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กฎหมายมรดก
มีคาถามว่า เมือ่ เจ้ามรดกถึงแก่ความตาย ใครบ้างทีจ่ ะมีสทิ ธิได้รบั มรดก หรือเป็น
ทายาทของผูต้ าย บุคคลซึง่ จะมีสทิ ธิได้รบั มรดกของผูต้ าย กฎหมายกาหนดไว้ 2 ประเภทคือ
ทายาทโดยพินยั กรรม กับทายาทโดยธรรมหรือทายาทโดยผลของกฎหมาย ซึง่ ทายาทโดยธรรม
นี้จะมีสทิ ธิได้รบั มรดกของผูต้ ายต่อเมือ่ ผูต้ ายไม่ได้ทาพินยั กรรมจาหน่ายทรัพย์มรดกของตน
เอาไว้ หรือจาหน่ายไว้ไม่หมด (ป.พ.พ. ม.1620)
เช่น นายจันทร์ทาพินยั กรรมยกทีด่ นิ แปลงหนึ่งของตนให้แก่ นายอินทร์
น้องชายต่างมารดา ส่วนทีด่ นิ แปลงอื่น และทรัพย์สนิ อื่นนายจันทร์ไม่ได้ ทาพินยั กรรมให้แก่ผใู้ ด
เช่นนี้ ทีด่ นิ แปลงซึง่ ยกให้แก่นายอินทร์กต็ กทอดได้แก่นายอินทร์ ส่วนทีด่ นิ แปลงอื่น และ
ทรัพย์สนิ อื่นก็จะตกทอดได้แก่ทายาทโดยธรรมของนายจันทร์
1. ทายาทและคุณสมบัติของทายาท
ทายาทได้แก่ บุคคลทีจ่ ะมีสทิ ธิไ ด้รบั กองมรดกของเจ้ามรดก ซึง่ ทายาทจะต้องมี
คุณสมบัตดิ งั ต่อไปนี้
1.บุคคลทีจ่ ะเป็นทายาทจะต้องมีสภาพบุคคลอยูใ่ นเวลาทีเ่ จ้ามรดกถึงแก่ความตาย
ทัง้ นี้เพราะการรับมรดกเป็นสิทธิประการหนึ่ง ผูท้ จ่ี ะมีสทิ ธิรบั มรดกต้องเป็น ผูท้ รงสิทธิตาม
กฎหมาย ซึง่ จะต้องมีสภาพบุคคลในขณะทีเ่ จ้ามรดกถึงแก่ความตาย ดังนัน้ บุคคลต่อไปนี้จงึ ไม่
มีคุณสมบัตเิ ป็นทายาท
ก) บุคคลทีต่ ายก่อนเจ้ามรดกหรือสิน้ สภาพบุคคลก่อนเจ้ามรดกถึงแก่ความตาย
ไม่ว่าจะเป็นการตายโดยธรรมชาติหรือตายโดยผลของกฎหมาย สาหรับการตายโดยผลของ
กฎหมาย หรือตายโดยการสาบสูญนัน้ จะถือว่าทายาทผูน้ นั ้ ถึงแก่ความตายเมือ่ ศาลได้มคี าสังให้
่
เป็นคนสาบสูญ แต่ผลของการสิน้ สภาพบุคคลจะมีผลย้อนหลังไปถึงวันทีค่ รบกาหนดตามมาตรา
62 “บุคคลซึง่ ศาลได้มีคาสังให้
่ เป็ นคนสาบสูญ ให้ถือว่าถึงแก่ความตายเมือ่ ครบกาหนด
ระยะเวลาดังทีร่ ะบุไว้ในมาตรา 61”
ข) บุคคลทีต่ ายพร้อมกับเจ้ามรดก เนื่องจากในขณะทีเ่ จ้ามรดกถึงแก่ความ
ตาย บุคคลดังกล่าวก็ถงึ แก่ความตายเช่นเดียวกัน ดังนัน้ บุคคลดังกล่าวก็ไม่มฐี านะเป็นทายาท
ในขณะทีเ่ จ้ามรดกถึงแก่ความตาย
ค) บุคคลทีม่ สี ภาพบุคคลภายหลังทีเ่ จ้ามรดกถึงแก่ความตายย่อมไม่มสี ภาพ
บุคคลในขณะทีเ่ จ้ามรดกถึงแก่ความตาย แต่ทงั ้ นี้มขี อ้ ยกเว้นแต่ 2 กรณีคอื
ค.1 ตาม ป.พ.พ. ม.1604 ว.2 “เพือ่ ประโยชน์แห่งมาตรานี้ ให้ถอื ว่า
เด็กทีเ่ กิดมารอดอยูภ่ ายในสามร้อยสิบวันนับแต่เวลาทีเ่ จ้ามรดกถึงแก่ความตายนัน้ เป็นทารกใน
ครรภ์มารดาอยูใ่ นเวลาทีเ่ จ้ามรดกถึงแก่ความตาย”
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ค.2 ตาม ป.พ.พ. ม.1678 “เมือ่ มูลนิธใิ ดซึง่ ก่อตัง้ ขึ้นโดยพินยั กรรมได้
ตัง้ ขึน้ เป็นนิตบิ ุคคลแล้ว ให้ถอื ว่าทรัพย์สนิ ซึง่ ผูท้ าพินยั กรรมจัดสรรไว้เพือ่ การนัน้ ตกเป็นของ
นิตบิ ุคคลนัน้ ตัง้ แต่เวลาซึง่ พินยั กรรมมีผลเว้นแต่จะมีขอ้ กาหนดไว้ในพินยั กรรมเป็นอย่างอืน่ ”
2. บุคคลทีเ่ ป็นทายาทจะต้องมีฐานะเป็นทายาทประเภทหนึ่งประ เภทใดดังต่อไปนี้ หรือ
ทัง้ สองประเภทก็ได้
2.1 ทายาทโดยธรรม หรือ ทายาทโดยผลของกฎหมาย ตามมาตรา 1629
2.2 ทายาทโดยพินยั กรรม หรือทายาทโดยเจตนาของเจ้ามรดก
2. ทายาทโดยพิ นัยกรรม
พินยั กรรม หมายถึง การแสดงเจตนากาหนดการเผื่อตายซึง่ ให้มผี ลบังคับได้เมือ่ ถึงแก่
ความตาย หรือถ้าเป็นภาษาพูดก็ได้แก่ คาสังเสี
่ ยของผูต้ าย นัน้ เอง
พิ นัยกรรมต้องทาอย่างไร
พินยั กรรม หรือคาสังเสี
่ ยของผูต้ ายซึง่ จะมีผลบังคับได้ตามกฎหมายนัน้ จะต้องทาตาม
รูปแบบของกฎหมายทีก่ าหนดไว้ มิเช่นนัน้ คาสังเสี
่ ยของผูต้ ายจะไม่มผี ลบังคับได้ตามกฎหมาย
โดยกฎหมายกาหนดรูปแบบของพินยั กรรมไว้ 5 แบบ
1. พิ นัยกรรมแบบธรรมดา จะต้องทาเป็นหนังสือลงวันเดือนปีขณะทีท่ า
ระบุคาสังเสี
่ ยให้ชดั เจน แล้วลงลายมือชื่อผูท้ าพินยั กรรมต่อหน้าพยาน 2 คน
พินยั กรรมแบบนี้จะเขียนด้วยลายมือ หรือพิมพ์กไ็ ด้ และผูท้ า
พินยั กรรมจะให้บุคคลอื่นเป็นผูเ้ ขียน หรือพิมพ์กไ็ ด้แต่ตอ้ งระบุช่อื และทีอ่ ยูข่ องผูเ้ ขียนหรือพิมพ์
ให้ชดั เจนลงไว้ในพินยั กรรม
2. พิ นัยกรรแบบเขียนเองทัง้ ฉบับ ผูท้ าพินยั กรรมต้องเขียนข้อความ
ทัง้ หมดด้วยลายมือตนเอง ตัง้ แต่วนั เดือนปี คาสังเสี
่ ย และการลงลายมือชื่อ
พินยั กรรมแบบเขียนเองนี้กฎหมายไม่ได้บงั คับว่ าต้องมีพยาน ดังนัน้ จะ
มี หรือไม่มกี ถ็ า้ ถ้าการทาพินยั กรรมแบบนี้มพี ยานด้วย ก็จะทาให้น่าเชื่อถือยิง่ ขึน้ เพราะมี
พยานผูร้ เู้ ห็นด้วย
พินยั กรรมแบบเขียนเองทัง้ ฉบับ ผูท้ าพินยั กรรมต้องลงมือเขียน
พินยั กรรมกรรมด้วยลายมือของตัวเองทัง้ หมด ตัง้ แต่อกั ษรตัวแรกจนถึงอักษรตัวสุดท้าย การนา
แบบพิมพ์พนิ ยั กรรมมากรอกข้อความลงไป ไม่ใช่การทาพินยั กรรมแบบเขียนเอง แต่เป็นการทา
พินยั กรรมในแบบธรรมดาซึง่ ต้องมีพยาน 2 คน
3. พิ นัยกรรมแบบเอกสารฝ่ ายเมือง ทาได้โดยไปติดต่อทีน่ ายอาเภอให้ช่วย
ทาพินยั กรรมให้ โดยให้นายอาเภอจดแจ้งข้อความทีต่ นประสงค์จะระบุ ไว้ในพินยั กรรม และลง
ลายมือชื่อของตนต่อหน้าพยาน 2 คน (พินยั กรรมแบบนี้ตอ้ งติดต่อทีอ่ าเภอ)
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4. พิ นัยกรรมแบบลับ ผูท้ าพินยั กรรมต้องทาพินยั กรรมแล้วปิดผนึกลง
ลายมือชื่อคาบรอยผนึกนาไปแสดงต่อนายอาเภอและพยาน 2 คน ให้นายอาเภอจดถ้อยคาของ
ผูท้ าพินยั กรรม และวัน เดือน ปี ทีท่ าพินยั กรรมไว้บนซองและประทับตราตาแหน่งลงลายมือชื่อ
นายอาเภอ ผูท้ าพินยั กรรม และพยานบนซองนัน้ (พินยั กรรมแบบนี้ตอ้ งติดต่อทีอ่ าเภอ)
5. พิ นัยกรรมด้วยวาจา พินยั กรรมแบบนี้จะมีผลบังคับตามกฎหมายได้
ต่อเมือ่ ได้ทาขึน้ ในขณะทีม่ พี ฤติการณ์พเิ ศษคือ ผูท้ าพินยั กรรมนัน้ ตกอยูใ่ นอั นตรายใกล้ความ
ตาย มีโรคระบาด มีสงคราม บุคคลนัน้ แสดงเจตนาต่อหน้าพยานอย่างน้อย 2 คน พยานสองคน
นัน้ ต้องไปแสดงตนต่อนายอาเภอโดยไม่ชกั ช้า แจ้งข้อความทีผ่ ตู้ ายสังไว้
่ ดว้ ยวาจานัน้ พร้อมทัง้
แจ้งวันเดือนปี สถานทีท่ ท่ี าพินยั กรรม และพฤติการณ์พเิ ศษนัน้ ไว้ดว้ ย
พินยั กรรมใน 4 รูปแบบแรก ผูท้ าพินยั กรรมจะเลือกทารูปแบบใดก็ได้ ขึน้ อยูก่ บั ปจั จัย
หลายประการ เช่น ความน่าเชื่อถือ ความสะดวกในการทาพินยั กรรม ซึง่ หากจะพิจารณาในด้าน
ความสะดวกก็ 2 แบบแรก แต่กอ็ าจจะมีปญั หาในเรือ่ งความน่ าเชื่อถือ ซึง่ ก็อาจจะแก้ไขได้โดย
การทาพินยั กรรมเป็นต้นฉบับหลายฉบับ (ทุกฉบับต้องมีขอ้ ความเหมือกัน) โดยผูท้ าพินยั กรรม
อาจจะมอบให้บุคคลซึง่ ตนไว้วางใจเป็ นผูด้ แู ลรักษา เมือ่ ผูท้ าพินยั กรรมถึงแก่ความตายปญั หา
เรือ่ งพินยั กรรมจริง หรือปลอมก็ลดลงเพราะสามารถตรวจเช็คได้จากพินยั กรรมทีท่ าขึน้ ว่ามี
ข้อความตรงกันหรือไม่ โดยผูท้ าพินยั กรรมอาจจะเขียนลงในพินยั กรรมดังนี้
“พิ นัยกรรมฉบับนี้ ข้าพเจ้าได้ทาขึ้นไว้เป็ น .................ฉบับ มีความถูก
ต้องตรงกัน โดยฉบับทีม่ อบให้แก่...............................................เป็ นดูแลรักษา ฉบับที ่
สองมอบให้แก่...............................................เป็ นผูด้ แู ลรักษา”
พินยั กรรมในรูปแบบที่ 3 และ 4 เป็นพินยั กรรมทีม่ คี วามน่าเชื่อถือ เพราะได้ทาขึน้ ต่อ
บุคคลซึง่ เป็ นเจ้าพนักงานของรัฐและเป็ นบุคคลทีไ่ ม่มสี ่วนได้เสียกับทายาท แต่ปญั หาทีม่ กั จะ
เกิดขึน้ คือ นายอาเภอซึง่ กฎหมายให้มหี น้าทีใ่ นการทาพินยั กรรมทัง้ 2 แบบไม่ได้ให้ความ
ร่วมมือ เนื่องจากกลัวว่าจะมีปญั หายุง่ ยากในภายหลังกับตนเอง
ข้อควรระวังในการทาพิ นัยกรรม
1. พินยั กรรมทีก่ ฎหมายบังคับว่าต้องมีพยาน 2 คน นัน้ ในขณะทีผ่ ทู้ า
พินยั กรรมลงลายมือชื่อในพินยั กรรม พยานทัง้ 2 คนจะต้องเห็นโดยตลอด
2. กฎหมายห้ามมิให้พยาน ผู้เขียน และคู่สมรสของพยาน หรือผูเ้ ขียนเป็นผู้
ได้รบั ทรัพย์มรดกตามพินยั กรรม มิเช่นนัน้ จะหมดสิทธิในการได้รบั ทรัพย์มรดกตามพินยั กรรม
เช่น ผูท้ าพินยั กรรม ทาพินยั กรรมยกทีด่ นิ ให้แก่ นายอ้าย เช่นนี้นาย
อ้าย จะลงชื่อเป็นพยานในการทาพินยั กรรม หรือเป็นผูเ้ ขียนพินยั กรรมไ ม่ได้ หรือ
ผูท้ าพินยั กรรม ทาพินยั กรรมยกทีด่ นิ ให้แก่ นางเอือ้ ง โดยมีนายอ้ายซึง่
เป็นสามีโดยชอบด้วยกฎหมายของนางเอือ้ งลงชื่อเป็นพยานในการทาพินยั กรรม เช่นนี้จะมีผล
ทาให้นางเอือ้ งไม่ได้ทด่ี นิ ตามพินยั กรรม
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3. บุคคลซึง่ จะเป็นพยานในพินยั กรรม จะต้องเป็นมิได้เป็นบุคคลดังต่ อไปนี้
3.1 ผูซ้ ง่ึ ยังไม่บรรลุนิตภิ าวะ
3.2 บุคคลวิกลจริตหรือบุคคลซึง่ ศาลสังให้
่ เป็นผูเ้ สมือนไร้
ความสามารถ
3.3 บุคคลทีห่ หู นวก เป็นใบ้ หรือจักษุบอดทัง้ สองข้าง
4. กรณีทผ่ี ทู้ าพินยั กรรม ได้ทาพินยั กรรมเป็นต้นฉบับหลายฉบับ การแก้ไข
พินยั กรรมจะต้องกระทาต่อพินยั กรรมทุกฉบับ แก้ไขทีใ่ ดจุดใดต้องลงลายมือชื่อผูท้ าพินยั กรรม
พยาน กากับการแก้ไขตลอด
5. ในกรณีทผ่ี ทู้ าพินยั กรรมเปลีย่ นใจไม่อยากแสดงเจตนาเผื่อตายต่อไป ผูท้ า
พินยั กรรมก็สามารถเพิกถอนพินยั กรรมทีท่ าขึน้ ได้ โดยทาลายพินยั กรรมทีท่ าขึน้ นัน้ ทิง้ ไปจะ
โดยวิธใี ดก็ได้ แต่ถา้ ได้ทาพินยั กรรมขึน้ หลายฉบับต้องทาลายทิง้ ทุกฉบับ

3. ใครจะทาพิ นัยกรรมได้บ้าง
บุคคลทุกคนสามารถทาพินยั กรรมได้ ยกเว้นแต่บุคคลดังต่อไปนี้ถา้ ทาพินยั กรรม
พินยั กรรมทีท่ าขึน้ จะมีผลเป็นโมฆะ
1. บุคคลซึง่ อายุยงั ไม่ครบ 15 ปีบริบรู ณ์
2. บุคคลซึง่ ถูกศาลสังให้
่ เป็นคนไร้ความสามารถ
4. สามารถเขียนอะไรลงในพิ นัยกรรมได้บ้า ง
เมือ่ พินยั กรรม หมายถึง การแสดงเจตนาอย่างหนึ่ง ดังนัน้ ผูซ้ ง่ึ ต้องการทาพินยั กรรมจึง
สามารถจะเขียนคาสังเสี
่ ยของตนเองได้ทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นในเรือ่ ง การจัดการทรัพย์มรดก
ของตน การจัดการศพ การตัง้ ผูป้ กครองทรัพย์ให้แก่บุตรผูเ้ ยาว์ การแสดงเจตนาไม่ให้ทายาท
บางคนได้รบั มรดก การตัง้ ผูจ้ ดั การมรดก เป็นต้น
การทาพิ นัยกรรมตัง้ ผูป้ กครองบุตรผูเ้ ยาว์
กรณีผทู้ าพินยั กรรมประสงค์จะกาหนดการเผื่อตายเกีย่ วกับการดูแลบุตรซึง่ ยังไม่บรรลุ
นิตภิ าวะของตน กฎหมายอนุญาตให้ผทู้ าพินยั กรรมสามารถทีจ่ ะกาหนดตัวบุคคลผูท้ ่ี จะเป็น
ผูป้ กครองบุตรเมือ่ ตนถึงแก่ความตายไปแล้วได้ ในกรณีเช่นนี้ หากจาเป็นต้องมีการตัง้
ผูป้ กครองให้แก่ผเู้ ยาว์ ศาลจะตัง้ ผูป้ กครองซึง่ ผูท้ าพินยั กรรมได้กาหนดไว้เท่านัน้ จะตัง้ บุคคลอื่น
ไม่ได้ เว้นแต่ผทู้ ถ่ี ูกตัง้ โดยพินยั กรรมไม่เต็มใจหรือไม่สามารถทีจ่ ะเป็นผูป้ กครองได้เพราะมี
คุณสมบัตไิ ม่ครบถ้วน ตามมาตรา 1586 วรรค 2 “ภายใต้บงั คับมาตรา 1590 การตัง้ ผูป้ กครอง
นัน้ ถ้ามีขอ้ กาหนดพินยั กรรมก็ ให้ศาลตัง้ ตามข้อกาหนดพินยั กรรม เว้นแต่พนิ ยั กรรมนัน้ ไม่มผี ล
บังคับหรือบุคคลทีร่ ะบุชอื ่ ไว้ในพินยั กรรมนัน้ เป็นบุคคลทีต่ อ้ งห้ามมิให้เป็นผู้ ปกครองตามมาตรา
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1587” จะเห็นได้ว่าการทีผ่ ู้ทาพินยั กรรมกาหนดตัว ผูป้ กครองบุตรผูเ้ ยาว์ไว้ในพินยั กรรมเป็นการ
ช่วยตัดปญั หาว่าบุคคลใดมีความเหมาะสมทีจ่ ะเป็ นผูป้ กครองให้แก่ผเู้ ยาว์หรือไม่ เพราะการที่
ผูท้ าพินยั กรรมได้ตงั ้ บุคคลใดไว้ มีเท่ากับผูท้ าพินยั กรรมซึง่ เป็นบิด ามารดาได้ให้ความไว้วางใจ
แก่บุคคลนัน้ จึงได้ตงั ้ เป็นผูป้ กครองไว้ในพินยั กรรม
แต่การทาพินยั กรรมตัง้ ผูป้ กครองบุ ตรผูเ้ ยาว์มขี อ้ จากัดคือ บุคคลทีจ่ ะทาพินยั กรรมตัง้
ผูป้ กครองบุตรผูเ้ ยาว์ตอ้ งเป็นบิดาหรือมารดาผูเ้ ยาว์ทต่ี ายทีห่ ลังเท่านัน้ ดังทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในมาตรา
1586 “ผูป้ กครองตามมาตรา 1585 นัน้ ให้ตงั ้ โดยคาสังศาลเมื
่
อ่ มีการต้องขอของญาติของผูเ้ ยาว์
อัยการ หรือผูซ้ งึ ่ บิดาหรือมารดาทีต่ ายทีหลังได้ระบุชอื ่ ไว้ในพินยั กรรมให้เป็นผูป้ กครอง ” ดังนัน้
บิดาหรือมารดาทีต่ ายก่อนอีกฝา่ ยจะทาพินยั กรรมตัง้ ผูป้ กครองทิง้ ไว้ไม่ได้ เพราะคู่สมรสฝา่ ยที่
ยังไม่ถงึ แก่ความตายยังมีอานาจปกครองบุตร การกระทาเช่นนัน้ จึงเป็นการขัดแย้งกับอานาจ
ของการเป็นผูป้ กครองของบิดามารดา
การทาพิ นัยกรรมตัง้ ผูป้ กครองทรัพย์
ในกรณีทผ่ี ทู้ าประสงค์จะยกทรัพย์สนิ ให้แก่ผเู้ ยาว์ คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้
ความสามารถ แต่ไม่ตอ้ งการให้ผแู้ ทนโดยชอบธรรม ผูอ้ นุบาลหรือผูพ้ ทิ กั ษ์ของบุคคลดังกล่าวมี
อานาจจัดการทรัพย์สนิ ทีย่ กให้นนั ้ ผูท้ าพินยั กรรมอาจทาพินยั กรรมตัง้ บุคคลอื่นให้มอี านาจ
จัดการทรัพย์สนิ แทน ผูแ้ ทนโดยชอบธรรม ผูอ้ นุบาลหรือผูพ้ ทิ กั ษ์ได้โดยการทาพินยั กรรมตัง้
ผูป้ กครองทรัพย์ดงั ที่บญ
ั ญัตไิ ว้ในมาตรา1687 อนึ่งทรัพย์สนิ ทีจ่ ะตัง้ บุคคลอื่นให้เป็นผูป้ กครอง
ทรัพย์ได้แก่ทรัพย์สนิ ทีย่ กให้โดยพินยั กรรมเท่านัน้
ทรัพย์ทจ่ี ะตัง้ ผูป้ กครองทรัพย์ (ม.1688)
พินยั กรรมตัง้ ผูป้ กครองทรัพย์จะกระทาได้เฉพาะทรัพย์สนิ บางประเภทเท่านัน้ ซึง่ ได้แก่
(1) อสังหาริมทรัพย์
(2) สังหาริมทรัพย์พเิ ศษ
เรือทีม่ รี ะวางตัง้ แต่ 5 ตันขึน้ ไป
แพ
สัตว์พาหนะ
ทรัพย์สนิ อื่น ๆ นอกจากนี้ จะทาพินยั กรรมตัง้ ผูป้ กครองทรัพย์ไม่ได้ เพราะพินยั กรรม
ตัง้ ผูป้ กครองทรัพย์ตอ้ งจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าทีม่ ฉิ ะนัน้ ไม่บริบรู ณ์ (ม.1688 ว.1) หาก
มิได้จดทะเบียนการเป็นผูป้ กครองทรัพย์จะใช้ยนั บุคคลภายนอกทีส่ ุดจริตไม่ได้
กาหนดเวลาในการตัง้ ผูป้ กครองทรัพย์ (ม.1678 ว.2)
กาหนดการตัง้ ผูป้ กครองทรัพย์ จะตัง้ ผูป้ กครองทรัพย์ได้ไม่เกินกว่าเหตุของการเป็นคน
ทีถ่ ูกจากัดความสามารถ ถ้าเหตุของการเป็นคนถูกจากัดความสามารถสิน้ สุดแล้ว การเป็น
ผูป้ กครองทรัพย์กจ็ ะสิน้ สุดลงด้วย ดังที
่ บ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ตามมาตรา 1687 วรรคสอง “การตัง้
ผูป้ กครองทรัพย์น้ ี ห้ามมิ ให้ตงั ้ ขึ้นเป็ นเวลาเกิ นกว่ากาหนดแห่งการเป็ นผูเ้ ยาว์ หรือ
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กาหนดทีศ่ าลได้สงให้
ั ่ เป็ นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามาร ถ หรือกาหนด
ทีต่ ้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล แล้วแต่กรณี ”
บุคคลทีจ่ ะถูกตัง้ เป็นผูป้ กครองทรัพย์ (ม.1689)
บุคคลซึง่ จะถูกตัง้ เป็นผูป้ กครองทรัพย์อาจเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิตบิ ุคคลซึง่
มีความสามารถในการเป็นผูป้ กครองทรัพย์กไ็ ด้ แต่จะต้องมิใช่บุคคลซึง่ มีลกั ษณะตามทีบ่ ั ญญัติ
ไว้ตามมาตรา 1587
อานาจหน้าทีข่ องผูป้ กครองทรัพย์ (ม.1692)
ผูป้ กครองทรัพย์มสี ทิ ธิหน้าทีเ่ ช่นเดียวกับผูป้ กครองตามความหมายในบรรพ 5 ป.พ.พ.
ในส่วนทรัพย์สนิ ทีย่ กให้ตามพินยั กรรม
การทาพิ นัยกรรมตัดทายาทโดยธรรมมิ ให้ได้รบั มรดก
โดยส่วนใหญ่การทาพินยั กรรมมักเป็นการกาหนดให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดได้รบั มรดกของ
ผูท้ าพินยั กรรม หรือทาพินยั กรรมยกทรัพย์มรดกให้ แต่ในบางกรณีผทู้ าพินยั กรรมอาจต้องการ
ทาพินยั กรรมในลักษณะตรงกันข้ามคือไม่ตอ้ งการให้ทายาทโดยธรรมของตนเองได้รบั ทรัพย์
มรดกของตน ซึง่ ในกรณีเช่นนี้กฎหมายอนุญาตให้สามารถกระทาได้ซ่ึงเรียกว่า “การทา
พิ นัยกรรมตัดมิ ให้รบั มรดก” ตามมาตรา 1608 “เจ้ามรดกจะตัดทายาทโดยธรรมของตนคน
ใดมิให้รบั มรดกก็ได้แก่ดว้ ยแสดงเจตนาชัดแจ้ง (1) โดยพินยั กรรม…” การทาพินยั กรมตัดมิให้
รับมรดกพินยั กรรมจะต้องมีผลใช้บงั คับได้ตามกฎหมายไม่เป็นโมฆะ และผูท้ าพินยั กรรมจะต้อ ง
ระบุตวั ทายาทผูถ้ ูกตัดไว้อย่างชัดแจ้ง ซึง่ อาจจะเขียนดังนี้ “ข้าพเจ้าของตัดนายดามิ ให้ได้รบั
มรดกของข้าพเจ้า” หรืออาจจะใช้ถอ้ ยคาอื่นทีแ่ สดงให้เห็นได้ว่าไม่ประสงค์จะให้บุคคลนัน้
ได้รบั ทรัพย์มรดกของตนเอง เช่น “ข้าพเจ้าของห้ามมิ ให้นายดายุ่งเกีย่ วกับกองมรดกของ
ข้าพเจ้า” ก็ได้เช่นเดียวกัน
การทาพินยั กรรมตัดมิให้รบั มรดกมีขอ้ ทีต่ อ้ งระมัดระวังคือนอกจากจะมีผลทาให้ทายาท
โดยธรรมซึง่ ถูกตัดมิให้รบั มรดกเสียสิทธิในการรับมรดกแล้ว การตัดยังมีผลถึงผูส้ บื สันดานของ
ทายาทโดยธรรมผูถ้ ูกตัดอีกด้วยทีจ่ ะไม่มสี ทิ ธิรบั มรดกของผูท้ าพินยั กรรม หรือทีเ่ รียกว่า “การ
ตัดมิให้รบั มรดกเป็นการตัดตลอดทัง้ สาย” เช่น ปูต่ ดั ลูกมิให้รบั มรดกของตน การตัดลูกมิให้รบั
มรดกจะมีผลเป็นการตัดหลาย เหลน ฯ ไปด้วยโดยปริยาย หากผูท้ าพินยั กรรมไม่ตอ้ งการให้ม ี
ผลไปถึงผูส้ บื สันดานของทายาททีถ่ ูกตัดก็สามารถกระทาได้โดยกาหนดไว้ในพินั ยกรรมว่าให้ม ี
ผลเฉพาะตัวบุคคลไม่มผี ลไปถึงผูส้ บื สันดาน เช่น “ข้าพเจ้าของตัดนายดามิ ให้ได้รบั มรดก
ของข้าพเจ้า แต่ทงั ้ นี้ ไม่ห้ามผูส้ ืบสันดานของนายดาทีจ่ ะรับมรดกของข้าพเจ้า ” หรือ
“ข้าพเจ้าของตัดนายดามิ ให้ได้รบั มรดกของข้าพเจ้า และมรดกในส่วนของนายดาจะพึง
ได้รบั นัน้ ขอยกให้แก่ผส้ ู ืบสันดานของนายดา” เป็นต้น
การทาพินยั กรรมตัดทายาทโดยธรรมมิให้รบั มรดกนัน้ ผูท้ าพินยั กรรมอาจะเปลีย่ นใจ
ถอนการตัดมิให้ได้รบั มรดกก็ได้โดยการทาพินยั กรรมมาอีกฉบับมาเพิกถอนพินยั กรรมฉบับเดิม
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ทีต่ ดั มิให้รบั มรดกนัน้ ตามมาตรา 1609 วรรค 2 “ถ้าการตัดมิให้รบั มรดกนัน้ ได้ทาโดยพินยั กรรม
จะถอนเสียได้กแ็ ต่โดยพินยั กรรมเท่านัน้ ....”
หมายเหตุ การตัดมิให้ทายาทโดยธรรมได้รบั มรดกอาจจะตัดได้อกี วิธหี นึ่งคือ การทา
เป็นหนังสือมอบไว้แต่พนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา 1608 “เจ้ามรดกจะตัดทายาทโดยธรรม
ของตนคนใดมิให้รบั มรดกก็ได้แก่ดว้ ยแสดงเจตนาชัดแจ้ง (1) โดยพินยั กรรม (2) โดยทาเป็น
หนังสือมอบไว้แก่พนักงานเจ้าหน้าที…
่ ” การตัดวิธนี ้ผี ตู้ ดั ต้องไปทาหนังสือตัดทีอ่ าเภอ โดย
เจ้าหน้าทีไ่ ด้แก่ นายอาเภอ
การทาพิ นัยกรรมกาหนดให้ผร้ ู บั ทรัพย์มรดกโอนทรัพย์มรดกที่ได้รบั ให้บคุ คลอื่น
โดยปกติการทาพินยั กรรมยกทรัพย์มรดกให้แก่บุคคลใด ผูท้ าพินยั กรรมมักจะยกทรัพย์
มรดกให้แก่บุคคลนัน้ ตลอดไป แต่กอ็ าจมีการทาพินยั กรรมยกทรัพย์มรดกให้บุคคลหนึ่งและสัง่
ให้บุคคลนัน้ โอนทรัพย์มรดกนัน้ ให้แก่บุคคลอื่นอีกทอด เช่น นายดีทาพินยั กรรมยกทีด่ นิ ให้แก่
นายดา และให้นายดาโอนทีด่ นิ อันเป็นมรดกให้แก่นายแดงเมือ่ นายแดงบรรลุนิตภิ าวะ ใน
ลักษณะทานองว่าฝากทรัพย์มรดกไว้ก่อน ซึง่ การทาพินยั กรรมลักษณะเช่นนี้กฎหมายห้ามมิให้
กระทาดังทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ตาม มาตรา 1707 “ถ้าข้อกาหนดพินยั กรรมตัง้ ผูร้ บั พินยั กรรมโดยมี
เงือ่ นไขว่าให้ผรู้ บั พินยั กรรมจาหน่ายทรัพย์สนิ ทีย่ กให้ โดยพินยั กรรมนัน้ แก่บุคคลอืน่ ให้ถอื ว่า
เงือ่ นไขนัน้ เป็นอันไม่มเี ลย” พินยั กรรมลักษณะดังกล่าวจะมีผลทาให้ ข้อกาหนดในเรือ่ งการยก
ทรัพย์มรดกให้มผี ลบังคับได้ ส่วนข้อกาหนดทีใ่ ห้จาหน่ายทรัพย์เป็นอันไม่ม ี ซึง่ ตามตัวอย่าง
นายดาไม่จาเป็นต้องปฏิบตั ติ ามคาสังของนายด
่
า เพราะคาสังของนายดี
่
ทส่ี งให้
ั ่ นายดาโอนทีด่ นิ
ให้แก่นายแดงใช้บงั คับตามกฎหมายไม่ได้ และนายแดงจะฟ้องศาลให้นายดาปฏิบตั ติ ามคาสัง่
ของนายดีกไ็ ม่ได้เช่นเดียวกัน
เหตุทก่ี ฎหมายห้ามทาพินยั กรรมลักษณะดังกล่าวเพราะขัดกับหลักกรรมสิทธิ ์ เนื่องจาก
การทาพินยั กรรมยกทรัพย์มรดกให้บุคคลใด บุคคลผูร้ บั ก็เป็ นเจ้าของกรรมสิทธิ ์ในทรัพย์นนั ้ โดย
สมบูรณ์ ซึง่ ตามหลักกรรมสิทธิ ์ในมาตรา 1336 เฉพาะเจ้าของกรรมสิทธิ ์เท่านัน้ ทีจ่ ะมีสทิ ธิ
จาหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สนิ ได้ บุคคลซึง่ ไม่ใช่เจ้าของจึงไม่มอี านาจจัดการทรัพย์สนิ ดังจะ
พิจารณาได้ตามตัวอย่าง เมือ่ นายดียกทีด่ นิ ให้แก่นายดา เมือ่ ทีด่ นิ เป็นของนายดาแล้วก็มแี ต่
เฉพาะนายดาเท่านัน้ ทีจ่ ะจัดการทีด่ นิ นัน้ ได้ซง่ึ รวมถึงการกาหนดโอนทีด่ นิ นัน้ ให้แก่บุคคลอื่น
ด้วย เมือ่ ทีด่ นิ ไม่ใช่ของนายดีแล้ว นายดีจงึ ไม่อาจจะทีส่ งให้
ั ่ นายดาโอนทีด่ นิ ให้แก่นายแดงได้
การทาพิ นัยกรรมยกทรัพย์มรดกที่มิใช่ของตนให้บคุ คลอื่น
โดยปกติบุคคลซึง่ ทาการโดยสุจริตย่อมไม่ทาพินยั กรรมยกทรัพย์สนิ อันมิให้ทรัพย์สนิ
ของตนให้แก่บุคคลอื่น แต่ในบางกรณีอาจมีการทาพินยั กรรมลักษณะดังกล่าวได้อาจเนื่องจาก
ความผิดหลงสาคัญผิดว่าเป็นของตน กรณีเช่นนี้ไม่ว่าผูท้ าพินยั กรรมจะเข้าใจผิดด้วยความ
สุจริตประการใด พินยั กรรมในส่วนทีม่ ใิ ช่ทรัพย์สนิ ของผูท้ าพินยั กรรมย่อมตกเป็นโมฆะเพราะ
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วัตถุประสงค์ขดั ต่อกฎหมาย เพราะตามมาตรา 1336 เฉพาะเจ้าของกรรมสิทธิ ์เท่านัน้ ทีจ่ ะมีสทิ ธิ
จาหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สนิ ได้ บุคคลซึง่ ไม่ใช่เจ้าของจึงไม่มอี านาจจัดการทรั พย์สนิ ได้ซง่ึ รวมทัง้
การทาพินยั กรรมยกทรัพย์สนิ ให้แก่บุคคลอื่นด้วย
การทาพิ นัยกรรมตัง้ ผูจ้ ดั การมรดก
ผูจ้ ดั การมรดก ได้แก่ บุคคลซึง่ มีอานาจในการแบ่งปนั ทรัพย์มรดกของเจ้ามรดกให้แก่
ทายาท รวมถึงมีอานาจในการจัดสรรทรัพย์มรดกชาระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ของกองมรดก (เจ้าหนี้
ของเจ้ามรดก)
แม้ผจู้ ดั การมรดกจะมีอานาจแบ่งปนั ทรัพย์มรดกให้แก่ทายาทของเจ้ามรดกก็ตาม แต่ก็
มิได้หมายความว่า การแบ่งปนั ทรัพย์มรดกจะต้องมีการตัง้ ผูจ้ ดั การมรดกเสมอไป เพราะในกรณี
ทีท่ ายาทสามารถตกลงแบ่งปนั ทรัพย์มรดกกันได้ หรือไม่มปี ญั หาติดขัดในการแบ่งปนั หรือโอน
รับมรดก ก็ไม่จาเป็นต้องมีการตัง้ ผูจ้ ดั การมรดก กรณีทจ่ี ะมีการตัง้ ผูจ้ ดั การมรดกโดยมากมักจะ
เกิดจากการจัดการมรดกหรือแบ่งปนั ทรัพย์มรดกของผูต้ ายเกิดปญั หา เช่น ทายาททะเลาะกัน
ในเรือ่ งส่วนแบ่งของกองมรดก ทายาทขอรับโอนมรดกซึง่ เป็นทีด่ นิ จากสานักงานทีด่ นิ แต่เจ้า
พนักงานทีด่ นิ ไม่ดาเนินการโอนเปลีย่ นชื่อให้แก่ทายาท สานักงานขนส่งไม่ยอมเปลีย่ นชื่อผูถ้ อื
กรรมสิทธิ ์ในทะเบียนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือธนาคารไม่ยอมให้ทายาทถอนเงินฝาก ซึง่
ผูต้ ายเป็นเจ้าของบัญชี
กรณีขา้ งต้นก็จาเป็นต้องมีการตัง้ ผูจ้ ดั การมรดก ซึง่ การตัง้ ผูจ้ ดั การมรดกอาจจะ เกิดขึน้
ได้ 2 กรณี กล่าวคือ
1. การตัง้ ผูจ้ ดั การมรดกโดยคาสังศาล
่
หรือ
2. การตัง้ ผูจ้ ดั การมรดกโดยพินยั กรรม
การตัง้ ผูจ้ ดั การมรดกโดยคาสังศาล
่
ได้แก่ การไปร้องขอให้ศาลตัง้ ผูจ้ ดั การมรดกให้ ซึง่
ต้องใช้เวลากว่าทีศ่ าลจะจัดตัง้ ผูจ้ ดั การมรดกให้ เพราะศาลต้องทาการไต่สวนและอาจต้องเสีย
ค่าใช้จา่ ยในการจ้างทนายความให้ดาเนินการให้ ส่วนการตัง้ ผูจ้ ดั การโดยพินยั กรรมหากไม่ม ี
ปญั หาในเรือ่ งความน่ าเชื่อถือของพินยั กรรม ผูจ้ ดั การมรดกทีต่ งั ้ ขึน้ โดยพินยั กรรมสามารถ
ดาเนินการแบ่งมรดกให้แก่ทายาท และดาเนินการอื่นๆตามทีพ่ นิ ยั กรรมระบุไว้ได้ โดยไม่
จาเป็นต้องร้องขอให้ศาลตัง้ อีก
ผูจ้ ดั การมรดกไม่ว่าจะโดยพินยั กรรม หรือคาสังศาล
่
สามารถตัง้ บุคคลหลายคนให้ทา
หน้าทีเ่ ป็นผูจ้ ดั การมรดกร่วมกันได้ซง่ึ ก็จะมีความปลอดภัยเพราะต่างคนจะจัดการโดยลาพัง
ไม่ได้ ต้องจัดการร่วมกันตลอด
การตัง้ ผูจ้ ดั การมรดกโดยพินยั กรรม ผูท้ าพินยั กรรมอาจจะเขียนข้อกาหนดดังนี้เพื่อเป็น
การตัง้ ผูจ้ ดั การมรดกก็ได้ “ข้าพเจ้าขอตัง้ ....................................................... (ระบุชือ่
ผูจ้ ดั การมรดก)เป็ นผูจ้ ดั การมรดกของข้าพเจ้า ให้มีหน้ าทีด่ าเนิ นการตามพิ นัยกรรม
ฉบับนี้ ”
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5. เจ้ามรดกทาพิ นัยกรรมยกมรดกให้ ยังจะมีสิทธิ ได้รบั ในฐานะทายาทโดยธรรมอีก
หรือไม่
ในกรณีทเ่ี จ้ามรดกทาพินยั กรรมยกทรัพย์มรดกให้ หากเจ้ามรดกยังมีทรัพย์มรดกอื่นๆ
ทีม่ ไิ ด้สงเสี
ั ่ ยไว้ในพินยั กรรม ทรัพย์มรดกส่วนนัน้ ก็จะตกทอดได้แก่ทายาทโดยธรรมของเจ้า
มรดก ดังนัน้ หากผูร้ บั พินยั กรรมมีฐานะเป็นทายาทโดยธรรมของเจ้ามรดกด้วย ผูร้ บั พินยั กรรมก็
ยังมีสทิ ธิได้รบั มรดกในฐานะทายาทโดยธรรมอีกฐานะหนึ่ง
เช่น เจ้ามรดกมีบุตร 2 คน คือนายอ้ายกับนางเอือ้ ง เจ้ามรดกมีทด่ี นิ 2 แปลง
โดยทีด่ นิ แปลงหนึ่งเจ้ามรดกทาพินยั กรรมยกให้แก่นางเอือ้ ง ส่วนอีกแปลงไม่ได้ระบุไว้ เช่นนี้
ทีด่ นิ แปลงทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในพินยั กรรมก็จะตกทอดแก่ทายาทโดยธรรม ซึง่ ในกรณีน้กี ไ็ ด้แก่ นาย
อ้าย กับนางเอือ้ ง ซึง่ แสดงว่านางเอือ้ งได้ทด่ี นิ ตามพินยั กรรม และยังได้ทด่ี นิ อีกครึง่ หนึ่งร่วมกับ
นายอ้ายอีกด้วย
6. ทายาทโดยธรรม
ทายาทโดยธรรม เป็นทายาททีเ่ กิดขึน้ โดยผลของกฎหมาย บุคคลใดจะมีฐานะเป็น
ทายาทโดยธรรมต้องเป็นบุคคลทีก่ ฎหมายกาหนดไว้ตาม ป.พ.พ. ม.1629 ซึง่ แบ่งเป็น 2
ประเภท ได้แก่
ก. ทายาทโดยธรรมประเภทคู่สมรส
บุคคลซึง่ จะมีฐานะเป็นทายาทโดยธรรมประเภทคู่สมรสของเจ้ามรดก
ได้แก่ บุคคลซึง่ จดทะเบียนสมรสกับเจ้ามรดกซึง่ ยังคงมีชวี ติ อยู่ โดยไม่ตอ้ งพิจารณาผลของการ
สมรส ยกเว้นแต่เป็นคู่สมรสซึง่ เกิดจากการสมรสซ้อน ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1499 ว. 2
ข. ทายาทโดยธรรมประเภทญาติ
ทายาทโดยธรรมประเภทญาติม ี 6 ลาดับดังต่อไปนี้
1. ผูส้ ืบสันดาน
ผูส้ บื สันดานในมีหลายชัน้ ด้วยกัน ได้แก่ ชัน้ บุตร ชัน้ หลาน ชัน้ เหลน
เป็นต้น กรณีทเ่ี จ้ามรดกมีผสู้ บื สันดานชัน้ บุตร หลาน เหลนอยูใ่ นขณะทีถ่ งึ แก่ความตาย เฉพาะ
ผูส้ บื สันดานชัน้ บุตรเท่านัน้ ทีจ่ ะมีสทิ ธิได้รบั มรดก ส่วนชัน้ หลาน เหลนไม่มสี ทิ ธิได้รบั เว้นแต่
เจ้ามรดกไม่มผี สู้ บื สันดานชัน้ บุตร ชัน้ หลานจึงจะมีสทิ ธิได้รบั นัยเช่นเดียวกัน นัน้ ชัน้ เหลนจะ
ได้รบั มรดกของผูต้ ายต่อเมือ่ เจ้ามรดกไม่มผี สู้ บื สันดานชัน้ บุตร และชัน้ หลานซึง่ ยังคงมีชวี ติ อยู่
ในขณะทีถ่ งึ แก่ความตาย
โดยผูส้ บื สันดานชัน้ บุตร ได้แก่ บุคคลดังต่อไปนี้
1.1 บุตรชอบด้วยกฎหมาย
การเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของมารดานัน้ เนื่องจากกฎหมาย
ครอบครัวกาหนดว่า เด็กอันเกิดจากหญิงเด็กนัน้ ย่อมเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของหญิงเสมอ
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ดังนัน้ การเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของมารดาจึงไม่ตอ้ งพิจารณาว่ามารดาของเด็กจะได้
สมรสกับชายใดหรือไม่
ส่วนการเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดา กฎหมายครอบครัว
กาหนดว่า เด็กอันเกิดจากหญิงในขณะทีส่ มรสกับชายกฎหมายให้สนั นิษฐานว่าเด็กนัน้ เป็นบุตร
ชอบด้วยกฎหมายของชายหรือทีเ่ รียกว่า “บุตรทีเ่ กิดระหว่างสมรส” การเป็นบุตรชอบด้วย
กฎหมายของบิดาต้องอาศัยการจดทะเบียนสมรสระหว่างบิดามารดาของแม้มารดาของเด็ก เด็ก
ทีเ่ กิดจากหญิงในขณะทีม่ ไิ ด้สมรสกับชายจึงมิใช่บุตรชอบด้วยกฎหมาย ของบิดาไม่มฐี านะเป็น
ผูส้ บื สันดานทีจ่ ะรับมรดกของบิดาได้ ยกเว้นบิดาจะได้รบั รองโดยพฤตินยั
เด็กทีเ่ กิดจาหญิงในขณะทีส่ มรสกับชายเด็กนัน้ กฎหมาย
สันนิษฐานว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของชาย โดยไม่ตอ้ งพิจารณาถึงการสมรสระหว่างบิดา
มารดาของเด็กว่าจะมีผลเป็นโมฆะหรือโมฆียะ ตราบใดทีศ่ าลยังมิได้เพิกถอนการสมรสหรือมีคา
พิพากษาอันถึงทีส่ ุดว่าการสมรสเป็นโมฆะเด็กนัน้ ย่อมเป็นผูส้ บื สันดานของบิดา
อนึ่งบุตรทีเ่ กิดระหว่างสมรสนี้ยอ่ มมีความถึงบุตรทีเ่ กิดภายใน
สามร้อยสิบวันนับแต่การสมรสของบิดามารดาสิน้ สุดลงด้วย ไม่ว่าจะสิน้ สุดด้วยเหตุการณ์หย่า
ตาย ศาลมีคาพิพากษาเพิกถอนการสมรสหรือพิพากษาว่าการสมรสเป็นโมฆะ โดยเด็กนัน้ จะ
เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของชายผูเ้ ป็นอดีตสามีของมารดาเด็ก แต่หากมารดาเด็กสมรส
ภายในสามร้อยสิบวันเด็กนัน้ จะเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของสามีใหม่ของมารดาเด็ก
1.2 บุตรไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือบุตรนอกสมรส (ของบิดา)
ได้แก่ บุตรอันเกิดจากหญิงในขณะทีม่ ไิ ด้สมรสกับชาย หรือเรียก
สัน้ ๆว่า “บุตรนอกสมรส” บุตรไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่มฐี านะเป็นผูส้ บื สันดานของบิดาจึงไม่ม ี
สิทธิรบั มรดกของบิดา เว้นแต่เป็นบิดาจะได้ทาให้เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายในภายหลัง ด้วยวิธ ี
หนึ่งวิธใี ดดังต่อไปนี้
1.2.1 บิดามารดาได้จดทะเบียนสมรสกัน (ภายหลังเด็กเกิด)
1.2.2 บิดาได้จดทะเบียนรับรองว่าเด็กเป็นบุตร
1.2.3 ศาลมีคาพิพากษาอันถึงทีส่ ุดว่าชายเป็นบิดา
การเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายทัง้ สามกรณีขา้ งต้นกฎหมายให้ม ี
ผลย้อนหลังในไปในวันทีเ่ ด็กเกิด ซึง่ ทาให้เด็กนัน้ มีฐานะเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดาทัง้
แต่วนั ทีเ่ ด็กเกิด การเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายวิธแี รกกับวิธที ส่ี องนัน้ ต้องกระทาก่อนบิดาถึงแก่
ความตายดังนัน้ บุตรจึงมีฐานะเป็ นผูส้ บื สันดานในขณะทีบ่ ดิ าถึงแก่ความตายไม่มปี ญั หาว่าเป็ น
ผูส้ บื สันดานหรือไม่ ส่วนการเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายในภายหลังโดยวิธที ่ี สามนัน้ อาจ
ก่อให้เกิดปญั หาขึน้ ได้หากการฟ้องคดีว่าชายเป็ นบิดากระทาภายหลังทีบ่ ดิ าถึงแก่ความตาย
เพราะในขณะทีบ่ ดิ าถึงแก่ความตายเด็กยังมิได้มฐี านะเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดาจึงไม่
มีฐานะเป็นผูส้ บื สันดานจึงยังไม่มสี ทิ ธิได้รบั มรดก ซึง่ เครือญาติของบิดาอาจจะไม่แบ่ง มรดก
ให้แก่เด็กก็เป็นได้เพราะไม่รวู้ ่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายจริงหรือไม่ ดังนัน้ กฎหมายจึงกาหนด
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ว่า ถ้าการฟ้องคดีได้กระทาภายในอายุความมรดกคือ ภายใน 1 ปี นับแต่บดิ าเด็กได้ถงึ แก่ความ
ตาย แม้ว่าศาลจะมีคาพิพากษาอันถึงทีส่ ุดว่าชายเป็นบิดาภายหลังก็ตาม กฎหมายก็ให้สทิ ธิ เด็ก
ในการได้รบั มรดกของบิดาได้ เพราะถือเสมือนหนึ่งว่าเครือญาติของบิดาได้รแู้ ล้ว่ากาลังมีการ
ฟ้องคดีไม่ควรทีจ่ ะแบ่งมรดกไปโดยไม่รอผลของคาพิพากษาของศาล หากเครือญาติของบิดาไม่
รอผลของคาพิพากษาของศาลฝืนแบ่งมรดกไป ถ้าต่อมาศาลได้มคี าพิพากษาอันถึงทีส่ ุดว่าเด็ก
เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดาเจ้ามรดก เด็กนัน้ สามารถเรียกร้องมรดกส่วนของตนจาก
เครือญาติของบิดาได้ โดยถือว่าเครือญาติของบิดาแบ่งมรดกไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายเป็น
ลาภมิควรได้ซง่ึ รับไว้โดยไม่สุจริต
1.3 บุตรบุญธรรม กฎหมายถือว่าบุตรบุญธรรมนัน้ มีฐานะเป็น
ผูส้ บื สันดานของผูร้ บั บุตรบุ ญธรรมเช่นเดียวกับบุตรชอบด้วยกฎหมายของเจ้ามรดกดังทีบ่ ญ
ั ญัติ
ไว้ในมาตรา 1627 “บุตรนอกกฎหมายทีบ่ ิ ดาได้รบั รองแล้วและบุตรบุญธรรมนัน้ ให้ถือว่า
เป็ นผูส้ ืบสันดาน เหมือนกับบุตรทีช่ อบด้วยกฎหมายตามความหมายแห่งประมวล
กฎหมายนี้ ” แต่ทงั ้ นี้บุตรบุญธรรมจะมีฐานะเป็นผูส้ บื สัน ดานหรือเป็นทายาทเฉพาะแต่ผทู้ ร่ี บั
บุตรบุญธรรมเท่านัน้
1.4 บุตรนอกสมรสทีบ่ ดิ าได้รบั รองโดยพฤตินยั การรับรองโดยพฤติ
นัย ได้แก่ การรับรองตามความเป็นจริงว่าเด็กนัน้ เป็นบุตร โดยมิได้จดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร
เช่น พามารดาเด็กไปโรงพยาบาลขณะตัง้ ครรภ์ บิดาไปแจ้งทะเบียนคนเกิ ดว่าเป็นบุตร ให้ใช้
นามสกุลของตนเอง ยอมรับในวงสังคมว่าเด็กนัน้ เป็นบุตรของตนเอง บิดายอมให้บุตรเรียกว่า
บิดา
2. บิ ดามารดา
บุคคลซึง่ จะมีฐานะเป็นบิดาของเจ้ามรดก ได้แก่บุคคลซึง่ มีฐานะ
ดังต่อไปนี้บดิ า ได้แก่
1. ชายทีจ่ ดทะเบียนสมรสกับมารดาของเจ้ามรดก
2. ชายทีจ่ ดทะเบียนรับเด็ก เป็นบุตร ตามมาตรา 1547
3. ชายทีศ่ าลพิพากษาว่ามีฐานะเด็กเป็นบุตร
มารดา นัน้ กฎหมายกาหนดว่ามารดาทีใ่ ห้กาเนิดเจ้ามรดก ย่อมเป็น
มารดาโดยชอบด้วยกฎหมายเสมอโดยไม่จาต้องจดทะเบียนกับบิดาของเจ้ามรดก หรือจด
ทะเบียนรับรองเจ้ามรดกอีก
อนึ่งบิดา มารดาบุญธรรมของเจ้ามรดกกฎหมายไม่ถอื ว่ามีฐานะเป็น
ทายาทโดยธรรมในฐานะบิดามารด ดังนัน้ จึงไม่มสี ทิ ธิรบั มรดกของบุตรซึง่ เป็นเจ้ามรดก
3. พี่น้องร่วมบิ ดามารดาเดียวกับเจ้ามรดก หมายถึง บุคคลทีเ่ กิดจาก
บิดามารดาเดียวกันกับเจ้ามรดก
4. พี่น้องร่วมแต่บิดา หรือมารดากับเจ้ามรดก หมายถึง บุคคลทีเ่ กิด
จากบิดา หรือมารดาคนเดียวกัน
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5. ปู่ ย่า ตา ยาย
6. ลุง ป้ า น้ า อา
ทายาทโดยธรรมประเภทญาติทจ่ี ะมีสทิ ธิได้รบั มรดกของผูต้ าย ได้แก่ ทายาท ที่
อยูใ่ นลาดับต้น เท่านัน้ ทายาทลาดับทีอ่ ยูใ่ นลาดับถัดลงมาไม่มสี ทิ ธิได้รบั มรดก อาทิเช่น ถ้าเจ้า
มรดกมีบุตร ซึง่ เป็นลาดับที่ 1 พีน่ ้องร่วมบิดามารดาเดียวกับเจ้ามรดกไม่มสี ทิ ธิได้รบั มรดก นัย
เดียวกัน ลุง ป้า น้า อา ซึง่ เป็ นทายาทลาดับ 6 ของเจ้ามรดกจะมีสทิ ธิได้รบั มรดกต่อเมือ่ เจ้า
มรดกไม่มที ายาทตัง้ แต่ลบั ดับ 1 ผูส้ บื สันดาน จนถึงลาดับ 5 ปู่ ย่า ตา ยาย
แต่ทงั ้ นี้มขี อ้ ยกเว้นเดียว คือ กรณีทเ่ี จ้ามรดกมีทายาทลาดับ 1 ผูส้ บื สันดาน
และทายาทลาดับ 2 บิดามารด เช่นนี้ บิดามารดาของเจ้ามรดก กับผูส้ บื สันดานของเจ้ามรดกจะ
มีสทิ ธิได้รบั มรดกพร้อมกัน โดยกฎหมายให้บดิ า มารดา แต่ละคนมีสทิ ธิได้รบั ส่วนแบ่งมรดก
เท่ากับบุตรหนึ่งคน
7. สิ ทธิ โดยธรรมในการรับมรดกแทนที่
โดยปกติบคุ คลซึง่ จะมีสทิ ธิรบั มรดกของเจ้ามรดกจะต้องมีฐานะเป็นทายาทไม่ว่าจะเป็น
ทายาทโดยธรรมหรือผูร้ บั พินยั กรร สาหรับบุคคลซึง่ จะเป็นทายาทโดยธรรมจะต้องเป็นบุคคลซึง่
มีฐานะดังทีก่ ฎหมายกาหนดไว้ตามมาตรา 1629 บุคคลอื่นซึง่ มิได้มฐี านะดังกล่าวหาได้มฐี านะ
เป็นทายาทของเจ้ามรดกแต่ อย่างใด อาทิเช่น ลูกพีล่ กู น้องหรือลูกของลุงของอาของเจ้ามรดกหา
มิได้มฐี านะเป็นทายาทลาดับหนึ่งลาดับใดตามมาตรา 1629 กับเจ้ามรดกเลย แต่ลกู ของลุงของ
อา อาจมีสทิ ธิรบั มรดกของเจ้ามรดกได้โดยอาศัยสิทธิการเข้ารับมรดกแทนทีล่ ุง หรืออาตาม
มาตรา 1639 ดังทีบ่ ญ
ั ญัตวิ ่า “ถ้าบุคคลใดซึง่ จะเป็ นทายาทตามมาตรา 1629 (1) (3) (4)
หรือ (6) ถึงแก่ความตาย หรือถูกกาจัดมิ ให้รบั มรดกก่อนเจ้ามรดกตาย ถ้าบุคคลนัน้ มี
ผูส้ ืบสันดานก็ให้ผส้ ู ืบสันดานรับมรดกแทนที ่ ถ้าผูส้ ืบสันดานคนใดของบุคคลนัน้ ถึงแก่
ความตายหรือถูกกาจัดมิ ให้รบั มรดกเช่นเดียวกัน ก็ให้ผ้ ู สืบสันดานของผูส้ ืบสันดานนัน้
รับมรดกแทนที ่ และให้มากรับมรดกแทนทีก่ นั เฉพาะส่วนแบ่งของบุคคลเป็ นรายๆ สืบ
ต่อกันเช่นนี้ ไปจนหมดสาย”
เหตุทจ่ี ะทาให้เกิดการรับมรดกแทนที่
การทีจ่ ะเกิดสิทธิในการรับมรดกแทนทีไ่ ด้แก่ เหตุหนึ่งเหตุใดดังต่อไปนี้เท่านัน้
1. บุคคลทีจ่ ะเป็ นทายาทตามมาตรา 1629 (1) (3) (4) หรือ (6) ถึงแก่ความตายก่อนเจ้า
มรดก หรือ
2. บุคคลทีจ่ ะเป็นทายาทตามมาตรา 1629 (1) (3) (4) หรือ (6) ถูกจากัดมิให้รบั มรดก
ก่อนเจ้ามรดกถึงแก่ความตายตามมาตรา 1605 และมาตรา 1606
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การเสียสิทธิในการรับมรดกด้วยเหตุอ่นื ไม่ทาให้ผสู้ บื สันดานของทายาททีเ่ สียสิทธิเกิด
สิทธิการรับมรดกแทนที่
ทายาททีจ่ ะถูกรับมรดกแทนที่
บุคคลทีถ่ ูกรับมรดกแทนที่ ได้แก่ บุคคลซึง่ จะเป็นทายาทโดยธรรมตาม ม.1629 (1) (3)
(4) และ (6) เท่านัน้ ส่วนบุคคลอื่นนอกจากแม้จะถึงแก่ความตายหรือถูกกาจัดมิให้รบั มรดกก่อน
เจ้ามรดกตายก็ไม่เกิดการรับมรดกแทนที่ อันได้แก่
1. ทายาทโดยธรรมประเภทญาติตามมาตรา 1629 (2) และ (5) ดังทีบ่ ญ
ั ญัติ
ไว้ในมาตรา 1641 “ถ้าบุคคลใดซึง่ จะเป็ นทายาทตามมาตรา 1629 (2) หรือ (5) ถึงแก่
ความตาย หรือถูกกาจัดมิ ให้รบั มรดกก่อนเจ้ามรดกตายถ้ามีทายาทในลาดับเดียวกันยัง
มีชีวิตอยู่ ก็ให้ส่วนแบ่งทัง้ หมดตกได้แก่ทายาทนัน้ เท่านัน้ ห้ามมิ ให้มีการรับมรดกแทนที ่
กันต่อไป” เหตุทก่ี ฎหมายมิให้เกิดการรับมรดกแทนทีท่ ายาทโดยธรรมในลาดับ (2) และ (5)
เนื่องจากหากให้มกี ารรับมรดกแทนทีใ่ นทายาททัง้ สองลาดับ จะมีทาให้บุคคลซึง่ เป็นทายาทโดย
ธรรมลาดับต่างกันมีสทิ ธิได้รบั มรดกของเจ้ามรดกคนเดียวกันพร้อมกันได้ ซึง่ จะขัดกับหลักการ
ตกทอดกองมรดกซึง่ ถือหลักทายาทลาดับต้นตัดทายาทลาดับรองตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในมาตรา
1630 วรรค 1 “ตราบใดทีม่ ีทายาทซึง่ ยังมีชีวิตอยู่ หรือมีผร้ ู บั มรดกแทนทีย่ งั ไม่ขาดสาย
แล้วแต่กรณี ในลาดับหนึ ง่ ๆทีร่ ะบุไว้ในมาตรา 1629 ทายาทผูท้ ีอ่ ยู่ในลาดับถัดลงไปไม่มี
สิ ทธิ ในทรัพย์มรดกของผูต้ ายเลย”
2. ทายาทโดยธรรมประเภทคู่สมรส เหตุทก่ี ฎหมายไม่ให้มกี ารรับมรดก
แทนทีท่ ายาทโดยธรรมประเภทคู่สมรสเพราะบุคคลซึง่ จะรับมรดกแทนทีไ่ ด้แก่ ผูส้ บื สันดานของ
เจ้ามรดกนัน้ เองซึง่ มีฐานะเป็นทายาทโดยธรรมในลาดับ (1) ซึง่ มีสทิ ธิดกี ว่าทายาทลาดับอื่นของ
เจ้ามรดกดังนัน้ จึงไม่จาเป็นต้องอาศัยสิทธิรบั มรดกแทนทีอ่ กี
3. ทายาทโดยพินยั กรรม เนื่องจากสิทธิในการรับมรดกในฐานะทายาทโดย
พินยั กรรมนัน้ เป็นสิทธิเฉพาะตัวดังนัน้ จึงไม่ตกทอดไปยังผูส้ บื สันดานของผูร้ บั พินยั กรรม ดังที
่ ่
บัญญัตไิ ว้ในมาตรา 1642 “การรับมรดกแทนทีก่ นั นัน้ ให้ใช้บงั คับแต่ในระหว่างทายาท
โดยธรรม”
บุคคลทีจ่ ะเข้ารับมรดกแทนที่
บุคคลซึง่ จะรับมรดกแทนทีท่ ายาทซึง่ ถึงแก่ความตายหรือถูกกาจัดมิให้รบั มรดก ได้แก่
ผูส้ บื สันดานของทายาทตาม ม.1629 (1) (3) (4) และ (6) ดังทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในมาตรา 1639 ““ถ้า
บุคคลใดซึง่ จะเป็ นทายาทตามมาตรา 1629 (1) (3) (4) หรือ (6) ถึงแก่ความตาย หรือถูก
กาจัดมิ ให้รบั มรดกก่อนเจ้ามรดกตาย ถ้าบุคคลนัน้ มีผส้ ู ืบสันดานก็ให้ผส้ ู ืบสันดานรับ
มรดกแทนที.่ ....” ซึง่ มีความหมายเช่นเดียวกับคาว่า “ผูส้ บื สันดาน” ตามมาตรา 1629 (1)
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นอกจากนี้ยงั จะต้องมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตกับเจ้ามรดกอีกด้วย ดังทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ใน
มาตรา 1643 “สิ ทธิ ทีจ่ ะรับมรดกแทนทีก่ นั นัน้ ได้เฉพาะแก่ผส้ ู ืบสันดานโดยตรง….” หาก
ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิตกับเจ้ามรดกแล้วแม้จะมีฐานะเป็นผูส้ บื สันดานของทายาทตาม
มาตรา1629 (1) (3) (4) และ (6) ก็ไม่อาจรับมรดกแทนทีท่ ายาทนัน้ ได้ มิเช่นนัน้ แล้วอาจทาให้
บุคคลทีไ่ ม่มคี วามสัมพันธ์ทางเครือญาติหรือสายโลหิตกับเจ้ามรดกได้รบั มรดกของเจ้ามรดกได้
ฉะนัน้ บุตรบุญธรรมของทายาทตามมาตรา 1629 (1) (3) (4) และ (6) จึงไม่มสี ทิ ธิรบั มรดก
แทนที่
คาพิ พากษาฎีกาที ่ 773/2528 ผูส้ บื สันดานโดยตรงตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1643 หมายถึงผูส้ บื สันดานในทางสืบสายโลหิตโดยแท้จริง
บุตรบุญธรรมนัน้ กฎหมายถือว่าเป็นผูส้ บื สันดานเหมือนกับบุตรทีช่ อบด้วยกฎหมาย มีสทิ ธิได้รบั
มรดกของผูร้ บั บุตรบุญธรรมแต่บุตรบุญธรรมหาใช่ผู้ สบื สันดานโดยตรงของผูร้ บั บุตรบุญธรรมไม่
จึงไม่มสี ทิ ธิรบั มรดกแทนทีผ่ รู้ บั บุตรบุญธรรม
คาพิ พากษาฎีกาที ่ 2495/2540 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 1643 ทีก่ าหนดให้สทิ ธิทจ่ี ะรับมรดกแทนทีก่ นั ได้เฉพาะแก่ผสู้ บื สันดานโดยตรง
นัน้ หมายความถึงผูส้ บื สันดานโดยสายโลหิตอั นแท้จริงเท่านัน้ ส่วนบุตรบุญธรรม แม้ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1627 จะให้ถอื ว่าเป็นผูส้ บื สันดานเหมือนกับบุตรทีช่ อบด้วย
กฎหมายก็ตาม ก็หมายความเพียงว่า บุตรบุญธรรมเป็นทายาทโดยธรรมตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1629(1) และมีสทิ ธิได้รบั มรดกของผูร้ บั บุตรบุญธรรมเท่านัน้ หามีผล
ทาให้บุตรบุญธรรม มีสทิ ธิรบั มรดกแทนทีผ่ รู้ บั บุตรบุญธรรมด้วยไม่ เพราะไม่ใช่เป็นผูส้ บื สันดาน
โดยตรง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1643 ดังนัน้ เมือ่ ผูร้ อ้ งเป็นบุตรบุญ
ธรรมของ จ. ซึง่ เป็นพีน่ ้องร่วมบิดามารดาเดียวกันกับเจ้ามรดก และ จ. ถึงแก่ความตายไปก่อน
เจ้ามรดกแล้วเช่นนี้ ผูร้ อ้ งย่อมไม่มสี ทิ ธิรบั มรดกของเจ้ามรดกแทนที่ จ. ได้ เพราะผูร้ อ้ งไม่ใช่
ผูส้ บื สันดานโดยตรงของ จ. ผูร้ อ้ งจึงไม่ใช่ทายาทหรือผูม้ สี ่วนได้เสียในทรัพย์มรดกของเจ้ามรดก
ในอันทีจ่ ะร้องต่อศาลขอให้ตงั ้ ผูจ้ ดั การมรดกของเจ้ามรดก ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 1713
คาพิ พากษาฎีกาที ่ 381/2538 ม. และโจทก์ท่ี 1 ได้แสดงความ
เกีย่ วข้องฉันบิดากับบุตร โดยให้ความอุปการะเลีย้ งดูให้ใช้นามสกุลเดียวกัน เป็นพฤติการณ์ทร่ี ู้
กันโดยทัวไปตลอดมาว่
่
าโจทก์ท่ี 1 เป็นบุตรโจทก์ท่ี 1 จึงเป็นบุตรนอกกฎหมายทีบ่ ดิ ารับรอง
แล้ว ถือว่าเป็นผูส้ บื สันดานเป็นทายาทโดยธรรมมีสทิ ธิรบั มรดกของ ม. แต่เมือ่ ม. ซึง่ เป็นบุตร
ของเจ้ามรดกตายไปก่อนเจ้ามรดก โจทก์ท่ี 1 จึงมีสทิ ธิรบั มรดกของเจ้ามรดกแทนที่ ม. ได้
ตัวอย่าง ก เจ้ามรดกมีบุตรชอบด้วยกฎหมายคือ ข ส่วน ข นัน้ มีบุตรชอบด้วยกฎหมาย
ได้แก่ ค ถ้า ข ถึงแก่ความตายก่อน ก เช่นนี้ ค จะมีสทิ ธิรบั มรดกแทนที่ ข หรือไม่ ลาดับแรก
ให้พจิ ารณาว่า ข มีฐานะเป็นทายาทของ ก ตามมาตรา 1629 (1) หรือ ลาดับต่อไปให้พจิ ารณา
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ว่า ค มีฐานะเป็นผูส้ บื สันดานของ ข หรือไม่ และลาดับสุดท้ายให้พจิ ารณาว่า ค มีความสัมพันธ์
ทางสายโลหิตหรือเครือญาติกบั ก เจ้ามรดกหรือไม่
ก. (เจ้ามรดก)

ข. (บุตรชอบด้วยกฎหมาย) ตายก่อน

ค. (บุตรชอบด้วยกฎหมาย)
จากข้อเท็จจริงจะพิจารณาได้ว่า ข นัน้ มีฐานะเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของ ก ดังนัน้
จึงมีฐานะเป็นทายาทตามมาตรา 1629 (1) ส่วน ค ก็มฐี านะเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของ ข
เช่นเดียวกัน และมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือทางเครือญาติกบั ก เช่นนี้ ค สามารถรับ
มรดกแทนที่ ข ได้
ถ้าข้อเท็จจริงเปลีย่ นไปว่า ข มีฐานะเป็นบุตรบุญธรรมของ ก จะทาให้ ค สามารถรับ
มรดกแทนที่ ข หรือไม่
ก. (เจ้ามรดก)

ข. (บุตรบุญธรรม) ตายก่อน
 
ค. (บุตรชอบด้วยกฎหมาย)
จากข้อเท็จจริงจะพิจารณาได้ว่า ข นัน้ มีฐานะเป็นผูส้ บื สันดานของ ก ตามมาตรา 1627
มีฐานะเป็นทายาทตามมาตรา 1629 (1) ส่วน ค มีฐานะเป็นผูส้ บื สันดานของ ข เพราะเป็นบุตร
ชอบด้วยกฎหมาย และ ค ก็มคี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือเครือญาติกบั ก แม้ว่าจะคนละ
สายเลือดก็ตาม เพราะการที่ ก รับ ข เป็นบุตรบุญธรรมของตนก็เสมือนหนึ่งว่านับ ข เป็น
สายเลือดแท้ๆของตนนัน้ เอง ดังนัน้ เมือ่ นับ ข เป็นบุตรก็ยอ่ มจะนับ ค ซึง่ เป็นบุตรของ ข เป็น
หลานเช่นเดียวกัน
สมมติเปลีย่ นข้อเท็จจริงใหม่ว่า ค เป็นบุตรบุญธรรมของ ข เช่นนี้ ค จะรับมรดกแทนที่
ข ได้หรือไม่
ก. (เจ้ามรดก)

ข. (บุตรชอบด้วยกฎหมาย) ตายก่อน
 

ค. (บุตรบุญธรรม)
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ข้อเท็จจริงจะพิจารณาได้ว่า ข นัน้ มีฐานะเป็นทายาทตามมาตรา 1629 (1) ของ ก ส่วน
ค มีฐานะเป็นผูส้ บื สันดานของ ข ตามมาตรา1627 แต่ ค ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือ
เครือญาติกบั ก เพราะการที่ ข รับ ค เป็นบุตรบุญธรรมนัน้ มิได้หมายความว่า ก จะรับ ค เป็น
หลานของตนด้วย นอกจากนี้เมือ่ พิจารณาจากมาตรา 1598/26 การรับบุตรบุญธรรมมีผล
ระหว่างผูร้ บั บุตรธรรมกับบุตรบุ ญธรรมเท่านัน้ ดังนัน้ ค จึงรับมรดกแทนที่ ข ไม่ได้
8. ส่วนแบ่งในกองมรดกระหว่างทายาทโดยธรรมประเภทญาติ กบั คู่สมรส ม.1635
ถ้าขณะทีเ่ จ้ามรดกถึงแก่ความตาย เจ้ามรดกยังคงมีค่สู มรสซึง่ ยังมีชวี ติ อยู่ ส่วนแบ่งใน
กองมรดกระหว่างทายาทโดยธรรมประเภทญาติและคู่สมรสเป็นไปตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในมาตรา
1635
(1) ถ้ามีเจ้ามรดกมีทายาทตามมาตรา 1629 (1) ซึง่ ยังมีชีวิตอยู่หรือมีผร้ ู บั มรดก
แทนทีแ่ ล้วแต่กรณี คู่สมรสทีย่ งั มีชีวิตอยู่นัน้ มีสิทธิ ได้ส่วนแบ่งเสมือนหนึ ง่ ว่าตนเป็ น
ทายาทชัน้ บุตร ในกรณีทเี จ้ามรดกมีผสู้ บื สันดาน และคู่สมรสในขณะทีถ่ ึ งแก่ความตาย ไม่ว่า
เจ้ามรดกจะมีทายาทตามมาตรา 1629 (2) หรือไม่ กฎหมายให้ค่สู มรสได้รบั ส่วนแบ่งเสมือน
หนึ่งว่าคู่สมรสของเจ้ามรดกเป็นบุตรอีกหนึ่งคน
ตัวอย่าง ในขณะทีเ่ จ้ามรดกถึงแก่ความตาย เจ้ามรดกมีค่สู มรสซึง่ ยังคงมีชวี ติ อยู่ และ
มีผสู้ บื สันดาน 2 คนคือ ก. และ ข. เช่นนี้ค่สู มรสของเจ้ามรดก ก. และ ข. จะได้รบั ส่วนแบ่งใน
กองมรดกเท่าๆกันคนละ 1 ส่วน
เจ้ามรดก
คู่สมรส  คู่สมรสได้เท่ากับ ก.และ ข.
ก. (1)
ข. (1)
ตัวอย่าง ในขณะทีเ่ จ้ามรดกถึงแก่ความตาย เจ้ามรดกมีค่สู มรสซึง่ ยังคงมีชี วติ อยู่ มี
ผูส้ บื สันดานสองคนคือ ก. และ ข. และมีบดิ ามารดาซึง่ ยังคงมีชวี ติ อยู่ เช่นนี้ ในขณะทีเ่ จ้ามรดก
ถึงแกความตายเจ้ามรดกมีทายาทลาดับ (1) อยูส่ องคนคือ ก. และ ข. มีทายาทลาดับ (2) อยู่
สองคน คือ บิดา และมารดา ซึง่ ไม่ตดั กันตามมาตรา 1630 ว.2 และ คู่สมรสได้รบั ส่วนแบ่ง
เสมือนเป็นบุตรอีกหนึ่งคน ดังนัน้ กองมรดกจะแบ่งเป็น 5 ส่วนเท่าๆกัน คือ ก. ข. บิดา มารดา
และคู่สมรสของเจ้ามรดก
บิดา
มารดา
 ดู ม.1630 ว.2
เจ้ามรดก
คู่สมรส
ถ้ามี (1) และ (2)
(2) จะได้เท่ากับ (1)
ก.
ข.
(2) ถ้าเจ้ามรดกมีทายาทตามมาตรา 1629 (3) และทายาทนัน้ ยังมีชีวิตอยู่หรือ
ผูร้ บั มรดกแทนทีห่ รือถ้าไม่มีทายาทตามมาตรา 1629 (1) แต่มีทายาทตามมาตรา 1629
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(2) แล้วแต่กรณี คู่สมรสทีย่ งั มีชีวิตอยู่นัน้ มีสิทธิ ได้รบั มรดกกึง่ หนึ ง่ ถ้าเจ้ามรดกมีทายาท
ลาดับที่ (2) หรือ (3) ซึง่ ยังมีชวี ติ อยู่ และไม่มที ายาทลาดับ (1) คู่สมรสของเจ้ามรดกได้รบั มรดก
กึง่ หนึ่งของกองมรดกของผูต้ าย อีกกึง่ หนึ่งตกทอดได้แก่ทายาทลาดับที่ (2) หรือ (3) แล้วแต่
กรณีโดย ถ้าทายาทในลาดับนัน้ มีหลายคน ทายาทเหล่านัน้ ชอบทีจ่ ะได้รบั ส่วนแบ่งเท่ากันตาม
มาตรา 1633
ตัวอย่าง ในขณะทีเ่ จ้ามรดกถึงแก่ความตาย เจ้ามรดกมีบดิ าและมารดาซึง่ ยังคงมีชวี ติ
อยูท่ งั ้ สองคน และมีค่สู มรสทีช่ อบด้วยกฎหมาย แต่ไม่มบี ุตรหรือผูร้ บั มรดกแทนทีเ่ ช่นนี้ คู่สมรส
ได้รบั มรดกกึง่ หนึ่งของกองมรดก ส่วนทีเ่ หลือตกทอดได้แก่ บิดามารดาของเจ้ามรดกซึง่ แบ่งกัน
คนละครึง่
บิดา 25% คู่สมรส
มารดา
มารดา 25% 50%
เจ้ามรดก
คู่สมรส
จากตัวอย่างข้างต้น ถ้าเจ้ามรดกยังมีพน่ี ้องร่วมบิดามารดาซึง่ เป็นทายาทลาดับ (3)
จานวน 1 คนในขณะทีถ่ งึ แก่ความตาย ส่วนแบ่งกองมรดกระหว่างคู่สมรสกับทายาทโดยธรรม
ประเภทญาติของเจ้ามรดกยังคงเป็นเช่นเดิม ทัง้ นี้ เพราะทายาทลาดับ (3) ไม่มสี ทิ ธิได้รบั มรดก
ตามมาตรา 1630 เนื่องจากมีทายาทลาดับก่อนตนอยู่ คือ บิดามารดา
พีน่ ้องร่วมบิดามารดาจะมีสทิ ธิได้รบั มรดกต่อเมือ่ ไม่มที ายาทลาดับก่อนตนอยู่ ซึงหาก
สมมติขอ้ เท็จจริงใหม่ว่า เจ้ามรดกไม่มที ายาทลาดับ (2) เช่นนี้ คู่สมรสได้รบั ส่วนแบ่งกองมรดก
กึง่ หนึ่ง และอีกกึง่ หนึ่งตกทอดแก่พน่ี ้องร่วมบิดามารดาซึง่ ในกรณีน้มี จี านวน 1 คน ก็รบั ส่วน
แบ่งกึง่ หนึ่งนัน้ ไปทัง้ หมดตามมาตรา 1633
บิดา

(3) ถ้าเจ้ามรดกมีทายาทตามมาตรา 1629 (4) หรือ (6) และทายาทนัน้ ยังมีชีวิต
อยู่ หรือมีผร้ ู บั มรดกแทนที ่ หรือมีทายาทตามมาตรา 1629 (5) แล้วแต่กรณี ค่สู มรสทีย่ งั
มีชีวิตอยู่นัน้ มีสิทธิ ได้รบั มรดกสองในสามส่วน กรณีทเ่ี จ้ามรดกไม่มที ายาทลาดับ (1) ลาดับ
(2) และลาดับ (3) แต่มที ายาทลาดับ (4) หรือ (5) หรือ (6) ซึง่ แน่นอนว่าทายาทในลาดับ (6) จะ
มีสทิ ธิได้รบั ส่วนแบ่งมรดกต่อเมือ่ ผูต้ ายไม่มที ายาทลาดับ (1) - (5) คู่สมรสจะมีสทิ ธิได้รบั มรดก
สองในสามส่วน ส่วนทีเ่ หลือก็จะตกทอดแก่ทายาทลาดับ (4) หรือ (5) หรือ (6) แล้วแต่กรณี ถ้า
ทายาทในลาดับนัน้ มีหลายคน ทายาทเหล่านัน้ ชอบทีจ่ ะได้รบั ส่วนแบ่งเท่ากันตามมาตรา 1633
(4) ถ้าไม่มีทายาทโดยธรรมประเภทญาติ เลย คู่สมรสทีย่ งั มีชีวิตอยู่นัน้ มีสิทธิ
ได้รบั มรดกทัง้ หมด การได้รบั มรดกทัง้ หมดของคู่สมรสในที่ หมายถึง ได้รบั มรดกทัง้ หมดใน
ส่วนทีต่ กทอดแก่ทายาทโดยธรรม หากเจ้ามรดกได้ทาพินยั กรรมไว้ คู่สมรสจะมีสทิ ธิได้รบั มรดก
ในส่วนทีเ่ จ้ามรดกไม่ได้จาหน่ายไปโดยพินยั กรรมทัง้ หมด
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9. กองมรดกที่จะแบ่งให้แก่ทายาทได้แก่ อะไรบ้าง
ป.พ.พ. มาตรา 1600 บัญญัตวิ ่า “ภายใต้บงั คับของบทบัญญัติแห่งประมวล
กฎหมายนี้ กองมรดกของผูต้ ายได้แก่ทรัพย์สินทุกชนิ ดของผูต้ าย ตลอดทัง้ สิ ทธิ หน้ าที ่
และความรับผิดต่างๆเว้นแต่ตามกฎหมายหรือโดยสภาพแล้ว เป็ นการเฉพาะตัวของ
ผูต้ ายโดยแท้ ”
ดังนัน้ สิง่ ทีจ่ ะเป็นกองมรดกของผูต้ ายจึงได้แก่
ก. ทรัพย์สนิ ทุกชนิดของผูต้ าย อันได้แก่ ทรัพย์ทม่ี รี ปู ร่าง เช่น รถ บ้าน ทีด่ นิ
เครือ่ งประดับ เงิน ฯลฯ เป็นต้น และทรัพย์ทไ่ี ม่มรี ปู ร่างอันได้แก่ สิทธิอนั ผูกพันอยูก่ บั
สังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์ เช่น ภาระจายอม สิทธิครองครอง
ข. สิทธิต่างๆของผูต้ าย อันได้แก่ สิทธิเรียกร้องซึง่ ผูต้ ายมีเหนือบุคคลอื่นใน
อันทีจ่ ะเรียกร้องให้บุคคลนัน้ กระทาการ งดเว้นกระทาการ หรือส่งมอบทรัพย์สนิ เช่น สิทธิของ
ผูใ้ ห้กใู้ นการทีจ่ ะเรียกให้ผกู้ คู้ นื เงินให้แก่ตน สิทธิของผูซ้ อ้ื ทีจ่ ะเรียกร้องให้ผขู้ ายส่งมอบหรือ
โอนทรัพย์สนิ ให้แก่ตน หรือสิทธิของผูข้ ายทีจ่ ะเรียกร้องให้ผซู้ อ้ื ชาระราคาสินค้าให้แก่ตนเป็นต้น
ค. หน้าทีข่ องผูต้ าย อันได้แก่ สิง่ ทีผ่ ตู้ ายจะต้องกระทาการ งดเว้นกระทาการ
ชาระหนี้ให้แก่บุคคลอื่น(เจ้าหนี้) เช่น ผูซ้ อ้ื มีหน้าทีช่ าระราคาสินค้ าให้แก่ผขู้ าย ส่วนผูข้ ายก็ม ี
หน้าทีส่ ่งมอบสิน้ ค้าให้แก่ผซู้ อ้ื เป็นต้น
ง. ความรับผิดของผูต้ าย อันได้แก่ สิง่ ทีผ่ ตู้ ายจะต้องชดใช้ดว้ ยทรัพย์สนิ ของ
ตนอันเนื่องมาจากการไม่ชาระหนี้ การผิดสัญญา การทาละเมิด ฯลฯ เป็นต้น เช่น ก่อนทีผ่ ตู้ าย
จะถึงแก่ความตาย ผูต้ ายได้กระทาโดยประมาทขับรถชนบุคคลอื่นได้รบั บาดเจ็บ ผูต้ ายย่อมมี
ความรับผิดทีจ่ ะต้องชดใช้สนิ ไหมทดแทนอันได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล ค่าประกอบการงานแก่
บุคคลนัน้ เช่นนี้หากผูต้ ายถึงแก่ความตายก่อนทีจ่ ะได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผไู้ ด้รบั
ความเสียหาย ความรับผิดย่อมเป็นมรดกตกทอดแก่ทายาทของผูต้ าย
ทรัพย์สนิ สิทธิ หน้าที่ และความรับผิด ประการต่างๆข้างต้นจะต้องมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
1. ต้องไม่เป็นการเฉพาะตัวของผูต้ ายโดยแท้ไม่ว่าจะโดยกฎหมายหรือโดยสภาพ
1.1 ทรัพย์สนิ สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดตามกฎหมายเป็นการเฉพาะตัวของ
ผูต้ ายโดยแท้ หมายความว่า มีบทบัญญัตขิ องกฎหมายบัญญัตไิ ว้อย่างชัดแจ้งว่าเป็นการ
เฉพาะตัวของผูต้ าย อาทิเช่น สิทธิอาศัยตามมาตรา 1404 สิทธิเก็บกิน ตามมาตรา 1418 ภาระ
ติดพันในอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา 1431 สิทธิเหนือพืน้ ดิน ตามมาตรา 1400 สิทธิของผูย้ มื ใน
การจะใช้ทรัพย์สนิ ทีย่ มื ตามมาตรา 648
คาพิ พากษาฎีกาที ่ 1008/2537 สัญญาเช่าเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผูเ้ ช่า ย่อม
เป็นอันสิน้ สุดลงเมือ่ ผูเ้ ช่าตายไม่เป็นมรดกทีจ่ ะตกทอดแก่ทายาท
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1.2 ทรัพย์สนิ สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดซึง่ โดยสภาพเป็นการเฉพาะตัวของ
ผูต้ ายโดยสภาพ หมายความว่า โดยสภาพของสิง่ ดังกล่าวมีลกั ษณะเป็นการเฉพาะตัวของผูต้ าย
กล่าวคือ สิง่ นัน้ ให้ความสาคัญกับตัวบุคคลมากกว่าทรัพย์สนิ อาทิเช่น ในสัญญาเช่าสิทธิของผู้
เช่าในอันจะใช้ประโยชน์จากทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่า ย่อมมีลกั ษณะทีเ่ ป็นการเฉพาะตัว เพราะการทีผ่ ใู้ ห้
เช่าจะให้บุคคลใดเช่าทรัพย์ของตน ผูใ้ ห้เช่ าย่อมต้องพิจารณาว่าผูเ้ ช่าจะสงวนรักษาทรัพย์สนิ ที่
เช่าอย่างทีต่ นเองต้องการหรือไม่ ซึง่ ผูเ้ ช่าแต่ละคนย่อมความประพฤติทต่ี ่างกัน หรือในสัญญา
จ้างแรงงาน หน้าทีข่ องผูร้ บั จ้างในการทีจ่ ะต้องทางานให้แก่นายจ้างย่อมมีลกั ษณะทีเ่ ป็นการ
เฉพาะตัว เพราะบุคคลแต่ละคนย่อมมีลกั ษณะ และคุณสมบัตทิ แ่ี ตกต่างกันในการทางาน
คาพิ พากษาฎีกาที ่ 2438/2522 จ. มอบอานาจให้จาเลยนาทีด่ นิ น.ส.3 มา
ประกันตัวผูต้ อ้ งหาต่ออัยการ โดยยอมรับผิดตามสัญญาทีจ่ าเลยทากับอัยการ จาเลยส่งตัว
ผูต้ อ้ งหาตามนัดไม่ได้ อัยการอนุญาตให้เลื่อนกาหนดตามทีผ่ ปู้ ระกันขอ ก่อนครบกาหนดส่งตัว
ครัง้ หลังผูป้ ระกันตาย เป็นการก่อนผูป้ ระกันรับผิดสัญญา สัญญาประกันไม่ตกทอดไปยังทายาท
2. ทรัพย์สนิ สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดซึง่ ไม่เป็นการเฉพาะตัวของผูต้ ายโดยแท้ไม่
ว่าจะโดยกฎหมาย หรือโดยสภาพ จะเป็นกองมรดกของผูต้ ายต่อเมือ่ สิง่ ดังกล่าวเป็นสิง่ ทีผ่ ตู้ ายมี
อยูก่ ่อนทีจ่ ะถึงแก่ความตาย ดัง พิจารณาได้จากถ้อยคาของกฎหมายทีว่ ่า “มรดกของบุคคลนัน้ ”
ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1599 วรรคแรก “เมือ่ บุคคลใดตายมรดกของบุคคลนัน้ ตกทอดแก่
ทายาท” ดังนัน้ ทรัพย์สนิ สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดใดเกิดขึน้ พร้อม หรือภายหลังทีผ่ ตู้ ายถึง
แก่ความตาย สิง่ ดังกล่าวก็หาเป็นมรดกของผูต้ าย อาทิเช่น เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ เงินทีจ่ ะได้
จากสัญญาประกันชีวติ เป็นต้น ซึง่ การพิจารณาว่าสิง่ ใดจะเป็นสิง่ ทีผ่ ตู้ ายมีอยูก่ ่อนตายหรือไม่
นัน้ จะใช้เกณฑ์สทิ ธิเป็นสิง่ พิจารณา กล่าวคือ หากสิง่ ดังกล่าวเกิดขึน้ หรือผูต้ ายมี สทิ ธิได้รบั
ก่อนตาย แม้ว่าผูต้ ายจะยังไม่ได้มาไว้ในความครอบครอง ก็ถอื ว่าเป็นสิง่ ทีผ่ ตู้ ายมีอยูก่ ่อนตาย
คาพิ พากษาฎีกาที ่ 919/2495 เมือ่ เจ้ามรดกถึงแก่กรรม สิทธิในทางทรัพย์สนิ
ของผูต้ ายย่อมตกทอดไปยังทายาททันที ฉะนัน้ ทายาทจึงมีสทิ ธิทจ่ี ะไถ่ถอนทรัพย์สนิ ทีผ่ ตู้ าย
ขายฝากไว้ได้ (สิทธินนั ้ การไถ่ถอนทรัพย์เป็นสิทธิซง่ึ เกิดขึน้ ก่อนทีเ่ จ้ามรดกจะถึงแก่ความตาย –
ผูเ้ ขียน)
คาพิ พากษาฎีกาที ่ 1953/2515 เงินสะสมเป็นเงินทีท่ างราชการหักเก็บไว้จาก
เงินเดือนข้าราชการทุกเดือนและจ่ายคืนให้ เมือ่ ข้าราชการนัน้ ออกจากราชการเงินสะสมจึงเป็น
มรดกของผูต้ าย เพราะเป็นเงินทีผ่ ตู้ ายมีอยู่ ในขณะทีผ่ ตู้ ายถึงแก่ความตาย
คาพิ พากษาฎีกาที ่ 426/2526 สิทธิเรียกร้องค่าชดเชยซึง่ นายจ้างต้องจ่าย
ให้แก่ลกู จ้างเมือ่ เลิกจ้างเป็นสิทธิอย่างหนึ่งซึง่ ถือได้ว่าเป็นมรดก ย่อมตกทอดแก่โจทก์ซง่ึ เป็น
ทายาทของลูกจ้างผูถ้ งึ แก่กรรมได้ (สิทธิในการจะได้ค่าชดเชยเกิดขึน้ ก่อนทีล่ กู จ้างจะถึงแก่
ความตาย-ผูเ้ ขียน)

20
ทรัพย์สนิ สิทธิ หน้าทีแ่ ละความรับผิด ซึง่ เกิดขึน้ พร้อมกับ หรือเนื่องจากความตายของ
เจ้ามรดก อาทิเช่น เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ หรือเงินทีผ่ ตู้ ายซึง่ ประสบอุบตั เิ หตุจะได้รบั จาก
สัญญาประกันชีวติ หรือสิง่ ทีเ่ กิดภายหลังทีเ่ จ้ามรดกถึงแก่ความตาย เช่น ดอกเบีย้ เงินปนั ผล
ซึง่ เกิดขึน้ ภายหลังทีเ่ จ้ามรดกถึงแก่ความตาย เหล่านี้มไิ ด้เป็นสิง่ ทีผ่ ตู้ ายมีอยูก่ ่อนตายดังนัน้ จึง
ไม่ใช่กองมรดกของผูต้ าย
คาพิ พากษาฎีกาที ่ 1131/2506 เมือ่ ปรากฏว่าเงินทุนสงเคราะห์ (ท.ส.ค.)ของ
ผูป้ ฏิบตั งิ านในการรถไฟ เป็นเงินทีเ่ ก็บจากผูป้ ฏิบตั งิ านร้อยละ 5 ของเงินเดือนทุกเดือน และ
การรถไฟจ่ายสมทบอีกมีจานวนร้อยละ 10 ถ้าผูป้ ฏิบตั งิ านต้องออกจากงานนอกจาถูกไล่ออก
ให้จา่ ยให้ผปู้ ฏิบตั งิ านรวมทัง้ ดอกเบีย้ และกองทุนจ่ายเพิม่ ให้อกี เป็นจานวนเท่ากันนั ้ น เห็นได้ว่า
ทุนสงเคราะห์น้เี ป็นเงินทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านมีสทิ ธิได้รบั อยูก่ ่อนแล้ว หากผูน้ นั ้ ตายลงก็ยอ่ มตกเป็น
มรดก (เหตุทจ่ี ะได้รบั มิได้เกิดขึน้ จากความตายของเจ้ามรดก ดังนัน้ จึงเป็นสิง่ ทีผ่ ตู้ ายมีอยูก่ ่อน
ตายจึงเป็นมรดก –ผูเ้ ขียน)
คาพิ พากษาฎีกาที ่ 132/2507 เงินทุนสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลืองานศพและ
อุปการะบุตรของผูต้ ายโดยเฉพาะ ซึง่ องค์การ ช.พ.ค. จะจ่ายให้เมือ่ สมาชิกถึงแก่ความตายนัน้
มิใช่กองมรดกของผูต้ าย ผูต้ ายไม่มอี านาจแสดงเจตนาโดยพินยั กรรมสังเสี
่ ยนัน้ ได้
คาพิ พากษาฎีกาที ่ 1166/2510 ขอลาออกจากราชการตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม
2517 และทางราชการอนุญาตให้ออกได้ตงั ้ แต่วนั นัน้ แม้คาสังอนุ
่ ญาตนัน้ จะออกเมือ่ หลังจากผู้
นัน้ ตายไปแล้ว สิทธิทผ่ี นู้ นั ้ จะได้รบั บาเหน็จก็มมี าตัง้ แต่วนั ทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้ออกจากราชการ
แล้ว เมือ่ ผูน้ นั ้ ตายสิทธิในการได้รบั บาเหน็จจึงเป็นสิทธิอย่างหนึ่งในกองมรดกซึ่ งผูน้ นั ้ มีอยู่ ขณะ
ถึงแก่ความตาย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1600 จึงแสดงเจตนาโดย
พินยั กรรมกาหนดให้สทิ ธิในบาเหน็จนัน้ ตกแก่ผรู้ บั พินยั กรรมได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์มาตรา 1646 (สิทธิทผ่ี ตู้ ายจะได้รบั บาเหน็จเกิดขึน้ ตัง้ แต่วนั ทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้ลาออก
แม้ว่าจะยังไม่ได้รบั มา ก็เป็นมรดกของผูต้ าย-ผูเ้ ขียน)
คาพิ พากษาฎีกาที ่ 1953/2515 ในกรณีทข่ี า้ ราชการตายในระหว่างรับราชการ
และทางราชการจะจ่ายเงินช่วยพิเศษให้เป็นจานวนสามเท่าของอัตราเงินเดือน ตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนฯนัน้ เงินช่วยพิเศษนี้มใิ ช่เงินเดือนของข้าราชการ และก็มใิ ช่
เงินอันเป็นมรดกของข้าราชการทีต่ ายนัน้ ด้วย จึงไม่อยูใ่ นความรับผิดในหนี้สนิ ของข้าราชการ
ผูต้ าย
คาพิ พากษาฎีกาที ่ 2401/2515 เงินสังขารานุเคราะห์เป็นเงินทีผ่ รู้ บั ประโยชน์
จะได้รบั หลังจากทีส่ มาชิกขององค์การสงเคราะห์ขา้ ราชการกรมไปรษณียโ์ ทรเลขถึงแก่ความ
ตายแล้ว มิใช่ทรัพย์สนิ ทีส่ มาชิกผูต้ ายมีอยูใ่ นขณะทีถ่ งึ แก่ความตายจึงไม่เป็นมรดกของผูต้ าย
แม้เงินสังขารานุเคราะห์จะไม่เป็นมรดกของสมาชิกผูต้ าย แต่ในกรณีทผี ่ รู้ บั
ประโยชน์ตายก่อนสมาชิกและข้อบังคับกรมไปรษณียโ์ ทรเลขมิได้ระบุไว้ว่าจะให้จา่ ย เงินสังขารา
นุเคราะห์แก่ผใู้ ด ก็ควรจ่ายเงินนัน้ แก่ทายาทโดยธรรมของสมาชิกผูต้ ายเสมือนหนึง่ ทรัพย์มรดก
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ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 ลักษณะมรดก ซึง่ เป็นบทกฎหมายทีใ่ กล้เคียง
อย่างยิง่ ในอันทีจ่ ะใช้บงั คับแก่เงินนี้ (เงินสังขารานุเคราะห์เป็นเงินทีจ่ ะได้เมือ่ สมาชิกถึงแก่ความ
ตาย ดังนัน้ จึงไม่เป็นมรดกของผูต้ าย-ผูเ้ ขียน)
ดังนัน้ การพิจารณาว่า ทรัพย์สนิ สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดใดว่ามีลกั ษณะเป็นการ
เฉพาะตัวของผูต้ ายโดยกฎหมายหรือกฎหมายหรือไม่ จะต้องพิจารณาตามชนิดของกองมรดก
เป็นกรณีไป โดยเฉพาะอย่างยิง่ สิทธิ หน้าที่ อันเกิดจากนิตกิ รรมสัญญาซึง่ จะต้องพิจารณาว่า
สิทธิใด หน้าทีใ่ ดมีลกั ษณะเป็นการเฉพาะตัวของผูต้ ายโดยสภาพ หรือโดยกฎหมายหรือไม่
สรุปได้ว่า ทรัพย์สนิ สิทธิ หน้าที่ และความรับทีจ่ ะเป็นมรดกของของผูต้ ายต้องมี
ลักษณะดังต่อไปนี้
1. เป็นสิง่ ทีผ่ ตู้ ายมีอยูก่ ่อนตาย และ
2. สิง่ นัน้ ไม่เป็นการเฉพาะตัวของผูต้ ายไม่ว่าโดยสภาพหรือโดยกฎหมาย
กรณีทเ่ี จ้ามรดกมีหนี้สนิ ทีก่ ่อไว้ก่อนตาย มากกว่าทรัพย์มรดก หรือมีแต่หนี้สนิ ไม่ม ี
ทรัพย์มรดกตกทอดแก่ทายาทเลย อย่างนี้ทายาทก็ไม่ตอ้ งรับผิดชดใช้เกินกว่าทรัพย์มรดกทีต่ ก
ทอดแก่ทายาท เช่น ทรัพย์มรดกของผูต้ ายตีราคาออกมาเป็นตัวเงินได้ 1 แสนบาท ส่วนหนี้สนิ
นัน้ มี 1 แสน 2 หมืน่ บาท เช่นนี้ ทายาทต้องรับผิดชดใช้ไม่เกิน 1 แสนบาทเท่านัน้ ส่วนอีก 2
หมืน่ บาททายาทไม่ตอ้ งรับผิดเป็นส่วนตัว
ถ้าเจ้ามรดกมีค่สู มรส และมีหนี้รว่ มซึง่ ได้ก่อไว้ก่อนตาย หนี้รว่ มนัน้ จะต้ องแบ่งครึง่
ระหว่างเจ้ามรดก กับคู่สมรส หนี้รว่ มในส่วนของเจ้ามรดกจะตกทอดเป็นมรดกแก่ทายาทต่อไป
ในกรณีทผ่ี ตู้ ายมีค่สู มรสซึง่ ยังคงมีชวี ติ อยู่ ทรัพย์มรดกของผูต้ ายซึง่ จะนามาแบ่งปนั
ให้แก่ทายาทโดยธรรมประเภทญาติและคู่สมรสของผูต้ าย ต้องเป็นไปตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในมาตรา
1625 “ถ้าผูต้ ายเป็ นผูส้ มรสแล้ว การคิ ดส่วนแบ่งและการปันทรัพย์สินระหว่างผูต้ ายกับคู่
สมรสทีย่ งั มีชีวิตอยู่นัน้ ให้เป็ นไปดังนี
่ ้
(1) ในเรือ่ งส่วนแบ่งในทรัพย์สินระหว่างสามีภริ ยาให้อยู่ในบังคับของ
บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ ว่าด้วยการหย่าโดยความยิ นยอมทัง้ สองฝ่ ายอันมี
บทบัญญัติเพิ ม่ เติ มให้บริ บรู ณ์ ในมาตรา 1637 และ 1638 และโดยเฉพาะต้องอยู่ในบังคับ
แห่งมาตรา 1513 ถึง 1517 แห่งประมวลกฎหมายนี้ แต่การคิ ดส่วนแบ่งนัน้ มีผลตัง้ แต่
วันทีก่ ารสมรสได้ส้ ิ นไปด้วยเหตุความตายนัน้ ....”
กล่าวโดยสรุปคือ กองมรดกของเจ้ามรดกกรณีทม่ี คี ่สู มรส ได้แก่ สินส่วนตัวของผูต้ าย
และกึง่ หนึ่งของสินสมรสของผูต้ าย


ผูต้ าย
คู่สมรส
สินส่วนตัว



สินสมรส

สินส่วนตัว
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กองมรกดของผูไ้ ด้แก่ ส่วน และ เท่านัน้

10. การจัดการมรดก
ได้แก่ การแบ่งปนั มรดก และรวมถึงการชาระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้กองมรดกด้วยถ้ากอง
มรดกนัน้ มีหนี้สนิ การแบ่งมรดกนัน้ กฎหมายมิได้บงั คับให้ทายาทต้องชาระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้
ก่อนแบ่งมรดก ดังนัน้ ทายาทอาจแบ่งมรดกกันโดยไม่สนใจชาระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ก็ ได้ ซึง่ กรณี
เช่นนี้จงึ เป็ นหน้าทีข่ องเจ้าหนี้ทต่ี อ้ งหาทางเรียกร้องให้ทายาทชาระหนี้ให้แก่ตนเองภายในอายุ
ความมรดก
การแบ่งปนั มรดกเป็ นหน้าทีข่ องผูจ้ ดั การมรดกทีจ่ ะแบ่งปนั มรดกให้แก่ทายาทตามที่
กาหนดไว้ในพินยั กรรมหรือตามกฎหมาย แต่หากไม่มผี จู้ ดั การมรดกทายาทก็สามารถแ บ่งปนั
กันได้ สาหรับวิธแี บ่งปนั มรดกมีดงั ต่อไปนี้
1. ทายาทตกลงแบ่งมรดกโดยต่างเข้าครอบครองทรัพย์สนิ เป็นส่วน
สัด ซึง่ การทีจ่ ะถือว่าทายาทได้ตกลงแบ่งมรดกโดยการครอบครองเป็นส่วนสัดนัน้ ทายาทแต่ละ
ฝา่ ยต่างต้อเคารพสิทธิของกันและกัน ซึง่ อาจจะเกิดจากทายาทได้ตกลงแบ่งทรัพย์ มรดกกันโดย
ชัดแจ้ง หรืออาจจะเกิดขึน้ โดยปริยายก็ได้ เช่นก่อนทีเ่ จ้ามรดกจะถึงแก่ความตายได้มกี าร
แบ่งแยกการครอบครองทรัพย์มรดกเป็นส่วนสัดอยูก่ ่อน และภายหลังหลังจากทีเ่ จ้ามรดกถึงแก่
ความตายก็ยงั คงครอบครองอย่างนัน้ เรือ่ ยมา อย่างนี้ถอื ว่าทายาทต่างได้เข้าครอบครองทรัพ ย์
มรดกเป็นส่วนสัดแล้ว ถือว่ามีการกองมรดกได้มกี ารแบ่งเช่นเดียวกัน
เมือ่ ทายาทได้ตกลงแบ่งมรดกโดแบ่งแยกการครอบครองแล้วจะมีผลให้
ทายาทแต่ละคนได้ทรัพย์เป็ นของตนโดยเด็ดขาดฝา่ ยใดจะเรียกร้องขอให้แบ่งกันใหม่โดยทุก
ฝา่ ยมิได้ยนิ ยอมด้วยหาได้ไม่ แม้ขณะนัน้ ยังไม่พน้ กาหนดอายุความตามมาตรา 1754 ก็ตาม1
ดังนัน้ การทีท่ ายาทคนใดคนหนึ่งได้ครองครองทรัพย์มรดกโดยลาพัง
โดยทีท่ ายาทอื่นมิได้ตกลงด้วย จะถือว่าได้มกี ารแบ่งแล้วไม่ได้
2. แบ่งโดยเอาทรัพย์มรดกออกขายแล้วนาเงินมาแบ่งกัน การแบ่ง
โดยวิธนี ้จี ะเกิดขึน้ ก็ต่อเมือ่ ทายาทตกลงกันไม่ได้ว่าใครจะได้ทรัพย์สนิ อะไรหรือได้ส่วนไหน หรือ
มิฉะนัน้ สภาพแห่งทรัพย์มรดกไม่เปิดช่องให้แบ่งกันได้โดยวิธแี รก เช่น มรดกเป็นกระบือ 1 ตัว
แต่มที ายาท 3 คนและทายาทไม่ตกลงทีจ่ ะถือกรรมสิทธิ ์ร่วมกัน ก็ตอ้ งขายกระบือเอาเงินมาแบ่ง
กันตามส่วน2
1

เฉลิมชัย เกษมสันต์.คาบรรยายกฎหมายแพ่งลักษณะมรดก.สานักศึกษาอบรมกฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตย
สภา.2541 หน้า 225
2
เฉลิมชัย เกษมสันต์ เพิ่งอ้าง หน้า 226
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3. แบ่งโดยทาสัญญาแบ่งปนั ทรัพย์มรดก การแบ่ งปนั มรดกในกรณีน้ี
เป็ นกรณีทท่ี ายาทตกลงแบ่งปนั ทรัพย์มรดกโดยมีหลักฐานเป็ นหนังสือ ลงลายมือชื่อฝา่ ยทีต่ อ้ ง
รับผิด การแบ่งมรดกโดยสัญญานี้ยอ่ มใช้บงั คับได้ทนั ทีไ่ ด้มหี ลักฐานเป็นหนังสือ
11. อายุความมรดก
อายุความมรดกสาหรับทายาทโดยธรรม
ทายาทโดยธรรมต้องฟ้องให้แบ่งมรดกภายในกาหนด 1 ปี นับแต่วนั ทีเ่ จ้ามรดก
ตายหรือควรจะได้รถู้ งึ แก่ความตายของเจ้ามรดก หรือภายใน 10 ปีนบั แต่ทเ่ี จ้ามรดกตายตาม
มาตรา 1745 ยกเว้นแต่ทายาทโดยธรรมฟ้องให้แบ่งมรดกในส่วนทีต่ นเองได้รว่ มครอบครองก็ไม่
จาเป็ นต้องฟ้องภายในกาหนด 1 ปี นับแต่เจ้ามรดกตายฯ แต่ให้ฟ้องภายใน 1 ปีนบั แต่วนั ทีไ่ ม่
แบ่งมรดกให้ (นับแต่วนั โต้แย้งสิทธิ) แทน ตามมาตรา 1748 วรรคหนึ่งซึง่ บัญญัตวิ ่า “ ทายาท
คนใดครอบครองทรัพย์มรดกซึง่ ยังมิได้แบ่งกัน ทายาทคนนัน้ มีสทิ ธิทจี ่ ะเรียกร้องให้แบ่งทรัพย์
มรดกนัน้ ได้ แม้ว่าจะล่วงพ้นกาหนดอายุความตามมาตรา 1754 แล้วก็ด”ี อันหมายความว่า หาก
เป็ นกรณีทท่ี ายาทโดยธรรมฟ้องให้แบ่งทรัพย์มรดกซึง่ ทายาทคนนัน้ ได้รว่ มครอบครองอยู่ แม้ว่า
จะได้ฟ้องล่วงพ้นกาหนด 1 ปีนบั แต่เจ้ามรดกถึงแก่ความตาย ทายาทโดยธรรมนัน้ ก็มสี ทิ ธิฟ้อง
ให้แบ่งมรดกได้ไม่ตอ้ งห้าม
การทีท่ ายาทจะไม่ถูกบังคับด้วยอายุความมรดกนัน้ จะต้องเป็นกรณีท่ี
ทายาทฟ้องให้แบ่งทรัพย์มรดกในส่วนทีต่ นได้ครอบครองเท่านัน้ หากทายาทฟ้องเรียกทรัพย์
มรดกในส่วนทีต่ นมิได้ครอบครอง ทายาทก็ตอ้ งฟ้องเรียกทรัพย์มรดกใดส่วนนัน้ ภายในกาหนด
1 ปีตามมาตรา 1754 โดยการครอบครองทรัพย์มรดกของทายาทอาจจะเป็นครอบครองลั กษณะ
หนึ่งลักษณะใดดังต่อไปนี้
ก. ทายาทได้ครอบครองทรัพย์มรดกระยะหนึ่ งระยะใดหลังจากเจ้า
มรดกจึงแก่ความตาย แม้ว่าในขณะทีฟ่ ้ องคดีจะมิได้ครอบครองทรัพย์มรดกแล้วก็ตาม ทัง้ นี้
เนื่องจาก การทีท่ ายาทได้ครอบครองทรัพย์มรดกภายหลังจากทีเ่ จ้ามรดกถึงแก่ความตาย โดยที่
ทายาทอื่นมิได้หวงกัน จึงมีผลเท่ากับว่าทายาทอื่นได้ยอมรับสิทธิของทายาทคนนัน้ และแม้ต่อ
ทายาทผูฟ้ ้ องคดีจะมิได้ครอบครองทรัพย์มรดกแล้วก็ตาม ก็ถอื ว่าทายาทอื่นได้ครอบครองแทน
ทายาทคนนัน้
คาพิพากษาฎีกาที่ 259/2506 โจทก์อยูก่ บั มารดาทีเ่ รือนมารดาในที่
พิพาท ก่อนมารดาตาย มารดาตายทีพ่ พิ าทตกเป็นมรดกของมารดา โจทก์กย็ งั คงอยูท่ เ่ี รือน
มารดาอีกหลายเดือนนับแต่มารดาตาย แล้วเรือนมารดาก็ถูกรือ้ ถวายวัด โจทก์จงึ มาอยูท่ เ่ี รือนจา
เลยในทีพ่ พิ าทอีกหลายเดือน รวมเวลาทีโ่ จทก์อยูใ่ นทีพ่ พิ าทหลังจากมารดาตายได้ราวปีเศษ
โจทก์จงึ ไปอยูท่ จ่ี งั หวัดอื่น นับว่า โจทก์ได้ครอบครองทีพ่ พิ าทอันเป็นทรัพย์มรดกมากับจาเลย
ด้วยกันในตอนแรก โจทก์กบั จาเลยจึงมีฐานะเป็นเจ้าของทรัพย์มรดกร่วมกันมา การทีจ่ าเลย
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ครอบครองทีพ่ พิ าทต่อมาถือได้ว่าครอบครองทีพ่ พิ าทไว้แทนในฐานะเจ้าของร่วม แม้โจทก์มา
ฟ้องขอให้แบ่งมรดกทีพ่ พิ าทภายหลังมารดาตายแล้ว 18 ปี คดีกไ็ ม่ขาดอายุความ
ข. ทายาทได้ครอบครองทรัพย์มรดกอันยังมิ ได้แบ่ง การทีท่ รัพย์
มรดกยังมิได้มกี ารแบ่ง กฎหมายให้ถอื ว่าทายาทต่างมีสทิ ธิและหน้าทีร่ ว่ มกันอย่างเช่นเจ้าของ
รวม ตามมาตรา 1745 ดังนัน้ จึงถือว่า ทายาทได้ครอบครองทรัพย์มรดกในส่วนนัน้ ร่วมกัน
คาพิพากษาฎีกาที่ 754/2541 เมือ่ ทรัพย์มรดกของเจ้ามรดกทีพ่ พิ าทยัง
อยูร่ ะหว่างทายาทครอบครองร่วมกันและยังมิได้มกี ารแบ่งปนั กัน แม้จาเลยจะครอบครองทรัพย์
มรดกก็เป็ นการครอบครองทรัพย์มรดกของเจ้ามรดกทีย่ งั มิได้แบ่งปนั กัน เป็ นการครอบครอง
แทนทายาทอื่นซึง่ รวมถึงโจทก์ดว้ ย แม้โจทก์จะฟ้องคดีเมือ่ พ้นกาหนด๑ ปี นับแต่เมือ่ เจ้ามรดก
ตายหรือนับแต่เมือ่ โจทก์รหู้ รือควรได้รถู้ งึ ความตายของเจ้ามรดก คดีของโจทก์กไ็ ม่ขาดอายุ
ความ ตาม ป.พ.พ.มาตรา ๑๗๕๔ และเมือ่ พ.ร.บ.ว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัด
ปตั ตานี นราธิวาส ยะลาและสตูล พ.ศ.๒๔๘๙ มาตรา ๓ กาหนดให้การวินิจฉัยชีข้ าดเรือ่ งอายุ
ความมรดกไม่อยูใ่ นบังคับต้องใช้กฎหมายอิสลาม กรณีจงึ ต้องเป็นไปตามบทบัญญัตแิ ห่ง ป .พ.พ
ค. ครอบครองโดยผูจ้ ดั การมรดก การทีผ่ จู้ ดั การมรดกได้ครอบครอง
ทรัพย์มรดก ถือว่าผูจ้ ดั การมรดกได้ครอบครองแทนทายาททุกคน ดังนัน้ จึงถือว่าทายาทได้
ครอบครองทรัพย์มรดกด้วย
คาพิพากษาฎีกาที่ 2202/2514 การทีผ่ เู้ ช่าครอบครองนาพิพาทซึง่ เช่า
ทาจากเจ้ามรดกถือว่าเป็นการครอบครองแทนทายาททัง้ หมดของเจ้ามรดก ฉะนัน้ ระหว่าง
ทายาทด้วยกัน ย่อมฟ้องขอแบ่งมรดกทรัพย์พพิ าทนี้ได้โดยไม่ขาดอายุความแม้โจทก์จะไม่ชนะ
คดีเต็มตามทุนทรัพย์ท่เี รียกร้องจากจาเลยก็ตาม แต่ศาลก็อาจใช้ดุลพินิจให้จาเลยใช้ค่าฤชา
ธรรมเนียมแทนโจทก์ทงั ้ หมดก็ได้เมือ่ เห็นสมควร
คาพิพากษาฎีกาที่ 6637/2538 หลังจาก ล.เจ้ามรดกถึงแก่กรรมแล้ว
ต่อมาศาลชัน้ ต้นมีคาสังตั
่ ง้ บ.เป็นผูจ้ ดั การมรดก ถือได้ว่าผูจ้ ดั การมรดกครอบครองทรัพย์มรดก
ซึง่ ยังมิได้แบ่งปนั แทนทายาทซึง่ รวมถึงโจทก์ดว้ ย ตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๑๗๔๘โจทก์จงึ มีสทิ ธิ
เรียกร้องให้แบ่งทรัพย์มรดกคือบ้านพิพาทได้ แม้จะล่วงพ้นกาหนดอายุความตาม ป .พ.พ.
มาตรา ๑๗๕๔ แล้ว สิทธิเรียกร้องของโจทก์จงึ ไม่ขาดอายุความ
ง. ครอบครองโดยบุคคลที่มีอานาจจัดการแทนทายาท ในกรณีท่ี
ทายาทเป็นผูเ้ ยาว์ หรือคนไร้ความสามารถ การทีผ่ มู้ อี านาจจัดการแทนครอบครองทรัพย์มรดก
ถือว่าเป็นการครอบครองแทนทายาทด้วย
คาพิพากษาฎีกาที่ 645/2497พีป่ กครองทรัพย์มฤดกแทนน้องๆ น้อง
ตายก็ยงั คงปกครองต่อมา ทายาทของน้องฟ้องได้ไม่ถอื ว่าขาดอายุความ
คาพิพากษาฎีกาที่ 1365/2508 การทีจ่ าเลยได้ครอบครองทรัพย์มรดก
แทนโจทก์ซง่ึ เป็นผูเ้ ยาว์ตลอดมาตัง้ แต่เจ้ามรดกตาย แม้ต่อมาโจทก์บรรลุนิตภิ าวะแล้ว จาเลยก็

25
ยังคงครอบครองแทนต่อมาอีก โจทก์ยอ่ มฟ้องคดีเกิน 10 ปีนบั ตัง้ แต่เจ้ามรดกตายได้ คดีไม่ขาด
อายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิช ย์ มาตรา 1748
จ. ครอบครองโดยบุคคลภายนอก ในกรณีทท่ี รัพย์มรดกอยูใ่ นความ
ครอบครองของบุคคลภายนอก ถือว่าบุคคลภายนอกได้ครอบครองทรัพย์มรดกนัน้ แทนทายาท
คาพิพากษาฎีกาที่ 922/2498 เมือ่ ได้ความว่าเจ้าหนี้ครอบครองทีด่ นิ
พิพาทของเจ้ามรดกไว้ทาประโยชน์ต่างดอกเบีย้ ตลอดมา โดยทายาทมิได้ครอบครองมรดกนัน้
ด้วย ดังนี้ถอื ได้ว่าเจ้าหนี้ได้ครอบครองในนามของผูต้ ายหรือครอบครองแทนทายาทของผูต้ าย
ร่วมกัน และอายุความทีเ่ กีย่ วกับฟ้องขอให้แบ่งทีพ่ พิ าทระหว่างทายาทด้วยกันนัน้ จึงไม่อยูใ่ น
บังคับบท ม. 1754 (อายุความ 1 ปี)
คาพิพากษาฎีกาที่ 2202/2514 การทีผ่ เู้ ช่าครอบครองนาพิพาทซึง่ เช่า
ทาจากเจ้ามรดกถือว่าเป็นการครอบครองแทนทายาททัง้ หมดของเจ้ามรดก ฉะนัน้ ระหว่าง
ทายาทด้วยกัน ย่อมฟ้องขอแบ่งมรดกทรัพย์พพิ าทนี้ได้โดยไม่ขาดอายุความ
แม้โจทก์จะไม่ชนะคดีเต็มตามทุนทรัพย์ทเ่ี รียกร้องจากจาเลยก็ตาม แต่ศาลก็อาจใช้ดุลพินิจ ให้
จาเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ทงั ้ หมดก็ได้เมือ่ เห็นสมควร
แต่ถา้ ภายหลังได้มกี ารแบ่งปนั ทรัพย์มรดกทีท่ ายาทได้ครอบครอบรวมกัน
มา หากทายาทคนใดมิได้รบั การแบ่งปนั ทรัพย์ ทายาทคนนัน้ ก็ตอ้ งฟ้องให้แบ่งมรดกภายใน
กาหนด 1 ปีนบั แต่การแบ่งปนั มรดกได้สน้ิ สุดลง แต่ทงั ้ นี้ ตอ้ งไม่เกิน 10 ปีนบั แต่เจ้ามรดกถึงแก่
ความตาย ตามมาตรา 1754 วรรคท้าย
คาพิพากษาฎีกาที่ 2971/2540 เจ้าของมรดกมีทรัพย์มรดกคือทีด่ นิ
โฉนดพิพาทและทีด่ นิ โฉนดเลขที่ 2057 เพียงสองแปลง โดยไม่มที รัพย์มรดกอื่นใด จาเลยที่ 1
ได้จดั การโอนทีดนิ โฉนดพิพาทให้แก่จาเลยที่ 2 ซึง่ เป็นทายาทคนหนึ่งเมือ่ วันที่ 10 มกราคม
2527 โดยทายาทอื่นบางคนก็ทราบและจาเลยที่ 1 จัดการขายทีด่ นิ โฉนดเลยที่ 2027 เมือ่ วันที่ 2
มีนาคม 2530 นาเงินมาทาบุญอุทศิ ส่วนกุศลให้เจ้ามรดกและแบ่งเงินทีเ่ หลือให้ทายาทบางคน
โดยการขายทีด่ นิ นี้ทายาททุกคนซึง่ รวมทัง้ โจทก์ดว้ ยก็ให้ความยินยอม ดังนี้ถอื ว่าได้มกี าร
ครอบครองทีด่ นิ โฉนดพิพาทของจาเลยที่ 2 นับแต่ได้รบั โอนต่อมาเป็นการครอบครองเพื่อตน
มิใช่การครอบครองแทนทายาทอื่น ทัง้ มีการแบ่งปนั มรดกให้แก่ทายาทและจัดการมรดกสิน้ สุด
ลงเมือ่ วันที่ 2 มีนาคม 2530 ซึง่ ถือว่าเป็นวันเริม่ นับอายุความในการใช้สทิ ธิเรียกร้องของโจทก์
ในการฟ้องขอแบ่งมรดก จาเลยที่ 3 ในฐานะทายาทและเป็นผูร้ บั โอนทีด่ นิ โฉนดพิพาทมาจาก
จาเลยที่ 2 ในเวลาต่อมาจึงอยูใ่ นฐานะผูส้ บื สิทธิจากจาเลยที่ 2 อีกฐานะหนึ่งด้วย ย่อมยกอายุ
ความ 1 ปี ตามมาตรา 1754,1755 ขึน้ ต่อสูโ้ จทก์ได้ โจทก์ฟ้องคดีเมือ่ วันที่ 19 กรกฎาคม 2536
เป็นระยะเวลาเกิน 1 ปี ไม่ว่าจะนับแต่วนั ทีถ่ อื ว่าจาเลยที่ 2 ครอบครองเพื่อตนหรือวันทีจ่ ดั การ
มรดกสิน้ สุดลง ดังนี้คดีของโจทก์จงึ เป็นอันขาดอายุความตามบทบัญญัตขิ องกฎหมายดังกล่าว
ข้างต้น
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อายุความมรดกสาหรับทายาทโดยพิ นัยกรรม
ทายาทโดยพินยั กรรมต้องฟ้องให้แบ่งมรดกให้แก่ตนเองภายในกาหนด 1 ปี นับแต่ตน
ได้รู้ ยกเว้นแต่การฟ้องให้แบ่งมรดกในส่วนทีต่ นเองได้รว่ มครอบครองก็ไม่จาเป็ นต้องฟ้อง
ภายในกาหนด 1 ปี นับแต่เจ้ามรดกตายฯ แต่ให้ฟ้องภายใน 1 ปีนบั แต่วนั ทีไ่ ม่แบ่งมรดกให้
(นับแต่วนั โต้แย้งสิทธิ) อันมีลกั ษณะเช่นเดียวกับทายาทโดยธรรมเพียงแต่กาหนดเวลานับแต่
เมือ่ ได้รถู้ งึ สิทธิในพินยั กรรม ซึง่ ในความเป็นจริงทายาทโดยพินยั กรรมหากมิได้มฐี านะเป็น
ทายาทโดยธรรมแล้วไม่มที างจะครอบครองทรัพย์มรดกได้เลย โอกาสทีจ่ ะอายุความจะนับเมือ่ มี
การไม่แบ่งมรดกให้จงึ ไม่เกิดขึน้ มากนั ก
อายุความสาหรับเจ้าหนี้ กองมรดก
เจ้าหนี้กองมรดกต้องฟ้องทายาทให้ชาระหนี้กองมรดกภายในกาหนด 1 ปีนบั แต่เจ้าหนี้
ได้รหู้ รือควรได้รถู้ งึ ความตายเจ้ามรดก หรือภายในกาหนด 10 ปีนบั แต่เจ้ามรดกตาย หาก
เจ้าหนี้กองมรดกได้ฟ้องบังคับชาระหนี้เอาแก่ทายาทคนใดคนหนึ่งก่อนทีจ่ ะพ้นกาหนด 1 ปีแล้ว
เจ้าหนี้คนนัน้ ก็สามารถทีจ่ ะบังคับชาระหนี้เอาแก่ทายาทคนอื่นได้แม้จะบังคับภายหลังจากทีพ่ น้
กาหนด 1 ปีแล้วก็ตาม
อายุความมรดก 1 นี้ ไม่ใช้บงั คับเจ้าหนี้จานอง จานา หรือบุรมิ สิทธิ แต่มอี ายุความ 10
ปีนบั แต่เจ้ามรดกตาย
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