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นางสาวสิริโฉม พรหมโฉม
นิติกร สำ�นักกฎหมาย

ปัจจุบันการครอบครองและซื้อขายที่ดินของประชาชนเพื่อใช้ประโยชน์ทั้งเป็นที่อยู่อาศัย
ท�ำเกษตรกรรม และด้านอืน่ ๆ มีสถิตเิ พิม่ ขึน้ เป็นจ�ำนวนมากจึงมีปญ
ั หาเกีย่ วกับการใช้ทดี่ นิ ภาระจ�ำยอม
ในที่ดินเกิดขึ้น โดยเฉพาะปัญหาของที่ดินที่ต้องตกอยู่ในภาระจ�ำยอมโดยเจ้าของที่ดินต้องรับภาระ
บางอย่างเพือ่ ให้ทดี่ นิ แปลงอืน่ ได้ใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ ของตนนัน้ เป็นคดีขนึ้ สูศ่ าลจ�ำนวนมาก๑  เนือ่ งจาก
ประชาชนยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในสาระส�ำคัญของกฎหมายที่ว่าด้วยเรื่องภาระจ�ำยอม
คอลัมน์เกร็ดกฎหมายน่ารูฉ้ บับนี้ จึงขอน�ำเสนอเรือ่ ง “ปัญหาภาระจ�ำยอมในทีด่ นิ ตามประมวกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์” เพื่อให้ผู้อ่านได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความหมาย สาระส�ำคัญและ
ค�ำพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวข้อง ตามล�ำดับ ดังนี้
๑. ความหมาย
			“ภาระจ�ำยอม” หมายถึง ทรัพยสิทธิชนิดหนึ่งที่ตัดทอนอ�ำนาจแห่งกรรมสิทธิ์โดยท�ำให้
เจ้าของอสังหาริมทรัพย์อันหนึ่งซึ่งเรียกว่าภารยทรัพย์๒ ต้องรับภาระบางอย่างซึ่งกระทบกระเทือน
ทรัพย์สินของตนหรือท�ำให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ต้องงดเว้นการใช้สิทธิบางอย่างเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์
ในทรัพย์สินนั้นเพื่อประโยชน์ของอสังหาริมทรัพย์อื่นเรียกว่าสามยทรัพย์ ๓ (ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา ๑๓๘๗)
๒. สาระส�ำคัญของภาระจ�ำยอม
ประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ บรรพ ๔ ทรั พ ย์ สิ น ลั ก ษณะ ๔ ภาระจ� ำ ยอม
(มาตรา ๑๓๘๘ – ๑๔๐๑) ได้บัญญัติสาระส�ำคัญของหลักกฎหมายว่าด้วยภาระจ�ำยอม กล่าวโดยสรุป
ได้ดังนี้
๒.๑ เจ้าของสามยทรัพย์ไม่มีสิทธิท�ำการเปลี่ยนแปลงในภารยทรัพย์หรือในสามยทรัพย์
ซึ่งท�ำให้เกิดภาระเพิ่มขึ้นแก่ภารยทรัพย์ (มาตรา ๑๓๘๘)
รายงานสถิตคิ ดีของศาลทัว่ ราชอาณาจักรประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๘, ส�ำนักงานศาลยุตธิ รรม.
ภารยทรัพย์ หมายความว่า อสังหาริมทรัพย์ทอี่ ยูใ่ นบังคับภาระจ�ำยอม.
๓
สามยทรัพย์ หมายความว่า อสังหาริมทรัพย์ทไี่ ด้ประโยชน์จากภาระจ�ำยอม.
๑

๒
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๒.๒ ถ้าความต้องการแห่งเจ้าของสามยทรัพย์เปลี่ยนแปลงไป เจ้าของสามยทรัพย์จะท�ำให้
เกิดภาระเพิ่มขึ้นแก่ภารยทรัพย์ไม่ได้ (มาตรา ๑๓๘๙)  
๒.๓ มิให้เจ้าของภารยทรัพย์กระท�ำการใด ๆ อันจะเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งภาระจ�ำยอม
ลดไปหรือเสื่อมความสะดวก (มาตรา ๑๓๙๐)  
๒.๔ เจ้าของสามยทรัพย์มีสิทธิท�ำการทุกอย่างอันจ�ำเป็นเพื่อรักษาและใช้ภาระจ�ำยอม
แต่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง ในการนี้ต้องให้เกิดความเสียหายแก่ภารยทรัพย์ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะท�ำได้
ตามพฤติการณ์ (มาตรา ๑๓๙๑ วรรคแรก)  
เจ้ า ของสามยทรั พ ย์ ต ้ อ งเสี ย ค่ า ใช้ จ ่ า ยเองเพื่ อ รั ก ษาซ่ อ มแซมการที่ ไ ด้ ท� ำ ไปแล้ ว
ให้เป็นไปด้วยดี แต่ถา้ เจ้าของภารยทรัพย์ได้รบั ประโยชน์ดว้ ย ก็ตอ้ งออกค่าใช้จา่ ยตามส่วนแห่งประโยชน์
ที่ได้รับ (มาตรา ๑๓๙๑ วรรคสอง)   
๒.๕ ถ้าภาระจ�ำยอมแตะต้องเพียงส่วนหนึ่งแห่งภารยทรัพย์ เจ้าของทรัพย์นั้นอาจเรียก
ให้ย้ายไปยังส่วนอื่นก็ได้ แต่ต้องแสดงได้ว่าการย้ายนั้นเป็นประโยชน์แก่ตนและต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง
ทั้งนี้ ต้องไม่ท�ำให้ความสะดวกของเจ้าของสามยทรัพย์ลดน้อยลง (มาตรา ๑๓๙๒)

			

๒.๖ ภาระจ�ำยอมย่อมติดไปกับสามยทรัพย์ซึ่งได้จ�ำหน่าย หรือตกไปในบังคับแห่งสิทธิอื่น
เว้นแต่จะก�ำหนดไว้เป็นอย่างอื่น (มาตรา ๑๓๙๓ วรรคแรก)
ทั้งนี้จะจ�ำหน่าย หรือท�ำให้ภาระจ�ำยอมตกไปในบังคับแห่งสิทธิอื่นต่างหากจาก
สามยทรัพย์ไม่ได้ (มาตรา ๑๓๙๓ วรรคสอง)
๒.๗ หากมีการแบ่งแยกภารยทรัพย์ ภาระจ�ำยอมยังคงมีอยู่ทุกส่วนที่แยกออก แต่ถ้าใน
ส่วนใดภาระจ�ำยอมนัน้ ไม่ใช้และใช้ไม่ได้ตามรูปการ เจ้าของส่วนนัน้ จะเรียกให้พน้ จากภาระจ�ำยอมก็ได้
(มาตรา ๑๓๙๔)
๒.๘ หากมีการแบ่งแยกสามยทรัพย์ ภาระจ�ำยอมยังคงมีอยู่เพื่อประโยชน์แก่ทุกส่วน
ที่แยกออกนั้น แต่ถ้าภาระจ�ำยอมนั้นไม่ใช้และใช้ไม่ได้ตามรูปการเพื่อประโยชน์แก่ส่วนใด เจ้าของ
ภารยทรัพย์จะเรียกให้พ้นจากภาระจ�ำยอมอันเกี่ยวกับทรัพย์ส่วนนั้นก็ได้ (มาตรา ๑๓๙๕)
๒.๙ ภาระจ�ำยอมซึง่ เจ้าของรวมแห่งสามยทรัพย์คนหนึง่ ได้มา หรือใช้อยูน่ นั้ ให้ถอื ว่าเจ้าของรวม
ได้มาหรือใช้อยู่ด้วยกันทุกคน (มาตรา ๑๓๙๖)
๒.๑๐ ถ้าภารยทรัพย์หรือสามยทรัพย์สลายไปทัง้ หมด ภาระจ�ำยอมย่อมสิน้ ไป (มาตรา ๑๓๙๗)
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๒.๑๑ ถ้าภารยทรัพย์และสามยทรัพย์ตกเป็นของเจ้าของคนเดียวกัน เจ้าของจะให้เพิกถอน
การจดทะเบียนภาระจ�ำยอมก็ได้ แต่ถ้ายังมิได้เพิกถอนทะเบียน ภาระจ�ำยอมยังคงมีอยู่ในส่วนบุคคล
ภายนอก (มาตรา ๑๓๙๘)  
๒.๑๒ ภาระจ�ำยอมนั้น ถ้ามิได้ใช้ ๑๐ ปี ย่อมสิ้นไป (มาตรา ๑๓๙๙)
๒.๑๓ ถ้าภาระจ�ำยอมหมดประโยชน์แก่สามยทรัพย์ ภาระจ�ำยอมนัน้ ย่อมสิน้ ไป แต่หากมีเหตุ
ให้ต้องกลับไปใช้ภาระจ�ำยอมก็สามารถใช้ภาระจ�ำยอมนัน้ ได้แต่ตอ้ งยังไม่เกิน ๑๐ ปี (มาตรา ๑๔๐๐
วรรคแรก)
ถ้าภาระจ�ำยอมยังเป็นประโยชน์แก่สามยทรัพย์อยูบ่ า้ ง แต่เมือ่ เทียบกับภาระอันตกอยู่
แก่ภารยทรัพย์แล้ว ประโยชน์นั้นน้อยนักไซร้ เจ้าของภารยทรัพย์จะขอให้พ้นจากภาระจ�ำยอมทั้งหมด
หรือแต่บางส่วนก็ได้ โดยต้องจ่ายค่าทดแทน (มาตรา ๑๔๐๐ วรรคสอง)
๒.๑๔ ภาระจ�ำยอมอาจได้มาโดยอายุความ ท่านให้น�ำบทบัญญัติว่าด้วยอายุความได้สิทธิ
อันกล่าวไว้ในลักษณะ ๓ แห่งบรรพนี้ มาใช้บังคับโดยอนุโลม (มาตรา ๑๔๐๑)
๓. การได้มาซึ่งภาระจ�ำยอม๔
			๓.๑ โดยนิติกรรมสัญญา
เป็นการตกลงกันระหว่างเจ้าของภารยทรัพย์และเจ้าของสามยทรัพย์ซึ่งจะก�ำหนด
ระยะเวลาไว้หรือไม่ก็ได้ ถ้าไม่ก�ำหนดเวลาไว้ก็ถือว่าภาระจ�ำยอมมีอยู่ตลอดไปจนกว่าภาระจ�ำยอมนั้น
จะระงับไปและต้องท�ำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าทีต่ าม มาตรา ๑๒๙๙ วรรคหนึง่
แห่งป.พ.พ. หากไม่ท�ำเป็นหนังสือและจดทะเบียนการได้มาต่อพนักงานเจ้าหน้าที่จะใช้บังคับได้เพียง
ระหว่างคู่สัญญาในฐานะเป็นบุคคลสิทธิเท่านั้น
					ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าอากรแสตมป์ในการจดทะเบียนภาระจ�ำยอมมีอัตราดังนี้
ค่าธรรมเนียม
          
๑. การจดทะเบียนภาระจ�ำยอมโดยไม่มีค่าตอบแทนเป็นการจดทะเบียนประเภท
ไม่มีทุนทรัพย์คิดค่าธรรมเนียมแปลงละ ๕๐ บาท ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ข้อ ๒ (๗) (ฑ)  
          
๒. การจดทะเบียนภาระจ�ำยอมทีม่ คี า่ ตอบแทนเป็นการจดทะเบียนประเภทมีทนุ ทรัพย์
คณะกรรมการก�ำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์พิจารณาแล้ว ให้ถือเอาค่าตอบแทนที่คู่กรณีตกลงช�ำระ
ให้แก่กนั เป็นราคาประเมินทุนทรัพย์เพือ่ เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรม และเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนตามราคาค่าตอบแทนที่คู่กรณีตกลงช�ำระให้แก่กันในอัตราร้อยละ ๑
ตามนัยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๗  (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัตใิ ห้ใช้ประมวลกฎหมายทีด่ นิ
พ.ศ. ๒๔๙๗ ข้อ ๒ (๗) (ฏ)
การจดทะเบียนภาระจ�ำยอม ทีม่ า ส�ำนักมาตรฐานการทะเบียนทีด่ นิ เว็บไซต์ http://www.dol.go.th/lo/smt/handbook.htm
สืบค้นเมือ่ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐.
๔
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					อากรแสตมป์
          
การจดทะเบียนภาระจ�ำยอมโดยมีค่าตอบแทน พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องเรียกเก็บค่า
อากรแสตมป์จากจ�ำนวนค่าตอบแทนตามประมวลรัษฎากร ตามลักษณะตราสาร ๒๘. (ข) ใบรับแห่งบัญชี
อัตราอากรแสตมป์ (ตามหนังสือสรรพากรด่วนมาก ที่ กค ๐๘๑๑/๐๙๘๘๔ ลงวันที่ ๒๙ มิถนุ ายน ๒๕๔๑
ซึ่งเวียนโดยหนังสือกรมที่ดินที่ มท ๐๗๑๐/ว ๒๔๔๑๗ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๑)
			๓.๒ โดยอายุความ
กรณีเจ้าของสามยทรัพย์ได้มีการใช้ภารยทรัพย์ด้วยความสงบเปิดเผยและเจตนาจะให้
ได้สิทธิภาระจ�ำยอมในภารยทรัพย์นั้นเป็นเวลาติดต่อกันครบ ๑๐ ปี ย่อมได้สิทธิภาระจ�ำยอม
เหนือภารยทรัพย์นั้น โดยอายุความและการได้มาโดยอายุความนี้แม้ไม่จดทะเบียนก็ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้
เพื่อให้ภาระจ�ำยอมมีอยู่ในที่ดินนั้นต่อไปได้
			๓.๓ โดยผลของกฎหมาย
กรณีปลูกสร้างโรงเรือนรุกล�้ำเข้าไปในที่ดินของผู้อื่นโดยสุจริต มีสิทธิจดทะเบียน
ภาระจ�ำยอมเหนือที่ดินที่รุกล�้ำนั้น
๔. การสิ้นไปแห่งภาระจ�ำยอม
๔.๑ เมื่อมีนิติกรรมก�ำหนดให้ภาระจ�ำยอมหมดสิ้นไประหว่างเจ้าของภารยทรัพย์และ
เจ้าของสามยทรัพย์
๔.๒ เมื่อภารยทรัพย์หรือสามยทรัพย์สลายไป
๔.๓ เมื่อไม่ได้ใช้ประโยชน์แห่งภาระจ�ำยอมเป็นเวลา ๑๐ ปี
๔.๔ เมื่อภารยทรัพย์และสามยทรัพย์ตกเป็นเจ้าของคนเดียวกัน
๔.๕ เมื่อภาระจ�ำยอมไม่มีความจ�ำเป็นหรือหมดประโยชน์ต่อสามยทรัพย์
๕. ค�ำพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวข้อง๕
- ค�ำพิพากษาฎีกาที่ ๓๔๙๓/๒๕๔๕ โจทก์และจ�ำเลยทั้งสี่เป็นญาติพี่น้องกัน โจทก์ใช้ทาง
พิพาทตั้งแต่มีสภาพเป็นคันนา ต่อมาเมื่อมีการขุดบ่อเลี้ยงกุ้ง ทางพิพาทก็เปลี่ยนสภาพมาใช้เป็นคันบ่อ
เมื่อถึงฤดูท�ำนาก็จะเดินบนคันนา แต่ถ้านอกฤดูท�ำนาก็อาจเดินลัดที่นาได้ จึงเป็นการไม่แน่นอนว่า
จะเดินทางใดสุดแล้วแต่จะสะดวก โดยเฉพาะแต่ละคนสามารถเดินผ่านที่นาซึ่งกันและกัน ในลักษณะ
พึ่งพาอาศัยและถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน อันเป็นการสะท้อนถึงสภาพวิถีชีวิตที่แท้จริงของการอยู่ร่วมกัน
ของคนชนบทว่า ตามปกติแล้วจะใช้ที่ดินข้างเคียงเป็นทางผ่านได้ โดยการถือวิสาสะอาศัยความ
เกี่ยวพันในทางเครือญาติหรือความคุ้นเคยเป็นประการส�ำคัญ ซึ่งเป็นการเอื้อเฟื้อเอื้ออาทรต่อกัน
ถือไม่ได้ว่าโจทก์ใช้ทางพิพาทในลักษณะปรปักษ์ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๘๒ แม้โจทก์จะใช้ทางพิพาท
ผ่านที่ดินของจ�ำเลยทั้งสี่มากกว่า ๑๐ ปี ทางพิพาทก็ไม่ตกเป็นภาระจ�ำยอมตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๔๐๑
วิกรณ์  รักษ์ปวงชน, “ปัญหาน่าสนใจเกีย่ วกับภาระจ�ำยอม” วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช ปีที่ ๑๘, ฉบับที่ ๑ (มิ.ย. ๒๕๔๙)
หน้า ๒๗ - ๓๒
๕
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เกร็ดกฎหมายน่ารู้

			- ค�ำพิพากษาฎีกาที่ ๕๒๓๘/๒๕๔๖ จ�ำเลยทั้งสองสร้างฐานรากของโรงเรียนซึ่งเป็นส่วนที่
ฝังอยู่ใต้ดินรุกล�้ำเข้าไปในที่ดินของโจทก์โดยมีเจตนาเพื่อซ่อนเร้นปกปิดการกระท�ำที่ไม่ชอบของตน
จึ งไม่อาจถือได้ว ่าจ�ำเลยทั้ง สองครอบครองที่ดินส่วนที่รุกล�้ำของโจทก์โดยเปิดเผยตาม ป.พ.พ.
มาตรา ๑๓๘๒ ประกอบมาตรา ๑๔๐๑ ดังนั้น แม้จะมีการครอบครองมานานเท่าใด จ�ำเลยทั้งสอง
ก็ไม่ได้สิทธิภาระจ�ำยอมในที่ดินดังกล่าว
			- ค�ำพิพากษาฎีกาที่ ๒๘๕/๒๕๔๗ การที่ ส. และร้อยต�ำรวจเอก อ. ได้ร่วมกันจัดจ�ำหน่าย
ที่ดินติดต่อกันเป็นแปลงย่อย มีจ�ำนวนตั้งแต่ ๑๐ แปลงขึ้นไป ไม่วา่ ด้วยวิธีใด ถือได้วา่ เป็นการจัดสรร
ทีด่ นิ ตามประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๒๘๖ ฯ อันเป็นกฎหมายทีใ่ ช้บงั คับในขณะนัน้ ซึง่ มีความส�ำคัญ
ในข้อ ๑ ว่า “การจัดสรรที่ดิน” หมายความว่า การจัดจ�ำหน่ายที่ดินติดต่อกันเป็นแปลงย่อย มีจ�ำนวน
ตั้งแต่สิบแปลงขึ้นไปด้วยวิธีใด โดยได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเป็น
ค่าตอบแทน มีการให้ค�ำมั่นหรือการแสดงออกโดยปริยายว่าจะจัดให้มีสาธารณูปโภคหรือบริการ
สาธารณะหรือปรับปรุงที่ดินนั้นเป็นที่อยู่อาศัย ที่ประกอบการพาณิชย์ หรือที่ประกอบอุตสาหกรรม
ไม่ว่าผู้จัดสรรที่ดินนั้นจะได้รับอนุญาตหรือไม่ก็ตามและข้อ ๓๐ วรรคหนึ่ง มีใจความส�ำคัญว่า
สาธารณูปโภคซึ่งผู้จัดสรรที่ดินได้จัดให้มีขึ้นเพื่อการจัดสรรที่ดินตามแผนผังโครงการที่ได้รับอนุญาต
เช่น ถนน ให้ถือว่าตกอยู่ในภาระจ�ำยอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรร ดังนี้ การที่ผู้จัดสรรที่ดินท�ำถนน
ตรงกลางส�ำหรับทาวเฮ้าส์ และท�ำทางพิพาททีอ่ ยูด่ า้ นในผ่านทีด่ นิ ทีอ่ ยูด่ า้ นนอกเชือ่ มกับถนนสาธารณะ
ย่อมแสดงเจตนาของผู้จัดสรรที่ดินว่า เพื่อต้องการให้เจ้าของที่ดินแปลงในมีทางออกสู่ทางสาธารณะ
ได้โดยสะดวก แม้ทางพิพาทจะเป็นกรรมสิทธิ์ของจ�ำเลยก็ตาม แต่เมื่อผู้จัดสรรที่ดินได้ท�ำถนนเชื่อมกับ
ถนนสาธารณะย่อมถือได้วา่ เป็นสาธารณูปโภคทีผ่ จู้ ดั สรรทีด่ นิ ได้จดั ให้มขี นึ้ เพือ่ การจัดสรรทีด่ นิ ทางพิพาท
จึงตกอยู่ในภาระจ�ำยอมเพือ่ ประโยชน์แก่ทดี่ นิ จัดสรรทุกแปลง เมือ่ จ�ำเลยก่อสร้างก�ำแพงคอนกรีตและ
พ.ย. - ธ.ค. ๖๐
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ปัญหาภาระจำ�ยอมในที่ดินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ท�ำประตูรวั้ เหล็กรุกล�ำ้ เข้าไปในทางพิพาทซึง่ เป็นภาระจ�ำยอมแก่ทดี่ นิ จัดสรร ย่อมเป็นการกระท�ำละเมิด
ต่อโจทก์และผูอ้ ยูอ่ าศัยรายอืน่ จ�ำเลยจึงต้องรือ้ ถอนสิง่ ปลูกสร้างทีร่ กุ ล�ำ้ ดังกล่าว โดยไม่จำ� เป็นต้องค�ำนึง
ว่าทางพิพาทดังกล่าวจะมีผู้ใช้เดินมาแล้วเกิน ๑๐ ปี หรือไม่ เพราะถือได้ว่าทางพิพาทมีสภาพเป็น
ทางภาระจ�ำยอมโดยผลของกฎหมาย
			- ค�ำพิพากษาฎีกาที่ ๔๐๕๐/๒๕๔๕ โจทก์น�ำแผงเหล็กปิดกั้นบนถนนหน้าอาคารพาณิชย์
ของโจทก์หรือบางรายจอดรถจักรยานยนต์หรือวางวัสดุบนทางเท้านั้น เป็นการท�ำให้เกิดภาระเพิ่มเติม
แก่ภาระทรัพย์ โจทก์ไม่มีอ�ำนาจกระท�ำได้ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๘๘ และมาตรา ๑๓๘๙ จ�ำเลยที่ ๑
มีสิทธิห้ามได้ และการที่โจทก์อ้างว่าจ�ำเลยที่ ๑ ไม่ด�ำเนินการก่อสร้างอาคารที่จอดรถตามที่ประกาศ
โฆษณาไว้ ก็หาเป็นเหตุให้โจทก์มีอ�ำนาจกระท�ำการดังกล่าวไม่
			- ค�ำพิพากษาฎีกาที่ ๕๑๐๗/๒๕๔๕ แม้คันดินกั้นน�้ำที่ผ่านหน้าบ้านโจทก์สามารถใช้เป็น
ทางเดินและในฤดูแล้งสามารถใช้เป็นทางรถยนต์แล่นได้ แต่คันดินกั้นน�้ำสามารถใช้เป็นทางเดินและ
ทางให้รถยนต์แล่นเฉพาะหน้าแล้งเท่านัน้ ถ้าเป็นฤดูฝนและช่วงน�ำ้ หลากจะใช้ไม่ได้ เพราะน�ำ้ ท่วมคันดิน
พืน้ ถนนคันดินทรุดและลืน่ แสดงว่าทางภาระจ�ำยอมพิพาทยังเป็นประโยชน์แก่ทดี่ นิ โจทก์ในช่วงน�ำ้ หลาก
หรือในกรณีฝนตกหนัก เพื่อให้เป็นทางออกสู่ทางสาธารณประโยชน์ของโจทก์ที่จะได้มาจากทางพิพาท
ยั ง มี อ ยู ่ ม าก จ� ำ เลยทั้ ง สองจึ ง ไม่ อ าจขอให้ ที่ ดิ น จ� ำ เลยทั้ ง สองพ้ น จากภาระจ� ำ ยอมตาม ป.พ.พ.
มาตรา ๑๔๐๐ วรรคสอง ได้
			- ค�ำพิพากษาฎีกาที่ ๔๕๑๐/๒๕๔๑ ทางจ�ำเป็นและภาระจ�ำยอมอาจเป็นในขณะเดียวกันได้
โจทก์ฟ้องตั้งรูปว่าทางพิพาทเป็นทางภาระจ�ำยอมและทางจ�ำเป็น ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าเป็นทาง
ภาระจ�ำยอม โดยมิได้วินิจฉัยว่าทางพิพาทเป็นทางจ�ำเป็นหรือไม่ แม้โจทก์จะมิได้อุทธรณ์ แต่หากศาล
อุทธรณ์เห็นว่าทางพิพาทไม่ใช่ทางภาระจ�ำยอมและข้อเท็จจริงในจ�ำนวนเพียงพอที่จะวินิจฉัยในเรื่อง
ทางจ�ำเป็น ศาลอุทธรณ์ก็มีอ�ำนาจวินิจฉัยว่าเป็นทางจ�ำเป็นได้ไม่เป็นการนอกฟ้องนอกประเด็น
บทสรุป
ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น จะเห็นว่า “ภาระจ�ำยอม” เป็นปัญหาที่มีคดีเกิดขึ้นเป็นจ�ำนวนมาก
เนื่ อ งจากประชาชนส่ ว นใหญ่ ยั ง ขาดความเข้ า ใจกฎหมายเรื่ อ งนี้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งแท้ จ ริ ง แม้ จ ะเป็ น
เรื่องใกล้ตัวก็ตาม จึงควรที่จะท�ำการศึกษาอย่างละเอียดรอบคอบและถ่องแท้ เพื่อให้ทราบถึงสิทธิ
และหน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่อกันระหว่างเจ้าของสามยทรัพย์และเจ้าของภารยทรัพย์และผู้ที่มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกคน เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกในสังคมต่อไป
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