสวนตัวของฝายนั้น หรือหากทรัพยสินสวนตัวนั้น
ถูกทําลายไป เชน ไฟไหม แลวไดเงินประกันมา เงินประกันนั้นก็ยังคงเปนสินสวนตัวของฝายนั้น
อยู ทั้งนี้ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 147288 

  ในการจัดการสินสวนตัว กฎหมายกําหนดใหอํานาจในการจัดการสิน
สวนตัว ไมวาจะจําหนาย จํานํา จํานอง หรือกอใหเกิดภาระติดพันใดๆ ตกอยูแกคูสมรสฝายที่เปน
เจาของสินสวนตัวนั้น ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 147389 

2)  สินสมรส 
 มาตรา 1474 “สินสมรสไดแกทรัพยสิน 
 (1) ที่คูสมรสไดมาระหวางสมรส 
 (2)  ที่ฝายใดฝายหนึ่งไดมาระหวางสมรสโดยพินัยกรรม หรือการใหเปน

หนังสือเมื่อพินัยกรรม หรือหนังสือยกใหระบุวาเปนสินสมรส 
 (3)  ที่เปนดอกผลของสินสวนตัว 
  ถากรณีเปนที่สงสัยวาทรัพยสินอยางหนึ่งเปนสินสมรสหรือมิใช ให

สันนิษฐานไวกอนวาเปนสินสมรส” 
  ทรัพยสินที่ถือวาเปนสินสมรส มี 3 ชนิด ไดแก 
  1.  ทรัพยสินที่คูสมรสไดมาระหวางสมรส นอกจากโดยการรับมรดกหรือ

โดยการใหโดยเสนหาถือวาเปนสินสมรสทั้งส้ิน เชน สามีรับราชการไดเงินเดือนๆละ 15,000 บาท 
ภริยาถูกสลากกินแบงรัฐบาลเปนเงิน 2,000,000 บาท หรือสามีเปนกรรมกรถูกปลดออกจากงาน
ไดรับเงินคาชดเชย 40,000 บาท เงินเหลานี้เปนสินสมรส 

  2.  ทรัพยสินที่ไดมาระหวางสมรสโดยพินัยกรรมหรือหนังสือยกใหระบุวา
เปนสินสมรส เชน บิดาของสามีถึงแกความตายและทําพินัยกรรมยกเงิน 1,000,000 บาท ใหสามี

                                                 
88  มาตรา 1472 “สินสวนตัวนั้นถาไดแลกเปลี่ยนเปนทรัพยสินอื่นก็ดี ซื้อทรัพยสินอื่นมาก็ดี หรือขายได

เปนเงินมาก็ดี ทรัพยสินอื่นหรือเงินที่ไดมานั้นเปนสินสวนตัว 
  สินสวนตัวที่ถูกทําลายไปทั้งหมด หรือแตบางสวน แตไดทรัพยสินอื่น หรือเงินมาทดแทนทรัพยสิน
อื่น หรือเงินที่ไดมานั้นเปนสินสวนตัว” 

89  มาตรา 1473 “สินสวนตัวของคูสมรสฝายใดใหฝายนั้นเปนผูจัดการ” 
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โดยระบุวาใหเปนสินสมรส เงินจํานวนนี้เปนสินสมรส แตถาไมไดระบุวาใหเปนสินสมรส เงิน
จํานวนดังกลาวเปนสินสวนตัวของสามี 

  3. ทรัพยสินที่เปนดอกผลของสินสวนตัว ดอกผลธรรมดาหรือดอกผล 
นิตินัยของสินสวนตัวเปนสินสมรสทั้งส้ิน เชน กอนสมรสภริยามีโคนม 10 ตัว หลังจากสมรสแลว
แมโคตกลูก 5 ตัว แมโคทั้งสิบตัวเปนสินสวนตัวของภริยา แตลูกโคทั้งหาตัวเปนสินสมรส หรือ
กอนการสมรสสามีมีเงินฝากธนาคาร 100,000 บาท หลังจากสมรสแลวธนาคารคิดดอกเบี้ยให 
6,000 บาท เงินดอกเบี้ย 6,000 บาทนี้เปนดอกผลนิตินัยของตนเงินจึงเปนสินสมรส สําหรับราคา
ทรัพยสินที่เพิ่มขึ้นโดยตัวเองมิใชดอกผลของทรัพยสินจึงมิใชสินสมรส เชน ที่ดินสินสวนตัวของ
ภริยาราคา 500,000 บาท หลังจากสมรสแลวราคาที่ดินเพิ่มขึ้นเปน 700,000 บาท ภริยาจึงขายที่ดิน
ไป เงินที่ขายไดทั้งหมดเปนสินสวนตัวของภริยา90 

  ในสวนของการจัดการสินสมรส กฎหมายบัญญัติใหสามีและภริยาเปน
ผูจัดการสินสมรสรวมกัน เวนแตจะมีสัญญากอนสมรสระบุไวเปนอยางอื่น กลาวคือ สัญญากอน
สมรสอาจระบุใหสามีหรือภริยาเปนผูจัดการสินสมรสแตเพียงผูเดียว91 นอกจากนี้อํานาจจัดการ
สินสมรส ยังรวมถึงอํานาจจําหนาย จํานํา จํานอง หรือกอใหเกิดภารติดพันซึ่งสินสมรส และอํานาจ
ฟอง และตอสูคดีเกี่ยวกับสินสมรสนั้นดวย ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1477 

  อนึ่ง ในกรณีที่คูสมรสฝายหนึ่งไดทํานิติกรรมไปโดยปราศจากความยินยอม 
ตามป.พ.พ.มาตรา 1480 นิติกรรมนั้นจะสมบูรณตอเมื่ออีกฝายหนึ่งไดใหสัตยาบัน หรือถาหาก
ไมใหสัตยาบัน คูสมรสอีกฝายหนึ่งขอใหศาลเพิกถอนนิติกรรมนั้นได แตความขอนี้มิใหใชบงัคบัถา
ปรากฏวาในขณะที่ทํานิติกรรมนั้นบุคคลภายนอกไดกระทําการโดยสุจริต แตการใหโดยเสนหาอัน
มิไดเปนไปตามสมควรในทางศีลธรรมอันดีหรือในทางสมาคม คูสมรสอีกฝายหนึ่งนั้นยอมขอให
ศาลเพิกถอนไดเสมอ โดยใหนํามาตรา 240 มาใชบังคับโดยอนุโลม ตัวอยางเชน ภริยายินยอมให
สามีสวมแหวนทองซึ่งเปนสินสมรสอยูเปนประจํา ตอมาสามีนําแหวนทองไปขาย บุคคลภายนอก
รับซ้ือไวโดยสุจริตคิดวาเปนสินสวนตัวของสามีเชนนี้ ภริยาจะมาขอใหศาลเพิกถอนสัญญาซื้อขาย
ดังกลาวไมได แตอยางไรก็ดีถานิติกรรมในการจัดการสินสมรสที่คูสมรสฝายหนึ่งทําไปโดยลําพัง
นั้น เปนการทําสัญญาใหโดยเสนหาแลว คูสมรสฝายที่ไมไดใหความยินยอมมีสิทธิขอใหศาล 
เพิกถอนสัญญาใหโดยเสนหานี้ไดเสมอ แมผูรับซึ่งเปนบุคคลภายนอกจะไดกระทําการโดยสุจริต 
เวนแตการใหโดยเสนหานั้นจะเปนการใหตามควรในทางศีลธรรมอันดี หรือในทางสมาคมจึงจะ

                                                 
90  ประสพสุข บุญเดช.  (2550).  หลักกฎหมายครอบครัว.  หนา 53-54. 
91  มาตรา 1476 “นอกจากสัญญากอนสมรสจะกําหนดไวเปนอยางอื่น สามีและภริยาเปนผูจัดการ

สินสมรสรวมกัน” 
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เพิกถอนไมได เชน ภริยาเอาเงินสินสมรสใหนายดําไป 200 บาท เพื่อรวมทําบุญเนื่องจากนายดําลา
อุปสมบท เชนนี้เปนการใหในทางศีลธรรมอันดีหรือในทางสมาคม สามีจะขอเพิกถอนไมได92 

  นอกจากนี้ หากสามีภริยาโดยชอบดวยกฎหมายตองการทําพินัยกรรม 
กฎหมายมาตรา 1481 บัญญัติวา “สามีหรือภริยาไมมีอํานาจทําพินัยกรรมยกสินสมรสที่เกินกวาสวน
ของตนใหแกบุคคลใดได” กลาวคือ หากสามีหรือภริยาจะทําพินัยกรรมยกทรัพยสินใหแกบุคคลใด 
ทําไดเพียงแคทรัพยสินสวนของตนเอง คือ สินสวนตัวและสินสมรสเฉพาะสวนของตนเทานั้น หาก
ขืนทําพินัยกรรมยกสินสมรสเกินสวนของตนใหแกบุคคลอื่น พินัยกรรมนั้นไมมีผลบังคับถึง
สินสมรสที่เกินสวนนั้นคงมีเฉพาะสินสมรสที่เปนสวนของผูทําพินัยกรรม93 

  จะเห็นไดวาเมื่อชายหญิงจดทะเบียนสมรสกัน ทรัพยสินที่ไดมาหลังจากนั้น
เปนสินสมรส ทั้งสองฝายมีสิทธิในทรัพยสินนั้นคนละกึ่งหนึ่ง แมวาสามีจะเปนผูทํามาหาไดแต 
ผูเดียว ภริยาเปนแมบานอยูบาน แตภริยาก็มีสิทธิในทรัพยสินที่สามีหาไดกึ่งหนึ่ง ซ่ึงตางกับชาย
หญิงที่อยูกินดวยกันโดยไมไดจดทะเบียนสมรส ทรัพยสินที่ฝายใดทํามาหาได ก็ยังคงเปนของฝาย
นั้นแตเพียงผูเดียว อีกฝายไมมีสิทธิในทรัพยสินดังกลาวแตอยางใด 

  โดยปกติแลวสามีภริยาเปนผูจัดการสินสมรสรวมกัน เวนแตสามีภริยาจะทํา
สัญญากอนสมรสหรือสัญญาระหวางสมรสกําหนดไวเปนอยางอื่น หรือมีคําสั่งศาลอนุญาตใหสามี
หรือภริยาเปนผูจัดการสินสมรสแตเพียงผูเดียว กรณีดังกลาวหากฝายที่มีอํานาจจัดการสินสมรส 
กอความเสียหาย กฎหมายไดบัญญัติใหคูสมรสอีกฝายหนึ่งอาจรองขอตอศาลใหส่ังอนุญาตใหตน
เปนผูจัดการสินสมรสแตเพียงผูเดียว หรือรองขอแยกสินสมรส ตลอดจนกําหนดวิธีการคุมครอง
ช่ัวคราวเพื่อจัดการสินสมรสตามควร เหตุที่อาจรองขอตอศาลมี 5 ประการ คือ 

  1.  จัดการสินสมรสเปนที่เสียหายถึงขนาด 
  2.  ไมอุปการะเลี้ยงดูอีกฝายหนึ่ง 
  3.  มีหนี้สินลนพนตัว หรือทําหนี้เกินกึ่งหนึ่งของสินสมรส 
  4.  ขัดขวางการจัดการสินสมรสของอีกฝายหนึ่งโดยไมมีเหตุอันสมควร 
  5.  มีพฤติการณปรากฏวาจะทําความหายนะใหแกสินสมรส 
   ความสัมพันธระหวางสามีภริยาในเรื่องทรัพยสิน นอกจากที่กฎหมายได

กําหนดไวดังกลาวขางตนแลว กฎหมายยังยินยอมใหคูสมรสทําสัญญากําหนดความสัมพันธในเรื่อง
ทรัพยสินได คือ สัญญากอนสมรส และสัญญาระหวางสมรส 

 

                                                 
92  นุชทิพย ป.บรรจงศิลป.  เลมเดิม.  หนา 67. 
93  แหลงเดิม.  หนา 71. 
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   ก. สัญญากอนสมรส 
    ในการทําสัญญากอนสมรสกฎหมายไดกําหนดสาระสําคัญในเรื่อง

สัญญากอนสมรสไวดังนี้ 
    ประการที่หนึ่ง  จะตองทําสัญญากันกอนสมรส หรืออยางชาที่สุด

ในขณะจดทะเบียนสมรส 
    ประการที่สอง  เปนสัญญาเกี่ยวกับเรื่องทรัพยสิน หรือการจัดการ

ทรัพยสินในระหวางสามีภริยา ตามที่กฎหมายบัญญัติไวในบรรพ 5 หมวด 4 วาดวยทรัพยสิน
ระหวางสามีภริยา กฎหมายไมเปดชองใหทําสัญญากันในเรื่องอื่นๆนอกเหนือจากในเรื่องทรัพยสิน 
นอกจากนี้สามีภริยายังไมอาจทําสัญญากอนสมรสในเรื่องหนี้สินระหวางสามีภริยาได ถึงแมวา
บทบัญญัติในเรื่องหนี้สินระหวางสามีภริยาจะอยูในหมวด 4 แหงบรรพ 5 ก็ตาม หนี้รวมหรือหนี้
สวนตัวของคูสมรสยังคงเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 

    ประการที่สาม ขอความในสัญญาจะตองไมขัดตอความสงบเรียบรอย 
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และจะตองไมระบุใหใชกฎหมายประเทศอื่นบังคับในเรื่อง
ทรัพยสิน มิฉะนั้นขอความในสัญญากอนสมรสดังกลาวเปนโมฆะ (ป.พ.พ. มาตรา 1465) ปญหามี
วาสามีภริยาสามารถทําสัญญากอนสมรสใหแตกตางจากที่กฎหมายบัญญัติไวไดเพียงไร ผูเขียนเห็น
วา หากเรื่องใดเปนเรื่องที่เกี่ยวกับสวนไดสวนเสียของคูสมรสโดยเฉพาะ และไมกอใหเกิดความ
แตกแยกในครอบครัว ไมกระทบกระเทือนถึงบุคคลภายนอกอันจะสงผลกระทบตอสังคมสวนรวม
แลว คูสมรสก็สามารถทําสัญญากอนสมรสใหแตกตางจากที่กฎหมายบัญญัติไวได 

    สวนในประเด็นของการตองหามมิใหระบุใหใชกฎหมายประเทศอื่น
บังคับในเรื่องทรัพยสินนั้น ผูเขียนเห็นวา หากเปนการลอกเอาบทบัญญัติกฎหมายตางประเทศมา
เปนขอสัญญา และบทบัญญัติดังกลาวไมขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
นาจะทําได เพราะไมไดเปนการระบุใหใชในฐานะนํากฎหมายตางประเทศมาบังคับในเรื่อง
ทรัพยสิน เชน ทําสัญญากอนสมรสกันไววา กรณีที่สามีภริยาแยกกันอยู ทรัพยสินที่ฝายใดฝายหนึ่ง
ไดมาในระหวางนั้นใหเปนสินสวนตัวของฝายนั้น  ซ่ึงแมวาขอสัญญานี้จะเปนบทบัญญัติแหง
กฎหมายแพงมลรัฐแคลิฟอรเนียก็ตาม ขอสัญญาเชนวานี้ใชบังคับได 

    ในเรื่องแบบของสัญญากอนสมรส ป.พ.พ. มาตรา 1466 บัญญัติใหตก
เปนโมฆะ หากมิไดทําตามแบบอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

    1. จดแจงขอตกลงเปนสัญญากอนสมรสไวในทะเบียนสมรสตอ 
เจาพนักงาน พรอมกับการจดทะเบียนสมรส 
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    2.  ทําเปนหนังสือลงลายมือช่ือคูสมรส และพยานอยางนอยสองคน
แนบหนังสือสัญญากอนสมรสไวทายทะเบียนสมรส และไดจดไวในทะเบียนสมรสพรอมกับการ
จดทะเบียนสมรสวาไดมีสัญญานั้นแนบไว 

     สัญญากอนสมรสเมื่อไดทําขึ้นแลว หากตองการเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิกถอนกอนสมรส ชายหญิงสามารถตกลงทําไดเอง แตหากเปนการเปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอน
ภายหลังสมรส จะตองไดรับอนุญาตจากศาลกอน ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1467 อยางไรก็ดีขอความใน
สัญญากอนสมรสไมวาจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนสัญญาดังกลาวหรือไมก็ตาม ไมมี
ผลกระทบกระเทือนสิทธิของบุคคลภายนอกผูกระทําการโดยสุจริต ซ่ึงไดแกบุคคลภายนอกที่ไมรู
วาคูสมรสมีการทําสัญญากอนสมรสไว รวมทั้งไมรูวามีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนสัญญากอน
สมรสนั้น 

   ข.  สัญญาระหวางสมรส 
    สัญญาระหวางสมรส กฎหมายมิไดกําหนดวาจะมีไดแตเพียงเรื่อง

เกี่ยวกับทรัพยสินระหวางสามีภริยาเทานั้น ดังนั้นสัญญาระหวางสมรสจึงอาจจะตกลงเกี่ยวกับ
ความสัมพันธสวนตัว หรือตกลงเกี่ยวกับความสัมพันธในทางทรัพยสินก็ได 

     นอกจากนี้กฎหมายยังมิไดกําหนดแบบของสัญญาระหวางสมรสไว 
แตถาสัญญานั้นมีลักษณะเปนนิติกรรมสัญญาประเภทใดประเภทหนึ่งที่กฎหมายกําหนดแบบไว 
ก็จะตองทําตามแบบของนิติกรรมประเภทนั้นดวย เชน สัญญาใหอสังหาริมทรัพย ตองทําเปน
หนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ เปนตน 

    สัญญาระหวางสมรส มีขอจํากัดในการทําสัญญา คือ ขอตกลงใน
สัญญาจะตองไมขัดตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน นอกจากนี้สัญญา
ระหวางสมรสจะตองไมขัดตอสัญญากอนสมรสและไมมีเนื้อหาเปนการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือ
ยกเลิกสัญญากอนสมรส เพราะตามกฎหมายไทยการแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกสัญญากอนสมรส 
 

 
 
 
 
 

DPU



 62 

จะตองไดรับอนุญาตจากศาล และเนื่องจากตาม ป.พ.พ. มาตรา 147694 ไดกําหนดใหสามีและภริยา
ตองจัดการสินสมรสรวมกัน หรือไดรับความยินยอมจากอีกฝายหนึ่ง ดังนั้นขอตกลงระหวางสมรส
จึงมีขอจํากัดไมสามารถทําเพื่อตกลงเกี่ยวกับความสัมพันธทางทรัพยสินขัดหรือแยงกับมาตรา 1476 
ได แตกฎหมายก็ไดเปดชองใหสามีภริยาสามารถจัดการสินสมรสใหแตกตางไปจากมาตรา 1476 
ได โดยการทําสัญญากอนสมรส 

    ในสวนของการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนสัญญาระหวางสมรส
นั้น สามารถทําไดดวยการตกลงรวมกันตามหลักความศักดิ์สิทธิ์ของการแสดงเจตนา แตกรณีของ
สัญญาระหวางสมรสเกี่ยวกับทรัพยสิน ป.พ.พ. มาตรา 1469 กําหนดวิธีการไวเปนพิเศษใหสามี
ภริยาสามารถบอกลางสัญญาระหวางสมรสในเวลาใดระหวางที่ยังเปนสามีภริยากันอยู หรือภายใน
กําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ขาดจากการเปนสามีภริยากัน แตทั้งนี้การแกไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก
ขอตกลงนั้นจะไมกระทบตอสิทธิของบุคคลภายนอกผูกระทําการโดยสุจริต เชน บุคคลภายนอกซื้อ
ที่ดินจากภริยาโดยไมทราบมากอนวาสามีทําสัญญายกที่ดินสินสวนตัวใหแกภริยา และตอมาสามีได
บอกลางสัญญาระหวางสมรสดังกลาว บุคคลภายนอกยอมไดกรรมสิทธิ์ในที่ดินแมวาจะมีการบอก
ลางสัญญาไปแลวก็ตาม 

 
 
 

                                                 
94

  มาตรา 1476 สามีและภริยาตองจัดการสินสมรสรวมกัน หรือไดรับความยินยอมจากอีกฝายหนึ่งใน

กรณีดังตอไปน้ี 
 (1) ขาย แลกเปลี่ยน ขายฝาก ใหเชาซื้อ จํานอง ปลดจํานอง หรือโอนสิทธิจํานอง ซึ่งอสังหาริมทรัพย

หรือสังหาริมทรัพยที่อาจจํานองได 
 (2) กอต้ังหรือกระทําใหสุดสิ้นลงทั้งหมดหรือบางสวนซึ่งภาระจํายอม สิทธิอาศัย สิทธิเหนือพ้ืนดิน 

สิทธิเก็บกินหรือภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย 
 (3) ใหเชาอสังหาริมทรัพยเกินสามป 
 (4) ใหกูยืมเงิน 

 (5) ใหโดยเสนหา เวนแตการใหที่พอควรแกฐานานุรูปของครอบครัว เพื่อการกุศล เพื่อการสังคม หรือ
ตามหนาที่ธรรมจรรยา 
 (6) ประนีประนอมยอมความ 
 (7) มอบขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการวินิจฉัย 
 (8) นําทรัพยสินไปเปนประกันหรือหลักประกันตอเจาพนักงานหรือศาล 
 การจัดการสินสมรสนอกจากกรณีที่บัญญัติไวในวรรคหนึ่ง สามีหรือภริยาจัดการไดโดยมิตองไดรับ
ความยินยอมจากอีกฝายหนึ่ง 
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    จะเห็นไดวานอกจากที่กฎหมายกําหนดความสัมพันธในเรื่อง
ทรัพยสินระหวางสามีภริยาไว สามีภริยายังสามารถกําหนดความสัมพันธในเรื่องทรัพยสินใหตาง
ไปจากที่กฎหมายบัญญัติไวได โดยการทําสัญญากอนสมรส หรือทําสัญญาระหวางสมรสดังกลาว
ขางตน 
  8) หนี้สินและความรับผิดในหนี้สินของสามีภริยา 
   หนี้สินของสามีภริยาอาจมีมากอนสมรส หรือเกิดขึ้นระหวางสมรส และอาจเปนหนี้
สวนตัวของฝายใดฝายหนึ่ง หรือเปนหนี้รวมที่สามีภริยาเปนลูกหนี้รวมกันก็ได 

หนี้รวมระหวางสามีภริยา บัญญัติไวในมาตรา 1490 ดังนี้ 
“หนี้ที่สามีภริยาเปนลูกหนี้รวมกันนั้นใหรวมถึงหนี้ที่สามีหรือภริยากอใหเกิดขึ้นใน

ระหวางสมรสดังตอไปนี้ 
(1)  หนี้เกี่ยวแกการจัดการบานเรือนและจัดหาส่ิงจําเปนสําหรับครอบครัว การ

อุปการะเลี้ยงดู ตลอดถึงการรักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัวและการศึกษาของบุตรตามสมควรแก
อัตภาพ 

(2)  หนี้ที่เกี่ยวของกับสินสมรส 
(3)  หนี้ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการงานซึ่งสามีภริยาทําดวยกัน 
(4)  หนี้ที่สามีหรือภริยากอขึ้นเพื่อประโยชนตนฝายเดียว แตอีกฝายหนึ่งไดให

สัตยาบัน” 
 หนี้รวมระหวางสามีภริยาโดยชอบดวยกฎหมาย ตองเปนหนี้ที่กอใหเกิดขึ้นใน

ระหวางสมรส และตองเปนหนี้ตามที่ระบุไวในมาตรา 1490 (1)-(4) เทานั้นถึงจะเปนหนี้รวม
ระหวางสามีภริยา หนี้อยางอื่นที่มิใชระบุไวในมาตรา 1490 มิใชหนี้รวม คูสมรสฝายใดเปนคนกอ
หนี้ขึ้น ก็ตองรับผิดชอบเปนการสวนตัว เวนแตสามีและภริยาจะเปนลูกหนี้รวมกันตามบทบัญญัติ
ในเรื่องหนี้รวมตามธรรมดา95 

 หนี้รวมระหวางสามีภริยาที่จะตองรับผิดชอบรวมกันมีอยู 4 ชนิด คือ 
 1.  หนี้เกี่ยวกับการจัดกิจการอันจําเปนในครอบครัว การอุปการะเลี้ยงดูบุคคลใน

ครอบครัว คารักษาพยาบาล คาเลาเรียนบุตร แตทั้งนี้ตองพอสมควรแกอัตภาพของครอบครัวนั้น 
หากเปนจํานวนเกินสมควรสวนที่เกินยอมไมถือวาเปนหนี้รวม ฝายที่กอหนี้ตองรับผิดในสวนที่เกิน

                                                 
95  ประสพสุข บุญเดช.  (2552).  คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวย

ครอบครัว. หนา 249. 
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นั้นตอเจาหนี้แตผู เดียว เชน ครอบครัวยากจนอยูในสลัม บิดาไปกู เงินเพื่อสงบุตรไปเรียน
ตางประเทศถือวาเปนการเกินสมควร เปนตน96 

 2.  หนี้ที่เกี่ยวของกับสินสมรส เชน หนี้คาซอมแซมบานที่เปนสินสมรส เปนตน 
 3.  หนี้ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการงานซึ่งสามีภริยาทําดวยกัน เชน สามีภริยาทําธุรกิจ

ขายบานดวยกัน เงินที่สามีกู เพื่อนํามาเปนทุนในการทําธุรกิจ ก็เปนหนี้รวมที่สามีภริยาตอง
รับผิดชอบรวมกัน 

 4.  หนี้ที่สามีภริยากอข้ึนเพื่อประโยชนตนฝายเดียว แตอีกฝายหนึ่งไดให
สัตยาบัน เชน สามีกูเงินซื้อรถยนตใชสวนตัว ภริยาไดใหสัตยาบันก็ถือเปนหนี้รวม การใหสัตยาบัน
อาจกระทําดวยวาจา หรือทําเปนหนังสือก็ได นอกจากนี้การที่คูสมรสฝายหนึ่งลงลายมือช่ือในฐานะ
เปนพยานในสัญญาที่คูสมรสอีกฝายหนึ่งทําขึ้นก็ถือวาเปนการใหสัตยาบันในสัญญานั้นโดยปริยาย 
เชน สามีลงลายมือช่ือเปนพยานในหนังสือรับสภาพหนี้ที่ภริยาทําขึ้น97 แตถาเปนกรณีเปนหนี้ที่
เกิดขึ้นกอนสมรส แมตอมาภายหลังสมรสแลวคูสมรสอีกฝายหนึ่งไดใหสัตยาบันก็ตาม ก็ถือวายัง
เปนหนี้สวนตัวของฝายที่กอหนี้ขึ้นดังเดิมนั่นเอง ไมกลายเปนหนี้รวมไปได98 

 ในสวนของการบังคับชําระหนี้จากทรัพยสินระหวางสามีภริยา มีกฎหมายบัญญัติ
ไว ดังนี้ 

 มาตรา 1488 “ถาสามีหรือภริยาตองรับผิดสวนตัวเพื่อชําระหนี้ที่กอไวกอนหรือ
ระหวางสมรส ใหชําระหนี้นั้นดวยสินสวนตัวของฝายนั้นกอน เมื่อไมพอจึงใหชําระดวยสินสมรสที่
เปนสวนของฝายนั้น”  

มาตรา 1489 “ถาสามีภริยาเปนลูกหนี้รวมกัน ใหชําระหนี้นั้นจากสินสมรส และ
สินสวนตัวของทั้งสองฝาย” 

ในกรณีหนี้สวนตัวที่สามีหรือภริยากอไวกอนสมรสหรือระหวางสมรส เจาหนี้
ตองบังคับชําระหนี้จากสินสวนตัวของฝายที่กอหนี้นั้นกอน หากไมพอจึงจะบังคับชําระหนี้จาก
สินสมรสสวนของฝายนั้น แตหากเปนหนี้รวมระหวางสามีภริยาตามมาตรา 1490  เจาหนี้มีสิทธทิีจ่ะ
บังคับชําระหนี้จากสินสมรสและสินสวนตัวของทั้งสองฝาย โดยไมตองคํานึงวาจะตองบังคับชําระ
หนี้เอาจากทรัพยประเภทใดกอนหลัง และจะบังคับชําระหนี้จากทรัพยที่เปนของคูสมรสฝายใดฝาย
หนึ่งจนครบจํานวนหนี้ก็ได นอกจากนี้หนี้รวมซ่ึงสามีภริยาตองรับผิดดวยกันนั้นแมจะไดหยาและ

                                                 
96  แหลงเดิม.  หนา 251. 
97  คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1364/2495 ระหวาง นายธงไชย สาริกะวณิช โจทก นางไขศรี กลันทกานนท 

กับพวก จําเลย 
98  คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2618/2524 ระหวาง นางนิลพัตร สมงาม โจทก นางทิ้ง หงสเวียงจันทร จําเลย 

นายสู หงสเวียงจันทร ผูรอง 
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แบงทรัพยแบงความรับผิดในหนี้สินตอกันแลวก็ไมมีผลกระทบกระเทือนถึงสิทธิของเจาหนี้ในอัน
ที่จะบังคับชําระหนี้เอาจากสามีหรือภริยาหรือทั้งสองคน ทั้งนี้เพราะเจาหนี้มีสิทธิตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 219 ที่จะบังคับชําระหนี้เอาจากสามีหรือภริยาฝายใดฝายหนึ่งโดย
ส้ินเชิง หรือเอาจากทั้งสามีและภริยาทั้งสองฝายก็ได อยางไรก็ตามเมื่อสามีภริยาเปนลูกหนี้รวมกัน
แลว เจาหนี้มีสิทธิบังคับชําระหนี้จากสินสมรสและสินสวนตัวของทั้งสองฝายโดยจะยึดสินสวนตัว
กอนสินสมรสก็ได ไมวาสินสวนตัวนั้นจะเปนของฝายใด แตหากเจาหนี้ไมไดฟองคูสมรสอีกฝาย
หนึ่งเปนคูความในคดี ก็จะนํายึดสินสวนตัวของฝายนั้นไมได แมจะเปนลูกหนี้รวมก็ตามเพราะคํา
พิพากษาดังกลาวไมผูกพันคูสมรสที่ไมไดถูกฟองคดี ทั้งนี้ตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง มาตรา 145 วรรคสอง99 
 9)  การแยกสินสมรส 

ในระหวางที่เปนสามีภริยากัน อาจมีการแยกสินสมรสโดยคําสั่งศาลหรือโดยผลของ
กฎหมาย ทําใหสามีภริยาไมมีสินสมรสอีกตอไป คงมีแตสินสวนตัวของแตละฝาย ซ่ึงมีอยู 3 กรณี คือ 

(1)  สามีหรือภริยาถูกศาลมีคําสั่งใหแยกสินสมรสเมื่อมีการจัดการสินสมรสเปนที่
เสียหายถึงขนาด หรือไมอุปการะเลี้ยงดูอีกฝายหนึ่ง หรือมีหนี้สินลนพนตัวหรือทําหนี้เกินกึ่งหนึ่ง
ของสินสมรส หรือขัดขวางการจัดการสินสมรสของอีกฝายหนึ่งโดยไมมีเหตุอันควร หรือจะทํา
ความเสียหายใหแกสินสมรส ตามมาตรา 1484 วรรคสอง 

(2) สามีหรือภริยาตองคําพิพากษาใหลมละลาย สินสมรสยอมแยกจากกันโดย
อํานาจกฎหมายนับแตวันที่ศาลพิพากษาใหลมละลาย ตามมาตรา 1491 

(3)  ศาลมีคําส่ังใหแยกสินสมรสในกรณีที่สามีหรือภริยาเปนคนไรความสามารถ 
และมีการตั้งบิดา มารดา หรือบุคคลภายนอกเปนผูอนุบาลตามมาตรา 1598/17 วรรคสอง 

เมื่อมีการแยกสินสมรสระหวางสามีภริยาออกจากกัน ใหสวนที่แยกออกตกเปนสิน
สวนตัวของสามีหรือภริยา และบรรดาทรัพยสินที่ฝายใดไดมาภายหลังจากการแยกสินสมรส ให
เปนสินสวนตัวของฝายนั้น และสินสมรสที่คูสมรสไดมาโดยพินัยกรรม หรือโดยการใหเปน
หนังสือตามมาตรา 1474 (2) ในภายหลังจากการแยกสินสมรส ใหตกเปนสินสวนตัวของสามีและ
ภริยาฝายละครึ่ง และในสวนของดอกผลของสินสวนตัวที่ไดมาหลังจากที่ไดแยกสินสมรสแลวให
เปนสินสวนตัว ทั้งนี้ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 1492 

เมื่อมีการแยกสินสมรสออกจากกันแลว เนื่องจากคูสมรสทั้งสองฝายตางยังคงเปน
สามีภริยากันอยู จึงอาจมีความประสงคที่จะใหมีการรวมสินสมรสกันใหมก็ได จึงไดมีบทบญัญตัใิน
มาตรา 1492/1 ใหมีการยกเลิกการแยกสินสมรสได กลาวคือ ในกรณีที่มีการแยกสินสมรสโดยคําสั่ง

                                                 
99  ประสพสุข บุญเดช.  เลมเดิม.  หนา 265. 
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ศาล การยกเลิกการแยกสินสมรสใหกระทําไดเมื่อสามีหรือภริยารองขอตอศาล และศาลไดมีคําส่ัง
ใหยกเลิก แตถามีฝายใดฝายหนึ่งคัดคาน ศาลจะมีคําส่ังยกเลิกการแยกสินสมรสไดตอเมื่อเหตุแหง
การแยกสินสมรสไดส้ินสุดลงแลว 

เมื่อมีการยกเลิกการแยกสินสมรส หรือการแยกสินสมรสสิ้นสุดลงเพราะสามีหรือ
ภริยาพนจากการเปนบุคคลลมละลาย ใหทรัพยสินที่เปนสินสวนตัวอยูในวันที่ศาลมีคําสั่งใหยกเลิก
การแยกสินสมรส หรือในวันที่พนจากการเปนบุคคลลมละลาย ยังคงเปนสินสวนตัวตอไปตามเดิม 
ไมเปลี่ยนกลับไปเปนสินสมรสอีก สินสมรสจะมีขึ้นใหมเร่ิมตนตั้งแตวันที่ศาลมีคําสั่งใหยกเลิกการ
แยกสินสมรส หรือวันที่พนจากการเปนบุคคลลมละลายเทานั้น 
 10) การสิ้นสุดการสมรส 
   สามีภริยาโดยชอบดวยกฎหมาย หากตองการสิ้นสุดการสมรส ป.พ.พ. มาตรา 1501 
บัญญัติไววาการสมรสยอมสิ้นสุดลงดวยเหตุ 3 ประการ คือ ความตาย การหยา และศาลพิพากษาให
เพิกถอน 
   (1)  การสมรสสิ้นสุดลงดวยความตาย 
    นับตั้งแตวันที่สามีหรือภริยาตาย การสมรสสิ้นสุดลงทันที แตทั้งนี้ไมรวมถึง
ความตายโดยผลของกฎหมาย คือ สาบสูญ หากสามีหรือภริยาฝายใดฝายหนึ่งสาบสูญ อีกฝายหนึ่ง
ตองการใหการสมรสสิ้นสุดลงจะตองฟองหยาฝายที่สาบสูญตอศาลเสียกอน เมื่อศาลพิพากษาให
หยาแลว การสมรสจึงส้ินสุดลงดวยการหยา 
   (2) การสมรสสิ้นสุดลงดวยการหยา 
    สามีภริยาโดยชอบดวยกฎหมาย หากไมประสงคที่จะใชชีวิตรวมกัน ตองการ
ส้ินสุดการสมรสดวยการหยาขาดจากกัน ทําไดโดยความยินยอมของทั้งสองฝาย โดยป.พ.พ. มาตรา 
1514 กําหนดวาการหยาดวยความยินยอมตองทําเปนหนังสือ และมีพยานลงลายมือช่ืออยางนอย
สองคน และมาตรา 1515 ยังกําหนดอีกวา การสมรสที่ไดจดทะเบียนสมรสตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย  การหยาโดยความยินยอมจะสมบูรณตอเมื่อสามีและภริยาไดจดทะเบียนหยาแลว
เทานั้น สวนการหยาที่สามีภริยาแกลงจดทะเบียนหยากันหลอกๆ แตทั้งคูยังคงอยูรวมกัน ใชชีวิต
รวมกัน อยูบานหลังเดียวกันตามปกติ การจดทะเบียนหยาที่คูสมรสรูกันหลอกลวงผูอ่ืน นับเปนการ
ใชสิทธิโดยไมสุจริต การหยานั้นไมมีผลในทางกฎหมาย และไมเปนเหตุทําใหการสมรสสิ้นสุด
ลง100 

                                                 
100  นุชทิพย ป.บรรจงศิลป.  เลมเดิม.  หนา 93. 
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    หากกรณีคูสมรสตกลงหยากันเองไมได ตองฟองคดีตอศาล ใหศาลมีคํา
พิพากษาใหหยาขาดจากกัน การหยาประเภทนี้ตองมีเหตุฟองหยา โดยมาตรา 1516 กําหนดเหตุฟอง
หยาไวดังตอไปนี้ 
    (1) สามีหรือภริยาอุปการะเลี้ยงดูหรือยกยองผูอ่ืนฉันภริยาหรือสามี เปนชูหรือ
มีชูหรือรวมประเวณีกับผูอ่ืนเปนอาจิณ อีกฝายหนึ่งฟองหยาได 
    (2)  สามีหรือภริยาประพฤติช่ัว ไมวาความประพฤติช่ัวนั้นจะเปนความผิด
อาญาหรือไม ถาเปนเหตุใหอีกฝายหนึ่ง 
     (ก) ไดรับความอับอายขายหนาอยางรายแรง 
     (ข) ไดรับความดูถูกเกลียดชังเพราะเหตุที่คงเปนสามีหรือภริยาของฝายที่
ประพฤติช่ัวอยูตอไป หรือ 
     (ค) ไดรับความเสียหายหรือเดือดรอนเกินควร ในเมื่อเอาสภาพฐานะและ
ความเปนอยูรวมกันฉันสามีภริยามาคํานึงประกอบ อีกฝายหนึ่งนั้นฟองหยาได 
    (3)  สามีหรือภริยาทําราย หรือทรมานรางกายหรือจิตใจ หรือหมิ่นประมาท
หรือเหยียดหยามอีกฝายหนึ่งหรือบุพการีของอีกฝายหนึ่ง ทั้งนี้ถาเปนการรายแรง อีกฝายหนึ่งนั้น
ฟองหยาได 
    (4)  สามีหรือภริยาจงใจละทิ้งรางอีกฝายหนึ่งไปเกินหนึ่งป อีกฝายหนึ่งนั้น
ฟองหยาได 
     (4/1)  สามีหรือภริยาตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกและไดถูกจําคุกเกิน
หนึ่งปในความผิดที่อีกฝายหนึ่งมิไดมีสวนกอใหเกิดการกระทําความผิดหรือยินยอมหรือรูเห็นเปน
ใจในการกระทําความผิดนั้นดวย และการเปนสามีภริยากันตอไปจะเปนเหตุใหอีกฝายหนึ่งไดรับ
ความเสียหายหรือเดือดรอนเกินควร อีกฝายหนึ่งนั้นฟองหยาได 
     (4/2)  สามีหรือภริยาสมัครใจแยกกันอยูเพราะเหตุที่ไมอาจอยูรวมกันฉัน
สามีภริยาไดโดยปกติสุขตลอดมาเกินสามป หรือแยกกันอยูตามคําสั่งของศาลเปนเวลาเกินสามป 
ฝายใดฝายหนึ่งฟองหยาได 
    (5)  สามีหรือภริยาถูกศาลสั่งใหเปนคนสาบสูญ หรือไปจากภูมิลําเนาหรือถ่ิน
ที่อยูเปนเวลาเกินสามปโดยไมมีใครทราบแนวาเปนตายรายดีอยางไร อีกฝายหนึ่งฟองหยาได 
    (6)  สามีหรือภริยาไมใหความชวยเหลืออุปการะเลี้ยงดูอีกฝายหนึ่งตาม
สมควรหรือทําการเปนปฏิปกษตอการที่เปนสามีหรือภริยากันอยางรายแรง ทั้งนี้ ถาการกระทํานั้น
ถึงขนาดที่อีกฝายหนึ่งเดือดรอนเกินควรในเมื่อเอาสภาพ ฐานะและความเปนอยูรวมกันฉันสามี
ภริยามาคํานึงประกอบ อีกฝายหนึ่งนั้นฟองหยาได 
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    (7)  สามีหรือภริยาวิกลจริตตลอดมาเกินสามป และความวิกลจริตนั้นมี
ลักษณะยากจะหายได กับทั้งความวิกลจริตถึงขนาดที่จะทนอยูรวมกันฉันสามีภริยาตอไปไมได อีก
ฝายหนึ่งฟองหยาได 
    (8)  สามีหรือภริยาผิดทัณฑบนที่ทําใหไวเปนหนังสือในเรื่องความประพฤติ 
อีกฝายหนึ่งฟองหยาได 
    (9)  สามีหรือภริยาเปนโรคติดตออยางรายแรงอันอาจเปนภัยแกอีกฝายหนึ่ง
และโรคมีลักษณะเรื้อรัง ไมมีทางที่จะหายได อีกฝายหนึ่งนั้นฟองหยาได 
    (10)   สามีหรือภริยามีสภาพแหงกาย ทําใหสามีหรือภริยานั้นไมอาจรวม
ประเวณีไดตลอดกาล อีกฝายหนึ่งฟองหยาได 
     เมื่อทั้งสองฝายไดหยาขาดจากกันแลว ผลของการหยามีดังนี้ 
     1.  เร่ืองอํานาจปกครองบุตร 
      ในกรณีหยาโดยความยินยอมใหสามีภริยาทําหนังสือตกลงกันวาฝาย
ใดจะเปนผูใชอํานาจปกครองบุตรคนใด แตถาตกลงกันไมไดใหศาลเปนผูช้ีขาด และใหทําความตก
ลงไวในสัญญาหยาวาฝายใดจะเปนผูออกเงินคาอุปการะเลี้ยงดูบุตรเปนจํานวนเงินเทาใด ในสวน
กรณีหยาโดยคําพิพากษาของศาล ใหศาลเปนผูช้ีขาดวาฝายใดจะเปนผูใชอํานาจปกครองบุตรคนใด 
หรือถาปรากฎวาผูใชอํานาจปกครองประพฤติตนไมสมควร ศาลจะสั่งเปลี่ยนผูใชอํานาจปกครอง 
และส่ังใหบุคคลภายนอกเปนผูปกครองก็ได โดยคํานึงถึงความผาสุกและประโยชนของบุตรเปน
สําคัญ ในสวนของคาอุปการะเลี้ยงดู ใหศาลเปนผูกําหนด ทั้งนี้ตามที่บัญญัติไวใน ป.พ.พ. มาตรา 
1520, 1521 และ 1522  
     2.  เร่ืองคาทดแทน 
      เมื่อศาลพิพากษาใหหยาเพราะเหตุสามีอุปการะเลี้ยงดูหรือยกยองหญิง
อ่ืนฉันภริยา หรือภริยามีชู ภริยาหรือสามีมีสิทธิไดรับคาทดแทนจากสามีหรือภริยา และจากผูซ่ึง
ไดรับการอุปการะเลี้ยงดูหรือยกยอง หรือผูซ่ึงเปนเหตุแหงการหยานั้น 
       ถึงแมไมมีการฟองหยาแตหากมีผูลวงเกินภริยาไปในทํานองชูสาว 
สามีจะเรียกคาทดแทนจากผูนั้นก็ได และภริยาจะเรียกคาทดแทนจากหญิงอ่ืนที่แสดงตนโดยเปดเผย
เพื่อแสดงวาตนมีความสัมพันธกับสามีในทํานองชูสาวก็ได แตมีขอสังเกตวากรณีนี้จะเรียก 
คาทดแทนจากคูสมรสดวยกันไมได 
      แตในเรื่องคาทดแทนกรณีนี้มีขอยกเวนไววา ถาสามีหรือภริยายินยอม
หรือรูเห็นเปนใจใหอีกฝายหนึ่งมีชู หรือใหผูอ่ืนกระทําการลวงเกินไปในทํานองชูสาว สามีหรือ
ภริยานั้นจะเรียกคาทดแทนไมได ทั้งนี้ตามที่บัญญัติไวใน ป.พ.พ. มาตรา 1523 
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     นอกจากนี้ยังมีคาทดแทนในกรณีที่ตองฟองหยา เพราะเหตุ 
     1)  ทํารายหรือทรมานรางกายจิตใจ หรือหมิ่นประมาทเหยียดหยามอีกฝาย
หนึ่ง หรือบุพการีอีกฝายหนึ่งอยางรายแรง (มาตรา 1516 (3) ) 
     2)  จงใจละทิ้งรางอีกฝายหนึ่งไปเกินหนึ่งป ( มาตรา 1516 (4) ) 
     3)  ไมใหความชวยเหลืออุปการะเลี้ยงดูอีกฝายตามสมควร หรือทําการ
เปนปฏิปกษตอการเปนสามีภริยาอยางรายแรง ( มาตรา 1516 (6) ) 
     เมื่อมีเหตุที่ตองฟองหยาเหตุใดเหตุหนึ่งในสามเหตุขางตนเกิดขึ้น และที่
สําคัญฝายที่จะตองรับผิดจะตองเปนผูกอเหตุหยา โดยมุงประสงคใหอีกฝายหนึ่งไมอาจทนไดจึง
ตองฟองหยา อีกฝายหนึ่งมีสิทธิไดรับคาทดแทนจากฝายที่ตองรับผิด ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1524 
     3.  เร่ืองคาเลี้ยงชีพ  
      ในคดีหยา ถาเหตุแหงการหยาเปนความผิดของคูสมรสฝายใดฝายหนึ่ง
แตฝายเดียว และการหยาทําใหคูสมรสอีกฝายยากจนลง เพราะขาดรายไดจากทรัพยสิน หรือจากการ
งานที่เคยทําอยูระหวางสมรส ฝายนั้นจะขอใหฝายที่ตองรับผิดจายคาเลี้ยงชีพใหก็ได นอกจากนี้หาก
หยาขาดจากกันเพราะเหตุวิกลจริตตามมาตรา 1516 (7) หรือเพราะเหตุเปนโรคติดตอยางรายแรงตา
มาตรา 1516 (9) คูสมรสอีกฝายหนึ่งตองออกคาเลี้ยงชีพใหแกฝายที่วิกลจริต หรือฝายที่เปน
โรคติดตอนั้นดวย ทั้งนี้ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1526 และมาตรา 1527 
      สิทธิที่จะไดรับคาเล้ียงชีพนี้ยอมหมดไป เมื่อฝายที่ไดรับคาเล้ียงชีพ
สมรสใหม ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1528 
     4.  เร่ืองเกี่ยวกับทรัพยสิน 
      เมื่อหยาขาดจากกันแลว กฎหมายไดกําหนดการจัดการแบงทรัพยสิน
ระหวางสามีภริยาไวใน ป.พ.พ. มาตรา 1532 และมาตรา 1533 ดังนี้ 
      (ก)  ถาเปนการหยาโดยความยินยอมของทั้งสองฝาย ใหแบงทรัพยสิน
ของสามีภริยาตามที่มีอยูในเวลาจดทะเบียนการหยา กลาวคือ ณ วันเวลาที่จดทะเบียนการหยามี
สินสมรสอยูเทาใด ใหแบงสินสมรสใหชายหญิงไดสวนเทากัน 
      (ข)  ถาเปนการหยาโดยคําพิพากษาของศาล คําพิพากษาสวนที่บังคับ
เกี่ยวกับทรัพยสินระหวางสามีภริยาใหมีผลยอนหลังไปถึงวันฟองหยา กลาวคือจะตองแบง
ทรัพยสินของสามีภริยาตามที่มีอยูในวันฟองหยา คือ แบงสินสมรสที่มีอยูในวันฟองหยาฝายละกึ่ง
หนึ่ง ฉะนั้นหากมีทรัพยสินที่ฝายใดไดมาในระหวางการพิจารณาคดีฟองหยาของศาลก็ตกเปนของ
ฝายนั้นไมตองนํามาแบง 
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นอกจากนี้หากคูสมรสฝายใดฝายหนึ่งกอใหเกิดความเสียหายแกสินสมรส จึง
มีบทบัญญัติเพื่อใหเกิดความเปนธรรมในการแบงสินสมรส กรณีสินสมรสหมดไปเพราะเหตุใดเหตุ
หนึ่ง ดังนี้ 

1)  จําหนายไปเพื่อประโยชนตนฝายเดียว 
2)  จําหนายไปโดยมีเจตนาทําใหคูสมรสอีกฝายหนึ่งเสียหาย 
3)  จําหนายไปโดยไมไดรับความยินยอมของคูสมรสอีกฝายหนึ่ง ในกรณีที่

กฎหมายบังคับวาการจําหนายนั้นจะตองไดรับความยินยอมของอีกฝายหนึ่งดวย 
4)  จงใจทําลายใหสูญหายไป 
 ดังนั้น กฎหมายจึงถือเสมือนวาสินสมรสนั้นยังคงมีอยูเพื่อจัดแบง และถาคู

สมรสอีกฝายหนึ่งไดรับสวนแบงสินสมรสไมครบตามจํานวนที่ควรจะได ก็ใหคูสมรสฝายที่ได
จําหนาย หรือจงใจทําลายสินสมรสนั้นชดใชจากสินสมรสสวนของตนหรือจากสินสวนตัวจน
ครบถวน ตามที่บัญญัติไวใน ป.พ.พ. มาตรา 1534 

 ในสวนของหนี้สิน มาตรา 1535 บัญญัติวา “เมื่อการสมรสสิ้นสุดลง ให
แบงความรับผิดในหนี้ที่จะตองรับผิดดวยกันตามสวนเทากัน” คําวา “หนี้ที่ตองรับผิดดวยกัน” มี
ความหมายถึง  “หนี้รวม” นั่นเอง ฉะนั้นเมื่อหยากันหากมีหนี้รวมกันเทาไร ตองหารเฉลี่ยความรับ
ผิดกันคนละครึ่ง เชน หนี้คารักษาพยาบาลบุตร คาใชจายในครัวเรือนที่ตองรับผิดรวมกัน เปนตน101 
   (3) การสมรสสิ้นสุดลงเพราะศาลพิพากษาเพิกถอน 
    มาตรา 1502 บัญญัติวา “การสมรสที่เปนโมฆียะสิ้นสุดลงเมื่อศาลพิพากษาให
เพิกถอน” 
    มาตรา 1503 บัญญัติวา “เหตุที่จะขอใหศาลพิพากษาเพิกถอนการสมรส เพราะ
เหตุวาเปนโมฆียะ มีเฉพาะในกรณีที่คูสมรสทําการฝาฝนมาตรา 1448 มาตรา 1505 มาตรา 1506 
มาตรา 1507 และมาตรา 1509” 
    ดังนั้น การสมรสจะสิ้นสุดลงเพราะศาลพิพากษาเพิกถอน จึงตองมาจากการ
สมรสที่เปนโมฆียะ ซ่ึงเหตุที่ทําใหการสมรสเปนโมฆียะ มีดังนี้ 

1.  การสมรสที่ชายหญิงอายุยังไมครบสิบเจ็ดปบริบูรณ ตามมาตรา 1448 
2.  การสมรสที่ไดกระทําไปโดยคูสมรสฝายหนึ่งสําคัญผิดตัวคูสมรส แตหาก

เวลาไดผานพนไปแลวเกาสิบวันนับแตวันสมรส สิทธิขอเพิกถอนการสมรสเปนอันระงับลง ตาม
มาตรา 1505 

                                                 
101  นุชทิพย ป.บรรจงศิลป.  เลมเดิม.  หนา 119. 
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3.  การสมรสโดยถูกกลฉอฉลอันถึงขนาดซึ่งถามิไดมีการฉอฉลนั้นจะไมทํา
การสมรส แตถากลฉอฉลนั้นเกิดขึ้นจากบุคคลที่สาม โดยคูสมรสอีกฝายหนึ่งมิไดรูเห็นดวย การ
สมรสนั้นก็ไมเปนโมฆียะ  

 นอกจากนี้สิทธิขอเพิกถอนกลฉอฉลเปนอันระงับ เมื่อพนเกาสิบวันนับแต
วันที่รูหรือควรรูถึงกลฉอฉล หรือเมื่อพนหนึ่งปนับแตวันสมรส ทั้งนี้ตามมาตรา 1506 

4.  การสมรสโดยถูกขมขู ซ่ึงถาหากไมมีการขมขูนั้นจะไมทําการสมรส และ
สิทธิขอเพิกถอนการสมรสระงับเมื่อพนหนึ่งปนับแตวันที่พนจากการขมขู ตามมาตรา 1507 

5.  การสมรสของผูเยาวที่มิไดรับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผูปกครอง 
ตามมาตรา 1509 

 การสมรสที่เปนโมฆียะนั้น จะสิ้นสุดลงในวันที่ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุด
ใหเพิกถอนการสมรส ตามมาตรา 1511 

 ในสวนผลของการพิพากษาเพิกถอนการสมรส กฎหมายใหนําผลของการ
หยาโดยคําพิพากษามาใชบังคับโดยอนุโลม ซ่ึงไดแกเรื่องทรัพยสินระหวางสามีภริยาตองแบงกัน
คนละครึ่ง และการกําหนดวาฝายใดจะเปนผูปกครองบุตรรวมทั้งคาอุปการะเลี้ยงดู ตามมาตรา 1512 

 แตหากปรากฎวาคูสมรสที่ถูกฟองเพิกถอนการสมรสไดรูเห็นเปนใจใน
เหตุแหงโมฆียะกรรม คูสมรสนั้นจะตองรับผิดใชคาทดแทนความเสียหายที่คูสมรสอีกฝายหนึ่ง
ไดรับตอกาย ช่ือเสียง หรือทรัพยสินเนื่องจากการสมรสนั้น ทั้งยังอาจตองรับผิดในคาเล้ียงชีพดวย 
ตามมาตรา 1513 
 11)  ผลเกี่ยวกับบุตร 
   บุตรที่เกิดจากบิดามารดาที่สมรสโดยชอบดวยกฎหมาย ยอมเปนบุตรโดยชอบดวย
กฎหมายของทั้งบิดาและมารดา แตหากบุตรที่เกิดจากบิดามารดาที่มิไดสมรสกันตามกฎหมาย บุตร
ดังกลาวก็เปนบุตรนอกสมรส หรือบุตรมิชอบดวยกฎหมายของบิดา แตเปนบุตรชอบดวยกฎหมาย
ของมารดา เนื่องจาก ป.พ.พ. มาตรา 1546 บัญญัติวา “เด็กเกิดจากหญิงที่มิไดมีการสมรสกับชาย ให
ถือวาเปนบุตรชอบดวยกฎหมายของหญิงนั้น เวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติไวเปนอยางอื่น” 
   ในสวนของบุตรนอกสมรส หรือบุตรมิชอบดวยกฎหมายของบิดา จะกลายเปนบุตร
ชอบดวยกฎหมายของบิดาตอเมื่อบิดามารดาไดสมรสกันในภายหลัง หรือบิดาไดจดทะเบียนวาเปน
บุตร หรือศาลพิพากษาวาเปนบุตร ตามที่บัญญัติไวใน ป.พ.พ. มาตรา 1547 
   ผลของการเปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมายของทั้งบิดาและมารดา 
   1.  สิทธิที่จะใชช่ือสกุล 
    บุตรที่มีสิทธิใชช่ือสกุลของบิดาตองเปนบุตรชอบดวยกฎหมาย (ทั้งนี้รวมถึง
บุตรบุญธรรมมีสิทธิใชช่ือสกุลของผูรับบุตรบุญธรรมไดดวย) หากเปนบุตรนอกสมรสก็ไมมี
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ความสัมพันธอันใดกับบิดา แตหากบุตรนอกสมรสมีฐานะเปนบุตรชอบดวยกฎหมายในภายหลัง 
เชน ศาลพิพากษาวาเด็กเปนบุตรของชายตามฟองของมารดา  บิดาสมรสกับมารดา บิดาจดทะเบียน
รับเปนบุตร เด็กก็ใชช่ือสกุลของชายได อยางไรก็ดี หากเปนบุตรนอกสมรสเมื่อบิดาไดยอมใหใช
ชื่อสกุลก็เปนแตเหตุใหฟองคดีขอใหรับเด็กเปนบุตรชอบดวยกฎหมายตามมาตรา 1555 (7)102 
   2.  หามบุตรมิใหฟองบุพการี 
    มาตรา 1562 บัญญัติวา “ผูใดจะฟองบุพการีของตนเปนคดีแพงหรือคดีอาญา
มิได แตเมื่อผูนั้นหรือญาติสนิทของผูนั้นรองขอ อัยการจะยกคดีขึ้นวากลาวก็ได” 

บุตรที่ถูกหามมิใหฟองบุพการีของตน ตองเปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมาย หาก
เปนบุตรที่ไมชอบดวยกฎหมายไมตองหามฟองได103 แตหากเปนบุตรที่ไมชอบดวยกฎหมายแตบิดา
ไดรับรองโดยพฤติการณ เชน ใหใชนามสกุลของบิดา ก็ฟองไมได104 
   3.  หนาที่ในการอุปการะเลี้ยงดู 

มาตรา 1563 บัญญัติวา “บุตรจําตองอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา” 
บุตรที่มีหนาที่ในการอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา ตองเปนบุตรโดยชอบดวย

กฎหมาย ดังนั้นหากเปนบุตรที่ไมชอบดวยกฎหมาย ก็ไมมีหนาที่ตองอุปการะเลี้ยงดูบิดาแตอยางใด 
สงผลใหกรณีที่มีบุคคลภายนอกทําละเมิดเปนผลใหบุตรตายก็ถือไดวาเปนการทําละเมิดตอสิทธิ
ของบิดามารดาได บิดามารดาโดยชอบดวยกฎหมายจึงไดรับความคุมครองสิทธิใหเรียกคาสินไหม
ทดแทนในการที่ตองขาดไรอุปการะตามกฎหมายได ทั้งนี้ไมวาในขณะที่บุตรตายนั้นบุตรจะได
อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาตามความเปนจริงหรือไม105 แตหากผูตายมิใชบุตรโดยชอบดวยกฎหมาย
ของบิดา บิดาก็ไมมีสิทธิเรียกคาขาดไรอุปการะจากผูกระทําละเมิด 
    นอกจากบุตรมีหนาที่ตองอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา บิดามารดาก็มีหนาที่ตอง
อุปการะเลี้ยงดูและใหการศึกษาแกบุตร ตามมาตรา 1564 บัญญัติวา “บิดามารดาจําตองอุปการะ
เล้ียงดู และใหการศึกษาตามสมควรแกบุตรในระหวางที่เปนผูเยาว 

บิดามารดาจําตองอุปการะเลี้ยงดูบุตรซ่ึงบรรลุนิติภาวะแลวแตเฉพาะผูทุพพล
ภาพและหาเลี้ยงตนเองมิได” 

บุตรที่มีสิทธิไดรับการอุปการะเลี้ยงดูและใหการศึกษาจากบิดามารดาจะตอง
เปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมาย ดังนั้นหากมีผูใดมาทําละเมิดเปนเหตุใหบิดามารดาถึงแกความตาย 
บุตรโดยชอบดวยกฎหมายจึงมีสิทธิฟองเรียกคาขาดไรอุปการะจากผูกระทําละเมิดได แตตอง
                                                 

102  ชาติชาย อัครวิบูลย.  เลมเดิม.  หนา 530. 
103  คําพิพากษาฎีกาที่ 1320/2506 
104  คําพิพากษาฎีกาที่ 288/2506 
105  คําพิพากษาฎีกาที่ 1648/2509, คําพิพากษาฎีกาที่ 1943/2520 
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ปรากฎวามีฐานะเปนบุตรชอบดวยกฎหมายในขณะที่มีการทําละเมิด จึงจะมีอํานาจฟอง106 และชอบ
ที่จะไดรับคาอุปการะทั้งในปจจุบันและอนาคต โดยไมตองพิจารณาวาขณะเกิดเหตุผูตายกับผูขาด
ไรอุปการะจะอุปการะกันจริงหรือไม 
   4.  อํานาจปกครองบุตร 

มาตรา 1566 บัญญัติวา “บุตรซึ่งยังไมบรรลุนิติภาวะตองอยูใตอํานาจปกครอง
ของบิดามารดา 

อํานาจปกครองอยูกับบิดาหรือมารดา ในกรณีตอไปนี้ 
(1)  มารดาหรือบิดาตาย 
(2)  ไมแนนอนวามารดาหรือบิดามีชีวิตอยูหรือตาย 
(3) มารดาหรือบิดาถูกศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไร

ความสามารถ 
(4)  มารดาหรือบิดาตองเขารักษาตัวในโรงพยาบาลเพราะจิตฟนเฟอน 
(5)  ศาลสั่งใหอํานาจปกครองอยูกับบิดาหรือมารดา 
(6)  บิดาและมารดาตกลงกันตามที่มีกฎหมายบัญญัติไวใหตกลงกันได” 
 ตามปกติอํานาจปกครองบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตองอยูใตอํานาจ

ปกครองของทั้งบิดาและมารดา ในที่นี้หมายถึงบุตรโดยชอบดวยกฎหมาย หากเปนบุตรไมชอบดวย
กฎหมายอํานาจปกครองตกแกมารดาฝายเดียว การใชอํานาจปกครองเกี่ยวกับบุตรไมวาในทาง
สวนตัว หรือการปกครองในทางทรัพยสินนั้นบิดามารดาจะตองใชรวมกัน การใชอํานาจปกครอง
รวมกันนี้ ไมจําเปนวาจะตองรวมทํานิติกรรรมแทนบุตร เพียงใหความเห็นชอบที่อีกฝายไดทําลงก็
ถือวาเปนการรวมกันได107 แตมีบางกรณีที่อํานาจปกครองตกอยูกับบิดาหรือมารดาฝายใดฝายหนึ่ง 
ดังกรณีตามมาตรา 1566 อนุ (1) ถึง (6) ขางตน 

 ผูใชอํานาจปกครองบุตรมีสิทธิตามที่ ป.พ.พ. มาตรา 1567 บัญญัติไว ดังนี้ 
 (1)  กําหนดที่อยูของบุตร 
 (2)  ทําโทษบุตรตามสมควรเพื่อวากลาวสั่งสอน 
 (3)  ใหบุตรทําการงานตามสมควรแกความสามารถและฐานานุรูป 
 (4)  เรียกบุตรคืนจากบุคคลอื่นซึ่งกักบุตรไวโดยมิชอบดวยกฎหมาย 
 

  

                                                 
106  คําพิพากษาฎีกาที่ 477/2514 
107  ชาติชาย อัครวิบูลย.  เลมเดิม.  หนา 551. 
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 12) สิทธิในการรับมรดก 
   สามีภริยาโดยชอบดวยกฎหมายเทานั้นที่เปนทายาทโดยธรรม มีสิทธิไดรับมรดก
จากคูสมรสฝายที่เสียชีวิต ดังที่ ป.พ.พ. มาตรา 1629 วรรคทาย บัญญัติวา “คูสมรสที่ยังมีชีวิตอยูนั้น
ก็เปนทายาทโดยธรรม ภายใตบังคับของบทบัญญัติพิเศษแหงมาตรา 1635” 
   ในสวนของบุตร บุตรโดยชอบดวยกฎหมายมีสิทธิไดรับมรดกจากทั้งบิดาและ
มารดา กลาวคือเปนผูสืบสันดาน เปนทายาทโดยธรรมลําดับที่ 1 ตามมาตรา 1629 (1)  
   นอกจากนี้บุตรโดยชอบดวยกฎหมายเทานั้นที่มีสิทธิรับมรดกแทนที่กัน ตามที่
มาตรา 1642 บัญญัติวา “การรับมรดกแทนที่กันนั้น ใหใชบังคับแตในระหวางทายาทโดยธรรม”  
การรับมรดกแทนที่กัน ตัวอยางเชน บิดาซึ่งมีสิทธิรับมรดกจากปูหรือยาถึงแกความตาย หรือถูก
กําจัดมิใหรับมรดกกอนปูหรือยาตาย บุตรโดยชอบดวยกฎหมายของบิดานั้น มีสิทธิรับมรดกของปู
หรือยาแทนที่บิดาของตน ตามที่บัญญัติไวใน ป.พ.พ. มาตรา 1639108 
 13) การเสียภาษีอากร 
   ประมวลรัษฎากร วางหลักกฎหมายในการเสียภาษีอากรของสามีภริยาโดยชอบดวย
กฎหมาย ไวดังนี้ 
   มาตรา 57 ตรี บัญญัติวา “ในการเรียกเก็บภาษีเงินไดจากสามีและภริยานั้น ถาสามี
และภริยาอยูรวมกันตลอดปภาษีที่ลวงมาแลว ใหถือเอาเงินไดพึงประเมินของภริยาเปนเงินไดของ
สามีและใหสามีมีหนาที่และความรับผิดชอบในการยื่นรายการและเสียภาษี แตถาภาษีคางชําระและ
ภริยาไดรับแจงลวงหนาไมนอยกวา 7 วันแลว ใหภริยารวมรับผิดในการเสียภาษีที่คางชําระนั้นดวย 
   ถาสามีหรือภริยามีความประสงคจะยื่นรายการแยกกัน  ก็ใหทําโดยแจงให 
เจาพนักงานประเมินทราบภายในเวลาซึ่งกําหนดใหยื่นรายการ แตการแยกกันยื่นรายการนั้น ไมทํา
ใหภาษีที่ตองเสียเปลี่ยนแปลงแตอยางใด 
   ถาเห็นสมควร เจาพนักงานประเมินอาจแบงภาษีออกตามสวนของเงินไดพึง
ประเมินที่สามีและภริยาแตละฝายไดรับและแจงใหสามีและภริยาเสียภาษีเปนคนละสวนก็ได แตถา
ภาษีสวนของฝายใดคางชําระและอีกฝายหนึ่งไดรับแจงลวงหนาไมนอยกวา 7 วันแลว ใหอีกฝาย
หนึ่งนั้นรวมรับผิดในการเสียภาษีที่คางชําระนั้นดวย 

                                                 
108 มาตรา 1639 ถาบุคคลใดซึ่งจะเปนทายาทตามมาตรา 1629(1) (3) (4) หรือ (6) ถึงแกความตาย หรือถูก

กําจัดมิใหรับมรดกกอนเจามรดกตาย ถาบุคคลนั้นมีผูสืบสันดานก็ใหผูสืบสันดานรับมรดกแทนที่ ถาผูสืบสันดาน
คนใดของบุคคลนั้นถึงแกความตายหรือถูกกําจัดมิใหรับมรดกเชนเดียวกัน ก็ใหผูสืบสันดานของผูสืบสันดานนั้น
รับมรดกแทนที่ และใหมีการรับมรดกแทนที่กันเฉพาะสวนแบงของบุคคลเปนรายๆ สืบตอกันเชนนี้ไปจนหมด
สาย 
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   การที่สามีภริยาอยูตางทองที่กันหรือตางคนตางอยูเปนครั้งคราวยังคงถือวาอยู
รวมกัน” 
   มาตรา 57 เบญจ บัญญัติวา “ถาภริยามีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1) ในปภาษี
ที่ลวงมาแลว ไมวาจะมีเงินไดพึงประเมินอื่นดวยหรือไม ภริยาจะแยกยื่นรายการ และเสียภาษี
ตางหากจากสามีเฉพาะสวนที่เปนเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(1) โดยมิใหถือวาเปนเงินไดของ
สามีตามมาตรา 57 ตรี ได 
   ในกรณีที่ภริยาแยกยื่นรายการตามวรรคหนึ่ง ใหสามีและภริยาตางฝายตางหัก
ลดหยอนไดดังนี้ 
   (1) สําหรับผูมีเงินไดตามมาตรา 47(1)(ก) 
   (2)  สําหรับบุตรที่หักลดหยอนไดตามอัตราที่กําหนดไวในมาตรา 47(1)(ค) และ (ฉ) 
คนละกึ่งหนึ่ง 
   (3)  สําหรับเบี้ยประกันภัยตามมาตรา 47(1)(ง) วรรคหนึ่ง 
   (4)  สําหรับเงินสมทบที่ผูประกันตนจายเขากองทุนประกันสังคมมาตรา 47(1)(ฌ) 
   (5)  สําหรับเงินสะสมที่จายเขากองทุนสํารองเล้ียงชีพตามมาตรา 47(1)(ช) 
   (6)  สําหรับดอกเบี้ยเงินกูยืมตามมาตรา 47(1)(ซ) กึ่งหนึ่ง 
   (7)  สําหรับเงินบริจาคสวนของตนตามมาตรา 47(7) 
    ในกรณีผูมีเงินไดมิไดอยูในประเทศไทย การหักลดหยอนตาม (2) ใหหักได
เฉพาะบุตรที่อยูในประเทศไทย 
    ถาสามีและภริยามีเงินไดพึงประเมินในปภาษีที่ลวงมาแลว เฉพาะตามมาตรา 
40(1) ประเภทเดียวรวมกันไมเกินจํานวนตามมาตรา 50(4) ไมวาแตละฝายจะมีเงินไดเปนจํานวน
เทาใด สามีและภริยาไมตองยื่นรายการเงินไดพึงประเมิน” 
    จากหลักกฎหมายดังกลาวขางตน พอที่จะสรุปไดวาในการยื่นแบบแสดง
รายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา กรณีสามีภริยาโดยชอบดวยกฎหมายตางฝายตางมีเงินได และได
อยูรวมกันตลอดปภาษี ใหถือเอาเงินไดพึงประเมินของภริยาเปนเงินไดของสามี และใหสามีมีหนาที่
และความรับผิดชอบในการยื่นรายการและเสียภาษี เวนแตภริยามีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 
40(1) แหงประมวลรัษฎากร ซ่ึงโดยทั่วไปก็คือเงินเดือน คาจาง ก็ใหภริยาแยกยื่นรายการและเสีย
ภาษีตางหากจากสามี โดยมิใหถือวาเปนเงินไดของสามีตามมาตรา 57 ตรี แหงประมวลรัษฎากรได 
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3.2.2 ผลทางกฎหมายของการอยูรวมกันของชายหญิงโดยไมจดทะเบียนสมรส 
 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2478 ซ่ึงเปนเวลาภายหลังที่ไดใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

บรรพ 5 แลว ชายหญิงที่อยูรวมกันโดยไมไดจดทะเบียนสมรส ไมถือวาเปนสามีภริยากันโดยชอบ
ดวยกฎหมาย เพราะมาตรา 1457 บัญญัติไวโดยชัดแจงวาการสมรสจะมีไดเฉพาะเมื่อไดจดทะเบียน
สมรสแลวเทานั้น ซ่ึงมีผลทางกฎหมายตางๆ ดังนี้ 

 1)  หนาที่ในการอุปการะเลี้ยงดูซ่ึงกันและกัน 
   การอยูรวมกันโดยไมไดจดทะเบียนสมรสไมกอใหเกิดหนาที่ในการอุปการะเลี้ยงดู

ซ่ึงกันและกัน ไมมีหนาที่ตองดูแลคูสมรสที่วิกลจริต ไมจําเปนที่จะตองซื่อสัตยตอกัน ดังเชนคูที่จด
ทะเบียนสมรสเปนสามีภริยากันโดยชอบดวยกฎหมาย สงผลใหเมื่อมีบุคคลใดมาทําละเมิดกับคูของ
ตนทําใหไดรับบาดเจ็บหรือถึงแตความตาย ก็ไมมีสิทธิเรียกคาสินไหมทดแทนเพื่อการขาดแรงงาน 
หรือเพื่อการขาดไรอุปการะจากผูกระทําละเมิด และเมื่อตนเองกลายเปนคนวิกลจริต ก็ไมมีอํานาจ
ฟองเรียกคาอุปการะเลี้ยงดูจากคูของตนได 

 2)  สิทธิในเรื่องทรัพยสินและหนี้สิน 
   ชายหญิงที่อยูรวมกันโดยไมไดจดทะเบียนสมรสกัน ไมมีการแบงทรัพยสินเปนสิน

สวนตัวและสินสมรส แตอยางไรก็ตามทรัพยสินที่ชายหญิงคูนี้ไดลงทุนรวมแรงทํามาหาไดรวมกัน
ระหวางที่อยูกินกันนั้น ถือวาเปนเจาของรวมกันและมีสวนในทรัพยสินเหลานั้นคนละครึ่งเทากัน 
ทั้งนี้เพื่อความเปนธรรมเพราะการที่ชายหญิงแตงงานกันโดยไมไดจดทะเบียนสมรส แมทาง
กฎหมายจะไมถือวาเปนสามีภริยากันโดยชอบดวยกฎหมาย แตก็หากระทบกระเทือนถึงสิทธิใน
ทรัพยสินที่ชายหญิงจะพึงมีพึงไดตามกฎหมายทั่วไปไม แตสําหรับทรัพยสินที่ตางคนตางทํามาหา
ไดแยกกันนั้นเปนสิทธิของฝายนั้นแตผูเดียว อีกฝายหนึ่งไมมีสวนแบงดวยเพราะไมถือวาเปน
สินสมรสตามมาตรา 1474 (1) ฉะนั้น สามีภริยาที่ไมไดจดทะเบียนสมรสกันสามีจึงไมมีสิทธิฟอง
ขอแบงทรัพยจากภริยาในสวนทรัพยที่สามีมิไดรวมแรงรวมทุนทํามาหาไดกับภริยาแตอยางใด109 

   ในเรื่องหนี้สิน ฝายใดกอหนี้ขึ้นฝายนั้นตองรับผิดสวนตัว อีกฝายหนึ่งไมตองรับผิด
ตอเจาหนี้แตอยางใด เวนแตเปนหนี้รวมทั้งสองฝายตองรวมกันรับผิดในหนี้รวมจนหมดภาระ
หนี้สิน 

 3)  การสิ้นสุดการอยูรวมกันโดยไมไดสมรส 
   ชายหญิงที่อยูรวมกันโดยไมไดสมรส หากตกลงใจที่จะเลิกรางกัน ก็ทําไดโดย

งายดาย แคแยกทางกันก็เปนการสิ้นสุดการอยูรวมกันแลว ไมตองไปจดทะเบียนหยา หรือตองฟอง

                                                 
109  ประสพสุข บุญเดช.  เลมเดิม.  หนา 274. 
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หยาอยางเชนคูที่จดทะเบียนสมรสกัน ทําใหเลิกรากันไดงาย สถาบันครอบครัวไมมั่นคง ในสวน
ของทรัพยสินที่ทํามาหาไดรวมกันก็แบงกันตามหลักกรรมสิทธิ์รวม 

 4)  ผลเกี่ยวกับบุตร 
   บุตรที่เกิดจากบิดามารดาที่ไมไดจดทะเบียนสมรสกัน เปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมาย

ของมารดาเทานั้น แตเปนบุตรนอกกฎหมายของบิดา ซ่ึงจะกลายเปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมายของ
บิดาตอเมื่อ บิดามารดาไดสมรสกันในภายหลัง หรือบิดาไดจดทะเบียนรับรองบุตร หรือศาล
พิพากษาวาเปนบุตร ตามที่บัญญัติไวใน ป.พ.พ. มาตรา 1547 โดยผลของการเปนบุตรที่ไมชอบดวย
กฎหมายของบิดาทําใหบุตรไมมีหนาที่ตองเล้ียงดูบิดา และบิดาไมมีหนาที่ตองอุปการะเลี้ยงดูบุตร 
สงผลใหกรณีมีบุคคลภายนอกมาทําละเมิดใหบิดาหรือบุตรตาย หรือบาดเจ็บ ก็ไมสามารถเรียกคา
สินไหมทดแทนการที่ตองขาดไรอุปการะจากผูกระทําละเมิด นอกจากนี้บิดาที่ไมชอบดวยกฎหมาย
ก็ไมมีอํานาจปกครองบุตร อํานาจปกครองบุตรตกแกมารดาแตผูเดียว 

 5)  สิทธิในการรับมรดก 
   ชายหญิงที่อยูรวมกันโดยไมไดจดทะเบียนสมรสไมกอใหเกิดสิทธิในการรับมรดกใน

ฐานะทายาทโดยธรรมจากฝายที่เสียชีวิต 
   สวนบุตรนอกกฎหมาย มาตรา 1627 บัญญัติวา “บุตรนอกกฎหมายที่บิดาไดรับรอง

แลวและบุตรบุญธรรมนั้น ใหถือวาเปนผูสืบสันดาน เหมือนกับบุตรที่ชอบดวยกฎหมายตาม
ความหมายแหงประมวลกฎหมายนี้” 

   บุตรนอกกฎหมาย คือ บุตรที่เกิดจากบิดามารดามิไดสมรสกัน บุตรจึงเปนบุตรที่ชอบ
ดวยกฎหมายเฉพาะมารดาเทานั้น แตตามมาตรา 1627 ใหสิทธิบุตรที่บิดารับรองแลวมีสิทธิไดรับ
มรดกของบิดาได โดยถือวาเปนทายาทชั้นผูสืบสันดานตาม ป.พ.พ. มาตรา 1629 (1) 

   พฤติการณตางๆ ที่ถือวาเปนการรับรองบุตรแลว เชน บิดาใหการศึกษา ใหใช
นามสกุล ใหการอุปการะเลี้ยงดู ลงทะเบียนบานวาเปนบุตร บิดาไปแจงทะเบียนคนเกิดวาเปนบุตร 
หรือบิดายอมใหบุตรเรียกวาบิดา เปนตน 

   อยางไรก็ดี บุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแลว ตามมาตรา 1627 นั้น ใหถือวาเปน
ผูสืบสันดานเหมือนกับบุตรที่ชอบดวยกฎหมาย มีสิทธิเกี่ยวกับการรับมรดกเทานั้น ไมทําใหเปน
บุตรที่ชอบดวยกฎหมายขึ้นมา จึงไมมีสิทธิเรียกคาอุปการะเลี้ยงดูจากผูทําใหบิดาตาย110 สําหรับคา
ปลงศพนั้นตามมาตรา 1649 ทายาทมีหนาที่จัดการทําศพผูตาย ดังนั้นบุตรนอกกฎหมายที่บิดา
รับรองแลวจึงมีสิทธิเรียกจากผูกระทําละเมิดได สวนคาสินไหมทดแทนอยางอื่นอันเกิดจากการ

                                                 
110  คําพิพากษาฎีกาที่ 508/2519, 1146/2513 
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กระทําละเมิด เปนสิทธิของเจามรดกตกทอดแกทายาทได บุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแลวจึง
เรียกไดเชนกัน111 เชน เรียกคาสินไหมทดแทนจากผูทําละเมิดที่ทํารถยนตของเจามรดกเสียหายได 

  นอกจากนี้บุตรนอกกฎหมายไมมีสิทธิในการรับมรดกแทนที่กัน เนื่องจากกฎหมาย
กําหนดใหสิทธิในการรับมรดกแทนที่กันนั้น ใหใชบังคับแกทายาทโดยธรรมเทานั้น 
 
 

                                                 
111  คําพิพากษาฎีกาที่ 2603/2518, 3208/2538 

DPU



 
บทที่ 4 

วิเคราะหเปรียบเทียบผลทางกฎหมายของการจดทะเบียนสมรสของ
ตางประเทศกับประเทศไทย และปญหากฎหมายของ 

การจดทะเบียนสมรสของประเทศไทย 
 

จากที่ไดศึกษาถึงผลทางกฎหมายของการจดทะเบียนสมรส และไมจดทะเบียนสมรส
ของประเทศฝรั่งเศส อังกฤษ สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศไทย ในบทที่ 3 แลว พบวาผล
ทางกฎหมายของการจดทะเบียนสมรส และไมจดทะเบียนสมรสของตางประเทศนั้น มีทั้งขอที่
เหมือนและแตกตางกับประเทศไทย ซ่ึงจะไดนํามาวิเคราะหในบทนี้ การศึกษาเปรียบเทียบกฎหมาย
ของตางประเทศ ก็เพื่อที่จะนําขอดีของเขามาปรับใชกับกฎหมายของไทยเรา ซ่ึงอาจจะกอใหเกิด
ประโยชนในการขจัดจุดดอยของกฎหมายไทย ซ่ึงเปนปญหาที่ทําใหคนไมนิยมจดทะเบียนสมรส
ในปจจุบัน 

นอกจากนี้ ในบทนี้จะไดศึกษาวิเคราะหถึงปญหากฎหมายของการจดทะเบียนสมรส
ของประเทศไทย เนื่องจากในปจจุบันนี้ปญหาคนไมนิยมจดทะเบียนสมรสมีเพิ่มมากขึ้น ดังจะเห็น
ไดจากขอมูลสถิติการจดทะเบียนครอบครัว  จํ าแนกเปนรายป  ของกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย ดังที่กลาวไวแลวในบทที่ 1 จะเห็นวาอัตราการจดทะเบียนสมรสลดลง ในขณะ
ที่อัตราการจดทะเบียนหยาเพิ่มสูงขึ้น ซ่ึงมีทั้งคูที่อยูรวมกันฉันทสามีภริยาแตไมจดทะเบียนสมรส
ตามกฎหมาย และคูที่เคยจดทะเบียนสมรสกันมากอน แตตอมาไดจดทะเบียนหยา ทั้งๆที่ยังอยูกิน
รวมกันเชนเดิม อันมาจากสาเหตุของปญหากฎหมายของไทยเราในปจจุบัน เชน ปญหาเรื่องของ
ทรัพยสินระหวางสามีภริยา หรือปญหาเรื่องภาระภาษีของคูสมรส เปนตน 

ปญหาตางๆที่เกิดขึ้น หากเรานิ่งเฉยไมหาทางแกไข นับวันจะยิ่งทําใหสถิติการจด
ทะเบียนสมรสลดลง และอัตราการหยาเพิ่มขึ้น ผูเขียนจึงไดนําปญหาตางๆของปญหากฎหมายของ
การจดทะเบียนสมรสของไทยมาวิเคราะห เพื่อจะไดหาแนวทางแกไขปญหาเหลานี้ตอไป 
 
4.1  วิเคราะหเปรียบเทียบผลทางกฎหมายของการจดทะเบียนสมรสของตางประเทศกับประเทศไทย 
 4.1.1  ผลทางกฎหมายของการสมรสระหวางประเทศฝรั่งเศสและประเทศไทย 

 ประเทศไทยและประเทศฝรั่งเศสตางก็ใชระบบกฎหมายซีวิลลอว (Civil Law)เหมือนกัน 
ดังนั้นจากที่ไดศึกษาผลทางกฎหมายของการจดทะเบียนสมรสของประเทศฝรั่งเศส เมื่อเปรียบเทียบ
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กับประเทศไทยแลว พบวามีหลักการสําคัญๆคลายคลึงกัน แตขอที่แตกตางจากประเทศไทยที่สําคัญ
มีอยู 2 ประการ คือ 

ประการที่หนึ่ง เร่ืองสิทธิในทรัพยสิน กลาวคือ กฎหมายแพงฝร่ังเศสกําหนดใหรายได
ทั่วไปของคูสมรส เชน เงินเดือน หรือคาจาง ถือเปนสินสวนตัวของใครของมัน คือ ใครทํามาหาได
เทาไรก็เปนสินสวนตัวของคนนั้นไป เงินที่ทํามาหาไดไมตกเปนสินสมรส สําหรับทรัพยสินอยาง
อ่ืนนอกเหนือจากเงินเดือน หรือคาจาง ก็ใหถือเปนสินสมรส เวนแตจะไดรับมาทางมรดก มรดก
ของฝายใดก็เปนสินสวนตัวของฝายนั้น ในเรื่องสิทธิในทรัพยสินนี้แตกตางจากกฎหมายไทย คือ 
ทรัพยสินที่คูสมรสไดมาระหวางสมรส ถือเปนสินสมรสทั้งส้ิน ดังนั้น เงินเดือน หรือคาจางที่ฝายใด
ฝายหนึ่งทํามาหาได หรือทั้งสองฝายตางทํามาหาได ไมวาฝายใดจะหาไดมากหรือไดนอย เงินเดือน 
หรือคาจางเหลานั้นก็ตกเปนสินสมรส ตรงจุดนี้เองที่เปนปญหาในเรื่องทรัพยสินระหวางสามีภริยา 
ยกตัวอยางเชน สามีภริยาคูหนึ่ง สามีไมไดชวยทํามาหากินอะไรเลย ภริยาเปนฝายหารายไดเล้ียง
ครอบครัวฝายเดียว ซํ้ารายสามียังกอหนี้สินขึ้นอีก คราวนี้เจาหนี้ก็จะมาบังคับชําระหนี้จากสนิสมรส 
ซ่ึงความเปนจริงแลวเปนทรัพยสินที่ภริยาเปนฝายหามาไดดวยน้ําพักน้ําแรงของตนฝายเดียว ตอมา
พอทนอยูรวมกันไมได ตองหยาขาดจากกัน กฎหมายใหแบงสินสมรสกันคนละกึ่งหนึ่ง เมื่อเปน
เชนนี้ภริยาจึงมีความรูสึกวาไมยุติธรรมสําหรับเธอ และปญหานี้ยังเกิดกับคูสมรสที่มีฐานะแตกตาง
กันอยางมาก ทําใหเกิดปญหาในปจจุบันอัตราการจดทะเบียนสมรสลดลง 

ดังนั้นผูเขียนจึงเห็นดวยกับระบบกฎหมายแพงของฝรั่งเศส ในเร่ืองที่กําหนดใหรายได
ทั่วไปของคูสมรส เชน เงินเดือน หรือคาจาง ถือเปนสินสวนตัวของใครของมัน เพราะทําใหเกิด
ความยุติธรรมแกคูสมรสทั้งสองฝาย ใครเปนฝายทํามาหาไดเงินนั้นก็ควรเปนสินสวนตัวของฝาย
นั้น แตอยางไรก็ตามกฎหมายฝรั่งเศสกําหนดวาทรัพยสินอื่นที่ไดมาระหวางสมรสนอกเหนือจาก
เงินเดือน หรือคาจางนี้ ก็ยังใหถือเปนสินสมรสของคูสมรสอยู ซ่ึงทําใหระบบสินสมรสยังคงมีอยู 
เพราะระบบสินสมรสยังคงเปนเรื่องจําเปนสําหรับครอบครัว เพราะเมื่อสรางครอบครัวอยูรวมกัน 
ยอมตองมีคาใชจายที่จําเปนสําหรับครอบครัวในการอุปการะเลี้ยงดูซ่ึงกันและกัน เล้ียงดูและให
การศึกษาแกบุตร เปนตน ผูเขียนจึงเห็นวาหากเรานํากฎหมายฝรั่งเศสในเรื่องนี้ มาปรับใชกับ
กฎหมายครอบครัวของไทยเรา เชื่อวานาจะเปนประโยชนในการชวยลดปญหาอัตราการจดทะเบียน
สมรสที่ลดลงไดไมมากก็นอย 

ประการที่สอง เร่ืองสิทธิในการรับมรดก ที่พบวาแตกตางจากกฎหมายไทย คือ กรณี
เมื่อเจามรดกเสียชีวิตลง และในกรณีที่มีทายาทเปนบุตรและคูสมรส คูสมรสมีสิทธิที่จะเลือก
ระหวางการไดสิทธิเก็บกิน หรือการไดกรรมสิทธิ์ในทรัพยมรดก ซ่ึงกฎหมายของไทยไมไดใหสิทธิ
ในการเลือกเชนนั้นแกคูสมรส ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย กําหนดใหคูสมรสที่ยังมีชีวิต
อยูเปนทายาทโดยธรรม มีสิทธิไดรับสวนแบงของกองมรดกรวมกับทายาทอื่นๆของเจามรดก 
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ผูเขียนเห็นวาในประเด็นนี้กฎหมายของไทยเราในเรื่องมรดกที่ใชบังคับอยูเหมาะสมดี
แลว ไมจําเปนตองแกไขใหเหมือนของฝรั่งเศส เพราะการใหสิทธิในการเลือกแกคูสมรส ผูเขียน
เห็นวาไมไดกอใหเกิดประโยชนอะไร และกฎหมายเรื่องมรดกก็เปนขอดีของคนที่จดทะเบียน
สมรส ที่จะมีสิทธิไดรับมรดกจากเจามรดก ซ่ึงในทางตรงกันขามคนที่อยูรวมกันโดยไมไดสมรส 
กลับตองเสียประโยชนจากกฎหมายในสวนนี้ เพราะเมื่อคูของตนเสียชีวิตลง ตนก็ไมมีสิทธิใดๆใน
กองมรดกของเจามรดกเลย  

4.1.2  ผลทางกฎหมายของการสมรสระหวางประเทศอังกฤษและประเทศไทย 
 ประเทศอังกฤษใชระบบกฎหมายคอมมอนลอว (Common Law) ซ่ึงตางจากประเทศไทย

ที่ใชระบบกฎหมายซีวิลลอว (Civil Law) แตถึงจะใชระบบกฎหมายตางกัน ประเทศอังกฤษกย็งัเปน
ประเทศที่นานํามาศึกษาถึงระบบกฎหมายของเขา เนื่องจากมีการปกครองประเทศที่ใกลเคียงกับ
ไทยเรา คือ ปกครองดวยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข และจากการที่ได
ศึกษาถึงผลทางกฎหมายของการจดทะเบียนสมรสของประเทศอังกฤษ พบวามีหลักการสําคัญๆ
ใกลเคียงกับกฎหมายครอบครัวของไทยเรา ที่พบวามีขอแตกตางที่สําคัญที่นานํามาศึกษาวิเคราะห 
คือ 

  เร่ืองผลของการสมรสที่มีตอทรัพยสินของคูสมรส ตาม The Married Woman’s Property 
Act 1964 ไดกําหนดวาทรัพยสินอ่ืนๆ ซ่ึงแยกจากเงินสวนที่เปนคาใชจายในครอบครัว ซ่ึงสามีมอบ
ใหแกภริยา ในเบื้องตนถือวาเงินสวนอื่นนั้นเปนของสามีและภริยาโดยสวนเทาๆกัน และทรัพยสินที่
ไดมาในระหวางสมรสเปนของคูสมรสตามสวนที่แตละฝายทํามาหาได นอกจากนี้ตาม The 
Matrimonial Proceedings and Property Act 1981 มาตรา 37 กําหนดวาหากคูสมรสฝายหนึ่งเปนฝาย
ที่ทําใหทรัพยสินงอกเงยเพิ่มขึ้นเปนประโยชนแกคูสมรส คูสมรสฝายนั้นยอมมีสิทธิในทรัพยสิน
สวนนั้นตามจํานวนที่ทําใหเพิ่มพูนขึ้น ทั้งนี้อาจจะเปนไปตามที่ทั้งสองฝายตกลงกันหรือตามที่ศาล
จะไดตัดสิน 

 หลักการของระบบทรัพยสินของคูสมรสของประเทศอังกฤษ คลายคลึงกับของประเทศ
ฝร่ังเศสตามที่ไดกลาวมาแลว คือ ทรัพยสินที่ไดมาในระหวางสมรสที่คูสมรสฝายใดเปนฝายหามา
ได หรือเปนฝายทําใหทรัพยสินงอกเงยเพิ่มขึ้น คูสมรสฝายนั้นมีสิทธิในทรัพยสินสวนนั้นตาม
จํานวนที่หามาได หรือตามจํานวนที่ทําใหเพิ่มพูนขึ้น หรือถือเปนสินสวนตัวของคูสมรสฝายนั้น
นั่นเอง เพราะฉะนั้นทรัพยสินอื่นๆนอกเหนือจากนี้ที่ไดมาในระหวางสมรสก็ยังคงเปนสินสมรสอยู 

 ผูเขียนเห็นวา หากประเทศไทยเรา ไดนําระบบทรัพยสินของคูสมรสของประเทศอังกฤษ
มาปรับใชกับกฎหมายครอบครัวของเรา นาจะเปนประโยชน และชวยลดปญหาเรื่องของทรัพยสิน
ระหวางสามีภริยาของไทยเราได เมื่อแกไขปญหาเรื่องของทรัพยสินระหวางสามีภริยาได ยอมชวย
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ลดปญหาของอัตราการจดทะเบียนสมรสที่ลดลงได ซ่ึงจะนํากฎหมายของอังกฤษมาปรับใชอยางไร 
ผูเขียนจะไดนําเสนอในบทของขอเสนอแนะตอไป 

4.1.3  ผลทางกฎหมายของการสมรสระหวางประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศ
ไทย 

 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนใชระบบกฎหมายซีวิลลอว (Civil Law) เหมือนกับ
ประเทศไทย และมีวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีคลายกับประเทศไทย เพราะปจจุบันนี้
คนไทยสวนใหญก็มีบรรพบุรุษเชื้อสายจีน ดังนั้นการศึกษาถึงผลทางกฎหมายของการสมรสของ
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน นาจะเปนประโยชนในการนําขอดีของจีนมาปรับใชกับกฏหมาย
ไทยเราได จากที่ไดศึกษาถึงผลทางกฎหมายของการสมรสของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
พบวาหลักการสําคัญสวนใหญคลายกับกฎหมายครอบครัวของไทย จะมีที่แตกตางกันในประเด็น
ปลีกยอย ดังนี้ 

 ประการที่หนึ่ง กฎหมายไทยเรากําหนดใหบิดามารดา และบุตรโดยชอบดวยกฎหมาย
เทานั้นมีหนาที่อุปการะเลี้ยงดูซ่ึงกันและกัน แตกฎหมายครอบครัวของประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนยังกําหนดใหปูยาตายายกับหลาน พี่ชายพ่ีสาวกับนองชายนองสาว และบิดามารดา
เล้ียงกับบุตรเล้ียง ตางมีสิทธิและหนาที่ในการอุปการะเลี้ยงดูซ่ึงกันและกันดวย 

 ประการที่สอง กฎหมายไทยเราบิดาไมมีหนาที่ตองอุปการะเลี้ยงดูและใหการศึกษาแก
บุตรนอกสมรส แตกฎหมายครอบครัวของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนไดกําหนดใหบุตรนอก
สมรสมีสิทธิและหนาที่เชนเดียวกับบุตรโดยชอบดวยกฎหมาย กลาวคือ บิดามารดามีหนาที่อุปการะ
เล้ียงดูและใหการศึกษาแกบุตร จนกวาบุตรจะบรรลุนิติภาวะ 

 ประการที่สาม เนื่องจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมีประชากรมาก กฎหมาย
ครอบครัวของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนจึงมีการกําหนดใหคูสมรสตองปฏิบัติตามนโยบาย
คุมกําเนิดของรัฐ ซ่ึงในสวนนี้กฎหมายไทยไมมี 

 ประการที่ส่ี ถึงแมจะมีเหตุฟองหยาภริยาได แตในระหวางที่ภริยาตั้งครรภ หรือภายใน
หนึ่งปหลังคลอด หรือภายในหกเดือนนับแตการตั้งครรภยุติกลางคัน สามีจะฟองหยาไมได เวนแต
มีเหตุจําเปน แตทางฝายภริยาฟองหยาไดทุกเมื่อเมื่อมีเหตุหยาเกิดขึ้น ในเรื่องนี้เปนขอดีของ
กฎหมายประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในการคุมครองหญิงที่ตั้งครรภ ซ่ึงกฎหมายครอบครัว
ของไทยเราไมไดมีบทบัญญัติในเรื่องนี้ 

 ประการที่หา เรื่องการแบงทรัพยสินของคูสมรสภายหลังการหยา นอกจากการแบง
ทรัพยสินที่เปนสินสมรสรวมกันแลว คูสมรสฝายหนึ่งอาจตองชดใชสินสมรสที่คูสมรสอีกฝายหนึ่ง
จายเกินไปกวาหนาที่ของตนดวย นอกจากนี้ในสวนของหนี้สินที่เกิดขึ้น ณ วันที่มีการหยา หนี้สินที่
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เปนหนี้รวมใหชําระหนี้สินนั้นดวยสินสมรสกอน หากไมพอจึงใหชําระดวยสินสวนตัวของแตละ
ฝายตามที่ไดตกลงกัน ในเรื่องหนี้กฎหมายไทยเราไมมีบทบัญญัติคุมครองเรื่องการตองชดใช
สินสมรส นอกจากนี้หนี้รวมของสามีภริยา เจาหนี้สามารถบังคับชําระหนี้นั้นจากสินสวนตัวของ
ฝายใดฝายหนึ่งจนสิ้นเชิงกอนก็ได ไมจําเปนตองบังคับชําระหนี้จากสินสมรสกอน 

 ผูเขียนเห็นวา ตามกฎหมายครอบครัวประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ใหมีการชดใช
สินสมรสที่คูสมรสอีกฝายจายเกินไปกวาหนาที่ของตนนั้นเปนเรื่องดี ทําใหเกิดความยุติธรรมใน
การแบงสินสมรส ซ่ึงกฎหมายไทยเรานาที่จะนํามาปรับใช นอกจากนี้ในการใหเจาหนี้บังคับชําระ
หนี้รวมของสามีภริยาจากสินสมรสกอนนั้น ผูเขียนเห็นวาในเรื่องนี้ก็นาที่จะนํามาปรับใชกับ
กฎหมายไทยเรา ซ่ึงตรงจุดนี้จะชวยลดปญหาเรื่องหนี้สินของสามีภริยา เนื่องจากหนี้รวมบางอยาง
อาจเกิดจากการกอหนี้ของสามีฝายเดียว แตภริยาอาจถูกบังคับใหลงนามใหความยินยอม หรือลง
นามเปนพยานในสัญญากูเงิน ทําใหถือวาเปนการใหสัตยาบัน หนี้นั้นจึงกลายเปนหนี้รวม ซ่ึงหาก
ตามกฎหมายไทยเราในปจจุบันเจาหนี้สามารถบังคับชําระหนี้จากสินสวนตัวของลูกหนี้รวมกอนก็
ได ซ่ึงกรณีนี้เจาหนี้อาจบังคับชําระหนี้จากสินสวนตัวของภริยากอนจนสามารถชําระหนี้ไดโดย
ส้ินเชิง ซ่ึงเปนการไมยุติธรรมกับภริยาเลย แตหากไดนําหลักการของกฎหมายประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนมาปรับใช ในกรณีนี้เจาหนี้ตองบังคับชําระหนี้จากสินสมรสกอน อยางนอยสินสมรส
นั้นก็เปนสวนของสามีคร่ึงหนึ่ง ซ่ึงจะเกิดความยุติธรรมตอภริยามากกวา 

4.1.4  ผลทางกฎหมายของการอยูรวมกันโดยไมจดทะเบียนสมรสของตางประเทศกับประเทศไทย 
 จากที่ไดศึกษาถึงผลทางกฎหมายของการอยูรวมกันของชายหญิงโดยไมจดทะเบียน

สมรสในประเทศฝรั่งเศส และประเทศอังกฤษ พบวาในตางประเทศโดยเฉพาะในประเทศแถบ
ยุโรปใหการยอมรับ และรัฐมีมาตรการในการชวยเหลือใหผลประโยชนแกคูที่อยูรวมกันโดยไมได
สมรสตามกฎหมาย มากกวาประเทศไทย อาจจะเปนเพราะวัฒนธรรมและสภาพทางสังคมของ
ประเทศแถบยุโรปนั้นใหการยอมรับการอยูรวมกันโดยไมไดสมรสวาเปนเรื่องปกติธรรมดา ไมมี
ผลกระทบตอสังคมสวนรวม แตตรงขามกับประเทศไทย ซ่ึงถึงแมในปจจุบันเราจะรับวัฒนธรรม
ทางตะวันตกเขามาในสังคมไทยมากขึ้น มีการอยูรวมกันโดยไมจดทะเบียนสมรสกันมากขึ้น แต
โดยรวมเราก็ยังคงรักษาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีแบบไทยๆกันไว และเชื่อวารัฐ 
ก็ตองการใหมีการอยูรวมกันโดยการสมรสถูกตองตามกฎหมายมากกวาการอยูรวมกันโดยไมสมรส 
ดังจะเห็นไดจากกฎหมายของไทยเรา จะมีมาตรการในการชวยเหลือสนับสนุนคูที่อยูรวมกันโดยจด
ทะเบียนสมรส มากกวาคูที่อยูรวมกันโดยไมสมรส 
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ในประเทศฝรั่งเศส การอยูรวมกันฉันทสามีภริยา ( Concubinage ) โดยไมจดทะเบียน
สมรส มีผลทางกฎหมายที่แตกตางกับผลทางกฎหมายของการอยูรวมกันโดยไมจดทะเบียนสมรส
ของไทย ดังนี้ 

ประการที่หนึ่ง การอยูรวมกันฉันทสามีภริยากอใหเกิดสิทธิรวมกันในการดูแลบุตร เชน 
การใหการศึกษา การอบรมดูแล แตของไทยบิดาและบุตรนอกกฎหมาย ไมมีหนาที่ตามกฎหมายที่
จะตองอุปการะเลี้ยงดูซ่ึงกันและกัน 

ประการที่สอง ชายหญิงที่อยูรวมกัน เมื่อแยกทางกัน มีคําวินิจฉัยของศาลในการยอมรับ
ความเสียหายของฝายที่ถูกทอดทิ้งและใชเปนเหตุผลประกอบในการจายคาสินไหมทดแทนในกรณี
ที่มีการแยกทางกันเกิดขึ้น ซ่ึงฝายที่ถูกทอดทิ้งจะไดรับเงินก็ตอเมื่อมีสภาพการณอันแสดงใหเห็นถึง
ความผิดของผูทอดทิ้ง เชน เมื่อถูกทอดทิ้งทําใหไรที่อยูอาศัย เปนตน และฝายที่ถูกทอดทิ้งตอง
แสดงใหศาลเห็นวาการแยกทางกันเปนความผิดของอีกฝายหนึ่ง ซ่ึงในเรื่องนี้กฎหมายไทยไมมีการ
ใหความชวยเหลือฝายที่ถูกทอดทิ้ง คูที่อยูรวมกันโดยไมไดสมรสไมกอใหเกิดสิทธิและหนาที่ใดๆ
ตามกฎหมายตอกัน เมื่อแยกทางกันก็ตางคนตางไป กฎหมายไมไดมีมาตรการใหความชวยเหลือ
ใดๆแมจะถูกทอดทิ้ง ตองตกอยูในสภาพยากลําบากก็ตาม 

ประการที่สาม กรณีฝายใดฝายหนึ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ศาลก็ไดยอมรับสิทธิในการที่
ใหอีกฝายหนึ่งไดรับคาชดเชย ซ่ึงการชดใชคาเสียหายในกรณีนี้ใหไดทั้งกรณีเกิดความเสียหายตอ
รางกายและความเสียหายตอจิตใจ ซ่ึงตามกฎหมายไทยไมมีบทบัญญัติใหไดรับสิทธิดังกลาว 

ในประเทศอังกฤษ การอยูรวมกันโดยไมไดสมรสตามกฎหมายอังกฤษ กอใหเกิดผล
ทางกฎหมายที่แตกตางจากการอยูรวมกันโดยไมไดสมรสตามกฎหมายไทย ดังนี้ 

ประการที่หนึ่ง ชายหญิงที่อยูรวมกันโดยไมไดสมรสฝายที่มีชีวิตอยูสามารถที่จะ
เรียกรองคาทดแทนจากผูที่ทําใหอีกฝายเสียชีวิตได แตตองทําการพิสูจนใหเห็นวาไดอยูรวมกัน
ฉันทสามีภริยาเปนเวลามากกวา 2 ปขึ้นไป และคาทดแทนดังกลาวเรียกไดทั้งคาทดแทนทางดาน
รางกายและทางดานจิตใจของผูที่ยังมีชีวิตอยูดวย ซ่ึงตรงขอนี้ตามกฎหมายไทยไมสามารถเรียกรอง
คาสินไหมทดแทนใดๆไดเลย 

ประการที่สอง ชายหญิงที่อยูรวมกันโดยไมไดสมรส มีหนาที่ในการอุปการะเลี้ยงดูบุตร 
แตตามกฎหมายไทยบิดาไมมีหนาที่ในการอุปการะเลี้ยงดูบุตรนอกกฎหมายของตน 

ประการที่สาม กฎหมายอังกฤษเปดโอกาสใหชายหญิงที่อยูรวมกันโดยไมไดสมรส 
สามารถทําขอตกลงในการอยูรวมกัน หรือ Cohabitation Agreement ได ซ่ึงจะทําใหความสัมพันธ
ระหวางชายหญิงที่อยูรวมกันโดยไมไดสมรส ในเรื่องการจัดการทรัพยสินหรือความสัมพันธภายใน
ครอบครัวสามารถใชบังคับไดในระหวางคูของตน 

DPU



 85 

ถึงแมวากฎหมายไทยจะไมไดใหความคุมครอง หรือใหสิทธิประโยชนแกคูที่อยู
รวมกันโดยไมไดสมรส เมื่อเทียบกับที่กฎหมายตางประเทศไดให แตผู เขียนเห็นวา เราไม
จําเปนตองแกไขกฎหมายเราใหเหมือนอยางตางประเทศ เพราะเนื่องจากขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมที่แตกตางกัน ประเทศไทยเรายังคงตองการเห็นสถาบันครอบครัวใหมีความมั่นคง 
เปนปกแผน ซ่ึงการสงเสริมใหชายหญิงอยูรวมกันโดยจดทะเบียนสมรสนั้น เปนส่ิงที่ทําใหสถาบัน
ครอบครัวม่ันคง แข็งแรง สงผลดีทั้งตอตนเอง ตอบุตร และตอสังคมโดยรวมของประเทศ ซึ่ง
สอดคลองกับเจตนารมยในการทําวิทยานิพนธฉบับนี้ ที่ตองการสงเสริมใหชายหญิงนิยมจด
ทะเบียนสมรสกันเพิ่มมากขึ้น 
 
4.2 วิเคราะหเปรียบเทียบขอดีขอเสียของการอยูรวมกันของชายหญิงโดยจดทะเบียนสมรส และไม

จดทะเบียนสมรสของประเทศไทย 
จากที่ไดศกึษาผลทางกฎหมายของการอยูรวมกันของชายหญิงโดยจดทะเบียนสมรส

และไมจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทยในบทที่ 3 จึงเห็นไดวาการที่ชายหญิงอยูรวมกันโดยจด
ทะเบียนสมรสมีผลดีมากกวาการที่ไมไดจดทะเบียนสมรส ถึงแมวาในปจจุบันนี้จะมีกฎหมายบาง
เร่ืองที่ไมเอื้ออํานวยใหชายหญิงอยากที่จะจดทะเบยีนสมรสก็ตาม ซ่ึงสอดคลองกับเจตนารมณใน
การทําวิทยานพินธฉบับนี้เพือ่ช้ีใหเหน็ถึงขอดีตางๆที่มากมายของการจดทะเบยีนสมรส สงผลจูงใจ
ใหชายหญิงอยากที่จะจดทะเบียนสมรสกนัมากขึ้น 

ขอดีตางๆของการจดทะเบียนสมรส มีดังนี้ 
ขอ 1.  เร่ืองการอุปการะเลี้ยงดูซ่ึงกันและกนั 
หากสามีภริยาฝายใดฝายหนึง่ไมอุปการะเลี้ยงดูอีกฝายตามความสามารถและฐานะของ

ตน อีกฝายเรยีกคาอุปการะเลี้ยงดูได หรือถือเปนเหตุฟองหยาไดตามมาตรา 1516 (6) จากการที่
กฎหมายใหสามีภริยาอุปการะเลี้ยงดูซ่ึงกนัและกัน สงผลใหเกิดความสมัพันธในทางกฎหมายกับ
บุคคลภายนอกที่มากระทําละเมิดตอสามีหรือภริยาทําใหไดรับบาดเจ็บหรือถึงแกความตาย คูสมรส
อีกฝายมีสิทธิไดรับคาสินไหมทดแทน ดงันี้ 

1.  คาสินไหมทดแทนเพื่อการขาดแรงงาน กรณีมีผูกระทําละเมิดใหคูสมรสถึงแกความ
ตาย หรือเสียหายแกรางกาย อนามัย หรือเสรีภาพ ทําใหอีกฝายหนึ่งขาดแรงงานในครัวเรือน 

2.  คาสินไหมทดแทนเพื่อการขาดไรอุปการะ ในกรณีกระทาํละเมิดใหคูสมรสถึงแก
ความตาย ทําใหคูสมรสอีกฝายหนึ่งตองขาดไรอุปการะตามกฎหมาย โดยในการเรียกคาสินไหม
ทดแทนเพื่อการขาดไรอุปการะจากผูกระทําละเมิดนี้ ไมคํานึงวาภริยาหรือสามีที่ถึงแกความตายจะมี
รายไดหรือไมก็ตาม 
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กรณีนีห้ากคูทีไ่มไดจดทะเบยีนสมรสก็ไมไดรับสิทธิดังกลาว หากคูของตนไมเล้ียงดู
ตน ก็ไมสามารถเรียกรองอะไรได หรือหากมีบุคคลอื่นมากระทําละเมดิใหคูของตนไดรับบาดเจ็บ
หรือถึงแกความตายก็ไมสามารถเรียกคาสินไหมทดแทนจากผูกระทําละเมิดได 

ขอ 2.  เร่ืองทรัพยสิน 
เมื่อชายหญิงจดทะเบยีนสมรสกัน ทรัพยสินที่ไดมาระหวางสมรส เชน เงินเดือน หรือ

ไดมาโดยพินัยกรรม หรือการใหเปนหนังสือเมื่อพินัยกรรมหรือหนังสือยกใหระบวุาเปนสินสมรส 
หรือที่เปนดอกผลของสินสวนตวั เชน เงนิฝากในธนาคารกอนสมรส เมื่อมีดอกเบีย้เกิดขึ้นระหวาง
สมรส ดอกเบี้ยนั้นก็เปนสินสมรส  

ทรัพยสินที่เปนสินสมรส ทั้งสองฝายมีสิทธิในทรัพยสินนั้นคนละกึ่งหนึ่ง แมวาสามีจะ
เปนผูทํามาหาไดแตผูเดียว ภริยาเปนแมบานอยูบาน แตภริยาก็มีสิทธิในทรัพยสินที่สามีหาไดกึ่ง
หนึ่ง ตรงจุดนี้เปนขอดีของการจดทะเบียนสมรสขอหนึ่ง ทําใหคูสามีภริยามีความรูสึกมั่นคงใน
ฐานะ ไมตองกังวลวาจะไมรับการอุปการะเลี้ยงดูจากอีกฝาย หรือเมื่อมีเหตุตองหยารางกัน 
ทรัพยสินที่ไดมาในระหวางสมรสก็หารสอง ไมตองทําการพิสูจนใหยุงยาก ตางกับคูที่ไมไดจด
ทะเบียนสมรสกัน ทรัพยสินที่ฝายใดหาไดก็เปนของฝายนั้นแตเพียงผูเดียว หรือคูที่ชวยกันทําธุรกิจ 
ทรัพยสินที่ไดมาถือเปนกรรมสิทธิ์รวม เมื่อมีเหตุที่ตองเลิกรากันก็อาจเกิดปญหาความไมยุติธรรม
ในการแบงทรัพยสินที่ทํามาหาไดรวมกัน 

ขอ 3.  เร่ืองคาทดแทนกรณีมีชู 
 เมื่อศาลพิพากษาใหหยาเพราะเหตุสามีหรือภริยาอุปการะเลี้ยงดูหรือยกยองผูอ่ืนเปน

ภริยาหรือสามี เปนชูหรือมีชู หรือรวมประเวณีกับผูอ่ืนเปนอาจิณ ภริยาหรือสามีมีสิทธิไดรับคา
ทดแทนจากสามีหรือภริยา และจากผูซ่ึงไดรับการอุปการะเลี้ยงดูหรือยกยองหรือผูซ่ึงเปนเหตุแหง
การหยานั้น 

ถึงแมไมมีการฟองหยาแตหากมีผูลวงเกินภริยาไปในทํานองชูสาว สามีจะเรียกคา
ทดแทนจากผูนั้นก็ได และภริยาจะเรียกคาทดแทนจากหญิงอ่ืนที่แสดงตนโดยเปดเผยเพื่อแสดงวา
ตนมีความสัมพันธกับสามีในทํานองชูสาวก็ได แตมีขอสังเกตวากรณีที่ไมมีการฟองหยานี้จะเรียก
คาทดแทนจากคูสมรสดวยกันไมได 

แตในเรื่องคาทดแทนกรณีนี้มีขอยกเวนไววา ถาสามีหรือภริยายินยอมหรือรูเห็นเปนใจ
ใหอีกฝายหนึ่งมีชู หรือใหผูอ่ืนกระทําการลวงเกินไปในทํานองชูสาว สามีหรือภริยานั้นจะเรียกคา
ทดแทนไมได 
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นอกจากนี้ยังสามารถเรียกคาทดแทนจากคูสมรสในกรณีที่ตองฟองหยาเพราะเหตุ 
1)  ทํารายหรือทรมานรางกายจิตใจ หรือหมิ่นประมาทเหยียดหยามอีกฝายหนึ่ง หรือ

บุพการีอีกฝายหนึ่งอยางรายแรง 
2)  จงใจละทิ้งรางอีกฝายหนึ่งไปเกินหนึ่งป 
3)  ไมใหความชวยเหลืออุปการะเลี้ยงดูอีกฝายตามสมควร หรือทําการเปนปฏิปกษตอ

การเปนสามีภริยาอยางรายแรง 
เมื่อมีเหตุที่ตองฟองหยาเหตุใดเหตุหนึ่งในสามเหตุขางตนเกิดขึ้น และที่สําคัญฝายที่

จะตองรับผิดจะตองเปนผูกอเหตุหยา โดยมุงประสงคใหอีกฝายหนึ่งไมอาจทนไดจึงตองฟองหยา 
อีกฝายหนึ่งมีสิทธิไดรับคาทดแทนจากฝายที่ตองรับผิด 

ในเรื่องคาทดแทนนี้เปนขอดีอีกขอหนึ่งของการจดทะเบียนสมรส ตางกับคูที่ไมไดจด
ทะเบียนสมรส หากฝายใดฝายหนึ่งนอกใจมีชูก็ไมสามารถเรียกคาทดแทนจากคูของตน หรือจากชู
ได หากทนอยูดวยกันไมได ก็ไดแตแยกทางจากกันไปโดยที่ไมไดอะไรเลย 

ขอ 4.  เร่ืองไดรับคาเลี้ยงชีพจากการหยา 
ชายหญิงที่จดทะเบียนสมรสกัน หากตอมาไมสามารถอยูรวมกันตอไปได จนถึงขั้นมี

การฟองหยาเกิดขึ้น การจดทะเบียนสมรสก็ยังมีผลดี คือ ยังไดรับคาเล้ียงชีพจากฝายที่ตองรับผิด 
หากในคดีหยานั้น เหตุแหงการหยาเปนความผิดของคูสมรสฝายใดฝายหนึ่งแตเพียงฝายเดียว และ
การหยาทําใหคูสมรสอีกฝายตองยากจนลง เพราะขาดรายไดจากทรัพยสิน หรือจากการงานที่เคยทํา
อยูระหวางสมรส 

นอกจากนี้หากหยาขาดจากกัน เพราะเหตุฝายใดฝายหนึ่งวิกลจริต หรือเพราะเหตฝุายใด
ฝายหนึ่งเปนโรคติดตออยางรายแรงอันอาจเปนภัยกับอีกฝายหนึ่ง และมีลักษณะเรื้อรังไมมีทาง
รักษาหายได คูสมรสอีกฝายหนึ่งตองออกคาเลี้ยงชีพใหแกฝายที่วิกลจริต หรือฝายที่เปนโรคติดตอ
นั้นดวย 

ขอดีในเรื่องคาเลี้ยงชีพนี้ เปนขอดีอีกขอหนึ่งของการจดทะเบียนสมรส ซ่ึงคูที่ไมไดจด
ทะเบียนสมรสจะไมไดรับสิทธิดังกลาว หากตองเลิกรางกันไป ไมวาจะดวยความผิดของอีกฝาย 
หรือเพราะเหตุที่ตนวิกลจริต หรือเปนโรคติดตออยางรายแรง หากอีกฝายหนึ่งไมชวยเหลือเล้ียงดู ก็
ไมสามารถเรียกรองคาเลี้ยงชีพจากอีกฝายหนึ่งได 

ขอ 5.  เร่ืองบุตร 
การที่ชายหญิงอยูรวมกันโดยจดทะเบียนสมรส นอกจากมีผลดีตอตนเองแลว ยังสงผลดี

ตอบุตรดวย กลาวคือ บุตรที่เกิดจากบิดามารดาที่จดทะเบียนสมรสกัน จะเปนบุตรโดยชอบดวย
กฎหมายของทั้งบิดาและมารดา แตหากบุตรที่เกิดจากบิดามารดาไมไดจดทะเบียนสมรสกัน จะเปน
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บุตรโดยชอบดวยกฎหมายของมารดาฝายเดียว แตเปนบุตรมิชอบดวยกฎหมายของบิดา ทําใหบุตร
ดังกลาวเสียสิทธิตางๆที่จะไดรับจากบิดามากมาย ทั้งๆที่ก็เปนเลือดเนื้อเชื้อไขของบิดา 

ในสวนผลดีของการเปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมายของทั้งบิดาและมารดา มีดังนี้ 
1.  บุตรโดยชอบดวยกฎหมายมีสิทธิที่จะใชช่ือสกุลของบิดา แตอยางไรก็ดี หากเปน

บุตรนอกสมรสเมื่อบิดาไดยอมใหใชช่ือสกุลก็เปนแตเหตุใหฟองคดีขอใหรับเด็กเปนบุตรโดยชอบ
ดวยกฎหมายตามมาตรา 1555 (7) แตไมไดทําใหมีฐานะเปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมายขึ้นมาได 

2.  บิดามารดามีหนาที่ตามกฎหมายตองอุปการะเลี้ยงดูและใหการศึกษาแกบุตรโดย
ชอบดวยกฎหมาย และบุตรโดยชอบดวยกฎหมายมีหนาที่ตามกฎหมายที่ตองอุปการะเลี้ยงดูบิดา
มารดา ดังนั้นหากมีผูใดมาทําละเมิดใหบุตรหรือบิดามารดาตาย บิดามารดาและบุตรโดยชอบดวย
กฎหมายจึงไดรับความคุมครองสิทธิใหเรียกคาสินไหมทดแทนในการที่ตองขาดไรอุปการะจาก
ผูทําละเมิดได ทั้งนี้ไมวาในความเปนจริงบิดามารดาจะไดอุปการะเลี้ยงดูบุตรหรือไม หรือบุตรจะ
ไดเล้ียงดูบิดามารดาจริงหรือไมก็ตาม 

ดังนั้น หากมีผูใดกระทําละเมิดใหบิดาที่ไมชอบดวยกฎหมาย หรือบุตรที่ไมชอบดวย
กฎหมายตาย ทั้งบิดาและบุตรที่ไมชอบดวยกฎหมายนั้น ก็ไมมีสิทธิไดรับคาขาดไรอุปการะตาม
กฎหมายจากผูกระทําละเมิด ทั้งๆที่ความเปนจริงตนอาจจะเดือดรอนขาดไรอุปการะจากการตาย
ของบิดาหรือของบุตรของตนก็ได 

ขอ 6.  เร่ืองมรดก 
 ขอดีอีกขอหนึ่งของการจดทะเบียนสมรสก็คือ การมีสิทธิในการรับมรดกจากคูสมรส

ฝายที่เสียชีวิต เพราะสามีภริยาโดยชอบดวยกฎหมายเทานั้นที่เปนทายาทโดยธรรม มีสิทธิไดรับ
มรดกจากคูสมรสฝายที่เสียชีวิต ดังที่ ป.พ.พ. มาตรา 1629 วรรคทาย บัญญัติวา “คูสมรสที่ยังมีชีวิต
อยูนั้นก็เปนทายาทโดยธรรม ภายใตบังคับของบทบัญญัติพิเศษแหงมาตรา 1635” กลาวคือ คูสมรส
ที่ยังมีชีวิตอยูมีสิทธิในสวนแบงในทรัพยมรดกเทากับทายาทชั้นบุตร 

ในสวนของชายหญิงที่อยูรวมกันโดยไมไดสมรส ไมมีความเกี่ยวของกันในทาง
กฎหมายแตอยางใด ดังนั้นหากฝายใดฝายหนึ่งเสียชีวิต ฝายที่มีชีวิตอยูจึงไมใชทายาทโดยธรรม ไม
มีสิทธิในกองมรดกของผูเสียชีวิต 

แตในสวนของบุตร บุตรโดยชอบดวยกฎหมาย และบุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรอง
แลวมีสิทธิไดรับมรดกจากทั้งบิดาและมารดา ถือเปนผูสืบสันดาน เปนทายาทโดยธรรมลําดับที่ 1 
ตามมาตรา 1629 (1) บุตรนอกกฎหมาย คือ บุตรที่เกิดจากบิดามารดาไมไดจดทะเบียนสมรสกัน 
การที่บุตรนอกกฎหมายจะมีสิทธิไดรับมรดกจากบิดา จะตองเปนบุตรที่บิดาตามความเปนจริง
รับรองแลว พฤติการณตางๆที่ถือวาเปนการรับรองบุตรแลว เชน บิดาใหการศึกษา ใหใชนามสกุล 
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ใหการอุปการะเลี้ยงดู ลงทะเบียนบานวาเปนบุตร บิดาไปแจงทะเบียนคนเกิดวาเปนบุตร หรือบิดา
ยอมใหบุตรเรียกวาบิดา เปนตน  

มีขอสังเกตวา บิดากับบุตรที่ไมชอบดวยกฎหมายนั้น ตามปกติไมมีสิทธิและหนาที่ตาม
กฎหมายตอกันอยางใดเลย และไมมีสิทธิไดรับมรดกซึ่งกันและกันดวย ป.พ.พ. มาตรา 1627 เปน
บทบัญญัติวางขอยกเวนใหบุตรที่ไมชอบดวยกฎหมายแตบิดารับรองแลวใหมีสิทธิไดรับมรดกของ
บิดา จึงตองตีความโดยเครงครัด กฎหมายบทนี้บัญญัติไวแตวาใหถือวาเปนผูสืบสันดานเหมือนกับ
บุตรที่ชอบดวยกฎหมายตามประมวลกฎหมายนี้ มิไดบัญญัติใหถือวาเปนบิดาโดยชอบดวยกฎหมาย
ดวย1 ดังนั้นบิดาจึงจะอางมาตรา 1627 นี้ เพื่อรับมรดกของบุตรที่ตนรับรองไมได 

ในเรื่องการรับมรดกแทนที่ เฉพาะบุตรโดยชอบดวยกฎหมายเทานั้นที่มีสิทธิรับมรดก
แทนที่กัน ตามที่มาตรา 1642 บัญญัติวา “การรับมรดกแทนที่กันนั้น ใหใชบังคับแตในระหวาง
ทายาทโดยธรรม” การรับมรดกแทนที่กัน ตัวอยางเชน บิดาซึ่งมีสิทธิรับมรดกจากปูหรือยาถึงแก
ความตาย หรือถูกกําจัดมิใหรับมรดกกอนที่ปูหรือยาจะตาย บุตรโดยชอบดวยกฎหมายของบิดานั้น 
มีสิทธิรับมรดกของปูหรือยาแทนที่บิดาของตน ตรงจุดนี้เปนขอดีของการเปนบุตรที่เกิดจากบิดา
มารดาจดทะเบียนสมรสกันถูกตองตามกฎหมาย ถึงแมวาบุตรนอกสมรสจะมีสิทธิรับมรดกจากบิดา
ที่แทจริงของตน แตก็ไมมีสิทธิรับมรดกแทนที่บิดาของตนได 

ขอ 7.  เร่ืองประโยชนทดแทนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม 
ขอดีอีกขอหนึ่งของการจดทะเบียนสมรส  คือ ไดรับประโยชนทดแทนในกรณี

สงเคราะหบุตร ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 เนื่องจากมาตรา 75 ตรี วรรคหนึ่ง 
บัญญัติไววา “ใหผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีสงเคราะหบุตรสําหรับบุตร
ชอบดวยกฎหมายซึ่งมีอายุตามที่กําหนดในกฎกระทรวงแตตองไมเกินสิบหาปบริบูรณจํานวนคราว
ละไมเกินสองคน บุตรชอบดวยกฎหมายดังกลาวไมรวมถึงบุตรบุญธรรม หรือบุตรซึ่งไดยกใหเปน
บุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น” 

จะเห็นไดวากฎหมายใหสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีสงเคราะหบุตร เฉพาะ
บุตรชอบดวยกฎหมายเทานั้น ดังนั้นชายที่ไมไดจดทะเบียนสมรสกับหญิงแลวมีบุตรดวยกัน บุตร
นั้นจึงไมใชบุตรโดยชอบดวยกฎหมายของชาย ชายผูนั้นจึงไมมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนใน
กรณีสงเคราะหบุตรดังกลาว 

ประโยชนทดแทนในกรณีสงเคราะห ตามมาตรา 75 ไดแก 
(1)  คาสงเคราะหความเปนอยูของบุตร 
(2)  คาเลาเรียนบุตร 

                                                 
1  คําพิพากษาฎีกาที่ 525/2510. 
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(3)  คารักษาพยาบาลบุตร 
(4)  คาสงเคราะหอ่ืนที่จําเปน 
ขอ 8.  เร่ืองเงินสงเคราะหจาก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. 
ขอดีของการจดทะเบียนสมรสอีกเรื่องหนึ่ง คือ เร่ืองของ ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. 
ช.พ.ค. ยอมาจาก การฌาปนกิจสงเคราะหชวยเหลือเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ช.พ.ส. ยอมาจาก การฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน

กรณีคูสมรสถึงแกกรรม 
วัตถุประสงคในการจัดตั้งเพื่อใหครูและบุคลากรทางการศึกษาและคูสมรสที่เปน

สมาชิกไดชวยเหลือกันในการสงเคราะหครอบครัวเมื่อถึงแกกรรม โดยมีความมุงหมายเปนการกุศล 
คุณสมบัติของผูสมัคร ช.พ.ค. 
1.  ผูสมัครตองไมเคยเปนสมาชิกมากอน 
2.  มีอายุไมเกิน 35 ปบริบูรณในวันยื่นใบสมัคร 
3.  เปนผูปฏิบัติงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือ

องคกรในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ และตองเปนผูดํารงตําแหนง หรือผูปฏิบัติหนาที่ 
ดังตอไปนี้ 

 3.1  คณาจารย 
 3.2  ครู 
 3.3  ผูบริหารสถานศึกษา 
 3.4  ผูบริหารการศึกษา 
 3.5  บุคลากรทางการศึกษาอื่น 
 3.6  ผูปฏิบัติงานดานการศึกษา ผูชวยครู ครูชวยสอน ครูสอนปริยัติธรรม ครูพี่เล้ียง 

ครูชายแดน ลูกจางประจําของรัฐและเอกชนที่ไดรับเงินเดือนประจําและดํารงตําแหนงมาแลวไม
นอยกวาหนึ่งป 

 คุณสมบัติของผูสมัคร ช.พ.ส. 
 ตองเปนคูสมรสโดยชอบดวยกฎหมายของผูปฏิบัติงานในสังกัดกระทรวง 

ศึกษาธิการ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือองคกรในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ และคูสมรส
ของผูสมัครตองเปนผูดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่เชนเดียวกับ ช.พ.ค. สวนคุณสมบัติอ่ืนๆ
เหมือน ช.พ.ค. 

 ผูมีสิทธิรับเงินสงเคราะหจาก ช.พ.ค. 
 ผูที่มีสิทธิรับเงินสงเคราะห ช.พ.ค. ตองเปนบุคคลในครอบครัวของสมาชิกที่ถึงแก

กรรมตามลําดับกอนหลัง ดังนี้ 

DPU



 91 

 1.  คูสมรส บุตรชอบดวยกฎหมาย รวมถึงบุตรนอกสมรสที่บิดารับรองแลว และบิดา
มารดาของสมาชิก ช.พ.ค. 

 2.  ผูอยูในอุปการะอยางบุตรของสมาชิก ช.พ.ค. 
 3.  ผูอุปการะสมาชิก ช.พ.ค. 
 4.  มูลนิธิที่มีวัตถุประสงคเพื่อการสงเคราะหครูเพื่อเปนทุนการศึกษา 
  ผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหจาก ช.พ.ส. 
  ผูมีสิทธิรับเงินสงเคราะห ช.พ.ส. ไดแก บุคคลในครอบครัวของสมาชิกที่ถึงแก

กรรมตามลําดับกอนหลัง ดังนี้ 
  1.  สมาชิกคุรุสภาซึ่งเปนคูสมรสของสมาชิก ช.พ.ส. ที่ถึงแกกรรม 
  2.  บุตรของสมาชิก ช.พ.ส. และบุตรของสมาชิกคุรุสภาซึ่งเปนคูสมรสของ

สมาชิก ช.พ.ส. 
  3.  บิดามารดาของสมาชิก ช.พ.ส. และบิดามารดาของสมาชิกคุรุสภาซึ่งเปนคู

สมรสของสมาชิก ช.พ.ส. 
  4.  มูลนิธิที่มีวัตถุประสงคเพื่อการสงเคราะหครูหรือเพื่อใหเปนทุนการศึกษา 
 จะเห็นไดวาผูที่มีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหกรณีสมาชิก ช.พ.ค. หรือสมาชิก ช.พ.ส. 

เสียชีวิต ตองเปนคูสมรสโดยชอบดวยกฎหมายของสมาชิกเทานั้น และผูที่มีสิทธิสมัครเปนสมาชิก 
ช.พ.ส. ก็ตองเปนคูสมรสโดยชอบดวยกฎหมายของผูปฏิบัติงานในสังกัดกระทรวง ศึกษาธิการ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือองคกรในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ และคูสมรสของผูสมัคร
ตองเปนผูดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่เชนเดียวกับ ช.พ.ค.  

 ในเรื่อง ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. นี้ เปนขอดีของการจดทะเบียนสมรส ทําใหคูสมรสของ
สมาชิก ช.พ.ค. และ/หรือ ช.พ.ส. ไดรับเงินชวยเหลือกรณีสมาชิก ช.พ.ค. และ/หรือ ช.พ.ส. ถึงแก
กรรม ในทางตรงกันขามคูที่ไมไดจดทะเบียนสมรส ก็ไมมีสิทธิไดรับการชวยเหลือในเรื่องนี้ 

ขอ 9.  เร่ืองเหตุยกเวนโทษตามประมวลกฎหมายอาญา 
ความเปนสามีภริยาโดยชอบดวยกฎหมาย ไดรับสิทธิพิเศษทางกฎหมายอาญา ตาม

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 71 วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “ความผิดตามที่บัญญัติไวในมาตรา 334 ถึง
มาตรา 336 วรรคแรก และมาตรา 341 ถึงมาตรา 364 นั้น ถาเปนการกระทําที่สามีกระทําตอภริยา 
หรือภริยากระทําตอสามี ผูกระทําไมตองรับโทษ” 

ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ที่หากเปนการกระทําที่สามีกระทําตอภริยาหรือ
ภริยากระทําตอสามี ผูกระทําไมตองรับโทษ (แตยังคงถือวามีความผิดอยู) ไดแก ความผิดฐานลัก
ทรัพย วิ่งราวทรัพย ฉอโกง โกงเจาหนี้ ยักยอก รับของโจร ทําใหเสียทรัพย บุกรุก ตัวอยางเชน หาก
สามีโดยชอบดวยกฎหมายไดลักสรอยทองของภริยาไป สามีมีความผิดฐานลักทรัพย แตไมตองรับ
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โทษในความผิดดังกลาว และถึงแมวาสามีจะลักสรอยทองไป โดยที่ไมรูวาสรอยเสนนั้นเปนของ
ภริยาตนเอง สามีก็ไดรับผลตามมาตรา 71 คือ ไมตองรับโทษในความผิดฐานลักทรัพย2 

นอกจากนี้ในปจจุบันนี้ความเปนสามีภริยาโดยชอบดวยกฎหมายยังไดรับความ
คุมครองตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 276 กลาวคือ คูสมรสจะขมขืนกระทําชําเราคูสมรสของ
ตนโดยขูเข็ญดวยประการใดๆ โดยใชกําลังประทุษราย โดยคูสมรสนั้นอยูในภาวะที่ไมสามารถขัด
ขืนได หรือโดยทําใหคูสมรสนั้นเขาใจผิดวาตนเปนบุคคลอื่นไมได แตหากคูสมรสฝายใดฝายหนึ่ง
ไดกระทําการขมขืนคูสมรสของตน และคูสมรสนั้นยังประสงคจะอยูกินดวยกันฉันสามีภริยา ศาล
อาจจะลงโทษนอยกวาที่กฎหมายกําหนดไว หรืออาจจะกําหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติแทน
การลงโทษก็ได หรือในกรณีที่ศาลไดมีคําพิพากษาใหลงโทษจําคุก และคูสมรสฝายใดฝายหนึ่งไม
ประสงคจะอยูกินดวยกันฉันสามีภริยาตอไป คูสมรสฝายนั้นมีสิทธิแจงใหศาลทราบ เพื่อที่ศาล
จะแจงใหเจาพนักงานอัยการดําเนินการฟองหยาให 

จะเห็นไดวาการเปนสามีภริยาโดยชอบดวยกฎหมายไดรับผลดีตางๆมากมาย ไดรับ
ความคุมครองตามประมวลกฎหมายอาญา คือ คูสมรสของตนจะขมขืนกระทําชําเราตนไมได และ
ไดรับเหตุยกเวนโทษในการกระทําความผิดอาญาตามที่กฎหมายกําหนดไว หากการกระทํานั้นได
กระทําตอคูสมรสของตน ผูกระทําไมตองรับโทษทางอาญา ตางจากคูชายหญิงที่อยูรวมกันโดย
ไมไดจดทะเบียนสมรส หากกระทําความผิดทางอาญาตอคูของตน กฎหมายไมไดใหความคุมครอง 
ตองรับโทษตามกฎหมายตอไป 

ขอ 10.  เร่ืองเหตุฟองหยา 
 การที่ชายหญิงตกลงอยูรวมกันโดยไมจดทะเบียนสมรส บางคูอาจคิดวาหากมีเหตุที่ไม

สามารถอยูรวมกันได การจดทะเบียนสมรสทําใหยากตอการเลิกรากัน ซ่ึงความเปนจริงมิไดเปน
เชนนั้นเลย หากทั้งคูสมัครใจที่จะหยาขาดจากกันก็เพียงแตทําเปนหนังสือ และมีพยานลงลายมือช่ือ
อยางนอยสองคน และไปจดทะเบียนหยาที่วาการอําเภอ หรือหากกรณีคูสมรสตกลงหยากันเอง
ไมได ตองฟองคดีหยาตอศาลใหศาลมีคําพิพากษาใหหยาขาดจากกัน ประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา 1516 ก็ไดกําหนดเหตุฟองหยาไวมากมาย ดังนี้ 

(1)  สามีหรือภริยาอุปการะเลี้ยงดูหรือยกยองผูอ่ืนฉันภริยาหรือสามี เปนชู หรือมีชู หรือ
รวมประเวณีกับผูอ่ืนเปนอาจิณ 

(2)  สามีหรือภริยาประพฤติช่ัว และเปนเหตุใหอีกฝายหนึ่ง ไดรับความอับอายขายหนา
อยางรายแรง หรือไดรับความดูถูกเกลียดชังเพราะเหตุที่ยังคงเปนสามีหรือภริยาของฝายที่ประพฤติ
ช่ัวนั้น หรือไดรับความเสียหายหรือเดือดรอนเกินควร 

                                                 
2  คําพิพากษาฎีกาที่ 94/2488. 
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(3)  สามีหรือภริยาทํารายหรือทรมานรางกายหรือจิตใจ หรือหมิ่นประมาท หรือเหยียด
หยามอีกฝายหนึ่ง หรือบุพการีของอีกฝายหนึ่งอยางรายแรง 

(4)  สามีหรือภริยาจงใจละทิ้งรางอีกฝายหนึ่งไปเกินหนึ่งป 
(5)  สามีหรือภริยาตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกและไดถูกจําคุกเกินหนึ่งปใน

ความผิดที่อีกฝายมิไดมีสวนกอใหเกิดการกระทําความผิดหรือยินยอมหรือรูเห็นเปนใจในการ
กระทําความผิดนั้น และการเปนสามีภริยากันตอไปจะทําใหอีกฝายหนึ่งไดรับความเสียหายหรือ
เดือดรอนเกินควร 

(6)  สามีหรือภริยาสมัครใจแยกกันอยูเพราะเหตุที่ไมอาจอยูรวมกันฉันสามีภริยาไดโดย
ปกติสุขตลอดมาเกินสามป หรือแยกกันอยูตามคําส่ังศาลเปนเวลาเกินสามป 

(7)  สามีหรือภริยาถูกศาลสั่งใหเปนคนสาบสูญ หรือไปจากภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยูเปน
เวลาเกินสามป โดยไมมีใครทราบวาเปนตายรายดีอยางไร 

(8)  สามีหรือภริยาไมใหความชวยเหลืออุปการะเลี้ยงดูอีกฝายหนึ่งตามสมควร หรือทํา
การเปนปฏิปกษตอการเปนสามีภริยากันอยางรายแรง ทั้งนี้ถาการกระทํานั้นถึงขนาดที่อีกฝายหนึ่ง
เดือดรอนเกินควรในเมื่อเอาสภาพ ฐานะ และความเปนอยูรวมกันฉันสามีภริยามาคํานึงประกอบ 

(9)  สามีหรือภริยาวิกลจริตตลอดมาเกินสามป และความวิกลจริตนั้นมีลักษณะยากจะ
หายได กับทั้งความวิกลจริตถึงขนาดที่จะทนอยูรวมกันฉันสามีภริยาตอไปไมได 

(10)  สามีหรือภริยาผิดทัณฑบนที่ทําใหไวเปนหนังสือในเรื่องความประพฤติ 
(11)  สามีหรือภริยาเปนโรคติดตออยางรายแรงอันอาจเปนภัยแกอีกฝายหนึ่งและโรคมี

ลักษณะเรื้อรังไมมีทางที่จะหายได 
(12)  สามีหรือภริยามีสภาพแหงกาย ทําใหสามีหรือภริยานั้นไมอาจรวมประเวณีได

ตลอดกาล 
จะเห็นไดวาถึงแมวาจะจดทะเบียนสมรส หากมีเหตุที่จะตองเลิกรากัน ก็สามารถหยา

ขาดจากกันไดงาย เพราะมีเหตุใหฟองหยาถึงสิบสองเหตุ ทําใหคูสมรสไมตองกังวลวาทะเบียน
สมรสจะเปนเครื่องผูกมัดกันไปตลอดชีวิต จะตองทนอยูดวยกันไปแมจะไมมีความสุขอยูดวยกัน
ไมไดเพราะการจดทะเบียนสมรส 

ฉะนั้น จากขอดีตางๆมากมายที่กลาวมาทั้งหมดขางตน นาจะเปนมูลเหตุจูงใจใหชาย
หญิงนิยมจดทะเบียนสมรสกันมากขึ้น ทะเบียนสมรสไมใชส่ิงที่จะตองผูกมัดคูสมรสใหตองทนอยู
กันไปแมจะอยูรวมกันไมได ถึงแมจะจดทะเบียนสมรส หากมีเหตุที่ประสงคจะหยาขาดจากกัน 
กฎหมายก็กําหนดเหตุฟองหยาไวมากมาย การจดทะเบียนสมรสจึงมีขอดีมากกวาขอเสียมายมาย คู
ที่จดทะเบียนสมรสไดรับความคุมครองตามกฎหมายมากกวาคูที่อยูรวมกันโดยไมไดจดทะเบียน
สมรส  
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4.3  ปญหากฎหมายของการจดทะเบียนสมรสของประเทศไทย  
4.3.1  ปญหาของทรัพยสินระหวางสามีภริยา 
 ในปจจุบันนี้ชายหญิงนิยมอยูรวมกันฉันทสามีภริยาโดยไมจดทะเบียนสมรสกันเพิ่มมาก

ขึ้น สาเหตุของปญหาสวนหนึ่งมาจากเรื่องทรัพยสินระหวางสามีภริยา กลาวคือ ชายหญิงที่สมรส
กันถูกตองตามกฎหมาย จะมีการแยกทรัพยสินออกเปนสินสวนตัว และสินสมรส ดังที่กลาวไวแลว
ในบทที่ 3 ประเด็นปญหาใหญๆ ในเรื่องทรัพยสินระหวางสามีภริยา วิเคราะหแลวเห็นวามีปญหา
อยู 2 ประเด็น คือ 

 1)  เร่ืองหนี้สินระหวางสามีภริยา 
 2) เร่ืองทรัพยสินที่ไดมาระหวางสมรส 
 1)  เร่ืองหนี้สินระหวางสามีภริยา แยกพิจารณาไดดังนี้ 
  (1) หนี้สินที่กอข้ึนกอนสมรส 
   เปนหนี้สวนตัวของฝายที่กอหนี้จะตองรับผิดชดใชเอง โดยในการบังคับชําระหนี้ 

เจาหนี้จะตองบังคับชําระหนี้กับสินสวนตัวของฝายที่กอหนี้เสียกอน หากยังไมเพียงพอจึงจะ
สามารถบังคับกับสินสมรสสวนของฝายที่กอหนี้ตามลําดับ เจาหนี้จะบังคับชําระหนี้กับสินสวนตัว
หรือสินสมรสสวนที่เปนของอีกฝายหนึ่งไมได เพราะหนี้ดังกลาวไมใชหนี้ที่อีกฝายหนึ่งตอง
รับผิดชอบดวย สําหรับกรณีนี้จึงไมเปนปญหาในการตัดสินใจจดทะเบียนสมรสของชายหญิง แตที่
เปนปญหาคือ กรณีหนี้ที่กอขึ้นในระหวางสมรส 

  (2) หนี้ที่กอขึ้นในระหวางสมรส 
   โดยทั่วไปหนี้ที่คูสมรสฝายใดกอข้ึน ก็เปนหนี้สวนตัวที่ผูนั้นตองรับผิดตามลําพัง 

แตหากเปนหนี้ที่มีลักษณะที่กฎหมายถือวาเปนหนี้รวมระหวางสามีภริยา ทั้งสองฝายตองรับผิด
รวมกัน ไมวาฝายใดเปนผูกอข้ึนก็ตาม หนี้รวมดังกลาว เจาหนี้มีสิทธิบังคับชําระไดจากทั้งสิน
สวนตัวและสินสมรสของคูสมรสทั้งสองฝาย โดยจะบังคับจากทรัพยสินกองไหนกอนก็ได หรือจะ
บังคับกับทรัพยสินของคูสมรสฝายใดฝายหนึ่งแตฝายเดียวโดยส้ินเชิงก็สามารถทําได 

   นอกจากนี้ หนี้รวมซึ่งสามีภริยาตองรับผิดดวยกันนั้น แมจะไดหยาและแบง
ทรัพย แบงความรับผิดในหนี้สินตอกันแลว ก็ไมมีผลกระทบกระเทือนถึงสิทธิของเจาหนี้ในอันที่
จะบังคับชําระหนี้เอาจากสามีหรือภริยาหรือทั้งสองคน 

   กรณีหนี้รวมระหวางสามีภริยานี้ เปนปญหาซ่ึงทําใหชายหญิงหลายคูนิยมอยู
รวมกันโดยไมจดทะเบียนสมรส เพื่อหลีกเลี่ยงในเรื่องหนี้สินที่จะตองรับผิดชอบ มีทั้งกรณีหนี้ที่
ตนเองมีสวนตองรับผิดชอบ เชน หนี้ที่เกิดจากสามีกูเงินมาเพื่อใชจายในธุรกิจ เพื่อนําเงินนั้นมา
เล้ียงดูครอบครัว ซ่ึงถือเปนหนี้เกี่ยวกับการจัดการบานเรือนและจัดหาสิ่งจําเปนสําหรับครอบครัว 
ตาม ป.พ.พ. มาตรา  1490 (1) หรือหนี้ที่ตนเองและคูสมรสไดทําธุรกิจรวมกัน ตาม ป.พ.พ. มาตรา 
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1490 (3) และกรณีหนี้ที่ตนเองไมไดกอข้ึนแตตองรวมรับผิดชอบ ไดแกหนี้ที่สามีหรือภริยากอขึ้น
เพื่อประโยชนตนฝายเดียวแตอีกฝายใหสัตยาบัน ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1490 (4) เชน สามีกูเงินเพือ่ซ้ือ
บานใหกับพี่ชายของตน แตในทางปฏิบัติ เจาหนี้โดยเฉพาะธนาคารพาณิชยมักจะบังคับใหภริยา
ตองมาลงลายมือช่ือเปนพยานในสัญญากูก็ถือเปนการใหสัตยาบันโดยปริยาย 

   จากปญหาดังกลาว ทําใหชายหญิงไมนิยมจดทะเบียนสมรสกันเพิ่มมากขึ้น 
นอกจากนี้ยังมีปญหากรณีคูสมรสสมคบกันแกลงจดทะเบียนหยา ทั้งๆที่ยังอยูกินรวมกันฉันทสามี
ภริยา เพื่อหลีกเลี่ยงไมใหทรัพยสินของตนถูกบังคับชําระหนี้ อาจเพราะคูสมรสบางคูเกรงวาสิทธิ
ในสินสวนตัวและสินสมรสสวนของตนจะถูกกระทบกระเทือนเมื่อมีกรณีที่เจาหนี้บังคับชําระหนี้
รวมระหวางสามีภริยา ประกอบกับความเขาใจที่วาการหยาจะชวยใหทรัพยสินสวนของตนพนจาก
การถูกเจาหนี้บังคับชําระหนี้ เนื่องจากเมื่อหยาขาดจากกันกฎหมายกําหนดวาตองมีการจัดแบง
ทรัพยสินของคูสมรส โดยแตละฝายตางไดสินสวนตัวของตนเอง และสินสมรสตองแบงกันไปคน
ละครึ่ง ในปจจุบันจึงมีกรณีที่คูสมรสไมสุจริตแสดงเจตนาลวงแกลงจดทะเบียนหยาเพื่อหลอกลวง
บุคคลภายนอก โดยไมมีเจตนาจะสิ้นสุดชีวิตสมรสกันจริงๆ แตหยากันเพียงเพราะไมตองการให
ทรัพยสินสวนของตนตองถูกบังคับชําระหนี้ของครอบครัว กรณีเชนนี้กฎหมายถือวาการหยานั้นตก
เปนโมฆะเสียเปลาใชบังคับไมได3 คูสมรสยังคงมีฐานะเปนสามีภริยากันโดยชอบดวยกฎหมาย มี
ระบบสินสวนตัวและสินสมรสเหมือนเดิมทุกประการ เจาหนี้จึงยังสามารถบังคับชําระหนี้กับกอง
ทรัพยสินของคูสมรสทั้งสองฝายตามกฎหมายไดเหมือนเชนกรณีปกติ การแกลงหยาขาดจากกันจึง
ไมไดชวยแกปญหาในเรื่องทรัพยสินใหกับคูสมรสแตอยางใด 
 2)  เร่ืองทรัพยสินที่ไดมาระหวางสมรส 
  สามีภริยาเมื่อจดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมาย ทรัพยสินอะไรก็ตามที่ไดมาใน
ระหวางสมรส ไมวาคูสมรสฝายใดจะเปนผูทํามาหาไดมาเอง หรือทั้งสองฝายทํามาหาไดรวมกัน 
รวมทั้งดอกผลของสินสวนตัวที่ไดมาในระหวางสมรสก็ถือเปนสินสมรส เชน กอนสมรสมีเงินฝาก
ธนาคารอยูจํานวนหนึ่ง หลังจากสมรสแลวดอกเบี้ยของเงินฝากกอนนั้นก็ถือเปนสินสมรส หรือ
กอนสมรสภริยาซื้อสลากกินแบงรัฐบาลหนึ่งคู หลังจากสมรสแลวสลากกินแบงรัฐบาลถูกรางวัล 
เงินรางวัลที่ไดมาเปนสินสมรสเชนเดียวกัน 
  ปญหาของกรณีสินสมรสนี้มีวา สามีภริยาบางคู สามีไมไดชวยทํามาหากินอะไรเลย 
ซํ้ารายบางคนอาจกอหนี้สินเพิ่มขึ้นอีกดวย และตอมาหากหยาขาดจากกันกฎหมายกําหนดวาตองมี
การแบงสินสมรสไปคนละครึ่ง ปญหานี้จึงทําใหฝายที่เปนคนทํามาหากิน สินสมรสสวนใหญมา
จากน้ําพักน้ําแรงของเขาเอง แตพอมีปญหาที่ไมอาจทนอยูกับคูสมรสของตนที่ไมชวยทํามาหากิน 

                                                 
3  คําพิพากษาฎีกาที่ 3698/2524 และคําพิพากษาฎีกาที่ 2898/2525. 
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และยังมีความประพฤติไมดี จนตองหยาขาดจากกัน กฎหมายยังจะใหตองแบงทรัพยสินที่ตนทํามา
หาไดในระหวางสมรส ใหกับอีกฝายครึ่งหนึ่งดวย ปญหานี้ทําใหเกิดความรูสึกไมยุติธรรมขึ้น จึง
เปนเหตุจูงใจใหชายหญิงบางคู โดยเฉพาะคูที่มีฐานะแตกตางกันอยางมาก ไมนิยมจดทะเบียนสมรสกัน 
  นอกจากนี้ปญหาที่มักพบเกี่ยวกับสินสมรสเสมอๆ คือ สินสมรสที่มีเอกสารแสดง
สิทธิความเปนเจาของ กรณีที่พบไดบอยๆก็คือ การเรียกรองขอลงชื่อรวมในเอกสารแสดงสิทธิ
ความเปนเจาของสินสมรส ตามกฎหมายนั้น สามีหรือภริยาที่ไมมีช่ือในเอกสารแสดงสิทธิ
สินสมรส มีสิทธิขอใหลงชื่อรวมในเอกสารที่แสดงสิทธินั้น แตจํากัดเฉพาะสินสมรสที่มีเอกสาร
สําคัญเท านั้น  สินสมรสที่คูสามีภ ริยาสามารถรองขอลงชื่ อ เปน เจ าของรวมกัน  ไดแก 
อสังหาริมทรัพย เรือที่มีระวางตั้งแตหาตันขึ้นไป แพ สัตวพาหนะ และทรัพยสินที่มีเอกสารเปน
สําคัญเทานั้น  
  ในกรณีที่เปนรถยนตนั้น ในอดีตบางคนอาจคิดวามีช่ือของสามีอยูในทะเบียนรถยนต 
ฝายภริยาจึงอยากรองขอลงชื่อรวมก็ไมสามารถทําได เนื่องจากทะเบียนรถยนตมิใชเอกสารอันเปน
ที่ตั้งแหงกรรมสิทธิ์ ดังนั้นทะเบียนรถยนตจึงไมใชเอกสารสําคัญ แตในปจจุบันนี้มีพระราชบัญญัติ
รถยนต (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2551 แกไขเพิ่มเติม มาตรา 17 โดยเพิ่มขอความเปนมาตรา 17/1 วา 
  “รถยนตที่จดทะเบียนแลว รถพวง รถบดถนน และรถแทรกเตอรที่จดทะเบียนแลวให
เปนทรัพยสินประเภทที่จํานองเปนประกันหนี้ไดตามกฎหมาย 
  ใหสันนิษฐานไวกอนวาผูมีช่ือเปนเจาของในทะเบียนรถยนตเปนเจาของกรรมสิทธิ์ 
ฯลฯ”  ฉะนั้นเมื่อกฎหมายกําหนดใหผูมีช่ือเปนเจาของในทะเบียนรถยนตเปนเจาของกรรมสิทธ์ิ
รถยนต เชนนี้ตองถือวาในปจจุบันสามีหรือภริยาจะรองขอใหลงชื่อตนเปนเจาของรวมกันใน
ทะเบียนรถยนตได4 
  บานและที่ดินก็เปนสินสมรสอีกประเภทหนึ่งที่มักเกิดปญหาในการแบงทรัพยสิน ซ่ึง
ก็ตองดูกันเปนกรณีๆไป ในกรณีที่มักจะเปนปญหา คือ บานหรือที่ดินที่ยกใหเปนของขวัญแกคู
แตงงาน ซ่ึงแมวาจะมีการจดทะเบียนเปนเจาของเพียงฝายใดฝายหนึ่ง และแมวาจะยกใหกอน
แตงงาน ก็ยังถือวาบานและที่ดินผืนนั้นเปนสินสมรสเชนเดิม เพราะไดมีการระบุไววาใหเปน
สินสมรส   
   อีกกรณีหนึ่งที่มักเกิดปญหาคือ การไดเอกสาร น.ส.3 หลังจากการสมรส ซ่ึงในที่นี้ 
หากวาผูเปนเจาของไดกรรมสิทธิ์กอนจดทะเบียนสมรส ไมวาจะไดมาโดยการซื้อ การครอบครอง
ปรปกษ หรือการครอบครองที่ดินมือเปลา ก็ยังถือวาเปนสินสวนตัวอยูเชนเดิม 

                                                 
4  ประสพสุข บุญเดช.  เลมเดิม.  หนา 230-231. 
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  ปญหาเรื่องสินสมรสนี้เปนปญหาที่ทําใหชายหญิงหลายคูไมนิยมจดทะเบียนสมรส
กัน หรือบางคูก็แกปญหาดวยการแกลงจดทะเบียนหยาทั้งๆที่ยังใชชีวิตอยูรวมกันฉันทสามีภริยา ซ่ึง
ปญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากปญหาทางกฎหมายในเรื่องสินสมรส และเรื่องการบังคับชําระหนี้รวม
ระหวางสามีภริยา หากเรายังคงใหปญหานี้มีในสังคมไทยตอไปเรื่อยๆ ขาพเจาคิดวาจะไมเปนผลดี
ตอสภาพสังคม และความมั่นคงโดยรวมของประเทศ ดังนั้นในบทตอไปจะไดเสนอแนะแนว
ทางแกไขปญหาเพื่อใหชายหญิงนิยมอยูรวมกันโดยจดทะเบียนสมรสกันเพิ่มมากขึ้น 

4.3.2 ปญหาดานภาระภาษีของคูสมรส 
 เมื่อพิจารณาจากหลักกฎหมายตามประมวลรัษฎากร ที่กอใหเกิดปญหาดานภาระภาษี

ของคูสมรส ไดแก มาตรา 57 ตรี และมาตรา 57 เบญจ ดังนี้ 
 มาตรา 57 ตรี “ในการเรียกเก็บภาษีเงินไดจากสามีและภริยานั้น ถาสามีและภริยาอยู

รวมกันตลอดปภาษีที่ลวงมาแลว ใหถือเอาเงินไดพึงประเมินของภริยาเปนเงินไดของสามี และให
สามีมีหนาที่และความรับผิดชอบในการยื่นรายการและเสียภาษี แตถาภาษีคางชําระและภริยาไดรับ
แจงลวงหนาไมนอยกวา 7 วันแลว ใหภริยารวมรับผิดในการเสียภาษีที่คางชําระนั้นดวย 

 ถาสามีหรือภริยามีความประสงคจะยื่นรายการแยกกัน ก็ใหทําไดโดยแจงใหเจาพนักงาน
ประเมินทราบภายในเวลาซึ่งกําหนดใหยื่นรายการ แตการแยกกันยื่นรายการนั้น ไมทําใหภาษีที่ตอง
เสียเปลี่ยนแปลงแตอยางใด 

 ถาเห็นสมควร เจาพนักงานประเมินอาจแบงภาษีออกตามสวนของเงินไดพึงประเมินที่
สามีและภริยาแตละฝายไดรับและแจงใหสามีและภริยาเสียภาษีเปนคนละสวนก็ได แตถาภาษีสวน
ของฝายใดคางชําระและอีกฝายหนึ่งไดรับแจงลวงหนาไมนอยกวา 7 วันแลว ใหอีกฝายหนึ่งนั้นรวม
รับผิดในการเสียภาษีที่คางชําระนั้นดวย 

 การที่สามีภริยาอยูตางทองที่กันหรือตางคนตางอยูเปนครั้งคราวยังคงถือวาอยูรวมกัน” 
 มาตรา 57 เบญจ วรรคหนึ่ง “ถาภริยามีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1) ในปภาษีที่

ลวงมาแลว ไมวาจะมีเงินไดพึงประเมินอื่นดวยหรือไม ภริยาจะแยกยื่นรายการ และเสียภาษีตางหาก
จากสามีเฉพาะสวนที่เปนเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(1) โดยมิใหถือวาเปนเงินไดของสามีตาม
มาตรา 57 ตรี ได” 

 จากหลักกฎหมายดังกลาวขางตน พอที่จะสรุปไดวาในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงิน
ไดบุคคลธรรมดา กรณีสามีภริยาตางฝายตางมีเงินได และไดอยูรวมกันตลอดปภาษี ใหถือเอาเงินได
พึงประเมินของภริยาเปนเงินไดของสามี และใหสามีมีหนาที่และความรับผิดชอบในการยื่นรายการ
และเสียภาษี เวนแตภริยามีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(1) แหงประมวลรัษฎากร ซ่ึงโดยทั่วไปก็
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คือเงินเดือน คาจาง ก็ใหภริยาแยกยื่นรายการและเสียภาษีตางหากจากสามี โดยมิใหถือวาเปนเงินได
ของสามีตามมาตรา 57 ตรี แหงประมวลรัษฎากรได 

การถือเอาเงินไดของภริยาเปนเงินไดของสามียอมทําใหเสียภาษีมากกวา เพราะอัตรา
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเปนอัตรากาวหนา (Progressive Rate) เงินไดยิ่งมากยิ่งจะตองเสียภาษีใน
อัตราสูง หากไมประสงคใหถือเอาเงินไดของภริยาเปนเงินไดของสามี ชายหญิงหลายคูจึงตัดสินใจ
อยูรวมกันโดยไมจดทะเบียนสมรส หรือสามีภริยาบางคูจดทะเบียนหยาในปที่มีเงินไดมาก เพื่อที่
เงินไดของภริยาจะไมถือเปนเงินไดของสามี ทําใหเสียภาษีนอย แลวตอมาก็จดทะเบียนสมรสกัน
ใหม การกระทําเชนนี้ไมถือเปนการวางแผนภาษี (Tax Planning) แตถือเปนการหนีภาษี (Tax 
Evasion) เพราะสามีภริยาไมมีเจตนาที่จะหยาขาดจากกันอยางแทจริง กรณีนี้เงินไดของภริยายังคง
ถือเปนเงินไดของสามีและสามีมีหนาที่และความรับผิดในการยื่นรายการและเสียภาษี เจาพนักงาน
ประเมินมีอํานาจนําเงินไดของภริยามารวมกับเงินไดของสามีและประเมินใหสามีเสียภาษีเพิ่มเติม
พรอมเบี้ยปรับและเงินเพิ่มได5 

หลักการรวมเงินไดของคูสมรสดังกลาว มาจากสภาพสังคมในอดีตที่เปนระบบที่ชาย
เปนใหญ ผูหญิงจะตองอยูภายใตการปกครองดูแลของชาย และในอดีตผูหญิงมักจะเปนแมบานดูแล
ครอบครัว ไมมีรายได หรือถามีรายไดก็มีรายไดนอยกวาสามี แตในสภาพสังคมปจจุบันไดมีแนวคดิ
เร่ืองความเสมอภาคระหวางชายและหญิง สงผลใหในหลายๆประเทศมีการแกไขกฎหมายเพื่อให
หญิงมีสิทธิหนาที่เทาเทียมกับชาย ดังจะเห็นไดจากหลังป ค.ศ. 1970 เปนตนมา หลายประเทศไดมี
การเปลี่ยนแปลงระบบการจัดเก็บภาษีเงินไดจากคูสมรสจากระบบการรวมเงินไดซ่ึงถือวาคูสมรส
เปนหนวยภาษีเดียวกันมาเปนระบบแยกเงินได เชน ประเทศสวีเดน ออสเตรีย เดนมารก ฟนแลนด 
อิตาลี เนเธอรแลนด สหราชอาณาจักร ไดเปลี่ยนจากระบบการรวมเงินไดของคูสมรสมาใชระบบ
การแยกเงินไดของคูสมรสโดยถือวาคูสมรสเปนหนวยภาษีแยกตางหากจากกัน6 

แตสําหรับประเทศไทย แมวาในปจจุบันสภาพสังคมจะใหการยอมรับวาสถานะ
ระหวางชายหญิงมีความเทาเทียมกัน มีการรับรองความเสมอภาคระหวางชายและหญิงไวใน
รัฐธรรมนูญ แตการที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 57 ตรี ยังคงกําหนดใหถือเอาเงินไดพึงประเมินของ
ภริยาเปนเงินไดของสามี จึงเปนการละเมิดสถานะของภริยาที่ถือวาเปนอิสระแยกตางหากจากสามี 
ทําใหมาตรา 57 ตรี เปนบทบัญญัติที่ไมสอดคลองกับกฎหมายอื่นๆ ซ่ึงไดมีการปรับปรุงแกไข
เพื่อใหสถานะของหญิงมีความเทาเทียมกับชาย และไมสอดคลองกับแนวนโยบายทางดานสังคม

                                                 
5  ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.  (2545, เมษายน). “การวางแผนภาษีของสามีภริยา” เอกสารภาษีอากร,  21, 247.  

หนา 102. 
6  ณัฐพล จันทรศิริภาส.  (2551).  “การจัดเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาจากคูสมรส”.  หนา 148. 
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ของประเทศที่ตองการใหชายและหญิงมีความเสมอภาคและเทาเทียมกันอยางแทจริง ดังนั้นจึงควร
แกไขปรับปรุงปญหาการจัดเก็บภาษีเงินไดของคูสมรส เพื่อใหการจัดเก็บภาษีเงินไดของคูสมรสมี
ความสอดคลองกับสถานะระหวางคูสมรสตามสภาพสังคมในปจจุบัน และเพื่อใหเกิดการปฏิบัติที่
เทาเทียมกันระหวางสามีภริยา ซ่ึงอาจจะจูงใจใหชายหญิงนิยมจดทะเบียนสมรสกันเพิ่มมากขึ้น 

นอกจากนี้การที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 57 ตรี กําหนดใหถือวาเงินไดพึงประเมินของ
ภริยาเปนเงินไดของสามี ทําใหฐานภาษีของคูสมรสตองสูงขึ้นและตองเสียภาษีในอัตราที่สูงขึ้น 
ดังนั้นหากสามีภริยาทั้งสองฝายตางมีเงินยอมทําใหภาระภาษีรวมของคูสมรสสูงขึ้นกวาภาระภาษี
กอนที่จะทําการสมรส กอใหเกิดการลงโทษทางภาษีโดยผลของการสมรส (marriage penalty) แม
ประมวลรัษฎากรมาตรา 57 เบญจ จะกําหนดใหภริยาสามารถยื่นแบบแสดงรายการและเสียภาษี
ตางหากจากสามีได ก็เปนเพียงเฉพาะกรณีเงินไดเนื่องจากการจางแรงงานตามมาตรา 40 (1) เทานั้น 
แตภริยาอาจมีเงินไดอ่ืนๆ นอกเหนือจากเงินไดเนื่องจากการจางแรงงานก็ได ซ่ึงเงินไดดังกลาวยังคง
ตองนําไปรวมกับสามี แตเมื่อไดพิจารณาถึงหลักเกณฑที่มาตรา 57 ตรี วรรคสอง กําหนดวา การ
แยกกันยื่นรายการนั้น ตองไมทําใหภาษีที่ตองเสียเปลี่ยนแปลงแตอยางใด ผลในทายที่สุดก็คงไม
แตกตางจากการนําเงินไดไปถือเปนเงินไดของสามีเนื่องจากเงื่อนไขของการแยกยื่นรายการที่ตอง
ไมทําใหภาษีที่ตองเสียเปลี่ยนแปลงนั่นเอง และไมวาจะไดเสียภาษีดวยวิธีการเชนใดหากมีภาษี
อากรคางชําระภริยาก็ตองรวมรับผิดในภาษีอากรคางนั้นโดยตรงดวย ดังนั้น ก็ยังคงมีสภาวะการ
ลงโทษทางภาษีอากรโดยผลของการสมรสเกิดขึ้นอยู7 จึงทําใหการจัดเก็บภาษีเงินไดจากคูสมรส
ตามประมวลรัษฎากรมีผลกระทบตอการตัดสินใจของบุคคลที่ทําการสมรส กลาวคือ บุคคลที่จะทํา
การสมรสกันก็อาจเลือกที่จะทําการสมรสกันตามประเพณีหรืออยูกินกันโดยไมจดทะเบียนสมรส
ตามกฎหมาย หรือบุคคลที่ทําการสมรสกันตามกฎหมายแลวก็อาจทําการจดทะเบียนหยาโดยที่ทั้งคู
ยังคงใชชีวิตรวมกันตามเดิม ทั้งนี้เพื่อมิใหมีฐานะเปนสามีภริยากันตามกฎหมาย  และไมตองอยู
ภายใตบังคับมาตรา 57 ตรี ซ่ึงจะทําใหคูสมรสไมตองรับภาระภาษีสูงขึ้นภายหลังการสมรส หรือ
เปนการลดภาระภาษีที่สูงขึ้นอันเนื่องมาจากการสมรส 

อาจกลาวไดวาวิธีการจัดเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาจากสามีภริยาตามประมวล
รัษฎากร เปนบทลงโทษกับผูมีเงินไดที่มาทําการสมรสกัน ไมเปนการสงเสริมใหมีการจดทะเบียน
สมรสกันตามกฎหมายรวมทั้งการอยูรวมกันฉันทสามีภริยา ทั้งนี้เนื่องมาจากหากสามีภริยาตองการ
ที่จะแยกเสียภาษีตางหากจากกันโดยมิตองปฏิบัติตามมาตรา 57 ตรี ก็ทําไดโดยหยาขาดจากความ
เปนสามีภริยาตามกฎหมาย หรือแยกกันอยูโดยเด็ดขาดเพื่อมิใหความเปนสามีภริยามีอยูเต็มปภาษี
นั่นเอง ซ่ึงการกระทําดังกลาวก็อาจกอใหเกิดปญหาในทางกฎหมายทั้งในสวนที่เกี่ยวกับฐานะของ

                                                 
7  กัลยา เกียรติถาวรชัย.  (2546). สิทธิในการกอต้ังครอบครัวของคนไรสัญชาติในประเทศไทย.  หนา 12. 
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สามีภริยา และในสวนที่เกี่ยวกับทรัพยสินระหวางสามีภริยาในชวงระหวางที่ขาดจากการสมรส 
นอกจากนี้ยังกอใหเกิดปญหาสังคม ปญหาครอบครัวและบุตร จึงขัดขวางตอการเสริมสรางและ
พัฒนาความเปนปกแผนของครอบครัว 

4.3.3 ปญหากฎหมายคํานําหนานามของหญิงที่จดทะเบียนสมรส 
 เดิมปญหาเรื่องคํานําหนานามของหญิงที่จดทะเบียนสมรสแลว ที่ตองเปลี่ยนคํานําหนา

นามเปน “นาง” นั้น สรางปญหาใหแกหญิงเหลานั้นเปนอยางมาก โดยเฉพาะปญหาในการสมัครเขา
ทํางาน เนื่องจากทัศนคติของนายจางในการรับคนเขาทํางาน ยังนิยมรับหญิงที่เปนโสดมากกวา
หญิงที่สมรสแลว เพราะเห็นวาหญิงที่สมรสแลวอาจไมสามารถอุทิศเวลาใหกับการทํางานไดเต็มที่
เทากับหญิงที่ยังไมไดสมรส อีกทั้งหญิงที่สมรสแลวตอมาเมื่อตั้งครรภ สามารถลาคลอดไดตาม
กฎหมาย ทําใหนายจางเห็นวาหญิงที่สมรสแลวมีเวลาทํางานนอยกวาหญิงที่ยังไมสมรส ปญหานี้จึง
ทําใหหญิงหลายคนที่อยูกินกับชายฉันทสามีภริยานิยมที่จะไมจดทะเบียนสมรสดวยเหตุผลที่กลาว
มาขางตน 

 แตในปจจุบันนี้ไดมีพระราชบัญญัติคํานําหนานามหญิง พ.ศ. 2551 ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ 2551 และตามมาตรา 2 ของพระราชบัญญัติดังกลาว บัญญัติวา 
“พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจา
นุ เบกษาเปนตนไป” ดังนั้นพระราชบัญญัตินี้จึงมีผลใชบังคับในวันที่  5 มิ ถุนายน  2551 
พระราชบัญญัติดังกลาวมีสาระสําคัญ ดังนี้ 

 หญิงที่จดทะเบียนสมรสแลว จะใชคํานําหนานามวา “นาง” หรือ “นางสาว” ไดตามความ
สมัครใจ นอกจากนี้หญิงซึ่งจดทะเบียนสมรสแลว หากตอมาการสมรสไดส้ินสุดลงจะใชคํานําหนา
นามวา “นาง” หรือ “นางสาว” ไดตามความสมัครใจ 

 เมื่อกฎหมายไดมีการแกไขแลว นาจะทําใหปญหาของหญิงที่ไมนิยมจดทะเบียนสมรส
เนื่องจากตองใชคํานําหนานามวา “นาง” นั้นทุเลาลงได แตถึงอยางไรก็ดี การแกไขกฎหมายดังกลาว 
ก็ยังไมสามารถแกไขปญหาอคติของนายจางที่มีตอหญิงที่สมรสแลว ถึงแมจะใชคํานําหนานามวา 
“นางสาว” แตเมื่อสัมภาษณเขาทํางานหากนายจางไดทราบวาหญิงนั้นจดทะเบียนสมรสแลว ยอมจะ
มีพันธะตามกฎหมายตางๆตามมา ทําใหนายจางยังคงนิยมที่จะเลือกหญิงที่ยังเปนโสดมากกวาอยู
นั่นเอง 

4.3.4  ปญหาเรื่องมรดก 
 สามีภริยาโดยชอบดวยกฎหมายเทานั้นที่เปนทายาทโดยธรรม มีสิทธิไดรับมรดกจาก 

คูสมรสฝายที่เสียชีวิต แตชายหญิงที่อยูรวมกันโดยไมไดสมรสไมกอใหเกิดสิทธิในการรับมรดกใน
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ฐานะทายาทโดยธรรม กลาวคือ หากฝายใดฝายหนึ่งเสียชีวิต อีกฝายหนึ่งก็ไมมีสิทธิในทรัพยสินใน
กองมรดกเลย เวนแตฝายที่เสียชีวิตจะแสดงเจตนาทําพินัยกรรมยกทรัพยสินใหเทานั้น  

นอกจากนี้ชายหญิงที่ไมไดจดทะเบียนสมรสกันไมกอใหเกิดความสัมพันธในทาง
กฎหมายกับบุคคลภายนอกที่มากระทําละเมิดตอคูของตนทําใหไดรับบาดเจ็บหรือถึงแกความตาย 
ทําใหฝายที่มีชีวิตอยูไมมีสิทธิเรียกคาสินไหมทดแทนเพื่อการขาดแรงงาน หรือคาสินไหมทดแทน
เพื่อการขาดไรอุปการะตามกฎหมาย ตรงจุดนี้ที่กอใหเกิดปญหากรณีในขอเท็จจริงชายหญิงที่อยู
รวมกันโดยไมไดสมรส อีกฝายหนึ่งเปนฝายมีรายไดเล้ียงดูอีกฝาย แตหากฝายนั้นถูกกระทําละเมิด
ถึงแกความตาย ฝายที่เคยไดรับการเลี้ยงดู ก็ไมสามารถฟองเรียกคาขาดไรอุปการะจากผูกระทํา
ละเมิดได 

ในเรื่องสิทธิในการรับมรดกของบุตรนั้น บุตรที่เกิดจากบิดามารดาสมรสกันตาม
กฎหมาย ก็เปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมาย เปนทายาทโดยธรรมมีสิทธิไดรับมรดกจากทั้งบิดาและ
มารดา สวนบุตรที่เกิดจากบิดามารดาไมไดจดทะเบียนสมรสกัน เปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมายของ
มารดาเทานั้น แตเปนบุตรนอกกฎหมายของบิดา จะมีสิทธิไดรับมรดกตอเมื่อบิดาไดรับรองแลว แต
หากไมไดรับการรับรองจากบิดาของตน บุตรนั้นก็ไมมีสิทธิไดรับทรัพยมรดกจากบิดา ถึงแมใน
ความเปนจริงชายนั้นจะเปนบิดาแทๆ ของตนก็ตาม 

อยางไรก็ดี บุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแลว กฎหมายใหถือวาเปนผูสืบสันดาน
เหมือนกับบุตรที่ชอบดวยกฎหมาย มีสิทธิไดรับมรดกเทานั้น ไมทําใหกลายเปนบุตรโดยชอบดวย
กฎหมาย จึงไมมีสิทธิเรียกคาอุปการะเลี้ยงดูจากผูที่ทําใหบิดาของตนตาย ถึงแมความเปนจริงตน
ไดรับความยากลําบากจากการจากไปของบิดาก็ตาม ตรงจุดนี้เองจึงเกิดปญหาแกบุตรที่เกิดจากบิดา
มารดาไมไดจดทะเบียนสมรสกัน 

4.3.5 ปญหาเรื่องบุตร 
 บุตรที่เกิดจากบิดามารดาไมไดสมรสกันตามกฎหมาย กฎหมายถือวาเปนบุตรโดยชอบ

ดวยกฎหมายของมารดาเทานั้น แตเปนบุตรนอกกฎหมายของบิดา จะเปนบุตรโดยชอบดวย
กฎหมายของบิดาตอเมื่อ บิดามารดาไดสมรสกันในภายหลัง หรือบิดาไดจดทะเบียนวาเปนบุตร 
หรือศาลพิพากษาวาเปนบุตร ในสวนกรณีการรับรองบุตรโดยพฤตินัย เชน ใหใชช่ือสกุล พาไปเขา
โรงเรียน หรือแจงในใบเกิดวาเปนบิดา ถือวาเปนบุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแลวโดยพฤตินัย 
ทําใหเด็กมีสิทธิไดรับมรดกของบิดาได แตก็มีเพียงสิทธิรับมรดกเทานั้น เพราะฐานะทางกฎหมาย 
ก็ยังถือเปนบุตรนอกกฎหมายของบิดาอยู การเปนบุตรนอกกฎหมายทําใหบิดาไมมีหนาที่ตาม
กฎหมายที่จะตองอุปการะเลี้ยงดูและใหการศึกษาแกบุตร ดังนั้นหากมีผูใดทําละเมิดใหบิดาถึง 
แกความตาย บุตรนอกกฎหมายก็ไมมีสิทธิฟองเรียกคาขาดไรอุปการะจากผูกระทําละเมิดได 
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จากที่กลาวมาขางตน ลวนเปนปญหาที่เกิดกับบุตรที่มีบิดามารดาไมไดจดทะเบียน
สมรสกัน นอกจากผลที่เกิดขึ้นตามกฎหมาย ยังสงผลกระทบตอจิตใจของบุตร ที่ไดช่ือวาเปนบุตร
นอกสมรส หรือบุตรนอกกฎหมายของบิดา บุตรเปนผูบริสุทธิ์ ไรเดียงสา กลับตองมารับผลกระทบ
จากการที่บิดามารดาของตนเอง ไมยอมจดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมาย 
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บทที่ 5 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 
5.1  บทสรุป 
 ในปจจุบันนี้ปญหาอัตราการจดทะเบียนสมรสลดลง ในขณะที่อัตราการจดทะเบียน
หยาเพิ่มสูงขึ้น ดังจะเห็นไดจากขอมูลสถิติการจดทะเบียนครอบครัว จําแนกเปนรายป ของกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย ดังที่กลาวไวแลวในบทที่ 1 

ปญหาชายหญิงนิยมอยูรวมกันโดยไมจดทะเบียนสมรสนับวันจะเพิ่มมากขึ้น และเกิด
กับสังคมทุกระดับ ไมวาจะยากดีมีจน การศึกษาสูง หรือการศึกษาต่ํา หรือบางคูเคยจดทะเบียน
สมรสกัน แตตอมาไดจดทะเบียนหยาในภายหลังแตก็ยังคงอยูกินรวมกันฉันทสามีภริยา สาเหตุ
ปจจัยที่ทําใหเกิดปญหาดังกลาว สรุปไดดังนี้ 

 5.1.1 ปญหาของทรัพยสินระหวางสามีภริยา 
  ชายหญิงที่จดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมาย จะมีการแยกทรัพยสินออกเปนสินสวนตัว
และสินสมรส ปญหาที่เกิดขึ้นมักจะเกิดขึ้นกับสินสมรส กลาวคือ สามีภริยาเมื่อจดทะเบียนสมรส
กันตามกฎหมาย ทรัพยสินอะไรก็ตามที่ไดมาหลังจากนั้น จะเปนสินสมรส ไมวาฝายใดจะเปนฝาย
หามาไดก็ตาม รวมทั้งดอกผลของสินสวนตัวที่ไดมาในระหวางสมรสก็ถือเปนสินสมรส เชน กอน
สมรสภริยามีเงินฝากธนาคารอยู 10,000,000 บาท หลังจากสมรสแลวดอกเบี้ยของเงินฝากจํานวน
ดังกลาวก็ถือเปนสินสมรส 
  ปญหาของสินสมรสนี้คือ อะไรก็ตามไมวาฝายใดจะเปนฝายหามาไดโดยน้ําพักน้ําแรง
ของตน แตอีกฝายหนึ่งก็จะมีสิทธิในทรัพยสินนั้นครึ่งหนึ่ง  และตอมาหากหยาขาดจากกันกฎหมาย
กําหนดวาตองมีการแบงสินสมรสไปคนละครึ่ง จึงทําใหฝายที่เปนคนทํามาหาได สินสมรสสวน
ใหญมาจากน้ําพักน้ําแรงของตน แตพอมีปญหาที่ไมอาจอยูกับอีกฝายที่ไมไดชวยทํามาหากิน ซํ้าราย
บางรายอาจกอหนี้สินเพิ่มขึ้นดวย และยังมีความประพฤติไมดี ทําใหไมสามารถทนอยูรวมกันได 
ตองหยาขาดจากกัน กฎหมายยังจะตองใหแบงทรัพยสินที่ตนเปนฝายหามาไดแตเพียงผูเดียวใหกับ
อีกฝายหนึ่งดวย ปญหานี้ทําใหเกิดความรูสึกไมยุติธรรมขึ้น จึงเปนเหตุใหชายหญิงหลายคูไมนิยม
จดทะเบียนสมรสกัน โดยเฉพาะคูที่มีฐานะแตกตางกันอยางมาก 
  นอกจากปญหาเรื่องสินสมรสแลว ยังมีปญหาเรื่องหนี้สินที่กอข้ึนในระหวางสมรส ซ่ึง
หากเปนหนี้ที่มีลักษณะที่กฎหมายถือวาเปนหนี้รวมระหวางสามีภริยา ทั้งสองฝายตองรับผิดรวมกัน
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ไมวาฝายใดจะเปนผูกอหนี้ขึ้นก็ตาม หนี้รวมดังกลาวเจาหนี้มีสิทธิบังคับชําระหนี้ไดจากทั้งสิน
สวนตัวและสินสมรสของทั้งสองฝาย โดยจะบังคับจากทรัพยสินกองไหนกอนก็ได หรือจะบังคับ
กับทรัพยสินของคูสมรสฝายใดฝายหนึ่งแตฝายเดียวโดยสิ้นเชิงก็ได แมกระทั่งสามีภริยาคูนี้ไดหยา
ขาดจากกัน มีการแบงทรัพยสิน แบงความรับผิดในหนี้สินตอกันแลว เจาหนี้ก็ยังมีสิทธิบังคับชําระ
หนี้จากสามีหรือภริยาหรือทั้งสองคน 

กรณีหนี้รวมระหวางสามีภริยานี้ เปนปญหาที่ทําใหหลายคูไมนิยมจดทะเบียนสมรสกัน 
เพื่อหลีกเลี่ยงในเรื่องหนี้สินที่จะตองรับผิดชอบ โดยเฉพาะคูที่ทําธุรกิจ อาจจะทําธุรกิจรวมกัน หรือ
สามีทําธุรกิจฝายเดียว แตหนี้สินที่เกิดขึ้นก็เพื่อนําเงินมาเลี้ยงครอบครัว ก็ถือเปนหนี้รวมที่ทั้งสอง
ฝายตองรับผิดรวมกัน เมื่อมีความเสี่ยงเกิดปญหาขาดทุน มีหนี้สิน หรือลมละลาย การไมจด
ทะเบียนสมรสตามกฎหมาย ทําใหอีกฝายไมตองมารับภาระปญหาที่อีกฝายกอไว เมื่อเปนเชนนี้ทํา
ใหเมื่อเกิดปญหาหนี้สิน ชายหญิงที่อยูรวมกันโดยไมจดทะเบียนสมรสจึงโอนยายทรัพยสินไปให
อีกฝายหนึ่ง ทําใหเจาหนี้ไมสามารถบังคับชําระหนี้ได เปนการเอาเปรียบผูอ่ืน สรางความเสียหาย
ใหกับเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 

นอกจากการไมจดทะเบียนสมรสกัน ยังมีบางคูที่เดิมจดทะเบียนสมรสกัน แตพอเร่ิมมี
ปญหาหนี้สิน ก็แกลงจดทะเบียนหยากันทั้งๆที่ยังใชชีวิตอยูรวมกันฉันทสามีภริยา เพื่อหลีกเลี่ยง
ไมใหทรัพยสินของตนถูกบังคับชําระหนี้ อาจเพราะคูสมรสบางคูเกรงวาสิทธิในสินสวนตัวและ
สินสมรสสวนของตนจะถูกกระทบกระเทือนเมื่อมีกรณีที่เจาหนี้บังคับชําระหนี้รวมระหวางสามี
ภริยา ประกอบกับความเขาใจที่วาการหยาทําใหทรัพยสินของตนรอดพนจากการถูกเจาหนี้บังคับ
ชําระหนี้ เพราะเมื่อหยาขาดจากกันกฎหมายใหแบงสินสมรสกันไปคนละครึ่ง จึงมีคูสมรสที่ไม
สุจริตแสดงเจตนาลวงแกลงจดทะเบียนหยาเพื่อหลอกลวงบุคคลภายนอก โดยไมมีเจตนาที่จะ
ส้ินสุดชีวิตสมรสกันจริงๆ แตหยากันเพียงเพราะไมตองการใหทรัพยสินสวนของตนตองถูกบังคับ
ชําระหนี้ของครอบครัว กรณีเชนนี้กฎหมายถือวาการหยานั้นตกเปนโมฆะเสียเปลาใชบังคับไมได 
คูสมรสยังคงมีฐานะเปนสามีภริยากันโดยชอบดวยกฎหมาย มีระบบสินสวนตัวและสินสมรส
เหมือนเดิมทุกประการ เจาหนี้จึงยังสามารถบังคับชําระหนี้กับกองทรัพยสินของคูสมรสทั้งสองฝาย
ได การแกลงหยากันจึงไมไดชวยแกปญหาในเรื่องทรัพยสินใหกับคูสมรสแตอยางใด 

 5.1.2 ปญหาดานภาระภาษีของคูสมรส 
  จากหลักเกณฑของประมวลรัษฎากรมาตรา 57 ตรี และมาตรา 57 เบญจ พอที่จะสรุปได
วาในการยืน่แบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา กรณีสามีภริยาตางฝายตางมเีงินได และได
อยูรวมกนัตลอดปภาษี ใหถือเอาเงินไดพึงประเมินของภริยาเปนเงนิไดของสามี และใหสามีมีหนาที่
และความรับผิดชอบในการยืน่รายการและเสียภาษี เวนแตภริยามีเงนิไดพึงประเมนิตามมาตรา 40 
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(1) แหงประมวลรัษฎากร ซ่ึงโดยทั่วไปก็คอื เงินเดือน คาจาง ก็ใหภริยาแยกยื่นรายการและเสียภาษี
ตางหากจากสามี โดยมิใหถือวาเปนเงนิไดของสามีได 

หลักเกณฑของประมวลรัษฎากรดังกลาว ที่ใหถือเอาเงินไดของภริยาเปนเงินไดของ
สามี ยอมทําใหคนที่สมรสกันถูกตองตามกฎหมาย เสียภาษีมากกวาคนโสดหรือคนที่อยูรวมกันโดย
ไมไดจดทะเบียนสมรส  เพราะอัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเปนอัตรากาวหนา (Progressive Rate) 
เงินไดยิ่งมากยิ่งตองเสียภาษีในอัตราสูง  ดังนั้นหากสามีภริยาทั้งสองฝายตางมีเงินยอมทําใหภาระ
ภาษีรวมของคูสมรสสูงขึ้นกวาภาระภาษีกอนที่จะทําการสมรส กอใหเกิดการลงโทษทางภาษีโดย
ผลของการสมรส (marriage penalty) แมประมวลรัษฎากรมาตรา 57 เบญจ จะกําหนดใหภริยา
สามารถยื่นแบบแสดงรายการและเสียภาษีตางหากจากสามีได ก็เปนเพียงเฉพาะกรณีเงินได
เนื่องจากการจางแรงงานตามมาตรา 40 (1) เทานั้น แตภริยาอาจมีเงินไดอ่ืนๆ นอกเหนือจากเงินได
เนื่องจากการจางแรงงานก็ได ซ่ึงเงินไดดังกลาวยังคงตองนําไปรวมกับสามี แตเมื่อไดพิจารณาถึง
หลักเกณฑที่มาตรา 57 ตรี วรรคสอง กําหนดวา การแยกกันยื่นรายการนั้น ตองไมทําใหภาษีที่ตอง
เสียเปลี่ยนแปลงแตอยางใด ผลในทายที่สุดก็คงไมแตกตางจากการนําเงินไดไปถือเปนเงินไดของ
สามีเนื่องจากเงื่อนไขของการแยกยื่นรายการที่ตองไมทําใหภาษีที่ตองเสียเปลี่ยนแปลงนั่นเอง และ
ไมวาจะไดเสียภาษีดวยวิธีการเชนใดหากมีภาษีอากรคางชําระภริยาก็ตองรวมรับผิดในภาษีอากร
คางนั้นโดยตรงดวย ดังนั้น ก็ยังคงมีสภาวะการลงโทษทางภาษีอากรโดยผลของการสมรสเกิดขึ้นอยู 
จึงทําใหการจัดเก็บภาษีเงินไดจากคูสมรสตามประมวลรัษฎากรมีผลกระทบตอการตัดสินใจของ
บุคคลที่ทําการสมรส กลาวคือ บุคคลที่จะทําการสมรสกันก็อาจเลือกที่จะทําการสมรสกันตาม
ประเพณีหรืออยูกินกันโดยไมจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย หรือบุคคลที่ทําการสมรสกันตาม
กฎหมายแลวก็อาจทําการจดทะเบียนหยาโดยที่ทั้งคูยังคงใชชีวิตรวมกันตามเดิม ทั้งนี้เพื่อมิใหมี
ฐานะเปนสามีภริยากันตามกฎหมาย  และไมตองอยูภายใตบังคับมาตรา 57 ตรี ซ่ึงจะทําใหคูสมรส
ไมตองรับภาระภาษีสูงขึ้นภายหลังการสมรส หรือเปนการลดภาระภาษีที่สูงขึ้นอันเนื่องมาจากการ
สมรส 

จากปญหาดังกลาวขางตนของวิธีการจัดเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาจากสามีภริยาตาม
ประมวลรัษฎากร จึงทําใหชายหญิงหลายคูไมนิยมจดทะเบียนสมรสกัน หรือบางคูหากตองการที่จะ
แยกเสียภาษีตางหากจากกันโดยมิตองปฏิบัติตามมาตรา 57 ตรี ก็จะจดทะเบียนหยาขาดจากความ
เปนสามีภริยาตามกฎหมาย หรือแยกกันอยูโดยเด็ดขาดเพื่อมิใหความเปนสามีภริยามีอยูเต็มปภาษี
นั่นเอง ซ่ึงการกระทําดังกลาวอาจกอใหเกิดปญหาในทางกฎหมายทั้งในสวนที่เกี่ยวกับฐานะของ
สามีภริยา และในสวนที่เกี่ยวกับทรัพยสินระหวางสามีภริยาในชวงระหวางที่ขาดจากการสมรส 
นอกจากนี้ยังกอใหเกิดปญหาสังคม ปญหาครอบครัวและบุตร ปญหาของประมวลรัษฎากรดังกลาว
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จึงสมควรที่จะไดรับการแกไขปรับปรุงกฎหมายเสียใหม เพื่อพัฒนาความเปนปกแผนของ
ครอบครัว 

 5.1.3  ปญหากฎหมายคํานําหนานามของหญิงที่จดทะเบียนสมรส 
  เดิมปญหาเรื่องคํานําหนานามของหญิงที่จดทะเบียนสมรส ที่ตองเปลี่ยนคํานําหนานาม
เปน “นาง” นั้น สรางปญหาใหแกหญิงเหลานั้นเปนอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งเวลาสมัครเขา
ทํางาน นายจางนิยมที่จะเลือกหญิงที่เปน “นางสาว” มากวาที่เปน “นาง”  เพราะเห็นวาหญิงที่เปน
โสดมีเวลาอุทิศใหแกการทํางานไดมากกวา ทั้งๆที่ความเปนจริง “นางสาว” บางคนอาจจะอยูกินกับ
ชายฉันทสามีภริยาแตมิไดจดทะเบียนสมรสก็ได ซ่ึงสภาพชีวิตครอบครัวก็ไมตางจากคนที่เปน 
“นาง” แตเพราะกฎหมายกําหนดใหคนที่จดทะเบียนสมรสตองใชคํานําหนานามวา “นาง” จุดนี้
หญิงหลายคนจึงไมนิยมจดทะเบียนสมรส 
  แตในปจจุบันนี้ไดมีการแกไขปญหาดังกลาว โดยมีการออกพระราชบัญญัติคํานําหนา
นามหญิง พ.ศ. 2551 ซ่ึงมีผลบังคับใชในวันที่ 5 มิถุนายน 2551 กําหนดใหหญิงที่จดทะเบียนสมรส
แลว จะใชคํานําหนานามวา “นาง” หรือจะใช “นางสาว” ตามเดิมก็ได และหากตอมาการสมรสได
ส้ินสุดลงจะใชคํานําหนานามวา “นาง” หรือ “นางสาว” ก็ไดตามความสมัครใจ 
  การแกไขกฎหมายดังกลาว นาจะทําใหปญหาของหญิงที่ไมนิยมจดทะเบียนสมรส เพราะ
ไมอยากตองใชคํานําหนานามวา “นาง” นั้น ทุเลาลงได แตอยางไรก็ดี นายจางสวนใหญก็ยังมีอคติ
ตอหญิงที่สมรสแลว ถึงแมจะใชคํานําหนานามวา “นางสาว” แตเมื่อทราบวาจดทะเบียนสมรสแลว 
ยอมจะมีพันธะตามกฎหมายตางๆตามมา ทําใหนายจางยังคงนิยมที่จะเลือกหญิงที่ยังเปนโสด
มากกวาอยูนั่นเอง 

 5.1.4 ปญหาเรื่องมรดก 
  สามีภริยาที่จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายเทานั้นที่เปนทายาทโดยธรรม มีสิทธิไดรับ
มรดกจากคูสมรสฝายที่เสียชีวิต แตชายหญิงที่อยูรวมกันโดยไมไดจดทะเบียนสมรสไมมีสิทธิใน
กองมรดกของฝายที่เสียชีวิต จะมีสิทธิไดรับมรดกตอเมื่ออีกฝายไดแสดงเจตนาทําพินัยกรรมยก
ทรัพยสมบัติใหเทานั้น 
  นอกจากนี้ปญหาของคูที่ไมไดจดทะเบียนสมรส หากมีบุคคลภายนอกมากระทําละเมิด
ใหคูของตนไดรับบาดเจ็บหรือถึงแกความตาย ฝายที่มีชีวิตอยูไมมีสิทธิเรียกคาสินไหมทดแทนเพื่อ
การขาดแรงงาน หรือคาสินไหมทดแทนเพื่อการขาดไรอุปการะ ทั้งๆที่ในความเปนจริงฝายที่มีชีวิต
อยูอาจไดรับความเดือดรอนจากการเสียชีวิตของอีกฝาย ซึ่งเปนฝายหารายไดหลักของครอบครัวก็
เปนได 
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ในสวนของบุตร บุตรที่เกิดจากบิดามารดาไมไดจดทะเบียนสมรสกัน เปนบุตรโดยชอบ
ดวยกฎหมายของมารดาฝายเดียว จะมีสิทธิไดรับมรดกจากบิดาตอเมื่อบิดาไดรับรองแลว หากบิดา
ไมไดรับรอง บุตรคนนั้นก็ไมมีสิทธิไดรับมรดกจากบิดาของตนเลย ทั้งๆที่ความเปนจริงชายคนนั้น
จะเปนบิดาแทๆของตนก็ตาม บุตรที่บิดารับรองแลว กฎหมายใหถือวาเปนผูสืบสันดาน มีสิทธิ
ไดรับมรดกเทานั้น ไมไดทําใหกลายเปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมาย จึงไมมีสิทธิเรียกคาอุปการะ
เล้ียงดูจากผูที่ทําใหบิดาของตนเสียชีวิต ถึงแมความเปนจริงบุตรนั้นจะไดรับความยากลําบากจาก
การจากไปของบิดาของตนก็ตาม ตรงจุดนี้ทําใหเกิดปญหาแกบุตรที่เกิดจากบิดามารดาไมไดจด
ทะเบียนสมรสกัน 

 5.1.5 ปญหาเรื่องบุตร 
  บุตรที่เกิดจากบิดามารดาไมไดจดทะเบียนสมรสกัน เปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมายของ
มารดาเทานั้น แตไดชื่อวาเปนบุตรนอกกฎหมายของบิดา การที่เปนบุตรที่ไมชอบดวยกฎหมายของ
บิดาทําใหบุตรไมมีหนาที่ตองอุปการะเลี้ยงดูบิดา และบิดาไมมีหนาที่ตองอุปการะเลี้ยงดูบุตร สงผล
ใหกรณีมีบุคคลภายนอกมาทําละเมิดใหบิดาหรือบุตรเสียชีวิต หรือบาดเจ็บ ก็ไมสามารถเรียก 
คาสินไหมทดแทนการที่ตองขาดไรอุปการะจากผูกระทําละเมิด นอกจากนี้บิดาที่ไมชอบดวย
กฎหมายก็ไมมีอํานาจปกครองบุตรดวย 
  การเปนบุตรนอกกฎหมายของบิดา จะกลายเปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมายของบิดา
ตอเมื่อ บิดามารดาไดสมรสกันในภายหลัง หรือบิดาไดจดทะเบียนวาเปนบุตร หรือศาลพิพากษาวา
เปนบุตร ในสวนกรณีการรับรองบุตรโดยพฤตินัย เชน ใหใชช่ือสกุล พาไปเขาโรงเรียน หรือแจงใน
ใบเกิดวาเปนบิดา ถือวาเปนบุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแลวโดยพฤตินัย ทําใหมีสิทธิไดรับ
มรดกจากบิดา แตก็มีเพียงสิทธิในการับมรดกเทานั้น เพราะฐานะทางกฎหมายก็ยังถือเปนบุตรนอก
กฎหมายของบิดาอยู 
  ที่กลาวมาเปนผลทางกฎหมายที่เกิดกับบุตรที่บิดามารดาไมไดจดทะเบียนสมรสกัน 
นอกจากนี้ยังมีผลทางจิตใจที่เกิดกับเด็กที่บิดามารดาไมยอมสมรสกันตามกฎหมาย ทําใหเขาไดช่ือ
วาเปนบุตรนอกกฎหมายของบิดา ทั้งๆที่ความเปนจริงเขานั้นเปนลูกแทๆของชายท่ีไมยอม 
จดทะเบียนสมรสกันหญิงนั่นเอง 
  จากปญหาที่กลาวมาทั้งหมดขางตน เปนปจจัยสวนหนึ่งที่ทําใหชายหญิงหลายคูไมนิยม
จดทะเบียนสมรสกัน ซ่ึงจะไดเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาดังกลาวตอไป และนอกจากนั้นยังได
ช้ีใหเห็นถึงปญหาที่ตามมาจากการไมจดทะเบียนสมรส เชน ปญหาในเรื่องมรดก และปญหาใน
เร่ืองบุตร ซ่ึงอาจจะจูงใจใหชายหญิงหลายคูกลับมานิยมจดทะเบียนสมรสกันเพิ่มมากขึ้น 
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นอกจากนี้จะไดสรุปขอดีตางๆของการจดทะเบียนสมรส และขอเสียของการไมจดทะเบียนสมรส 
เพื่อเพิ่มมูลเหตุจูงใจใหคนจดทะเบียนสมรสกันมากขึ้น 

ขอดีตางๆ ของการจดทะเบียนสมรส และขอเสียของการไมจดทะเบียนสมรส มีดังนี้ 
ขอ 1.  เร่ืองการอุปการะเลี้ยงดู 
หากสามีภริยาฝายใดฝายหนึ่งไมอุปการะเลี้ยงดูอีกฝายหนึ่งตามความสามารถและฐานะ

ของตน อีกฝายเรียกคาอุปการะเลี้ยงดูได หรือถือเปนเหตุฟองหยาไดตาม ป.พ.พ. มาตรา 1516 (6) 
และหากมีบุคคลภายนอกมากระทําละเมิดตอสามีหรือภริยาทําใหไดรับบาดเจ็บหรือถึงแกความตาย 
คูสมรสอีกฝายมีสิทธิไดรับคาสินไหมทดแทนเพื่อการขาดแรงงาน หรือไดรับคาสินไหมทดแทน
เพื่อการขาดไรอุปการะ โดยในการเรียกคาสินไหมทดแทนเพื่อการขาดไรอุปการะจากผูกระทํา
ละเมิดนี้ ไมคํานึงวาสามีหรือภริยาที่ถึงแกความตายจะมีรายไดหรือไมก็ตาม 

กรณีคูที่ไมไดจดทะเบียนสมรสก็ไมไดรับสิทธิเรื่องการอุปการะเลี้ยงดู หากคูของตน 
ไมเล้ียงดูตน ก็ไมสามารถเรียกรองอะไรได หรือหากมีบุคคลอื่นมากระทําละเมิดใหคูของตนไดรับ
บาดเจ็บหรือถึงแกความตายก็ไมสามารถเรียกคาสินไหมทดแทนจากผูกระทําละเมิดได 

ขอ 2.  เร่ืองทรัพยสิน 
ทรัพยสินตางๆที่ไดมาในระหวางสมรส หรือท่ีเปนดอกผลของสินสวนตัว เชน เงินฝาก

ในธนาคารกอนสมรส เมื่อมีดอกเบี้ยเกิดขึ้นในระหวางสมรส ดอกเบี้ยนั้นก็เปนสินสมรส ทรัพยสิน
ที่เปนสินสมรส ทั้งสามีและภริยามีสิทธิในทรัพยสินนั้นคนละครึ่งหนึ่ง แมวาฝายใดฝายหนึ่งจะเปน
ผูหาทรัพยสินเหลานั้นมาเพียงผูเดียว ตรงจุดนี้เปนขอดีของการจดทะเบียนสมรส ทําใหคูสามีภริยา
มีความรูสึกมั่นคงในฐานะ ไมตองกังวลวาจะไมไดรับการอุปการะเลี้ยงดูจากอีกฝาย หรือเมื่อมีเหตุ
ตองหยารางกัน ทรัพยสินที่ไดมาในระหวางสมรสก็หารสอง ไมตองทําการพิสูจนใหยุงยาก 

ตรงกันขามกับคูที่ไมไดจดทะเบียนสมรส ทรัพยสินที่ฝายใดหามาไดก็เปนของฝายนั้น
ฝายเดียว อีกฝายไมมีสิทธิในทรัพยสินนั้นแตอยางใด หรือคูที่ชวยกันทําธุรกิจ ทรัพยสินที่ไดมาถือ
เปนกรรมสิทธิ์รวมของทั้งสองคน เมื่อมีเหตุที่ตองเลิกรากันก็อาจเกิดปญหาความไมยุติธรรมในการ
แบงทรัพยสินที่ทํามาหาไดรวมกัน และอาจมีปญหาในการพิสูจนวาทรัพยสินใดเปนของใคร 

ขอ 3.  เร่ืองคาทดแทนกรณีมีชู 
เมื่อศาลพิพากษาใหหยาเพราะเหตุสามีหรือภริยาอุปการะเลี้ยงดูหรือยกยองผูอ่ืนเปน

ภริยาหรือสามี เปนชูหรือมีชู หรือรวมประเวณีกับผูอ่ืนเปนอาจิณ ภริยาหรือสามีมีสิทธิไดรับ 
คาทดแทนจากสามีหรือภริยา และจากผูซ่ึงไดรับการอุปการะเลี้ยงดูหรือยกยองหรือผูซ่ึงเปนเหตุ
แหงการหยานั้น แตถึงแมไมมีการฟองหยาแตหากมีผูลวงเกินภริยาไปในทํานองชูสาว สามีจะเรียก
คาทดแทนจากผูนั้นก็ได และภริยาก็สามารถเรียกคาทดแทนจากหญิงอื่นที่แสดงตนโดยเปดเผยเพื่อ
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แสดงวาตนมีความสัมพันธกับสามีในทํานองชูสาวก็ได แตกรณีที่ไมมีการฟองหยานี้จะเรียกคา
ทดแทนจากคูสมรสดวยกันไมได 

นอกจากนี้ยังสามารถเรียกคาทดแทนจากคูสมรสในกรณีที่ตองฟองหยาเพราะเหตุ 
1)  ทํารายหรือทรมานรางกายจิตใจ หรือหมิ่นประมาทเหยียดหยามอีกฝายหนึ่ง หรือ 

บุพพการีอีกฝายหนึ่งอยางรายแรง 
2)  จงใจละทิ้งรางอีกฝายหนึ่งไปเกินหนึ่งป 
3)  ไมใหความชวยเหลืออุปการะเลี้ยงดูอีกฝายตามสมควร หรือทําการเปนปฏิปกษตอ

การเปนสามีภริยาอยางรายแรง 
ขอเสียของคูที่ไมไดจดทะเบียนสมรส หากฝายใดฝายหนึ่งนอกใจมีชูก็ไมสามารถเรียก

คาทดแทนจากคูของตน หรือจากชูได หากทนอยูดวยกันไมได ก็ไดแตแยกทางกันไปโดยที่ไมได
อะไรเลย 

ขอ 4.  เร่ืองไดรับคาเลี้ยงชีพจากการหยา 
คูที่จดทะเบียนสมรสกัน หากตอมามีการฟองหยาเกิดขึ้น และเหตุแหงการหยาเปน

ความผิดของคูสมรสฝายใดฝายหนึ่งแตเพียงฝายเดียว และการหยานั้นทําใหคูสมรสอีกฝายตอง
ยากจนลง เพราะขาดรายไดจากทรัพยสิน หรือจากการงานที่เคยทําอยูระหวางสมรส คูสมรสฝายที่
เสียหายมีสิทธิไดรับคาเลี้ยงชีพจากฝายที่ตองรับผิด 

นอกจากนี้หากหยาขาดจากกัน เพราะเหตุฝายใดฝายหนึ่งวิกลจริต หรือเพราะเหตฝุายใด
ฝายหนึ่งเปนโรคติดตออยางรายแรงอันอาจเปนภัยกับอีกฝายหนึ่ง และมีลักษณะเรื้อรังไมมีทาง
รักษาหายได คูสมรสอีกฝายหนึ่งตองออกคาเลี้ยงชีพใหแกฝายที่วิกลจริต หรือฝายที่เปนโรคติดตอ
นั้นดวย 

จะเห็นวาการจดทะเบียนสมรสกัน เมื่อมีเหตุที่ตองหยาขาดจากกันดังกลาวขางตน ฝาย
ที่เสียหายยังมีสิทธิไดรับคาเลี้ยงชีพอีกดวย ซ่ึงเปนขอดีขอหนึ่งของการจดทะเบียนสมรส  

แตในกรณีคูที่ไมไดจดทะเบียนสมรสจะไมไดรับสิทธิดังกลาว หากตองเลิกรางกันไป 
ไมวาจะดวยความผิดของอีกฝาย หรือเพราะเหตุที่ตนวิกลจริต หรือเปนโรคติดตออยางรายแรง หาก
อีกฝายหนึ่งไมชวยเหลือเล้ียงดู ก็ไมสามารถเรียกรองคาเลี้ยงชีพจากอีกฝายหนึ่งได 

ขอ 5.  เร่ืองบุตร 
บุตรที่เกิดจากชายหญิงที่จดทะเบียนสมรสกัน เปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมายของทั้ง

บิดาและมารดา การเปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมายของทั้งบิดาและมารดานี้ มีขอดีดังนี้ 
1)  บุตรโดยชอบดวยกฎหมายมีสิทธิที่จะใชช่ือสกุลของบิดา 
2)   บิดามารดามีหนาที่ตามกฎหมายตองอุปการะเลี้ยงดูและใหการศึกษาแกบุตรโดย

ชอบดวยกฎหมาย และบุตรโดยชอบดวยกฎหมายมีหนาที่ตามกฎหมายที่ตองอุปการะเลี้ยงดูบิดา
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มารดา ดังนั้นหากมีผูใดมาทําละเมิดใหบุตรหรือบิดามารดาตาย บิดามารดาและบุตรโดยชอบดวย
กฎหมายจึงไดรับความคุมครองสิทธิใหเรียกคาสินไหมทดแทนในการที่ตองขาดไรอุปการะจาก
ผูทําละเมิดได ไมวาในความเปนจริงบิดามารดาหรือบุตรนั้นจะไดอุปการะเลี้ยงดูกันจริงหรือไมก็ตาม 

ขอเสียของการไมจดทะเบียนสมรส นอกจากสงผลถึงตัวชายหญิงนั้นเอง ยังสงผลถึง
บุตรที่ไรเดียงสาดวย บุตรที่เกิดจากชายหญิงที่ไมไดจดทะเบียนสมรสกัน เปนบุตรนอกกฎหมาย
ของบิดา ไมไดรับสิทธิตางๆขางตนที่บุตรที่ชอบดวยกฎหมายไดรับ และหากมีผูใดกระทําละเมิดให
บิดาที่ไมชอบดวยกฎหมาย หรือบุตรที่ไมชอบดวยกฎหมายตาย ทั้งบิดาและบุตรที่ไมชอบดวย
กฎหมายนั้น ก็ไมมีสิทธิไดรับคาขาดไรอุปการะตามกฎหมายจากผูกระทําละเมิด ทั้งๆที่ความเปน
จริงตนอาจจะเดือดรอนขาดไรอุปการะจากการตายของบิดาหรือของบุตรของตนก็ได นอกจากเสีย
สิทธิตามกฎหมายดังกลาวแลว บุตรนอกกฎหมายยังไดรับความกระทบกระเทือนทางจิตใจ จากการ
ไดช่ือวาเปนบุตรนอกกฎหมายของบิดาแทๆของตนอีกดวย 

ขอ 6.  เร่ืองมรดก 
ชายหญิงที่จดทะเบียนสมรสกันเทานั้น ที่มีสิทธิไดรับมรดกจากคูสมรสฝายที่เสียชีวิต 

และในสวนของบุตร บุตรที่เกิดจากบิดามารดาที่จดทะเบียนสมรสกัน เปนบุตรโดยชอบดวย
กฎหมาย เปนทายาทโดยธรรมลําดับที่ 1 มีสิทธิไดรับมรดกจากทั้งบิดาและมารดา สวนบุตรที่เกิด
จากบิดามารดาที่ไมไดจดทะเบียนสมรสกัน เปนบุตรนอกกฎหมายของบิดา จะมีสิทธิไดรับมรดก
ของบิดาตอเมื่อบิดาไดรับรองแลว พฤติการณตางๆที่ถือวาเปนการรับรองบุตรแลว เชน บิดาให
การศึกษา ใหใชนามสกุล ใหการอุปการะเลี้ยงดู ลงทะเบียนบานวาเปนบุตร บิดาไปแจงทะเบียนคน
เกิดวาเปนบุตร หรือบิดายอมใหบุตรเรียกวาบิดา เปนตน แตบุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแลว มี
สิทธิเพียงรับมรดกของบิดาเทานั้น ไมทําใหกลายเปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมายได และบิดาก็ไมมี
สิทธิรับมรดกของบุตรนอกสมรสที่ตนรับรองแลวเชนกัน 

ในเรื่องของการรับมรดกแทนที่ เฉพาะบุตรโดยชอบดวยกฎหมายเทานั้นที่มีสิทธิรับ
มรดกแทนที่กัน การรับมรดกแทนที่กัน ตัวอยางเชน บิดาซึ่งมีสิทธิรับมรดกจากปูหรือยาถึงแกความ
ตาย หรือถูกกําจัดมิใหรับมรดกกอนที่ปูหรือยาจะตาย บุตรโดยชอบดวยกฎหมายของบิดานั้นมีสิทธิ
รับมรดกของปูหรือยาแทนที่บิดาของตน ตรงจุดนี้เปนขอดีของบุตรที่เกิดจากบิดามารดาจดทะเบียน
สมรสกัน  

ในสวนของชายหญิงที่อยูรวมกันโดยไมไดสมรส ไมมีความเกี่ยวของกันในทาง
กฎหมายแตอยางใด ดังนั้นหากฝายใดฝายหนึ่งเสียชีวิต ฝายที่มีชีวิตอยูจึงไมใชทายาทโดยธรรม ไม
มีสิทธิในกองมรดกของผูเสียชีวิต สวนบุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแลวถึงแมวาจะมีสิทธิไดรับ
มรดกของบิดา แตก็ไมมีสิทธิไดรับมรดกแทนที่บิดาของตน 
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ขอ 7.  เร่ืองประโยชนทดแทนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม 
พระราชบัญญัติประกันสังคม ใหผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณี

สงเคราะหบุตร เฉพาะบุตรชอบดวยกฎหมายเทานั้น ประโยชนทดแทนในกรณีสงเคราะหบุตร 
ไดแก  

(1)  คาสงเคราะหความเปนอยูของบุตร 
(2)  คาเลาเรียนบุตร 
(3)  คารักษาพยาบาลบุตร 
(4)  คาสงเคราะหอ่ืนที่จาํเปน 
 จะเห็นไดวาประโยชนทดแทนนี้ ใหแกบุตรของสามีภริยาที่จดทะเบียนสมรส

ถูกตองตามกฎหมายเทานั้น ซ่ึงก็เปนขอดีอีกขอหนึ่งของการจดทะเบียนสมรส 
 ในทางตรงกันขามชายที่ไมไดจดทะเบียนสมรสกับหญิงแลวมีบุตรดวยกัน บุตรนั้น

จึงไมใชบุตรชอบดวยกฎหมายของชาย ชายผูนั้นจึงไมมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณี
สงเคราะหบุตรดังกลาว 

ขอ 8.  เร่ืองเงินสงเคราะหจาก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. 
ขอดีของการจดทะเบียนสมรสอีกขอหนึ่ง คือ การไดรับเงินสงเคราะหจาก ช.พ.ค. และ 

ช.พ.ส. 
ช.พ.ค. ยอมาจาก การฌาปนกิจสงเคราะหชวยเหลือเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ช.พ.ส. ยอมาจาก การฌาปนกิจสงเคราะหชวยเหลือเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ในกรณีคูสมรสถึงแกกรรม 
วัตถุประสงคในการจัดตั้งเพื่อใหครูและบุคลากรทางการศึกษาและคูสมรสที่เปน

สมาชิกไดชวยเหลือกันในการสงเคราะหครอบครัวเมื่อถึงแกกรรม โดยมีความมุงหมายเปนการกุศล 
ผูที่มีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหกรณีสมาชิก ช.พ.ค. หรือสมาชิก ช.พ.ส. เสียชีวิต ตอง

เปนคูสมรสโดยชอบดวยกฎหมายของสมาชิกเทานั้น และผูที่มีสิทธิสมัครเปนสมาชิก ช.พ.ส. ก็ตอง
เปนคูสมรสโดยชอบดวยกฎหมายของผูปฏิบัติงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน หรือองคกรในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ และคูสมรสของผูสมัครตองเปนผูดํารง
ตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่เชนเดียวกับ ช.พ.ค. 

ดังนั้น คูที่อยูรวมกันโดยไมไดจดทะเบียนสมรส จึงไมมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหจาก 
ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. ดังกลาวขางตน 

ขอ 9.  เร่ืองเหตุยกเวนโทษตามประมวลกฎหมายอาญา 
ความเปนสามีภริยาโดยชอบดวยกฎหมาย ไดรับเหตุยกเวนโทษทางกฎหมายอาญา 

กลาวคือ ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ที่หากเปนการกระทําที่สามีกระทําตอภริยาหรือภริยา
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กระทําตอสามี ผูกระทําไมตองรับโทษ (แตยังคงถือวามีความผิดอยู) ไดแก ความผิดฐานลักทรัพย 
วิ่งราวทรัพย ฉอโกง โกงเจาหนี้ ยักยอก รับของโจร ทําใหเสียทรัพย บุกรุก ตัวอยางเชน หากสามี
โดยชอบดวยกฎหมายไดลักสรอยทองของภริยาไป สามีมีความผิดฐานลักทรัพย แตไมตองรับโทษ
ในความผิดดังกลาว และถึงแมวาสามีจะลักสรอยทองไป โดยท่ีไมรูวาสรอยเสนนั้นเปนของภริยา
ตนเอง สามีก็ไดรับผลตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 71 คือ ไมตองรับโทษในความผิดฐานลัก
ทรัพย 

นอกจากนี้ในปจจุบันนี้ความเปนสามีภริยาโดยชอบดวยกฎหมายยังไดรับความ
คุมครองตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 276 กลาวคือ คูสมรสจะขมขืนกระทําชําเราคูสมรสของ
ตนโดยขูเข็ญดวยประการใดๆ โดยใชกําลังประทุษราย โดยคูสมรสนั้นอยูในภาวะที่ไมสามารถขัด
ขืนได หรือโดยทําใหคูสมรสนั้นเขาใจผิดวาตนเปนบุคคลอื่นไมได แตหากคูสมรสฝายใดฝายหนึ่ง
ไดกระทําการขมขืนคูสมรสของตน และคูสมรสนั้นยังประสงคจะอยูกินดวยกันฉันสามีภริยา ศาล
อาจจะลงโทษนอยกวาที่กฎหมายกําหนดไว หรืออาจจะกําหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติแทน
การลงโทษก็ได หรือในกรณีที่ศาลไดมีคําพิพากษาใหลงโทษจําคุก และคูสมรสฝายใดฝายหนึ่งไม
ประสงคจะอยูกินดวยกันฉันสามีภริยาตอไป คูสมรสฝายนั้นมีสิทธิแจงใหศาลทราบ เพื่อที่ศาล
จะแจงใหเจาพนักงานอัยการดําเนินการฟองหยาให 

เหตุยกเวนโทษดังกลาวขางตน คูที่ไมไดจดทะเบียนสมรสจะไมไดรับสิทธิดังกลาว 
ดังนั้นหากกระทําความผิดทางอาญาตอคูของตน กฎหมายไมไดใหความคุมครอง ตองรับโทษตาม
กฎหมายตอไป 

ขอ 10.  เร่ืองเหตุฟองหยา 
การที่ชายหญิงตกลงอยูรวมกันโดยไมจดทะเบียนสมรส บางคูอาจคิดวาหากมีเหตุที่ไม

สามารถอยูรวมกันได การจดทะเบียนสมรสทําใหยากตอการเลิกรากัน ซ่ึงความเปนจริงมิไดเปน
เชนนั้นเลย หากทั้งคูสมัครใจที่จะหยาขาดจากกันก็เพียงแตทําเปนหนังสือ และมีพยานลงลายมือช่ือ
อยางนอยสองคน และไปจดทะเบียนหยาที่วาการอําเภอ หรือหากกรณีคูสมรสตกลงหยากันเอง
ไมได ตองฟองคดีหยาตอศาลใหศาลมีคําพิพากษาใหหยาขาดจากกัน ประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา 1516 ก็ไดกําหนดเหตุฟองหยาไวมากมาย ดังนี้ 

(1)  สามีหรือภริยาอุปการะเลี้ยงดูหรือยกยองผูอ่ืนฉันภริยาหรือสามี เปนชู หรือมีชู หรือ
รวมประเวณีกับผูอ่ืนเปนอาจิณ 

(2)  สามีหรือภริยาประพฤติช่ัว และเปนเหตุใหอีกฝายหนึ่ง ไดรับความอับอายขายหนา
อยางรายแรง หรือไดรับความดูถูกเกลียดชังเพราะเหตุที่ยังคงเปนสามีหรือภริยาของฝายที่ประพฤติ
ช่ัวนั้น หรือไดรับความเสียหายหรือเดือดรอนเกินควร 
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(3)  สามีหรือภริยาทํารายหรือทรมานรางกายหรือจิตใจ หรือหมิ่นประมาท หรือเหยียด
หยามอีกฝายหนึ่ง หรือบุพการีของอีกฝายหนึ่งอยางรายแรง 

(4)  สามีหรือภริยาจงใจละทิ้งรางอีกฝายหนึ่งไปเกินหนึ่งป 
(5) สามีหรือภริยาตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกและไดถูกจําคุกเกินหนึ่งปใน

ความผิดที่อีกฝายมิไดมีสวนกอใหเกิดการกระทําความผิดหรือยินยอมหรือรูเห็นเปนใจในการ
กระทําความผิดนั้น และการเปนสามีภริยากันตอไปจะทําใหอีกฝายหนึ่งไดรับความเสียหายหรือ
เดือดรอนเกินควร 

(6)  สามีหรือภริยาสมัครใจแยกกันอยูเพราะเหตุที่ไมอาจอยูรวมกันฉันสามีภริยาไดโดย
ปกติสุขตลอดมาเกินสามป หรือแยกกันอยูตามคําส่ังศาลเปนเวลาเกินสามป 

(7)  สามีหรือภริยาถูกศาลสั่งใหเปนคนสาบสูญ หรือไปจากภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยูเปน
เวลาเกินสามป โดยไมมีใครทราบวาเปนตายรายดีอยางไร 

(8)  สามีหรือภริยาไมใหความชวยเหลืออุปการะเลี้ยงดูอีกฝายหนึ่งตามสมควร หรือทํา
การเปนปฏิปกษตอการเปนสามีภริยากันอยางรายแรง ทั้งนี้ถาการกระทํานั้นถึงขนาดที่อีกฝายหนึ่ง
เดือดรอนเกินควรในเมื่อเอาสภาพ ฐานะ และความเปนอยูรวมกันฉันสามีภริยามาคํานึงประกอบ 

(9)  สามีหรือภริยาวิกลจริตตลอดมาเกินสามป และความวิกลจริตนั้นมีลักษณะยากจะ
หายได กับทั้งความวิกลจริตถึงขนาดที่จะทนอยูรวมกันฉันสามีภริยาตอไปไมได 

(10)  สามีหรือภริยาผิดทัณฑบนที่ทําใหไวเปนหนังสือในเรื่องความประพฤติ 
(11)  สามีหรือภริยาเปนโรคติดตออยางรายแรงอันอาจเปนภัยแกอีกฝายหนึ่งและโรคมี

ลักษณะเรื้อรังไมมีทางที่จะหายได 
(12)  สามีหรือภริยามีสภาพแหงกาย ทําใหสามีหรือภริยานั้นไมอาจรวมประเวณีได

ตลอดกาล 
 จะเห็นไดวาถึงแมวาจะจดทะเบียนสมรส หากมีเหตุที่จะตองเลิกรากัน ก็สามารถ

หยาขาดจากกันไดงาย เพราะมีเหตุใหฟองหยาถึงสิบสองเหตุ ทําใหคูสมรสไมตองกังวลวาทะเบียน
สมรสจะเปนเครื่องผูกมัดกันไปตลอดชีวิต จะตองทนอยูดวยกันไปแมจะไมมีความสุขอยูดวยกัน
ไมไดเพราะการจดทะเบียนสมรส 

 จากบทสรุปดังกลาวขางตนจะเห็นไดวาการจดทะเบียนสมรสมีขอดีตางๆมากมาย 
ตรงกันขามหากไมไดจดทะเบียนสมรสจะเสียสิทธิประโยชนทางกฎหมายตางๆมากมายเชนกัน เมื่อ
เทียบกับปญหาของการจดทะเบียนสมรส ที่ เปนปญหาใหญๆในปจจุบัน เห็นวามีเพียงเรื่อง
ทรัพยสินระหวางสามีภริยา และเร่ืองภาระภาษีของคูสมรส ซ่ึงปญหาดังกลาวพอที่จะมีแนว
ทางแกไขปญหาได ซ่ึงจะไดเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาตอไป 
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5.2 ขอเสนอแนะ 
จากขอมูลสถิติการจดทะเบียนครอบครัว จําแนกเปนรายป ของกรมการปกครอง 

กระทรวงมหาดไทย  ดังที่ไดกลาวมาขางตน จะเห็นวาในปจจุบันนี้อัตราการจดทะเบียนสมรส
ลดลง ในขณะที่อัตราการจดทะเบียนหยาเพิ่มสูงขึ้น จากที่ไดศึกษาปญหาตางๆของการจดทะเบียน
สมรส พบวาปญหาสําคัญใหญๆ ที่ทําใหคนไมนิยมอยูรวมกันโดยจดทะเบียนสมรส มาจากปญหา
เร่ืองทรัพยสินระหวางสามีภริยา รวมทั้งเรื่องหนี้สินที่เปนหนี้รวมระหวางสามีภริยา และปญหาเรื่อง
ภาระภาษีของคูสมรส ผูเขียนเห็นวาเราควรตองหาแนวทางแกไขปญหาดังกลาว เพราะหากปลอย
ใหปญหานี้ลุกลามขึ้น จะสงผลทําใหชายหญิงไมนิยมจดทะเบียนสมรสกันเพิ่มมากขึ้น ทําให
สถาบันครอบครัวไมมีความมั่นคง กอใหเกิดปญหาตางๆตามมา โดยเฉพาะปญหาเรื่องมรดก และ
เร่ืองบุตร 

จากที่ไดศึกษาคนควาขอมูลทางกฎหมายทั้งในประเทศและตางประเทศ ผูเขียนจึงมี
ขอเสนอแนะที่จะแกไขปญหาที่สําคัญที่ทําใหคนไมนิยมจดทะเบียนสมรสกัน นั่นคือ ปญหาเรื่อง
ทรัพยสินและหนี้สินระหวางสามีภริยา และปญหาเรื่องของภาระภาษีของคูสมรส เพื่อที่จะทําให
ชายหญิงนิยมจดทะเบียนสมรสกันเพิ่มมากขึ้น 

5.2.1 แนวทางแกไขปญหาเรื่องทรัพยสินและหนี้สินระหวางสามีภริยา 
 โดยทั่วไปความสัมพันธทางทรัพยสินระหวางสามีภริยายอมเปนไปตามที่กฎหมาย

ครอบครัวบัญญัติวางหลักเกณฑไว แตอยางไรก็ดี กฎหมายทั้งในระบบคอมมอนลอว (Common 
Law) และระบบซีวิลลอว (Civil Law) ตางก็มีบทบัญญัติที่ยอมรับรองใหชายหญิงทําสัญญากําหนด
ความสัมพันธทางทรัพยสินใหแตกตางจากที่กฎหมายบัญญัติไวได โดยอาศัยหลักความศักดิ์สิทธิ์
แหงการแสดงเจตนาทํานิติกรรมผูกพันตนเอง โดยอาจทําสัญญากอนที่จะสมรส เรียกวา “สัญญา
กอนสมรส” หรือทําสัญญาหลังจากที่สมรสกันไปแลว เรียกวา “สัญญาระหวางสมรส” แตทั้งสัญญา
กอนสมรสและสัญญาระหวางสมรสก็ตองอยูภายใตขอจํากัดในการทําสัญญาตามที่กฎหมายแตละ
ประเทศกําหนดไว เพื่อควบคุมการแสดงเจตนาของคูสัญญาไมใหกาวลวงไปสงผลกระทบที่เปน
ผลรายตอสังคมสวนรวม 

 เร่ืองของสัญญากอนสมรสและสัญญาระหวางสมรสนี้เปนแนวทางหนึ่งที่ชวยแกปญหา
เร่ืองทรัพยสินระหวางสามีภริยาได ตัวอยางเชน หากเห็นวาฝายใดฝายหนึ่งมีแนวโนมที่จะจัดการ
สินสมรสใหเปนที่เสียหายได  หรือทําธุรกิจซ่ึงมีแนวโนมที่จะขาดทุนมีหนี้สินลนพนตัว ก็อาจทํา
สัญญากอนสมรสระบุใหสามีหรือภริยาฝายใดฝายหนึ่งเปนผูจัดการสินสมรสแตเพียงฝายเดียว ซ่ึง
ในกรณีนี้อีกฝายหนึ่งก็ยังคงมีอํานาจในการจัดการบานเรือน หรือจัดหาสิ่งจําเปนสําหรับครอบครัว
ได แตหากภริยาหรือสามีใชอํานาจจัดการบานเรือนหรือจัดหาสิ่งจําเปนสําหรับครอบครัวเปนที่
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เสียหายมาก อีกฝายอาจรองขอตอศาลสั่งหาม หรือจํากัดอํานาจมิใหกระทําการอีกได หรือหากกรณี
ที่สามีหรือภริยาซึ่งมีอํานาจจัดการทรัพยสินสมรสนั้น จะกระทําหรือกําลังกระทําการจัดการ
สินสมรสใหเกิดความเสียหายอยางมาก อีกฝายหนึ่งอาจขอใหศาลสั่งหามมิใหกระทําการนั้นได 
หรือในกรณีที่สามีหรือภริยาที่มีอํานาจจัดการสินสมรสไดจัดการสินสมรสไปในลักษณะจัดการ
ทรัพยสินเปนที่เสียหายมาก ไมอุปการะเลี้ยงดูอีกฝายหนึ่ง มีหนี้สินลนพนตัว หรือกอหนี้เกินกึ่ง
หนึ่งของสินสมรส ขัดขวางการจัดการสินสมรสของอีกฝายหนึ่งโดยไมมีเหตุอันสมควร และมี
พฤติการณที่สอจะกอหายนะใหกับสินสมรส อีกฝายหนึ่งอาจรองขอตอศาลสั่งอนุญาตใหตนเปน
ผูจัดการทรัพยสินแตผูเดียว หรือรองขอใหแยกสินสมรสได 

ในกรณีที่ไดสมรสกันไปแลว หากภริยาเห็นความประพฤติของสามีวาอาจทําให
ทรัพยสินสวนตัวของสามี และสินสมรสจะไดหมดเปลืองไปแลว ก็สามารถทําขอตกลงกับสามีทํา
สัญญาระหวางสมรส ใหสามียกสินสวนตัวสวนของสามี หรือสินสมรสสวนของสามีใหแกภริยาได  

นอกจากนี้ผูเขียนยังมีความเห็นวาควรตีความสัญญาระหวางสมรสใหครอบคลุมไปถึง
การตกลงลวงหนาในระหวางสมรสถึงการจัดการทรัพยสินภายหลังการสมรสสิ้นสุดลง ซ่ึงจะเปน
ประโยชนอยางมากสําหรับคูสามีภริยาที่จดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมาย ใหมีความรูสึกมั่นคง
ปลอดภัยในสถานภาพทางทรัพยสินของตนภายหลังสิ้นสุดการสมรส เพื่อเพิ่มมูลเหตุจูงใจใหคน
เห็นขอดีของการจดทะเบียนสมรสมากขึ้น ตัวอยางเชน สามีทําสัญญาระหวางสมรสกับภริยาวา 
หากตอไปจะตองมีเหตุหยารางกันขึ้น สามีจะใหเงินอุปการะเลี้ยงดูภริยาตลอดไปจนกวาภริยาจะ
สมรสใหมหรือถึงแกความตาย หรือในระหวางสมรสมีที่ดินสินสมรสอยู 10 แปลง ก็ไดทําสัญญา
ระหวางสมรสวา หากตอไปการสมรสสิ้นสุดลงไมวาดวยเหตุใดๆ ใหที่ดินสินสมรสจํานวน 8 
แปลงเปนกรรมสิทธิ์ของภริยาแตเพียงผูเดียว และใหที่ดินที่เหลือ 2 แปลงเปนของสามี เปนตน 

จากที่ไดศึกษากฎหมายตางประเทศถึงระบบทรัพยสินระหวางคูสมรส พบวาระบบแยก
ทรัพยสิน (separate property) ซ่ึงเปนระบบที่เปนหลักประกันความเสมอภาคระหวางชายหญิงได
โดยสมบูรณ เพราะไมมีการรวมกันของทรัพยสินระหวางสามีภริยา ทรัพยสินของคูสมรสแตละฝาย
แยกออกจากกันโดยเด็ดขาด ทรัพยสินที่ไดมาไมวากอนสมรสหรือในระหวางสมรสใหเปนสิน
สวนตัวของคูสมรสแตละฝาย และคูสมรสแตละฝายมีสิทธิบริหารจัดการและใชสอยทรัพยสินของ
ตนไดอยางอิสระ นอกจากนี้ระบบแยกทรัพยสินยังมีประโยชนในกรณีที่คูสมรสเปนผูประกอบ
ธุรกิจที่ตองบริหารจัดการทรัพยสินเอง โดยเฉพาะในกรณีที่ทรัพยสินนั้นตองการความชํานาญใน
การบริหารจัดการเปนพิเศษ ระบบนี้ยังสงผลในการจัดการทรัพยสินของคูสมรสไมใหตองปะปน
กันหรือตองรวมรับผิดในกรณีที่คูสมรสฝายหนึ่งเปนบุคคลที่มีหนี้สินมาก หรือเปนบุคคลลมละลาย 
อยางไรก็ตามคูสมรสยังคงตองมีหนาที่รวมกันเฉลี่ยคาใชจายในครอบครัวดวย เพื่อใหครอบครัว
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ดํารงอยูไดในภาวะที่ระบบทรัพยสินระหวางสามีภริยามีเพียงสินสวนตัวที่เปนกรรมสิทธิ์ของแตละ
ฝาย โดยไมมีทรัพยสินกองกลางของครอบครัวหรือสินสมรส 

ตัวอยางของประเทศที่ใชระบบแยกทรัพยสิน (separate property) เชน ประเทศอังกฤษ 
ในพระราชบัญญัติทรัพยสินของหญิงมีสามี ป ค.ศ. 1964 (The Married Woman’s Property Act 1964)
ไดกําหนดบทบัญญัติพิเศษเกี่ยวกับเงินและทรัพยสินอื่นๆซึ่งแยกจากเงินสวนที่เปนคาใชจายใน
ครอบครัว ซ่ึงสามีมอบใหแกภริยาวาในเบื้องตนถือวาเงินสวนอ่ืนเปนของสามีและภริยาโดยสวน
เทาๆกัน และทรัพยสินที่ไดมารวมกันเปนของคูสมรสตามสวนที่แตละฝายทํามาหาได ยิ่งกวานั้น
ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความวาดวยทรัพยสินของคูสมรส ป ค.ศ. 1970 (The Matrimonial 
Proceedings and Property Act 1970) มาตรา 37 กําหนดวาหากคูสมรสฝายหนึ่งเปนฝายที่ทําให
ทรัพยสินงอกเงยเพิ่มขึ้นเปนประโยชนแกคูสมรส คูสมรสฝายนั้นยอมมีสิทธิในทรัพยสินสวนนั้น
ตามจํานวนที่ทําใหเพิ่มพูนขึ้น ทั้งนี้อาจจะเปนไปตามที่ทั้งสองฝายตกลงกันหรือตามที่ศาลจะได
ตัดสิน 

นอกจากประเทศอังกฤษซึ่งเปนระบบคอมมอนลอว (Common Law) ที่ใชระบบแยก
ทรัพยสินแลว เมื่อพิจารณาระบบทรัพยสินของสามีภริยาตามกฎหมายตางประเทศในระบบซี
วิลลอว (Civil Law) เชนเดียวกับประเทศไทย เชน ประเทศฝรั่งเศส พบวากฎหมายแพงฝร่ังเศส
กําหนดใหรายไดทั่วไปของคูสมรส เชน เงินเดือน หรือคาจาง ถือเปนสินสวนตัวของใครของมัน 
คือ ใครทํามาหาไดเทาไรก็เปนสินสวนตัวของคนนั้นไป เงินที่ทํามาหาไดไมตกเปนสินสมรส 
สําหรับทรัพยสินอยางอื่นนอกเหนือจากเงินเดือน หรือคาจาง ก็ใหถือเปนสินสมรส เวนแตจะได
รับมาทางมรดก มรดกของฝายใดก็เปนสินสวนตัวของฝายนั้น 

จะเห็นไดวาโดยหลักการของระบบแยกทรัพยสิน (separate property) ที่ไมมีการ
รวมกันของทรัพยสินระหวางสามีภริยา ทรัพยสินของคูสมรสแตละฝายแยกออกจากกันโดยเด็ดขาด 
ทรัพยสินที่ไดมาไมวากอนสมรสหรือในระหวางสมรสใหเปนสินสวนตัวของคูสมรสแตละฝาย 
และคูสมรสแตละฝายมีสิทธิบริหารจัดการและใชสอยทรัพยสินของตนไดอยางอิสระนั้นสามารถ
ชวยแกปญหาเรื่องของทรัพยสินระหวางสามีภริยาตามกฎหมายไทยได แตผูเขียนมีความเห็นวาหาก
เรานําระบบแยกทรัพยสิน (separate property) ทั้งหมดมาใชในประเทศไทย นาจะไมเหมาะสมกับ
สภาพสังคมของไทยเรา เนื่องจากจะทําใหสินสมรสไมมีอีกตอไป ระหวางสามีภริยาจะมีแตสิน
สวนตัวเทานั้น ซ่ึงในสังคมของไทยเราสถาบันครอบครัวจําเปนจะตองมีสินสมรสเพื่อเปนคาใชจาย
ในครอบครัว ในการอุปการะเลี้ยงดูบุตรและคนอื่นๆในครอบครัว ทั้งยังเปนหลักประกันทําใหคู
สามีภริยามีความรูสึกมั่นคงในฐานะ ไมตองกังวลวาจะไมไดรับการอุปการะเลี้ยงดูจากอีกฝาย ซ่ึง
เปนขอดีขอหนึ่งของคูที่จดทะเบียนสมรสกัน 
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ดังนั้น ผูเขียนจึงไดเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาเรื่องของทรัพยสินระหวางสามีภริยา 
โดยเทียบเคียงกับระบบแยกทรัพยสิน (separate property) ดังกลาวขางตน จึงเสนอใหแกไข
บทบัญญัติเรื่องสินสวนตัว และสินสมรสบางประการ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา 1471 และมาตรา 1474  ดังนี้  

“มาตรา 1471 สินสวนตัวไดแกทรัพยสินที่ฝายใดฝายหนึ่งมีอยูกอนสมรส 
(1)  ที่เปนเครื่องใชสอยสวนตัว เครื่องแตงกาย หรือเครื่องประดับกายตามควรแกฐานะ 

หรือเครื่องมือเครื่องใชที่จําเปนในการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพของคูสมรสฝายใดฝายหนึ่ง 
(2)  ที่ฝายใดฝายหนึ่งไดมาระหวางสมรสโดยการรับมรดก หรือโดยการใหโดยเสนหา 
(3)  ที่เปนของหมั้น 
(4)  เงินเดือน คาจาง รายไดจากการประกอบธุรกิจการคา ที่ฝายใดฝายหนึ่งไดมา

ระหวางสมรส” 
“มาตรา 1474 สินสมรสไดแกทรัพยสิน 
(1)  ที่คูสมรสไดมาระหวางสมรส นอกเหนือจากทรัพยสินที่เปนสินสวนตัวตามมาตรา 1471 
(2)  ที่ฝายใดฝายหนึ่งไดมาระหวางสมรสโดยพินัยกรรม หรือโดยการใหเปนหนังสือ 

เมื่อพินัยกรรมหรือหนังสือยกใหระบุวาเปนสินสมรส 
(3)  ที่เปนดอกผลของสินสวนตัว 
ถากรณีเปนที่สงสัยวาทรัพยสินอยางหนึ่งเปนสินสมรสหรือมิใชใหสันนิษฐานไวกอน

วาเปนสินสมรส” 
ตัวอยางของทรัพยสินที่เปนสินสมรส เชน ภริยาถูกรางวัลสลากกินแบงรัฐบาลระหวาง

สมรส เงินรางวัลนั้นถือเปนสินสมรส หรือสามีไดรับคาสินไหมทดแทนจากผูกระทําละเมิดให
ไดรับบาดเจ็บระหวางสมรส เงินคาสินไหมทดแทนนั้นก็ถือเปนสินสมรส เปนตน 

ในสวนปญหาเรื่องหนี้สินระหวางสามีภริยานั้น จากที่ไดศึกษากฎหมายตางประเทศ 
พบวากฎหมายการสมรสแหงประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ค.ศ. 2001 มีบทบัญญัติใหหนี้สินที่
เปนหนี้รวมที่เกิดขึ้นจากการอยูกินรวมกันฉันทสามีภริยา ใหชําระหนี้สินนั้นดวยสินสมรสกอน 
หากไมพอจึงใหชําระดวยสินสวนตัวของแตละฝายตามที่ไดตกลงกัน แตหากตกลงกันไมไดศาลจะ
เปนผูช้ีขาด  แตตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของไทย หนี้รวมของสามีภริยา เจาหนี้
สามารถบังคับชําระหนี้นั้นจากสินสวนตัวของฝายใดฝายหนึ่งจนสิ้นเชิงกอนก็ได ไมจําเปนตอง
บังคับชําระหนี้จากสินสมรสกอน ทําใหเกิดปญหาเรื่องของหนี้สินระหวางสามีภริยาตามที่ได
วิเคราะหไวแลว ปญหานี้เปนปญหาหนึ่งที่สงผลใหชายหญิงนิยมจดทะเบียนสมรสลดลง ดังนั้น
หากเราแกไขกฎหมายของไทยเรา ใหเจาหนี้ตองบังคับชําระหนี้จากสินสมรสกอน นาจะสามารถ
แกไขปญหาดังกลาวไดไมมากก็นอย 
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ดังนั้นจึงเห็นควรใหมีการแกไขประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1489 ดังนี้ 
“มาตรา 1489 ถาสามีภริยาเปนลูกหนี้รวมกัน ใหชําระหนี้นั้นจากสินสมรสกอน หากไม

พอจึงใหชําระหนี้นั้นจากสินสวนตัวของทั้งสองฝาย” 
นอกจากแนวทางแกไขปญหาเรื่องทรัพยสินระหวางสามีภริยาตามที่กลาวมาขางตน คือ 

การทําสัญญากอนสมรส การทําสัญญาระหวางสมรส และการแกไขบทบัญญัติเร่ืองสินสวนตัว และ
สินสมรสบางประการแลว  กฎหมายยังมีมาตรการคุมครองกองสินสมรสไมใหไดรับความเสียหาย
หรือหมดเปลืองไปอยางไรประโยชนเพราะการบริหารจัดการที่ไมเหมาะสม กฎหมายครอบครัว
กําหนดมาตรการในการคุมครองสินสมรสที่คูสมรสควรทราบ กลาวคือ 

ประการที่หนึ่ง กรณีสินสมรสเปนทรัพยสินที่ตองอาศัยความรูความชํานาญเปนพิเศษ
หรือเฉพาะดานในการจัดการดูแล คูสมรสฝายหนึ่งอาจรองขอตอศาลเพื่อเขาเปนผูจัดการสินสมรส
ชนิดนั้นแตผูเดียว หรือเขารวมจัดการสินสมรสกับอีกฝายไดถาการนั้นจะเปนประโยชนยิ่งกวา (ป.
พ.พ. มาตรา 1485) ตัวอยางเชน สินสมรสเปนฟารมโคนม สามีเปนทนายความ แตภริยาเปนสัตว
แพทย ดังนี้ ภริยาอาจรองขอตอศาลเพื่อขออนุญาตเปนผูบริหารจัดการฟารมโคนมสินสมรสแตผู
เดียวก็ได 

ประการที่สอง กรณีที่คูสมรสขัดขวางการจัดการสินสมรสของอีกฝายหนึ่งโดยไมมี
เหตุผลสมควร หรือจะกระทําความหายนะใหแกสินสมรส หรือไมอุปการะเลี้ยงดูคูสมรสอีกฝาย
หนึ่ง กอหนี้สินลนพนตัวหรือกอหนี้เกินครึ่งหนึ่งของสินสมรส คูสมรสอีกฝายสามารถรองขอตอ
ศาลใหแยกสินสมรสสวนของตนเองออกจากสวนของคูสมรสอีกฝายได (ป.พ.พ. มาตรา 1484) การ
แยกสินสมรสมีผลใหกองสินสมรสแยกออกเปนสินสวนตัวของทั้งสองฝาย ฝายละครึ่ง หลังจากนั้น
หากคูสมรสไดทรัพยสินอะไรมาอีกทรัพยสินที่ไดมาไมเปนสินสมรสอีกตอไปแตเปนสินสวนตัว
ของสามีหรือภริยาฝายที่ทํามาหาได เปนอีกมาตรการทางกฎหมายไมใหสินสมรสของคูสมรสอีก
ฝายไมตองเสียหายหรือถูกกระทบกระเทือนเพราะการบริหารจัดการที่ไมเหมาะสมของคูสมรสฝาย
ที่มีอํานาจจัดการสินสมรส 

ประการที่สาม กรณีคูสมรสฝายหนึ่งถูกศาลพิพากษาใหเปนคนลมละลาย มีผลให
สินสมรสของทั้งสองฝายแยกออกจากกันทันทีตามกฎหมาย (ป.พ.พ. มาตรา 1491) และกลายเปน
สินสวนตัวของคูสมรสทั้งสองฝายคนละครึ่ง และเปนหนาที่ของเจาพนักงานพิทักษทรัพยในการ
รวบรวมทรัพยสินสวนของคูสมรสฝายที่เปนลูกหนี้ไปชําระหนี้แกเจาหนี้ตอไป เพื่อไมใหไป
กระทบสิทธิในทรัพยสินของคูสมรสอีกฝายหนึ่งซ่ึงไมไดเกี่ยวของเปนลูกหนี้ดวย 

จากขอเสนอแนะในการแกไขปญหาเรื่องทรัพยสินระหวางสามีภริยาดังที่กลาวมา
ทั้งหมดขางตน ผูเขียนคิดวานาจะเปนทางออกและเปนประโยชนในการแกไขปญหาเรื่องทรัพยสิน
ระหวางสามีภริยา ทําใหชายหญิงที่อยูรวมกันโดยไมไดสมรส จะไดจดทะเบียนสมรสใหถูกตอง
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ตามกฎหมาย เพราะปญหาก็มีทางออกและแนวทางแกไข ประกอบกับขอดีมากมายของการจด
ทะเบียนสมรส เชื่อวานาจะเปนมูลเหตุจูงใจใหคนนิยมจดทะเบียนสมรสกันมากขึ้น 

5.2.2 แนวทางแกไขปญหาเรื่องภาระภาษีของคูสมรส 
 จากปญหาของประมวลรัษฎากรมาตรา 57 ตรี และมาตรา 57 เบญจ ที่ใหถือเอาเงินไดพึง

ประเมินของภริยาเปนเงินไดของสามี และใหสามีมีหนาที่และความรับผิดชอบในการยื่นรายการ
และเสียภาษี เวนแตภริยามีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แหงประมวลรัษฎากร ก็ใหภริยาแยก
ยื่นรายการและเสียภาษีตางหากจากสามีได ทําใหคนที่จดทะเบียนสมรสถูกตองตามกฎหมาย เสีย
ภาษีมากกวาคนโสดหรือคนที่อยูรวมกันโดยที่ไมไดจดทะเบียนสมรส เพราะอัตราภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาเปนอัตรากาวหนา (Progressive Rate) เงินไดยิ่งมากยิ่งเสียภาษีในอัตราสูง ทําใหคนไมนิยม
จดทะเบียนสมรส หรือเคยจดทะเบียนสมรสตอมาไดจดทะเบียนหยาทั้งๆที่ยังคงอยูรวมกันฉันท
สามีภริยา 

 ปญหาของประมวลรัษฎากรดังกลาว ซ่ึงปจจุบันนี้ยังไมมีการแกไขกฎหมายเพื่อลด
ปญหาที่เกิดขึ้น ดังนั้นผูเขียนจึงไดเสนอแนะแนวทางแกไขปญหานี้ในเบื้องตน กลาวคือ การแยก
หนวยภาษี ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

 กรณีที่เงินไดของภริยาถือเปนเงินไดของสามีนั้น หากสามีไมประสงคจะใหเปนเชนนั้น 
ก็อาจแนะนําใหภริยามีเงินไดรวมกับผูอ่ืน ในรูปของหางหุนสวนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช 
นิติบุคคล ซ่ึงจะเปนหนวยภาษี (Tax Entity) หนวยใหมแยกตางหากออกไป เงินไดของภริยาก็ไมถือ
เปนเงินไดของสามี ฐานภาษีของสามีก็ต่ํา ภาษีที่จะตองเสียก็พลอยต่ําไปดวย 

 ตัวอยาง ภริยามีเงินไดจากกิจการเสริมสวยปละ 4 ลาน สวนสามีเปนลูกจางบริษัทเอกชน
มีเงินไดปละ 2 ลานบาท ถาตามมาตรา 57 ตรี ที่ใหเอาเงินไดของภริยาเปนเงินไดของสามี ทําให
สามีตองเสียภาษีมาก เพราะอัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเปนอัตรากาวหนา เงินไดยิ่งมากยิ่งตอง
เสียภาษีในอัตราสูง หากภริยาไมประกอบกิจการคนเดียว แตหาบุคคลอื่นมาเปนหุนสวน เงินไดของ
ภริยาก็ไมถือเปนเงินไดของสามี แตถือเปนเงินไดของหางหุนสวนสามัญที่ไมใชนิติบุคคลซึ่งเปน
หนวยภาษีหนวยใหมแยกตางหากจากภริยา อัตราภาษีทั้งของสามีและหนวยภาษีหนวยใหมก็ต่ํา ทํา
ใหเสียภาษีนอยกวาเดิม และเงินสวนแบงกําไรที่ภริยาและผูเปนหุนสวนไดรับก็ไดรับยกเวนไมตอง
เสียภาษีตามมาตรา 42 (14) แหงประมวลรัษฎากร 

 การกระทําดังกลาวเปนการหลบหลีกภาษี (Tax Avoidance) มิใชการหนีภาษี (Tax 
Evasion) จึงไมผิดกฎหมาย อยางไรก็ดี ถาไมมีการเขาหุนสวนกันจริง เพียงแตนําชื่อบุคคลอื่นมาอํา
พราง ยอมถือเปนการหนีภาษี (Tax Evasion) อันเปนการกระทําที่ผิดกฎหมาย มีโทษทั้งทางแพง
และอาญา 
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ดังนั้นการวางแผนภาษีโดยการแยกยื่นรายการหรือคํานวณภาษีตางหากจากสามีจึงมี
ประโยชนมาก คือนอกจากจะทําใหสามีไมตองเสียภาษีในอัตราสูงแลว ยังทําใหภริยาไมตองรวมรบั
ผิดในหนี้ภาษีที่สามีคางชําระดวย อยางไรก็ดี กรณีที่ภริยาแยกยื่นรายการหรือแยกคํานวณภาษี
ตางหากจากสามีนั้น สามีภริยาจะตองหักคาใชจายและคาลดหยอนใหถูกตอง คาลดหยอนประเภท
ใดกฎหมายกําหนดใหหักคนละครึ่งก็ตองหักคนละครึ่ง ฝายใดฝายหนึ่งจะนําไปหักเต็มจํานวน
ไมได 

จากปญหาของระบบการจัดเก็บภาษีของคูสมรสของไทย เมื่อไดศึกษาเปรียบเทียบกับ
กฎหมายตางประเทศ เชน ประเทศอังกฤษพบวา ปจจุบันประเทศอังกฤษจัดเก็บภาษีเงินไดจากคู
สมรสตามหลักการแยกเงินได กลาวคือ กําหนดใหสามีและภริยาเสียภาษีจากเงินไดของแตละฝาย
แยกตางหากจากกันไมวาจะเปนเงินไดประเภทใดก็ตาม และในกรณีที่บุตรมีเงินไดก็จะตองเสียภาษี
ในนามของบุตรเองแยกตางหากจากบิดามารดา เวนแต กรณีที่บุตรมีเงินไดจากทรัพยสินและ
ทรัพยสินดังกลาว (รวมถึงเงินสด) เปนทรัพยสินที่บิดาหรือมารดาโอนใหบุตร กรณีเชนวานี้จะถือ
วาเงินไดจากทรัพยสินที่บุตรไดรับเปนของบิดาหรือมารดาผูที่โอนทรัพยสินดังกลาวใหบุตร 
กลาวคือ ตองนําไปรวมคํานวณกับเงินไดของบิดาหรือมารดาผูซ่ึงโอนทรัพยสินใหบุตร แตหาก
ทรัพยสินที่กอใหเกิดเงินไดเปนทรัพยสินที่บุตรไดรับโอนมาจากบุคคลอื่น เงินไดจากทรัพยสินนั้น
ไมตองนําไปรวมคํานวณกับเงินไดของบิดาหรือมารดา 

นอกจากนี้ ในปจจุบันประเทศที่คํานวณภาษีเงินไดของคูสมรสโดยใชหลักการรวมเงิน
ไดดังเชนประเทศไทยนั้นมีแนวโนมลดลงตลอดเวลา ในสวนของประเทศสมาชิกองคการเพื่อความ
รวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) สวนใหญจะใชหนวยภาษีบุคคลและคํานวณภาษีตาม
หลักการแยกเงินได เชน ออสเตรเลีย ออสเตรีย แคนาดา สาธารณรัฐเชค เดนมารก ฟนแลนด ฮังการี 
อิตาลี ญี่ปุน สาธารณรัฐเกาหลี แมกซิโก เนเธอรแลนด นิวซีแลนด สาธารณรัฐสโลวาเกีย สวีเดน 
ตุรกี และอังกฤษ เปนตน1 

ดังนั้น ผูเขียนจึงขอเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาเรื่องภาระภาษีของคูสมรสของไทย 
โดยเห็นวาการนําหลักการแยกเงินไดมาใชแทนหลักการรวมเงินไดตามประมวลรัษฎากรมาตรา 57 
ตรี นาจะชวยแกปญหาเรื่องภาระภาษีของคูสมรสได เนื่องจากเห็นวาหลักการดังกลาวมีความ
เหมาะสมกับสภาพสังคมไทยในปจจุบัน ซ่ึงผูหญิงสวนใหญทํางานมีรายได บางครอบครัวภริยาอาจ
มีรายไดมากกวาสามีดวย และยังสอดคลองกับกระแสเรียกรองใหดานความเสมอภาคระหวางชาย
และหญิงซ่ึงหลักการแยกเงินไดนั้นไดกําหนดใหสามีและภริยาตางฝายตางนําเงินไดของตนมา
คํานวณและเสียภาษีไดในนามของตนเอง ผลก็คือทําใหเสียภาษีรวมกันแลวนอยกวาหลักการรวม

                                                 
1  ณัฐพล จันทรศิริภาส.  เลมเดิม.  หนา 232. 
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เงินไดในปจจุบัน ซ่ึงหลักการแยกเงินไดยังเกิดประโยชนในดานตางๆ และแกไขปญหาเรื่องภาระ
ภาษีของคูสมรสที่ไดวิเคราะหแลวในบทที่ 4 ดังตอไปนี้ 

ประการที่หนึ่ง เกิดความเปนธรรมและเสมอภาค 
เนื่องจากผูมีเงินไดทุกคนไมวาจะสมรสแลวหรือไมก็ตาม จะตองมีหลักเกณฑในการ

เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาที่เหมือนกัน และยังกอใหเกิดความเทาเทียมกันระหวางชายและหญิง
ที่มาทําการสมรสใหตางฝายตางมีสิทธิในการคํานวณและเสียภาษีไดในนามของตนเอง ทําใหเร่ือง
ของภาษีไมมีสวนในการตัดสินใจในการที่จะสมรสกัน หรืออยูดวยกันโดยที่ไมไดสมรส เพราะมี
ผลไมแตกตางกันระหวางคนที่จดทะเบียนสมรส กับคนที่ไมไดจดทะเบียนสมรส ทําใหชวยลด
ปญหาเรื่องภาระภาษีของคูสมรส ทําใหเพิ่มมูลเหตุจูงใจใหคนตัดสินใจจดทะเบียนสมรสกันเพิ่ม
มากขึ้น 

นอกจากนั้นหลักการแยกเงินได จะทําใหมีความสอดคลองกับหลักภาษีอากรที่ดี ดังนี้ 
1.  หลักความยุติธรรมหรือหลักความเปนธรรม คือ ผูมีเงินไดจะไดรับการแบงภาระ

ทางดานภาษีใหอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน ไมทําใหการเปลี่ยนสถานะของผูมีเงินไดจากโสด
เปนสมรสตองรับภาระดานภาษีเพิ่มขึ้น 

2.  หลักความแนนอน กลาวคือ สามีภริยาจะไดรับความชัดเจนทั้งทางดานการคํานวณ
ภาษี จํานวนเงินภาษี สวนรัฐเองก็จะไดรับความชัดเจนในการจัดเก็บภาษีอากรดวย 

3.  หลักความเปนกลาง ชวยรักษาความเปนกลางในทางเศรษฐกิจของครอบครัว 
เนื่องมาจากจํานวนเงินภาษีที่ตองเสียลดลงเทาเทียมกับผูมีเงินไดอ่ืน 

4.  หลักอํานวยรายได แมจะมีผลทําใหจํานวนภาษีที่จะเก็บไดจากคูสมรสนอยลง แต
หากมองอีกดานหนึ่งวาถาสามารถลดความยุงยากในการเสียภาษีใหกับคูสมรสไดจากที่เปนอยูใน
ปจจุบัน ก็อาจทําใหเกิดความสมัครใจในการเสียภาษีใหกับรัฐและมีผลทําใหรัฐสามารถจัดเก็บภาษี
เงินไดบุคคลธรรมดาจากสามีและภริยาไดมากขึ้นกวาเดิมได 

5.  หลักความยืดหยุน เมื่อสถาบันครอบครัวนั้นถือเปนโครงสรางพื้นฐานของสังคม 
และภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันก็มีสวนในการพัฒนาสถาบันครอบครัวที่สามีและภริยาตองดิ้นรนทํา
มาหาเล้ียงครอบครัว หลักการแยกเงินไดจึงสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในทางเศรษฐกิจไดอยาง
เหมาะสม และจะมีสวนชวยใหรักษาเสถียรภาพในทางเศรษฐกิจในภาพรวมได 

6.  หลักประสิทธิภาพในการบริหาร โดยจะทําใหลดวิธีการและหลักเกณฑตางๆ ที่มี
ความยุงยากสลับซับซอนในปจจุบัน ชวยใหรัฐบริหารงานการจัดเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาจาก
สามีไดอยางมีประสิทธิภาพและเสียคาใชจายในการจัดเก็บลดลง 
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ประการที่สอง ความสะดวกในการยื่นแบบแสดงรายการ 
การกําหนดหลักเกณฑใหสามีภริยาตางฝายตางมีสิทธิในการคํานวณและเสียภาษีไดใน

นามของตนตามหลักการแยกเงินได ในดานของการยื่นแบบแสดงรายการนั้นก็ควรใหเลือกที่จะยื่น
แบบฉบับเดียวกันแตแยกคํานวณภาษี หรือแยกยื่นแบบแสดงรายการคนละฉบับเลยก็ได ซ่ึงจะทํา
ใหคูสมรสไดรับความสะดวก โดยสามารถยื่นแบบแสดงรายการไดเมื่อหลักฐานประกอบการยื่น
แบบแสดงรายการของตนเองพรอมไมตองรอหลักฐานของอีกฝายหนึ่งแตอยางใด 

ประการที่สาม ลดภาระความยุงยากในการคํานวณภาษี 
ทั้งนี้เนื่องจากภริยาไมตองนําเงินไดของตนไปถือเปนเงินไดของสามีตามมาตรา 57 ตรี 

แหงประมวลรัษฎากร ซ่ึงมีวิธีการคํานวณที่ยุงยาก ซับซอนเกินกวาที่ผูเสียภาษีจะทําความเขาใจได 
และยังกอใหเกิดความสมัครใจในการเสียภาษี ทําใหคูสมรสเกิดความพึงพอใจที่จะยื่นแบบแสดง
รายการและเสียภาษีอันจะนําไปสูการจัดเก็บภาษีอากรใหกับรัฐไดตามเปาหมายที่กําหนดไว 

ประการที่ส่ี ลดภาระภาษีของคูสมรส 
ถาหากตองนํารายไดของภริยามารวมคํานวณเปนรายไดของสามี จะทําใหครอบครัวนี้

ตองเสียภาษีมากขึ้น เนื่องจากอัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเปนอัตรากาวหนา (Progressive Rate) 
เงินไดยิ่งมากยิ่งตองเสียภาษีในอัตราสูง แตหากนําหลักการแยกเงินไดมาใชบังคับก็จะทําใหตางฝาย
ตางนําเงินไดของตนไปคํานวณภาษีเหมือนกับกรณีคนโสด ผลจะทําใหครอบครัวนี้มีเงินภาษีที่
จะตองเสียรวมกันนอยกวาการรวมเงินได ซ่ึงถือเปนมาตรการทางภาษีอากรที่ชวยสงเสริมสถาบัน
ครอบครัวไดทางหนึ่ง 

ประการที่หา สิทธิในการอุทธรณการประเมินภาษีอากร 
จากการที่เสนอใหตางฝายตางคํานวณภาษีจากเงินไดของตนเอง ดังนั้น ถาเกิดความ

ผิดพลาดของคูสมรสฝายใดเจาพนักงานจะตองทําการประเมินเรียกเก็บภาษีจากคูสมรสฝายนั้น
โดยตรง เมื่อถูกประเมินแลวไมวาฝายใดก็สามารถที่จะอุทธรณภาษีไดดวยตนเอง ตางจากปจจุบันที่
หากสามีภริยามีเงินไดและไดยื่นแบบตามมาตรา 57 ตรี แหงประมวลรัษฎากร แลวเจาพนักงาน
ประเมินภาษีในนามของสามีเทานั้น ทําใหภริยาไมสามารถอุทธรณภาษีไดดวยตนเอง 

ดังนั้น จากที่ไดวิเคราะหถึงปญหาภาระภาษีของคูสมรส และไดเสนอแนะถึงขอดีของ
การนําหลักการแยกเงินไดมาใชบังคับแทนหลักการรวมเงินไดซ่ึงใชบังคับอยูในปจจุบัน ผูเขียนจึง
ขอเสนอแนะใหนําหลักการจัดเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาจากสามีและภริยาตามหลักการแยกเงิน
ได มาใชบังคับ โดยแกไขหลักเกณฑมาตรา 57 ตรี และยกเลิกมาตรา 57 เบญจ แหงประมวล
รัษฎากร ดังนี้ 
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“มาตรา 57 ตรี ในการจัดเก็บภาษีเงินไดจากสามีและภริยานั้นใหตางฝายตางมีหนาที่
และความรับผิดชอบในการยื่นรายการและเสียภาษีเงินไดในนามของตน โดยใหสามีและภริยาตาง
ฝายตางหักลดหยอนไดดังนี้ 

สําหรับผูมีเงินไดตามมาตรา 57 (1)(ก) 
สําหรับบุตรที่หักลดหยอนไดตามอัตราที่กําหนดไวในมาตรา 47(1)(ค) และ (ฉ) คนละ

กึ่งหนึ่ง 
สําหรับเบี้ยประกันตามมาตรา 47(1)(ง) วรรคหนึ่ง 
สําหรับเงินสมทบที่ผูประกันตนจายเขากองทุนประกันสังคมตามมาตรา 47(1)(ฌ) 
สําหรับเงินสะสมที่จายเขากองทุนสํารองเล้ียงชีพตามมาตรา 47(1)(ช) 
(1) สําหรับดอกเบี้ยเงินกูยืมตามมาตรา 47(1)(ซ) กึ่งหนึ่ง 
(2) สําหรับเงินบริจาคสวนของตนตามมาตรา 47(7) 
ในกรณีผูมีเงินไดมิไดเปนผูอยูในประเทศไทย การหักลดหยอนตาม (2) ใหหักได

เฉพาะบุตรที่อยูในประเทศไทย 
ถาสามีและภริยามีเงินไดพึงประเมินในปภาษีที่ลวงมาแลวเฉพาะตามมาตรา 40(1) 

ประเภทเดียวรวมกันไมเกินจํานวนตามมาตรา 56(4) ไมวาแตละฝายจะมีเงินไดเปนจํานวนเทาใด 
สามีและภริยาไมตองยื่นรายการเงินไดพึงประเมิน” 

การที่ผูเขียนไดเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาเรื่องภาระภาษีของคูสมรส โดย
ในเบื้องตนไดเสนอใหมีการแยกหนวยภาษี และในอนาคตหากมีการแกไขกฎหมายโดยนําหลักการ
แยกเงินไดมาใชแทนหลักการรวมเงินไดซ่ึงใชอยูในปจจุบัน เชื่อวานาจะชวยลดปญหาเรื่องภาระ
ภาษีของคูสมรสใหหมดไป เมื่อไมมีปญหาเรื่องภาระภาษี ยอมสงผลใหเพิ่มมูลเหตุจูงใจใหชายหญงิ
นิยมอยูรวมกันโดยจดทะเบียนสมรสใหถูกตองตามกฎหมายมากยิ่งขึ้น 

จากการศึกษาและขอเสนอแนะในวิทยานิพนธฉบับนี้เปนการศึกษาและนําเสนอในดาน
กฎหมาย โดยผูเขียนหวังเปนอยางยิ่งวาจะเปนประโยชนในการศึกษาของผูที่สนใจไมมากก็นอย 
และหวังวาขอมูลการศึกษานี้คงจะเปนสวนหนึ่งที่ทําใหหนวยงานและผูที่เกี่ยวของไดนําไป
ประกอบการพิจารณาแกไขปรับปรุงปญหาทั้งในเรื่องทรัพยสินระหวางสามีภริยา และปญหาเรื่อง
ภาระภาษีของคูสมรส  เพื่อลดปญหาเรื่องอัตราการจดทะเบียนสมรสที่ลดลง และอัตราการจด
ทะเบียนหยาที่เพิ่มสูงขึ้น เพื่อใหสถาบันครอบครัวของไทยมีความมั่นคง เปนปกแผน เมื่อสถาบัน
ครอบครัวเขมแข็ง ยอมสงผลตอความมั่นคง และการพัฒนาประเทศของเราใหเจริญกาวหนา
ยิ่งขึ้นไป 
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