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บทนํา
คําวา “มรดก” นั้นพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดใหความหมายไววา 

สิ่งที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษหรือที่สืบทอดมาแตบรรพกาล, ทรัพยสินทุกชนิดตลอดท้ังสิทธิ หนาที่ 
และความรับผิดตาง ๆ ของผูตาย เวนแตตามกฎหมายหรือโดยสภาพแลว เปนการเฉพาะตัวของผูตาย 
เรียกรวม ๆ วา กองมรดก

 เรื่องมรดกของผูตายน้ีเปนประเพณีที่มีมาตั้งแตสมัยโบราณกาล เกิดขึ้นจากความคิดถึงและ
หวงใยในความเปนอยูของบุตรหลานผูสืบทอดวงศตระกูล โดยกฎหมายมรดกของแตละประเทศจะมี
หลักการที่แตกตางกันออกไปตามแตประเพณี สังคม และวัฒนธรรม ในสวนของประเทศไทยนั้น
ในสมยัสโุขทยัไดมจีารตีประเพณกีาํหนดใหลกูหลานรบัทรพัยสนิของผูตายไวเปนมรดก ดงัปรากฏหลกัฐาน
ในศิลาจารึกพอขุนรามคําแหง ดานท่ี ๑ ความตอนหน่ึงวา “ไพรฝาหนาใสลูกเจาลูกขุนผูใดแลลมตาย
หายกวา อยาวเรอืนพอเชือ้เสือ้คาํมนั ชางขอ ลกูเมยี เยยีเขา ไพรฝาขาไทย ปาหมาก ปาพล ูพอเชือ้มนั 
ไวแกลูกมันสิ้น”๑ ตอมาในสมัยอยุธยามาไดมีกฎหมายลักษณะมรดกกําหนดใหมรดก ไดแก บรรดา
ทรัพยสินของผูตายรวมตลอดท้ังหน้ีสินของผูตายดวย สวนการแบงมรดกใหถือหลักเรื่องศักดินา
เปนเกณฑ คอื ถาผูตายมศีกัดนิา ๔๐๐ ไร หรอืกวาน้ันขึน้ไป ใหแบงมรดกออกเปน ๔ ภาค ไดแก ภาคหลวง
ภาคบดิามารดา ภาคภรรยา และภาคญาติ ทัง้นี ้มขีอยกเวนสาํหรบัพวกทีม่ศีกัดนิา ๔๐๐ ไร หรอืกวานัน้
ขึน้ไปไมตองแบงภาคหลวง ถาหาก (๑) ผูตายมบีาํเหนจ็หรอืบาํนาญอยางใดอยางหนึง่ในราชการ (๒) ผูตาย
เปนพราหมณ หากผูตายมีศักดินาตํ่ากวา ๔๐๐ ไร ใหแบงมรดกออกเปน ๓ ภาค คือภาคบิดามารดา 
ภาคภริยา และภาคญาติ๒  ซึ่งตอมาก็ถูกบรรจุเขาไวในกฎหมายตราสามดวงในสวนของพระไอยการ
ลักษณมรดกดวย 

 สาํหรับกฎหมายมรดกในปจจบุนันัน้ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๕๙๙ วรรคหน่ึง
กําหนดวาเมื่อบุคคลใดตาย มรดกของบุคคลนั้นตกทอดแกทายาท และตามมาตรา ๑๖๐๐ กําหนดวา

สิทธิในการรับมรดกของ
บุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแลว

๑  สืบคนจากเว็บไซตของมหาวิทยาลัยรามคําแหง http://www.info.ru.ac.th.
๒ ดวงจติ  กาํประเสริฐ, ประวตัศิาสตรกฎหมาย, พมิพครัง้ที ่๕ กรงุเทพฯ : โรงพมิพมหาวทิยาลยัรามคาํแหง ๒๕๔๒, หนา ๘๓.
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creo




๑๑๔

สิทธิในการรับมรดกของบุตรนอกกฎหมายท่ีบิดารับรองแลว

ภายใตบงัคับของบทบัญญตัแิหงประมวลกฎหมายน้ี กองมรดกของผูตายไดแกทรพัยสนิทกุชนิดของผูตาย
ตลอดท้ังสิทธิหนาท่ีและความรับผดิตาง ๆ  เวนแตตามกฎหมายหรือวาโดยสภาพแลวเปนการเฉพาะตัว
ของผูตายโดยแท ซึ่งเม่ือพิจารณาบทบัญญัติดังกลาวจะเห็นไดวามรดกของผูตาย หมายถึง ทรัพยสิน 
สิทธิ หนาที่ และความรับผิดซึ่งไมเปนการเฉพาะตัวของผูตายโดยแท จะตกทอดแกทายาทตาม
มาตรา ๑๖๐๓ ทัง้ทายาทโดยธรรมและผูรบัพนิยักรรม ในสวนของโดยทายาทโดยธรรมน้ันมาตรา ๑๖๒๙ 
กําหนดไว ๖ ลําดบั ซึง่แตละลําดบัมีสทิธไิดรบัมรดกกอนหลังดงันี ้คอื (๑) ผูสบืสนัดาน (๒) บดิามารดา
(๓) พี่นองรวมบิดามารดาเดียวกัน (๔) พี่นองรวมบิดาหรือรวมมารดาเดียวกัน (๕) ปู ยา ตา ยาย 
(๖) ลุง ปา นา อา ท้ังนี้ คูสมรสที่ยังมีชีวิตอยูก็เปนทายาทโดยธรรมดวย นอกจากนี้ มาตรา ๑๖๒๗ 
ยังกําหนดใหบุตรนอกกฎหมายท่ีบิดาไดรับรองแลวและบุตรบุญธรรมถือเปนผูสืบสันดานตาม
มาตรา ๑๖๒๙ (๑) ดวย 

การที่บุตรนอกกฎหมายมีสิทธิไดรับมรดกของบิดาในฐานะของผูสืบสันดานหรือบุตรนั้น
กเ็พราะวาบตุรนอกกฎหมายเปนบตุรทีแ่ทจรงิของชายผูเปนบดิา ประกอบกับบดิาไดใหการรับรองแลว 
ซึ่งการรับรองในท่ีนี้ไมใชการจดทะเบียนรับรองบุตรซ่ึงเปนการรับรองโดยนิตินัย เปลี่ยนแปลงสถานะ
จากบตุรนอกกฎหมายกลายเปนบตุรทีช่อบดวยกฎหมาย แตเปนกรณทีีบ่ดิาไดมพีฤตกิารณใหการรบัรอง
โดยพฤตนิยัโดยไมไดทาํใหสถานะของบตุรเปลีย่นแปลง บตุรทีบ่ดิารบัรองกย็งัคงเปนบตุรนอกกฎหมาย
อยูเหมือนเดิม เพียงแตทําใหเกิดสิทธิที่จะไดรับมรดกของบิดาเทาน้ัน ดังนั้น เพื่อใหเกิดความเขาใจใน
บทบัญญัติของกฎหมายดังกลาว คอลัมน การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM ฉบับนี้ จึงขอเสนอ
บทความเร่ือง “สิทธิในการรับมรดกของบุตรนอกกฎหมายท่ีบิดารับรองแลว” ดังนี้

สถานะของบุตรนอกกฎหมาย
บทบญัญตัใินประมวลกฎหมายแพงและพาณชิยไดกาํหนดสถานะในทางกฎหมายระหวางบดิา 

มารดา และบตุร โดยแบงบตุรออกไดเปน ๓ ประเภท คอื บตุรทีช่อบดวยกฎหมาย บตุรนอกกฎหมาย 
และบตุรบญุธรรม ซึง่บตุรแตละประเภทจะมีความสมัพนัธในทางกฎหมาย สทิธแิละหนาทีร่ะหวางบดิา
มารดากบับตุรทีแ่ตกตางกนัไป
  โดย “บตุรนอกกฎหมาย” (illegitimate children, l’enfant naturel) หรอืทีเ่รยีกอกีอยางหน่ึง
วาบุตรนอกสมรสน้ัน หมายถึง บุตรท่ีเกิดจากมารดาท่ีมิไดจดทะเบียนสมรสกับบิดา๓  ดังที่บัญญัติ
ไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย มาตรา ๑๔๕๗ “การสมรสตามประมวลกฎหมายนีจ้ะมไีดเฉพาะ
เมือ่ไดจดทะเบียนแลวเทานัน้” ทาํใหบตุรท่ีเกดิจากหญิงทีไ่มไดสมรสกับชายเปนบตุรชอบดวยกฎหมาย
ของหญิงเทานัน้ ดงัทีบ่ญัญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย มาตรา ๑๕๔๖ “เดก็เกดิจากหญิง
ทีมิ่ไดมีการสมรสกบัชาย ใหถอืวาเปนบุตรชอบดวยกฎหมายของหญงินัน้ เวนแตจะมกีฎหมายบญัญัตไิว
เปนอยางอ่ืน” ดงันัน้ บตุรท่ีเกดิมาเปนบตุรท่ีไมชอบดวยกฎหมายของชายผูเปนบดิาหรือเปนบตุรนอกสมรส
หรือบตุรนอกกฎหมายนัน่เอง ซึง่ไมกอใหเกดิสทิธแิละหนาทีอ่นัเกดิจากสถานะระหวางบดิากับบตุรตาม

 ๓ ไพโรจน  กัมพูศิริ, คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ ๕ ครอบครัว, พิมพครั้งที่ ๗, (กรุงเทพฯ : 
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร, ๒๕๕๓, หนา ๓๓๑.
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๑๑๕

การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

กฎหมายครอบครัว เชน บุตรนอกสมรสไมมีสิทธิใชชื่อสกุลของบิดา และไมมีสิทธิไดรับคาอุปการะ
เลี้ยงดู เปนตน อยางไรก็ดี บุตรนอกกฎหมายที่บิดาไดรับรองแลวยังคงมีสิทธิในมรดกของบิดาไดตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๖๒๗ ซึง่บญัญตัวิา “บตุรนอกกฎหมายท่ีบดิาไดรบัรองแลว
และบตุรบญุธรรมนัน้ ใหถอืวาเปนผูสบืสนัดาน เหมอืนกับบตุรทีช่อบดวยกฎหมาย ตามความหมายแหง
ประมวลกฎหมายน้ี” 

 บทบัญญตัขิองกฎหมายดังกลาวสงผลใหในกรณีทีบ่ดิาถึงแกความตาย บตุรนอกกฎหมายท่ีบดิา
ไดมีพฤติการณรับรองโดยทั่วไปวาเปนบุตรของตนยอมมีสิทธิรับมรดกของบิดาในฐานะผูสืบสันดาน
กลาวคอื มพีฤตกิรรมหรือการกระทําทีแ่สดงใหเหน็วาชายผูเปนบดิาไดใหการรบัรองวาบตุรนอกกฎหมายน้ัน
เปนบุตรที่แทจริงของตน ถาหากชายผูเปนบิดายังมิไดรับรองบุตร บุตรนั้นก็ไมมีสิทธิรับมรดกของ
ชายผูเปนบดิา แมจะรูกนัโดยทัว่ไปวาเปนบตุรของชายก็ตาม ดงัตวัอยางในคาํพพิากษาศาลฎีกาดงัตอไปนี้

คาํพพิากษาศาลฎีกาที ่๗๒๗๒/๒๕๖๒ โจทกกลาวอางวา โจทกเปนทายาทผูมสีทิธิรบัมรดกของ
เจามรดกเนือ่งจากโจทกเปนบตุรนอกกฎหมายท่ีเจามรดกไดรบัรองแลว จงึเปนผูสบืสนัดานเหมอืนกบั
บุตรที่ชอบดวยกฎหมายและเปนทายาทโดยธรรมที่มีสิทธิรับมรดกของเจามรดกตาม ป.พ.พ. 
มาตรา ๑๖๒๗, ๑๖๒๙ (๑) ดงันัน้ โจทกจึงมภีาระการพสิจูนใหขอเทจ็จรงิรบัฟงไดตามมาตรา ๑๖๒๗ 
ซึง่ประกอบดวยขอเทจ็จรงิ ๒ สวน สวนแรกคอื ขอเทจ็จรงิทีว่า โจทกเปนบตุรของเจามรดก และสวนทีส่อง
คือ ขอเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณของเจามรดกที่รับรองวาโจทกเปนบุตรของตน เชน เจามรดกเปน
ผูแจงเกิดใหแกโจทกวาโจทกเปนบุตรของตน ยอมใหใชชื่อสกุล เปนผูอุปการะเลี้ยงดู และสงเสีย
ใหการศกึษาเลาเรยีน ตลอดจนแนะนําและแสดงออกแกบคุคลทัว่ไปอยางเปดเผยวาโจทกเปนบตุร

หลักฐานทางทะเบียนราษฎรระบุวา โจทกเปนบุตรของ ข. กับ บ. สําเนาทะเบียนบานซ่ึงเปน
เอกสารมหาชนซ่ึงพนกังานเจาหนาทีไ่ดทาํขึน้ จงึตองดวยขอสนันษิฐานวาเปนของแทจรงิและถกูตองตาม 
ป.วิ.พ. มาตรา ๑๒๗ โจทกตองมีพยานหลักฐานท่ีมีนํ้าหนักม่ันคงและนาเช่ือถือมานําสืบหักลาง
ขอสนันษิฐานดงักลาวจงึจะรบัฟงไดตามขอกลาวอางของโจทก
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๑๑๖

สิทธิในการรับมรดกของบุตรนอกกฎหมายท่ีบิดารับรองแลว

คาํพพิากษาศาลฎกีาท่ี ๙๓๑๓/๒๕๕๙ แมผูคดัคานมไิดนาํสบืวา เจามรดกอยูกินฉันสามีภรยิา
กบั ส. อยางไร เม่ือใด แตมสีตูบิตัรกบัสาํเนาทะเบยีนบานทีร่ะบวุาผูคดัคานเปนบตุรของเจามรดก เอกสาร
ดงักลาวเปนเอกสารมหาชนท่ีพนกังานเจาหนาทีจ่ดัทาํขึน้ ตองดวยขอสนันิษฐานตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๑๒๗
วาเปนเอกสารที่แทจริงและถูกตอง ประกอบกับผูคัดคานใชชื่อสกุลเดียวกับเจามรดกและหนังสือที่
เจามรดกมอบอํานาจใหผูคัดคานเปนผูรับโอนที่ดินระบุวาผูคัดคานเปนบุตร จึงเปนหลักฐานใหเห็น
ความสัมพันธระหวางผูคัดคานกับเจามรดก และเปนพฤติการณที่แสดงใหเห็นถึงพฤติการณรับรองวา
ผูคดัคานเปนบตุรของเจามรดก ฟงไดวาผูคดัคานเปนบตุรทีเ่จามรดกรบัรองแลว และถอืเปนผูสบืสนัดาน 
ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๖๒๗

คาํพพิากษาศาลฎีกาท่ี ๑๓๖๖๕/๒๕๕๗ โจทกทัง้สองเปนบตุรนอกกฎหมายท่ีบดิาไดรบัรองแลว
และเปนผูสบืสนัดานของ ร. ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๖๒๗ โจทกทัง้สองยอมเปนทายาททีม่สีทิธริบัมรดก
ของ ร. เมือ่จาํเลยไมโตเถยีงวาทีด่นิพพิาทไมใชทรพัยมรดกของ ร. เพยีงแตตอสูวาโจทกทัง้สองไมมสีทิธิ
ในทีดิ่นพพิาท เนือ่งจากโจทกทัง้สองไดรบัทรัพยมรดกอืน่ของ ร. ไปแลว อันเปนการกลาวอางวาผูเปน
ทายาทของ ร. ตางตกลงแบงปนทรพัยมรดกดวยการเขาครอบครองทรพัยมรดกเปนสวนสดั ตามความใน
ป.พ.พ. มาตรา ๑๗๕๐ วรรคหน่ึง ภาระการพิสจูนวาโจทกทัง้สองไดรบัทรพัยมรดกอ่ืนของ ร. จนเปนที่
พอใจของโจทกทัง้สองยอมตกอยูแกจาํเลย

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๑๘๕๔/๒๕๕๑ ผูตายเปนบุตรนอกกฎหมายท่ีบิดาไดรับรองแลวตาม 
ป.พ.พ. มาตรา ๑๖๒๗ แตผลของบทกฎหมายดังกลาวเพียงแตใหถอืวาบตุรน้ันเปนผูสบืสันดานเหมือนกับ
บุตรที่ชอบดวยกฎหมายมีสิทธิไดรับมรดกของบิดาเทาน้ัน หาไดมีผลทําใหบิดาที่ไมชอบดวยกฎหมาย
กลบัเปนบดิาทีช่อบดวยกฎหมายมสีทิธไิดรบัมรดกของบตุรในฐานะทายาทโดยธรรมตามมาตรา ๑๖๒๙ 
ดวยไม ผูคดัคานซึง่เปนบดิาผูตายจึงมใิชทายาทหรือผูมสีวนไดเสยีในกองมรดกของผูตาย ไมมสีทิธคิดัคาน
หรอืรองขอตอศาลใหต้ังตนเองเปนผูจดัการมรดกของผูตายได และปญหาดงักลาวมบีทกฎหมายทีจ่ะยก
มาปรับแกคดีไดอยูแลว กรณีไมตองดวยมาตรา ๔ ที่จะตองวินิจฉัยคดีตามจารีตประเพณีแหงทองถิ่น 
หรอือาศัยเทยีบบทกฎหมายท่ีใกลเคยีงอยางยิง่ หรอืวนิิจฉยัตามหลกักฎหมายท่ัวไป
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๑๑๗

การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

ขอควรพจิารณาทีส่าํคญั
 จากตวัอยางคาํพพิากษาศาลฎกีาดงักลาวจะเหน็ไดวาพฤตกิารณทีบ่ดิารบัรองบตุรตามมาตรา ๑๖๒๗
นั้นมีความหมายอยางเดียวกับพฤติการณที่รูกันทั่วไปตลอดมาวาเปนบุตรตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย มาตรา ๑๕๕๕ (๗) คือตองปรากฏขอเท็จจริงที่แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวาง
บิดาและบุตร เชน บิดาใหการศึกษาหรือใหการอุปการะเลี้ยงดู หรือใหใชนามสกุลของตน ซึ่งเปน
พฤติการณทั่วไปที่บิดาพึงปฏิบัติตอบุตร นอกจากนี้ พฤติการณของบิดาที่ไดอยูกินฉันสามีภริยากับ
มารดาของบุตรนอกกฎหมาย หรือเปนผูแจงการเกิดวาเด็กเปนบุตรของตน ก็ถือวาเปนพฤติการณที่
บดิาใหการรบัรองบตุรแลวเชนกนั สวนการรบัรองบตุรนอกกฎหมายในขณะเปนทารกในครรภมารดานัน้
ศาลฎีกาไดเคยมคีาํพพิากษาท่ี ๓๔๑/๒๕๐๒ วนิจิฉยัวา บตุรนอกกฎหมายท่ีบดิารบัรองตามมาตรา ๑๖๒๗
นั้นยอมหมายตลอดถึงทารกซึ่งยังอยูในครรภมารดาในขณะที่บิดาตาย มีสิทธิเปนทายาทได ถาหาก
ภายหลังไดเกิดและรอดอยูดวย 

 สําหรับพฤติการณรับรองบุตรนอกกฎหมายนี้จะไดกระทําขึ้นในระหวางที่บิดายังมีชีวิตอยู
หรือบิดาไดแสดงเจตนาโดยใจสมัครรับรองใหปรากฏในพินัยกรรมที่มีผลเมื่อบิดาถึงแกความตาย
ไปแลวก็ได การกระทําดังกลาวอาจถือเปนการรับรองบุตรตามมาตรา ๑๖๒๗ ไดเชนกัน อยางไรก็ดี 
หากมกีารรบัรองบตุรตามมาตรา ๑๖๒๗ แลว ไมมกีฎหมายใหอาํนาจบดิาในการบอกถอนการรบัรองนัน้ได
แมตอมาบิดาจะไมประสงคจะใหบุตรนอกกฎหมายมีสิทธิรับมรดกของตน ก็ไมอาจยกขอเท็จจริง
วามีการถอนการรับรองบุตรขึ้นอางเพื่อตัดสิทธิรับมรดกของบุตรนอกกฎหมายซึ่งเกิดขึ้นตามกฎหมาย
แลวไดหากบิดามีความประสงคเชนวานั้นจริงก็ตองใชเครื่องมือในทางกฎหมายที่มีอยู เชน การใชวิธี
ตัดมิใหทายาทรับมรดกตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๖๐๘๔ ดวยการแสดง
เจตนาชัดแจง (๑) โดยพินัยกรรม หรือ (๒) โดยทําเปนหนังสือมอบไวแกพนักงานเจาหนาที่ก็ได

บทสรปุ
สงัคมไทยในปจจบุนัเปนสังคมสมยัใหมซึง่ชายและหญงิไมใหความสาํคญักบัการจดทะเบยีนสมรส

แตนิยมแตงงานหรืออยูกินดวยกันโดยไมจดทะเบียนสมรสมากขึ้น ทําใหบุตรที่เกิดมาเปนเพียงบุตรที่
ไมชอบดวยกฎหมายหรือเปนบตุรนอกกฎหมายของชายผูเปนบดิา ซึง่นอกจากบุตรนอกกฎหมายจะไมไดรบั
การยอมรับจากสังคมแลว ในทางกฎหมายสถานะของบุตรนอกกฎหมายยังดอยกวาบตุรทีช่อบดวยกฎหมาย
หลายประการ รวมทัง้ยงัไมมสีทิธใินทรพัยมรดกของบดิาเวนแตบดิาจะมพีฤตกิารณรบัรองวาเปนบตุรแลว
เทานัน้ ดงันัน้ จงึควรเผยแพรบทบัญญตักิฎหมายและใหประชาชนไดรบัรูและเขาใจถึงความสําคัญของ
การจดทะเบยีนสมรสมากขึน้ ทัง้น้ี เพือ่ประโยชนของเดก็และเยาวชนทีจ่ะเตบิโตไปเปนทรพัยากรมนุษย
ทีม่คีณุภาพของสังคมและประเทศชาติตอไป

๔เฉลมิวฒุ ิ ศรพีรหม,สทิธริบัมรดกของบุตรนอกกฎหมายท่ีบดิาไดรบัรองโดยพนิยักรรม,วารสารนติศิาสตรมหาวทิยาลยันเรศวร
ปที่ ๗ ฉบับที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ หนา ๗.
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